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OSBÜK'ün ça¤r›s› üzerine OSB baflkanlar›, Botafl'›n iskontolu gaz sat›fl oran›n› düflürmesini görüflmek üzere Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i'nde (TOBB) biraraya geldi.

rganize Sanayi Bölgeleri Üst
Kurulu (OSBÜK) Baflkan›
Mahmut Y›lmaz, Botafl'›n Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB)
yönelik uygulad›¤› yüzde 3'lük iskontuyu yüzde 1'e indirmesine
tepki göstererek, iskontolu do¤algaz sat›fl›n›n, tekrar yüzde 3'e
ç›kar›lmas›n› istedi.
OSBÜK'ün ça¤r›s› üzerine OSB
baflkanlar›, Botafl'›n iskontolu gaz
sat›fl oran›n› düflürmesini görüflmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nde (TOBB) biraraya
geldi.
Toplant›da konuflan OSBÜK Baflkan› Y›lmaz, konu ile ilgili olarak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›
Hilmi Güler'le görüfleceklerini belirterek, randevu almalar› sonras›
konuyu Baflbakan'a da tafl›yaca¤›n›
söyledi.
Türkiye'de 1989 y›l›ndan bu yana do¤algaz iflletme görevini yürüten OSB'lerin Botafl ile yapt›¤› 'Bölge içi da¤›t›m flebekeni yap, iflletme teflkilat›n› kur, gaz bedelini
toptan öde, buna karfl›l›k istkontolu fiyattan do¤algaz vereyim' karar›n› hat›rlatan Y›lmaz, OSB'lerin
bu karar› baflar›yla yürüttü¤ünü ve
ödemelerini hiç aksatmad›¤›n›
vurgulad›.
Y›lmaz, OSB'lerin bu amaçla
450 milyon YTL'den fazla da¤›t›m
flebekesi ve teknik donan›m yat›r›m› yaparak, Botafl'›n yat›r›m giderine önemli ölçüde finansman deste¤i sa¤lad›¤›n› belirterek, flunlar›
kaydetti: "Tek sayaçtan do¤al gaz
al›nmas› sebebiyle üyelerinden
tahsilat yapamasa bile do¤algaz
bedellerini aksatmadan ödeyerek,
üyelerini ve Botafl'› finanse eden
OSB'ler Botafl'›n Mart 2008'de kadar uygulad›¤› yüzde 3'lük indirim
ile bölge içi da¤›t›m flebekesinin
yap›m›n›, gaz bedellerinin tahsilat›n›, ekipman ve personel temini
ile iflletme hizmetlerinin yerine getirilmesi, flebekenin bak›m ve onar›m› ile yeni yat›r›m giderlerini
karfl›lad›.
Yaklafl›k 20 y›ld›r karfl›l›kl› iyi
niyet ve sanayiciye en iyi hizmet
prensibi ile uygulanan bu sisteme
göre çal›flarak bütçesini, personel
ve ekipman›n› buna göre oluflturan
OSB'ler, Botafl Genel Müdürlü¤ü'nün önceden bilgi vermeksizin
(yapt›m oldu) mant›¤› ve tek tarafl› bir karar› ile yay›nlad›¤› Mart
2008 Do¤al Gaz Sat›fl Tarifesinde
iskonto oran›n›n yüzde 3'den yüzde 1'e düflürülmesinin sürprizi ile
karfl›laflm›fllad›r. Bu durum, kay›t
d›fl› ekonomiyi minimum seviyeye
indiren, AB standartlar›nda çevreye sayg›l› üretim havzalar› oluflturan, flimdilik 1 milyon 200 bin kifli-
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Toplant›da konuflan
OSBÜK Baflkan› Y›lmaz,
konu ile ilgili olarak Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakan›
Hilmi Güler'le görüfleceklerini belirterek, randevu
almalar› sonras› konuyu
Baflbakan'a da tafl›yaca¤›n›
söyledi.

lik istihdam sa¤layan, ülke ekonomisine yüksek katma de¤er yara-

tan OSB'lere karfl› yap›lm›fl büyük
bir haks›zl›k ve sayg›s›zl›kt›r."
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100 KOB‹ yeniden yap›land›
OB‹ Finansal Yeniden Yap›land›rma Program› Çerçeve Anlaflmas› kapsam›na giren KOB‹ say›s› bu y›l›n fiubat sonu itibariyle 100'e
ulafl›rken, bunlardan 77'sinin toplam
22 milyon 484 bin
YTL'lik borcu yeniden yap›land›r›ld›.
Türkiye Bankalar
Birli¤i’nden (TBB)
yap›lan aç›klamaya
göre Mart 2007'de
bafllayan uygulama
kapsam›nda 2007
y›l› boyunca yeniden
yap›land›rma program›na al›nan KOB‹
say›s› 92 olurken, bu
y›l Ocak ay›nda kapsama al›nan olmad›. fiubat ay›nda ise 8 KOB‹ kapsama al›nd›. Böylece, uygulama kapsam›na al›nan KOB‹ say›s› 100'e ulaflt›.
KOB‹ Finansal Yeniden Yap›land›rma Program› Çerçeve Anlaflmas›’n›
imzalayan 17 banka, 4 kat›l›m bankas›, 9 banka d›fl› mali kurum ile Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF) ve

K

Tasfiye Halinde Emlak Bankas›
A.fi.’den derlenen verilere göre, kapsama al›nan firmalardaki toplam istihdam›n bin 709 kifli oldu¤u belirlendi.
Bugüne kadar
program kapsam›na al›nan firmalardan 77’si ile Finansal Yeniden Yap›land›rma Sözleflmesi ba¤›tland›.
Söz konusu KOB‹'lerin toplam 22
milyon 484 bin
YTL tutar›ndaki
borcu yeniden yap›land›r›ld›.
2007 sonu itibariyle sözleflme ba¤›tlayarak borcunu yeniden yap›land›ran KOB‹ say›s› 69, borç tutar› da
21 milyon 123 bin YTL olmufltu. Ocak
ay›nda bu kapsamda yeni ifllem yap›lmazken, fiubat'ta 8 KOB‹ ile daha sözleflme ba¤›tlanarak toplam 1 milyon
361 bin YTL'lik borçlar› yeniden
yap›land›r›ld›.

BOTAfi’dan OSB’lere gizli zam

T

ürkiye’nin en önemli üretim, anlamak mümkün de¤ildir. ‹Aihracat ve istihdam merkezOSB gibi do¤algazdan elektrik
leri olan, ekonomiye 30-40
üreten OSB’ler çok daha güç dumilyar dolar katk› sa¤layan Orgarumda b›rak›lm›flt›r.
nize Sanayi Bölgeleri (OSB),
OSB’ler BOTAfi’›n bafl tac›
4562 say›l› OSB Yasayapmas› gereken müfls› ve 4646 say›l› Doterileridir. BOTAfi,
¤algaz Piyasas› yasas›
OSB’lere toptan gaz
do¤rultusunda Bölge
satman›n, binlerce firsanayi kurulufllar›na
ma yerine yaln›z OSB
do¤algaz da¤›t›m› yapyönetimleri ile muhamaktad›rlar.
tap olarak tahsilatlar›
OSB’ler, bölge içi
zaman›nda yapman›n
da¤›t›m hatlar›n› devletrahatl›¤›n› yaflamaktaten 1 YTL almadan
d›r. Bu nedenle yüzde
Hilmi U⁄URTAfi
kendi mali olanaklar›
3’lük indirimin korun‹zmir Atatürk Organize
ile tesis ettikleri, da¤›mas› ve OSB tarifesiSanayi Bölgesi
Y.Kurulu Baflkan›
t›m ve iflletme giderlerine yap›lan zamm›n
ni kendileri karfl›lad›klaivedilikle geri çekilmer› için BOTAfi, OSB’lere yüzde 3
si gerekmektedir.
indirimli fiyattan gaz satmaktad›r.
Y›llard›r temiz ve ucuz enerji
3 Mart 2008 tarihinden itibakayna¤› oldu¤u için do¤algaz kulren, kamuoyuna duyurulmadan bu lan›m› yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›l›roran yüzde 1’e düflürülmüfltür.
ken, sürekli zam yap›larak do¤alAç›kça ifade edilmese de bu tarife gaz kullan›m› cayd›r›lmaktad›r.
de¤iflikli¤i düpedüz OSB’lerin ald›‹AOSB olarak do¤algaz flebe¤› do¤algaza yüzde 2 zam demek- kemizi 2004 y›l›nda 4 milyon Eutir.
ro’ya mal ettik. Kendi olanaklar›Büyümenin yavafllad›¤› ve sam›zla ve personelimizle do¤algaz
nayi sektörünün sendeledi¤i bu
iflletmemizi yönetiyoruz. Ayl›k
süreçte, OSB yönetimleri sanayi
6–7 milyon YTL do¤algaz cirokurulufllar›na satt›klar› do¤algaz›n
muz var. ‹AOSB yönetimi gaz›n
fiyat›na zam yapmak istemeyebedelini her ay›n 15’inde BOceklerdir. Ancak yüzde 1’lik bir
TAfi’a düzenli olarak ödemektefarkla do¤algaz flebekesinin yap›dir. Ancak Bölge firmalar›n›n tüm›, da¤›t›m› ve iflletme giderlerimünden gaz bedellerini zaman›nnin karfl›lanmas› mümkün de¤ilda tahsil edemiyoruz. Tahsilât s›dir. BOTAfi, OSB tarifesini yüzde k›nt›s› OSB’lerin s›rt›ndad›r.
2 art›rarak OSB yönetimleri ile
OSB’ler kar amac› gütmeyen
sanayicileri karfl› karfl›ya getirhizmet kurulufllar› olarak gelir
mektedir.
kaynaklar› çok s›n›rl›d›r. Bölge firSanayicilerin deste¤e en çok
malar›na zarar›na do¤algaz sataihtiyaç duyduklar› bu dönemde
bilecek finansman olanaklar›na
do¤algaza gizli zam yap›lmas›n›
sahip de¤ildir. Bu nedenle de

“Anadolu ceylanlar›”na
TAM DESTEK
OBB Kad›n Giriflimciler Kurulu
taraf›ndan, 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle kutlama
düzenlendi. Toplant›ya Anadolu’nun
de¤iflik illerinden yaklafl›k 250 kad›n
giriflimci kat›ld›.
Toplant›da konuflan TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'de
kad›nlar›n sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta yer almak için Tanzimat
Ferman›'ndan itibaren mücadele verdiklerini söyledi. Anadolu’nun de¤iflik illerinde gelen kad›n giriflimcilere
hitaben “Anadolu ceylanlar›” diyen
Hisarc›kl›o¤lu, ”Türkiye’yi daha ileriye tafl›mak için elinizi tafl›n alt›na so-
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kun, cesaret edin, müteflebbis gücünüz ve özgüveniniz en büyük sermayenizdir” dedi.
TOBB Kad›n Giriflimciler Kurulu
Baflkan› Aynur Bektafl da Türkiye'nin
her ilinde ticaret ve sanayi odalar›yla, ticaret borsalar› bünyesinde say›lar› 10–50 aras›nda de¤iflen kad›n giriflimci kurullar› oluflturduklar›n›, bu
kurullarda bin 630 kad›n giriflimciye
ulafl›ld›¤›n› aktard›. Bektafl, ''Belirlenen bin 630 üye ile, kuruluflumuzun
birinci y›l dönümünde 10 bin kad›na
ulaflaca¤›z. Böylelikle kad›n giriflimci
merkezlerini de kuraca¤›z'' dedi.
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Prof. Dr.
Can Aktan’›n
Kemal Çeküç

“10 Emri”...

anayiciler yak›n›yor; “siyaset her fleyin
önüne geçti” diye. Onlar gündemin ilk
maddesinin ekonomi olmas›n› istiyorlar
da, bu ikisini birbirinden ay›racak bilimsel doktrin daha icat edilmemifl.
‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Yönetim Kurulu
Baflkan› Tan›l Küçük, “Makro ekonomik istikrar›n tesisi yönündeki kazan›mlar, elbette ki, rekabet gücümüzü olumlu etkilemifltir. Ama sanayimizin rekabet gücünü do¤rudan ilgilendiren alanlarda ne
yaz›k ki iyileflme sa¤lanamam›flt›r” diyor.
Prof. Dr. Can Aktan’›n adeta bir okul olan
sitesinde yay›nlanan “Yeni biny›lda daha
güçlü bir Türkiye hedefine ulaflmak için
on emir” bafll›kl› bir çal›flmas› var.
Say›n Aktan’›n tespit etti¤i 10 Emir flöyle:
1. Anayasal demokrasiyi tesis et.
2. Piyasa ekonomisini kurumsallaflt›r.
3. Devleti s›n›rland›r.
4. Uluslararas› rekabet gücünü art›r.
5. Bilim ve teknolojiye önem ver.
6. Toplam kaliteyi tesis et.
7. Toplam ahlak› tesis et.
8. Toplumda adaleti tesis et.
9. Sürdürülebilir kalk›nmay› gerçeklefltir.
10. ‹nsani geliflmeyi ihmal etme.
Say›n Prof. Aktan’›n saptad›¤› bu 10 emre
yeni emirler de ekleyebilirsiniz.
Ama gündemi esir alan bu bulan›kl›k içinde
duru yaklafl›mlara ulaflmak isteyenler için önerilebilecek bir çal›flma… Rafine bir zihinsel egzersize ulaflmak ve “yeni bin y›lda daha
güçlü Türkiye kurmak” gibi kayg›s› olanlar
yararlanabilir.
Yaz›n›n giriflindeki ‘gündem flikâyeti’ ekonomimizin ‘uluslararas› rekabet gücü’ ile ilgilidir. Aktan Hoca’n›n 2. emri flöyle: ‘uluslar
aras› rekabet gücünü art›r.’
Bu emrin aç›l›m k›sm›ndaki maddeyi okuyoruz:
-“Rekabet gücünü artt›racak faktörleri (kalite, düflük maliyet, kârl›l›k, verimlilik, organizasyon ve yönetim yap›s›, kaynak kullan›m›nda etkinlik vs.) dikkate
alarak yeniden yap›lanma çal›flmalar›na
baflla.”
Emirlerin 10’uncusu ve sonuncusu, ‘insan›
geliflmeyi ihmal etme’ diyor.
-“Gelir da¤›l›m›nda adaletsizlik sorunun çözümünde do¤rudan parasal yard›mlarda bulunmak yerine, daha etkin
çözüm önerileri bul ve uygula.”
Bu ‘10 Emir’ benzetmesi, çal›flmay› okutmak içindir. Ancak ortak kabul görmüfl bu
‘emir’lere uymad›¤›m›z zaman, baflka gerçek
emirlere ve s›k›c› durumlara katlanmak zorunda
kal›yoruz… Prof. Dr. Can Aktan’a teflekkürler.

S

(Bkz: http://www.canaktan.org/)
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“Ekonominin yar›s›
kay›t d›fl› dönüyor”
eminli Mali Müflavir Bülent
Soylan, “Kay›td›fl›” adl› kitab›yla “Kay›t d›fl› ifllemleri
kimler al›yor, kimler sat›yor ve
kazan›yor” sorular›na yan›t ar›yor. Soylan, ekonominin yar›s›n›n kay›t d›fl› döndü¤ünü vurgulayarak, Türkiye'nin AB'ye girememesinin bir nedeninin de kay›t d›fl›l›k oldu¤unu dile getirdi.
Ça¤dafl dünyan›n kay›t d›fl›l›¤›
kabullenemedi¤ini vurgulayan
Soylan, Türk ekonomisinin kay›t
alt›na al›nmas›n›n ça¤dafl, fleffaf, inan›l›r ve güvenilir ülke haline gelmesinin temel flart› oldu¤unu belirtti. Soylan, sözlerini
flöyle sürdürdü:
“Ancak bunu baflarmak, vergi
politikas›ndaki baz› ince ayarlardan çok ekonomide al›nacak
do¤ru kararlarla mümkün olacakt›r. Bu ekonomik kararlar›n
al›naca¤› alanlar flüphesiz öncelikle istihdam, üretim, vergi yükü da¤›l›m› gibi konulard›r. Bunlarda do¤ru kararlar vermeden,
bu konularda bir sosyal mutabakata varmadan sadece fazla vergi toplayabilmek için yap›lacak
ince ayarlar belki de bir süre için
yararl› gibi görülebilir ama ülkenin kay›t d›fl› görünümünü de¤ifltiremez. Kay›t d›fl›l›¤› de¤iflmeyen bir ekonominin genel görünümünü ise hiçbir zaman ça¤dafl bir ülke görüntüsü vermez.”
Soylan, geçen ay piyasaya ç›kan "Vergiyi Anlamak" adl› kitab›nda da "Devletin yükü vergilerle kimin s›rt›ndan al›n›p, kimin s›rt›na konuluyor", "Vergi
art›nca ve azal›nca etkileri neler
oluyor" sorular›na cevap arad›.
Vergiyi anlam›n›n hayli zor oldu¤unu vurgulayan Soylan, konunun toplumda netlik kazana-

Y

düzenlemeleri herkesin okuyup
anlamas› beklenemeyece¤ine
göre, kendi geçim telafl›yla yaflayan yurttafllar›n vergi konusunu
detaylara inerek çözmesini beklemek gerçekçi olmaz. Dolay›s›yla artt›r›lan yada azalt›lan verginin, devletin yükünü kimin s›rt›ndan indirip kimin s›rt›na bindirdi¤ine dkkat etmek, irdelemek ak›lc› bir davran›fl olacakt›r."

bilmesi için kitab›nda aç›k bir
anlat›ma yer verdi. Soylan, durumu "Uygulamac›lar›n bile neyin nerede yaz›l› oldu¤unu, yasa
koyucular›n ne demek istedi¤ini
kolayca anlayamad›¤› metinlere
bak›p da bu konularda iyi kötü
bir fikir sahibi olmak kolay de¤il" fleklinde aç›klad›.
Soylan, sözlerini flöyle sürdürdü:
"Binlerce sayfay› bulan s›k›c›

Bülent SOYLAN
Kimdir?..
l Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Maliye ve ‹ktisat Bölümü'nden 1971 y›l›nda
mezun olan Soylan, 1976–1982
y›llar› aras›nda Maliye Bakanl›¤›
Hesap Uzman› olarak çal›flt›.
Soylan, özel sektörde yöneticilik
ve mali dan›flmanl›k yapt›. Gazete ve dergilerde çok say›da
makalesi yay›mlanan Soylan,
halen yeminli mali müflavir olarak çal›fl›yor.

“Sosyal güvenlik sistemi hoyratça kirletilmifl”
anayi ve Ticaret Bakan› Ça¤layan “Vatandafl›n cebinden oy çalmak u¤runa geçmifl dönemde bu sistem hovardaca, hoyratça kirletilmifl” dedi.
Zafer Ça¤layan, Milli
Prodüktivite Merkezi'nin
47. Ola¤an Genel Kurulu'nda yapt›¤› konuflmada,
“Kim diyalog noktas›nda
eksiklik var derse a¤z› burnu yamulabilir. Bunun alt›n› çok net çizeyim. Diyalog
en iyi çözüm yoludur” dedi. Ça¤layan, sosyal güvenlikte ne iflçinin ne yat›r›mc›n›n ne de hükümetin kabahati oldu¤unu ifade etti. Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini tafl›yamaz hale geldi¤inin alt›-

S

n› çizen Ça¤layan, konuflmas›na
flöyle devam etti: “Geçmifl dönemlerde yap›lan popülist uygu-

lamalar sonras›nda sistem
bu hale geldi. Vatandafl›n cebinden oy çalmak u¤runa
geçmifl dönemdeki bu sistemin düzeltilmesi gerekiyor.
Geçmifl dönemde bu sistem
hovardaca, hoyratça sistem
kirletilmifl. Her fleyin istiap
haddi vard›r. Sistem istiap
haddini aflm›flt›r.”
T‹SK Genel Baflkan› Tu¤rul Kudatgobilik, Türkiye'nin
bir dönemeç süreci yaflad›¤›n› dile getirerek, “Dünyada
yaflanan 5 senelik cennet,
cennetsizli¤e dönüflüyor.
ABD'de bafllayan kriz sürpriz
de¤il. Daha ikinci bir dalga
var. Dünyada yaflanan geliflmeler borsam›za da yans›yor.
Borsadaki durgunluk ve de¤ifliklik bitti mi bitmedi” dedi.
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Organize sanayi
ve yasalar›

B

B

ir ad›m geri ça¤r›s›

OBB, T‹SK, TESK, Türkiye
Kamu-Sen, Türkiye Ziraat
Odalar› Birli¤i, Hak-‹fl ve
Türk-‹fl baflkanlar› bir araya gelerek "Türkiye ‹çin Sa¤duyu"
ça¤r›s› yapt›lar.
Sivil toplum örgütleri ad›na

T

konuflan TOBB Baflkan› R‹fat Hisarc›kl›o¤lu "Herkes bundan
sonra ataca¤› ad›mda karfl›s›ndaki kiflinin, ötekinin fikrini dikkate almal›. Birbirimize "öteki'
diye bakmaya bafllad›¤›m›z an,
en büyük zarar› toplum olarak

görece¤iz. Empati yap›yor olmay›z, karfl›m›zdakinin kayg›s›, düflüncesi nedir? Uzlafl› kültürü ortaya ç›kmal›.
Birbirini "öteki' diye d›fllamad›¤› bir Türkiye istiyoruz" diye
konufltu.

Gerçek gündem ekonomidir
tak Sat›nalma fiirketleakan Tüzmen,
DEVLET Bakan› Kürflad Tüzmen, “Gerçek günri” konseptinde oldu¤u
Makine Sanayi
dem ekonomidir, Türkiye’nin kalk›nmas›d›r.
gibi, yenilikçi ad›mlara
Sektör Platformu
Üretim, refah, istihdamd›r. Küresel ekonomi- ihtiyaç duyuldu¤unu
Toplant›s›na kat›ld›.
de rekabettir” dedi.
kaydetti.
Art›k endüstri topluTüzmen, Platformun
muna geçildi¤ini söyleönemli görevinin, üyeyen Tüzmen, küresel
ama makine sektörünce de belerini “gelece¤e haz›rlamak” olarekabetin endüstriyel dönüflümü
nimsenen di¤er ürünleri de katt›ca¤›n›, gelece¤in bilgi, inovasyon
beraberinde getirdi¤ini ve makine ¤›m›z zaman 9 milyar dolara yave “ba¤lamlarüstü” iflbirli¤i oldusektörünün söz konusu dönüflük›n bir ihracattan bahsediyoruz.”
¤unu dile getirdi.
mü iyi yans›tt›¤›n› kaydetti. MakiTüzmen, söz konusu perforMakine sektörü aç›s›ndan özelne ve aksamlar› ihracat›n›n 1
mans›n makine sektörünün inolikle bilgi olgusunu ön plana ç›kt›Ocak 2008 tarihinden itibaren 1,2 vasyon ekonomisine geçifl süre¤›n› kaydeden Tüzmen, flunlar›
milyar dolar› aflt›¤›n› dile getiren
cinde bir katalizatör görevi üstsöyledi: “Bu illa ki yeni bulufllar,
Tüzmen, flöyle konufltu:
lendi¤ini kan›tlad›¤›n› söyledi.
patentler demek de¤ildir. Bilginin
“Geçen y›l›n efl dönemi karfl›Sektörün alt-ürün gruplar›yla inüretilmesi, yeniden üretilmesi, dalaflt›r›ld›¤›nda yüz de art›fl 35’in
celendi¤ini kaydeden Tüzmen,
üzerindedir. Genel ihracat içerisektörün son derece kompleks ya- ¤›t›m›, paylafl›m› etkin kullan›m›
kritik öneme sahiptir. Bilgi odakl›
sindeki pay› yüzde 5’i aflm›flt›r.
p›ya sahip oldu¤unu, yaflan›lan
2007’deki sektörün toplam ihrasorunlara ra¤men karfl›lafl›lan f›r- bir network’ün merkez noktas›n›n
oluflturabilecek kapasite yaratabicat performans› 5,6 milyar dolar
satlar›nda ayn› derecede komplirsek, sektörde bir ‘kuantum s›çolarak gerçekleflti. Baflka birlikleleks oldu¤unu dile getirdi. Tüzrin faaliyet sahas›nda bulunan
men, 2007’de ortaya konulan “Or- ray›fl›’ gerçeklefltirebiliriz”
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Esnaf yasas› de¤ifliyor
anayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, milletvekillerine,
esnaf ve sanatkârla ilgili geçmifl y›llara ve AKP iktidarlar› döneminde yap›lan icraatlar› anlatt›.
Esnaf yasas›n›n de¤iflece¤ini bildiren Ça¤layan, bugün Türkiye’de
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n eesnaf ve sanatkâr veri taban›nda
kay›tl› 1 milyon 858 bin 76 esnaf
ve sanatkâr bulundu¤unu belirterek, 2007 y›l› sonu itibariyle esnaf
ve sanatkârlara 2,7 milyar kredi
verildi¤ini kaydetti. Ça¤layan, hükümetin bu dönem yapaca¤› projeleri ise flöyle s›ralad›:
n Esnaf ve sanatkârlar›n üze-

S

rindeki vergi ve istihdam yüklerinin kademeli olarak azalt›lmas›na
yönelik çal›flmalar yap›lacak.
n Esnaf ve sanatkârlar›n uygun
koflullarda üretim yapmalar›n›n
sa¤lanmas› amac›yla Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan Küçük
Sanayi Sitelerine destek sa¤lanmaya devam edecek.
n Esnaf ve sanatkârlar›n bürokratik ifllemlerinin azalt›lmas› için
5362 Say›l› yasada gerekli de¤ifliklikler yeniden yap›lacak.
n 2008 Nisan ay›nda, ilk defa
AKP hükümeti öncülü¤ünde gerçekleflecek ve bakanl›klar, üniversiteler ve mesleki kurulufllar›n yer

alaca¤›, “Esnaf ve Sanatkârlar fiuras›” düzenlenecek.
n Esnaf ve sanatkârlar›n, gerek
kendilerinin gerekse yanlar›nda
ç›rak, kalfa ve usta olarak çal›flanlar›n esnaf ve sanatkârlar›n ihtiyaç
duydu¤u nitelikli eleman ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla günün geliflen flartlar›na göre mesleki e¤itim almalar› için gerekli hizmetler
sunulacak.
n Baflbakanl›¤a sevk edilen Büyük Ma¤azac›l›k Kanunu tasla¤›yla, dünyadaki uygulamalar paralelinde serbest piyasa kurallar›
do¤rultusunda ülke için ça¤dafl
bir düzenleme hedefleniyor.

ugün organize sanayi bölgeleri, ça¤›n
gerisinden toz toplama zorunlulu¤undad›r. Bu günah ne bugünkü iktidar›n günah›, ne de Sanayi
Bakanl›¤› görevlilerinin bilgi ve beceri
noksanl›¤›ndan ileri
gelmektedir.
Bütün olay, yasalar›n ça¤›n geliflmesinin
gerisinde kalmalar› ve
organizeleri yöneten
kiflilerin parçalan›p
da¤›lmaya uygun bir
Refik
kiflisel olumsuzluk
içinde olufllar›ndan
BAYDUR*
ileri gelmektedir...
Bugünün Türkiye'sinde, yasa maddelerini mükellef lehine yorumlayacak, bürokrat bulmak neredeyse
mümkün de¤ildir. Bu olumsuz yaklafl›m›n temel sebebi, hiç ifl yapmadan sorumsuz ve sorunsuz yaflamak yerine, yönetimin mükellef
lehine ifllem yapan görevliyi hemen suçlamak
ve iktidardan yana olan kiflilere yer açmak
için suçlu veya hatal› aramak hastal›¤›d›r.
Bütün bu olumsuzluklara karfl›n Sanayi Bakan› Zafer Ça¤layan ve mesai arkadafllar› k›sa
zamanda, baflta yönetmelikler olmak üzere
baz› kap›lar› aralayarak yönetimlerin önünü
açt›lar. Ancak, "Organize Sanayi Bölgeleri"
yasas› halen ihtiyaca cevap vermemektedir.
Haz›rlanan taslak metnini bilmiyoruz. Ancak
taslak flu anda "OSBÜK"ten geldi¤i flekli ile
yola devam ediyorsa sonuç yeniden tadil tasla¤› haz›rlaman›n yolunu açacakt›r...
Sanayi Bakan›m›z bu ifllerde yararl› hizmetler vermifl bir sanayici dostumuzdur. Bu dostlu¤u bizlerle paylaflacak zaman› ay›rabilirse
daha verimli sonuçlar alabilece¤ine inan›yorum. Bu suretle organize sanayi bölgeleri
(AR-GE, istihdam, e¤itim, çevre) gibi yükümlülüklerini daha kolay ve daha ucuz hatta finansmans›z yani mali yükümlülü¤ü ortaklar›na aktarmadan birçok hizmetleri yapabileceklerdir...
Ne yaz›k ki bizde, çal›flma hayat›n› tanzim
eden yasalar genellikle, iflverene veya iflverene muhatap olan bürokrasiye hareket alan›
b›rakmayarak, emredici ve s›n›rlay›c› hükümlerle uygulamada devaml› geliflen, k›s›r döngü
içinde yaflamaktad›r...
Ça¤›n de¤iflen yaflam› içinde yepyeni olanaklardan yararlanarak, ortaklar›na yeni ve
a¤›r yükümlülükler yüklemeden ifl yapmak isteyen yöneticilerin inisiyatif kullanmas›na öncelikle yasalar, tüm kap›lar› kapamaktad›r.
Bürokratlar, bütün iyi niyetlerine karfl›n,
devaml› de¤iflen iktidarlar›n arayaca¤› bu bahanelerle s›k›nt›ya düflmek yerine, yasan›n kat› hükmünü genellikle olumsuz yorumlamak
zorunda kalmaktad›rlar. Çünkü kimsenin kimseye itimad› kalmam›flt›r. Böylece yasalar un
çuval› misali vurdukça toz ç›karmakta, ç›kan
toz da her tarafa bulaflmaktad›r...
Yoksa antidemokratik ve güdümlü kurulufllar kurup bunlara bofluna yetkiler vermekle
bir yere varamayaca¤›m›z bakan›m›z›n da çok
iyi bildi¤i ve onun da y›llarca yak›nd›¤› fleyleri
tekrar edip dururuz...
Bakan›m›z Zafer Ça¤layan'›n faydal› yeniliklere s›cak yaklaflt›¤›na içtenlikle
inan›yorum... (DÜNYA)
(*Refik BAYDUR / DENEY‹MLER‹M
kiplas@kiplas.org)
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‹nflaat›n kalbi Ostim’de at›yor
stim Yat›r›m’›n inflaat sektöründeki en büyük çözüm ortaklar›ndan ve Ay›k ‹nflaat Yönetim Kurulu Üyesi olan Engin Ay›k, Ostim’in her zaman
ra¤bet gören ve cazibesini
kaybetmeyen bir sanayi bölgesi oldu¤unu belirtti.
Ay›k, Ostim’de daha önce
sadece demirci ve kerestecilerin oldu¤unu, sat›fl için perakende firmalar›n›n buraya
yerleflmesiyle beraber inflaat
sektörüne çok büyük katk›
sa¤lad›¤›n› dile getirerek,
“Makine teçhizat› aç›s›ndan,
perdah makineleri, küçük ifl
makineleri, inflaat için yang›n
dolab› üretimi gibi inflaat sektörünü
ilgilendirecek her fleyi 3 km çap içerisinde ellerimizin alt›nda” dedi.
Etraf› konutlarla çevrili, ulafl›m›
kolay, e¤itim çal›flmalar› fazla olan
bir sanayi bölgesinin sadece ‹stanbul'da de¤il Türkiye’nin hiçbir yerinde bulunamayaca¤›n› belirten Ay›k,
Ostim yönetiminin büyük çabalar›
sayesinde verilen e¤itim programlar›
ve ihracat yapan firmalar için aç›lan
dil kurslar›n›n 2008 y›l› içerisinde

O

‹thal ürünü
tasarlad›,
üç ödül ald›
abanc› bir flirketin Türkiye distrübitörlü¤ünü yaparken, pazar flartlar› de¤iflince kendisi üretim yapma karar› alan KBB Özel Sa¤l›k Hizmetleri Afi, yeni gelifltirdi¤i hasta
transfer sedyesi ile dünya çap›nda üç
tasar›m ödülü birden ald›.
KBB son olarak Mart ay›nda, daha
önce BMW M3 serisi, Sony Va›o, Apple ‹pod, Nokia gibi markalar›n ald›¤›
tasar›m ödülünü ald›. Halen Ostim’de
2 bin 500 m2 alanda üretim yapan ve
y›ll›k cirosunu ihracat dahil 7.5 milyon
euroya yükseltmeyi hedefleyen KBB,
üretimini k›sa süre içinde 10.5 milyon
dolara mal olan Gölbafl›’ndaki tesislerinde sürdürecek. Sa¤l›k alan›nda
1992 y›l›nda hizmetler sektöründe
ad›m atan, 14 y›l ithalat-imalat yapan
KBB, son iki y›ld›r da daha önce ithal
etti¤i ürünleri Ankara OST‹M’de 2 bin
500 m2 alanda üretmeye bafllad›. fiirketin Tautmann markas›yla üretti¤i
hasta transfer sedyesi, bir tanesi içinde bulundu¤umuz Mart ay›nda olmak
üzere son bir y›l içinde dünya çap›nda
üç tasar›m ödülü birden ald›.
M›s›r’a ihracat bafllad›
Türkiye genelinde sat›fl›n› yapt›klar›
ürünü M›s›r’a ihraç etmeye bafllad›klar›n› bildiren Ataman, 2008 y›l› sonuna
kadar, Yunanistan, ‹spanya, ‹ran ve
‹talya’ya da sat›fl yapacaklar›n› anlatt›.
Bu ürün için 2008 y›l›nda 3 milyon
euro ciro beklediklerini bildiren Murat
Ataman, 5 y›ll›k yol haritas›nda ciroyu
7.5 milyon euroya yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
10 milyon dolarl›k yat›r›m
OST‹M OSB’deki 2 bin 500 m2’lik
üretim alan›n›, y›l›n ikinci yar›s›nda
Gölbafl›’na tafl›yacaklar›n› söyleyen
Murat Ataman, 10 bin m2’lik kapal›
alanda üretim yapacaklar›n›, bu yat›r›m›n 10.5 milyon dolara mal oldu¤unu
bildirdi. KBB OST‹M’deki tesisinde halen, Tautmann markas› alt›nda, hasta
transfer sedyesi yan› s›ra, hasta nakil
sedyesi, hastabafl› komodini, hastane
bekleme kodluklar›, serum ask›lar› ve
kirli-temiz arabalar› üretimi yap›yor.
Dünya çap›nda üç ödül:
Focus Safety: Güvenlik temal› yar›flmada 2007 y›l›nda Mercedes Benz,
Dunlop ve Siemens ile birlikte ödül
al›nd›. If Design Awards: 2008 y›l› bafl›nda, Nokia, Philips, Samsung, BMW,
Adidas gibi flirketlerle birlikte, tasar›m
kalitesi, inovasyon, ergonomic, estetik, güvenlik, sa¤laml›k kriterlerine
dayal› ödül al›nd›.Red Dot: Son olarak
2008 y›l› Mart ay›nda ise inovasyon,
fonksiyonellik ve biçimsel kalite kriterleriyle, daha once Apple Ipod, Lamborghini, Sony Va›o, BMW 3, Nokia
gibi markalar›n ald›¤› Red Dot ödülü
al›nd›.
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daha da yayg›nlafl›p, bir çok firmaya
katk› sa¤layaca¤›n› söyledi.
Y›llard›r bir cazibe merkezi olan

Ostim’in 2008 y›l›nda da yat›r›m
yapmak isteyen firmalar için büyük
bir rant sa¤layaca¤›n› kaydeden
Ay›k, “ Türkiye’de inflaat sektöründe
bir duraklama var. Bu duraklama
için 6-7 ay önce frene bas›ld›. Duraklaman›n 2008 y›l› içerisinde de devam edece¤ini düflünüyorum. Bunun sebebi morgate kredilerinin
yüksek olmas› ve inflaat sektöründe
15-20 y›ld›r yaflanan daralma ve geniflleme yaflanmas›” diye konufltu.

OST‹M DE⁄‹fi‹YOR MU?
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e¤iflmek kötü de¤il, hatta ço¤u bu tüm Japonya için de böyle olmal›zaman arzu edilen bir durum.
d›r.”
Çünkü günümüzün tüm kifli ve
Bu sözlerden anlafl›lmas› gereken
kurumlar› için geçerli
flu olmal›: Ne kadar baflaolan bir do¤ru var: Der›l› görünürsek görüne¤iflmeyen gider!
lim, daha iyi olmak için
Bu nedenle, bir kuher zaman övgüden çok
rumsal yap› olarak, OSelefltiriye ihtiyac›m›z varT‹M’in de de¤iflmesi kufld›r. O halde zaman zakusuz istenen bir durumman çuvald›z› olmasa bidur ve de¤iflimin olumlu
le i¤neyi kendimize bat›roldu¤u düflünülmelidir.
ma cesaretini gösterebilBir çok firman›n içinde
meliyiz. Zaman zaman
yer ald›¤› sektörel alan›niçerisinde bulundu¤umuz
da uzmanlaflmaya bafllayap›lara d›flardan bakmaAtila Ç›nar*
y›p yatay büyüme yerine
y› denemeliyiz. ‹çerisinde
acinar@etik.com.tr
dikey büyümeye ve beliriken göremedi¤imiz ya
li alanlarda uzmanlaflmaya yönelmele- da bize ola¤an gelen aksakl›klar› d›flari, ikinci, hatta üçüncü kuflak yönetici
r›dan bakt›¤›m›zda görme olas›l›¤›m›z
ve teknik elemanlar›n iflin içine gireyüksek olabilir. Bunu yapacak durumrek zaman zaman da direksiyonun
da de¤ilsek, hiç olmazsa d›flardan biribafl›na geçerek yenilikçilik ve yarat›c›lerinin görüfllerine baflvurmaktan ya
l›klar›n› süreçlere kat›yor olmalar›,
da d›flardan gelen elefltirilere kulak
çevre bilincinin yavafl da olsa yayg›nvermekten çekinmemeliyiz. Bunlar›
lafl›yor olmas› ve bu bilincin iflletmele- OST‹M’in eski sanayicilerinden, bir
rin iyileflmesine yol açmas› gibi de¤iyak›n dostum ile yapt›¤›m›z sohbetten
flimler her zaman olumludur.
sonra yazma ihtiyac›n› duydum. Bu
Ancak de¤iflmek her zaman ve her dostumuz uzunca bir zamand›r Sindurumda iyi midir? Ya da her de¤iflim can OSB’deki yeni fabrikas›nda düzeilerleme ve iyileflme anlam›na m› genin oturmas› için çal›fl›yor.
lir? Bir çok durumda oldu¤u gibi, deOST‹M’de halen duran ve faaliyete
¤iflim söz konusu oldu¤unda da madevam eden ‘eski’ yerine de arada
dalyonun bir de ‘öteki yüzü’ var m›u¤ruyor. Son geliflinde, OST‹M’deki
d›r? Ço¤u zaman oldu¤u gibi, yaln›zyönetici izinde oldu¤u için biraz uzun
ca iyi yöndeki de¤iflimlere odaklana(birkaç gün) kalmas› gerekmifl. Bu birrak madalyonun öteki yüzünü görme- kaç gün içerisinde yapt›¤› gözlemler
di¤imiz ya da görmezden geldi¤imiz
ile bu gözlemlere ba¤l› baz› elefltirileridurumlar da var m›d›r?
ni benimle paylaflt›. Bunlar›n hepsine
Japonya’n›n ve dünyan›n önemli
burada yer vermek olanakl› olmad›¤›
tak›m tezgahlar› üreticilerinden OKU- için önemli gördü¤üm baz›lar›na k›saMA’n›n sahibi Bay Okuma bir yaz›ca de¤inece¤im:
s›nda flunu söylüyor: “Benim için bir
“Eski s›cak, ‘dükkan komflulu¤u’
elefltiri yüz övgüden daha de¤erlidir,
iliflkileri giderek yok olmakta. Buna

‹nflaat sektörünün kalbinin Ostim’den geçti¤ini, 2008 y›l›nda ve
daha sonraki y›llarda da ayn› flekilde
devam edece¤ini ifade eden
Ay›k, inflaat için kullan›lan
her ürünün Ostim'de üretilmesinden dolay› kendi ürünlerini tercih ettiklerini ve kapasitelerinin gelecek y›llarda
en az 5 kat büyüyece¤ini vurgulad›.
Gelecek y›llarda üretim yapan firmalara, KOB‹'lere devlet deste¤inin flart oldu¤unu
ve özellikle küçük iflletmelerin rekabette çok daha faydal›
olaca¤›n› belirten Ay›k, kendi
firmas› Ay›k ‹nflaat için 2008
y›l› içerisinde ‹nflaat sektöründeki
büyük firmalarla ifl ortakl›¤› yapmay› hedeflediklerinin alt›n› çizdi. Ostim için büyük al›flverifl merkezi yapmay› düflündüklerini ama çok fazla
aç›lamayacaklar›n› kaydeden Ay›k,
bunun sebebinin önlerini görememek oldu¤unu söyledi. Ay›k, 2008
y›l› için devletin kredi, teminat mektubu almay› kolaylaflt›rmas›n› ve inflaat sektörünün her alan›yla desteklenmesi gerekti¤ini sözlerine ekledi.

ba¤l› olarak yak›n iflbirli¤i ve yard›mlaflma da ortadan kalkmakta,
Öncü firmalar OST‹M’den sürekli
ayr›lmakta, kalanlar aras›nda öne ç›kanlar ise ana caddelerden kenarlara
çekilmekte ve kendi çevre duvarlar›n›n içine kapanmaktalar,
Firmalar›n durmadan bölünmesi
bünyeleri zay›flatmakta. Bu türden
bölünmeleri zorlaflt›rmak ve bir arada
kalmay› cazip hale getirmek için gerekirse yasa bile ç›kar›lmal›.”
Bu sanayici dostumuz, OST‹M’de
kalan biriminin giderek zamana ayak
uyduramad›¤›n› da görmekte ve onu
gözden ç›karmak zorunda kalmaktan
korkmaktayd›.
Eminim ki, OST‹M içerisinde bu
tespitlere kat›lacak, benzer baflka de¤erlendirmeler yapacak, OST‹M için
düflünen onlarca iflletme sahibi ve çal›flan vard›r. Bu düflüncelerin bir araya
gelece¤i, tart›flaca¤› ve OST‹M için
daha güzel gelece¤i planlayacak ortak
ak›l› oluflturaca¤› platformlar düflünülmelidir. Kuflkusuz sürekli de¤iflik konularda toplant›lar, seminerler vb. yap›l›yor. Bunlar neredeyse tüm iflletmelere de duyuruluyor. Buralarda OST‹M’liler fikirlerini söylüyorlar ve demokratik kat›l›mc›l›¤›n hayata geçmesini sa¤l›yorlar.
Bu arada, bu gazetenin sayfalar›nda da izledi¤imiz gibi, sürekli çok çeflitli projeler gündemde yer al›yor, bu
projelerden bir k›sm› hayata geçiriliyor. Üst düzey kamu yöneticilerinin
OST‹M’e ilgilerini eksik etmediklerini
yine OST‹M Gazetesi sayfalar›nda s›kça gözlemliyoruz. Bunlar oldukça
önemli. Ama bir yandan da elefltiriler
var ve Bay Okuma’n›n dedi¤i gibi, bizim için as›l önemli olan bu elefltiriler,
hatta daha da fazlas› olmal›.
Makina Mühendisi Etik Tasar›m
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Tüketiciye ‘hakk›n›z› aray›n’ ça¤r›s›
S

anayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle yay›nlad›¤› mesajda, tüketicilerden haklar›n› aramalar›n› istedi.
Uluslar aras› tüketiciler Örgütü’nün bu
y›l›n temas›n› “Abur Cubur Gençli¤i”
olarak belirledi¤ini ifade eden Ça¤layan, tüketicilere sa¤l›¤› bozan ürünleri
dikkatli kullanmalar› ça¤r›s›nda bulundu. Ça¤layan, yaz›l› aç›klamas›nda, tüketicinin haklar›n› arama yollar›n› flöyle
anlatt›:
l Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetleri, 81’i ‹l Hakem Heyeti ve 851’i ‹lçe
Hakem Heyeti olmak üzere toplam
932 tane olup tüm yurt çap›nda faaliyette bulunmaktad›r. Tüketici Mahkemeleri ise 10 ilde toplam 26 tanedir.
Tüketici Mahkemesi kurulmayan illerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi s›fat›yla görev yapmakta-

d›r. Uyuflmazl›k konusunun 827,05
YTL’nin alt›nda olmas› durumunda Hakem Heyetleri, bu miktar›n›n üzerindeki uyuflmal›klarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketiciler, taraf olduklar› sözleflmeler konusunda bir sorunla karfl›laflt›klar›nda, zararlar›n›n tazmin edilmesi ve sözleflmedeki haks›z
flartlar›n iptali amac›yla yukar›da yer
alan bilgiler do¤rultusunda Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetleri’ne veya Tüketici Mahkemeleri’ne baflvurabilirler.
l Tüketiciler, aldat›c› ve yan›lt›c› ticari reklâm ve ilanlar› flikâyet etmek
amac›yla Reklâm Kurulu Baflkanl›¤›’na
baflvurabilirler. Bakanl›¤›m›z›n
www.sanayi.gov.tr adresinden de baflvurular yap›labilmektedir.
l Süreli yay›n kurulufllar› taraf›ndan
düzenlenen promosyon kampanyalar›n›n kanuna ayk›r› olmas› durumunda

KOB‹’lere ihracat kap›s›n› açan
‹GEME, OST‹M’DE hizmet vermeye bafllad›

H

epinizin bildi¤i gibi, ülkemizin
dünya ticaretindeki yerini,
uluslararas› piyasalarda rekabet gücümüz belirlemektedir. Bir ülkenin rekabetçi üstünlü¤ünü belirleyen en önemli unsur insan gücüne
yap›lan yat›r›md›r. ‹hracatç›lar›m›z›n bilgiye ulaflma imkanlar›n›n kolaylaflt›r›lmas› ve bu bilgileri kullanma yeteneklerinin gelifltirilmesi, ülkemizin rekabet üstünlü¤ü kazanmas›nda anahtar rol oynamaktad›r. Bu çerçevede,
firmalar›m›z›n ilgili kurulufllar taraf›ndan sunulNursun
makta olan ihracat›n gelifltirilmesine yönelik hizmetlerden ve devlet desteklerinden
yararlanmalar› büyük önem tafl›maktad›r.
Bu düflünceden hareketle, ‹hracat›
Gelifltirme Etüd Merkezi-‹GEME, ihracat›n gelifltirilmesi amac›yla yürüttü¤ü faaliyetlerini pilot bölgeler seçerek KOB‹’lere yönelik olarak yayg›nlaflt›rmay› hedeflemektedir. Bu kapsamda OST‹M’deki firmalara daha
yak›n hizmet vermek amac›yla OST‹M-OSB iflbirli¤i ile bir proje bafllat›lm›flt›r. Söz konusu proje ile ‹GEME
hizmetlerinden ve devlet desteklerinden OST‹M’deki firmalar›n daha etkin bir flekilde yararlanmas› amaçlanm›flt›r. OST‹M’de aç›lan bilgilendirme
ofisinde ‹GEME uzmanlar› firmalar›m›zdan d›fl ticaret konusunda gelebilecek tüm sorular› cevapland›rmak ve
ilgilenen firmalar› ihracata yönlendirmek için çal›flmaktad›r.
‹GEME, potansiyel ihracatç›lara ve
ihracatç› firmalara yeni pazarlar bulunmas›, mevcut pazar paylar›n›n art›r›lmas›, Türk ihraç ürünlerinin çeflitlendirilmesi amac›yla d›fl pazarlardaki
geliflmeleri dikkate alarak araflt›rma
ve gelifltirme faaliyetleri yürütmektedir. Sürekli güncellenerek haz›rlanan
sektör ve ülke raporlar›, ‹hracatta
Pratik Bilgiler ve d›fl ticaret mevzuat›
konular›ndaki yay›nlar ihracatç›lar›m›z için temel birer baflvuru kayna¤›
niteli¤indedir.
‹GEME’de, sanayi ve tar›m›n ana
sektörleri alt›nda, çok say›da alt sek-

törle ilgili çal›flmalar ve araflt›rmalar
yap›lmaktad›r. Tekstil ve haz›r giyim
ürünlerinden, ayakkab›ya; alt›n mücevherattan, ambalaj malzemesine;
makinelerden, elektronik ürünlere;
bakliyattan, yafl meyve ve sebzeye
kadar pek çok sektör d›fl
ticaret aç›s›ndan izlenmekte ve incelenmektedir.
Son dönemde, firmalar›m›z› yeni pazarlara yönlendirmek için ‹GEME uzmanlar›ndan oluflan ekipler hedef pazarlar› ziyaret
ederek Yerinde Pazar
Araflt›rmas› Çal›flmalar›
gerçeklefltirmektedir. Bu
Befleli
çal›flmalar›n amac› hedef
ülkelerde kamu ve özel
sektör temsilcileri ile görüflerek masa
bafl› çal›flmalar›n› destekleyecek, ifladamlar›m›za o ülkelerle ilgili pazarlama çal›flmalar›nda rehber olabilecek,
uygulamaya iliflkin pratik bilgiler
edinmek ve bu bilgileri yayg›n olarak
ihracatç›lar›m›za ulaflt›rmakt›r.
Do¤ru bir flekilde dikkatli ve önceden araflt›rarak d›fl pazarlara aç›lmak
KOB‹’ler için çok önemlidir. Merkezimiz devlet yard›mlar›ndan Pazar
Araflt›rmas› deste¤inde uygulamac›
kurulufl olarak görev almaktad›r. Pazar Araflt›rmas› deste¤i, firmalar›n ihracatta hedef olarak seçtikleri bir pazar› yerinde görmeleri, araflt›rmas›n›
yapt›klar› pazar hakk›nda bir pazarlama stratejisi oluflturmalar› ve potansiyel al›c›lar›yla bir araya gelmeleri
amac› ile firmalara tan›nm›fl olan bir
imkand›r. Bu destek özellikle son y›llarda yo¤un bir flekilde firmalar›m›zca
kullan›lmakta ve bu vesile ile firmalar›m›z yeni pazarlara girme imkan› elde etmektedirler.
K›sa ad› ‹PAD olan Pazar Araflt›rmas› deste¤i ile, yurtd›fl›na pazar
araflt›rmas› için gidecek firmalar›m›z›n belirli üst limitler dahilinde konaklama, ulafl›m, tercüman ve doküman
al›m› gibi harcamalar›n›n %70’i karfl›lanmaktad›r. Söz konusu destek, firmalar›m›z› pazar araflt›rmalar› ile
yurtd›fl› pazarlara aç›lmaya teflvik
ederken, ayn› zamanda IGEME uzmanlar›n›n deste¤i ile araflt›rma ve
pazarlamaya yönelik bu çal›flmalar›n

gerekli inceleme ve yapt›r›mlar›n uygulanmas› amac›yla Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne
baflvuruda bulunulur.
l Tüketiciler bir sanayi mal› ald›klar›nda, Garanti Belgesi ve Tan›tma ve
Kullanma K›lavuzunun verilmemesi durumunda gerekli incelemenin ve yapt›r›m›n uygulanmas› amac›yla Sanayi ve
Ticaret ‹l Müdürlüklerine baflvuruda
bulunabilirler.
l Bir seri mal›n ay›pl› ç›kmas› durumunda, mal›n toplat›lmas› veya imha
edilmesi amac›yla tüketiciler Tüketici
Mahkemesi’ne baflvurabilirler.

daha sistematik yöntemlerle yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Özellikle KOB‹’lerimizin yurtd›fl› pazarlara aç›lmakta
ihtiyaç duyduklar› ve en fazla eksikli¤ini hissettikleri pazar bilgisi ihtiyaçlar› düflünüldü¤ünde, bu destek firmalar›m›z için kaç›r›lmamas› gereken bir
f›rsatt›r.
Destek kapsam›nda pazar araflt›rmas› gerçeklefltirmek üzere hedef pazara gidecek firma temsilcilerinin o
ülkedeki potansiyel ithalatç›larla ifl
görüflmeleri yapmalar› ve standart bir
dispozisyon içerisinde belirli sorular›n
cevaplar›ndan oluflan bir rapor haz›rlamalar› beklenmektedir. Bu ifl görüflmeleri dolay›s›yla firmalar›m›z bir taraftan ürünlerinin pazar potansiyeli
hakk›nda bilgi edinme f›rsat› edinirken, di¤er taraftan da ithalatç›lara
ürün ve firmalar›n› tan›tabilme ve
hatta mümkün olursa ifl ba¤lant›lar›
gerçeklefltirebilme imkan›na sahip olmaktad›r. Deste¤e baflvuran firma say›s› her geçen gün artmakta olup,
geçti¤imiz y›l 200’ün üzerinde firma
baflvurmufltur. Merkezimizin uygulamac› kurulufl olarak görev ald›¤› di¤er bir destek ise yeni uygulamaya
konulan Pazar Araflt›rmas› Raporlar›
ve ‹statistik Sat›n Alma Deste¤idir.
Söz konusu destek ürünleri ile ilgili
dünya ticareti ve d›fl pazarlar hakk›nda bilgi edinmek üzere çeflitli yay›nlar
sat›n almak isteyen firmalar›m›za belirli üst limitler dahilinde %50 finansal destek sa¤lamaktad›r.
Özetle, ‹GEME uzmanlar› gerek
d›fl pazar bilgileri, gerek mevzuat ve
pazarlama bilgileri ve gerekse de
devlet yard›mlar› kapsam›nda firmalar›m›z›n d›fl ticarete iliflkin ihtiyaç
duyduklar› tüm konularda bilgi ve dan›flmanl›k hizmeti vermektedir. Söz
konusu hizmetlerden OST‹M’deki firmalar›n daha etkin bir flekilde yararlanmas› için açm›fl oldu¤umuz bilgilendirme ofisinde her hafta Sal› günü
ö¤leden sonra ‹GEME uzmanlar› firmalarla birlikte olmaktad›r. Geçti¤imiz iki buçuk ayl›k dönemde OST‹M’de yerleflik 35 firma ofisimizde
dan›flmanl›k hizmeti alm›flt›r.
Ahi Evran Caddesi No: 18’de OST‹M Geliflim ‹fl Merkezindeki ofisimize gelmek ve dan›flmanl›k hizmeti almak isteyenler randevu için 419 71
82 nolu telefon numaras›n› arayabilirler veya detayl› bilgi için www.igeme.gov.tr adresindeki sitemizi ziyaret

Vitamin
arzuakay@ostim.com.tr

H

ali haz›rda kulland›¤›m›z
kelimelerin ço¤u tarihi,
çok az› yeni türetilmifl veya
yeni bir
anlama
bürünmüfltür.
Elektronik posta,
kablosuz
a¤, su bazl› boya,
geribildirim, enformasyon…
Arzu AKAY
Ostim Müflteri ‹liflkileri
Dikkat
Koordinatörü
edersek
ço¤u, hayat›m›za
dâhil olan yeni teknoloji ad›mlar›.
Nereye mi gelmek istiyorum…
‘geribildirim’ kavram›na.
Bu kelime hayat›m›za yeni girmedi, insani iliflkiler varoldu¤undan beri yaflayan bir karfl›l›¤› var.
Kelimenin yap› tafllar›ndan biri
“vefa”. Lidyal›lar öncesinde para
ile ticaret bilinmezken, hatta daha da öncesinde ticaret diye bir
hareket sözkonusu de¤ilken insani iliflkilerde “haber verme, beklenene cevap gönderme” davran›fllar› mevcuttu. Sadece isim verilmemiflti, kimse bu faaliyete ‘geribildirim’ demiyordu.
Birkaç örnek vermek istiyorum;
n Söz verip yerine getirmek,
n Salondaki eskiyen koltuklar›
neden de¤ifltiremedi¤ini efline anlatabilmek. S›rf anlatm›fl olmak
için de¤il, o bu cevab› duyup rahatlayaca¤›- mutlu olaca¤› için
bunu yapmak,
n Amatör tiyatro gösterisine
kat›l›m flartlar›n› ö¤renmek için ilgili kurumu aramak; fakat ilgili kifliye ulaflamamak. On befl dakika
sonra ilgili kiflinin size ulafl›p detayl› bilgi vermesi.
Yolumuzun üzerinde say›s›z
geribildirim örne¤i var. Yukar›daki basit örneklerin tamam›n›
olumsuz sonlayal›m flimdi;
n Sözünde durmama,
n Eflini mutsuz etme,
n Gösteriye kat›lamama…
n Hepsinin bileflkesi hayal k›r›kl›¤›… Uzaklaflma.
Geribildirim’in önemsendi¤i
her kuruluflun vitamin oran› yüksektir. Ürün temel g›dad›r mutlaka; fakat flu flartlarda temel g›da
ile hayata devam etmek neredeyse mümkün de¤il. Tropik meyvelere, vitamin takviyelerine canl›
olarak gördü¤ümüz her kurumun
ihtiyac› var.
“ilgilenece¤im” deyip, konuyu
unutan her personel kurumun
ba¤›fl›kl›k sisteminde bir zay›fl›k,
zaman›nda ve do¤ru geribildirimde bulunan her personel ise yeni
bir “omega 3” tür.
Bol vitaminli günler…
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KGF yeni hedefini Ostim’de anlatt›
redi Garanti Fonu (KGF) KOB‹’lerin finansman sorunlar›n›n çözümünde daha etkin olmak istiyor. Bu yönde yeni programlar oluflturan KGF, ileriye dönük yeni hedeflerini Ostim’de anlatt›.
OSB taraf›ndan organize edilen
panelin aç›fl konuflmas›n› Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n
yapt›. Ayd›n, “‹flletmelerin temel
sorunlar›ndan biri de finansman
sorunudur. Sektörde finansman ihtiyac›na yönelik kolaylaflt›r›c› hizmet anlay›fl›nda olan kurulufllara
ihtiyaç var. KGF’nin Ostim’li KOB‹’lere daha etkin hizmet verece¤ine inan›yorum” dedi.
Ç›rakl›k Vakf›’ndaki panelde Genel Müdür Hikmet Kurnaz, KGF ve
çal›flma sistemi, KOB‹ destekleri ve
yararlanma yollar›n› anlatt›. Kurnaz, “Biz bilgileri aç›k olan her KOB‹’ye kefil olabiliriz” dedi. ‹lk kurulufl adreslerinin de Ostim oldu¤unu
belirten Kurnaz, önümüzdeki dönemde Ostim’den bafllamak üzere
tüm KOB‹’lere yönelik daha etkin
olacaklar›n›, kefalet sisteminin öncülü¤ünü yapacaklar›n› anlatt›.

K

Kredi Garanti Fonu
‘cankurtaran’ oluyor
2008 y›l›nda bankalarla birlikte

KOB‹'lere yönelik bir tan›t›m eylemi
planlayan KGF, bankalar›n gitti¤i
bölgelere KGF'yi de yanlar›nda götürecekleri bir sistem kurma çal›flmalar›na bafllad›.
1993 y›l›ndan bu yana KOB‹’lerin
bankalardan kredi kullanmalar› s›ras›nda ortaya ç›kan teminat yeter-

‹ÇAS‹FED patronlar kulübü
TÜS‹AD’› üye yapt›
ç Anadolu Sanayici ve ‹fladamlar›
Dernekleri Federasyonu (‹ÇAS‹FED) 4. Ola¤an Genel Kurulunu
yapt›. Genel kurulda TÜS‹AD’›n üyeli¤i de ilan edildi.
Genel kurul sonucu yap›lan yönetim kurulu seçimlerinde Mehmet Akyürek yeniden baflkanl›¤a seçildi.
‹ÇAS‹FED 2006–2007 faaliyet raporunun ele al›nd›¤› toplant›da merkezini Ankara’ya tafl›yan Türkiye Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin (TÜS‹AD) üyeli¤i kabul edildi.
Toplant›ya TÜS‹AD Baflkan› Arzu-

‹

han Do¤an Yalç›nda¤ da kat›ld› ve
bir konuflma yapt›.
Genel kurula konuk olarak kat›lan
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ve federasyonu oluflturan
dernek temsilcileri görüfllerini dile
getirdiler.
Konuflmac›lar genel olarak ülkedeki gerginli¤in azalt›lmas›, hükümetin ekonomiye odaklanmas›, istihdam ve ihracata yönelik sorunlar›n
giderilmesi ile küresel etkilere karfl›
önlem al›nmas› yönünde dilekte
bulundular.

sizli¤i probleminin çözümüne kefalet verme yoluyla katk›da bulunarak iflletmelerin banka kredilerine
ulaflmalar›n› sa¤layan Kredi Garanti Fonu (KGF), TOBB ve KOSGEB’in
a¤›rl›kl› ortak oldu¤u bir anonim
flirkettir. Çal›flan say›s› 250’den az
olan iflletmeleri KOB‹ olarak kabul

eden KGF, bankalar ve KOB‹’ler aras›nda bir köprü görevi görerek onlar› yak›nlaflt›rarak aralar›nda bir
kredi iliflkisi kurmakta ve böylece
KOB‹’lerin kulland›¤› kredi hacmini
büyütmektedir.
Küçük iflletmelerin uzun vadeli
kredi taleplerinde bankalar›n çok
yüksek teminat talep etmeleri durumunda devreye giren KGF sayesinde yüksek teminatlar› karfl›layamayan tüm KOB‹’ler uzun vadeli
kredilere ulaflabilir, yat›r›mlar›n›
ayakta tutabilirler. KGF kefaleti ile
KOB‹’ler yüksek faizle ve daha az
miktarda borçlanmak yerine daha
düflük faizle ve daha çok miktarda
borçlanabilirler. Yeni kurulan iflletmelerde de KOB‹’lerin belli bir kredi geçmifllerinin olmamas› ve verebilecekleri teminatlar›n yetersiz olmas› durumunda bu iflletmeler için
de Kredi Garanti Fonu kefaleti bir
cankurtaran görevi görmektedir.
Gelen taleplerde yenilikçi yat›r›mlar, istihdam art›fl› sa¤layacak
yat›r›mlar, verimlili¤i art›ran teknolojik yat›r›mlar, ihracat›n desteklenmesi, bölgesel kalk›nma amaçl›
yat›r›mlar ve giriflimcili¤in desteklenmesi amaçl› yat›r›mlar öncelikli
olarak de¤erlendirilir. Her kredi talebi ayr› bir proje olarak görülür ve
de¤erlendirilir.
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Donanma &
sanayici el ele

Ostim ‘savunma’daki yerini alacak
DONANMA
OST‹M’DE

DONANMA Komutanl›¤› Malzeme Sergisi’nin 6’›nc›s› 6 May›s
2008’de Ankara’da Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde aç›lacak. Sergide yaklafl›k 1500 kalem malzeme sergilenecek.
etkililer 5 y›ld›r Türkiye’nin de¤iflik illerinde aç›lan sergilerde
savuma sanayinin yerlilefltirilmesi ve ‘donanma-sanayici’ iflbirli¤inin sa¤lanmas›n›n amaçland›¤›n›
kaydettiler.
Ostim Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› da, aç›lacak sergi ile bölge firmalar›na yeni
bir üretim ve rekabet alan›
açmay›, ülke savunmas› yapan kuvvetlerin ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na da katk›da bulunmay› hedeflediklerini
aç›klad›.
Ostim OSB Fuar biriminin koordinasyonu ile aç›lacak sergide, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› ba¤l›s› birliklerin idameleri için ihtiyaç duyulan
yedek ve onar›m malzemeleri yer
alacak. Yurtd›fl›ndan temin edilmekte olan bu malzemelerin tedarikinde; “yurtd›fl› döviz kayb›n› önlemek,
d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak, malzeme
tedari¤ini h›zland›rmak ve yerli sanayiye katk› sa¤lamak” amaçlan›yor.

Y

“B‹Z YAPAB‹L‹R‹Z”
MKEK de sergi açm›flt›
MAK‹NE Kimya Endüstrisi Kurumu da 2003 y›l›nda yurtd›fl›ndan ithal etti¤i parçalar› Ostim’de sergilemifl ve savunma sanayinde yerli üretimin desteklenmesine öncülük edilmiflti. ‘Biz üretebiliriz’ slogan› ile aç›lan sergide
binlerce parça imalatç›lar›m›z›n bilgisine sunulmufltu.

O

stim’de savunmada yerini al›yor. 30’dan fazla firma savunma sanayine yönelik de¤iflik
flekilde imalat yap›yor. Ostim’de yap›lan analiz sonucu Ostim’in savunma sanayinde önemli rol alabilece¤i, bu alanda bir kümelenme çal›flmas›n›n beklendi¤i vurguland›.
Savunma Sanayi sektörünün önemine de¤inen Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, “Bize f›rsat
verilsin yeter. O zaman Türk sanayicisinin neler yapt›¤›n› gösterebiliriz.
Çünkü bu insanlar yapt›klar› ürünleri Almanya’ya, ‹talya’ya sat›yor. Bu
bir göstergedir. Buralara satabiliyorsa, Türkiye’ye de sat›labilir” dedi.
Bizim sanayicilerimizin de mutlaka eksikleri olabilece¤ini vurgulayan Ayd›n, yap›lmas› gerekenin, bir
masa etraf›nda kamu kurumlar› temsilcileri ile buluflup daha iyi ürün
için kafa yormak oldu¤unu söyledi.
Ayd›n, “Daha kalitelisi için gücümüzü birlefltirmeliyiz. Sergilenen savunma sanayine yönelik parçalar
katma de¤eri yüksek olan bu ürünlerdir. Ostim ve benzeri sanayi bölgelerinde yap›labilir olmas› ülkemiz
aç›s›ndan da son derece olumlu sonuçlar verecektir” dedi.
Kendi potansiyelimizi
de¤erlendirelim
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n, Türkiye’de sanayii
bölgelerinde üretim potansiyeli varken, iletiflim yetersizli¤i veya farkl›

yaklafl›mlar
nedeniyle kamu kurulufllar›n›n kimi imalâtlar› yurt d›fl›ndan sat›n
almak gibi bir
çeliflki yaflatt›klar›n› belirtti. Yerli imalat› mümkün iken ithal
ürünleri tercih etmenin ülke refah›n›
d›flar›ya ak›tmak olarak niteleyen
Ayd›n, “Kendimiz yapam›yorsak
üniversitelerimizden destek almal›y›z. Onlar›n teknoloji ve bilgi eksiklerini tamamlay›p bu malzemelerin
ülkemizde yap›lmas›n› sa¤lamal›y›z” diye konufltu.
Kamu kurumlar›n›n, “cebimizde
param›z var. Gerekti¤inde istedi¤imiz flekilde, istedi¤imiz yerden sat›n
alabiliriz” fleklinde yanl›fl bir özgürlük anlay›fl› içinde olduklar›n› belirten Ayd›n, ayn› kamu kurumlar›n›n
yerli firmalara adeta kök söktürdü¤ünü, paras›n› ödemekte zorluk ç›kard›¤›n›, ince eleyip s›k dokudu¤unu belirtti.
Kamunun ve bölgesel birimlerin
ihtiyaçlar›n› yapt›rmak için yerli sanayiciye her türlü AR-GE ve eleman
deste¤ini vermesini isteyen Ayd›n,
k›t kaynaklar›n cömertçe yurt d›fl›na
ak›t›ld›¤›n›, yerli imalata yönelik taleplerin artmas› için ihale yasas› veya ilgili mevzuatlarda de¤ifliklikler
yap›lmas›n› istedi.

Ayr›ca, bu yolla özet olarak “Yurtiçinden temin edilen malzemeler
için; alternatif üretici-sat›c› firmalar›
tespit etmek ve rekabet ortam› yaratmak” amaçlar aras›nda.
Bu pazar›n 65 milyon dolarl›k bir Pazar oldu¤u dile
getirilirken, ‘donanma-sanayici el ele’ ilkesi ile savunma sanayinin birlikte
güçlendirilmesi arzulan›yor.
Donanma Komutanl›¤›
Malzeme Sergisi 6–20 May›s
2008 tarihleri aras›nda OST‹M
Organize Sanayi Bölgesi’nde aç›k
olacak ve Ostimli sanayicilerin incelemesine sunulacak.
Daha önce düzenlenen malzeme
sergilerinde aralar›nda makine,
elektrik, elektronik, silah sistemleri
yedek parçalar›, filtreler, rulmanlar,
yataklar, elektronik kartlar, güç kaynaklar›, elektronik bileflenler, lambalar olmak üzere yaklafl›k 1.500
kalem malzeme sergilenmiflti.

HEZARFEN bu kez
Sincan’da hayata geçiyor
007 y›l›nda, Türk Patent Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü¤ü
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i iflbirli¤i ile
KOB‹’lerin inovatif yap›s›n› gelifltirmek ve inovasyon için s›nai haklar kullan›m›n›
art›rmak amac›yla, Ankara OST‹M
Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulanan “Hezarfen” projesi, bu y›l
da Ankara Sanayi Odas› Sincan I.
Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulamaya konuluyor.
Proje ile KOB‹’lerin farkl› s›nai
mülkiyet araçlar›n› kullanarak hedeflerine kolayl›kla ulaflmalar›,
faaliyetlerini güvenli bir flekilde
gelifltirmeleri, iflbirli¤i yapm›fl olduklar› firmalar ile rakipleri aras›nda sa¤lam bir yer edinmeleri
hedefleniyor.
Ankara Sanayi Odas› Sincan I.
Organize Sanayi Bölgesi ve Türk
Patent Enstitüsü iflbirli¤i ile ger-
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çeklefltirilecek projede, yenilikçi
firmalar aras›ndan belirlenecek
firmalara; s›nai mülkiyetin stratejik kullan›m›, inovasyon ve rekabet edebilirlik, patent
araflt›rmas›, teknoloji transferi,
teknik bilgi ve
ticari s›rlar› koruma,
uluslararas› pazarlarda ihtiyaç
duyulacak korumalar, yeni teknolojiler ve rakipleri izleme ile
patent konular›nda dan›flmanl›k
hizmeti verilmesi planlan›yor.
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Dünya Ostim’in
pazar› olabilir?..
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ODTÜ Teknopark’a yeni Genel Müdür
rtado¤u Teknopark A.fi Genel Müdürlü¤üne Mustafa
‹hsan K›z›ltafl getirildi. Genel Müdür Vekili olarak atanan K›z›ltafl, kendisini ziyaret eden Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n’la üniversite sanayi iflbirli¤i üzerine görüfl al›flveriflinde
bulundu. K›z›ltafl yeni ar-ge yasas›
ile sanayicilerin ar-ge bilincinin
daha da geliflece¤ini, fark›ndal›k
yarataca¤›n› ve teknokentlerin daha ifllevsel olabilece¤ini belirtti.

O

K›z›ltafl, “Araflt›rma gelifltirmeye
yönelik yeni yasal düzenlemeler ve
bu alana yönelik devlet deste¤i büyük firmalar›n teknokentlere olan
ilgisini art›rd›” dedi.
Üniversite sanayi iflbirli¤inin
Ostim ODTÜ Teknoket’le somutlaflt›¤›n› belirten Ayd›n, K›z›ltafl’a
baflar›lar diledi. Ayd›n, TEKNOPARK idare binas›nda teknokent
firmalar› taraf›ndan havac›l›k sektörü için gelifltirilen projelerden
oluflan sergiyi de gezdi.

Ankara rekortmeninin enerji ilgisi
nkara gelir vergisi rekortmeni Kaz›m Türker, yeni dönemde rüzgar ve termik bildirdi.
Türker, yapt›¤› aç›klamada, vergi rekortmenli¤i için, "Gurur ve
mutluluk duyuyoruz. Hayat›m›n
en mutlu gününü yafl›yorum" dedi. Yeni projelerin özellikle enerji
üzerinde yo¤unlaflaca¤›n› belirten
Türker, 9000 MW kurulu gücünde
rüzgar santral› kurmak için baflvuruda bulunduklar›n› kaydetti.
"Türkiye'de birçok konuda ilklere
imza ataca¤›z" diyen Türker, offshore rüzgar enerjisi santrali proje-
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ALYDIN’A PLAKET: Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof.
Kandiller, Ostim Baflkan› Orhan Ayd›n’a Üniversite Sanayi ‹flbirli¤ine katk›s›ndan
dolay› teflekkür plaket verdi.

stim’de üniveriste sanayi iflbirli¤i
çerçevesinde bafllat›lan ‘kümelenme çal›flmas›’ ilgili taraflar›n kat›ld›¤› çeflitli toplant›larla sürüyor. Son
olarak Çankaya Üniversitesi’nde Sanayi
Bakanl›¤› Müsteflar› Yusuf Balc›’n›n da
kat›ld›¤› bilgilendirme toplant›s› yap›ld›. Toplant›da “Kümelenme” sürecinde
hedefin dünyay› Ostim için bir Pazar
haline getirmek oldu¤u vurguland›.
‘Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Toplulu¤u’ taraf›ndan düzenlenen ve ö¤rencilerin de izledi¤i panelde Ostim’de ‹fl ve ‹nflat Makineleri Sektöründe Kümelenme’ konusu ifllendi.
Çankaya Üniversitesi Konferans Salonunda bir araya gelen Üniversite ö¤retim üyeleri, Ostim Yönetimi, sanayiciler ve kurum temsilcileri konuya iliflkin
birer konuflma yapt›lar. Toplant›y› Endüstri Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri
de izledi.
Toplant›’da Çankaya Üniversitesi
Mütevelli Heyet Baflkan› S›tk› Alp, Rektör Prof Dr. Ziya Güvenç, Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar› Doç
Dr. Yusuf Balc›, Organize Sanayi Bölge
Müdürü Ahmet R›za Bal›m ve Hidromek temsilcisi kümelenmenin de¤iflik
yönlerini ele alan konuflmalar yapt›lar.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n, “Rekabetçi OST‹M Vizyonumuzda
Rekabet Analizi ve Kümelenme Projelerinden Beklentilerimiz”, Çankaya Üniversitesi Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Levent Kandiller,
“Kümedeki Firmalarda Yürütülen Endüstri Mühendisli¤i Bitirme Projeleri,”
Prof. Güvenç, “Kümelenme Nedir? 6
Milyar Nas›l OST‹M’e Pazar Olur?” Ostim OSB Müdür Ahmet R›za Bal›m,
“Neden Kümelenme? Neden OST‹M?
Kümelenme Konusundaki Çal›flmalar”,
Hidromek firmas› Planlama ve Yurtiçi

O

Müsteflar
Yusuf Balc›

Sat›nalma Müdürü ‹lker Kocaman,
“Hidromek’in Kurulufl Hikâyesi ve Tedarik Zinciri Konumlanmas›” konular›nda bilgiler verdiler.
BALCI: B‹Z DE KÜMEY‹Z
Toplant›ya Kat›lan Sanayi Bakanl›¤›
Müsteflar› Doç. Dr. Yusuf Balc› da“Sanayi Bakanl›¤›n›n Kümelenme Bazl› Kalk›nma Çal›flmalar›” hakk›nda aç›klama
yapt›. Balc›, Türkiye’de kümülenme konusunda baflar› örnekler bulundu¤unu
belirterek, “Ostim birçok alanda kendini kan›tlam›fl bir bölgemizdir. ‹fl ve inflaat makineleri sektöründe bafllatt›klar›
kümelenme giriflimi de baflar›lacakt›r.
Biz bakanl›k olarak baflta ihtisas Osb’ler
olmak üzere kümelenme projelerini
destekliyoruz” dedi.
Ayd›n’a teflekkür plaketi: Çankaya
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Levent Kandiller, üniversite sanayi iflbirli¤i ve kümelenme projesine katk›lar›ndan dolay› Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n’a plaket verdi.
Balc› “Biz de kümeyiz”- Sanayi Bakanl›¤› Müsteflar› Doç. Dr. Yusuf Balc›,
bakanl›k olarak kümelenme giriflimlerini desteklediklerini söyledi. Balc› ‘bizim
logomuzda kümelenme’nin simgesidir.
Baflta ihtisas OSB’ler olmak üzere bu
çabalara özel önem veriyoruz” dedi.

lerini buna örnek gösterdi. Türker,
toplam 67 rüzgar enerji santrali
projesi ve 600 MW'l›k Sinop Ayanc›k Termik Santrali için izni almak
üzere olduklar›n› ifade etti.
Enerji sektöründe hem enerji
üretimi hem de enerji da¤›t›m› konular›nda faaliyet gösteren grubun, halen lisans›na sahip oldu¤u
6 adet Hidroelektrik Santral
yat›r›m› bulunuyor.
Rüzgar ve Termik Santralleri
konusunda da çal›flmalar› olan
grup, ‹zmir Do¤algaz Da¤›t›m fiirketi'nin (‹ZM‹RGAZ) de ortaklar›
aras›nda.
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Rahmetli Vehbi Koç’tan
ifl dünyas›na ö¤ütler
uflkusuz Türk ‹fl Dünyas›n›n yetifltirdi¤i en önemli ifladam›m›z merhum Vehbi KOÇ ‘tur. Merhum
KOÇ; esnafl›ktan bafllayarak bir sanayi
imparatorlu¤u
kurmufl, bugün ifl
yerlerinde binlerce kifli ekmek yemekte ve Türk
ekonomisine milyonlarca dolar
katma de¤er sa¤lamaktad›r. Kendisini 1990 l› y›llar›n bafl›nda AnVeli Sar›toprak
kara’da tan›mak
velisaritoprak@gmail.com
ve bir toplant›m›zda a¤›rlamak imkân›m oldu. Büyük Ankara Otelinin balo
salonunda 600 e yak›n ifladam› ve sanayiciye verdi¤i konferans› flu sözlerle bitirmiflti. “ ey ifladamlar› , anayiciler, medya mensuplar›, han›mefendiler, beyefendiler; Sizin Anayasan›z›n birinci maddesi
flöyle olmal›d›r: Devletim ve ülkem var
oldukça ben de var›m. Kurdu¤um müesseselerin ve kendi varl›¤›m›n, memleketimin varl›¤› ile devam edece¤ine inanarak hareket ettim. Demokrasi varsa hepimiz var›z. Ülke ve Devlet için herkes
parma¤›n› tafl›n alt›na sokmal› ve önce
ülkemiz ve devletimiz demeliyiz. Ülke ve
Devlet yoksa ne eviniz, ne ifliniz, ne yat›n›z ne de kat›n›z kal›r.”
Merhum KOÇ ‘un bu konuflmas›n›n
ne denli önemli oldu¤unu bugünlerde
çok daha iyi de¤erlendirmemiz laz›md›r
diye düflünüyorum. Çok büyük bir ekonomik güce ulaflm›fl olan Türk özel teflebbüsü merhum Vehbi KOÇ’ un bu
sözlerinin gere¤ini yerine getirmeli ve
“ben ülkem için, devletim için ne yapabilirim” diye kendi kendine sormal› ve
gere¤ini yerine getirmelidir.
AYNI GEM‹DEY‹Z
Türkiye hassas ve kritik günlerden
geçmekte, içimizdeki d›fl›m›zdaki hainler
birlik ve beraberli¤imizi bozmak, a¤›z tad›m›z› ve dirli¤imizi kaç›rmak için ellerinden geleni yapmaktad›rlar. Gün birlik ve
dirlik olma günüdür. Yine rahmetli
KOÇ’a kulak verelim. “Bu memleket sadece iktidar›n veya muhalefetin de¤il,
hepimizindir. Bütün vatandafllar ayn› geminin içindeyiz.” Rahmetli KOÇ ‘un y›llar önce dedi¤i gibi gemi batarsa hepimiz batar›z. ‹fl dünyas› suyun üzerinde
kalabilece¤ini akl›na getirmesin.
KÜÇÜK SARMAfiIKLAR
Nur içinde yats›n rahmetli KOÇ ifl
dünyas› üzerinde bir denge unsuruydu.
Bir duayen bir akil adamd›. Büyük Ankara Otelindeki konuflmas›n›; “brbirimize
s›k› s›k›ya sar›laca¤›m›z yerde, memleket
menfaatlerini hala bir tarafa b›rakarak
birbirimizi y›pratmaya u¤rafl›yoruz. Hakikaten yürekler ac›s›. Allah hakk›m›zda
hay›rl›s›n› versin” diyerek ba¤lam›flt›.
Aradan 15 y›l geçmifl ama hala gaflet
ve dalalet içindeyiz.
Süratle kenetlenmemiz, ülkemize ve
devletimize sahip ç›kmam›z gerekiyor.
Hollandal›lar›n flu sözleri ne kadar da
güzel:
“Küçük sarmafl›klar büyük f›rt›nalar›
atlatmak için birbirlerine s›k›ca sar›l›rlar.”

K

Makine Sektörü Baflkanlar Kurulu Ankara’da topland›:

Tüzmen ‘kuantum s›çramas›’ bekliyor
rtaanadolu ihracatç›lar Birli¤i ve
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n organize
etti¤i makine sektörü
platformu baflkanlar
kurulu toplant›s›na 27
kuruluflun baflkan› kat›ld›. Toplant›da OST‹M’i Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n
ve Ostim Endüstriyel
Yat›r›mlar Afl. Proje
Kooridantörü Abdullah Çörtü temsil etti.
Toplant›y› aç›fl konuflmas›n› yapan OA‹B Genel Sekreteri Mahmut Ak›ll› örgütlenmenin önemini
vurgulad›. Ak›ll›, “bu platform birlik ve fedakârl›k ruhunu yaratacak” dedi. Ortaanadolu Makine Ve
Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Adnan Dalgak›ran da bu y›l sektörün 12 milyar dolarl›k ihracat hedefi oldu¤unu belirtti.

yac› Var. Mesleki E¤itim Yetersiz.
n Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i
Yetersiz
n Teknokentlerden Yararlanam›yoruz
n Fuar destekleri ve teflvikler yetersiz
n Sektörde Kay›td›fl›l›k Var
n KDV Haks›z Rekabet Yarat›yor. Oran yüzde 8 olsun
n Serbest Bölgeler Uygulamas› Yeniden Düzenlensin

O

Sektörün Sorunlar›
Toplant›n›n devam›nda platform baflkanlar› söz alarak sektörde yaflad›klar› sorunlar› dile getirdiler. Dile getirilen sorunlardan
baz› bafll›klar flöyle:
n Ar-Ge Destekleri Zor Al›n›yor
n D›fl Ticaret Atafleliklerinin ‹lgisi Yetersiz
n Devletin Kore Gibi Sektöre
‹liflkin Belirgin Projesi Yok
n Makine Üreticilerine Arsa
Tahsis Edilsin
n Makine ‹thalat›nda Denetim
Yetersiz
n Kamu Al›mlar›nda ‹thal Ürüne Sempati Devam Ediyor
n CE ve ‹SO Belgelerindeki Uygulama Sektörü Rahats›z Ediyor
n Sa¤l›kl› Envanterimiz Yok
n Sektörün Vas›fl› Eleman ‹hti-

“Ostim bizim yüz ak›m›zd›r”

B

akan Tüzmen, Ostim modeli’ne yönelik yurtd›fl› giriflimlerin devletin ilgili kurumlar›nca
desteklenmesini önermesi üzerine,
“Ostim devlet katk›s› olmadan kümelendi, bizim yüz ak›m›zd›r.
Kendi çabas› ve yönetimi ile model oldu. Devletin yapt›¤› müdahale bazen olumsuz etkileyebiliyor” dedi.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Ayd›n sektörün en önemli sorunlar›ndan birinin arsa temininde yafland›¤›n› belirtti. Ayd›n “Mülki
idare, belediye ve özel idare bir
araya gelerek bu sorunu çözebilir”
dedi.
Ayd›n, en büyük sorunlardan
birisinin makine imalatç›lar›n›n
üretim yapacaklar› arazi teminindeki s›k›nt› oldu¤unu belirterek,
“Bu arazileri kamu sa¤layabilir.
Birçok ülke bunu yap›yor. Ülkemizde ilgili kurumlarla, belediyelerle arsa mücadelesi veriyoruz.
Örne¤in Ostim’deki bir makine
imalatç›s› firma büyüyor, kendisine daha büyük bir arsa edinmek
istedi¤inde tüm varl›klar›n› elden
ç›karmak zorunda kal›yor. Bu yüzden zarar gören firmalar var” diye
konufltu.
Ayd›n, mülki idare, belediye ve

özel idare gibi taraflarla birlikte
imalatç›lar›n arsa sorununu çözebileceklerini, en büyük deste¤in
bu olaca¤›n› anlatt›.
Ayd›n, “Ostim, merhum Cumhurbaflkan›m›z Özal döneminden
itibaren birçok ülkeye model olarak gösteriliyor. Azerbaycan, Sudan, M›s›r gibi ülkelerle bu anlamda projelerimiz var. Ancak bu tür
çal›flmalarda sadece bizim gayretimiz yetmiyor. M›s›r ve Sudan’da
bizim modelimize iliflkin somut
dan›flmanl›k temaslar›m›z oldu.
Ülkemizin ürünleri ile de temsil
edilece¤i bu tür projelerde devletin ilgili birimleri de yan›m›zda olmal›d›r” diye konufltu.
Bakan Tüzmen de Ayd›n’›n de¤erlendirmesine yan›t olarak flunlar› söyledi:
“OST‹M bizim yüz ak›m›z.
Kendili¤inden kümelenen, devletin müdahalesinin olmad›¤› bir kurulufltur. Ve kendili¤inden model
olmay› baflard›. fiimdi geliflmekte
olan baz› bölgelerdeki ülkeleri imrendiriyor. Model anlam›nda ilgilenen Sudan, M›s›r gibi ülkeler
önemli pazarlar. Devletin özel
sektöre müdahaleleri bazen gölge
etmek gibidir. O yüzden biz Ostim’e gölge etmek istemiyoruz.”

Do¤an Tel Örgü 40. y›l›nda
o¤an Tel Örgü, 1968 y›l›nda ‹smail Gökdo¤an
taraf›ndan Ankara Ata Sanayi’de kuruldu. Tel
ve çit sektöründe k›sa zamanda öncü bir firma olduklar›n› kaydeden Gökdo¤an, “Kalite ve kalitenin süreklili¤ini sa¤lamak firmam›z›n felsefesidir” fleklendi konufltu. Gökdo¤an, geliflmekte olan
sektörde istihdam ve ülke ekonomisini art›rma bilinci edinerek, 1986 ve 1993 y›llar›nda otomatik
tel örgü makinelerine ve fabrika al›m›na yat›r›m yapt›klar›n›
kaydetti. Gökdo¤an, “Yapt›¤›m›z yat›r›mlar üretim kapasitemizi ve istihdam›n› art›rarak
kapasitemizden ödün vermeyerek ilkelerimiz yolunda devam etmemizi sa¤lad›.” fleklinde konufltu. 1996 y›l›nda tüm
kalite belgelerine sahip olduklar›n› belirten Gökdo¤an, 110
kiflilik personelleriyle makine
ve ekipmanlar›yla hizmet ver-

D

mekte. Gökdo¤an günlük kapasitelerini flöyle aç›klad›: “15000metre kare kafes tel örgü, 150000
metre dikenli tel, 1500 adet beton direk, 1500
metre punta kaynakl› has›r çift üretim kapasitesi
bulunmaktad›r. Ayn› zamanda günlük 3000 metre
kafes tel örgü çevre çift montaj›, 1000 metre hal›
saha ve tenis kortu montaj› kapasitemizle müflterilerimize hizmet vermekteyiz” dedi.
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Tar›mda katma de¤er yaratmak
ve bunun için desteklemek
sanayidir.
lkemiz bir “tar›m ülkesiSanayi konusundaki yenidir.” Sürekli bunu duyduk, herkes birbirine bu- likçi projeler y›llard›r TÜB‹TAK-TEYDEB taraf›ndan
nu söyledi. Türk Türk’e rekdesteklenmektelâm yapt›.
dir. Tar›m konuBu “reklâm›n”
sundaki sanayi
en büyük gerekyat›r›mlar› ise
çesi nüfusumuzun
geçti¤imiz y›llaryaklafl›k %35’i tadan beri K›rsal
r›mda çal›fl›yor ve
Kalk›nma ve Köy
topraklar›m›z›n %
Bazl› Yat›r›mc›
36’s›n›n ekili
destekleme progalanlar olmas›d›r.
ramlar› ile desPeki, “Tar›m
teklenmeye baflülkesi” olmak için
lanm›flt›r. Her iki
sadece tar›mla
Levent B.ER‹BOL*
destek ile ülkeu¤raflmak yeterli
miz, gerçek anmidir?
lamda bir tar›m
“Gerçek” tar›m
ülkelerine bakt›¤›m›zda bu so- ülkesi olmak için h›zl› ad›mlar
atmak zorundad›r.
runun cevab›n›n tart›flmas›z
TEYDEB destekleri ile ülolarak “HAYIR” oldu¤u ortakemizdeki makine üreticileri,
ya ç›kmaktad›r.
mühendisler, üniversiteler ayr›
Ülkemizde yak›n geçmifle
ayr› ve ortak projeler ile daha
kadar yap›lan tar›m, topra¤a
iyi, daha modern, daha ucuz
tohum ekmek, sulamak gibi
ürünleri pazara sunmal›d›rlar.
çeflitli basit ifllemler yapmak
Ülkemizde tar›msal giriflimcive ürünü toplay›p satmaktan
lerin talep edebilecekleri, ihtiibaretti. Yak›n geçmiflte yap›yaç duyacaklar› ürünleri, talan baz› çal›flmalarla bu dönr›msal sanayi ürünlerini gelifldü k›r›lmaya baflland›.
tirmeli, üretmelidirler.
Bu köflede bugüne kadar
K›rsal Kalk›nma destekleri
araflt›rma gelifltirme, yenilik
ile de ülkemizde tar›m konuve bu faaliyetlere verilen dessunda yat›r›m yapacak giritekler gibi konularda çeflitli
flimciler, çiftçiler veya her çeyaz›lar›m› okudunuz. Ülkemiz
için yenilik ve Ar-Ge ne kadar flit ortak giriflimler sadece
önemli ise, tar›m konusu da o ürün üretmeye de¤il, ürettikleri ürünlere nas›l katma dekadar önemlidir.
¤er yaratacaklar›na, nas›l daYukar›daki sorunun cevab›
ha fazla kâr elde edebilecekle“hay›r” çünkü gerçek tar›m
rini plânlamal›d›rlar.
ülkesi olmak için tar›m›n saTar›m Bakanl›¤›, yeniden
nayileflmesi gerekmektedir.
açaca¤› K›rsal Kalk›nma Yat›Size bir iki soru sormak isr›mlar› destek program› ile
tiyorum.
her türlü tar›msal ve hayvanBir pamuk iflçisi günde 80
sal ürünün ifllenmesi, paketkg. pamuk toplayabilirken ya
lenmesi, saklanmas› gibi çok
da 3 günde 1 dekarl›k pamu¤u toplayabilirken, bir pamuk çeflitli yat›r›mlara %50
oran›nda geri ödemesiz destoplamak makinesi bir günde
tekler, hibeler verecektir.
150 dekarl›k pamu¤u toplarTarladaki, bahçedeki,
sa, insan eme¤iyle pamuk
“bizim buradaki ürünler ucuza
toplayan üretici, makine kulgidiyor” diye flikâyet mi
lanan üretici ile rekabet edebilir mi? Eski tohumlar ile dö- ediyorsunuz. Bu ürünleri ihnümde 200 kg m›s›r elde üre- raç etmek için ifllemek, teknolojik cihazlara ihtiyaç m›
tici, Ar-Ge çal›flmalar› sonucunda elde edilmifl tohumlarla var diyorsunuz? O zaman, bu
dönümden 800 kg. m›s›r elde desteklerden faydalanmal› ve
bahçeyi, tarlay› bir fabrikaya
eden ve gübrelemeyi ve suladönüfltürmelisiniz.
may› tamamen otomatik sisBelki birkaç y›lda oltemlerle gerekti¤i zaman gemayacak ama zamanla
rekti¤i kadar uygulayan bir
TÜB‹TAK ve Tar›m Bakanl›¤›
üretici ile nas›l rekabet edebidestekleri etkin bir flekilde
lir?
Cevap basit; edemez. Ger- kullan›ld›kça, hem makine
üreticileri kazanacak hem
çek bir tar›m ülkesi olmak istar›msal ürün üreticileri
tiyorsak, çözüm nerede?
kazanacakt›r.
Çözüm, tar›msal sanayide.
Sonuç olarak ülkemiz ve
Sanayi sadece otomobil üretinsan›m›z kazanacakt›r.
mek, elektronik cihaz üretmek, tekstil üretmek demek
*Eribol Mühendislik Dan›flde¤ildir. Domates üretmektir,
elma üretmektir, bu¤day üret- manl›k
Levent.eribol@eribol.com.tr
mektir… Süt üretmek de art›k

Ü

Gazi’de KALIPÇILIK paneli
nakara’da kal›pç›l›k sektörünün sorunlar› ve çözüm önerileri sektör
temsilcisi firmalarla, ö¤rencilerin
kat›ld›¤› panelde tart›fl›ld›. Gazi Üniversitesi Teknik E¤itim Fakültesi’ndeki paneli
Sa¤lam Metal ve DÜNYA Gazetesi ortaklafla düzenledi. Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da toplant›ya panelist olarak kat›ld›.
Ayd›n konuflmas›nda, OST‹M olarak
sektörleri desteklediklerini, belli bafll›
sektörlerde kümelenme çal›flmas› yapt›klar›n› anlatt›. Üniversite sanayi iflbirli¤i ve
ar-ge üzerine yap›lar kuruldu¤unu anlatan Ayd›n, kal›pç›l›k okulu ö¤rencilerinin
staj için Ostim’i de¤erlendirmelerini
önerdi. Ayd›n, “Kal›pç›l›k üzerine Ostim
Kal›pç›l›k ad›yla bir firma kurduk. Burada
üniversite hocalar›m›z var. Yani bu konuda da üniversite-sanayi iflbirli¤i yap›yoruz” dedi.
Türk sanayisinin en önemli yap› tafllar›ndan biri olan “Kal›pç›l›k Sektörü” ne
destek olmak ve ülke genelinde önemini
anlatmak amac› ile bir y›l önce bafllat›lan
panelde DÜNYA Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Osman Arolat yönetti. Dünya
Gazetesi Yazar› Dr. Düfltü Bozkurt, Gazi
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.Dr.
Çetin Karatafl, Dizayn Makine Genel Müdürü Behzat Zeydan ve Gazi Üniversitesi
Kal›pç›l›k Mezunlar› Derne¤i Bakan› Erhan Aybaraz kal›pç›l›k sektörüne iliflkin
sorun ve çözüm önerilerini tart›flt›lar.
Konuflmac› Rüfltü Bozkur, ‘kal›pç›l›k
sektörü’nün sa¤l›kl› bir envanterinin olmad›¤›n›, Türkiye’deki kal›pç›l›k firmalar›n›n say›s›n›n bilinmedi¤ini söyledi.

A

Bozkurt, sanayinin temel sektörünün
kal›pç›l›k oldu¤unu, su fliflesinden dev
makinelere kadar hemen her sektörün
kal›pç›l›k sektörü ile iliflkisi oldu¤unu
vurgulad›. Bozkurt, Türkiye’de pek çok
sektörde oldu¤u gibi bu sektörde de örgütlenmenin ve birlikte hareket etme al›flkanl›¤›n›n da olmad›¤›n› belirterek, “Sorunlar›m›z›n temelinde iflleyen kurumlar›n oluflturulamamas› var. Önemli olan
birçok kurum kurmak de¤il, iflleyen kurumlar kurmakt›r. Ayr›ca yeni bilgilerin
izlenmesi, literatürün takip edilmesi gerekir. Kal›pç›l›k sektöründe dünyada olup
bitenler yeterince takip edilmiyor” dedi.
Dizayn Makine Genel Müdürü Behzat
Zeydan da KOB‹’lerin ortak sorunlar›n›n
kal›pç›l›k sektöründe de aynen yafland›¤›n› anlatarak, bunlar› finansman, vas›fl›
eleman, yaz›l›m lisans›, peflin vergi gibi
sorunlar oldu¤unu belirtti. Zeydan, “Ostim’de KOSGEB’in laboratuar› vard›. Kapat›ld›. fiimdi ihtiyaçlar›m›z için Sincan’a
gitmek zorunday›z. Ve bir y›¤›n prosedür
var. Ne yaz›k ki ülkemizde üretim yeterince ciddiye al›nm›yor” dedi.
Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Yard.
Doç. Çetin Karatafl da Türkiye’de kal›pç›l›kla ilgili e¤itim veren kurumlar, sektördeki sivil toplum oluflumlar›, sorunlar ve
çözüm önerileri üzerine bir sunum yapt›.
Karatafl “Kal›pç›l›k sektöründe yetiflmifl
eleman önemlidir. Mesle¤i seçip mezun
olanlar›n ifl bulma sorunu yok. Kal›pç›l›k
o kadar önemli ki, ‘kal›pç›l›k olmasa’ demek ‘hayat olmasa’ demek gibidir. Çünkü
her ürünün mutlaka bir kal›ba ihtiyac›
vard›r” dedi.

Türk
yoncusanayicisi artık komisürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türk sanayicisinin art›k komisyoncu oldu¤unu belirterek, “Kimin?
Pakistanl›'n›n, Çinli'nin, Hindistanl›'n›n komisyoncusu olmufl durumda”
dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derne¤inin
düzenledi¤i Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde, Türkiye ekonomisi üzerine bir
sunum yapan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'deki risk unsurlar›n›n
yüksek olarak alg›lanmas›ndaki bir di¤er nedenin de, Türkiye'nin siyasi ortam›ndan kaynakl› gerginliklerin ekonomiyi direkt etkilemesi oldu¤unu belirterek, “Bunlar›n hepsi birleflti¤i zaman siz geliflen piyasalara göre daha
yüksek maliyetli borçlan›yorsunuz”

T

dedi. “Neyi beklersen onu görürsün.
Biz iyi olmas›n› bekliyoruz. ‹kazlar›m›z o mahiyette. Ben kötümserlik tablosu çizmek için de burada de¤ilim,
olan gerçekleri söylüyorum'' diyen Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'de ekonomik
krizlerin ç›kt›¤› noktan›n cari aç›¤›n finanse edilemedi¤i nokta oldu¤unu ve
kendisinin bir kriz beklemedi¤ini belirterek, flöyle dedi:
“fiu anda finanse ediyoruz, böyle
bir problemimiz yok. Kriz yok, ben
kriz var demiyorum. Çalkant›l› bir döneme giriyoruz. ‹nflallah da kriz olmaz. Kriz olursa, Türk flirketlerinin
yaklafl›k borçlar› 120-130 milyar dolar
civar›nda. Böyle bir fley olursa, bu sefer özel sektör krizi yaflan›r ki, 2001
krizini hep beraber arar›z.”
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Ostim E¤itim’den Siirt’e destek
iirt’te do¤algaz çal›flmalar›n›n
bafllamas› sonucu do¤algaz›n
da¤›t›m› ve do¤algaz alan›nda
çal›flacak personelin bilgi, deneyim
ve yeterliliklerinin artt›r›lmas› amac›
ile çal›flma yap›ld›.
Siirt Valili¤i Ostim Organize Sanayi Bölgesinin enerji üretimi, do¤algaz da¤›t›m› ve flebeke kurulumu konular›ndaki deneyimlerini göz önünde tutarak personelini Ostim’e gönderdi. Ekip do¤algaz hat döflemeleri,
da¤›t›m ve abonelik ifllemleri vb. koordineli hizmetler konusunda Ostim
OSB ekibinden bilgi ald›.
Siirt Valili¤i taraf›ndan belirlenen

S

S‹‹RT ilinde do¤algaza geçme çal›flmas› yap›l›rken, valilik çal›flanlar›ndan bir grup yetkiliye Ostim OSB e¤itim birimince
bilgilendirme yap›ld›.
kiflilere Ostim E¤itim Koordinasyon
taraf›ndan organize edilen ve OSB
Do¤algaz birimi yetkilileri bilgi aktard›.
Sunulan e¤itimde, kat›l›mc›lar bir
hafta süre ile her gün ö¤lene kadar
do¤algaz ile ilgili teori bilgileri al›rken OSB’nin deneyimli uzman do¤algaz kadrosu ile saha çal›flmas› da
yapt›lar. E¤itim sonunda, kat›l›mc›lara belge verildi

Sincan OSB’de kalibrasyon laboratuar›

Ostim de e¤itimler
devam ediyor…
Ostim E¤itim Koordinasyon taraf›ndan KOB‹’lerin ihtiyaçlar›na göre
planlanan ve plan do¤rultusunda
gerçeklefltirilen e¤itimler yap›l›yor.
Her hafta perflembe günü ‹GEME iflbirli¤i ile düzenlenen d›fl ticaret e¤itiminde program flöyle:
10 Nisan: D›fl ticaret sözleflmeleri,
d›fl ticarette kullan›lan belgeler.

A

üstlendiklerini bildirdi.
ASO Baflkan› Nurettin Özdebir,
projenin haz›r oldu¤unu ve binan›n inflaat›na hemen bafllanaca¤›n›
kaydetti.
Binan›n 1 y›l içerisinde bitirilece¤ini söyleyen Özdebir, bina maliyetinin 3.5 milyon YTL olaca¤›n›
belirtti. Kalibrasyon laboratuar›n›n
temel bir gerek oldu¤unu ifade
eden Özdebir, bu yat›r›mla sanayicilerin daha h›zl› hizmet alaca¤›n›
kaydetti. Özdebir, kurulacak
laboratuarla nitelikli eleman yetifltirilmesi konusunda önemli bir
ad›m at›laca¤›n› ifade etti.

BAG‹AD yeni
yönetimle atak yapacak
at› Ankara Giriflimci ve Sanayici
‹fladamlar› Derne¤i (BAG‹AD)
yöneticileri Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›n› ziyaret etti. Baflkan
Bahri Küpeli ile birlikte yönetim kurlu
üyelerinin ziyaretinde giriflimcilerin
sorunlar› ile sivil toplum örgütlerinin
çal›flmalar› de¤erlendirildi. Dernek
Baflkan› Küpeli, “Amac›m›z üyelerimizin mesleki sorunlar›n› sanayi bölgelerimizle ortak projeler yaparak çözmek. Sivil toplum örgütlerinin çal›flmalar›ndan etkin olarak yararlanmakt›r” dedi.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n da, S‹AD’lar›n gerçek gündeminin KOB‹’ler ve çal›flma hayat›
olmas› gerekti¤ini belirterek, “Ancak
dernekler bazen üzerlerine vazife olmayan konular› gündem maddesi ya-

B

p›yorlar. Biz Ostim’deki sanayici ve
ifladam› dernekleri ile her zaman ortak projeler yap›yoruz. Onlar›n üyelerine ve bölge üreticisine yararl› birer
sivil toplum örgütü olmalar›n› istiyoruz” dedi.
OS‹AD, ORS‹AD ve ASAD gibi derneklerle ortak projeler yürüttü¤ünü
belirten Ayd›n, “BAG‹AD’la da ortak
çal›flmalar yapabiliriz. Üyeleriniz Ostim’in giriflimcilere sa¤lad›¤› üniversite sanayi iflbirli¤i projelerinden, teknokent ve benzeri kurulufllar›m›zdan
yararlanabilir” dedi. Ayd›n, Ostim
olarak müflteri memnuniyetine önem
verdiklerini, kurduklar› sistemle Ostim Yönetim Binas›na giren her kifliyi
bölge üyesi bir firmaya girmifl kabul
ettiklerini, onlar›n ad›na hizmette
kalite takibi yapt›klar›n› söyledi.

E¤itimler hakk›nda detayl›
bilgi için; Tel.385 73 13
Web: www.ostimegitim.com

KOSGEB’in Yeni Baflkan› Saliho¤lu

K

nkara Sanayi Odas› (ASO) ve
Türk Standartlar› Enstitüsü
(TSE), Türkiye'nin en büyük
›s› ve kalibrasyon laboratuar›n›
Sincan'da bulunan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinde kuracak. Laboratuar›n kurulmas›na iliflkin
protokol, TSE Baflkan› Kenan Malatyal› ve ASO Baflkan› Nurettin
Özdebir'in kat›l›m›yla TSE Baflkanl›¤›'nda imzaland›. TSE Baflkan›
Malatyal› yapt›¤› konuflmada,
TSE'nin Sincan OSB'de kurulacak
yeni binada faaliyete geçece¤ini,
laboratuar›n tüm donan›m ve cihazlar›n›n teminini ve iflletimini

17 Nisan: d›fl ticarette teslim flekilleri, ödeme flekilleri – Kambiyo ve
bankac›l›k;
24 Nisan: Uluslararas› alacaklar›n
tahsil yöntemleri ve uluslararas› anlaflmalar da dikkat edilmesi gerekli
konular.
Mesleki ve teknik yeterlilikler kapsam›nda;11 Nisan Cad, 2 May›s Sat›fl
Teknikleri, 5 May›s Teknik resim
okuma-çizme, 9 May›s ‹leri Sat›fl, 23
May›s Cam e¤itimi bafllayacak.

üçük Ve Orta Ölçekli Sanayi
Gelifltirme Ve
Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n (KOSGEB) uzun süredir vekâletle yönetilen baflkanl›¤›’na, Hazine
Müsteflarl›¤› Teflvik
Uygulama Genel Müdür Yard›mc›s› ‹smet Saliho¤lu getirildi.
Sanayi Ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan’›n, ‹smet Saliho¤lu’nun
KOSGEB Baflkanl›¤›’na atanmas›

ile ilgili kararnameyi imzalad›¤›
bildirildi. KOSGBEB,
Erkan Gürkan’›n 2006
y›l›nda görevden al›nmas›ndan bu yana vekâletle yönetiliyordu.
O tarihten bu yana
KOSGEB’de baflkanvekillili¤i görevini Bayram Mecit
yürütürken, Mecit’e de sa¤l›k sorunlar› yüzünden Baflkan Yard›mc›s› Hasan Tanröven vekalet ediyordu.
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3. Irak Uluslararas› Fuar›,
IRAK pazar›n›n yolu aç›l›yor
rak’a ifl yapmak isteyen
yerli ve yabanc› firmalara
önemli bir f›rsat sunan III.
Irak Uluslararas› Fuar›, Gaziantep’te 22–25 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltiriliyor. Fuara kat›lacak yerli ve
yabanc› firmalar, Irak pazar›
için rekabet edecekler.
Körfez Krizi öncesinde
Ba¤dat'ta gerçeklefltirilen ve
uluslararas› ticari buluflmalar›n önemli adreslerinden
biri olan Irak Uluslararas›
Fuar›, savafl sonras›nda Irak
hükümetinin de deste¤i ile
2006’da Türkiye topraklar›nda düzenlenmeye bafllad›.
Özellikle Ortado¤u ve
Uzakdo¤u ülkelerinin büyük
ilgi gösterdi¤i fuar, bu y›l üç
alt bafll›k alt›nda toplanacak.
Fuar›, Irak Ticaret Bakanl›¤›
iflbirli¤iyle düzenleyecek
olan Forum Fuarc›l›k ve Gelifltirme A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Bilgin Aygül, fuar ile
Gaziantep'in Ortado¤u için

I

önemli bir ticaret merkezi
haline gelmeye bafllad›¤›n›
ifade etti.
Gaziantep'in
y›ld›z› parl›yor
Fuar›n ilk kez düzenlendi¤i 2006 y›l›nda, Irak Uluslararas› Fuar› için yurtd›fl›ndan
gelen kat›l›mc› ve ziyaretçilerin Gaziantep'te o güne kadar görülmemifl bir hareketlilik yaratt›¤›na dikkati çeken Aygül, "Fuar›m›z›n, Ortado¤u bölgesinde önemli
bir ticari buluflma haline gelmesinin yan› s›ra Gaziantep'in geliflimine de ivme kazand›rd›¤›n› görmek, bizim
aç›m›zdan mutluluk verici"
diye konufltu.
Aygül, bu y›l üç ayr› sektör
bafll›¤› alt›nda toplanacak organizasyon kapsam›nda,
Irak Uluslararas› Ticaret ve
Sanayi Ürünleri Fuar›, Irak
‹nflaat ve Yap› Fuar› ile Irak
G›da ve Tüketim Mallar› Fuar›'n›n efl zamanl› olarak ger-

çeklefltirilece¤ini söyledi.
Irak’tan Türk
ifladamlar›na
yaz›l› davet…
Irak Ticaret Bakanl›¤› Fuarlar ‹daresi Genel Müdürlü¤ü, çok say›da firmay› Ortado¤u Fuar Merkezi'nde buluflturacak fuar›n tan›t›m›
yolunda, dünyadaki tüm Irak
atefleliklerini harekete geçirirken, gönderdi¤i özel bir
yaz›yla da Türk firmalar›na
Irak’ta yat›r›m yapma davetinde bulundu.
Irak Fuarlar ‹daresi Genel
Müdürlü¤ü’nün dünyadaki
tüm Irak Büyükelçiliklerinin
yan› s›ra Forum Fuarc›l›k’a
gönderdi¤i yaz›da, Irak genelinde güvenlik konusunun
her gün daha iyiye gitti¤i belirtilerek, yeniden yap›lanmada Irak’a destek olmak
amac›yla Türk flirketlerinin
Irak’ta yat›r›m yapmaya davet edildi¤i belirtildi. “Irak
Bakanl›klar›n›n yabanc› yat›-

r›mlar konusunda Türk flirketlerinin öncelik sahibi olmalar›n› sa¤layabilecek her
türlü iflbirli¤ine haz›r olduklar›n› bildirmekten mutluluk
duyar›z” ifadelerinin yer ald›¤› yaz›da, “Belirtilen konuda niyet ve istek sahibi olan
tüm flirketlerin Müsteflarl›¤›m›za da baflvurarak kanal›m›zla Irak’taki yetkili kurum
ve kurulufllarla iletiflim kurmalar›nda ve planlar›n›n
gerçeklefltirilmesi yolunda

her türlü yard›ma haz›r oldu¤umuzu bildiririz” denildi.
Ostim Organize Sanayi
Bölge Müdürlü¤ü de bu y›l
fuara, Ostim ‹fl Makineleri
Sektörsel D›fl Ticaret fiirketi
(OSP) ile kat›l›m yapacak.
Sanayicilerimiz fuar› gezebilmeleri için 3F Turizm ile ifl
gezisi program› oluflturulacak ve üyelere duyurulacakt›r. Kat›lmak isteyen firmalar›m›z fuar birimimizden bilgi
alabilirler.

Yusuf Tekin
(Mak. Yük. Müh/CEMATEK
cematek@cematek.com.tr)

Sanayide bir ihtiyaç: Teknik uygulama kitaplar›

OB‹’lerin yo¤un olarak faaliyet
gösterdi¤i imalat sektöründe
en önemli ihtiyaçlardan biri
de uygulamaya yönelik teknik kitaplard›r.
Piyasada bulunan Türkçe teknik
kitaplar ‹ngilizce ve Almanca kitaplardan çevrilmifltir veya derlenmifltir. Bu teknik kitaplar temel düzeydeki konular› kapsar. Uygulamalara
yönelik olmaktan çok teorik düzeydedir. Uygulamaya yönelik bilgileri
de kapsamamaktad›r. Sanayileflmifl
ülkelerde uygulamaya yönelik teknik kitaplar› inceledi¤imizde bizde
durum çok vahimdir.
Ülkemizde sanayide güncel uygulama konular›n› kapsayan teknik
kitaplar yok denecek kadar azd›r.
Di¤er yandan piyasada bulunan ve
‹ngilizce veya almanca teknik kitaplardan çevrilmifl veya derlenmifl
Türkçe kitaplardan faydalan›rken
kulland›¤›m›z ölçü birimleri ve di¤er nedenlerle formülleri bazen
kontrol etmek gere¤ini duyanlar
olur. Anlat›m dilleri de mühendis,
teknik ö¤retmen, tekniker gibi mesleklerdeki teknik kiflilerin anlayaca¤› dilde de¤ildir. Hal böyle olunca
okuma al›flkanl›¤› olmayan ama
diplomas› olan ve araflt›rmaya da
yatk›n olmayan sanayideki teknik
insanlara bir engel daha ç›km›fl oluyor.
Piyasada bulunan teknik kitaplar
sanayide, özellikle yabanc› dil bilmeyen teknik arkadafllar›m›z›n uygulama alanlar›nda ihtiyaç duydu-

K

D‹PLOMALI genç iflsizler s›ralamas›nda dünyada dereceye
giren ülkemizde sanayide teknik ayd›nlara ve teknik
liderlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.
¤u bilgileri karfl›lam›yor. ‹ngilizce
bilen ve ihtiyaç sahibi merakl› arkadafllar›m›z bafl›n›n çaresine bak›yor.
Sonuçta ihtiyaç duydu¤u
konuda araflt›rma yap›p,
ö¤renip, üzerinde düflünüp uygulamaya bu bilgileri aktarmak isteyenler
zorlan›yor.
Ne yapmal›y›z?
Sanayileflmifl ülkelerde
teknik düzeyi ve do¤rulu¤u onaylanm›fl uygulamaya yönelik güncel ve popüler yazarlar›n kitaplar›n› tespit etmeli ve Türkçeye çevirmeliyiz.
Bu çal›flmay›
kim/kimler
yapacak.
Teknik yay›nlar›n› görmeye al›fl›k olmad›¤›m›z
Sanayi Odalar›, Organize
Sanayi Bölgeleri, KOSGEB
ve teknik yay›nlar› son dönemlerde azalan Mühendis Odalar› ve Meslek örgütleri yapmal›d›r.
Bu bahsetti¤imiz kurum ve dernekler kendi
organizasyonu içinde teknik e¤itim komisyonu /komitesi gibi birimler oluflturup bu konuda
görevlendirme yapmal›d›r. Bu bi-

rimler ihtiyaç belirleyip teknik kitaplar› üniversite ve benzeri kurulufllardaki yetkin teknik insanlara

haz›rlatmal›d›r.
Bu kurumlar organize sanayi
bölgelerinde teknik kütüphaneler

oluflturulmal›d›r. Özellikle organize
sanayi bölgesi yönetim birimlerinde kütüphaneler en kolay eriflilebilir olanlard›r.
Biraz daha ileri gidersek internetteki web sayfalar›nda döviz kurlar›, hava durumu ve haberlerin yan› s›ra kütüphanelerinde bulunan
teknik kitap arflivine teknik
insanlar›n ulafl›m› sa¤lanmal›d›r. Web-sitelerinde
yeni yay›nlanan yabanc›
güncel teknik kitaplar›n
bilgilerine de yer verilmelidir.
Kameral› son model cep
telefonu kullanmak, bilgisayar kullanmak, üç
boyutlu tasar›m paketi kullanmakla bilgi toplumu
yaratmak hayalinden vazgeçelim. Sanayide bilgi
toplumu yaratmak için torna, freze kullan›m bilgisini
art›ral›m, teknik resim
okuma becerisini kazand›ral›m. Universal talafll›
imalat bilgisini gelifltirelim.
Teknik uygulamalar
konusunda okuma, araflt›rma ve düflünme için
sanayide çal›flanlara ortam
haz›rlayal›m.
Diplomal› genç iflsizler
s›ralamas›nda dünyada
dereceye giren ülkemizde
sanayide teknik ayd›nlara ve teknik
liderlere her zamankinden daha
fazla ihtiyaç var.
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KOB‹LER’de iletiflim,
tan›t›m ve kat›l›m
o¤u platformda sorunlar› konuflulan ama
çözümlerine tam ulafl›lamayan KOB‹’ler.
Sorunlar›n orijin ve s›n›f›na göre çözümlerinde gerçekleflmesi gerekir.
‹flletmelerin kuruluflunda bafllayan, yetersiz sermaye sorunu genelde devam etmektedir. Görünüflte ana sorun Kronik
kimlik kazanan Finansal
sorunlar incelendi¤inde
temelinde; karfl›m›za ç›kan bafll›ca konular;
n “‹LET‹fi‹M, TANITIM ve KATILIM”
Fettah
n E⁄‹T‹M eksikli¤i ve
Güventürk*
yeteri ölçüde bilgi sahibi
bilgi@kobider.com
olamama,
n KURUMSALLAfiAMAMA, Fon ve Kredilerden yeteri ölçüde istifade
edememe,
n Girdilerden uygun istifade edememe,
n Pazarlama ve ‹hracat imkanlar›n›n s›n›rl› olmas›,
n Finans tekniklerinin yeterince kullan›lmamas›,
n Mevzuat ve Bürokrasi engellerinin afl›lamamas›,
Gibi konular akla gelmektedir. Tüm bu sorunlar›n ana sebebi olup dolay›s›yla çözümü ‹LET‹fi‹M, TANITIM ve KATILIM ile mümkündür.
Stratejik de¤er arz eden bu kavramlar› açarsak
Birincisi asr›m›za ad›n› veren ‹LET‹fi‹M ve B‹LG‹
ça¤›; Ülke ve Kurumlar›n kaderinde çok önemli
rol oynamaktad›r. Bu kavramlar› ifller hale getiren araçlar›n bafl›nda INTERNET, E-T‹CARET,
genifl alanlarda FUARLAR gelmektedir.
Bu araçlar halen KOB‹LERCE yeterince kullan›lamamaktad›r. Bireysel yaklafl›m›n ötesinde bu
araç ve kavramlar›n etkin kullan›lmas› ODA,
DERNEK gibi Sivil Toplum Kurulufllar›na kat›l›m
ve KATKI ile mümkündür. Günümüzün bir di¤er
karakteristik özelli¤i de “B‹REYSEL” de¤il toplumsal “B‹Z” eksenli olufludur. Bu özellik, her ortamda KATILIMI flart haline getirmifltir. Küçük
çapl› etkinliklerden tutun ülke çap›ndaki demokratik özellik arz eden seçimlere kadar kat›l›m›n
gereksinim ve mecburiyeti vard›r.
Sivil Toplum Kurulufllar›n›n üyelerine yönelik
organize ettikleri; Seminer, Bilgilendirme ve E¤itim toplant›lar›, önemli etkinliklere temel teflkil
edecek ANKETLERE, Bölgedeki e¤itim kurulufllar›n›n verimli faaliyetlerine kadar KOB‹ iflletmelerinin kat›l›m›n›n rolü tart›fl›lamaz. Buna ra¤men
ifl dünyas›nda Okul-Sanayi iflbirli¤inde arzu edilen
kat›l›m, duyarl›l›k ve ilginin olmad›¤›n› üzülerek
görmekteyiz.
‹LET‹fi‹M-TANITIM-KATILIM ve B‹LG‹LEND‹RME gibi temel kavramlar KOB‹ ve Ülke genelinde bafll›ca flu avantajlar› sa¤lar;
n Tan›t›m ve Pazarlama ile ihracata giden yol
aç›l›r,
n fieffaf yönetim ve bilanço ile Basel’e giden
yol aç›l›r,
n Kobilerin mevcut imkanlardan istifade derecesi artar,
n Kobilerin birbiri aras›nda iflbirli¤i ve müflterek yat›r›mlar›n önü açl›r,
Yat›r›mlar›n önünün aç›lmas›, KOB‹’lerin kalk›nmas› istihdam ve ihracata giden yolu açar. Ülkenin temel sorunu olan “‹stihdam ve ‹hracat”
merkezi idarenin ana amac›n› gerçeklefltirir.
Umut ve beklentimiz merkezi hükümetlerin
KOB‹’lerin önünü açacak tedbirleri bir an önce
yürürlü¤e koymas›, KOB‹ ve ‹fl Dünyas›n›n da
“‹LET‹fi‹M, TANITIM ve KATILIM”a azami
duyarl›l›¤› göstermenizdir.

Ç
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Hollandal› PUM’dan
ücretsiz dan›flmanl›k

OSB ‹LE SÖZLEfiME- Dan›flmanl›k kuruluflu PUM’la Ostim Osb aras›nda dan›flmanl›k hizmetine yönelik anlaflma protokolü imzaland›. Protekole PUM ad›na Türkiye Koordinatörü bayan Haven imza att›.

ollanda’n›n uluslararas›
dan›flmanl›k flirketi PUM
ile Ostim OSB aras›nda iflbirli¤i sözleflmesi imzaland›.
Sözleflmeyi, Ostim yönetim
merkezinde bir araya gelen
PUM Türkiye Bölge Koordinatörü Barbara En Have ile Ostim
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n imzalad›. ‹flbirli¤i Ostim
Dan›flmanl›k Merkezi (ODAM)
ve PUM’un Türkiye Yerel Temsilcisi Zafer Geçim yürütecekler.
PUM Türkiye Koordinatörü
Haven, PUM’un 25 y›ld›r Afrika,
Asya, Orta Do¤u, Latin Amerika
ile Ortado¤u ve Avrupa’daki flir-

H

ketlerde uzmanlar görevlendirdi¤ini belirterek, Türiye’de de
13 y›ld›r pek çok Türk iflletmesinin bu hizmetten yararland›¤›n›
söyledi. Haven, “Ostim Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri. Amac›m›z Türkiye
ile Hollanda aras›ndaki ticari ve
kültürel iliflkinin gelifltirilmesi.
Dan›flmanl›k hizmeti vermeyi
kabul etti¤imiz firmay› ülkemize davet ederek, ifl ba¤lant›s›
kurmalar›n› da sa¤l›yoruz” diye
konufltu. 1978’de Hollanda da
kurulan PUM’un 27 ayr› sektörde binlerce deneyimli uzman›
bulunuyor. Kar amac› gütme-

yen, gönüllülerden oluflan ba¤›ms›z kurulufl, Hollanda hükümeti ve AB taraf›ndan finanse
ediliyor. Dünyada 80 ülkede faaliyet gösteren kuruluflun y›lda
2 binden fazla proje geçeklefltirdi¤i ve herhangi bir ideolojik
ba¤lant›s›n›n olmad›¤› belirtiliyor. Pum’un amaçlar›, yap›s›,
uzmanlar›n nitelikleri, nas›l faydalan›laca¤›, hangi iflletmelerin
faydalanabilecekleri ve baflvurulara iliflkin ayr›nt›l› bilgi;
Ostim Dan›flmanl›k
Merkezi’nden al›nabilir.
Tel: 385 01 66

MPM, Yönetim Kurulu Baflkan›’n› de¤ifltirdi
illi Prodüktivite Merkezi 47. Genel Kurulu Gerçeklefltirildi.
Milli Prodüktivite Merkezi’nin 47. Genel Kurulu
MPM Konferans Salonunda
yap›ld›.
47. Genel Kurul’a Sanayi
ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan› ve Sivas
Milletvekili Muhsin Yaz›c›o¤lu, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar› Doç. Dr.
Yusuf Balc›, TOBB Baflkan›
R›fat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (TÜRK-‹fi) Baflkan›
ve MPM Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Kumlu kat›ld›. Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu(T‹SK)
Baflkan› Tu¤rul Kudatgobilik, Türkiye Bakkallar ve Ba-

M

yiler Federasyonu Baflkan›
Bendevi Palandöken, ve çok
say›da kamu-özel sektör
yetkilisinin de kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen Genel Kurul’un aç›fl konuflmas› MPM
Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Deryal taraf›ndan
yap›ld›. Ard›ndan protokol
konuflmalar›na geçildi. Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan› ve Sivas
Milletvekili Muhsin Yaz›c›o¤lu, TOBB Baflkan› R›fat
Hisarc›kl›o¤lu, T‹SK Baflkan› Tu¤rul Kudatgobilik,
TÜRK-‹fi Baflkan› ve MPM
Yönetim
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›'na T. DEM‹RYOL-‹fi
Sendikas› Genel Baflkan› ve
TURK-‹fi Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay seçildi.

Genel Kurula
kat›lan Sanayi ve
Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan,
kuruluflun verimlili¤i sanayi sektörlerinde de
gelifltirilmesini
diledi.
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evletlerin bütçesi insanlardaki omurgaya benzer. fiayet o dik durursa di¤er tüm
organlar anatomik ve fizyolojik
olarak görevlerini tam olarak yaparlar. Bütçenin haz›rlanmas› ve
uygulamas› hükümetin sorumlulu¤undad›r. E¤ik bir bütçe, geliri giderine denk olmayan ve giderleri
aras›nda baflka yerdeki beceriksizlikleri kapatmak için transfer harcamalar› çok olan bütçedir. Bizim
bütçemiz de bafl› e¤ik bir bütçedir.
2007 y›l› bütçe harcamalar›n›n
%20’sini sosyal güvenlik aç›klar›na, % 25’ini de faiz ödemelerine
ay›ran bütçe bafl› e¤ik bütçedir.
Faiz giderlerini cari aç›k vererek
(istihdam erozyonuna neden olarak) düflürebilen hükümet, sosyal
güvenlik aç›klar›n› düflürmek için
yapt›¤› giriflimlerde geri ad›m atmak zorunda kald›. Oysa hükümetler söylemde de¤il, eylemde
dik olmal›d›rlar.
Bütçenin en önemli gider kalemlerinden biri de sosyal güvenlik
aç›klar›na yap›lan transferlerdir.
Sosyal Güvenlik Aç›¤›, hükümetlerin ve sendikalar›n ortaklafla iflledi¤i suça denir. Bu öyle bir suçtur
ki, halen temsil edilmeyenlerin,
yani gelecek kuflaklar›n haklar›n›n
bugün yaflayanlar taraf›ndan gasp
edilmesidir. Ülkemizde gelecek

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Kazan›lm›fl ve
gasp edilmifl haklar
kuflaklar›n haklar›n›n gasp edilmesinin zirveye ç›kt›¤› tarih 1991 y›l›d›r. Bu y›lda ülkemizde emeklilik
yafl› bayanlarda 38’e erkeklerde
ise 42’ye düflürüldü. Ne için yap›ld› bu h›rs›zl›k, iktidar koltu¤una
oturmak için. Siyasetçinin en s›k
baflvurdu¤u yöntem gelecek kuflaklar›n hakk›n› bu gün için iç etmektir. Bu gün sosyal güvenlik
kanununda yap›lan sözde reform
için aya¤a kalkan sendikalar›m›z o
gün gelecek kuflaklar›n haklar›n›n
çal›nmas›na hiçbir ses ç›karmam›fllard›r. Bu gün sendikalar›n hükümetle yapt›¤› pazarl›k tamamen
kay›kç› kavgas›d›r. Erken emeklilik
ve Sigorta kaynaklar›n›n politikac›lar ve onun ifl birlikçisi sendikalar taraf›ndan iç edilmesi ile çocuklar›m›z ve torunlar›m›z›n 65
yafl›nda bile emekli olabilecekleri
flüphelidir. Babalar›m›z ve biz kendimiz için çocuklar›m›z›n ve torunlar›m›z›n gelece¤ini düflünmeden

harcad›k. Harcama bununla da
kalmad›, sosyal güvenlik aç›klar›
sayesinde yönetilemez bir bütçe
ile ülkemizin pasifi de de¤er yaratamaz hale geldi. Bu gün sendikalar›m›z›n kazan›lm›fl haktan taviz
vermeyiz yaygaralar› tamamen
safsatad›r. Ortada kazan›lm›fl bir
hak de¤il, gelecek kuflaklardan
gasp edilmifl bir hak vard›r. Bu
gasptan kurumlar olarak Cumhurbaflkanl›¤›, hükümetler, iflçi ve iflveren sendikalar› sorumludur. Bu
hükümetleri ve sendikalar› seçen
seçmenler de gasp›n orta¤›d›r. Ç›kan kanundan yararlanarak emekli olanlar da gelecek kuflaklar›n
hakk›n› gasp etmifllerdir. Her kanuni olan, meflru de¤ildir.
TBMM gelecek kuflaklar›n sesi
olmal› ve bu gaspa son vermelidir.
Gelecek kuflaklar›n haklar›n› ne
hükümetler ne de sendikalar koruyabilir. Koruyamam›flt›r da. Ancak
haklar› gasp etmifllerdir. Bunu,
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ancak TBMM korur. Millet, yal›n›zca yaflayan halk de¤ildir. Millet
kavram›, ölmüfl, yaflayan ve do¤acak tüm insanlar› kapsar. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ad›, halk meclisi de¤il, millet
meclisidir. Meclis, millet ad›na karar al›r. Al›nan kararlar ölmüflleri,
yaflayan halk› ve do¤acak kuflaklar› ba¤lar. Bu gaspa TBMM dur
demelidir. TBMM, gelecek kuflaklara yap›lan zulme ortak olmamal›d›r. fiayet sözde reform bu flekliyle kanunlafl›rsa, tarih önünde
TBMM de sorumlu olacakt›r.
Yap›lan de¤iflikliklerin ifle yaramas› için öncelikle zeminin düzeltilmesi gerekir. Zemin, hemen yar›ndan bafllamak üzere, 9.000
gün pirim ödemeyenler ve 50 yafl›n› doldurmayanlar emekli olmayacak hale getirilmelidir. Ayr›ca
bu hali tafl›madan emekli olanlara
da y›ll›k art›fllar %50 oranda düflük yap›lmal›d›r. De¤ifliklikler bu
zeminin üzerine uygulanmal›d›r.
Ancak bu flekilde gelecek kuflaklardan çald›¤›m›z haklar› k›smen
telafi edebiliriz. ‹çinde bulundu¤umuz durumu kazan›lm›fl hak olarak görmek; zulme, h›rs›zl›¤a,
adaletsizli¤e, gaspa ortak olmakt›r.
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Büyüyen Ermaksan
yeni fabrika kuruyor
3 y›ldan bu yana OST‹M’deki fabrikalar›nda Düz, Nihayetsiz, Helis, Konik, Mahruti
ve Zincir Diflliler yan›
s›ra çeflitli güç ve ebatlarda, Hidrolik Kaplinler, Aks, Kasnak, fiaft ve
‹fl makineleri yedek
parçalar› imalat› yapan
Ermaksan Makine, birkaç aya kadar Sincan
OSB’deki yeni fabrikas›na tafl›nacak.
2008 y›l›n›n ikinci
yar›s›ndan itibaren Sincan OSB’deki 7 bin metrekarelik yeni yerinde
hizmet vermeye bafllayacak olan Ermaksan
Makine, yeni fabrika için 2 milyon YTL yat›r›m yapt›.
Kaliteli üretim ve zaman›nda
teslimat ilkesiyle 1975 y›l›ndan
bu yana faaliyet gösterdiklerini

3

kaydeden Ermaksan Makine Diflli Sanayi Ticaret Ltd flti Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Sezai Er-

do¤an, 2 bin metrekarelik fabrika sahas›nda yurtiçi ve yurtd›fl›nda genifl bir müflteri kitlesine
hizmet verdiklerini söyledi.
‹malat›n yüzde 60’›n› Alman-

KOB‹’lerin Penceresinden Manzara

Milli gelirimiz artt›... Kötü mü oldu?

G

ünlük hayat›m›z› etkilez›n eninin genifl olmas› m›,
yen de¤eryoksa zeminin kalilendirmelere
teli olmas›n› m› isbakt›¤›m›z zaman
tersiniz? Biraz daha
rakamlarla ve oranileri gidelim: toplularla ne kadar çok
mumuzda zengin bir
iç içe oldu¤umuz
ifladam› m›, yoksa
görülecektir. Hele
bilge bir düflünür
ifl hayat›n›n içinde
mü daha de¤erli?
isek gelirler, giderBu sorulara gönlüler, borçlar, tahsimüz “her ikisi de”
lâtlar, ödemeler yadiye cevap verilmeni hep say›lar ve
sini istiyor, ama imAbdullah Çörtü
rakamlarla iflletmekânlar her ikisinden
acortu@hotmail.com
mizi ve gidiflat›m›z›
birini seçmemizi geölçeriz. Say›lar›n
rektiriyor. Kalite farhayat›m›zdaki önemini küçüm- k› da iflte tam bu noktada orsememekle birlikte günlük hataya ç›k›yor.
yat›m›zda nicelikle ilgili olanla,
2008 y›l›na girerken milli
nitelikle ilgili olan aras›nda
gelirimizin hesaplama tekni¤i
ters orant› oldu¤unu düflünüde¤ifltirilmifltir. Nihai olarak
yorum. Nicel konulara odakgelirimizin de¤ifliklik öncesi
lanman›n k›sa vadede etkileyiduruma göre %30’un üzerinci, ikna edici, büyüleyici oldude daha fazla oldu¤u sonucu
¤u ve vitrini göz al›c› hale geortaya ç›km›flt›r. 2006 y›l›nda
tirdi¤i düflünülürse, ne kadar
kifli bafl›na milli gelir rakam›müthifl bir cazibeye sahip olm›z 7.500 USD iken ayn› radu¤u görülecektir. Nitel konukam 2007 y›l›nda 9.500 USD
lar›n ise uzun vadede sonuç
civar›nda gerçekleflecektir. AB
vermesi, içsel bir dönüflüm
standartlar›na göre yap›lan bu
içermesi, gözden daha çok idde¤ifliklik TÜ‹K gibi uzman bir
rake hitap etmesi gibi aç›larkuruluflumuz taraf›ndan düdan mütevaz› ve derin bir dezenlenmifltir. Bundan sonra
¤iflim anlam›na geldi¤i söyleyeni hesaplama tekni¤i ve yenebilir.
ni rakamlar geçerli olaca¤›
Zannederim ne kastetti¤imi
için teknik detaylar çok önembiraz daha aç›klamam gerekili de¤ildir. Ayr›ca bu art›fl ülyor.
kemizi uluslar aras› karfl›laflt›rSizce bir belediyenin altyamalarda üst gruba tafl›yaca¤›
p›y› güçlendirmesi mi, yoksa
için çok da iyi olmufltur. (Dünyeni yollar açmas› m› daha
ya bankas› verilerine göre
dikkat çekici? Yahut yollar›m›2006 y›l›nda s›ralama yap›lan

ya’ya ihraç ettiklerini belirten Erdo¤an, 2008 y›l› içinde Sincan
OSB’de bulunan 4 bin metrekarelik atölye ve 3 bin
metrekarelik idari binas›yla toplam 7 bin
metrekarelik yeni
fabrika alan› ile faaliyetlerine devam
edeceklerini ifade etti.
Hidrolik kaplinler
ve diflli çeflitlerinin
TSE ‹malat ve Yeterlilik ve TSE Kalite
Uygunluk ile ISO
9002 Kalite Güvence
Sistemi TÜV NORD
CERT belgelerine
sahip olduklar›n› dile getiren Erdo¤an, 2008 y›l›nda da üretim,
ihracat, makine park› ve istihdam› art›rmay› hedeflediklerini
vurgulad›.
170 ülke aras›nda 55. s›rada
olan Türkiye, yeni hesaplama
sonras› Lübnan, Romanya,
Brezilya, Malezya, Uruguay,
Botsvana, Venezuella, Gabon
ve Rusya’y› geride b›rakarak
46. s›raya t›rmanm›flt›r.) Gelirimizdeki nicel bir iyileflmeden
hepimiz çok memnun olmal›y›z.
Ancak bir tehlikeyi de okuyucularla paylaflmak istiyorum.
Asl›nda milli gelir (daha
do¤ru deyimle gayrisafi yurtiçi
has›la), ülkede üretilen mal ve
hizmetlerin toplam›d›r. Yani
mal ve hizmet üretimindeki
art›fl, gelirimizi art›r›r. Yeni
hesaplama sonras› cari aç›k,
bütçe aç›¤›, iç ve d›fl borç stoku gibi reel sektörümüzü ve
imalat gücümüzü olumsuz etkileyen makroekonomik büyüklüklerde do¤al olarak bir
de¤ifliklik olmam›flt›r. Bu büyüklükler tek bafl›na bir gösterge olmay›p, gayrisafi milli
has›laya oranland›¤›nda anlam
ifade etmektedir. Gayrisafi
milli has›lam›z artt›¤›na göre
bu oranlar (cari aç›k/gsmh,
bütçe aç›¤›/gsmh, borç stoku/gsmh) düflecektir. Oranlardaki bu iyileflmenin hesaplama tekni¤i ile ilgili bir de¤ifliklik oldu¤unu en baflta yetkililerimiz idrak etmeli ve kamuoyuna sahte bir iyimserlik
pompalamamal›d›r. Nicel göstergeler ne olursa olsun yüksek faizle birlikte ithalat› art›r›c›, yabanc› sermayeyi cezbedici, d›fl krediyi en uygun finansal enstrüman haline getirici
politikalar reel sektörümüzü
olumsuz etkilemekte ve imalat

Cematek, Metal
‹flleme Makinelerine
CE ald›
ANKARA Ostim OSB’de 10 y›ld›r mühendislik, makine tasar›m ve imalat
konusunda faaliyet gösteren Cematek Makine, üretti¤i makinelere CE
belgesi ald›.

etkilendirilmifl belge kuruluflu olan, ‹ngiliz
SGS firmas›ndan ürettikleri hidrolik abkant
preslere ve hidrolik preslere CE belgesi ald›klar›n› ifade eden Cematek Makine ‹malat
San.LTD.fiT‹ fiirket Müdürü Yusuf Tekin “‹hracat› art›rma konusunda yaflad›¤›m›z engelleri bu
sayede aflt›k. Bu sene ihracat› a¤›rl›k vermeyi hedefliyoruz” dedi. Hidrolik abkant preslerden,
hidrolik preslere, alç›pan delme preslerinden
perfore metal asma tavan üretim makinelerine
ve s›va köfle profili üretim makinelerinden roll
form üretim makinelerine kadar genifl bir makine üretim yelpazesine sahip olduklar›n› ifade
eden Tekin, ürettikleri hidrolik presler, hidrolik
abkant preslerin beyaz eflya, elektrik pano, yang›n söndürme, endüstriyel mutfak, endüstriyel
so¤utma, savunma sanayi ve inflaat sektöründe
imalatç›lar taraf›ndan yo¤un olarak kullan›ld›¤›n› dile getirdi. Tekin, ayn› zamanda sahip olduklar› tasar›m, mühendislik ve makine imalat konusunda deneyim ile gerek yurtiçi gerekse yurtd›fl›nda inflaat-yap› malzemeleri üreten müflterilerden de yo¤un talep ald›klar›n› söyledi. Tekin
imalat yapt›klar› ürünleri flu flekilde s›ralad›:
“Bant açma, servo besleme, pnömatik kavramal›, bilyeli k›zakl› geniflletilmifl metal presi, roll
form makinesi, uçar makas ve senkronize çal›flmakta olan saatte bin metre s›va köfle profili ve
ayn› zamanda bin 800 metre alç› profili üretmekteyiz” dedi. Perfore delikli metal asma tavan
üretim hatt› makinelerinin tasar›m›, imalat› ve
iflletmeye al›nmas› konusunda uzmanlaflt›klar›n›
ifade eden Tekin, “Tasar›mdan bafllayarak, mühendislik ve imalat konusunda güncel teknolojiyi takip ediyoruz. Üretim hatt›nda bant açma,
hava kavramal›, sekiz yüzeyden k›zakl› 100 ton
kapasiteli ve dakikada 350 vurufl yapan eksantrik pres, boy kesme ünitesi, servo besleme ve Avrupa standartlar›nda ürün elde etmek için do¤rultma-kalibre istasyonu yer almaktad›r” dedi.
2007 y›l›nda sat›fl hedeflerimize ulaflt›klar›n›
kaydeden Tekin, “2008 y›l›nda da toplam sat›fllar›m›zda 2007 y›l›na göre yüzde 15 art›fl hedefi
koyduk. ‹hracat›m›z› ise, 2008 y›l›nda yüzde 20
art›rmay› hedefliyoruz. Yine, 2008 y›l› içinde
ISO 9000 belgesini de almay› hedefliyoruz. Ayr›ca, Ar-Ge çal›flmalar›m›z kapsam›nda TÜB‹TAK
destekli ve ülke sanayi için katma de¤er yarataca¤›na inand›¤›m›z bir üretim hatt› projesi için
tasar›m ve imalat yeteneklerimizi sergileyece¤iz.
‹hracat oran›n› art›rmak ad›na ise, Haziran’da
Poznan-Polonya, Eylül’de Polovdiv-Bulgaristan,
Ekim’de Bükrefl-Romanya, ‹stanbul’da TATEF
2008 ve Kas›m ay›nda K›ev-Ukrayna’da düzenlenecek uluslararas› metal iflleme teknolojileri ve
makineleri fuarlar›na kat›laca¤›z” fleklinde
konufltu.
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Metal iflleme sektörü Konya’da bulufluyor
stim OSB üyesi olan sanayicileri ile fuar birlikteli¤ini May›s
ay›nda da sürdürecek.
OSB Fuar birimi, Konmak 2008
Konya 5.Metal ‹flleme Makineleri,
Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanlar›, Delme Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Pnömatik ve
Hidrolik Fuar›’na ortak kat›l›m ve
otobüs organizasyonu düzenliyor.
KONMAK 2008 1–4 May›s 2008
tarihleri aras›nda KTO-TÜYAP Konya
Uluslararas› Fuar Merkezi’nde gerçeklefltirilecek. TÜYAP Konya Fuarc›l›k A.fi. taraf›ndan T‹AD Tak›m Tezgâhlar› ‹fladamlar› Dayan›flma Derne¤i iflbirli¤i, Konya Ticaret Odas›,

O

KONMAK 2008 Fuar›’na Ostim OSB müdürlü¤ü bu y›l üyeleri ile birlikte ortak kat›l›m yapacak. Ayr›ca Fuar› ziyaret
edebilmek için 3 May›s 2008 Cumartesi günü otobüs organizasyonu düzenlenecek.
Konya Sanayi Odas› ve Makine Mühendisleri Odas› Konya fiubesi ve
KOSGEB deste¤i ile gerçekleflecek
metal endüstrisi için büyük önem tafl›yan ve Anadolu’nun sektördeki en
büyük ve en kapsaml› fuar› olan
KONMAK 2008 Fuar› 5. kez düzenlenecek.
3,500’e yak›n tezgah›n bulundu¤u
Konya ve bölgesinde gerçeklefltirilen,
üretimin her aflamas›nda kullan›lan

binlerce makinenin sergilenece¤i,
2007 y›l›nda yurtiçinden Konya hariç
44 ilden, yurtd›fl›ndan ise 9 ülkeden
gelen al›m heyetleri ile toplam
35,768 profesyonel ziyaretçiyi Konya’da Tüyap çat›s› alt›nda buluflturan
ve 2008 y›l›nda 50.000 ziyaretçinin

hedeflendi¤i fuar, sektördeki en son
teknolojik geliflmeleri, yenilikleri ilgililere ve profesyonellere sunmay›
hedefliyor.
NOT: Standl› kat›l›m yapmak ya
da fuar› ziyaret etmek için OST‹M
OSB Fuar ve Organizasyon
birimimizden detayl› bilgi alabilirsiniz.
Baflflvvuru:
Derya ERDO⁄AN
385 50 90 – 1315

ODTÜ Bilim fienli¤i 3. kez yap›ld›

B

ilimi insanlara farkl› yönleriyle
tan›tmak amac›yla ODTÜ taraf›ndan bu y›l üçüncüsü düzenlenen ODTÜ Bilim fienli¤i CEPA
Al›flverifl Merkezi'nde yap›ld›. ODTÜ Malzeme Bilimleri taraf›ndan
organize edilen etkinlikte, ODTÜ
Ö¤renci Topluluklar›n›n bilimsel
etkinlikleri yer ald›.
Etkinlik kapsam›nda ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin klasik
araçlar koleksiyonunda bulunan
de¤iflik modellerde 5 klasik otomobil ile ö¤renci topluluklar› taraf›n-

dan üretilen hidrojen ve günefl arabalar› da sergilendi.
fienlikte, ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi'ne ba¤l› Uygulamal›
Bilim Merkezi'nde bulunan plazma
küresi, aldatan görüntü, radyometre, statik elektrik topu, t›rmanan
koni gibi deney setleri de bulunuyor.
Çeflitli bilimsel gösterilerin, dinletilerin ve dans gösterilerinin de
yer ald›¤› flenlikte her yafltan
merakl›lar bilimi yak›ndan tan›nma
f›rsat› buldu.
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‹fl makinac›lar› ANKOMAK’da
2
5–29 Nisan 2008 tarihleri
aras›nda 17. kez düzenlenecek olan ANKOMAK, 17.
Uluslararas› ‹fl Makineleri, Yap› Elemanlar› ve
‹nflaat Teknolojileri fuar›, ‹stanbul Fuar Merkezinde gerçeklefltirilecek. Avrasya’n›n en büyük Avrupa’n›n dördüncü büyük
ifl makineleri fuar› olan ANKOMAK, kapal› ve aç›k alan olmak
üzere toplam 70.000 m2’lik bir
alanda, 5 gün boyunca sektörün
önde gelen firmalar›n› profesyonel ziyaretçilerle buluflturacak.

Uluslararas› Fuarlar Birli¤i
(UFI) taraf›ndan onayl› ANKOMAK, Türkiye ‹fl Makineleri,

Distribütörleri ‹malatç›lar› Derne¤i (‹MDER)’in de deste¤iyle
her geçen y›l daha da büyüyerek
sektörün en önemli fuar› haline
gelmifltir.
Ostim Organize Sanayi Bölge
Müdürlü¤ü fuarda, Ostim’ li fir-

malar› ile yer alacak. Duygu Makina, Anadolu Makina, Hemafl,
Özgen Makina ve OSP Bölge
Müdürlü¤ü ile HALL 67’de kat›l›m birlikte boy
gösterecek. Standl› kat›l›mlar›n yan› s›ra fuar›
gezebilmeleri için otobüs organizasyonu düzenlenecek. Kat›lmak isteyen
firmalar fuar birimi ile görüflüp
bilgi alabilirler.
OSB Fuar Organizasyon
Birimi; Derya Erdo¤an –
E-mail: derya@ostim.com.tr
Tel: 3855090–1315

ETA Transformatör, yuvarlak
trafo ile at›l›m yapacak
988 y›l›nda Mustafa Tafl›yan taraf›ndan kurulan ETA
Transformatör, 2008 y›l›
içerisinde yuvarlak trafo üretimine geçecek. Üretim aflamas›na
gelebilmek için çeflitli yat›r›mlar yapan ETA
Transformatör sahibi
Mustafa Tafl›yan, “Nisan’da bununla ilgili Çin
gezimiz olacak. Sonras›nda Almanya’da bizim sektörümüzle ilgili bir fuar
var. Talebi görece¤iz” dedi.
Kaliteden ödün vermemek ad›na 7 kiflilik çekirdek bir kadroyla çal›flan
ETA Transformatör, imalat›n›n yüzde 95’ini ihracat yapan firmalara sat›yor. Ayl›k ortalama bin 500 adet
transformatörün üretimin yap›ld›¤›n› dile getiren Tafl›yan, “Bursa, ‹stanbul, Adana, Eskiflehir,
Konya firmalar›na transformatör veriyoruz. Özellikle Bursal›
müflterimiz bütün dünyaya ihra-

1

cat yap›yor. Bütün dünyada
ürünlerimiz sat›l›yor” diye konufltu.
Bugüne kadar ETA Transformatör olarak ihracat yapmak

çük bir noktay›z. Bir müflterimiz
bir ürün oluflturuyor. Bunu 100
bin Euro’ya sat›yor. Bize bu paradan düflen 50 YTL. Çok sürümü olan bir ürün de¤il. Son 10
y›ld›r da Çin olay›m›z
var. Yani çok ciddi rakamlar ç›km›yor ortaya.
Ayr›ca bizim ithalat ihracat belgemiz yok. O kadar fazla eleman yok.
Eleman istihdam etmenin bedelleri de a¤›r”
fleklinde konufltu. Tafl›Mustafa
yan, ETA markas›n›n
Tafl›yan
Türkiye içerisinde güçlü
hale geldi¤ini söyledi.
2007 y›l›nda 850 bin
YTL ciro elde ettiklerinin alt›n› çizen Tafl›yan,
2008 y›l› için ciro konuiçin çeflitli ad›mlar att›klar›n›
sunda bir tahminlerinin olmad›ifade eden Tafl›yan, prosedürden ¤›n› kaydetti. Tafl›yan, “2008 y›kaynaklanan sorunlar nedeniyle l›nda bizi çok karanl›k günlerin
bu fikirlerinden vazgeçtiklerini
bekledi¤ini düflünüyorum. Ülke
belirtti. Tafl›yan, “‹hracat için di- olarak ekmeden biçiyoruz. Biz
rekt bir giriflimiz yok. Büyük bir
teknolojilerimizi ça¤a uydurünitenin içerisinde biz çok kümaya çal›fl›yoruz” dedi.

OfisOstim ‹vedikte'de yeni flube açt›
anayi Bölgesi'nin h›zl› teknoloji dura¤› Ofis Ostim
K›rtasiye birisi online di¤eri ‹vedik Organize Sanayi
Bölgesi'nde olmak üzere iki
flube daha açt›. Organize Sanayi Bölgesinde'ki üretimden do¤an pozitif enerjisinin
kendi hizmetlerine de olumlu yans›d›¤›n› ve sanayide bir
dünya markas› olan Ostim'de hizmet vermenin bilincinde çal›flt›klar›n›, k›rtasiye, ofis, bilgisayar sarf malzemeleri sat›fl› yan› s›ra sanayicinin kartufl ve toner dolum, döküman kopyalama, dijital bask›, reklam ihtiyaçlar›na
son teknolojiyle cevap verebil-

S

diklerini belirten OfisOstim genel müdürü Mehmet Pehlivano¤lu '' Sanayiciye merkezi ge-

tirdik. Daha önceleri flehir merkezine giderek ald›klar› hizmeti
biz hemen yak›nlar›nda sa¤l›yoruz.www.ofisostim.com.tr adl›

al›flverifl sitemizle 2007 y›l›nda
internet üzerinden de sat›fllara
bafllad›k. ‹flyerimize gelip güvenle al›flveriflini yapan
müflterimiz internet sitemize de girerek ayn› güvenle sipariflte bulunabilir.
Siparifl Türkiye'nin neresinden olursa olsun bir
gün sonra müflterimizin
elindedir'' dedi. Dijital
Bask› Makina parkurunu,
Ostim ve ‹vogsan'daki ihtiyac› karfl›layacak çapta genifllettiklerini ifade eden
Mehmet Pehlivano¤lu. '”Hedefimiz kopyalama sektöründe
dünya standartlar›n› yakalayabilmektir” diye konufltu.
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FUAR TAKV‹M‹
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Tarih: 09–13.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: Isotek Ankara 2008 Is›tma So¤utma, Havaland›rma ve Tesisat
Ekipmanlar›
Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1.Nolu Alan Ankara
Tarih: 09–13.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: Yap›decoor Ankara 2008
- ‹nflaat Malzemeleri, Yap› Yenileme
Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1.Nolu Alan Ankara
Tarih: 10–13.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: Subconist 2008 7. Uluslararas› Yan Sanayi Ürünleri - Endüstriyel
Yan Sanayi Ürünleri
Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy – ‹stanbul
Tarih: 10–13.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: 7.Kayseri Endüstri & Eletex Fuar› - Makine, Metal ‹flleme, Kaynak,
Elektrik, Elektronik
Yer: Kayseri Dünya Ticaret Merkezi
Tarih: 10–13.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: Plastik Kauçuk 2008
Adana 2.Plastik, Kauçuk, Kal›p Teknolojileri,
Hammaddeleri - Plastik, Kauçuk, Kal›p Teknolojileri, Hammaddeleri
Yer: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar ve
Kongre Merkezi
Tarih: 10–13.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: Ambalaj 2008 - Ambalaj
Makineleri, Malzeme ve Ürünleri, Paketleme
‹fllemleri, Çevre Teknolojileri
Yer: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar ve
Kongre Merkezi
Tarih: 10–13.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: Ortado¤u G›da, Ambalaj, Temizlik Ürünleri ve Toknolojileri Fuar›'08
Yer: Diyarbak›r Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 16–20.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: Konya A¤aç ‹flleme Makinesi 2008 5.A¤aç ‹flleme Makineleri, Kesici Tak›mlar, El Aletleri
Y er: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi – Konya
Tarih: 19–22.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: Kal›p Avrasya 2008 - Kal›p, Kal›p Teknolojileri, Yan Sanayi ve Saç
Levha ‹flleme
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - ‹stanbul
Tarih: 24–27.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: ISO-YAP 2008 - Is›tma,
So¤utma, Klima, Do¤algaz ve Yap› Teknolojileri
Yer: Tekirda¤ Sahili Park ve Festival Alan›
Tarih: 25–29.04.2008
Fuar Ad› – Konusu: 17. ‹fl Makinalar›, Yap›
Elemanlar› ve ‹nflaat Teknolojileri
Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy - ‹stanbul
Tarih: 30.04 – 04.05.2008
Fuar Ad› – Konusu: Uluslararas› Yap› 2008
‹stanbul - Uluslararas› Yap›, ‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - ‹stanbul
Tarih: 01–04.05.2008
Fuar Ad› – Konusu: KONMAK 2008 4.Metal
‹flleme, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar
Merkezi
Tarih: 01–04.05.2008
Fuar Ad› – Konusu: ‹PAF '2008 11.Uluslararas› Plastik & Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri - Plastik & Ambalaj Teknolojileri ve
Ürünleri
Yer: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan›
Tarih: 08–11.05.2008
Fuar Ad› – Konusu: ISK-Sodeks ‹stanbul
2008 - Is›tma, So¤utma, Havaland›rma, Yal›t›m, Pompa, Vana
Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy
Tarih: 15–18.05.2008
Fuar Ad› – Konusu: Konya Ambalaj 2008 –
6.Ambalaj Endüstrisi
Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar
Merkezi.

