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Tasarmn oda KOB’ler olacak
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, Türk Tasarm Danma Konseyi’nin önem
verecei stratejilerden birinin de KOB’ler üzerine odaklanmak olacan söyledi.
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dilen tasarm ve bu tasarmcln dünya
pazarnda tercih edilir konuma getirilmesine, tasarmc ve sanayici ibirliinin
salanmasna, “Türk tasarm” imajnn
yerletirilmesine yönelik bir boluu büyük oranda dolduracan kaydetti.
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“Türk tasarm
imajn oluturacaz”
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anayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün,
Türk Tasarm Danma Konseyi’nin
açlnda yapt konumada, Türk
Tasarm Danma Konseyi’nin i dünyasnn, uluslararas rekabet gücünü artrmak
ve onlara tasarm stratejisi kazandrmak
için hayata geçirildiini belirterek, konseyin üretimin katma deere dönütürülmesi aamasnda en çok eksikliini hisse-

TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu, “Diyelim ki 100 liralk benzin aldnzda 31 liras benzine,
69 liras vergiye gidiyor. Yani devletin harcamasn nanse eden sizsiniz” eklinde konutu.
bin genç istihdama katlyor. Eer insanlar mutlu olacaksa, 6 milyon 3 bin kii ve
her yl istihdama katlan 700 bin genç i
bulmak zorunda. Bunlar, geleceimizin
itici güçleri. Biz bunlar iyi yönetebilirsek lokomotimiz olacak, eer mutsuz
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Ergün, “Konsey olarak öncelikli hedeflerimiz, katma deeri yüksek tasarmlarn
oluturulmas, uluslararas alanda rekabet
gücünün, tasarmn etkin kullanmyla
arttrlmas, Türk tasarmc ve tasarmlarnn dünya pazarnda tercih edilir konuma
gelmesi, tasarmc ve sanayici ibirliinin
salanmas, nihai olarak ‘Türk tasarm’
imajnn oluturulmas ve Türkiye’nin
önemli tasarm merkezlerinden biri haline
gelmesidir” dedi.
Tasarmn, son dönemde uluslararas
pazarlarda rekabet gücünün artrlmasnda
çok önemli bir parametre haline geldiinin
altn çizen Ergün, dünyada pek çok ülke-

nin, buna uygun ulusal tasarm politikalar ve programlar gelitirdiklerini belirtti.
Tüm stratejileri, marka ülke Türkiye’nin
tüm sektörlerini ileri ülkeler düzeyinde
yarabilir hale getirmek üzerine younlatracaklarn anlatan Ergün, “Türkiye
olarak, farkmz hissettirecek tasarmlar
ortaya çkarmak durumundayz. Ancak
bu ekilde giremediimiz pazarlarn kaplar Türkiye’ye açlacaktr. Bu nedenle
önümüzdeki dönemde hedemiz, yeni
ve özgün tasarmlarmzla uluslar aras
piyasalarda ‘biz de varz’ diyebilmektir.
çinden geçtiimiz bu zorlu süreçte de
‘tasarm’ stratejileri kilit rol oynayacak.
Önümüzdeki sürecin belki de en sihirli
sözcüü ‘tasarm’ olacaktr” dedi.
2002 ylnda 3 bin 800 bavuru ve 20
bin olan tasarm saysnn, 2008 ylnda 6
bin 500 bavuru, 30 bin tasarm saysna
ulatn ifade eden Ergün, 2002-2008
döneminde bavuru saysnda yüzde 70,
tasarm saysnda ise yüzde 50 art yaandna dikkat çekti.

“Devlet harcarsa benden alr”

15’de

20’de
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B

u yl 9`uncusu düzenlenen Perakende Günleri 2009`da konuan
Hisarcklolu, global ekonomik
krizle birlikte, u anda dünyann, haritas
çkartlmam ve nasl davranlaca bilinmeyen bir krizle kar karya olduunu söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birlii (TOBB) Bakan Rifat Hisarcklolu, devletin krizin etkisini azaltabilmek için bütçeden yüzde 19 orannda
harcama yaptn, bütçe açnn ise
geçen yla göre arttnn altn çizerek,
i dünyasndan devletten harcama yapmay istememesi çarsnda bulundu.
Hisarcklolu, “Diyelim ki 100 liralk
benzin aldnzda 31 liras benzine, 69
liras vergiye gidiyor. Yani devletin harcamasn nanse eden sizsiniz. O nedenle gittiim her yerde ‘Aman kardeim
devletten harcama yapmasn istemeyin’
diyorum. Çünkü harcadkça benden alacak” eklinde konutu.

sizlik en büyük tehlike
Türkiye’de bu krizle birlikte isiz saysnn 6 milyon 300 bin kiiye ulatna dikkat çeken Hisarcklolu, unlar
söyledi: “u anda 6 milyon 300 bin kii
isiz, yani mutsuz demektir. Türkiye’nin
ya ortalamasnn 28 olduunu düünürsek, bu rakam çok yüksek. Her yl 700

brakrsak en büyük ayak bamz olacak. Bu nedenle ekonomiyi büyütmek
mecburiyetindeyiz. Biz Avrupa gibi deiliz. Neredeyse her 3 kiiden biri isiz.
O nedenle, karar verici olanlarn, apkasn önüne koyup düünmek zorunda”
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Bakan Kavaf Ostim’de çocuklarla bulutu
Ç
Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf, Çrak Eitim ve Öretim Vakf'nn düzenledii "22. Giysi Datm Töreni"ne katld.

rak Eitim ve Öretim Vakf’nda
22’incisi gerçekletirilen Giysi Datm
Töreni’ne Kadn ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf, Çrak Eitim
ve Öretim Vakf Bakan brahim Karakoç ve
çok sayda davetli katld.
Törende yapt konumada Bakan Kavaf,
gerek dünyada gerekse Türkiye’de çocuklarn daha iyi artlar altnda yaayabilmesi için
olumlu gelimeler yaandna dikkat çekerek,
“Katedilmesi gereken yol çok daha uzun. Bütün çabamz, çocuklarmza daha iyi bir gelecek
hazrlayabilmek” diye konutu. Bakan Kavaf,
Türkiye'nin genç nüfusa sahip bir ülke olduunu
belirterek, “Bu nüfusu iyi yetitirip, yüksek katma deer üreten gençler haline getirirsek bizim

en büyük zenginliimiz olacaktr” dedi.
Çrak Eitim ve Öretim Vakf’nn 22
ylda yaklak 70 bine yakn genci i gücü
piyasasna kazandrdnn altn çizerek,
benzeri çalmalarn Türkiye’nin farkl
bölgelerinde de etkin olarak sürdürülmesi
gerektiine vurgu yapt.
Konumalarn ardndan Vakf Bakan brahim Karakoç, Bakan Selma
Aliye Kavaf'a törene katlmndan dolay teekkür plaketi sundu. Bakan Kavaf,
Vakf tarafndan eitim merkezi örencileri için alnan giysileri örencilere
giydirdikten sonra, örencilerle birlikte
hatra fotoraf çektirdi.

Atatürk’ü andk

A

tatürk’ün vefatnn 71’inci yldönümü münasebetiyle tüm yurtta
olduu gibi OSTM’de anma
töreni gerçekletirildi. Törende bölge sanayicilerinin yan sra “2. Kuak
Ostim” adyla faaliyet gösteren Ostimli
gençler de grup halinde yerlerini ald.
Ostim Metro stasyonu yanndaki
Atatürk heykeli önünde gerçekletirilen
törene Ostim OSB yöneticileri, bölgede
faaliyet gösteren dernek bakan ve yö-

neticileri ve iadamlar ile çok sayda
vatanda katld.
Tören Atatürk Ant’na çelenklerin konulmasyla balad. Daha sonra saat
09.05’te sirenler eliinde iki dakikalk
sayg duruunda bulunuldu ve stiklal
Mar okundu. Sayg duruu gerçekletirildii esnada trakte seyir halinde
olan araçlarn da korna çalarak törene
elik ettikleri gözlendi.

Krizleri mesleki eitim bitirir
OECD’nin ‘ çin Örenim’ projesindeki balangç raporunda ‘Mesleki eitimin kalitesinin artrlmas yönünde
harekete geçme ihtiyac var’ denildi. Ülkelere, mesleki eitimlerini iyiletirmek için be tavsiyede bulunuldu.

E

konomik birlii ve Kalknma Örgütü
(OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria
ekonomik krizden çk için daha fazla
ve iyi iler çkaran yeni bir büyüme modeline
gereksinim olduunu söyledi. Gurria, “Ancak ekonominin bu yeni büyüme kaynaklarna adapte olabilmesi için igücünün doru
becerilerle donanm olmas gerekiyor” dedi.
OECD, ekonomik krize yant vermek için
ülkelere iyeri eitimini sürdürmeleri ve tam
zamanl mesleki eitim ve öretim için artan
talebi karlamalar tavsiyesinde bulundu.

Hazrlk raporu
EkonomikbirliiveKalknmaÖrgütü’nün
‘ çin Örenim’ baln tayan, 2010 sonlarnda OECD ülkeleri için ayn adl geni bir
mesleki eitim projesinin temellerini oluturacak ana çalmaya hazrlk raporu açkland.
Söz konusu raporda, ‘Mesleki eitimin kalitesinin artrlmas yönünde harekete geçme
ihtiyac bulunduu’ vurguland. yi bir mesleki eitimin güçlü bir ekonominin önemli
parças olduu belirtilen raporda ülkelere,
mesleki eitim sistemlerini çalma piyasasnn gereksinimlerine daha iyi yant verecek
hale getirmeleri ve böylece ekonomik büyümeye destek vermelerine yardmc olacak
öneriler sraland.

‘Doru beceri gerekir’
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria raporla ilgili açklamasnda, “Ekonomik krizden sürdürülebilir bir çk gerçekletirmek
için daha fazla ve iyi iler ortaya çkaran yeni
bir büyüme modeline gereksinim var. Ancak

ekonominin bu yeni büyüme kaynaklarna
adapte olabilmesi için igücünün doru becerilerle donanm olmas gerekiyor” ifadesini
kulland. Angel Gurria, “gençlere daha nitelikli bir eitim verebilirsek baar sansmz
artar” dedi. OECD balangç raporunda Türkiye hariç birçok üye ülkenin mesleki eitimi
incelendi. Raporda ülkelere mesleki eitimlerini güçlendirmeleri için u be tavsiyede
bulunuldu:

OECD’den tavsiyeler
*Çalma piyasas gereksinimlerini karlamak için: Örenci tercihlerini ve iveren
gereksinimlerini yanstan bir mesleki eitim
program karm sunun. Ayrca iverenlerin
acil gereksinimlerini karlamak üzere gerçekletirilecek özel beceri eitimleri, becerilerin
transfer edilebilmesini salayarak i hareketliliini destekleyecektir. Ortaöretim düzeyinden sonra gerçekletirilen mesleki eitimin

maliyeti, ‘hükümet-iveren ve örenci’ arasnda, elde edilen fayda temelinde paylatrn.
*Öretmen ve eitimcilerin çalmalarnda
sürekliliin salanmas için: Mesleki kurumlarda; sanayiyle ibirliini tevik edin, parttime çalmay özendirin, ie almada esnek
yöntemleri destekleyin. yerlerinde, öretici
ve çraklar için uygun pedagojik hazrlklar
yapn. Her ülke mesleki eitimin deerlendirilmesinde standart bir çerçeve oluturmal.
*yeri eitiminin tevik edilmesi için: veren ve örencilerin her ikisinin iyeri eitimine katlmlar için yeterli tevikler sunun.
Çraklar için sözlemeli çerçevede ve geçerli
bir sigortayla birlikte nitelikli eitim salayn.
*Ekonomik krize yant vermek için: yeri
eitimlerini devam ettirin ve tam zamanl
mesleki eitim ve öretim için artan talebi
karlayn.
*Mesleki eitim politikas araçlarn gelitirmek için: verenleri ve sendikalar mesleki
eitim politikasna dâhil edin, onlarn mesleki eitim içinde yer almalarn salayn.
Çalma piyasas hakknda veri toplayp ve
analiz edin. Çalma piyasas hakknda toplanan bilgilerle desteklenen kariyer rehberliini herkes için eriilebilir kln.

Tükiye’ye daha bakmad
OECD, ‘ çin Örenim’ projesi için Türkiye hariç neredeyse tüm ülkelerin mesleki
eitim ve öretim politikasn gözden geçirdi. Çin’deki mesleki eitim için rapor hazrlklar devam ediyor. Nihai raporun 2010’un
son aylarnda açklanaca belirtildi.
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Kemal ÇEKÜÇ

Usuletle,
Suhuletle,
Sükunetle,
Lütfen!

(SUHULET kurgusunu gelime bölümündeki bilgilerle
destekleyip yazy yine SUHULET vurgusu ile sonlandracaz.)

A

caba biz de bir ey icat etmi miyiz?” diye aratrrken, SUHULET’le karlatk.

Suhulet Arabal Vapuru 1872 ylnn balarnda hizmete konulan bilinen ilk araba vapurudur. 1871
ylnda yapm tamamlanan ve ad “Kolaylk” anlamna
gelen vapur 157 tondur. stanbul’a 87 yl hizmet veren
Suhulet, Çanakkale savalar srasndaki hizmetleri ile
Gazi unvann da almtr.

Geçtiimiz günlerde Ankara Sanayi Odas’da
Ankara’daki OSB Bakanlar 6. kez bir araya gelerek
sorunlarn dile getirdi. Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat
Ergün bu toplantda OSB’lerin imajnn deieceini ve
bu bölgelerin üniversite-sanayi ibirlii, Ar-Ge, ile katma
deeri yüksek ürünler üreten merkezler haline geleceini
söyledi.
Kümelenmenin bölgesel kalknma modeli olarak önem
tadn, Küme konusunda yasal düzenleme yaplacan, Ostim’de yürütülen KÜMELENME modelinin dier
OSB’lere de aktarlmasn önerdi.
Bilgi-sanayici ve igücünün üretimde bulumasn,
bunun için arayüzler kurulmasn istedi. OSB yönetimi
uzun süredir tüm enerjisini üniversitenin, mesleki eitimin, teknoloji merkezlerinin ve dolays ile yüksek katma
deerli üretimin Ostim OSB’ye gelmesine harcyor.
Üniversite kampüsü dnda ilk kez Ostim’de Ortadou
Teknik Üniversitesi ile ibirlii ile yaplarak Teknokent
Kuluçka Merkezi kurulmutu. Teknoloji gelitirme merkezlerine yönelik bu ilgi sürerken, küme Koordinatörleri ile
Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerindeki TEKNOKENTLER gezdik. Bilkent’teki Ulusal Nanoteknoloji Aratrma
Merkezini (UNAM) gezerek çalmalar hakknda bilgilendik ve böyle bir kurulua sahip olduumuz için gurur
duyduk.
UNAM Direktörü Prof. Dr. Salim Çrac, “Bizde çok
bilgi var. Ülkemizin de çok eye ihtiyac var. Bu bilgileri
sanayicilerle üretime dönütürüp, ülkemizin yararna
sunalm” diyor. “Ülke olarak seçilmi konularda kendi
Ar-Ge’mizi gelitirerek uluslararas pazarda rekabet edebilen teknolojileri üretmek zorundayz” diyor... Makro-mikro
ve nanoteknoloji ile üretilen ürünler arasndaki deer
farklarn örneklerle anlatyor:
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2050’nin Türkiye’sinde yaamak var!
Avrupa Birlii Komisyonu tarafndan hazrlanan bir raporda Türkiye’nin ciddi atlmlar
yapaca belirtilerek, 2050 ylnda 60 bin dolar kii bana gelire ulaabilecei iddia edildi.

A

vrupa Birlii Ekonomik ve
Finansal likiler Direktörlüü uzmanlarndan Mihai
Macovei, “Türkiye’de Büyüme ve
Ekonomik Krizler: Çalkantl Bir
Geçmii Geride Brakmak” balkl
bir rapor hazrlad. AB Komisyonu tarafndan yaymlanan raporda,
Goldman Sachs (2008) tarafndan
yaplan tahminlere göre Türkiye’nin
2050 ylnda 6 trilyon dolarlk bir
ekonomi haline gelme potansiyeli
bulunduu hatrlatld. Bunun da
Türkiye’yi Avrupa’nn en büyük
üçüncü ülkesi haline getirecei kaydedilen AB raporunda, “Türkiye
ayn zamanda AB’yle gelir uçurumunu hzl bir ekilde kapatabilir ve
2050 itibaryla tahmin edilen AB ortalamasnn yüzde 75’ine, yani kii
bana GSYH düzeyini 60 bin dolara çkarmay baarabilir. Halihazrdaki gelimeler Türkiye’nin bir dizi
zorluun üstesinden geldiini, ancak
büyüme potansiyelini tümüyle realize etmesi için reformlar sürdürmesi
gerektiini göstermitir. AB’ye katlm süreci uyumun geçmite olduundan daha az engebeli bir ekilde
gerçeklemesini salamaya yardmc olabilir” denildi.
48 sayfalk raporda Türkiye’nin
kinci Dünya Sava’nda bu yana
uygulad büyüme çabalarnn iki
sebepten dolay “vasat ve idealin
altnda” olduu belirtildi. Raporda, “1980’e kadar Türkiye güçlü
bir müdahaleci ekonomik modele sahip kapal bir ekonomiydi ve
1990’larla birlikte Türkiye, kronik
makroekonomik istikrarszlk nedeniyle boom-bust (açklarn dövizle
nanse edildii, ancak döviz ktl
olunca çöken) büyüme modeli deneyimine giriti. 1980’lerde balayan
liberalleme, güçlü makroekonomik
politikalar ya da özellikle bankaclk
sektöründe, uygun biçimde güçlendirilmi kurumsal ve düzenleyici çerçeve eliinde gerçeklemedi” denildi.
1990’larn 2000/2001 ekonomik
kriziyle sona eren çalkantl bir dönem olarak görüldüü belirtilen
raporda, krizin sonunda Türkiye’yi
siyasi ve demokratik kurumlarn ve
ekonomik yapsn yeniletirmeye
tevik ettii kaydedildi. 2002-2007
döneminde makroekonomik istikrar,
cesur yapsal reformlar ve daha hzl
kalknma görüldüü belirtilen raporda,

“Türkiye borç faizi uçurumunun kenarnda sendeleyerek sadece birkaç yl
içinde kamu borç stokunu 2001’deki
GSYH’snn yaklak yüzde 74’ü
düzeyinden, 2008’de GSYH’snn
yüzde 40’ düzeyine indirmeyi baarmtr. Mali konsolidasyon ve yapsal
reformlar, bunu reformlarn sürükledii büyüme artnda önde gelen
örneklerinden biri haline getirmitir.
Satn Alma Paritesiyle kii bana reel
GSYH, 2001’de AB ortalamasnn
yüzde 36’s düzeyindeyken, 2008’de
yüzde 46’s düzeyine yükselmi, Reel
GSYH büyümesi 1990’lardaki yüzde
3.9’luk rakamlardan, 2002-2006 arasnda yüzde 7.2’ye ulamtr” denildi.

“Türkiye imdi
oklara daha dirençli”
Raporda “Türkiye u anda iç ve
d oklara kar çok daha dirençli”
denilirken döviz kuru üzerindeki
basklarn bankaclk sektörü ya da
paraya olumsuz yansmad, aksine
ekonomik ajanlarn 2008’in sonunda
ve 2009’un ilk aylarnda konjonktüre ters yönde ekonomik politikalar
sergiledikleri, yurtiçi varlklara da
güven gösterdikleri belirtildi. Raporda öyle denildi:
“Bankaclk sektörü kriz süresince, faiz getirmeyen kredilerde lml
art yaanmasna karn, salkl,
karl ve yeterli sermayeye sahip
olmutur. D nansmana eriim,
borçlanlm miktarlar azalm ve
maliyet artm da olsa, hem kamu
hem de özel sektör açsndan korunmutur. Cari ilemler açnn
azalmas, tüketim deseninin krize
göre ayarlandn ve ihracatçlarn

yeni piyasalar aramak suretiyle d
talepteki çöküe adapte olmay denediini göstermektedir. Dorudan
yabanc yatrm ülkeye akmaya,
daha mütevaz düzeylerde olsa da
devam etmitir. Sonuç olarak halihazrdaki -öncelikle d fakat bir
ölçüde de iç- oklar altnda ekonomik performans, Türkiye’nin geçmiteki baarsn onaylamaktadr.
ayet Türkiye’yi 1990’larda görece
daha uysal bir d ortam içinde krizlere kar çok krlgan hale getiren
yapsal zaykla büyük ölçüde ba
edilmi olmasayd, Türkiye bugün
büyük olaslkla bir baka para/ödemeler dengesi kriziyle kar karya
olurdu. Türkiye’nin imdiye kadar
krizi, geçmite olduu gibi bir IMF
anlamas güvenlik ann kapsn
çalmadan yönetmesindeki baar
daha büyüktür”

Türk ekonomisinin gelecei
Raporun Türk ekonomisinin geleceine ilikin bölümünde ise öyle
denildi: “Türk ekonomisinin geleceine ilikin tahminlere gelince,
2002-2007 yllar arasnda kaydedilen oldukça yüksek reel GSYH büyüme oranlar, Türkiye’nin önemli
bir uzun vadeli büyüme potansiyelinden yararlandn göstermitir.
Devam eden ve dier ekonomilere
yetime sürecinin temel yönlendiricileri nüfus (Türkiye’nin nüfusu
tümüyle gençtir, medyan ya 27 ve
ylda yüzde 1.3 artmaktadr), çeitli
ve giriimci bir insan sermayesi temeli, Avrupa ve Asya arasnda bir
kavak olarak stratejik konumu ve
görece çekici i ortam olabilir”

“Tarm ürünü olan bir kilo kiraz 3 dolar, makro
teknoloji ile üretilen bir kilo Doblo 10 dolar, bir kilo
blue jean 100 dolar. Mikro teknoloji ile üretilen bir kilo
dizüstü bilgisayar 800 dolar, bir kilo cep telefonu 1.000
dolar. Oysa nanoteknoloji ile üretilen bir kilo kalp stendi
1.000.000 dolar, bir kilo DNA ilac 10.000.0000.000
dolar deerinde.” Bu bilgileri dinlemek güzeldi.

Genç nüfus itici güç olacak

imdi ülkemizin yürütmesini, yargsn, güvenliini ve
iletiimini salamakla görevli olanlara diyoruz ki; birbirinizi
dinleme ilerine ara verip biraz da OSB’leri, KOB’leri,
içileri ve isizleri, bilim ve teknoloji dünyasn dinleseniz!
Topluma kulak verseniz!

A

Atilla lhan’n “Kartallar Yüksek Uçar” adyla yaynlanan televizyon dizisindeki Banazl smail karakterinin
(Sadri Alk) tekrarlad bir replii hatrlayalm:
“Usuletle ve suhuletle!”
Evet! Usuletle, suhuletle ve sükûnetle…
Lütfen!

Akbank Yönetim Kurulu Bakan Suzan Sabanc Dinçer, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yaayaca
güçlü toparlanmada Anadolu sanayisinin dinamizminin ve giriimci genç nüfusun itici güç olacan belirtti.
kbank’n üst düzey yönetici- ziantep Ticaret Odas Bakanlar ve söyleyen Sabanc Dinçer Türkiye’nin
lerinin reel sektörün sorun- üyeleri ile Gaziantep’in önde gelen hem dinamik ve dirençli bir ekonolarn dinlemek ve yerinde sanayicilerini ziyaret eden Akbank miye, hem de genç ve giriimci bir
incelemelerde bulunmak üzere 16 yöneticileri, ekonomik faaliyetin nüfusa sahip olduu belirtti.
Eylül’de baladklar canlanmas için verilecek destekler
Sabanc Dinçer, “nanyorum ki
“Akb
“Akbank
Anado- konusunda reel sektör temsilcileri Türkiye ksa sürede mevcut güçlu
Ziyaretle- ile görü alveriinde bulundular.
lüklerin üstesinden gelerek güçlü
ri” Bursa ve
Akbank Yönetim Kurulu Ba- bir toparlanma kaydetmeye balaA
Antalya’dan
s
sonra
Gazi- kan Suzan Sabanc Dinçer, ziyaret yacak. Bu toparlanmann itici gücü
a
antep
ile de- srasnda Türkiye’nin ksa sürede de iç pazarn canlanmas, dolaysymevcut güçlüklerin üstesinden ge- la Anadolu sanayisinin dinamizmi
v etti.
vam
Gazian- lerek güçlü bir toparlanma kaydet- ve giriimci genç nüfusu olacak.
tep Sanayi meye balayacana dikkat çekti. Bu sayede Türkiye, global krizden
Odas ve Türkiye’nin dünya ekonomisine gi- güçlenerek çkacak birkaç ülke araG a - derek daha fazla entegre olduunu snda yer alacak” dedi.
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ASO, SGK ile uzlama istedi

Ankara Sanayi Odas (ASO) Bakan Nurettin Özdebir, vergi mevzuatnn mükellee olan ihtilaarda
uzlamaya imkan saladn, bu imkann SGK ile olan ihtilaara da uygulanmasnn doru olacan kaydetti.

A

nkara Sanayi Odas (ASO) Bakan Nurettin Özdebir, vergi
mevzuatnn mükellee olan ihtilaarda uzlamaya imkan saladn,
bu imkann SGK ile olan ihtilaara da
uygulanmasnn doru olacan kaydetti.
Ekonomik krizden çkta alnacak
doru ekonomik kararlarn yan sra
beklentilerin olumluya dönmesinin de
büyük önem tadn ifade eden Özdebir, ‘’Bu nedenle reel kesim güven
endeksi, beklentilerin yönü hakknda
önemli bilgiler vermektedir. Ancak,
Temmuz aynda 100’ü geçen reel kesim

güven endeksi Austos aynda 98,5’e
Eylül aynda da 97,8’e gerilemitir. Bu
olumsuz bir gelimedir ve reel sektörde güven artrc tedbirlerin bir an önce
alnmas gerektiini ortaya koymaktadr’’ diye konutu.
stihdam artrmak için ie almann
ve iten çkarmann maliyetlerini düürmek gerektiini dile getiren Özdebir, ‘’bu maliyetlerin önemli bölümünü
kdem tazminatnn oluturduunu, reel
sektör üzerinde altndan kalklamayacak bir kdem tazminat yükü biriktiini, kdem tazminat uygulamasnn hem
igücü maliyetlerini yükselterek reka-

bet gücünü olumsuz etkilediini hem de
yeni ie almalar güçletirerek isizlikle
mücadeleye engel olduunu’’ savundu.
Çeitli ülkelerdeki kdem tazminat uygulamalarndan örnekler veren Özdebir,
Avusturya’da kdem tazminat sisteminin farkl bir yapda olduunu söyledi.
Avusturya’nn, önceleri Türkiye’dekine
benzer bir kdem tazminat sistemine
sahipken, esas olarak içi sendikalarndan gelen talepler dorultusunda sistemde 2003’te reform yaptn anlatan
Özdebir, ‘’Yaplan reformla kdem tazminat sistemi tamamen deitirilmi
ve kdem tazminatlarnn bir fon tarafndan yönetilmesi kararlatrlmtr.
Avusturya’da çalanlarn kdem tazminatlar bir havuzda deil, kendileri
adna açlan bir hesapta birikmekte ve
deerlendirilmektedir’’ dedi.
 Kanununda yaplan deiiklikle
çalma hayatnda 15 yln dolduran
bir içinin kendi rzas ile iinden ayrlsa bile kdem tazminatna hak kazandn kaydeden Özdebir, bu durumun
iyerlerinde içi devrini hzlandrdn,
bu maddenin deitirilmesinde yarar
bulunduunu söyledi.
Özdebir, vergi mevzuatnn mükellee olan ihtilaarda uzlamaya imkan
saladn, bu imkann SGK ile olan
ihtilaara da uygulanmasnn doru
olacan dile getirdi.

ç pazarmz korumalyz
Asgari içilik oran uygulamasnn
büyük skntlara neden olduunu da anlatan Özdebir, ‘’5510 sayl Sosyal Güvenlik ve Genel Salk Sigortas Kanunu
çok kark, uzmanlarn bile anlamakta
güçlük çektikleri bir kanundur. 4857 sa-

yl kanun ise belirlenen hükümler dndaki durumlarda uygulamann düzenlenmesini mahkeme kararlarna brakmtr.
Bu durum, mevzuatn izlenmesini ve
anlalmasn zorlatrmaktadr. Ayrca i
mahkemelerinden kararlar da hep içi lehine çkmaktadr. Bu nedenle kanmzca
sosyal güvenlik sisteminde ve i yasasnda eksikliklerin ve sorun yaratan uygulamalarn düzeltilmesi gerekmektedir’’
diye konutu.
Özdebir, ayrca, KOB birleme tevikleri süresinin de en azndan 2010 ylnn sonuna kadar uzatlmas ve yeni tevik sisteminde OSB’lere de yer verilmesi
gerektiini kaydetti.’’
OSTM bölgesinde 2008 yl banda
yaklak 15 bin iletmede 150 bine yakn
çalan bulunduunu, bugün ise kapasite
kullanmnn yüzde 30 civarnda olduu
ve 50 bine yakn içinin iten çkartldnn tahmin edildiini belirten Tuncay,
‘’Elimizde kesin rakamlar yoktur. Son
zamanlarda artan iadamlar intiharlar
ise krizin derinlii konusunda ürkütücü
bir iarettir’’ dedi.
Tuncay, kayt dln önlenmesi,
OSB’lere yaplan altyap ve kamulatrma yatrmlarnn boa gitmemesi, yatrmlarn OSB’lere yönlendirilmesi için,
OSB’lerde yer alan iletmelerde istihdamn üzerindeki vergi ve sigorta primi
yükünün indirimli uygulanmas, bedelsiz
arazi tahsisine öncelikle OSB’lerden balanmas, ayrca bütün sanayi iletmelerinde asgari ücretin tamamnn vergi d
braklmas gerektiini söyledi.

“OSB’ler üvey evlat muamelesi görüyor”

A

SO Bakan Özdebir, 6. Organize Sanayi Bölgeleri Bakanlar
toplantsnda yapt konumada, yeni tevik paketinde organize sanayi bölgelerine yer verilmemesinin
çok büyük bir eksiklik olduunu söyledi. Organize sanayi bölgelerinin daha
cazip hale getirecek admlar atlmadn belirten Özdebir, OSB'leri cazibe
noktas halinde getirecek tedbirlerin
alnmas ve Sanayi ve Ticaret Bakanlndan izin alanlar hariç, 2 bin metrekare ve daha büyük kapal alan gerektiren her türlü imalat sanayi tesislerinin
OSB'lerde kurulmasnn salanmas
gerektiine iaret etti.
Özdebir, böylece, tarma elverili
arazilerin korunmu, yol kenarlarna
serpitirilmi dank sanayilemenin
önlenmi ve çevreye duyarl, altyap ve
sosyal tesislerde asgari maliyet, azami
faydann salanaca sanayi kümeleri
gerçeklemi olacan söyledi. Özdebir, ''Kendin Yap, Kendin let'' modeliyle kurularak katlmclarna ''Tek
Durak Os'' hizmeti vermek suretiyle
yatrmcya büyük avantajlar salayan
OSB'lerin cazibe merkezi haline gelmesi için, bütün teviklerin OSB'lerle
yatrm yapacak sanayicilere yönelik
olmas, her türlü yatrmn kendi imkanlar ile yapan OSB yatrmclarnn
yatrm yapacak sanayicilere yönelik
olmas, her türlü yatrmn kendi imkanlar ile yapan OSB yatrmclarnn

çeitli farkllklarla ödüllendirilmesi
ve özellikle enerji girdilerinde ucuz
yat politikalarnn benimsenmesi ve
OSB'lerin doal gaz üzerindeki Özel
Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmas
gerektiini kaydetti.
TEDA elektrik sat tarifelerinde,
en düük bedelden olmas gereken 1
nolu tarifenin, 2 nolu tarifeden daha
yüksek hale gelmesi sonucu büyük
yatrmlar yaparak iletim abonesi olan
OSB'lerin büyük maduriyet yaadn ifade eden Özdebir, ''Bu konuda
EPDK söz konusu yanlln düzeltilmesi için yeni bir Bakanlar Kurulu karar gereklidir karar alm ve 22 aydr
yakn takibimize ramen söz konusu
Bakanlar Kurulu karar alnamayarak
OSB'lerin maduriyeti giderilememitir'' diye konutu.
Özdebir, elektrik tüketim bedeline
ek olarak tahsil edilen yüzde 2 TRT
pay ve yüzde 1 belediye pay sebebiyle
elektrik maliyetinin yüzde 3 art gösterdiini, söz konusu ek ödemelerin en
ksa sürede kaldrlmas gerektiini de
kaydetti. ASO Bakan, Çin mallarnn
AB piyasalarna girmeden Türkiye'ye
yöneldiini belirterek, son yllarda katedilen mesafelere ramen Türkiye'de
piyasa denetiminin ve gözetiminin
istenen etkinlikte çaltnn söylenemeyeceini de sözlerine ekledi.
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TEMSAN, sektöründe 32 yldr tek bana!

Elektromekanik sanayinin öncü kuruluu TEMSAN, sektördeki ilk ve tek Türk irketi olarak yeni projeler üretmeye devam ediyor.

E

nerji kaynaklar ve bu kaynaklarn doru kullanm ülke ekonomisinin geliimi açsndan büyük
önem tayor. Dünyada çok az ülke
Türkiye gibi çok çeitli birincil enerji
kaynaklarna sahiptir. Bu kaynaklarn
doru ekilde kullanlabilmesine yönelik Türkiye’de her geçen gün farkl çalmalar yaplyor. Ancak bundan tam
32 yl önce kurulmu bir kurum var ki,
enerji tesislerinin imalat, kurulmas, iletilmesi ve bakm hizmetleri alannda
aralksz hizmet veriyor. Elektromekanik sanayinin öncü kuruluu TEMSAN
(Türkiye Elektromekanik Sanayi), sektördeki ilk ve tek Türk irketi olarak
Ankara ve Diyarbakr’da kurulu 2 fabrikas ile çalmalarn sürdürüyor.
TEMSAN, elektrik enerjisi üretim
ve datmnda kullanlan su türbinleri,
turbo ve hidro-jeneratörler, güç transformatörleri, alt teçhizatlar ile ilgili
yatrmlar, imalat ve montaj ileri yapyor, bunlarn yan sra hidroelektrik
santraller kurarak, bunlar iletiyor ve
rehabilitasyonunu gerçekletiriyor.

Enerjide da bamllk azalacak
Hidroelektrik santrallerinin önemi
bütün dünya ülkelerince kabul görüyor.
Küçük Hidroelektrik Santralleri (HES)
ve Mini Hidroelektrik Santralleri projelerinin önemli bir avantaj, mahalli enerji talebi için enerji nakil hattna (ENH)

gerek olmamas ve yatrm maliyetinin
düük olmasdr. Ksaca “kendi elektriini kendin üret” prensibine kendi
suyunu kullanarak uyulmasdr. Bu konuda da önemli çalmalar yapan TEMSAN pek çok yüksek maliyetli enerji
altyap tesislerine gerek duyulmadan
realize edilecei için; mikro ve mini
HES üretimine balad. TEMSAN’n
bu çalmalar sonucunda yerli kaynaklara bal enerji üretimi arttrlarak, d
enerji girdilerinin paynn azaltlmas
hedeeniyor.

TEMSAN’dan birlik çars
Ülkemizdeki mevcut su gücü potansiyelinin en yüksek oranda milli ekonomiye kazandrlmas vizyonuyla hareket
eden TEMSAN, Ar-Ge çalmalarna
da büyük önem veriyor. Özellikle mikro ve mini türbin tasarm konusunda
önemli admlar atan irket,
2003 ylnda Ar-Ge çalmalarnn
balanlmasndan itibaren çeitli tip
ve büyüklüklerde 8 adet türbinin prototip imalatn gerçekletirmi. TEMSAN Genel Müdürü Osman Kadakal,
TEMSAN’n Türkiye için çok önemli
bir kurum olduunu belirterek, “Bu tip
kurumlara deer vermemiz lazm. Mücadelemize tek bamza devam etmemiz mümkün deil. Birlik ve beraberlik
içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz” dedi.

acortu@hotmail.com

E

konomi alannda 2009 yl Nobel
ödülleri Ekim ay içinde sahiplerini buldu. Ekonomi, günlük
hayatmzla iç içe olduuna göre, her
türlü ekonomik yaklam hayatmzn
içinde bulmamz mümkündür. Ben
de bu ylki Nobel ekonomi ödüllerine
ilikin teorileri, gerekçeleri, normatif (hüküm ifade eden) çkarmlar,
sonradan ortaya çkan çalmalar, ana
bulgular, deneyimleri inceleyerek konuyu daha iyi anlamak için ileri sürülen
fikirlerin hayatmn neresinde olduunu
bulmaya çaltm. Ve karma Ostim
modeli çkt. Ostim Gazetesinin Genel
Yayn Yönetmeni sevgili Kemal’e
“Ostim modeli Nobel ödülü ald” gibi
iddial manet yapalm basklarn yeterli
akademik hazrlk yapamadmz için
devam ettiremedik. Ancak her tanm,
tanmlamay yapann bak açsna göre
ekil alr ve somutlar ilkesinin de
farknda olarak yorumlarm subjektiflik
içerse de konuyu okuyucularla paylamak istedim. Tanmlamalarla birlikte
Nobel ekonomi ödülünün ne olduunu
ve Ostim’le balantsn yazma konu
yaptm.
Bu ylki Nobel ödülünü kazanan iki
ekonomistin ortak özellii, ana temalarnn kurumsal yönetiim olmasdr.
Kurumsal Yönetiim irket baznda,
bir irketin kaynaklarnn irketin baarl
olmas amacyla yönetilme biçimidir.
Kurumsal yönetiimde effaflk, hesap
verme ve katlm esastr. Tepeden
inme deil, aadan katlmla gerçekleen karar alma mekanizmalar vardr.
Bu anlamda daha demokratik bir anlay olduu söylenebilir. Baz yorumlarda
halen yaadmz küresel krizi ortaya
çkaran unsurlar arasnda büyük irketleri yöneten üst yöneticilerin kar hrs
ya da düzenlemeye tabi olmayan baz

2009 Yl Nobel Ödülü Alan
Ekonomik Yaklamlarn
Analizi
(Ostim Balantl bir Deerlendirme)

Abdullah ÇÖRTÜ

fonlarn baarl idare edilmemesi gösterilmektedir. Bu anlamda baz yazarlar,
kurumsal yönetiim baarl uygulansayd
küresel kriz çkmazd gibi yorumlar da
yapmaktadr. Bu yl ekonomi dalnda
Nobel alan ekonomistler, yönetiimin hangi modelinin ne tip ilemler
için uygulanabileceine ve yönetiim
modellerinin göreceli etkinliklerine ilikin
çözümler gelitirdikleri için ödüle layk
görülmülerdir.
birlii organizasyonu ya da birlikte
hareket etmek, son yllarda yaplan
uluslar ars toplantlarda pazarn daha
mükemmel çalmas ve krizin getirdii
olumsuz etkileri hafifletmek amacyla
önerilmektedir. Ödül alan iki ekonomistten Bn. Elinor Ostrom özellikle
kamu olmak üzere ekonomi yönetimi
analizleri ve doal kaynaklar gibi ortak
mülklerin baarl bir ekilde yönetilmesi
üzerine yapt çalmalardan dolay
ödüle layk görülmütür. Dier ekonomist Oliver Williamson ise irketlerin
snrlarn belirlemeye yönelik ekonomik
yönetim analizleri ve pazardaki çatma
ortamnda irketlerin çözüm üreten birimler olarak devreye girmeleri üzerine
analizler yapmtr.
Ortak kaynaklarn baarl bir ekilde

kullanm üzerine çalmalar yapan
Ostrom, daha çok doal kaynaklar
üzerinde durmaktadr. Balkçlk, otlaklarn kullanm, ormanlardan ve göllerden
yararlanma yer alt su havzalarn kullanma gibi örneklerde görüldüü üzere
birçok kii ayn kayna kullanabilir.
Ancak bir kii kullandnda dier kiiler için kaynak azalmaktadr. Bireysel
kullanc, kendi menfaatine en uygun
ekilde, ar kullanma arzusuna sahip
olacaktr. Ostrom, bu kaynaklar üzerinde kamulatrma ya da özel mülkiyete
brakma gibi yöntemler dnda baka
uygulamalar da olabilecei üzerinde incelemeler yapm, uygulamann baarl
olabilmesini, ortak mallar için oluturulan yönetiim modeline dayandrmtr.
Ortak kullanmn kurallar ve yaptrmlar
üzerinde çalmalar yapmtr. Ortak
çkarlar konusunda çkan anlamazlklar
çözecek kurallar formüle etmitir.
Baz ilemlerin piyasalarda deil de
irketlerde yaplma nedenlerini inceleyen Williamson’a göre sorun piyasalarn baz nedenlerle tam rekabet
artlarnda çalamamasdr. Bu durumda irketler kendi çözüm yöntemlerini
gelitirirler. Aslnda karlalabilecek her
sorunu içeren bir sözleme yapmak
mümkün olsayd her eyi piyasa

mekanizmasna brakmak yeterli olurdu.
Ama her zaman sözleme yaptktan
sonra pazarlk yapacak bir eyler kalyor. Üstelik artk rekabeti salayacak
dier taraflar da yoktur. Bu durumda ilem piyasada çözülemez. Ancak
irkette çözülebilir. Piyasalar anlamazlklara ve ileri sürülen özel artlara
zemin hazrlar. Piyasada rekabet snrl
olduunda irketler çatmalar çözmek
için çok daha uygun oluumlardr.
Büyük irketler lobicilik faaliyetleri ile
piyasadaki rekabeti bozma gücüne de
sahiptirler.
Ostim Modeli: Çok sayda kiinin kooperatif çats altnda bir araya gelmesiyle oluturulan bir sanayi bölgesi… Çok
sayda küçük iletmenin imalat yapt
ve birbirine baml olarak çalt bir
sanayi altyaps… Ostim’i oluturan Kooperatif üyelerinin kazanmlar dnda
oluan artk deerlerin ortak amaçlara
yönlendirilmesi… Ortak menfaatler ve
amaçlar için çat organizasyonlar ve
irketler kurulmas… Bu organizasyon
ve irketlerin Ostim’de faaliyet gösteren
imalatçlarn piyasada maruz kalacaklar olumsuzluklar amalarn salamak
için onlarla proje birliktelerine girmesi… .Bu organizasyon ve irketlerin
Ostim’deki birikimi en verimli ekilde
deerlendirmek amacna odaklanmas… Bu organizasyon ve irketlerin
yatay ve dikey bir yönetiim anlayyla
çalmas…
Bu kadarndan bile anlalaca kadaryla derin bir konuyla kar karyayz.
Ama ben Ostim’de yaplanlarn Nobel
ödülü alan iktisatçlarn analizleriyle birebir örtütüünü düünüyorum. Zaten
yurtiçi ve yurtdndan bu kadar teveccüh gören bir modelin Nobel ödülü
almasnda olaanüstü bir ey yok…
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‘Kriz’ demeyin, bir de interneti deneyin
Google Türkiye ve Netsis ibirliiyle gerçekletirilen ‘Durgun Ekonomide Hz
Kesmeyin’ konulu toplant da KOB’lere internetin önemi ve etkinlii anlatld.

Yeni pazarlar oluturulabilir
Ekonomik durgunluk nedeniyle
bütçesi daralan, yeni pazarlar arayan
veya arad ürün ve müterilere kolayca ulamak isteyen rmalara in-

ternetin avantajlarn anlatan Netsis
Genel Müdürü Murat Ihlamur ise,
“nternetin pazar araçlar sayesinde
daha az giderle daha fazla müteriye
ulalabiliyor. Netsis olarak, her ölçek ve sektörden rmann internet
ekonomisinden pay almalarn,
küresel tedarik zincirinin bir
halkas olmalarn desteklemek için çalyoruz. Kullanclarmzn internet üzerinde
yeni i frsatlar yakalamalarn tevik etmek amacyla
bir süre önce internet tabanl
i modellerine yatrm yapmaya baladk. Anlamsal
web tabanl elektronik
pazar yeri ‘nepazar.
com.tr’yi önümüzdeki
aylarda,
bata KOB’ler
olmak üzere
internet ekonomisinden pay
almak isteyen
kurulularn kullanmna
açacaz.Google ile yaptmz ibirliiyle kullanclarmzn internet
pazarnda daha ekin ekilde var olmalarn salayacaz.” eklinde konutu.

‘Kazancnz artabilir’
Google Türkiye Ürün Pazarlama
Müdürü Esra Güler, internet kullanmnda kullanlacak birkaç strateji ile
KOBlerin ve rmalarn ürünlerini
satmada avantaj elde edebileceklerini söyledi. google.com web sitesi
aramalarnda ekrann sanda çkan
“AdWords” denilen irket reklam-

larnn rmalara ksa zamanda bu
alana ayrdklar bütçeyi karlayarak art gelir saladn belirtti.
“AdWords” kullanm ile rmalarn ayn sektörde
bulunan dier
binlerce rma
içerisinden
syrlarak
ön sralara bulunma
hakkn
da elde
e d e biliyor.
Firmalarn
internet kullanmn çok boyutlu olabileceine deinen Güler
“Firmalar, kurduklar web
sitelerini
google hizmetlerini
kullanarak
daha aktif
hale getirebilir. Müteri
kitlesini net belirleyerek ve anahtar kelimelerle ürünlerine yeni müteriler bulabilirler. Herhangi
bir KOB, ister zücaciye veya
tak tasarmc olsun ürünlerini
internetten pazarlama frsatn
yakalayabilir. Web site kurarak ve
bu siteyi optimize ederek kazancn arttrmas önünde hiçbir engel
yok.” diye konutu.

hracatmzn yeni gözdesi slam ülkeleri
Küresel krizden sonra daralan ihracat pazarnn yeni gözdeleri slam ülkeleri oldu.

T

ürkiye’nin Avrupa’ya olan ihracat
pazarnn daralmas sonrasnda ihracat pazarnn yeni gözdelerinden
biri de slam ülkeleri oldu. Ocak-Eylül
döneminde Avrupa ülkelerine yaplan
ihracatta yüzde 35.6’lk sert düü yaanrken, slam ülkelerine yaplan ihracatta ise yüzde 18.3’lük azal yaand.
Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracat
pazarnn daralmas sonrasnda ihracat
pazarnn yeni gözdelerinden biri de slam ülkeleri oldu. Ocak-Eylül döneminde Avrupa ülkelerine yaplan ihracatta
yüzde 35.6’lk sert düü yaanrken,
slam ülkelerine yaplan ihracatta ise
yüzde 18.3’lük azal yaand.

Avrupa’ya göre daha yava
Türkiye’nin toplam ihracat bu yln
dokuz aynda 73 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleirken, ayn dönemde
Avrupa’ya yaplan ihracat ise yüzde
35.6 azalarak 32 milyar 971 milyon
dolara geriledi. slam ülkelerine yaplan ihracattaki düü hz ise Avrupa’ya
göre daha yava oldu. slam ülkelerine
yaplan ihracat ise yüzde 18.3 azalla
20 milyar 856 milyon dolar olarak gerçekleti. KT’ya olan ihracat 2008’in
Ocak-Eylül döneminde 25 milyar 533
milyon dolar, 2007’nin ayn döneminde
ise 14 milyar 316 milyon dolar olarak
gerçeklemiti

arzu.akay@ostim.com.tr



zmir Ege Palas Oteli’nde düzenlenen toplantda bir konuma yapan Google Türkiye Pazarlama
Direktörü Mustafa çil, tüketicilerin
dijital dünyay benimsemesinde durgunluk olmadna dikkat çekerek,
“Elektronik ortamda yaplan ticaret,
hedef odakl ve uygun maliyetli olmas bakmndan kriz ortamlarndan
etkilenmiyor. nternetin çok az yatrmla çok büyük geri dönüümler
salayabilen bir platform olduu
tüm dünyada fark ediliyor” dedi.
nternetin yetkin kullanmnn
KOB’ler için bir ans faktörü olacan savunan çil, Türkiye’de internet
kullanarak satlarn artran KOB
haberlerinin daha fazla duyulmaya
baladn belirtti. çil, KOB’lere
seslenerek “nternetteki yerinizi aln,
dijital dünya pazarn iyi analiz edin,
sitenize trak çekin, ölçümleyin”
önerilerini sralad. Google Türkiye
olarak balca hedeerinin elektronik ticaretin ve internet kullanmnn
avantajlarnn KOB’lerin ve her
ölçekteki i kurumlarnn farkndalk bilincini arttrmak olduunu
belirterek öyle devam etti: “Bunu
Google olarak tek bamza yapabilmemiz mümkün deil. KOB’leriyle
yakn çalan, onlar iyi tanyan,
KOB’lere servisler veren rmalarla
çalmamz gerekiyor. Netsis ile bu
konuda el sktk” diye konutu.

Sahadayz

Arzu AKAY

E

kim ayndan itibaren sahadayz. Her atölye
ayr bir evren. çlerinden birine misafir
oluyorsunuz, ortada dev gibi bir soba harl
harl yanyor, etrafta metal malzemelerle hemhal
olmu içiler çalyor. Bazlar kaynak sesinden,
makine sesinden içeri girdiimizin farkna varmyor, yanlarna yaklayoruz, hemen makinalar
durduruyorlar. Ellerimizi sobada starak sohbet
ediyoruz.
Bir ksm ile henüz tanyoruz, bir ksm
ile küs gibiyiz, misafiri geri çevirmek olmaz,
biraz dertleip baryoruz. Bir ksm hep bizim
çaymz içmi, imdi ikram sras kendisinde olduundan telalanyor, ard ardna çaylar geliyor.
klim yaz ise, atölye be derece daha scak,
iklim k ise bir o kadar souk bazen.
Misafiri olduumuz atölyenin elinde yetiecek ii
varsa, ev sahibi en karlyor bizi. Alyor eline
ilenmi metal parçalarn, pür nee anlatyor.
CNC’den yeni çkm hayvan figürleri… milimetrik bir oyuk açmak için dakikalarca enerji
harcayan makineler… heykel atölyesi içinde
gülümseyen, hiddetlenen heykel kafalar… Hem
zanaatkar hem sanatkar iletmecilerin, kefedilmemi ince frça darbeli yalboya tablolar… 
merkezlerinde raflara dizilmi, kimi nizami kimi
gayrinizami binlerce vida, dili, rulman…
Yeni, ilginç, öyle kolay kolay yaam içinde
karlaamayacamz kesitler görüyoruz.
Gördüklerimizi hikâyeletirerek aktarmak istedim; özellikle teknik geçmii olmayan, harflerle
kuleler yapmaya alm zihinler için sanayi her
zaman artc.
Ziyaretlerimiz yaklak iki ay sürecek. Hizmetlerimizin salamasn yapacaz, ne kadar kiiye doru ulamz, ne kadarna eksik
ulamz, yeni neler yaparsak daha yaanlr bir
sanayi ortam salarz, neleri iyiletirebiliriz? te
tüm bunlar yakndan görebilmek için sahadayz.
Keif devam ediyor.
Not: Bir önceki sayy takip edenler hatrlayacaktr, bu sayda Müteri likileri Zirvesi’nden
bahsedecektim. Zirve 29 Ekim tatili nedeniyle
iptal edildi. Muhtemelen takvim 2010’a kayd.

* * *
ÇOK OKUMALI
Güzelliin Tarihi, Umberto ECO, Doan Kitapçlk
Yazar, hem sanat hem de estetik tarihinin
derinliklerine iniyor. Resim, heykel, mimari, sinema, fotoraf, roman, iir…gibi pek çok daln
güzellik sentezini yapyor. Aynann bir de arka
yüzü var, ayn yazar “Çirkinliin Tarihi” isimli
kitapla çirkinlie merak olanlara sesleniyor.
zÇOK ZLEMEL
Troya,
Troya
Anadolu Gösteri Kongre Merkezi,23-24-25-26 Aralk
Uçurtmann Kuyruu,
Kuyruu
17-21 Kasm, Küçük Tiyatro
z
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OSB’lerin imaj deiecek
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, Türkiye’de artk organize sanayi bölgelerinin (OSB) imajnn deimesi gerektiini
belirterek, “Bu bölgeleri, Ar-Ge ve ihracat üssü haline getirmek Bakanlk olarak en önemli hedeflerimiz arasnda” dedi.

S

anayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün,
Türkiye’de artk organize sanayi
bölgelerinin (OSB) imajnn deimesi gerektiini belirterek, “Bu bölgeleri, Ar-Ge ve ihracat üssü haline getirmek
Bakanlk olarak en önemli hedeerimiz
arasnda” dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün,
Ankara Sanayi Odas (ASO) tarafndan
düzenlenen 6. Organize Sanayi Bölgeleri
Bakanlar toplantsnda yapt konumada, sanayicilerin kinci Dünya Sava’ndan
Kbrs Harekat’na, petrol oklarndan 2001
krizine kadar bugüne dek yaanan her türlü
iç ve d oka ramen moralini ve inancn hep yüksek tutmay baardn, üretim
odakl bir stratejiyle varn younu irketine yatrarak ayakta kalmay ve büyümeyi
baardn anlatt.
Ankara sanayisi hakknda bilgi veren
Ergün, özellikle son 10 ylda büyük bir
deiim ve geliim gösteren bakentin, kurulan yepyeni organize sanayi ve teknoloji gelitirme bölgeleriyle, Avrasya’nn
teknolojik açdan gelimi bir üretim
merkezi olma yolunda emin admlarla
ilerlediini söyledi.
Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliinde deiiklie
gittiklerini belirterek, yaplan deiiklikle OSB’lerin birlikte hareket etmelerinin
önündeki engellerin kaldrldn anlatt.
Ergün, bu birlikteliin tamamen gönüllülük
esasna dayal olarak gerçekleeceini de
kaydetti. Bu yeni düzenlemenin en önemli kazanmnn girdi maliyetlerinin aa
çekilmesi olacana dikkati çeken Ergün,
burada en önemli görevin havzada yer alan
OSB yönetimlerine dütüünü söyledi.

Bakan Ergün kümelenme çalmalarna Ostim’i örnek gösterdi
Bakan’dan kümelenme vurgusu
Ergün, yeni düzenleme ile ortak su temini, yamur suyu ve atk su dearj, enerji
temini, artma tesisi yapm gibi konularda
güç birlii oluturularak, ülkenin ve sanayicilerin kt kaynaklarnn daha verimli
kullanlmasnn salanacan ifade etti.

Ankara’daki toplant da
OSB’lerin sorunlar masaya yatrld

Havzann tümüne hitap edecek artma
tesisi planlamas ve havzadaki organize
sanayi bölgelerinin ortak altyap tesislerini birlikte gerçekletirmelerini salayacak kaynak temini için gereken ilemlerin
de bu çalma ile belirleneceini belirten
Ergün, bu çalmalarn yerel idarelerle
birlikte bir koordinasyon içinde yürütülmesinin fayda salayacana dikkati
çekti. Bakan Ergün, bu çalmalarn kümelenme konusunu ön plana çkardn
da ifade ederek, bakanlk olarak kümelenme kültürünün OSB’lerde yerlemesi
için çalmalara hz verdiklerini söyledi.
Ergün, kümelenme çalmalarnn hukuki altyapsn oluturmak için yürütülen
hazrlklar 2010 ylnn ilk yarsnda tamamlamay hedeediklerini de bildirdi.
Sanayicilerin kyasya rekabet yaptn ancak ibirlii yapmadn vurgulayan
Ergün, ‘’Burada bir yanllk var demektir.
Bu nedenle ibirlii yapmayan kurumlarmz, mutlaka ibirlii yapar hale getirmemiz büyük önem tayor’’ dedi. Bakan
Ergün, altyap hazrlklar büyük oranda tamamlanan OSB’lerde artk yeni bir vizyonu gelitirmek için çalmalar yaptklarn
belirterek, bu vizyonun da Ar-Ge kavram
etrafnda gelieceini söyledi.

bitirmeye çalyoruz. 2010 ylnda bu çalmalar bitireceiz. Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde somut olarak yürütülen
kümelenme projeleri var. Bu bölgemizdeki
uygulama modelinin ülkemizdeki dier
OSB’lerce paylalmas ve benimsenmesi
için çalacaz.”

“Ostim’deki kümelenme
çalmalar örnek olacak”

“Üretimde bilgi,
sanayi ve igücü bulumal”

OSB’lerin kümelenme projelerinin
gerçekletirilecei ideal alanlar olduunu
söyleyen Ergün, sektörlerin birbirlerine ziki olara yakn olduklar yerlerde bir araya
gelip, kümelenmelerinin kolay olduunu
vurgulad. Bakan Ergün’ün kümelenme
çalmalarna Ostim’i örnek gösterdii konumasnda öyle dedi:
“Kümelenme çabalar bölgesel kalknma açsndan da önemli bir enstrümandr.
Bakanlk olarak kümelenme süreçleri ne
vereceimiz desteklere ilikin mevzuat

“Rekabet öncesi ibirlikleri gelitirilmeli. Üniversite sanayi ibirlii daha etkin
hayata geçmeli. leri teknolojiye dayal
ihracatta ülke olarak %5 seviyelerindeyiz.
Bu oran artrmalyz. Avrupa da bu oran
%20 civarndadr. Teknoparklardan daha
etkin yararlanmalyz. Bilgiyi, sanayiciyi ve igücünü buluturmalyz. Raarda
duran bilgi üniversitenin iine yaramaz.
Üretilmi bilgi varken sanayici yeni ürün
gelitiremez. Devlet olarak teknoloji üretim merkezlerini destekliyoruz.”

‘Kalitesiz malla, kalitesiz
adamla rekabet edilemez’
Yurt dndan gelen Çin meneli standart d ürünlerle rekabet etme konusunda
dünyada maalesef tam bir ibirlii salanamadn belirten Bakan Ergün, Türkiye’de
piyasa denetim faaliyetlerini younlatrarak, DTM ve Gümrük Müstearl ile
ibirlii içine girerek, sanayicinin standart
d ürünlerle rekabet gücünü azaltan ürünlerle mücadele ettiklerini anlatt. Ergün,
‘’Hiç kimsenin kötü malla rekabet etme
ans yok, rekabete hazrz ama kaliteli
mallarla rekabete hazrz. Kalitesiz malla,
kalitesiz adamla rekabet edilemez. Piyasada da ancak rekabet kaliteli mallarla yaplrsa sizin de kaliteniz artar’’ diye konutu.
Ergün, belediyelerin de ehri tamamlayan
unsurlarn hepsinin hukukunu birden korumak ve denge kurmak mecburiyetinde
olduklarn belirtti.
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K

rizin dünyada etkisini yitirdii ve çkn baladna
dair kamuoyu oluturulmaya
çallmaktadr. Oysa yaplan, ar
bir ameliyat yaplmas gereken bir
hastann kan deerlerini dengeye
getirmekten öte bir anlam tamaz.
Alnan tedbirler gerçekte hastay
daha büyük bir ameliyata hazrlamak için ön hazrlktr. Bu ön
hazrl iyileme ya da çk olarak
alglamak daha sonra ödenecek
bedeli artracaktr.
Dünya, krizin nedeni konusunda
anlamad için çkn ya da iyilemenin nasl olaca konusunda da
anlama salanamamaktadr. Krizin
nedeni, Çin bata olmak üzere
cari fazla veren ülkelerin paralarnn
deerini dier ülkeleri sömürecek
ekilde düük tutmalardr. Bu gün
dünyann en büyük petrol rezervine sahip Suudi Arabistan’n paras
dolar karl 3,75 riyaldir. 2,2
milyar dolar rezervi olan Çin’in
paras dolar karsnda 6,75 yuan
deerindedir. Cari açk sorunu olan
ülkemizin ise paras dolar karsnda
1,5 TL’dir. Bu durum sürdürülemez. Çin’in ve cari fazla veren
ülkelerin parasnn deeri acilen ve
radikal biçimde yükselmelidir. Çin
ve cari fazla veren ülkeler acilen
paralarn dolardan çözmelidir. Bu
çözülmedii sürece dünya krizinden çkmak hayaldir. ABD ve AB,
Çin’e bu konuda basklarn artrmlardr. Ancak Çin, parasnn deerini

Dolar, Avro ve Altn
Herhangi bir toplum
tutumunu deitirmedikçe
Allah onlarn durumunu deitirmez
(Rad.11)

yükseltmesi durumunda isizlik olaca
ve iç sava çkacan söyleyerek
parasnn deerini yükseltmeyeceini
ifade etmitir. Böylece Çin, iç sava
yerine d sava göze almtr.
Yllarca dünyann yükünü deerli dolar ile ABD çekmitir. Ancak
ABD artk bu yükü çekemedii için
kriz çkmtr. imdi yük Avro’nun
yükselmesi ile AB’nin üzerine
gelmitir. Ancak AB bu yükü asla
çekemez. Çünkü Avro’nun arkasnda
ABD gibi bir ülke bulunmamaktadr.
Avro’nun yükselmesi AB’nin etkisiz
elemanlar olan spanya, Yunanistan,
talya, rlanda gibi ülkeleri çoktan havlu attrmtr. imdi Fransa,
Almanya gibi asli, ngiltere gibi feri
ülkeleri bile sarsmaya balamtr.
Avro’nun bu yükü tamayacan
bilen cari fazla veren ülkeler altna yönelmitir. Bu ise yamurdan
kaçarken doluya tutulmaktr. Ancak
hiç kimse doluya tutulmadan gerekli
tedbiri almayacaktr.

Ülkemize gelince, tarihin en
pozitif iç ve d
ekonomik konjonktürü
ile kar karyayz.
ç talep ve
d maliyetler
ekonominin
mimarisinin
yeniden yaplmas
için tarihi frsatlar sunmaktadr.
Rüzgar, ancak
yelkenini doru
yöne açanlara
yardm edebilir.
Biz ise brakn
yelkeni doru yöne açmay
akn ördee döndük. Merkez
Bankas acilen hzla rezervlerini güçlendirmeli. Dövizin deeri mutlaka
yüksek tutulmal. Hane halklarnn
tüketici, konut, kredi kart borçlar
acilen ödeyen ödemeyen düük faizden yeniden ve uzun vadeli yaplan-

drlarak
harcanabilir gelir
oran yükseltilmelidir.
Kobilerin borçlar da
ayn ileme tabi tutulmaldr. Mevcut faizlerin MB tarafndan en
az üç yl ayn seviyede
tutulaca garantisi verilmelidir. Para Kredi ilemleri üzerindeki
tüm vergiler kaldrlmal, uzun vadeli
tasarruflar bireysel emeklilik, kdem
tazminat fonu gibi zorunlu tasarruflar radikal ekilde tevik edilmelidir.
Aksi halde 2001 deki krizin siyasi
sonuçlarna hazr olmalyz.
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Gazi Üniversitesi- TEMSAN- Ostim ibirlii
Ostim, Gazi Üniversitesi ve TEMSAN A. arasnda “Üniversite Sanayi birlii” konusunda üçlü protokol imzaland.

G

azi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ayhan üniversitelerin eitim, öretim, bilimsel çalmalar ve aratrma görevlerinin yan sra toplumsal sorumluluklarnn da olduunu söyledi. Ayhan,
“Az gelimilikten kurtulmak, gelimi ülke
statüsü kazanmak istiyorsak üniversitelerin
üretim faaliyetlerine üniversite-sanayi ibirlii kapsamnda katlmas gerekir” diye
konutu. Rektör Ayhan, Ostim’le mesleki
eitim kurslar, meslek yüksek okulu ve
sertikasyon programlar konularnda da
ibirlii yapmaya baladklarn vurgulad.
Ostim Yönetim Kurulu Bakan Aydn
da Ostim yönetimi olarak üniversite-sanayi
ibirlii konularndaki çalmalarn anlatt.
Aydn, savunma yan sanayi, medikal, i
makineleri ve yenilenebilir enerji alanlarnda çeitli üniversitelerle ibirlii yaptklarn
belirtti. TEMSAN Genel Müdürü Kadakal
ise kurulu olarak ülkemizdeki kamusal ve

özel sektör enerji piyasasna deerli katklarda bulunduklarn, katma deer yarattklarn, sektördeki malzeme, sistem ve teknolojiyi büyük ölçüde yerliletirdiklerini;
bu aamadan sonra üniversite desteine
ihtiyaç duyduklarn belirtti.
Enerji sektöründe makine teçhizat üretimi ile birlikte proje ve sistem gelitirilme
ihtiyacnn, farkl faaliyet alanlarna sahip
kurulularn ibirliini gerektirmesinden
hareket edilerek imzalanan protokol, Gazi
Üniversitesi, Temsan ve Ostim’in potansiyel güçlerini bir araya getiriyor. Enerji sektörüne katk salamak, sistem gelitirmek,
yerliletirmeyi salamak ve çalmalar etkin bir ekilde ticariletirmek amacyla düzenlenen protokole göre, eitimden tasarma, ar-ge faaliyetlerinden imalat konularna
kadar pek çok alanda ibirlii salanacak.

Ortak ATM’de ücret uyars balad

Msrl konuklar Ostim’i inceledi

Ortak ATM kullanmna geçen bankalar, bu i için kesilen ücret ve
komisyonlar artk annda ekranda gösteriyor.

Msr Yatrm Bakan Yardmcs Yaser El Kadi bakanlnda Ankara’ya
gelen heyet, OSTM’de incelemelerde bulundu.

1

3 Kasm Cuma gününden itibaren
ortak kullanm ücretleri, müterinin
görebilecei ekilde ATM ekrannda yaynlanyor. Bankalararas Kart
Merkezi’nden yaplan açklamaya göre
müteri olmad bir baka bankann
ATM’sinden bakiye sormak veya para
çekmek isteyen banka kart kullanclar,
ilem öncesinde ekrandan bilgilendiriliyor. Kart sahipleri böylece ödemek zorunda kalaca ücret ve komisyonu ilem
yapmadan önce görüyor. Kullanc, bilgilendirme mesaj sonras ileme devam
edebiliyor ya da ilemden vazgeçebiliyor.
BKM ayrca kart kullanclarn bilgilendirici u konulara da dikkat çekti:
“Banka kart kullanclar, banka kartnn
ATM’sinden para çekme, bakiye sorma
ilemlerinde hiçbir ücret ödememektedir.
Banka kart kullanclarnn, ancak Ortak
ATM paylamndan faydalanmak istemesi ve banka kart ile baka bir banka
ATM’sinden para çekmesi durumunda
bir hizmet bedeli söz konusudur”

M

sr Yatrm Bakan Yardmcs Yaser El Kadi, Msr
Büyükelçisi Alaa Eldin El
Hadidi, Msr Yatrm Müstearlar Sherif Atifa ile Ahmet Elgohari,
Msr Güneybat Suvey Kanal 
Gelitirme Bakan Tarek Hashem
ve üst düzey yöneticileri, Ankara’da
temaslarda bulundu. Sanayicilere
Msr’daki yatrm imkanlarn anlatmak üzere Ankara Sanayi Odas’nda
(ASO) ve OSTM’de toplantlar gerçekletiren heyet OSTM benzeri bir
sanayi bölgesi kurmak istediklerini
belirtti.
Bakan Yardmcs El Kadi, Türk
yatrmclardan çok memnun olduklarn dile getirerek, Msr’da i
yapan 274 Türk rmasnn toplam
yatrmlarn 1 milyar dolar olduunu
söyledi. Msr’da birçok yatrm imkanlarnn olduunu aktaran El Kadi,

özellikle inaat, gda, tekstil, metal endüstri ve otomotiv sektörlerinde Türk
yatrmclar beklediklerini kaydetti.
El Kadi, “Yatrmclar için birtakm
vergi muayetlerimiz var. Bürokrasiyi yok denecek kadar azalttk. Yaplan
düzenlemelerle 24 saatte irket kurulabiliyor. Msr’a Ostim benzeri bir sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Bu konuda da gerek Ostim’li sanayicilerden
gerekse dier Türk sanayicilerinden
destek ve ibirlii bekliyoruz” dedi.
Msr’n Ankara Büyükelçisi El
Hadidi ve beraberindeki heyetle birlikte OSTM’deki rmalar yerinde
inceleyen Bakan Yardmcs El Kadi,
üretim alanlarndan ve OSTM’in
kurumsal yaplamasndan etkilendiini ifade etti. Firma temsilcilerinden
çalmalar hakknda bilgiler alan Msr Heyeti, incelemelerinin ardndan
OSTM’den ayrld.
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KOB’ye “Güçlendirme Operasyonu” balyor
Ostim’in eitim ve danmanlk kuruluu ODEM ile ABD’nin en büyük KOB Koçluu Firmas E-Myth Worldwide’n Türkiye Lisansörü Özgür Kâier kuruluu bölge iletmeleri için “Güçlendirme Operasyonu” adyla bir çalma balatyor.

O

stim Danmanlk ve Eitim Merkezi (ODEM) ile Özgür Kaier
danmanlk rmas arasnda iletmeleri E-Myth sistem bilgisinin aktarlmas yolu ile güçlendirecek ortak bir proje
balatlyor. Projeye, ODEM Genel Müdürü Burcu Öztürk ve Özgür Kaier Danmanlk rmas temsilcisi Subegüm Bulut’a
yönelttiimiz sorularla açklk getirmeye
çaltk:

—Verdiiniz hizmetle KOB’ler için
nasl bir fark yaratyorsunuz?
S. Bulut: KOB sahipleri bizimle çaltklar ilk 6 hafta içinde iletmelerindeki
deiimleri gözle görmeye balyorlar. Üç
ay bizimle çalan çou i sahibi 3 ayn sonunda kendini tanyamaz duruma geliyor.
Çünkü biz i sahiplerine her eyden önce
etkin bak açlar kazandryoruz. Onlarn iletmelerinde sorun yaamalarna yol
açan düünce ve davran kalplarn deitirmelerine yardmc oluyoruz. Elbette
pazarlama stratejisi kurma, bütçeleme ya
da etkin toplant yapma gibi, “teknik” saylabilecek bilgiler de bol bol veriyoruz
ama bu bilgileri hemen hayata geçirmelerini salayacak yol haritas ve doru düünme eklini de beraberinde veriyoruz.

bir taraftan Özgür Kaierin gerçekletirmekte olduklar hizmetleri incelerken dier
taraftan da iletme yetkililerimizin böyle
bir hizmete nasl yaklaacaklarn analiz
ettik. letmelerde gerçekletirdiimiz pilot
çalmalarn ve tüm bu süreçlerin olumlu
geçmesi ayrca E-Myth Sisteminin daha
önceki baarl sonuçlar nedeni ile OSTM’ de KOBI Güçlendirme Operasyonu
çalmalaryla projemizi Özgür Kaier ile
balattk.

—Sayn Burcu Öztürk, bu proje nasl ve —Sayn Subegüm Hanm, lütfen siz de
neden dodu?
E-Myth (i-mit) nedir? Anlatr msnz?
Burcu Öztürk: Büyük ölçüde üretimin
içinden yetitirerek ve nerdeyse yoktan var
ederek iletmelerini belli bir noktaya kadar
tayan iletme sahipleri bundan sonraki
süreçte arlkl olarak her ile kendileri
ilgilenmek durumunda kalmalarndan yada
öyle hissetmelerinden ötürü belli noktalarda tkanp kalmaktadrlar. Oysaki ilerini devam ettirmede iletmeye kurulacak
uygun bir sistem onlara çok daha kolaylk
salayacaktr. Firmalarmzn kendi durumlarn artlaryla eksileriyle, dorular
ve yanllar ile fark etmelerini salayarak
yine çözümleri ve nasl yapmalar gerektiinin bilgisini de kendilerinin elde etmesini
önemlidir, ite bu nokta da E-Myth Sistemini yani koçluk sistemini OSTM’de KOB
Güçlendirme Operasyonu Projesi ile hayata geçirmeye karar verdik. Unutmamalyz
ki sürdürülebilirlikte asl olan iletmelerimizin kendileridir ve bunu ancak temelini
kendilerinin oluturduu sistem ile baarabilirler. Biz de bu yolda iletmelerimiz ile
beraber yürüyerek, koçluk sistemi temeli
ile ihtiyaçlarnn çözümüne ve sistemlerini
doru belirlemelerine yardmc oluyoruz.
—Özgür Kâier KOB Koçluu rmas ile çalmaya nasl karar verdiniz?
B.Ö-Yürüttüümüz çalmalarda özellikle
iletmelerde gerçekletirdiimiz analizlerde E-myht sisteminin örtütüünü gördük.
Özgür Kâier ile çalmaya karar vermemiz ise detayl bir inceleme ve deerlendirme sürecinden sonra olmutur. Bu süreçte

Subegüm Bulut: E-Myth (i-mit) hem
lisansörü olduumuz rmann, hem de
sunduumuz i gelitirme koçluu programnn addr. Aslnda E-Myth bir bak açsdr. letmelerdeki baarszln en temel
sebebini açklayan bir yaklam içerir.
Michael Gerber ve ekibinin 1977’den beri
yaklak dünya çapnda 300.000 iletmede
yaplan analizler ve yine yaklak 50.000
iletme ile de birebir çallmasnn sonucunda ortaya tecrübeleri farkl bir ey göstermi.  kuranlarn %95’inin gerçek giriimciler olmayp, hayatlarnda bir seferlik
giriimcilik tutkusuna kaplm teknisyenler olduu görülmü. Gerçek giriimci bakyla deil, “ben bu iin nasl yaplacan biliyorum neden kendime çalmayaym
ki” mantyla i kuruyor birçok kii. Tüm
dünyada bu böyle. Ancak bu ölümcül bir
kan, çünkü bir iletmedeki teknik çalmadan anlamakla o teknik çalmay yapan
ve satan bir iletmeyi organize etmek ayn
eyler deil maalesef. KOB’lerdeki büyük
baarszlk oranlar da bundan kaynaklanyor (Dünya Bankas verilerine göre her
yl kurulan iletmelerin %50’si ertesi yl
kapanyor). Sonuçta maal çalan zihniyetinden kurtulamam olan i sahibimiz
hergün ie gitmeye devam ediyor. Ürün ya
da hizmetin üretimini iyi yaparsa iler gelir zannediyor. Ancak öyle olmuyor, bir de
yönetim, para idaresi, sat-pazarlama gibi
konularda zorluk yaamaya balaynca, ilk
bata kurulan hayaller kâbusa dönüme-

—Projenin içeriini anlatabilir misiniz? KOB’lere nasl bir hizmet sunmay düünüyorsunuz?

ye balyor. Oysa bunun bir çözümü var.
letmenin ilerleyebilmesi için öncelikle
i sahibinin günlük ilerin peine koturmaktan ziyade stratejik çalma yapmas
gerekiyor. letmede yaplan ilerin %90’
rutin iler olduuna göre, i sahibinin bunlar yazl sistemler eklinde çalanlara
devretmesi gerekiyor. Kendisinin ise ilerin yapln gelitirecek çalmalar, moda
terimiyle inovasyonlar yapmas yani bizim
deyimimizle “iinin içinde deil, üzerinde
çalmas” gerekiyor. Biz de i sahiplerine
koçluk yaparak, i gelitirme programmz
vastasyla bunu nasl yapacaklarn öretiyoruz.

DPT’li uzmanlar ‘hibe’yi anlatt
Çrak Eitim ve Öretim Vakf ile Devlet Planlama Tekilat (DPT), proje
karl yatrm, kredi, hibe ve tevikler konulu bir panel düzenlediler.

B.Ö-Proje kapsamnda, Özgür Kâier
KOB Koçluu tarafndan ücretsiz koçluk
deneyimi seanslar sunulacak. www.ostimdanismanlik.com sitesinde bavuru formu dolduran her KOB sahibi bu seanslara katlabilecek.  Sahipleri bu seanslarda
koçluk hizmetinin iletme yönetimindeki
faydasn birebir deneyimlemi olacaklar.
Deneyim sonrasnda KOB Güçlendirme
Operasyonu kapsamndaki E-Myth Ustalk Kazanma Program’na katlmak isteyen
i sahipleri, ODEM’e özel indirimlerle
programa katlabilecekler. Programa katlan i sahiplerine hemen koçlar atanacak
ve çalmaya hemen balayabilecekler.

Bavuru için son tarih
30 Kasm 2009. Bavuru
Formu ve ayrntl bilgi
www.ostimdanismanlik.com
sitesinde yer alyor.

ranllar OSTM’e hayran kald
ran Devlet Uzlatrma Konseyi Sekreteri Dr. Muhsin Rzai,
beraberindeki ran’l bürokratlarla birlikte OSTM’i ziyaret etti.
tiklerini kaydeden Bakan Aydn, D-8 ve
KÖ ile balantl slam ülkeleri ile yaptklar ilikilerin artrlmasn beklediklerini söyledi.

slam ülkelerine örnek

Ç

rak Eitim ve Öretim Vakf konferans salonunda düzenlenen “Proje Karl Yatrm, Kredi, Hibe ve
Tevikler” konulu programa Çrak Eitim
ve Öretim Vakf Bakan brahim Karakoç, Devlet Planlama Tekilat Uzmanlar
Ramazan Güven ve Mustafa Dönmezer ile
birlikte çok sayda rma temsilcisi katld.
Vakf Bakan Karakoç, konumasnda
uzmanlar tarafndan verilecek bilgilerin
son derece önemli olduunu belirterek,
“Ankara’mz bugüne kadar hibe ve tevik
programlarndan yeteri kadar yararlana-

mad. Bu konuda sanayicilerimizin yeterli
bilgisi yok. Bu eksikliin giderilmesi gerekiyor” dedi.
Karakoç’un konumasnn ardndan
DPT Uzman Ramazan Güven yatrmlar, hibe ve krediler hakknda rmalara
ayrntl bilgiler verdi. DPT Uzman Mustafa Dönmezer ise tevikler hakknda bir
sunum yapt. Uzmanlar, youn bir kredi
ve tevike ramen yatrmlarn artmamas
nedeniyle DPT olarak sahaya inip bizzat
sanayicilere bu konuyu anlatma gerei
duyduklarna vurgu yaptlar.



ran Devlet Uzlatrma Konseyi Sekreteri Dr. Muhsin Rzai Ankara’daki temaslar srasnda OSTM’i de ziyaret
etti. Beraberindeki ranl üst düzey bürokratlarla birlikte programna OSTM organize sanayi bölgesinden balayan Rzai’yi
OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn karlad. OSTM dare Merkezi
Seminer ve Toplant Salonu’nda gerçekletirilen toplantda bir konuma yapan
Bakan Aydn, ranl yetkililere OSTM
hakknda bilgi verdi. ki ülkenin ticari anlamda ilikilerinin önümüzdeki dönemde
daha da gelimesi için büyük çaba sarf et-

Rzai ise yapt ksa konumada,
Türkiye’nin sanayi bölgeleri anlamndaki
bu gelimiliinin dier slam ülkelerine
de örnek olduunu belirtti. OSTM’de ki
tecrübeden faydalanmak isteyebileceklerini
kaydeden Rzai, “ran’da da sanayi bölgelerimiz var ancak sizdeki gibi bir kurumsallama yok. Bu konuda tecrübelerinizi aktarmak üzere bir heyetle sizleri ran’a bekleriz”
dedi.
Konumalarn ardndan OSTM’li yöneticilerle birlikte Lale Restoran’da yemek
yiyen Rzai, rmalara ziyaretlerde de bulundu. Firma yetkililerinden çalma ekilleri
ve üretimleri konusunda bilgiler alan Rzai,
akam saatlerinde OSTM’den ayrld.
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Ahilik Haftas Ostim’de kutland
22. Ahilik Haftas kutlamalar Ostim Mesleki Eitim Merkezi’nde gerçekletirildi

2

2. Ahilik Haftas kutlamalar Ostim’de Mesleki
Eitim Merkezi’nde Yenimahalle Kaymakam
Kenan Çiftçi, Yenimahalle Belediye Bakan
Fethi Yaar, Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn, Ostim Çraklk Eitim ve Öretim Vakf Mütevelli Heyeti Bakan brahim Karakoç, ORSAD
Yönetim Kurulu Bakan Özcan Ülgener ve bölgedeki
sivil toplum kurulu temsilcileri ile örencilerin katld törenle kutland.
Ahilik Haftas kutlama töreninin açl konumasn
Ostim Mesleki Eitim Merkezi Müdürü Bayram Kocaman yapt.
Daha sonra Ahilik gelenei ve mesleki eitim üzerine söz alanlarn konumalarn takiben çeitli halk
oyunu gösterileri yapld. Törene katlan protokol
mensuplar günün ansna Ahi Evran’n okul bahçesindeki ant önünde birlikte hatra fotoraf çektirdiler.

Ahilik nedir?
Ahilik, 13. yüzylda Anadolu’da ortaya çkan bir esnaf
örgütüdür. Adnn, kardeim anlamna gelen Arapça
“ahi” ya da eli açk, yiit anlamndaki Türkçe “ak”
sözcüünden türedii ileri sürülür. Ortaça slam
Devletleri’ndeki meslek birlikleri olan fütüvvet örgütüne büyük ölçüde benzer. Ahilerin kendilerine özgü
giyim kuamlar vard. Srtlarna hrka, balarna tepesine beyaz bez balanm külah giyerlerdi. Ahilik esnaf ve zanaatçlar bir araya getiren bir meslek örgütü

Ormanlar da ‘yenilenebilir enerji’ kayna
En Yeil Ankara Dernei Bakan Aydn Cömert, Türkiye’nin enerji ormanlarna arlk vermesi gerektiini
belirterek, KYOTO Protokolü’ne uyulmasnn en ksa yolunun enerji ormanlar olduunu söyledi.

E

nerji…Günümüz dünyasnn
en çok ihtiyaç duyduu ey.
Enerjiye duyulan ihtiyaç arttkça da enerji üretiminde kullanlan
kaynaklar gün geçtikçe tükenmeye
balad. Petrol, doal gaz, kömür,
uranyum derken imdilerde yenilenebilir enerji kaynaklar üzerinde
çalmalar, pilot uygulamalar gerçekletirilmeye baland. Türkiye ise
enerji ithal eden bir ülke olarak ihtiyacnn yüzde 78’ini ithalat ile karlyor. Yenilemeyen enerji kaynaklar dünya enerji kayna rezervlerinin
yaklak yüzde 94’ünü oluturuyor.
Günümüzdeki kullanm temposu ile
mevcut kömür rezervleri 100-110
yl, daha az miktarda olan petrol ve
doal gaz rezervleri ise 30-50 yl

sonra tükenmi olacak.
Yenilenebilir enerji kaynaklar enerji kaynaklarnn tükenmesi riskine kar
dünya ülkelerinin üzerinde sürekli çalma yapt bir konu. Ancak Türkiye
açsndan bakldnda uygulanabilirlii
kolay ve yüksek potansiyele sahip bir
kaynak var ki o da “enerji ormanlar”
Yapay ve doal ormanlar, günümüzde
yenilenebilir bir enerji kayna olarak
aratrlyor ve deerlendiriliyor. Gelimi teknolojilerin daha etkin kullanm
ile orman biyokütlesinden enerji üretimi
gerçekletiriliyor. Fotosentez ile enerji biçiminde depolanan enerji miktar,
dünyann yllk enerji gereksiniminin
yaklak on katna edeer. Bu biyokütlenin büyük miktarn orman aaçlar
oluturuyor. Türkiye’de enerji ormanclnn yaygnlatrlmas ile salanacak
kaynak ise çok daha önemli.

Türkiye enerji
ormanlarna yönelmeli
Enerji ormanlar ve Türkiye’de uygulanabilirlii konusunda görülerini
aldmz En Yeil Ankara Dernei
Bakan Aydn Cömert, konuya sadece
enerji penceresinden deil bir çevreci gözüyle de yaklaarak Türkiye’nin
imzalad KYOTO Protokolü’ne de
deindi. Cömert, Türkiye’nin mevcut
durumuyla KYOTO Protokolü’nün gereklerini yerine getirmesinin mümkün
olmadn belirterek, bu noktada enerji
ormanlarnn Türkiye’nin imdadna yetiebileceini söyledi. Cömert, “Sürdürülebilir olmas ve yabanc hiçbir kaynaa ihtiyaç duymadan yaplabilmesi
ayrca ekonomik ve çevresel etkileri
de dikkate alndnda enerji ormanlar
Türkiye’ye çok büyük katklar salaya-

caktr” dedi.
Enerji ormancln, yakma amaçl
sfrdan yaplan belli süre sonra partiler
halinde kesilip yakma amaçl kullanlan orman olarak nitelendiren Cömert,
“Doada toprak altndaki çevrim d
karbonun atmosfere saçlmasnn önüne
geçen ilginç bir elektrik üretim seçenei.
Üstelik salad yeillik de cabas” diye
konutu.

Milyarlarca aaç elde edilebilir
Cömert, Kanada ve sveç’in ülkelerinin petrol nedeniyle da bamllklarn azaltabilmek için dünyada enerji
ormancl konusunda uygulanan en
büyük iki projeyi yürüttüklerinin altn
çizerek, proje kapsamnda köy ve krsal
alanlarn aaçlandrlmas sonrasnda
milyarlarca aaç elde edilmesinin de
mümkün olduunu kaydetti. Cömert,
“Ekenek olarak kullanlan arazilerin
çevrelerinin ve ekenek olarak kullanlamayan sarp ve verimsiz arazilerin doru
yöntem ve doru aaç dikimiyle çok
büyük bir kazanç haline getirilebilir”
eklinde konutu.

OSTM örnek olmal
Sanayi alanlarnn yeillendirilmesine yönelik çalmalar yaplmas gerektiine de deinen Cömert, “Dünyada
sanayi alanlar kirlilik yaratan yerlerdir.
Bütün sanayi alanlarnn yeil bölgeyle
çevrelenmesi gerekir. Önce sanayi bölgelerinin etrafna yeil kuaklar yaplmal. Ben OSTM’de faaliyet gösteren
bir rmann sahibi olarak pilot uygulamann OSTM’de yaplmasn isterim.
Dernek olarak da bu konuda elimizden
geleni yapmaya hazrz” dedi.
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Medikal Küme çalmalarna hz verdi
Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin ‘Geniletilmi stiare Toplants’ gerçekletirildi. Bakan Aydn, kümelenmenin sihirli bir yaps olduunun
altn çizerek, “Kümeye ne alrm diye deil, ne veririm diye geleceksiniz. Göreceksiniz ki istediinizden de fazlasn alacaksnz” dedi

M

edikal Sanayi Kümelenmesi’nin
‘Geniletilmi stiare Toplants’ gerçekletirildi. Bakan
Aydn, kümelenmenin sihirli bir yaps
olduunun altn çizerek, “Kümeye ne
alrm diye deil, ne veririm diye geleceksiniz. Göreceksiniz ki istediinizden
de fazlasn alacaksnz” dedi
Medikal Kümelenmenin Geniletilmi stiare Toplants OSTM Teknokent Konferans Salonu’nda gerçekletirildi. Toplantya OSTM Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn, Fatih
Üniversitesi, Bakent Üniversitesi, TSK
Shhi kmal Bakm Merkezi Komutanl, Tüm Tbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF),
Salk Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Dernei (SADER), Salk Emekçileri verenleri Sendikas (SES) temsilcileri, kümeye üye rma temsilcileri ve
davetliler katld.
Bakan Aydn konumasnda, kümelenmenin sihirli bir yaps olduunun
altn çizerek, “Bu kümenin düzenli bir
ekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Kümeye ne alrm diye deil, ne veririm
diye geleceksiniz. Göreceksiniz ki istediinizden de fazlasn alacaksnz” dedi.
Gerek yerel gerekse uluslar aras ticarette kümelenmenin büyük önem arzettiini dile getiren Bakan Aydn, “Ortaklaa
ibirlii içerisinde rekabeti örenmemiz
gerekiyor. Bu kümelenme yolculuunda
baarlarnzn artarak devam etmesini
diliyorum” eklinde konutu.

Üniversiteler önem veriyor
Bakan Aydn’n konumasnn ardndan Bakent Üniversitesi öretim üyelerinden Doç
Dr. Mustafa Kocakulak, Bakent Üniversitesi Biyomedikal Bölümü’nde verilen lisans
eitimine ilikin katlmclara
bilgi verdi. Kocakulak, “Biyomedikal bölümümüz lisans
eitimi düzeyinde Türkiye’de
bir ilktir. Bu alandaki çalmalarmz hzla devam etmektedir” dedi. Daha sonra Fatih
Üniversitesi Tp Fakültesi Dekan Yardmcs Prof. Dr. enol
Dane kürsüye çkt. Dane, Fatih Üniversitesi’nin Ankara’da
daha çok salk alannda faaliyet gösterdiini belirterek,
“Üniversite olarak bu kümelenmenin içinde yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye
konutu.
Medikal Kümelenme Kurucu Bakan Kayhan Kayan’n ‘Kümelenmenin
Önemi’ne ilikin sunumunun ardndan
Küme Koordinatörü Ouz Ünal katlmclara medikal kümelenmenin ileyii,
yaplanmas ve hedeeri hakknda ayrntl bilgiler verdi. Toplantnn sonunda
karlkl görü alveriinde bulunuldu
ve tüm katlmclar hatra fotoraf çektirdiler.

M yeni ibirlikleri yapyor
 ve naat Makineleri Kümesi (M)’nin aylk olaan kahvalts
Ostim Efendi Kona’nda gerçekletirildi. Oni naat Makineleri
sponsorluunda gerçekleen kahvaltya katlm youndu.



 ve naat Makineleri Kümesi
(M)’nin 9’uncusunu gerçekletirdii kahvalt Ostim Efendi
Kona’nn büyük salonunda gerçekletirildi. Youn bir katlmn olduu
kahvaltya Yenimahalle Kaymakam
Kenan Çiftçi, Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, öretim görevlileri,
Ortak Satnalma Organizasyonu (OSO)
yetkilileri, KOSGEB, Ostim ve hracat Gelitirme Etüd Merkezi (GEME)
temsilcilerinin yan sra M Kümesi
üyesi sanayiciler katld.

birlii protokolü imzaland
Kahvaltda KOSGEB, Ostim, GEME ve OSO yetkilileri arasnda Avrupa
letmeler A projesi çerçevesinde ibirlii yaplmas hakknda bir protokol
imzaland. Bu protokol çerçevesinde

M üyesi KOB’lerin küresel pazarda rekabet gücünü ve yenilikçilik düzeyini arttrarak farkndalk yaratmalarna katkda bulunmak, M ile ibirlii
içinde olmak, bilgi, deneyim ve görü
al veriinde bulunmak amaçlanyor.
Protokol, KOB’lerin bilgilendirme,
geribildirim, iletmeler aras ibirlii
ve uluslararallatrma, yenilik, teknoloji, bilgi transferi ve Ar-Ge için Topluluk Çerçeve Programna katlmn
tevik eden hizmetleri kapsyor.
Program çerçevesinde bir dier protokol de M ve OSO arasnda yapld.
OSO A..’nin ana amac, makine üreticilerinin almlarn tek bir merkezde
toplayarak elde ettii pazarlk gücü ile
girdi maliyetlerini minimize edecek bir
mekanizma oluturmak. Bu protokolle
M Kümesi üyelerinin OSO hizmetlerinden yararlanmalarn salamak ve
üyelerin girdi maliyetlerini azami ölçüde azaltmak hedeeniyor.
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Muhtar Kent, Ostim
Ve Orhan Aydın’ın
vizyonu

Mucize mantar da Ostim’de üretildi!

Uzak Doğu’nun 2 bin yıllık keşfi olan alzheimer ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığı
iyileştiren ölümsüzlük mantarı ‘Ganoderma’nın sıvı konsantresi OSTİM’de üretiliyor.
kez OSTİM’de sıvı konsantresinin
seri olarak üretimine başlanıldı.
Yaygın bilinen adı Reishi
olan Ganoderma mantarı Tarım
Bakanlığı’nın izniyle 1500 ml’lik
cam ambalajlarda piyasaya sunuldu. Ganoderma mantarı konsantresi, tarihte 2000 yıldır “Ölümsüzlük
Mantarı, Hayalet Mantar, Yaşamın
İksiri, Sihirli Mantar” gibi sıfatlarla anılıyor.

K

asım 2009 ‘un ilk haftası içerisinde
İstanbul’da yapılan çok önemli bir toplantı, yoğun siyasi gündem (demokratik
açılım, ıslak imza, vs) tartışmaları ve gündeme
sıkıca oturan domuz gribi haberleri arasında
gözden kaçtı. Koçsistem ile Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde kurulan CEO
Club’ün düzenlediği CEO Profil toplantısında
; Almanya’nın 7. başkanı Gerhard Schröder,
ABD nin 42. başkanı Bill Clinton ve The
Coca Cola Company CEO su Muhtar Kent
çok önemli konuşmalar yaptılar, global krizi ve
alınacak önlemleri yorumladılar ve en önemlisi
2010 beklentileri üzerine tahminler de bulundular.

Toplantıya ilişkin haberleri yazılı ve görsel
medyadan büyük bir merak ve ilgi ile takip
ettim. Gazete ve dergilerde toplantıda yapılan
konuşmaların altlarını çizerek iyice inceledim.
En çok Muhtar Kent’in değerlendirmeleri ve
ön görüleri ilgimi çekti. Coca Cola’nın CEO’su
Muhtar Kent toplantıda yaptığı konuşmada
yeni dönemde yenilikçi inovasyonun çok önem
kazanacağını vurgulayarak “inovasyon artık
şirketlerde dört duvarın içinde değil, şirket dışında ortaya çıkıyor. Ben de her gittiğim yerde
piyasayı gözetirim, müşterileri gezerim ve her
defasında mutlaka yeni bir şeyler öğrenirim”
dedi.
LİDERLİK VE İYİ YÖNETİCİLİK
Muhtar Kent’in konuşmasının tam metnini
ele geçirdim ve dikkatle inceleyince liderlik ve
yöneticilik kavramlarının üzerinde sıkça durduğunu, lider ve yönetici yetiştiren programlara
ağırlık verilmesi, Türkiye’den beyin göçünü
durduracak ulusal çapta çalışmalar yapılması
gerektiğine sık sık vurgu yaptığını gördüm. Muhtar Kent; bu yeni dönemde önemli bir unsurun
liderlik, girişimcilik ve iyi yöneticilik yapabilecekleri yetiştirmek olduğunu söylüyor ve özellikle
sürekli çalkantı içinde olacak gelecekte yöneticilik, liderlik ve girişimcilik yapacak yeni neslin
büyük önem taşıdığını, Türkiye’nin uzun vadeli
başarısı açısından hiçbir meselenin gelecek kuşak
liderlerini yetiştirmekten daha kritik ve önemli
olmadığını vurguluyordu.
OSTİM VE ORHAN AYDIN
OSTİM Başkanı Orhan AYDIN vizyon
ve misyon sahibi hiperaktif çok ta çalışkan
bir lider. Sabah, akşam, bayram, seyran tatil
demeden “ben OSTİM için, ben Ankara için,
ben Türkiye için, ben insanlık için ne yapabilirim diye koşturup duruyor. Kendisini tanıdım
tanıyalı OSTİM için, Türk Sanayi için taş üstüne taş koyuyor ve hizmet ediyor. Ostim artık
bir Türkiye markası oldu. Ve hatta bir dünya
markası olma yolunda hızla ilerliyor. Orhan
AYDIN, ekibi ve OSTİM yönetimi bunu da
başaracaktır. Şimdi çıtayı yükseltme zamanıdır.
Orhan AYDIN’ın ve OSTİM’ in hedefi geleceğin liderlerini, yöneticilerini ve girişimcilerini
yetiştirecek bir üniversite kurmalarıdır.
Adı: OSTİM SANAYİ ÜNİVERSİTESİ olur
OSTİM KOBİ ÜNİVERSİTESİ olur
OSTİM ÜNİVERSİTESİ olur
OSTİM AR-GE ÜNİVERSİTESİ olur. Bu işin
ilk adımı OSTİM bünyesinde OSTİM LİDERLİK
VE GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ oluşturup bu
akademiyi üniversiteye dönüştürmek olabilir.
Sevgili başkan, aziz dostum Orhan AYDIN
bu işi sen başarabilirsin. Sana her türlü desteği
vermeğe, sana yardımcı olmağa, sivil toplum
desteğini, medya desteğini, iş dünyasının desteğini sağlamaya hazırım. Hadi durma ilk adımı
at. Unutma en uzun ve en çetin yolculuklar
bile ilk adımı atmakla başlar.
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Her derde deva

G

anoderma mantarı olarak bilinen ölümsüzlük mantarının
sıvı konsantresi artık piyasada. Bu mantar, vücuttaki herhangi
bir problemi tarama yaparak buluyor ve çözüyor. Ara, bul ve iyileştir
olarak tanımlanan mantar, en yoğun
problem neredeyse oraya etki ediyor.
Mantarlar konusunda 25 yıldır çalışan Yrd. Doç. Dr. M. Ertuğrul İlbay
ile birlikte FUNGAL Grup Genel
Müdür Mustafa Yavaş ve Gıda Yüksek Mühendisi Hatice Yavaş Gürel’in
yoğun çalışmalarıyla Türkiye’de ilk

Japonya ve Çin’de 2000 yıllık
geçmişi olan mantar, yüzyıllar boyunca doğal bir sağlık ilacı olarak
kullanılmış. Dünyada bu mantar
üzerinde pek çok bilimsel çalışma
yapılmış. Çalışmalar sonucu antitümör, antibakteriyel, antiviral,
antihiv (AIDS), antiülser, antialerjik, antidepresant, antioksidant,
kan basıncını düzenleyici, detoks
özelliği bulunduğu, kalp, beyin
karaciğer ve akciğer koruyucusu olmasının yanında, bağışıklık
sistemini güçlendirerek hastalıklara direnci artırdığı, alzheimer,
zayıflama hastalığı olan anoreksiya, akne, adet düzensizliği, astım,
bronşit, depresyon, sara (epilepsi),
hemoroit, hepatit, katarakt, obezite,
metabolik bir eklem hastalığı ola-

rak bilinen gut, nezle, alerji (rinit),
romatizma, retinal pigment dejenerasyonu, saç dökülmesi, kanser
gibi birçok hastalığın tedavisinde
etkili olduğu ortaya çıkmış.

Hiçbir yan etkisi yok
Geçmişte suyu sanki bir ayin
şeklinde törenle içilen mantar uzun
yıllar boyunca Çin ve Japonya’da
devlet başkanlarına sunulan en
önemli hediye niteliği taşımış. Hatice Yavaş, Ganoderma’nın kapsül
ve çay şekillerde piyasada bulunduğunu ancak sıvı formunun daha
etkili olduğunu ve yıllardır da bu
şekilde kullanıldığını belirtiyor.
Yavaş, “İlaç, sabah ve gece aç karnına alınıyor. 5 ya da 6 günde 1
şişe bitiriliyor. İlk içen insanlarda
öncelikle bir ağrı yapıyor. Hangi
hastalığın tedavisi için kullanılıyorsa ağrı kendini farklı şekilde
hissettiriyor. Ağrının hissedilmesi iyi bir şey. Çünkü ilaç kendini
hissettiriyor. Hiçbir yan etkisi yok.
Elimizde resmi rakamlar ve bize
geri dönüşler var. Örneğin hastalık
verilerinde azalma, tümörlerde sıfırlanma gibi sonuçları bulunuyor”
diye konuştu.

YİSAD
tam
kadro
OSTİM’de
Yassı Çelik İthalat İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD)
üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet OSTİM’i ziyaret etti.

Y

İSAD Başkanı Mustafa
Açıkalın ve beraberindeki
YİSAD üyelerini OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın karşıladı. Ardından OSTİM İdare Merkezi Eğitim ve Seminer Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma
yapan Başkan Aydın, YİSAD
üyelerinin ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerine OSTİM’de yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Aydın, “Sizinle irtibatı olmayan
bir sanayicinin olmadığını düşü-

nüyorum. Mevcut ilişkilerimizi
daha da kuvvetlendirerek işbirliğimizi artırmalıyız” dedi.

İlişkiler artacak
YİSAD Başkanı Açıkalın ise
Aydın’ateşekkürederek,“OSTİM’in
çalışmalarını gururla takip ediyoruz. OSTİM Yönetimi buradaki
KOBİ’leri bir araya toplayarak
büyük bir sinerji oluşturuyor. Buradaki bütün firmalar bizlerle beraber. Bundan sonra OSTİM’e bakışımız ve buradaki firmalarla olan
ilişkilerimiz daha da artarak devam
edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan
Aydın YİSAD üyelerine OSTİM’in
yeni idare merkezini gezdirdi ve onların sorularını cevaplandırdı. Sahip
olduğu özellikler bakımından büyük
yenilikler içeren Yeşil Bina, YİSAD
üyelerinden yoğun ilgi gördü.

Mucitler Ostim’i ‘teşvik edici’ buldu

M

Mustafa KÖKSAL

ucitler Ve Araştırmacılar
Derneği Ostim’de toplandı. Ostim’i ziyaret eden
dernek mensubu mucit ve araştırmacılar Dernek Başkanı Mustafa
Köksal ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan aydın’ın yönettiği mini panelde Türkiye’nin
buluş ve icatçılık kültürü üzerine
görüşlerini bildirdiler.
Ostim Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğünün yeni binasında
bölge yöneticilerinin de katıldığı
toplantıda daha çok yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelik yatırım ve girişimcilik potansiyeli
üzerine değerlendirmeler yapı-

larak, sektöre yönelik Ostim’in
ufuk açıcı ve cesaret verici olduğu
vurgulandı.
Dernek temsilcileri yenilenebilir
enerji sektörüne ilişkin parlamentoda bekleyen kimi yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması
gerektiği mesajını verdiler.
Toplantıya Dernek Başkanı Mustafa Köksal’ın yanı sıra Prof. Dr.
Ender Ethem Atay, Prof. Dr. Şerafettin Erel, Refik Ali Uçarcı,
İbrahim Pakman, Emre Baysal,
Önder Akcengiz, Prof. Veli Çelik, Necip Özbey, Sami Demiröz,
Sabiha Dodurgalı, Dr. Abdullah
Şahin katıldılar.
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“novasyona Giden Yol: Kümelenme”
“novasyona Giden Yol: Kümelenme” çaltay Çankaya Üniversitesi’nde düzenlendi. Çaltaya Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn da katlarak bölgenin yenlikçi çalmalar ve dört ayr sektörde devam eden kümeleme çalmalar hakknda bilgi verdi.

K

urultaya Sanayi ve Ticaret Bakanl
Müstear Ali Boa, KKK Lojistik Komutan Tüm General Yldrm Güvenç,
Manchester Üniversitesi’nden (ngiltere), Prof.
Dr. Ray Oakey, George Mason Üniversitesi’nden
(ABD), Prof. Dr. Roger Stough, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Bakan Orhan Aydn, Prof.
Dr. Metin Durgut (ODTÜ), Prof. Dr. Erol Sayn
(ODTÜ), KOSGEB Bakan Danman Atilla
Söüt katld.
Uluslararas akademik çevreler, aratrmaclar, kamu görevlileri ve sivil toplum kurulularnn katld çaltayn amac, inovasyon ve
kümelenme ile ilgili çalmalarn konu ile ilgili
yeni bir vizyon gelitirilerek bilgi al veriinin
yaplabilecei bir ortam oluturmak olduu belirtildi. Toplantya Türkiye’nin yan sra ABD,

ngiltere, Nijerya, Kongo, Slovenya, Romanya,
Gana ve Güney Afrika Cumhuriyetinden, akademisyenler ve uzmanlar katld.
Çankaya Üniversitesi Rektörü kümelenme
konusuna üniversite olarak duyduklar ilgiyi, iki
yldr yaplan çalmalar ve Ostim’de üretilen
projeleri anlatt. Kümelenme olgusunun bir bölgesel kalknma konusu olduuna vurgu yapan
Prof. Güvenç, “Yeni ürünlere, yeni pazarlara,
yeni teknolojilere ancak birlikte hareket eden
sektörler ulalabilir. Ekonomik kriz dönemlerinde ayakta kalabilmemin yolu kümelenme içinde
yer almakla olur. Kurulan sektörel kümelerde
yer almayan rmalar kriz dönemlerinde yaadklar skntlar dolays ile alayanlar kümesinde
yer almak zorunda kalr” diye konutu.

ÜSMP Yürütme Kurulu Ostim’de topland
Üniversite Sanayi birlii Platformu (ÜSMP) Ankara’da Ostim’in ev sahipliinde toplanarak
Haziran 2010’da yaplacak Üniversite Sanayi birlii Ulusal Kongre program üzerinde çalma yapt.

ünümüz tasarm-üretimmuayene süreçlerinde, teknik
resimlerin ilevi her zaman
olduundan daha fazla önemli duruma geldi. Öyle ki, artk neredeyse
teknik resim her ey oldu. Çünkü
artk ürünün, hatta ürünün içine
girdii bütünün (montaj) uygunluu
tamamen teknik resmin kalitesine
bal. Teknik resim iyi hazrlanm,
doru ve anlalabilir ise ürünün
istenilen özelliklere uygun olmas olasl artmakta. Buna karlk
teknik resimdeki bir hata, küçük bir
eksik, ya da yanl anlamaya neden
olabilecek bir belirsizlik daha batan hatal ürün olasln artracak
potansiyel riskler tamakta.
Üretim miktarlarnn az, parça üretimi ve montajn ayn ortamlarda (örnein tek bir fabrika çatsnn altnda) yapld dönemlerde de teknik
resimler oldukça önemli idi. Ancak
o dönemlerde teknik resimlerdeki
hata ve eksiklerin bedelleri günümüzdeki kadar ar deildi. Tüm
parçalar ve montaj ayn ortamda
yapldndan, teknik resimlerde olan
hatalarn sonuçlarnn giderilmesi ve
montajn bir ekilde yaplmas daha
kolayd. Ksaca, altrma diyebileceimiz bu dönemde bir parça yerine
uymadnda, ya uyan bir parça
bulunuyor, ya da iki parça birbirine
altrlabiliyordu. Oysa günümüzde, özellikle de kütle üretiminden
söz edilen belirli sektörlerde durum
tamamen farkl.
Zamanmzn montaj hatlarn,

acinar@etik.com.tr

T
G

oplantya ev sahiplii yapan Ostim
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn’n
yapt aç konumasnda bölge olarak

üniversite-sanayi ibirliine verdikleri
önemi çeitli örneklerle anlatarak; bölgede ODTÜ’nün bir teknokent kurduunu
Ostim olarak yenilenebilir enerji ve enerji verimlilii konularnda tematik yeni
bir teknokent tasarm içinde olduklarn
söyledi. Aydn, “Temiz enerji uygulamalarnn kullanld bir yönetim merkezi
ina ettik. Kümelenmeler çerçevesinde
yapacamz çalmalarda kaynak olarak
platformun projelerini kullanmak istiyoruz” diye konutu.
ÜSMP’i üye kurulu temsilcilerinin
Ostim toplantsna Prof. Dr. Hamit Serbest bakanlk etti. ÜSMP, ayrca Yürütme Kurulu üye saysn yapt istiare

sonucu iki sanayici üye ile genileterek
5’ten 7’ye çkard.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi’ni
temsilen bölge Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat Ertu, Ege Bölgesi Sanayi Odalar (EBSO) adna da H.brahim Gökçüolu
Yürütme Kurulu Üyesi olarak belirlendiler.
Sanayi Kurulular, Üniversiteler, ArGe, Kamu ve Sivil Toplum Kurulularna
gönderilen yazda, 3-4 Haziran tarihlerinde OSTM’in ev sahipliinde ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekletirilecek kongrenin konusunun KÜMELEME olduu bildirildi. ÜSMP Düzenleme Komitesi tarafndan gönderilen
kongreye davet yazsnda öyle denildi:

Teknik resim
artk neredeyse her ey

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

altrma dönemlerinin montaj hatlarndan farkl klan balca özellikler
nelerdir? Bunlar sralayacak olursak:
- Üretim miktarlar çok fazla artmtr. Özellikle otomotiv, elektronik,
savunma, beyaz ve kahverengi eya,
oyuncak vb. sektörlerde üretim miktarlar birkaç on yl öncesine göre
bile olaanüstü art göstermitir.
- Üretim artk dünyann her
yerinde yaplabilmektedir. Özellikle
CNC tezgahlarn, ölçüm cihaz ve
ekipmannn, bunlarla birlikte iletiim
ve iletim teknolojilerinin gelimilik
düzeyi, bir bütünün her bir parçasnn dünyann herhangi bir yerinde
üretilmesine, montajn ise bambaka
bir yerde yaplabilmesine olanak
salamaktadr.
- Parçalarn baka baka yerlerde
üretilip, montajn ise daha baka bir yerde yaplyor olmas, her
bir parçann karlk parçasna hiç
sorunsuz geçmesini gerektirmektedir.
Günümüz montaj hatlarnda altrma kavramnn yeri artk yoktur ve
bu kavramn yerini yedeklenebilirlik

(interchangeability) almtr. Tam
Zamannda Üretim, Sfr Stok, Sfr
Hata gibi günümüz üretim ekonomisinin zorunluluklar nedeniyle
montaj hattna gelen her bir parça
yerine hiç sorunsuz geçebilmelidir.
- Bu özelliklere sahip olmas
gereken bir parçann teknik resmi
parçann ekli, büyüklüü, toleranslar, yüzey özellikleri ve malzemesi
ile ilgili tüm bilgileri içermelidir.
Ancak bunlarn yannda, en az
bunlar kadar önemli bir bilgiyi
daha içermelidir: Montaja girecek
bir parçann teknik resmine bakldnda, parçann montajdaki duruu
görülebilmelidir. Oturma ve dayama
yüzeylerinin, tespit noktalarnn, yani
datumlarn ve bu datumlara bal
olarak ekil, durum, konum, profil ve salg kontrollarnn belirtilmi
olmas gerekmektedir.
- Öte yandan, durmadan ilerleyecei öngörülen bir montaj hattna gelen her parçann önceden denenmi
ve taklabilirlii garanti altna alnm
olmaldr. Her bir parçay montaj

“Akademik ve bilimsel çalmalardan
teknoloji ve üründe inovasyona giden
süreçte birbirleriyle rekabet eden, birbirlerini tamamlayan sanayi kurulularnn,
kendilerine teknoloji ve bilgi üreten ArGe kurulular ve üniversitelerle, nans
ve yönetsel destek salayan kamu ve özel
kurulularla, sivil toplum örgütleriyle
birlikte yöresel, ya da sektörel kümeler
oluturmalar, günümüzde sürdürülebilir bir rekabetçi yapda olabilmeleri için
zorunluluk haline gelmitir. Ülkemiz
genelindeki ve OSTM’deki kümeleme
çalmalar, benimsenen modeller ve edinimlerin bu kongrede geni bir ekilde
tartlmas planlanmaktadr.”
hattnda tek tek deneme imkan
olmad için de, montaja girecek parçalar için, üretim srasnda
kullanlmak üzere fonksiyon kontrol
mastar gelitirilmitir.
- Hal böyle olunca, bir teknik
resim dünyann her yerinde doru anlalabilmeli ya da kesinlikle
yanl anlalmamaldr. Teknik resim
tasarmc için ne ise, üretimi yapan
için de, parçay ölçecek kii için
de, o parçann üretilmesi ve muayenesi için gerekli takm, aparat ve
mastarlar yapacak kii için de ayn
anlamlar tamaldr.
te yukarda ksaca özetlemeye
çaltmz nedenlerle, günümüzde
artk teknik resim neredeyse her
ey olmutur. Hem ABD’nde, hem
Avrupa’da hem de dünyann baka gelimi alanlarnda teknik resim
üzerinde her eyi ile uralmas
gereken bir alan durumuna gelmitir.
Bata Uluslararas Standartlar Örgütü
(ISO) olmak üzere, birçok bölgesel
ve ulusal kurulu bu alanda temel
esaslar ve standartlar oluturmakta,
bunlar sürekli güncellemekte ve
teknolojideki gelimelere kout olarak
çalmalarn sürdürmektedir.
letmelrimiz, dünyann dört bir
yanna yaylm olan üretim pastasndan pay almak istiyorlarsa, günümüz
teknik resim dilini iyi bilen çalanlara sahip olmaldrlar. Teknik eleman
ve mühendislerimiz yukarda temel
özellikleri sralanan teknik resimleri
hem hazrlayabilmeli hem de önlerine gelenleri doru okuyabilmelidirler.
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Yeni fikirlere ödül yamuru

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafndan Elginkan Vakf ana sponsorluunda ve Savunma Sanayii Müstearl ile OSTM
yönetiminin katklaryla gerçekletirilen ”Yeni Fikirler, Yeni ler” yarmasnda dereceye giren örenciler belirlendi.
getiren yenilikçi bir GPS kartrc sistemi
projesi”ne verildi. ki ekip, 50 bin TL’lik
ödülü paylat.

Gradient’e iki ödül birden
OSTM Sanayi Özel Ödülüne de ”Gradient” ekibinin ”Klasik anten çözümlerine alternatif sunan akll plazma anten üretme projesi”
layk görüldü. Ekip 25 bin TL ile ödüllendirildi.
Ödülü OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn verdi. “Gradient” ekibi, Savunma
Sanayi Müstearl’nn 10 bin TL’lik mansiyon ödülüne de deer bulundu.

Y

eni Fikirler Yeni ler Yarmas”nn
5’inci yl nali ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezi’nde yapld.
Üniversite örencilerini yenilikçi ürün ve
teknoloji gelitirmeye tevik etmek, yarnn teknoloji rmalarna ilk adm destei
salamak amacyla düzenlenen yarmann 5’inci ylnda nale kalan 6 proje arasndan ”Garajsoft” ekibi ”beyin dalgalar
ve yüz ifadeleriyle bilgisayar kontrol edebilen ürün” projesi ile birinci oldu. Ekibe,
projelerini hayata geçirmeleri için ”Elgin-

kan Vakf Teknoloji Ödülü” olarak 75 bin
TL tutarnda kurulu sermayesi destei verildi. Gruba, ayrca üç yl süreyle ODTÜ
Teknokent içinde uygun os ortam ücretsiz olarak tahsis edilecek.
Yarmada, Savunma Sanayii Müstearl ödülü ise ”Kuu-HA” ekibinin
”Güvenlik ve arama kurtarma faaliyetlerinin etkin yürütülmesini salayacak Coando etkisi ile ini kalk yapabilen insansz
hava arac (HA) projesi” ile ”GPS Kartrc” ekibinin ”GPS alclarnn kullanld askeri sistemleri çalmaz duruma

Hidroket çocuklarn ilgi oda
Mamak Kültür Merkezi içerisinde yer alan Uygulamal Bilim Merkezi’nde
6’nc Bilim enlii gerçekletirildi. OSTM’in sponsorluunu üstlendii
Hidroket arac Bilim Merkezi’ne gelen çocuklarn ilgi oda oldu.

M

amak Kültür Merkezi Uygulamal Bilim Merkezi’nde gerçekletirilen enliin açlna
Mamak Belediye Bakan Yardmcs Erdoan Karada, OSTM Organize Sanayi
Bölgesi Müdürü Adem Arc, AK Parti
Meclis Üyesi Süleyman Sert, öretmenler
ve çok sayda örenci katld. Merkezde
bilimin mutlak gerçeklii trmanan koni,
palangalar, plazma topu, optik illüzyonlar,
el bataryas, aldatan görüntü gibi deneylerle anlatld. enlikte bu yl ayak kaplama giysisi GaloMat ile birlikte OSTM’in
sponsorluunda Ankara Üniversitesi
mühendislik Fakültesi örencilerinin yapmn gerçekletirdii Hidroket arac da
sergilendi. 2009 TÜBTAK Hidromobil
yarmasnda Türkiye 2.’si olan ve ayn
zamanda en iyi tasarm ödülü alan otomobile örenciler youn ilgi gösterdi. Saatte
75 kilometre hz yapan otomobilin bandan ayrlmayan örenciler oldukça keyii
zaman geçirdi.
Mamak Belediye Bakan Yardmcs Erdoan Karada, bilimin hayatmz
için çok önemli bir unsur olduuna dikkat
çekerek, Uygulamal Bilim Merkezi’nde
bilimin elenceli yönleriyle örencilere
anlatldn belirtti. Örencileri deneyler
araclyla bilimsel gerçeklerle tantrdklarn söyleyen Karada, “Bilimsel
çalmalarn merkezinde merak yatyor.
Geleceimizin teminat örencilerimizi
merkezimizde kefetmeye, incelemeye,
örenmeye yönlendiriyoruz” dedi.
OSTM OSB Bölge Müdürü Adem Ar-

c ise, OSTM olarak bilim ve teknoloji
konusunda her zaman üzerlerine düen
görevi yerine getirmeye çaltklarn
kaydederek, çocuklarn bu ve benzeri etkinliklerle bilimsel faaliyetlere ilgi
duymalarnn salanmas gerektiini
söyledi.

Yarmaya youn ilgi
Örencilerden büyük ilgi gören yarmaya bu yl 300 online bavuru yaplrken,
82 grup proje önerisini teslim etti. Elemelerin ardndan 18 proje ikinci aamaya
geçebildi. Projelerin jüri karsnda sunumunun yapld yar nalde ise aralarnda
Hava Harp Akademisi, Anadolu Üniversitesi, ve ODTÜ örencilerinin bulunduu 6
grup büyük nale katlmaya hak kazand.
Kongre Merkezi’ndeki büyük nalde 6
ekip büyük bir özenle sunumlarn gerçekletirdiler.
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OSTM Yönetimi, ileri teknoloji aryor
Ostim Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri bölge KOB’lerinin üniversite sanayi ibirliinden daha etkin yararlanabilmesi
ve yüksek katma deerli ürünler üretebilmesi için Ankara’daki teknoloji üretim merkezlerini mercek altna ald.
yoruz. Hedemizde özel sektörden proje- ro teknoloji ile üretilen bir kilo doblo 10
En küçük Türk Bayra

O

stim OSB Yönetim Kurulu
Bakan ve küme koordinatörlerinden oluan heyet Bilkent
Üniversitesi’nin Devlet Planlama Tekilat (DPT) destei ile kurduu Malzeme
Bilimi ve Ulusal Nanoteknoloji Merkezini (UNAM) ziyaret ederek, enstitü
hakknda bilgi ald. UNAM Direktörü
Prof. Dr. Salim Çrac, UNAM’n kuruluu, laboratuarlar ve yürütülen projeler hakknda bilgiler verdi. Prof. Çrac,
“Üniversite-sanayi ibirlii yapmak isti-

ler almak ve üretime katkda bulunmak.
Makro ve mikro ölçekli teknoloji dönemi
sona eriyor. Amerika, Japonya, Almanya,
ngiltere gibi pek çok ülke nanoteknolojide ciddi mesafeler alyor. Gelecein
üretim teknolojisi nanoteknoloji oluyor.
Ülke olarak bu gelimeye uyum salamalyz. Bizde çok bilgi var. Ülkemizin de
çok eye ihtiyac var. Gelin bu bilgileri
üretime dönütürüp, ülkemizin yararna
sunalm” dedi.

Teknoloji transferi engellenmeli
Ülke olarak seçilmi konularda kendi
Ar-Ge’mizi gelitirerek uluslararas pazarda rekabet edebilen teknolojileri üretmek
zorunda olduumuz vurgulayan Çrac,
“Üretim teknolojilerindeki gelime ürün
çeitlerine ve yatlarn yansyor. Makro,
mikro ve nanoteknoloji ile üretilen ürünlerin deerleri arasnda uçurun var. Örnein,
tarm ürünü bir kilo kiraz 3 dolar, mak-

dolar, bir kilo blue jean 100 dolar. Mikro
üretim teknolojisi ile üretilen bir kilo laptop 800 dolar, bir kilo cep telefonu 1.000
dolar. Oysa nanoteknoloji ile üretilen bir
kilo kalp stendi 1.000.000 dolar, bir kilo
DNA ilac 10.000.0000.000 dolardr” diye
konutu.
OSTM’de kurulan dört ayr sektörel
küme kapsamndaki çalma süreçlerinde
üniversite-sanayi ibirliinden daha etkin yararlanmak istediklerini vurgulayan
OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn da UNAM’ LA bölge sanayicilerini buluturmak istediklerini, yeni katma
deerli ürün araylarn sürdüreceklerini
söyledi. Aydn, “Üniversiteler ve teknoloji
üretim merkezleri yan bamzda duruyor.
Biz sanayiciler neyi nasl üreteceiz diye
düünüyoruz. Oysa bu güçleri ve bilgileri
ticariletirip, ülke ve toplum yararna sunabiliriz. Ülkemiz teknoloji transferi için
ödedii bedelden kurtulabilir” dedi.

Türk bilim insanlar, nano-litogra
teknii ile dünyann en küçük Türk bayran çizdi.
Ulusal Nanoteknoloji Aratrma Merkezi öretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Oral,
merkezde gelitirilen nanoteknoloji teknikleriyle biyolojik terörist saldrlar tespit edebilecek savunma sistemleri gelitireceklerini belirtti. Bir metre’nin milyarda
biri ölçeine nanometre deniyor. Bilkent
Üniversitesi Fizik Bölümü doktora örencileri, 100 nanometre geniliinde 2
nanometre yüksekliindeki dünyann en
küçük Türk bayran çizdi. Ulusal Nanoloji Aratrma Merkezi öretim üyesi Doç.
Dr. Ahmet Oral, bir sonraki hedeerinin
ayn nanotogra tekniini kullanarak çok
küçük manyetik sensörler gelitirmek olduunu söyledi. Doç. Dr. Oral, çok küçük
manyetik nano-sensörlerin biyolojik saldrlarda zararl partikülleri tanyacak ekilde üretileceini ifade etti.

TÜGAD: Bu bütçe canlandrmaz
Türkiye Genç adamlar Derneince (TÜGAD) 2010 yl bütçesinin iktisadi faaliyetlerin canlandrlmas için yeterli olmad ileri sürüldü.

T

ÜGAD tarafndan yaplan yazl
açklamada, Hükümetin harcamalar
tevik eden maliye politikalarn bir
süre daha sürdürmesinin ve 2010 yl bütçesinin buna göre revize edilmesinin uygun
olaca ifade edildi. 2010 yl bütçesinde
toplam 102,2 milyar lira sosyal amaçl cari
transfer harcamas öngörüldüü dile getirilen açklamada, ''TÜGAD'a göre, 2007
ylndan bu yana 42 milyar lira artan cari
transfer ödemeleri, 50 milyar lira büyüklüünde öngörülen 2010 yl bütçe açnn
da temel kayna'' denildi.
2010 yl bütçesinin bu hali ile büyük
bir ''Sosyal Yardmlama ve Dayanma
Fonu'' haline dönümü durumda olduu
savunulan açklamada, u görülere yer verildi:
''TÜGAD, 2010 yl bütçesinde ihracatçlara, KOB'lere ve üreticilere yönelik
dorudan bir kaynak olmad gibi dolayl
vergilerdeki artlar ile (benzin zamlar vb.)
iletmelerin yüklerinin daha da arttna

dikkati çekti. TÜGAD, ekonomik faaliyetlerin canlandrlmas için yeni önlemler
alnmad takdirde, 2010 yl bütçesinde
öngörülen 193,3 milyar lira vergi gelirine
de ulalmasnn mümkün olmayacana
inanyor.''

“Bütçe KOB'leri desteklemeli”
Küresel kriz sonras alnan önlemler ile
canlanmaya balayan ekonominin son günlerde tekrar düüte olduu ifade edilen
açklamada, 2010 ylnn da durgun geçecei ileri sürüldü. 2010 yl bütçesinin iktisadi
faaliyetlerin canlandrlmas için önemli bir
araç olabilecekken cari transfer harcamalar ile sosyal yardmlara öncelik veren bir
yap göstererek hede skalad savunulan
açklamada, TÜGAD'n bütçe ile ilgili deerlendirmesinin alnan önlemlerle birlikte
ikinci ve üçüncü çeyrekte görülen canlanmann yerini yeniden durgunlua brakt
yönünde olduu belirtildi.

Merkez Bankas'nn kriz bandan bu
yana 10 puanlk faiz indiriminin nansal istikrar salad, ancak canlanma
konusunda beklenilen katky
y sarilen
lamad görüüne yer verilen
araçklamada, Hükümetin, harcamalar tevik eden maliyee
politikalarn bir süre daha
sürdürmesinin ve 2010 yl
bütçesinin buna göre revize
edilmesinin uygun olaca vurguland. Açklamada,,
a2010 yl içinde hem uluslae'de
raras alanda hem de Türkiye'de
i göz
faizlerin yeniden artabilecei
önüne alndnda, ekonomide kalc ve
salkl bir canlanmann zayf bir olaslk
olduu iddia edilerek, TÜGAD'n önerileri öyle sraland: ''2010 yl bütçesi
TBMM'de görüülürken cari transfer harcamalarnda önemli bir tasarrufa gidilmeli
ve buna karn iktisadi faaliyetlerin canlandrlmasna, reel sektöre yönelik kaynaklar

aktarlmal. Gelir vergisi indirimleri salanmal, istihdam üzerindeki yükler haetilmeli, ÖTV ve KDV oranlar yeniden
indirilm
indirilmeli, inaat faaliyetlerinde
verg
vergi istisnas uygulanmal,
tük
tüketici kredileri üzerindeki
B
BSMV kaldrlmal/azalt
tlmal. Böylece iç tüketim
mi yeniden canlandracak
öönlemler alnmal.
2010 yl bütçesinin
üre
üreticiyi-ihracatçy, istihdam ve KOB'leri destekler hale
getirilme salanmal''
getirilmesi
TÜGAD Bakan Lütfü Küçük
de yapt açklamada, ''Kazanç amac bulunmayan cari transfer harcamalar, iktisadi
faaliyetlerin canlandrlmasna katk salamad gibi, bu harcamalarn nansman
için yaplan ilave borçlanma da bankalardan ve hane halklarndan tüketime gidecek
kaynaklar kamuya aktarmaktadr'' dedi.

Kalknma Ajans tam kadro çalt
Ankara Kalknma Ajans, 3’üncü Yönetim Kurulu Toplantsn
Vali ve Ajans Yönetim Kurulu Bakan Kemal Önal Bakanl’nda yapt.

A

nkara Sanayi Odas’nda yaplan toplantya Kalknma Ajans Yönetim Kurulu Bakan
Vali Kemal Önal’n yan sra Ankara
Büyükehir Belediye Bakan Melih
Gökçek, l Genel Meclisi Bakan

Ahmet Arslanolu, ATO Bakan
Sinan Aygün, ASO Bakan Nurettin Özdebir, Ostim Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Bakan
Orhan Aydn, Ankarallar Vakf Bakan Ayhan Sümer, Ankara Teknoloji Gelitirme Bölgesi kurucusu ve
leticisi A..’den Yasemin Eda Erdal ve DPT zleme ve Deerlendirme
Dairesi Bakan Ömer Bilgin katld.
Toplantda, DPT Müstearl’nca
Kalknma Ajanslarnn proje ve faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme
yapld. Ajansn amblemi ile ilgili
çalmalarnn bir sonraki toplantda
tekrar ele alnmas da kararlatrld.
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Eitim de var, danmanlk da
2009 Yl 2. Dönem eitim programlarn faaliyete geçiren OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi (ODEM)
iletmelerimizin ihtiyaçlar dorultusunda hazrlam olduu eitimlere devam ediyor.

F

irmalarn eitim ihtiyaçlar göz
önünde bulundurularak hazrlanan
eitim programlarnn en önemli yan; özgün eitim tasarmlarndan
olumas, zaman planlarnn iletme çalanlarnn katlm açsndan, en uygun
zamanlarn tespit edilerek yaplmas ve
hem iletmelerin hem de dier katlmclarn kaliteli eitim hizmetlerini uygun
maliyetlerle sunabiliyor olmasdr.
Her ayn 1. ve 3. Haftasnda Temel
Yetkinlik programlar: Kiisel geliimini tamamlamak isteyen herkes katlabilir.
Bu kapsam da Etkili Dinleme, Konuma,
Beden Dili, maj, Liderlik, Koçluk, Mentörlük, Ekip Çalmas Empati, Problem
Çözme ve Müzakere Teknikleri,
Sunum Teknikleri, Rapor Yazma,
Zaman ve Stres Yönetimi, NLP
eitimleri gerçekletirilmektedir.
Özellikle yöneticiler, yönetici
adaylar, birim müdürleri, irket
sahiplerine yönelik olarak ise her ayn 2. ve
4. Haftasnda yönetsel yetkinlik eitimleri
yer almaktadr. Teklif Sözleme ve hale
Yönetimi, Yatrm ve Sermaye Yönetimi,
novasyon ve novasyona Dayal Patent,
Mavi Okyanus, irket Deerleme, Stratejik
Planlama, Proje Yönetimi eitim balklarn oluturmaktadr.
Ayrca sanayimizde, vazgeçilmezi ve
olmazsa olmaz olan ve modüler yaklamla hazrlanan teknik eitimlerimiz de 2009
Yl II. Dönem Eitim Programnda yer
verilmitir. Bandan sonuna kadar devam
edildiinde bir tekniker düzeyinde mes-

leki eitim alm olacak olan katlmclar
Teknik Yetkinlik Eitimleri kapsamda;
Teknik Resim Eitimi, Bilgisayar çizim
Programlar (AutoCAd, SolidWorks, Catia), MasterCam ve CNC Operatörlüü
eitimlerini alabileceklerdir. Bu kapsam
da dier eitimlerimiz ise; Ar-GE, Ölçme ve Toleranslama, Sat Pazarlama, D
Ticaret, Finansal Tablolar Anlamak ve
Yorumlamak, Üretim Maliyetleri ve Maliyet Düürme Teknikleri, Üretim Planlama
ve Kontrol, Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO
14001:2004), lk Yardm,  Sal ve
Güvenlii ve Yangn eitim balklarndan olumaktadr.

HEM E TM, HEM DANIMANLIK
HZMET VERYOR
Bugünekadarvarolandanmanlkanlayn deitiriyoruz, rmalarmzn kendi durumlarn artlaryla eksileriyle, dorular ve
yanllar ile fark etmelerini salayarak yine
çözümleri ve nasl yapmalar gerektiinin bilgisini de kendilerinin yapmasn salyoruz.
Unutmamalyz ki Sürdürülebilirlikte ASIL
olan SZ siniz ve bunu ancak temelini kendinizin oluturduu sistem ile baarabilirsiniz.
Biz de sizinle beraber yürüyerek, koçluk sistemi temeli ile ihtiyaçlarnz ve sisteminizi
doru belirlemenizde yardmc oluyoruz.

•

letmenizde ÜCRETSZ
mevcut durum analizi…

OSTM KOB GÜÇLENDRME KAMPI çalmalar çerçevesinde iletmenizi
ziyaret ederek rmanzn Mevcut Durum
Analizinizi sizler ile birlikte yapyor ve
yine birlikte en uygun çözümleri belirliyoruz.

•

Her sorunun mutlaka bir çözümü vardr. Anahtar bir bilene
sormak! ODEM’E DANIIN…

•

Firmanza özgü
projeler ile
hizmet…
iletmeleri
Aile
(2. Kuak ) Platformu,  sal ve Güvenlii Merkezi, Tesis Güvenlik Belgesi
Danmanl, SatPazarlama Danmanl, KOB Güçlendirme Kamp ve birçok
proje
hizmetimizle
yannzdayz.

Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, 100 bin iletmeye salanacak 2.5
milyar liralk krediye ilikin bavurularn 4 Kasm’da baladn açklad.

S

destei programna bavurularn 4
Kasm’da baladn söyleyen Ergün,
kredi kullanmnn, KOSGEB’in bütçe
imkanlar çerçevesinde ve iletmelerin
bavuru srasna göre deerlendirilecei
bilgisini verdi. Buna göre KOSGEB Veri
Tabanna kaytl iletmeler, direkt olarak
bu kredi program için anlama yaplan
17 bankaya bavurabilecekler.
Yeni teknoloji kullanm, yeni i yerine
tanma, ilerini büyütme, yeni yatrm,
hammadde alm, üretim ve pazarlama,
eitim ve danmanlk, yurtd pazarlara

www.ostimdanismanlik.com
ODEM ve sunduumuz
hizmetler hakknda bilgi ve
eitimlerin takibini www.
ostimdanismanlik.com
adresimizden yapabilir,
385 01 66 – 385 73 13
numaral telefonlardan bize
ulaabilirsiniz.

Merak ettiiniz yada karlatnz durumlar hakknda her türlü sorunuzu bize
iletebilirsiniz. Konu, ilgili uzmanmz
tarafndan deerlendirilerek rmanza
geri bildirimde bulunuyor ve konunuza
ilikin NEDR? NASIL? KMNLE? YaODEM’den letmelerimizin
ntlarn size iletmi
Nitelikli Personel Sorunlarna Çözüm!
oluyoruz.

Yeni krediye bavurular balad

anayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün
yeni krediye ilikin ayrntl bilgi
verdi. 2.5 Milyar TL’lik Yeni Kredi
Destek Program çerçevesinde bavuran ve
gerekli artlar tayan esnaf ve sanatkarlar
ile tüm KOB’lere verileceini kaydeden
Ergün, ilk 3 ay ödemesiz geri kalan aylk
eit taksitler halinde toplam 15 ay vadeli
25 bin üst limitli kredi kullandrlacan
dile getirdi. ahs iletmelerinde iletme
sahibinin kadn giriimci olmas halinde
kredi üst limitinin 30 bin lira olacana
iaret etti. 2.5 milyar liralk yeni kredi

YEN WEB
STEMZLE
HZMETNZDEYZ.

açlm ve gelitirme, ihracatn nansman
ve münferit projelerin nansman
amac ile balatlan Yeni Kredi Destek
Program’ndan yararlanmak isteyen
KOB’lerin, KOSGEB Veri Tabanna
kaytl olmalar ve mutlaka krediyi hangi
amaçla kullanacaklarn beyan etmeleri
gerekiyor.
letme bana kredi üst limiti 25 bin
lira alan, kredi faiz veya kar pay tutarnn
yüzde 25’i krediyi kullanan iletmeler
tarafndan aylk eit taksitler halinde, kalan yüzde 75’i ise KOSGEB tarafndan
karlanacak. 25 bin lira üst limitten kredi
kullanlmas durumunda, 15 ay vadeli
kredinin KOSGEB tarafndan ödenecek
pein faiz tutar 1.836 TL, iletme
tarafndan ödenecek faiz tutar ise toplam
612 TL olacak. letme sahibinin kadn
giriimci olmas halinde faiz tutar 30 bin
lira üzerinden ayn artlarla hesaplanacak.
Kredi üst limiti 25 bin lira olup,
iletmelerimiz ihtiyaçlar ölçüsünde kredi
kullanabilecekler. Bavurular, KOSGEB
ve bankalarca belirlenecek kriterlere göre
deerlendirilecek. Kredi Destek Program
çerçevesinde bankalar, iletmelerden
kullandraca kredi için hizmet bedeli
olarak 500 TL’den fazla, ayrca ipotek
alnmas halinde ekspertiz masraf
olarak da 750 TL’den fazla masraf
talep edemeyecekler.

MAKNA RESSAMLI I
(Bilgisayar Destekli Çizim Tasarm)
ALANINDA YETM NTELKL PERSONELLER
LETMELERN ARIYOR!!!

18-30 Ya Aralnda,
3 Ay Boyunca Toplam 420 Saat Süre ile,
OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi’nden Mesleki
Eitim Alan Kursiyerlerimiz;
TEKNK RESM ve MAKNA RESM Çizme ve Okuma,
AUTOCAD ile 2 Boyutlu Çizim,
SOLIDWORKS ile 3 boyutlu Çizim,
CATIA ile Kat Modelleme Yapabilme ve
PROENGNEERNG Çizim Programn kullanabilme
bilgi ve becerisine sahiplerdir.
Sizde, sizler için yetitirilen bu nitelikli personeller ile
çalmak istiyorsanz;
AYRINTILI BLG VE PERSONEL TALEPLERNZ ÇN;
OSTM Danmanlk Ve Eitim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel:385 01 66 - 385 73 13

FUAR TAKVM / KASIM – ARALIK
Fuarn Ad: KONDÖKÜM 2009 Konya Döküm
Teknolojileri, Kalp, Paslanmaz Çelik ve Metaller
Fuarn Tarihi: 19-22 Kasm 2009
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas Fuar Merkezi
KONYA
Fuarn Ad: Compex 2009 34.Uluslararas Bilgisayar
ve Tüketici Elektronii Fuar
Fuarn Tarihi: 19-22 Kasm 2009
Yer: Lüt Krdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray
Fuarn Ad: Plast Eurasia stanbul 2009 (19.)
Fuarn Tarihi: 19-22 Kasm 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - STANBUL
Fuarn Ad: 3T ' 2009 8.Uluslararas Metal leme,
Kalp, Otomasyon Teknolojileri
Fuarn Tarihi: 03-06 Aralk 2009
Yer: Uluslararas zmir Fuar Alan - ZMR
Fuarn Ad: GF ' 09 / Gaziantep naat ve Yap
Malzemeleri Fuar
Fuarn Tarihi: 10-13 Aralk 2009
Yer: OFM Ortadou Fuar Merkezi – GAZANTEP
Fuarn Ad: KENT 13.Yerel Yönetim htiyaçlar,
Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenleme ve Spor
Sahalar Fuar
Fuarn Tarihi: 17-20 Aralk 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - STANBUL
Fuarn Ad: WATECO 2009 4.Su, Atk Su, Çevre
Teknolojileri, Altyap ve Tesisat
Fuarn Tarihi: 17-20 Aralk 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - STANBUL
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LETME OKULU üyelerini bekliyor
OSTM’in ortak olarak yer ald Avrupa Birlii projesi sonucunda “iletmeokulu” uzaktan eitime hazr.

G

azi Üniversitesi’nin Yürütücülüünü Üstlendii Avrupa Birlii
Projesi ile KOB’ler bata olmak
üzere muhasebe ve nans alanlaryla ilgili
gruplara yönelik bir uzaktan eitim portal oluturuldu. Projede, bünyesindeki
KOB’lerin eitim sürecine dahil edilmesinde aktif sorumluluk üstlenen OSTM,
yaygnlatma faaliyetlerine verdii destekle de LETMEOKULU portal üzerinden proje bitimi sonrasnda verilecek
eitimlerde öncü kurum oluyor…
Avrupa Birlii Eitim ve Gençlik
Programlar Merkezi Bakanl tarafndan desteklenmeye uygun görülen
“Basel II Çerçevesinde KOB’ler için
Uluslararas Muhasebe Standartlar ve
Finansal Yönetim Eitimi” balkl projenin çalmalarna 2008 Ocak aynda
baland. Gazi Üniversitesi’nin yürütücü

kurulu olduu projede OSTM ile birlikte ngiltere’den Bradford Üniversitesi,
Bulgaristan’dan Gabrovo Teknik Üniversitesi, Türkiye’den Ankara Sanayi Odas,
Kahramanmara Ticaret/Sanayi Odas
ve Gaziantep Ticaret Odas da ortak olarak yer alyor. Projenin yürütücülüünü
üstlenen Gazi Üniversitesi Ticaret ve
Turizm Eitim Fakültesi Dekan Prof.
Dr. Nevzat AYPEK, “Uzaktan mesleki
eitimin yaygnlatrlmas çerçevesinde
LETMEOKULU önemli bir hamledir,
ayrca yeni sermaye uzlasnn yarataca deiimlerin farknda olan bir KOB
için, Basel II uygulamas önemli bir tehdit yaratmayacak; aksine küreselleme
sürecinde çeitli frsatlar douracaktr.”
diyerek projenin önemini vurguluyor.
Projede Gazi Üniversitesi bünyesinde
tekil edilecek uzaktan eitim portal ile
KOB’ler bata olmak üzere muhasebe
ve nans alanlaryla ilgili tüm gruplarn
Internet üzerinden ihtiyaç duyaca bilgilere rahatlkla ulaabilecekleri bir yap
hedeeniyor. Uzaktan eitim içeriklerinin
hazrlanmasnda proje yürütücüsü Prof.
Dr. Nevzat AYPEK ile birlikte Prof. Dr.
Mevlüt KARAKAYA, Prof. Dr. Beyhan
MARAP, Doç. Dr. Ganite KURT, Ar.
Gör. Soner GÖKTEN, Ar. Gör. Pnar
OKAN ve Ar. Gör. Emine ÖNER görev
alyor.
KOB’lerin dorudan fayda yaratacak,
basit ve öz bilgilere ihtiyaçlar var...
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm
Eitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman
Eitimi Ana Bilim Dal Bakan Prof. Dr.
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kim aynda olduu gibi Kasm
aynda da En Büyük Türk’ten
söz etmeden olmaz. Ama ben
önce size çok baarl bir baka
Türk’ten söz edeceim. Coca-Cola
yönetim kurulu üyesi ve dünya bakan Muhtar Kent. Amerika’da 10
Ekim Cumartesi akam FOX Business TV kanalnda izledim. Röportaj yapan haberci elbette ki Kent’e,
ekonominin ne zaman düzeleceini
düündüünü sordu. Kent’in yant
öyleydi: “Bilen varsa bana gönderin! Bu kriz gerçekten büyüktü
ve büyük küçük tüm iletmeleri
etkiledi. Tabii bizi de. yileme çok
çabuk olmayacak ama esas soru u:
Düzelme baladnda ne yapacaz?
Çünkü bu dönemin geçici olduunu biliyoruz.” Ardndan gelen soru
tahmin ettiiniz gibi, Coca-Cola’nn
ne yapmay planlad idi. Kent
de u an Coca-Cola’nn en büyük
önceliinin kalc klnabilen yenilikçilik olduunu belirtti.  sürekliliini
salamak için kalc inovasyon. Bu
amaçla üzerinde çaltklar projelerden birini anlatt. 2020 ylna dek,
ürünlerini üretmek için kullandklar
suyun tamamn, aldklar gibi temiz
olarak geri dönütürüyor olmay hedeflediklerini söyledi. Çünkü dünyann her yerinde su aldklar köylerde
kasabalarda yaam sürekliliini salamazlarsa kendilerinin de i sürekliliine sahip olamayacan söyledi.
 süreklilii hedefine yönelik olarak
Coca-Cola’nn dünyann heryerinde
yeni irketler satn aldn, yatrmlar

Mevlüt KARAKAYA, KOB’lerin resmi
kredi kanallarna ulaabilmesinde avantaj
salayacak çözümlerin Basel II temelinde
son derece önemli olduunu belirterek,
projenin en güçlü yannn yararlanclarna dorudan ulamaya çalmas olduunu
vurguluyor. Prof. KARAKAYA, “Basel II
hakknda birçok çalma ve görü mevcut.
Buna karn yaplan çalmalarn büyük
bir bölümü akademik veya belirli bir bilgi
düzeyine sahip uzman statüsünde olan kiiler tarafndan anlalabilir nitelikte. Buna
karn hiç üphesiz ki Basel II’den etkilenecek en önemli kitleyi KOB’ler oluturmakta ve KOB yöneticilerinin uygulamaya dönük olarak basit ve fayda yaratacak
bilgilere ihtiyaçlar var. Dolaysyla, proje
kapsamnda hazrlanacak eitim içerikleri
akademik bir güvence tamakla birlikte
basit ve anlalr bir çerçevede olacaktr.
Yllardr tadmz eitimci kimliimiz
ile tüm KOB çalanlarn ve yöneticilerini bu sürece dahil olmaya bekliyoruz”
diyerek eitim içeriinin KOB’lere dönük olarak tasarlandnn altn çiziyor.
Prof. KARAKAYA, proje çerçevesinde oluturduklar uzaktan eitim
portalnn, gerek yeni gelimeler nda KOB’lerin nansman kaynaklarna
gerekse uluslararas nansal raporlama
standartlarna uygun raporlama yaplmas konusunda önemli katklar sunacan
ifade etmitir. Proje bitimini takiben LETMEOKULU isimli portaln, birçok
alandaki eitim içeriinin bünyesine yüklenecei bir platform haline getirilmesinin amaçlandn belirtti.

LETMEOKULU üyelerini bekliyor…
Proje bitimini takiben ticariletirme ve
yaygnlatrma kapsamnda geni kitleler
tarafndan kullanlabilir bir portal haline
gelmesi hedeenen LETMEOKULU’na
üye olarak, güncel gelimelerden haberdar
olmak mümkün. Bunun için www.isletmeokulu.com adresinden üyelik ilemlerinin
tamamlanmas yeterli.
Web sitesinde LETMEOKULU aadaki ifadelerle tanmlanyor:
“LETMEOKULU, kendisini nans ve
muhasebe bata olmak üzere iletme alanlarnda gelitirmek isteyen tüm irketlere,
profesyonellere ve örencilere açk bir
uzaktan eitim portaldr.
LETMEOKULU, Avrupa Birlii’nin
önemine iaret ettii uzaktan eitim ve
mesleki eitim kavramlarna istinaden,
hayat boyu örenme misyonunu temel almtr. Bu dorultuda, gelecek dönemlerde
eitim portföyüne birçok konuda dersler
ekleyerek, uzaktan eitim yelpazesini geniletecektir. LETMEOKULU, ortaya
koyduu vizyona dayal olarak, bireysel
faydalanclara ulamann yan sra kurumsal hizmet anlayn gelitirerek, irketlerin
ihtiyaç duyduklar eitimleri uzaktan eitim
platformuna tamalarn salamaktadr.
Geni hizmet yelpazesinin yan sra, LETMEOKULU, bünyesinde oluturduu
forum sayesinde, isteyen tüm profesyonelleri, akademisyenleri ve örencileri bilgi
paylam çerçevesinde bir araya getirmektedir. LETMEOKULU forumundan
konu bal açabilir, açlan konu balklarn takip edebilir, soru ve görülerinizi iletebilir ve kiisel iletiim anz gelitirebilirsiniz.”
bile kullanmadan iletmesini ayakta
tutmaya çalan i sahiplerini.

 sürekliliini salamann srr
Bildiini Bilmeyenlere, Bilmediini Bilenlere!

yapmakta olduunu, ekonomideki
düzelmeye hazrlk yaptn belirtti.
Önceki makalelerimden birinde
“Kalc Olmak” adl kitaptan söz
etmitim. Tüm krizlere, savalara,
felaketlere ramen 50 yldan fazla
ayakta kalan firmalarn srlarn
anlatr kitap. Görünüe baklrsa
Coca-Cola da onlardan biri olmaya
adanm durumda. Bir baka seferinde de bu krizin son kriz olmayacan hatrlatmtm. Muhtar Kent’in
bunun farknda olmas artc deil,
ne de olsa o dünyann en büyük
organizasyonlarndan birinin lideri.
Ancak hem farknda olduuna, hem
de bu farkndal üzerine harekete geçen bir lider olduuna dikkat
edin. Bu gerçekten az bulunur bir
özellik. Bir düünün: Çok büyük bir
irketin böylesine dinamik olmas sizi
artmyor mu?  süreklilii mi?
Coca-Cola’nn inovasyona ne ihtiyac
var ki? Zaten çok büyük, dünyaya
yaylm, tuzu kuru. Ama gelin görün ki Coca-Cola süreklilik derdinde,
inovasyon peinde.

Röportajn bir bölümünde Muhtar
Kent ile TV habercisi bir markete
girdiler. Kent, orada deiik ürünlerini deiik pazarlama yaklamlar
ile nasl pazarladklarn gösterdi.
Pazarlamada yaptklar inovasyon
denemelerini anlatt. Tüketicinin çok
hzl deitiinden bahsetti. Bilgiyi kullanma eklinin deitiinden
bahsetti. Balantya dayal pazarlama, duruma dayal pazarlama gibi
kavramlar kulland. Onu izlerken
bir taraftan da Muhtar Kent’in bu
bahsettii kavramlarn hiç de büyük
firmalara özgü olmadn, büyük
küçük tüm iletmeleri ilgilendiren
temel kavramlarn, üzerinde beyin
frtnas yaplm ve çok çeitlendirilmi hedef kitlelere uyarlanmasndan
baka bir ey olmadn düünüyordum. O gece Muhtar Kent’i
izlemek müthi bir i gelitirme
ziyafeti oldu benim için. Dier taraftan ise KOB’leri düünüyordum.
Brakn ni pazarlama yaklamlarn,
pazarlamann abc’si olan kavramlar

Lütfen bana kulak verin: Rahatlk
bölgenizden çkmak zorundasnz!
letmenizin ne kadar küçük veya
büyük olduu önemli deil. Her
iki halde de süreklilik garanti deil.
Bunun için önce SZ iletmenizin
lideri olarak SZ, altnzn dna
çkmak, kendinizi gelitirmek, yeni
eyler örenmek zorundasnz! Bilgi
Ça’nda geçerli olan tek ey bu:
Yenilenebilme yetenei. Durmadan
yenilenmek. Sizi salam bastracak
olan tek ey bu. Kendinize güvenmekten bir an bile üphe etmemenizi, üphe ettiiniz zamanlarda
ise çabuk toparlanmanz salayacak
olan ey bu.
Muhtar Kent’i izlerken doal
olarak hissettiim eylerden biri gururdu. Türkiye’de irketleme tarihi
urada ne kadar ki ama artk Türk
yöneticiler global irketlerin dünya
bakanlna bile oturuyor. Tam da
En Büyük Türk’ün hayal ettii gibi.
O, büyük nutkunda, sürekli olarak
yeni bir yol bulmaktan bahseder.
Herkes mandadan, toprak vermekten bahsederken O hep milleti
esaretten kurtaracak yeni bir yol
bulmay savunur durur. letmenizi
baarya götürmek için yeni yollar
bulmak bundan daha zor olamaz,
öyle deil mi? te devrimcilerin
yapt budur: Eski köye yeni adet
getirmek. letmenizde devrim yaratacak kii siz deilseniz kim?

