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Tasar�m�n oda�� KOB�’ler olacak

Bu y�l 9`uncusu düzenlenen Pera-
kende Günleri 2009`da konu�an 
Hisarc�kl�o�lu, global ekonomik 

krizle birlikte, �u anda dünyan�n, haritas� 
ç�kart�lmam�� ve nas�l davran�laca�� bi-
linmeyen bir krizle kar�� kar��ya oldu�u-
nu söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli�i (TOBB) Ba�kan� Rifat Hisarc�k-
l�o�lu, devletin krizin etkisini azaltabil-
mek için bütçeden yüzde 19 oran�nda 
harcama yapt���n�, bütçe aç���n�n ise 
geçen y�la göre artt���n�n alt�n� çizerek, 
i� dünyas�ndan devletten harcama yap-
may� istememesi ça�r�s�nda bulundu. 
Hisarc�klo�lu, “Diyelim ki 100 liral�k 
benzin ald���n�zda 31 liras� benzine, 69 
liras� vergiye gidiyor. Yani devletin har-
camas�n� � nanse eden sizsiniz. O neden-
le gitti�im her yerde ‘Aman karde�im 
devletten harcama yapmas�n� istemeyin’ 
diyorum. Çünkü harcad�kça benden ala-
cak” �eklinde konu�tu. 
 

��sizlik en büyük tehlike

Türkiye’de bu krizle birlikte i�siz say�-
s�n�n 6 milyon 300 bin ki�iye ula�t���-
na dikkat çeken Hisarc�kl�o�lu, �unlar� 
söyledi: “�u anda 6 milyon 300 bin ki�i 
i�siz, yani mutsuz demektir. Türkiye’nin 
ya� ortalamas�n�n 28 oldu�unu dü�ünür-
sek, bu rakam çok yüksek. Her y�l 700 

bin genç istihdama kat�l�yor. E�er insan-
lar mutlu olacaksa, 6 milyon 3 bin ki�i ve 
her y�l istihdama kat�lan 700 bin genç i� 
bulmak zorunda. Bunlar, gelece�imizin 
itici güçleri. Biz bunlar� iyi yönetebilir-
sek lokomoti� miz olacak, e�er mutsuz 

b�rak�rsak en büyük ayak ba��m�z ola-
cak. Bu nedenle ekonomiyi büyütmek 
mecburiyetindeyiz. Biz Avrupa gibi de-
�iliz. Neredeyse her 3 ki�iden biri i�siz. 
O nedenle, karar verici olanlar�n, �apka-
s�n� önüne koyup dü�ünmek zorunda”
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Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, 
Türk Tasar�m Dan��ma Konseyi’nin 
aç�l���nda yapt��� konu�mada, Türk 

Tasar�m Dan��ma Konseyi’nin i� dünyas�-
n�n, uluslararas� rekabet gücünü art�rmak 
ve onlara tasar�m stratejisi kazand�rmak 
için hayata geçirildi�ini belirterek, kon-
seyin üretimin katma de�ere dönü�türül-
mesi a�amas�nda en çok eksikli�ini hisse-

dilen tasar�m ve bu tasar�mc�l���n dünya 
pazar�nda tercih edilir konuma getiril-
mesine, tasar�mc� ve sanayici i�birli�inin 
sa�lanmas�na, “Türk tasar�m�” imaj�n�n 
yerle�tirilmesine yönelik bir bo�lu�u bü-
yük oranda dolduraca��n� kaydetti. 

“Türk tasar�m� 
   imaj�n� olu�turaca��z”

 Ergün, “Konsey olarak öncelikli hedef-
lerimiz, katma de�eri yüksek tasar�mlar�n 
olu�turulmas�, uluslararas� alanda rekabet 
gücünün, tasar�m�n etkin kullan�m�yla 
artt�r�lmas�, Türk tasar�mc� ve tasar�mlar�-
n�n dünya pazar�nda tercih edilir konuma 
gelmesi, tasar�mc� ve sanayici i�birli�inin 
sa�lanmas�, nihai olarak ‘Türk tasar�m�’ 
imaj�n�n olu�turulmas� ve Türkiye’nin 
önemli tasar�m merkezlerinden biri haline 
gelmesidir” dedi. 
 Tasar�m�n, son dönemde uluslararas� 
pazarlarda rekabet gücünün art�r�lmas�nda 
çok önemli bir parametre haline geldi�inin 
alt�n� çizen Ergün, dünyada pek çok ülke-

nin, buna uygun ulusal tasar�m politikala-
r� ve programlar� geli�tirdiklerini belirtti. 
Tüm stratejileri, marka ülke Türkiye’nin 
tüm sektörlerini ileri ülkeler düzeyinde 
yar��abilir hale getirmek üzerine yo�un-
la�t�racaklar�n� anlatan Ergün, “Türkiye 
olarak, fark�m�z� hissettirecek tasar�mlar 
ortaya ç�karmak durumunday�z. Ancak 
bu �ekilde giremedi�imiz pazarlar�n ka-
p�lar� Türkiye’ye aç�lacakt�r. Bu nedenle 
önümüzdeki dönemde hede� miz, yeni 
ve özgün tasar�mlar�m�zla uluslar aras� 
piyasalarda ‘biz de var�z’ diyebilmektir. 
�çinden geçti�imiz bu zorlu süreçte de 
‘tasar�m’ stratejileri kilit rol oynayacak. 
Önümüzdeki sürecin belki de en sihirli 
sözcü�ü ‘tasar�m’ olacakt�r” dedi. 
 2002 y�l�nda 3 bin 800 ba�vuru ve 20 
bin olan tasar�m say�s�n�n, 2008 y�l�nda 6 
bin 500 ba�vuru, 30 bin tasar�m say�s�na 
ula�t���n� ifade eden Ergün, 2002-2008 
döneminde ba�vuru say�s�nda yüzde 70, 
tasar�m say�s�nda ise yüzde 50 art�� ya-
�and���na dikkat çekti.

“Devlet harcarsa benden al�r”

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, Türk Tasar�m Dan��ma Konseyi’nin önem 
verece�i stratejilerden birinin de KOB�’ler üzerine odaklanmak olaca��n� söyledi. 

TOBB Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�o�lu, “Diyelim ki 100 liral�k benzin ald���n�zda 31 liras� benzine, 
69 liras� vergiye gidiyor. Yani devletin harcamas�n� � nanse eden sizsiniz” �eklinde konu�tu.

2009 Y�l� Nobel 
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Ekonomik ��birli�i ve Kalk�nma Örgütü 
(OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria 
ekonomik krizden ç�k�� için daha fazla 

ve iyi i�ler ç�karan yeni bir büyüme modeline 
gereksinim oldu�unu söyledi. Gurria, “An-
cak ekonominin bu yeni büyüme kaynakla-
r�na adapte olabilmesi için i�gücünün do�ru 
becerilerle donanm�� olmas� gerekiyor” dedi. 
OECD, ekonomik krize yan�t vermek için 
ülkelere i�yeri e�itimini sürdürmeleri ve tam 
zamanl� mesleki e�itim ve ö�retim için artan 
talebi kar��lamalar� tavsiyesinde bulundu.

Haz�rl�k raporu
 

 Ekonomik ��birli�i ve Kalk�nma Örgütü’nün 
‘�� �çin Ö�renim’ ba�l���n� ta��yan, 2010 son-
lar�nda OECD ülkeleri için ayn� adl� geni� bir 
mesleki e�itim projesinin temellerini olu�tu-
racak ana çal��maya haz�rl�k raporu aç�klan-
d�.  
Söz konusu raporda, ‘Mesleki e�itimin kali-
tesinin art�r�lmas� yönünde harekete geçme 
ihtiyac� bulundu�u’ vurguland�. �yi bir mes-
leki e�itimin güçlü bir ekonominin önemli 
parças� oldu�u belirtilen raporda ülkelere, 
mesleki e�itim sistemlerini çal��ma piyasas�-
n�n gereksinimlerine daha iyi yan�t verecek 
hale getirmeleri ve böylece ekonomik bü-
yümeye destek vermelerine yard�mc� olacak 
öneriler s�raland�.

‘Do�ru beceri gerekir’

 OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ra-
porla ilgili aç�klamas�nda, “Ekonomik kriz-
den sürdürülebilir bir ç�k��� gerçekle�tirmek 
için daha fazla ve iyi i�ler ortaya ç�karan yeni 
bir büyüme modeline gereksinim var. Ancak 

ekonominin bu yeni büyüme kaynaklar�na 
adapte olabilmesi için i�gücünün do�ru bece-
rilerle donanm�� olmas� gerekiyor” ifadesini 
kulland�. Angel Gurria, “gençlere daha nite-
likli bir e�itim verebilirsek ba�ar� sans�m�z 
artar” dedi. OECD ba�lang�ç raporunda Tür-
kiye hariç birçok üye ülkenin mesleki e�itimi 
incelendi. Raporda ülkelere mesleki e�itim-
lerini güçlendirmeleri için �u be� tavsiyede 
bulunuldu: 

OECD’den tavsiyeler

*Çal��ma piyasas� gereksinimlerini kar��-
lamak için: Ö�renci tercihlerini ve i�veren 
gereksinimlerini yans�tan bir mesleki e�itim 
program kar���m� sunun. Ayr�ca i�verenlerin 
acil gereksinimlerini kar��lamak üzere gerçek-
le�tirilecek özel beceri e�itimleri, becerilerin 
transfer edilebilmesini sa�layarak i� hareket-
lili�ini destekleyecektir. Ortaö�retim düze-
yinden sonra gerçekle�tirilen mesleki e�itimin 

maliyeti, ‘hükümet-i�veren ve ö�renci’ aras�n-
da, elde edilen fayda temelinde payla�t�r�n.
*Ö�retmen ve e�itimcilerin çal��malar�nda 
süreklili�in sa�lanmas� için: Mesleki kurum-
larda;  sanayiyle i�birli�ini te�vik edin, part-
time çal��may� özendirin, i�e almada esnek 
yöntemleri destekleyin. ��yerlerinde, ö�retici 
ve ç�raklar için uygun pedagojik haz�rl�klar 
yap�n. Her ülke mesleki e�itimin de�erlendi-
rilmesinde standart bir çerçeve olu�turmal�.
*��yeri e�itiminin te�vik edilmesi için: ��ve-
ren ve ö�rencilerin her ikisinin i�yeri e�iti-
mine kat�l�mlar� için yeterli te�vikler sunun. 
Ç�raklar için sözle�meli çerçevede ve geçerli 
bir sigortayla birlikte nitelikli e�itim sa�la-
y�n.
*Ekonomik krize yan�t vermek için: ��yeri 
e�itimlerini devam ettirin ve tam zamanl� 
mesleki e�itim ve ö�retim için artan talebi 
kar��lay�n.
*Mesleki e�itim politikas� araçlar�n� geli�tir-
mek için: ��verenleri ve sendikalar� mesleki 
e�itim politikas�na dâhil edin, onlar�n mes-
leki e�itim içinde yer almalar�n� sa�lay�n. 
Çal��ma piyasas� hakk�nda veri toplay�p ve 
analiz edin. Çal��ma piyasas� hakk�nda topla-
nan bilgilerle desteklenen kariyer rehberli�i-
ni herkes için eri�ilebilir k�l�n.

Tükiye’ye daha bakmad�

 OECD, ‘�� �çin Ö�renim’ projesi için Tür-
kiye hariç neredeyse tüm ülkelerin mesleki 
e�itim ve ö�retim politikas�n� gözden geçir-
di. Çin’deki mesleki e�itim için rapor haz�r-
l�klar� devam ediyor. Nihai raporun 2010’un 
son aylar�nda aç�klanaca�� belirtildi.

Krizleri mesleki e�itim bitirir
OECD’nin ‘�� �çin Ö�renim’ projesindeki ba�lang�ç raporunda ‘Mesleki e�itimin kalitesinin art�r�lmas� yönünde 
harekete geçme ihtiyac� var’ denildi. Ülkelere, mesleki e�itimlerini iyile�tirmek için be� tavsiyede bulunuldu.

Ç�rak E�itim ve Ö�retim Vakf�’nda 
22’incisi gerçekle�tirilen Giysi Da��t�m 
Töreni’ne Kad�n ve Aileden Sorumlu 

Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf, Ç�rak E�itim 
ve Ö�retim Vakf� Ba�kan� �brahim Karakoç ve 
çok say�da davetli kat�ld�. 
 Törende yapt��� konu�mada Bakan Kavaf, 
gerek dünyada gerekse Türkiye’de çocukla-
r�n daha iyi �artlar alt�nda ya�ayabilmesi için 
olumlu geli�meler ya�and���na dikkat çekerek, 
“Katedilmesi gereken yol çok daha uzun. Bü-
tün çabam�z, çocuklar�m�za daha iyi bir gelecek 
haz�rlayabilmek” diye konu�tu. Bakan Kavaf, 
Türkiye'nin genç nüfusa sahip bir ülke oldu�unu 
belirterek, “Bu nüfusu iyi yeti�tirip, yüksek kat-
ma de�er üreten gençler haline getirirsek bizim 

en büyük zenginli�imiz olacakt�r” dedi.
 Ç�rak E�itim ve Ö�retim Vakf�’n�n 22 
y�lda yakla��k 70 bine yak�n genci i� gücü 
piyasas�na kazand�rd���n�n alt�n� çizerek, 
benzeri çal��malar�n Türkiye’nin farkl� 
bölgelerinde de etkin olarak sürdürülmesi 
gerekti�ine vurgu yapt�. 
 Konu�malar�n ard�ndan Vak�f Ba�-
kan� �brahim Karakoç, Bakan Selma 
Aliye Kavaf'a törene kat�l�m�ndan dola-
y� te�ekkür plaketi sundu. Bakan Kavaf, 
Vak�f taraf�ndan e�itim merkezi ö�ren-
cileri için al�nan giysileri ö�rencilere 
giydirdikten sonra, ö�rencilerle birlikte 
hat�ra foto�raf� çektirdi.

Bakan Kavaf Ostim’de çocuklarla bulu�tu
Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf, Ç�rak E�itim ve Ö�retim Vakf�'n�n düzenledi�i "22. Giysi Da��t�m Töreni"ne kat�ld�. 

Atatürk’ü and�k
Atatürk’ün vefat�n�n 71’inci y�ldö-

nümü münasebetiyle tüm yurtta 
oldu�u gibi OST�M’de anma 

töreni gerçekle�tirildi. Törende böl-
ge sanayicilerinin yan� s�ra  “2. Ku�ak 
Ostim” ad�yla faaliyet gösteren Ostimli 
gençler de grup halinde yerlerini ald�. 
 Ostim Metro �stasyonu yan�ndaki 
Atatürk heykeli önünde gerçekle�tirilen 
törene Ostim OSB yöneticileri, bölgede 
faaliyet gösteren dernek ba�kan ve yö-

neticileri ve i�adamlar� ile çok say�da 
vatanda� kat�ld�.
Tören Atatürk An�t�’na çelenklerin ko-
nulmas�yla ba�lad�. Daha sonra saat 
09.05’te sirenler e�li�inde iki dakikal�k 
sayg� duru�unda bulunuldu ve �stiklal 
Mar�� okundu. Sayg� duru�u gerçek-
le�tirildi�i esnada tra� kte seyir halinde 
olan araçlar�n da korna çalarak törene 
e�lik ettikleri gözlendi.  
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Avrupa Birli�i Ekonomik ve 
Finansal �li�kiler Direktör-
lü�ü uzmanlar�ndan Mihai 

Macovei, “Türkiye’de Büyüme ve 
Ekonomik Krizler: Çalkant�l� Bir 
Geçmi�i Geride B�rakmak” ba�l�kl� 
bir rapor haz�rlad�. AB Komisyo-
nu taraf�ndan yay�mlanan raporda, 
Goldman Sachs (2008) taraf�ndan 
yap�lan tahminlere göre Türkiye’nin 
2050 y�l�nda 6 trilyon dolarl�k bir 
ekonomi haline gelme potansiyeli 
bulundu�u hat�rlat�ld�. Bunun da 
Türkiye’yi Avrupa’n�n en büyük 
üçüncü ülkesi haline getirece�i kay-
dedilen AB raporunda, “Türkiye 
ayn� zamanda AB’yle gelir uçuru-
munu h�zl� bir �ekilde kapatabilir ve 
2050 itibar�yla tahmin edilen AB or-
talamas�n�n yüzde 75’ine, yani ki�i 
ba��na GSY�H düzeyini 60 bin dola-
ra ç�karmay� ba�arabilir. Halihaz�r-
daki geli�meler Türkiye’nin bir dizi 
zorlu�un üstesinden geldi�ini, ancak 
büyüme potansiyelini tümüyle reali-
ze etmesi için reformlar� sürdürmesi 
gerekti�ini göstermi�tir. AB’ye ka-
t�l�m süreci uyumun geçmi�te oldu-
�undan daha az engebeli bir �ekilde 
gerçekle�mesini sa�lamaya yard�m-
c� olabilir” denildi.
 48 sayfal�k raporda Türkiye’nin 
�kinci Dünya Sava��’nda bu yana 
uygulad��� büyüme çabalar�n�n iki 
sebepten dolay� “vasat ve idealin 
alt�nda” oldu�u belirtildi. Rapor-
da, “1980’e kadar Türkiye güçlü 
bir müdahaleci ekonomik mode-
le sahip kapal� bir ekonomiydi ve 
1990’larla birlikte Türkiye, kronik 
makroekonomik istikrars�zl�k nede-
niyle boom-bust (aç�klar�n dövizle 
� nanse edildi�i, ancak döviz k�tl��� 
olunca çöken) büyüme modeli de-
neyimine giri�ti. 1980’lerde ba�layan 
liberalle�me, güçlü makroekonomik 
politikalar ya da özellikle bankac�l�k 
sektöründe, uygun biçimde güçlendi-
rilmi� kurumsal ve düzenleyici çerçe-
ve e�li�inde gerçekle�medi” denildi.
 1990’lar�n 2000/2001 ekonomik 
kriziyle sona eren çalkant�l� bir dö-
nem olarak görüldü�ü belirtilen 
raporda, krizin sonunda Türkiye’yi 
siyasi ve demokratik kurumlar�n� ve 
ekonomik yap�s�n� yenile�tirmeye 
te�vik etti�i kaydedildi. 2002-2007 
döneminde makroekonomik istikrar, 
cesur yap�sal reformlar ve daha h�zl� 
kalk�nma görüldü�ü belirtilen raporda, 

“Türkiye borç faizi uçurumunun kena-
r�nda sendeleyerek sadece birkaç y�l 
içinde kamu borç stokunu 2001’deki 
GSY�H’s�n�n yakla��k yüzde 74’ü 
düzeyinden, 2008’de GSY�H’s�n�n 
yüzde 40’� düzeyine indirmeyi ba�ar-
m��t�r. Mali konsolidasyon ve yap�sal 
reformlar, bunu reformlar�n sürük-
ledi�i büyüme art���nda önde gelen 
örneklerinden biri haline getirmi�tir. 
Sat�n Alma Paritesiyle ki�i ba��na reel 
GSY�H, 2001’de AB ortalamas�n�n 
yüzde 36’s� düzeyindeyken, 2008’de 
yüzde 46’s� düzeyine yükselmi�, Reel 
GSY�H büyümesi 1990’lardaki yüzde 
3.9’luk rakamlardan, 2002-2006 ara-
s�nda yüzde 7.2’ye ula�m��t�r” denildi.

“Türkiye �imdi 
�oklara daha dirençli”

 Raporda “Türkiye �u anda iç ve 
d�� �oklara kar�� çok daha dirençli” 
denilirken döviz kuru üzerindeki 
bask�lar�n bankac�l�k sektörü ya da 
paraya olumsuz yans�mad���, aksine 
ekonomik ajanlar�n 2008’in sonunda 
ve 2009’un ilk aylar�nda konjonktü-
re ters yönde ekonomik politikalar 
sergiledikleri, yurtiçi varl�klara da 
güven gösterdikleri belirtildi. Ra-
porda �öyle denildi:
 “Bankac�l�k sektörü kriz süresin-
ce, faiz getirmeyen kredilerde �l�ml� 
art�� ya�anmas�na kar��n, sa�l�kl�, 
karl� ve yeterli sermayeye sahip 
olmu�tur. D�� � nansmana eri�im, 
borçlan�lm�� miktarlar azalm�� ve 
maliyet artm�� da olsa, hem kamu 
hem de özel sektör aç�s�ndan ko-
runmu�tur. Cari i�lemler aç���n�n 
azalmas�, tüketim deseninin krize 
göre ayarland���n� ve ihracatç�lar�n 

yeni piyasalar aramak suretiyle d�� 
talepteki çökü�e adapte olmay� de-
nedi�ini göstermektedir. Do�rudan 
yabanc� yat�r�m ülkeye akmaya, 
daha mütevaz� düzeylerde olsa da 
devam etmi�tir. Sonuç olarak ha-
lihaz�rdaki -öncelikle d�� fakat bir 
ölçüde de iç- �oklar alt�nda ekono-
mik performans, Türkiye’nin geç-
mi�teki ba�ar�s�n� onaylamaktad�r. 
�ayet Türkiye’yi 1990’larda görece 
daha uysal bir d�� ortam içinde kriz-
lere kar�� çok k�r�lgan hale getiren 
yap�sal zay�� �kla büyük ölçüde ba� 
edilmi� olmasayd�, Türkiye bugün 
büyük olas�l�kla bir ba�ka para/öde-
meler dengesi kriziyle kar�� kar��ya 
olurdu. Türkiye’nin �imdiye kadar 
krizi, geçmi�te oldu�u gibi bir IMF 
anla�mas� güvenlik a��n�n kap�s�n� 
çalmadan yönetmesindeki ba�ar� 
daha büyüktür”

Türk ekonomisinin gelece�i

 Raporun Türk ekonomisinin ge-
lece�ine ili�kin bölümünde ise �öyle 
denildi: “Türk ekonomisinin gele-
ce�ine ili�kin tahminlere gelince, 
2002-2007 y�llar� aras�nda kaydedi-
len oldukça yüksek reel GSY�H bü-
yüme oranlar�, Türkiye’nin önemli 
bir uzun vadeli büyüme potansiye-
linden yararland���n� göstermi�tir. 
Devam eden ve di�er ekonomilere 
yeti�me sürecinin temel yönlendi-
ricileri nüfus (Türkiye’nin nüfusu 
tümüyle gençtir, medyan ya�� 27 ve 
y�lda yüzde 1.3 artmaktad�r), çe�itli 
ve giri�imci bir insan sermayesi te-
meli, Avrupa ve Asya aras�nda bir 
kav�ak olarak stratejik konumu ve 
görece çekici i� ortam� olabilir”

  

 

(SUHULET kurgusunu geli�me bölümündeki bilgilerle 
destekleyip yaz�y� yine SUHULET vurgusu ile sonland�-
raca��z.)

Acaba biz de bir �ey icat etmi� miyiz?” diye ara�-
t�r�rken, SUHULET’le kar��la�t�k. 

 Suhulet Arabal� Vapuru 1872 y�l�n�n ba�lar�n-
da hizmete konulan bilinen ilk araba vapurudur. 1871 
y�l�nda yap�m� tamamlanan ve ad� “Kolayl�k” anlam�na 
gelen vapur 157 tondur. �stanbul’a 87 y�l hizmet veren 
Suhulet, Çanakkale sava�lar� s�ras�ndaki hizmetleri ile 
Gazi unvan�n� da alm��t�r.

 Geçti�imiz günlerde Ankara Sanayi Odas�’da 
Ankara’daki OSB Ba�kanlar� 6. kez bir araya gelerek 
sorunlar�n� dile getirdi. Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat 
Ergün bu toplant�da OSB’lerin imaj�n�n de�i�ece�ini ve 
bu bölgelerin üniversite-sanayi i�birli�i, Ar-Ge, ile katma 
de�eri yüksek ürünler üreten merkezler haline gelece�ini 
söyledi.  

 Kümelenmenin bölgesel kalk�nma modeli olarak önem 
ta��d���n�, Küme konusunda yasal düzenleme yap�laca��-
n�, Ostim’de yürütülen KÜMELENME modelinin di�er 
OSB’lere de aktar�lmas�n� önerdi.

 Bilgi-sanayici ve i�gücünün üretimde bulu�mas�n�, 
bunun için arayüzler kurulmas�n� istedi. OSB yönetimi 
uzun süredir tüm enerjisini üniversitenin, mesleki e�iti-
min, teknoloji merkezlerinin ve dolay�s� ile yüksek katma 
de�erli üretimin Ostim OSB’ye gelmesine harc�yor.

 Üniversite kampüsü d���nda ilk kez Ostim’de Ortado�u 
Teknik Üniversitesi ile i�birli�i ile yap�larak Teknokent 
Kuluçka Merkezi kurulmu�tu. Teknoloji geli�tirme merkez-
lerine yönelik bu ilgi sürerken, küme Koordinatörleri ile 
Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerindeki TEKNOKENT-
LER� gezdik. Bilkent’teki Ulusal Nanoteknoloji Ara�t�rma 
Merkezini (UNAM) gezerek çal��malar hakk�nda bilgilen-
dik ve böyle bir kurulu�a sahip oldu�umuz için gurur 
duyduk. 

 UNAM Direktörü Prof. Dr. Salim Ç�rac�, “Bizde çok 
bilgi var. Ülkemizin de çok �eye ihtiyac� var. Bu bilgileri 
sanayicilerle üretime dönü�türüp, ülkemizin yarar�na 
sunal�m” diyor. “Ülke olarak seçilmi� konularda kendi 
Ar-Ge’mizi geli�tirerek uluslararas� pazarda rekabet edebi-
len teknolojileri üretmek zorunday�z” diyor... Makro-mikro 
ve nanoteknoloji ile üretilen ürünler aras�ndaki de�er 
farklar�n� örneklerle anlat�yor:

 “Tar�m 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 de�erinde.” Bu bilgileri dinlemek güzeldi.

 �imdi ülkemizin yürütmesini, yarg�s�n�, güvenli�ini ve 
ileti�imini sa�lamakla görevli olanlara diyoruz ki; birbirinizi 
dinleme i�lerine ara verip biraz da OSB’leri, KOB�’leri, 
i�çileri ve i�sizleri, bilim ve teknoloji dünyas�n� dinleseniz! 
Topluma kulak verseniz!  

 Atilla �lhan’�n “Kartallar Yüksek Uçar” ad�yla yay�n-
lanan televizyon dizisindeki Banazl� �smail karakterinin 
(Sadri Al���k) tekrarlad��� bir repli�i hat�rlayal�m: 

“Usuletle ve suhuletle!”

Evet! Usuletle, suhuletle ve sükûnetle…

Lütfen!

Editörden

Usuletle,

Suhuletle,

Sükunetle,

Lütfen!

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

2050’nin Türkiye’sinde ya�amak var!

Genç nüfus itici güç olacak 

Avrupa Birli�i Komisyonu taraf�ndan haz�rlanan bir raporda Türkiye’nin ciddi at�l�mlar 
yapaca�� belirtilerek, 2050 y�l�nda 60 bin dolar ki�i ba��na gelire ula�abilece�i iddia edildi.

Akbank’�n üst düzey yönetici-
lerinin reel sektörün sorun-
lar�n� dinlemek ve yerinde 

incelemelerde bulunmak üzere 16 
Eylül’de ba�lad�klar� 

“Akbank Anado-
lu Ziyaretle-
ri” Bursa ve 
Antalya’dan 
sonra Gazi-
antep ile de-
vam etti. 
 Gazian-
tep Sanayi 

Odas� ve 
G a -

ziantep Ticaret Odas� Ba�kanlar� ve 
üyeleri ile Gaziantep’in önde gelen 
sanayicilerini ziyaret eden Akbank 
yöneticileri, ekonomik faaliyetin 
canlanmas� için verilecek destekler 
konusunda reel sektör temsilcileri 
ile görü� al��veri�inde bulundular.
 Akbank Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Suzan Sabanc� Dinçer, ziyaret 
s�ras�nda Türkiye’nin k�sa sürede 
mevcut güçlüklerin üstesinden ge-
lerek güçlü bir toparlanma kaydet-
meye ba�layaca��na dikkat çekti. 
Türkiye’nin dünya ekonomisine gi-
derek daha fazla entegre oldu�unu 

söyleyen Sabanc� Dinçer Türkiye’nin 
hem dinamik ve dirençli bir ekono-
miye, hem de genç ve giri�imci bir 
nüfusa sahip oldu�u belirtti. 
 Sabanc� Dinçer, “�nan�yorum ki 
Türkiye k�sa sürede mevcut güç-
lüklerin üstesinden gelerek güçlü 
bir toparlanma kaydetmeye ba�la-
yacak. Bu toparlanman�n itici gücü 
de iç pazar�n canlanmas�, dolay�s�y-
la Anadolu sanayisinin dinamizmi 
ve giri�imci genç nüfusu olacak. 
Bu sayede Türkiye, global krizden 
güçlenerek ç�kacak birkaç ülke ara-
s�nda yer alacak” dedi. 

Eylül’de 
“Akb

lu 
ri”
A
s
a
v
 

Akbank Yönetim Kurulu Ba�kan� Suzan Sabanc� Dinçer, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ya�ayaca�� 
güçlü toparlanmada Anadolu sanayisinin dinamizminin ve giri�imci genç nüfusun itici güç olaca��n� belirtti.
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ASO, SGK ile uzla�ma istedi

Ankara Sanayi Odas� (ASO) Ba�-
kan� Nurettin Özdebir, vergi 
mevzuat�n�n mükelle� e olan ih-

tila� arda uzla�maya imkan sa�lad���n�, 
bu imkan�n SGK ile olan ihtila� ara da 
uygulanmas�n�n do�ru olaca��n� kay-
detti. 
 Ekonomik krizden ç�k��ta al�nacak 
do�ru ekonomik kararlar�n yan� s�ra 
beklentilerin olumluya dönmesinin de 
büyük önem ta��d���n� ifade eden Öz-
debir, ‘’Bu nedenle reel kesim güven 
endeksi, beklentilerin yönü hakk�nda 
önemli bilgiler vermektedir. Ancak, 
Temmuz ay�nda 100’ü geçen reel kesim 

güven endeksi A�ustos ay�nda 98,5’e 
Eylül ay�nda da 97,8’e gerilemi�tir. Bu 
olumsuz bir geli�medir ve reel sektör-
de güven art�r�c� tedbirlerin bir an önce 
al�nmas� gerekti�ini ortaya koymakta-
d�r’’ diye konu�tu.
 �stihdam� art�rmak için i�e alman�n 
ve i�ten ç�karman�n maliyetlerini dü-
�ürmek gerekti�ini dile getiren Özde-
bir, ‘’bu maliyetlerin önemli bölümünü 
k�dem tazminat�n�n olu�turdu�unu, reel 
sektör üzerinde alt�ndan kalk�lamaya-
cak bir k�dem tazminat� yükü birikti�i-
ni, k�dem tazminat� uygulamas�n�n hem 
i�gücü maliyetlerini yükselterek reka-

bet gücünü olumsuz etkiledi�ini hem de 
yeni i�e almalar� güçle�tirerek i�sizlikle 
mücadeleye engel oldu�unu’’ savundu.
Çe�itli ülkelerdeki k�dem tazminat� uy-
gulamalar�ndan örnekler veren Özdebir, 
Avusturya’da k�dem tazminat� sistemi-
nin farkl� bir yap�da oldu�unu söyledi. 
Avusturya’n�n, önceleri Türkiye’dekine 
benzer bir k�dem tazminat� sistemine 
sahipken, esas olarak i�çi sendikalar�n-
dan gelen talepler do�rultusunda sis-
temde 2003’te reform yapt���n� anlatan 
Özdebir, ‘’Yap�lan reformla k�dem taz-
minat� sistemi tamamen de�i�tirilmi� 
ve k�dem tazminatlar�n�n bir fon tara-
f�ndan yönetilmesi kararla�t�r�lm��t�r. 
Avusturya’da çal��anlar�n k�dem taz-
minatlar� bir havuzda de�il, kendileri 
ad�na aç�lan bir hesapta birikmekte ve 
de�erlendirilmektedir’’ dedi.
 �� Kanununda yap�lan de�i�iklikle 
çal��ma hayat�nda 15 y�l�n� dolduran 
bir i�çinin kendi r�zas� ile i�inden ay-
r�lsa bile k�dem tazminat�na hak kazan-
d���n� kaydeden Özdebir, bu durumun 
i�yerlerinde i�çi devrini h�zland�rd���n�, 
bu maddenin de�i�tirilmesinde yarar 
bulundu�unu söyledi.
 Özdebir, vergi mevzuat�n�n mükel-
le� e olan ihtila� arda uzla�maya imkan 
sa�lad���n�, bu imkan�n SGK ile olan 
ihtila� ara da uygulanmas�n�n do�ru 
olaca��n� dile getirdi.

�ç pazar�m�z� korumal�y�z
 

 Asgari i�çilik oran� uygulamas�n�n 
büyük s�k�nt�lara neden oldu�unu da an-
latan Özdebir, ‘’5510 say�l� Sosyal Gü-
venlik ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu 
çok kar���k, uzmanlar�n bile anlamakta 
güçlük çektikleri bir kanundur. 4857 sa-

y�l� kanun ise belirlenen hükümler d���n-
daki durumlarda uygulaman�n düzenlen-
mesini mahkeme kararlar�na b�rakm��t�r. 
Bu durum, mevzuat�n izlenmesini ve 
anla��lmas�n� zorla�t�rmaktad�r. Ayr�ca i� 
mahkemelerinden kararlar da hep i�çi le-
hine ç�kmaktad�r. Bu nedenle kan�m�zca 
sosyal güvenlik sisteminde ve i� yasas�n-
da eksikliklerin ve sorun yaratan uygu-
lamalar�n düzeltilmesi gerekmektedir’’ 
diye konu�tu.
 Özdebir, ayr�ca, KOB� birle�me te�-
vikleri süresinin de en az�ndan 2010 y�-
l�n�n sonuna kadar uzat�lmas� ve yeni te�-
vik sisteminde OSB’lere de yer verilmesi 
gerekti�ini kaydetti.’’
 OST�M bölgesinde 2008 y�l� ba��nda 
yakla��k 15 bin i�letmede 150 bine yak�n 
çal��an bulundu�unu, bugün ise kapasite 
kullan�m�n�n yüzde 30 civar�nda oldu�u 
ve 50 bine yak�n i�çinin i�ten ç�kart�ld�-
��n�n tahmin edildi�ini belirten Tuncay, 
‘’Elimizde kesin rakamlar yoktur. Son 
zamanlarda artan i�adamlar� intiharlar� 
ise krizin derinli�i konusunda ürkütücü 
bir i�arettir’’ dedi.
 Tuncay, kay�t d���l���n önlenmesi, 
OSB’lere yap�lan altyap� ve kamula�t�r-
ma yat�r�mlar�n�n bo�a gitmemesi, yat�-
r�mlar�n OSB’lere yönlendirilmesi için, 
OSB’lerde yer alan i�letmelerde istih-
dam�n üzerindeki vergi ve sigorta primi 
yükünün indirimli uygulanmas�, bedelsiz 
arazi tahsisine öncelikle OSB’lerden ba�-
lanmas�, ayr�ca bütün sanayi i�letmele-
rinde asgari ücretin tamam�n�n vergi d��� 
b�rak�lmas� gerekti�ini söyledi. 

Ankara Sanayi Odas� (ASO) Ba�kan� Nurettin Özdebir, vergi mevzuat�n�n mükelle� e olan ihtila� arda 
uzla�maya imkan sa�lad���n�, bu imkan�n SGK ile olan ihtila� ara da uygulanmas�n�n do�ru olaca��n� kaydetti. 

ASO Ba�kan� Özdebir, 6. Organi-
ze Sanayi Bölgeleri Ba�kanlar� 
toplant�s�nda yapt��� konu�ma-

da, yeni te�vik paketinde organize sa-
nayi bölgelerine yer verilmemesinin 
çok büyük bir eksiklik oldu�unu söy-
ledi. Organize sanayi bölgelerinin daha 
cazip hale getirecek ad�mlar at�lmad�-
��n� belirten Özdebir, OSB'leri cazibe 
noktas� halinde getirecek tedbirlerin 
al�nmas� ve Sanayi ve Ticaret Bakan-
l���ndan izin alanlar hariç, 2 bin metre-
kare ve daha büyük kapal� alan gerek-
tiren her türlü imalat sanayi tesislerinin 
OSB'lerde kurulmas�n�n sa�lanmas� 
gerekti�ine i�aret etti. 
 Özdebir, böylece, tar�ma elveri�li 
arazilerin korunmu�, yol kenarlar�na 
serpi�tirilmi� da��n�k sanayile�menin 
önlenmi� ve çevreye duyarl�, altyap� ve 
sosyal tesislerde asgari maliyet, azami 
faydan�n sa�lanaca�� sanayi kümeleri 
gerçekle�mi� olaca��n� söyledi. Özde-
bir, ''Kendin Yap, Kendin ��let'' mo-
deliyle kurularak kat�l�mc�lar�na ''Tek 
Durak O� s'' hizmeti vermek suretiyle 
yat�r�mc�ya büyük avantajlar sa�layan 
OSB'lerin cazibe merkezi haline gel-
mesi için, bütün te�viklerin OSB'lerle 
yat�r�m yapacak sanayicilere yönelik 
olmas�, her türlü yat�r�m�n� kendi im-
kanlar� ile yapan OSB yat�r�mc�lar�n�n 
yat�r�m yapacak sanayicilere yönelik 
olmas�, her türlü yat�r�m�n� kendi im-
kanlar� ile yapan OSB yat�r�mc�lar�n�n 

çe�itli farkl�l�klarla ödüllendirilmesi 
ve özellikle enerji girdilerinde ucuz 
� yat politikalar�n�n benimsenmesi ve 
OSB'lerin do�al gaz üzerindeki Özel 
Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmas� 
gerekti�ini kaydetti.
 TEDA� elektrik sat�� tarifelerinde, 
en dü�ük bedelden olmas� gereken 1 
nolu tarifenin, 2 nolu tarifeden daha 
yüksek hale gelmesi sonucu büyük 
yat�r�mlar yaparak iletim abonesi olan 
OSB'lerin büyük ma�duriyet ya�ad�-
��n� ifade eden Özdebir, ''Bu konuda 
EPDK söz konusu yanl��l���n düzeltil-
mesi için yeni bir Bakanlar Kurulu ka-
rar� gereklidir karar� alm�� ve 22 ayd�r 
yak�n takibimize ra�men söz konusu 
Bakanlar Kurulu karar� al�namayarak 
OSB'lerin ma�duriyeti giderilememi�-
tir'' diye konu�tu.
 Özdebir, elektrik tüketim bedeline 
ek olarak tahsil edilen yüzde 2 TRT 
pay� ve yüzde 1 belediye pay� sebebiyle 
elektrik maliyetinin yüzde 3 art�� gös-
terdi�ini, söz konusu ek ödemelerin en 
k�sa sürede kald�r�lmas� gerekti�ini de 
kaydetti. ASO Ba�kan�, Çin mallar�n�n 
AB piyasalar�na girmeden Türkiye'ye 
yöneldi�ini belirterek, son y�llarda ka-
tedilen mesafelere ra�men Türkiye'de 
piyasa denetiminin ve gözetiminin 
istenen etkinlikte çal��t���n�n söylene-
meyece�ini de sözlerine ekledi. 

“OSB’ler üvey evlat muamelesi görüyor”
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Enerji kaynaklar� ve bu kaynakla-
r�n do�ru kullan�m� ülke ekono-
misinin geli�imi aç�s�ndan büyük 

önem ta��yor. Dünyada çok az ülke 
Türkiye gibi çok çe�itli birincil enerji 
kaynaklar�na sahiptir. Bu kaynaklar�n 
do�ru �ekilde kullan�labilmesine yöne-
lik Türkiye’de her geçen gün farkl� ça-
l��malar yap�l�yor. Ancak bundan tam 
32 y�l önce kurulmu� bir kurum var ki, 
enerji tesislerinin imalat�, kurulmas�, i�-
letilmesi ve bak�m hizmetleri alan�nda 
aral�ks�z hizmet veriyor. Elektromeka-
nik sanayinin öncü kurulu�u TEMSAN 
(Türkiye Elektromekanik Sanayi), sek-
tördeki ilk ve tek Türk �irketi olarak 
Ankara ve Diyarbak�r’da kurulu 2 fab-
rikas� ile çal��malar�n� sürdürüyor. 
 TEMSAN, elektrik enerjisi üretim 
ve da��t�m�nda kullan�lan su türbinleri, 
turbo ve hidro-jeneratörler, güç trans-
formatörleri, �alt teçhizatlar� ile ilgili 
yat�r�mlar, imalat ve montaj i�leri ya-
p�yor, bunlar�n yan� s�ra hidroelektrik 
santraller kurarak, bunlar� i�letiyor ve 
rehabilitasyonunu gerçekle�tiriyor. 

Enerjide d��a ba��ml�l�k azalacak

 Hidroelektrik santrallerinin önemi 
bütün dünya ülkelerince kabul görüyor. 
Küçük Hidroelektrik Santralleri (HES) 
ve Mini Hidroelektrik Santralleri proje-
lerinin önemli bir avantaj�, mahalli ener-
ji talebi için enerji nakil hatt�na (ENH) 

gerek olmamas� ve yat�r�m maliyetinin 
dü�ük olmas�d�r. K�saca “kendi elekt-
ri�ini kendin üret” prensibine kendi 
suyunu kullanarak uyulmas�d�r. Bu ko-
nuda da önemli çal��malar yapan TEM-
SAN pek çok yüksek maliyetli enerji 
altyap� tesislerine gerek duyulmadan 
realize edilece�i için; mikro ve mini 
HES üretimine ba�lad�. TEMSAN’�n 
bu çal��malar� sonucunda yerli kaynak-
lara ba�l� enerji üretimi artt�r�larak, d�� 
enerji girdilerinin pay�n�n azalt�lmas� 
hede� eniyor.

TEMSAN’dan birlik ça�r�s�

 Ülkemizdeki mevcut su gücü potan-
siyelinin en yüksek oranda milli ekono-
miye kazand�r�lmas� vizyonuyla hareket 
eden TEMSAN, Ar-Ge çal��malar�na 
da büyük önem veriyor. Özellikle mik-
ro ve mini türbin tasar�m� konusunda 
önemli ad�mlar atan �irket, 
 2003 y�l�nda Ar-Ge çal��malar�n�n 
ba�lan�lmas�ndan itibaren çe�itli tip 
ve büyüklüklerde 8 adet türbinin pro-
totip imalat�n� gerçekle�tirmi�. TEM-
SAN Genel Müdürü Osman Kadakal, 
TEMSAN’�n Türkiye için çok önemli 
bir kurum oldu�unu belirterek, “Bu tip 
kurumlara de�er vermemiz laz�m. Mü-
cadelemize tek ba��m�za devam etme-
miz mümkün de�il. Birlik ve beraberlik 
içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmeli-
yiz” dedi. 

TEMSAN, sektöründe 32 y�ld�r tek ba��na!
Elektromekanik sanayinin öncü kurulu�u TEMSAN, sektördeki ilk ve tek Türk �irketi olarak yeni projeler üretmeye devam ediyor.  

Ekonomi alan�nda 2009 y�l� Nobel 
ödülleri Ekim ay� içinde sahip-
lerini buldu. Ekonomi, günlük 

hayat�m�zla iç içe oldu�una göre, her 
türlü ekonomik yakla��m� hayat�m�z�n 
içinde bulmam�z mümkündür. Ben 
de bu y�lki Nobel ekonomi ödüllerine 
ili�kin teorileri, gerekçeleri, norma-
tif (hüküm ifade eden) ç�kar�mlar�, 
sonradan ortaya ç�kan çal��malar�, ana 
bulgular�, deneyimleri inceleyerek konu-
yu daha iyi anlamak için ileri sürülen 
fikirlerin hayat�m�n neresinde oldu�unu 
bulmaya çal��t�m. Ve kar��ma Ostim 
modeli ç�kt�. Ostim Gazetesinin Genel 
Yay�n Yönetmeni sevgili Kemal’e 
“Ostim modeli Nobel ödülü ald�” gibi 
iddial� man�et yapal�m bask�lar�n� yeterli 
akademik haz�rl�k yapamad���m�z için 
devam ettiremedik. Ancak her tan�m, 
tan�mlamay� yapan�n bak�� aç�s�na göre 
�ekil al�r ve somutla��r ilkesinin de 
fark�nda olarak yorumlar�m subjektiflik 
içerse de konuyu okuyucularla payla�-
mak istedim. Tan�mlamalarla birlikte 
Nobel ekonomi ödülünün ne oldu�unu 
ve Ostim’le ba�lant�s�n� yaz�ma konu 
yapt�m.
 Bu y�lki Nobel ödülünü kazanan iki 
ekonomistin ortak özelli�i, ana temala-
r�n�n kurumsal yöneti�im olmas�d�r.
 Kurumsal Yöneti�imKurumsal Yöneti�im �irket baz�nda, 
bir �irketin kaynaklar�n�n �irketin ba�ar�l� 
olmas� amac�yla yönetilme biçimidir. 
Kurumsal yöneti�imde �effafl�k, hesap 
verme ve kat�l�m esast�r. Tepeden 
inme de�il, a�a��dan kat�l�mla gerçek-
le�en karar alma mekanizmalar� vard�r. 
Bu anlamda daha demokratik bir anla-
y�� oldu�u söylenebilir. Baz� yorumlarda 
halen ya�ad���m�z küresel krizi ortaya 
ç�karan unsurlar aras�nda büyük �irket-
leri yöneten üst yöneticilerin kar h�rs� 
ya da düzenlemeye tabi olmayan baz� 

fonlar�n ba�ar�l� idare edilmemesi göste-
rilmektedir. Bu anlamda baz� yazarlar, 
kurumsal yöneti�im ba�ar�l� uygulansayd� 
küresel kriz ç�kmazd� gibi yorumlar da 
yapmaktad�r. Bu y�l ekonomi dal�nda 
Nobel alan ekonomistler, yöneti�i-
min hangi modelinin ne tip i�lemler 
için uygulanabilece�ine ve yöneti�im 
modellerinin göreceli etkinliklerine ili�kin 
çözümler geli�tirdikleri için ödüle lay�k 
görülmü�lerdir.

 ��birli�i organizasyonu��birli�i organizasyonu ya da birlikte 
hareket etmek, son y�llarda yap�lan 
uluslar ars� toplant�larda pazar�n daha 
mükemmel çal��mas� ve krizin getirdi�i 
olumsuz etkileri hafifletmek amac�yla 
önerilmektedir. Ödül alan iki ekono-
mistten Bn. Elinor Ostrom özellikle 
kamu olmak üzere ekonomi yönetimi 
analizleri ve do�al kaynaklar gibi ortak 
mülklerin ba�ar�l� bir �ekilde yönetilmesi 
üzerine yapt��� çal��malardan dolay� 
ödüle lay�k görülmü�tür. Di�er ekono-
mist Oliver Williamson ise �irketlerin 
s�n�rlar�n� belirlemeye yönelik ekonomik 
yönetim analizleri ve pazardaki çat��ma 
ortam�nda �irketlerin çözüm üreten bi-
rimler olarak devreye girmeleri üzerine 
analizler yapm��t�r.

 Ortak kaynaklar�n ba�ar�l� bir �ekilde Ortak kaynaklar�n ba�ar�l� bir �ekilde 

kullan�m�kullan�m� üzerine çal��malar yapan 
Ostrom, daha çok do�al kaynaklar 
üzerinde durmaktad�r. Bal�kç�l�k, otlakla-
r�n kullan�m�, ormanlardan ve göllerden 
yararlanma yer alt� su havzalar�n� kul-
lanma gibi örneklerde görüldü�ü üzere 
birçok ki�i ayn� kayna�� kullanabilir. 
Ancak bir ki�i kulland���nda di�er ki-
�iler için kaynak azalmaktad�r. Bireysel 
kullan�c�, kendi menfaatine en uygun 
�ekilde, a��r� kullanma arzusuna sahip 
olacakt�r. Ostrom, bu kaynaklar üzerin-
de kamula�t�rma ya da özel mülkiyete 
b�rakma gibi yöntemler d���nda ba�ka 
uygulamalar da olabilece�i üzerinde in-
celemeler yapm��, uygulaman�n ba�ar�l� 
olabilmesini, ortak mallar için olu�turu-
lan yöneti�im modeline dayand�rm��t�r. 
Ortak kullan�m�n kurallar� ve yapt�r�mlar 
üzerinde çal��malar yapm��t�r. Ortak 
ç�karlar konusunda ç�kan anla�mazl�klar� 
çözecek kurallar� formüle etmi�tir.
 Baz� i�lemlerin piyasalarda de�il de Baz� i�lemlerin piyasalarda de�il de 
�irketlerde yap�lma nedenlerini�irketlerde yap�lma nedenlerini ince-
leyen Williamson’a göre sorun piya-
salar�n baz� nedenlerle tam rekabet 
�artlar�nda çal��amamas�d�r. Bu durum-
da �irketler kendi çözüm yöntemlerini 
geli�tirirler. Asl�nda kar��la��labilecek her 
sorunu içeren bir sözle�me yapmak 
mümkün olsayd� her �eyi piyasa 

mekanizmas�na b�rakmak yeterli olurdu. 
Ama her zaman sözle�me yapt�ktan 
sonra pazarl�k yapacak bir �eyler ka-
l�yor. Üstelik art�k rekabeti sa�layacak 
di�er taraflar da yoktur. Bu durum-
da i�lem piyasada çözülemez. Ancak 
�irkette çözülebilir. Piyasalar anla�maz-
l�klara ve ileri sürülen özel �artlara 
zemin haz�rlar. Piyasada rekabet s�n�rl� 
oldu�unda �irketler çat��malar� çözmek 
için çok daha uygun olu�umlard�r. 
Büyük �irketler lobicilik faaliyetleri ile 
piyasadaki rekabeti bozma gücüne de 
sahiptirler.

Ostim Modeli:Ostim Modeli: Çok say�da ki�inin koo-
peratif çat�s� alt�nda bir araya gelmesiy-
le olu�turulan bir sanayi bölgesi… Çok 
say�da küçük i�letmenin imalat yapt��� 
ve birbirine ba��ml� olarak çal��t��� bir 
sanayi altyap�s�… Ostim’i olu�turan Ko-
operatif üyelerinin kazan�mlar� d���nda 
olu�an art�k de�erlerin ortak amaçlara 
yönlendirilmesi… Ortak menfaatler ve 
amaçlar için çat� organizasyonlar ve 
�irketler kurulmas�… Bu organizasyon 
ve �irketlerin Ostim’de faaliyet gösteren 
imalatç�lar�n piyasada maruz kalacak-
lar� olumsuzluklar� a�malar�n� sa�lamak 
için onlarla proje birliktelerine girme-
si… .Bu organizasyon ve �irketlerin 
Ostim’deki birikimi en verimli �ekilde 
de�erlendirmek amac�na odaklanma-
s�… Bu organizasyon ve �irketlerin 
yatay ve dikey bir yöneti�im anlay���yla 
çal��mas�… 

Bu kadar�ndan bile anla��laca�� kada-
r�yla derin bir konuyla kar�� kar��yay�z. 
Ama ben Ostim’de yap�lanlar�n Nobel 
ödülü alan iktisatç�lar�n analizleriyle bi-
rebir örtü�tü�ünü dü�ünüyorum. Zaten 
yurtiçi ve yurtd���ndan bu kadar tevec-
cüh gören bir modelin Nobel ödülü 
almas�nda ola�anüstü bir �ey yok…

2009 Y�l� Nobel Ödülü Alan 
Ekonomik Yakla��mlar�n 

Analizi

acortu@
hotm

ail.com

Abdullah ÇÖRTÜ
(Ostim Ba�lant�l� bir De�erlendirme)
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�zmir Ege Palas Oteli’nde düzen-
lenen toplant�da bir konu�ma ya-
pan Google Türkiye Pazarlama 

Direktörü Mustafa �çil, tüketicilerin 
dijital dünyay� benimsemesinde dur-
gunluk olmad���na dikkat çekerek, 
“Elektronik ortamda yap�lan ticaret, 
hedef odakl� ve uygun maliyetli ol-
mas� bak�m�ndan kriz ortamlar�ndan 
etkilenmiyor. �nternetin çok az ya-
t�r�mla çok büyük geri dönü�ümler 
sa�layabilen bir platform oldu�u 
tüm dünyada fark ediliyor” dedi. 
 �nternetin yetkin kullan�m�n�n 
KOB�’ler için bir �ans faktörü olaca-
��n� savunan �çil, Türkiye’de internet 
kullanarak sat��lar�n� art�ran KOB� 
haberlerinin daha fazla duyulmaya 
ba�lad���n� belirtti. �çil, KOB�’lere 
seslenerek “�nternetteki yerinizi al�n, 
dijital dünya pazar�n� iyi analiz edin, 
sitenize tra� k çekin, ölçümleyin” 
önerilerini s�ralad�. Google Türkiye 
olarak ba�l�ca hede� erinin elektro-
nik ticaretin ve internet kullan�m�n�n 
avantajlar�n�n KOB�’lerin ve her 
ölçekteki i� kurumlar�n�n fark�n-
dal�k bilincini artt�rmak oldu�unu 
belirterek �öyle devam etti: “Bunu 
Google olarak tek ba��m�za yapabil-
memiz mümkün de�il. KOB�’leriyle 
yak�n çal��an, onlar� iyi tan�yan, 
KOB�’lere servisler veren � rmalarla 
çal��mam�z gerekiyor. Netsis ile bu 
konuda el s�k��t�k” diye konu�tu.

Yeni pazarlar olu�turulabilir

 Ekonomik durgunluk nedeniyle 
bütçesi daralan, yeni pazarlar arayan 
veya arad��� ürün ve mü�terilere ko-
layca ula�mak isteyen � rmalara in-

ternetin avantajlar�n� anlatan Netsis 
Genel Müdürü Murat Ihlamur ise, 
“�nternetin pazar araçlar� sayesinde 
daha az giderle daha fazla mü�teriye 
ula��labiliyor. Netsis olarak, her öl-
çek ve sektörden � rman�n internet 
ekonomisinden pay almalar�n�, 
küresel tedarik zincirinin bir 
halkas� olmalar�n� destekle-
mek için çal���yoruz. Kullan�-
c�lar�m�z�n internet üzerinde 
yeni i� f�rsatlar� yakalama-
lar�n� te�vik etmek amac�yla 
bir süre önce internet tabanl� 
i� modellerine yat�r�m yap-
maya ba�lad�k. Anlamsal 
web tabanl� elektronik 
pazar yeri ‘nepazar.
com.tr’yi önümüz-
deki aylarda, 
ba�ta KOB�’ler 
olmak üzere 
internet ekono-
misinden pay 
almak isteyen 
kurulu�lar�n kullan�- m � n a 
açaca��z.Google ile yapt���m�z i�-
birli�iyle kullan�c�lar�m�z�n internet 
pazar�nda daha ekin �ekilde var ol-
malar�n� sa�layaca��z.” �eklinde ko-
nu�tu. 

‘Kazanc�n�z artabilir’

 Google Türkiye Ürün Pazarlama 
Müdürü Esra Güler, internet kullan�-
m�nda kullan�lacak birkaç strateji ile 
KOB�lerin ve � rmalar�n ürünlerini 
satmada avantaj elde edebilecekle-
rini söyledi. google.com web sitesi 
aramalar�nda ekran�n sa��nda ç�kan 
“AdWords” denilen �irket reklam-

lar�n�n � rmalara k�sa zamanda bu 
alana ay�rd�klar� bütçeyi kar��la-
yarak art� gelir sa�lad���n� belirtti. 

“AdWords” kullan�m� ile � rma-
lar�n ayn� sektörde 

bulunan di�er 
binlerce � rma 

içerisinden 
s�yr�larak 
ön s�ra-
lara bu-
l u n m a 
hakk�n� 
da elde 
e d e -

b i l i y o r . 
Firmalar�n 

internet kul-
lan�m�n çok bo-

yutlu olabilece�i-
ne de�inen Güler 

“Firmalar, kur-
duklar� web 
s i t e l e r i n i 
google hiz-
m e t l e r i n i 
kullanarak 
daha aktif 

hale getire-
bilir. Mü�teri 

kitlesini net belir-
leyerek ve anahtar kelime-

lerle ürünlerine yeni mü�te-
riler bulabilirler. Herhangi 

bir KOB�, ister zücaciye veya 
tak� tasar�mc� olsun ürünlerini 

internetten pazarlama f�rsat�n� 
yakalayabilir. Web site kurarak ve 
bu siteyi optimize ederek kazanc�-
n� artt�rmas� önünde hiçbir engel 
yok.” diye konu�tu.

Ekim ay�ndan itibaren sahaday�z. Her atölye 
ayr� bir evren. �çlerinden birine misafir 
oluyorsunuz, ortada dev gibi bir soba har�l 

har�l yan�yor, etrafta metal malzemelerle hemhal 
olmu� i�çiler çal���yor. Baz�lar� kaynak sesinden, 
makine sesinden içeri girdi�imizin fark�na varm�-
yor, yanlar�na yakla��yoruz, hemen  makinalar� 
durduruyorlar. Ellerimizi sobada �s�tarak sohbet 
ediyoruz.
 Bir k�sm� ile henüz tan���yoruz, bir k�sm� 
ile küs gibiyiz, misafiri geri çevirmek olmaz, 
biraz dertle�ip bar���yoruz. Bir k�sm� hep bizim 
çay�m�z� içmi�, �imdi ikram s�ras� kendisinde ol-
du�undan tela�lan�yor, ard� ard�na çaylar geliyor.
 �klim yaz ise, atölye be� derece daha s�cak, 
iklim k�� ise bir o kadar so�uk bazen.
Misafiri oldu�umuz atölyenin elinde yeti�ecek i�i 
varsa, ev sahibi �en kar��l�yor bizi. Al�yor eline 
i�lenmi� metal parçalar�n�, pür ne�e anlat�yor. 
CNC’den yeni ç�km�� hayvan figürleri… mili-
metrik bir oyuk açmak için dakikalarca enerji 
harcayan makineler… heykel atölyesi içinde 
gülümseyen, hiddetlenen heykel kafalar�… Hem 
zanaatkar hem sanatkar i�letmecilerin, ke�fedil-
memi� ince f�rça darbeli ya�l�boya tablolar�… �� 
merkezlerinde raflara dizilmi�, kimi nizami kimi 
gayrinizami binlerce vida, di�li, rulman… 
 Yeni, ilginç, öyle kolay kolay ya�am içinde 
kar��la�amayaca��m�z kesitler görüyoruz.
 Gördüklerimizi hikâyele�tirerek aktarmak iste-
dim; özellikle teknik geçmi�i olmayan, harflerle 
kuleler yapmaya al��m�� zihinler için sanayi her 
zaman �a��rt�c�.
 Ziyaretlerimiz yakla��k iki ay sürecek. Hiz-
metlerimizin sa�lamas�n� yapaca��z, ne ka-
dar ki�iye do�ru ula�m���z, ne kadar�na eksik 
ula�m���z, yeni neler yaparsak daha ya�an�l�r bir 
sanayi ortam� sa�lar�z, neleri iyile�tirebiliriz? ��te 
tüm bunlar� yak�ndan görebilmek için sahaday�z.
Ke�if devam ediyor.
Not:Not: Bir önceki say�y� takip edenler hat�rlaya-
cakt�r, bu say�da Mü�teri �li�kileri Zirvesi’nden 
bahsedecektim. Zirve 29 Ekim tatili nedeniyle 
iptal edildi. Muhtemelen takvim 2010’a kayd�.

* * *
����ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI
Güzelli�in Tarihi, Umberto ECO, Do�an Kitapç�l�kGüzelli�in Tarihi, Umberto ECO, Do�an Kitapç�l�k
Yazar, hem sanat hem de estetik tarihinin 
derinliklerine iniyor. Resim, heykel, mimari, si-
nema, foto�raf, roman, �iir…gibi pek çok dal�n 
güzellik sentezini yap�yor. Aynan�n bir de arka 
yüzü var, ayn� yazar “Çirkinli�in Tarihi” isimli 
kitapla çirkinli�e merak� olanlara sesleniyor.
����ÇOK �ZLEMEL�ÇOK �ZLEMEL�
TroyaTroya, 
Anadolu Gösteri Kongre Merkezi,23-24-25-26 Aral�k
Uçurtman�n Kuyru�uUçurtman�n Kuyru�u, 
17-21 Kas�m, Küçük Tiyatro

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

Sahaday�z

‘Kriz’ demeyin, bir de interneti deneyin

�hracat�m�z�n yeni gözdesi �slam ülkeleri

Google Türkiye ve Netsis i�birli�iyle gerçekle�tirilen ‘Durgun Ekonomide H�z 
Kesmeyin’ konulu toplant� da KOB�’lere internetin önemi ve etkinli�i anlat�ld�.

Küresel krizden sonra daralan ihracat pazar�n�n yeni gözdeleri �slam ülkeleri oldu.

Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracat 
pazar�n�n daralmas� sonras�nda ih-
racat pazar�n�n yeni gözdelerinden 

biri de �slam ülkeleri oldu. Ocak-Eylül 
döneminde Avrupa ülkelerine yap�lan 
ihracatta yüzde 35.6’l�k sert dü�ü� ya�a-
n�rken, �slam ülkelerine yap�lan ihracat-
ta ise yüzde 18.3’lük azal�� ya�and�. 
 Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracat 
pazar�n�n daralmas� sonras�nda ihracat 
pazar�n�n yeni gözdelerinden biri de �s-
lam ülkeleri oldu. Ocak-Eylül dönemin-
de Avrupa ülkelerine yap�lan ihracatta 
yüzde 35.6’l�k sert dü�ü� ya�an�rken, 
�slam ülkelerine yap�lan ihracatta ise 
yüzde 18.3’lük azal�� ya�and�.

Avrupa’ya göre daha yava�

 Türkiye’nin toplam ihracat� bu y�l�n 
dokuz ay�nda 73 milyar 116 milyon do-
lar olarak gerçekle�irken, ayn� dönemde 
Avrupa’ya yap�lan ihracat ise yüzde 
35.6 azalarak 32 milyar 971 milyon 
dolara geriledi. �slam ülkelerine yap�-
lan ihracattaki dü�ü� h�z� ise Avrupa’ya 
göre daha yava� oldu. �slam ülkelerine 
yap�lan ihracat ise yüzde 18.3 azal��la 
20 milyar 856 milyon dolar olarak ger-
çekle�ti. �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 
gerçekle�mi�ti
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Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, 
Türkiye’de art�k organize sanayi 
bölgelerinin (OSB) imaj�n�n de�i�-

mesi gerekti�ini belirterek, “Bu bölgele-
ri, Ar-Ge ve ihracat üssü haline getirmek 
Bakanl�k olarak en önemli hede� erimiz 
aras�nda” dedi.
 Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, 
Ankara Sanayi Odas� (ASO) taraf�ndan 
düzenlenen 6. Organize Sanayi Bölgeleri 
Ba�kanlar� toplant�s�nda yapt��� konu�ma-
da, sanayicilerin �kinci Dünya Sava��’ndan 
K�br�s Harekat�’na, petrol �oklar�ndan 2001 
krizine kadar bugüne dek ya�anan her türlü 
iç ve d�� �oka ra�men moralini ve inanc�-
n� hep yüksek tutmay� ba�ard���n�, üretim 
odakl� bir stratejiyle var�n� yo�unu �irketi-
ne yat�rarak ayakta kalmay� ve büyümeyi 
ba�ard���n� anlatt�.
 Ankara sanayisi hakk�nda bilgi veren 
Ergün, özellikle son 10 y�lda büyük bir 
de�i�im ve geli�im gösteren ba�kentin, ku-
rulan yepyeni organize sanayi ve tekno-
loji geli�tirme bölgeleriyle, Avrasya’n�n 
teknolojik aç�dan geli�mi� bir üretim 
merkezi olma yolunda emin ad�mlarla 
ilerledi�ini söyledi.
 Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeli�inde de�i�ikli�e 
gittiklerini belirterek, yap�lan de�i�iklik-
le OSB’lerin birlikte hareket etmelerinin 
önündeki engellerin kald�r�ld���n� anlatt�. 
Ergün, bu birlikteli�in tamamen gönüllülük 
esas�na dayal� olarak gerçekle�ece�ini de 
kaydetti. Bu yeni düzenlemenin en önem-
li kazan�m�n�n girdi maliyetlerinin a�a�� 
çekilmesi olaca��na dikkati çeken Ergün, 
burada en önemli görevin havzada yer alan 
OSB yönetimlerine dü�tü�ünü söyledi.

Bakan’dan kümelenme vurgusu

 Ergün, yeni düzenleme ile ortak su te-
mini, ya�mur suyu ve at�k su de�arj�, enerji 
temini, ar�tma tesisi yap�m� gibi konularda 
güç birli�i olu�turularak, ülkenin ve sana-
yicilerin k�t kaynaklar�n�n daha verimli 
kullan�lmas�n�n sa�lanaca��n� ifade etti.

 Havzan�n tümüne hitap edecek ar�tma 
tesisi planlamas� ve havzadaki organize 
sanayi bölgelerinin ortak altyap� tesisle-
rini birlikte gerçekle�tirmelerini sa�laya-
cak kaynak temini için gereken i�lemlerin 
de bu çal��ma ile belirlenece�ini belirten 
Ergün, bu çal��malar�n yerel idarelerle 
birlikte bir koordinasyon içinde yürü-
tülmesinin fayda sa�layaca��na dikkati 
çekti. Bakan Ergün, bu çal��malar�n kü-
melenme konusunu ön plana ç�kard���n� 
da ifade ederek, bakanl�k olarak küme-
lenme kültürünün OSB’lerde yerle�mesi 
için çal��malara h�z verdiklerini söyledi.
 Ergün, kümelenme çal��malar�n�n hu-
kuki altyap�s�n� olu�turmak için yürütülen 
haz�rl�klar� 2010 y�l�n�n ilk yar�s�nda ta-
mamlamay� hede� ediklerini de bildirdi.
 Sanayicilerin k�yas�ya rekabet yapt���-
n� ancak i�birli�i yapmad���n� vurgulayan 
Ergün, ‘’Burada bir yanl��l�k var demektir. 
Bu nedenle i�birli�i yapmayan kurumla-
r�m�z�, mutlaka i�birli�i yapar hale getir-
memiz büyük önem ta��yor’’ dedi. Bakan 
Ergün, altyap� haz�rl�klar� büyük oranda ta-
mamlanan OSB’lerde art�k yeni bir vizyo-
nu geli�tirmek için çal��malar yapt�klar�n� 
belirterek, bu vizyonun da Ar-Ge kavram� 
etraf�nda geli�ece�ini söyledi.

“Ostim’deki kümelenme 
çal��malar� örnek olacak”

 OSB’lerin kümelenme projelerinin 
gerçekle�tirilece�i ideal alanlar oldu�unu 
söyleyen Ergün, sektörlerin birbirlerine � -
ziki olara yak�n olduklar� yerlerde bir araya 
gelip, kümelenmelerinin kolay oldu�unu 
vurgulad�. Bakan Ergün’ün kümelenme 
çal��malar�na Ostim’i örnek gösterdi�i ko-
nu�mas�nda �öyle dedi:
 “Kümelenme çabalar� bölgesel kalk�n-
ma aç�s�ndan da önemli bir enstrümand�r. 
Bakanl�k olarak kümelenme süreçleri ne 
verece�imiz desteklere ili�kin mevzuat� 

bitirmeye çal���yoruz. 2010 y�l�nda bu ça-
l��malar� bitirece�iz. Ostim Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde somut olarak yürütülen 
kümelenme projeleri var. Bu bölgemizdeki 
uygulama modelinin ülkemizdeki di�er 
OSB’lerce payla��lmas� ve benimsenmesi 
için çal��aca��z.”

‘Kalitesiz malla, kalitesiz 
adamla rekabet edilemez’

 Yurt d���ndan gelen Çin men�eli stan-
dart d��� ürünlerle rekabet etme konusunda 
dünyada maalesef tam bir i�birli�i sa�lana-
mad���n� belirten Bakan Ergün, Türkiye’de 
piyasa denetim faaliyetlerini yo�unla�t�-
rarak, DTM ve Gümrük Müste�arl��� ile 
i�birli�i içine girerek, sanayicinin standart 
d��� ürünlerle rekabet gücünü azaltan ürün-
lerle mücadele ettiklerini anlatt�. Ergün, 
‘’Hiç kimsenin kötü malla rekabet etme 
�ans� yok, rekabete haz�r�z ama kaliteli 
mallarla rekabete haz�r�z. Kalitesiz malla, 
kalitesiz adamla rekabet edilemez. Piyasa-
da da ancak rekabet kaliteli mallarla yap�-
l�rsa sizin de kaliteniz artar’’ diye konu�tu. 
Ergün, belediyelerin de �ehri tamamlayan 
unsurlar�n hepsinin hukukunu birden ko-
rumak ve denge kurmak mecburiyetinde 
olduklar�n� belirtti.

“Üretimde bilgi, 
sanayi ve i�gücü bulu�mal�”

 “Rekabet öncesi i�birlikleri geli�tiril-
meli. Üniversite sanayi i�birli�i daha etkin 
hayata geçmeli. �leri teknolojiye dayal� 
ihracatta ülke olarak %5 seviyelerindeyiz. 
Bu oran� art�rmal�y�z. Avrupa da bu oran 
%20 civar�ndad�r. Teknoparklardan daha 
etkin yararlanmal�y�z. Bilgiyi, sanayici-
yi ve i�gücünü bulu�turmal�y�z. Ra� arda 
duran bilgi üniversitenin i�ine yaramaz. 
Üretilmi� bilgi varken sanayici yeni ürün 
geli�tiremez. Devlet olarak teknoloji üre-
tim merkezlerini destekliyoruz.”

OSB’lerin imaj� de�i�ecek
Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, Türkiye’de art�k organize sanayi bölgelerinin (OSB) imaj�n�n de�i�mesi gerekti�ini 
belirterek, “Bu bölgeleri, Ar-Ge ve ihracat üssü haline getirmek Bakanl�k olarak en önemli hedeflerimiz aras�nda” dedi.

Bakan Ergün kümelenme çal��malar�na Ostim’i örnek gösterdi

Ankara’daki toplant� da 
OSB’lerin sorunlar� masaya yat�r�ld�
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Herhangi bir toplum 
tutumunu de�i�tirmedikçe 
Allah onlar�n durumunu de�i�tirmez 
(Rad.11)

sefikcaliskan@
hotm

ail.com

�e� k ÇALI�KAN

Krizin dünyada etkisini yitir-
di�i ve ç�k���n ba�lad���na 
dair kamuoyu olu�turulmaya 

çal���lmaktad�r. Oysa yap�lan, a��r 
bir ameliyat yap�lmas� gereken bir 
hastan�n kan de�erlerini dengeye 
getirmekten öte bir anlam ta��maz. 
Al�nan tedbirler gerçekte hastay� 
daha büyük bir ameliyata haz�r-
lamak için ön haz�rl�kt�r. Bu ön 
haz�rl��� iyile�me ya da ç�k�� olarak 
alg�lamak daha sonra ödenecek 
bedeli art�racakt�r.
 Dünya, krizin nedeni konusunda 
anla�mad��� için ç�k���n ya da iyile�-
menin nas�l olaca�� konusunda da 
anla�ma sa�lanamamaktad�r. Krizin 
nedeni, Çin ba�ta olmak üzere 
cari fazla veren ülkelerin paralar�n�n 
de�erini di�er ülkeleri sömürecek 
�ekilde dü�ük tutmalar�d�r. Bu gün 
dünyan�n en büyük petrol rezervi-
ne sahip Suudi Arabistan’�n paras� 
dolar kar��l��� 3,75 riyaldir.  2,2 
milyar dolar rezervi olan Çin’in 
paras� dolar kar��s�nda 6,75 yuan 
de�erindedir. Cari aç�k sorunu olan 
ülkemizin ise paras� dolar kar��s�nda 
1,5 TL’dir.  Bu durum sürdürü-
lemez. Çin’in ve cari fazla veren 
ülkelerin paras�n�n de�eri acilen ve 
radikal biçimde yükselmelidir. Çin 
ve cari fazla veren ülkeler acilen 
paralar�n� dolardan çözmelidir. Bu 
çözülmedi�i sürece dünya krizin-
den ç�kmak hayaldir. ABD ve AB, 
Çin’e bu konuda bask�lar�n� art�rm��-
lard�r. Ancak Çin, paras�n�n de�erini 

yükseltmesi durumunda i�sizlik olaca�� 
ve iç sava� ç�kaca��n� söyleyerek 
paras�n�n de�erini yükseltmeyece�ini 
ifade etmi�tir. Böylece Çin, iç sava�� 
yerine d�� sava�� göze alm��t�r.
 Y�llarca dünyan�n yükünü de�er-
li dolar� ile ABD çekmi�tir. Ancak 
ABD art�k bu yükü çekemedi�i için 
kriz ç�km��t�r. �imdi yük Avro’nun 
yükselmesi ile AB’nin üzerine 
gelmi�tir. Ancak AB bu yükü asla 
çekemez. Çünkü Avro’nun arkas�nda 
ABD gibi bir ülke bulunmamaktad�r. 
Avro’nun yükselmesi AB’nin etkisiz 
elemanlar� olan �spanya, Yunanistan, 
�talya, �rlanda gibi ülkeleri çok-
tan havlu att�rm��t�r. �imdi Fransa, 
Almanya gibi asli, �ngiltere gibi feri 
ülkeleri bile sarsmaya ba�lam��t�r. 
Avro’nun bu yükü ta��mayaca��n� 
bilen cari fazla veren ülkeler alt�-
na yönelmi�tir. Bu ise ya�murdan 
kaçarken doluya tutulmakt�r. Ancak 
hiç kimse doluya tutulmadan gerekli 
tedbiri almayacakt�r.

 Ülkemize ge-
lince, tarihin en 
pozitif iç ve d�� 
ekonomik konjonktürü 
ile kar�� kar��yay�z. 
�ç talep ve 
d�� maliyetler 
ekonominin 
mimarisinin 
yeniden yap�lmas� 
için tarihi f�rsat-
lar sunmaktad�r. 
Rüzgar, ancak 
yelkenini do�ru 
yöne açanlara 
yard�m edebilir. 
Biz ise b�rak�n 
yelkeni do�ru yöne açmay� 
�a�k�n örde�e döndük. Merkez 
Bankas� acilen h�zla rezervlerini güç-
lendirmeli. Dövizin de�eri mutlaka 
yüksek tutulmal�. Hane halklar�n�n 
tüketici, konut,  kredi kart borçlar� 
acilen ödeyen ödemeyen dü�ük faiz-
den yeniden ve uzun vadeli yap�lan-

d�-
r�larak 

harcanabilir gelir 
oran� yükseltilmelidir. 
Kobilerin borçlar� da 
ayn� i�leme tabi tutul-
mal�d�r. Mevcut faiz-

lerin MB taraf�ndan en 
az üç y�l ayn� seviyede 

tutulaca�� garantisi verilmeli-
dir. Para Kredi i�lemleri üzerindeki 
tüm vergiler kald�r�lmal�, uzun vadeli 
tasarruflar bireysel emeklilik, k�dem 
tazminat� fonu gibi zorunlu tasarruf-
lar radikal �ekilde te�vik edilmelidir. 
Aksi halde 2001 deki krizin siyasi 
sonuçlar�na haz�r olmal�y�z.

Dolar, Avro ve Alt�n
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M�s�r Yat�r�m Bakan Yard�m-
c�s� Yaser El Kadi, M�s�r 
Büyükelçisi Alaa Eldin El 

Hadidi, M�s�r Yat�r�m Müste�arla-
r� Sherif Atifa ile Ahmet Elgohari, 
M�s�r Güneybat� Suvey� Kanal� �� 
Geli�tirme Ba�kan� Tarek Hashem 
ve üst düzey yöneticileri, Ankara’da 
temaslarda bulundu. Sanayicilere 
M�s�r’daki yat�r�m imkanlar�n� anlat-
mak üzere Ankara Sanayi Odas�’nda 
(ASO) ve OST�M’de toplant�lar ger-
çekle�tiren heyet OST�M benzeri bir 
sanayi bölgesi kurmak istediklerini 
belirtti.
 Bakan Yard�mc�s� El Kadi, Türk 
yat�r�mc�lardan çok memnun ol-
duklar�n� dile getirerek,  M�s�r’da i� 
yapan 274 Türk � rmas�n�n toplam 
yat�r�mlar�n 1 milyar dolar oldu�unu 
söyledi. M�s�r’da birçok yat�r�m im-
kanlar�n�n oldu�unu aktaran El Kadi, 

özellikle in�aat, g�da, tekstil, metal en-
düstri ve otomotiv sektörlerinde Türk 
yat�r�mc�lar� beklediklerini kaydetti. 
El Kadi, “Yat�r�mc�lar için birtak�m 
vergi mua� yetlerimiz var. Bürokrasi-
yi yok denecek kadar azaltt�k. Yap�lan 
düzenlemelerle 24 saatte �irket kurula-
biliyor. M�s�r’a Ostim benzeri bir sa-
nayi bölgesi kurmak istiyoruz. Bu ko-
nuda da gerek Ostim’li sanayicilerden 
gerekse di�er Türk sanayicilerinden 
destek ve i�birli�i bekliyoruz” dedi.
 M�s�r’�n Ankara Büyükelçisi El 
Hadidi ve beraberindeki heyetle bir-
likte OST�M’deki � rmalar� yerinde 
inceleyen Bakan Yard�mc�s� El Kadi, 
üretim alanlar�ndan ve OST�M’in 
kurumsal yap�la�mas�ndan etkilendi-
�ini ifade etti. Firma temsilcilerinden 
çal��malar hakk�nda bilgiler alan M�-
s�r Heyeti, incelemelerinin ard�ndan 
OST�M’den ayr�ld�. 

Gazi Üniversitesi- TEMSAN- Ostim i�birli�i
Ostim, Gazi Üniversitesi ve TEMSAN A.� aras�nda “Üniversite Sanayi ��birli�i” konusunda üçlü protokol imzaland�. 

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ayhan üniversitelerin e�itim, ö�re-
tim, bilimsel çal��malar ve ara�t�r-

ma görevlerinin yan� s�ra toplumsal sorum-
luluklar�n�n da oldu�unu söyledi. Ayhan, 
“Az geli�mi�likten kurtulmak, geli�mi� ülke 
statüsü kazanmak istiyorsak üniversitelerin 
üretim faaliyetlerine üniversite-sanayi i�-
birli�i kapsam�nda kat�lmas� gerekir” diye 
konu�tu. Rektör Ayhan, Ostim’le mesleki 
e�itim kurslar�, meslek yüksek okulu ve 
serti� kasyon programlar� konular�nda da 
i�birli�i yapmaya ba�lad�klar�n� vurgulad�. 
 Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Ayd�n 
da Ostim yönetimi olarak üniversite-sanayi 
i�birli�i konular�ndaki çal��malar�n� anlatt�. 
Ayd�n, savunma yan sanayi, medikal, i� 
makineleri ve yenilenebilir enerji alanlar�n-
da çe�itli üniversitelerle i�birli�i yapt�klar�n� 
belirtti. TEMSAN Genel Müdürü Kadakal 
ise kurulu� olarak ülkemizdeki kamusal ve 

özel sektör enerji piyasas�na de�erli katk�-
larda bulunduklar�n�, katma de�er yaratt�k-
lar�n�, sektördeki malzeme, sistem ve tek-
nolojiyi büyük ölçüde yerlile�tirdiklerini; 
bu a�amadan sonra üniversite deste�ine 
ihtiyaç duyduklar�n� belirtti.
 Enerji sektöründe makine teçhizat üre-
timi ile birlikte proje ve sistem geli�tirilme 
ihtiyac�n�n, farkl� faaliyet alanlar�na sahip 
kurulu�lar�n i�birli�ini gerektirmesinden 
hareket edilerek imzalanan protokol, Gazi 
Üniversitesi, Temsan ve Ostim’in potansi-
yel güçlerini bir araya getiriyor. Enerji sek-
törüne katk� sa�lamak, sistem geli�tirmek, 
yerlile�tirmeyi sa�lamak ve çal��malar� et-
kin bir �ekilde ticarile�tirmek amac�yla dü-
zenlenen protokole göre, e�itimden tasar�-
ma, ar-ge faaliyetlerinden imalat konular�na 
kadar pek çok alanda i�birli�i sa�lanacak.

13 Kas�m Cuma gününden itibaren 
ortak kullan�m ücretleri, mü�terinin 
görebilece�i �ekilde ATM ekra-

n�nda yay�nlan�yor. Bankalararas� Kart 
Merkezi’nden yap�lan aç�klamaya göre 
mü�teri olmad��� bir ba�ka bankan�n 
ATM’sinden bakiye sormak veya para 
çekmek isteyen banka kart� kullan�c�lar�, 
i�lem öncesinde ekrandan bilgilendirili-
yor. Kart sahipleri böylece ödemek zo-
runda kalaca�� ücret ve komisyonu i�lem 
yapmadan önce görüyor. Kullan�c�, bil-
gilendirme mesaj� sonras� i�leme devam 
edebiliyor ya da i�lemden vazgeçebiliyor. 
 BKM ayr�ca kart kullan�c�lar�n� bil-
gilendirici �u konulara da dikkat çekti: 
“Banka kart� kullan�c�lar�, banka kart�n�n 
ATM’sinden para çekme, bakiye sorma 
i�lemlerinde hiçbir ücret ödememektedir. 
Banka kart� kullan�c�lar�n�n, ancak Ortak 
ATM payla��m�ndan faydalanmak iste-
mesi ve banka kart� ile ba�ka bir banka 
ATM’sinden para çekmesi durumunda 
bir hizmet bedeli söz konusudur”

Ortak ATM’de ücret uyar�s� ba�lad� M�s�rl� konuklar Ostim’i inceledi
Ortak ATM kullan�m�na geçen bankalar, bu i� için kesilen ücret ve 

komisyonlar� art�k an�nda ekranda gösteriyor.
M�s�r Yat�r�m Bakan Yard�mc�s� Yaser El Kadi ba�kanl���nda Ankara’ya 

gelen heyet, OST�M’de incelemelerde bulundu.
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KOB�’ye “Güçlendirme Operasyonu” ba�l�yor

Ostim Dan��manl�k ve E�itim Mer-
kezi (ODEM) ile Özgür Ka�i� er 
dan��manl�k � rmas� aras�nda i�let-

meleri E-Myth sistem bilgisinin aktar�l-
mas� yolu ile güçlendirecek ortak bir proje 
ba�lat�l�yor. Projeye, ODEM Genel Müdü-
rü Burcu Öztürk ve Özgür Ka�i� er Dan��-
manl�k � rmas� temsilcisi Subegüm Bulut’a 
yöneltti�imiz sorularla aç�kl�k getirmeye 
çal��t�k:

—Say�n Burcu Öztürk, bu proje nas�l ve 
neden do�du?

Burcu Öztürk: Büyük ölçüde üretimin 
içinden yeti�tirerek ve nerdeyse yoktan var 
ederek i�letmelerini belli bir noktaya kadar 
ta��yan i�letme sahipleri bundan sonraki 
süreçte a��rl�kl� olarak her i�le kendileri 
ilgilenmek durumunda kalmalar�ndan yada 
öyle hissetmelerinden ötürü belli nokta-
larda t�kan�p kalmaktad�rlar. Oysaki i�le-
rini devam ettirmede i�letmeye kurulacak 
uygun bir sistem onlara çok daha kolayl�k 
sa�layacakt�r. Firmalar�m�z�n kendi du-
rumlar�n� art�lar�yla eksileriyle, do�rular� 
ve yanl��lar� ile fark etmelerini sa�layarak 
yine çözümleri ve nas�l yapmalar� gerekti-
�inin bilgisini de kendilerinin elde etmesini 
önemlidir, i�te bu nokta da E-Myth Sistemi-
ni yani koçluk sistemini OST�M’de KOB� 
Güçlendirme Operasyonu Projesi ile haya-
ta geçirmeye karar verdik. Unutmamal�y�z 
ki sürdürülebilirlikte as�l olan i�letmeleri-
mizin kendileridir ve bunu ancak temelini 
kendilerinin olu�turdu�u sistem ile ba�ara-
bilirler. Biz de bu yolda i�letmelerimiz ile 
beraber yürüyerek, koçluk sistemi temeli 
ile ihtiyaçlar�n�n çözümüne ve sistemlerini 
do�ru belirlemelerine yard�mc� oluyoruz.

—Özgür Kâ�i� er KOB� Koçlu�u � rma-
s� ile çal��maya nas�l karar verdiniz?

B.Ö-Yürüttü�ümüz çal��malarda özellikle 
i�letmelerde gerçekle�tirdi�imiz analizler-
de E-myht sisteminin örtü�tü�ünü gördük.  
Özgür Kâ�i� er ile çal��maya karar verme-
miz ise detayl� bir inceleme ve de�erlendir-
me sürecinden sonra olmu�tur. Bu süreçte 

bir taraftan Özgür Ka�i� erin gerçekle�tir-
mekte olduklar� hizmetleri incelerken di�er 
taraftan da i�letme yetkililerimizin böyle 
bir hizmete nas�l yakla�acaklar�n� analiz 
ettik. ��letmelerde gerçekle�tirdi�imiz pilot 
çal��malar�n ve tüm bu süreçlerin olumlu 
geçmesi ayr�ca E-Myth Sisteminin daha 
önceki ba�ar�l� sonuçlar� nedeni ile OS-
T�M’ de KOBI Güçlendirme Operasyonu 
çal��malar�yla projemizi Özgür Ka�i� er ile 
ba�latt�k.

—Say�n Subegüm Han�m, lütfen siz de 
E-Myth (i-mit) nedir? Anlat�r m�s�n�z?
 
Subegüm Bulut: E-Myth  (i-mit) hem 
lisansörü oldu�umuz � rman�n, hem de 
sundu�umuz i� geli�tirme koçlu�u progra-
m�n�n ad�d�r. Asl�nda E-Myth bir bak�� aç�-
s�d�r. ��letmelerdeki ba�ar�s�zl���n en temel 
sebebini aç�klayan bir yakla��m� içerir. 
Michael Gerber ve ekibinin 1977’den beri 
yakla��k dünya çap�nda 300.000 i�letmede 
yap�lan analizler ve yine yakla��k 50.000 
i�letme ile de birebir çal���lmas�n�n sonu-
cunda ortaya tecrübeleri farkl� bir �ey gös-
termi�. �� kuranlar�n %95’inin gerçek giri-
�imciler olmay�p, hayatlar�nda bir seferlik 
giri�imcilik tutkusuna kap�lm�� teknisyen-
ler oldu�u görülmü�. Gerçek giri�imci ba-
k���yla de�il, “ben bu i�in nas�l yap�laca��-
n� biliyorum neden kendime çal��mayay�m 
ki” mant���yla i� kuruyor birçok ki�i. Tüm 
dünyada bu böyle. Ancak bu ölümcül bir 
kan�, çünkü bir i�letmedeki teknik çal��ma-
dan anlamakla o teknik çal��may� yapan 
ve satan bir i�letmeyi organize etmek ayn� 
�eyler de�il maalesef. KOB�’lerdeki büyük 
ba�ar�s�zl�k oranlar� da bundan kaynakla-
n�yor (Dünya Bankas� verilerine göre her 
y�l kurulan i�letmelerin %50’si ertesi y�l 
kapan�yor). Sonuçta maa�l� çal��an zihni-
yetinden kurtulamam�� olan i� sahibimiz 
hergün i�e gitmeye devam ediyor. Ürün ya 
da hizmetin üretimini iyi yaparsa i�ler ge-
lir zannediyor. Ancak öyle olmuyor, bir de 
yönetim, para idaresi, sat��-pazarlama gibi 
konularda zorluk ya�amaya ba�lay�nca, ilk 
ba�ta kurulan hayaller kâbusa dönü�me-

ye ba�l�yor. Oysa bunun bir çözümü var. 
��letmenin ilerleyebilmesi için öncelikle 
i� sahibinin günlük i�lerin pe�ine ko�tur-
maktan ziyade stratejik çal��ma yapmas� 
gerekiyor. ��letmede yap�lan i�lerin %90’� 
rutin i�ler oldu�una göre, i� sahibinin bun-
lar� yaz�l� sistemler �eklinde çal��anlara 
devretmesi gerekiyor. Kendisinin ise i�le-
rin yap�l���n� geli�tirecek çal��malar, moda 
terimiyle inovasyonlar yapmas� yani bizim 
deyimimizle “i�inin içinde de�il, üzerinde 
çal��mas�” gerekiyor. Biz de i� sahiplerine 
koçluk yaparak, i� geli�tirme program�m�z 
vas�tas�yla bunu nas�l yapacaklar�n� ö�re-
tiyoruz.

—Verdi�iniz hizmetle KOB�’ler için 
nas�l bir fark yarat�yorsunuz?
S. Bulut: KOB� sahipleri bizimle çal��-
t�klar� ilk 6 hafta içinde i�letmelerindeki 
de�i�imleri gözle görmeye ba�l�yorlar. Üç 
ay bizimle çal��an ço�u i� sahibi 3 ay�n so-
nunda kendini tan�yamaz duruma geliyor. 
Çünkü biz i� sahiplerine her �eyden önce 
etkin bak�� aç�lar� kazand�r�yoruz. Onla-
r�n i�letmelerinde sorun ya�amalar�na yol 
açan dü�ünce ve davran�� kal�plar�n� de-
�i�tirmelerine yard�mc� oluyoruz. Elbette 
pazarlama stratejisi kurma, bütçeleme ya 
da etkin toplant� yapma gibi, “teknik” sa-
y�labilecek bilgiler de bol bol veriyoruz 
ama bu bilgileri hemen hayata geçirmele-
rini sa�layacak yol haritas� ve do�ru dü-
�ünme �eklini de beraberinde veriyoruz. 

—Projenin içeri�ini anlatabilir misi-
niz? KOB�’lere nas�l bir hizmet sunma-
y� dü�ünüyorsunuz?

B.Ö-Proje kapsam�nda, Özgür Kâ�i� er 
KOB� Koçlu�u taraf�ndan ücretsiz koçluk 
deneyimi seanslar� sunulacak. www.os-
timdanismanlik.com sitesinde ba�vuru for-
mu dolduran her KOB� sahibi bu seansla-
ra kat�labilecek. �� Sahipleri bu seanslarda 
koçluk hizmetinin i�letme yönetimindeki 
faydas�n� birebir deneyimlemi� olacaklar. 
Deneyim sonras�nda KOB� Güçlendirme 
Operasyonu kapsam�ndaki E-Myth Usta-

l�k Kazanma Program�’na kat�lmak isteyen 
i� sahipleri, ODEM’e özel indirimlerle 
programa kat�labilecekler. Programa kat�-
lan i� sahiplerine hemen koçlar� atanacak 
ve çal��maya hemen ba�layabilecekler. 

Ostim’in e�itim ve dan��manl�k kurulu�u ODEM ile ABD’nin en büyük KOB� Koçlu�u Firmas� E-Myth Worldwide’�n Tür-
kiye Lisansörü Özgür Kâ�i� er kurulu�u bölge i�letmeleri için “Güçlendirme Operasyonu” ad�yla bir çal��ma ba�lat�yor. 

Ç�rak E�itim ve Ö�retim Vakf� kon-
ferans salonunda düzenlenen “Pro-
je Kar��l��� Yat�r�m, Kredi, Hibe ve 

Te�vikler” konulu programa Ç�rak E�itim 
ve Ö�retim Vakf� Ba�kan� �brahim Kara-
koç, Devlet Planlama Te�kilat� Uzmanlar� 
Ramazan Güven ve Mustafa Dönmezer ile 
birlikte çok say�da � rma temsilcisi kat�ld�. 
Vak�f Ba�kan� Karakoç, konu�mas�nda 
uzmanlar taraf�ndan verilecek bilgilerin 
son derece önemli oldu�unu belirterek, 
“Ankara’m�z bugüne kadar hibe ve te�vik 
programlar�ndan yeteri kadar yararlana-

mad�. Bu konuda sanayicilerimizin yeterli 
bilgisi yok. Bu eksikli�in giderilmesi ge-
rekiyor” dedi.
 Karakoç’un konu�mas�n�n ard�ndan 
DPT Uzman� Ramazan Güven yat�r�m-
lar, hibe ve krediler hakk�nda � rmalara 
ayr�nt�l� bilgiler verdi. DPT Uzman� Mus-
tafa Dönmezer ise te�vikler hakk�nda bir 
sunum yapt�. Uzmanlar, yo�un bir kredi 
ve te�vike ra�men yat�r�mlar�n artmamas� 
nedeniyle DPT olarak sahaya inip bizzat 
sanayicilere bu konuyu anlatma gere�i 
duyduklar�na vurgu yapt�lar.  

�ran Devlet Uzla�t�rma Konseyi Sekre-
teri Dr. Muhsin R�zai Ankara’daki te-
maslar� s�ras�nda OST�M’i de ziyaret 

etti. Beraberindeki �ranl� üst düzey bürok-
ratlarla birlikte program�na OST�M orga-
nize sanayi bölgesinden ba�layan R�zai’yi 
OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n kar��lad�. OST�M �dare Merkezi 
Seminer ve Toplant� Salonu’nda gerçek-
le�tirilen toplant�da bir konu�ma yapan 
Ba�kan Ayd�n, �ranl� yetkililere OST�M 
hakk�nda bilgi verdi. �ki ülkenin ticari an-
lamda ili�kilerinin önümüzdeki dönemde 
daha da geli�mesi için büyük çaba sarf et-

tiklerini kaydeden Ba�kan Ayd�n, D-8 ve 
�KÖ ile ba�lant�l� �slam ülkeleri ile yap-
t�klar� ili�kilerin art�r�lmas�n� bekledikleri-
ni söyledi. 

�slam ülkelerine örnek
 

 R�zai ise yapt��� k�sa konu�mada, 
Türkiye’nin sanayi bölgeleri anlam�ndaki 
bu geli�mi�li�inin di�er �slam ülkelerine 
de örnek oldu�unu belirtti. OST�M’de ki 
tecrübeden faydalanmak isteyebileceklerini 
kaydeden R�zai, “�ran’da da sanayi bölge-
lerimiz var ancak sizdeki gibi bir kurumsal-
la�ma yok. Bu konuda tecrübelerinizi aktar-
mak üzere bir heyetle sizleri �ran’a bekleriz” 
dedi.
 Konu�malar�n ard�ndan OST�M’li yö-
neticilerle birlikte Lale Restoran’da yemek 
yiyen R�zai, � rmalara ziyaretlerde de bulun-
du. Firma yetkililerinden çal��ma �ekilleri 
ve üretimleri konusunda bilgiler alan R�zai, 
ak�am saatlerinde OST�M’den ayr�ld�.  

DPT’li uzmanlar ‘hibe’yi anlatt� �ranl�lar OST�M’e hayran kald� 
Ç�rak E�itim ve Ö�retim Vakf� ile Devlet Planlama Te�kilat� (DPT), proje 
kar��l��� yat�r�m, kredi, hibe ve te�vikler konulu bir panel düzenlediler.

�ran Devlet Uzla�t�rma Konseyi Sekreteri Dr. Muhsin R�zai, 
beraberindeki �ran’l� bürokratlarla birlikte OST�M’i ziyaret etti.

Ba�vuru için son tarih 
30 Kas�m 2009. Ba�vuru 
Formu ve ayr�nt�l� bilgi 

www.ostimdanismanlik.com 
sitesinde yer al�yor.
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Ormanlar da ‘yenilenebilir enerji’ kayna��
En Ye�il Ankara Derne�i Ba�kan� Ayd�n Cömert, Türkiye’nin enerji ormanlar�na a��rl�k vermesi gerekti�ini 

belirterek, KYOTO Protokolü’ne uyulmas�n�n en k�sa yolunun enerji ormanlar� oldu�unu söyledi.

Enerji…Günümüz dünyas�n�n 
en çok ihtiyaç duydu�u �ey. 
Enerjiye duyulan ihtiyaç art-

t�kça da enerji üretiminde kullan�lan 
kaynaklar gün geçtikçe tükenmeye 
ba�lad�. Petrol, do�al gaz, kömür, 
uranyum derken �imdilerde yeni-
lenebilir enerji kaynaklar� üzerinde 
çal��malar, pilot uygulamalar ger-
çekle�tirilmeye ba�land�. Türkiye ise 
enerji ithal eden bir ülke olarak ihti-
yac�n�n yüzde 78’ini ithalat ile kar��-
l�yor. Yenilemeyen enerji kaynakla-
r� dünya enerji kayna�� rezervlerinin 
yakla��k yüzde 94’ünü olu�turuyor. 
Günümüzdeki kullan�m temposu ile 
mevcut kömür rezervleri 100-110 
y�l, daha az miktarda olan petrol ve 
do�al gaz rezervleri ise 30-50 y�l 

sonra tükenmi� olacak. 
 Yenilenebilir enerji kaynaklar� ener-
ji kaynaklar�n�n tükenmesi riskine kar�� 
dünya ülkelerinin üzerinde sürekli ça-
l��ma yapt��� bir konu. Ancak Türkiye 
aç�s�ndan bak�ld���nda uygulanabilirli�i 
kolay ve yüksek potansiyele sahip bir 
kaynak var ki o da “enerji ormanlar�”  
Yapay ve do�al ormanlar, günümüzde 
yenilenebilir bir enerji kayna�� olarak 
ara�t�r�l�yor ve de�erlendiriliyor. Geli�-
mi� teknolojilerin daha etkin kullan�m� 
ile orman biyokütlesinden enerji üretimi 
gerçekle�tiriliyor. Fotosentez ile ener-
ji biçiminde depolanan enerji miktar�, 
dünyan�n y�ll�k enerji gereksiniminin 
yakla��k on kat�na e�de�er. Bu biyoküt-
lenin büyük miktar�n� orman a�açlar� 
olu�turuyor. Türkiye’de enerji ormanc�-
l���n�n yayg�nla�t�r�lmas� ile sa�lanacak 
kaynak ise çok daha önemli.

Türkiye enerji 
ormanlar�na yönelmeli

 Enerji ormanlar� ve Türkiye’de uy-
gulanabilirli�i konusunda görü�lerini 
ald���m�z En Ye�il Ankara Derne�i 
Ba�kan� Ayd�n Cömert, konuya sadece 
enerji penceresinden de�il bir çevre-
ci gözüyle de yakla�arak Türkiye’nin 
imzalad��� KYOTO Protokolü’ne de 
de�indi. Cömert, Türkiye’nin mevcut 
durumuyla KYOTO Protokolü’nün ge-
reklerini yerine getirmesinin mümkün 
olmad���n� belirterek, bu noktada enerji 
ormanlar�n�n Türkiye’nin imdad�na ye-
ti�ebilece�ini söyledi. Cömert, “Sürdü-
rülebilir olmas� ve yabanc� hiçbir kay-
na�a ihtiyaç duymadan yap�labilmesi 
ayr�ca ekonomik ve çevresel etkileri 
de dikkate al�nd���nda enerji ormanlar� 
Türkiye’ye çok büyük katk�lar sa�laya-

cakt�r” dedi. 
 Enerji ormanc�l���n�, yakma amaçl� 
s�f�rdan yap�lan belli süre sonra partiler 
halinde kesilip yakma amaçl� kullan�-
lan orman olarak nitelendiren Cömert, 
“Do�ada toprak alt�ndaki çevrim d��� 
karbonun atmosfere saç�lmas�n�n önüne 
geçen ilginç bir elektrik üretim seçene�i. 
Üstelik sa�lad��� ye�illik de cabas�” diye 
konu�tu. 

Milyarlarca a�aç elde edilebilir

Cömert, Kanada ve �sveç’in ülkeleri-
nin petrol nedeniyle d��a ba��ml�l�kla-
r�n� azaltabilmek için dünyada enerji 
ormanc�l��� konusunda uygulanan en 
büyük iki projeyi yürüttüklerinin alt�n� 
çizerek, proje kapsam�nda köy ve k�rsal 
alanlar�n a�açland�r�lmas� sonras�nda 
milyarlarca a�aç elde edilmesinin de 
mümkün oldu�unu kaydetti. Cömert, 
“Ekenek olarak kullan�lan arazilerin 
çevrelerinin ve ekenek olarak kullan�la-
mayan sarp ve verimsiz arazilerin do�ru 
yöntem ve do�ru a�aç dikimiyle çok 
büyük bir kazanç haline getirilebilir” 
�eklinde konu�tu.

OST�M örnek olmal�

 Sanayi alanlar�n�n ye�illendirilmesi-
ne yönelik çal��malar yap�lmas� gerek-
ti�ine de de�inen Cömert, “Dünyada 
sanayi alanlar� kirlilik yaratan yerlerdir. 
Bütün sanayi alanlar�n�n ye�il bölgeyle 
çevrelenmesi gerekir. Önce sanayi böl-
gelerinin etraf�na ye�il ku�aklar yap�l-
mal�. Ben OST�M’de faaliyet gösteren 
bir � rman�n sahibi olarak pilot uygula-
man�n OST�M’de yap�lmas�n� isterim. 
Dernek olarak da bu konuda elimizden 
geleni yapmaya haz�r�z” dedi.  

22. Ahilik Haftas� kutlamalar� Ostim’de Mesleki 
E�itim Merkezi’nde Yenimahalle Kaymakam� 
Kenan Çiftçi, Yenimahalle Belediye Ba�kan� 

Fethi Ya�ar, Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n, Ostim Ç�rakl�k E�itim ve Ö�retim Vakf� Mü-
tevelli Heyeti Ba�kan� �brahim Karakoç, ORS�AD 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Özcan Ülgener ve bölgedeki 
sivil toplum kurulu� temsilcileri ile ö�rencilerin kat�l-
d��� törenle kutland�. 
 Ahilik Haftas� kutlama töreninin aç�l�� konu�mas�n� 
Ostim Mesleki E�itim Merkezi Müdürü Bayram Ko-
caman yapt�. 
 Daha sonra Ahilik gelene�i ve mesleki e�itim üze-
rine söz alanlar�n konu�malar�n� takiben çe�itli halk 
oyunu gösterileri yap�ld�. Törene kat�lan protokol 
mensuplar� günün an�s�na Ahi Evran’�n okul bahçesin-
deki an�t� önünde birlikte hat�ra foto�raf� çektirdiler. 

Ahilik nedir?

Ahilik, 13. yüzy�lda Anadolu’da ortaya ç�kan bir esnaf 
örgütüdür. Ad�n�n, karde�im anlam�na gelen Arapça 
“ahi” ya da eli aç�k, yi�it anlam�ndaki Türkçe “ak�” 
sözcü�ünden türedi�i ileri sürülür. Ortaça� �slam 
Devletleri’ndeki meslek birlikleri olan fütüvvet örgü-
tüne büyük ölçüde benzer. Ahilerin kendilerine özgü 
giyim ku�amlar� vard�. S�rtlar�na h�rka, ba�lar�na tepe-
sine beyaz bez ba�lanm�� külah giyerlerdi. Ahilik es-
naf ve zanaatç�lar� bir araya getiren bir meslek örgütü 

Ahilik Haftas� Ostim’de kutland�
22. Ahilik Haftas� kutlamalar� Ostim Mesleki E�itim Merkezi’nde gerçekle�tirildi
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Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin 
‘Geni�letilmi� �sti�are Toplan-
t�s�’ gerçekle�tirildi. Ba�kan 

Ayd�n, kümelenmenin sihirli bir yap�s� 
oldu�unun alt�n� çizerek, “Kümeye ne 
al�r�m diye de�il, ne veririm diye gele-
ceksiniz. Göreceksiniz ki istedi�inizden 
de fazlas�n� alacaks�n�z” dedi
 Medikal Kümelenmenin Geni�le-
tilmi� �sti�are Toplant�s� OST�M Tek-
nokent Konferans Salonu’nda gerçek-
le�tirildi. Toplant�ya OST�M Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, Fatih 
Üniversitesi, Ba�kent Üniversitesi, TSK 
S�hhi �kmal Bak�m Merkezi Komutanl�-
��, Tüm T�bbi Cihaz Üretici ve Tedarik-
çi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF), 
Sa�l�k Gereçleri Üreticileri ve Temsilci-
leri Derne�i (SADER), Sa�l�k Emekçi-
leri ��verenleri Sendikas� (SE�S) temsil-
cileri, kümeye üye � rma temsilcileri ve 
davetliler kat�ld�.
 Ba�kan Ayd�n konu�mas�nda, küme-
lenmenin sihirli bir yap�s� oldu�unun 
alt�n� çizerek, “Bu kümenin düzenli bir 
�ekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Kü-
meye ne al�r�m diye de�il, ne veririm 
diye geleceksiniz. Göreceksiniz ki iste-
di�inizden de fazlas�n� alacaks�n�z” dedi. 
Gerek yerel gerekse uluslar aras� ticaret-
te kümelenmenin büyük önem arzetti�i-
ni dile getiren Ba�kan Ayd�n, “Ortakla�a 
i�birli�i içerisinde rekabeti ö�renmemiz 
gerekiyor. Bu kümelenme yolculu�unda 
ba�ar�lar�n�z�n artarak devam etmesini 
diliyorum” �eklinde konu�tu.

Üniversiteler önem veriyor

 Ba�kan Ayd�n’�n konu�ma-
s�n�n ard�ndan Ba�kent Üniver-
sitesi ö�retim üyelerinden Doç 
Dr. Mustafa Kocakulak, Ba�-
kent Üniversitesi Biyomedi-
kal Bölümü’nde verilen lisans 
e�itimine ili�kin kat�l�mc�lara 
bilgi verdi. Kocakulak, “Bi-
yomedikal bölümümüz lisans 
e�itimi düzeyinde Türkiye’de 
bir ilktir. Bu alandaki çal��-
malar�m�z h�zla devam etmek-
tedir” dedi. Daha sonra Fatih 
Üniversitesi T�p Fakültesi De-
kan Yard�mc�s� Prof. Dr. �enol 
Dane kürsüye ç�kt�. Dane, Fa-
tih Üniversitesi’nin  Ankara’da 
daha çok sa�l�k alan�nda fa-
aliyet gösterdi�ini belirterek, 
“Üniversite olarak bu kümelen-
menin içinde yer almaktan mut-
luluk ve gurur duyuyoruz” diye 
konu�tu.
 Medikal Kümelenme Kurucu Ba�-
kan� Kayhan Kayan’�n ‘Kümelenmenin 
Önemi’ne ili�kin sunumunun ard�ndan 
Küme Koordinatörü O�uz Ünal kat�l�m-
c�lara medikal kümelenmenin i�leyi�i, 
yap�lanmas� ve hede� eri hakk�nda ayr�n-
t�l� bilgiler verdi. Toplant�n�n sonunda 
kar��l�kl� görü� al��veri�inde bulunuldu 
ve tüm kat�l�mc�lar hat�ra foto�raf� çek-
tirdiler.         �� ve �n�aat Makineleri Kümesi 

(���M)’nin 9’uncusunu gerçek-
le�tirdi�i kahvalt� Ostim Efendi 

Kona��’n�n büyük salonunda gerçek-
le�tirildi. Yo�un bir kat�l�m�n oldu�u 
kahvalt�ya Yenimahalle Kaymakam� 
Kenan Çiftçi, Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, OST�M Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Orhan Ayd�n, ö�retim görevlileri, 
Ortak Sat�nalma Organizasyonu (OSO) 
yetkilileri, KOSGEB, Ostim ve  �hra-
cat� Geli�tirme Etüd Merkezi (�GEME) 
temsilcilerinin yan� s�ra ���M Kümesi 
üyesi sanayiciler kat�ld�. 

��birli�i protokolü imzaland�

 Kahvalt�da KOSGEB, Ostim, �GE-
ME ve OSO yetkilileri aras�nda Avrupa 
��letmeler A�� projesi çerçevesinde i�-
birli�i yap�lmas� hakk�nda bir protokol 
imzaland�. Bu protokol çerçevesinde 

���M üyesi KOB�’lerin küresel pazar-
da rekabet gücünü ve yenilikçilik düze-
yini artt�rarak fark�ndal�k yaratmalar�-
na katk�da bulunmak, ���M ile i�birli�i 
içinde olmak, bilgi, deneyim ve görü� 
al�� veri�inde bulunmak amaçlan�yor. 
Protokol, KOB�’lerin  bilgilendirme, 
geribildirim, i�letmeler aras� i�birli�i 
ve uluslararal�la�t�rma, yenilik, tekno-
loji, bilgi transferi ve Ar-Ge için Top-
luluk Çerçeve Program�na kat�l�m�n� 
te�vik eden hizmetleri kaps�yor.
 Program çerçevesinde bir di�er pro-
tokol de ���M ve OSO aras�nda yap�ld�. 
OSO A.�.’nin ana amac�, makine üre-
ticilerinin al�mlar�n� tek bir merkezde 
toplayarak elde etti�i pazarl�k gücü ile 
girdi maliyetlerini minimize edecek bir 
mekanizma olu�turmak. Bu protokolle 
���M Kümesi üyelerinin OSO hizmet-
lerinden yararlanmalar�n� sa�lamak ve 
üyelerin girdi maliyetlerini azami ölçü-
de azaltmak hede� eniyor. 

���M yeni i�birlikleri yap�yor
�� ve �n�aat Makineleri Kümesi (���M)’nin ayl�k ola�an kahvalt�s� 
Ostim Efendi Kona��’nda gerçekle�tirildi.  Oni� �n�aat Makineleri 

sponsorlu�unda gerçekle�en kahvalt�ya kat�l�m yo�undu.

Medikal Küme çal��malar�na h�z verdi
Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin ‘Geni�letilmi� �sti�are Toplant�s�’ gerçekle�tirildi. Ba�kan Ayd�n, kümelenmenin sihirli bir yap�s� oldu�unun 
alt�n� çizerek, “Kümeye ne al�r�m diye de�il, ne veririm diye geleceksiniz. Göreceksiniz ki istedi�inizden de fazlas�n� alacaks�n�z” dedi
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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. 

Ganoderma mantarı olarak bi-
linen ölümsüzlük mantarının 
sıvı konsantresi artık piya-

sada. Bu mantar, vücuttaki herhangi 
bir problemi tarama yaparak bulu-
yor ve çözüyor. Ara, bul ve iyileştir 
olarak tanımlanan mantar, en yoğun 
problem neredeyse oraya etki ediyor. 
Mantarlar konusunda 25 yıldır çalı-
şan Yrd. Doç. Dr. M. Ertuğrul İlbay 
ile birlikte FUNGAL Grup Genel 
Müdür Mustafa Yavaş ve Gıda Yük-
sek Mühendisi Hatice Yavaş Gürel’in 
yoğun çalışmalarıyla Türkiye’de ilk 

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 sunul-
du. Ganoderma mantarı konsantre-
si, tarihte 2000 yıldır “Ölümsüzlük 
Mantarı, Hayalet Mantar, Yaşamın 
İksiri, Sihirli Mantar” gibi sıfatlar-
la anılıyor. 

Her derde deva
 Japonya ve Çin’de 2000 yıllık 
geçmişi olan mantar, yüzyıllar bo-
yunca doğal bir sağlık ilacı olarak 
kullanılmış. Dünyada bu mantar 
üzerinde pek çok bilimsel çalışma 
yapılmış. Çalışmalar sonucu an-
titümör, antibakteriyel, antiviral, 
antihiv (AIDS), antiülser, antia-
lerjik, antidepresant, antioksidant, 
kan basıncını düzenleyici, detoks 
özelliği bulunduğu, kalp, beyin 
karaciğer ve akciğer koruyucu-
su olmasının yanında, bağışıklık 
sistemini güçlendirerek hastalık-
lara direnci artırdığı, alzheimer, 
zayıfl ama hastalığı olan anoreksi-
ya, 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 deje-
nerasyonu, 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. Ha-
tice Yavaş, Ganoderma’nın kapsül 
ve çay şekillerde piyasada bulun-
duğunu ancak sıvı formunun daha 
etkili olduğunu ve yıllardır da bu 
şekilde kullanıldığını belirtiyor. 
Yavaş, “İlaç, sabah ve gece aç kar-
nına alınıyor. 5 ya da 6 günde 1 
şişe bitiriliyor. İlk içen insanlarda 
öncelikle bir ağrı yapıyor. Hangi 
hastalığın tedavisi için kullanılı-
yorsa ağrı kendini farklı şekilde 
hissettiriyor. Ağrının hissedilme-
si iyi bir şey. Çünkü ilaç kendini 
hissettiriyor. Hiçbir yan etkisi yok. 
Elimizde resmi rakamlar ve bize 
geri dönüşler var. Örneğin hastalık 
verilerinde azalma, tümörlerde sı-
fırlanma gibi sonuçları bulunuyor” 
diye konuştu.

YİSAD Başkanı Mustafa 
Açıkalın ve beraberindeki 
YİSAD üyelerini OSTİM 

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın karşıladı. Ardından OS-
TİM İdare Merkezi Eğitim ve Se-
miner Salonu’nda bir toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıda konuşma 
yapan Başkan Aydın, YİSAD 
üyelerinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, der-
nek üyelerine OSTİM’de yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Aydın, “Sizinle irtibatı olmayan 
bir sanayicinin olmadığını düşü-

nüyorum. Mevcut ilişkilerimizi 
daha da kuvvetlendirerek işbirli-
ğimizi artırmalıyız” dedi.

İlişkiler artacak
 

 YİSAD Başkanı Açıkalın ise 
Aydın’a teşekkür ederek, “OSTİM’in 
çalışmalarını gururla takip ediyo-
ruz. OSTİM Yönetimi buradaki 
KOBİ’leri bir araya toplayarak 
büyük bir sinerji oluşturuyor. Bu-
radaki bütün fi rmalar bizlerle bera-
ber. Bundan sonra OSTİM’e bakı-
şımız ve buradaki fi rmalarla olan 
ilişkilerimiz daha da artarak devam 
edecektir” diye konuştu. 

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

Mucitler Ve Araştırmacılar 
Derneği Ostim’de toplan-
dı. Ostim’i ziyaret eden 

dernek mensubu mucit ve araştır-
macılar Dernek Başkanı Mustafa 
Köksal ve OSTİM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan aydın’ın yö-
nettiği 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 ya-
tırım ve girişimcilik potansiyeli 
üzerine değerlendirmeler yapı-

larak, sektöre yönelik Ostim’in 
ufuk açıcı ve cesaret verici olduğu 
vurgulandı.
Dernek temsilcileri yenilenebilir 
enerji sektörüne ilişkin parlamen-
toda bekleyen kimi yasal düzenle-
melerin bir an önce tamamlanması 
gerektiği mesajını verdiler. 
Toplantıya Dernek Başkanı Mus-
tafa Köksal’ın yanı sıra Prof. Dr. 
Ender Ethem Atay, Prof. Dr. Şe-
rafettin Erel, Refi k Ali Uçarcı, 
İbrahim Pakman, Emre Baysal, 
Önder Akcengiz, Prof. Veli Çe-
lik, Necip Özbey, Sami Demiröz, 
Sabiha Dodurgalı, Dr. Abdullah 
Şahin katıldılar. 

Mucize mantar da Ostim’de üretildi!

Kasım 2009 ‘un ilk haftası içerisinde 
İstanbul’da yapılan çok önemli bir top-
lantı, yoğun siyasi gündem (demokratik 

açılım, ıslak imza, vs) tartışmaları ve gündeme 
sıkıca oturan domuz gribi haberleri arasında 
gözden kaçtı. Koçsistem ile Capital ve Eko-
nomist 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 bulun-
dular.

 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 dı-
şında ortaya çıkıyor. Ben de her gittiğim yerde 
piyasayı gözetirim, müşterileri gezerim ve her 
defasında mutlaka yeni bir şeyler öğrenirim” 
dedi.

LİDERLİK VE İYİ YÖNETİCİLİKLİDERLİK VE İYİ YÖNETİCİLİK

 Muhtar Kent’in konuşmasının tam metnini 
ele geçirdim ve dikkatle inceleyince liderlik ve 
yöneticilik kavramlarının üzerinde sıkça durdu-
ğunu, lider ve yönetici yetiştiren programlara 
ağırlık verilmesi, Türkiye’den beyin göçünü 
durduracak ulusal çapta çalışmalar yapılması 
gerektiğine sık sık vurgu yaptığını gördüm. Muh-
tar Kent; bu yeni dönemde önemli bir unsurun 
liderlik, girişimcilik ve iyi yöneticilik yapabilecek-
leri yetiştirmek olduğunu söylüyor ve özellikle 
sürekli çalkantı içinde olacak gelecekte yöneti-
cilik, 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 AYDINOSTİM 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 yapabi-
lirim diye koşturup duruyor. Kendisini tanıdım 
tanıyalı OSTİM için, Türk Sanayi için taş üstü-
ne 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 gele-
ceğin 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 deste-
ğini sağlamaya hazırım. Hadi durma ilk adımı 
at. Unutma en uzun ve en çetin yolculuklar 
bile ilk adımı atmakla başlar.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Muhtar Kent, Ostim 
Ve Orhan Aydın’ın 

vizyonu

YİSAD tam kadro OSTİM’de

Mucitler Ostim’i ‘teşvik edici’ buldu

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

Mustafa KÖKSAL
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Günümüz tasar�m-üretim-
muayene süreçlerinde, teknik 
resimlerin i�levi her zaman 

oldu�undan daha fazla önemli duru-
ma geldi. Öyle ki, art�k neredeyse 
teknik resim her �ey oldu. Çünkü 
art�k ürünün, hatta ürünün içine 
girdi�i bütünün (montaj) uygunlu�u 
tamamen teknik resmin kalitesine 
ba�l�. Teknik resim iyi haz�rlanm��, 
do�ru ve anla��labilir ise ürünün 
istenilen özelliklere uygun olma-
s� olas�l��� artmakta. Buna kar��l�k 
teknik resimdeki bir hata, küçük bir 
eksik, ya da yanl�� anlamaya neden 
olabilecek bir belirsizlik daha ba�-
tan hatal� ürün olas�l���n� art�racak 
potansiyel riskler ta��makta.
Üretim miktarlar�n�n az, parça üreti-
mi ve montaj�n ayn� ortamlarda (ör-
ne�in tek bir fabrika çat�s�n�n alt�n-
da) yap�ld��� dönemlerde de teknik 
resimler oldukça önemli idi. Ancak 
o dönemlerde teknik resimlerdeki 
hata ve eksiklerin bedelleri günü-
müzdeki kadar a��r de�ildi. Tüm 
parçalar ve montaj ayn� ortamda 
yap�ld���ndan, teknik resimlerde olan 
hatalar�n sonuçlar�n�n giderilmesi ve 
montaj�n bir �ekilde yap�lmas� daha 
kolayd�. K�saca, al��t�rma diyebilece-
�imiz bu dönemde bir parça yerine 
uymad���nda, ya uyan bir parça 
bulunuyor, ya da iki parça birbirine 
al��t�r�labiliyordu. Oysa günümüz-
de, özellikle de kütle üretiminden 
söz edilen belirli sektörlerde durum 
tamamen farkl�. 
 Zaman�m�z�n montaj hatlar�n�, 

al��t�rma dönemlerinin montaj hatla-
r�ndan farkl� k�lan ba�l�ca özellikler 
nelerdir? Bunlar� s�ralayacak olursak:
- Üretim miktarlar� çok fazla art-
m��t�r. Özellikle otomotiv, elektronik, 
savunma, beyaz ve kahverengi e�ya, 
oyuncak vb. sektörlerde üretim mik-
tarlar� birkaç on y�l öncesine göre 
bile ola�anüstü art�� göstermi�tir.
- Üretim art�k dünyan�n her 
yerinde yap�labilmektedir. Özellikle 
CNC tezgahlar�n, ölçüm cihaz ve 
ekipman�n�n, bunlarla birlikte ileti�im 
ve iletim teknolojilerinin geli�mi�lik 
düzeyi, bir bütünün her bir parça-
s�n�n dünyan�n herhangi bir yerinde 
üretilmesine, montaj�n ise bamba�ka 
bir yerde yap�labilmesine olanak 
sa�lamaktad�r.
- Parçalar�n ba�ka ba�ka yerlerde 
üretilip, montaj�n ise daha ba�-
ka bir yerde yap�l�yor olmas�, her 
bir parçan�n kar��l�k parças�na hiç 
sorunsuz geçmesini gerektirmektedir. 
Günümüz montaj hatlar�nda al��t�r-
ma kavram�n�n yeri art�k yoktur ve 
bu kavram�n yerini yedeklenebilirlik 

(interchangeability) alm��t�r. Tam 
Zaman�nda Üretim, S�f�r Stok, S�f�r 
Hata gibi günümüz üretim eko-
nomisinin zorunluluklar� nedeniyle 
montaj hatt�na gelen her bir parça 
yerine hiç sorunsuz geçebilmelidir.
- Bu özelliklere sahip olmas� 
gereken bir parçan�n teknik resmi 
parçan�n �ekli, büyüklü�ü, tolerans-
lar�, yüzey özellikleri ve malzemesi 
ile ilgili tüm bilgileri içermelidir. 
Ancak bunlar�n yan�nda, en az 
bunlar kadar önemli bir bilgiyi 
daha içermelidir: Montaja girecek 
bir parçan�n teknik resmine bak�ld�-
��nda, parçan�n montajdaki duru�u 
görülebilmelidir. Oturma ve dayama 
yüzeylerinin, tespit noktalar�n�n, yani 
datumlar�n ve bu datumlara ba�l� 
olarak �ekil, durum, konum, pro-
fil ve salg� kontrollar�n�n belirtilmi� 
olmas� gerekmektedir.
- Öte yandan, durmadan ilerleyece-
�i öngörülen bir montaj hatt�na ge-
len her parçan�n önceden denenmi� 
ve tak�labilirli�i garanti alt�na al�nm�� 
olmal�d�r. Her bir parçay� montaj 

hatt�nda tek tek deneme imkan� 
olmad��� için de, montaja gire-
cek parçalar için, üretim s�ras�nda 
kullan�lmak üzere fonksiyon kontrol 
mastar� geli�tirilmi�tir. 
- Hal böyle olunca, bir teknik 
resim dünyan�n her yerinde do�-
ru anla��labilmeli ya da kesinlikle 
yanl�� anla��lmamal�d�r. Teknik resim 
tasar�mc� için ne ise, üretimi yapan 
için de, parçay� ölçecek ki�i için 
de, o parçan�n üretilmesi ve mua-
yenesi için gerekli tak�m, aparat ve 
mastarlar� yapacak ki�i için de ayn� 
anlamlar� ta��mal�d�r.
 ��te yukar�da k�saca özetlemeye 
çal��t���m�z nedenlerle, günümüzde 
art�k teknik resim  neredeyse her 
�ey olmu�tur. Hem ABD’nde, hem 
Avrupa’da hem de dünyan�n ba�-
ka geli�mi� alanlar�nda teknik resim 
üzerinde her �eyi ile u�ra��lmas� 
gereken bir alan durumuna gelmi�tir. 
Ba�ta Uluslararas� Standartlar Örgütü 
(ISO) olmak üzere, birçok bölgesel 
ve ulusal kurulu� bu alanda temel 
esaslar ve standartlar olu�turmakta, 
bunlar� sürekli güncellemekte ve 
teknolojideki geli�melere ko�ut olarak 
çal��malar�n� sürdürmektedir.
 ��letmelrimiz, dünyan�n dört bir 
yan�na yay�lm�� olan üretim pastas�n-
dan pay almak istiyorlarsa, günümüz 
teknik resim dilini iyi bilen çal��anla-
ra sahip olmal�d�rlar. Teknik eleman 
ve mühendislerimiz yukar�da temel 
özellikleri s�ralanan teknik resimleri 
hem haz�rlayabilmeli hem de önleri-
ne gelenleri do�ru okuyabilmelidirler.

ÜS�MP Yürütme Kurulu Ostim’de topland�
Üniversite Sanayi ��birli�i Platformu (ÜS�MP) Ankara’da Ostim’in ev sahipli�inde toplanarak 
Haziran 2010’da yap�lacak Üniversite Sanayi ��birli�i Ulusal Kongre program� üzerinde çal��ma yapt�.

Toplant�ya ev sahipli�i yapan Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n’�n 

yapt��� aç�� konu�mas�nda bölge olarak 

üniversite-sanayi i�birli�ine verdikleri 
önemi çe�itli örneklerle anlatarak; bölge-
de ODTÜ’nün bir teknokent kurdu�unu 
Ostim olarak yenilenebilir enerji ve ener-
ji verimlili�i konular�nda tematik yeni 
bir teknokent tasar�m� içinde olduklar�n� 
söyledi. Ayd�n, “Temiz enerji uygulama-
lar�n�n kullan�ld��� bir yönetim merkezi 
in�a ettik. Kümelenmeler çerçevesinde 
yapaca��m�z çal��malarda kaynak olarak 
platformun projelerini kullanmak istiyo-
ruz” diye konu�tu.
 ÜS�MP’i üye kurulu� temsilcilerinin 
Ostim toplant�s�na Prof. Dr. Hamit Ser-
best ba�kanl�k etti. ÜS�MP, ayr�ca Yü-
rütme Kurulu üye say�s�n� yapt��� isti�are 

sonucu iki sanayici üye ile geni�leterek 
5’ten 7’ye ç�kard�. 
 Ostim Organize Sanayi Bölgesi’ni 
temsilen bölge Yönetim Kurulu Üyesi 
Mithat Ertu�, Ege Bölgesi Sanayi Odala-
r� (EBSO) ad�na da H.�brahim Gökçüo�lu 
Yürütme Kurulu Üyesi olarak belirlendiler.
 Sanayi Kurulu�lar�, Üniversiteler, Ar-
Ge, Kamu ve Sivil Toplum Kurulu�lar�na 
gönderilen yaz�da, 3-4 Haziran tarihle-
rinde OST�M’in ev sahipli�inde ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekle�-
tirilecek kongrenin konusunun KÜME-
LE�ME oldu�u bildirildi. ÜS�MP Dü-
zenleme Komitesi taraf�ndan gönderilen 
kongreye davet yaz�s�nda �öyle denildi:

 “Akademik ve bilimsel çal��malardan 
teknoloji ve üründe inovasyona giden 
süreçte birbirleriyle rekabet eden, birbir-
lerini tamamlayan sanayi kurulu�lar�n�n, 
kendilerine teknoloji ve bilgi üreten Ar-
Ge kurulu�lar� ve üniversitelerle, � nans 
ve yönetsel destek sa�layan kamu ve özel 
kurulu�larla, sivil toplum örgütleriyle 
birlikte yöresel, ya da sektörel kümeler 
olu�turmalar�, günümüzde sürdürülebi-
lir bir rekabetçi yap�da olabilmeleri için 
zorunluluk haline gelmi�tir. Ülkemiz 
genelindeki ve OST�M’deki kümele�me 
çal��malar�, benimsenen modeller ve edi-
nimlerin bu kongrede geni� bir �ekilde 
tart���lmas� planlanmaktad�r.”

Teknik resim 
art�k neredeyse her �ey

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

Kurultaya Sanayi ve Ticaret Bakanl��� 
Müste�ar� Ali Bo�a, KKK Lojistik Ko-
mutan� Tüm General Y�ld�r�m Güvenç, 

Manchester Üniversitesi’nden (�ngiltere), Prof. 
Dr. Ray Oakey, George Mason Üniversitesi’nden 
(ABD), Prof. Dr. Roger Stough, Ostim Organi-
ze Sanayi Bölgesi Ba�kan� Orhan Ayd�n, Prof. 
Dr. Metin Durgut (ODTÜ), Prof. Dr. Erol Say�n 
(ODTÜ), KOSGEB Ba�kan Dan��man� Atilla 
Sö�üt kat�ld�.
 Uluslararas� akademik çevreler, ara�t�rma-
c�lar, kamu görevlileri ve sivil toplum kurulu�-
lar�n�n kat�ld��� çal��tay�n amac�, inovasyon ve 
kümelenme ile ilgili çal��malar�n konu ile ilgili 
yeni bir vizyon geli�tirilerek bilgi al�� veri�inin 
yap�labilece�i bir ortam olu�turmak oldu�u be-
lirtildi. Toplant�ya Türkiye’nin yan� s�ra ABD, 

�ngiltere, Nijerya, Kongo, Slovenya, Romanya, 
Gana ve Güney Afrika Cumhuriyetinden, akade-
misyenler ve uzmanlar kat�ld�.
 Çankaya Üniversitesi Rektörü kümelenme 
konusuna üniversite olarak duyduklar� ilgiyi, iki 
y�ld�r yap�lan çal��malar� ve Ostim’de üretilen 
projeleri anlatt�. Kümelenme olgusunun bir böl-
gesel kalk�nma konusu oldu�una vurgu yapan 
Prof. Güvenç, “Yeni ürünlere, yeni pazarlara, 
yeni teknolojilere ancak birlikte hareket eden 
sektörler ula��labilir. Ekonomik kriz dönemlerin-
de ayakta kalabilmemin yolu kümelenme içinde 
yer almakla olur. Kurulan sektörel kümelerde 
yer almayan � rmalar kriz dönemlerinde ya�ad�k-
lar� s�k�nt�lar dolay�s� ile a�layanlar kümesinde 
yer almak zorunda kal�r” diye konu�tu.  

“�novasyona Giden Yol: Kümelenme” 
“�novasyona Giden Yol: Kümelenme” çal��tay� Çankaya Üniversitesi’nde düzenlendi. Çal��taya Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n da kat�larak bölgenin yenlikçi çal��malar� ve dört ayr� sektörde devam eden kümele�me çal��malar� hakk�nda bilgi verdi. 
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Yeni Fikirler Yeni ��ler Yar��mas�”n�n 
5’inci y�l � nali ODTÜ Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde yap�ld�. 

Üniversite ö�rencilerini yenilikçi ürün ve 
teknoloji geli�tirmeye te�vik etmek, yar�-
n�n teknoloji � rmalar�na ilk ad�m deste�i 
sa�lamak amac�yla düzenlenen yar��ma-
n�n 5’inci y�l�nda � nale kalan 6 proje ara-
s�ndan ”Garajsoft” ekibi ”beyin dalgalar� 
ve yüz ifadeleriyle bilgisayar� kontrol ede-
bilen ürün” projesi ile birinci oldu. Ekibe, 
projelerini hayata geçirmeleri için ”Elgin-

kan Vakf� Teknoloji Ödülü” olarak 75 bin 
TL tutar�nda kurulu� sermayesi deste�i ve-
rildi. Gruba, ayr�ca üç y�l süreyle ODTÜ 
Teknokent içinde uygun o� s ortam� ücret-
siz olarak tahsis edilecek.
 Yar��mada, Savunma Sanayii Müs-
te�arl��� ödülü ise ”Ku�u-�HA” ekibinin 
”Güvenlik ve arama kurtarma faaliyetleri-
nin etkin yürütülmesini sa�layacak Coan-
do etkisi ile ini� kalk�� yapabilen insans�z 
hava arac� (�HA) projesi” ile ”GPS Ka-
r��t�r�c�” ekibinin ”GPS al�c�lar�n�n kulla-
n�ld��� askeri sistemleri çal��maz duruma 

getiren yenilikçi bir GPS kar��t�r�c� sistemi 
projesi”ne verildi. �ki ekip, 50 bin TL’lik 
ödülü payla�t�.

Gradient’e iki ödül birden

 OST�M Sanayi Özel Ödülüne de ”Gradi-
ent” ekibinin ”Klasik anten çözümlerine alter-
natif sunan ak�ll� plazma anten üretme projesi” 
lay�k görüldü. Ekip 25 bin TL ile ödüllendirildi. 
Ödülü OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Or-
han Ayd�n verdi. “Gradient” ekibi, Savunma 
Sanayi Müste�arl���’n�n 10 bin TL’lik mansi-
yon ödülüne de de�er bulundu.

Yar��maya yo�un ilgi

 Ö�rencilerden büyük ilgi gören yar��-
maya bu y�l 300 online ba�vuru yap�l�rken, 
82 grup proje önerisini teslim etti. Eleme-
lerin ard�ndan 18 proje ikinci a�amaya 
geçebildi. Projelerin jüri kar��s�nda sunu-
munun yap�ld��� yar� � nalde ise aralar�nda 
Hava Harp Akademisi, Anadolu Üniversi-
tesi, ve ODTÜ ö�rencilerinin bulundu�u 6 
grup büyük � nale kat�lmaya hak kazand�. 
Kongre Merkezi’ndeki büyük � nalde 6 
ekip büyük bir özenle sunumlar�n� gerçek-
le�tirdiler.

Yeni fikirlere ödül ya�muru
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent taraf�ndan Elginkan Vakf� ana sponsorlu�unda ve Savunma Sanayii Müste�arl��� ile OST�M 
yönetiminin katk�lar�yla gerçekle�tirilen ”Yeni Fikirler, Yeni ��ler” yar��mas�nda dereceye giren ö�renciler belirlendi.

Mamak Kültür Merkezi Uygula-
mal� Bilim Merkezi’nde ger-
çekle�tirilen �enli�in aç�l���na 

Mamak Belediye Ba�kan Yard�mc�s� Er-
do�an Karada�, OST�M Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürü Adem Ar�c�, AK Parti 
Meclis Üyesi Süleyman Sert, ö�retmenler 
ve çok say�da ö�renci kat�ld�. Merkezde 
bilimin mutlak gerçekli�i t�rmanan koni, 
palangalar, plazma topu, optik illüzyonlar, 
el bataryas�, aldatan görüntü gibi deney-
lerle anlat�ld�. �enlikte bu y�l ayak kapla-
ma giysisi GaloMat ile birlikte OST�M’in 
sponsorlu�unda Ankara Üniversitesi 
mühendislik Fakültesi ö�rencilerinin ya-
p�m�n� gerçekle�tirdi�i Hidroket arac� da 
sergilendi. 2009 TÜB�TAK Hidromobil 
yar��mas�nda Türkiye 2.’si olan ve ayn� 
zamanda en iyi tasar�m ödülü alan otomo-
bile ö�renciler yo�un ilgi gösterdi. Saatte 
75 kilometre h�z yapan otomobilin ba��n-
dan ayr�lmayan ö�renciler oldukça keyi� i 
zaman geçirdi. 
 Mamak Belediye Ba�kan Yard�m-
c�s� Erdo�an Karada�, bilimin hayat�m�z 
için çok önemli bir unsur oldu�una dikkat 
çekerek, Uygulamal� Bilim Merkezi’nde 
bilimin e�lenceli yönleriyle ö�rencilere 
anlat�ld���n� belirtti. Ö�rencileri deneyler 
arac�l���yla bilimsel gerçeklerle tan��t�r-
d�klar�n� söyleyen Karada�, “Bilimsel 
çal��malar�n merkezinde merak yat�yor. 
Gelece�imizin teminat� ö�rencilerimizi 
merkezimizde ke�fetmeye, incelemeye, 
ö�renmeye yönlendiriyoruz” dedi.
OST�M OSB Bölge Müdürü Adem Ar�-

c� ise, OST�M olarak bilim ve teknoloji 
konusunda her zaman üzerlerine dü�en 
görevi yerine getirmeye çal��t�klar�n� 
kaydederek, çocuklar�n bu ve benze-
ri etkinliklerle bilimsel faaliyetlere ilgi 
duymalar�n�n sa�lanmas� gerekti�ini 
söyledi.

Hidroket çocuklar�n ilgi oda��
Mamak Kültür Merkezi içerisinde yer alan Uygulamal� Bilim Merkezi’nde 
6’�nc� Bilim �enli�i gerçekle�tirildi. OST�M’in sponsorlu�unu üstlendi�i 

Hidroket arac� Bilim Merkezi’ne gelen çocuklar�n ilgi oda�� oldu.
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Ankara Sanayi Odas�’nda yap�-
lan toplant�ya Kalk�nma Ajan-
s� Yönetim Kurulu Ba�kan� 

Vali Kemal Önal’�n yan� s�ra Ankara 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Melih 
Gökçek, �l Genel Meclisi Ba�kan� 

Ahmet Arslano�lu, ATO Ba�kan� 
Sinan Aygün, ASO Ba�kan� Nuret-
tin Özdebir, Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Orhan Ayd�n, Ankaral�lar Vakf� Ba�-
kan� Ayhan Sümer, Ankara Tekno-
loji Geli�tirme Bölgesi kurucusu ve 
��leticisi A.�.’den Yasemin Eda Er-
dal ve DPT �zleme ve De�erlendirme 
Dairesi Ba�kan� Ömer Bilgin kat�ld�.
 Toplant�da, DPT Müste�arl���’nca 
Kalk�nma Ajanslar�n�n proje ve faa-
liyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme 
yap�ld�. Ajans�n amblemi ile ilgili 
çal��malar�n�n bir sonraki toplant�da 
tekrar ele al�nmas� da kararla�t�r�ld�.

Kalk�nma Ajans� tam kadro çal��t�
Ankara Kalk�nma Ajans�, 3’üncü Yönetim Kurulu Toplant�s�n� 

Vali ve Ajans Yönetim Kurulu Ba�kan� Kemal Önal Ba�kanl���’nda yapt�.

TÜG�AD taraf�ndan yap�lan yaz�l� 
aç�klamada, Hükümetin harcamalar� 
te�vik eden maliye politikalar�n� bir 

süre daha sürdürmesinin ve 2010 y�l� büt-
çesinin buna göre revize edilmesinin uygun 
olaca�� ifade edildi. 2010 y�l� bütçesinde 
toplam 102,2 milyar lira sosyal amaçl� cari 
transfer harcamas� öngörüldü�ü dile geti-
rilen aç�klamada, ''TÜG�AD'a göre, 2007 
y�l�ndan bu yana 42 milyar lira artan cari 
transfer ödemeleri, 50 milyar lira büyüklü-
�ünde öngörülen 2010 y�l� bütçe aç���n�n 
da temel kayna��'' denildi.
 2010 y�l� bütçesinin bu hali ile büyük 
bir ''Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma 
Fonu'' haline dönü�mü� durumda oldu�u 
savunulan aç�klamada, �u görü�lere yer ve-
rildi:
 ''TÜG�AD, 2010 y�l� bütçesinde ihra-
catç�lara, KOB�'lere ve üreticilere yönelik 
do�rudan bir kaynak olmad��� gibi dolayl� 
vergilerdeki art��lar ile (benzin zamlar� vb.) 
i�letmelerin yüklerinin daha da artt���na 

dikkati çekti. TÜG�AD, ekonomik faali-
yetlerin canland�r�lmas� için yeni önlemler 
al�nmad��� takdirde, 2010 y�l� bütçesinde 
öngörülen 193,3 milyar lira vergi gelirine 
de ula��lmas�n�n mümkün olmayaca��na 
inan�yor.''

“Bütçe KOB�'leri desteklemeli”

Küresel kriz sonras� al�nan önlemler ile 
canlanmaya ba�layan ekonominin son gün-
lerde tekrar dü�ü�te oldu�u ifade edilen 
aç�klamada, 2010 y�l�n�n da durgun geçece-
�i ileri sürüldü. 2010 y�l� bütçesinin iktisadi 
faaliyetlerin canland�r�lmas� için önemli bir 
araç olabilecekken cari transfer harcama-
lar� ile sosyal yard�mlara öncelik veren bir 
yap� göstererek hede�  �skalad��� savunulan 
aç�klamada, TÜG�AD'�n bütçe ile ilgili de-
�erlendirmesinin al�nan önlemlerle birlikte 
ikinci ve üçüncü çeyrekte görülen canlan-
man�n yerini yeniden durgunlu�a b�rakt��� 
yönünde oldu�u belirtildi.

 Merkez Bankas�'n�n kriz ba��ndan bu 
yana 10 puanl�k faiz indiriminin � nan-
sal istikrar� sa�lad���, ancak canlanma 
konusunda beklenilen katk�y� sa�-
lamad��� görü�üne yer verilen 
aç�klamada, Hükümetin, har-
camalar� te�vik eden maliye 
politikalar�n� bir süre daha 
sürdürmesinin ve 2010 y�l� 
bütçesinin buna göre revize 
edilmesinin uygun olaca-
�� vurguland�. Aç�klamada, 
2010 y�l� içinde hem ulusla-
raras� alanda hem de Türkiye'de 
faizlerin yeniden artabilece�i göz 
önüne al�nd���nda, ekonomide kal�c� ve 
sa�l�kl� bir canlanman�n zay�f bir olas�l�k 
oldu�u iddia edilerek, TÜG�AD'�n öne-
rileri �öyle s�raland�: ''2010 y�l� bütçesi 
TBMM'de görü�ülürken cari transfer har-
camalar�nda önemli bir tasarrufa gidilmeli 
ve buna kar��n iktisadi faaliyetlerin canlan-
d�r�lmas�na, reel sektöre yönelik kaynaklar 

aktar�lmal�. Gelir vergisi indirimleri sa�lan-
mal�, istihdam üzerindeki yükler ha� � etil-

meli, ÖTV ve KDV oranlar� yeniden 
indirilmeli, in�aat faaliyetlerinde 

vergi istisnas� uygulanmal�, 
tüketici kredileri üzerindeki 
BSMV kald�r�lmal�/azal-
t�lmal�. Böylece iç tüketi-
mi yeniden canland�racak 
önlemler al�nmal�.
 2010 y�l� bütçesinin 

üreticiyi-ihracatç�y�, istihda-
m� ve KOB�'leri destekler hale 

getirilmesi sa�lanmal�''
 TÜG�AD Ba�kan� Lütfü Küçük 

de yapt��� aç�klamada, ''Kazanç amac� bu-
lunmayan cari transfer harcamalar�, iktisadi 
faaliyetlerin canland�r�lmas�na katk� sa�la-
mad��� gibi, bu harcamalar�n � nansman� 
için yap�lan ilave borçlanma da bankalar-
dan ve hane halklar�ndan tüketime gidecek 
kaynaklar� kamuya aktarmaktad�r'' dedi.

TÜG�AD: Bu bütçe canland�rmaz
Türkiye Genç ��adamlar� Derne�ince (TÜG�AD) 2010 y�l� bütçesinin iktisadi faaliyetlerin canland�r�lmas� için yeterli olmad��� ileri sürüldü.

y� sa�-
rilen 
ar-
e 

, 
a-
e'de 
�i göz 

indirilm
verg

tük
B
t�
m
ö

üre
m� ve

getirilme
TÜG�AD

Ostim OSB Yönetim Kurulu 
Ba�kan� ve küme koordinatör-
lerinden olu�an heyet Bilkent 

Üniversitesi’nin Devlet Planlama Te�ki-
lat� (DPT) deste�i ile kurdu�u Malzeme 
Bilimi ve Ulusal Nanoteknoloji Mer-
kezini (UNAM) ziyaret ederek, enstitü 
hakk�nda bilgi ald�. UNAM Direktörü 
Prof. Dr. Salim Ç�rac�, UNAM’�n kuru-
lu�u, laboratuarlar ve yürütülen proje-
ler hakk�nda bilgiler verdi. Prof. Ç�rac�, 
“Üniversite-sanayi i�birli�i yapmak isti-

yoruz. Hede� mizde özel sektörden proje-
ler almak ve üretime katk�da bulunmak. 
Makro ve mikro ölçekli teknoloji dönemi 
sona eriyor. Amerika, Japonya, Almanya, 
�ngiltere gibi pek çok ülke nanoteknolo-
jide ciddi mesafeler al�yor. Gelece�in 
üretim teknolojisi nanoteknoloji oluyor. 
Ülke olarak bu geli�meye uyum sa�lama-
l�y�z. Bizde çok bilgi var. Ülkemizin de 
çok �eye ihtiyac� var. Gelin bu bilgileri 
üretime dönü�türüp, ülkemizin yarar�na 
sunal�m” dedi.

Teknoloji transferi engellenmeli

 Ülke olarak seçilmi� konularda kendi 
Ar-Ge’mizi geli�tirerek uluslararas� pazar-
da rekabet edebilen teknolojileri üretmek 
zorunda oldu�umuz vurgulayan Ç�rac�, 
“Üretim teknolojilerindeki geli�me ürün 
çe�itlerine ve � yatlar�n yans�yor. Makro, 
mikro ve nanoteknoloji ile üretilen ürünle-
rin de�erleri aras�nda uçurun var. Örne�in, 
tar�m ürünü bir kilo kiraz 3 dolar, mak-

ro teknoloji ile üretilen bir kilo doblo 10 
dolar, bir kilo blue jean 100 dolar. Mikro 
üretim teknolojisi ile üretilen bir kilo lap-
top 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 dolard�r” diye 
konu�tu.  
 OST�M’de kurulan dört ayr� sektörel 
küme kapsam�ndaki çal��ma süreçlerinde 
üniversite-sanayi i�birli�inden daha et-
kin yararlanmak istediklerini vurgulayan 
OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n da UNAM’ LA bölge sanayicile-
rini bulu�turmak istediklerini, yeni katma 
de�erli ürün aray��lar�n� sürdüreceklerini 
söyledi.  Ayd�n, “Üniversiteler ve teknoloji 
üretim merkezleri yan� ba��m�zda duruyor. 
Biz sanayiciler neyi nas�l üretece�iz diye 
dü�ünüyoruz. Oysa bu güçleri ve bilgileri 
ticarile�tirip, ülke ve toplum yarar�na su-
nabiliriz. Ülkemiz teknoloji transferi için 
ödedi�i bedelden kurtulabilir” dedi.

En küçük Türk Bayra�� 

 Türk bilim insanlar�, nano-litogra�  
tekni�i ile dünyan�n en küçük Türk bayra-
��n� çizdi.  
 Ulusal Nanoteknoloji Ara�t�rma Mer-
kezi ö�retim üyesi Doç. Dr. Ahmet Oral, 
merkezde geli�tirilen nanoteknoloji tek-
nikleriyle biyolojik terörist sald�r�lar� tes-
pit edebilecek savunma sistemleri geli�ti-
receklerini belirtti. Bir metre’nin milyarda 
biri ölçe�ine nanometre deniyor. Bilkent 
Üniversitesi Fizik Bölümü doktora ö�-
rencileri, 100 nanometre geni�li�inde 2 
nanometre yüksekli�indeki dünyan�n en 
küçük Türk bayra��n� çizdi. Ulusal Nano-
loji Ara�t�rma Merkezi ö�retim üyesi Doç. 
Dr. Ahmet Oral, bir sonraki hede� erinin 
ayn� nanotogra�  tekni�ini kullanarak çok 
küçük manyetik sensörler geli�tirmek ol-
du�unu söyledi. Doç. Dr. Oral, çok küçük 
manyetik nano-sensörlerin biyolojik sald�-
r�larda zararl� partikülleri tan�yacak �ekil-
de üretilece�ini ifade etti. 

OST�M Yönetimi, ileri teknoloji ar�yor
Ostim Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri bölge KOB�’lerinin üniversite sanayi i�birli�inden daha etkin yararlanabilmesi 
ve yüksek katma de�erli ürünler üretebilmesi için Ankara’daki teknoloji üretim merkezlerini mercek alt�na ald�. 
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Firmalar�n e�itim ihtiyaçlar� göz 
önünde bulundurularak haz�rlanan 
e�itim programlar�n�n en önem-

li yan�; özgün e�itim tasar�mlar�ndan 
olu�mas�, zaman planlar�n�n i�letme ça-
l��anlar�n�n kat�l�m� aç�s�ndan, en uygun 
zamanlar�n tespit edilerek yap�lmas� ve 
hem i�letmelerin hem de di�er kat�l�m-
c�lar�n kaliteli e�itim hizmetlerini uygun 
maliyetlerle sunabiliyor olmas�d�r.
 Her ay�n 1. ve 3. Haftas�nda Temel 
Yetkinlik programlar�: Ki�isel geli�imi-
ni tamamlamak isteyen herkes kat�labilir. 
Bu kapsam da Etkili Dinleme, Konu�ma, 
Beden Dili, �maj, Liderlik, Koçluk, Men-
törlük, Ekip Çal��mas� Empati, Problem 
Çözme ve Müzakere Teknikleri, 
Sunum Teknikleri, Rapor Yazma, 
Zaman ve Stres Yönetimi, NLP 
e�itimleri gerçekle�tirilmektedir. 
Özellikle yöneticiler, yönetici 
adaylar�, birim müdürleri, �irket 
sahiplerine yönelik olarak ise her ay�n 2. ve 
4. Haftas�nda yönetsel yetkinlik e�itimleri 
yer almaktad�r. Teklif Sözle�me ve �hale 
Yönetimi, Yat�r�m ve Sermaye Yönetimi, 
�novasyon ve �novasyona Dayal� Patent, 
Mavi Okyanus, �irket De�erleme, Stratejik 
Planlama,  Proje Yönetimi e�itim ba�l�kla-
r�n� olu�turmaktad�r.
 Ayr�ca sanayimizde, vazgeçilmezi  ve  
olmazsa olmaz� olan ve modüler yakla��m-
la haz�rlanan teknik e�itimlerimiz de 2009 
Y�l� II. Dönem E�itim Program�nda yer 
verilmi�tir.  Ba��ndan sonuna kadar devam 
edildi�inde bir tekniker düzeyinde mes-

leki e�itim alm�� olacak olan kat�l�mc�lar 
Teknik Yetkinlik E�itimleri kapsamda; 
Teknik Resim E�itimi, Bilgisayar çizim 
Programlar� (AutoCAd, SolidWorks, Ca-
tia), MasterCam ve CNC Operatörlü�ü 
e�itimlerini alabileceklerdir. Bu kapsam 
da  di�er e�itimlerimiz ise; Ar-GE, Ölç-
me ve Toleranslama, Sat�� Pazarlama, D�� 
Ticaret, Finansal Tablolar� Anlamak ve 
Yorumlamak, Üretim Maliyetleri ve Mali-
yet Dü�ürme Teknikleri, Üretim Planlama 
ve Kontrol, Entegre Yönetim Sistemle-
ri (ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 
14001:2004), �lk Yard�m, �� Sa�l��� ve 
Güvenli�i ve Yang�n e�itim ba�l�klar�n-
dan olu�maktad�r.

HEM E	�T�M, HEM DANI�MANLIK 
H�ZMET� VER�YOR

 Bugüne kadar var olan dan��manl�k anla-
y���n� de�i�tiriyoruz, � rmalar�m�z�n kendi du-
rumlar�n� art�lar�yla eksileriyle, do�rular� ve 
yanl��lar� ile fark etmelerini sa�layarak yine 
çözümleri ve nas�l yapmalar� gerekti�inin bil-
gisini de kendilerinin yapmas�n� sa�l�yoruz. 
Unutmamal�y�z ki Sürdürülebilirlikte ASIL 
olan S�Z siniz ve bunu ancak temelini kendi-
nizin olu�turdu�u sistem ile ba�arabilirsiniz. 
Biz de sizinle beraber yürüyerek, koçluk sis-
temi temeli ile ihtiyaçlar�n�z� ve sisteminizi 
do�ru belirlemenizde yard�mc� oluyoruz.

��letmenizde ÜCRETS�Z • 
mevcut durum analizi…

OST�M KOB� GÜÇLEND�RME KAM-
PI çal��malar� çerçevesinde i�letmenizi 
ziyaret ederek � rman�z�n Mevcut Durum 
Analizinizi sizler ile birlikte yap�yor ve 
yine birlikte en uygun çözümleri belirli-
yoruz.

Her sorunun mutlaka bir çözü-• 
mü vard�r. Anahtar bir bilene 
sormak! ODEM’E DANI�IN…

Merak etti�iniz yada kar��la�t���n�z du-
rumlar hakk�nda her türlü sorunuzu bize 
iletebilirsiniz. Konu, ilgili uzman�m�z 
taraf�ndan de�erlendirilerek � rman�za 
geri bildirimde bulunuyor ve konunuza 
ili�kin NED�R? NA-
SIL? K�M�NLE? Ya-
n�tlar�n� size iletmi� 
oluyoruz.

Firman�za özgü • 
projeler ile 
hizmet…

 Aile i�letmeleri   
(2. Ku�ak ) Platfor-
mu, �� sa�l��� ve Gü-
venli�i Merkezi, Te-
sis Güvenlik Belgesi 
Dan��manl���, Sat��-
Pazarlama Dan��man-
l���, KOB� Güçlendir-
me Kamp� ve birçok 
proje hizmetimizle 
yan�n�zday�z.

E�itim de var, dan��manl�k da
YEN� WEB 

S�TEM�ZLE 
H�ZMET�N�ZDEY�Z.

 
www.ostimdanismanlik.com  

ODEM ve sundu�umuz 
hizmetler hakk�nda bilgi ve 
e�itimlerin takibini www.

ostimdanismanlik.com  
adresimizden yapabilir,  
385 01 66 – 385 73 13 

numaral� telefonlardan bize 
ula�abilirsiniz.

2009 Y�l� 2. Dönem e�itim programlar�n� faaliyete geçiren OST�M Dan��manl�k ve E�itim Merkezi (ODEM) 
i�letmelerimizin ihtiyaçlar� do�rultusunda haz�rlam�� oldu�u e�itimlere devam ediyor.

ODEM’den ��letmelerimizin 
Nitelikli Personel Sorunlar�na Çözüm!

MAK�NA RESSAMLI	I
(Bilgisayar Destekli Çizim Tasar�m)

ALANINDA YET��M�� N�TEL�KL� PERSONELLER 
��LETMELER�N� ARIYOR!!!

18-30 Ya� Aral���nda,
3 Ay Boyunca Toplam 420 Saat Süre ile,

OST�M Dan��manl�k ve E�itim Merkezi’nden Mesleki 
E�itim Alan Kursiyerlerimiz;

TEKN�K RES�M ve MAK�NA RESM� Çizme ve Okuma,
AUTOCAD ile 2 Boyutlu Çizim,

SOLIDWORKS ile 3 boyutlu Çizim,
CATIA ile Kat� Modelleme Yapabilme ve 

PROENG�NEER�NG Çizim Program�n� kullanabilme 
bilgi ve becerisine sahiplerdir.

Sizde, sizler için yeti�tirilen bu nitelikli personeller ile 
çal��mak istiyorsan�z;

AYRINTILI B�LG� VE PERSONEL TALEPLER�N�Z �Ç�N;
OST�M Dan��manl�k Ve E�itim Merkezi’ni arayabilirsiniz.

Tel:385 01 66 - 385 73 13 
Yeni krediye ba�vurular ba�lad�

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün 
yeni krediye ili�kin ayr�nt�l� bilgi 
verdi. 2.5 Milyar TL’lik Yeni Kredi 

Destek Program� çerçevesinde ba�vuran ve 
gerekli �artlar� ta��yan esnaf ve sanatkarlar 
ile tüm KOB�’lere verilece�ini kaydeden 
Ergün, ilk 3 ay� ödemesiz geri kalan� ayl�k 
e�it taksitler halinde toplam 15 ay vadeli 
25 bin üst limitli kredi kulland�r�laca��n� 
dile getirdi. �ah�s i�letmelerinde i�letme 
sahibinin kad�n giri�imci olmas� halinde 
kredi üst limitinin 30 bin lira olaca��na 
i�aret etti. 2.5 milyar liral�k yeni kredi 

deste�i program�na ba�vurular�n 4 
Kas�m’da ba�lad���n� söyleyen Ergün, 
kredi kullan�m�n�n, KOSGEB’in bütçe 
imkanlar� çerçevesinde ve i�letmelerin 
ba�vuru s�ras�na göre de�erlendirilece�i 
bilgisini verdi. Buna göre KOSGEB Veri 
Taban�na kay�tl� i�letmeler, direkt olarak 
bu kredi program� için anla�ma yap�lan 
17 bankaya ba�vurabilecekler. 
 Yeni teknoloji kullan�m�, yeni i� yerine 
ta��nma, i�lerini büyütme, yeni yat�r�m, 
hammadde al�m�, üretim ve pazarlama, 
e�itim ve dan��manl�k, yurtd��� pazarlara 

aç�l�m ve geli�tirme, ihracat�n � nansman� 
ve münferit projelerin � nansman� 
amac� ile ba�lat�lan Yeni Kredi Destek 
Program�’ndan yararlanmak isteyen 
KOB�’lerin, KOSGEB Veri Taban�na 
kay�tl� olmalar� ve mutlaka krediyi hangi 
amaçla kullanacaklar�n� beyan etmeleri 
gerekiyor. 
 ��letme ba��na kredi üst limiti 25 bin 
lira alan, kredi faiz veya kar pay� tutar�n�n 
yüzde 25’i krediyi kullanan i�letmeler 
taraf�ndan ayl�k e�it taksitler halinde, ka-
lan yüzde 75’i ise KOSGEB taraf�ndan 
kar��lanacak. 25 bin lira üst limitten kredi 
kullan�lmas� durumunda, 15 ay vadeli 
kredinin KOSGEB taraf�ndan ödenecek 
pe�in faiz tutar� 1.836 TL, i�letme 
taraf�ndan ödenecek faiz tutar� ise toplam 
612 TL olacak. ��letme sahibinin kad�n 
giri�imci olmas� halinde faiz tutar� 30 bin 
lira üzerinden ayn� �artlarla hesaplana-
cak. 
 Kredi üst limiti 25 bin lira olup, 
i�letmelerimiz ihtiyaçlar� ölçüsünde kredi 
kullanabilecekler. Ba�vurular, KOSGEB 
ve bankalarca belirlenecek kriterlere göre 
de�erlendirilecek. Kredi Destek Program� 
çerçevesinde bankalar, i�letmelerden 
kulland�raca�� kredi için hizmet bedeli 
olarak 500 TL’den fazla, ayr�ca ipotek 
al�nmas� halinde ekspertiz masraf� 
olarak da 750 TL’den fazla masraf 
talep edemeyecekler.  

Sanayi ve Ticaret Bakan� Nihat Ergün, 100 bin i�letmeye sa�lanacak 2.5 
milyar liral�k krediye ili�kin ba�vurular�n  4 Kas�m’da ba�lad���n� aç�klad�.

Fuar�n Ad�: KONDÖKÜM 2009  Konya Döküm 
Teknolojileri, Kal�p, Paslanmaz Çelik ve Metaller
Fuar�n Tarihi: 19-22 Kas�m 2009
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas� Fuar Merkezi 
KONYA

Fuar�n Ad�: Compex 2009 34.Uluslararas� Bilgisayar 
ve Tüketici Elektroni�i Fuar�
Fuar�n Tarihi: 19-22 Kas�m 2009
Yer: Lüt�  K�rdar Uluslararas� Kongre ve Sergi Saray�

Fuar�n Ad�: Plast  Eurasia  �stanbul  2009   (19.)
Fuar�n Tarihi: 19-22 Kas�m 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - �STANBUL

Fuar�n Ad�: 3T ' 2009  8.Uluslararas� Metal ��leme, 
Kal�p, Otomasyon Teknolojileri
Fuar�n Tarihi: 03-06 Aral�k 2009
Yer: Uluslararas� �zmir Fuar Alan� - �ZM�R

Fuar�n Ad�: G�F ' 09 / Gaziantep �n�aat ve Yap� 
Malzemeleri Fuar�
Fuar�n Tarihi: 10-13 Aral�k 2009
Yer: OFM Ortado�u Fuar Merkezi – GAZ�ANTEP

Fuar�n Ad�: KENT 13.Yerel Yönetim �htiyaçlar�, 
Kent Mobilyalar�, Park Bahçe Düzenleme ve Spor 
Sahalar� Fuar�
Fuar�n Tarihi: 17-20 Aral�k 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - �STANBUL

Fuar�n Ad�: WATECO  2009  4.Su, At�k Su,  Çevre 
Teknolojileri, Altyap� ve Tesisat
Fuar�n Tarihi: 17-20 Aral�k 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - �STANBUL

FUAR TAKV�M�  / KASIM – ARALIK
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Ekim ay�nda oldu�u gibi Kas�m 
ay�nda da En Büyük Türk’ten 
söz etmeden olmaz. Ama ben 

önce size çok ba�ar�l� bir ba�ka 
Türk’ten söz edece�im. Coca-Cola 
yönetim kurulu üyesi ve dünya ba�-
kan� Muhtar Kent. Amerika’da 10 
Ekim Cumartesi ak�am� FOX Busi-
ness TV kanal�nda izledim. Röpor-
taj� yapan haberci elbette ki Kent’e, 
ekonominin ne zaman düzelece�ini 
dü�ündü�ünü sordu. Kent’in yan�t� 
�öyleydi: “Bilen varsa bana gön-
derin! Bu kriz gerçekten büyüktü 
ve büyük küçük tüm i�letmeleri 
etkiledi. Tabii bizi de. �yile�me çok 
çabuk olmayacak ama esas soru �u: 
Düzelme ba�lad���nda ne yapaca��z? 
Çünkü bu dönemin geçici oldu�u-
nu biliyoruz.” Ard�ndan gelen soru 
tahmin etti�iniz gibi, Coca-Cola’n�n 
ne yapmay� planlad��� idi. Kent 
de �u an Coca-Cola’n�n en büyük 
önceli�inin kal�c� k�l�nabilen yenilik-
çilik oldu�unu belirtti. �� süreklili�ini 
sa�lamak için kal�c� inovasyon. Bu 
amaçla üzerinde çal��t�klar� projeler-
den birini anlatt�. 2020 y�l�na dek, 
ürünlerini üretmek için kulland�klar� 
suyun tamam�n�, ald�klar� gibi temiz 
olarak geri dönü�türüyor olmay� he-
deflediklerini söyledi. Çünkü dünya-
n�n her yerinde su ald�klar� köylerde 
kasabalarda ya�am süreklili�ini sa�-
lamazlarsa kendilerinin de i� sürek-
lili�ine sahip olamayaca��n� söyledi. 
�� süreklili�i hedefine yönelik olarak 
Coca-Cola’n�n dünyan�n heryerinde 
yeni �irketler sat�n ald���n�, yat�r�mlar 

yapmakta oldu�unu, ekonomideki 
düzelmeye haz�rl�k yapt���n� belirtti. 
 Önceki makalelerimden birinde 
“Kal�c� Olmak” adl� kitaptan söz 
etmi�tim. Tüm krizlere, sava�lara, 
felaketlere ra�men 50 y�ldan fazla 
ayakta kalan firmalar�n s�rlar�n� 
anlat�r kitap. Görünü�e bak�l�rsa 
Coca-Cola da onlardan biri olmaya 
adanm�� durumda. Bir ba�ka sefe-
rinde de bu krizin son kriz olmaya-
ca��n� hat�rlatm��t�m. Muhtar Kent’in 
bunun fark�nda olmas� �a��rt�c� de�il, 
ne de olsa o dünyan�n en büyük 
organizasyonlar�ndan birinin lideri. 
Ancak hem fark�nda oldu�una, hem 
de bu fark�ndal��� üzerine hareke-
te geçen bir lider oldu�una dikkat 
edin. Bu gerçekten az bulunur bir 
özellik. Bir dü�ünün: Çok büyük bir 
�irketin böylesine dinamik olmas� sizi 
�a��rtm�yor mu? �� süreklili�i mi? 
Coca-Cola’n�n inovasyona ne ihtiyac� 
var ki? Zaten çok büyük, dünyaya 
yay�lm��, tuzu kuru. Ama gelin gö-
rün ki Coca-Cola süreklilik derdinde, 
inovasyon pe�inde.

 

Röportaj�n bir bölümünde Muhtar 
Kent ile TV habercisi bir markete 
girdiler. Kent, orada de�i�ik ürün-
lerini de�i�ik pazarlama yakla��mlar� 
ile nas�l pazarlad�klar�n� gösterdi. 
Pazarlamada yapt�klar� inovasyon 
denemelerini anlatt�. Tüketicinin çok 
h�zl� de�i�ti�inden bahsetti. Bilgi-
yi kullanma �eklinin de�i�ti�inden 
bahsetti. Ba�lant�ya dayal� pazarla-
ma, duruma dayal� pazarlama gibi 
kavramlar kulland�. Onu izlerken 
bir taraftan da Muhtar Kent’in bu 
bahsetti�i kavramlar�n hiç de büyük 
firmalara özgü olmad���n�, büyük 
küçük tüm i�letmeleri ilgilendiren 
temel kavramlar�n, üzerinde beyin 
f�rt�nas� yap�lm�� ve çok çe�itlendiril-
mi� hedef kitlelere uyarlanmas�ndan 
ba�ka bir �ey olmad���n� dü�ünü-
yordum. O gece Muhtar Kent’i 
izlemek müthi� bir i� geli�tirme 
ziyafeti oldu benim için. Di�er ta-
raftan ise KOB�’leri dü�ünüyordum. 
B�rak�n ni� pazarlama yakla��mlar�n�, 
pazarlaman�n abc’si olan kavramlar� 

bile kullanmadan i�letmesini ayakta 
tutmaya çal��an i� sahiplerini. 

Lütfen bana kulak verin:Lütfen bana kulak verin: Rahatl�k 
bölgenizden ç�kmak zorundas�n�z! 
��letmenizin ne kadar küçük veya 
büyük oldu�u önemli de�il. Her 
iki halde de süreklilik garanti de�il. 
Bunun için önce S�Z i�letmenizin 
lideri olarak S�Z, al��t���n�z�n d���na 
ç�kmak, kendinizi geli�tirmek, yeni 
�eyler ö�renmek zorundas�n�z! Bilgi 
Ça��’nda geçerli olan tek �ey bu: 
Yenilenebilme yetene�i. Durmadan 
yenilenmek. Sizi sa�lam bast�racak 
olan tek �ey bu. Kendinize güven-
mekten bir an bile �üphe etme-
menizi, �üphe etti�iniz zamanlarda 
ise çabuk toparlanman�z� sa�layacak 
olan �ey bu.
 Muhtar Kent’i izlerken do�al 
olarak hissetti�im �eylerden biri gu-
rurdu. Türkiye’de �irketle�me tarihi 
�urada ne kadar ki ama art�k Türk 
yöneticiler global �irketlerin dünya 
ba�kanl���na bile oturuyor. Tam da 
En Büyük Türk’ün hayal etti�i gibi. 
O, büyük nutkunda, sürekli olarak 
yeni bir yol bulmaktan bahseder. 
Herkes mandadan, toprak vermek-
ten bahsederken O hep milleti 
esaretten kurtaracak yeni bir yol 
bulmay� savunur durur. ��letmenizi 
ba�ar�ya götürmek için yeni yollar 
bulmak bundan daha zor olamaz, 
öyle de�il mi? ��te devrimcilerin 
yapt��� budur: Eski köye yeni adet 
getirmek. ��letmenizde devrim yara-
tacak ki�i siz de�ilseniz kim?

�� süreklili�ini sa�laman�n s�rr� 
Bildi�ini Bilmeyenlere, Bilmedi�ini Bilenlere!

subegum
@
ozgurkasifler.comSubegüm BULUT

Gazi Üniversitesi’nin Yürütücülü-
�ünü Üstlendi�i Avrupa Birli�i 
Projesi ile KOB�’ler ba�ta olmak 

üzere muhasebe ve � nans alanlar�yla ilgili 
gruplara yönelik bir uzaktan e�itim por-
tal� olu�turuldu.  Projede, bünyesindeki 
KOB�’lerin e�itim sürecine dahil edilme-
sinde aktif sorumluluk üstlenen OST�M, 
yayg�nla�t�ma faaliyetlerine verdi�i des-
tekle de ��LETMEOKULU portal� üze-
rinden proje bitimi sonras�nda verilecek 
e�itimlerde öncü kurum oluyor…
 Avrupa Birli�i E�itim ve Gençlik 
Programlar� Merkezi Ba�kanl��� tara-
f�ndan desteklenmeye uygun görülen 
“Basel II Çerçevesinde KOB�’ler için 
Uluslararas� Muhasebe Standartlar� ve 
Finansal Yönetim E�itimi”  ba�l�kl� pro-
jenin çal��malar�na 2008 Ocak ay�nda 
ba�land�. Gazi Üniversitesi’nin yürütücü 

kurulu� oldu�u projede OST�M ile bir-
likte �ngiltere’den Bradford Üniversitesi, 
Bulgaristan’dan Gabrovo Teknik Üniver-
sitesi, Türkiye’den Ankara Sanayi Odas�,  
Kahramanmara� Ticaret/Sanayi Odas� 
ve Gaziantep Ticaret Odas� da ortak ola-
rak yer al�yor. Projenin yürütücülü�ünü 
üstlenen Gazi Üniversitesi Ticaret ve 
Turizm E�itim Fakültesi Dekan� Prof. 
Dr. Nevzat AYPEK, “Uzaktan mesleki 
e�itimin yayg�nla�t�r�lmas� çerçevesinde 
��LETMEOKULU önemli bir hamledir, 
ayr�ca yeni sermaye uzla��s�n�n yarataca-
�� de�i�imlerin fark�nda olan bir KOB� 
için, Basel II uygulamas� önemli bir teh-
dit yaratmayacak; aksine küreselle�me 
sürecinde çe�itli f�rsatlar do�uracakt�r.” 
diyerek projenin önemini vurguluyor.
 Projede Gazi Üniversitesi bünyesinde 
te�kil edilecek uzaktan e�itim portal� ile 
KOB�’ler ba�ta olmak üzere muhasebe 
ve � nans alanlar�yla ilgili tüm gruplar�n 
Internet üzerinden ihtiyaç duyaca�� bil-
gilere rahatl�kla ula�abilecekleri bir yap� 
hede� eniyor. Uzaktan e�itim içeriklerinin 
haz�rlanmas�nda proje yürütücüsü Prof. 
Dr. Nevzat AYPEK ile birlikte Prof. Dr. 
Mevlüt KARAKAYA, Prof. Dr. Beyhan 
MAR�AP, Doç. Dr. Ganite KURT, Ar�. 
Gör. Soner GÖKTEN, Ar�. Gör. P�nar 
OKAN ve Ar�. Gör. Emine ÖNER görev 
al�yor.
KOB�’lerin do�rudan fayda yaratacak, 
basit ve öz bilgilere ihtiyaçlar� var...
 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm 
E�itim Fakültesi Muhasebe ve Finansman 
E�itimi Ana Bilim Dal� Ba�kan� Prof. Dr. 

Mevlüt KARAKAYA, KOB�’lerin resmi 
kredi kanallar�na ula�abilmesinde avantaj 
sa�layacak çözümlerin Basel II temelinde 
son derece önemli oldu�unu belirterek, 
projenin en güçlü yan�n�n yararlan�c�lar�-
na do�rudan ula�maya çal��mas� oldu�unu 
vurguluyor. Prof. KARAKAYA, “Basel II 
hakk�nda birçok çal��ma ve görü� mevcut. 
Buna kar��n yap�lan çal��malar�n büyük 
bir bölümü akademik veya belirli bir bilgi 
düzeyine sahip uzman statüsünde olan ki-
�iler taraf�ndan anla��labilir nitelikte. Buna 
kar��n hiç �üphesiz ki Basel II’den etkile-
necek en önemli kitleyi KOB�’ler olu�tur-
makta ve KOB� yöneticilerinin uygulama-
ya dönük olarak basit ve fayda yaratacak 
bilgilere ihtiyaçlar� var. Dolay�s�yla, proje 
kapsam�nda haz�rlanacak e�itim içerikleri 
akademik bir güvence ta��makla birlikte 
basit ve anla��l�r bir çerçevede olacakt�r. 
Y�llard�r ta��d���m�z e�itimci kimli�imiz 
ile tüm KOB� çal��anlar�n� ve yöneticile-
rini bu sürece dahil olmaya bekliyoruz” 
diyerek e�itim içeri�inin KOB�’lere dö-
nük olarak tasarland���n�n alt�n� çiziyor.
 Prof. KARAKAYA, proje çerçe-
vesinde olu�turduklar� uzaktan e�itim 
portal�n�n, gerek yeni geli�meler �����n-
da KOB�’lerin � nansman kaynaklar�na 
gerekse uluslararas� � nansal raporlama 
standartlar�na uygun raporlama yap�lma-
s� konusunda önemli katk�lar sunaca��n� 
ifade etmi�tir. Proje bitimini takiben ��-
LETMEOKULU isimli portal�n, birçok 
alandaki e�itim içeri�inin bünyesine yük-
lenece�i bir platform haline getirilmesi-
nin amaçland���n� belirtti.

��LETMEOKULU üyelerini bekliyor…

 Proje bitimini takiben ticarile�tirme ve 
yayg�nla�t�rma kapsam�nda geni� kitleler 
taraf�ndan kullan�labilir bir portal haline 
gelmesi hede� enen ��LETMEOKULU’na 
üye olarak, güncel geli�melerden haberdar 
olmak mümkün. Bunun için www.isletme-
okulu.com adresinden üyelik i�lemlerinin 
tamamlanmas� yeterli.
 Web sitesinde ��LETMEOKULU a�a-
��daki ifadelerle tan�mlan�yor:
“��LETMEOKULU, kendisini � nans ve 
muhasebe ba�ta olmak üzere i�letme alan-
lar�nda geli�tirmek isteyen tüm �irketlere, 
profesyonellere ve ö�rencilere aç�k bir 
uzaktan e�itim portal�d�r.
 ��LETMEOKULU, Avrupa Birli�i’nin 
önemine i�aret etti�i uzaktan e�itim ve 
mesleki e�itim kavramlar�na istinaden, 
hayat boyu ö�renme misyonunu temel al-
m��t�r. Bu do�rultuda, gelecek dönemlerde 
e�itim portföyüne birçok konuda dersler 
ekleyerek, uzaktan e�itim yelpazesini ge-
ni�letecektir. ��LETMEOKULU, ortaya 
koydu�u vizyona dayal� olarak, bireysel 
faydalan�c�lara ula�man�n yan� s�ra kurum-
sal hizmet anlay���n� geli�tirerek, �irketlerin 
ihtiyaç duyduklar� e�itimleri uzaktan e�itim 
platformuna ta��malar�n� sa�lamaktad�r.
 Geni� hizmet yelpazesinin yan� s�ra, ��-
LETMEOKULU, bünyesinde olu�turdu�u 
forum sayesinde, isteyen tüm profesyonel-
leri, akademisyenleri ve ö�rencileri bilgi 
payla��m� çerçevesinde bir araya getir-
mektedir. ��LETMEOKULU forumundan 
konu ba�l��� açabilir, aç�lan konu ba�l�kla-
r�n� takip edebilir, soru ve görü�lerinizi ile-
tebilir ve ki�isel ileti�im a��n�z� geli�tirebi-
lirsiniz.”

��LETME OKULU üyelerini bekliyor
OST�M’in ortak olarak yer ald��� Avrupa Birli�i projesi sonucunda “i�letmeokulu” uzaktan e�itime haz�r.








