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OSB’ler do¤al gaz flirketi kurdu

O

rganize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluflu (OSBÜK)
4562 Say›l› Yasa’n›n verdi¤i yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, 20. meddede yeralan
“kat›l›mc›lar›n›n elektrik ve do¤al gaz ihtiyac›n› da karfl›lamakla sorumlu ve yetkililerdir”
hükmünden yararlanarak flirket
kurdu.
OSBÜK yönetiminin internet
sitesinde flu aç›klama yer al›yor: “1989 Y›l›ndan beri do¤al
gaz iflletme görevini baflar› ile
yürüten OSB’ler, Devlet ad›na
do¤al gaz ithalat ve ticaretini
yapan BOTAfi’›n ‘bölge içi da¤›t›m flebekeni yap, iflletme teflkilat›n› kur, gaz bedelini toptan
öde, buna karfl›l›k ›skontolu fiyattan do¤al gaz vereyim’ önerisine uyarak görev ve sorumluluklar›n› bu güne kadar hiç aksatmadan yerine getirmifllerdir.
OSB’ler üyelerine do¤al gaz
da¤›t›m› yapmak amac›yla kendi imkânlar› ile tesis ettikleri
da¤›t›m flebekesi, iflletme ekipmanlar› ve personeli ile BOTAfi’›n yat›r›m giderlerine
önemli ölçüde finansman deste¤i sa¤lam›fllard›r. ‹lk zamanlar,

BOTAfi taraf›ndan yüzde 18’lere
varan hizmet karfl›l›¤› indirimli
özel fiyat uygulamas› ile
OSB’ler yat›r›ma ve do¤al gaz
da¤›t›m› yapmaya teflvik edilmifllerdir. Bu oran, do¤al gaz›n
ülke geneline yay›larak OSB’lerin tüketim pay› toplam tüketim içinde azald›kça azalt›lm›fl
ve 2005 y›l›nda yüzde 3’ler seviyesine kadar indirilmifltir.
OSB’ler söz konusu hizmet kar›l›¤› indirim ile; tek sayaçtan do¤al gaz almas› sebebiyle üyelerinden do¤al gaz tüketim bedellerini zaman›nda tahsil edemese
de BOTAfi’ a ödemelerini zaman›nda yapmakta, bölge içi da¤›t›m flebekesinin yap›m›n›, abonelik ifllemlerini ve tahsilat›n›,
ekipman ve personel temini ile
iflletme hizmetlerini ve da¤›t›m
flebekesi bak›m ve onar›m› ile
yeni yat›r›m giderlerini karfl›lamaktayd›lar. Yaklafl›k yirmi y›ld›r karfl›l›kl› iyi niyet ve sanayiciye en iyi hizmet prensibi ile
çal›flan ve bu sisteme göre bütçesini, ekipman ve personelini
oluflturan OSB’ler; BOTAfi’›n
‘yapt›m oldu’ mant›¤› ve tek tarafl› karar› ile indirim oran›n›

Mart 2008 ay›nda yüzde 3’den
yüzde 1’e, Ocak 2009 ay›nda da
yüzde 1’den SIFIR’ a düflürmesi
ile OSB’leri BOTAfi’›n karfl›l›ks›z ve zarar›na ifl yapan tafleronu durumuna düflürmüfltür. Sorunun çözümü amac›yla Sanayi
ve Ticaret Bakan›m›z ve OSBÜK’ ün ortak çal›flmalar› sonucu pek çok giriflimde bulunulmufl, görüflmeler yap›lm›fl ve
Say›n Baflbakan’a bilgi verilmifl
olmas›na ra¤men maalesef BOTAfi’›n tutumunda hiçbir de¤ifliklik olmam›flt›r.
Bu konuda 30’a yak›n OSB taraf›ndan bafllat›lan hukuki sürecin de k›sa sürede olumlu sonuç
vermesi beklenmemektedir. Do¤al gaz teminindeki sorunlar›n
çözümü için Aral›k 2008 ve
Ocak-fiubat 2009 aylar›nda do¤al
gaz kullanan OSB’lerin baflkan
ve yöneticileri ile üç ayr› toplant› yap›lm›fl, çeflitli çözüm
yollar› aranm›fl ve sonuçta oy
birli¤i ile OSBÜK önderli¤inde
OSB’ler taraf›ndan do¤algaz ithalat flirketi kurularak OSB’lerin kendi do¤al gaz›n› kendisinin temin etmesine’ karar verilmifltir.”

ATO Fuar Merkezi ANFED’le siftah yapt›

K

OSGEB Baflkan› Mustafa
Kaplan, ASO
Baflkan› Nurettin
Özdebir, Ostim OSB
Baflkan› Orhan Ayd›n, Yenimahalle
Belediye Baflkan›
Fethi Yaflar, Keçiören Belediye Baflkan› Mustafa Tuna,
Bart›n Belediye
Baflkan› Cemal
Ak›n, Bart›n TSO
Baflkan› ‹smail Toksöz, BTSO Meclis
Baflkan› Halil Çelen, BTSO Yönetim
Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Hüseyin
Akmaz, BAK‹AD
Baflkan› Birol Dikyurt, Hidromek Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Basri
Bozkurt ve ANFED
üyesi derneklerin
baflkanlar› ve ifladamlar›n›n haz›r
bulundu¤u fuara
ANFED Baflkan›
Do¤an Kaynak ile
çok say›da davetli,
sanayici ve ifladamlar› kat›ld›.
Ostim Organize
Sanayi Bölgesi’nin
ve Yozgat Belediyesinin de stant kat›l›mc›s› olarak haz›r
bulundu¤u fuar›n
aç›l›fl›nda konuflan
Anadolu ‹fladamlar›
Federasyonu Baflkan› Do¤an Kaynak,
markalaflman›n
önemine dikkat
çekti. Marka olmak

için iyi bir tan›t›m organizasyonuna ihtiyaç oldu¤unu
dile getiren Kaynak, “Bu
konuda fuarlar önemli bir
araç. Özellikle ihracatç› iflletmeler için fuarlar büyük
önem tafl›yor.” dedi. Bu y›l
ikincisi düzenlenen fuarda
mobilya, makine, güvenlik
sektörü, ifl makineleri, hal›,
g›da, reklam-tan›t›m, tekstil,
haz›r giyim, deri, haz›r giyim, acente, nakliyat, tar›m,
h›rdavat malzemeleri, ahflap malzeme üretimi ve sat›fl› yapan sektörler stant

açt›lar. KOSGEB Genel Baflkan› Mustafa Kaplan, fuar
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmas›nda dünya ekonomisinin

zor bir dönemden geçti¤ini
belirterek bu günlerde moral ve dayan›flmaya ihtiyaç
oldu¤unu dile getirdi.
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TÜB‹TAK’a teknolojik inceleme gezisi
O

stim Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi ve
ODAGEM taraf›ndan Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu (TÜB‹TAK) Marmara Araflt›rma Merkezi’ne
(MAM) gezi düzenlendi. Geziye Ostim’den çok say›da firman›n yönetici ve temsilcileri
kat›ld›.
TÜB‹TAK Enerji Enstitüsü
hakk›ndaki sunumu dinleyen
ve enstitüye ait laboratuarlar› gezerek bafllayan heyet, daha sonra enerji projelerine
iliflkin bilgiler alarak deneysel çal›flmalar›n yap›ld›¤› laboratuarlar› gezdiler.
Program›n devam›nda Ulusal Metroloji Enstitüsüne
(UME) geçen heyet yöneticiler eflli¤inde laboratuarlar›
gezerek bilgi ald›lar. Yap›lan
incelemeler sonunda Ostim
heyeti ile MAM Stratejik
Planlama ve ‹fl Gelifltirme Sorumlusu Baflkan Yard›mc›s›
Dr. Mehmet Demirel ve ilgili
enstitü müdürlerinin kat›ld›klar› ortak bir toplant› düzenlendi.
Toplant›ya kat›lan kurum
yetkilileri TÜB‹TAK destekleri, ürün gelifltirme, ölçüm ve
yeni ürünler konusunda sanayicilerle daha verimli bir
iletiflimin ve iflbirli¤inin nas›l
kurulaca¤› konular›nda bilgilendirmede bulundular.
TÜB‹TAK yetkilileri kurum olarak bundan böyle sanayicilerle daha yak›n olmak
istediklerini, sanayicilerin laboratuarlardan daha etkin yararlanabileceklerini belirttiler. Yenilenebilir Enerji Küme Koordinatörü Mete Ba¤dat ve ODAGEM Koordinatörü Prof. Engin K›l›ç’›n reh-

TÜB‹TAK ak›ll›
bomba gelifltirdi

T

ÜB‹TAK Savunma Sanayi Araflt›rma Gelifltirme Enstitüsü (SAGE) taraf›ndan, uçaktan at›lan bombalara güdüm yetene¤i kazand›ran Hassas Güdüm Kiti (HGK) gelifltirildi.TÜB‹TAK’tan yap›lan
aç›klamaya göre, Ulusal Savunma için Ulusal Ar-Ge slogan›yla çal›flmalar›n› yürüten TÜB‹TAK Savunma Sanayi Araflt›rma Gelifltirme
Enstitüsü(SAGE), savunma
sanayi alan›nda önemli projelere imza atmaya devam
ediyor. TÜB‹TAK SAGE taraf›ndan, uçaktan at›lan
bombalara güdüm yetene¤i
kazand›ran Hassas Güdüm
Kiti (HGK) gelifltirildi.

berlik etti¤i geziye OST‹M OSB
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat Ertu¤, OSB Müdürü
Adem Ar›c›, Elektrik Bak›m ve
‹flletme Müdürü Kemal Çal›flkan,
Çevre Güvenlik Müdürü Arzu
Kayab›nar da kat›ld›. Gezinin
verimli geçti¤ini söyleyen firma
temsilcileri ise yeni teknolojiler
ve sanayicilerin ihtiyaç duydu¤u

alanlarda birçok imkândan habersiz olduklar›n›, düzenlenen
bu tür gezilerle yeni imkânlar›
tan›d›klar›n›, yenilenebilir enerji küme ekiplerinin yeni hedeflere ulama aç›s›ndan yararl› oldu¤unu vurgulad›lar.
Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n da OSB olarak küme bafll›klar› alt›ndaki faaliyetler sonucu
ulafl›lacak baflar›larla firmalar›n,

bölgenin ve ülkenin kazançl› ç›kmas›n› hedeflediklerini söyledi.
Geziye kat›lan firmalar flunlar: Özdekan Kauçuk, Na-Me
A.fi, Karmas Makine, 2M Mühendislik, Desansan, Hidroenerji,
Gökser Makina, Odak Endüstri,
Konmak, ‹stek Solar, ‹stek Solar
Is›, ‹ldam Cam, ‹mteks, Teknolus, Ankara Üniversitesi,
Temisan, Demirsoy Plastik.
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Bol
malzemeli
gündem...
Kemal Çeküç

G

eçen ay ekonominin gündemi haber ve yorumlarda kullan›lan “kriz” sözcü¤ünü ikinci
s›ralara itti. Bize mi öyle geldi? Çünkü gazeteciler için ekonomi-politik gündem zengin malzeme veriyordu.
Neler oldu diye an›msayal›m:
Ekonomiden sorumlu bakanlar de¤iflti.
En önemlisi sanayinin ve ticaretin s›cak ortam›ndan gelmifl, bu kesimin y›llarca ASO’da liderli¤ini yapm›fl, sanayi envanterini gündeme alan, teflviklere yeni bir sistem getirmeye çal›flan Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan art›k o bakanl›kta
de¤il.
Olay› bu cümle özetleyememifl olabilir.
KOSGEB Yasas› de¤iflti.
KOSGEB’in ad›ndaki “S” harfi bile; yani
“sanayi” sözcü¤ü ç›k›yor. KOSGEB’de yönetici konuma gelenler bugüne kadar hep “finansman kaynaklar›m›z yetersiz, uzman kadromuz yetersiz; KOB‹’lerin taleplerine yetiflemiyoruz” diyorlard›. fiimdi
yüzbinlerle ifade edilen hedef kitleleri milyonlarla
ifade ediliyor. Buna iliflkin haberler “manav da destek kapsam›nda” diye ç›kt›. Yani olay Nasrettin
Hoca’n›n ikinci fil hikâyesidir.
Allah kolayl›k versin!
TOBB 64. Genel Kurulu’nu yapt›.
‹lk kez bir baflkan bu kuruluflta 12. y›l›n› tamamlad›. Hisarc›kl›o¤lu yeninden baflkan seçildi. 4 y›l›
daha var. Baflkan bu baflar›n›n üyelere ait oldu¤unu söyledi.
“Baflar›n›n sahibi sizsiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Eksiklikler noksanl›klar varsa bu benimdir. Liderlik bunu gerektirir” derken, aç›l›flta yapt›¤› uzun
konuflmada mesaj verilmeyen adres yok gibiydi.
Genel Kurul aç›l›fl konuflmalar› ‘manifesto’ olarak
alg›lan›yor.
Genel gündemin d›fl›nda bir de bizim; yani Ostim’in gündem maddeleri vard›.
Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar› ‹DEF’e savunma yan sanayi, KOMATEK’e ‹fl ve ‹nflaat Makineleri, TÜB‹TAK MAM laboratuarlar›na Yenilebilir
Enerji kümeleri ile kat›ld›k. Eskiflehir’de yüzlerce
akademisyeni bir araya getiren Üniversite Sanayi
‹flbirli¤i Ulusal Kongresine, Ostim Ortak Araflt›rma
Gelifltirme Merkezi olarak kat›ld›k. Hemen hat›rlatal›m, Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i kongresi gelecek
y›l 6-7 May›s tarihlerinde Ostim’in ev sahipli¤inde
toplanacak. Konu “Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i ‹çin
Kümeleflme” olarak belirlendi.
Ostim geçti¤imiz günlerde de¤erli bir konuk
a¤›rlad›.
Ünlü Türk giriflimcisi Nuri Demira¤’›n torunu
Prof. Dr. Banu Onaral “yenilikçilik, bilim ve kalk›nma ekosistemine” iliflkin gönüllü bir giriflim bafllatt›.
Yurtd›fl›nda kendini kan›tlam›fl Türk bilim insanlar›
ülkemizde rahat bilim yapabilsinler diye çabal›yor.
Bu konudaki haber ve geliflmeleri gazetemizde ve
web sitelerimizde paylaflaca¤›z.
Ostim’in KOSGEB, Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›, Enerji Bakanl›¤›, Sanayi Bakanl›¤›, D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›, ‹GEME ve üniversitelerle çeflitli alanlardaki iflbirli¤i çal›flmalar› kesintisiz olarak devam
ediyor.
Klifle deyimle, bunlar›n hepsi ve daha fazlas›
gazetenizde...
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Ekonomide BAKANLAR de¤iflti

S

anayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan Devlet
Bakan› oldu. Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›na Kocaele
Milletvekili Nihat Ergün getirildi. Ça¤layan’›n görev de¤iflikli¤i sanayiciler ve KOB‹
dünyas›nda
sürpriz olarak
nitelendirildi.
Devlet Bakan›
olan Ça¤layan’›n yeni kabinede Kürflad Tüzmen’in görevini üstlenece¤i konufluluyor.
Ekonomik Koordinasyondan
Sorumlu Devlet Bakan› Naz›m Ekren, Maliye Bakan›
Kemal Unak›tan, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen ve
Enerji Bakan› Hilmi Güler
ise kabine d›fl›nda kald›. Ekonomiden sorumlu Devlet Ba-

kan› Mehmet fiimflek yeni kabinede Maliye Bakan› olarak
görev ald›.
Sanayi ve Ticaret
Bakan› Nihat Ergün:
22. Dönem
Kocaeli Milletvekili. Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›na atanan Kocaeli
Milletvekili
Nihat Ergün,
14 Eylül
1962'de ‹zmit
Ç›narl›'da do¤du. ‹ktisatç›, yönetici ve yönetim dan›flman› olarak görev yapt›. Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi'ni bitirdi. Derince
Belediye Baflkanl›¤›na seçilerek bu görevi yürüttü. ‹ngilizce bilen Ergün, evli ve 4
çocuk babas›.

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Taner Y›ld›z:
22. dönem Kayseri milletvekili. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›na
atanan Kayseri
Milletvekili Taner Y›ld›z, 3 Nisan 1962'de Yozgat Devecip›nar'da do¤du.
Elektrik mühendisi olan Y›ld›z,
‹stanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektrik Mühendisli¤i Bölümünü bitirdi. Kayseri Elektrik Üretim fiirketinin Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve
Civar› Elektrik TAfi'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürü olarak görev yapt›.
‹yi düzeyde ‹ngilizce bilen
Y›ld›z, evli ve 4 çocuk babas›.

59. HÜKÜMET
Baflbakan R. Tayyip Erdo¤an'›n aç›klad›¤› Bakanlar Kurulu flöyle:

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›:
Cemil Çiçek

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›:
Bülent Ar›nç

Baflbakan Yard›mc›s›: Ali Babacan

Devlet Bakan›:
Egemen Ba¤›fl

Devlet Bakan›:
Hayati Yaz›c›

Devlet Bakan›:
Mehmet Ayd›n

Devlet Bakan›:
Faruk Nafiz Özak

Devlet Bakan›:
M. Zafer Ça¤layan

Devlet Bakan›:
Faruk Çelik

Devlet Bakan›:
Cevdet Y›lmaz

Devlet Bakan›:
Selma Aliye Kavaf

Adalet Bakan›:
Sadullah Ergin

Milli Savunma Bakan›: Vecdi Gönül

‹çiflleri Bakan›:
Beflir Atalay

D›fliflleri Bakan›:
Ahmet Davuto¤lu

Maliye Bakan›:
Mehmet fiimflek

Milli E¤itim Bakan›:
Nimet Çubukçu

Bay.ve ‹skan Bakan›:
Mustafa Demir

Sa¤l›k Bakan›:
Recep Akda¤

Ulaflt›rma Bakan›:
Binali Y›ld›r›m

Tar›m ve Köyiflleri
M. Mehdi Eker

Çal›flma ve S.G.
Bakan›: Ömer Dinçer

Sanayi ve T.Bakan›:
Nihat Ergün

Enerji ve T.Kaynaklar: Taner Y›ld›z

Kültür ve Turizm
Bakan›: E.Günay

Çevre ve O, Bakan›:
Veysel Ero¤lu
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KOB‹’ler neden her zaman
daha yenilikçidir?

K

OB‹’ler yeniliklerin daha kolay
nas›l mucize yarat›rcas›na yap›labildigerçekleflti¤i yerler olarak bili¤ini anlatacakt›r. Ben Ostim’de hem
nir. Bu ço¤u zaman do¤rudur.
böyle çok öykü dinledim, hem de
KOB‹ niteli¤indeki iflletmeler esnek ve benzer öykülere bizzat tan›k oldum.
kolayca de¤iflebilen altyaBu öykülerin ço¤u birer
p›lar›, insan kaynaklar›,
mucize gibi görünse de,
özel ifllem yapabilme kabiasl›nda çok da flafl›lacak
liyetleri vb. nedenlerle dadurumlar oldu¤u düflünülha kolay uyum sa¤layabimemeli. Küçük iflletmelelirler. Her türlü olana¤›
rin art›k do¤al hale gelmifl
var gibi görünen büyük
esnek yap›lar›n›n birer
bir iflletmede günlerce u¤ürünü bunlar.
rafl›p da yapamayaca¤›n›z
Ancak yeniliklere uyabir ifli, baflta mali olanakbilirlikte yaln›zca makina,
lar› olmak üzere birçok
malzeme, ekipman ve iflolana¤› daha k›s›tl› olan
gücünü kullanmak yeterli
bir KOB‹’de birkaç günde
midir? Yönetim anlay›fllaAtila ÇINAR
yapabilirsiniz.
r›m›z›n ve yönetme biacinar@etik.com.tr
Bunu baflarabilmenin
çimlerimizin de yeniliklere
alt›ndaki en önemli nedenler s›ralana- daha kolay uymam›z› sa¤layacak flecak olursa:
kilde sürekli gözden geçirilmesi ve de- Büyük iflletmeler standart ifllere
¤ifltirilmesi gerekmez mi? Kuflkusuz
göre tasar›mlanm›flt›r, standard›n d›gereklidir ve bunu da en kolay yapafl›ndaki ifller araya giremez. Oysa kübilecek olan yine KOB‹ niteli¤indeki
çük iflletmenin tezgâhlar› ve çal›flanlar› iflletmelerdir. Bu iflletmeler, büyük bir
üniversal niteliktedir. Araya yeni ifl
kuruluflun yapamad›¤› ürünleri, k›s›tl›
sokmak, yeni ayar yapmak daha koolanaklarla nas›l yapabiliyorlarsa, yölayd›r.
netim biçimlerinde de yepyeni yön- Büyük iflletmeler kurallarla (protemleri gelifltirip uygulayabilirler.
sedür, yönerge veya direktif de deneHaz›r ifl makineleri gibi, kimi dubilir) ifller. Kurallar› de¤ifltirmek ise ço- rumlarda ola¤anüstü h›z ve yarat›c›l›k
¤u zaman zordur ve zaman al›r. Kügerektiren bir alandan bahsetmiflken,
çük iflletmede de kurallar vard›r, anbu alan›n en büyük firmalar›ndan
cak bu kurallar ço¤u zaman iflleyiflin
Brezilyal› SEMCO’nun baflkan› Ricargerektirdi¤i kurallard›r, bir ço¤u da za- do Semler’den ilginç bir al›nt› yapaten yaz›l› de¤ildir. Kurallar› koyanlarla
l›m:
uygulayanlar ayn› ortamda ve sürekli
"Bizim fiirkette kimse toplant›lara
yüz yüze olduklar› için gerekli oldukat›lmak zorunda de¤il. E¤er ilgilen¤unda bunlar› kolayca de¤ifltirebilirler. miyorsa kat›lm›yor. E¤er bir raporun
- Büyük iflletmeler ço¤u zaman
acelesi yoksa yaz›lm›yor. Siz kaç gece
standart ifl yapt›klar›ndan ellerindeki
sabahlayarak bir rapor yaz›yorsunuz,
malzeme, ekipman ve di¤er kaynakbir hafta yöneticinin masas›nda beklilar bu ifllere özeldir. Oysa küçük iflletyor. Biz bu saçma sapan fleyleri kalme kuruluflundan büyümesine hep
d›rd›k."
çok çeflitli ifllerle u¤raflm›flt›r. U¤rafl›"Bizde para kazanmak için lider
lan her iflten bir miktar malzeme, özel olunmaz. Alt› ayda bir elemanlar limakina ve ekipman ve ayr›ca da özel
derlerini de¤erlendirir. E¤er liderin
bilgi kalm›flt›r. Bunlar kimi zaman
puan› üçüncü sefer de düflüyorsa gö“hurda” niteli¤i tafl›y›p ayak ba¤› da
revine devam edemez.
olsa, birçok yeni ifl için haz›r kaynak
‹fle giden herkesin içinde bir yetiflda olabilmektedir.
kin var. Biz ona çocuk gibi davran›p
Yukar›daki sav› destekleyecek ben- ne zaman tatile gidece¤ini, ne giyezer nedenleri art›rmak olanakl›.
ce¤ini, unvan›n›n ne olaca¤›n› söyOstim’de hangi atölyeye gidip bir
lersek olmaz. fiirketimizde sat›n alusta ile konuflsan›z, yukar›da yaz›lanma ile u¤raflan bir kifli kartvizitine
lara örnek olacak yaflanm›fl birçok öy- 'arzdan sorumlu kraliyet üyesi yazd›rküyü dinleyebilirsiniz. Ostim böyle öy- d›. Olsun, önemli olan iflini iyi yapkülerle örülmüfl bir hayatt›r asl›nda.
mas›.
Bunun için de birçok büyük ve imKaç kiflinin kaç saat çal›flt›¤›n›, ne
kanlar› genifl gibi görünen yerde yagiydi¤ini bilmek istemiyorum. ‹sterse
p›lmayan ifller Ostim’de (ya da benzer sahilde çal›fls›n, nerede çal›flt›¤› umuorganize sanayi sitelerinde) daha korumda de¤il, önemli olan sonuca
lay yap›labilmektedir.
ulaflmas›."
Kuflkusuz burada bahsedilen ve bir
Hayat›n›z›n üçte biri e¤itim, üçte
yenili¤e uyabilir olmay› sa¤layan esbiri ifl ve üçte biri ise emeklili¤e ayr›l›neklik, önemli bir avantajd›r ve
yor. Paran›z oldu¤unda vaktiniz olOstim’in birçok iflletmesi de bu avanmuyor, vaktiniz oldu¤unda ise paratajdan yararlanarak varl›¤›n› sürdüren›z olmuyor.
bilmektedir.
Bu çok aptalca bir plan de¤il mi?
Olanaks›z gibi görünenin en çok
Biz flirkette bundan kurtulmak için
baflar›ld›¤› alanlara verilebilecek en iyi
'retire a little' (biraz emekli ol) prograörnek belki de ifl makineleri tamiri ve
m›n› bafllatt›k. 35-40 yafl›ndakileri
yedek parça üretimine iliflkindir. Onçarflambalar› emekli ediyoruz, Emekli
binlerce dolar ödenerek al›nm›fl ve
olduklar›nda bütün çarflambalar›n› saflantiyede çal›fl›rken birden ar›zalanan
t›n al›yoruz. ‹fle gelmiyorlar ama onbir makine için çabuk onar›m ve acil
lara para ödüyoruz.”
yedek parçan›n ne denli önemli olduKuflkusuz iflletmelerimizi “bundan
¤unu iflin içinde olanlar iyi bilir. Birsonra böyle yönetelim” diyemeyiz.
çok usta, günlerce u¤rafl›l›p yap›lama- Ama, “böyle yönetilen ve çok baflayan ne çok iflin kendileri taraf›ndan
r›l› olan iflletmeler de var” diyebiliriz.

T‹SK: Türkiye’de
giriflimcilik hevesi k›r›l›yor

T

ürkiye ‹flveren Sendikalar›
Konfederasyonu(T‹SK),
Mart ay›nda kurulan flirket ve unvanl› iflyerlerinin say›s›n›n ise yüzde 15.3 azald›¤›n›
belirterek, bu göstergesi oldu¤unu kaydetti.
T‹SK’in Nisan Ay› Ekonomi
Bülteninde Türkiye’nin Nisan
Ay›nda krizin gerçekleri ile resmen yüz yüze geldi¤i belirtilerek, bunun en iyi göstergesinin
Hükümetin krizin varl›¤›n› kabullenmesi oldu¤u kaydedildi.
hükümetin hedeflerinde düzeltmeye gitmesine karfl›n yeni tahminlerin de oldukça iyimser oldu¤u vurgulanan bültende, “Nitekim Hükümetin düzeltme girifliminin hemen ard›ndan IMF
Türkiye ekonomisinin 2009 y›l›nda yüzde 5.1 küçülece¤ini aç›klam›flt›r. Veriler de ne yaz›k ki
IMF tahmininin gerçekleflme olas›l›¤›n›n daha yüksek bulundu¤unu göstermektedir. Özellikle
istihdam verileri bu hususu belirtir niteliktedir” denildi.
Nisan ay›nda, dünyada ve
Türkiye’de krizin ne zaman sona
erece¤ini ve 2009 y›l› sonunda
ekonomilerdeki daralman›n hangi oranlara ulaflaca¤›n› tahmin
etmekle geçti¤i kaydedilirken,
bu tart›flmalar›n G-20 ve IMF
toplant›lar›nda da devam etti¤i
ifade edildi. Yap›lan toplant›larda kriz ile ortak mücadele kara-

r› al›n›rken, ayn› zamanda talebi
yani tüketim ve yat›r›m› art›rmaya, iflsizli¤i azaltmaya yönelik
finansal düzenlemelere gidilmesine de karar verildi¤i an›msat›lan bültende, flöyle denildi:
“Söz konusu toplant›lar›n hemen ard›ndan IMF taraf›ndan
iki rapor yay›nlanm›flt›r. Bunlar
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (World Economic Outlook)
ve Küresel Mali ‹stikrar Raporu
(Global Financial Stability Report)’dur. Her iki raporun ortak
özelli¤i 2009 y›l› dünya ekonomisine iliflkin kötümser beklentiler
içermesidir.”
Ülkelerin krizi çözmede iç dinamiklerini yani iç talebi art›rmaya yönelik politikalar› öne ç›kartmalar› gerekti¤i vurgulanan
bültende, Türkiye ekonomisine
iliflkin son verilerin tam tersi
yönde gerçekleflti¤i kaydedildi.
Bültende, “Aç›klanan veriler içerisinde en önemlileri, kurulan
ve kapanan flirketlere iliflkindir.
2009 y›l› Mart ay›nda kurulan
flirket ve kooperatif say›s› geçen
y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 25,5
azalarak 4 bin 850’den 3 bin
613’e, kurulan ticaret unvanl› iflyerlerinin say›s› ise yüzde 15,3
azalarak 4 bin 506’dan 3 bin
815’e düflmüfltür. Bu rakamlar
ülkemizde giriflimcilik hevesinin, ifltah›n›n erozyona u¤rad›¤›n› göstermektedir” denildi.

MÜS‹AD: Krizin dibi görüldü

M

üstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) Genel Baflkan›
Ömer Cihad Vardan, gerek d›fl
ve gerekse iç piyasalardan gelen son verilerin, küresel krizde
dibin görüldü¤üne dair bir tak›m iflaretler sundu¤u belirterek, "Mart sanayi üretim verileri de bu sinyalleri güçlendiri-

yor" dedi.
Mart ay› sanayi üretim rakamlar›yla ilgili bir aç›klama
yapan Vardan, sanayi üretiminin Mart ay›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 20.9
azald›¤›n›, ancak bu rakam›n,
fiubat 2009 sanayi üretimine göre yüzde 13.4 daha ileride oldu¤unu söyledi.
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Hisarc›kl›o¤lu, yeniden
TOBB Baflkan› seçildi
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB 64. Genel Kurulunda yap›lan seçimde 1362 geçerli oyun tamam›n› alarak
yeniden baflkan seçildi.

T

OBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bin 362 geçerli oyun tamam›n› alarak yeniden baflkan seçildi. Seçimli 64. Genel Kurulu’nda bin
552 kay›tl›
delegeden
bin 385’i
oy kulland›. 23 oy
geçersiz
say›l›rken
tek aday
olan
TOBB
Baflkan›
M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu bin 362 geçerli oyun tamam›n› alarak yeniden baflkan seçildi.
TOBB’un 22. Baflkan› olan Hisarc›kl›o¤lu, 12 y›l görev yapan
ilk baflkan olacak. Salona girifli
s›ras›nda delegeler taraf›ndan
ayakta alk›fllanan Hisarc›kl›o¤lu, teflekkür konuflmas› yapt›.
Hisarc›kl›o¤lu, birlik ve beraberli¤in oldu¤u yerde bereketinde olaca¤›n› belirterek, “Baflar›n›n tamamen sahibi sizsiniz.
Sizlerle gurur duyuyorum. Eksiklikler noksanl›klar varsa bu
benimdir. Liderlik bunu gerektirir. Üç dönem odalar birli¤i baflkanl›¤› yapt›m. Bu bana karfl›
gösterdi¤iniz teveccühünüz. Sizlere hizmet etmek bu ülkeye
hizmet etmektir” diye konufltu.
Baflar›s›nda efli ve çocuklar›n›n büyük katk›s› oldu¤unu
belirten Hisarc›kl›o¤lu, hizmet
etmek için ailesinin kendisine
f›rsat verdi¤ini kaydetti. Hisarc›kl›o¤lu, “Evde huzursuzluk olsa ne iflinizle ne odan›zla ilgilenebilirsiniz. Baflar›n›z›n yüzde
51’i onun hakk›. Onlar›n hakk›n› verin” dedi.

Salonda 365 oda ve birlik baflkan› bulundu¤unu ve bütün baflkanlar›n kardefli oldu¤unu vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, sadece
14 tanesini yönetim kuruluna
seçilebilece¤ini
söyledi.
Herkesin
yönetim
kurulu
üyesi oldu¤unu,
kimsenin
ayr›s›
gayr›s›
olmad›¤›n› ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, “Aran›za
fitne ve fesat›n girmesine müsaade etmeyin” dedi. Baflkanl›k seçiminin ard›ndan, TOBB Yönetim Kurulu seçimi yap›ld›.
TOBB Yönetim Kurulu flu
isimlerden olufluyor; ‹stanbul
Sanayi Odas› Baflkan› Tan›l Küçük, Gaziantep Sanayi Odas›
Baflkan› Nejat Koçer, Ege Bölgesi Sanayi Odas› Baflkan› Ender
Yorganc›lar, Konya Ticaret Odas› Baflkan› Hüseyin Üzülmez, ‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan›
Murat Yalç›ntafl, Manisa Ticaret
ve Sanayi Odas› Baflkan› Bülent
Koflmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Baflkan› ‹lhan
Parseker, Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odas› Meclis Baflkan› fiadan Eren, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odas› Baflkan› Çetin Osman Budak, ‹stanbul Deniz Ticaret Odas› Baflkanvekili Halim
Mete, Ankara Ticaret Borsas›
Baflkan› Faik Yavuz, Edirne Ticaret Borsas› Baflkan› Mustafa
Yard›mc›, Diyarbak›r Ticaret
Borsas› Baflkan› Fahrettin Aky›l, Antakya Ticaret Borsas›
Baflkan› Mehmet Ali Kuseyri.

‹flsizli¤i ortadan kald›rmak
için 1 trilyon gerekiyor

H

azine müsteflarl›¤› verilerinden yap›lan belirlemeye göre, Ocak-Mart
döneminde teflvik belgesine ba¤lanan toplam 3 milyar 239,4 milyon lira tutar›ndaki 302 yat›r›m
projesi kapsam›nda 11 bin 966
kiflilik istihdam yarat›laca¤› bildirildi.
Buna göre yarat›lacak her bir
kiflilik istihdam bafl›na ortalama 270 bin 719 liral›k yat›r›ma
gidilece¤i belirlendi. TÜ‹K’in ifl
gücü istatistiklerine göre Ocak
dönemi itibariyle 3 milyon 650
bin kifli olan mevcut iflsizlerin

tümüne ifl bulmak için toplam
988.1 milyar liral›k yat›r›ma ihtiyaç duyuluyor.
TÜ‹K, aralar›nda ifl bulma
umudu olmayanlar›n da yer ald›¤› iflsizlik oran›na ifl aramay›p, çal›flmaya haz›r olanlar ile
mevsimlik çal›flt›¤› için iflsiz
durumda bulunanlar› iflsizlik
oran› hesaplamas›na katmazken, bunlar›nda dâhil edildi¤i
gerçek iflsizlik ise 6 milyon 334
bine ulafl›yor. Gerçek iflsizli¤e
göre ise yap›lacak yat›r›m miktar› 1 trilyon 714 milyar 734,1
milyon TL’ye ç›k›yor.

fiefik ÇALIfiKAN /
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Kabine de¤iflikli¤i
ve ekonomide stil

Y

erel seçim sonras› beklenen
kabine de¤iflikli¤i nihayet gerçekleflti. Ülkemiz,2011 y›l›nda
yap›lacak genel seçime herhangi bir
de¤ifliklik olmaz ise bu kabine ile gidecek. Ülkemizin içinden geçti¤i
ekonomik ve siyasal flartlar göz
önünde bulunduruldu¤unda yap›lan
kabine de¤iflikli¤inin çok yetersiz oldu¤u kanaatindeyim. Zannederim
Ak Partinin içinde bulundu¤u flartlar
daha baflat rol oynad› kabine de¤iflikli¤inde. De¤iflikli¤in tek olumlu
taraf›, D›fl ‹flleri Bakanl›¤›nda yap›land›r. Ak Parti iktidara geldi¤i günden bu yana Ahmet Davuto¤lu’nun
kurgulad›¤› bir d›fl politika izleniyordu. Ancak davul baflkas›n›n omzunda tokmak baflkas›n›n elinde bir görünümü vard› d›fl politikan›n. Politikan›n sahibin yetki ve sorumluluk
üstlenerek d›fliflleri bakanl›¤›n›n bafl›na geçmesi son derece isabetli olmufltur. Di¤er taraftan Ak Parti hükümetinin bu güne kadar uygulad›¤›
politikalardan sadece d›fl politikas›n›n bir “sitili=stratejisi” vard›r.
Ekonomi kurmaylar›nda yap›lan
de¤ifliklik ise herhangi bir “stili=stratejiyi” ça¤r›flt›rmamaktad›r.
Oysa içinde bulundu¤umuz atmosferde en çok ihtiyac›m›z olan ekonomide de “stili=stratejisi” olan bir
yönetim anlay›fl› idi. Ali Babacan’›n
Ekonomiden Sorumlu Bakanl›¤a getirilmesi, Mehmet fiimflek’in Maliyeye kayd›r›lmas›, Naz›m Ekren,
Kürflat Tüzmen, Kemal Unak›tan’›n
kabine d›fl› kalmas› herhangi bir
“stil=strateji” içermemektedir. Yeni
ekonomi yönetimi proaktif olarak
ortaya herhangi bir “stil=strateji”
koymayan, durumu idare edecek
teknik beceriye sahip bir ekip olaca¤› kanaatindeyim. Ancak yeni kabinenin ekonomide kedisine 20032007 aras›n› referans olarak almas›, dikiz aynas›na bakarak araba sürmeye benzer. Araba mutlaka kaza
yapar. Oysa söz konusu dönemin
kurgulay›c›s› Kemal Dervifl, IMF ve
Dünya Banas› idi. Uluslararas› piyasalar›n bu program› destekleyecek
bir atmosferin de olmas› Ak Partini
flans› oldu. Bu flans, Ak parti taraf›ndan “ihdas” edilmifl gibi anlafl›ld›¤› için, bugün ulusal ve uluslararas›
krize asimetrik yaklafl›lmakta ve tepki verilmektedir. Garip olan Kemal
Dervifl’in kurgulad›¤› sistem sayesinde Mali piyasalardaki dengenin korunmas›n› Ak Parti kendisine mal
etmektedir. Bu anlay›fl da ekonomideki k›r›lganl›¤› ve kas›lmay› daha
da art›rmaktad›r.
Ekonomi yönetiminin ortaya bir
“stil=strateji” koyamamas› ülkeyi
h›zla deflasyona sürüklemektedir.
Merkez Bankas›n›n son derece pozitif ataklar› maliye politikas›ndan
destek görmedi¤i için bir türlü reel
sektördeki kan kayb›n› durduramamaktad›r. Gelir kayb›n› (iflsizli¤i),
servet daha sonra da sermaye kayb›
takip eder. ‹malat sanayindeki bir
kiflilik istihdam, ticarette iki kifliyi,
hizmetler sektöründe de üç kifliye istihdam sa¤lar. ‹malat sanayindeki
düflüfl ticareti ve hizmetleri de olumsuz etkileyecektir. Gelirin olmad›¤›
yerde faizler, kurlar ve enflasyon

düfler. Burada belirleyici olan iflsizliktir. Bu ortamda faiz, kur ve enflasyondaki düflüflü baflar› olarak sunmak ak›l tutulmas›d›r. Sebep ile sonuç kar›flt›r›lmaktad›r. Böyle bir ak›l
tutulmas›n› son alt› y›lda zaten yaflad›k. Ülkenin d›fl ticaret aç›¤› son alt›
y›lda 286 milyar dolar, özle flirketlerin yurt d›fl borcu 150 milyar dolar,
hane halklar›n›n borcu da 100 milyar TL artm›flt›r. Bu ortamda biz,
bütçe dengesini sa¤lad›k, faizleri ve
enflasyonu düflürdük, kamu borcunu
GSMH’ya oran›nda AB ölçütlerini
yakalad›k diye sevindik. D›fl aç›¤›n
finansman› kaliteli diye övündük.
Dolar olarak GSMH’m›z artt› diye
keyiflendik.
Oysa d›fl ticaret aç›¤› ile enflasyon madalyonun iki yüzü gibidir.
Cari aç›¤›n artt›¤› ortamda enflasyon düflüyor ise bu gerçek de¤ildir.
Ülkede tasarruf aç›¤›, kay›t d›fl›l›k
var ve d›fl aç›k ile enflasyon ayn›
anda düflüyorsa ülke a¤›r bir durgunlu¤a giriyor demektir. D›fl aç›¤›n
oldu¤u ortamda ithalden ve iç tüketimden al›nan KDV ve ÖTV ile bütçe dengeye geliyorsa bu, buz üzerine yaz› yazmak demektir. Özellefltirme gelirleri ile sa¤lanan bütçe dengesi, Özellefltirmelerin kar pay›
transferleri ile cari aç›kta kronik aç›¤a neden olur. Ve her fleyden
önemlisi, verilen d›fl aç›k, kurlar›n
düflük tutulmas›, reel faizlerin yüksek olmas›, yabanc› tasarruflara s›f›r
vergi uygulanmas›, kay›t d›fl›l›kta en
ufak bir iyileflmenin yap›lmamas› ülkenin flah damar› olan istihdam kabiliyetine a¤›r bir darbe inmesine
neden olmufltur.
Son alt› y›lda ekonomideki ak›l
tutulmas› sayesinde “Alis harikalar
diyar›ndayd›”. Alis’in rüyada oldu¤u
anlafl›ld›.
Ancak ülkemizin sahip oldu¤u
baflka gerçeklerde bulunmaktad›r.
Dünyan›n en önemli flehri ‹stanbul
bizdedir. Çin’den ‹talya’ya kadar en
güçlü imalat sanayi bizdedir. Komflu
ülkelerin hiç birinde bu saatten sonra imalat sanayi ve mali kurumlar
kurulamaz. Tekstilde komflu ülkelerinin hiç biri bizimle rekabet edemez.
Etraf›m›zdaki hiçbir ülkede bizim kadar müteahhitlik kabiliyeti bulunmamaktad›r. Civar›m›zda bizden daha
güzel turizm tesislerine sahip ülke
bulunmamaktad›r. Bast›r›lm›fl bir derinli¤i ve hacmi olan talep açl›¤› bulunmaktad›r. Bankac›l›k sektörümüz
ülkemize ve tüm dünyaya güven vermektedir. Faizlerdeki düflüfl sayesinde Bütçede faiz giderlerimiz önümüzdeki iki y›lda yaklafl›k 50 milyar
düflecektir. Emtia fiyatlar›ndaki ve iç
talepteki düflüfl de d›fl aç›¤›m›z› azaltacakt›r. Irak’ta güvenlik artmaktad›r
ve Irak için ülkemiz cazibe merkezidir. Ülkede tek bafl›na bir iktidar bulunmaktad›r. Bütün bu olumlu veriler
ülkemizin para alanda 2001 de Kemal Dervifl sayesinde sa¤lanan anatomi ve fizyoloji düzenlemesinin maliye politikas› ve reel sektör alan›nda
da yeniden yap›lanmas› için büyük
bir f›rsat sunmaktad›r. Yap›lmas›
gereken ekonomide “sitil ve stratejiye” sahip bir yönetim anlay›fl›n›n
ortaya konmas›d›r.
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Avrupa ‹flletmeler A¤› (EEN) ve KOSGEB

R

ekabet Edebilirlik ve Yenilik
Program›n›n (CIP) alt bileflenlerinden biri olan Giriflimcilik ve
Yenilik Program› içinde yer alan
“Avrupa ‹flletmeler A¤› ” projesi ile;
Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve
Yenilik Aktar›m Merkezleri (IRC) taraf›ndan verilen hizmetlerin entegrasyonu, basitlefltirilmesi, kalitesinin art›r›lmas›, hedef kitleye ulafl›m›n›n h›zland›r›lmas› ve
profesyonelleflmesi amaçlanmaktad›r. Oluflturulan
bu yeni a¤, Avrupa Bilgi
Merkezlerinin ve Yenilik
Aktar›m Merkezlerinin
hizmetlerini tek bir flemsiye alt›nda toplayacak ve
KOB‹'lerin 7.Çerçeve
Program›ndan daha fazla
faydalanabilmesi için bilgilendirme faaliyetlerini gerçeklefltirecektir.
Böylece, AB genelinde
say›s› 71 olan IRC’lerin
ve 270 olan ABM’lerin
yerini say›s›n›n tahminen
100 civar›nda olan Avrupa ‹flletmeler A¤› merkezleri alm›flt›r. Türkiye’de ise
7 bölgede, 7 Konsorsiyum bünyesinde KOSGEB, sanayi - ticaret oda-

lar› ve üniversitelerden oluflan 35
Merkezde KOB‹’lere hizmet sunulmaktad›r. Söz konusu 7 Konsorsiyum içinde 10 KOSGEB Merkezi yer
almakta olup, 5 Konsorsiyumda
Konsorsiyum lideri olarak görev almaktad›r.
Avrupa ‹flletmeler A¤›n›n Türkiye’de bulunan 7 konsorsiyumdan biri
olan BSN ANATOLIA
Konsorsiyumunun Koordinatörü ve orta¤› KOSGEB
OST‹M ‹flletme Gelifltirme
Merkez Müdürlü¤üdür.
Avrupa ‹flletmeler A¤›na
on-line ba¤l› BSN ANATOLIA ortaklar›;
¸ KOSGEB OST‹M ‹flletme Gelifltirme Merkez
Müdürlü¤ü
¸ ODTÜ Teknokent
¸ KONYA Sanayi Odas›
¸ KAYSER‹ Ticaret
Odas›
¸ ERZURUM Ticaret
Sanayi Odas›
¸ TTGV dir.
Ocak 2008’den itibaren BSN Anatolia Konsorsiyumunda çal›flan uzman
dan›flmanlar KOB‹’lere bilgilendirme, ticari
iflbirlikleri ve teknolo-

TESK “harcama
çeki” bekliyor

‹

flsizli¤in yüzde 15.5 ile Cumhuriyet tarihinin
rekorunu k›rd›¤›n› ifade eden TESK Genel
Baflkan› Bendevi Palandöken, ülke genelinde
en fazla istihdam›n hizmet sektörünce sa¤land›¤›n›, ancak bugüne kadar aç›lan 5 paketten tek yararlanamayan kesimin de yine hizmet sektörü oldu¤unu söyledi.
TESK Genel Baflkan› Bendevi Palandöken yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, kriz ortam›n› en çok küçük
esnaf ve sanatkarlar› vurdu¤unu belirterek flunlar› dile getirdi:“Daha önce
çal›fl›p da flu an iflsiz olanlar›n yüzde 42,6’s› hizmetler sektöründen, yüzde
26,5’i sanayi sektöründe çal›flm›fl olan iflsizlerden olufluyor. Buna ra¤men sanayi
kesimine yönelik destek
paketi aç›klan›rken, yaklafl›k iki kat› iflsizlik oran›na
ulaflan küçük esnaf ve iflletmelere yönelik bir önlem
paketinden hiç söz edilmiyor. Bu sektörler, insan eme¤inden ziyade makine
kullanan sektörler oldu¤u için iflsizli¤in çözümüne do¤rudan katk›da bulunamayacaklard›r. En
önemlisi KDV ve ÖTV’si indirilen mallar genelde
ortan›n üstü ve üst gelir grubunun sat›n alaca¤›
mallard›r. Krizin olumsuz etkilerinin giderilebilmesi yaln›zca üst gelir gruplar›na verilecek desteklerle çözümlenebilir boyutlar› çoktan aflm›flt›r.
Bunun içindir ki alt gelir grubundaki insanlara
bu dönemde verilecek parasal destek, krizin ekonomik ve sosyal yap›m›za neden oldu¤u olumsuzluklar›n giderilebilmesi için son derece önemlidir.
Bu vesileyle daha önce gündeme getirilen ancak
uygulamas›ndan vazgeçilen “harcama çeki” konusunun hükümetçe bir kez daha de¤erlendirilmesini talep ediyoruz.”

jik destek alanlar›nda ücretsiz olarak
hizmet vermektedir. Verilen hizmetler;
Bilgilendirme;
- Seminer & E¤itimler: AB mevzuat› ve politikalar› hakk›nda,
- Sorular›n cevaplanmas›: AB
mevzuat›, politikalar›, programlar›,
Pazar araflt›rma konular›nda gelen
her türlü sorunun cevaplanmas›,
- E-posta duyurular›:‹ haleler, haberler, AB proje ça¤r›lar›,
Ticari ‹flbirlikleri;
- KOB‹lerin uluslar aras› ikili görüflmelere ve efllefltirme etkinliklerine
kat›l›m›n›n organize edilmesi,
- KOB‹lerin yurt d›fl›ndan ticari ortak aray›fl› taleplerinin veya bu konudaki duyurular›n veri taban›nda paylafl›lmas›,
- AB pazarlar›nda yat›r›m-iflbirli¤iihracat olanaklar›
Teknolojik Destek
- KOB‹lerin arge ihtiyaçlar›n›n belirlenerek, teknoloji transferlerine veya yeni teknoloji aray›fllar›na destek
verilmesi,
- KOB‹lerin ziyaret edilerek teknolojilerinin tespiti ve de¤erlendirilmesi,
- Teknoloji pazar› faaliyetleri,
- Teknoloji transferi anlaflmalar›,
- Ar-Ge ve 7. Çerçeve programlar›n›n tan›t›m›d›r.

Yukar›da
bahsedildi¤i üzere; 2008 y›l›
Ocak ay›ndan
itibaren bafllaFerda Kalafat
yan Avrupa ‹fl(Ostim ‹gem
letmeler A¤›” ile
KOB‹
Uzman›)
kendi ülkesinde
Avrupa ‹flletmeler A¤›na ba¤l› bir merkeze baflvuran
KOB‹, a¤a ba¤l› 44 ülkeden 600’e
yak›n merkeze ulaflm›fl olur. Böylece,
KOB‹ler tek bir telefon veya e-posta
ile istedikleri ülkeyle veya konuyla ilgili 4000’den fazla uzman›n dan›flmanl›¤›nda, Avupa Birli¤i yabanc› ortak aray›fllar›, yeni pazarlara girifl,
yeni teknoloji aray›fllar› ve teknoloji
iflbirlikleri, sektörlerindeki inovasyon
olanaklar›, AB nin 7. Çerçeve Program›na kat›lma ve bu program›n
olanaklar›ndan faydalanma konusundaki hizmetlere ulaflm›fl olur. Yeni
a¤›n, size sa¤lad›¤› bu hizmetlerden
ücretsiz yararlanmak için BSN
Anatolia KOSGEB Ostim ‹flletme
Gelifltirme Merkezine baflvurabilirsiniz.
KOSGEB Ostim ‹flletme Gelifltirme
Merkezi Cevat Dündar Cad
No:156 OST‹M/ANKARA/
Telf: 0.312.5928400

Söylemez: Zombi bankalar›
yaflat›rsak bu kriz bitmez

E

konomiden Sorumlu Eski Devlet
Bakan› Ufuk Söylemez, OS‹AD’›n konu¤u olarak Ostimlilerle bulufltu. “Ekonomik Kriz ve Ç›k›fl
Yollar›” konulu bir söylefliye kat›lan
Söylemez, hükümetin IMF ile ilgili politikalar›n› elefltirerek “Zombi bankalar› yaflatarak bu kriz bitmez” dedi.
Gerçek rekabetçi piyasa ekonomisinin üretimden, arzdan ve onun yaratt›¤› istihdam ile talepten geçti¤ini ifade eden Söylemez, son 15 y›ld›r dünya
ve Türkiye ekonomisindeki geliflmelerin tam tersi yönde gitti¤ini belirtti.
Dünyadaki ekonomik sistemi “saadet
zinciri”ne benzeten Söylemez, “Bir koyundan on post ç›karm›fllar. Bir kâ¤›d› milyon dolarlarla elden ele dolaflt›rm›fllar. Batm›fl bir ekonominin kâ¤›tlar›n› al›yoruz. Kapitalizmin mabedi
Amerika, o kadar büyük bir sahtekârl›k ekonomisi yaratm›fl ki kendi bile
dokunamaz hâle gelmifl. Diyelim elinizde 2 milyon dolarl›k bir Amerikan
bonosu var, bunu de¤ifltiremiyorsunuz” fleklinde konufltu. Krizin nedeninin “üretmeden tüketmek” oldu¤unun
üstünde duran Söylemez, dünya ekonomisinin bu krizden hâlâ ders ç›karamad›¤› konusunda da elefltiri getirdi. Bugün pek çok yabanc› bankan›n
batt›¤›n› ifade eden Söylemez, “Zombi
bankalar› yaflat›rsak bu kriz bitmez”
uyar›s›nda bulundu. Söylemez, pek
çok ekonomistin baz› bankalar› kamulaflt›rmak konusunda hemfikir oldu¤unu da belirterek, “Uyar›lar›m›z, önlemlerimiz sadece reel sektör için de¤il, finans sektörü için de olmal›. Finans sektörü ve reel sektör bir elman›n iki yar›s› gibidir, biri olmadan di-

¤eri olmaz” dedi.
Söylemez, IMF’den borç alarak krizden ç›kmay› beklemenin de “bir rüya”
oldu¤unu ifade ederek hükümete
“Ucuz ve s›cak para kolay biter. Ama
bu süreç içinde sen KOB‹’leri yok
edersin. Üreten, yat›r›m yapan, dolay›s›yla toplumun omurgas› olan müesseseleri bat›rma. Bunlar›n rekabet gücünü öldürme. ‹thalata dayal› bir sanayi
yap›s›yla istihdam› öldürme. Bölgesel
teflvikler ver. Güneydo¤u’da teflvikler
ver, oradaki sanayiciyi, esnaf›, çiftçiyi
yan›na al. Orada zarar›n olsa da üret;
ama orada üret, burada de¤il”
ça¤›r›s›nda bulundu.
Söylemez, Türk ekonomisinin
2009’da iyileflmesinin de bir mucize
olaca¤›n› ve düzelmenin 2010’u bulaca¤› görüflünde oldu¤unu belirtti.
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Havalar nas›l
olacak?

B

ugünlerde herkes birbirine ayn› soruyu soruyor: Havay› nas›l
görüyorsun?
Piyasalar ne zaman aç›lacak? Sizin ifller nas›l? Herkes birbirini kolluyor. Durum
K›z›lderili kabile flefinin k›fla
haz›rlanmas›na benzemeye
bafllad›:
K›fl›n bafl›nda K›z›lderililer
flefin etraf›na toplanm›fl, k›fla
nas›l haz›rlanacaklar›na karar vermek için k›fl›n sert
mi, yoksa yumuflak m› geçece¤ini ö¤renmek isterler.
fief atalar›n›n sahip oldu¤u
yetenekleri çoktan kaybetmifltir. ‹fli sa¤lama almak
için kabilesine k›fl›n sert geçece¤ini ve ona göre odun
toplamalar›n› söyler.
‹lk anda durumu geçifltiren ak›ll› flef, birkaç gün
sonra yak›nlardaki meteoro-

loji istasyonuna telefon eder:
Bu k›fl so¤uk mu geçecek
sizce? diye sorar.
Meteorolog cevap verir:
Evet, so¤uk geçece¤e benziyor.
Bu cevab› alan flef derhal
kabilesine döner ve k›fl›n
çok sert geçece¤ini, daha
çok odun toplamalar› gerekti¤ini söyler. Bir süre sonra
meteoroloji istasyonunu tekrar arar ve sorar: K›fl hâlâ
so¤uk mu geçece¤e benziyor?
"Evet" der meteorolog:
"Oldukça so¤uk geçece¤e
benziyor."
fief kabilesine döner ve
sadece odunlar› de¤il bulabildikleri her çal› ç›rp›y› toplamalar›n› ister.
Birkaç gün sonra meteoroloji istasyonunu tekrar
arar: "K›fl›n sert geçece¤in-

den gerçekten emin misiniz?"
Adam:"Kesinlikle. Bugüne
dek yaflanan en sert k›fllardan birini yaflayaca¤›z gibi
görünüyor.
“Nas›l bu kadar emin olabiliyorsunuz?” diye sorar
flef…
Meteorolog yan›tlar: "K›z›lderililer ç›lg›nlar gibi odun
topluyorlar da ondan..."
Hava durumuyla ilgili
taraflar›n afl›r› tespitlerinin
ifade edildi¤i ortamlarda,
fleflerin yeteneklerini kaybetmifl olabileceklerini, teknisyenlerin de yeteneksiz fleflerin davran›fl›na göre
hüküm verebileceklerini dikkate alarak temkinli olmak
laz›m. Yine en iyisi biz
iflimizi yapmaya devam edelim. Bu havalar gelir geçer…
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KOSGEB’DEN
OST‹ML‹ KOB‹’LERE
DUYURU
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve
Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› Kurulmas› Hakk›ndaki 3624 Say›l› Kanunu’nda de¤iflikliler
yap›ld›. Söz konusu de¤iflikler 05 May›s 2009
tarihli Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Bu kapsamda, kurulufl tarihinden bu yana
imalatç› KOB‹’lere hizmet ve destek sunan
KOSGEB, imalat d›fl› sektörlere de hizmet ve
destek sunma konumuna geldi.
Bu ba¤lamda, bahsi geçen Kanun De¤iflikli¤ine göre, KOSGEB mevzuat›nda yap›lacak
de¤ifliklere kadar, KOSGEB OST‹M veritaban›na kay›tl›, imalat sanayi iflletmelerinden kanunun yay›mland›¤› tarih itibari ile Stratejik Yol
Haritas› (SYH) ifllemleri tamamlanarak Genel
Sözleflme imzalanm›fl iflletmeler, desteklere
müracaat edebilecek ve Destek Sözleflmesi
imzalanabilecek olup, kanunun yay›mland›¤›
tarih itibari ile Genele Sözleflmesi imzalanmam›fl, ikinci SYH ve Genel Sözleflme dönemi
güncelli¤i tamamlanmayan Genel Sözleflme
imzalanmayacakt›r.
‹kincil mevzuat düzenlenene kadar ise
imalatç› KOB‹’ler, KOSGEB OST‹M veritaban›na kay›t, Yararlan›c› Durum Tespit Formu
(YDTF) ve KOB‹ Beyannamesi doldurma/güncelleme ile SYH ifllemlerini tamamlayarak
komisyon aflamas›na kadar yapabileceklerdir.
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OSBÜK Mahmut Y›lmaz’la devam

O

rganize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluflu (OSBÜK)
VII. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 3 May›s 2009 tarihinde TOBB toplant› salonunda 160 delegenin kat›l›m›
ile gerçeklefltirildi.
Genel Kurula kat›lan Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar› Ali Bo¤a,1 May›s 2009 tarihinde yap›lan 60. Hükümetin kabine de¤iflikli¤i sonucu
göreve gelen Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün' ün ve
yine ayn› de¤ifliklik ile Devlet
Bakan› olarak görev teslimi
yapan bir önceki Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan'›n selamlar›n› iletti. Bo¤a,
kendisinin yeni göreve gelmesine
ra¤men sanayi ve üretimin sorunlar›na çok yak›n oldu¤unu ve
Türkiye ekonomisi için OSB'lerin öneminden bahsetti. Ayr›ca
OSB'lerin sorunlar›n›n çözümünde hep birlikte çal›flacaklar›n› belirtti.
Daha sonra kürsüye gelen Ma-

latya milletvekili Mücahit F›nd›kl›, bir milletvekili ve eski bir

raporunu okuyan OSBÜK Yönetim Kurulu Baflkan› Mahmut Y›l-

OSB temsilcisi olarak OSB, sanayi ve üretim için yap›lmas› gerekenler için hem kendisinin hem
de tüm vekil arkadafllar›n›n
OSB'lerin sorunlar›n›n çözümünde ellerinden geleni yapacaklar›n› vurgulad›.
Yönetim Kurulunun May›s
2008-Nisan 2009 dönemi faaliyet

maz OSBÜK'ün, OSB'lerin sorunlar›n›n çözümünde geçen dönemde yap›lan çal›flmalardan bilgi
sundu. Daha sonra yeni yönetim
kurulu seçimi yap›ld›. Tek listenin sunuldu¤u seçimi Mahmut
Y›lmaz listesi kazand›. Yeni yönetim kurulu, asil yedek ve denetim kurulu flu flekilde belirlendi:

YÖNET‹M KURULU: Mahmut
Y›lmaz-Bursa Ticaret ve Sanayi
Odas› OSB, M. Nurettin Özdebir-ASO I. OSB, Cahit Nak›bo¤lu-Gaziantep OSB, Ahmet Hasyüncü-Kayseri OSB,
Tahir Büyükhelevac›gil-Konya OSB, ‹smail Kad›o¤lu-Eskiflehir Sanayi Odas› OSB,
Bekir SÜTCÜ-Adana Hac› Sabanc› OSB, Mustafa Ya¤l›-Çorum OSB, Nuri KONAK-‹kitelli OSB. Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri: Hakk› Attaro¤lu-Torbal› OSB, Hazim
Sesli-Uflak OSB, Ahmet KayaASO II. ve III. OSB, Hac› Osman Y›ld›r›m-Sivas I. OSB,
Mustafa Tafldelen-Demirtafl
OSB, Ömer Ünsal-‹stanbul Deri
OSB, Salim Güllüp›nar-Antalya
OSB, Adnan Keleflo¤lu-‹stanbul
Beylikdüzü OSB, Mustafa Kemal
Sözen-Konya Karap›nar OSB. Denetim Kurulu As›l Üyeler: Hasan
Hüseyin Erkoç-Malatya Merkez
I. OSB, Mehmet Do¤anlar-Ni¤de
OSB.

‹ki Bakan›n da selam› var…

n OSBÜK’ün VII. Genel Kuruluna Sanayi ve Ticaret Bakan›’n›n yeni de¤iflti¤i günlere
denk gelince genel kurul “Bakans›z” kald›. Ancak selamlar› vard›. Sanayi Bakanl›¤›
Müsteflar› Ali Bo¤a önceki Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan ve Yeni Sanayi ve
Ticaret Bakan› Nihat Ergün’ün selamlar›n› getirdi.
n Genel Kurul’da faaliyetlere iliflkin müzakere s›ras›nda
“gerçi size daha önce raporlar
gönderildi” denilerek gündem
maddelerinin “geçifltirilmesi”
ve çabucak oylanmas› elefltirilere neden oldu. Çünkü kimi
delegeler “bitse de gitsek” derken, kimileri de “OSB’ler olarak çok sorunumuz var, bunlar› baflka nerede konuflaca¤›z”
diye yak›nd›.
n Geciken OSBÜK aidatlar›n›n faizlerinin aff› kabul edildi
ancak kimi üyeler aff›n ödeme
yapan OSB’lere haks›zl›k oldu¤unu ve bu uygulaman›n kötü
örnek olaca¤›n› söylediler. Divan Baflkan› da maddeyi, “vergi aflar›nda benzer uygulamay› devlet de hep yap›yor” diyerek mazur gösterdi.
n OSBÜK’ün TOBB çat›s›
alt›nda faaliyet göstermesinin
sak›ncal› oldu¤unu, TOBB yönetiminde sanayicilerin beflte
bir oran›nda temsil edildi¤ini,
bu kuruluflun AB sürecine ve
reformlara iliflkin görüfl belirtirken, sanayicilerin sorunlar›-

na yönelik olarak yeterince
mücadele etmedi¤i, OSB’lerle
ilgilenmedi¤i iddia edildi. OSBÜK’ün TOBB çat›s›ndan ç›kmas› istendi.
n OSB’lere istihdam› zorunlu hale getirilen personel konusunda da flikâyet geldi. Yasal yükümlülük olarak özürlü,
çevre mühendisi, gümrük eleman›, enerji verimlili¤i temsilcisi, kurum doktoru gibi bulundurulmas› istenen elemanlar listesinin kabard›¤›; bu uygulaman›n s›k›nt› yaratt›¤›;
bunlara iliflkin olarak OSB’lere kamudan bir destek sa¤lanmad›¤› dile getirildi.
n Seçim maddesinde tart›flma ç›kt›. Divana tek liste verildi. Yönetim kurulu aday listesinde yer verilece¤i bildirilmesine karfl›n, isimlerinin olmad›¤›n› söyleyen ‹zmir Atatürk OSB Baflkan› Hilmi U¤urtafl, Mahmut Y›lmaz’› ‘icazetli’
olmakla suçlad›. Temsil ettikleri OSB Ortak Platformunun
ç›kan yasa ve yönetmeliklere
katk› verdi¤ini, uzlaflma sa¤lad›klar›n› ancak flimdi yönetimden yeniden d›flland›klar›n›
söyleyen U¤urtafl kendini destekleyen delegelerle birlikte salonu terk etti.
n Mahmut Y›lmaz, elefltirileri yan›tlad›. Baz› kiflileri seçim öncesi yönetime girmeleri
için öneride bulundu¤unu ancak bu kiflilerin karars›z davrand›klar›n›, yönetime girmek
istemediklerini savunarak,

“flimdi yine birlikte çal›flal›m”
ça¤r›s› yapt›.
n Mahmut Y›lmaz’›n listesi
seçimi yeniden kazand›. OSBÜK Yönetiminin geçen dönemde do¤algaz konusunda
flirket oluflturmas›, OSB yönetmeli¤ine aktif kat›l›m›, enerji
da¤›t›m› konusundaki giriflimleri ve bölgesel toplant› organizasyonu olumlu çal›flmalar olarak puan toplad›.
n Dilek ve temenniler maddesine gelindi¤inde ise ne yaz›k ki konuflmalar bofl salona
yap›ld›. Seçilenlerin kutland›¤›
salonda dilek ve temennilerin
muhataplar› olmad›¤› gibi,
paylafl›p destek verecek delege
de yoktu.
n OSBÜK yararl›, etkin ve
gerekli bir kurulufl olabilece¤ini geçen süreçte kan›tlam›flt›r.
Yönetime muhalif gruplar
oluflmas› ve elefltiriler demokrasinin gere¤idir. Sorunlar› ve
ç›karlar› ortak olan OSB’lerin
kendi aralar›nda çekiflerek

enerji kaybetmeleri ise hedefe
odaklanmay› önlüyor. Ülkemizdeki tüm OSB’leri temsil
etme iddias›ndaki OSBÜK yöneticileri farkl› seslere kulak
vermeyi sürdürmeli.
n OSBÜK sivil toplum kuruluflu ise, mesleki sorunlar›
savunacak ise hem TOBB’un
hem de resmi makamlar›n var
oldu¤u söylenen güdümünden
kurtulmal›. Resmi makamlar›n
ya da bir birli¤in döneme uygun izledi¤i politika ile OSBÜK’ün temsil etti¤i OSB’lerin
ekonomik ç›karlar› her zaman
eflleflmeyebilir. Yönetim daha
özgür davranabilirse, bu yöndeki elefltiriler azalacakt›r.
Herkesin farkl› fikirleri olabilir ancak bu kuruluflun siyasetin çekiflme alan›na dönüflmesi
ya da bu izlenimi vermesi
OSB’lere, dolay›s› ile Türk
sanayine zarar verir.
n Naçizane…

Genel Kurul Notlar› / Kemal ÇEKÜÇ
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Nuri Demira¤’›n torunu Prof. Dr. Onaral Ostim’e konuk oldu:

Bilgi toplumunda yeni bir kuflak yetifltirece¤iz

Ü

nlü Türk giriflimcilerinden Nuri Demira¤’›n torunu Prof. Dr. Banu Onaral
Ostim’de “Yenilikçi Toplum ve
Kalk›nma Ekosistemi” konusunda konferans verdi.
Onaral’›n sunumunu Ostim
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Nurettin Özdebir, KOSGEB
Baflkan› Mustafa Kaplan, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya B.Güvenç, Sanayi Bakanl›¤›
Ar-Ge Genel Müdürü Ziya Karabulut, Sinerjitürk Platformu Yöneticisi Abdullah Raflit Gülhan
ve Ostimli sanayiciler dinledi.
Philedelphia Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Bilim ve Sa¤l›k Sistemleri Fakültesi Kürsü Profesörü ve Türk Amerikan Bilim ‹nsanlar› ve Akademisyenleri Derne¤i dönem Bakan› Prof. Dr. Banu Onaral, Ostim’de “Yenilikçi Topluma Geçifl,
Kalk›nma Ekosistemi” konulu
bir sunum yapt›.
Prof. Banu Onaral, Türkiye’nin zaten pek çok fleyi
yapmaya bafllad›¤›n›, sadece güç birli¤i ederek bunu
daha da gelifltirmesi gerekti¤ini vurgulad›. Onaral,
“Beyin gücümüzle küresel
rekabette farkl›l›k yarataca¤›z. Sanayinin akademik
hale gelmesi ve bunun içine kamuyu dahil etmesi ve
sivil toplum kurulufllar›yla
bütünleflebilmesi için doktoral› Ar-Ge çal›flanlar›na
ihtiyaç var” diye konufltu.
Bilim ve teknoloji ekosistemi için gerekli olan potansiyel
gücü “sosyal sermaye” olarak tan›mlayan Prof. Onaral flöyle dedi: “Kalk›nmada çal›flabilecek
herkesi aram›za katmal›y›z. ArGe mekezleri, teknoparklar, özendirici fonlar art›k bu konuyla ilgili herkese tan›d›k gelen kavramlar. Ancak stratejik güç bir-

“KALKINMADA çal›flabilecek herkesi aram›za katmal›y›z.
Stratejik güç birlikleri, yat›r›m ve risk sermayesi, sanayide
doktoral› Ar-Ge’cilere ve bilim pasaportuyla aç›k bilim yöresi bu konudaki gereksinimler. Bilimle u¤raflan insanlar
için bilim pasaportu olmal›. Bu pasaportla bilim adamlar›
istedi¤i yere vizesiz seyahat edebilmeli. Bunun yasalar›n›
yapmak çok kolay de¤il, ama bizim elimizde.”
akademik kalk›nma kurufludur
ne bir organize sanayi
merkezidir, bu Ar-Ge ile
bütünleflmifl bir e¤itim
alg›s›d›r. Çünkü sadece
derece alacak ö¤rencilerin yararlanabilece¤i
bir yer olarak s›n›rlanmam›flt›r bu, vatandafllar›m›z›n tamam›n›n yararlanabilece¤i bir yerdir. Yeni co¤rafi mekânlar da gerekmez
bunun için. Hâlihaz›rdaki imkânlar›m›zla, boflluklar›
doldurarak bunu
yapabiliriz ki Türkiye’nin tarihi, co¤rafi ve insan gücü zenginlikleriyle bu
mümkündür.”
Türkiye’nin medeniyetlerin geçifl noktas›nda oldu¤unu ve
bu konumun yerleflik
bir yaflam sundu¤una iflaret eden Onaral, küresel rekabetProf. Dr. Banu Onaral
teki farkl›l›¤› hayata
geçirmek için birlikte çal›flmak gerekti¤ini belirtti.
“Biz bu bilgi toplumunda yeni
bizim elimizde. E¤er Ankara zenbir kuflak yetifltirece¤iz” diyerek
ginliklerini bir araya getirebilirdevam eden Onaral, “e¤itim ve
se, bütünlefltirebilirse bir yaflam
Ar-Ge, uygarl›kla birleflecek. Bir
tarz› ortaya ç›kacak bu yaflama
sözcük türetebiliriz; “Uy-Ar-Ge”
inova yaflam diyoruz. Bu bir
diye. Bu bir uygar e¤itimdir, halsemt olabilir, bir mahalle olabik›n e¤itimidir. Sadece üniversite
lir. ‹çinde üniversite yok bunun;
çünkü bu ne bir üniversitedir ne e¤itimi de¤ildir, halk bir dönüflüme u¤rar. Bu toplumumuzun her
bir Ar-Ge kurulufludur ne bir
likleri, yat›r›m ve risk sermayesi, sanayide doktoral›
Ar-Ge’cilere ve bilim
pasaportuyla aç›k bilim yöresi bu konudaki gereksinimler.
Bilimle u¤raflan insanlar için bilim pasaportu olmal›. Bu
pasaportla bilim
adamlar› istedi¤i yere
vizesiz seyahat edebilmeli.
Bunun
yasalar›n›
yapmak
çok kolay de¤il,
ama

katman›n› etkileyecektir. Gençlerimizin çap› ayd›nl›k, bilim, sanat, geliflim; katmanlar› yeteneklilik, yetkinlik olacaksa bambaflka bir Türkiye dünyada yerini
alacakt›r. As›l olan insand›r. Sa¤l›k ve savunma konusunda Ankara’yla bafl edebilecek bir yer
tan›m›yorum ben. Bir de politikaya yak›n olmas› Ankara’ya ayr›cal›k vermektedir” diye konufltu.
Prof. Dr. Onaral, Ankara’n›n
koflullar›na göre özel olarak haz›rlad›¤› sunumun son bölümünü
flu sözlerle tamamlad›:
“Kim ki gelece¤in tan›m›n›
yapmaktad›r, o dünyan›n dönüflmesine neden olacakt›r. Biz bunlar›n neden burada yap›lmad›¤›n› düflünüyoruz. Sadece ortamlar
yeterli de¤il. Ancak geçti¤imiz 10
y›l içinde önemli ad›mlar at›ld›,
müthifl geliflmeler oldu. Fakat daha da geliflmemiz gerekli. Aç›k
bilgi toplumuna geçifl yolunda bu
bir yap›lanma. Bu imece usulü
hayata geçifl fleklinde bir yap›lanma olabilir. El elden üstündür.
Bir araya geldi¤imiz zaman birbirimizin üstünlü¤ünü de¤erlendiren insanlar›z. Demek ki bir
de¤iflimin ve dönüflümün bafllang›c›nday›z. Atatürk’ün sözünde
oldu¤u gibi, ‘Yapma olana¤› olan
iflleri yapmazsak tarih bize k›zar.”
AYDIN TEfiEKKÜR ETT‹
Sunum sonras› Onaral’a Ostim’deki Savunma Sanayi ve
‹fi‹M kümelerinin rozetleri tak›larak, Ostim yönetimi taraf›ndan
plaket verildi. Onaral’a sanayiciler ad›na teflekkür eden Ostim
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, “Bundan sonra inflallah
bu ‹nova Ankara, ‹nova Ostim’i
hayata geçiririz. ‹nsanlar›n yapt›¤› iyilik hiçbir zaman unutulmuyor. fiu anda Nuri Demira¤ büyü¤ümüz yok, ama ismi giriflimcili¤i sayesinde yafl›yor” dedi.

“‹novasyon yapamazsak kenardan seyrederiz”
‹
SO Baflkan› Tan›l Küçük, "Türk sanayinin 21. yüzy›lda yar›fla devam etmesini hedefliyorsak, ArGe ve inovasyon kapasitemizi
yükseltmek zorunday›z. Aksi
taktirde, saha kenar›nda oturup, oyunu seyretme riski ile
karfl› karfl›yay›z" dedi. ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Baflkan› Tan›l Küçük, son 25 y›lda
geliflmifl ekonomilerde yarat›lan katma de¤erin yar›dan fazlas›n›n inovasyondan kaynakland›¤›na ve inovasyonun merkezinde ise
Ar-Ge faaliyetlerinin yer ald›¤›n› belirtti.
Küçük, "Türk sanayinin 21. yüzy›lda yar›fla devam etmesini hedefliyorsak, Ar-Ge
teknoloji ve inovasyon kapasitemizi yük-

seltmek zorunday›z” dedi. "Marmara
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Sanayi ‹flbirli¤i"
konulu çal›fltayda konuflan Küçük, dünyay› etkisi alt›na alan
küresel finans krizine karfl›, krizin getirdi¤i acil sorunlar›n çözümüne odaklan›ld›¤›na dikkat
çekti. Küçük,"Küresel sistemde
baz› de¤ifliklikler olsa da esas
itibariyle rekabet yar›fl›, kald›¤›
yerden devam edecektir. O nedenle krize yo¤unlafl›rken, bir taraftan da sanayimizi, rekabet gücünü art›rarak gelece¤e tafl›maya yönelik, üniversite sanayi iflbirli¤i, mesleki e¤itim gibi
konular› ihmal etmemeliyiz" dedi. Bugün
rekabet üstünlü¤üne giden yolun "En az

girdi ile en fazla katma de¤eri yaratabilme" yetene¤ini gelifltirmekten geçti¤ini
dile getiren Küçük, katma de¤eri art›rmada en büyük imkan›n inovasyon olarak
karfl›lar›na ç›kt›¤›n› belirtti. Son 25 y›lda
geliflmifl ekonomilerde yarat›lan katma
de¤erin yar›dan fazlas›n›n inovasyondan
kaynakland›¤›na dikkat çeken Küçük,
"‹novasyonun merkezinde ise araflt›rma
ve gelifltirme faaliyetleri yer alm›flt›r.
Türk sanayinin 21. yüzy›lda yar›fla devam etmesini hedefliyorsak, Ar-Ge teknoloji ve inovasyon kapasitemizi yükseltmek zorunday›z. Aksi taktirde, saha kenar›nda oturup, oyunu seyretme riski ile
karfl› karfl›yay›z" dedi. "Mesleki ve teknik e¤itim sistemi yeniden yap›land›r›lmal›" Di¤er tarafdan üniversite-sanayi

iliflkisinde kopukluk oldu¤una da dikkat
çeken Küçük, bu kopuklu¤un mesleki
e¤itim de de yafland›¤›n›n alt›n› çizdi.
Küçük, "Ülkemizde özellikle genç iflsizli¤i yüksek boyutta olmas›na ra¤men, sanayicilerimiz mesleki e¤itim gerektiren
aç›k pozisyonlar› için, ifl tan›mlar›na uygun çal›flan bulamamaktan flikayetçi. E¤itim sistemimizin yetifltirdi¤i ifl gücü ile
sanayimizin talep etti¤i iflgücü aras›ndaki
bu kopukluk mutlaka giderilmelidir. Türkiye olarak, genç bir nüfus yap›s›na sahip
olmakla övünüyoruz. Mesleki ve teknik
e¤itim sistemimizin yeniden yap›land›r›lmas›n›, kalitesinin art›r›lmas›n› ve yayg›nl›k kazanmas›n› ülkemiz ve odam›z
için çok önemli ve temel bir hedef olarak
görüyoruz” dedi.
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Savunma sektörü ‹DEF’2009’da bulufltu
1

993 y›l›ndan itibaren Milli Savunma Bakanl›¤› ev sahipli¤inde, Türk Silahl› Kuvvetleri
Güçlendirme Vakf› sorumlulu¤unda düzenlenen, Türk savunma sanayisinin dünyaya tan›t›ld›¤›
IDEF’09 Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar› 27–30 Nisan tarihlerinde
‹stanbul Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleflti. Fuar›n
aç›l›fl›na Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, Genel Kurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤ ve çok say›da kuvvet komutan› kat›ld›.
Törende konuflma yapan Milli
Savunma Bakan› Gönül “Amac›m›z, savunma sanayi alan›nda dost
ve müttefik ülke temsilcileriyle maliyet etkin projeler gelifltirerek iflbirli¤i çal›flmalar›m›z› en üst noktalara getirmektir. Kaynaklar›n etkin kullan›lmas› halinde dünya
toplumlar›n›n refah›na, geliflmesine
ve uluslararas› bar›fl›n korunmas›na en büyük katk›y› sa¤layaca¤›m›za inan›yoruz” dedi.
Türk savunma sanayine iliflkin
de¤erlendirmede bulunan Gönül,
“2000'li y›llardan itibaren savunma
sanayinde temel hedefimiz, öncelik
verdi¤imiz alanlarda kendi tasar›mlar›m›z› yapmak ve savunma
sanayini uluslararas› alanda rekabet edebilecek flekilde yap›land›rmak olmufltur. Kendi tasar›m›m›z›
yapma imkân›m›z›n olmad›¤› alanlarda ise uluslararas› ortakl›k ve
iflbirli¤i projelerine yöneliyoruz.
A400M ulaflt›rma uça¤› projesi,
Müflterek Taarruz Uça¤› (JSF) projesi gibi konsorsiyum projelerine
sanayi orta¤› olarak kat›l›yoruz.
Hâlihaz›rda devam eden özgün tasar›m ve gelifltirme projeleri aras›nda ise; Altay modern ana muharebe tank›, MilGem korvet savafl
gemisi, orta ve uzun menzilli tanksavar füzeleri, operatif insans›z ha-

va araçlar› bulunmaktad›r. Son y›llarda özgün gelifltirmeye paralel
olarak, yayg›n bir ArGe program›
da yürütülmektedir.
Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve Milli Savunma Bakanl›¤›
bütçesinden kaynak sa¤lanan ArGe
projelerinin yan› s›ra bu konudaki
çal›flmalar›n büyük ço¤unlu¤unu,
TÜB‹TAK deste¤i ile 2005 y›l›ndan

itibaren bafllat›lan ArGe projeleri
oluflturmaktad›r" fleklinde konufltu.
Yerli ve yabanc› 464 firman›n
kat›ld›¤› fuarda, haz›rlanan resmi
delege programlar›yla dost ve müttefik ülkelerin Savunma Bakanlar›,
Genel Kurmay Baflkanlar›, üst düzey sivil ve askeri otoriteleri ile görüfl al›flverifllerinde bulunuldu. Ayn› zamanda haz›rlanan özel toplan-

Küme stand›n›
‹stanbul B.fiehir Belediye
Baflkan› Topbafl da ziyaret
etti.

t› alanlar›nda savunma sanayi ile
do¤rudan ya da dolayl› olarak iliflkisi olan tüm firmalar›n üst düzey
askeri, sivil ihtiyaç ve tedarik makamlar› ile yerli ve yabanc› heyetlerle görüflmesi sa¤land›.

OST‹Mli savunmac›lar
‘Biz de var›z’ dedi
l Ostim Savunma Yan Sanayi
Kümesi olarak IDEF 2009’a 64 küme üyesi firman›n logolar›n›n yer
ald›¤› ortak bir stant ile kat›ld›.
‹lk gün yaln›zca protokole aç›k
olan fuarda Ostim OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurul Baflkan Vekili S›tk› Öztuna, Küme Yürütme Kurulu üyeleri
ve küme üyesi 50 firman›n temsilcilerinin kat›l›mlar› ile güçlü bir
durufl sergiledi. Fuarda 800 adet
Ostim Savunma Yan Sanayi Rehberi

ve bin adet Küme Tan›t›m Broflürü
gerekli yerlere ulaflt›r›ld›. Firma
temsilcileri fuar süresince ana
tedarikçilerle görüflme imkân› buldular. Ayr›ca Küme Yürütme
Kurulu Üyeleri ve Küme Koordinatörü taraf›ndan SSM Yetkilileri,
Lojistik Komutanlar›, MSB Yetkilileri, Yabanc› Heyetler ve Savunma Sanayicileri Derne¤i (SASAD)
ile görüflmeler yap›larak Ostim
Savunma Yan Sanayi Kümesi hakk›nda bilgi verilerek iflbirli¤i alanlar› araflt›r›ld›.

Ostim, Savunma Sanayinde ad›ndan söz ettiriyor

G

eçti¤imiz y›l savunma
sanayi konusunda yeni
at›l›mlar yapan ve Savunma Yan Sanayi Kümelenme-

si ile bu sektörde giderek geliflen Ostim, IDEF 2009’la kamu
kurulufllar›n›n da dikkatini
çekti. Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› ile Ankara Sanayi
Odas›ndan (ASO) birer
grup Ostim’i ziyaret etti.
Ziyarete Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›ndan
Müsteflar Yard›mc›s› ‹smail Tohumcu, Sanayileflme Daire Baflkan› Nuran ‹nci, Sanayi Koordinasyon fiube Müdürü Demir Çi¤demo¤lu, Alper
Köse ve Ahmet Sefa Sat›r
ile ASO’dan Baflkan Nurettin Özdebir’in yan› s›ra Genel Sekreter Vekili
Ahmet M. Yaflar, Bas›n
Müflaviri Okan Saykun,
Gözde Gülkaya ve U¤ur
Ursavafl kat›ld›.
OST‹M OSB’deki sunumun ard›ndan konuklar
savunma sanayine yedek
parça üretimi yapan Ostim firmalar›n› ziyaret
ettiler. E-Berk, EMGE,
Dizayn Makina, Oscar

Miltek, Öznur Makina, Aral Ticaret ve Telmek’te gördüklerinden oldukça etkilendiklerini belirten Savunma Sanayi Müste-

flarl›¤› yetkilileri, Ostim’in savunma yan sanayi alan›ndaki
ço¤u ürünü üretebilir durumda
oldu¤unu söylediler.

12

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

MAYIS 2009

‹fl makineleri sektörü Ankara’da bulufltu

11.

Uluslararas› ‹fl
ve ‹nflaat Makine, Teknoloji ve
Aletleri Fuar› KOMATEK
2009 Ankara’da aç›ld›. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen fuar›n aç›l›fl›nda
ASO Baflkan› Nurettin Özdebir, OST‹M OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, Türkiye ‹fl Makineleri
Distribütörleri ve ‹malatç›lar› Birli¤i (‹MDER)Baflkan
Vekili fiükrü Eltutar ile
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç birer konuflma yapt›lar.
‹fl makineleri sektörünün
Ankara’da geliflen sektör-

lerden biri oldu¤unu belirten ASO Baflkan› Özdebir,
kriz sonras› dünyan›n öncesinden çok farkl› olaca¤›n› ve rekabetin koflullar›n›n yeniden yaz›laca¤›n›
söyledi. Özdebir, a¤›rlaflacak flartlar karfl›s›nda dünyayla rekabet edebilmek
için birlikteliklerin güçlendirilmesi ve kümelenme çal›flmalar›n›n art›r›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
‹MDER Baflkan Vekili Eltutar Türkiye’nin ifl makineleri ihracat› pazar büyüklü¤ünde Avrupa’da 6.
s›rada yer ald›¤›na dikkat
çekerek küresel krizin etkileriyle sektörün, 2009’un ilk

çeyre¤inde yurtiçi sat›fllarda yüzde 48, ihracatta ise
yüzde 44 gerileme yaflad›¤›n› kaydetti. Eltutar; sektöre
yönelik yükün hafifletilmesi, ifl makinelerindeki
KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, ifl makineleri tescil
ve envanterinin tutulmas›
ile ilgili kanun çal›flmas›n›n tamamlanmas›, Türkiye AB üyesi olana kadar
Türkiye’de üretilen ifl makinelerinin ikinci el ithalat
yasa¤›n›n devam ettirilmesini beklediklerini belirtti.
Fuara ortak kat›l›m gerçeklefltiren Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Güvenç de küme çal›flmalar›ndan bahsetti. Kümenin tamamen özgün bir model oldu¤unu belirten Güvenç,
‹fi‹M’in KOB‹-Küme örne¤i
olarak ilk oldu¤unu ve Ostim’in bu bak›mdan çok
önemli bir laboratuar oldu¤unu ifade etti. OST‹M
OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n da kümelenme
konusundaki çal›flmalar›ndan dolay› Çankaya Üniversitesini överek ‹fi‹M Kümesinin ald›¤› yolu anlatt›.
23 ülkeden yaklafl›k 400
firman›n kat›ld›¤› Komatek
2009, 10 May›s’a kadar devam edecek.

OS‹AD’dan yerli mal› kullan›n ziyaretleri

M

art ay›nda yap›lan
ola¤an kongrede baflkanl›¤a seçildikten
sonra belediye baflkanlar›na
“yerli mal› kullan›n, iflsizli¤i
birlikte yok edelim” ça¤r›s›nda bulunan OS‹AD Baflkan›
Adnan Keskin, aç›klama yapmakla yetinmedi, yönetim
kuruluyla birlikte baflkanlar›
ziyaret etmeye bafllad›.
Mart ay›nda yap›lan ola¤an kongrede baflkanl›¤a seçildikten sonra belediye baflkanlar›na “yerli mal› kullan›n, iflsizli¤i birlikte yokedelim” ça¤r›s›nda bulunan OS‹AD Baflkan› Adnan Keskin,
aç›klama yapmakla yetinmedi, yönetim kuruluyla birlikte baflkanlar› ziyaret etmeye
bafllad›.
Keskin ve beraberindeki
yönetim kurulu üyeleri Çankaya Belediye Baflkan› Bülent Tan›k, Mamak Belediye

Baflkan› Mesut Akgül, Keçiören Belediye Baflkan› Mustafa Ak’› ziyaret etti. Ziyaretlerde OS‹AD Baflkan› Adnan
Keskin, yerli mal› kullan›m›n›n önemine dikkat çekti. ‹flsizlik ve yoksullu¤un toplumda sosyal bar›fl› bozacak düzeye geldi¤ine dikkat çeken
Keskin, yerli sanayinin güçlendirilmesi bak›m›ndan yerli mal› kullan›lmas› gerekti¤ini, çal›fl›r durumdaki her
iflletmenin ülke ekonomisine
istihdam, ihracat bak›m›ndan katk›da bulundu¤unu
söyledi. Kamu sat›n alma birimlerinde yerli mallar›na
karfl› olumsuz bir önyarg›n›n
varl›¤›na iflaret eden Keskin,
belediye baflkanlar›na “Eminim ki, iflsizlik en fazla sizlerin bafl›n› a¤r›tan bir konu.
Çünkü, belediyeler yat›r›m
de¤il istihdam kurumlar› gibi görülüyor. Oysa belediye-

lerimiz ve kamu kurumlar›m›z yerli mal›n› tercih etseler, iflletmeler üretimlerini
sürdürecekler, istihdam yaratacaklar, ihracat yapacaklar” dedi.
BAfiKANLAR NE DED‹?
Çankaya Belediye Baflkan›
Bülent Tan›k, OS‹AD heyetini kabulünde ayn› hassasiyeti tafl›d›klar›n› belirtirken,
Mamak Belediye Baflkan›
Mesut Akgül, Mamak bölgesinde sanayiyi gelifltirmek istediklerini belirtti. Akgül, sanayicileri bölgeye yat›r›m
yapmaya davet etti. Keçiören
Belediye Baflkan› Mustafa Ak
ise Kamu ‹hale Yasas›’n›n
ba¤lay›c›l›klar›na dikkat çekti. Ak, davet usulüyle
yap›lan ihalelerde genellikle
Ankaral› firmalar› tercih
edeceklerini de söyledi.

UniKOB‹ Projesi Workshop toplant›s›

G

azi Üniversitesi - Ostim Organize Sanayi
Bölgesi iflbirli¤i ile yürütülmekte olan ÜniKOBI
(Üniversiteler ve KOB‹’ler Aras› ‹flbirli¤inin
Gelifltirilmesi) isimli proje kapsam›nda 2. Workshop
Toplant›s› 28-29 May›s 2009 tarihlerinde Ostim’de
Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf›’nda düzenlenecek. Ev
sahipli¤ini Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nin
yapaca¤› programa birçok yerli ve yabanc›
akademisyenler, üniversite rektörleri ile ifl dünyas›n›n

temsilcileri kat›lacak. Toplant›da AB ve Türkiye
üniversitelerindeki ders müfredatlar› mukayese edilerek, iyi uygulamalar›n e¤itim sistemimize
kazand›r›lmas› amaçlan›yor. UniKOBI projesi üniversiteler ile KOB‹’ler aras›nda bir köprü vazifesi görüp,
bu kurumlar aras›ndaki iflbirli¤inin gelifltirilmesine
yönelik. Projede, Türk üniversiteleriyle AB üniversiteleri aras›nda iflbirli¤ini sa¤layacak bir network
oluflturulacak.

HANNOVER
FUARI’NDA
“OST‹M” ‹SM‹

N

isan ay›nda Ostim’i
temsilen Hannover
Fuar›’ndayd›k. Fuarda haritada görüldü¤ü
üzere toplam 27 hol vard›;

Arzu AKAY
Ostim Müflteri ‹liflkileri
Koordinatörü
arzu.akay@ostim.com.tr

Holler; enerji, otomasyon, yüzey teknolojisi,
tedarikçiler, mikro teknoloji, Ar-Ge, promosyon… bafll›¤›nda temsillerden olufluyordu.
Ostim stand›nda, yeni yönetim binam›z›n yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir çevre teknolojileri uygulamalar› hakk›nda detayl› bilgi verildi.
Standa bilinçli u¤rayanlar›n d›fl›ndaki binlerce
kiflinin haf›zas›nda “Ostim” kavram› olufltu.
2009 y›l›nda haz›rlam›fl oldu¤umuz, içerisinde
tüm firmalar›m›z›n faaliyet konular›n›n ve iletiflim bilgilerinin yer ald›¤› Ostim CD’lerini olabildi¤ince çok kifliye hediye ettik. CD’lerin ‹ngilizce
içeri¤inin oluflu avantaja dönüfltü.
Yan›m›zda ikram etmek üzere götürdü¤ümüz
Türk lokumlar›, Ostim’i daha önce hiç duymam›fl olanlara ulaflmak için baflar›l› bir araç oldu.
“Bir tane alabilir miyim?” ricas›yla gelenlerin beyinlerinin bir noktas›nda Ostim izi kald›.
Fuarda flahsi olarak dikkatimi çeken fluydu;
‹letiflime geçti¤imiz insanlar›n yüzde 60’› “Ostim ismini daha önce duydum, fakat faaliyet konusu hakk›nda net de¤ilim, bana bilgi verebilir
misiniz?“ cümlesiyle geldi. Bu kiflilerin büyük bir
k›sm› yabanc›yd›. Düflünün ki 27 holden oluflan
içerisinde ancak araç yard›m›yla bir günde dolafl›labilen ve binlerce firman›n yer ald›¤› bir alanda, Ostim ismi dikkat çekiyor. Taylandl›, ‹talyan,
Alman birçok kat›l›mc› Ostim isminden haberdar. Türk kat›l›mc›lar›n ço¤unun ise flafl›rt›c› flekilde izine geldiklerinde Ostim’de iflleri olmufl.
Sonuç olarak Ostim’in tüm tan›t›m ad›mlar›
(fuarlarda da¤›t›lan ‹ngilizce gri kitaplar, ‹ngilizce
ve Arapça iki ayr› bask› ile yay›nlanan TBO dergileri, tan›t›m CD’leri, alt› ayr› dilde hizmet veren ve sürekli güncellenen www.ostim.org.tr
sayfas›… ve sayamad›¤›m di¤er tüm tan›t›m çal›flmalar›m›z) bölgemizin ismine yer açm›fl. Buna
en iyi haliyle milyonlarca kat›l›mc›s› olan Hannover Fuar›’nda tan›k olduk.
Fuara kat›lan Ostim firmalar›, bu bilinilirli¤in
kolayl›¤›n› yaflayarak görüflmelerini yapt›lar.
Bulundu¤umuz yeri içeriden izlerken d›flar›dan nas›l göründü¤ümüzün fark›na varmam›z
güç oluyor. Fuar ve di¤er temsillerde ise yönetmenlerin, sinema filmi gösterimden kalkt›ktan
sonra ulaflt›klar› gifle rakamlar›n› inceledi¤i an›
yafl›yoruz. Rakamlar›n yüksekli¤ini, yürüttü¤ümüz tan›t›m çal›flmalar›yla birlikte, Ostim’de bir
adet yedek parças›n› dahi satarken müflterisini
memnun edebilen esnaf›m›z›n kalitesi belirliyor.
T›pk› yönetmenin tek bafl›na “harika” olmas›n›n, ekibi olmadan anlams›z oluflu gibi…
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Kariyer günlerinde profesyonel ö¤ütler

H

acettepe, Gazi ve Çankaya Üniversitelerinde düzenlenen kariyer günlerinde gençler ifl dünyas›n›n
temsilciler ile yüz yüze gelerek
onlar›n meslek lisesi mezunlar›ndan beklentilerini dinlediler.
Çankaya Üniversitesinde “profesyonel kariyer platformunun”
toplant›s›na Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan da kat›ld›.
Hacettepe Meslek Yüksek
Okulunda düzenlenen ve Ostim
Yönetimi Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n’›n yönetti¤i oturumda iflverenlerin meslek yüksek
okulu mezunlar›ndan beklentileri dile getirildi. Havelsan,
Alarko ve Boydak Holding yöneticileri genel olarak ideal bir
eleman aday›ndan ve çal›flanlardan beklentilerini anlatt›lar.
Firma yöneticileri ö¤rencilere hiçbir durumda morallerini
bozmamalar›n›, donan›mlar›n›
gelifltirmelerini, çal›fl›rken durumdan vazife ç›karmalar›n›,
çal›flt›klar› firmada gerekti¤i zaman masa silmeleri, gerekti¤inde fotokopi çekmelerini istediler.
Profesyonel yöneticilerin
ö¤ütleri özetle flunlard›:
“Çal›flt›¤›n›z yerde herkesle
iyi geçinin, herkese günayd›n
deyin. Tart›flmay›n, sonuç odakl› olun, müflteriye nazik olun,
tart›flma kültürünü ö¤renin, iflten kaytarmay›n; yoksa krizde
kap›n›n önüne ilk siz konulursunuz. ‹flleri tenkit etmeyin,
kimse vazgeçilmez de¤ildir. Çok
ifl de¤ifltirmeyin. Laf tafl›may›n,
bilgi tafl›may›n. Ayr›ca ifl ararken, insan kaynaklar› flirketle-

K

OSGEB’in desteklerinden hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren iflletmeler de yararlanmaya bafllayacak.
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
Kurulmas› Hakk›nda Kanun’da De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun, Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Buna göre, kanunda bafll›¤›ndaki
"sanayi" ibaresi, "iflletmeleri" fleklinde
de¤ifltirilecek. ‹malat sektörünün yan›
s›ra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren iflletmeler de KOSGEB
desteklerinden yararlanabilecek. KOSGEB'in verece¤i hizmetler ve desteklerden yararlanacak iflletmelere iliflkin
sektörel ve bölgesel öncelikler, günün
ekonomik ve sosyal flartlar›na göre Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenecek.
Hukuki ihtilaf nedeniyle desteklerden yararlanamayan iflletmelere de kolayl›klar sa¤lanacak.
Desteklerden, uygunsuzlu¤u tespit
edilerek ihtilafl› hale gelen veya haklar›nda dava aç›lan iflletmelerin, ana paray› y›l sonuna kadar bir kerede ödemesi, mahkeme masraflar› ve vekalet
ücretlerini karfl›lamas› kayd›yla, bir kereye mahsus olmak üzere, faiz alacaklar›ndan vazgeçilebilecek.

Hacettepe Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu’nda düzenlenen kariyer günlerinde ö¤rencilerin çal›flmalar›ndan oluflan
bir de sergi aç›ld›. Aç›l›fl kurdelesini Hacettepe
Meslek Yüksek
Okulu Müdürü
Prof.Dr. Necdet
Bafltürk ve Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n kesti.

Z. Ça¤layan

rine fazla güvenmeyin, durmadan araflt›r›n.”
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n da toplant›larda yapt›¤› konuflmalarda KOB‹’lerin elemanlardan beklentilerini özetledi. Ayd›n flirketlerin eleman ararsan koyduklar›
“deneyimli” kriterini yumuflatmalar›n›, hiçbir yerde çal›flmayan insan›n deneyim elde edemeyece¤ini, bunun için elemanlara flans tan›malar›n› istedi.
Ayd›n ö¤rencilerin hayata at›ld›klar›nd› zorlu bir rekabetle
karfl›laflacaklar›n›, o yüzden donan›ml› olmalar›n› isterken,
“Mutlaka bir hedefiniz olsun.
Her fley sizin elinizde. Bilginiz
eksik olabilir, ama bilgiye eriflme bilginiz olsun. Sadece baflka
birilerine ait flirketlerde çal›flma hedefine kilitlenmeyin, kendiniz giriflimci olman›n yollar›n› aray›n. Önünüzde sizden baflka engel yoktur” diye konufltu.
Gazi Üniversitesi’de düzenlene kariyer günlerinde ise Ostim
Televizyonu taraf›ndan haz›rlanan Nuri Demira¤’›n giriflimcilik yaflam›n› anlatan belgesel
gösterildi. Buradaki toplant›da

ayr›ca Ayakkab› Dünyas›’n›n
kurucusu ve yöneticisi ifladam›
Mehmet Akbacako¤lu, sahibi oldu¤u Ayakkab› Dünyas›’n›n büyüme ve kurumsallaflma süreçlerini ve kendi giriflimcilik öyküsünü anlatt›.
Ça¤layan: Dönem
h›zl› bal›k olma dönemi
Çankaya Üniversitesinde düzenlenen kariyer günlerinde konuflan devlet bakan› Zafer Ça¤layan, gençlere seslenerek “siz
gelecekte ülkenin bakan›, baflbakan›, sanayicisi, ifl adam› olacaks›n›z. Türkiye’de her y›l 400
bin üniversite ö¤rencisi mezun
oluyor. Her y›l bu ülke 700 bin
kifliye ifl bulmak zorunda. Türkiye bunu e¤itilmifl insan gücü
ile sa¤layacak. Okuldan mezun
olmak yetmiyor. Okul bitince ifl
hayat›na at›lacaks›n›z. Eskiden
bir söz vard›. ‘Büyük bal›k küçük bal›¤› yer’ denirdi. fiimdi
bu de¤iflti, h›zl› bal›k yavafl bal›¤› yiyor. Her ifl itina ile yap›l›r ya da ‘ne ifl olsa yapar›m

KOSGEB destek
kapsam›n› geniflletti
Yeni KOSGEB Yasas›’yla
ilgili ne dediler?
OS‹AD Baflkan›
Adnan Keskin:
Art›k sadece sanayiciye de¤il; esnafa
da destek verilecek. Ancak KOSGEB’in
flu anki kadrolaflmas› sanayi kesimine hizmet
vermek için zaten yetmiyor. KOSGEB’ten faydalanmak isteyenler çok
ciddi flekilde personel sorunuyla karfl›lafl›yorlard›.
fiimdi bu yelpaze geniflleyecek ve bütün esnafa yay›lacak. Buna KOSGEB’in mevcut kadrolar›yla cevap veremeyece¤i görüflündeyiz. Yap›lan yasal de¤iflikli¤i piyasan›n canland›r›lmas› ve iç piyasan›n canland›r›lmas›
aç›s›ndan olumlu bir ad›m, fakat KOSGEB’in yeniden yap›lanmas› laz›m.
Yap›sal ve personel aç›s›ndan gerekli
de¤ifliklikler yap›lmazsa KOSGEB’in
binlerce iflletmeye cevap vermesinin

mümkün olmad›¤›n› düflünüyorum.
‹ÇAS‹FED Baflkan›
Mehmet Akyürek
Hükümet yeni enstrümanlar peflinde.
Bunlardan biri de¤iflen KOSGEB Yasas›. ‹malatç›n›n yan›na hizmeti de katt›
piyasalar biraz daha canlans›n diye.
Kredi Garanti Fonunu devreye soktu.
Bunlar›n hepsi iç piyasan›n canlanmas› yönünde
ad›mlar. Burada bizim ne
yapaca¤›m›z çok önemli.
Son dönemde Ostim’de
iflletmeleri geziyorum
ben. Genel anlamda ifl
var görünüyor, ama kâr
marj› çok düflük. Biz kendi kendimizi
finanse ediyoruz. Finans sektöründen
para alamad›¤›m›z için piyasa kredisi
dedi¤imiz birbirimize yapm›fl oldu¤umuz ödemelerle kendi içimizde finans
kurmaya çal›fl›yoruz. Ostim ve ‹vedik’te
15 bin iflletme var toplam. Afla¤› yukar›
Ostim’de, bir iflletmeden 2 kifli eksilse

Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n Çankaya Üniversitesi’nde düzenlene kariyer günü konuflmas›nda üniversite
sanayi iflbirli¤inde Çankaya
Üniversitesi ile uyum içinde olduklar›n›, di¤er üniversitelerin
de bu çabay› göstermesini
beklediklerini vurgulad›.

a¤abey’ dönemi de bitti. fiimdi
ihtisaslaflma var. Alan›nda uzman olma var. Bir ifli en iyi, en
h›zl›, en do¤ru yapmak önemlidir. Donan›ml› olmak ve rakiplerinizi geride b›rakmak
durumundas›n›z” fleklinde
konufltu.

toplamda 30 bin kifli ç›km›fl olur. Tabii
bir iflletmeden 300 kifli ç›kmad›¤› için
tek kalemde, kimse bunun fark›na varm›yor. ‹nce ince kan›yor yara.
ORS‹AD Baflkan›
Özcan Ülgener
Yap›lan bu de¤ifliklik, KOB‹'lerin
uluslararas› piyasalara aç›lmas›n›n
sa¤lanmas›, rekabet güçlerinin art›r›lmas› ve ekonomik krizlere karfl› dayan›kl› hale
getirmesi için önemli
bir ad›m. Ülkeyi ulusal
rekabette baflar›l› yapacak iflletmeler küçük ve
orta ölçekli iflletmelerdir. Ticaret ve hizmet
sektöründe faaliyette
bulunan iflletmelerin de KOB‹ kapsam›na girerek KOSGEB’in hizmetlerine ve desteklerine dâhil edilmesi, ülke ekonomisine ciddi katk›lar sa¤layacakt›r. ‹flletmelerin desteklenmesi,
durumlar›n›n iyilefltirilmesi, iyi ifllemesi ve yeni giriflimler ile istihdam
oran› artacak krizin etkisiyle daha da
artan iflsizlik oran›n› ve iflsiz say›s›
azalacakt›r. Giriflimcilere yeni iflletme
olana¤›, küçük iflletmelerin zeminini
güçlendirecek, orta ölçekli iflletmelerin ise küresel rekabette daha etken hale gelmesini sa¤layacakt›r.
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“‹fi‹M yeni kümelere model oluyor”

‹

fi‹M Kümesinin KOSGEB’in
katk›lar›yla düzenledi¤i 5.
Kahvalt›l› toplant›ya Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar›
Ali Bo¤a, KOSGEB Baflkan Vekili Mustafa Kaplan, Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Nurettin
Özdebir, KOSGEB Baflkan Yard›mc›s› Hasan Tanr›öven kat›ld›.
‹fi‹M Yürütme Kurulunda yer
alan Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya B.Güvenç ve
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n ile ‹fi‹M firmalar›n›n kat›ld›¤› toplant›da yap›lan
çal›flmalar ve yürütülen projeler hakk›nda Çankaya Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Levent
Kandiller taraf›ndan bilgi verildi.
Prof. Kandiller, geçen dönemde iki adet AB projesi oluflturduklar›n›, sektör firmalar›n› tan›tan broflür haz›rlad›klar›n›,
KOMATEK fuar›nda küme olarak yer ald›klar›n›, çeflitli anketler yapt›klar›n› söyledi. Konuflmac›lar da ‹fi‹M kümesindeki h›zl› geliflmeyi ve baflar›l› süreci di¤er küme giriflimlerine
örnek olarak gösterdiler.

Mustafa Kaplan (KOSGEB
Baflkan›): Projelere etkin
destek verece¤iz
“Kümelenme deyimi moda oldu. Kavramlar› ne yaz›k ki dejenere ediyoruz. ‹flbirli¤i, dayan›flma örnekleri bizim kültürümüzde zaten var. Ahilik kültüründe, loncalarda vard›r. Sektörel iflbirli¤ini ve rekabette seviyeyi yükseltmek için bir modeldir. Kümelenmeyi birikme ve
y›¤›nlaflma ile kar›flt›rmamak
gerekir. ‹fi‹M kümesinde oldu¤u
gibi stratejisi olan, birikimi ve
süreci olan; de¤er zinciri oluflturma eylemidir. ‹flbirli¤i güç

Baflkan Yaflar’dan
sanayicilere hizmet sözü

O

stim Yönetimi Yenimahalle’nin yeni baflkan› Fethi
Yaflar’› ziyaret etti. Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, Yönetim Kurulu Üyeleri Mithat Ertu¤, Mustafa Korkmaz, Ostim Genel Koordinatörü Bünyamin Kandazo¤lu ve Projeler Dan›flman› Nilüfer Ar›ak’›n bulundu¤u heyet, Ostim’e yönelik olarak yap›lacak belediye çal›flmalar›
hakk›nda bilgi ald›.
OSB yasas›n›n ç›kmas› ile baz›
yerel yönetimlerle OSB yönetimleri aras›nda sorun yafland›¤›n›, bunu aflmakta güçlük çektiklerini
belirten Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, bölge sanayicisi ve esnaf›n›n vergileri belediyeye ödedi¤ini, bölge halk›na istihdam yaratt›¤›n› ancak bunlar›n
karfl›l›¤›nda yeterli deste¤i almakta güçlük çekti¤ini anlatt›.
Yenimahalle Belediye Baflkan›
Yaflar da, Ostim’i tan›d›¤›n›, bölgedeki sorunlar› bildi¤ini belirterek, “Ülkemizin en önemli sorunu
iflsizlik. Sanayiciler istihdam ya-

rat›yor, tabi ki rahat bir ortamda,
sorunsuz faaliyet göstermeli. ‹fl ve
afl veren sanayicilere, giriflimcilere sahip ç›kmam›z, onlar› elde
tutmam›z laz›m” diye konufltu.
Yaflar, mevzuattan kaynaklanan
sorunlar varsa, yine mevzuata
uyarak, usulüne uygun protokol
yaparak giderebileceklerini belirtti. Fethi Yaflar, “Her türlü altyap›,
yol, kald›r›m, asfalt sorunlar›n›
çözelim. Bunlar› bir protokole ve
takvime ba¤layal›m. Kaynaklar›m›z›n elverdi¤i oranda bu hizmetleri çözeriz. Bir araya gelip ortak
proje ve program yapal›m” diye
konufltu. Belediye Baflkan› Yaflar,
sat›n alma konusunda da hassas
olacaklar›n›, öncelikle Yenimahalle içinde varsa bir imalat, onu
tercih edeceklerini, yoksa Ankara’da olmas›na bakacaklar›n› ve
yerli mal› kullanmay› önemsediklerini sözlerine ekledi. Yaflar,
“E¤er yerli sanayicimiz ben yapam›yorum diyorsa, neden yapamad›¤›n› araflt›r›p destek vermeye
çal›flaca¤›z, ilkemiz bu” dedi.

birli¤i daha do¤ru oluyor. Günümüzde art›k küçük ölçeklerde rekabet etmek mümkün de¤il. Büyümek ve inovatif olmak
zorunday›z. Üniversitelerin de
sanayiciye destek olmas› gerekiyor. Bunu için arayüzler gerekiyor ve OST‹M her zaman bunu
en iyi kurup, oluflturan bölgemizdir.
KOSGEB olarak yeni bir yap›lanma içindeyiz. Sanayicimiz
kötümser olmas›n, desteklerimiz eksilmeyecek; daha fazla
destek için yeni modeller oluflturaca¤›z. Biz bir yandan bal›k
verirken bir yandan da bal›k

tutmay› ö¤reten sistemin kurulmas›n› tercih ediyoruz.”
Ali Bo¤a (Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Müsteflar›): ‹fi‹M
di¤er kümelere de model oldu
“Sanayi Bakanl›¤› olarak biz
stratejik plan çerçevesinde kümelenmeyi öngördük. AB fonlar›ndan destek sa¤lad›k. Bugüne
kadar proje üretip bu fonlardan
yararlanamad›k. Biz millet olarak cephede kazan›p masada
kaybediyoruz. AB fonlar›ndan
yararlanacak projeler üretmeliyiz. Küme ortak de¤er üretmektir. Dünyada büyük projeleri
tek ülke, tek flirket, tek kifli
yapm›yor. Kümede ihtisaslaflma
vard›r.
Bu de¤iflimi yaflamak zorunday›z. Üniversitelerimizin sanayi ile iflbirli¤ini istiyoruz. Bizi
buraya sizin birli¤iniz getirdi.
Kendimiz proje yapmal›y›z.
Kendi projesi olmayan baflkalar›n›n porjesine hizmet eder. Bakanl›k olarak AB projeleri kapsam›nda ülkemizde 10 sektörde
kümelenme planland›k. Bu kümelerin önünde ‹fi‹M Kümesi
olacak, ‹fi‹M di¤er kümelere de
model oluflturuyor.”

OS‹AD’dan ‘yerli mal› kullan›n’ ziyaretleri

B

elediye baflkanlar›na “yerli mal› kullan›n, iflsizli¤i
birlikte yok edelim” ça¤r›s›nda bulunan OS‹AD Baflkan›
Adnan Keskin, aç›klama yapmakla yetinmedi, yönetim kuruluyla birlikte baflkanlar› ziyaret etmeye bafllad›.
Keskin
ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Çankaya
Belediye
Baflkan›
Bülent Tan›k, Mamak Belediye Baflkan› Mesut Akgül,
Keçiören
Belediye Baflkan› Mustafa Ak’›
ziyaret etti. Ziyaretlerde OS‹AD
Baflkan› Adnan Keskin, yerli mal› kullan›m›n›n önemine dikkat
çekti. ‹flsizlik ve yoksullu¤un
toplumda sosyal bar›fl› bozacak
düzeye geldi¤ine dikkat çeken
Keskin, yerli sanayinin güçlendirilmesi bak›m›ndan yerli mal›
kullan›lmas› gerekti¤ini, çal›fl›r
durumdaki her iflletmenin ülke
ekonomisine istihdam, ihracat
bak›m›ndan katk›da bulundu¤unu söyledi. Kamu sat›n alma birimlerinde yerli mallar›na karfl›
olumsuz bir önyarg›n›n varl›¤›na iflaret eden Keskin, belediye
baflkanlar›na “Eminim ki, iflsizlik en fazla sizlerin bafl›n› a¤r›-

tan bir konu. Çünkü, belediyeler
yat›r›m de¤il istihdam kurumlar› gibi görülüyor. Oysa belediyelerimiz ve kamu kurumlar›m›z
yerli mal›n› tercih etseler, iflletmeler üretimlerini sürdürecek-

ler, istihdam yaratacaklar, ihracat yapacaklar” dedi.
Baflkanlar ne dedi?
Çankaya Belediye Baflkan› Bülent Tan›k, OS‹AD heyetini kabulünde ayn› hassasiyeti tafl›d›klar›n› belirtirken, Mamak Belediye Baflkan› Mesut Akgül, Mamak
bölgesinde sanayiyi gelifltirmek
istediklerini belirtti. Akgül, sanayicileri bölgeye yat›r›m yapmaya davet etti. Keçiören Belediye Baflkan› Mustafa Ak ise Kamu ‹hale Yasas›’n›n ba¤lay›c›l›klar›na dikkat çekti.
Ak, davet usulüyle yap›lan
ihalelerde genellikle Ankaral›
firmalar› tercih edeceklerini de
söyledi.
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ATO: Bankalar destek
de¤il köstek oluyor
A

nkara Ticaret Odas›’n›n (ATO),
BDDK ve bankalar›n derledi¤i
verilere göre, y›ll›k yüzde 9-11
faiz oran›yla mevduat toplay›p, yüzde
30’a ulaflan kredi faizleriyle bu paray›
satan bankalar yüksek orandaki faiz
marj›yla kar›n› önemli ölçüde art›r›yorlar.
Bankalar kriz döneminde özellikle
KOB‹’lere yönelik kredileri önemli ölçüde k›st›lar. Yeterli teminat› olan gayrimenkul ipote¤i veren iflletmeler bile
bankalardan eli bofl döndü. BDDK’n›n
verilerine göre geçen y›l Ekim ay›nda
99 milyar lira olan bankalar›n küçük
ve orta boy iflletmelere (KOB‹) kulland›rd›klar› krediler bu y›l fiubat ay› sonunda 85,1 milyar liraya kadar geriledi.
Kriz döneminde mikro iflletmelerin kulland›¤› banka kredileri 3,2 milyar, küçük iflletmelerin kredileri 4 milyar, orta boy iflletmelerin kredileri de 6,7 mil-

yar lira azald›. Türk bankac›l›k sektörü, bu y›l yüzde 39’u aflan bir brüt kar
art›fl›na imza atmaya haz›rlan›yor. Sektörün geçen y›l yüzde 8,6 oran›nda azalan brüt kar› bu y›l›n ilk iki ayl›k döneminde ise yüzde 39,1 oran›nda artarak 4 milyar liraya yaklaflt›. Sektörün
net kar› ise yüzde 38,3 oran›nda artarak 3,2 milyar lira oldu.
AYGÜN: Bankalar›n kâr› reel
sektörün zarar›
ATO Baflkan› Sinan Aygün, yaflanan
kriz ortam›nda bankalar›n flirketlere
destek de¤il köstek oldu¤unu belirtti.
Hiçbir sektörde 10’a al›nan bir mal›n
30’a sat›lmas›n›n kabul edilemeyece¤ini
ifade eden Aygün, “Bunun ad› f›rsat
bankac›l›¤›. Geçen y›l›n son çeyre¤inde,
bütün sektörler küçülürken bankac›l›k
sektörünün yüzde 9 oran›nda büyümesi
anlafl›l›r gibi de¤il” dedi.

ATOKEM ma¤aza sat›fl dan›flman› yetifltiriyor

S

at›fl ve pazarlama alan›nda; kariyer yönetimi, mesleki e¤itim ve istihdam hizmetlerinde özel ihtisas üreten ve Ankara’daki iflveren, çal›flan ve ifl arayanlar›n ilk s›rada tercih etti¤i bir merkez olmay› hedefleyen ATOKEM çal›flmalar›na bafllad›.
Merkez, tan›t›m ve yayg›nlaflt›rma plan› çerçevesinde haz›r giyim sektöründeki firmalarla
iflbirli¤i için kollar› s›vad›. Proje ifltirakçilerinden Ankara Giyim Sanayicileri Derne¤i (AGSD)
ile iflbirli¤i içinde olan ATOKEM ayn› zamanda
Ankara’daki AVM’ler ve yerel markalarla da görüflmeler bafllatt›. Görüflmelerde projeyi ve merkezi tan›tarak, staj ve istihdam konusunda iflbirli¤i talebinde bulundu.
‹fl-kur aktif istihdam tedbirleri hibe projesi
kapsam›nda kurulan ATO E¤itim Ve Kariyer
Merkezi ATOKEM, lise mezunu ve meslek edinmek isteyen 300 genç iflsize Ma¤aza Sat›fl Dan›flmanl›¤› e¤itimi sonras›nda staj ve ifl imkân›
sa¤layacak. E¤itim alacak gençlere 24 günlük
e¤itim süresinde günlük 7 Avro ücret ödenecek.
Baflvurular internet üzerinden atokem.org.tr

veya yenibirifl.com adresinden yap›l›yor. Ankara’da yaflayan, Lise mezunu, 18-29 yafl aras› ve
haz›r giyim sektöründe kariyer yapmak isteyen
herkesin bu programdan faydalanabilece¤i bildirildi.
NEDEN HAZIR G‹Y‹M?
NEDEN SATIfi DANIfiMANI?
Çünkü; Ankara’n›n haz›r giyim sektöründe iç
pazarda rekabetçi üstünlük sa¤lamas›n› ve marka de¤erinin artmas›n› istiyoruz.
Çünkü; Haz›r giyim ve ma¤azac›l›k sektörünün Ankara’da en fazla personel istihdam eden
sektör oldu¤unu biliyoruz.
Çünkü; Nitelikli sat›fl dan›flmanlar›n›n, haz›r
giyim ma¤azalar›n›n ifl hacmini artt›raca¤›n› ve
marka de¤erini yükseltece¤ini biliyoruz.
Çünkü;”Sat›fl Dan›flmanl›¤›”n›n meslek de¤erini artt›rmay› ve gençlere bu mesle¤in önemini
göstermeyi istiyoruz.
Çünkü; Haz›r giyim ve ma¤azac›l›k sektöründe “Sat›fl Dan›flman›” yetifltiren sürekli bir
e¤itim merkezi olmay› hedefliyoruz.
Çünkü; “Sat›fl dan›flmanl›¤›” mesle¤indeki gençlerin
ifllerinin gerektirdi¤i iletiflim,
sat›fl ve ürün bilgisi gibi temel
konularda e¤itim eksikliklerinin giderildi¤i destek bir
merkez olmay› hedefliyoruz.

Eleman arayan KOB‹’ye kolay çözüm

O

ST‹M OSB ‹stihdam Bürosu ile firmalar
arad›klar› personele çok k›sa sürede ulaflabiliyor. Adaylarla yap›lan görüflmelerle
teknik özellikleri, e¤itim durumlar› ve ücret beklentileri belirleniyor. Bu özelliklere uygun olan
personel talebinde bulunan firmalara yönlendirilen adaylar, firma taraf›ndan da uygun görüldükleri anda
ifl bafl› yapabiliyorlar.
Firmalara yönlendirilmeden önce adaylar, ‹stihdam Bürosunda çal›flacaklar› iflyeri ve yapacaklar› ifl ile ilgili detayl› olarak bilgilendiriliyorlar. Böylelikle aday, firman›n karfl›s›na iflle ilgili
tüm bilgilere sahip ve bunlar› kabul etmifl olarak

gidiyor. ‹stihdam Bürosu yöneticileri gazete ilan›
ya da sokak ilanlar›na baflvuru yapan bütün
adaylar›n tek tek görüflmeye al›nmalar›, iflle ilgili
bilgilerin verilmesi ve adaylar›n özelliklerinin ölçülmesi için harcanan zaman ve ücret gibi maliyetlerin böylece en aza indi¤ini belirttiler.
Halen Ostim ‹stihdam Ofis ine kay›tl› 900
kaynakç›, 640 tornac›, 330 CNC operatörü, 188
tekniker, 112 teknik ressam, 104 makine mühendisi, 35 elektrik-elektronik mühendisi ve 672
üretim iflçisi bulunuyor. ‹stihdam Ofisi’nden
yararlanmak isteyenlerin 3855090/1305 nolu
telefon ya da istihdam@ostim.org.tr adresinden
bilgi alabilecekleri kaydedildi.

BASEL II geliyor...

B

ankalar›, Türk finans dünyas›n› ve KOB‹’ leri derinden etkileyecek olan BASEL II kriterlerini , SE‹S
Hukuk Müflaviri ve TÜS‹AV Hukuk Kurulu Baflkan›
Avukat M. Ertu¤rul ERTÜRK’le irdeleme¤e devam ediyoruz.
Kobi’ lerin yükümlülükleri
Sar›toprak -BASEL II, KOB‹’lere hangi yükümlülükleri getiriyor?
ERTÜRK -BASEL II ile birlikte kredi hacmindeki azalma neticesinde bankalar›n, risk a¤›rl›¤›
düflük olan müflterilere yönelece¤i beklenmektedir. KOB‹ ‘lerin, firma baz›nda nas›l etkilenecekleri, cirolar›na, kredi risklerine, teminat yap›lar›na, çal›flt›klar› bankalar›n kullanaca¤› kredi
Veli Sar›toprak
riski hesaplama yöntemine ba¤l›
velisaritoprak@gmail.com
olarak de¤iflecektir. KOB‹’lerin
teminat kapasitelerinin zay›f olmas› ve Basel-II’deki teminatlar ile Türk bankac›l›¤›nda
kullan›lan teminatlar›n farkl›l›k göstermesi ise KOB‹’lerin
zorlanaca¤›na iflaret etmektedir. Basel-II ile her KOB‹’nin
bir derecelendirme notu olacakt›r. Firmalara kredi derecelendirme notlar› verilirken, firmalar›n finansal ve finansal
olmayan bilgileri ve verileri göz önüne al›nacak, finansal
bilgiler kapsam›nda, firman›n uluslararas› standartta haz›rlanm›fl, firma gerçeklerini yans›tan mali tablolar› ile söz
konusu mali tablolar hakk›ndaki her türlü aç›klay›c› bilgiler; finansal olmayan bilgiler kapsam›nda ise, firman›n
yönetim ve organizasyon yap›s› bilgisi, yönetici ve ortaklar›n›n ticari geçmiflleri, üretim bilgileri, pazar paylar›, ithalat ve ihracat bilgileri ile ticari faaliyetleri hakk›nda detayl› bilgiler dikkate al›nacakt›r. Ayr›ca gerek ikamet
amaçl› gerekse ticari amaçl› gayrimenkul ipote¤i güvencesindeki kredilerle ilgili de mevcut düzenlemeden farkl› düzenlemeler gelmektedir. Basel II’ de krediye karfl›l›k olarak al›nan teminatlar, sadece belli flartlar› tafl›malar› halinde risk azalt›c› unsur olarak dikkate al›nacakt›r. Bunlara
örnek borçlanmay› temsil eden tahvil gibi menkul k›ymetler, belirli koflullar› tafl›yan yat›r›m fonlar› ve hisse senetleri say›labilir. Ancak geniflleyen kapsama ra¤men ülkemizde yayg›n olarak kullan›lan çek ve senetlerin teminat olarak kabul edilmesi mümkün olmayacakt›r. Bunun belki de
tek istisnas›, hükümetin takdiri ile sadece yüksek risk kategorileri için, 3 y›ll›k geçifl dönemi boyunca bu tür k›ymetli evrak›n teminat olarak dikkate al›nabilece¤idir. O
halde firmalar›n nakit veya ayn› de¤erde teminatlara yönelmesi uygun olacakt›r. Teminatlar›n yan› s›ra, garantiler
de risk azalt›c› unsur olarak dikkate al›nmaktad›r ve kefaletler de garantiler kapsam›ndad›r.
BASEL II ‘N‹N AVANTAJLARI
VE DEZAVANTAJLARI
Sar›toprak- BASEL II’nin KOB‹’ler için avantaj ve dezavantajlar› nelerdir ?
Ertürk-Bankalar›n risk ald›¤› ürünlerde ve düflük dereceli müflterilerde daha yüksek fiyatlama ( kredi maliyetlendirmesi) yapmas› gündeme gelmektedir.Kredinin türü, vadesi, tutar› ve teminat›, risk temelli fiyatlamada oldukça
önemlidir. Ülkemizde faaliyet gösteren KOB‹’lerin kullanm›fl olduklar› banka kredilerinin kendi mali tablolar› içerisinde önemli bir a¤›rl›¤a sahip olmas› BASEL II’nin yarataca¤› etkinin fliddetini artt›racakt›r.
KOB‹’LER NE YAPMALI?
Sar›toprak-BASEL II uygulanmaya bafllamadan önce
KOB‹’ler hangi tedbirleri almal›d›rlar, önerileriniz nedir?
Ertürk-BASEL II’ye uyum süresince KOB‹’ler için,Ana
faaliyet konular›nda çal›flmalar›, birden çok sektörde
faaliyet gösterilmemesi, ‹yi derecelendirme notu alabilmek için sermaye yap›lar›n›n güçlendirilmesi, Yerel ve
uluslararas› kalite ve yönetim standartlar›na uygun bir
yap›ya kavuflmas›, uygun ve etkili risk yönetimine sahip
olmalar›, Basel II’nin ön gördü¤ü teminat yap›s›na uyum
sa¤lanmas›, Finansal yönetimin profesyonel kiflilere verilmesi, Nitelikli personel istihdam edilmesi, raporlama
yapabilecek teknolojik alt yap›n›n oluflturulmas›, Uygun
borç yönetimi planlar›n›n gelifltirilmesi, Nitelikli insan kayna¤›na yat›r›m yap›lmas›, bafll›ca tedbirler olacakt›r. Ancak bu halde Basel-II kurallar›, söz konusu kurallara uyum
sa¤layan KOB‹’ler için, kolay ve uygun flartlarda kredi
kullanabilmek için bir f›rsat haline dönüflecektir.
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Üniversite-sanayi iflbirli¤inde ÜS‹MP öncülü¤ü

Ü

niveriste Sanayi ‹flbirl¤i
Merkezleri Platformu
(ÜS‹MP) taraf›ndan organize edilen Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Ulusal Kongresi Eskifle-

hir’de Topland›. ‹ki gün süren
kongreye 20’ye yak›n üniversiteden bilim adamlar›, Ar-Ge kurulufllar› ve sanayici temsilcileri
kat›ld›.

Prof.Dr. Hamit Serbest
(ÜS‹MP Koordinatörü)

“Ü

SAM projeleri TÜB‹TAK taraf›ndan 89 y›l›nda bafllat›ld›. Üniversite sanayi iflbirli¤inde ilk kez önemli bir
araç olarak sunuldu. Bu kapsamda 6 merkez faaliyete
geçti. ‹lk kez bir yap› bu kadar çok ilgi görüp, benimsendi. Ancak
TÜB‹TAK program› bitirdi. O tarihten sonra
içinde bulundu¤umuz kurulufllar›n ve Üniversite
Sanayi ‹flbirli¤i Platformunun baflar› öyküsü
olufltu. ÜSAM projesini
biz icat etmedik. ABD’de
uygulanan bir modeldir.
Türkiye e¤er rekabet etmek istiyorsa, bu programa sahip ç›k›lmal›. Biz
ünversite sanayi iflbirli¤ine gönül verenlerin bir
araya gelmesini, her y›l
düzenli olarak toplanmas›n› istiyoruz. Her y›l birimiz evsahibi oluyoruz. ‹lki Adana’da yap›ld›, ikincisi Eskiflehir’de üçüncü toplant›m›z› gelecek y›l Ankara’da Ostim’in evsahipli¤inde yapaca¤›z. 2011 y›l›ndaki toplant›m›z› yabanc› üniversite sanayi iflbirli¤i kurulufllar›n›n da kat›l›m›
ile Türkiye için ulusal bir program haz›rlama çal›flmas›na girdik.”

Prof. Dr. Banu Onaral
(Drexel Üniversitesi)

K

ongreye konuk konuflmac› olarak davetli olan ve “Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i: Bilgi Ekonomisinin Özgücü” konusunda sunum yapan Onaral dünyadaki üniversite sanayi iflbirli¤i mekanizmalar› ve
modelleri üzerinde bilgi verdi.
Prof. Onaral, Atatürk’ün
“Ufuklara kadar görüyoruz,
ötesini görmeye çal›flaca¤›z”
sözünü hat›rlatarak, sunumunda “ar-ge
ekosistemi, yenilikçi topluma
geçifl, zaman›
yakalamak, zaman› aflmak,
beyin gücüyle
küresel rekabet, rekabette
farkl›l›k yaratmak ve yüksek
nitelikli insan
cevheri” gibi
kavramlar üzerinde durdu.
Onaral, “As›l olan insand›r. Tüm kurumlar ve mekanizmalar
insan ihtiyaçlar›na yöneliktir. Hedef uygar insan yetifltirmektir.
D›flar›da 20 bin Türk bilim insan› var. Onlar bilimde gündem yarat›yorlar. Bu müthifl bir de¤erdir. Geliflmifl ülkeler bu de¤erlerden daha etkin yararlanmak için mevzuatlar›n› düzenliyor. Türkiye ayn› fleyi neden yapmas›n?” diye konufltu.

Kongrede Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Levent Kandiller ile
ODTÜ Makine Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi ve Ostim

ODAGEM Genel Müdürü Prof.
Dr. Engin K›l›ç “üniversite sanayi iflbirli¤inin önündeki engeller ve çözüm önerileri” bafll›kl› oturumlar› yönettiler.

“Geliflmenin temelinde üniversite sanayi iflbirli¤i var”
Savafl Özaydemir(Eskiflehir Sanayi
Odas› Baflkan›)
l Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i
(ÜS‹) ulusal kongresine kat›lan
Eskiflehir Sanayi
Odas› Baflkan› Savafl
Özaydemir sadece
son 20 y›la bak›ld›¤›nda teknolojik ilerlemenin ve geliflmifl
biliflim ürünlerinin
insanl›¤›n hizmetine
sunulmas›n›n temelinde yo¤un ve baflar›l› bir üniversite sanayi iflbirli¤inin oldu¤unu söyledi.
Y›llard›r herkesin
dilinde olmas›na ra¤men bir
türlü istenen düzeye gelemeyen
üniversite sanayi iflbirli¤inin en
az›ndan sanayiciler için “olmazsa olmaz” bir hal almaya bafllad›¤›n› vurgulayan Özaydemir,
günümüzün rekabet flartlar›n›n
inceldi¤i bir dönemde klasik
üretim metotlar› ve klasik ürünlerle rekabet edilmesinin hayalden öteye geçemeyece¤ini söyledi.
Özaydemir, “Dolay›s›yla
teknolojik s›çrama, inovatif
ürünler ve metotlar için bilim
ve bunun kayna¤› üniversitelerimize her zamankinden fazla

ihtiyaç vard›r. Bugün için geçmiflle k›yaslad›¤›m›zda en az›ndan kaynak aç›s›ndan daha iyi
flartlarda oldu¤unu görüyoruz.
Bilimsel projelere ayr›lan kaynak miktar› teknoloji gelifltirme bölgelerinde sa¤lanan imkanlar, san-tez projesi ilk akla gelen
altyap›y› destekleyen olumlu geliflmelerdir” diye konufltu.
Özaydemir konuflmas›nda flöyle
dedi: “Nedense bu
tür desteklere geç
olarak son y›llarda
sahip olmufl bulunmaktay›z. 1980’ lerde Göney
Kore onbin bilim adam›n› Amerika’dan ülkesine geri getirebilirken ve tatmin ederken biz hala bunu yapmakta zorlan›yoruz.
Daha birkaç y›l öncesine kadar
özel sektörün yerine devlet memurlu¤u tercih edilir ve serbest
hayat riskli görülürdü. Acaba
bu yaklafl›m›m›z oryantal kolayc›l›¤›m›zdan m›d›r? Yoksa
baflka bir gerçek de sanayimizin
yerli fikirlere güvensizli¤i, prim
vermemesi veya derinlik bulamams›s›ndan m›d›r? Yoksa millet olarak haz›ra, d›fl yard›mlara
ve sanayi olarak da fasonculu¤a

Dr. Ahmet Taflk›n

“Ü

niversiteler, topluma
nitelikli insan yetifltiren, toplumu yönlendiren ve ekonomik geliflimi sa¤layan
önemli kurumlardand›r. Bilimsel
geliflimin de kayna¤› olan üniversitelerin, sürekli bilgi üreten, teorik
olarak sosyal hayat›n problemlerini çözen ve toplumsal haf›zay› kaydeden ve gelece¤e tafl›yan misyonu
da vard›r. Her ülkede oldu¤u gibi
ülkemizde de sanayi insan ihtiyaçlar›n›n üretildi¤i ve ekonomik geliflimin sa¤land›¤› önemli merkezlerdendir. Bilgilerin pratik olarak uyguland›¤› ve hayata geçirildi¤i yer
olan sanayi merkezleri üniversitelerle beslenmezse bir aya¤›, bir eli
ve bir gözü olmayan sakat bir insana benzer. Böyle bir sanayi de istenilen seviyede kalk›namaz, rekabet
edemez ve gelece¤i yakalayamaz.
Bu yüzden üniversite-sanayi iflbirli¤i, ekonomik ve sosyal geliflimin
merkezinde olan, ülkelerin kalk›nmas›nda ve flekillenmesinde önemli
roller üstelen bir konumdad›r.
Üniversitelerde verilen e¤itimin
kalitesini artt›ran üniversitesanayi iflbirli¤i, teorinin nas›l uy-

m› al›flt›r›ld›k? Yoksa Ar-Ge’yi
bat›l›lar yapar deyip e¤itim sistemini gelifltirmeyi mi ihmal ettik. Dünyadaki geliflmifl ülkelerdeki çal›flmalar› inceledi¤imizde bizdeki iliflkiler emekleme
sürecinden aya¤a kalkma sürecine, ne hikmettir ki ancak ulaflmaktad›r. Bu kadar gündemde
tutulmas›na ra¤men birkaç güzel örnek d›fl›nda iliflkilerin geliflmemesinin toplumsal bir boyutu oldu¤una inan›yorum ki;
sosyologlar en az›ndan bunu inceleyerek bir sonuca var›rlar
ümidindeyim. Bu kriz ortam›ndan ç›k›fl›n en önemli yollar›ndan biri de mevcut teknolojik
seviyeyi bir üst basama¤a tafl›mak için ag-ge çal›flmalar›na
daha fazla a¤›rl›k vermek, üretim metotlar›na verimli yenilikçi yaklafl›mlar ortaya koyarak,
yeni ürünler ve teknolojiler gelifltirmekten geçmektedir. Çünkü gelecekte sadece tüketicinin
seçimi önemli olacak, tercih
edilmeyen yok olup gidecektir.
‹flte bu noktada sanayimizin ihtiyaç duydu¤u bilimsel ve teknolojik altyap›y› ve karfl›lafl›lan
sorunlara yeni çözümlerin ortaya konmas›n› ancak üniversitelerimizdeki de¤erli hocalar›m›z
ve bilim adamlar›m›zla iflbirli¤imiz sa¤layacakt›r.”

(Fatih Üniversitesi)

guland›¤›n›, bilginin problemleri
nas›l çözdü¤ünü göstererek ö¤rencilerin yerinde ve daha iyi ö¤renmesini sa¤lar.”
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ÜS‹MP’i oluflturan kurulufllar:
l Adana ÜSAM, Biyomedikal
Teknolojiler Merkezi Derne¤i
(B‹YOMEDTEK), Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama Ve
Araflt›rma Merkezi (EB‹LTEN),
Ege Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO), Mühendislik Dekanlar›
Konseyi (MDK), Ostim Ortak
Arafltirma Ve Gelifltirme Merkezi A.fi.(ODAGEM), Ostim, Portland International Center For
Management Of Engineering

And Technology (PICMET), Sabanci Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Seramik Araflt›rmalar› Merkezi (SAM), Teknoloji Ve
Kurumsal Iflbirli¤i Merkezi (TEK‹M), Türk Tekst›l Vakf› (TTV)
Y›ld›z Tekn›k Üniversitesi Endüstriyel ‹liflkiler Uygulama Ve
Araflt›rma Merkez› (YTÜ ED‹L)
Türk›ye Teknoloj› Gelifltirme
Vakf› (TTGV) Orta Anadolu ‹hracatçilar Birli¤i (OA‹B)

2010’da ÜS‹ adresi OST‹M
Z‹YA KARABULUT- Üniversite-Sanayi Ulusal Kongresi’nde konuflan Sanayi Bakanl›¤› Araflt›rma Gelifltirme Genel Müdürü Ziya Karabulut bakanl›¤›n sanayicilere yönelik ar-ge desteklerini ve üniversite sanayi iflbirli¤i alan›na yönelik projelerini anlatt›. Karabulut, üniversitelerin
yeterli doktoral› eleman kadrosu yetifltiremedi¤ini savundu.

“Türkiye diplomal› iflsizler ülkesi”

T

ürkiye üniversite mezunlar› aras›nda
iflsizli¤in en yayg›n bulundu¤u
OECD ülkesi durumunda bulunuyor. OECD’nin yeni raporuna göre, Türkiye gelir eflitsizli¤inin azalt›lmas›nda
önemli mesafeler ald›, bebek ölümlerini
ve çocuk yoksullu¤unu önlemede baflar›l›
olamad›. Türkler “en arkadafl-dost canl›s›” toplum olarak OECD’nin ilk s›ras›nda
yer al›rken, bofl zaman de¤erlendirmede
“Kültürel Etkinliklere Ev Sahipli¤i Yapma ya da Kat›lma” s›ralamas›nda s›f›r
çekti. Futbol u¤runa say›s›z cinayetin ifllendi¤i, neredeyse olays›z futbol karfl›laflmas› geçmeyen Türkiye bofl zamanlar›
geçirmede spora en az vakit ay›ran
OECD ülkesi de oldu. Türkiye toplumdaki “zorbal›k ve kabaday›l›k” niteli¤iyle
de dikkati çekiyor.
OECD’nin üye ülkelerdeki toplumsal
geliflmeleri inceleyen “Bir Bak›flta Toplum 2009” raporu yay›nland›. Rapora göre 2007’de Türkiye’de genel iflsizlik oran› yüzde 10.1 oldu. 15-24 yafllar› için iflsizlik 19.6, 25-54 yafllar› aras› için yüzde

8.3, 55-64 yafllar› için ise 3.8 olarak saptand›. Ortokul mezunlar› aras›nda iflsizlik
yüzde 8.1, lise mezunlar› aras›nda yüzde
10.1 fleklinde hesapland›. Türkiye’de,
üniversite mezunlar› aras›nda ise iflsizlik
8.2 düzeyinde gerçekleflti. Türkiye bu rakamla OECD ülkeleri aras›nda üniversite
mezunlar› en fazla iflsiz gezen ülke oldu.
Bu alanda Türkiye’ye en yak›n iflsizlik
rakam› yüzde 7.3 ile ‹spanya’da bulunuyor. Yunanistan’da bu oran yüzde 6.9 olarak hesapland›. Üniversite mezunu iflsiz
oran› OECD ülkelerinde yüzde 3.9
düzeyinde bulunuyor.
Raporda, “OECD ülkelerinde ortalama
kifli bafl›na milli gelir 26 bin dolard›. Bu
y›lda sadece Lüksemburg, Norveç ve
ABD 35 bin dolar s›n›r›n› geçmiflti. Sekiz
ülkenin kifli bafl›na geliri 20 bin dolar›n
alt›ndayd› ve ikisinde (Meksika ve Türkiye) yaklafl›k 11 bin dolar dolay›ndayd›.
Kifli Bafl›na Net Milli Geliri yüksek olan
OECD ülkeleri, Net Milli Gelirden daha
yüksek bir oran›n sosyal korumaya harcama e¤iliminde bulunmaktad›r” denildi.

Bakan Nihat Ergün: ABD iki kez aldatt›

S

anayi Bakan› Sanayi ve Ticaret Bakan›
Nihat Ergün, son 8 y›lda dünyan›n
Amerika kaynakl› olmak üzere iki defa
aldat›ld›¤›n› ifade ederek, bunlardan birinin
Irak di¤erinin ise mortgage piyasas› oldu¤unu söyledi. Di¤erinin
ise mortgage piyasas› oldu¤unu
söyledi.
TOBB’un 64. Genel Kurulu’nda konuflan Sanayi ve Ticaret
Bakan› Nihat Ergün,bugün dünyan›n küresel, mali krizin etkisi
alt›nda oldu¤unu ancak hiç kimseninkötümserlik duygular›n› tahrik etmemesi gerekti¤ini belirterek, “Ekonominin temelinin bir
psikoloji oldu¤unu bilerek bunu
söylüyorum. Hiç kimse krizin kendisine veya etkilerine peflinen teslim olmam›z› beklemesin. Kimse de krizin kendisine ve etkilerine peflinen teslim olmas›n” dedi. ‹fladamlar›n›n yeralt› zenginliklerinden daha
büyük bir de¤er olarak görülmeleri gerekti¤ine dikkat çeken Ergün, ifladamlar›n›n de-

¤erinin her zaman ülkenin yeralt› zenginliklerinden daha fazla olaca¤›n› söyledi. Son 8
y›lda dünyan›n Amerika kaynakl› olmak
üzere iki defa aldat›ld›¤›n› dile getiren Ergün, flöyle devam etti:
“Bunlardan birisi Irak konusundaki aldatma. Irak'ta kitle imha silahlar› oldu¤una dair büyük
bir yan›lg›yla ortaya ç›kan tablo
bölgesel olarak ciddi sorunlara
yol açt›. Bugünkü Amerikan yönetimi de o günkü yönetimin
dünyay› aç›kça aldatt›¤›n› ifade
etmifltir. ‹kinci büyük yan›lg› da
mortgage piyasas›n›n gizlenen
gerçekleri. Burada bir bilgi saklama söz konusu olmufltur. fieffaf
bir ekonomik model infla edilemedi¤i için
bugün dünya küresel bir mali krizin etkileriyle karfl› karfl›yad›r. O nedenle bizim fleffafl›¤› mutlaka sa¤lamam›z laz›md›r. Türkiye'de bütün bilgiler fleffaf olmal›, iktisadi
aktörler eylemlerini bu fleffafl›¤a göre planlamal›d›r."

l Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i
Platformunun düzenledi¤i Ulusal
Kongre 2010’da Ostim’de “Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i ‹çin Kümelenme” konu bafll›¤› ile toplanacak. 6-7 May›s tarihlerinde Ostim Ortak Araflt›rma Gelifltirme
Merkezi A.fi (ODAGEM) ve Os-

T

tim OSB’nin evsahipli¤inde organize edilecek olan kongreye bildiri göndermek için son tarih 19
Mart 2010, de¤erlendirmelerin
sonuçlanmas› 20 Mart 2010 ve
tam metinlerin son gönderilme
tarihleri ise 30 Nisan 2010 olarak
belirlendi.

Meral: Kriz makineyi vurdu

ürkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği
(İMDER) Başkanı Rızanur
Meral, krizde makine sektörünün
yüzde 50 daraldığını belirterek,
krizin etkilerinden kurtulmak için yeni pazarlar ve işbirliklerinin gerektiğini
söyledi.
İş makineleri
sektörünün krizin barometresi olduğuna dikkat
çeken Rızanur Meral, sektörün krizden çok etkilendiğini ve düzelmesinin de zaman alacağını kaydetti. Sektörün krizde yüzde 50 oranında daraldığını, yüzde 30’luk istihdam kaybına uğradığını hatırlatan Meral,
“Krizle birlikte 2007’de 11 bin civarındaki makine satış sayısının
2009’da 2 bin 500’e inmesi bekleniyor. Firmalar şimdi fiyatları sormaya
başladı.
Bunun alım kararına dönüşmesi

için KDV’de yeni bir indirim bekleniyor. Üç aylık süre için mutlaka
KDV’nin yüzde 1’e inmesi gerek”
diye konuştu.
Meral, hükümetin KDV’yi
yüzde 18’den 8’e indirdiğini ancak bunun
sektörü tetiklemediğini dile getirerek, isteklerinin üç
aylık süre için
KDV’nin yüzde 1’e
inmesi olduğunu bildirdi.
İMDER Başkanı Meral, “Bu fırsat üç
ay için geçerli olmalı.
Piyasada likiditenin dönme ihtiyacı var. Aynı bölgedeki hafriyat şirketlerinden biri makinesini değiştirse
diğeri de değiştirir ve bu da hareketlilik getirir” dedi. Meral, devlette biriken KDV ödemelerini alamadıklarını da kaydetti. Meral sektörde
2010’un ikinci yarısından itibaren
düzelme beklediklerini sözlerine ekledi.
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Ostim’de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri

O

stim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü ile TeamPrevent ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Ltd. fiti. aras›nda yap›lan
görüflmeler sonucu Ostim OSB
bünyesinde bulunan firmalar›m›za ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusunda farkl› bak›fl aç›lar› kazand›rarak iflletmelerdeki mevcut ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i bilinç seviyesini artt›rmak, can ve mal kay›plar›n›n önüne geçmek ve Ostim Organize Sanayi Bölgesinde
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i uygulamalar›n›n iyilefltirilmesi amac›
ile 09.07.2008 tarihinde ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i ‹flbirli¤i Sözleflmesi
imzalanm›flt›r.
Bu sözleflme ile, Ostim bünyesinde firmalar›m›zda ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i (‹SG) konusunda
dan›flmanl›k, risk de¤erlendirmesi, acil durum planlamas›, makine envanterlerinin ç›kar›lmas›,
teknik periyodik kontrollerinin
yap›lmas› ve takibi, kimyasal
maddelerin tespiti ve risk analizleri, ‹SG e¤itimleri, çal›flma talimatlar›n›n haz›rlanmas›, ‹SG organizasyonundaki eksikliklerin
giderilmesi konular›nda çal›flmalar yap›lmaktad›r. Yukar›da bahsi geçen bu çal›flmalar ile, OST‹M bünyesindeki bütün firmalar hem yasal aç›dan gerçeklefltirilmesi zorunlu hususlar› yerine
getirmifl hem de saha uygulamalar›ndaki sorunlara uzmanlar›m›z›n tecrübesiyle pratik çözümler bulmufl olacaklard›r. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili verilecek bütün hizmetler OST‹M firmalar›n› maddi aç›dan zorlamayacak biçimde planlanm›flt›r. Bu
projedeki amaç en kaliteli ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i hizmetini
en ucuz fiyata OST‹M firmalar›m›za ulaflt›rabilmektir.
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin çal›flma hayat›ndaki önemini ve
firmlar›m›za getirdi¤i sorumlulu¤u SGK istatisitklerini dikkate
alarak anlatmak gerekirse; 2007
y›l›nda Türkiye’de 1.116.638 iflyeri faaliyet göstermifl ve 8.505.390
iflçi istihdam edilmifltir. Bu iflyerlerinde 80.602 ifl kazas›, 1.208
meslek hastal›¤› vakas› meydana
gelmifl, bunlar›n 1.044’ü ölümle
sonuçlanm›flt›r. 2007 y›l›nda ifl
kazalar› ve meslek hastal›klar›
sonucu kaybedilen ifl günü say›s› ise 1.942.573 dür.
Yine SGK istatistiklerine göre
2007 y›l›nda meydana gelen ifl

Finansbank’›n
ücretsiz KOB‹
dan›flmanl›¤›
F‹NANSBANK’›n tam 5
y›ld›r KOB‹’lere özel
hizmet sunan KobiFinans Dan›flma Merkezi’nde ücretsiz dan›flabilece¤iniz tam12
dan›flman› var.

H‹ZMET verilen firmalarda gözle görülür bir de¤iflim yaflanmakta ve bir ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i kültürü oluflmaktad›r.
Bu firmalardan, Borusan Makine ve ERKOM Kompressör
Makina ‹malat de¤iflimin ve iyileflmenin en güçlü oldu¤u firmalard›r. Bu firmalar› (‹flyerinden randevu almak kayd›yla)
bütün OST‹M iflverenleri ziyaret edip, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
ile ilgili iyi uygulama örneklerini yerinde görebilirler.
kazalar›n›n %32.4’ü 1-9 iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde, %29’u 10-49
iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde,
%21.3’ü 50-250 iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde yani ifl kazalar›n›n
toplam olarak %82.7’si KOB‹’lerde meydana gelmektedir. Bu istatistikte dikkat çeken en önemli
nokta ifl kazalar›n›n yar›dan fazlas›n›n 1-49 iflçi çal›flt›r›ld›¤› iflyerlerinde meydana gelmesidir.
OST‹M bünyesindeki firmalar›m›z›n ço¤unlu¤unun 1-49 iflçi çal›flt›rd›¤› düflünülürse ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i uygulamalar›n›n ifl
kazalar›n› önlemede ne denli
önemli oldu¤u anlafl›lacakt›r.
‹fl kazalar›n›n maddi boyutunu da ILO (International Labor
Organization – Uluslararas› Çal›flma Örgütü) verilerine dayanarak de¤erlendirmek mümkündür. ILO verilerine göre geliflmekte olan ülkelerin ifl kazas› ve
meslek hastal›klar› sonucu meydana gelen ekonomik kay›plar›n›n Gayr› Safi Yurt ‹çi Has›la
(GSY‹H)’lar›n›n yaklafl›k %4’ü
kadar oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu do¤rultuda ülkemizde
TÜ‹K’den al›nan 2007 y›l› GSY‹H
rakamlar›na göre ifl kazas› ve
meslek hastal›klar›n›n toplam
maliyeti y›lda yaklafl›k 35 Milyar
TL’dir.
OST‹M yönetimi ile Team Prevent Ltd. fiti. aras›nda Temmuz
2008’de imzalanan sözleflme son-

‹SG konusunda örnek
bir firma: BORUSAN

T

eamprevent’le gerçeklefltirdi¤imiz ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i projesinin amac›,
bu bölgede ifl ve iflçi güvenli¤ini en
optimum safhaya getirmekti. Yaklafl›k bir 5
ayl›k proje süresi ay›rd›k ve muhtelif düzenlemeler yapt›k. Yaln›z bu süreçte flunu fark
ettik. Ellinin üzerinde çal›flan› olan iflletmelerde bir ‹SG kurulunun oluflturulmas› gerekiyordu ve bunu yapt›k öncelikle. Ancak ilk
baflta bizi rahats›z eden, ifl güvenli¤ini tehdit
edecek baz› unsurlar› 5. ay›n sonunda görmedi¤imizi fark ettik. Bunun üzerine bir aray›fla gittik “bu konuda bir dan›flman firma-

O

cak 2005’ten bu yana yay›nda
olan www.kobifinans.com.tr,
profesyonel bir ekip taraf›ndan
her gün güncellenen, dinamik ve interaktif yap›s›yla KOB‹’leri güncel bilgiye, faydal› uygulamalara ve dan›flmanl›k hizmetine en kolay yoldan ulaflt›r›yor. Portalda, aralar›nda turizm, inflaat
ve tar›m›n da yer ald›¤› 20’yi aflk›n
sektör; ABD, Çin, Rusya gibi 30’a yak›n ülke; pazarlama, yönetim, teknoloji
gibi 20 farkl› konu bafll›¤›nda binlerce
makale, güncel haber, röportaj, köfle
yaz›s›, analiz ve araflt›rma dosyas›, baflar› öyküsü yer al›yor. KOB‹’lere yönelik bu kapsamda yine benzer bir hizmetin olmad›¤› Uzmana Dan›fl›n bölü-

ras›nda çal›flmalara h›zl› bir flekilde bafllanm›fl, Mart 2009 sonuna kadar yaklafl›k 80 firma ile
yüzyüze görüflülmüfl ve proje
kapsam›nda ne tür hizmetler sunuldu¤u detayl›ca firma sorumlular›na izah edilmifltir. Görüflü-

len firmalardan 15’i ile bir y›ll›k
sözleflme imzalanm›fl ve çal›flmalara bafllanm›flt›r. Bu firmalar
aras›nda oto yan sanayiinden talafll› imalata, makina parçalar›
üretiminden araç bak›m ve onar›m hizmetlerine kadar farkl›
sektörlerde hizmet verenler bulunmaktad›r. Bu denli çeflitli ifl
yapan 15 firmaya hizmet verebilmek, Team Prevent Ltd. fiti.’nin
uzmanl›¤›n›n ve yetkinli¤inin
bir göstergesidir. Hizmet verilen
firmalarda gözle görülür bir de¤iflim yaflanmakta ve bir ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i kültürü oluflmaktad›r. Bu firmalardan, Borusan Makine ve ERKOM Kompressör Makina ‹malat de¤iflimin
ve iyileflmenin en güçlü oldu¤u
firmalard›r. Bu firmalar› (‹flyerinden randevu almak kayd›yla)
bütün OST‹M iflverenleri ziyaret
edip, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile
ilgili iyi uygulama örneklerini
yerinde görebilirler.
‹fl kazalar›n›n %82,7 sinin yafland›¤›, baflka bir deyiflle, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› sonucu her y›l binden fazla insan
ve yaklafl›k 30 milyar TL’nin
kaybedildi¤i kobiler içinde örnek konumda olan OST‹M iflyerlerinin art›k ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden de örnek olmas›
gerekmektedir. Belirtilen hizmetlerin s›n›rl› bütçeyle çal›flan iflyerlerine yük getirmeden ve yasal flartlara uygun olarak yerine
getirilmesi için www.teamprevent.com.tr adresine, +90 312 490
22 02 numaral› telefonla Teamprevent ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Ltd. fiti.’ye veya +90 312 385 50 90
numaral› telefonla OST‹M OSB
Müdürlü¤ü Çevre Temizlik ve
Güvenlik Müdürlü¤ü’ne ulaflabilirsiniz.

Borusan Ankara Bölge Müdürü Mithat Sunar
dan nas›l destek alabiliriz?” diye. O dönemde Teamprevent’le tan›flt›k ve yolumuza devam ettik.
Borusan grubu olarak yat›r›m yapt›¤›m›z
en büyük de¤er çal›flan›m›z, çünkü bir flirketi
iyi hâle getiren bu insanlar. Bunun bilincinde
olan bir firma Borusan da ve sürekli olarak
çal›flan›na yat›r›m yapan bir firma. Bu yat›r›mlardan biri ifl güvenli¤i konusu ve bilinçlendirme e¤itimlerinin gerçekten faydas› oluyor, çünkü bilimsel olarak bir fleyin neden
yap›lmamas› gerekti¤ini anlatmak çok farkl›.
Teamprevent’ten böyle bir destek al›yoruz

biz. Teknik e¤itimler ve genel e¤itimler var.
Genel e¤itimi idari k›s›mda çal›flan personelimiz al›yor. Teknik e¤itimlere teknisyenlerimiz dâhil oluyor ama onlar da genel e¤itimden geçiyor. Bunun yan› s›ra ilk yard›m e¤itimi, acil durum e¤itimi ald›k. Bina içinde
iyilefltirilmesi gereken yerler tespit edildi ve
onlarla ilgili düzenlemeler yap›ld›. ‹fl güvenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli bilince sahip
firma say›s› çok az. B›rak›n Türkiye genelini, kalburüstü bir OSB olan Ostim’de de
durum böyle. ‹SG’nin sa¤lanmas› için bu
bilinçlendirme gerekli öncelikle.

münde ise kendi alanlar›nda uzmanlaflm›fl 13 dan›flman KOB‹’lerin sorular›na
yan›t buluyor. Bunlar d›fl›nda, Yükleme
Merkezi, ‹lan Panosu, E¤itim Merkezi,
Ajanda, Hesaplama Araçlar›, Forum, Ebülten gibi birçok hizmet ve uygulama
da KOB‹’lerin kullan›m›na sunuluyor.
Portal üzerindeki tüm uygulamalar tamamen ücretsiz. KOB‹’lerin bilgi kayna¤›: KobiFinans Finansbank Kobi
Bankac›l›¤› taraf›ndan oluflturulan KobiFinans projesi, KOB‹’lerin ihtiyaç
duyduklar› her konuda baflvurabilecekleri bir bilgi kayna¤› olma özelli¤ini tafl›yor. 3 ayda bir yay›nlanan ve 25.000
KOB‹’ye ulaflt›r›lan KobiFinans Dergisi, gündemdeki konulardan, ekonomi

yorumlar›na, sektörel araflt›rmalardan ifl
dünyas›na kadar birçok konuda bilgi
veriyor. Finansbank Kobi Bankac›l›¤›,
sektörde ilk defa KOB‹’lere yüz yüze
dan›flmanl›k hizmeti sunmaya bafllad›¤›
KobiFinans Dan›flma Ofisi ile KOB‹’lere ücretsiz dan›flmanl›k sa¤l›yor.
“444 1 900” numaral› KobiFinans
Dan›flma Hatt› üzerinden de ithalat, ihracat, gümrük ifllemleri, vergi, denetim,
muhasebe ve mevzuat konular›nda,
alan›nda deneyimli uzmanlar taraf›ndan
KOB‹’lerin soru ve sorunlar›na çözüm
gelifltiriliyor. KobiFinans projesi, “Bilgi Serisi” ad› verilen yay›nlarla da destekleniyor.

