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Kamu da yerli mal› kullanmal›
A

nkara Sanayi Odas›
(ASO) organizasyonuyla
düzenlenen Geniflletilmifl
Makine Sektörü Komite Toplant›s›, Ostim Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf›nda gerçekleflti. Toplant›ya ASO Baflkan› Nurettin
Özdebir baflkanl›k etti. Özdebir’le birlikte D›fl Ticaret Standardizasyon Genel Müdürü Yavuz Mollasaliho¤lu, DTM ‹thalat
Genel Müdürü Ahmet Yaz›c› ve
KOSGEB Baflkan Yard›mc›s›
Hasan Tanr›öven de toplant›ya
kat›larak sanayicilerin sektörle
ilgili görüfl, istek ve önerilerini
dinledi. Ostimli sanayiciler krize yönelik çözümler, gümrükler,
ihracat, Ar-Ge kaynaklar›, yurtd›fl›ndan getirilen mallara öde-

nen vergiler ve yurtd›fl›ndaki
tax-free sisteminin Türkiye’de
de uygulanabilmesi konular›nda
dileklerini dile getirdiler. Sanayicilerin büyük ço¤unlu¤u özellikle kamu kurumlar›nda ithal
ürünler yerine yerli ürünlerin

kullan›m›n›n önemine dikkat
çekerek buna yönelik tedbirlerin art›r›lmas›n› istediler.
Sanayiciler, kamuda yerli ürünler yerine ithal ürünlerin tercih
edilmesinin, iflsizli¤i art›raca¤›
görüflünde de birlefltiler.

Baflbakan: “Yerel kalk›nma
geliflim için zorunluluk”
B

aflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, belediyelerin mazeret
üreterek hizmet topyekûn geliflimi için de bir zorunluluktur” dedi. Baflbakan Erdo¤an, Türkiye Belediyeler Birli¤i Meclis Toplant›s›'na
kat›ld›. 29 Mart seçimlerinde kazanan belediye baflkanlar›n› tebrik
eden Baflbakan Erdo¤an, tüm belediye baflkanlar›na hizmette baflar› diledi. Türkiye genelinde 2 bin 947 birimde vatandafl›n
belediye baflkanlar›n› seçti¤ini belirten Erdo¤an, baz›
yerlerde seçimin
iptal edildi¤ini, baz›lar›nda ise hukuki sürecin devam
etti¤ini an›msatt›.
Erdo¤an, “Ancak
bu istisnai durumlar›n Türkiye'nin
ulaflm›fl oldu¤u demokratik olgunlu¤u gölgede b›rakmayacak kadar, cüzi oldu¤u aflikard›r” dedi.
Erdo¤an, “Bar›fl içinde ve uzlaflma içinde, kendisine oy veren ya da
vermeyen tüm kesimleri kucaklayarak, kararl› bir flekilde ifl bafl› yapan
arkadafllar›m›z, 5 y›l boyunca bu
performans› devam ettirecek ve hizmet ettikleri mahalli birimlere
önemli hizmetler kazand›rman›n
gayreti içinde olacaklard›r. Seçimden 2 ay geçmesine ra¤men çizmelerini giyerek, baretlerini takarak, kollar›n› s›vayarak flehirlerinin sorunlar›na, ilçelerinin, beldelerinin sorunlar›na gereken önemi göstermek
suretiyle mesafe almas› gerekir belediye baflkanlar›n›n” diye konufltu.
Belediyecinin gerekti¤inde iflletmeci olarak, gerekti¤inde projeci
olarak, gerekti¤inde eline “kazmay›,
küre¤i alarak” ifl makinesinin bafl›na geçerek, finansman ve kaynak
üretmesi gerekti¤ini söyleyen Erdo¤an, belediye baflkan›n›n yeri geldi¤inde vatandafl›n da “kap›s›na çal-

mas›” gerekti¤ini söyledi.
Erdo¤an, “Yeri gelecek elinde kömürüyle gidecek, sobas›n› alacak,
bunlar olmayan vatandafl›n› bulacak. Bunlar bizim olmazsa olmaz
önceliklerimizdir. Politik olarak de¤erlendirmemek gerekir. Bir beledi-

ye baflkan›n›, geçmiflten ald›¤›m›zda ‘flehr’ül emindir’. fiehrin emanet
edildi¤i insand›r. Bir flehrin emanetçisi olarak, biz sadece iflin co¤rafyas›n› düflünmemeliyiz. Vatandafllarla elimizden geldi¤ince ilgilenece¤iz” dedi.
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TÜRKONFED’den YEN‹KOB‹ Projesi
T

ürk Giriflim ‹fldünyas›
Konferans› (TÜRKONFED) ve Özye¤in Üniversitesi, KOB‹’lerin kurumsal yap›lar›n›n güçlendirilmesi ve kapasitelerinin
art›r›lmas›n›
hedefleyen
YEN‹KOB‹
projesini bafllat›yor.
Befl y›ll›k
iflbirli¤i çerçevesinde yürütülecek
YEN‹KOB‹
Celal Beysel
projesinden
TÜRKONFED üyeleri ücretsiz
olarak yararlanacaklar. TÜRKONFED
Baflkan› Celal Beysel ve
Özye¤in Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Erkut
“KOB‹’lerin
Kurumsal
Yap›lar›n›n
GüçlendirilErhan Erkut
mesi ve Kapasitelerinin Art›r›lmas›” ana
bafll›¤› alt›nda befl y›ll›k bir iflbirli¤i anlaflmas›na imza att›.
TÜRKONFED Genel Sekreterli-

¤i ve Özye¤in Üniversitesi Giriflimcilik Merkezi koordinasyonunda yürütülecek çal›flmalarla
KOB‹’lerin global krizle beraber, giderek artan rekabet ortam›nda yeniklikçi projelere imza
atabilmeleri ve büyüyebilmeleri
için kurumsal yap›lar›n›n güçlendirilmesi amaçlan›yor.
Proje kapsam›nda, “KOB‹’lerin Finansmana Eriflim Sorunlar› ve Çözüm Önerileri” projesi
ad›yla befl alt çal›flma yap›lacak. Bunlardan ilki, fiirket Aynas› ad› verilen, web tabanl› bir
program olurken, bu programa
kat›lan KOB‹’ler, fonlara ve finansmana ulaflma konusunda
ne durumda olduklar›n› görebilecek ve internet üzerinden dolduracaklar› anket sonucunda
kendilerini niceliksel olarak de¤erlendirebilecekler. ‹kinci aflama, KOB‹’ler ‹çin ‹fl Plan› E¤itimleri ve bu e¤itimlerde baflar›l› ifl planlar›ndan örnekler de
verilecek. Projede yer alan bir
di¤er aflama, finansmana eriflim
sorunlar›n›n afl›lmas›nda KOB‹’lerin bilgi ve tecrübe paylafl›m›n› art›rmaya yönelik olarak
düzenlenecek “Krizde Finansmana Eriflim, Sorunlar› ve Çözüm Önerileri” gibi paneller
olacak. Dördüncü aflamada Öz-

ye¤in Üniversitesi Giriflimcilik
Merkezi taraf›ndan KOB‹’lere
özel e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri verilecek. Son aflama
ise, tüm çal›flman›n bir araya
getirilece¤i, KOB‹’lerin kriz ortam›nda yaflad›klar› finansmana eriflim sorunlar›n› tan›mlayan ve bu sorunlar›n ortadan
kalkmas› için yap›lmas› gerekenlere yönelik çözüm önerilerinin bir rapor ile ilgililere ve
kamuoyuna sunulacak. TÜRKONFED üyeleri, tüm bu çal›flmalardan ücretsiz olarak yararlanacak.

"Krizin dibini de¤il az hasarla
kurtulman›n yollar›n› ar›yoruz"
‹flbirli¤inin imza töreni ve bu
kapsamda 2009 y›l›nda gerçeklefltirilecek olan “KOB‹’lerin Finansmana Eriflim Sorunlar› ve
Çözüm Önerileri” projesinin tan›t›m toplant›s›nda konuflan
TÜRKONFED Baflkan› Celal
Beysel, krizden en az hasarla
ç›kman›n› yollar›n› arad›klar›n›
söyledi. Beysel, "Herkes krizin
dibi göründü mü tart›flmalar›
içindeyken biz KOB‹’lerimizi
krizden en az hasarla kurtarman›n yollar›n› ar›yoruz. Bunu
aramakla da kalm›yor, gözümü-

zü biraz daha uzaklara dikiyoruz. Biz, kriz sonras›n›n Türkiye’sini ve KOB‹’lerini flimdiden
oluflturmaya çal›fl›yoruz. Bir
yandan krizin yak›c› etkilerine
çözüm ararken bir yandan da
KOB‹’lerin altyap›sal dönüflümlerini bafllatal›m, kurumsal yap›lanmalar›na destek olal›m, k›sacas› YEN‹KOB‹’yi olufltural›m
istiyoruz" dedi.
Özye¤in Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Erkut ise giriflimci üniversite olarak bu konudaki e¤itim faaliyetlerini üniversite s›n›rlar›n›n ötesine tafl›may› hedeflediklerini ve giriflimcilik potansiyeli yüksek KOB‹’leri do¤rudan etkileyecek
böyle bir projede yer alman›n
üniversiteleri aç›s›ndan çok
önemli oldu¤unu belirtti.
Erhan Erkut, 2008-2009 y›llar›na damgas›n› vuran global krizin sadece Türkiye’de de¤il tüm
dünya ülkelerinde daha etkin
ve daha somut sonuçlara yönelik ifl dünyas›-sanayi-üniversite
iflbirli¤ini zorunlu hale getirdi¤ine dikkat çekti ve TÜRKONFED-Özye¤in Üniversitesi iflbirli¤inin Türkiye’de bu tür çal›flmalara ivme kazand›raca¤›n›
söyledi.

"‹fl dünyas› ile üniversite iflbirli¤i yapmal›"
KOSGEB Baflkan›
Kaplan, Türkiye'nin
rekabette geri kalmamas› için inovasyon
ve araflt›rma
gelifltirme faaliyetlerine daha fazla önem
vermesi gerekti¤ini
bildirdi.

K

üçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeleri Gelifltirme ve
Destekleme ‹daresi (KOSGEB) Baflkan› Mustafa Kaplan,
giriflimcili¤i gelifltirecek yeni
projeler üretmenin ve yeni teknoloji merkezleri aç›lmas›n›n
gerekti¤ini belirterek, "‹fl dünyas› ile üniversite iflbirli¤i laz›m"
dedi. Proje sahipli¤ini Gazi
Üniversitesinin üstlendi¤i Üniversiteler ve KOB‹'ler Aras› ‹fl-

birli¤inin Gelifltirilmesi Projesi'ni (UniKOB‹) tan›tmak amac›yla Ostim Ç›rakl›k ve Ö¤retim Vakf› konferans salonunda
düzenlenen bas›n toplant›s›nda
konuflan Kaplan, Türkiye'nin
küresel ve uluslararas› rekabette geri kalmamas› için inovasyon ve araflt›rma gelifltirme faaliyetlerine daha fazla önem
vermesi gerekti¤ini bildirdi.
Kaplan, Avrupa Birli¤i Çerveve Program›'n›n KOB‹'lere ayr›
bir önem verdi¤ini belirterek,
rekabette fark›ndal›k oluflturman›n tasar›m ve organizasyonel yenilikler ile mümkün oldu¤unu söyledi.
Üniversitelerin bilgisi ile ifl
dünyas›n›n prati¤inin bir araya
gelmesi gereklili¤ine iflaret

eden Kaplan, Türkiye genelindeki teknoloji gelifltirme merkezlerinin say›s›n›n 20 oldu¤unu, söz konusu merkezlere daha
fazla say›da sahip olunmas› gerekti¤ini bildirdi. Ostim OSB
Baflkan› Orhan Ayd›n ise üniversite ile sanayi iflbirli¤inin en
iyi flekilde takip ederek yararland›klar›n› kaydetti.
Ankara'da bulunan Çankaya
Üniversitesi baflta olmak üzere
çeflitli üniversitelerle iflbirli¤i
yapt›klar›n› anlatan Ayd›n,
sanayide sorunlar› ve beklentilerini belirleme konusunda
üniversitelerin sorumlu oldu¤unu vurgulayarak, "Üniversite ile sanayi iflbirli¤inde
üniversitelerden ad›m bekliyoruz" dedi.
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Pazara ç›kam›yorlar, çünkü cepleri delik!

Editörden
kemal.cekuc@ostim.com.tr

Adres
yerli
üretim...
Kemal Çeküç

stim’e giderseniz var m› yok mu

“ O görürsünüz.”

Bu söz tüm dikkatleri Ostim’e çevirdi.
Say›n Baflbakan’›n may›nl› arazilerin temizlenmesi konusundaki tart›flmalarda Ostim’i adres
göstermesini bu iflin “yabanc›ya muhtaç
olmadan” yapabilece¤ine dair bir güvenin iflareti
olarak kabul ediyoruz. Bu adres ‹kitelli OSB,
Gaziantep OSB, Sincan OSB, Gebze OSB,
Atatürk OSB, Nilüfer OSB ya da baflka bir OSB
olabilirdi.
Önemli olan yerli üretimdir. Önemli olan
kamunun stratejik kimi ihtiyaçlar›n› karfl›larken
yerli üretimi dikkate almas›, desteklemesi, bunun
da ötesinde güvenebilmesidir.
OST‹M, savunma yan sanayi, ifl ve inflaat
makineleri ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda
kümelenme çal›flmas› yaparken bölgesel, ulusal ve
küresel düzeyde sanayicilerimizin rekabetçi
olmas›n› hedefliyor.
Ostim Savunma Yan Sanayi Kümesi beliren
olas› ihtiyaç üzerine hemen toplan›p may›n
arama ve imhas› konusunda iflin kendilerine verilmesi halinde baflarabileceklerini ilan etti ve bu
yöndeki arama toplant›lar›, küme özelinde beyin
f›rt›nas›na dönüflerek devam ediyor. Bu ifl olur ya
da olmaz, ama bu kamuoyuna da mal olan beklenti ve güven bir iflaret fifle¤idir.
KÜME oluflumlar› mevzuata ve bürokrasiye
tak›lmadan devlet politikas› ile teflvik edilirse,
gelecekte pek çok sektörde, pek çok bölgeyi
adres olarak gösterebiliriz. Daha kurulufl
aflamalar›nda bile kümelerin ne kadar yarl› olabildi¤i kan›tlan›yor.
Biz Say›n Baflbakan›n, “Ostim’e giderseniz var
m› yok mu görürsünüz” sözünü ithalat› seven ve
ihtiyaçlar›n› karfl›larken peflinen “bizde yok ki”
diyen tüm kamu kurumlar›na ve yerel yöneticilere
seslenerek kendi taraf›m›zdan flu flekilde
tekrarl›yoruz:
“Ostim’e gelirseniz, var m› yok mu
görürsünüz.”

“Vicdan aya¤› var,
cüzdan aya¤› yok”Karakufl, flöyle devam et-

ti:“Bu tür moral
kampanyalar›n elbette yarar› vard›r
ancak, kampanyay› yürüten ekonomik ve sosyal kesimlerin devlet politikalar›yla da
desteklenmesi laz›m. Vicdan aya¤›
var, cüzdan aya¤›
yok. Vatandafl›n
bir kesimi psikolojik nedenlerle harcama yapm›yor. Bunun afl›lmas› için güven ve moral
flart. Ancak di¤er önemli bir
kesim de cebinde para olmad›¤› için harcama yapam›yor. Bu aç›dan iç talebin
patlat›lmas› için vatandafla
harcama çekleri verilmesi
son derece etkili bir argüman olur. Kampanya devam
ederken devlet de elini tafl›n
alt›na koymal›. Örne¤in baz›
sektörlerde KDV indirimi
Canip Karakufl

A

nkara Giyim Sanayicileri Derne¤i (AGSD)
Baflkan› Canip Karakufl, “kriz varsa çare de
var” kampanyas›n›n
baflar›s› ve amaçlad›¤›
hedeflere ulaflabilmesi
için kampanyan›n psikolojik düzeyde kalmamas› gerekti¤ini, vatandafl›n pazara ç›k›p al›flverifl yapmas› için devletin bütçe deste¤i vermesi gerekti¤ini söyledi. Devletin bir ya da
birkaç argümanla kampanyay› boyutland›rabilece¤ine dikkat çeken Karakufl,
bunlar›n bafl›nda vatandafllara verilecek al›flverifl çeklerinin geldi¤ini belirtti.

beklentisi had
safhada. Özellikle
tekstil ve haz›r
giyim sektörü
KDV indiriminden çok fley bekliyor.”
“Hasta gözlerini aral›yor”
Piyasalar›n
kriz sendromundan ç›kmakta oldu¤u yönünde güçlü emareler oldu¤unu belirten Karakufl, aya¤a kalk›fl sürecinin
y›l sonunu bulaca¤›na dikkat çekerek, “hasta gözlerini
aral›yor” de¤erlendirmesini
yapt›. Stoklar›n yükselmesi
nedeniyle tüccar ve sanayicilerin risk alarak vadeli sat›fllara yönelmeye bafllad›¤›n› kaydeden Karakufl, bunun önemli bir geliflme oldu¤unu vurgulad›.

Güven ve istikrar olsun!

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) önderli¤inde Türkiye’nin en
büyük iflveren, esnaf ve iflçi örgütlerinin bafllatt›¤›, “Kriz carsa bare ye car” seferberli¤inde
üçüncü haftan›n
mesaj› “Güven ve
istikrar” oldu.
Ankara’da Koç
Müzesi’nde Devlet
Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›
Ali Babacan ve
tüm baflkanlar›n
kat›ld›¤› bir bas›n
toplant›s› ile slogan kamuoyuna
duyuruldu.
Toplant› sonras›, Devlet Bakan›
ve Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve
tüm baflkanlar Ç›kr›kç›lar Yokuflu’nda al›flverifl yapt›.
Ülkemizde iç pazar› canland›rmay› hedefleyen TOBB,
TÜRK-‹fi, HAK-‹fi, TESK, T‹SK,
KAMU-SEN, T‹M, TÜS‹AD,
MÜS‹AD taraf›ndan bafllat›lan,
TÜRKONFED, AMPD, AGSD,
DE‹K, T‹KAD, BMD, TÜMS‹AD, BAKTAD, MOB‹SAD, OSBÜK taraf›ndan kurumsal destek gören; çok say›da flirketin
de kampanyalar›yla desteklemeye bafllad›¤› seferberlikte, ilk
hafta tüketiciye, “Eve kapanma
pazara Ç›k” diye seslenilmiflti.
‹kinci hafta ise, “Kimse ‹flini
Kaybetmesin” mesaj› verilmiflti. 5 hafta sürecek olan kampanyada üçüncü hafta ise “Güven ve ‹stikrar” slogan›yla bafllad›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Üreten Türkiye
Platformu’nun bütün kat›l›mc›lara aç›k oldu¤unu tekrarlad›.

Hisarc›kl›o¤lu, “Her ülke için,
yaflanan küresel kriz ortam›ndan ç›k›flta anahtar sözcük güvendir. Zira iflsizler ordusunun
büyüdü¤ü, firmalar›n kapand›¤› ülkelerde, insanlar ayaklar›-

n›n alt›ndaki zeminin kayd›¤›
hissine kap›l›r. Yani yar›n›na
güvenle bakamaz. ‹nsanlar›n
yar›na olan güvensizli¤i, çaresizlik duygusunu besler. K›saca, k›s›r bir döngü yaflama hâkim olur. ‹flte bu masan›n etraf›nda oturan bizler, ülkemizin
böyle bir k›s›r döngüye girmesini önlemek için bir ad›m att›k. “Kriz varsa çare de var dedik. Çareye odakl› bir tart›flma
süreci bafllatt›k. Amac›m›z, bu
k›s›r döngüden kurtulmak için
herkesin çözümün taraf› oldu¤unu göstermekti. Bunu baflard›¤›m›z› düflünüyorum. Güven
unsurunun sa¤lanmas›nda hükümetimize de önemli görevler
düflmektedir. Üç ay önce çeflitli
sektörlerde bafllat›lan vergi indirimleri ile ilk ad›m at›lm›flt›.
‹ki gün önce aç›klanan yat›r›m›-üretimi, istihdam› ve bölgesel kalk›nmay› teflvik eden düzenlemelerle, eksiklikleri de olsa, ikinci ad›m at›ld›. Bundan

sonra bu iki ad›m› tamamlayacak, üçüncü ad›m, istikrar›n
orta vadede sa¤lanaca¤›n› gösteren, yeni bir mali programd›r. Bu üç ayak birlikte oturtuldu¤unda, Türkiye yeniden yüksek büyüme sürecine
geçifli sa¤layacakt›r.
Krizden ç›k›fl›n yolu,
bu üç temel direk üzerinde güven ve ‹stikrar› yeniden tesis etmektir.”
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu kampanya
çerçevesinde her hafta
ayr› bir mesaj verdiklerini hat›rlatt›. Hisarc›kl›o¤lu, geçmiflte yaflanan krizlerde ihracat›n, krizin daha rahat
atlat›lmas› için katk›
sa¤lad›¤›n›, bu kez küresel krizle karfl› karfl›ya olundu¤unu belirterek, flöyle
devam etti:
''Elimizde geriye kalan mekanizma, tek bir güç 72 milyonluk
Türkiye. Bu dinami¤i hareketlendirerek, ekonomik gücümüzü kaybetmemek. Hedef bu. Bütün dünya zengin olmak istiyor
siz de, biz de, 72 milyon zengin
olmak istiyor. Bunun da yolu
paran›n el de¤ifltirmesi. Ekonominin ana kural› bu. Para el
de¤ifltirmeden zengin olmak
mümkün de¤il. Kriz var diye
al›flverifl etmezsem, esnaf kepenk indiriyor, tüccar kepenk
indiriyor, tüccar kepenk indirdi¤inde, sanayiciden mal alm›yor. Sanayici mal üretemeyince
iflçisini iflten ç›kart›yor. Herfley
birbirini ya art› yönden destekliyor, ya menfi yönden destekliyor.
Onun için elimizde tek gücümüz var 72 milyonluk Türkiye'nin tüketim gücünü hareketlendirmek.''
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OSBÜK enerji sorununa çözüm ar›yor

O

SBÜK Geniflletilmifl Ola¤an Yönetim Kurulu Toplant›s› Ankara’da gerçekleflti. Toplant›n›n gündemine OSB’lerin enerji sorunlar› hakimdi. OSBÜK Yönetim Kurulu Baflkan›
Mahmut Y›lmaz, yeni kurulan Do¤algaz
A.fi’ye 30 Haziran’a kadar baflvuran herkesin eflit hisselere sahip olaca¤›n› belirtti. Y›lmaz, bugün dünyada yaflanan en
büyük sorunlardan birinin enerji sorunu
oldu¤unu belirterek “enerjinin en yo¤un
olarak kullan›ld›¤› OSB’ler, üretiminden
tüketimine enerjiden ba¤›ms›z olamaz”
dedi. OSBÜK olarak en büyük dayanak-

lar›n›n yine OSB’ler oldu¤unu belirten
Y›lmaz; OSB’lerin tek tek güçlü kuruflular oldu¤unu, ancak bir araya geldiklerinde çok daha güçlü olduklar›n›, bu yüzden
birlikte hareket etmenin önemli oldu¤unu
söyledi.
OSB Do¤algaz A.fi’yi kurma sebebini
BOTAfi’tan al›namayan indirim ve haklara kavuflmak olarak aç›klayan Y›lmaz,
hem gaz boru hatlar›ndan hem de likit
gazdan spot lisans almak için baflvuracaklar›n› belirtti. Y›lmaz, flirketin temel
amac›n›n OSB’lerin enerji daha önceki
harcamalar›n fon oluflturarak hizmetler-

Mahmut Y›lmaz KOSGEB üyesi oldu

“K

üçük Ve Orta Ölçekli
Sanayi Gelifltirme Ve
Destekleme ‹daresi
Baflkanl›¤› Kurulmas› Hakk›nda
Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun"un 6. Maddesi ile 3624
say›l› KOSGEB Kanunun 6. Maddesinde yap›lan de¤ifliklikle OSBÜK Yönetim Kurulu Baflkan›
KOSGEB Genel Kurul Üyesi oldu.
Genel kurul üyelerini belirleyen yeni madde flu flekilde:
“Genel Kurul, Baflbakan›n veya
görevlendirece¤i Devlet Bakan›n›n
baflkanl›¤›nda, Baflbakan›n görevlendirece¤i ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlar›ndan biri, Maliye Bakan›, Milli E¤itim Bakan›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›,
Sanayi ve Ticaret Bakan›, Devlet
Planlama Teflkilat› Müsteflar›, Hazine Müsteflar›, D›fl Ticaret Müsteflar›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Müsteflar›, Yüksek Ö¤retim Kurulunca kurulufl tarihleri itibariyle
2 y›l sürelerle ve s›rayla tayin edilecek Teknik Üniversite Rektörlerinden biri, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumu
Baflkan›, Sosyal Güvenlik Kurumu
Baflkan›, Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri, Türk Standartlar› Enstitüsü Baflkan›, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan›, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Baflkan›, Makina Mühendisleri
Odas› Baflkan›, Elektrik Mühendisleri Odas› Baflkan›, Kimya Mühendisleri Odas› Baflkan›, Metalurji Mühendisleri Odas› Baflkan›,

‹nflaat Mühendisleri Odas› Baflkan›, Mimarlar Odas› Baflkan›, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baflkan›, Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birli¤i Genel Baflkan›, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar›
Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan›,
Türkiye Bankalar Birli¤i Baflkan›,
Türkiye Halk Bankas› Genel Müdürü, Türkiye Kalk›nma Bankas›
Genel Müdürü, Baflbakanl›kça uygun görülecek di¤er banka genel
müdürleri, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i Genel Kurulunca
seçilecek sanayi odas›, ticaret odas› ile ticaret ve sanayi odas› yönetim kurulu baflkanlar› aras›ndan
en az birer tane olmak üzere toplam 5 yönetim kurulu baflkan›,
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu Baflkan›, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Kurulunca belirlenecek 2 Birlik Baflkan›, Madeni Eflya Sanatkarlar› Federasyonu Baflkan›,
Elektrik-Elektronik ve Benzeri
Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar› Federasyonu Baflkan›, A¤aç
‹flleri Federasyonu Baflkan›, Türkiye Seyahat Acentalar› Birli¤i
Baflkan› ve Türkiye Orta Ölçekli
‹flletmeler Serbest Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler Vakf› Baflkan› ve Genel Kurul gündemi dikkate al›narak Baflbakan taraf›ndan belirlenebilecek di¤er bakanlar, kamu ve özel sektör temsilcilerinden meydana gelir.”

Çevreci OSB’ler yar›fl›yor

O

rganize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluflu (OSBÜK) ile
Çevre ve Orman Bakanl›¤›nin birlikte düzenledikleri
“2009 Y›l› En Çevreci OSB” yar›flmas›n›n finalistleri belli oldu.
OSBÜK’ten yap›lan aç›klamaya
göre inceleme sonucu 28 OSB
aras›ndan Mersin-Tarsus OSB,
Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB,
Kocaeli TOSB-TAYSAD OSB,
Bursa Demirtafl OSB, Eskiflehir
Sanayi Odas› OSB finale kald›.
Yetkililer yar›flma çerçevesinin Bakanl›kça belirlenen “Çevre problemlerinin giderilmesi veya en aza indirilmesi, planl› flehirleflme, daha fazla yeflil alan
oluflturulmas›, özellikle sanayinin yo¤un oldu¤u bölgelerimizde
oluflan at›klar›n yerleflim yerle-

rinden uzaklaflt›r›lmas› veya tabiata zarar vermeyecek hale getirilmesi sorumlulu¤u çerçevesinde” düzenlendi¤ini söylediler.
Buna göre çevrenin iyilefltirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre
kirlili¤in önlenmesi ve çevre bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› için
çal›flan, çevreye ve kanunlara
uyumlu faaliyet gösteren, at›ksu
ar›tma tesislerini tamamlayarak
faaliyete geçirmifl ve düzenli
at›k depolama tesisleri ile bertaraf tedbirlerini alm›fl OSB’ler yar›flt›. Çevre ve Orman Bakanl›¤›
yetkilileri, OSB Üst Kuruluflundan Yönetim Kurulu Üyesi ve
OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Baflkan›ndan oluflan jüri finale kalan 5 OSB'yi yerinde inceleyecek.

den indirim sa¤lamak ve dünya piyasalar›ndan uygun gaz bularak bunu sanayicilere sa¤lamak oldu¤unu söyledi. “Amac›m›z, enerjiyi sanayiciye en uygun biçimde nakletmek” diyen Y›lmaz, “OSB’lerin
idaresi tam rekabetin en yo¤un oldu¤u
alanlarda üyelerin rekabet gücünü art›rmak, en önemli görevlerinden biri. Biz
bunu yaratmaya çal›fl›yoruz” fleklinde konufltu.
Toplant›da ayr›ca 4628 Say›l› Elektrik
Piyasas› Kanunu Yönetmelik ve Tarife
Sorunlar›, 4646 Say›l› Do¤algaz Piyasas›
Kanunu Yönetmelik ve Tarife Sorunlar›,
elektrik ve do¤algaz da¤›t›m firmalar›ndan kaynaklanan sorunlar, 3093 Say›l›
Kanun gere¤ince ödenen TRT pay›, 2464
Say›l› Kanun gere¤ince ödenen Elektrik
tüketim Vergisi, 5627 Say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu ile ilgili yönetmelik,
Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler, III.
OSB enerji zirvesi gibi konular tart›fl›ld›.
Toplant›ya Yüksek ‹stiflare Komisyonu Üyesi olarak kat›lan OST‹M Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n da ‹mar
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki yetki

belirsizli¤ine dikkat çekerek “Biz imarla
ilgili bir de¤ifliklik yapacaksak hem Bakanl›¤›n hem Belediyenin onay›n› almak
zorunday›z. OSB, Belediye ve Bakanl›k
olarak 3 yetkili görünüyor. Dolay›s›yla
bu ifli zorlaflt›r›yor. Tek adres olmal› ve
OSB bu konuda tek yetkili olmal›. E¤er
bu olam›yorsa eski sisteme dönelim, yetkili belediye olsun sadece” fleklinde konufltu. Ayd›n, ayr›ca OSB üyelerinin aidatlarla ilgili flikayetlerini de dile getirerek bölge giderlerini karfl›lamak için OSB
yönetimlerinin aidat toplad›¤›n›, ancak
flehir merkezinde yer alan bir OSB olarak
üyelerin Belediyeye de Emlak Vergisi
ödemek zorunda olduklar›n› ifade etti. Bu
ödenen ücretin teke indirilmesi gerekti¤ini belirten Ayd›n “OSB’ler cazibe merkezi deniyor. Devlet yat›r›mc›ya destek vermek istiyorsa; yat›r›mc›n›n arsaya tapuya
para vermemesi laz›m” dedi
OSBÜK Baflkan› Y›lmaz da Temizlik
ve Emlak Vergilerinden, OSB’ler içinde
yer alanlar›n muaf olmas› gerekti¤ini ve
bu konuyu gündeme getireceklerini belirtti.
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Ça¤layan: Kap› kap› gezip yeni pazar arayaca¤›z

D

›fl Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, krizi f›rsata çevirme noktas›nda ihracata daha
fazla a¤›rl›k vereceklerini belirterek, “Kap› kap› gezece¤iz. Bizim için daha
önce önemsenmemifl ülkelere teker teker gidece¤iz. Dünya üzerinde
ekmek yiyece¤imiz çok
yer var” dedi.
‹stanbul’da düzenlenen Forum ‹stanbul
2009’un, ‘Dünya Finansal ve Ekonomik Krizinden 2023 Türkiye’sine’
bafll›kl› oturumun aç›l›fl
konuflmas›n› yapan Bakan Ça¤layan, küresel
krizi, freni patlam›fl
kamyona benzeterek,
“Nerede duraca¤› belli
olmayan bir kriz yafl›yoruz” dedi. Küresel
krizi herkesin bir flekilde tarif
etti¤ini dile getiren Ça¤layan,
“Herkes kendi penceresinden
gördüklerini, karfl› karfl›ya kald›klar›n› bir biçimde de¤erlendiriyor. Ancak önemli olan bundan sonra nelerin yap›lmas› gerekti¤idir” dedi.
“Alt›n çocuk CEO’lar
ortadan kayboldu”
Krizin, geçmiflte do¤ru bilinenlerin yeniden sorgulanmaya
bafllad›¤› bir dönem getirdi¤ine
dikkat çeken Ça¤layan, “Yeni
bir yap›lanma süreciyle karfl›

karfl›ya kal›nan, mali sektörün,
kamunun ciddi manada dersler
ç›kard›¤›, yeni yol haritalar›n›n
oluflturuldu¤u bir dönemle karfl› karfl›yay›z. Art›k, kat› olan

Ve bunlar geçmiflte yap›lanlar›n
gerçekten uzak oldu¤unu, fliflirilmifl balonlar oldu¤unu ve bu
balonlar›n patlayaca¤›n› gösterdi. Bu finansal kriz gösterdi ki
spekülasyonlar, toksit ürünler bofl. Bunlarla bir yere
gitmek mümkün de¤il” dedi.
2002 krizi bankac›l›k
sistemini güçlendirdi

fleylerin buharlaflt›¤›n› kriz ortaya koydu” dedi.
Spekülasyon üzerinden prim
yapan, flirketleri baflar›dan baflar›ya koflturan üst düzey yöneticilerin de ortadan kayboldu¤unu söyleyen Ça¤layan, “O alt›n
çocuklar, CEO’lar bir anda ortadan kayboldu. Kredi almada
›fl›k gösteren, onlar›n kredi maliyetlerini etkileyen birçok derecelendirme kuruluflu da ortadan silindi. Silinmez dedi¤imiz
birçok grup ortadan silindi. Örne¤in Citigorup, 285 milyar dolarl›k bir asete sahipken 5-6
milyar dolara ancak sat›labildi.

Bakan Ça¤layan, sanayicilik yapt›¤› dönemde Türkiye’de yaflanan 2001 – 2002
krizi ile birlikte bafllayan
mevduata devlet güvencesi
verilmesinin, yurt d›fl›ndaki
baz› ifladamlar› taraf›ndan
elefltirildi¤ini hat›rlatarak,
“Küresel krizle birlikte
Fransa baflta olmak üzere
yurt d›fl›ndaki bankalar da
mevduata güvence vermeye
bafllad›” dedi.
Türkiye’nin geçmiflte yaflad›¤› 2001-2002 krizinin birçok
dersler verdi¤ini ifade eden
Ça¤layan, “Bizim Merkez Bankas›, matbaac› H›d›r’›n bankas›
gibi sürekli
para basard›. Kimse de niye
bas›yorsun demezdi. 2002’nin
verdi¤i dersler sayesinde, bugün birçok finansal grup bir bir
erirken, flükürler olsun Türk
bankac›l›k sistemi aslanlar gibi,
burnu dahi kanamadan dimdik
ayakta durdu. Keflke bunu dayak yemeden önce yapabilseydik” dedi. Bugün ise dünyada

Üniversite ve sanayi ODAGEM’in
çal›fltay›nda bir araya geldi

O

DAGEM taraf›ndan
yürütülen ‹leri ‹malat Sistemleri ve
Teknolojileri Ar-Ge ‹flbirli¤i
A¤› ve Platformu Projesi
kapsam›nda, ODTÜ’de bir
çal›fltay düzenlendi. Çal›fltay›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Proje Koordinatörü
Prof. Dr. Engin K›l›ç, ODAGEM olarak ‹leri ‹malat Sistemleri ve Teknolojileri ArGe ‹flbirli¤i A¤› ve Platformu’nu geniflletmek ve yol
haritalar›n› belirleyerek,
çok ortakl› rekabet öncesi
ve sonras› ulusal tematik
projeler ve Ar-Ge programlar› oluflturmay› hedeflediklerini ifade etti. Çal›fltaya
kat›lan OST‹M Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n
da yapt›¤› konuflmada üniversite-sanayi iflbirli¤inden
ve OST‹M’in üniversitelerle
gerçeklefltirdi¤i projelerden
bahsetti. OST‹M’in ODTÜ,
Gazi Üniversitesi, Çankaya

Üniversitesi ve Ankara Üniversitesiyle ortak çal›flmalar yapt›klar›n› kaydeden
Ayd›n “Ostim olarak e¤itime önem veriyoruz ve farkl› k›lacak ifller yap›yoruz.
ODAGEM de bunlardan biri” dedi. Çal›fltayda imalat
sistemleri, imalat teknolojileri, makine teknolojileri ve
savunma sanayi konular›nda olmak üzere 4 çal›flma
grubu oluflturularak projeler tart›fl›ld›. 2007 y›l›ndan
itibaren Tübitak ‹fiBAP iflbirli¤iyle yürütülen ‹leri
‹malat Sistemleri ve Teknolojileri Ar-Ge ‹flbirli¤i A¤›
ve Platformu Projesi kapsam›nda ODAGEM’in yürüttü¤ü faaliyetler aras›nda OST‹M sanayicilerine ArGe’nin ve üniversite-sanayi
iflbirli¤inin önemini duyurmak; OST‹M yönetimi ve
üniversitelerle iflbirli¤i yap›larak OST‹M içinde yürütülen kümelenme çal›flmala-

r›na destek vermek; kümeler aras›nda Ar-Ge iflbirliklerini gerçeklefltirilerek yeni teknolojiler gelifltirmeye
yönelik, risklerin ve maliyetlerin paylafl›ld›¤› çal›flmalar›n ilk örnekleri oluflturmak yer al›yor. Proje
kapsam›nda bundan sonraki
aflamada, sanayinin dünya
pazarlar›nda katma de¤eri
yüksek teknoloji ürünleriyle rekabet edebilir düzeye
gelebilmesi için gereksinim
duyaca¤›
üretim teknolojilerini
gelifltirebilmek üzere
üniversitesanayi-devlet üçgeninde yap›lmas› gerekenler bir yol
haritas› fleklinde belirlenecek.

birçok Merkez Bankas›’n›n para
bast›¤›na dikkat çeken Bakan
Ça¤layan, “ABD Merkez Bankas› dolar, Avrupa Euro, Japonya
yen bas›yor. Küresel ekonomik
kriz sonras›nda bütçe aç›klar›n›n bütün dünyan›n bafl›na a¤r›tacak” dedi. fiirketlerin kasas›
patronun cebi olmaktan ç›kacak
Türk özel sektörün bu krize
ise haz›rl›ks›z yakaland›¤›na
dikkat çeken Bakan Ça¤layan,
art›k flirketler için yeni bir dönemin bafllayaca¤›na iflaret ederek, “Bugün yapt›¤›m›z uygulamalar flirketlerimizin eskisi gibi yönetilemeyece¤ini ortaya
koydu. fiirketin kasas› patronun
cebi olmaktan ç›kacakt›r. Türkiye bu noktada gelip duvara
dayanm›flt›r” dedi. Krizin, en az
hasarla atlataca¤›n› savunan
Ça¤layan, bir de f›rsatla ç›kaca¤›n› iddia etti. Bu noktada ihracata a¤›rl›k verilece¤ini söyleyen Bakan Ça¤layan, flunlar› dile getirdi: “2023’de 500 milyar
dolar ihracat hedefine odakland›k. Kap› kap› gezip sefere ç›k›yoruz. Bizim için daha önce
önemsenmemifl ülkelere teker
teker gidece¤iz. Dünya üzerinde
ekmek yiyece¤imiz çok yer var.
Herkesin korktu¤u bir Çin var,
Latin Amerika, Ortado¤u, Amerika var. Ayak basmad›k yer b›rakmayaca¤›z. Kap›dan ç›karsalar bacadan girece¤iz. Krizi f›rsata çevirme noktas›nda bunu
görüyorum ve inflallah 2023’de
500 milyar dolar› sürecinden
önce gerçeklefltirece¤iz.”
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Gelece¤in mucitleri projelerini sergiledi

T

ÜB‹TAK taraf›ndan
“Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri Türkiye Final
Yar›flmas› Sergisi” Alt›npark Fuar Alan› B salonunda ziyaretçilere aç›ld›.
Ö¤rencileri temel ve uygulamal› bilimler alanlar›nda araflt›rmaya teflvik etme, onlar›n yarat›c› yönlerini ortaya ç›karma ve bilimsel geliflmelerine katk›da bulunmay› hedefleyen

“TÜB‹TAK Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma
Projeleri Yar›flmas›” 1969
y›l›ndan buyana her y›l düzenleniyor. TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lan aç›klamaya
göre, Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› Araflt›rma Projeleri Yar›flmas› düzenlendi.
Yar›flma, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik,
yer bilimi, sosyoloji ve bu
y›l eklenen tarih olmak
üzere sekiz dalda gerçeklefl-

tirildi.
12 Bölge merkezinde düzenlenen yar›flmaya 2008 y›l›na oranla yüzde 45’lik bir
art›flla toplam 4 bin 740 ö¤renci 2 bin 791 proje ile
baflvurdu. Farkl› üniversitelerden ö¤retim görevlilerinin oluflturdu¤u jürilerce
de¤erlendirilen projelerden
sergilenmeye hak kazanan
814'den 134’ü Ankara da yap›lan final sergisine kat›lmaya hak kazand›.

Mucit ve icat

1

uzman” olan kiflileri tan›mlamak için
990’l› y›llar› geride b›rakm›fl,
kullan›lmakta.**
2000’li y›llara ad›m atmak üzeÜstümüze ac›mas›zca gelen dönereydik. Okudu¤umuz kitaplar,
min 3C’si ile bafla ç›kman›n silahlar›
yaz›lan makaleler yeni bir yüzy›la
do¤ru yol al›rken yepyeni bir dönem- gibi görünen yarat›c›l›k, mucitlik, icat,
inovasyon gibi nitelikler
den geçilmekte oldu¤unu
sanki bu öyküde sakl›yd›
söylüyordu. Yaz›lanlar, bu
ve biz onlar› ortaya ç›kayeni dönemin temel kar›p ürüne dönüfltürmeliyrakteristi¤ini belirleyen üç
dik. Bir yandan hayat›m›C’den söz ediyordu: Dez› kazanman›n yollar›n›
¤iflim (Change), Rekabet
ararken, bir yandan da
(Competition, Karmafl›kOST‹M’de olmas› gerekl›k (Complexity)…
ti¤ini düflündü¤ümüz inOkuyup bitirdi¤imde,
geniatorem ile karfl›laflbeni art›k bir ücretli çal›may› öngörüyorduk.
flan olmamaya ikna eden
Ben belki de biraz
bir kitap* da her fleyin
flansl› idim ve OST‹M’e
h›zla de¤iflmekte oldugeldikten çok k›sa bir sü¤undan, rekabetin iyice
Atila ÇINAR
re sonra bir mucitle karfl›keskinleflti¤inden, kendisiacinar@etik.com.tr
laflt›m. Sayg› ve sevgiyle
ni anlamayan› saf d›fl› b›and›¤›m “Sar› Memed”in
rakan bir karmafl›kl›¤›n
tan›flt›rd›¤› bu kifli, beyaz saçlar›, beartan egemenli¤inden söz ediyordu.
yaz sakal›, beyaz gömle¤i, beyaz elbiO y›llarda çevremize, kulland›¤›sesi, hatta beyaz arabas› ile gerçekm›z ürünlere, yaflam tarzlar›na filan
ten mucitlik s›fat›na çok yak›fl›yordu.
göz att›¤›m›zda gerçekten her fley ve
h›zla de¤ifliyordu. De¤iflim, de¤iflmek Kuflkusuz beyazlar içindeki biçimiyle
neredeyse sihirli sözcük halini alm›flt›. mucitli¤e yak›flmakla kalm›yor, ayn›
zamanda kimsenin yapmad›¤›n› ya
De¤iflemeyenin gidece¤i sözü Demokles’in k›l›c› gibi kurumlar›n ve yö- da yapmaya yanaflmad›¤›n› yap›yor
ve sat›yordu ve as›l bunun için gerçek
neticilerin üzerinde sallan›yordu.
bir mucit ve yarat›c›l›kta uzman kifli
Ticaretin kurallar› gözden geçirilyani mühendisti. Ad› Mehmet Salih
mifl, de¤ifltirilmifl ve rekabet ac›mas›z
Macit olan, OST‹M’in önemli simalabir hâl alm›flt›. Her fley alandaki rakipleri alt etmek, rekabet savafl›n› ka- r›ndan bu gerçek mucit ne yaz›k ki
zanmak üzerine kurulur olmufltu. Yö- geçti¤imiz ay aram›zdan ayr›ld›. Pek
çok makinan›n tasar›mc›s› ve birçonetici e¤itimleri ormanda, vahfli yaz›
¤umuzun da ilham kayna¤› olarak
yabanda yap›lmaya bafllanm›flt›.
mutlaka OST‹M’in unutulmazlar› araBu ikisinin üzerine bir de ortal›¤›
s›na girecektir. Sa¤l›¤›nda OST‹M
toza dumana çeviren karmafl›kl›k,
Gazetesi’nde görüfllerinin yer ald›¤›
dünyay› kimileri için gerçekten içinden ç›kamayacaklar› duruma getirmifl bir yaz› yay›mlanm›flt›. Bu yaz›ya,
‘http://www.ostimgazetesi.com/feneredeyse cehenneme çevirmiflti.
Bu 3C’yi kavrayamayan, konumu- ature.asp?intFeatureID=1’ ba¤lant›s›ndan ulafl›labilmekte. Bu yaz› okunnu bunlara göre gözden geçirmeyen
du¤unda da, Mehmet Salih Macit’in
herkesin ve her kurumun tutunamayanlar aras›ndaki yerini alaca¤›na ke- yaln›zca orijinal makineler tasarlay›p
üreten bir kifli de¤il, ayn› zamanda
sin gözüyle bak›l›yordu.
bir misyonu sahiplenen, engelleri
Bir fley yapman›n yolunun de¤iaflarak sahiplendi¤i misyonun peflinflimden geçti¤ini düflünen baz› mühendisler tam da o dönemde radikal, den giden, özgün düflünceleri olan
bir ölçüde de riskli kararlar alarak üc- birisi oldu¤u görülecektir.
Kendisini bir kez daha rahmetle
retli çal›flt›¤›m›z ifllerimizi b›rak›p OSanarken ne diyelim: Mucitler gideT‹M’e do¤ru yelken açt›k. Diplomal›
cekler ama adlar›n› yazd›klar›, u¤runa
mühendislerdik, ama flu öyküyü de
yaflamlar›n› vermifl olduklar› icatlar›
pekâla biliyorduk:
“Mühendis” sözcü¤ünün bat› dilin- yeni yeni ilhamlar vermek ve yeni
mucitleri cesaretlendirmek için hep
deki karfl›l›¤› olan “engineer” kavraduracak.
m›n›n zannedildi¤i gibi “engine”, yani “motor”dan de¤il, Latince bir bileflik sözcük olan ingeniatorem’den
(*) Winning The Innovation Gageldi¤i söyleniyor. Ingeniatorem ise,
me (‹novasyon Oyununu Kazanyarat›c›l›k anlam›na gelen “ingenio”
mak),
ile “uzmanl›k” anlam›na gelen ‘toYazarlar›: Robert B. Tucker ve
rem’ kavramlar›n›n birlikteli¤inden
Denis E. Waitley
olufluyor. Yani günümüzde mühendis
(**) Bir Mühendisin Dünyas›, Tükarfl›l›¤› olarak kullan›lan engineer
bitak Popüler Bilim Kitaplar›
sözcü¤ü asl›nda bat›da “yarat›c›l›kta
Yazar›: James L. Adams

“Küme politikas›” geliflti
gözler uygulamada

U

lusal Kümelenme Politikas›n›n Gelifltirilmesi
Projesi Ankara’da Devlet
Bakan› Zafer Ça¤layan’›n da kat›ld›¤› etkinlikle tamamland›.
Etkinlikte aralar›nda Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n’›n da
bulundu¤u
kifli ve kurulufllara
proje aflamas›nda
yapt›klar›
katk›lardan
dolay› plaket verildi.
Ça¤layan
toplant›da
yapt›¤› konuflmada
kümelenme
kavram›n›n
krizle birlikte daha
çok önem
kazand›¤›n›
belirterek,
“Kümelenme sizin yakaland›¤›n›z hastal›¤› tedavi etmeyebilir.
Ama sizi hastal›klara karfl› korur. Ekonomideki s›k›nt›l› dönemi bu organizasyonlar› hayata geçirerek de¤erlendirmek
kriz sonras› küresel rekabete
haz›r olmak gerekir” diye konufltu.
Proje sonunda var›lan sonuçlar flöyle:
• Kümelenme Projesi, Türkiye için kümelenme konusunda
temel bir çerçeve oluflturacakt›r. Dolay›s›yla, kümelenme konusunda bundan sonraki çal›flmalar›n etkinli¤i de artacakt›r.
• Kümelenme Strateji Belgesi,
ülkemiz için oluflturulacak kümelenme politikas›na temel
oluflturacakt›r.
• Bünyesinde birçok pilot çal›flmay› bulundurmas› nedeniyle Proje, farkl› sektörler ya da
benzer sektörlerdeki yeni ifl kümeleri için model olacakt›r.
• Oluflturulan kümelenme
Portal’›, ülkemiz genelinde yü-

rütülecek kümelenme çal›flmalar›nda önemli bir buluflma noktas› olacakt›r.
• Ar-Ge ve yenilikçili¤in gelifltirilmesi, KOB‹’ler önündeki
engellerin ortadan kald›r›lmas›nda iflbirli¤inin önemi aç›kça
ortaya konulmufltur.
• D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
Kümelenme Program›n›n temelini teflkil edecek,
böylece D›fl
Ticaret
Müsteflarl›¤›n›n sahip
oldu¤u
araçlar kümelenme
yaklafl›m›
ile daha etkin bir flekilde kullan›labilecektir.
• Ülkemizin Avrupa Küme
A¤lar›’na (European Cluster Alliance) üyeli¤i sa¤lanm›flt›r. Küme içerisindeki a¤lar kadar
uluslararas› ba¤lant›lar›n da
önemli baflar› faktörleri aras›nda yer ald›¤› göz önünde bulunduruldu¤unda, Avrupa’daki kümelerle iflbirli¤i imkânlar›n› geniflletmemiz gereklili¤i ortaya
ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda örne¤in, ‹zmir ve Mersin’deki g›da
kümeleri ile ‹ngiltere’deki g›da
kümesi veya Ankara’daki yaz›l›m kümesi ile Finlandiya’daki
yaz›l›m kümeleri aras›nda iflbirli¤i sa¤lanabilecektir.
• Yeni Teflvik Sistemi kapsam›nda sektörel kümelenmeler
de desteklenecek olup, Proje ile
kümelerin oluflturulmas›nda
önemli bir platform ve fark›ndal›k oluflturulmufltur.
• Kapasite gelifltirme çal›flmalar› ile kümelenme alan›ndaki
altyap›n›n oluflturulmas›na katk› sa¤lanm›flt›r.
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novasyon konusundaki literatür tarand›¤›nda, de¤iflik tan›mlama modellerinin kullan›ld›¤› görülür. Ancak öne ç›kan üç tan›mlama modelinden bahsetmek yeterli olacakt›r. Bunlardan ilk ikisi bilimsel tan›mlama modelleridir. Üçüncüsü ise anlafl›lma kolayl›¤›
bak›m›ndan öne plana ç›kmaktad›r.
1. model:
* Aflamal› ‹novasyon: Bu
tip inovasyonlar çok s›k
meydana gelir. Kademeli ve
bilinçli flekilde mevcut teknolojinin gelifltirilmesi olarak tan›mlanabilir. Bu tip
inovasyon genellikle sektörün köklü ve sa¤lam firmalar›nda meydana gelir.
* Radikal ‹novasyon: Genifl kapsaml› ve yol
açan/yön belirleyen inovasyondur. Ç›¤›r açan bir tekArife Y›lmaz
noloji veya yöntemin ortaya
ç›kar›lmas›yla sonuçlan›r.
Radikal inovasyonlar genelde sektörün d›fl›nda bafllar
ve sektörün içinde sonuçlan›r. Bunun sebebi ise sektördeki teknoloji gelifltiren yani aflamal› inovasyon yapan firmalar›n belli düflünce kal›plar›n›n d›fl›na ç›kamamalar›d›r. (can not think out of the box) Çünkü mevcut teknolojilerini gelifltirmek için çok yat›r›m yapm›fl
ve aflamal› inovasyona fazlas›yla odaklanm›fllard›r. Ayr›ca kullan›lan teknolojinin gelifltirimesinde büyük eme¤i geçmifl olan eski personel ve yöneticiler fikrin geliflmesinin önünü kapar. Bunlara ek olarak, ölçüm/de¤erlendirme metodlar› ve para ak›fllar› mevcut teknolojiye odakland›¤›ndan, radikal inovasyonun kabul edilmesi ve uygulanmas› neredeyse imkans›zlafl›r.
Yukar›da bahsetti¤imiz ilk tan›mlama modelimiz daha çok inovasyonun kapsam›n›n büyüklü¤üne dayanmakta idi. Afla¤›da verece¤imiz ikinci tan›mlama modeli ise daha çok inovasyonun sektörde yer alan firmalar üzerindeki etkisine yo¤unlaflmaktad›r.
2. model:
• Sürdürülebilir (Destekleyici) ‹novasyon: sektördeki
firmalar aras›ndaki rekabeti körükleyen ve firmalar›
inovasyon yapmaya yönelten inovasyondur. Aflamal›
yada radikal inovasyon olabilir. Mevcut teknolojilere
ba¤l› performans parametreleri de¤iflmedi¤inden sektördeki inovasyon sürecinin devaml›l›¤› korunur. Örn:
maliyet odakl› rekabetin söz konusu oldu¤u, daha aç›k
bir ifade ile performans parametresi maliyet olan, bir
sektörde sürdürülebilir (destekleyici) bir inovasyon maliyeti düflürerek performans parametresini gelifltirecektir. Sektördeki di¤er firmalar da ayn› performans parametresini gelifltirmek yani gerçekleflen sürdürülebilir
inovasyona cevap verebilmek için çal›flacakt›r.
• Y›k›c› (Köstekleyici) ‹novasyon: Bu tip inovasyonlar, derecesine göre, sektördeki di¤er firmalar› ticari
anlamda ve rekabetçilik aç›s›ndan k›sa, orta veya uzun
vadede y›kar. Y›k›c› inovasyonun sektördeki performans parametrelerini de¤ifltirmesi nedeniyle di¤er firmalar›n k›sa zamanda adapte olarak cevap vermesi
zorlafl›r. Yukar›daki örne¤i devam ettirecek olursak;
performans parametresi maliyet olan bir sektörde
meydana gelen y›k›c› bir inovasyon maliyeti önemsiz
k›larak, büyüklük, kapasite, güç, da¤›t›m a¤› vb. yeni
parametreleri ön plana tafl›yabilir.
‹kinci tan›mlama modelinden firma yöneticileri için
ç›kart›lacak ders; rakiplerin gerçeklefltirdi¤i inovasyonu
sadece ilk tan›mlama modelinde de esas al›nan sadece
“büyüklü¤e” göre de¤erlendirmek asla yeterli de¤ildir.
‹kinci tan›mlama modelinde esas al›nan “etki” odakl›
de¤erlendirmelidir. ‹kinci tan›mlama modeli özellikle
sektörün al›fl›k olmad›¤› yeni performans parametreleri
karfl›s›nda uygun pozisyonu alarak, yap›lan inovasyonu
karfl›lamak ve baflka bir inovasyonla cevap verebilmek
bak›m›ndan büyük önem arz etmektedir.
3. model:
Üçüncü ve gerek anlatmas› gerekse anlafl›lmas› en
basit tan›mlama modeli ise inovasyonu içeri¤i aç›s›ndan de¤erlendiren modeldir. Bu modelde inovasyon
alt› bafll›k alt›nda tan›mlanmaktad›r.
• Ürün ‹novasyonu
• Hizmet ‹novasyonu
• Pazarlama ‹novasyonu
• Organizasyon ‹novasyonu
• Metod, Yöntem, Süreç ‹novasyonu
• ‹fl Modeli ‹novasyonu
Arife YILMAZ – innoCentric
www.innocentric.com.tr
http://innocentric.blogspot.com

‹

OS‹AD: Bankalar KOB‹
terminatörü oldu
O

stim Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i
Yönetim Kurulu
Baflkan› Adnan Keskin,
reel sektörün gerilemesine ra¤men bankalar›n
yüksek kâr elde etmeleriyle ilgili bir aç›klama
yapt› ve “krizden ç›k›flta
sorumluluk ve dayan›flma
anlay›fl› önemlidir. Bankalar›n, kredileri geri ça¤›rma, yeni kredi açmada
teminat talepleri, uygulanan faizler ile ilgili tutumlar› KOB‹’leri adeta
bo¤maktad›r. Ancak, bu,
finans kesimi aç›s›ndan
sürdürülebilir bir durum
de¤ildir. Reel sektörün olmad›¤› yerde bankalar da
er veya geç duvara toslar”
dedi.
Keskin’in aç›klamas›
flöyle: “Son günlerde
bankalar›n y›l›n ilk üç
ay›nda elde ettikleri kârlarla ilgili bilgiler kamuoyuna yans›yor. Bankac›l›k sektörü geçen y›l da
yüzde 34 büyüme gerçeklefltirdi. 2009 ilk üç ay›nda
borsaya kay›tl› 10 bankan›n kar›n›n da 3.1 milyar
lira oldu¤u görülüyor. 3.1
milyarl›k kar, bir önceki
y›la göre yüzde 19’luk bir
kar art›fl›na tekabül ediyor. Oysa bu bankalar›n

müflterisi olan firmalar›n
karlar›nda yüzde 40’l›k
bir azalma sözkonusu. Bu tablo
vahim ve gelecek
aç›s›ndan endifle
vericidir. Bankalar, yüzde 10’la
piyasadan toplad›klar› paray›,
yüzde 14-22 faizle
sat›yor. Hükümet, reel sektörü
canland›rmak
için faiz oranlar›n› düflürüyor;
bankalar ise faizlerde indirim yapmadan eski yüksek faizlerle iflletmelere
kredi aç›yor ve kredi flartlar›n› a¤›rlaflt›r›yor. Merkez Bankas›’n›n faizi indirdikçe bankalar›n mevduat faizini afla¤›ya çekmesi ama buna karfl›l›k
kredi faizlerini de¤ifltirmemesi mevduat maliyeti
ile kredi maliyeti aras›ndaki makas› açarken, reel
sektörü de olumsuz etkiliyor. ‹flletmeler, kredi alamad›klar› için çarklar›
döndürememekte ve iflyerleri kap›s›na kilit vurmak
zorunda kalmaktad›r.
Bankalar›n krizle birlikte kredi musluklar›n›
k›smas› kabul edilemez.Bu tutum daralt›c› etAdnan
Keskin

‹novasyon tan›mlama modelleri
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ki yapar ve olumsuzluk
genifller. Reel sektör, yüzde 3-5 aral›¤›nda
de¤iflen kar oranlar› ile ayakta
durmaya çal›fl›rken, bankalar›n
insafs›z kazançlar
elde etmesi hem
reel sektör, hem
finans kesimi
hem de makro
ekonomi aç›s›ndan sa¤l›kl› ve
sürdürülebilir bir
durum de¤ildir.
Reel sektör a¤larken, bankalar›n bu kazançlarla
gülmesi ülkemizin gelece¤i için ciddi tehdit oluflturmaktad›r. Çünkü, reel
sektör ve finans kesimi,
ayn› geminin yolcular›d›r.
Gemi batt›¤› zaman kimse
kendini kurtaramaz. KOB‹’lerin bankalara, bankalar›n KOB‹’lere ihtiyac›
vard›r. Ancak ne yaz›k ki,
bankalar, son aylarda adeta ‘Kobi terminatörü’ oldu. Reel sektörün çöktü¤ü
bir ülkede bankalar›m›z
da er veya geç duvara toslar. Bankac›l›k sektörünü
daha insafl› ve yap›c› davranmaya, Merkez Bankas›’n›n düflük faiz politikas›na uymas›n› bekliyoruz.”

Kalk›nma Ajanslar›na "genel sekreter" rötar›

B

ölgesel kalk›nmay›
h›zland›rmak ve
kaynaklar›n yerinde
etkin kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla kurulan Kalk›nma Ajanslar›, “genel
sekreter” atamas›nda yaflanan “rötar” nedeniyle, 6
ay› aflk›n süredir faaliyete
geçemedi. ‹zmir ve Çukurova Kalk›nma Ajanslar›’n›n
d›fl›nda 22 Kas›m 2008 itibariyle kurulmas› öngörülen
8 Kalk›nma Ajans›’ndan
5’inde genel sekreterin henüz atanamad›¤› ö¤renildi.
Kalk›nma Ajanslar›n›n
önerdi¤i isimler aras›ndan
birinin genel sekreter olarak onayland›¤› 3 Kalk›nma Ajans›’nda ise hükümete yak›n kiflilerin görevlendirildi¤i iddia edildi.
22 Kas›m 2008 tarihinde
Resmi Gazete’de yay›mlanan Bakanlar Kurulu Karar›’yla ‹zmir ve Çukurova
Bölgesi d›fl›nda, Türkiye
genelinde 8 Kalk›nma
Ajans›’n›n daha kurulmas›
için bafllat›lan çal›flmalar›n, genel sekreter seçimi

yap›lamamas› nedeniyle gecikti¤i belirlendi. Kalk›nma Ajanslar›’nda idari teflkilat›n bafl› olan ve yönetim kurulunun belirledi¤i
temel politikalar›n uygulayacak olan Kalk›nma
Ajanslar›’nda genel sekreterlerinin atanmas› krize
dönüfltü. Genel sekreter
atamas› geciken Düzey 2
Bölgesi Kalk›nma Ajanslar›
aras›nda ‹stanbul, Erzurum
(Bayburt-Erzincan-Erzurum), Gaziantep (Ad›yaman- Gaziantep- Kilis),
Mardin (Batman- Mardinfi›rnak-Siirt), Diyarbak›r
(Diyarbak›r- fianl›urfa) yer
ald›. Bu arada 2009 Y›l›
Program›nda Türkiye genelinde 26 Kalk›nma Ajans›’n›n kurulaca¤›na yer verilmesine karfl›n, bu konuda da gecikme yaflanaca¤›
ö¤renildi. 2006 y›l›nda yasan›n ç›kmas›n›n ard›ndan
öncelikle ‹zmir ve Çukurova Bölgesi Kalk›nma Ajanslar› kurulmufl, ard›ndan 22
Kas›m 2008'de 8 Kalk›nma
Ajans›'n›n kurulufluyla ilgi-

li olarak Bakanlar Kurulu
Karar› Resmi Gazete'de yay›mland›. Böylece 10 Kalk›nma Ajans›'n›n kuruluflu
yasal olarak gerçekleflti.
Kalk›nma Ajanslar›n›n proje destek kurallar› ve mekanizmalar› do¤rultusunda
bölgelerde gerçeklefltirdikleri proje destek faaliyetlerinin hem ajanslar, hem de
merkezde ilgili kurulufllar
taraf›ndan takibini sa¤lamak üzere tasarlanmas›
planlanan izleme bilgi sistemi de henüz gerçeklefltirilemedi.
Kalk›nma Ajanslar›’n›n
kuruluflu 2006 y›l›nda ç›kar›lan 5449 Say›l› Yasayla
gündeme geldi. Türkiye’yi
26 bölgeye ay›ran yasa, ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’i
kendi bafl›na birer bölge
sayarken, di¤er iller de iki
veya daha çok say›da bir
araya getirilerek kalk›nma
ajanslar›n›n kurulmas› öngörüldü. ‹lk Kalk›nma
Ajans›, ‹zmir ve Çukurova
Bölgesi’nde kuruldu.
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Teflvik paketinde ‘ayr›nt›’ bekleniyor
B

aflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, yeni yat›r›mlardan elde edilecek kardan yat›r›mc›lar›n yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10,
ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü
bölgede yüzde 4 ve dördüncü
bölgede yüzde 2 oran›nda kurumlar vergisi ödeyeceklerini
bildirdi.
Yeni teflvik sisteminin hedefleri bölgesel geliflmifllik farklar›n› azaltmak, rekabet gücünü

art›racak, teknoloji ve Ar-Ge
içeri¤i yüksek büyük ölçekli
yat›rmlara destek olmak ve
ekonomik ölçek kriterlerini
öne ç›karmak fleklinde özetlendi. Bölgesel ve sektörel teflvik
sistemi kapsam›nda 1. Bölgede,
a¤›rl›kl› olarak motorlu kara
tafl›tlar› ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat ile t›bbi hassas ve optik alet yat›r›mlar› gibi ileri teknoloji gerektiren yat›r›mlar teflvik edilecek.

“‹yi niyetli ancak
kaynak sorunu var”
YATIRIM ve finans dan›flman› Nilüfer Ar›ak, Baflbakan taraf›ndan
aç›klanan teflvik paketinin iyi niyetle haz›rlanm›fl olmas›na
karfl›n, parasal kaynak aç›s›ndan belirsizlik, makro ekonomi
düzeyinde ise risk tafl›yan bir paket oldu¤u görüflünde.

T

ra oldu¤unu hat›rlatarak, “fiu
eflvik paketini gazetemize
anda yat›r›m yapacak para neyorumlayan Ar›ak iyi nirede? Bu imkânlar yok. Teflvik
yetli bir paketin haz›rlanpaketinin bu k›sm› henüz eksik
m›fl oldu¤unu belirterek “Piyasalara bir umut vaat edildi. Ön- duruyor. Çeflitli uygulamalardan bahsediliyor. Halk Bankas›
ceki paketlerde var olan vergi
ve KOSGEB gibi
indirimleri biraz
kurulufllar arac›l›¤›
daha geniflletilmifl”
ile yap›lacak uygudedi.
lamalardan söz ediAr›ak, “Paketin
liyor. Ancak flu anhaz›rlanma amac›n›
da onlar da bilmibiliyoruz. Türkiyor. Bunlar›n aç›kye’de ekonomik bir
l›¤a kavuflturulmakriz yaflan›yor.
s› gerekiyor. BunKrizle birlikte iflsizlar› yapacak kaylikte h›zla t›rman›nak nas›l bulunayor. Paket ile yat›cak? Bütün bu yat›r›mlar ve üretim
r›mlar› yapabilmek
art›r›lmak, iflsizlik
için çok ucuz kreazalt›lmak istenidiye hatta hibe kreyor. Getirilen en
Nilüfer Ar›ak
dilere ihtiyaç var”
büyük avantaj daha
diyerek paketin bu
önceki paketlerde
de oldu¤u gibi vergi avantajlar› k›sm›n›n bir an önce netleflmesi
gerekti¤ini söyledi.
olarak beliriyor. Ben bu vergi
Sektörel ve proje bazl› teflvikk›sm›n›n kolay uygulanabilecelerin yönetmelik ve tebli¤ ayak¤ini düflünüyorum. Ancak bu
lar›n› görmek gerekti¤ini anlayat›r›mlar hangi kaynakla hantan Ar›ak, yat›r›mc› ve giriflimgi para ile yap›lacak?” diye kocilerin bu unsurlar› ö¤renmeye
nufltu.
Teflvik aç›s›ndan Türkiye’nin çal›flt›klar›n› söyleyerek makro
ekonomi aç›s›ndan tafl›d›¤› en4 bölgeye ayr›ld›¤›n›, en çok
difleyi de dile getirdi. Ar›ak,
teflvik verilen Do¤u ve Güney“Piyasaya bir umut vaat edildi.
do¤u bölgesinde 30 il bulunduBugün iç piyasa aç›s›ndan en
¤unu ve bu iller aras›nda geliflbüyük ihtiyaç talebi canland›rmifllik düzeyinin çok farkl› oldu¤unu vurgulayan Ar›ak flöyle mak. Önceden beri devam eden
indirimler vard›. Ben yeni padedi: “Do¤u ve Güneydo¤u çok
ketle birlikte makro iktisat aç›genifl bir alan› kaps›yor. Ülkes›ndan bir tehlike görüyorum.
miz geliflmifllik aç›s›ndan 26
Bu politikalar›n bizim bütçemibölgeye ayr›l›yordu. fiimdi bu
zi zorlayaca¤› bellidir. Mali aç›pakete göre Gaziantep ve Siirt
dan bir kaynak sorunu yaflan›ayn› ele al›nm›fl oluyor. Bu duyor. Zaten kriz y›l›, vergi gelirrumda yat›r›mlar Gaziantep’e
leri düflmüfl durumda. fiimdi
gidecektir, çünkü buralara sa¤vergi gelirlerini daha da düflülanan avantaj çok fazla. Paket
recek bir paket aç›ld›. Ben buöneki paketlerde oldu¤u gibi
Do¤u ve Güneydo¤u’da yat›r›m› nu bir gazete demeci olarak görüyorum. Görüflmelerle bu paözendirmek istiyor. Tabii bu
ifladamlar›n› ne kadar etkiler, o ketin ne oldu¤unu anlamaya çal›fl›yoruz. Ayr›nt›lar› bekliyoyöreye çeker bilmiyoruz.”
ruz.”
Ar›ak en büyük sorunun pa-

2. Bölgede nispeten teknoloji
yo¤un sektörler desteklenecek.
Bu çerçevede; a¤›rl›kl› olarak,
makine imalat, ak›ll› çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yal›t›m malzemeleri vb) kâ¤›t, g›da ve içecek
imalat› sektörleri teflvik edilecek. 3. ve 4. Bölgeleri oluflturan
Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinde, tar›m ve tar›ma dayal› imalat sanayi, haz›r giyim, deri,

plastik, kauçuk, metal eflya gibi emek yo¤un sektörlerin yan›
s›ra turizm, sa¤l›k ve e¤itim
yat›r›mlar› da teflvik edilecek.
Yeni teflvik yasas›ndan yararlanmak için yat›r›m›n
31.12.2010 tarihine kadar bafllam›fl olmas› koflulu aranacak.
Yeni teflvik paketinde KOB‹’lerin kullanacaklar› kredilere
Kredi Garanti Fonu arac›l›¤›
ile “garanti deste¤i” de verilecek.

‹stanbullu
sanayici de
teflvik istiyor

‹

gerçeklefltirdi¤ini vurgulastanbul Sanayi Odas›
d›.
(‹SO) Baflkan› Tan›l
Küresel krizin olumsuz
Küçük, krizle birlikte
art›k ‹stanbul’daki sanayi- etkileri ile bo¤uflan Türkiye’de üretim alan›nda az
cinin çok zor durumda olda olsa bir iyileflme yadu¤unu vurgulayarak,
fland›¤›na dikkat çeken
“Sanayici, teflvi¤e ihtiyaç
Küçük, 7 ay araduymaktad›r”
dan sonra ilk
dedi.
kez Mart ay›nda
Hükümetin
üretimde yaflahaz›rlad›¤› yeni
nan küçülmenin
teflvik paketinde
azald›¤›n› vurgeliflmifl bölgelegulad›. Normal
rin de unutulflartlarda mart
mamas› gerektiay›nda sanayi
¤ini söyleyen
üretimindeki
Küçük, yeni teflyüzde 20,9’luk
vik sisteminin
küçülmenin çok
bölgeler aras›
yüksek bir küdengesizlikleri
Tan›l Küçük
çülme oldu¤unu
giderecek tarzda
ifade eden Küçük, “Adeta
dizayn edilmesi gerekti¤iuçurumdan afla¤› son süne dikkat çekti.
Küçük, “Yeni teflvik sis- rat düfltü¤ümüz koflullartemi oluflturulurken, yerli da, bu oran› ehven-ifl fler
olarak karfl›lad›k. Üretimgirdi kullan›m› ve katma
deki düflüflte dibin görülde¤er potansiyeli yüksek
dü¤ünü, olumsuz gidiflin
sektörlerle birlikte geliflart›k h›z kesti¤ini düflünmifl bölgelerdeki sanayicimeye bafllad›k” fleklinde
lerin de teflvik edildi¤ini
konufltu.
ümit ediyoruz” diye koTürkiye’nin en büyük
nufltu. ‹SO’nun May›s ay›
sorununun iflsizlik olduOla¤an Meclis Toplant›¤unu ve son verilere göre
s›’nda konuflan ‹SO Baflsektörel bazda istihdamda
kan› Küçük, 750 üye ile
en büyük kayb›n sanayide
kurulan ‹SO’nun ilk mecyafland›¤›n› dile getiren
lis toplant›s›n› 30 May›s
Küçük, “Sanayi istihdam›
1952’de gerçeklefltirdi¤ini
1 y›l içinde 354 bin kifli,
hat›rlatarak, 58. y›l›na giyani yüzde 8 oran›nda
ren ‹SO’nun 14 bin 500’ü
azalm›flt›r. fiubat dönemi
aflan üyeye sahip oldu¤unu ve Türkiye sanayi üre- itibariyle aç›k iflsiz
say›m›z neredeyse 4 miltimi ile katma de¤erinin
yon kifliye yaklaflm›flt›r.
yaklafl›k yüzde 40’›n›,
SSK iflveren prim pay›nGSY‹H’nin yüzde 9,3’ünü,
daki indirimler kademeli
toplam ihracat›n yüzde
35’ini ve toplam sanayi is- olarak devam etmelidir”
mesaj›n› verdi.
tihdam›n›n yüzde 17’sini
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‹fi‹M’in sektördeki sinerjisi büyüyor

O

stim ‹fl ve ‹nflaat Makineleri Kümesi 6. Kahvalt›l› toplant›s›n› yapt›.
Ankara Sanayi Odas›’n›n (ASO)
katk›lar› ile Ostim’de Lale Restaurant’ta düzenlenen toplant›ya ASO Baflkan› Nurettin Özdebir, Yenimahalle Belediye Baflkan› Fethi Yaflar, Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Güvenç
ve Ostim OSB Baflkan› Orhan
Ayd›n kat›ld›.

Toplant›da Prof. Dr. Levent
Kandiller taraf›ndan sunulan
‹fi‹M çal›flma raporunda bölgede
faaliyet gösteren iflletmelerin
rekabet güçlerini ve Pazar pay›n› art›rmak hedefiyle bafllat›lan
kümelenme sürecinde kümeyi
gelifltirme aflamas›na gelindi¤i
kaydedildi.
Prof. Kandiller, yerel kalk›nma modeli oluflturmaya çal›flt›klar›n›, inovasyon ve ar-ge temel-

li üretimle küresel pazara yönelmek istediklerini söyledi.
Prof Kandiller, “Y›llard›r sanayicilere verilen teflvikler var.
Ancak krizler gösteriyor ki bu
teflvikler verimli kullan›lmam›fl.
Kümelenme baflar›ld›¤›nda teflviklerin verimli olmas› da sa¤lanm›fl olacakt›r” diye konufltu.
Kandiller, ‹fi‹M kümesinin amac›n›n Ankara, bölge ve ulusal
ekonomiye katk› sa¤lamak oldu-

¤unu, bunun için inovasyona
dayanan katma de¤eri yüksek
ürünler üretmek istediklerini
anlatt›.
Kandiller ‹fi‹M etkinlikler
kapsam›nda üniversite sanayi
iflbirli¤ine örnek oluflturmay›,
OST‹M markas›n› güçlendirmeyi, tan›t›m ve lobi çal›flmas›
yapmay› ve küme içi ö¤renmeyi
tetikleyici projeler üreteceklerini söyledi.

‹fi‹M dernek kurdu
fl ve inflaat makineleri kümelenme
derne¤i kuruldu. Merkez Ankara
olan derne¤in amac›,”ifl ve inflaat
makineleri sektöründe kümelenme
oluflumlar›n› organize etmektir. Dernek, bu ba¤lamda, ekonomi ve endüstri alan›nda bölgesel kalk›nmay›
takviye etmeye, gelifltirmeye, yeni
standartlar oluflturmaya azami ölçüde
hizmet edecektir” fleklide kaydedildi.
Derne¤in kurulufl dilekçesinin Ankara Valili¤i ve ilgili kurumlara gönderildi¤i belirtildi.

‹

Prof. Dr.
Levent Kandiller

OSB'lerde yol ayr›m› sürüyor

O

Yücel Güngör

SB Üst Kuruluflu (Osbük) Seçimlerinden
Sonra Üyelikten ‹stifa
Eden Organize Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri Platformu Derne¤i
(Osbder) Çat›s› Alt›nda Örgütleniyor. Derne¤in Baflkan› Gebze Osb
Baflkan› Yücel
Güngör, Osb'lerin
Sorunlar›n›n Osbder ile çözüme kavuflturulaca¤› yeni
projelerle yönetime geldiklerini
aç›klad›. OSB Üst Kuruluflu
(OSBÜK) seçimlerinden sonra
üyelikten istifa eden organize
sanayi bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri Platformu Derne¤i (OSBDER) çat›s› alt›nda
örgütleniyor. Derne¤in baflkan› Gebze OSB Baflkan› Yücel
Güngör, OSB'lerin sorunlar›n›n OSBDER ile çözüme kavuflturulaca¤› yeni projelerle
yönetime geldiklerini aç›klad›.
OSBÜK'ün, OSB'lerin ihtiyaçlar›na yönelik çal›flmalar›nda yetersiz kald›¤›n›, genel
kurulunu yaparak rüfltünü ispat etmifl OSB'lerin OSBÜK
yönetiminde yer alamad›¤›n›
vurgulayan Güngör, "Türkiye'nin önde gelen OSB'lerinin
yer alaca¤›, çözüm odakl› derne¤imizdeki hedefimiz,
OSB'lerin sorunlar›n›n çözüme kavuflturulmas›, bölgesel
olarak OSB'lerin bir araya ge-

tirilerek ortak yat›r›mlar›n ve
ifl birliklerinin gelifltirilmesi,
bilgi paylafl›mlar›yla yap›lan
çal›flmalar›n desteklenmesi,
e¤itimlerine katk›da bulunulmas›,
böylelikle Türkiye'nin her noktas›nda yer alan
OSB'lerin, kurulufl
aflamalar›ndan bafllayarak Genel Kurul'a geçifl süreci
içinde desteklenmesi olacakt›r"dedi.
20 Ekim 2008de
kurulan Organize
Sanayi Bölgeleri
Platformu Derne¤i (OSBDER)
ilk genel kurulunu 23 May›s
2009'da kurucular kurulunu
oluflturan 12 OSB yönetiminin
kat›l›m›yla gerçeklefltirdi.
Derne¤in kurucular kurulu,
Ankara Anadolu, ‹zmir Atatürk, Ankara Baflkent, Tekirda¤ Çerkezköy, Bursa Demirtafl, ‹stanbul Dudullu, Kocaeli
Gebze, Bursa Hasana¤a, Hatay
‹skenderun, Manisa, Mersin
Tarsus ve Sakarya 1 OSB'lerinden olufluyor. Dernek,
OSB'lerin ortak faydalar›n›n
korunmas›, aralar›nda etkin
iletiflim oluflturulmas› ve bölgelerde yat›r›m maliyetlerinin
azalt›lmas› yönünde projeler
üretmeyi amaçl›yor. Organize
Sanayi Bölgeleri Derne¤i
(OSBDER) Genel Kurul Toplant›s›'nda baflkanl›¤a Gebze
OSB Baflkan› Yücel Güngör'ün
seçildi¤i bildirildi.

Ziya B. Güvenç:
n Bizim kümelenme felsefemizin
temelinde ne yat›yor? Birkaç y›l önce
bat›da nanoteknoloji konulu bir kongreye kat›ld›m. O zamana kadar nanoteknolojiyi internet üzerinden ve kitaplardan okumakla yetiniyorduk. Fakat kat›ld›¤›m›z toplant›da inovasyon
odakl› kümelenme kavramlar› ile karfl›laflt›m. Dünyada teknoloji temelli
yüzlerce küme kuruldu¤unu ö¤rendik. Küme konusundaki fikirleri geliflmeleri inceledik. Sosyal sorumluluk hissiyle hareket ederek, üniversite
olarak biz ne yapabiliriz diye kafa
yorduk. Üniversitelerin sorumlulu¤u
sadece okuttuklar› gençlerin e¤itimleri ile s›n›rl› olmad›¤›n› düflündük.
Bölgemizin sorunlar› ile ilgilenmemiz gerekti¤ini anlad›k. Çünkü bir
üniversitenin oldu¤u bölgede bir rahats›zl›k, bir hasatl›k varsa ondan
üniversite de sorumludur. Bize binlerce y›l öncesinden verilen bir mesaj
var, “komflusu açken tok yatan biz-

den de¤ildir” diye. Bu ‘tokluk’ bugün bilgidir. ‘açl›k’ da bilgiye, teknolojiye, ar-ge’ye açl›kt›r. Bilgi ve ar-ge
üniversitede duruyor. Sanayici, üretici ise bilgi ve ar-ge’nin peflinde, ona
aç. O zaman biz elimizdeki bilgiyi
ihtiyac› olanlara vererek sokumluluktan kurtulabiliriz. Kümelerin üç tane
aya¤› vard›r; üniversite, üretici ve
devlet. Bunlar› inceledik; küme modelini nas›l milli bir model haline getirebiliriz, dedik. Onu araflt›r›yoruz.
Kifli tüm ibadetlerini yapsa bile komflusu açken kendisi toksa vebal alt›ndad›r. ‹lin ad›n› tafl›yan her kurum asl›nda vebal alt›ndad›r. Ankara Büyükflehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Çankaya
Belediyesi, Ankara Sanayi Odas›, Ankara Ticaret Odas›, Ankara Milletvekilleri bölgesel kalk›nmadan sorumludur. KOSGEB ve di¤er mesleki kurulufllar da öyle. Bu güçler bir araya
gelir, ayn› yönde hareket ederlerse
amac›m›za daha kolay ulaflm›fl olaca¤›z.”

Fethi Yaflar:
n Ben bir sanayici ve bir belediye baflkan› olarak bafllatt›¤›n›z çal›flmay› destekliyorum. Türkiye’nin sanayicilere ve onlar›n oluflturdu¤u
güçbirliklerine ihtiyac› var. Kümelenme çabas› ile ülkenin bir yaras›na
parmak bas›l›yor. Bat›da 100-200 y›ll›k flirketler var. Ama bizde kurulan
büyük flirketler bir anda uyumsuzluk
ve belirsizlik ortam›nda yok oluyor.
‹fl ve inflaat makineleri sektöründe
bölgemizde 600 civar›nda iflletme oldu¤u söyleniyor. Ar-Ge’de, e¤itimde,
fuarda, pazarda, üretimde birleflerek
küresel aktörlerin karfl›s›na daha güçlü ç›k›labilir. Bu çabalar Ankara’da,
ilçemizde istihdam› art›r›r. Büyükflehir belediyesinin bütçesi 7 katrilyon.
Ayr›ca kredide al›yoruz. Peki ankara
sanayicisi bu bütçeden ne kadar pay
al›yor? Ostim’den, ‹vedik’ten hangi
mallar, hangi makineler al›n›yor? Ne

kadar ithalat yap›l›yor? Benim inanc›m flu ki Ankaral› tüccar›n daha fazla kazanmas›n› sa¤lamal›y›z. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak, yerel
yönetim olarak sanayicilerimize her
türlü deste¤i vermeye haz›r›z. Yeter
ki siz daha çok iflçi çal›flt›r›n, daha
çok ihracat yap›n, daha çok vergi
ödeyin.”
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Baflbakan Erdo¤an, “OST‹M’e gidersen var m› yok mu görürsün” dedi

Zirve yapt›k
BAfiBAKAN Erdo¤an, may›n arama ve imhas› konusunda
Ostim OSB’yi adres gösterince kamuoyunun gözü Ostim’e ve genel olarak yerli üreticiye çevrildi. Ostimli sanayiciler sadece savunma sanayi alan›nda de¤il yüze
yak›n alanda, binlerce ürünü dünya kalitesinde üretecek kapasitede olduklar›n› söylediler.

B

aflbakan Tayyip Erdo¤an’›n Türkiye’nin Suriye
S›n›r›ndaki may›nl› arazilerin temizlenmesi konusundaki
önerge üzerinde AKP grup toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada
Ostim’i adres göstermesi dikkatleri KOB‹ kenti OST‹M’in üzerine çekti.
Baflbakan Erdo¤an konuflmas›nda, “Efendim, ‘dünyada bu ifli
‹srail’den baflka yapan yok’. OST‹M’e gidersen var m› yok mu
görürsün” diye konuflmufltu. Konuflman›n ajans ve internet site-

yicileri ile röportaj yapt›lar.
Ertu¤, televizyonlara verdi¤i
demeçte Baflbakan’›n Ostim’i adres göstermesinden mutlu oldu¤unu, bunun için kendisine teflekkür etti¤ini söyledi. “Bizim
teknolojimiz de, bilgimiz de var.
F›rsat verilirse may›n tarama ve
imhas›n› yapabiliriz. Bu ifl için
ar-ge yapan firmalar›m›z var, iflbirli¤i modelimiz var” diyen Ertu¤, Ostim’in savunma sanayine
yönelik imalat konusunda millilefltirme yönünde att›¤› ad›mlar›
ve KÜME olarak yap›lan çal›fl-

sektörden firma var, elektrielektronik, talafll›
imalat gibi. Bunlar›n içinde 7 tane ArGe firmas› var. Biz
baz› çal›flmalar› bafllatm›flt›k.
Say›n Baflbakan›n
söylemifl oldu¤u may›nl› arazilerin temizlenmesi konusunu da sabah küme
toplant›s›nda konufluyorduk. Yürütme
kurulundaki tüm
arkadafllar bunu yapabilece¤imizi belirttiler. Henüz böyle bir projemiz yok ama bomba imha robotu yapan bir firma var kümede.
Metalik aksamlar›, elektronik
aksamlar› yapabilecek firmalar
var. May›nlar›n yerinin tespiti
önemli. Bu görev bize verilirse
biz bu çal›flmay› hemen bafllatabiliriz. OST‹M olarak ar-ge merkezlerimiz var üniversite sanayi
iflbirli¤i platformumuz var. Zaman olarak bir fley düflünmüyoruz ama zannediyorum 1 y›lda
biz bunun alt›ndan kalkabiliriz.

Bu görev bize verildi¤i takdirde biz may›nlar hakk›nda bir
bilgi zaten alaca¤›z. Sistem
bomba imha sisteminden farkl›
bir sistem de¤il. Bunu yine
uzaktan kumandal› robotlarla
yapmay› düflünüyoruz. Hem
may›n tespit edilecek hem de
bunun temizlenme ifllemi yap›lacak. Burada yeterlilik isteyebilirler, bizim böyle bir yeterlili¤imiz yok. Bize böyle bir ifl
verecekler ki biz bu konuda yeterlili¤e kavuflaca¤›z ve ileride
yine bu tür bir ifl oldu¤unda
baflka bir ülkede bizim de yeter-

lili¤imiz var diye ç›kaca¤›z ortaya. Yerli bir firmaya verilirse
hiç olmazsa param›z memleketimizde kal›r. Biz bu alana girmifl
oluruz, tecrübe kazan›r›z. Bu ifli
biz yapam›yoruz demek en kolay›.”
Baflbakan›n Ostim’i iflaret
eden konuflmas› 3 Haziran’da
HABERTÜRK, Hürriyet, Sabah,
Milliyet, Yeni fiafak, Zaman, Referans, Dünya Gazetesi’nde ve
birçok internet haber sitesinde
yer ald›.

“‹flveren iflçi ç›kararak
kriz f›rsatç›l›¤› yapt›”

A

lerinde yer almas›n› takip eden
dakikalarda KANAL 24, KANALTÜRK, ATV, Kanal B, TGRT Tv
gibi televizyon ekipleri ile gazete
muhaberi Ostim’e ak›n etti. Muhabirler iki y›ld›r faaliyet gösteren Savunma Yan Sanayi Kümesi ‹cra Kurulu Baflkan› ve OSB
Yönetim Kurulu Üyesi Mithat
Ertu¤ ve Ostimli savunma sana-

malar› da anlatt›.
Ertu¤ bas›na
flu bilgileri verdi:
“Temmuz ay›nda savunma sanayinde kullan›lan ürünlerin
yerlilefltirilmesi için bir çal›flma
bafllatm›flt›k. Burada savunma
sanayinde çal›flan 65 firma bir
küme oluflturduk. Kümede her

KP Ekonomi ‹fllerinden Sorumlu Genel
Baflkan Yard›mc›s› ve Ankara
Milletvekili Bülent
Gedikli, iflsizli¤in
krizde art›fl›nda iflvereni sorumlu tuttu.
Gedikli, “Özel sektörün son baflvurmas›
gereken yol olan iflten ç›karma, krize
karfl› verilen ilk tepki oldu. Özel sektör
krizi bahane ederek iflçi ç›kard›. Bu bir f›rsatç›l›kt›r.
Özel sektör s›rf k›dem tazminat›ndan dolay› iflçi ç›kar›yor" dedi.

Gedikli, yapt›¤› aç›klamada, iflsizlik sorununda son dönemde yaflanan ekonomik geliflmelere
karfl› iflverenin davran›fl flekline dikkat
etmek gerekti¤ini
ifade etti. Gedikli,
"‹lk verilen tepki iflçi
ç›karmak oluyor.
Böyle bir e¤ilim var
bizim özel sektörde.
Hâlbuki baflka tedbirler al›rs›n›z. O
tedbirleri ald›ktan sonra belki en son baflvuraca¤›n›z çare
olmas› gerekirken, ilk baflvurulan çare oluyor ve bunu da
çok kolay yap›yorlar" dedi.
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Ayr›cal›k profesyonellikle
yo¤rulursa…

S

osyolojik olarak amatör ruhu
profesyonelli¤e tercih eden
yap›day›z. Abart›lar›n bafl›m›za
açt›¤› deliklerden mi mütevellittir bilmiyorum, e¤er içimizden biri alan›nda
mükemmelse, aray›fl›m›z, bunun alt›nda
gizlenen çöpe yönelik olur. Özel hayatta önce ismimizle var olmam›z, sonra
donan›mlar›m›z›n bizi süslemesi elbette
hofl. ‹fl dünyas›nda (profesyonellikte) ise
“ainesi ifltir kiflinin, lafa bak›lmaz.” Öyle de¤il mi?
Yazma iflini doland›rmadan edemeyen
biri olarak haddimi
biliyor ve nihayete
geliyorum: Türk ifl
dünyas›n›n yüzde
70’inde hala “Hat›rflinas A… Bey’e
“hay›r” denilemediArzu AKAY
Ostim Müflteri ‹liflkileri
¤inden, vakur B…
Koordinatörü
Han›m geri çevrilearzu.akay@ostim.com.tr
medi¤inden” ifller flifliyor. Çal›flan herkes, bir dönem yapt›¤› ifller aras›ndan
referansl› olanlara öncelik tan›mak zorunda kalm›flt›r. ‹flte bizim filemize daha
çok profesyonellik koymam›z gereken
yer buras›. Ayr›cal›kl› olman›n verdi¤i
rahatl›k ve h›z, baflka bir yerde baflkas›n›n ayr›cal›¤› yüzünden bizim rahats›zl›¤›m›z oluveriyor ve ancak o zaman sistemli ve prensipli çal›flan yap›lar›n önemi anlafl›l›yor.
Ayr›cal›¤a en tan›d›k örnek t›p sektörü olsa gerek. Ülkemizdeki muayenehanelerin var olufl sebebi, “benim hastam” la ilgilenilmesi içindir. Doktor es
kaza “benim hastam”a di¤er hastayla
ayn› muameleyi yaparsa bozuluveririz;
nereye kaçm›flt›r bizim ayr›cal›¤›m›z!
Bu yerleflmifl “ayr›cal›kl› olma bozuklu¤u”, ülkemizde iletiflim sektörünün
kurulufl aflamas› için bir çok sektöre göre avantaj sa¤lam›flt›r. Yap›m›zdaki sosyallik, tan›d›k ve selam gönderecek kifli
say›m›z›n fazla oluflu, bat›dan transfer
etti¤imiz Müflteri ‹liflkileri Yönetimi
platformunun adaptasyonunu h›zland›rm›fl. fiu an bulundu¤umuz nokta ise milat noktas›. Ayr›cal›¤› kullanaca¤›z ama
asla kifliye göre de¤il, ölçümlendirerek,
kategorize ederek, profesyonelce.
Teknoloji ile yan yana yürümeyi ö¤renece¤iz, gerekirse ifl ç›k›fl›nda kimse
duymadan ek antrenmanlar yaparak,
amaa Müflteri ‹liflkileri Yönetiminin,
müflteri portföyünü haf›zas›nda tutan
bir bilgisayar yaz›l›m› olmad›¤›n› da bilece¤iz.
Hitap etti¤i kitlenin kalbine stetoskop tutan, ç›kan sonuçlar› masaya yat›r›p nefes ald›r›c› çözümlerle yoluna devam eden bir mekanizma olmal›y›z.
Unutmamam›z gereken bir detay daha var; iflletmelerde Müflteri ‹liflkileri
Yönetiminin baflar›s›, iflletmenin ve
personelin de¤iflime haz›r olmas›yla
mümkün. Aksi halde, kendi kendine
dosyalar haz›rlay›p ç›kan sonuçlar› uygulayamamak, suya yaz› yazmakla mesai tüketmek olur. Ki, akl› bafl›nda hiç
kimse, kâ¤›ts›z kalem kullanmaz öyle
de¤il mi?

SaSaD Savunma Yan Sanayi
Kümesi Yürütme Kurulu’na girdi

S

aSaD, Ostim’de kurulan
ve yaklafl›k 70 sektör
üreticisini flemsiyesi alt›na alan Savunma Yan Sanayi Kümesi’nde Yürütme Kurulu Üyeli¤i yapacak. Ostim’i
ziyaret eden SaSaD Genel
Sekreteri Kaya Yazgan ve Genel Sekreter Yard›mc›s› Y›lmaz Küçükseyhan OSB’de yürütülen Savunma Yan Sanayi
Kümesi’nin “küme gelifltirme” evresine kadar yapt›¤›
çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›lar.
Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, Savunma Yan Sanayi Kümesi Koordinatörü Bar›fl Cihan Bafler,
Küme Yürütme Kurulu Baflkan› Mithat Ertu¤ ve Nihat
Özönder’in haz›r bulundu¤u
toplant›ya kat›lan ve sunumlar› dinleyen SaSaD yöneticileri gerçeklefltirilen çal›flmalar› överek, bundan sonraki
çal›flmalar› destekleyeceklerini ifade ettiler.
SaSaD’›n Ostim’de bafllat›lan savunma yan sanayi küme oluflumunda yürütme kurulu içinde yer almay› kabul
etmesinin kendilerine moral
verdi¤ini belirten Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n,
“Bölgemizde sektör taramas›
yapt›k. Sektörlerin rekabet
analizini yapt›k ve ç›kan sonuca göre savunma sanayinde kümelenme yap›lmas›n›n
isabetli olaca¤›n› gördük.
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
ihtiyaçlar›n›n yerli kaynaklarca karfl›lanmas›n› milli bir
görev olarak kabul ediyoruz.
Küme oluflumu ile hedefimiz
savunma sanayinde üretim
yapan KOB‹’lerin ana sanayi
ile iflbirli¤ini güçlendirmek
ve uluslararas› pazara da cesaretle ç›kabilmelerini sa¤lamakt›r” diye konufltu.
SaSaD Genel Sekreteri Yazgan da derne¤in yap›s›, amac› ve çal›flmalar› hakk›nda
bilgi verdi. Yazgan, 100’den
fazla üyelerinin oldu¤unu belirterek sektör üreticilerinin
uluslararas› düzeyde temsiline, imalatta istenen standartlar› edinmelerine, mali ve
idari prosedürlerin anlafl›lmas›na yard›mc› olduklar›n›
belirtti.

SAVUNMA Sanayi ‹malatç›lar Derne¤i (SaSaD) Ostim
Savunma Yan Sanayi Kümesi’nin Yürütme Kurulu
Üyesi oldu. SaSaD ad›na kurul üyeli¤ini Genel Sekreter Yard›mc›s› ve ayn› zamanda TOBB Savunma
Sanayi Sektör Meclisi Baflkan› olan Y›lmaz Küçükseyhan yürütecek.

Yazgan, ayr›ca savunma
sanayinde üretim yelpazesinin çok genifl oldu¤unu, ihracat›n zor olu¤unu söyleyerek,
“Sektörde temel müflteri bellidir. Alt sektör stratejilerine
önem veriyoruz. Yurt içi ve
yurt d›fl› ilgili fuarlar› izliyoruz, e¤itim programlar› düzenliyoruz. Çeflitli meslek ve
kamu kurulufllar›nda sektör
gruplar› oluflturuyoruz” diye
konufltu.
SaSaD yöneticileri daha
sonra Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n’la birlikte Ostim’deki savunma sanayi sektörüne
yönelik çal›flan firmalar› ziyaret ederek bilgi ald›lar.
SaSaD’›n ve Faaliyetleri:
K›sa ismi SaSaD olan, Savunma Sanayi ‹malatç›lar
Derne¤i, 1990 y›l›nda Milli
Savunma Bakanl›¤›'n›n destek ve teflvikleriyle kurulmufl
olup, merkezi Ankara’da olan
SaSaD harp, silah, araç ve gereçlerini, yurt içi ve yurt d›fl›
pazarlar için üreten veya bu
konuda bir yükümlülük alan
imalatç› kurulufllar›n bir araya gelmesiyle oluflmufltur.
Derne¤in bafll›ca faaliyetleri flunlard›r:
n Kullan›c› ve Tedarik makamlar› ile savunma sanayi
firmalar› aras›nda eflgüdüm

sa¤lar.
n Üyeleri aras›nda dayan›flma, yard›mlaflma ve iflbirli¤i ortam› oluflturur.
n Yurt d›fl›, NATO ve
NAMSA ihaleleri ile yurtiçi
ihalelerini üye ve sanayicilere duyurur.
n Avrupa, ABD ve di¤er
ülkelerin savunma sanayi
alan›nda yapt›klar› çal›flmalar› izler, üyelerine, sanayicilere ve ilgili makamlara bilgi
verir.
n Avrupa Havac›l›k, Uzay
ve Savunma Sanayi Teflkilat›
ASD'nin, üyesi olarak bu kurumun çal›flmalar›na kat›l›m›
koordine eder.
n Üye ve sanayicilerin savunma sanayiine iliflkin ortak sorunlar›n› ilgili makamlara duyurur.
n ‹ç ve d›fl fuarlara üye ve
sanayicilerin kat›l›m›n› teflvik eder, Türk Savunma Sanayi'nin tan›t›m›n› yapar,
sektörle ilgili etkiliklere kat›l›r.
n Yurt içi ve yurt d›fl›nda
ilgili platformlarda üye ve sanayicilerini temsil eder.
n Her y›l Türk Savunma
Sanayi'nin say›sal profilini ç›kar›r ve yay›nlar.
n Türk Savunma Sanayinin geliflimine, bünyesindeki
ihtisas kurullar›nda yapt›¤›
çal›flmalarla katk›da bulunur.

TOSYÖV’ün genel kurulu yap›ld›

T

OSYÖV’ün 2009 Ola¤an
Mütevelli Heyet Toplant›s› 28 May›s 2009 tarihinde Konrad Adenauer
Stiftung Toplant› salonunda
gerçeklefltirildi. Sayg› duruflu
ve ‹stiklal Marfl›n›n ard›ndan
Yönetim Kurulu Baflkan› Hilmi Develi KOB‹’lere yönelik
Vak›f çal›flmalar›, içinde bulunulan ekonomik kriz, AB

projeleri ile 6.KOB‹ Zirvesi’nin 2009 y›l›nda yap›lmas›yla ilgili bilgiler aktard›.
Ülkemizde yaflanan ekonomik krizin oldu¤u böyle bir
süreçte mali genel kurul yapt›klar›n› ifade eden Develi,
TOSYÖV olarak ülkemizin
kalk›nmas›nda önemli bir yere sahip olan KOB‹’lerin ve
giriflimcilerin sesi olma ve

örgütlü birlikteli¤ini sa¤lama
yolunda üzerine düflen görevi
yapmakta oldu¤unu ve bundan sonra da yapmaya devam
edeceklerini söyledi.
Faliyet ve denetim raporlar›ndan sonra Yönetim
Kurulu ve Denetim
Kurulu’nun ibras›n› ayr› ayr›
oyland› ve oybirli¤i ile ibra
edildi.
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ORS‹AD’tan
belediyelere ziyaret
O

stim Sanayici ‹fladamlar› ve
Yöneticileri Derne¤i yerel yönetimleri ziyaret ederek sanayici yerel yönetim iflbirli¤i istediler.
Ostim’deki KOB‹’leri temsilen Yenimahalle Belediye Baflkan› Fethi Yaflar, Keçiören Belediye Baflkan› Mustafa Ak, Çanraya Belediye Baflkan›

Bülent Tan›k ve Etimesgut Belediye
Baflkan›’n› ziyaret eden heyet özellikle belediye ihtiyaçlar›n›n Ostim7den kar›fllanmas›na yönelik temennilerini dile getirdiler.
ORS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Özcan Ülgener ve beraberindeki
yönetim kurulu üyeleri, Keçiören
Belediye Baflkan› Mustafa Ak’› ma-

kam›nda ziyaret etti. Baflkan Ak’›
tebrik ederek baflar›lar dileyen ORS‹AD üyeleri, sektör olarak yaflad›klar›
s›k›nt›lar› da dile getirdi. OST‹M’li
sanayiciler olarak ülke ekonomisine
ciddi katk›lar yapt›klar›n› belirten
ORS‹AD Baflkan› Özcan Ülgener,
belediyelerden yerli sanayicilere destek olmalar›n› istedi. Ülgener, bu konudaki isteklerini
di¤er belediye baflkanlar›n› da ziyaret
ederek dile getireceklerini belirtti.
Baflkan Ak da, belediye olarak gerçeklefltirecekleri projelerde yerli sanayi
ile karfl›lanabilecek
ihtiyaçlar noktas›nda duyarl› davranacaklar›n› belirterek, “Yerli sanayicimize sa¤lanacak
destek ayn› zamanda istihdam›n artmas›na da katk› sa¤layacakt›r.
Günümüzün en önemli problemlerinden birinin iflsizlik oldu¤unu göz
önüne al›rsak yerli sanayicilerimizin
desteklenmesinin önemi daha da artmaktad›r” dedi.

TÜS‹AV, “Y›l›n Adamlar›”n› seçti

K

uruldu¤u 1995 y›l›ndan
bu güne kadar her y›l
Üstün Hizmet ve Baflar›
Ödülleri da¤›tan Türk Sanayici
ve ‹fladamlar› Vakf›’n›n (TÜS‹AV) bu y›lki ödüllerini kazananlar belli oldu. TÜS‹AV’dan
yap›lan aç›klamada göre, y›l›n
adamlar› ve ba¤l› olduklar› kurulufllar flöyle:
Bendevi Palandöken (TESK),
Tu¤rul Kutadgobilik (T‹SK), Süreyya Üzmez (Trilye),
Sinan Alparda (Alparda),
Mustafa K›l›nç ((NLP Uzmanlar› Derne¤i), Hüseyin Bozkurt
(Medicana), Mehmet Çavdaro¤-

lu (Aselsan), Salim Taflç› (Taflç›
Emlak), Nam›k Tan›k (Ankara
Beton Boru), Ercüment Alptekin (Antares AVM), Turan Kahraman (Base Yaflam Merkezi),
Yaflar Sökmensüer (HürriyetAnkara), Orhan Hallik (Bilkent
Oteli), Önder Bülbülo¤lu (Bülbülo¤lu Vinç Sanayi), Aykut
Güleç (Vergi Denetmenleri Derne¤i), Turgay Maleri (Gate
Elektronik), Zeki Adl› (Tapu
Kadastro Genel Müdürü), Yusuf
Beyaz›t (Vak›flar Genel
Müdürü), R›fk› Güvener (Fizyomed), Mehmet Do¤anlar
(Do¤anlar Tekstil)
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Ostim Yat›r›m A.fi. 2008 Y›l›
Genel Kurulu’nu yapt›
O

stim Kooperatifi taraf›ndan, bölgenin de¤erini art›rmak ve bölgedeki firmalar›n lokomotifli¤ini yapmak
amac›yla kurulan Ostim Yat›r›m
A.fi. Ola¤an Genel Kurulu’nu
gerçeklefltirdi. Mikro iflletmelerle, Küçük ve Orta Boy ‹flletmelerden oluflan Ostim, farkl› sektörlerde faaliyet gösteren 5000
adet imalatç› flirketiyle ülkemizin en sistematik ve baflar›l› sanayi bölgesidir.
Ostim’in baflar›s› esnek üretim yap›s›ndan, proje baz›nda
çözüm gelifltirme kabiliyetinden,
birbiriyle entegre çal›flan ve ortak çal›flma kültürüne sahip
olan imalatç› flirketlerinden,
tüm bölgeye hizmet veren hizmet kurulufllar›n›n bölgedeki ifl-

letmelerle oluflturdu¤u sinerji
ortam›ndan kaynaklanmaktad›r.
Ar-Ge, e¤itim, tan›t›m, d›fl ticaret gibi birçok alanda Ostimliler
taraf›ndan kurulan hizmet kurulufllar› bölgenin katma de¤erini
art›r›rken, bölgedeki küçük iflletmelerin ihtiyaç duydu¤u hizmetleri de üretmektedir. Ostim Yat›r›m A.fi. de Ostim’e hizmet veren bu hizmet kurulufllar›ndan
bir tanesidir.
1800 civar›ndaki orta¤›yla, baflar›l› çok ortakl› flirket modellerinden olan Ostim Yat›r›m A.fi.
faaliyetlerini Sermaye Piyasas›
Kurulu Mevzuat› çerçevesinde
fleffaf olarak yürütmektedir. fiirket 2008 y›l›nda 46,7 milyon TL
net sat›fl hâs›lat› yapan flirketin

net kar› 1,6 milyon TL olarak
aç›klanm›flt›r. Çok say›da projeyi hayata geçiren fiirket, faaliyetlerini toplam alt› kifliyle yürütmektedir. Proje baz›nda, k›sa
sürede Ostim’deki imalatç› firmalarla proje ortakl›¤› kuran
fiirket, Ostim’in imalat gücünü,
teknik birikimini, makine park›n›, mühendislik gücünü kullanarak büyük projeleri hayata geçirmekte, sonuç olarak yine Ostim’de üretilen katma de¤erin ve
Ostimli firmalar›n rekabet gücünün art›r›lmas›na katk› sa¤lamaktad›r.
∑ Ostim Yat›r›m A.fi. proje
üretimi, sistem entegrasyonu, iflbirlikleri modelleme, finansal ve
yönetimsel destek, anahtar teslimi tesis gibi konularda tasar›mdan yap›ma kadar her
safhada aktif olarak
yer almaktad›r.
l Ostim Yat›r›m A.fi.
Ostimli firmalarla yurtiçi ve yurtd›fl›nda projeler üretmektedir.
l Ostim Yat›r›m A.fi.
Portföyündeki iflletmeleri yönetmektedir.
l Ostim Yat›r›m A.fi.
kurdu¤u ihracat gruplar›yla Ostim ürünlerini yurtd›fl› pazarlarla
buluflturmaktad›r.
l Ostim Yat›r›m A.fi.
Ostim Teknokent’te bulunan ofisinde rayl› tafl›tlar için
elektronik kart ve di¤er innovatif ürünler tasarlamakta ve üretmektedir.
l Ostim Yat›r›m A.fi. Ostim
Kooperatifinden devrald›¤› bilgi,
birikim ve vizyonla sanayi bölgelerinin tasar›m›, planlanmas›,
inflas› ve iflletilmesi konusunda
yurtd›fl› partnerlerle çal›flmalar
yürütmektedir.
Ostim’de sahip oldu¤u arsalarda Ostim’e de¤er katacak, öncü,
orijinal projeler üreten Ostim
Yat›r›m A.fi., önceki y›llarda infla etti¤i ifl Borusan ifl makineleri tamir bak›m merkezi, Megacenter ‹malat Merkezi, Teknokent Binas›, Yeflil Bina gibi projeleri infla etmifl ya da inflas›na

EMO: Ankara elektrikte
karanl›k ça¤› yafl›yor

E

lektrik Mühendisleri Odas›
Ankara fiubesi Yönetim Kurulu, kentin plans›z büyümesi ve gerekli yat›r›mlar›n yap›lmamas› yüzünden Ankara’da
elektrik kesintilerinin artt›¤›n›
bildirdi. Yönetim Kurulu’ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, “2007 y›l›nda Ankara’da elektrik flebekesinde meydana gelen 453 hasar
yüzünden 506 saat elektrik kesintisi yafland›. 2008 y›l›nda meydana

gelen 551 hasar nedeniyle ise 581
saat elektrik kesintisi oldu. Elektrik üretimi konusunda yeni yat›r›mlar yap›lmazken, Baflkentin
plans›z geliflimi, rant u¤runa yeflil
alanlar›n ya da tek katl› binalar›n
yerine çok katl› apartmanlar›n
yap›lmas›, bu arada devasa al›flverifl merkezleri kurulmas› elektrik tüketimini körüklemekte, bu
bask›ya dayanamayan eski hatlar
çökmektedir” denildi.

katk›da bulunmufltur.
2009 y›l› içinde sahip oldu¤u
arsa üzerine Ostim Finans ve ‹fl
Merkezi inflas›n› bafllatacak olan
fiirket toplam 65.000 m2 inflaat
yat›r›m› yapacakt›r. Ostim’in en
prestijli yap›s› olarak planlanan
Finans ve ‹fl Merkezi Binas› Os-

fiefik ÇALIfiKAN /

tim’in en merkezi noktas›nda bulunmaktad›r.
Yap›lan genel kurulda ortaklar›n›n büyük teveccühü ile karfl›laflan flirket yönetimi, ortaklar›ndan ald›¤› onayla ve yüksek motivasyonuyla projeler üretmeye
devam edecektir.

sefikcaliskan@hotmail.com

Krizde hayra alamet
geliflme var m›?
nsan akl›n›n gerçekle ba¤›n›n kopmas› durumunda ak›l hastal›¤› (psikoz) ortaya ç›k›yor. Bu durumda akl›m›z, gerçekle nitelik ve nicelik yönünden simetrik bir iliflki kuram›yor. ‹çinde
bulundu¤umuz ekonomik krizle ilgili
olarak hem dünyada hem de ülkemizde
adeta bir ak›l hastal›¤› yaflanmakta.
Dünyadaki ekonomik krizin nedeni,
Çin baflta olmak üzere cari fazla veren
ülkelerin paralar›n›n de¤erleri ile suni
olarak oynayarak baflta ABD olmak
üzere dünyay› sömürmeleridir. Güya,
uluslararas› ticaret, Dünya Ticaret Örgütünün kontrolünde gümrük duvarlar›
düflürülerek cereyan etmektedir. Bu durum ancak bizim gibi ekonomide ne
yapt›¤›n› bilmeyen ülkeler için geçerlidir. Oysa gerçek olan, Çin’in paras›n›n
de¤erini bilinçli olarak düflük tutarak
görünmeyen ama gerçek bir gümrük
duvar› örmesidir. Alt› y›l boyunca TL
Dolara karfl› yüzde 35 de¤erli tutuldu,
Çin paras› da Dolara karfl› yüzde 45
de¤ersiz tutuldu. Bu durumda Çin mallar› ülkemize yüzde 80 dampingli girdi.
Bunu tersten söylersek Çin, bizim ürünlerimize ülkesinde yüzde 80 gümrük
vergisi uygulamaktad›r. fiu gerçe¤e bak›n ki, Çin’in elinde halen 2,2 trilyon
dolar bulunmakta, ama ne hikmetse
Çin paras› (Yuan=renmenbi) dolar ve
avro karfl›s›nda beklenen de¤eri kazanmamaktad›r.
Baflta Çin olmak üzere cari fazla veren ülkelerin paralar›n›n de¤eri yükselmeden, faiz oranlar› düflmeden, iç tüketimleri artmadan ve uluslararas› bir para birimi tedavüle ç›kmadan dünyan›n
gerçek anlam› ile krizden ç›kmas› imkâns›zd›r. Al›nan bunca tedbir, hastan›n
ameliyat öncesi atefl, fleker ve tansiyonunu düzeltmeden baflka ifllem de¤ildir.
Gerçek düzelme ameliyat ile olacakt›r.
Bu ortamda dünyadan birtak›m iyi haberler geldi¤ini söylemek anlams›zd›r.
Amerikan toplumunun tekrar ç›lg›nca
tüketece¤ini ve dünyay› ekonomik anlamda sürükleyece¤ini beklemek gerçeklerle zihni ifllevinin kopmas› demektir.
Baflka bir ak›l hastal›¤› vakas› da Avrupa’da yaflanmaktad›r. Eskiden do¤rudan ya da dolayl› olarak Sovyet sitemine ba¤l› olan do¤u Avrupa ülkelerine
Bat› Avrupa bankalar›n›n aktard›¤› paran›n haddi hesab› yoktur. ABD piyasalar›nda büyük darbe yiyen Avrupa bankalar›na alt›n vurufl do¤u Avrupa ülkelerine verdikleri kredilerden gelecektir.

‹

Bu ülkelerin tamam›n›n nüfusu Türkiye
etmez iken, bu ülkelerin hiç birinde tasarruf gelene¤i, imalat sanayi alt yap›s›,
hizmet kalitesi, geliflmifl tüketim al›flkanl›¤›, geliflmifl alt yap›, bankac›l›k sitemi,
mali piyasalar ve demokrasi gelene¤i
yok iken, derecelendirme kurulufllar›,
bol kepçeden not vermifl ve Avrupa
bankalar› da devasa krediler açm›flt›r.
Yukarda sayd›¤›m›z hiçbir altyap›ya sahip olmayan bu ülkelere verilen krediler
nas›l tahsil edilecek çok merak ediyorum. Bu ülkeleri ‹MF ve AB ç›pas› da
kurtaramaz. Avrupa hala mezarl›ktan
geçerken ›sl›k çalmaya devam ediyor.
Akl›n ifllevini tamamen kaybetti¤i
bölge ise ne yaz›k ki bizim ülkemiz.
Ak›l hastal›¤›n›n en ileri derecesi ülkemizde yaflan›yor. Krizden en az etkilenen ülke olaca¤›m›z ›srarla söylüyor.
Krizin merkez ülkesi ABD’de 2008’in
son çeyre¤inde ekonomi yüzde -0,8,
2009’un ilk çeyre¤inde ise yüzde -2,5
küçülme olurken, bizim ülkemizde ayn›
dönem itibariyle yüzde -6,2 ve yüzde 12 (bekleniyor). ‹flsizlik ABD’de yüzde
9,4 iken bizde yüzde 16,2 seviyesinde.
ABD’de reel faiziler negatifken bizde
ÜFE baz›nda yüzde 12,5. ‹hracat›m›zdaki ayl›k daralma yüzde 40 seviyesinde. Bütçe ilk defa faiz d›fl› aç›k vermektedir. Takipteki kredi oranlar› h›zla artmaktad›r. ÜFE baz›nda deflasyon bafllad›.
Ülkemizde kur, faiz ve enflasyonda
art›fl›n olmamas› hayra yorumlanmakta.
Bu noktada ak›l gerçekle nitelik ve nicelik olarak da kopmakta ve ak›l hastal›¤›n›n en ileri vakas› ortaya ç›kmaktad›r. Alt› y›ldan bu yana verilen d›fl ticaret aç›¤› ile ülkenin KOB‹ ve istihdam
potansiyeli h›rpaland›¤›ndan talep kronik olarak geri çekilmifltir. Talebin olmad›¤› ortamda, talebin fonksiyonlar›
olan kur, faiz ve enflasyondaki düflüflü
hayra yormak, hayra alamet de¤ildir.
Büyüme ve istihdamdaki dramatik kayba ra¤men hala cari aç›k vermek ise
ekonomide ba¤›ms›zl›k ya da yönetilebilirlik yetene¤imizin kayboldu¤unu gösterir.
Oysa içinde bulundu¤umuz uluslar
aras› durum ülkemizin kronik sorunlar›n› (kay›t d›fl›l›k, tasarruf eksikli¤i, car
aç›k, istihdam, büyüme vb) çözmek için
son derece mümbit imkânlar sunmaktad›r. Ancak bunu baflarmak için akl›m›z› normal olarak kullanmal› ve mutlaka yelkenlerimizi rüzgâra do¤ru tutmal›y›z.
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‹kinci nesle yetkinlik e¤itimi

O

stim’in genç yöneticileri ODEM’in düzenledi¤i e¤itimde
bir araya geldiler.
Geçti¤imiz aylarda bafllayan Ostim’deki ‹kinci
Nesil Buluflmalar›
kapsam›nda düzenlenen e¤itime
Bertol Beton’dan
‹pek ‹pek, Gökser
Makina'dan Serhat Ünal, Telmek’ten Bülent
Özkan Özönder,
Er Makina'dan
Burcu Erdo¤an,
EMGE’den Müge
Ertu¤, Yeter Makina'dan Serkan
Yeter, Gülhan Kauçuk’tan Emrah De¤irmenci
ve Taviller’den Murat Tavil
kat›ld›.
‹stanbul Kültür Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkezi
E¤itmenlerinden Zafer Erkoç’un verdi¤i e¤itimin konusu “Aile fiirketlerinde Çal›flanlar›n Konumland›r›lmas›n›n Yetkinlik ve Yetenek Yönetimine Göre Yap›lmas›” idi. Kalite Yönetim

Sistemleri üzerine ders veren Erkoç, aile flirketlerindeki yap›, dünyadaki iyi or-

ganizasyonlar›n nas›l yap›land›¤› ve iyi yönetilen bir
aile flirketinin bileflenleri
gibi konulardan bahsetti.
Tüm flirketlerde personelin
konumland›r›lmas› önemli
oldu¤unu, genellikle bunun
aile flirketlerinde duygusal
mant›kla yada yak›nl›k derecesine göre yap›ld›¤›n› oysaki kurumsallaflmadaki en
önemli ad›m›n yetkinlik ve

yeteneklere göre do¤ru konumland›rma yapabilmek
üzerine kurgulanan e¤itim;
organizasyon
karfl›s›nda yetenek ve bilgiyi bir iflin gerektirdi¤i
standart performansa dönüfltürebilmek, kiflinin
yapmaya yeterli oldu¤u
iflin özelliklerini belirlemek, organizasyon içindeki pozisyon
ya da rol için
ihtiyaç duyulan ve en
yüksek performansa sahip
kiflileri ay›rt edebilmek ve
etkin performans› belirlemek amaçlar›n› tafl›yor.
E¤itime kat›lan geç yöneticiler de konunun yararl›
ve uygulanabilir oldu¤unu,
e¤itmeni konusunda uzman
ve çok baflar›l› bulduklar›n›, bu tür e¤itimlerin devam etmesini istediklerini
belirttiler.

Yenilenebilir enerjiye büyük teflvik

K

riz nedeniyle duran
yat›r›mlarda hareketlenme sa¤lamak isteyen hükümet, yenilenebilir
enerjiye bugüne kadar görülmemifl fiyat garantisi verecek.
TBMM'de ilgili alt komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre, yenilenebilir
enerji yat›r›mlar›na uygulanan 5.5 eurocent/kilovatsaat
al›m garantisi art›r›larak, idroelektrikte 7, rüzgarda 8, jeotermalde 9, biomasta 14, günefl ve fotovoltoik enerjide
20-28 eurocent/kilovatsaat
olarak uygulanacak.
Güneflte 20, di¤erlerinde
10 y›l boyunca teflvik verilecek düzenleme ile ayr›ca
yerli üretime ek fiyatla al›m
garantisi sunulacak. Böylece
devletin al›m garantisi sundu¤u fiyat hidroelektrikte
9.5, rüzgarda 10.5, güneflte
30-38 eurocent/kilovatsaate
kadar ç›kacak.
Yap›lan aç›klamaya göre,
yenilenebilir enerjide al›m
garantilerini yükselterek yat›r›m› cazip hale getirmeye
haz›rlanan hükümet, Sanayi,
Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baflkan›
Soner Aksoy taraf›ndan
TBMM’ye sunulan ve alt komisyonda kabul edilen kanun teklifiyle yenilenebilir
enerji yat›r›mlar›na çifte tefl-

vik verecek.
Al›m garantileri
art›r›l›yor
Yenilenebilir enerji yat›r›mlar›n›n tümünde bu zamana kadar 5.5 eurocent /
kilovatsaat al›m garantisi
veren hükümet, önümüzdeki
günlerde yasalaflmas› beklenen yeni düzenleme ile hidrolikte al›m garantisini 7 eurocent/ kilovatsaate ç›karmay› öngörüyor. Teklife göre rüzgar enerjisi yat›r›mlar›nda bu rakam 8 eurocent/kilovatsaat iken jeotermalde 9 eurocent/kilovatsaat, biomasda 14 eurocent/kilovatsaat, deniz, dalga ve gelgitten elde edilen enerjide 16
eurocent/kilovatsaat olacak.
Günefl ve fotovoltaikde ise
20-28 eurocent/kilovatsaat
al›m garantisi verilecek.
20 y›la kadar garanti,
yerli üretime ek teflvik
Rüzgâr, jeotermal, hidrolik ve biomasda al›m garantileri 10 y›ll›¤›na verilirken,
günefl ve fotovoltoikte bu sürenin 20 y›l (10 art› 10 y›l)
olmas› öngörülüyor. Yat›r›mlarda yerli parça kullan›lmas› halinde rüzgar ve hidrolik
enerji yat›r›mlar›nda 2.5 eurocent/kilovatsaat ek al›m fiyat› verilmesini öngören dü-

zenleme, günefl enerjisi yat›r›mlar›nda yerli imalat teflvi¤ini 10 eurocent/kilovatsaate kadar ç›karacak.
Rüzgar santrallerinde
direk s›n›rlamas›
kald›r›lacak
EPDK’n›n lisans verirken
dikilecek direk say›s›n› da
belirlemesine dayanan uygulamay› de¤ifltiren düzenleme, üreticiye lisans üretim
miktar›n› aflmamak kayd›yla
istedi¤i kadar direk dikme
hakk› getirecek. Zaman zaman rüzgar›n yetersiz olmas› nedeniyle yat›r›mc›n›n elde etti¤i enerji miktar›n›n
düfltü¤üne dikkat çeken
Soner Aksoy, “Lisans verirken EPDK, dikilecek direkt
say›s›n› da belirlemifl. Ancak rüzgar›n fliddetinin azalmas› nedeniyle, izin verilen
direklerle yat›r›mc›n›n
lisans miktar›n› bulmas›
mümkün olmuyor. Bu
durum, iflletmenin fizibilitesini de¤ifltiriyor. Biz
yeni düzenlemeyle, üretimde
lisans düzeyini aflmamak
kayd›¤›yla, istedi¤i kadar
direk dikebilme imkân›
getiriyoruz. ‹sterse yat›r›mc›, o direkleri baflka yere de
tafl›yabilir. Say›lar› rijit bir
flekilde koruman›n anlam›
yok” dedi.

Oyun da, hayat da
devam ediyor

1

6 y›ld›r ‹zmir’de Ekonomik Çözüm
Gazetesi’ni yay›nlayan ve yöneten de¤erli dostum, a¤abeyim A. Yener Özkesen’in “Oyun da hayat da devam ediyor“
yaz›s›n› köfleme tafl›mak istiyorum. O¤lu
Özcan Özkesen’ i talihsiz bir kaza sonucu
kaybeden Yener abinin ac›s›n› da paylafl›yor, Ekonomik
Çözüm ailesine
baflsa¤l›¤›, Özcan
Özkesen’e Allah’tan rahmet diliyorum.
Hayat film gibi
devam ediyor…
Bu dram ister
tek perdelik, ister
üç k›s›ml›k. Nas›l
görürseniz görün.
Do¤al olarak bizVeli Sar›toprak
ler de bu oyunun
velisaritoprak@gmail.com
bir parças›y›z.
Film sona erdi¤inde elimize bir karne veriliyor. Bu karne parayla pulla de¤il, oyundaki
rolünüzü oynama baflar›s›na göre veriliyor.
fiu anki global ekonomik krizdeki davran›fllar›n›z, aile yaflam›, arkadafl çevresindeki
iliflkiler, ifl hayat›ndaki bat›fllar, ç›k›fllar vb.
hepsi karnenize not olarak düflüyor.
‹nsano¤lunun öbür dünyaya tafl›yabilece¤i
tek bir fley var: O da bu karnedeki notlar.
Ticaret, denizin dalgalar› gibi, sizi bazen
indirir, bazen ç›kar›r.
Yaflad›¤›m›z global kriz de insano¤lu için
bulunmaz bir f›rsatt›r. Dürüst çal›flarak ayakta kalabilmenin en iyi f›rsat›.
‹flte bu krize bu aç›dan bakarsak, yani f›rsat olarak görürsek; yapabilece¤imiz çok fleyin oldu¤unu da görürüz.
Türkiyemiz'de bugünlerde ekonomik olarak baz› göstergeler ve oluflumlar var. Bunlar›n en dikkati çekenlerini s›ralarsak;
- IMF'yle yap›lacak anlaflma konusu, belirsizlikleri artarak sürüyor.
-Yurt d›fl› piyasalar karars›z.
- Döviz kuru düflmüyor, fakat borsa da
yükselmeye devam ediyor.
- D›flar›da de¤er kaybeden dolar içeride
direniyor.
- Euro/dolar paritesi son bir haftada
1,35'lik seviyesinden 1,40'›n üzerine ç›kt›.
- Buna karfl›n paritenin dolar/Tl paritesi
üzerinde etkisi olmad›. Dolar/Tl kuru l,53
ün alt›nda kalmakta zorlan›yor.
- Merkez Bankas›'n›n 50 baz puanl›k son
faiz indirimine ra¤men tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. l0 gün önce yüzde
11.66'ya kadar gerileyen gösterge tahvilin
birleflik faizi 12,47'ye kadar yükseldi
Bu rakamlar hayat›n canl›l›¤›n› gösteriyor.
Her güne yeni bir olayla bafll›yoruz. Yukar›daki günlük veriler de bir gün gelip mazi
olacak. Ticari hayatta kimimiz batacak, kimimiz ç›kacak. Ama sonunda kötü günler
geride kal›p, iyileri bafllayacak. fiimdi dayan›flma zaman›. fiimdi çal›flma zaman›. fiimdi
al›flverifl yap›p birbirimize destek olma
zaman›.
Çünkü hayat devam ediyor.
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ürkiye uzun y›llar de¤iflik isimler alt›nda teflvik politikalar› uygulamaktad›r. Siyasal iktidarlar›n ekonomi
politikalar›n› do¤rudan uygulama arac› olmas› nedeniyle teflvik mevzuat›, her dönemde ekonomiyi ve ülkeyi kurtar›c› bir
faktör olarak gündeme getirilmifltir. Bu
yaz›mda geçmifl uygulamalardan ders almak, ayn› olumsuzluklar› tekrar yaflamamak ad›na baz› tespitler yapaca¤›m.
3 Haziran günü Baflbakan taraf›ndan
bakanlar›n kat›l›m›yla aç›klanan teflvik
tedbirleri önceki uygulamalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda radikal baz› de¤ifliklikler içermektedir. Ancak iflin laf k›sm›ndan icraat
k›sm›na geçilebilmesi için gerekli mevzuat
düzenlemelerinin bir an önce yap›lmas›
gerekmektedir. Geçmifl baz› uygulamalarda oldu¤u gibi k›sa sürede tebli¤ ve genelgeler yay›nlanmazsa düzenlemeler ka¤›t
üzerinde kalacakt›r. Geçmifl y›llarda kararnamelerde yer alan enerji teflviki, arsa
tahsisi gibi baz› teflvik tedbirleri, tebli¤ ve
genelgelerle uygulamaya yönelik düzenlemeler yap›lamad›¤› için kâ¤›t üzerinde
kalm›flt›r. Bu arada farkl› teflvikler için
farkl› kurulufllar›n yetkili olmas› da genelgelerin yay›nlanamamas›na ya da geç yay›nlanmas›na yol açm›flt›r.
Y›llarca teflvik mevzuat›nda orta ve
uzun vadeli kredilerin faizlerine sa¤lanan
kolayl›k ya da bu tip kredilerde vergi resim harç istisnas›na iliflkin teflvik hükümleri düzenlenmifltir. Ancak bu düzenlemenin
yap›ld›¤› y›llarda Türkiye’de hiçbir banka
orta uzun vadeli yat›r›m kredisi kulland›rmamaktayd›. Buna ra¤men o hükmün
mevzuatta sürekli yer almas›n›n pratik anlam›n› hep merak etmiflimdir.
Kanaatimce aç›klanan teflvik tedbirlerinin yaflanan ekonomik krizle ilgisi bulunmamaktad›r. Çünkü çal›flmalar›n uzun süredir devam etti¤i bilinmektedir. Çal›fl›lan
metne krizle ilgili baz› eklemeler yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Kanaatimce kriz düflünülerek yap›lan do¤rudan transfere yönelik
düzenlemeler, en etkili ve en çok ifle yarayacak düzenlemeler olacakt›r. Teflvik
tedbirleriyle ilgili genel de¤erlendirme tefl-
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Yeni teflvikler eski
teflvikleri aratmad›
vikler ana bafll›klar halinde afla¤›da yorumlanm›flt›r.
n Türkiye’nin dört bölgeye ayr›lmas› ve her bir bölgeye farkl› teflviklerin sa¤lanmas›: Önceki teflvik tedbirlerine göre daha detayl› ve üzerinde çal›fl›lm›fl, analitik bir bölgesel ayr›m yap›lm›flt›r. Bu kadar detayl› olmamakla birlikte Türkiye’deki bölgeler her teflvik düzenlemesinde farkl› kriterlere göre s›n›fland›r›lmaktayd›. Ancak bugüne kadar bu s›n›fland›rmalara dayanan teflvikler illerimizi
z›platacak derecede etkili olmam›flt›r. Bölgelerin yap›sal problemlerinin bulunmas›
nedeniyle konjonktürel tedbirler ifle yaramam›flt›r. E¤er ifle yarasayd› sosyoekonomik geliflmifllik düzeyi yüksek olan iller
aras›na mutlaka Do¤u ya da Güneydo¤u
Anadolu’dan birkaç il girerdi. Tesislerin
tafl›nmas›, arazi tahsisi, yat›r›m kredileri
faiz ödemelerine destek teflvikini de bu
kapsamda de¤erlendirmek mümkündür.
n Dört bölgeye göre vergilerdeki
farkl›laflma ve SSK iflveren pay›n›n
hazine taraf›ndan ödenmesi: Bu tedbirin iflletmelere do¤rudan etki sa¤layaca¤› aç›kt›r. Uygulamaya dönük mevzuat›n
kapsam› bilinmemekle birlikte bölgesel
farkl›laflt›rmay› en anlaml› k›lan bir tedbirdir.
n Öncelikli sektörler: Kara tafl›t›,
tekstil, konfeksiyon, deri, madencilik, t›bbi aletler, ilaç, elektronik hava arac›, makine imalat›, demiryolu, liman, transit boru hatt› tafl›mac›l›¤› ve kimya olarak belirlenen on iki sektördeki belli tutar›n üzerindeki yat›r›mlara teflvik imkan› getiril-

mifltir. Yat›r›m tutarlar› da dikkate al›nd›¤›nda bu teflvik büyük iflletmeleri ve yabanc› yat›r›mc›lar› cezp edecektir.
n Tüm bölgelerde uygulanacak
gümrük vergisi ve yerli makine KDV
deste¤i: Genel teflvik sistemi içinde daha
önce de uygulanan bu teflvik, çok önemli
avantajlar sa¤lamasa da yeni yat›r›mlar›
teflvik etmekten daha çok zaten yat›r›m
yapacak olanlar›n yararlanaca¤› bonus
özellikli bir teflvik olacakt›r. Hangi yat›r›m
konular›n› kapsayaca¤› mevzuattaki düzenlemelerle aç›kl›¤a kavuflacakt›r. Genifl
bir yelpazede yat›r›mlar›n yararlanmas›
halinde yat›r›mc›lar için ciddi bir motivasyon olacakt›r.
n ‹stihdamla ilgili tedbirler: Daha
önceki düzenlemelerde olmayan krizle
alakal› olarak pakette yer ald›¤› düflünülen
bu tedbir k›sa vadede önemli bir etki yaratacakt›r. K›sa vadede 120 bin kifli ifle
al›nacakt›r. Gerçi Türkiye’de istatistiklere
yans›yan iflsiz say›s›n›n 4 milyona yaklaflt›¤› ve son aylarda ayl›k art›fl›n bile 120
binin üzerinde oldu¤u dikkate al›n›rsa öngörülen istihdam say›s› sadra flifa olmaz
gibi görünmektedir. Bence mesleki e¤itime yönelik destek çok daha önemlidir.
Üniversite kap›s›nda bekleyen ciddi miktarda genç ve dinamik nüfusumuz vard›r.
Bu gençleri toplum için üretken yapmal›y›z. Mesleki e¤itim teflvikleri art›r›larak devam ettirilmelidir. Hatta bask› gruplar›m›z
ve meslek odalar›m›z mesleki e¤itim konusunda sorumluluk üstlenmelidir. ‹stihdamla birlikte 500 bin gencimizin mesleki
e¤itimden geçmesi ve do¤rudan istihdam
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imkân›na sahip olmas› en önemli teflvik
tedbiridir. Gerek istihdam gerekse mesleki
e¤itim teflviklerinde uygulama kriterleri ve
tercih süreci objektif olmal› ve k›sa tutulmal›, iflleyifl siyasetçilerimizin de¤erli vaktini alacak hale getirilmemelidir.
n Kredi Garanti Fonu uygulamas›: Do¤rudan KOB‹’leri ilgilendiren tek
teflvik olarak görülmektedir. Elbette kredi
kullanacak KOB‹’ler için kredi garanti fonu önemli bir avantajd›r. Halen TOBB taraf›ndan kurulan Kredi Garanti Fonu A.fi.
faaliyettedir. ‹flleyifli, h›z› ve kontr garanti
olarak nas›l bir enstrüman isteyece¤i bilinmemektedir. Ayr›ca önemli olan KGF’nin
verece¤i garanti de¤il, bu garantiye dayanarak bankalardan sa¤lanacak kredidir.
E¤er bankalar›n kulland›raca¤› kredi
faiz oran›, vadesi ve di¤er flartlar›yla KOB‹’lerimiz için uygun olmazsa eldeki garantinin bir anlam› olmayacakt›r. Teflvik
paketinin elbette finansal bir maliyeti olacakt›r. Bu maliyet bütçe aç›¤› olarak karfl›m›za ç›kacak ve bu maliyete toplumsal
olarak katlan›lacakt›r. Kafl›k ve kepçe aras›ndaki fark› düflünürken zengin olan birinin nas›l zengin oldu¤u sorusuna verdi¤i
cevab› hat›rlad›m. Adam anlatmaya bafllam›fl: “Ben çok çal›flkand›m. Manavdan bir
elma ald›m. Parlatt›m, temizledim ve daha yüksek fiyata satt›m. Sat›fltan elde etti¤im gelirle iki elma ald›m. Bu elmalar› da
parlatt›m ve rayicin üzerinde bir fiyatla
satt›m. Sat›fl tutar›yla 1 kg elma ald›m, 1
kg elmay› 3 kg yapt›m. Bu flekilde sat›fl
ve al›fl faaliyetlerine devam ederken benim çok zengin olan dedem rahmetlik oldu ve bana büyük bir miras b›rakt›. ‹flte
zenginli¤imin kayna¤› bu mirast›r.”
Hayatta karfl›lafl›lan sürprizler zenginleflmeye yol açaca¤› gibi fakirleflmeye de
yol açabilecektir. fiirketlerimiz teflviklerden yararlanaca¤›m diye u¤rafl›rken bütçe
aç›klar›n›n kontrol edilememesinden kaynaklanan enflasyon oranlar›, faiz oranlar›,
döviz kurlar› gibi göstergelerde meydana
gelecek hareketlerden dolay› zengin
olabilirler ya da zarara u¤rayabilirler.

“Krizde kazlar nas›l kümese al›nabilir?”
O

ECD 5. Vergi Forumu
sonras›nda haz›rlanan bir
raporda, vergi idarelerinin küresel kriz ortam›nda, karmafl›k finansal araçlar› bulunan
bankac›l›k kesimini vergide saydamlaflma konusunda teflvik etmesi istendi. Raporda, “Baz›
bankalar hem kendileri hem de
müflterilerinin kullan›m› için
karmafl›k yap›da finansal ifllemler gelifltirirler. Vergi idarelerinin, daha az saydam olabilen söz
konusu ifllemler hakk›nda kayg›lar› bulunmaktad›r. Vergi idarelerinin bu ifllemleri daha iyi anlamak için gerekli becerileri gelifltirme ihtiyac› vard›r” denildi.
Vergi idarelerinin, baz› bankalar›n karmafl›k finansal ürün
ve ifllemlerini, bunlar›n tafl›d›¤›
vergi risklerini anlamalar› ve
ay›rt etmelerinin zor olabilece¤ine de¤inilen ilk raporda flu saptamalar yap›ld›:
“-Baz› bankalar hem kendileri
hem de müflterilerinin kullan›m›
için karmafl›k yap›da finansal ifllemler gelifltirirler. Vergi idarelerinin, daha az saydam olabilen
söz konusu ifllemler hakk›nda
kayg›lar› bulunmaktad›r. Vergi
idarelerinin bu ifllemleri daha
iyi anlamak için gerekli becerileri gelifltirme ihtiyac› vard›r.

Bankalar vergi riski dahil, risk
yönetimiyle ilgili yüksek düzeyde regüle edilmifltir ve kendilerinden bu talep edilir. Finansal
ürünler gelifltirilirken bu süreci
anlamak ve etkinli¤ini test etmek, vergi idaresine baz› bankalardan kaynaklanabilecek vergi
riskine iliflkin önemli bilgi sa¤lar. Vergi idareleri saydaml›¤›
ve vergi ödemeyi iyilefltirici yönde karfl› stratejiler gelifltirmek
zorundad›r. Daha fazla güven,
saydaml›k ve iflbirli¤i ortam›n›
desteklemek için vergi idareleri
risk de¤erlendirmelerini bankalarla paylaflmal›, belirsizli¤in oldu¤u alanlardaki konular› tart›flmal› ve gönüllü erken bildirime
davet etmeli, belirsiz kalabilen
ürün ve hizmet gelirlerini bankalarla iflbirli¤i içinde izlemelidir.”
Raporda vergi idareleri uzman
kadrolar›n›n yetenek, mali piyasalar ve bankalarla bunlar›n
karmafl›k mali ifllemleri konusundaki bilgilerinin gelifltirilmesi için ulusal bankac›l›k örgütleriyle e¤itim konusunda iflbirli¤i
yapmalar› tavsiye edildi.
Forum’dan sonra ç›kan, “Yüksek Gelirli Bireylerle Kendili¤inden Vergi Ödeme Konusunda
Yak›n ‹liflki Kurulmas›” bafll›kl›

ikinci raporda ise, ülkelerde çok
zengin kesimlerin kontrol ettikleri çok say›daki varl›klar›, vergi gelirindeki paylar› ve vergi
sistemi üzerindeki etkileri dolay›s›yla vergi
yönetimlerinin
ilgisini çektikleri belirtildi.
Raporda çok
zengin kesimin
vergiye daha
fazla yönlendirilmesine iliflkin
“Ana Tavsiyeler” bölümünde
ise flöyle denildi:
“-Deneyimler,
iyi vergi hizmeti
ve kamunun kesin hareketinin
yüksek gelirli bireylerin vergi
ödemeye uyumunu önemli ölçüde iyilefltirdi¤ini ortaya koymufltur.
-Yüksek gelirli kesimin vergi
gelirleri aç›s›ndan oluflturabilece¤i riskler, piyasadaki ‘sald›rgan vergi planlamas›-agressive
tax planning (ATP)’ tertipleri,
ATP tedarikçileri ve yüksek gelirli bireylerin motivasyonuna
bak›larak daha fazla anlafl›lmal›d›r.
-Kaynaklara odaklanmak için,

sadece yüksek gelirli kesimin
vergilendirilmesiyle ilgili bir birim meydana getirilebilir, k›demli vergi memurlar›yla, yüksek gelirli kesimin dan›flmanlar› aras›nda bir
diyalog için çerçeve yap› oluflturulabilir.
-Stratejilerimize odaklanan bütünsel yaklafl›mla, özel ‘sald›rgan vergi planlamas›’ risklerini
hedefleyen uygun bir yasal
çerçeve yarat›labilir.
-Geçmiflteki vergi uyumsuzluklar›yla ilgili tam bildirimde
bulunmak isteyen mükelleflerin
endiflelerine aç›kl›k getirilerek,
bu alanda yap›labilecek temaslar
göz önüne al›narak, yüksek gelirli bireyler kesiminin dan›flmanlar›n›, müflterilerini özellikle etkileyecek yasa haz›rl›k sürecine dahil ederek, saydaml›¤›n
önemini vurgulayarak, yüksek
gelirli bireyler segmentiyle
uyuma yönelik iflbirli¤inin nas›l
gerçeklefltirilece¤i keflfedilebilir.”
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Omedya 3 Boyutlu Oyun Sektöründe iddial›!

B

ilgi teknolojileri alan›nda
yat›r›mlar›n› ara vermeden sürdüren Omedya
A.fi., TRT için yapt›¤› 3 boyutlu
reklamoyun ile, oyun sektöründe de iddial› oldu¤unu gösterdi.
TRT 1 ekranlar›nda Formula1
yar›fllar›n› izleyicilerle
buluflturan Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu’nun resmi
portal›nda yay›nlanan Omedya
imzal› 3D Formula yar›fl oyunu
15 günde 500 bin hite ulaflt›…
Son dönemde 3 boyutlu
simülasyon, oyun ve etkileflimli
multimedya alanlar›nda yürüttü¤ü projelerle dikkatleri üzerine çeken Omedya A.fi. internet
üzerinde yüksek 3D grafik
kalitesi, fizik simülasyonu ve
yapay zeka bileflenlerini bir
araya getirdi¤i TRT Formula 3D
Yar›fl Oyunu ile bir ilke imza

att›.
Formula 1 Yar›fllar›n›n
yap›ld›¤› ‹stanbul Park pistinde
yay›nc› kurulufl TRT taraf›ndan
kurulan özel standta araç
simülatörlerine de entegre
edilen Formula 3D yüzlerce F1
izleyisi taraf›ndan yar›fl öncesi
ve sonras› oynand›.
Omedya A.fi. Genel Müdürü
Ümit Güçlü, yeni dönemde farkl›
3D Reklamoyun projelerini de
hayata geçireceklerini
belirterek, “3 Boyutlu reklamoyun sektöründe bir Türk flirketinin üretim kalitesini göstermesi aç›s›ndan TRT için yapt›¤›m›z
3D Yar›fl oyunu büyük önem
tafl›maktad›r. 15 gün gibi k›sa
bir sürede 500 bin hite ulaflma
baflar›s›n› gösteren bu oyunla
sektörde ne kadar önemli bir
yerde oldu¤umuzu bize göstermifltir” dedi.

Ekonomi gazetecileri
derne¤i ödül verdi

E

konomi Gazetecileri Derne¤i’nin (EGD) geleneksel yaza merhaba program› ifl dünyas› de
sahiplerini buldu. Program›n aç›l›fl konuflmas›n› EGD Baflkan› Celal Toprak ile ev sahibi olarak
Murat Yalç›ntafl yapt›. D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan törende yapt›¤› konuflmada EGD'nin “Yaza Merhaba” etkinliklerine her sene
hiç aksatmadan kat›ld›¤›n› belirterek, “Kendimi burada ev sahibi gibi hissediyorum" dedi. Ça¤layan
ekonomik krizle ilgili de¤erlendirmelerde de bulundu. Törende Rüfltü Bozkurt, Vahap Munyar, Abdurrahman Y›ld›r›m, Fikri Türkel, Celal Toprak, ‹dris
Çokal ve Selçuk Geçer'den oluflan jüri üyelerine
plaket verildi. Jürinin plaketlerini veren Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi Koç, programa davet edildi¤i için teflekkür etti. EGD’nin bu y›l
ilk kez düzenledi¤i yar›flmada En ‹yi Haber Dal›nda
Milliyet Gazetesinden Serkan Arman, “Baflbakan
‘one minute’ dedi. Unak›tan'›n o¤lu marka yapt›''
haberi ile ödüle lay›k görüldü. Arman ödülünü Zafer
Ça¤layan'›n elinden ald›. Baflar› Hikayesi dal›nda
Anadolu Kobi sayfas›ndaki çal›flmalar›yla Sabah
Gazetesi'nden fiah Tanyeri ve Aksiyon Dergisi'nden
Zafer Özcan'›n “Sanayicinin çilekefl duayenleri” çal›flmalar›na ödül verildi. TEB Kobi TV'deki çal›flmalar› övgüye de¤er bulunan Mehmet Ali Do¤an'a
ödül verilirken, Jüri Özel Ödülüne ise Milliyet Gazetesi'nden Bülent Yard›mc› de¤er görüldü. Geçen
günlerde hayat›n› kaybeden ekonomist Salih Neftçi
an›s›na da plaket takdim edildi. Neftçi’nin plaketini
Star Gazetesi Ekonomi Müdürü O¤uz Karamuk ald›. Törende baflar› kazananlara Y›ld›z Holding Biliflim ve Ambalaj Grubu Baflkan› Cahit Paksoy da birer hediye verdi.

ASAD yeni teflvik
paketinden memnun

B

aşbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik paket sanayici tarafından memnuniyetle karşılandı. Yatırımcıların desteklendiği
pakette az gelişmiş bölgelere daha fazla gelişmesine
destek olundu.Konuyu değerlendiren OSTİM deki
derneklerden Ankaralı Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, paketin Ankara’da
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat olduğunu söyledi. Daha sonra “Burada, KOBİ seviyesinde makine ve makine yedek parça imalatı yapan
firmalardan oluşan bir sanayimiz var. Paketin makine
imalatını desteklemesi de bizleri sevindirmiştir. Böylelikle makine imalatında dünya ile rekabet eder hale
gelebiliriz ” diye devam etti.

Çevre için at›k piller geri dönüflüme

A

vrupa Birli¤i’nin
91/157/EEC Say›l› direktifine uyum kapsam›nda ç›kar›lan At›k Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeli¤ince, Türkiye’nin önde gelen pil ithalatç›lar›
bir araya gelerek Tafl›nabilir Pil
Üreticileri ve ‹thalatç›lar› Derne¤ini (TAP) kurdular.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan, Türkiye’de at›k pil konusunda yetkilendirilmifl ilk ve tek
kurum olan TAP, önümüzdeki 10
y›l içerisinde AB kriterlerine uygun bir at›k pil yönetimini oluflturmay› hedefliyor. Bu hedef do¤rultusunda at›k pillerin toplanmas›,
tafl›nmas›, bertaraf› ve geri kazan›m› gibi fiziksel faaliyetleri yerine
getirmek üzere çal›flmalar›n› yürüten TAP, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi öncülü¤ünde bafllatt›¤› çal›flmalar›n› Türkiye geneline yaym›fl ve bugün 150’den fazla belediye ile protokoller gerçeklefltirmifl. Bu protokoller kapsam›nda
belediyelere çeflitli boyutlarda pil
toplama kutular› ve bidonlar› ile
yeterli say›da e¤itim malzemesini
ücretsiz olarak gönderilerek, bu
malzemelerin Belediyenin s›n›rlar›
içerisinde da¤›t›lmas›n› sa¤lan›yor.
Belediyelerin yan› s›ra çeflitli zincir marketler, yayg›n özel sektör
kurulufllar› ve üniversitelerle de
ortak çal›flmalar yürüten dernek,
pil toplama a¤›n›n her geçen gün
genifllemesi için çal›fl›yor.
TAP taraf›ndan toplanan ve
toplat›lan at›k piller mobil ayr›flt›rma tesislerinde hareketli bant sistemiyle flarj edilebilen ve flarj edilemeyen olarak gruplar›na göre s›n›fland›r›l›yor. fiarj edilebilen piller, T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›ndan özel hurda pil ihracat izni
alm›fl firmalar vas›tas›yla geri kazan›m için yurtd›fl›na gönderiliyor.
Di¤er at›k piller ise s›zd›rmazl›¤›
sa¤lanm›fl ve belediye düzenli at›k
depolama sahas›nda TAP taraf›n-

dan özel olarak infla edilmifl gömme depolarda bertaraf ediliyor.
At›k pillerin içerisindeki çeflitli
kimyasal maddeler
çöp depolama alanlar›nda yeralt› sular›na ve topra¤a kar›flarak kirlilik yaratt›¤›n› belirten
TAP yetkilileri;
bunlar›n naylon torba, karton kutu ya
da kavanozlarda biriktirip, süpermarketlerde, okullarda,
muhtarl›klarda, belediyelerin belirledi¤i toplama
merkezlerinde bulunan at›k pil kutular›na at›lmas› veya pilin sat›n
al›nd›¤› sat›fl noktas›na geri götürülmesi gerekti¤ini belirtiyorlar.
De¤erli metalleri içeren kullan›m
süresini tamamlam›fl pillerin geri
dönüflüme kazand›r›labilece¤ine
dikkat çeken yetkililer, kullan›m

süresi dolmufl pillerin fiziksel ve
kimyasal ifllemlerden geçirilerek
çatal b›çaktan saate, cep telefonundan kaleme, k›saca
bünyesinde metal
içeren birçok ürünün hammaddesi
olarak kullan›labilece¤ini ifade ediyorlar.
Çevrenin korunmas› ve at›k piller
bünyesindeki metallerin geri dönüflüme kazand›r›lmas› konusunda bilinçlendirme çal›flmalar›n› yo¤un
biçimde sürdüren TAP, “daha çok
pil toplamas› ve çevreye at›lan geri kazan›labilen metallerin bofla
gitmemesini sa¤lamak, do¤al kaynaklar›n verimli kullan›labilmesine hizmet etmektir” görüflünden
hareketle ilkö¤retimde ve bas›nda
çeflitli kampanyalar düzenliyor.

At›k pillerle ilgili nelere dikkat edilmeli?
l Ev veya ifl yerlerinde kullan›lm›fl (at›k) piller evsel çöplerle
kesinlikle kar›flt›r›lmamal› ve
rastgele sokaklara at›lmamal›.
l At›k piller topra¤a gömülmemeli.
l At›k piller denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona
at›lmamal›d›r.
l At›k piller ateflte yak›lmamal›.s
l At›k nikel-kadmiyum pillerinin insan sa¤l›¤›na oldukça zararl› kadmiyum maddesi içerdi¤i
unutulmamal›.
l At›k haldeki piller ayr› bir
yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmeli.
l Evinizde veya iflyerinizde
at›k haldeki piller uzun sürelerle

muhafaza edilmemeli.
l At›k piller bulundu¤unuz
yere en yak›n mahaldeki at›k pil
toplama kutusuna at›lmal› veya
sat›n al›nd›¤› yere götürülmeli.
l At›k pillerin bünyelerindeki
baz› metallerin geri kazan›labilece¤i unutulmamal›.
l At›k pil toplama noktalar›n›n nerelerde oldu¤u araflt›r›lmal›.
l Çevreye dost olan pillerin
1865 y›l›ndan beri kullan›mda
oldu¤u, çevrenin pek sevmedi¤i
c›va ve kadmiyum elementlerini
içeren pillerdeki sa¤l›¤a zararl›
maddelerin azalt›ld›¤›n› ve bu
türdeki pil at›klar› için yüksek
toplama hedeflerinin konuldu¤unu hat›rlanmal›.
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Anadolu’da Ekonominin
Desteklenmesi Projesi
P.P›nar Ifl›n

A

nadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesi; Türk ve Alman
Hükümetleri aras›nda imzalanan
ve 18.03.2004 Tarih ve 25406 Say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanan “Nota
Teatisi” kapsam›nda yürütülmektedir.
Proje ilk dönem uygulamas›
18.03.2004-31.12.2008 tarihleri aras›nda Ostim / Ankara, Kahramanmarafl ve Malatya’da gerçeklefltirilmifltir.
Proje, bu bölgelerde afla¤›daki belirtilmifl sektörlere yönelik faaliyet göstermifltir.
• Ankara / Ostim -Metal sektörü
• Kahramanmarafl - Paslanmaz çelik mutfak gereçleri imalat sektörü
• Kahramanmarafl ve Malatya Konfeksiyon ve giyim imalat sektörü
• Kahramanmarafl -Biber iflleme
sektörü
Proje kapsam›nda Ostim ’de yürütülen faaliyetler;
- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi
Baflkanl›¤› (KOSGEB),
- Alman Teknik ‹flbirli¤i Kurumu –
(GTZ),
- OSTIM Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlü¤ü-(OST‹M OSB) ve
- Ostim Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (OS‹AD) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.
Projenin amac›, Küçük ve orta ölçekli iflletmelerin (KOB‹) ulusal ve
uluslararas› rekabet gücünü art›rmak
olarak tan›mlanm›fl ve seçilmifl bölge/sektörlerdeki KOB‹’lerin ulusal ve
uluslar aras› piyasalarda rekabet güçlerini sektöre özel uygulamalar ile
artt›rmak, KOB‹’lere hizmet veren
kurum/kurulufllar›n hizmet kapasitelerinin ve üyelerini temsil kabiliyetlerini gelifltirmek ve Kahramanmarafl ile
Malatya illerinde ekonomik kalk›nma
için örnek model gelifltirmek hedefler
olarak belirlenmifltir. Proje amaç ve
hedeflerine ulaflabilmek için, KOB‹’lere oldu¤u gibi, KOB‹’leri destekleyen kurum/kurulufllara da e¤itim
ve dan›flmanl›k hizmetleri sunulmufltur.
Ostim’de, projenin KOB‹’lerin
ulusal ve uluslararas› piyasalarda rekabet güçlerini artt›rmak hedefine yönelik olarak seçilmifl KOB‹’lere, ulusal ve uluslar aras› uzman bir ekibe
Proje taraf kurum/kurulufllar›n›n kat›l›m› ile, 2005-2006 y›llar›nda ilk dönem ve 2006-2007 y›llar› aras›nda
ikinci dönem çal›flmas› gerçeklefltirilen e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri
sunulmufltur. Hizmetler sonucu iflletmelerin verimliliklerinde yüzde 5-20
aras›, cirolar›nda yüzde 5-15 aras› ve
karl›l›klar›nda yüzde 5-10 aras› de¤iflen oranlarda oluflan do¤rudan veya
dolayl› olarak art›fla ilave olarak yeni
ifl ba¤lant›lar› kurmalar› sa¤lanm›fl ve
iflletme süreçlerinde iyileflmeler oluflmufltur.
KOB‹’leri destekleyen özel ve kamu kurulufllar›n talebe yönelik hizmet
sunma becerilerini gelifltirmek ve
KOB‹’lerle ilgili kurulufllar›n temsil
kapasitelerinin art›r›lmas›n› teminen;
bu kurulufllar ile iflbirli¤i gerçeklefltirebilecek Alman kurulufllar aras›nda
temas sa¤lanm›flt›r. Uluslararas› kurum/kurulufllarla karfl›l›kl› görüflmeler, ziyaretler ve dan›flmanl›k hizmetleriyle bilgi ve deneyim paylafl›m›

sa¤lanm›flt›r.
Uluslar aras› iflbirlikleri kapsam›nda; OST‹M OSB-OS‹AD ile Güneybat› Saksonya Eyaleti Chemnitz
Zwickau Plauen Sanayi ve Ticaret
Odas› aras›nda ‹flbirli¤i Protokolü,
OSTIM OSB-OSIAD ileLVI (Badenwürtemberg Eyaleti Sanayiciler Birli¤i) aras›nda ‹flbirli¤i Protokolü ve
‹ÇAS‹FED-TÜRKONFED ile LVI
aras›nda ‹flbirli¤i Protokolleri imzalanm›flt›r. ‹flbirli¤i Protokolleri kapsam›nda;
ifl gezileri, eflleflme faaliyetleri, ortak fuar kat›l›mlar›, uluslar aras› konferanslar, e¤itim, seminer, paylafl›m
toplant›lar› organize edilmifltir.
KOB‹’lere e¤itim / dan›flmanl›k
hizmeti sunacak kal›c› ve sürdürülebilir yap› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere
OST‹M OSB ile OSIAD öncülü¤ünde, OSTIM Dan›flmanl›k ve E¤itim
Hizmetleri A.fi. (ODAM) kurulmufltur. ODAM, uluslar aras› bilgi aktar›m› ve iflbirliklerinin tesisi yoluyla
Proje taraf›ndan desteklenmifl olup,
OST‹M OSB önderli¤inde ODEM
olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve
hedef kitleye nitelikli hizmetler sunmaktad›r.
Proje faaliyetleri kapsam›nda, üniversite- sanayi iflbirli¤ini teminen faaliyetler gerçeklefltirilmifl, üniversite
ve araflt›rma kurumlar› ile irtibata geçilmifltir. Bu kapsamda yurt d›fl›ndaki
üniversiteler ve Transfer Merkezleri
ile çal›flmalar gerçeklefltirilmifl ve Hacettepe Üniversitesi ile 56 ülkede 750
Transfer Merkezi ile e¤itim, dan›flmanl›k, Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji
transferleri konusunda sanayiye hizmet sunan, üniversite- sanayi iflbirli¤ine iliflkin baflar›l› bir uygulama modeli uygulayan Steinbeiss Vakf› aras›nda iflbirli¤i kurgulanm›fl ve karfl›l›kl› görüflmeler ve al›nan dan›flmanl›klar sonucu Hacettepe Üniversitesi
bünyesinde Steinbeiss Teknoloji
Transfer Merkezi kurulmufltur. Hacettepe Üniversitesi ile Chemnitz, Zwickau ve Eslingen Üniversiteleri aras›nda iflbirlikleri sa¤lanm›fl ve ö¤retim
üyeleri de¤iflim programlar› bafllat›lm›flt›r.
Kümelenme ve bölgesel kalk›nma
konular›nda e¤itim, seminer ve teknik
geziler düzenlenmifl, kaynak doküman tedarikleri, dan›flmanl›k hizmetleri sa¤lanm›fl ve OST‹M OSB bünyesinde kurulan “Yenilenebilir Enerji
ve Çevre Teknolojileri Kümesi”
oluflum süreci desteklenmifltir.
Proje ilk dönem uygulamalar›
de¤erlendirilmesi sonucu, elde edilen
baflar› ve tecrübenin yayg›nlaflt›r›labilmesi ve sürdürülebilirli¤in
sa¤lanabilmesi için, iki hükümet
aras›ndaki görüflmeler sonucu projenin ikinci dönemi kurgulanm›fl; projenin uzat›lmas›na ve uygulama bölgelerinin artt›r›lmas›na karar verilmifl
olup halen yeni dönem kurgular›
haz›rlanmakta ve ilk dönem bafllat›lm›fl çal›flmalar devam ettirilmektedir.
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Çelik sat›fl›nda
Ankara’n›n ilkleri ÇEMSA’da
A
nkara sanayisinin kaliteli çelik ihtiyac›n› karfl›lamak üzere 2006 y›l›nda kurulan Çemsa Çelik, sürekli geliflen ve kendini yenileyen kadrosuyla müflterilerine en iyi hizmeti sunmay› hedefliyor. Çemsa Çelik, baflta
otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak
üzere makine imalat
sanayi ve savunma
sanayi için gerekli çelik malzemenin sat›fl›n› gerçeklefltiriyor.
Ürün yelpazesi alafl›ml›, alafl›ms›z ve
yüksek alafl›ml›, s›cak
haddelenmifl, kabuk
soyulmufl, so¤uk çekilmifl ve tafllanm›fl
ve iste¤e göre her türlü tamamlama ifllemleri yap›lm›fl ve ›s›l
ifllem görmüfl, yuvarlak, kare, alt› köfle, lama, çelik çekme dikiflsiz boru ve baz›
özel kesitli vas›fl› çeliklerden oluflan firma, direkt sat›fl›n› yapt›¤› ürünlerin dünya standartlar›na uygunlu¤unu ve hizmet kalitesinin müflteri beklentilerinin
üstüne ç›kmas›n› kendisine misyon
edinmifl.
Çok ortakl› bir yap›ya sahip olan
Çemsa Çelik’in kurucusu Ergün Olcay,
h›zla büyüyen ve kurumsallaflan firman›n Ankara’da ilk ve tek mühendislik
kadrosuna sahip çelik sat›fl firmas› olmas›ndan da gurur duyduklar›n› belirtti.
Önümüzdeki dönemde yurtd›fl›ndan kaliteli çelik ithalat› yaparak yine Ankara’
da bir ilki gerçeklefltirmeyi istediklerini

ifade eden Olcay, bir Ostim firmas› olan
Çemsa’n›n Ostim’e s›¤mayarak dünyaya
aç›lmas›n› hedeflediklerini söyledi.
Demir - Çelik sektöründeki rekabet
yüksek oldu¤una da de¤inen Olcay,
enerji ve iflçilik maliyetlerinin yüksek
olmas›ndan kaynaklanan fiyat istikrars›zl›¤›n›n ve üretici-son
kullan›c› dengesini sa¤layan ticari firmalar›n
finansman ve vade s›k›nt›lar›n›n sektördeki
en önemli s›k›nt›lar› oldu¤unu ifade etti. ‹ç pazarda kaliteli çelik üretim yetersizli¤inin sanayiyi d›fl pazara ba¤›ml›
k›ld›¤›na dikkat çeken
Olcay “Bu ba¤l›l›k sanayicimizin ihracat yapmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Genel anlamda da
ithalat – ihracat dengesi
bozulmaktad›r. Ülkemiz demir cevheri
yönünden zengindir. Ne yaz›k ki bu
özelli¤imizi çok iyi kullanamamaktay›z.
Cevherin neredeyse yüzde 80’ini inflaat
demiri ve vas›fs›z demir üretiminde kullanmaktay›z. Bu ifllem ülkemizi de¤il,
zaten zengin olan birkaç sanayicimizi
zengin etmektedir. Devletimizin demirçelik sektöründe kaliteli çelik üretimini
sa¤layan firmalara destek olmas›, MKE’
yi yeniden atefllemesi, Asil Çelik ve
Çemtafl gibi duayen firmalar›n daha kaliteli ve seri üretime geçmesi için desteklenmesi, sektöre daha onlarca firma
kazand›r›lmas› için teflvik kredileri vermesi gerekmektedir” fleklinde konufltu.

UniKOB‹ II. Workshop
Ostim’de yap›ld›
Bülent Çil /UniKOBI Projesi Ostim Koordinatörü

U

niKOBI (Üniversiteler ve KOB‹’ler
Aras› ‹flbirli¤inin Gelifltirilmesi) adl›
projemiz, AB Sivil Toplum Diyolo¤u-Üniversiteler Program› çerçevesinde
destek gören ve AB taraf›ndan finansa edilen, 422 bi Eura bütçeye sahip bir AB projesidir. Proje sahibi konumunda bulunan
koordinatör kurum ise Gazi Üniversitesi’dir. Bozok Üniversitesi ile Siauliai Üniversiteleri de (Litvanya), projede yer alan
di¤er ortak kurumlard›r. Bunlar›n yan› s›ra,
Türkiye Teknik Elemanlar Vakf› (TÜTEV),
Türkiye ‹fl Kurumu, Ostim Organize Sanayi, Phönix Vakf› (Viyana-Avusturya), Frohs›nn Förderkre›s Derne¤i (Augsburg-Almanya) kurulufllar› da projemizdeki ifltirakçi kurulufllard›r.
‹sminden de anlafl›laca¤› gibi projemiz
üniversiteler ile KOB‹’ler aras›nda bir köprü vazifesi görüp, bu kurumlar aras›ndaki
iflbirli¤inin gelifltirilmesini amaçlamaktad›r.
‹flsizlik sorunun giderek t›rmand›¤› günümüzde bu soruna çözümler bulma ve mevcut sorunu en aza indirgeme projemizin nihai hedeflerinden biridir.
Projemizde, Türk üniversiteleriyle AB
üniversiteleri aras›nda iflbirli¤ini sa¤layacak bir a¤ (network) oluflturulmufltur. Proje
dâhilinde 19–20 Mart 2009 tarihlerinde
Litvanya’da I. Workshop gerçeklefltirilmifl
ve bu etkinlik kapsam›nda 35 kat›l›mc›

Türkiye’den olmak üzere toplamda 150 kifli yer alm›flt›r.
II. Worksop program› ise 28-29 May›s
2009 tarihlerinde Türkiye’de Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü¤ü’nün ev sahipli¤i ile Ostim’de düzenlenmifltir. Bu etkinlik Litvanya, ‹spanya, Protekiz ve Brezilya’dan gelen 35 yabanc› akademisyenler
ile Türkiye’den çok say›da akademisyen
ve sanayicilerin kat›l›m› ile gerçekleflmifltir.
“Üniversite Sanayi ‹flbirli¤inin istihdama
etkisi” temas› üzerine yap›lm›fl olan II.
Workshop program›nda kat›l›mc›lar 2 gün
boyunca sunular›n› yapm›fllard›r. ‹lk gün
aç›l›fl konuflmalar›nda Gazi Üniversitesinden proje koordinatörü Murat Savafl, Ostim
Organize Sanayi Bölgesi Baflkan› Orhan
Ayd›n, KOSGEB Baflkan› Mustafa Kaplan
birer konuflma yapt›lar.
Kat›l›mc›lar 2. Gün sunumlar›n ard›ndan Ostim Organize sanayi Bölgesinde
bulunan TELMEK Telekominikasyon Mekanik San. Tic. A.fi.’ye bir firma ziyaretinde bulundular. Program›n 3. Gününde ise
yabanc› kat›l›mc›lara ülkemizi daha iyi tan›malar› için bir sosyal gezi yap›lm›fl ve
Kapadokya Bölgesi gezdirilmifltir. Yabanc›
kat›l›mc›lar›n çok hayran kald›¤› gezide
Ürgüp’te bir otelde konaklama yap›lm›fl ve
ard›ndan program›n son günü olan 4. Gün
misafirler kendi ülkelerine geri döndüler.
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Çiçek: Türkiyesiz AB stratejik güç olamaz
D
jik güç olamaz” dedi.
“AB’den sözlerini tutmas›n›
bekliyoruz”
Çiçek, bir gazetecinin AB Parlamentosu’nda seçimlerin
yaklaflmas› nedeniyle bakanlar›n yeni
bir çal›flmas›n›n
olup olmayaca¤› yönündeki sorusuna
ise flöyle yan›t verdi:
“Avrupa Parlamentosu ile ilgili seçimler oldu¤unda,
hatta AB üyesi ülkelerin baz›lar›n›n
kendi parlamentolar› ile ilgili
Cemil Çiçek

evlet Bakan›, Baflbakan
Yard›mc›s› ve Hükümet
Sözcüsü Cemil Çiçek, Avrupa
Birli¤i Parlamentosu seçimlerinde
her zaman Türkiye’nin gündeme
geldi¤ini belirterek, “Türkiye, AB
için bir yük de¤il,
AB için önemli
f›rsatt›r. fiunu
herkesin iyi anlam›fl olmas› laz›m
gelir ki; Türkiyesiz bir AB, ekonomik güç olur, belki siyasi güç de olur ama strate-

Yaflar: Ostim’e mazeretsiz
hizmet verece¤iz

Y

enimahalle Belediye
Baflkan› Fethi Yaflar
ve beraberindeki yöneticiler Ostim Organize
Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Yaflar, Ostim'in yol, asfalt, yeflil alan, çevre ve
at›klar konusundaki talep-

lerini bürokratik engel dinlemeden yapacaklar›n› söyledi.
Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, Baflkan Yard›mc›s› S›tk› Öztuna, OSB Müdürü Adem
Ar›c› ve Yenimahalle Belediyesi birim müdürlerinin
kat›ld›¤› toplant›da Baflkan
Yaflar ve yönetim ekibi ile
hizmetlerin yap›lmas› hakk›nda karfl›l›kl› fikir al›flveriflinde bulunuldu.
Baflkan Yaflar; Ostim'in
Türkiye ve uluslar aras› ölçekte bir marka üretim
kenti oldu¤unu, buraya
hizmetin Yenimahalle’ye

hizmet anlam›na geldi¤ini
belirterek, "Bize vergi ödüyorsunuz, tabi ki sorunlar›n›zla ilgilenece¤iz. Elimizden geleni mazeret üretmeden yapmam›z gerekir. Bu
bizim görevimiz” diye konufltu.
Ostim
Baflkan›
Orhan
Ayd›n
da, OSB
Yasas›n›n hizmetler
ve yetkiler konusunda
mu¤lakl›k oluflturdu¤unu,
kimi yerel yönetimlerin bunu gerekçe
göstererek, OSB’lere so¤uk
davrand›¤›n› söyledi. Ayd›n, "OSB'ler katma de¤er
üretiyor, vergi ödüyor, istihdam yarat›yor. Giriflimci k›ymetli bir insand›r.
Biz OSB Yönetimi olarak
onlar›n üretim iklimini
iyilefltirmeye çabal›yoruz.
Ayn› fleyi bölgemizin yerel
yöneticilerinden de beklemek hakk›m›zd›r” dedi.
Toplant›da Yenimahalle
Belediye yetkilileri ile Ostim OSB yöneticilerinin
düzenli olarak bir araya
gelmesi ve çal›flma gruplar›
oluflturulmas› kararlaflt›r›ld›.

seçimleri oldu¤unda Türkiye
gündemin bafl›na oturuyor ve
herkes de bulundu¤u pozisyona
göre Türkiye ile ilgili de¤erlendirme yap›yor. Biz yapt›¤›m›z
her konuflmada flunu aç›kça ifade etti. Türkiye, AB için bir
yük de¤il, AB için önemli f›rsatt›r. fiunu herkesin iyi anlam›fl
olmas› laz›m gelir ki; Türkiye’siz bir AB ekonomik güç
olur, belki siyasi güç de olur
ama stratejik güç olamaz. Onun
için Türkiye’nin AB’ye üyeli¤i
baz› liderlerin kanaati hilaf›na;
Avrupa için bir yük teflkil etmiyor, bir f›rsat teflkil ediyor. Bunun iyi anlafl›lmas› laz›m. Bazen iç politika münazaralar›yla

seçimden önce farkl›, seçimden
sonra farkl› konuflanlara da hep
flahit olmuflumdur. Bizim
AB’den istedi¤imiz verdikleri
sözlere sadakat göstermeleri.
Ahde vefa diye bir kavram vard›r.
Kimsenin vefas›zl›k etmemesi
gerekir. Biz adalet ve hakkaniyet çerçevesinde bir iliflki sürdürmeyi istiyoruz. Türkiye
aleyhtar› yapanlar›n da bunu
anlamas› gerekti¤ini söylüyoruz. Biz verdi¤imiz sözde duruyoruz Avrupal›lardan da verdikleri sözde durmas›n› bekliyoruz.
Aksi halde AB’nin ne anlama
geldi¤ini herkes yeni bafltan
tart›flmaya bafllar.”

EMS, Türkiye’yi
pilot ülke seçti
A

BD’nin önde gelen petrol
ve do¤algaz boru hatt› iflletmecisi ve enerji servis
grubu EMS, Türkiye’nin enerji
kaynaklar›n›n stratejik merkezi
haline gelmekte oldu¤unu hesaplayarak, boru hatt› iflletmecili¤i yat›r›m›nda Türkiye’yi Do¤u Avrupa, Ortado¤u, Bat› Asya için Türkiye’yi pilot bölge merkezi olarak
seçti. EMS bölgedeki yat›r›mlar›n›
h›zland›rmak üzere Türkiye’de
Vastafl flirketi ile ortak giriflim
sözleflmesi (joint venture) imzalayarak güç birli¤ine gitti¤ini aç›klad›.
Türkiye’de EMS ve Vastafl ad›yla kurulacak ortak yeni flirketin
EPDK lisansl› yat›r›m projeleri
yan› s›ra özellefltirilecek Botafl boru hatlar›n›n iflletmesi, Nabucco,
mavi ak›m ve Irak petrol ve do¤algaz boru hatlar›na odaklanaca¤› bildirildi. Kuzey Amerika’da
halen 32 bin kilometrelik boru
hatt›n›n iflletmesini yürüten EMS
flirketinin CEO’su Tim Nesler yapt›¤› aç›klamada “EMS bölgeye yö-

nelik yat›r›mlar›nda Türkiye’yi
stratejik anlamda pilot bölge olarak seçti. Türkiye co¤rafi bak›mdan Orta Do¤u, Bat› Asya ve Do¤u
Avrupa boyunca ortak giriflim
hizmetlerimizi tedarik etmemiz
için önemli bir konumda yer al›yor”dedi. EMS ve Vastafl Türkiye
temsilcisi Osman Yorganc›o¤lu da
kurulan ortakl›k ile bölgedeki 100
milyar dolarl›k pazarda pay alma
yar›fl›nda ilk olman›n avantaj›n›
kullanacaklar›n› belirterek, “4646
say›l› yasa gere¤i Botafl’›n bu y›l
üç tüzel kiflili¤e bölünmesi, da¤›t›m faaliyeti hariç di¤er iki tüzel
kiflili¤in 2011 y›l›na kadar özellefltirilmesi öngörülüyor. Türkiye
üzerinden geçecek Do¤algaz ak›fl
trafi¤i de art›yor. Nabucco, ITGI,
Türkmenistan-Azerbaycan-IranPakistan-Irak-Suriye do¤al gazlar›n›n AB’ye ak›t›labilmesi için
h›zla çal›flmalar›n devam etti¤i ülkemizde alt yap› eksiklikleri de
ayn› h›zda tamamlan›yor. Bu Ortak Giriflim için mükemmel bir
zamanlama oldu” dedi.

Tar›m sektörüne de plânlama geliyor

B

aflbakan Yard›mc›s› ve Hükümet
Sözcüsü Cemil Çiçek, “Türkiye'de
Tar›m Havzalar› Üretim ve Destekleme
Modeli” ile sektörde arz ve talep dengesinin
getirilece¤ini söyleyerek, “Bu modelin uygulanmas›yla birlikte etkin üretim planlamas›
yap›labilecektir. Biyolojik çeflitlilik, toprak
ve su kaynaklar›n›n korunmas› mümkün olabilecektir. Bu modele 2009 y›l›n›n ikinci
yar›s›ndan itibaren geçme imkân›m›z olacakt›r” dedi. Çiçek, “Türkiye'de Tar›m
Havzalar› Üretim ve Destekleme Modeli”
ad› alt›nda bir plan sunuldu¤unu ve eylem
karar› al›nd›¤›n› bildirdi. Bu çal›flmayla ilgili
Bakanlar Kurulu karar› al›naca¤›n› ve
arkas›ndan yönetmelik ç›kar›laca¤›n› anlatan
Çiçek, bu y›ldan itibaren uygulaman›n
bafllayaca¤›n› ifade etti.

Çiçek, bugüne kadar üretim ve kalk›nma
planlar›n›n sadece co¤rafi bölgeler ve il idari
s›n›rlar› esas al›narak yap›ld›¤›n› kaydederek, tar›m sektöründe arz ve talep dengesinin istenilen düzeyde sa¤lanamad›¤›n›
an›msatt›.

