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Kurum içi
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Arzu AKAY

n 5’te

Bar›fl›kl›k

SSanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, Bakanl›¤›n
imalatç› KOB‹’leri

imalatç› esnaf ve sanat-
kârdan sonra ihra-
catç› KOB‹’lere de
"s›f›r" faizli ihracat
destek kredisi ve-
rece¤ini bildirerek,
KOSGEB arac›l›¤›yla,
ihracatç› KOB‹’lere 100
bin dolar, kadar alt› ay va-
deli, vade sonunda defaten ödemeli
ihracat kredisi sa¤lanaca¤›n› kaydetti. 

Ça¤layan, 650 milyon dolar kredi
hacminin yarat›laca¤›n› belirterek,

krediden 6 bin 500 iflletmenin yarar-
lan›lmas›n›n öngörüldü¤üne iflaret et-
ti. Ça¤layan, programdan yararlan-
mak isteyen ihracatç› KOB‹’lerin, 15

Eylül'den itibaren Ziraat Bankas›,
Halkbank, Vak›fbank, ‹fl Bankas›, Yap›
Kredi Bankas›, Garanti Bankas›, Ak-
bank ve Türk Ekonomi Bankas›'na
baflvuru yapabilece¤ini kaydetti.

Baflvurular›n direkt olarak banka-
lara yap›laca¤›n› belirten Ça¤layan,
KOSGEB'e yap›lan baflvurular›n belir-
lenen kriterlere göre de¤erlendirece-
¤ini vurgulad›. Ça¤layan, "Teminat s›-
k›nt›s› yaflayabilecek olan ihracatç›
kobiler, Kredi Garanti Fonu'na (KGF)
baflvurabilecek. ‹hracat Kredisi Faiz
Deste¤i ile Türkiye'nin ihracat›na des-
tek olurken, ihracatç› kobilerimize de
cansuyu sa¤lam›fl olaca¤›z" dedi. 

BB
ankalar KOB‹'lere kre-
di kulland›rmak için
yar›fla girerken, bu

konuda deneyimi en yük-
sek olan Halk Bankas›, da-
ha iyi hizmet vermek ama-
c›yla kollar› s›vad›. Halk
Bankas› Genel Müdürü
Hüseyin Ayd›n, KOB‹'lere
önümüzdeki dönemde ge-
rek kredi, gerekse e¤itim
anlam›nda destekler vere-

ceklerini ve sahaya inecek-
lerini söyledi. Enerji ve g›-
da sektörlerinin gelece¤ini
iyi gördüklerini kaydeden
Ayd›n, amaçlar›n›n KO-
B‹'lere sadece finansman
sa¤lamak olmad›¤›n› be-
lirtti.

Vizyonlar›n› 
gelifltirecek
Ayd›n, “Bir dan›flman

firma ile KOB‹'leri e¤itip,

bilgilendirece¤iz,
ülkenin de¤iflik
co¤rafyalar›na
gidece¤iz.
KOB‹'leri
e¤itecek ça-
l›flmalar›m›z
var. KOB‹'le-
rin marka
olmas›na
katk›da bulu-
naca¤›z, vizyon-

lar›n› gelifltirece¤iz” de-
di. ‹lk alt› ayda 22,6

milyar YTL'lik kredi
veren Halk Banka-
s›, bunun önemli
bir bölümünü KO-
B‹'lere kulland›rd›.
Halk Bankas›'n›n
kulland›rd›¤› kre-
diler geçen y›la

göre yüzde 25'e ya-
k›n oranda artt›.

fifiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl›
OSB'ye 170 milyon dolarl›k yat›-
r›mla düz cam tesisleri kuracak.

Belediyenin do¤algaz ve su imkân› su-
narak Polatl›’ya gelmesine katk› sa¤lad›-
¤› fabrikan›n kurulaca¤› arsan›n tahsis
sözleflmesi, Polatl› OSB ile Trakya Polat-
l› Cam Sanayii A.fi. aras›nda imzaland›.

fiiflecam, Polatl›’ya günlük 900 ton,
y›ll›k 3500 ton kapasiteli dünyan›n en
büyük düz cam f›r›n›n› kuracak. Do¤ru-
dan 210 kiflinin istihdam edilece¤i tesis
flehirde 2 bin kifliye ifl sa¤layacak. Polatl›
OSB'de düzenlenen imza töreninde ko-
nuflan OSB Baflkan› Hasan Benli, yat›r›-
m›n ilçe için gurur verici oldu¤unu dile
getirdi.

fiiflecam'a ba¤l› Trakya Cam Sanayii
A.fi. Üretim ve Gelifltirme Baflkan Yar-
d›mc›s› Ulukan ‹yigün, ''Katma de¤er
yaratan yan sanayii ile birlikte en az 2
bin kifliye ifl imkân› yarat›lacak'' dedi.

fiiflecam'›n Cumhuriyet kuflaklar›n›n
gurur duydu¤u büyük bir iflletme oldu-
¤unu ifade eden ‹yigün, Polatl›'ya yap›-
lacak yat›r›ma iliflkin flu bilgileri verdi:
“Temelini 2009'da atmay› planl›yoruz.
Tesislerin üretime bafllamas› pazar flart-
lar›na göre belli olacak. Polatl›'da, dün-
yadaki düz cam sektörü ile k›yasland›-
¤›nda en büyük fabrikalardan birini ku-
raca¤›z. Polatl›'ya dünyan›n en büyük f›-
r›n›n› kurmay› planl›yoruz. Günlük 900
bin ton, y›ll›k 350 bin ton cam üretile-
cek. Burada üretilecek ürün, Samsun
üzerinden Rusya'ya ihraç edilebilecek.''

6 bin KOB‹’ye 650 milyon dolarl›k kredi 
‹HRACATÇI KOB‹’ye

650 milyon dolar s›-
f›r faizli destek kre-
disi vereceklerini
aç›klad›. Ça¤layan,
baflvurular›n 15 Ey-
lül'den itibaren bafl-
layaca¤›n› belirtti.

Halkbank KOB‹'ler için sahaya inecek

fiiflecam'dan 
Polatl›’ya 
170 milyon 
dolarl›k yat›r›m
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Kurum içi bürokrasi

K
OB‹’lerde tasar›mdan sat›fl sonras›
hizmetlere kadar olan bilgi birikimin-
de kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas› önemli bir

sorundur. Asl›nda bir iflletmenin kurumsal-
laflmas›n› tamamen
belirleyen de bilgi-
nin kiflilere de¤il ku-
ruma aidiyetinin
sa¤lanmas› belirle-
mektedir. Aksi tak-
dirde tüm hayati bil-
giler usta ya da mü-
hendislerin kafala-
r›nda firmadan fir-
maya dolaflacak,
baflka kurumlarda da
bütünlük sa¤lanma-
yaca¤›ndan ifle yara-
mayacakt›r. En bü-
yük tehlikelerden brisi de firmada kilit bil-
gilerin sadece bir kaç kiflinin da¤arc›¤›nda
olmas›d›r. Bu durumda di¤er çal›flanlardan
bilinmeyen hedefler için katk› bekleyemez-
siniz. Ayn› ifli yapan üç iflçiye ne yapt›klar›
sorulmufl. Bunlardan biri harç haz›rlad›¤›n›,
di¤eri duvar yapt›¤›n› bir di¤eri de okul in-
fla etti¤ini söylemifl. Ne yapt›¤›n› bilmek ve
yapt›¤›n› benimsemek, ortaya konulan iflin
kalitesini do¤rudan etkileyecektir. Kurum
haf›zas›n›n oluflturulmas› yaln›zca ISO
9000 sistemi kurulmas› ya da bir ERP ya-
z›l›m›yla da mümkün de¤ildir. Kurum haf›-
zas› firma çal›flanlar› taraf›ndan yap›lan
tüm ifllerin, al›nan e¤itimlerin dosyalanma-
s› olarak da alg›lanmamal›d›r. Kurum kültü-
rünün oluflturulmas›, firmadaki tasar›m, pa-
zarlama, maliyet analizi, müflteri iliflkileri
gibi operasyolar›n nas›l yönetilece¤i gibi
stratejilerin belirlenmesi için yaz›l› ve yaz›l›
olmayan bilgi ak›fl› ile mümkündür. 

Oluflturulacak kurum kültüründe müflteri
için sat›fl, servis, finans gibi farkl› amaçlar-
la biraraya gelen firma çal›flanlar›n›n bir
bütün olarak müflteri gereksinimlerini oku-
yabilmeleri önemli bir aflamad›r. Bu ayn›
zamanda tasar›m›n da en önemli girdisidir.
Rakiplerinizle sizin ürün ya da hizmetlerini-
zin sizin müflterilerinize özel ve sizin kabili-
yetleriniz çerçevesinde sunulmas›, ürünleri-
nizde özgün yap›n›n oluflturulmas› bu saye-
de sa¤lanmaktad›r. Bilindi¤i gibi art›k tasa-
r›m ve ürün gelifltirme yetenekleri ürün ge-
lifltirme sürecinde a¤›rl›¤›n› kaybetmekte-
dir. Tasar›m her alanda ortaya ç›km›fl sa-
nal tasar›m ve analiz programlar› vas›tas›y-
la yönlendirilmektedir. Ayr›ca tasar›m art›k
kollektif çal›fl›lacak bir konu haline gelmek-
tedir. Yani tasarlad›¤›n›z makinan›n civata-
s›n›n hangi normlara uygun oldu¤u, ayd›n-
latma sistemlerinin en verimli nas›l olaca¤›
sizin de¤il tedarikçilerinizin sorumlulu¤un-
dad›r. Kritik olan nokta ürünlerin uygun
maliyet yap›s›yla tasar›m, üretim ve sat›fl
döngüsünü kurgulayabilmektir. 

Kurum kültürünün getirece¤i önemli kat-
k›lardan birisi de firman›n makina park›na
bakarak de¤ilde sahip oldu¤u kültür ve ka-
biliyetlere yönelik gelece¤ini flekillendirme-
si olacakt›r. Ülkemiz KOB‹’leri kopya ve
emek yo¤un, katma d¤eri düflük üretim sü-
recinden, dünyaya aç›lan, rekabetçilik flart-
lar›n› zorlayan, teknoloji kullanan, Ar-Ge
ve tasar›m a¤›rl›kl› ifllere yönelen bir süreç
yafl›yor. Gerek Ar-Ge gerekse firma altya-
p›s›n› zenginlefltirme sürecinde kurum kül-
türünün oluflturulmas› önemli rol oy-
nayacakt›r. 

Mete Ba¤dat
mete@inopark.com

TTESK Genel Baflkan› Palan-
döken, Türkiye'deki yat›r›m
teflvik sisteminin büyük ifl-

letmeleri esas ald›¤›n› belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar›
Konfederasyonu (TESK) Genel
Baflkan› Bendevi Palandöken,
Cumhuriyet tarihinden bugüne
tüm yat›r›m teflviklerinden bü-
yük iflletmelerin faydaland›¤›n›,
ancak bu yap›n›n art›k iflas etti-
¤ini belirterek, "Yeni teflvik siste-
mi yürürlü¤e konulmal› ve kü-
çük iflletmeler göz ard› edilme-
meli" fleklinde konufltu.  

Palandöken, Türkiye'deki ya-
t›r›m teflvik sisteminin büyük ifl-
letmeleri esas ald›¤›n› ve yaln›z-
ca bunlar›n yat›r›mlar›n›n özen-
dirildi¤ini, küçük iflletmeler ile
esnaf ve sanatkârlar›n yat›r›m ve
yeni iflyeri açma giriflimlerinin
teflvik sisteminden yararland›r›l-
mad›¤›n› kaydetti.  

Yat›r›mlar›n teflvikini belirli
büyüklüklere ba¤layan teflvik
sistemlerinin dünyada art›k terk

edildi¤ini, Türkiye'deki mevcut
teflvik sisteminin de topyekun si-
linip AB standartlar›nda yeni bir
teflvik sisteminin yürürlü¤e
konulmas› gerekti¤ini vur-
gulayan Palandöken, aç›k-
lamas›nda flu görüfllere yer ver-

di:  
“Büyük giriflimcilerin her bir

kiflilik istihdam için ortalama
270 bin YTL gibi çok yüksek
yat›r›m yapmas› gerekiyor. Es-
naf ve sanatkârlar›m›z ile küçük
giriflimcilerimiz, teflvik edil-
meleri halinde bu rakamlar›n
çok alt›nda yat›r›m tutar›yla is-
tihdama katk› yapabilirler.
Bugün ülkemizde faaliyet gös-
teren 1 milyon 800 bin esnaf ve
sanatkâr büyük ekonomik s›k›n-
t›lar içinde. Her esnaf ve sanat-
kâr›n yan›nda en az bir ç›rak,
kalfa veya ustan›n istihdam edil-
di¤i varsay›ld›¤›nda, bir kriz
an›nda veya bu kesime destek
verilmemekte ›srar edilmesi
durumunda, zorunlu olarak is-
tihdam d›fl› kalacak bu 1 milyon
800 bin çal›flana devletin
yeniden ifl yaratabilmesi için
muazzam bir kayna¤a ihtiyac›
var. Böyle bir kayna¤›n temini
Türkiye olanaklar› çerçevesinde
mümkün de¤il.”

““DD
aha güçlü ekonomi için
Türkiye’de kad›n giri-
flimcili¤inin güçlendi-

rilmesi” hedefinden yola ç›kan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
¤i, TOBB Kad›n Giriflimciler Ku-
rulu ile bütün illerin kad›n giri-
flimciler kurullar›n› Ankara’da
bir araya getirdi.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›k-
l›o¤lu, “Geliflmifl bir toplum ol-
mak için, kad›nlar›m›z› sosyal
hayata, üretim süreçlerine sok-
mak zorunday›z” dedi. Hisarc›k-

l›o¤lu, “AB'nin bir parças› olmay›
hedefleyen ülkemizde kad›nlar›-
m›z›n e¤itimi, istihdam› ve top-
lum hayat› içindeki yeri konu-
sunda, mutlak surette ilerleme
sa¤lamal›y›z” diye konufltu. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde, Hisarc›kl›o¤-
lu’nun ev sahipli¤inde, bafllayan
I. TOBB Kad›n Giriflimciler Ku-
rulu Kongresi’ne say›s› 600’ü
aflan kad›n giriflimci kat›ld›. 

Kongre’nin aç›fl konuflmalar›,
TOBB Baflkan› ve Kad›n Giriflim-

ciler Kurulu Onursal Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Devlet Ba-
kan› Nimet Çubukçu ile TOBB
Kad›n Giriflimciler Kurulu Bafl-
kan› Aynur Bektafl taraf›ndan
yap›ld›. 

TOBB Baflkan› daha sonra
flunlar› söyledi: “Kad›n giriflimci
say›m›z›n artt›r›lmas›, sorunun
çözümünde önemli katk› sa¤la-
yacakt›r. Bunun için de çal›fl›yo-
ruz. TOBB Kad›n Giriflimciler
Kurulu’nu ve ‹l Kad›n Giriflimci-
ler Kurullar›m›z› bu hedefle kur-
duk. Kad›n giriflimcilerimizin ör-
gütlenmesini “pozitif ayr›mc›l›k”
anlay›fl›yla ele ald›k. Esasen, oda
ve borsalar›m›z›n organ seçimle-
ri için var olan sistem, demokra-
tik kat›l›m›n ve f›rsat eflitli¤inin
ortaya konulmas› aç›s›ndan, son
derece iyi düzenlenmifltir. An-
cak, kad›n giriflimcilerimizin ce-
saretlendirilmesi, kad›n giriflim-
ci say›m›z›n art›r›lmas› aç›s›n-
dan, pozitif bir ayr›mc›l›k yapt›k
ve tüm illerimizde, oda ve borsa-
lar›m›z›n katk›lar›yla, “‹l Kad›n
Giriflimciler Kurullar›”n› kur-
duk.”

Kad›n giriflimciye pozitif ayr›mc›l›k

TTOBB Kad›n Giriflimciler
Kurulu Baflkan› Aynur Bek-
tafl, Türkiye’nin kad›n giri-

flimcilerine oda yönetimlerine
girme yollar›n›n anlat›laca¤›n›
bildirdi. Bektafl, “Sadece ana,
kardefl, abla, efl de¤iliz; iflvere-
niz ayn› zamanda. Ama odalar-
da kad›n›n ad› yok. TÜS‹AD’da,
T‹M’de, TOBB’da yok denecek
kadar az” dedi.  

Kad›nlar›n kendi güçlerini

görmeleri gerekti¤ini dile geti-
ren Bektafl flöyle devam etti:
“Bizim buradaki hedefimiz oda-
lara seçilme, oralarda mücade-
le, bunlar› ö¤retmek. Erkekler
bize gölge etmesin yeter. Tabii
ki pozitif ayr›mc›l›k laz›m, bunu
yapmamak mümkün de¤il. Ama
kurumsal anlamda; siyasi parti-
ler kota koyabilir, belki odalar
kota koyabilir ama bunun sonu
yok. Bizim burada kad›n› bilinç-

lendirip oda seçimlerinde mü-
cadele vermemiz laz›m. Art›k
kongrelerde erkeklerin yan›nda
olmam›z laz›m. Önlerinde veya
arkalar›nda olmak istemiyoruz,
yanlar›nda olmak istiyoruz.”

Bektafl, KOSGEB’in esnaf kre-
disi kapsam›nda kad›nlara 30
bin lira düflük faizli kredi verdi-
¤ini, ama kredinin sadece ima-
lat sanayi için geçerli oldu¤unu
ifade etti. 

‹fl kad›nlar› oda yönetimlerine girme ata¤›na kalk›yor

“Küçük iflletmeler göz ard› edilmemeli”

Bendevi 
Palandöken

TOBB Eko-
nomi ve Tek-
noloji Üni-
versitesi’nde,
Hisarc›kl›o¤-
lu’nun ev sa-
hipli¤inde,
bafllayan
I. TOBB Ka-
d›n Giriflim-
ciler Kurulu
Kongresi’ne
600’ü aflan
kad›n giri-
flimci kat›ld›.
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K
üresel pazar koflullar›nda “aniden”
önümüze ç›kan baz› kavramlar bizi fla-
fl›rt›yor. Kimi ülke imalatç›lar›n›n çok-

tand›r kulaçlay›p, karfl› k›y›ya geçtikleri deniz-
lerin k›y›s›nda dalga seslerini ürkerek dinliyo-
ruz.

Bilim ve teknoloji öncüsü dan›flmanl›k
odaklar› sanayicimiz için inovasyon, küme-
lenme, marka vb. kavramlara birer sihirli asa
gibi sar›l›yor. Adeta konunun misyonerli¤ini
yap›yor. Buna karfl›n ne yaz›k ki bunlar›n
resmi tan›mlar› ve teflvikleri yeterli bulunmu-
yor.  

Geçmiflte bizim de içimizden baz›lar›, he-
nüz bu kavramlar kullan›lmazken ç›k›p yerli
otomobil, yerli uçak, yerli vagon, yerli maki-
ne üretmifl; bu yönde ad›mlar atm›fl; baflar›
öyküleri yazm›fl. Ama o giriflimler, o somut
bir tak›m ad›mlar gelifltirilip, teflvik edilecek
yerde “ne hikmetse” kimi “dâhili” ve “harici”
senaristlerle birlikte baflucumuza “baflar›s›zl›k
öyküsü” olarak konulmufltur. 

Sonra kaz›y›p atamad›¤›m›z o “sinsi ses”
yerleflmifl içimize; dilimize pelesenk olmufl:

“Biz bir fley yapamay›z.” Ve hakikaten ya-
pamaz hale gelmifliz. 

Bu bir komplo teorisi de¤ilse de, verdi¤i
zararl› sonuçlar› itibar› ile komplo etkisinde-
dir.

—Biz uçak yapamay›z!
—Biz otomobil yapamay›z!
—Biz tank, denizalt›, vagon, günefl paneli,

televizyon, bilgisayar, cep telefonu yapama-
y›z!

Ama Japon yap›yor, Rus yap›yor, Koreli
yap›yor, Hintli yap›yor, Çinli yap›yor, Tay-
vanl›, Malezyal› yap›yor…

Özetlersek, “biz bir fley yapamay›z” önyar-
g›m›z› silemezsek yukar›da sayd›klar›m›z› ha-
kikaten yapamay›z, üretemeyiz. Üretemezsek
üretenden almam›z gerekir; bunu almak için
fatura ödememiz gerekir. Fatura ödemek için
birikimlerimizi, kendi kaynaklar›m›z› kullan-
mam›z gerekir. Kendi kaynaklar›m›z k›t oldu-
¤u için borç al›r›z. Yüksek faizle borç ald›¤›-
m›z için yoksullafl›r›z. Yoksul olunca güçsüz
düfleriz. Gücümüz olmazsa egemen, özgür ve
ba¤›ms›z kalamay›z. Ba¤›ms›z de¤ilsek bafl-
kas›ndan emir al›r›z.  
Sonuç; üretemeyen, borçla yaflayan,

ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmifl, baflkalar›ndan direktif
alan birini de zaten kimse “adam yerine”
koymaz. Birileri bize her f›rsatta “sizden
adam olmaz” der.

Bu ezberi ancak kendimiz üreterek, kendi
ürettiklerimizi tüketerek bozabiliriz.

Bak›n o zaman nas›l “adam” oluyoruz.

kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç

Biz
yapamaz m›y›z?

Bizden adam
olmaz m›?

EEddiittöörrddeenn

DDevlet Bakan› Mehmet fiim-
flek, dünyan›n büyük bir
krizle karfl› karfl›ya ol-

du¤unu belirterek ifladam-
lar›n› uyard›. fiimflek,
“Küresel ekonomi çok zor
bir dönemden geçiyor.
Ben size bütün samimi-
yetimle söyleyeyim flart-
lar zorlaflabilir bu nokta-
dan sonra. Bunun
yans›malar› gide-
rek dalga dal-
ga geliyor.
Biz, Türki-
ye'nin bun-
dan en az et-
kilenmesi
için elimiz-
den geleni
yap›yoruz”
dedi.

Bakan fiimflek, yat›r›mlar›n
yurtd›fl›na yap›lmas›yla ilgili
olarak da, “Sermaye serbesttir.
Biz isteriz ki bütün yat›r›mlar
burada olsun. Dünyadan da bize
yat›r›mlar geliyor,  Türkiye de
baflka yerlere yat›r›m yap›yor.

Müteflebbis nerede kâr imkânla-
r› ve neyi kârl› bulursa onu ya-

par” diye konufltu.
‹fladamlar›na küresel

ekonominin çok zor bir
dönemden geçti¤ini an-
latan fiimflek, "Ben size
bütün samimiyetimle
söyleyeyim, flartlar zorla-
flabilir bu noktadan son-

ra. Çünkü dünya büyük
bir krizle karfl› karfl›-

ya bir yandan
enerji fiyatlar›n›n
ayyuka ç›kmas›,
bir taraftan g›da
krizi var. Bir
yandan kredi
krizi var. Bütün
bunlar› toplad›-
¤›n›z zaman

dünya ekonomisi yavafll›yor. Ba-
k›n 2. çeyrekte Avrupa küçülü-
yor. Amerika da küçülecektir. ‹t-
halat azald›¤›, ihracat artt›¤› için
yüzde 1.9 büyüdü. Bu büyüme-
nin 2,4 puan› net ihracattan gel-
di. ‹hracat etkisi olmasayd›
Amerika küçülmüfltü. Zaten

Amerika 4. çeyrekte eksiydi.
Dünyada hakikaten bir yavaflla-
ma var. Önemli bir kredi krizi
var. Bunun yans›malar› giderek
dalga dalga geliyor. Biz, Türki-
ye'nin bundan en az etkilenmesi
için elimizden geleni yap›yoruz”
ifadelerini kulland›.

Türkiye'nin birçok yap›sal so-
runu bulundu¤unu ancak bun-
lardan en önemlisinin tasarruf
aç›¤› oldu¤unu ifade eden fiim-
flek, bunun kendini yüksek cari
aç›k ve yüksek faiz olarak gös-
terdi¤ini söyledi.

fiimflek, enflasyon konusunda
Türkiye'nin dünya ortalamalar›-
na göre daha kötü durumda ol-
mad›¤›n›, dünya ortalamas›n›n
geçen y›la göre iki kat artmas›na
ra¤men Türkiye'nin yüksek enf-
lasyon s›ralamas›nda daha iyi
bir noktaya geldi¤ini aç›klad›.
fiimflek, sektörlerin ömür boyu
fason üretmekle bir yere vara-
mayaca¤›n›,  sanayinin birikim-
lerini markaya ve daha üst ka-
tegorilere dönüfltürmesi gerek-
ti¤ini vurgulad›.

Kriz dalga dalga geliyor!

Kapasite kullan›mdan 10 puanl›k uyar›

ÜÜ
retim de¤eri itibariyle
kapasite kullan›m oran›
2007’de bir önceki y›la

k›yasla yüzde 82.69’dan yüzde
71.11’e geriledi.

AS Haber Ajans›’n›n (ASHA)
bildirdi¤ine göre, ‹stanbul Ti-
caret Odas› (‹TO), 1980 y›l›n-
dan bu yana yapt›¤› ‹stanbul
Küçük Sanayi Kapasite Kulla-
n›m Araflt›rmas›’n›n 2007 y›l›n›
kapsayan sonuçlar›n› aç›klad›.
‹TO’nun araflt›rmas›, odaya ka-
y›tl› 9 bin 228 küçük sanayici
firma içinde çeflitli sektörlere
ait 282 firma taraf›ndan anke-
te verilen cevaplar›n de¤erlen-
dirilmesi ile gerçeklefltirildi.
Üretim de¤eri itibariyle kapasi-
te kullan›m oran› 2007’de bir
önceki y›la k›yasla yüzde
82.69’dan yüzde 71.11’e gerile-
di. 

En büyük sorun 
talepsizlik ve 
paras›zl›k
Üretim de¤erine göre 2007

y›l› tam kapasite ile çal›flama-
ma nedenleri aras›nda ilk s›ra-
y› 2006 y›l›nda oldu¤u gibi
yüzde 34.2 ile talep yetersizli¤i
ald›. Bunu yüzde 16.9 ile fi-
nansman güçlü¤ü takip etti. ‹fl-
çilerle ilgili sorunlar yüzde 4.4
ile en az etkileyen faktör olur-
ken,  pazarlama sorunlar› ge-
çen y›la göre önemli oranda ar-
t›fl gösterdi.

Bürokrasi sebebiyle 
kredi kullan›lam›yor
Ankete kat›lan firmalar›n

kulland›klar› finansman kay-
naklar›n›n bafl›nda yüzde 38.9
ile Özkaynak, yüzde 22.1 ile
vadeli al›fl geldi. Firmalar›n
yüzde 21.4’ü KOB‹ kredilerin-

den faydalan›rken, kredilerde-
ki bürokratik engeller yüzde
30.3 oran› ile kredilerden ya-
rarlanmama nedenlerinin ba-
fl›nda geldi. Kat›l›mc› firmala-
r›n yüzde 60.5’i KOSGEB’in,
yüzde 23.7’si ise Halk Banka-
s›’n›n kredilerinden yaraland›-
¤›n› belirtti. 

Girdi maliyetleri 
bel büküyor
‹TO’nun anketine kat›lan fir-

malar önerilerini de belirtti.
Buna göre küçük sanayi firma-
lar›n›n yüzde 18.9’u iflgücü
maliyetlerindeki yüklerin azal-
t›lmas›n› istiyor. Yüzde 16.5’lik
bölüm ise kay›t d›fl› ekonomi-
nin önlenmesinin, üretim faali-
yetlerini daha istikrarl› yürüte-
bilmeleri ve tam kapasite ile
çal›flabilmeleri için flart oldu-
¤unu düflünüyor. 

KOSGEB’in görevi KOB‹’ye omuz vermek

OOstim OSB ve KOSGEB
Baflkanl›¤› aras›nda ser-
gi ve fuar alan› kullan›m

sözleflmesi imzaland›. Os-
tim’deki KOSGEB binas›n›n
bir bölümü; bölgenin fuar,
sergi, kümelenme ve Ar-Ge
projelerine yönelik etkinlikler-
de kullan›lacak.

Protokolü; KOSGEB BAfi-
KANI Mustafa Kaplan, OST‹M
OSB Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n, KOSGEB Ostim
Müdürü Mehmet Tezyetifl ve
Ostim OSB Müdürü Adem Ar›-

c› imzalad›. OST‹M Yönetim
Kurulu Baflkan› KOSGEB’le
olan iflbirliklerinin devam
edece¤ini, bu paralelde KOS-
GEB’den bölge KOB‹’lerine yö-
nelik daha aktif ad›mlar bek-
lediklerini kaydetti.

KOSGEB Baflkan› Kaplan
da, Ostim’in çal›flmalar›n›n
Türkiye’nin her yerinden fark
edildi¤ini, çal›flmalarda pilot
bölge özelli¤i tafl›d›¤›n› belir-
terek, “biz de görevimiz
gere¤i KOB‹’lerin çal›fl-
malar›na, OSB’lere omuz ver-

mek istiyoruz. Bu ülkeye des-
tek vermektir. Yapt›¤›m›z söz-
leflme bu süreçte ilk ad›md›r”
diye konufltu.

Mehmet 
fiimflek
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AAnkara’da da¤›n›k halde bulu-
nan, genellikle merdiven al-
t›nda hizmet veren ayakkab›

ve çanta imalatç›lar› Çubuk’ta top-
lan›yor. Çubuk’tan Almanya ve Du-
bai’ye kemer, cüzdan, çanta ve re-
simlikler ihraç ediliyor.

Çubuk Belediyesi’nin yaklafl›k iki
y›ld›r üzerinde önemle durdu¤u
konulardan biri olan, ayakkab›c› ve
çantac›lar› Ankara’da merdiven alt-
lar›ndan Çubuk’taki Ahi Evran Site-
si’ne tafl›ma projesi hayata geçmeye
bafllad›. 

Ankara’da da¤›n›k halde bulu-
nan, genellikle merdiven alt›nda
hizmet veren ayakkab› ve çanta
imalatç›lar›, Çubuk Belediye Baflka-
n› Adem Tu¤luca ve Çubuk Madeni
ve A¤aç ‹flleri Odas› Baflkan› Hac›
Çelebi’nin giriflimleri, Ankara Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Melih
Gökçek, ANKESOB Baflkan› Meh-
met Yi¤iner, Ankara Umumu Ayak-
kab›c›lar ve Çantac›lar Esnaf ve Sa-
natkarlar Odas› ve Ankara Ticaret
Odas› Baflkan Vekili Ali Gökflin’in
öncülü¤ünde Çubuk’a tafl›n›yor.

Ayakkab›c› ve çantac› esnaf›n›n
Çubuk’a tafl›nmas› için uzun süre

u¤raflan Çubuk
Belediye Baflkan› Tu¤luca tüm

esnaf› ilçeye davet etmiflti. Çin mal-
lar›n›n ülkeye girmesiyle sat›fllar›n
düflmesi ve esnaf›n önünü göreme-
yifli ise tafl›nmada olumsuz etki ya-
ratm›flt›. Bu olumsuzluklara karfl›n
Tu¤luca’n›n ça¤r›s›na karfl›l›k veren
ROKA firmas› Çubuk’ta bulunan
Ahi Evran Sitesi’ne gelerek atölyesi-
ni kurdu.

Çubuk Belediye Baflkan› Tu¤lu-
ca’n›n incelemelerde bulundu¤u
Roka Collection’›n sahibi Do¤an K›-
l›ç Çubuk ilçesinin her yönden
ayakkab› ve çantac›lar için avantajl›
oldu¤unu belirterek flunlar› söyle-
di:

“Çubuk ilçesi ulafl›m› olsun, ucuz
iflgücü olsun, temiz havas› olsun ve
en önemlisi de sakin bir çal›flma or-
tam›n›n olmas› ile iflyerleri için çok
avantajl› görüyorum. 

‹lçeye geldi¤imiz günden bu
yana da önemli derecede kazan›m-
lar elde etti¤imizi düflünüyorum.
Yeni ald›¤›m›z ifllerle Çubuk’tan Al-
manya ve Dubai’ye kemer, cüzdan,
çanta ve resimlikler ihraç ediyoruz”
dedi.

Almanlar›n kemerleri, Dubaililerin
çantalar› Çubuk'tan

1
967 y›l›nda Ankara’da koope-
ratif yap›lanmas›yla kurulan
Ostim Sanayi Bölgesi, Türki-

ye’nin çok eski olmayan
sanayileflme serüveninde
bir fenomen olarak de¤er-
lendirilmelidir. Ostim’i
temsilen kat›ld›¤›m›z yurtiçi
ve yurtd›fl› toplant›larda
Ostim’in yap›s›n›, kurulu-
flunu, geliflimini, bölgeyi
oluflturan unsurlar›, ekono-
mik ve sosyal aç›dan sa¤-
lad›¤› katk›lar› anlat›yoruz.
Bu toplant›larda özellikle
yabanc› yetkililer, Ostim’i
bir sanayi bölgesi de¤il de
bir sistem olarak alg›lad›k-
lar›nda, bizden ayn› ya da benzer
yap›n›n kendi ülkelerinde uygulan-
mas›na destek olmam›z›, ya da bu
konuda dan›flmanl›k hizmeti verme-
mizi talep etmektedirler.

Ostim bir model olarak farkl› ül-
kelerde uygulanabilir mi? Kendili¤in-
den oluflan ve çok say›da parçadan
ve alt bileflenden oluflan bir kurguyu
tekrarlamak çok kolay de¤ildir. Fa-
kat Ostimli yöneticiler, gelen taleple-
rin de yönlendirmesiyle Ostim’i mo-
del haline getiriyorlar. Çünkü sistem
modellendi¤inde daha uygulanabilir
bir yap›ya dönüflecektir. Peki Ostim
modeli nedir? Modelin alt bileflenleri
nelerdir?

Modelin temelini benzer sektör-
lerde faaliyet gösteren çok say›da
mikro ve küçük iflletme oluflturuyor.
Bu iflletmelerin en çarp›c› özelli¤i fa-
aliyet konusuyla ilgili teknik bilgi ve
beceriye sahip yöneticilerden olufl-
mas›d›r. ‹flletme çok say›da oldu¤u
için müteflebbis ve iflletme sahibi de
çok say›da demektir. Bafllang›çta
a¤›rl›kl› olarak alayl› olan ç›rak, kal-
fa, usta silsilesinden gelen iflletme
sahipleri, son dönemde mektepli
olan mühendislerden oluflmaktad›r.
Bu flirketler birbirleriyle çok s›k› ya-
tay ve dikey entegrasyon halinde ça-
l›flmaktad›r. Bu entegrasyon iflletme-
lerin sürekli olarak birbirleriyle ileti-
flim halinde olmalar›n› gerektirmek-
tedir. Bu iletiflim sonucu iflletmeler
e¤itim gibi, ürün gelifltirme gibi,
ürün ve üretim süreciyle ilgili inno-
vasyon gibi teknik konularda kendi-
lerini gelifltirmektedir. Bu iletiflim sa-
dece teknik olarak de¤il sosyal ve
kültürel aç›dan da iflletmelerin veri-
mini art›ran, iflletme sahiplerinin
önünü açan bir ortam sa¤lamakta-
d›r.

Bölgenin altyap›s›n› oluflturan ifl-

letmelerin ihtiyaç duydu¤u hizmetle-
rin bölgesel anlamda oluflturulan
merkezi baz› kurulufllar taraf›ndan

verilmesi sistemin di¤er
bir özelli¤ini oluflturmak-
tad›r. Bu kurulufllar böl-
genin ve bölgede faali-
yet gösteren iflletmelerin
katma de¤erini art›rma-
ya çal›flan çat› organi-
zasyonlard›r. Bölgenin
hangi konuda merkezi
bir yap›ya ihtiyac› varsa
bu konuda bir birim ku-
rulmaktad›r. Bu birim
konunun gerektirdi¤i
büyüklü¤e ve hacme gö-
re alt departman, de-

partman, flirket ya da baflka bir or-
ganizasyon yap›s›nda oluflturulmak-
tad›r.

‹flin niteli¤ine göre bütün bölgeye
ya da ihtiyaç içindeki iflletmelere hiz-
met veren bu yap›lar›n en hassas ol-
duklar› konu, iflletmeleri kendilerine
ba¤›ml› k›lmamak, onlar›n organi-
zasyonel dinamizmlerini ve inisiyatif-
lerini yok etmeden, kendi kurulufl
amaçlar›na uygun olarak hizmet ver-
mektir. Bölgenin çat›s›n› oluflturan
bu yap›lar e¤itim, tan›t›m, pazarla-
ma, ar-ge, enerji, telekomünikas-
yon, dan›flmanl›k, teknoloji merkez-
leri gibi çeflitli konularda faaliyet
göstermektedir. fiu anda elinizdeki
Ostim Gazetesi de bu yap›lara bir
örnektir.

‹nsan›n beden ve ruhtan olufltu-
¤unu dikkate al›rsak beden ne kadar
mükemmel olursa olsun ruh üflen-
medi¤i takdirde canl›l›k kazanama-
yacakt›r. Bedenden ruh ç›kt›ktan
sonra da bedenin bir anlam› kalma-
yacakt›r. Bir sanayi kuruluflunu olufl-
turan altyap› yat›r›mlar›, inflaat yat›-
r›mlar›, makine teçhizat yat›r›mlar›
da son derece önemli olmakla birlik-
te, bu yat›r›mlara ruh verilmedikten
sonra canl›l›k kazanamayacakt›r. Za-
ten sistem dedi¤imizde parçalara
ruh kazand›rmay› kastederiz asl›n-
da…

Ostim’i bir model olarak baflka
yerlere tafl›yabilir miyiz? Yaz›ya bafl-
larken Ostim fenomeninden bahset-
mifltim. Felsefede fenomen somut,
alg›lanabilir ve denenebilir olay ve
nesne demektir. Bir nesne, olay ya
da sürecin nesnel gerçekli¤ini vurgu-
layan bir ifadedir. 

Çok uzun zaman diliminde çok
kiflinin emek ve gayret sarfetti¤i Os-
tim fenomenini bu köfleye bu kadar
s›¤d›rabildim.

Abdullah Çörtü
acortu@hotmail.com

Ostim tafl›nabilir bir model olabilir mi?
KOB‹’lerin Penceresinden    Manzara
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HH›zl› prototipleme, bilgisa-
yar destekli tasar›m
(CAD) dosyalar›ndan di-

rek olarak fiziksel model üret-
meye yarayan teknolojilere veri-
len genel isimdir.H›zl› prototip-
leme cihazlar› vas›tas›yla bilgi-
sayarda çizimi yap›lm›fl her tür-
lü ürünün birebir modelini saat-
ler içerisinde elde etme imkan›
mevcuttur.Prototipleme cihazla-
r› kendi içerisinde  farkl›l›klar
göstermekle beraber çal›flma
prensipleri ayn›d›r.Çal›flma
prensibi fiziksel modellerin ta-
bandan bafllayarak katman kat-
man yüzeylerin üst üste eklen-
mesiyle oluflturulur.

H›zl› Prototiplemenin Kulla-
n›m Alanlar› Otoinfla teknoloji-
sinin uygulama alanlar› çok ge-
nifltir. Bu uygulama alanlar›:

Mühendislik

Yeni ürün gelifltirme esnas›n-
da h›zl› prototip imalat› sayesin-
de, olabilecek tasar›m hatalar›n›
k›sa zamanda teflhis etme ve
ürünü en k›sa sürede piyasaya
ç›karabilme mümkün olmakta-
d›r. Prototipler, tasar›m ekibi,
imalat ekibi ve pazarlama ekibi
aras›ndaki irtibat› ve ortak ça-
l›flma verimlili¤ini de artt›r›r.Ör-

ne¤in plastik bir ürünün kal›b›-
n› yap›p seri imalata geçme-
den önce prototipini
yap›p test etmek
ve e¤er prototip
uygunsa kal›p
imalat›na geç-
mek daha
uygun-
dur.Aksi
taktirde
direkt
kal›p
yap›ld›-
¤›nda di-
zayn üzerin-
deki en küçük
hatada kal›pta
revizyon gerek-
mektedir.Bu ifllem
ise prototip üretimin-
den çok daha mali-
yetli olmaktad›r.

Direkt
imalat

Günümüzde h›zl›
prototipleme ile imal edilen
parçalar›n çok say›da üretilip di-
rekt olarak kullan›lmas› biraz
pahal› ve yavafl oldu¤u için ge-
nelde bir adet veya çok az say›-
da üretilcek parçalar direkt ima-
latta kullan›l›r.

Örne¤in özel makine imalat›
yapan bir firma makinesi üze-
rinde kullanaca¤› fonksiyonel
ve az say›da olan parçalar› için
h›zl› prototip ürettirip direk ma-
kinesinin imalat›nda kullanabi-
lir.Veya bir plastik kal›b› için
metal çekirde¤i h›zl› prototiple-
me ile üretip direk kal›b›nda
kullanabilir.

Mimarl›k

H›zl› prototipleme teknoloji-
leri mimari maketlerin üreti-
minde ve topografik yer yüzü
flekillerinin üretimindede kulla-
n›lmakrad›r.

Matematik, Fizik 
Ve Kimya

E¤itim ve Ar-ge sektöründe

de h›zl› prototipleme gereksi-
nim vard›r.Matematikte komp-

lex fonksiyonlar›n 3bo-
yutlu geometrileri-

nin üretiminde,
kimyada DNA
ve atom dizilifl-

lerinin 3 bo-
yutlu üre-
timinde
de bu
teknoloji
kullan›la-
bilmekte-

dir.

Kuyumcu-
luk

Kuyumculuk
sektöründe küpe yü-
zük ve bilezik gibi

karmafl›k
model-
lerin
zah-

metli el ifl-
çili¤i gerektirme-

den üretilmesinde h›zl› proto-
tipleme kullan›lmaktad›r.Proto-
tip mum malzemesinden üretili-
yorsa direk seramik kal›ba al›n›r
kal›p  yüksek s›cakl›kta piflirildi-
¤inde mum malzeme erir ve se-
ramik kal›r.Seramik içerisine al-
t›n veya gümüfl dökülerek ima-
lat yap›l›r.E¤er malzeme mum
gibi ergimeyen bir malzeme ise
prototip önce kauçuk kal›ba al›-
n›r. Kauçuk kal›ba mum döke-
rek yeni bir model elde edi-
lir.Mum ise tekrar seramik kal›-
ba al›narak üretim tamamlan›r.

Medikal

T›p sektöründe de beyin ve
kafatas›ndan, çene ve yüz cerra-
hisine,estetikten, difl hekimli¤i-
ne, yapay doku imalat›ndan or-
topediye birçok alanda h›zl›
prototipleme teknolojisi kulla-
n›lmaktad›r.

H›zl› Prototipleme 
Teknolojisinden 
Nas›l Yararlan›r›m?

BEGEV h›zl› prototipleme ile
ilgili iki farkl› teknolojiyle piya-
saya hizmet vermektedir.

Makinelerimiz
hakk›nda 
bilgi almak için, 

http://www.do-
sab.org.tr/persfektif/perspek-
tif_21.pdf dergisindeki 20. say-
fadan yararlanabilir.

H›zl› Prototipleme ile ilgili
gereksinime ihtiyac›n›z oldu-
¤unda bizimle irtibata geçebilir-
siniz.

ugurbaydi@begev.org.tr
Tel: 0 224 261 12 90
Fax: 0224 261 52 99

G
eçen hafta, “2.Müflteri ‹liflkileri Zirvesi”
gerçekleflti. Türkiye genelinden 150 ki-
flinin kat›ld›¤› zirvenin, toplam on adet

konuflmac›s› vard›.
Psikiyatrist Murat Bilgili, Kanal D Halkla

‹liflkiler Müdiresi Ba-
nu Y›lmaz, Sat›fl Da-
n›flman› Özkan Kay-
mak konuflmac›lardan
baz›lar›yd›.

Fazla detaya gir-
meden as›l olarak siz-
lerle flunu paylaflmak
istiyorum;

Sosyal alanlarda
çal›flan her insan (is-
ter tarih ö¤retmeni
olsun, ister mahalle
bakkal›, isterse idari
ifller sorumlusu), önce
kendisiyle bar›fl›k ol-
mal›.

Bireysel bar›fl ol-
madan personel yönetimi de, sat›fl da, verim-
lilik de mümkün olam›yor. Deneyimimiz, do-
nan›m›m›z ne olursa olsun; önce kendimizle
bar›fl›k olmal›y›z.

Frans›zcas› KPDS 95 düzeyinde olan, fakat
göz temas› kuramayan ve gülümsemeyen bir
D›fl ‹liflkiler Koordinatörü ile Frans›zcas› orta
düzey olan, fakat gözlerinin içi gülen, seviyeli
ve beden dili kuvvetli bir D›fl ‹liflkiler Koordi-
natörünü karfl›laflt›ral›m.

Emin olun her iki hayali kahramanla ayn›
flartlarda görüflen kifli, bir sonraki görüflmede
ikinci kahraman› tercih edecektir.

Befl cümlede bir yaflanan telaffuz hatalar›-
na ve konuflma esnas›nda s›k s›k tekrarlanan
“›››››” seslerine ra¤men. Çünkü elle gösterile-
meyen ve s›navla ölçülemeyen “sevimlilik”
hali sosyal içerikli mesleklerde gizli bir güçtür.

Tekrar zirveye dönmek istiyorum. Zirvenin
kahraman› tart›flmas›z Murat B‹LG‹L‹ idi.
“Müflteri ‹liflkileri Yönetimi” birebir kendi sa-
has› olmamas›na ra¤men, ofisine gelen dan›-
flanlar› (terapi alanlar›) müflteri olarak örnek-
lemesi ve özel hayat›nda kendisinin müflteri
pozisyonuna geçti¤i dönemlerde yaflad›klar›n›
aktar›fl› inan›lmaz keyifliydi. 

Tabi bu gizli gücün her insanda olmas› bir
bonus; fakat bir mikrobiyoloji uzman› veya bir
uçak mühendisi için bu özellik ölümcül bir ek-
siklik de¤il. Uçak mühendisi teknik bir proje
üzerinde çal›flma odas›nda sessizce çal›fl›rken
gülümsemese de, pozitif enerjisini kendisine
saklasa da bir mahsuru yok.

Oysa bizler, sermayesi torbas›nda biriktirdi-
¤i “mutlu edilmifl insanlar” olanlar›z. 

Hava eksi on derecedeyken ve kar ya¤›yor-
ken,  çözülmesi gereken bir sorun üzerinde
çat›k kafllarla tart›fl›rken, telefonu kald›r›p iki
s›cak ›hlamur söyleyenleriz. 

Bizler iflyerinde hizmet aksamas› sebebiyle
tüm gününü telefonda geçirdi¤i için do¤algaz
faturas›n› ödemeyi unutup ceza ödeyenlerde-
niz.

Bireysel bar›fl›m›z olmadan biz bir hiçiz.
Eylül ay›n›n hepimize sonbahar efsunu ya-

flatmas› dile¤iyle…

ÇOK OKUMALI

Sat›fl Aflkt›r, Özkan KAYMAK, Mediacat
Yay›nlar›

Bu kitap sat›fl ve pazarlama alan›nda keyifli
bir e¤itim süreci vaat ediyor. Müflterinin kim
oldu¤unu, nelerden nefret etti¤ini anlat›yor.

Ölümcül Kimlikler, Amin MAALOUF, Yap›
Kredi Yay›nlar›

Ölümcül Kimlikler, dünyan›n yeni zaman›n-
da insanl›¤›n küllerinden kuraca¤› düzenin te-
meline konulan bilge bir tafl. Yazar di¤er
eserlerinden farkl› olarak Lübnan’da bafllayan
ve Fransa’da devam eden yaflam›n›n ona b›-
rakt›¤› izleri, bu izlerin bir araya gelifliyle orta-
ya ç›kan tabloyu yorumluyor.

Bar›fl›kl›k

Arzu AKAY
arzuakay@ostim.com.tr
Ostim Müflteri ‹liflkileri

Koordinatörü

H›zl› Prototipleme (Oto ‹nfla) Nedir?
U¤ur Bayd› / Makine Mühendisi / H›zl› Prototipleme Laboratuvar› Sorumlusu 

U¤ur Bayd›
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DDaha önce befl kez yap›lan,
‹slam Konferans› Örgütü’ne
üye ülkelerdeki KOB‹’lerle

ilgili görev gücü (Task Force)
toplant›lar›ndan sonuncusu Tay-
land’›n baflkenti Bangkok’ta ya-
p›ld›. Toplant›ya OST‹M’de kat›l-
d›. Toplant›n›n organizatörlü¤ü,
‹slam Sanayi Ve Ticaret Odas›, ‹s-
lam Kalk›nma Bankas›, Tayland
‹slam Sanayi ve Ticaret Birli¤i ve
Bagkok’ta kurulu bulunan As-
sumption Üniversitesi taraf›ndan
yap›ld›.

‹KÖ’ye üye ülkelerdeki KO-
B‹’lerin gelifltirilmesi için f›rsat-
lar ve imkanlar oluflturmak üze-
re, üye ülkeler aras›nda bir diya-
log ortam› oluflturmak amac›yla
yap›lan toplant›n›n ayr›ca global
ve yerel düzeyde KOB‹’lerin daha
baflar›l› olabilmesi için somut ve
gerçeklefltirilebilir imkanlar› or-
taya ç›kartabilmesi de amaçlan-
d›.

Toplant›da KOB‹’lerle ilgili ka-
mu kurulufllar›n›n yetkilileri, Ti-
caret ve Sanayi Odalar›n›n yöne-
ticileri, akademisyenler, özel ve
kamu sektöründen temsilciler ol-
mak üzere 90 civar›nda kat›l›mc›
haz›r bulundu. Toplant›ya, 12
‹KÖ üyesi ülkenin yan› s›ra, üye
olmayan Filipinler, ev sahibi ve
‹KÖ’de gözlemci üye statüsünde
olan Tayland Krall›¤›’ndan da
temsilciler kat›ld›. Ayr›ca ABD,
‹sviçre gibi ülkelerden, uluslar
aras› kurulufllar›n temsilcileri de
toplant›da projelerini anlatm›fl-
lard›r. Toplant›ya kat›lan ülkeler,
kat›l›mc› say›lar› ile birlikte ince-
lendi¤inde, ülkelerin bu tip orga-
nizasyonlara ilgisi konusunda da
genel bir fikir elde etmek müm-
kün olmufltur. Toplant›da temsil
edilen ülkeler ve kat›l›mc› say›la-
r› flu flekilde gerçekleflmifltir:
Bahreyn (1), Bangladefl (11), Çin
(1), M›s›r (2), ‹ran (6), Kuveyt
(1), Lübnan (1), Malezya (6),
Fas (1), Pakistan (12), Filipinler
(3), Suudi Arabistan (3), Sudan
(1), Suriye (2), ‹sviçre (1), Tür-
kiye (9), Tayland (25), BAE (1),
ABD (1), Uganda (2).

Kat›l›mc›lar temsil edildikleri
kurulufllar itibariyle s›n›fland›r›l-
d›¤›nda flöyle bir kat›l›mc› profili
ortaya ç›km›flt›r: KOB‹ üst kuru-
lufllar› (12), ticaret ve sanayi
odalar› (28), Üniversiteler (11),
Finansal ve reel olmak üzere özel
sektör kurulufllar› (31), Uluslar
aras› kurulufllar (8)

Ülkemiz toplant›da TOBB’dan
3, KOSGEB’den 2, T‹KA’dan 1,
Ostim’den 2, Sesric’ten 1 olmak
üzere 9 kat›l›mc› ile temsil edildi.
‹slam Ülkeleri ‹statistik, Ekono-
mik ve Sosyal Araflt›rma ve E¤i-
tim Merkezinden toplant›ya kat›-
lan Dr. Savafl ALPAY ayn› zaman-
da toplant›n›n en dikkate de¤er
oturumlar›ndan olan “‹KÖ üyesi
ülkelerde KOB‹’lerin desteklen-
mesi ve gelifltirilmesi için strate-
jik planlama üzerine görüfl al›fl
verifli” konulu oturumun da bafl-

kanl›¤›n› yapt›. Bu oturumda Os-
tim’in video ile tan›t›m› yap›la-
rak, bir sistem ve model olarak
kat›l›mc›lara anlat›ld›. Toplant›ya
Ostim’i temsilen Ostim Baflkan›
Orhan Ayd›n ve Ostim Yat›r›m
Proje Koordinatörü Abdullah
Çörtü kat›ld›. 

Toplant› sonucunda Hükümet-
lerin, Ulusal KOB‹ Otoritelerinin,
Ulusal Sanayi ve Ticaret Odalar›-
n›n, ‹slam Sanayi ve Ticaret Oda-
s›n›n, ‹slam Kalk›nma Banka-
s›n›n, ‹slam Konferans› Örgü-
tünün yapabilecekleri tavsiye ni-
teli¤inde ve maddeler halinde ra-
porland›. 

Genel tavsiyelerin yan› s›ra
özellikle ‹KÖ seviyesinde daha
somut öneriler de yap›ld›. Bu

önerilerin ana bafll›klar› flöyle:
n  ‹KÖ ülkelerindeki KOB‹ Üst

kurulufllar›ndan oluflan bir ileti-
flim a¤› (network) kurulmas›,

n  ‹KB (‹slam Kalk›nma Ban-
kas›) bünyesinde KOB‹ Fonu ku-
rulmas›,

n  ‹KÖ üyesi ülkelerdeki KO-
B‹’lere hizmet verecek Kredi Ga-
ranti Fonu kurulmas›,

n  fiirketleri ve bireysel yat›-
r›mc›lar› buluflturacak bir veri ta-
ban› kurulmas›,

n  Mevcut olanlar› da içerecek
Teknoloji ve Ticaret Kuluçka
Merkezi kurulmas›,

n  KOB‹’lerin geliflmesine des-
tek sa¤layacak düzenlemelerin
yap›lmas›.

Bu ana bafll›klar detayland›r›-

larak Stratejik Eylem Plan› da ha-
z›rlanarak, her bir bafll›k için
amaçlar, yap›lacak ifller, uygula-
y›c› kurulufllar, öngörülen ter-
minler ve beklenen ç›kt›lar de-
tayl› olarak raporland›. 

Özellikle iletiflim a¤› kurulma-
s›, teknoloji transferi, ortak yat›-
r›m projelerinin desteklenmesi
gibi somut konularda UNDP,
UNIDO, UNCTAD, WIPO, SS-GA-
TE gibi uluslar aras› kurulufllar›n
ve projelerin proaktif olmas› dik-
kat çekici bulundu. ‹KÖ Görev
Gücünün bu kurulufllar› uygula-
y›c› olarak görevlendirmesi, top-
lant›y› ‹KÖ üyesi ülkeler aras›nda
yap›lan bir organizasyonun
ötesinde uluslar aras› alana
tafl›d›.

‹KÖ, KOB‹ kurulufllar›n› bir araya getirdi

Toplant›ya Ostim’i temsilen Ostim Baflkan› Orhan Ayd›n ve Ostim Yat›r›m Proje Koordinatörü Ab-
dullah Çörtü kat›ld›. Kat›l›mc›lara Ostim bir sistem modeli olarak tan›t›ld›.

l

Toplant›ya ilifl-
kin bilgi veren Os-
tim Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Ayd›n,

dünyada esen KO-
B‹ rüzgar›n›n her

geçen gün fliddeti-
ni art›rd›¤›n› belir-
terek, “Ülkemizin
en baflar›l› ve sis-

tematik KOB‹ mer-
kezlerinden biri

olan OST‹M, sahip
oldu¤u birikimi

uluslararas› alanda
ilgili kurulufllarla

paylafl›yor. Bu top-
lant›larda bilginin
paylaflarak artma-
s›n›n getirdi¤i si-

nerjinin yan› s›ra,
Ostim’in tan›t›m›
da yap›l›yor.  Bu
tan›t›mlarda, Os-
tim’deki uygula-
malar bir model

olarak kat›l›mc›la-
ra aktar›l›rken, Os-
tim’in marka de¤e-
ri uluslar aras› ala-
na tafl›n›yor” dedi.

l
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OST‹M, Hidroket’e 

SPONSOR!..

TTÜB‹TAK Hidromobil’08 yar›-
fl›na kat›lan Ankara Üniver-
sitesi Hidromobil Tak›m›’na

OST‹M OSB’den de destek geldi. 
TÜB‹TAK’›n hidrojen enerjisi

konusunda halk› bilinçlendirmek
ve alternatif enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›na yönelik teknolojile-
rin Türkiye’de üretilmesi için
gençleri teflvik etmek amac›yla
düzenledi¤i Hidromobil (hidro-
jenle çal›flan arabalar) yar›fllar›-
na Ankara Üniversitesi de “Hid-
roket” adl› araçla kat›ld›. 

OST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’› ziyaret
eden Hidroket Tak›m›, bu y›l ‹z-
mir’de  düzenlenen  Hidromo-
bil’08 yar›fl› için OST‹M OSB’nin

sponsorlu¤unu ald›. 
Skf group, Metyx, Telateks

Tekstil Ürünleri, ‹zeltafl, ‹zmir El
Aletleri Sanayi ve Ticaret A.fi.,
Zebrano Mobilya, ‹kmal Endüst-
riyel Yap› Market, F›ratcolor, An-
kara Argos Mekanik Otomotiv
Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti., As Al-
t›nel Medya ve Dora Makina’n›n
da sponsor oldu¤u Ankara Üni-
versitesi Hidromobil Tak›m›,
gelecek için iddial›.  

Amatör bir ruhla bafllayan, an-
cak profesyonel ifller ç›karan
ekip, yar›fl›n, alternatif enerji
kaynaklar›n› kullan›m› ve do¤a
dostu araçlar›n geliflmesi yönün-
deki çal›flmalar› destekleyece¤i
görüflünde.

‹
zledi¤imiz kur politikas› uzun zamand›r
elefltirilmektedir. Son zamanlarda elefltiri-
nin dozu iyice artt›. Elefltirilerde Merkez

Bankas› hedef tahtas›na konmaktad›r.
MB’ye özellikle sanayici ve baflbakan dâhil
bakanlardan elefltiri gelmektedir. MB’nin
yüksek faiz uygulayarak, dövizi düflürdü¤ü,
bu durumun da özellikle imalat ve ihracata
dönük çal›flan iflletmeleri olumsuz etkiledi¤i
ifade edilmektedir.

MB’ye yap›lan elefltiriler haks›zd›r, bi-
linçli hedef sapt›rmad›r.

2001 krizinden sonra Kemal Dervifl ta-
raf›ndan kurgulanan makro ekonomi prog-
ram›n›n para politikas› aç›s›ndan omurgas›,
kurlar›n ve yabanc› sermayenin serbest b›-
rak›larak faizin kontrol edilmesidir. Kurlar›n
serbest b›rak›lmas›ndaki amaç, kurun en az
enflasyon kadar yükselmesidir. Bu flekilde,
yabanc› mallar yerli mallar karfl›s›nda kur
yolu ile desteklenmemifl olacak ve gerçekçi
bir rekabet ortam› oluflturulacakt›r. Yaban-
c› sermayenin serbestli¤inden amaç ise,
kalk›nma için yetersiz olan kaynaklar› art›r-
makt›r. Yabanc› sermaye ülkemize gelerek
yeni, ihracata dönük yat›r›m yapacak, ülke-
mizde hem istihdama hem de ihracata kat-
k›da bulunarak makro dengeleri daha da
sa¤lamlaflt›racakt›r. Faizlerin kontrol alt›na

al›nmas›ndaki amaç ise, enflasyonun önü-
ne geçilmesidir. 

Kemal Dervifl ’in kurgulad›¤› ve 7 y›ldan
bu yana virgülüne dokunulamadan uygula-
nan politika, sebep de¤il, kontrol politikas›-
d›r. Para politikas›ndaki bu düzenlemeler,
maliye/bütçe politikas›n›n uygulamalar›n›
kontrol etmek için kurgulanm›flt›r. 2001
y›l›ndan bu yana, maliye politikas› alan›nda
DERV‹fi’in kurgulad›¤› politikan›n gerekle-
rini yerine getirmek için 58,59 ve 60 hü-
kümetler zaman›nda ciddiye al›nacak ted-
birler al›nmam›fllar, halen de alacak gibi
gözükmemektedirler. Ülkemizdeki ekono-
mik krizlerin nedeni, hiçbir zaman para
politikas› olmam›flt›r. Ülkemizdeki krizlerin
nedeni, maliye politikas›d›r. Maliye politika-
s›, hükümetlerin eseridir. Dövizde, faizde,
enflasyonda meydana gelen patlamalar,

maliye politikas›n›n sonucudur. Para politi-
kas›, maliye politikas›n›n yans›mas›d›r.
Ac›mas›z olan, maliye politikas›nda gerekli
de¤ifliklikler sanki yap›lacak gibi, para poli-
tikas›n› iyi niyetle kurgulay›p, sonra da,
maliye politikas›nda gerekli de¤ifliklikleri
yapmayarak, para politikas› kurumlar›n›
ve süreçlerini y›pratmakt›r. Bu durum,
maliye politikas›na el atmayan popülist
hükümetlere baflar›l›ym›fl gibi gösterebilir.
Ancak, eflyan›n hakikati hükmünü mutla-
ka geçerli k›lar: kronik bir iflsizlik, artan
enflasyon, düflmeyen faizler, üretimden
çekilen KOB‹’ler ve kar etmek için aç›k
pozisyona mahkûm büyük flirketler, yük-
sek faize ve iç tüketim için yap›lan özellefl-
tirmelere gelen yabanc› sermaye… Eleflti-
rilerin hedefi Maliye politikas›, sorumlusu
da hükümettir. Hükümet acilen kay›t d›fl›

ekonomiyi sona erdirmelidir. Her mükelle-
fin bafl›na bir vergi memuru dikerek, ceza-
lar› art›rarak bu iflin olmas› mümkün de¤il-
dir. Kay›t d›fl›l›k sistemle, proje ile olur.

Ülkenin pasifi (tasarruflar›) acilen art›r›l-
mal›d›r. Yabanc›ya s›f›r vergi,  yerliye %10
vergi ile tasarruflar›n artmas›n› beklemek
yanl›flt›r.

Yerli yat›r›mc›n›n acilen ülkede birinci
s›n›f insan haline getirilmesi gerekir. Enf-
lasyonla, yüksek SSK ve vergilerle, b›kt›r›c›
bürokrasi ve vizelerle u¤raflarak yük devesi
olmaya kimse heves etmez. Ülkenin cari
aç›kla kalk›naca¤›na inanmak, cari aç›¤›n
finansman kalitesinin önemli oldu¤unu
öne sürmek, cari aç›¤›n mekanizmas› ve
etkileri konusunda yeterince bilgi sahibi
olunmad›¤›n› göstermektedir. Kendi paras›
ile cari aç›k veren ABD bile, ekonomik
krize girmifltir. Amerikan ekonomisinde
mevcut düzeltmelere bakt›¤›m›zda ise, cari
aç›ktaki düzelme ile paralel gitti¤ini gör-
mekteyiz. Cari aç›¤›n sebebi Maliye Ba-
kanl›¤› de¤il, maliye politikas›d›r. Maliye
politikas›n›n kurgulay›c›s› ve uygulay›c›s›
ise hükümetlerdir. 

Maliye Bakanl›¤›na yap›lan elefltiriler
“laf olsun torba dolsun” dan öteye geç-
meyecektir.

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Cari aç›¤›n nedeninde 
yanl›fl adres
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TEfiV‹K PAKET‹ y›l sonuna 
kadar haz›rlanacak

IIV. Türkiye Sektörel Ekono-
mi fiuras› geçti¤imiz hafta
Devlet Bakan› ve Baflbakan

Yard›mc›s› Prof. Dr. Naz›m
Ekren’in Baflkanl›¤›nda top-
lanm›flt›. Toplant› sonras› ya-
p›lan aç›klamada teflvik pake-
tinin y›l sonuna haz›r olaca¤›
duyuruldu. 

Toplant›ya Devlet Bakan›
Mehmet fiimflek, Devlet Ba-
kan› Kürflad Tüzmen, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakan›
Hilmi Güler, Sanayi ve Tica-
ret Bakan› Zafer Ça¤layan,
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu, TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Türkiye Sektör
Meclislerinin baflkan ve bafl-
kan yard›mc›lar› da kat›lm›fl,
toplant› sonras› ortak bildiri
yay›nlanm›flt›.

IV. Türkiye Sektörel Eko-
nomi fiuras› Ortak Bildiri-
si’nde teflviklere iliflkin olarak
flu görüfle yer verildi:

“Hem sektörel yat›r›mlar› h›zlan-
d›rmak hem bölgesel dengesizlikleri
gidermek için yeni bir yat›r›m teflvik
paketi haz›rl›yoruz. Bu paket sektör
temsilcileriyle de tart›fl›ldn sonra y›l
sonuna kadar sonuçland›r›lacakt›r.”

OSBÜK’den OSB’ler ‹çin 
Teflvik Talebi
Teflvik talep eden kurulufllardan

biri de k›sa ad› OSBÜK olan Organi-
ze Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu.
Sektör Meclisi olarak kabul edilen
bu kuruluflun teflviklere iliflkin görü-
flü flöyle:

“Türkiye genelinde baflta iflçilik,
enerji ve vergi maliyetleri olmak
üzere, mevcut üretim maliyetleri ile
iç veya d›fl pazarlarda rekabetçi üre-
timin sürdürülmesi imkâns›z hale
gelmifl, rekabet olanaklar› kaybol-
mufltur. OSB'lerin yat›r›mc›lar ‹çin
cazibe merkezi haline getirilmesi.
Yer seçimi yap›larak tüzel kiflilik ta-
n›nan OSB’ler; arazi temini ve faali-
yet alan›n›n gerektirdi¤i ihtiyaçlara
paralel olarak gerekli olan her türlü
altyap›, ar›tma tesisi ve sosyal tesis-
leri en geliflmifl flekliyle ve minimum
maliyetle yaparak iflletmektedir. Kal-
k›nmada öncelikli yörelerde bulun-
mas› veya yat›r›m önceli¤i dikkate

al›nan baz› OSB’lere Sanayi ve Tica-
ret Bakanl›¤› taraf›ndan dü-
flük faizli kredi verilmesi d›-
fl›nda devletin bir katk›s› ol-
mamaktad›r. Devlete hiç bir
yük olmadan ‘Kendin Yap,
Kendin ‹fllet’ modeli ile yat›-
r›m yapan, ‘Tek Durak Ofis’
mant›¤› ile sanayicinin her
türlü ihtiyac›n› en k›sa sürede

karfl›layan OSB’lerin, sanayiciler için
cazibe noktas› haline getiril-
mesi ve bütün yat›r›mlar›n
OSB’lerde kümelenmesinin
teflvik edilmesi ve her türlü ya-
t›r›m›n› kendi yapan OSB sa-
nayicilerinin çeflitli farkl›l›k-
larla ödüllendirilmesi gerekli-
dir. 5084 say›l› Yat›r›mlar›n Ve
‹stihdam›n Teflviki ‹le Baz› Ka-
nunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanunla sa¤lanan
teflvikler dahil sanayi sektörü-
ne verilecek her türlü teflvik
ve özendirici tedbirlerin OSB
ile s›n›rl› olmas›, bu kapsamda
2009 Y›l›n›n OSB Y›l› ilan edi-
lerek OSB’lerin daha yo¤un
gündemde tutulmas› ve yat›-

r›mc›lar için tercih noktas› olmas›-
n›n sa¤lanmas› gereklidir.”

5084 Say›l› Yasay› 
Elefltirdiler
TEKST‹L SANAY‹ MECL‹S‹: “5084

say›l› teflvik yasas› yurt içinde ciddi
bir haks›z rekabet yaratt›¤› gibi, ge-
liflmifl yörelerdeki mevcut yat›r›mla-
r›n teflvikli bölgelere tafl›nmas› mev-
zuat aç›s›ndan mümkün olmad›¤›n-
dan, terör ma¤duru ve ekonomik ba-
k›mdan geri kalm›fl Do¤u ve Güney-
do¤u bölgelerimizde yeterli yat›r›m
ve istihdam sa¤lanamam›flt›r.”

Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Mec-
lisi: “Türkiye genelinde baflta iflçilik
ve enerji maliyetleri olmak üzere
mevcut üretim maliyetleri ile iç veya
d›fl pazarlarda rekabetçi üretimin
sürdürülmesi imkâns›z hale gelmifl-
tir. 

Ayr›ca, 5084 say›l› teflvik yasas›
yurt içinde ciddi bir haks›z rekabet
yaratt›¤› gibi, geliflmifl yörelerdeki
mevcut yat›r›mlar›n teflvikli bölgele-
re tafl›nmas› mevzuat aç›s›ndan
mümkün olmad›¤›ndan, terör ma¤-
duru ve ekonomik bak›mdan geri
kalm›fl Do¤u ve Güneydo¤u bölgele-
rimizde yeterli yat›r›m ve istihdam
sa¤lanamam›flt›r.”

18 Sektörün “Haks›z 
rekabet” 
yak›nmas› var
Sektör raporunda dikkat

çeken noktalardan biri de
“haks›z rekabet” yak›nmalar›.
Tam 18 sektör meclisi rapo-
runda vergi, ithalat ve teflvik
sisteminin haks›z rekabete yol
açt›¤› vurgulan›yor. 

Haks›z rekabeti rapor eden
Sanayi Sektörleri fiöyle: Teks-
til, Toprak, Ambalaj, Bankac›-
l›k Ve Finans, Türkiye Cam Ve
Cam Ürünleri, Türkiye Çimen-
to Ürünleri, Dayan›kl› Tüke-
tim Mallar›, Deri Ve Deri
Ürünleri Sanayi, Türkiye G›da
Sanayi, ‹klimlendirme, ‹laç
Sanayi, Kozmetik Ve Sanayi
Ürünleri, Mobilya Ürünleri,
Seramik, Seyahat Acentelari
ve Rehberler, LPG, Teknik
Müflavirlik, Makine Teçhizat.

Makine ‹malat 
Sektör Meclisi:
“1- CE standard› olmayan

mamullere yönelik piyasa gö-
zetim ve denetim mekanizma-

s› etkin bir flekilde ifllememektedir.
2- Mevcut vergi oranlar› yük-
sek tutularak ve af uygulama-
lar›na gidilerek firmalar ka-
y›td›fl›na yönelimi adeta des-
teklenmektedir. 

Kay›t d›fl› ekonominin ya-
ratt›¤› haks›z rekabet, vergisi-
ni ödeyen ve standartlara uy-
gun üretim yapanlar›n yafla-
mas›n› engeller hale gelmifltir.
3- Leasingli sat›fllarda banka-
lar mal›n sahibi olarak görül-
mekte, ithalatç› sorumluluk
d›fl› kalmaktad›r. 

Bu ise yurt içi üreticiler
aleyhine haks›z rekabet do-
¤urmaktad›r. 4- Gümrük Birli-
¤i’ni oluflturan anlaflma uya-
r›nca Türkiye AT-R Belgesi ile
AB ülkelerinden gelecek mal-
lar› serbest dolafl›ma girmifl
kabul etmekte ve bunlar için
gümrüklerde bir denetim yap-
mamaktad›r. 3 üncü dünya
ülkelerindeki firmalar›n stan-
dartd›fl› makinalar› nedeni ile
firmalar›m›z zarar görmekte-
dir.”

TÜRK‹YETÜRK‹YE teflvik
istiyor
teflvik
istiyor

360 sayfal›k TOBB Sektörler Raporu yay›nland›. 56 sektör-
deki sorunlar› saptayan, öneri sunan ve muhataplar› ifla-
ret eden raporda destek-teflvik talebi ve haks›z rekabetten
yak›nman›n yo¤unlu¤u dikkat çekti. Raporda ayr›ca vergi
sistemine yönelik yak›nma, flikayet ve talepler de s›kça
vurgulan›yor. 

RAPORDA destek talep eder ya da destekleri elefltirir nitelikte
105 kez DESTEK sözcü¤ü geçerken; teflvik iste¤ine vurgu
yapmak, mevcut teflvikleri elefltirmek ya da yeni teflvik yasa-
s›na iliflkin öneri amaçl› olmak üzere 78 kez de TEfiV‹K söz-
cü¤ü kullan›l›yor. KOSGEB ise sadece 4 sektörde ‘ilgili kuru-
lufl’ olarak an›l›yor.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li¤i bünyesinde Sektörel gelifl-
meyi teflvik etmek amac›yla

oluflturulan Türkiye Sektör Mec-
lisleri, Birli¤imiz ad›na sektörleri
temsil ederek, gerek sektörleri-
mizde ortak görüfllerin oluflturul-
mas›na, gerekse özel sektör ile
yetkili merciler aras›nda bir temas
noktas› olarak kamu özel sektör
iflbirli¤inin gelifltirilmesine imkân
sa¤lamaktad›r. 

Temmuz 2006’dan beri faaliye-
te bulunan ve çal›flmalar›na artan
bir ivme ile devam eden Meclisle-
rimiz, kamu kurum ve kurulufllar›-
n›, sektörde faaliyet gösteren ifla-
damlar›m›z›n kurdu¤u dernek ya
da kurulufllar› ve firmalar› bünye-
sinde bar›nd›ran önemli bir bulufl-
ma noktas›d›r. 

Mart 2008 itibariyle say›s› 56’e
yükselen Meclislerimiz, ekonomik
sektörlerimizin tüm boyutlar›yla
mercek alt›na al›naca¤›, sektörel
yol haritalar›n›n çizilece¤i ve dü-
zenleyici etki analizlerinin iflletil-
mesi de dahil olmak üzere Avru-

pa Birli¤i ile müzakere sürecine
önemli katk›lar sa¤layabilecek ya-
p›lar olarak tasarlanm›fllard›r. 

Gerek kapsad›¤› sektörlerin çe-
flitlili¤i ve gerekse amaç ve niteli-
¤i bak›m›ndan sektörlerimize ve
ekonomimize büyük faydalar sa¤-
lama potansiyeli tafl›yan Meclisle-
rimiz, sektörlerimizde ortak gö-
rüfllerin oluflturulmas›na ve özel
sektör ile yetkili merciler aras›nda
bir temas noktas› olarak kamu-
özel sektör iflbirli¤i ve ortakl›¤›n›n
gelifltirilmesine imkân sa¤lamak-
tad›r. 

Türkiye Sektör Meclisleri, sek-
törün tüm ilgilileri taraflar›n› bün-
yesine alan entegre yap›s›yla, ye-
rel oldu¤u kadar uluslararas› nite-
lik tafl›yan sektörel bir bak›fl aç›-
s›yla ve bugünün yan›nda gelece-
¤i kuflatan strateji ve vizyonuyla,
dünyadaki benzer örneklerinden
daha kapsaml› hizmetler sunmaya
yönelmifl bir yap›; sektörümüze
ve ekonomimize büyük faydalar
sa¤lama potansiyeli tafl›yan
önemli bir oluflumdur.

TANITIM...

Naz›m Ekren

M. fiimflek

K. Tüzmen

Hilmi Güler

Z. Ça¤layan

R. Hisarc›kl›

Türkiye Sektör Meclisleri
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OOstim’in gurur kayna¤› firmala-
r›ndan olan EMGE, 1975 y›l›n-
da “Ertu¤lar” ad›yla kurulmufl

ve 1981 y›l›nda “Elektromekanik Ge-
reçler Endüstrisi” (EMGE) ad›n› al-
m›fl. Özellikle savunma ve havac›l›k
sanayilerine yönelik elektromekanik
gereçler; voltmetre, ampermetre, fre-
kansmetre gibi pano tipi ölçü aletleri
üreten, talafll› imalat ve plastik en-
jeksiyon alanlar›nda da faaliyet gös-
teren firma, bünyesinde 7 farkl› atöl-
ye çal›flt›r›yor. D›fl ticarette de önemli
ad›mlar atan EMGE’nin ikinci kuflak
temsilcisi ve ‹hracat Müdürü Müge
Ertu¤ sorular›m›z› yan›tlad›. 

—Son dönemde oldukça s›k duy-
du¤umuz “yenilenebilir enerji”, “sa-
vunma sanayinin yerlilefltirilmesi”
gibi konular EMGE’nin de ilgi alan›-
na giriyor. Bu konulardaki çal›flma-
lar›n›zdan bahseder misiniz? 

Firmam›z bu konularda öncü bir
firma. Yenilenebilir enerji konusun-
da bizim de giriflimlerimiz oluyor.
KOSGEB’le birlikte yürütülen OS-
T‹M-BADEN WÜRTTEMBERG proje-
sinde bulunuyoruz. Çal›flmalar› ta-
mamland› ve ekimde oraya gidiyo-
ruz. 

Ostim’de yap›lamayacak hiçbir fley
yok. Savunma sanayinin yerlilefltiril-
mesi de önemli her fleyden önce. Bu
konuda Aselsan’›n da büyük katk›s›
var. Firmam›z elektromekanik üzeri-
ne kurulu bir firma. Savunma sanayi
ve havac›l›k üzerine çal›fl›yoruz. Do-
nanmadan parçalar da geldi ve biz
onlar›n üzerine çal›flmaya bafllad›k. 

—‹hracat Müdürü olarak EM-
GE’nin d›fl ticaretteki yerini nas›l de-
¤erlendirirsiniz?

Son 2,5 senede d›fl ticaret konu-
sunda baya¤› bir yol kat ettik. 2001
y›l›nda yaflanan kriz ve Çin hüküme-
tinin uygulad›¤› fiyat politikas› sebe-
biyle d›fl ticaretteki yerimizi kaybet-
mifltik. Fakat 2007 y›l›nda kiralad›¤›-
m›z OST‹M-ODTÜ Teknokent’teki
ofisimizde kalitesi ve rekabet gücü
yüksek ürünler üretmeye bafllad›k.
Bu ürünleri 2009 y›l› sonunda piya-
saya sürece¤iz. Böylece d›fl ticarete
tekrar aç›lmaya ve yurt d›fl›ndaki ilifl-
kilerimizi tekrar iyilefltirmeyi amaçl›-
yoruz. Özellikle talafll› imalat konu-

sunda Fransa ve ölçü aletlerinde Ür-
dün’le çal›fl›yoruz. Bu ülkelere flimdi-
lerde Endonezya eklendi. Görüflme-
lerimiz devam ediyor. Fransa’yla
yapt›¤›m›z 2 y›ll›k görüflmelerin so-
nunda daha yeni sonuç almaya bafl-
lad›k.

—Firma olarak planlad›¤›n›z yeni
projeleriniz var m› yak›n dönemde?

Tübitak’a bir proje verdik, onay-
lanmas›n› bekliyoruz. Katma de¤eri
yüksek ürünlerle ancak, rekabet ede-
bilmemiz mümkün. Biz teknolojiye
yat›r›m yapan, yeni teknolojileri ya-
kalamaya çal›flan bir firmay›z. Tübi-
tak’ta Teknoloji ve Yenilik Destek
Programlar› Baflkanl›¤›’ndan (TEY-
DEB) bir destek alaca¤›z flimdi. Bu
projenin ülke ekonomisine de katk›s›
bulunaca¤›n› düflünüyoruz. Çünkü
Çin rekabetinden dolay› birçok firma
üretimi durdurup ithalat yolunu ter-
cih etti. Böyle olunca da yerli üretim
çok azald›. Bizim bu projede ç›kara-
ca¤›m›z ürünü Türkiye’de 1–2 firma
üretiyor san›r›m. Ancak bizim üreti-
mimizin yenilikçi bir yönü olacak.
Dünyada da çok fazla görülmemifl
bir flekilde tasarl›yoruz bu ürünü.
Böylece hem ülke çap›nda hem de
küresel çapta bir katk›m›z olaca¤›n›
düflünüyoruz. 

Bunlar›n d›fl›nda Ar-Ge’ye önem
veriyoruz her zaman. Elektronikte de
2 yeni ürün piyasaya ç›kar›yoruz. Ta-
lafll› imalat konusunda yurtd›fl› ba¤-
lant›lar›m›z var. 2009 y›l› EMGE’nin
y›l› olacak diyebilirim. 

— Ostim’in en köklü firmalar›n-
dan biri EMGE… Ostim firmas› ol-
man›n avantajlar› neler?

Çok büyük avantajlar› var, biz de
bunlardan yararlan›yoruz. Bugün
Türkiye’de ihracat, ithalat›n yüzde
63’ü kadar. Kaliteli ürün üretmek ta-
bii ki önemli, ancak bunun yan› s›ra
pazarlama yapmak da gerekli. Bun-
lar da fuarlara ve yurtd›fl› gezilere
kat›larak oluyor. Ancak KOB‹ niteli-
¤indeki bir firman›n bunlar› tek bafl›-
na yapabilmesi çok zor. OST‹M’in bu
konuda çok önemli katk›lar› var. Fu-
arlara kat›l›yor ve bünyesindeki fir-
malar›n ürünlerini de tan›t›yor. Bu
çok büyük bir avantaj. Örne¤in ‹DEF
fuar›na EMGE’nin de ürünlerini gö-

türdü OST‹M ve ben orada tan›flt›¤›m
firmalardan biriyle flu anda görüflü-
yorum. 

Bunun yan› s›ra OST‹M yönetimi
öngörüsü çok yüksek bir yönetim,
çok güzel planlar› var. Örne¤in bu
program kiralama konusu… Prog-
ram› sat›n ald›¤›n›zda maliyetler
inan›lmaz yüksek oluyor.
Kiralad›¤›n›z zaman hem maliyeti
düflüyor hem programlar kendini
otomatik olarak güncelleyebiliyor.
Bu da çok avantajl› firmalar için.
Çünkü mesela bir EIP’yi bir KOB‹’nin
tek bafl›na sat›n almas› çok mümkün

de¤il. Bir grafik program›n› bir
KOB‹’nin sat›n almas› çok zor ör-
ne¤in. Ama kiralama gibi bir f›rsat
do¤unca da baya¤› bir iflimize
yar›yor. 

—Peki, bir kad›n yönetici olarak
Ostim’de çal›flmak nas›l?

Gayet iyi, bir dezavantaj›n› gör-
medim ben flimdiye kadar. Ostim
d›flar›dan bak›ld›¤› gibi de¤il. Çok
geliflmifl, çok ileri görüfllü bir yer.
Sanayi ama, Türkiye’nin en geliflmifl
sanayi bölgelerinden biri Ostim. Os-
tim birçok konuda öncü bir organize
sanayi bölgesi.

Röportaj: fiirin Ayd›n

“2009 EMGE’nin y›l› olacak”

‹hracat Müdürü 
Müge Ertu¤ 
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AA
fflin-Elbistan Linyitleri (AEL)
Aç›k Kömür ‹flletmesi’nden Af-
flin-Elbistan A ve B Termik

Santralleri’ne kömür tafl›yan 50 mil-
yon dolarl›k yeni bant da¤›t›m mer-
kezi tamamland›. 2001 y›l›nda yap›-
m›na bafllanan projeyi hayata geçi-
ren Birlik Makina Yönetim Kurulu
Baflkan› ‹rfan Uçar, yeni bant da¤›-
t›m merkezi ile AEL’nin ömrünün 30
y›l uzad›¤›n› söyledi. AEL ‹flletme-
si’ne kurulan bant da¤›t›m merkezi-
nin hizmete girmesi nedeniyle yap›-
lan törene AEL ‹flletme Müdürü Süha
Dinç, Afflin-Elbistan A Termik Sant-
rali Müdürü Alper Özcan, B Termik
Santrali Müdürü Galip Gülbahar,
OST‹M Organize Sanayi Bölgesi Yö-
netim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n
ile çok say›da davetli kat›ld›.

Yeni bant da¤›t›m merkezi hakk›n-
da aç›klamalarda bulunan Birlik Ma-
kina Yönetim Kurulu Baflkan› Uçar,
210 kiflilik bir ekibin çal›flmas› sonu-
cu bant da¤›t›m merkezini baflar›yla
tamamlaman›n gururunu yaflad›kla-
r›n› söyledi. Türkiye’nin en büyük
bant da¤›t›m merkezini yapt›klar›n›
belirten Uçar, 1980 y›l›nda kurulan
eski bant da¤›t›m merkezinin art›k
yetersiz kald›¤›n› söyledi. Yeni bant
da¤›t›m merkezi için toplam 25 mil-
yon 500 bin dolarl›k yat›r›m yapt›k-
lar›n› aç›klayan Uçar bu yat›r›mla; 7
tak›m yanaflma köprülü tahrik ve
yükleme tekneli kuyruk istasyonu
kurularak yeni bant da¤›t›m merkezi
için yer aç›ld›¤›n›, 55 metre kotunda
haz›rlanan sahada yeni bant da¤›t›m
merkezinin kurularak kaz›c› ve dö-
kücü makinelerle olan tüm ba¤lant›
konveyörlerinin yerlerine tafl›nd›¤›n›,
A ve B santrallerine kömür da¤›t›m
tesisi ile B santralini direk besleme
hatt› kuruldu¤unu söyledi. 

Yeni bant da¤›t›m merkezinin ta-
mamen yerli sermaye ve yerli imkân-

larla yap›lm›fl oldu¤unu vurgulayan
Uçar, “Temmuz 2008’de kül konve-
yör hatlar›n›n da tam kapasiteyle
devreye al›nmas› ile AEL ‹flletme-
si’nin ömrü 30 y›l daha uzam›flt›r.
Toplam 80 kilometreyi aflan bant yol-
lar› 40 kilometrenin alt›na düflmüfl
ve böylelikle y›ll›k iflletme, bak›m
onar›m ve yedek parça tasarrufu 50
milyon YTL’yi bulmufltur. 40 mega-
vat›n üzerinde bir motor gücü tasar-
rufuyla y›lda 50 milyon YTL’lik enerji
tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Oca¤›n kö-
mür üretim kapasitesi %50 artm›fl,
bununla da 50 milyon YTL’lik ilave
gelir elde edilmifltir” diye konufltu. 

AEL ‹flletme Müdürü Süha Dinç
ise tamamlanan bant da¤›t›m mer-
kezinin iflletme önemli ölçüde kat-
k›lar sa¤layaca¤›n› belirterek yeni
da¤›t›m merkezi ile bant yollar›n›n
yar› yar›ya k›sald›¤›na ve bu sayede
kömür üretiminin de artaca¤›na dik-
kat çekti. Bu sayede iflletmenin öm-
rünün uzayaca¤›n› belirten Dinç;
enerji, yedek parça ve personel
tasarruflar›n›n da sa¤lanaca¤›n› söz-
lerine ekledi. 

LL
PG dönüflümü yapan araçlar›n
“s›zd›rmazl›k” denetimleri, Ma-
kine Mühendisleri Odas› Ostim

fiubesi’de yap›l›yor. LPG dönüflümü
yeniden yap›lm›fl araçlar›n montaj,
havaland›rma bacas›, tank kontrolle-
ri yap›larak gaz s›z›nt›s› olup olmad›-
¤›na bak›l›yor. LPG montajlar› yeni
yap›lm›fl araçlar›n, araç muayenesi-

ne gitmeden ön-
ce S›zd›rmazl›k
Testini yapt›rm›fl
olmalar› gereki-
yor. Ayr›ca yeni
montajl› olmad›-
¤› halde LPG tak-
t›ran her arac›n
iki y›lda bir s›z-
d›rmazl›k kont-

rolünden geçmesi gerekiyor. 
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n

s›zd›rmazl›k kontrollerini 2005 y›l›n-
dan itibaren Makine Mühendisleri
Odas›na vermesiyle birlikte sektör-
deki disiplinsizli¤in ve kontrolsüzlü-
¤ün önüne geçilmifl. Alan›nda uz-
man makine mühendisleri taraf›n-
dan ayr›nt›l› bir biçimde kontrol edi-
len araçlar, böylelikle sorunsuz bir
biçimde trafi¤e ç›kabiliyor. Özellikle
2006 sonras› LPG montaj› yap›lan
araçlar›n kontrol edildi¤i Ankara’da-
ki tek yer olan MMO Ostim fiubesi
hafta içi 8.30–17.30 saatleri aras›n-
da, cumartesi günleri ise yar›m gün
hizmet veriyor. 2006 öncesi montaj›
yap›lan araçlar ise Gazi Üniversitesi
bünyesinde kontrol edilebiliyor. 

OST‹M YATIRIM’IN PORJE ORTAKLI⁄I ‹LE...

Birlik Makina’n›n yerli imalat baflar›s›
OST‹M Endüstriyel Yat›r›mlar Afi’nin proje orta¤›

oldu¤u B‹RL‹K MAK‹NA,  Afflin-Elbistan Termik
Santralleri için imal etti¤i 50 milyon dolarl›k ye-
ni Bant Da¤›t›m Merkezi yap›m›n› tamamlad›. 

‹rfan Uçar

Bant Da¤›t›m Merkezi’nin finansal aya¤› Ostim Yat›r›m 

OOstimli firmalarla iflbirli¤ine
girerek, firmalar›n tek bafl›na
alamayaca¤› projelerin

gerçekleflmesini sa¤layan Ostim
Yat›r›m A.fi. Afflin-Elbistan Bant
Da¤›t›m Merkezi Projesinin mali
aya¤›n› oluflturuyor. 

Birlik Makina ortakl›¤›yla
gerçekleflen projenin baflar›yla
tamamlanmas›ndan duydu¤u
memnuniyeti dile getiren Ostim
Yat›r›m Proje Koordinatörü
Abdullah Çörtü, Afflin-Elbistan pro-

jesinin ayn› zamanda Ostim
Yat›r›m’›n gerçeklefltirdi¤i en
büyük proje oldu¤unu belirtti. 

Çörtü, “Proje, kömürün liman-
dan ya da madenden al›narak
santrale tafl›nmas›, ayr›flt›r›lmas› ve
enerji üretildikten sonra ortaya
ç›kan külün tekrar ilgili yere
iletilmesi ile ilgili. Bu projede bir-
likte çal›flt›¤›m›z Birlik Makina
teknik anlamda zaten yetkin bir
firma ve her geçen gün daha büyük
ifllere imza at›yor. Ostim Yat›r›m

olarak biz de projenin finansal
yönetimini gerçeklefltirdik. Ostim
Yat›r›m, bu bölgedeki firmalar›n
tek bafl›na gerçeklefltiremeyece¤i
projelerin Ostim’e getirilmesini
sa¤l›yor” fleklinde konufltu. 

Projede çok say›da alt
tedarikçinin çal›flt›¤›n› belirten
Çörtü; projenin yerlilefltirilmesi,
Ostim’e kazand›r›lmas› ve çok
say›da firmaya ifl da¤›tmas›
bak›m›ndan misyonunu yerine
getirdi¤ini ifade etti. 

LPG araç denetimleri 
Ostim’de yap›l›yor



TEfiEKKÜR
OST‹M, ülke çap›nda önemli projelere yapt›¤› katk›larla, yerli sanayinin dinami¤i ve öncüsü olmaya

devam ediyor. Enerji santrallerinde kullan›lan kömürü santrale tafl›yan bant da¤›t›m 
merkezlerinin tasar›m, imalat, montaj ve iflletmeye alma gibi tüm safhalarda yerlilefltirilmesi, 

OST‹M’in önde gelen firmalar›ndan Birlik Makina taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.

Bu konuda tamamlanan ve yap›m› devam eden 
projelerimizden baz›lar› flunlard›r:

n Afflin Elbistan A ve B Santralleri Kömür Da¤›t›m Tesisi,
n Afflin Elbistan Linyitleri Yeni Bant Da¤›t›m Tesisi,
n Zonguldak (Çatala¤z›) Termik Santrali Kömür Tafl›ma Sistemleri,
n Afflin Elbistan Çöllolar Kömür Sahas› Tafl›ma Sistemleri…

B‹RL‹K MAK‹NA’n›n bu projelerdeki baflar›s›ndan dolay› OST‹M ailesi olarak 
k›vanç ve onur duyuyoruz. 

Türk sanayicisi kendisine gösterilen güvene lay›k olmaya devam edecektir.
Bu güveni gösteren ve YERL‹LEfiT‹RME çal›flmalar›nda 

deste¤ini her zaman yan›m›zda hissetti¤imiz;
TC. Enerji Bakan›m›z

-Say›n M. Hilmi GÜLER’e,
Projelerin Yerli Sanayiye Kazand›r›lmas›na Katk› Sa¤layan

-Elektrik Üretim A.fi. Genel Müdürlü¤ü’ne,
-Afflin Elbistan Linyitleri ‹flletme Müdürlü¤ü’ne,
-Eren Holding A.fi.’ye,
-Park Holding A.fi.’ye,

OST‹M’‹N misyonuna inanan ve sadece bu projede de¤il, tüm projelerde 

OST‹ML‹ firmalara çözüm orta¤› olarak yaklaflan

-Asya Kat›l›m Bankas› A.fi.’ye,
Projeleri baflar›yla gerçeklefltiren, gayretlerinden gurur duydu¤umuz partnerimiz

-Birlik Makina Yönetimine, çal›flanlar›na 
ve tedarikçilerine

fiükranlar›m›z› sunar›z...

OST‹M OSB
YÖNET‹M KURULU BAfiKANLI⁄I
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SSözleflmenin imzalanmas›ndaki
en önemli amac›n, ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i (‹SG) konusunda OS-

T‹M OSB’de yer alan firmalar›n ka-
pasitelerinin art›r›lmas› ve gereken
fark›ndal›¤›n oluflturulmas› oldu¤u
vurguland›.

Ayr›ca ‹SG konusunda firmalar›n
ilgili ulusal ve uluslar aras› mevzuat
gerekliliklerini yerine getirebilmeleri
amac›yla KOB‹ düzeyinde gereken
bilgi, e¤itim, dan›flmanl›k ve di¤er
ölçüm vb. hizmetlerin uluslararas›
düzeyde yetkili bir firma taraf›ndan
verilmesinin de amaçland›¤› bildiril-
di.

Ostim OSB Çevre Temizlik ve Gü-
venlik Müdürü Arzu Kayab›nar söz-
leflmenin bölge KOB‹’lerinden gelen
taleplerin ve söz konusu alana yöne-
lik hizmet veren kurulufllar›n ince-
lenmesi sonucu oluflturuldu¤unu be-
lirtti. Kayab›nar, “Bu nedenle uzun
süren de¤erlendirmelerimiz sonra-
s›nda, bize gelen talepler do¤rultu-
sunda mevcut ‹SG hizmeti veren fir-
malar aras›ndan yetkin ve tecrübeli
bir firma ile en kaliteli hizmetin en
uygun koflullarda KOB‹’lerimize hiz-
metin verilmesi için ilk ad›mlar at›l-
m›flt›r” dedi. 

Bu kapsamda KOB‹’lerin alabile-
cekleri ‹SG hizmetleri flöyle: Sürekli

‹SG dan›flmanl›k ve iflyeri ziyaretleri
hizmeti, risk de¤erlendirmesi, ‹SG
e¤itimleri,teknik periyodik kontrol-
ler, acil durum planlar›, iflyeri ortam
ölçümleri, sa¤l›k hizmetleri (gerekli
kontroller önerilecek, istenildi¤inde
ek ücretle sa¤l›k hizmetleri de verile-
cektir.), genel bölgesel bilgilendirme

çal›flmalar› (seminer, panel vb.)

‹fl kazalar›n› 
önlemek zor de¤il

Verilerden çok net anlafl›lmaktad›r
ki KOB‹’ler ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i yö-
nünden yeterli bilgi birikimine sahip

de¤ildir. Kamunun e¤itici ve denetle-
yici etkinli¤i de bu iflyerlerinde yeter-
li olmamaktad›r. KOB‹’lerde iflletme-
lerin ço¤unun küçük ölçekli oldu¤u
gerçe¤i de dikkate al›narak hem iflve-
renlerin hem de çal›flanlar›n farkl›
yöntemlerle ve yak›n diyalogla bu
konuda bilinçlendirilmeleri ve ifllet-
melere mümkün oldu¤unca mali kül-
fet getirmeden gerekli deste¤i alma-
lar› sa¤lanmal›d›r. ‹fl kazalar›nda
sa¤lanacak %10’luk bir azalma ülke
ekonomisi için 2,4 milyar YTL’lik bir
kazanç demektir. Bunu sa¤lamak hiç
de zor de¤ildir. Bu gerçeklerden
hareketle ve Türkiye’deki KOB‹ böl-
gelerine örnek teflkil etmesi amac› ile
OST‹M – TeamPrevent iflbirli¤i ile
“OST‹M Organize Sanayi Bölgesinde
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kültürü Olufl-
turma” çal›flmas› bafllat›lm›flt›r.

Her türlü sorunuz 
için iletiflim:

Arzu KAYABINAR, Çevre Temiz-
lik ve Güvenlik Müdürü
385 50 90 / 1107, 
arzu@ostim.com.tr
TeamPrevent ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Ltd.fiti.
Tel.: +90 (0) 312 490 22 02
E-Mail:info@teamprevent.com

Ostim’deki KOB‹’lere ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i hizmeti
OST‹M ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ‹flbirli¤i Sözleflmesi

OST‹M Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü ile Te-
amPrevent ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ltd. fiti. ara-
s›nda imzaland›.  

AKTEM’in ilkesi: 
‹lk seferde do¤ru sat›fl

GGeçti¤imiz aylarda Ostim Or-
ganize Sanayi Bölgesinde
yeni bir flube açan Aktem

Elektrik,  tüketicinin güvenle kul-
lanabilece¤i kaliteli ürünü ilk se-
ferde ve do¤ru olarak sat›fla sun-
may› ilke ediniyor. Harmonize
kablolar, PVC yal›tkanl› enerji
kablolar›, XLPE yal›tkanl› (alçak,
orta ve yüksek gerilim) enerji kab-
lolar›n›n sat›fl›n› gerçeklefltiren
Aktem Elektrik, siparifl do¤rultu-
sunda özel olarak tasarlatt›¤› kab-
lolarla da müflterilerinin ihtiyaçla-
r›na cevap veriyor. 

34 y›l önce Tu¤rul Tu¤lu tara-
f›ndan kurulan ve bugün o¤lu Ta-
mer Tu¤lu taraf›ndan yönetilen
Aktem Elektrik, gün geçtikçe daha
da büyüyor. 5 y›ld›r Aktem Elekt-
rik’in bafl›nda olan Tamer Tu¤lu
flirketin politikas›n›, “Günümüz
toplumunda tüketicinin korunma-

s›, kalitenin üretici nezdinde gü-
venceye al›nmas› yönünde bir an-
lay›fl oluflmufltur. Buradan hare-
ketle tüketicinin, dolay›s›yla müfl-
terilerimizin güvenle kullanabile-
ce¤i kaliteli mamulü ilk seferde ve
do¤ru olarak sat›fla sunmak firma-
m›z›n, kalite politikas›n›n temelini
oluflturmaktad›r. Bugüne kadar
çok çal›flt›k, bundan sonra da ça-
l›flmaya devam edece¤iz.” fieklin-
de aç›kl›yor.

Merkezi Ulus’ta bulunan Aktem
Elektrik’in Ostim’de faaliyete giren
800 m2 büyüklü¤ündeki yeni flu-
besinde 17 personel çal›fl›yor. Ati-
san’daki flubesini depoya dönüfltü-
ren flirket, önümüzdeki dönemde
baflka flehirlerde de flubeler açaca-
¤›n›n sinyallerini veriyor. Aktem
Elektrik, Baflkent’te en çok vergi
ödeyen firmalar aras›nda da üst
s›ralarda yer al›yor.

HHollandal› dan›flmanl›k flirketi
PUM KOB‹’lerin bo¤ufltu¤u
iflletme sorunlar› ilgili olarak

ücretsiz dan›flmanl›k veriyor. OS-
T‹M OSB ile daha önce yap›lan an-
laflma çerçevesinde verilecek gö-

nüllü uzmanlar›n verece¤i
hizmetler ücretsiz olacak.
Genel Yönetim, Organizas-
yon, Finansal Yönetim, Per-
sonel E¤itimi, Bilgi Tekno-
lojileri, Üretim Maliyetleri-
nin Düflürülmesi, Verim Ar-
t›r›m›, Sat›fl-Pazarlama, Ka-
lite Art›r›m›, Teknoloji vb.

birçok konuyu kapsayacak olan
dan›flmanl›k hizmetleri için Ostim
E¤itim Koordinasyon taraf›ndan
bilgilendirme yap›l›yor. 

PUM’dan ücretsiz dan›flmanl›k
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OOstim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n ve Baflkan Yar-
d›mc›s› S›tk› Öztuna Ankara

Sanayi Odas› (ASO) Baflkan› Nuret-
tin Özdebir’i ziyaret ettiler.  

Özdebir’i geçen ay aç›lan “ak›ll›
bina”daki çal›flma ve baflkanl›k ofi-
sinde ziyaret eden Ostim’li yönetici-
ler binan›n tüm Ankaral› sanayicile-
re hay›rl› olmas› temennisinde bu-
lundular.

Ziyaret s›ras›nda yap›lan sohbet-
te, genel olarak sanayicilerin faiz,
üretim maliyetleri ve istihdama ilifl-
kin sorunlar› üzerinde görüfl al›flve-

riflinde bulunuldu. Son günlerde çok
yo¤un olmamakla birlikte flirket ka-
panmalar›na ve üretim düflüfllerine
rastland›¤› dile getirilirken, toplum-
sal olarak rant ekonomisi yerine üre-
tim ekonomisine yönelinmesi gere¤i
de vurguland›.

Bu arada görüflmede, Ostim Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde daha önce
var olan, ancak kapat›lan KOSGEB
laboratuar›n›n yeniden kurulmas›
yönündeki temaslar›n Ankara Sanayi
Odas›’n›n da deste¤i ile sonuç ol-
maya yönelik olarak sürdürülece¤i
vurguland›. 

Nereden nereye?

A
nkara Sanayi Odas› yeni
hizmet binas›n›n aç›l›fl töre-
ni an›s›na t›pk›bas›m› yap›-

lan, “1930 Sanayi Kongresi: Ra-
porlar, kararlar ve zab›tlar” ad›n›
tafl›yan kal›nca bir kita-
b› Baflkan Nurettin ÖZ-
DEB‹R TÜS‹AV’a gön-
dermek nezaketini gös-
termifl. Kitab› inceleyin-
ce gördüm ki bu çal›fl-
ma, ülkemizin hem sa-
nayileflme serüvenine
hem de sanayileflme
stratejilerine ›fl›k tutan,
tan›kl›k yapan bir bafl-
yap›tt›r. Kitapta 80 y›l-
da kat edilen mesafe
çok somut bir flekilde
rakamlarla ortaya ko-
nulmakta ve insan kendi kendine
“vay be nerden nereye gelmifliz”
demektedir. 

Hepimizin bildi¤i gibi Osmanl›
‹mparatorlu¤undan çok zay›f bir
sanayi ve uzun y›llar süren savafl-
lar›n tahrip etti¤i bir ekonomi
devralan Türkiye Cumhuriyeti da-
ha Cumhuriyet ilan edilmeden
ekonomik geliflmeyi h›zland›rmak
için politika aray›fllar›na giriflmifl
ve 1923 ‹zmir ‹ktisat Kongresi bu
amaçla gerçeklefltirilmiflti. ‹zmir
‹ktisat Kongresi’nden ç›kan so-
nuç, esas olarak piyasa ekonomi-
sine ve devlet-özel sektör iflbirli¤i-
ne dayanan bir ekonomik gelifl-
me modelinin benimsenmesi yö-
nündedir. Ancak, hem ülkemizde-
ki sermaye birikiminin yetersizli¤i
hem de ekonomik geliflmeyi sü-
rükleyecek giriflimcilerin azl›¤› bu
modelin uygulanmas›nda daha
bafl›ndan itibaren sorunlar yaflan-
mas›na yol açm›flt›. 1929 y›l›nda
bafllayan ve daha sonra giderek
derinleflen dünya ekonomik bu-
nal›m› da tüm dünyada korumac›
e¤ilimlerin yayg›nlaflmas›na ve
devletin serbest piyasa ekonomi-
sine müdahalelerin giderek derin-
leflmesine yol açm›flt›. Bu koflul-
larda, Milli ‹ktisat ve Tasarruf Ce-

miyeti (Türk Ekonomi Kurumu)
taraf›ndan gerçeklefltirilen 1930
Sanayi Kongresi, dünyada yafla-
nan bu geliflmeleri yans›tmakta
ve ekonomik geliflmede devletçi

modelin benimsenme-
sinde bir kilometre ta-
fl› oluflturmaktad›r.

22–23 Nisan 1930
tarihlerinde Ankara’da
gerçeklefltirilen Sanayi
Kongresi’nin rapor ve
zab›tlar›ndan oluflan
bu kitap, Cumhuriye-
timizin kurulufl y›lla-
r›nda sanayimizin için-
de bulundu¤u durumu
göstermesinin yan› s›-
ra, Cumhuriyeti kuran
kadrolar›n sanayilefl-

me konusuna ne kadar önem
verdiklerini ve sanayinin sorunla-
r›na ne kadar derin bir ciddiyetle
yaklaflt›klar›n› da göstermektedir.

Kongre zab›t ve tutanaklar›,
her fleyden önce sanayimizin 80
y›lda kaydetti¤i geliflmeyi ortaya
koymaktad›r. Bugün dünyan›n
17. büyük ekonomisi olan Türki-
ye’nin ihracat›n›n yüzde 90’› sa-
nayi mallar›ndan oluflmakta, Tür-
kiye neredeyse dünyan›n tüm ül-
kelerine sanayi mallar› ihraç et-
mektedir. Kuflkusuz sanayileflme-
mizi daha da ileri götürmek,
sanayimizin rekabet gücünü art›r-
mak, ileri teknolojiye yönelmek
ve yüksek katma de¤erli ürünler
üretmek için çal›flmalar›m›z› ayn›
flevk ve heyecanla sürdürmek
zorunday›z.

Geçmifli iyi bilmeden, gelece¤i
iyi kuramay›z. O yüzden ülke
meselelerine duyarl›, zengin ve
güçlü Türkiye’yi hedeflemifl
ifladam›, sanayici ve müteflebbis-
lerin bu kitaptan edinmelerinde
say›s›z yarar var.

Eseri ifl dünyas›na kazand›ran
ASO’ya, de¤erli dostum Baflkan
Nurettin Özdedir’e ve ASO yöne-
tim kurulu üyesi Celal Kolo¤lu’na
binlerce kez teflekkür ediyorum.

Veli Sar›toprak
velisaritoprak@gmail.com

Ostim’den ASO
Baflkan›na ziyaret





EYLÜL 2008ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 1515

MMaden ve inflaat sektörü ifl
makineleri ile konveyör
yedek parçalar› üreten

Coflkun Konveyör’ün sahibi Ek-
rem Y›ld›r›m, son dönemde ar-
tan demir çelik fiyatlar›n›n ve
enerjiye olan zamm›n üreticiyi
zor durumda b›rakt›¤›n› söyledi.
1982’de Coflkun Makina’y› ku-
ran ve 1996’dan itibaren de ye-
dek parça üretimi yapan Y›ld›-
r›m, demir çelik fiyatlar›ndaki
art›flla birlikte hammadde al›m-
lar›n›n daha da zorlaflt›¤›n› ifade
etti. “Ald›¤›m›z malzemenin fi-
yat› iki kat›na ç›kt›, dün 10 bin
YTL borcumuz varsa bugün bu

20 bin YTL oldu. Bu da bizim
üretim yapmam›z› güçlefltiriyor”
diyen Y›ld›r›m, banka kredileriy-
le ayakta durduklar›n› belirtti. 

Coflkun Konveyör’ü yoktan
var ederek kurdu¤unu ve s›f›r-
dan bafllay›p bugünlere geldi¤i-
ni söyleyen Ekrem Y›ld›r›m, dü-
rüstlük ve ifllerine gösterdikleri
titizlik sayesinde sektörde say-
g›n bir yer edindiklerini, bunun
için de ifl s›k›nt›s› yaflamad›klar›-
n› söyledi. Üretimin durmad›¤›-
n› ancak piyasada paran›n dön-
medi¤ini söyleyen Y›ld›r›m
“Yapt›¤›m›z iflin paras›n› 5–6 ay
sonra alabiliyoruz; ifl var ama

para yok. Bu yüzden de yapmak
istedi¤imiz yat›r›mlar› yapam›-
yoruz” diye yak›nd›. 

Y›ld›r›m, yeni yat›r›mlar yap-
malar›n›n önündeki di¤er engel-
lerin, mekân s›k›nt›s› ve vas›fl›
eleman bulamamak oldu¤unu
da ekledi. Meslek liselerinin ter-
cih edilmedi¤ini ve bu yüzden
de vas›fl› eleman bulunamad›¤›-
n› söyleyen Y›ld›r›m, devletin
meslek liselerini cazip hale ge-
tirmesi gerekti¤ini belirtti. “Düz
liselerden mezun olan birçok
genç üniversiteyi kazanam›yor,
geliyor 18–20 yafl›na sonra bu
tür bir ifle de giremiyor, çünkü
büyümüfl oluyor o ifli ö¤renmek
için” diyen Y›ld›r›m, genç neslin
üretime kazand›r›lmas› için tefl-
vik edici uygulamalar›n olmas›
gerekti¤ine dikkat çekti. 

‹fl kapasitesinin daha çok ele-
man istihdam edecek kadar ol-
du¤unu, ancak vas›fl› eleman ve
mekân s›k›nt›lar› nedeniyle
bunu yapamad›klar›n› vur-
gulayan Y›ld›r›m “‹fl var ama yer
yok, para dönmüyor; bu yüzden
de daha çok ifl alam›yoruz. Böy-
le bir k›s›r döngü var” dedi. 

OOstim Organize Sanayi Böl-
gesi Sanayici, ‹fladam› ve
Yöneticileri Derne¤i (OR-

S‹AD), üye KOB‹’lere yönelik
tan›t›m, dan›flmanl›k ve e¤itim
etkinlikleri bafllat›yor.

Yeni seçilen yönetimle birlik-
te çal›flma komisyonlar› olufltu-
ran ORS‹AD, yeni dönemde ilk
olarak Çin’de düzenlenen 104.
Conton Fuar›’na ifl gezisi dü-
zenleyecek. Söz konusu fuar
15-19 Ekim 2008 tarihleri ara-
s›nda yap›lacak. 

ORS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Özcan Ülgener, bölge-
de sürdürülen e¤itim, dan›fl-
manl›k ve bilgilendirme toplan-
t›lar›n› ORS‹AD üyeleri için ya-
k›ndan izleyerek projelerde ak-
tif yer almak istediklerini vur-
gulad›. 

OSEP Mesleki E¤itim Projesi,
KOSGEB, SGK, K2 belgesi konu-
lar›nda çal›flma yapacaklar›n›
belirten Ülgener, “Wall Street
Institute ‹ngilizce Okulu ile üye-
lerimize dil e¤itim konusunda
özel anlaflma yapt›k. Bu arada
bölgemizde yürütülen kümelen-
me,  mesleki e¤itim, dan›flman-
l›k ve benzeri OSB etkinliklerini
ve projelerini de yak›ndan izli-
yoruz. Üyelerimizi bilgilendiri-
yoruz. Amac›m›z onlar› ORS‹AD
olarak en iyi flekilde temsil et-
mek, mesleki sorunlar›nda yan-
lar›nda olmakt›r” diye konufltu.

Bu arada ORS‹AD’›n yeni se-
çilen Yönetim Kurulu üyeleri
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan ve Ankara Sanayi

Odas› Baflkan› Nurettin Özdebir
ile Ostim’de bulunan resmi ku-
rum ve sivil toplum örgütlerini

ziyaret ederek, Ostim ve genel
olarak KOB‹ sorunlar› hakk›nda
görüfl al›flveriflinde bulundular.  

ORS‹AD’›n aktif temsil dönemi

Coflkun KONVEYÖR: Zamlar yeni yat›r›mlar› engelliyor

‹
flletmelerin çal›flanlar›n›n yenilikçi fikirlerini
ortaya ç›kar›p de¤erlendirerek inovatif pro-
jelerine yenilerini ekledikleri bir dönemde

siz neden çal›flanlar›n›z›n, ürünlerinizi/hizmet-
lerinizi farkl›laflt›racak dâhi-
ce fikirlerinden yararlanma-
yas›n›z?

Geçti¤imiz y›l, özellikle
hizmet sektöründeki firma-
lar, daha çok da finans sek-
törü yenilikçi çal›flmalar›yla
baflar›l› örnekler ortaya
koydular. ‹novasyoncu ça-
l›flmalar› kapsam›nda ifllet-
melerinde yeniden yap›lan-
d›rd›klar› fikir de¤erlendir-
me sistemleri sayesinde ta-
n›flt›¤›m›z inovasyon projeleri gündeme dam-
gas›n› vurdu. Ço¤u iflletme yap›lanmas›n› de-
¤ifltirerek çal›flanlar›n inovatif fikirlerinin daha
fazla de¤erlendirdi. Bütün personel iflletme
için, gelecekleri için yenilikçi fikirler üretme
yar›fl›na girdiler.

En ak›lda kalan örneklerden biri AKBANK.
‹lgi çekici reklam›yla Türkiye’nin yenilikçi gücü
olarak kendini lanse eden AKBANK, bu slo-
gan›n arkas›n› da en fazla dolduran firmalar-
dan biri. AKBANK Genel Müdürünün, yafla-
d›klar› inovatif yap›lanma deneyimini anlat›r-
ken verdi¤i örnekler de ilgi çekici: 1 y›lda
4.500 öneri toplayan AKBANK’ta bu fikirle-
rin 170’i hayata geçmifltir. En önemli baflar›-
lar› ise neredeyse tüm çal›flanlar›n fikirleriyle
iflletmeyi desteklemifl olmas›d›r.

Finans sektöründen örneklerle devam ede-
cek olursak TEB’in 95 kiflilik inovasyon eki-
biyle sadece çal›flanlardan gelen de¤il, müflte-
rilerden de gelen fikirlerin de¤erlendirildi¤i ya-
r›flmalar› bir baflka uygulamad›r. Bu çal›flmala-
r›na önceki bültenimizde de¤erlendirmifltik.
Bir TEB çal›flan›ndan gelen “molal› kredi” fikri
ile güvenlik görevlisi olarak çal›flan bu öneri
sahibinin banka memurlu¤una terfi ettirildi¤i
haberi medyada oldukça ses getirmiflti.

Bir güzel örnek de sigorta sektöründen:
"Kulland›¤›n kadar kasko öde" sistemine daya-
nan “kaskometre” isimli yeni kasko ürününün
tan›t›m›nda Eureko Sigorta Genel Müdürü
Okan Utkueri ürünler, ifl yap›fl flekilleri gibi
alanlarda da inovasyonun öne ç›kt›¤› bir dönü-
flüm süreci geçirdiklerini anlatt›. Bu projenin
ard›nda da yine çal›flanlar›n fikirleri yat›yor.

Asl›nda çal›flanlar›n iflletmeye ne denli
önemli inovatif fikirler gelifltirdiklerine daha
önce IBM’in “‹novasyon Ufkunu Genifllet-
mek—Expanding Innovation Horizon” çal›fl-
mas›nda da rastlam›flt›k. Dünyan›n önde gelen
765 CEO’sunun kat›ld›¤› çal›flmada çal›flanla-
r›n fikirleri “en yararl› inovatif fikirler” s›rala-
mas›nda en üst s›rada yer al›yordu.

Her sektörde çal›flanlar›n fikirlerini daha
fazla de¤erlendirerek, risk alarak ve kar-
fl›lafl›lacak hatalara tolerans göstererek önemli
ad›mlar atabiliriz. Hatalar› bir sonraki proje
için ders olarak de¤erlendirerek inovasyoncu
bir iflletme kültürünün ilk ad›mlar›n› atabiliriz.

Ancak iflletme sadece çal›flanlarla s›n›rl› kal-
mamal›, d›fl kaynaklardan gelen yenilikçi fikir-
leri de iyi de¤erlendirmelidir. D›fl kaynaklar
(dan›flmanlar, bayiler, müflteriler gibi) iflletmeyi
en fazla yenilikçi fikirle besleyen unsurlard›r.

* Arife YILMAZ/ innoCentric ®
‹novasyon Projeleri Koordinatörü
www.innocentric.com.tr
http://innocentric.blogspot.com

Çal›flanlardan Gelen Fikirler

‹novasyonun ‹tici Gücü

Arife Y›lmaz*
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ÖSS yerlefltirme sonuçlar›
dün aç›klan›rken, ÖSS’de ilk
100’e giren 15, ilk 500’e giren
28 ve ilk 1000’e giren 47 ö¤renci
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’ni (ETÜ) tercih etti.
Tüm kontenjanlar› dolan TOBB
ETÜ’nün bölümlerine ÖSS’de ilk
yüzde 1’de bulunan ö¤renciler
girebildi.

ÖSS yerlefltirme sonuçlar›n›n
aç›klanmas› ile derece yapm›fl
ö¤rencilerinin en fazla tercih et-
ti¤i üniversitelerden birinin
TOBB ETÜ oldu¤u ortaya ç›kt›.

Buna göre 2008 ÖSS’de Eflit
A¤›rl›k 2 puan türünde Türkiye
3. olan Cavit Baran TOBB ETÜ
‹ktisat Bölümü’nü kazand›. Tüm
kontenjanlar› dolan TOBB
ETÜ’de bütün program türlerine
ÖSS’de ilk yüzde 1’lik dilimde

bulunan ö¤renciler yerlefltirildi.
TOBB ETÜ ‹flletme, ‹ktisat,
Elektrik –Elektronik Mühendis-
li¤i ile Türk Dili ve Edebiyat›
bölümlerine ise ilk binde 1’lik
dilime giren ö¤renciler yer-
leflebildi.

TOBB ETÜ baflar›l› ö¤rencilerin tercihi oldu

BB
üyük çapl› c›vata, so-
mun ve ankerajlar›n
üreticisi Berdan C›va-

ta, Almanya’daki HUSUM
Rüzgâr Enerji Fuar›na kat›-
l›yor.

1980’li y›llarda
kurulan Berdan
C›vata Somun Sa-
nayi, bugün top-
lam 11 bin m2’lik
fabrika alan›n›n 4
bin m2’lik kapal›
fabrika tesislerin-
de 100’e yak›n ye-
tiflmifl teknik ele-
manla; TSE, DIN
ASA ve ISO norm-
lar›na göre ço-
¤unlukla ISO 8.8–10.9–12.9
ve ASTM Gr B7/2H kalite
gibi yüksek mukavemetli c›-
vata, somun ve ankeraj sap-
lamalar› üretiyor. Firma, ih-
tiyaca göre bunlar› dald›r-
ma galvanizli, elektro gal-
vanizli, dakromet ve benze-
ri koruyucularla korozyona
karfl› koruyor.

Berdan C›vata, yurtiçi ve
yurtd›fl›ndaki pazar a¤›n› da
her geçen gün geniflletiyor.
Yurtd›fl› pazarlama çal›flma-
lar›na a¤›rl›k veren Berdan
C›vata, dünyada birçok üre-
ticinin kat›ld›¤› Alman-
ya’daki Rüzgâr Enerji Fu-
ar›’na bu y›l Türkiye’den ka-
t›lan tek Türk firmas› olarak
dikkati çekiyor.

Berdan C›vata Sanayi Ge-
nel Müdürü Hasan fiemsi,
Rüzgâr Enerji Fuar›n›n ken-
di alan›nda çok önemli bir
fuar oldu¤unu belirterek bu
fuarda çelik kuleleri birbiri-
ne ba¤layan 8.8–10.9 kalite

yüksek mukavemetli dald›r-
ma galvanizli c›vatalar veya
kuleleri yere ba¤layan 8.8
mukavemette dald›rma gal-
vanizli ankeraj c›vatalar›
konusunda çok ifl alabile-

ceklerini umdukla-
r›n›; bu fuar sonra-
s›nda, sanayileflmifl
Avrupa Ülkelerine
yüzde 25 seviyele-
rinde olan ihracat-
lar›n›n önemli
miktarda artaca¤›-
n› düflündüklerini
belirtti.

Genifl ürün yel-
pazesi ile birçok
farkl› sektöre hiz-

met verdiklerini dile getiren
Berdan C›vata Sanayi Genel
Müdürü Hasan fiemsi, a¤›r-
l›kl› olarak inflaat sektörüne
yönelik çal›flt›klar›n› söyle-
di.

Genel Müdür fiemsi, çe-
lik yap›larda kullan›lan yük-
sek mukavemetli DIN 6914
ve 6915’e uygun 10,9 kalite
HV c›vata ve somunlarla
10,9 uzay çat› c›vatalar›n›n
da üretimleri aras›nda
önemli bir yer tuttu¤unu
sözlerine ekledi. Berdan C›-
vata, genifl müflteri kitlesi
ve ürün çeflidi yüksek daya-
n›ml› standart c›vata–so-
mun talep eden müflterileri
ihtiyaçlar›na ilave olarak
tersanelerde, limanlarda,
rafinerilerde, termik–hidro-
elektrik ve rüzgâr enerji
santrallerinde kullan›lmak
üzere büyük çapl› ankeraj
c›vatalar›n›n ve gergi
çubuklar›n›n imalat›n› da
yap›yor.

Berdan C›vata d›fl
pazarlara at›ld›

Kendi savunma sanayimizi 
bir an önce kurmal›y›z
OOstim’de savunma sa-

nayisine üretim ya-
pan firmalardan Di-

zayn Makina'n›n orta¤›
Behzat Zeydan, yak›n çev-
remizde s›cak çat›flmalar
yafland›¤› flu günlerde sa-
vunma sanayisinin yerlilefl-
mesinin önemine dikkat
çekti. 

Çevremizdeki savafllar›n
sebebinin emperyalist ülke-
lerin güç gösterisi oldu¤unu
belirten Behzat Zeydan, si-
lahlar›na yeni pazarlar ara-
yan ülkelerin bunun için ta-
raflar yaratt›¤›n›, kalk›n-
makta olan ülkeleri kendi
hegemonyalar› alt›na alarak
istedikleri  senaryoyu oyna-
d›klar›n› söyledi.

Gürcistan’da yaflanan sa-
vafl› da Amerika’n›n bir
oyunu olarak de¤erlendiren
Zeydan, “Amerika’n›n Po-
lonya ile yapmas› gereken
bir füze kalkan› anlaflmas›
vard› ve bu anlaflma mual-
lâktayd›. Polonya bu anlafl-
may› imzalam›yordu. Ame-
rika Gürcistan’a ‘Osetya’ya
gir’ dedi, t›pk› Irak’a ‘Ku-
veyt’e gir’ dedi¤i gibi. Gür-
cistan da saf saf Osetya’ya
girdi ve bir sürü masum in-
san› katletti. 

Bunun üzerine Rusya da
bunu f›rsat bilip Gürcistan’a
girdi ve güya Osetya’y› kur-
tard›, ama bu arada Gürcis-
tan’› da harap etti. Amerika
ise bu s›rada sözlü birtak›m
uyar›lar›n d›fl›nda bir fley
yapmad›. Ama bir yandan
da Polonya telaflland›, he-
men füze anlaflmas›n› imza-
lay›verdiler. Güçler çat›flma-
s› ön planda demek ki” diye
konufltu. Zeydan, dünyada

her ülkenin kendi savunma
sanayisini kurmas› gerekti-
¤ini belirtti. 1974’teki K›br›s
Bar›fl Harekât› s›ras›nda
Türkiye’nin yedek parça ko-
nusunda yaflad›¤› s›k›nt›ya
da dikkat çeken Zeydan,
Türkiye’nin, dünyadaki ge-
liflmelere uygun olarak ken-
di a¤›r sanayisini ve savun-
ma sanayisini bir an önce
kurmas› gerekti¤ini söyledi. 

Savunma sanayinin yerli-
lefltirme çabalar›n›n henüz
yeterli olmad›¤›na de¤inen
Zeydan; Türkiye’de savun-
ma sanayine fazla önem ve-
rilmedi¤ini, buna karfl›n
hizmet sektörünün ön plan-
da tutuldu¤unu söyledi.
“E¤er biz Kayserili ifl adam›
Nuri Demira¤’›n bundan 25
y›l önce gelifltirdi¤i projele-
rin devam›n›, yapt›¤› uça¤›
bugüne getirmifl olsayd›k,

bugün süper devletlerle ba-
fla bafl giden bir ülkeydik”
diye konuflan Zeydan, flu
anda Türkiye’nin montaj sa-
nayisine mahkûm oldu¤unu
ve a¤›r sanayiye ad›m ata-
mad›¤›n› ifade etti. Bununla
birlikte geçti¤imiz May›s
ay›nda Donanma Komutan-
l›¤›n›n Ostim’de açt›¤› mal-
zeme sergisi gibi etkinlik-
lerle yerlilefltirme hareket-
lerinin bafllad›¤›n›, bu çal›fl-
malar›n artarak devam ede-
ce¤ine ve böylece Türki-
ye’nin d›fla ba¤›ml›l›¤›n›n
azalaca¤›na inand›¤›n› söy-
ledi. 

Tayvan, Kore gibi ülkele-
rin de yerli üretime geçti¤i-
ni vurgulayan Zeydan,
“Dünyan›n bütün ülkeleri
bize makine, silah, araç sa-
t›yor; biz sadece montajla
ilgileniyoruz” dedi.

OST‹ML‹ Dizayn Makine firmas› sahibi Behzat Zey-
dan, “Dünyan›n bütün ülkeleri bize makine, silah,
araç sat›yor; biz sadece montajla ilgileniyoruz”
dedi. Zeydan, savunma sanayi sektöründeki bafl
aktörlerin, bu sektördeki KOB‹’lere yeterince
önem vermedi¤ini söyledi.

Behzat Zeydan

Hasan 
fiemsi
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OOST‹M ‹fi‹M Kümesi’nin Çanka-
ya Üniversitesi ile birlikte olufl-
turdu¤u “KOB‹’ler ‹çin Sürdü-

rülebilir ‹flbirli¤i A¤›” ve “‹flbirli¤in-
deki KOB‹’lerin Sürdürülebilir Küme-
lendirilmesi ‹çin Stratejik Planlama”
bafll›kl› 2 AB projesi kabul edildi.  

Proje Koordinatörü Bülent Çil,
projelere iliflkin olarak flu bilgileri
verdi:

“Ostim’de pilot sektör olarak seç-
mifl oldu¤umuz ‹fl ve ‹nflaat Makine-
leri (‹fi‹M) Kümesi üzerine yo¤un bir
flekilde çal›flmaktay›z. Ostim ‹fi‹M
Kümesi kapsam›nda yürü-
tülen faaliyetlerin fi-
nansman›n› sa¤la-
mak amac›yla bir
yandan da de¤iflik
kurum ve kurulufl-
lara projeler haz›r-
lamaktay›z. Bu
amaçla 14 Mart
2008 tarihinde DPT
Avrupa Birli¤i E¤itim
ve Gençlik Programlar›
Merkezi Baflkanl›¤›’na
(Ulusal Ajans), 2008 Y›l› Leonardo
da Vinci Program› Yenilik Transferi
Projeleri kapsam›nda ‹fi‹M Küme Ge-
lifltirme Ekibi olarak 2 adet proje
sunmufltuk. Ulusal Ajans’›n yapt›¤›
aç›klamaya göre söz konusu progra-
ma teklif ça¤r›s› döneminde 99 adet
tekliften ön kabul flartlar›n› tafl›yan
92 adedi de¤erlendirmeye al›nd›¤›n›,
her teklifin en az iki Ba¤›ms›z D›fl
Uzman taraf›ndan de¤erlendirildi¤i-
ni ve bu de¤erlendirmeler sonucun-
da 21 adet projenin desteklenmeye
uygun bulundu¤u aç›klanm›flt›r.”

OST‹M OSB’nin 
Projesinin Detaylar›

Projenin ad›: KOB‹’ler ‹çin Sürdü-
rülebilir ‹flbirli¤i A¤› (Establishment

of Sustainable Collabotrative SME
Networks). Projenin K›saltmas›: KO-
B‹a¤. Projenin toplam tutar›: 234 bin
Euro. Projenin transfer edildi¤i ülke:

‹spanya. 

Projenin amac›

OST‹M Sanayi
Bölgesi’ndeki KO-
B‹’ler aras›nda ifl-
birli¤i a¤lar› olufl-
turmak; baflka bir
deyiflle, OST‹M Sa-

nayi Bölgesi’ndeki
KOB‹’leri, tek bir ifl-

letme gibi çal›fl›p yük-
sek katma de¤erli ürün

üreten “iflletme a¤lar›”na dönüfltür-
mektir. ‹flletme a¤› mant›¤›n›n ard›n-
da her KOB‹’nin üstün oldu¤u alanda
uzmanlaflmas›, firmalar aras› iflbirli¤i
ve firmalar aras› iletiflimi sa¤lamak
ve bilgi a¤lar› oluflturmak için yeni
yollar›n gelifltirilmesi yatmaktad›r.
Bu projenin birinci görevi iflbirli¤inin
önündeki engelleri tespit etmektir.
Sonras›nda ise KOB‹ yönetici ve çal›-
flanlar›n›n, iflbirli¤i yapma ve firma-
lar aras› a¤ kurma konusundaki be-
cerilerini gelifltirecek olan bir e¤itim
vermektir.

Yöneticilerin iflbirli¤i becerilerini
gelifltiren, internet bazl› bir uzaktan
e¤itim\ö¤retim program› olacakt›r.
Daha sonra bu sistem, yöneticilerin
üzerinden h›zl› ve verimli bir flekilde

birbirleriyle iletiflim kurabilecekleri
ve firmalar aras› a¤lar›n› yönetebile-
cekleri bir platforma dönüfltürüle-
cektir. Bu flekilde, elektronik araçlar
üzerinden yap›lan iflbirli¤ine e-iflbir-
li¤i ad› verilmektedir. Proje ile sektö-
rün geliflmesine ve uluslararas› reka-
bet gücü kazanmas›na, inovasyona,
sektörün kaynaklara ve araflt›rmala-
ra (üniversite, araflt›rma merkezleri
vb.) daha verimli bir flekilde entegre
olmas›na, ifl olanaklar› oluflturulma-
s›na ve ihracat›n artmas›na yard›mc›
olacakt›r. Bütün bu geliflmeler OS-
T‹M Sanayi Bölgesi’nin, Ankara’n›n
ve genelde Türkiye’nin yarar›na ola-
cakt›r.

Çankaya Üniversitesi’nin 
Projesinin Detaylar›

Projenin ad›:  ‹flbirli¤indeki KO-
B‹’lerin Sürdürülebilir Kümelendiril-
mesi için Stratejik Planlama (Strate-
gic Planning for Sustainable Cluste-
ring of Collaborative SMEs). Proje-
nin K›saltmas›: KOB‹küme. Projenin
toplam tutar›: 200 bin Euro. Projenin
Transfer edildi¤i ülke: ‹rlanda. 

Projenin amac›: KOB‹’leri, genelde
strateji üretmek, özelde ise di¤er fir-
malarla iflbirli¤i sa¤lamak konusun-
da e¤iterek KOB‹’lere rekabet gücü
kazand›rmak ve var olan rekabet
güçlerini korumak konusunda yar-
d›m etmeyi amaçlamaktad›r. Tedarik
zinciri avantaj› büyük iflletmeleri bir
ad›m önde k›l›yor. Fakat KOB‹’lerin
böyle bir avantaj› bulunmamaktad›r.
Bu iflletmeler, boyle bir rekabet içeri-
sinde yerlerini korumak için, tüm bir
tedarik zinciri yerine, kümelenme
içerisindeki iflbirli¤i a¤lar›n› koyabi-
lirler. Birçok geliflmifl ülkede KOB‹’ler

büyüme ve inovasyonun motoru ola-
rak ortaya ç›km›flt›r, bu yüzden de
KOB‹’lerin strateji üretimi konusun-
da e¤itim almalar› önemlidir. Bizim
bu projedeki hedef bölgemiz Ostim
Organize Sanayi Bölgesidir. Bugün
OST‹M’deki KOB‹’lerin karfl›laflt›klar›
zorluklar›n verimli bir tedarik zinci-
rine sahip olmamalar› ve profesyonel
anlamda strateji üretememeleri ol-
du¤unu tespit etmek kolayd›r. Seçi-
len sektör birçok KOB‹’den oluflmak-
ta ve üretiminin %50 den fazlas›n›
ihraç etmektedir. OST‹M, seçilen sek-
törde Türkiye’de yap›lan üretimin
%10-60 kadar›n› üretmektedir. Sek-
törle ilgili birçok bilgi, bölgede stra-
teji üretimi ve iflbirli¤i e¤itimi konu-
lar›nda acil bir ihtiyaç oldu¤u do¤-
rultusundad›r. Teklif edilen ortakl›k,
geçmiflteki ‹rlanda’da yürütülen 2
proje  SMEexcel ve SMEcoll’un siner-
jilerinden yararlanacak olan ortak-
lar› kapsamaktad›r. Bu sinerjiler, tek
bafl›na iflletmeler ve iflbirli¤i çal›fl-
malar› için strateji oluflturmak ve uy-
gulamak konusundaki benzerlikler
ve farkl›l›klar olarak ortaya ç›kmak-
tad›r. Bahsedilen projeler kapsam›n-
daki e¤itim programlar›n› oluflturur-
ken bekledi¤imiz izlenebilir sonuç-
lar, bölgede verimlili¤in ve AR-GE,
ihracat ve yeni ürün ortaya ç›karma
oran›n›n artmas›d›r. ‹zlenemeyen
sonuçlar ise firmalar›n geliflmifl or-
ganizasyon becerileri ile yeniden
yap›land›r›lmas›, küme iflletmeleri
aras›ndaki sinerjinin artmas› ve
küme iflletmeleri aras›ndaki verimli
sosyal a¤ kurulum oran›n›n art-
mas›d›r. Projenin etkileri bölgede
karl›l›k oranlar›n›n ve gelirlerin art-
mas›, organize sanayi bölgesinin
ününün artmas›, bölgenin yeni fir-
malar› çekme becerisinin ve bölge
firmalar›n›n ihracat becerilerinin
artmas›d›r.

‹rtibat: BÜLENT ÇİL
Tel  : 0.312. 3855090 / 1303
Faks : 0.312. 3545898
Web : www.ostim.cankaya.edu.tr
e-mail : bulent@ostim.com.

‹fi‹M Kümesi’nin AB Projeleri onayland›
OST‹M Organize Sanayi Bölgesi - Çankaya Üniversi-

tesi iflbirli¤i ile yürütülmekte olan Ostim ‹fl ve in-
flaat Makinalar› Kümesi (‹fi‹M) kapsam›nda top-
lam tutar› 434 bin Euro olan 2 adet AB projesi
kabul edilerek ilk 21 proje aras›na girdi.

AAkif Aksungur ve o¤lu Rama-
zan Aksungur yöneticili¤inde-
ki Akifsan, Ostim ve ‹vedik

Organize Sanayi Bölgelerindeki
ma¤azalar›yla sanayicilerin ihtiyaç
duydu¤u pek çok
malzemeyi çat›s› al-
t›nda topluyor.
Müflterilerine eksik-
siz hizmet vermeyi
ilke edinen Akifsan,
CNC ve universal
kesici tak›mlar›n›n
yan› s›ra talafll› ima-
latta ihtiyaç duyulabilecek her türlü
ürünün bayili¤ini yap›yor. Ostimli
firmalar›n d›fl›nda ‹stanbul, ‹zmir,
Eskiflehir, Bursa ve Konya’daki önde
gelen sanayilerle çal›flan Akifsan,
Aselsan ve Gazi Fiflek Fabrikas› gibi
kurumlara da hizmet vermifl. 

1989’da kurulan Akifsan’›n ikinci
kuflak yöneticisi Ramazan Aksun-
gur, piyasada yaflanan durgunlu¤a
ra¤men, köklü bir firma olman›n
avantajlar›n› yaflad›klar›n› belirtti.
Deneyimleri sayesinde s›k›nt› yara-
tabilecek pek çok noktay› önceden
görebildiklerini ifade eden Aksun-

gur, sektörün gelece¤inin de siyase-
te ba¤l› oldu¤unu söyledi. Fiyatla-
r›n döviz kurlar›na ba¤l› olarak sü-
rekli de¤iflti¤ini söyleyen Aksungur,
istikrar olmad›¤› için rekabet koflul-

lar›n›n da güçleflti¤ini
belirtti. “Elinizdeki
ürünü uygun fiyatla
müflteriye tedarik
edebiliyorsan›z, o gün
için rekabet yapabili-
yorsunuz di¤er firma-
larla; özellikle son 1
y›l içindeki durum

böyle” diye konuflan Aksungur,
yurtd›fl›ndaki sistemin, Türkiye’ye
göre üreticileri daha iyi korudu¤u
görüflünde. 

Ticarette ikili iliflkilerin de
önemli oldu¤una de¤inen Aksun-
gur, Ostim’de birlikte çal›flt›klar› fir-
malar› art›k müflteri olarak de¤il,
dost olarak gördüklerinin de alt›n›
çizdi. Aksungur “15 y›ld›r birlikte
çal›flt›¤›m›z kifliler var. Biz art›k on-
lara ‘malzeme satal›m da para ka-
zanal›m’ diye bakam›yoruz, ona na-
s›l daha iyi hizmet verebilece¤imizi
düflünüyoruz” diye konufltu. 

Akifsan: Müflteri de¤il, dost
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K
üçük iflletmelere dan›flman
olmakta esas amaçlardan bi-
ri de problemleri ortaya ç›-

kar›p bunlar›n çözümü yolunda
önerilerde bulunmak, çözüm için
yol al›nmas›n› sa¤lamak oldu¤u
için, çok do¤al olarak dan›flmanl›k
süreçlerinde problemleri konufluyo-
ruz.

Ancak konuflulan problemlerin,
yaln›zca iflletme sahibinin ya da
yöneticisinin veya iflletmede çal›flan
bir kilit personelin dile getirdi¤i
problemlerden oluflmas› ço¤unlukla
yeterli olmuyor. Elden geldi¤ince
bir iflletmenin tüm çal›flanlar› ile
görüflerek, hatta onlar› ayn› ortam-
da bir araya getirip problemleri
birlikte konuflabilmenin yollar›n›
arayarak, problem tespiti yapma-
n›n daha faydal› oldu¤una inan›yo-
ruz.

Problemlerin belirlenmesi, hiç
dokunulmayan, dokunulmaktan çe-
kinilen sorunlar›n dile getirilmesi
kuflkusuz önemli bir bafllang›ç.
Bundan sonra at›lacak ad›m ise, bu
problemlerin nas›l ve hangi kay-
naklarla çözülece¤inin konuflulma-
s›. E¤er bir problem do¤ru teflhis
edilmifl ise nas›l çözülece¤i de daha
kolay bulunuyor. Nas›l çözülece¤i
kolay bulunuyor, ama çözüm için
gerekli kaynak o kadar kolay bulu-
nam›yor. Hangi problemlerin di-
¤erlerine göre öncelikli olaca¤›,
kaynaklar›n bu problemlerin çözü-
mü için hangi oranlarda bölüfltürü-
lece¤i bir yönetim problemi olarak
bafl a¤r›tmaya bafll›yor. Dan›flman-
l›k çal›flmalar› da ço¤unlukla bu
noktada t›kanabiliyor ve ilerlemek

zorlafl›yor.
Bu aflamada iken yolda kalma-

mak ve ilerleyebilmek için prob-
lemleri iki ana kategoriye ay›rmak-
ta fayda görüyoruz: Birinci katego-
riye iflletmenin mevcut öz kaynak-
lar› (her türlü sabit ve hareketli ser-
mayesi) ile çözebilece¤i problemle-
ri koyuyoruz.  Örnek verecek olur-
sak, bir iflletmede tertip düzen ek-
sikli¤i bir problemdir. Ancak, çözü-
mü çok da fazla kaynak gerektir-
meyen bu problemle bafla ç›kabil-
mek genellikle iflletmenin kendi
elindedir. 

Buna karfl›l›k çözümü iflletmenin
kendi elinde olmayan problemler
de vard›r.  Örne¤in, ülkede faizle-
rin yüksek olmas› bir iflletme için
problemdir, ancak iflletmenin kendi
kaynaklar› ve gücü ile bu problemi
çözmesi olanakl› de¤ildir.

Bir iflletmede ortaya ç›kan ve
ileriye gitmenin önünde engel ola-
rak görülen tüm problemleri bu fle-
kilde kategorilefltirmek mümkün-
dür. Bu arada iki kategoriden biri-
ne bu kadar kolay at›lamayacak
problemler de ç›kmaktad›r. Örne-
¤in rekabet problemini aflmak için
bir iflletme kendi gücünü kullanabi-
lir, ancak örne¤in haks›z rekabetin

olmamas› için, iflletmenin d›fl›nda
kanun koyucunun ve piyasa düzen-
leyicisinin de rol almas› gerekebilir. 

Asl›nda birçok iflletmemiz için
bunlar› yapmak kolayd›r ve ço¤u
zaman bunu yapmak için dan›fl›la-
cak d›flar›dan birine de ihtiyaç yok-
tur. Dan›flmanl›k firmalar›n›n bu
konuda en önemli görevi, bilen
ama yapmaya bir türlü eli de¤me-
yen iflletmelere bu ifli d›flar›dan güç
kullanarak sistematik bir iflleyiflle
yapt›rmak olmaktad›r.

Bu kategorilefltirmenin yap›ld›¤›
çal›flmalar ço¤u zaman flunu aç›kça
göstermektedir: Bir iflletmenin ken-
di öz kaynaklar› ile çözebilece¤i
problemlerin say›s›, d›fl dinamikler
taraf›ndan çözülebilecek problem-
lerin say›s›ndan her zaman kat be
kat daha fazlad›r. Yani iflletmeler
kendi öz kaynaklar›n› kullanarak
tüm problemlerinin büyük bir k›s-
m›n› çözebilirler. Bunu yapan ifllet-
meler de var. Ama iflletmelerimizin
büyük bir ço¤unlu¤u çok da kolay
olmas›na ra¤men bunu yapm›yor.
Neden?

Çünkü içerdeki problemler ge-
nellikle basit görülüyor, “nas›lsa
çözeriz” anlay›fl› ile ilgiden yoksun
b›rak›l›yor. Yeterli ilgiden yoksun

b›rak›lan ve zaman›nda müdahale
edilse gerçekten de çözümü basit
olan problemler giderek kangrene
dönüflebiliyor. Tertip, düzen ve te-
mizlik çabalar›n›n sürdürülmemesi
nedeniyle iflletmelerde biriken hur-
da y›¤›nlar›n›n giderek bafl edile-
mez bir probleme dönüflmesi gibi. 

Yöneticilerimiz de, di¤er insan-
lar›m›z da genellikle bir kurtar›c›n›n
ortaya ç›k›p önce d›fl problemleri
ortadan kald›rmas›n› bekliyor. D›fl
problemler ortadan kalk›nca, içer-
dekilerin daha kolay çözülece¤i
varsay›l›yor. Ayr›ca da genel cari
politikalar› konuflmaya pek merakl›
oldu¤umuzdan, halledilmesi tama-
men bize ait olan problemlerin
çözümünü sürekli öteleyip, “terzi
sökü¤ünü dikemez” deyip ken-
dimizi temize de ç›kararak, dur-
madan çözümünde hiçbir etkimizin
olamayaca¤› büyük problemleri
konuflarak zaman harc›yoruz. Oysa
bilmeliyiz ki,  dünyan›n yaflamakta
oldu¤u bu kaotik zamanda d›fl
problemler hiç bir zaman çözül-
meyecek. Çözülenler olsa bile yer-
ine hiç durmadan daha yenileri
gelecek. Enflasyon, çevre sorun-
lar›, enerji s›k›nt›s›, büyük küçük
savafllar ve terör hep oldu, hep
olacak.

‹flletme sahipleri, yöneticileri,
çal›flanlar› olarak hepimiz bilmeliyiz
ki en kolay yapabilece¤imiz fley
çözümü bize ait olan problemleri
çözmek, yani kap›m›z›n önünü
süpürmektir.

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

Çok istiyoruz 
ama yapam›yoruz

EErtunç Özcan flirketi; Medikal cihaz-
lar›n üretim, sat›fl ve pazarlama,
teknik servis ve da¤›t›m›n› yapmak

amac›yla 1968’de Ankara’da kurulan, 40
y›ld›r sektöründe
hizmet veren
özel bir kurulufl.
Medikal cihazla-
r›n Türkiye dist-
ribütörlü¤ünü de
yapan firma,
kendi üretim te-
sislerinde t›bbi
cihazlar üretiyor.
Yo¤un bak›m be-
bek kuvözleri,
fototerapi cihaz-
lar›, ventilatör ve
transport kuvöz
standlar› üreten
Ertunç Özcan,
bünyesinde bulunan Trans Medikal ve
TMS firmalar›nda da buhar sterilizatö-
rü, anestezi cihazlar›, monitör ve vapori-
zatörler gibi hastane ve laboratuvar
malzemelerinin üretimini gerçeklefltiri-
yor. 

Trans Medikal firmas›, Türkiye'nin ilk
uluslararas› TSE, ISO ve CE iflareti stan-
dartlar›na sahip sterilizatör üreticisi ün-
van›n› tafl›yor. Küçük sterilizatörler ge-
lifltiren firma, bu projesi ile TÜB‹TAK

deste¤ini de alm›fl. 
Pazar›n ihtiyaçlar›n› dikkate alarak,

arge çal›flmalar› ile daha önce yap›lma-
m›fl cihazlar gelifltiren Ertunç Özcan, bu

flekilde ihracatta
da öncü bir ku-
rulufl olmay›
sürdürüyor.
Türkiye genelin-
deki 30 bayisiy-
le hizmet veren,
bütün faaliyetle-
rinde kaliteyi il-
ke edinen Er-
tunç Özcan flir-
ketler grubu, ti-
tizlikle seçti¤i
deneyimli per-
soneliyle sektör-
de çal›flmalar›n›
devam ettiriyor.

Teknolojiyi yak›ndan takip eden firma,
d›flar›ya ba¤›ml› olmadan pek çok mal-
zemeyi üretebiliyor.  ISO 9001:2000,
ISO 13485:2003 kalite yönetim stan-
dartlar› ve CE iflareti belgeleri ile TSE
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› onayl› tek-
nik servis hizmet yeterlilik belgelerine
de sahip olan Ertunç Özcan flirketler
grubu, 7 gün 24 saat sa¤lad›¤› teknik
servis hizmetiyle de sat›fl sonras› müflte-
ri memnuniyetini sürdürmeyi amaçl›yor.

EEkonomiden sorumlu
Devlet Bakan› Mehmet
fiimflek sanayi envanteri-

nin planlanan zamandan da-
ha erken bitirilece¤ine inand›-
¤›n› belirterek, teflvik sistemi-
nin de bu envantere göre ye-
niden düzenlenece¤ini söyle-
di. Devlet Bakan› fiimflek, hü-
kümet olarak sanayi envanteri
ç›karmak için uzun zamand›r
çal›flt›klar›n›, envanterin bek-
lenenden daha önce bir za-

manda tamamlanaca¤›n› tah-
min etti¤ini belirtti. Sanayi
envanterinin kendileri için
ekonomide bir yol haritas› ol-
ma özelli¤inin bulundu¤unu
vurgulayan Mehmet fiimflek,
“Yeni teflvik sistemini ortaya
ç›karaca¤›m›z sanayi envante-
rine göre yeni bafltan yap›lan-
d›raca¤›z. fiu anda sa¤l›kl› bir
teflvik sistemi için tüm kesim-
lerin görüfllerini al›yoruz, de-
¤erlendiriyoruz” dedi. 

Bakan fiimflek’ten yeni teflvik müjdesi

Devlete borç takmayana müjde

DD
evlet Bakan› Mehmet
fiimflek, “Ne benim ne
de hüküme-

tin kafas›nda dü-
flük kur, faiz diye
bir çerçeveye yok”
dedi. Bakan fiim-
flek yüksek kurun
k›sa dönemde baz›-
lar›n›n ifllerini ko-
laylaflt›raca¤› iddias›nda bu-
lundu.

‹flverenlerin girdi maliyeti
dedikleri istihdam yüklerinin
azalt›ld›¤›na iflaret eden fiim-
flek, yeni istihdam paketinden

söz etti. Buna göre, Teflvik Ka-
nunu ve di¤er reformlardan

bahseden Mehmet
fiimflek, sosyal gü-
venlik reformuna de-
¤inerek, “‹flverenleri-
mizin üzerindeki zo-
runlu istihdam yü-
kümlülüklerini hafif-
lettik. Sadece bir tek

özürlü çal›flt›rma zorunlulu¤u
kald› o da Hazine taraf›ndan
ödenecek. Devlete borç tak-
mayan, do¤ru çal›flan bütün
iflverenlerin SSK primlerini
yüzde 5 indirece¤iz” dedi. 

Ertunç Özcan, medikal sektörde öncü
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n Tarih : 16 - 19 Ekim 2008
n Alan : Tüyap, Fuar ve Kongre Merkezi 
n Yer : ‹stanbul, TÜRK‹YE

E fl zamanda ve mekânda gerçekleflen ANKI-
ROS Uluslararas› Demir-Çelik ve Döküm
Teknolojileri, Makine ve Ürünleri ‹htisas

Fuar›; ANNOFER Uluslararas› Demird›fl› Metal-
ler Teknolojileri, Makine ve Ürünleri ‹htisas Fu-
ar› ve TURKCAST Döküm Ürünleri ‹htisas Fuar›
metalürji sektörünü tek bir çat› alt›nda topluyor. 

ANK‹ROS Fuar›na 70 m2’lik alanda, HALL 6
C4–6 numaral› stantta kat›l›m yapacak olan OS-
T‹M Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü, fuara
kat›lmak isteyen üyelerine özel dekorasyonlu
stand›nda yer verecek. Alan bedeli, stant deko-
rasyon bedeli ve hostes/tercüman bedeli dâhil,
m2 birim fiyat› 150 Euro+ KDV’dir. Fuara, OS-
T‹M Bölge Müdürlü¤ü ile kat›lmak isteyen fir-
malar›n, 22 Eylül 2008 tarihine kadar OST‹M
OSB Fuar Birimiyle görüflmeleri ve rezervasyon
yapt›rmalar› gerekiyor. 

Uluslararas› Demir-Çelik ve Döküm 
Teknolojileri, Makine ve Ürünleri ‹htisas Fuar›
Ankiros 2008

Komatek 2009

22007 y›l›ndaki son tekrar›nda 27 ülkeden
395 firman›n kat›l›m› ile 8 bin m2’si kapal›
alan, 60 bin m2’si aç›k alan olmak üzere

toplam 68 bin m2’lik gerçeklefltirilen Komatek
Fuarlar›, 2007 y›l› içinde ülkemizde yap›lan en
genifl alana yay›lm›fl fuar oldu. Komatek 2007,
ayn› zamanda bu y›l içinde Ankara’da yap›lan
en büyük fuar ve bugüne kadar yap›lan en bü-
yük Komatek fuar› özelliklerini de tafl›yor. Geç-
ti¤imiz y›l 18 bin kifli taraf›ndan ziyaret edilen
Komatek Fuar›’na, 2009 y›l›nda kat›l›mlar›n art-
mas› planlan›yor. Komatek 2009’da fuar alan› 7
bin m2 kapal›, 65 bin m2 aç›k alan olmak üze-
re toplam 72 bin m2’ye de ç›k›yor.

OST‹M Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü,
bu y›l SADA Fuarc›l›k ile iflbirli¤ine girerek
1000 m2’lik kapal› alanda, üyeleri için uygun
rakamda yer al›m› yapt›. Ostimli firmalar, OS-
T‹M Bölge Müdürlü¤ü Fuar Birimine baflvurarak
uygun fiyat ve taksitlendirme imkânlar› ile yer-
lerini alabilecekler. 12–50 m2 aras›nda sat›fl›
yap›lacak alanlar›n birim fiyatlar› flöyle:

11. Uluslararas› ‹fl ve ‹nflaat 
Makine, Teknoloji ve Aletleri 
Fuar›’nda Son 100 M2

Kapal› Alan Liste Fiyatlar› Kapal› Alan Liste Fiyatlar›
Stantl› 140 YTL/m_ Stantl› 195 YTL/m_
Stants›z 120 YTL/m_ Stants›z 175 YTL/m_

OST‹M OSB SADA FUARCILIK 

MÜS‹AD ULUSLARARASI FUARI 
12 YAfiINDA

12. MÜS‹AD Uluslararas› Fuar› ve 12. 
Uluslararas› ‹fl Forumu (IBF) Kongresi

2
3–26 Ekim 2008 tarihleri aras›nda düzenle-
necek olan 12. MÜS‹AD Uluslararas› Fuar›
ve 12. Uluslararas› ‹fl Forumu (IBF) Kongre-

si’ne, 61 farkl› ülkeden gelecek 2 binin üzerin-
de ifladam›yla rekor kat›l›m gerçekleflmesi bek-
leniyor. 12. MÜS‹AD Uluslararas› Fuar›’na kat›-
lacak ülkeler Afganistan, Cezayir, Avusturya,
Avusturalya, Bangladefl, Bosna Hersek, Bulga-
ristan, Kamerun, Çin, M›s›r, Fransa, Fiji, Gana,
Almanya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya,
‹ran, Irak, ‹talya, Ürdün, Kazakistan, Kosova,

Kuveyt, K›rg›zistan, Lübnan. Libya, Makedonya,
Malezya, Mo¤olistan, Fas, Hollanda, Nijerya,
Pakistan, Filistin, Rusya, Suudi Arabistan, Sene-
gal, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Suri-
nam, ‹sviçre, Sudan, Suriye, Tunus, Kuzey K›b-
r›s Türk Cumhuriyeti, BAE, ‹ngiltere, Ukrayna,
ABD, Vietnam, Yemen ve Zaire olarak aç›klan-
d›. 

Fuar, IBF Uluslararas› ‹fl Forumu Kongresi ile
eflzamanl› olarak gerçekleflecek. IBF platformu
alt›nda bir araya gelen çeflitli ülkelerden ifla-
damlar›, MÜS‹AD Uluslararas› Fuar›’na her y›l
say›s› artan Türk firmalar› ile bulufluyor ve ticari
ba¤lant›lar yap›yorlar. IBF Uluslararas› ‹fl Foru-
mu Kongresi; MÜS‹AD’›n ev sahipli¤inde,
22_25 Ekim 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
gerçekleflecek.

OST‹M OSB Müdürlü¤ünün de stantl› olarak
kat›ld›¤› fuarda, Ostimli firmalar›n tan›t›mlar›
yap›lacak. ‹ki sende bir düzenlenen fuarda ilgi-
nin yo¤un olmas›ndan dolay› 1000’e yak›n CD,
firma rehberi ve broflür da¤›t›lmas› planlan›yor.
Ayr›ca fuara OST‹M OSB Müdürlü¤ü taraf›ndan
otobüs ayarlanarak Ostimli sanayicilerin fuara
kat›l›m› sa¤lanacak.

OST‹M, TATEF 2009’DA 
Yine firmalar› bir arada

1
2. Uluslararas› Metal ‹flleme ve Teknoloji-
leri Fuar› TATEF 2009, 31 Mart–5 Nisan ta-

rihlerinde, ‹stanbul CNR EXPO
Fuar Merkezi’nde 8 salonda ger-
çeklefltirilecek. Fuara, daha ön-
ceki y›llarda oldu¤u gibi, OST‹M
OSB de üyesi olan firmalarla bir
arada kat›lacak. 

Alan›nda Türkiye’nin en bü-
yük, dünyan›n 3. büyük endüstri-
yel fuar› olan TATEF’e, 2006’da
yerli ve yabanc› 500’ün üzerinde
firma kat›ld›. 2 bin 14’ü yabanc›
toplam 62 bin 672 kiflinin ziyaret
etti¤i fuarda, kat›l›mc› firmalar
fuar süresince 200 milyon dolar-
l›k siparifl ald›lar. Sektörün lider
fuar›na, OST‹M Organize Sanayi
Bölge Müdürlü¤ü de 2006 y›l›n-
da 23 firma ile ortak kat›l›m ger-
çeklefltirerek üyelerine uygun fi-
yatta alan, stant ve hostes hizme-
ti verdi. 

OST‹M OSB, bu y›l da ortak
kat›l›m imaj›n› bozmayarak ayn›
organizasyonu gerçeklefltirmek
için çal›flmalar›n› bafllatt›. Geçen
y›l fuara kat›lan Ostimli firmalara
yer al›m› konusunda öncelik ta-

n›nacak. TATEF 2009 Fuar› alan sat›fl fiyat›, m2
bafl›na 135 Amerikan Dolar›+KDV olarak be-
lirlendi. 6 eflit taksitle ödenecek ücrete bofl
alan bedeli, stant dekorasyon hizmeti, genel
alandan sorumlu olacak hostes ve tercüman
bedeli dâhil olacak.  

TATEF 2009 Fuar›’na 750’nin üzerinde fir-
man›n kat›l›m› beklenirken, 70 binin üzerinde
ziyaretçi hedefleniyor. 

Fuarlarla ilgili ayr›nt›l› bilgi ve baflvuru için:
Derya ERDO⁄AN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi
Tel: (312) 385 50 90 – 1315
E-posta: derya@ostim.com.tr

EK‹M 2008 
GENEL FUAR TAKV‹M‹

n Tarih: 07-12.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: CeBIT Biliflim 

Eurasia
n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – 

‹stanbul 
n Tarih: 09-12.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: 21.Uluslararas› 

Yap› 2008 Ankara Fuar›
n Yer: ANFA Alt›npark Fuar Merkezi- 

Ankara
n Tarih: 09-12.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: SODEX-‹ZM‹R 2008

- Is›tma, So¤utma, Havaland›rma, Yal›-
t›m, Pompa, Vana,

n Yer: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan›
n Tarih: 16-19.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: KONELEX 2008

3.Elektronik, Elektromekanik, Enerji 
Üretimi, Otomasyon ve Ayd›nlatma
Fuar›

n Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas› 
Fuar Merkezi

n Tarih: 16-19.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: Annofer 2008

8.Uluslararas› Demir D›fl› Metaller Tek-
nolojileri, Makine ve Ürünleri / Ankiros
2008  9.Uluslararas›  Demir-Çelik ve
Döküm Teknolojileri, Makine ve 
Ürünleri

n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi - ‹stanbul.

AAnkara Sanayi Odas› (ASO) 2. Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki 10 fabrikan›n temel atma töre-
nine kat›lan Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer

Ça¤layan, Ankara’da yat›r›m yapman›n asl›nda zor
bir ifl oldu¤unu belirterek yat›r›m yapan 10 firmay›
kutlad›. Ankara’n›n teflvik sisteminin kurban› oldu-
¤unu vurgulayan Ça¤layan “Ankara’n›n sa¤›na so-
luna yat›r›m yapt›¤›n›z zaman her türlü teflvik siste-
minden faydalan›rken Ankara’da yat›r›m yapt›¤›n›z
zaman bunlardan faydalanamazs›n›z” dedi. 

Söz konusu yat›r›mla-
r›n kendisi için çok önem-
li bir yere sahip oldu¤unu
kaydeden Ça¤layan,
OSB’lerin bir ibadethane
gibi kutsal oldu¤unu ve
yat›r›m yapanlar›n da iba-
detlerin en büyü¤ünü
yapt›¤›n› söyledi. 2001
krizinde çukura düflen sa-
nayinin son 5,5 y›lda çok
önemli aç›l›m elde etti¤ini
de dile getiren Bakan
Ça¤layan; OSB’lerin sürdürülebilir, çevre dostu ya-
t›r›mlar için tafl›d›¤› önemi vurgulad›.

Törende konuflan ASO Baflkan› Nurettin Özdebir
de OSB’lerin desteklenmesi ve çekici hale getirilme-
si gerekti¤ini söyledi. Elektrik alan›nda deste¤in
azalt›ld›¤›n› ve zamlar›n sanayicilerin zorda b›rakt›-
¤›n› kaydeden Özdebir, OSB’lerin rant merkezi ola-
rak görülmemesi gerekti¤ini vurgulad›. Özdebir,
kurumlar taraf›ndan OSB’lerin öneminin yeterince
anlafl›lamad›¤›n› belirtirken, Ankaral› sanayicinin
dünyadaki ekonomik kriz ve ülkedeki siyasi belir-
sizliklere karfl›n yat›r›mlar›n› sürdürdü¤ünü de söz-
lerine ekledi.

Ça¤layan: OSB’ler 
bir ibadethane 
kadar kutsal


