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KOSGEB Baflkan› Ostim’i gezdi
K

OSGEB Baflkan› Kaplan, Ostim
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n’la
birlikte Ostim’deki iflletmelerin durumlar›n› yerinde inceledi. Üretim sahalar›n›
dolaflan Kaplan, sanayicilerin dertlerini
dinleyerek, KOSGEB’in destekleri hakk›nda da bilgiler verdi. Kaplan, “Özellikle gördük ki, ileri teknoloji üreten firmalar›m›z›n, alternatif pazarlara ve geliflmekte olan ülkelere ihracat yapan firmalar›m›z›n durumunun iyi oldu¤unu gördük” dedi. “Küresel dalgalanman›n etkilerini sahada bizzat görmek, amac›yla
Ostim’deyiz” diyen Kaplan, flunlar› söyledi:
“Gelebilecek flikâyetleri yerinde ald›k.
Teknolojisini gelifltiren, yeni pazarlara
aç›lan firmalar daha rahat. ‹leri teknoloji
üreten firmalar yakalad›klar› rekabet üstünlü¤ü ile bir flekilde pazar daralmas›ndan etkilenseler bile, en az›ndan bu durgunluk döneminde Ar-Ge çal›flmalar›n›
sürdürerek bu aç›klar›n› kapatabilirler.”
“OST‹M modeli ayakta
alk›fllan›r.”
Ostim OSB’nin çal›flmalar›na iliflkin
olarak bir de¤erlendirme yapan Kaplan,
OST‹M’in ayakta alk›fllanacak organizasyonlar kurdu¤unu, bunun tüm OSB’ler
için örnek bir model oldu¤unu vurgulad›.
Kaplan Ostim Modeline iliflkin izlenimlerini flu sözlerle anlatt›:
“Bölge yönetiminin ifltiraklerine bakt›¤›m›zda ifl dünyas›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde oluflturulduklar›n› görüyoruz. Bu hiçbir OSB yönetiminde görmedi¤im bir anlay›fl diyebilirim. Bütüncül bir anlay›flla yat›r›m›ndan, enerjisine,
e¤itiminden teknopark›na, pazarlamas›ndan iflbirli¤i modellerine kadar birçok
alanda hizmet üretecek iflletmeler kurmufllar. Bu ayakta alk›fllanacak bir model.
Ostim OSB’yi bu aç›ndan tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Yapaca¤› çal›flmalarda biz de KOSGEB olarak omuz vermek, destek olmak istiyoruz. Sivil toplum
örgütlerimize, OSB’lerimize bir model
sunmufl oluyor. Kendi KOB‹’lerinin rekabet gücünü art›rma noktas›nda ‘baflka neler yapabiliriz’ diye kayg›s›n› çekiyorlar.
‘Biz bunlar› kurduk, daha ne yapal›m’ diye durmuyorlar. Devam ediyorlar. Bugün
özellikle KÜMELENME konusunu ele
ald›k. Bölgede birkaç sektörde KÜMELENME çal›flmas› var. Onlar›n heyecan›n› görünce biz de KOSGEB olarak omuz
vermek istiyoruz.”
2009’da yeni müjdelerimiz var
Önümüzdeki dönemde KOSGEB’in
desteklerinde ve hizmet anlay›fl›nda da
de¤iflikliklere gideceklerini; Ostim’e yapt›klar› bu ziyarette de bu çal›flmalara yön
verecek ipuçlar› ald›klar›n› belirten Kaplan, “Çal›flan ve aksayan yönleri gördük.
Bunlar›n ›fl›¤›nda kendi mevzuat düzenlemelerimizde, destek modellerimizde yenilikler getirece¤iz. fiu anda çal›flmalar›m›z taslak aflamas›nda. Yak›nda say›n bakan›m›zla birlikte kamuoyu ile paylaflm›fl
olaca¤›z. Bu konularda Say›n Bakan›m›z
Zafer Ça¤layan’›n katk›lar›n da hat›rlatmak istiyorum” diye konufltu.
“Kobi’ler iflbirli¤i-güçbirli
yapmal›”
KOSGEB Baflkan› yaflan›lan bu dönemde KOB‹’lere çeflitli öneriler yapt›.

Kaplan, bu s›k›nt›l› dönemin geçici
oldu¤unu, her iniflin bir ç›k›fl› olaca¤›n› dile getirerek
KOB‹’lerin bu inifl
döneminde dayan›flma içinde olmalar› gerekti¤ini
söyledi.
Kaplan, KOB‹’lere ayr›ca inovasyona yönelmelerini de isteyerek
flöyle dedi:
“Durgunluk döneminde inovasyona yönelip, hangi
alanlarda yeni tasar›m ve ürün gelifltirme yapabiliriz, bunu ciddi olarak gündemlerine almalar›n› öneriyorum. Çünkü günümüzde
art›k herkesin yapt›¤›n› yapmak s›k›nt›
yarat›yor. Dönem herkesin yapt›¤›ndan
farkl› yapma dönemidir. Bu anlamda bir
aray›flta olurlarsa biz KOSGEB olarak
yeni dönemde inovatif giriflimlere destek
olaca¤›z. Daha genifl bir destek program›
oluflturuyoruz.”
“Destek sorunu sadece
KOSGEB’in de¤il”
TOBB ve ATO gibi meslek kurulufllar›n›n KOB‹’lerin kullan›m› için kaynak

ay›rmas›n› memnuniyet verici oldu¤un
anlatan KOSGEB Baflkan›, KOB‹’lere
destek sorununun sadece KOSGEB’in
sorunu olmad›¤›n› söyledi. Kaplan, “Ülkemizdeki hizmet sektörünü de dâhil
edersek, iflletmelerin yüzde 99 gibi genifl
bir bölümü KOB‹ olarak nitelendiriliyor.
O nedenle her kurulufl elindeki imkânlar›
seferber etmeli. Ola¤anüstü bir dönemden geçiyoruz. Küresel kriz iflletmeleri
elbette etkiliyor; ben de flahsen baz› etkilerinin psikolojik oldu¤unu düflünüyorum. Yine de KOB‹’leri rahatlatacak
hamleyi hep birlikte, dayan›flma içinde
yapmal›y›z” diye konufltu.
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Yenilenebilir enerjide Ostim-Gazi iflbirli¤i

S

anayicinin h›zla geliflen
teknolojik ihtiyaçlar do¤rultusunda yenilenebilir
enerji alan›nda araflt›rma ve
gelifltirme hizmetlerinin karfl›lanmas› ve sektörün iflbirli¤i
gücünün art›r›lmas› amac›yla
Gazi Üniversitesi ile OST‹M
OSB aras›nda bir iflbirli¤i protokolü imzaland›.
Yenilenebilir enerji konusunda yeni teknolojilerin uygulanmas›na iliflkin teknik iflbirli¤i
olanaklar›n›n art›r›lmas›n› hedefleyen protokolün imzas›nda,
OST‹M Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri (YEÇT)
üyeleri ile Gazi Üniversitesi
Temiz Enerji Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR)
yetkilileri de haz›r bulundu.
Üniversite senato salonundaki törende konuflan Rektör
Prof. Dr. R›za Ayhan, üniversite sanayi iflbirli¤ini gelifltirmenin üniversitenin asli görevlerinden biri oldu¤unu belirterek, bu protokolle bu iflbirli¤ini kurumsal bir yap›ya kavuflturduklar›n› söyledi. Ayhan,

üniversite olarak hedeflerini
sanayicinin ulusal ve uluslararas› rekabet gücünü art›rmak,
üniversitenin yapt›¤› bilimsel
araflt›rmalar› sanayiciyle kaynaflt›r›p ürün gelifltirme ve teknolojik geliflmeye katk›, Ostim
bünyesinde bafllat›lan temiz ve
yenilenebilir enerji kümeleme
çal›flmalar›n› birlikte yürüterek Türkiye’nin enerji üretimine katk› ile sanayicinin ihtiyaç

KOB‹ borçlar› yeniden
yap›land›r›ld›

“‹halelerde
hemflericilik
yapaca¤›m”

K

A

nkara Büyükflehir
Belediye Baflkan
Aday› Murat Karayalç›n Ostim’de sanayicilerle bir araya geldi.
Toplant›da ilk konuflmay› yapan
Ostim Yöne-

Murat Karayalç›n
(CHP Büyükflehir
Bld. Bflk. Aday›)

OB‹’lerin, Finansal Yeniden
Yap›land›rma Program› kapsam›nda yap›land›r›lan borç tutar› 2008 y›l› sonu itibariyle 182 milyon 806 bin TL’ye ulaflt›.
Türkiye Bankalar Birli¤i (TBB),
KOB‹ Finansal Yeniden Yap›land›rma
Program› Aral›k 2008 Raporunu aç›klad›. Raporda, KOB‹ Finansal Yeniden
Yap›land›rma Çerçeve Anlaflmas›’n›
imzalayan 17 banka, 4 kat›l›m bankas›, 9 banka d›fl› mali kurum ile Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu ve Tasfiye
Halinde Emlak Bankas› A.fi.’den derlenen veriler yer ald›.
2008 sonu itibariyle 117 küçük ve
orta ölçekteki iflletme (KOB‹) Finansal Yeniden Yap›land›rma Program›
kapsam›na al›nd›. Kapsama al›nan firmalardaki istihdam 2 bin 725 kifli olarak belirlendi. Yeniden yap›land›r›lan
borç tutar› 182 milyon 806 bin TL olarak gerçekleflti.
Kapsama al›nan firmalardan 29 tanesi g›da ve hayvansal ürünler, 17 tanesi tekstil ve tekstil ürünleri, 13’er
tanesi di¤er imalat ve yöneticilik faaliyetleri ile di¤er sektörlerde, 7’fler
tanesi inflaat ile metal ürünleri ve ifllenmifl metal, 6 tanesi plastik ürünleri üretimi, 5 tanesi seramik fayans ve
karo üretimi, 4’er tanesi motorlu
araçlar parça ve aksam, perakende ticaret ile turizm ve e¤lence sektörlerinde, 2 tanesi ambalaj, ka¤›t ve mukavva ürünleri, 1’er tanesi cam ve
cam ürünleri, çimento haz›r beton
üretimi, elektronik ve elektrikli ev
aletleri, karayolu yük tafl›mac›l›¤›,
toptan ticaret, tafl›mac›l›k, depolama
ve haberleflme sektörlerinde faaliyet
gösteriyor.

duydu¤u nitelikli ifl gücünü temin etmek fleklinde s›ralad›.
OST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da daha
önce Gazi Üniversitesinden pek
çok ö¤retim üyesiyle ortak projeler gerçeklefltirdiklerini, ancak flimdiye kadar bunun kurumsal bir yap›da olamad›¤›n›
ifade etti.
“Bugün bu f›rsat› yakalam›fl
olduk. Bundan sonra çok farkl›

alanlarda bu iflbirli¤ini gelifltirmek istiyoruz” diyen Ayd›n,
özellikle yenilenebilir enerji
konusunda OST‹M’in son y›llarda yapt›¤› çal›flmalar› bir
ad›m daha ileriye götürmek istediklerini belirtti. Üniversitenin, bilgi birikimiyle sanayi
desteklemesi gerekti¤ini söyleyen Ayd›n, “Çal›flmalar› sistematik hale getirmek, hem bölgemizin hem ülkemizin yarar›na bir sonuç ç›karmak ad›na
bu protokol aflamas›na geldik”
dedi.
Protokolle Ostim’de bir enerji park› yap›lmas› hedefleniyor.
Gazi Üniversitesinin planlama
aflamas›nda destek verece¤i
projenin sonraki aflamalar›nda,
bu parkta temiz enerji ve yenilenebilir enerji konusunda projeler yap›lacak. Ar-Ge niteli¤indeki bu projelerle Ostim’de yenilenebilir enerji üretime döndürülecek. Ö¤retim üyelerinin
projeleriyle, sanayicilerin de
yat›r›mlar›yla kat›laca¤› bu ortakl›¤›n ekonomiye de büyük
yarar sa¤lamas› bekleniyor.

tim
Kurulu
Baflkan›
Orhan Ayd›n, sanayicilere karfl› olan de¤il,
onlar›n yan›nda yer alan
bir yerel yönetim istediklerini söyledi. Ayd›n, “üretim, istihdam ve ihracat›n
d›fl›nda birilerinin bir önerisi varsa bilelim. Biz Ankara’n›n metro araçlar›n› yapabilme potansiyeline sahibiz. Yurtd›fl›nda yat›r›mc›
aran›yor. K›t olan kaynaklar de¤il, giriflimcidir. Biz
dünyan›n her yan›nda Ostim modelini sunuyoruz,
kabul görüyor. Ama Ankara’da buralara çivi çakmay›z diyen bir anlay›flla karfl›lafl›yoruz” diye konufltu.
Sanayi baflta olmak üzere
Ankara’ya yönelik acil eylem
program›n› aç›klayan Karayalç›n da konuflmas›n›n ba-

fl›nda sanayi bölgelerine
verilen yerel yönetim yetkilerini k›skanman›n anlams›z oldu¤unu, bundan
ancak gurur duyabileceklerini söyledi. Karayalç›n,
seçilmesi halinde Ostim
baflta olmak üzere sanayi bölgeleri ile ortak platform kurarak
sorunlar› halledeceklerini söyledi.
Ostim ç›rakl›k ve e¤itim vakf›
salonunda çevre sanayi siteleri ve
ifladamlar›n›n kat›ld›¤› toplant›da
konuflan Karayalç›n seçildi¤i takdirde ihalelerde yerli al›ma dolay›s›
ile Ankara sanayicisine yönelece¤ini vaat etti ve “‹halelerde hemflericilik yapaca¤›m. Ayn› fiyat olmas›
durumunda Ankaral› sanayicilerden al›m yapmay› tercih edece¤im.
Bu arada küçük ifl makineleri konusunda, ortak üretim konusunda
projeler üretip, sanayicilerimizin
yurt d›fl›na aç›lmas›na da öncülük
edece¤iz” diye konufltu.
Baflkan seçilmesi halinde metro
için 2 milyar dolarl›k yat›r›m yap›laca¤›n› anlatt›. Halk sa¤l›¤›n›n
önemine de de¤inen Karayalç›n K›z›l›rmak suyunun a¤›r metaller
içerdi¤ini, halk taraf›ndan kullan›lmad›¤›n›, rengine ve kokusuna tahammül edemediklerini kaydetti.
Karayalç›n, “Biz bu suyu ar›t›lmas›
için yat›r›m yapaca¤›z. Gerede suyu için yat›r›m yapaca¤›z. Sosyal
projelerimiz var. Toplam 5 milyarl›k acil yat›r›m program›m›z var”
dedi.
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Yazar Arman K›r›m KOB‹’lerle bulufltu
TÜRK‹YE Finans ve Ekonomist Dergisi iflbirli¤i ile Ostim Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin katk›lar› ile düzenlenen “Reel Sektör Buluflmas›”, 23 Aral›k 2008 tarihinde Ostim’de gerçeklefltirildi.

Buhran bey
yine geldi!
Kemal Çeküç

Ad› bats›n!
Bugünlerde reytingi yüksek bir sözcük var.
Sanayi, üretim, ekonomi, borsa, piyasa, istihdam… Tüm bunlardaki (az ya da çok) s›k›nt›lar›m›z›
dile getirmek için kullan›yoruz. Bunun eski ad› “buhran!” Türk Finans Genel Müdürü, BUHRAN dönemini “ekonomide zorluk dönemi”, çaresini de “zorluklar› kolaya çevirmek” fleklinde ifade ediyor.
Tüm Türkiye’de oldu¤u gibi OST‹M de ekonomide zorluk dönemini 2001 y›l›nda yaflad›. O dönemde
OSB yönetimi bölgedeki temel sektörlerde belki
50’ye yak›n arama konferans› düzenlendi. Uzmanlar›n rehberli¤inde sektörlerin güçlü firmalar› bir araya
getirildi. Amaç, firmalar› sektörel d›fl ticaret flirketleri
(SDfi) çat›s› alt›nda bir araya getirmek; birlikte al›m,
birlikte tan›t›m, birlikte ihracat, birlikte ar-ge yapmalar›n› sa¤lamak; muhtemel krizlere karfl› dirençlerini
art›rmakt›.
Ostim yönetiminin 22 ifl makinesi yedek parça
üreticisi ile oluflturdu¤u ve model olarak sundu¤u Ostim ‹fl Makineleri Yedek Parça D›fl Ticaret fiirketi
(OSP) d›fl›nda ne yaz›k ki bir ikincisi oluflturulamad›.
OSP bugün profesyonel kadrosu ile ‘reel’ bir SDfi
olarak tüm dünyaya ihracat yap›yor; ortaklar›na katma de¤er yarat›yor.
“Zorluklar› kolaya çevirmek…”
OST‹M bugün yine zorluklar› kolaya çevirmek için
sektörlere modeller sunuyor. Savunma Yan Sanayi,
‹fl ve ‹nflaat Makineleri ve Yenilenebilir Enerji gibi
alanlarda KÜMELER oluflturuyor. Bu oluflumlara sektörlerin lokomotif firmalar›n› davet ediyor. Devlete,
ana üreticilere, meslek örgütlerine, üniversitelere haber veriyor:
Gelin flu iflin ucunu birlikte tutal›m’ diyor.
Ostim bu modelleri ‘buhran’ kap›ya gelince önermiyor. Tam üç y›l önce Ostim yönetimi vizyon ve
misyon toplant›s› yap›yor. Misyonunu flu flekilde belirliyor:
“Ostim yönetimi Ostimli iflletmelerin rekabet güçlerini art›rmak ve üyelerinin beklentilerini en üst düzeyde kar›fllamak için her türlü tedbiri öngörür, karar
verir ve uygular.”
Bu misyon çerçevesinde ilk olarak ‘sektörel inceleme’ yap›yor. Önde gelen sektörleri belirliyor ve bu
sektörlerde Uluslararas› Rekabet Araflt›rmalar› Kurumu (URAK) gözetiminde ‘rekabet analizi’ yapt›r›yor.
Bu analiz ›fl›¤›nda hangi sektörlerde KÜME kurulabilece¤ini sapt›yor. Ve saptanan bu sektörlerde arama
konferanslar› düzenliyor. Üniversitelerimizin ilgisi çekiliyor. Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ortado¤u Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi “üniversite sanayi
iflbirli¤i” için ciddi ad›mlar at›yorlar…
***
Zorluklar› kolaya çevirmek için bafllat›lan giriflimlere ilgi gösterelim. Can kula¤› ile dinleyelim. Rektörlerimiz, Profesörlerimiz, sektör devi firma yöneticilerimiz, kamu yöneticilerimiz, sivil toplum liderlerimiz ve
uzmanlar›m›z kafa yoruyor, gönül veriyor. Sanayici
ve ifladam› olarak hep ayn› fleyleri yap›p (ya da yapmay›p) fakat farkl› sonuçlar elde edemeyiz.
Hükümet bugün (A) partisi, yar›n da (C) partisi
olur. Ama BUHRAN gelince ayr›m gözetmez, herkesi vurur!

T

oplant›da “Mor ‹ne¤in Ak›ll›s›” ve “Türkiye Nas›l Zenginleflir?” kitaplar›n›n yazar›
Prof. Dr. Arman K›r›m, reel
sektör temsilcileri ile bir
araya gelerek global ekonomik krizin Türkiye’ye etkilerini ve bu etkileri en aza
indirgemek amac› ile al›nabilecek tedbirleri paylaflt›.
Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar ve OST‹M Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n’›n da kat›ld›¤›
toplant›ya reel sektör temsilcileri büyük ilgi gösterdi.
Banka olarak her dönem
KOB‹’lerin destekçisi olduklar›n› vurgulayan Türkiye
Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, “Krizin etkileri-

nin
hissedilmeye
bafllamas›ndan beri piyasalara her hafta ortalama 100
milyon YTL’lik
kredi kulland›rd›k. Bununla yetinmeyip son günlerde yaflanan likidite sorununa
çözüm sunmak
maksad›yla y›l sonuna kadar olan
dönem için 500
milyon YTL’lik
bir kredi paketini
daha reel sektörün kullan›m›na sunuyoruz” dedi. Nacar “Bu kredi
ile firmalar›n yaflad›klar›
sorunlar› bir nebze olsun
hafifletmeyi, iflçi ç›karma
gibi bizleri üzen haberlerin
azalmas›n›, firmalar›n rahatça üretim yapabilecekleri bir ortam›n oluflturulmas›na destek olmay› ümit ediyoruz” dedi.
500 milyon YTL’lik kredinin blok olarak de¤il ihtiyaç duyan KOB‹’lere parça
parça kulland›r›laca¤›n› belirten Nacar, böylece çok
daha fazla firmaya destek
olmay› amaçlad›klar›n› vurgulad›. Türkiye Finans’›n
500 milyon YTL’lik paketinden konut, tafl›t ve ihtiyaç
kredisi kullanarak bireysel
müflteriler de yararlanabile-

cek.
OST‹M Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n ise
“Ülkemiz KOB‹’lerinin krizle k›ran k›rana mücadele
içinde oldu¤u bu günlerde
yeni aç›l›m ve yaklafl›mlara
ihtiyaç duydu¤unu belirtti.
Ayd›n, “KOB‹’lerin zenginleflmesi Türkiye’nin zenginleflmesi anlam›na gelmektedir. Bu nedenle bu dönemde
yap›lan her türlü destek
bizler için özel önem tafl›maktad›r” dedi. Orhan Ayd›n, Prof. Dr. Arman K›r›m
gibi konusunda uzman kiflilerin reel sektör temsilcilerine getirece¤i yeni aç›l›mlar›n da KOB‹’leri rekabetçi
düflünce yönünde güçlendirece¤ini ifade etti.
Toplant›da "KOB‹'ler Nas›l Kârl› Büyür? “ Türkiye
Nas›l Zenginleflir?” bafll›kl›
bir sunum gerçeklefltiren
Prof. Dr. Arman K›r›m ise
bu dönemde risk yönetimi
yapman›n önemini vurgulad›. Prof. Dr. Arman K›r›m,
“Ola¤anüstü dönemlerde
klasik yöntemler ile ayakta
kalmak mümkün de¤ildir”
dedi. K›r›m, reel sektör temsilcilerine; “Size rekabette
farkl›laflma sa¤lamayacak
olan tüm etkinliklerinizi fason olarak d›flar›ya yapt›rabilirsiniz. Stratejik ifllerinizi iyi yönetirseniz, ifl modeliniz tehlikeye girmez” uyar›s›nda da bulundu.

ASO’dan iflsizlere meslek e¤itimi

D

ünyada yaflanan ekonomik krizin
Türkiye’deki sosyal maliyetini
azaltmak ve iflgücü niteli¤ini yükseltmek amac›yla Ankara Sanayi Odas›
(ASO) ile ‹fiKUR Genel Müdürlü¤ü “Kriz
‹flsizlerine Mesleki E¤itim Programlar›”
(K‹MEP) ad›yla bir mesleki e¤itim program› bafllatt›.
ASO ile ‹fl-Kur aras›nda krizde iflsiz
kalanlar›n e¤itilmesine yönelik bafllat›lacak olan K‹MEP E¤itim program› kapsam›nda ASO üyesi iflletmelerde kriz nedeniyle iflsiz kalan çal›flanlar ve di¤er iflsiz-

ler üç farkl› e¤itime tabi tutulacak ve
meslek sahibi olan kursiyerlerin mesleklerindeki bilgi ve görgülerinin art›r›lmas›, meslek sahibi olmayanlara yeni bir
meslek ö¤retilmesi ya da mesleklerini de¤ifltirme imkan› sunulacak. ‹ki y›l boyunca uygulanacak proje kapsam›nda ilk
etapta 100 kifli e¤itilecek. 2009 y›l› içinde
e¤itilecek iflsiz say›s› ise yaklafl›k bin
kifli olacak. E¤itimler öncelikle ASO’nun
Sincan’da bulunan 1. Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki Erkunt E¤itim Merkezi’nde
verilecek.
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Aygün bankalara seslendi: Kredileri geri ça¤›rmay›n

Sinan Aygün

A

nkara Ticaret Odas› (ATO)
Baflkan› Sinan Aygün, tüketiciyi ma¤dur eden bankalara seslenerek, “Özellikle yabanc› bankalara sesleniyorum,
kredileri geri ça¤›rmaya bir son
verin, hacizleri durdurun. Böyle
devam ederse isminizi iffla edece¤im” dedi.
ATO Baflkan› Aygün, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda krizdeki
flirketlerin önünü açacak “Kaynak Paketi”ni aç›klayarak, ekonomik geliflmeler konusunda de¤erlendirmede bulundu. Halkbank
ile gerçeklefltirilen projeye iliflkin
bir protokolün de imzaland›¤›
toplant›ya Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ayd›n da kat›ld›.
Aygün toplant›da yapt›¤› ko-

KOB‹’lerin Penceresinden

Manzara

Krizde de bilgi güçtür
zellikle kriz dönemlerinbam›n duvara ast›¤› bir levhay›
de ak›l veren yaz›lar›n ne okuyucularla paylaflaca¤›m.
kadar can s›k›c› oldu¤uLevhada flöyle yaz›yor: “Bu da
nu tahmin edebiliyogeçer ya Hu”… ‹ktirum. Krizden etkilenen
sat kitaplar›n›n devbir iflletme sahibine
revi (konjonktürel)
ak›l vermek, denizin
hareketler dedi¤i de
ortas›nda bo¤ulmamak
bu olsa gerek. Hiçbir
için mücadele eden bir
ekonomik ortam sükifliye sakin ol, suyun
rekli olarak kalmaalt›nda çok kalma,
m›fl. Her bir konkeflke yüzme kurslar›jonktürde mevcut
na kat›lsayd›n gibi d›durumun iyi de¤erflardan ahkam kesmek
lendirilmesiyle, geleAbdullah Çörtü
gibi bir fley olsa gecek duruma haz›rlanrek… Hatta bir de semak aras›ndaki optiacortu@hotmail.com
nin yaflad›¤›n asl›nda
mum dengeyi kuranbir bo¤ulma olay› delar, her dönemde su¤il, psikolojik bir deney yafl›yun üstünde kalmay› baflarm›flyorsun yaklafl›m›, krizle bo¤ular.
flan ifladam›n›n psikolojisini daBence flu sorunun cevab›
ha da bozan bir yaklafl›m olsa
önemlidir: “iflletmemizin sahip
gerek… Çünkü çevremizde
oldu¤u varl›klar›n temelinde ne
elinde yüksek stok olan, banvard›r?” ister iflletme aç›s›ndan
kaya kredi borcunu ödeyemebakal›m, ister flah›s aç›s›ndan,
yen, iflçi ç›karmak zorunda katüm varl›klar›m›z›n temelinde
lan çok say›da ifladam›n›n yaiki de¤er var: bilgi ve moral…
flad›klar›ndan dolay› gerçekten
Eski filozoflar bilgiyi di¤er madpsikolojik bir olumsuz hava
di olan de¤erlerimizi aflk›n
içinde olduklar›n› görüyoruz. ‹fl- maddi olmayan de¤er olarak
çi ç›karan ifladam›n›n psikolojidüflünmüfller. Daha sonraki dösi bir yana iflinden olan iflçinin
nemlerde bilgi, günlük hayat›n
psikolojisini herhalde yaflamaiçine girmifl ve di¤er varl›klar
yan anlayamaz. ‹flsiz kalan kifligibi bir nesne olarak de¤erlennin eflinin, çocuklar›n›n karfl›dirilmifl. Bilgiyi belki rakamsals›nda düfltü¤ü durum gerçekten laflt›rarak tablolar›m›zda gösnormal psikolojiyle izah edileteremiyoruz. Ancak tablolarda
mez. Tüm yaflananlar bize flugösterdi¤imiz tüm rakamlar›n
nu gösteriyor: evet bu krizin
temelinde bilgi var. ‹flletmemiz
psikolojik taraf› çok ciddi…
için entelektüel sermaye
Yetkililerimizin “bu kriz psikodedi¤imiz birikimimizi kaybetlojik” sözünü, “bu kriz ciddi
medi¤imiz sürece di¤er varl›kpsikolojik sonuçlar do¤urabilir,
lar› tekrar kazan›r›z. Yeter ki
ona göre psikolojinizi haz›rlaher fleye ra¤men moralimizi
y›n” fleklinde anlamak gerekir
bozmayal›m, moral de¤erdiye düflünüyorum. Çünkü
lerimizi koruyal›m.
2007 y›l› Aral›k ay›nda %81.1
Eski filozoflardan Bacon flöyolan imalat sanayindeki kapasile demifl: “bilgi güçtür.”, Kriz
te kullan›m oran›n›n, 2008 y›asl›nda bir mücadele, bir savafl
l›nda %64.7’ye düflmesi psikooldu¤una göre savafl da güçle
lojik olamaz.
kazan›l›r. O nedenle Alpaslan
Ben bütün bu olumsuzluklara demifl ki: “savafl› sonunda zafer
ra¤men, küçükken rahmetli ba- oldu¤u için seviyorum.”

Ö

nuflmada, bankalar›n kredi ça¤›rmaya devam etti¤ini ve hangi
bankalar›n kredi ça¤›rd›¤›n› bildi¤ini söyledi.
Bankalara seslenen Aygün, haftaya bankalar›n
söz konusu uygulamalar›ndan ma¤dur olan aileleri yan›na alarak toplant› yapaca¤›n›
belirtti. Aygün, toplant›da tüketiciyi ma¤dur eden bankalar› isimleriyle aç›klayaca¤›n› vurgulayarak, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Özellikle yabanc› bankalara
sesleniyorum, kredileri geri ça¤›rmaya bir son verin, hacizleri durdurun. Böyle devam ederse isminizi iffla edece¤im. Bizi tekmelemekten vazgeçin, unutmay›n ki
bizi bat›r›rsan›z, peflimizden siz

de gelirsiniz. Biz varsak siz de
vars›n›z, dün kap›m›z›n önünde
yat›yordunuz flimdi kap›m›za tebligat gönderiyorsunuz. Bunlar› biz hep
bir bir not al›yoruz.
Buradan BDDK Baflkan›m›za da sesleniyorum, lütfen inisiyatif als›n. Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu lütfen bu bankalar› düzenlesin, düzenledikten
sonra denetlesin. Sadece bankac›l›k aç›s›ndan de¤il; esnaf, tüccar,
sanayici aç›s›ndan bunu yapmas›
laz›m. Ben bu saatten sonra
BDDK Baflkan›m›z›n beni aray›p,
bu banka isimlerini benden almas›n› büyük bir sab›r ve umutla
bekliyorum.”

“CANSUYU”na
6 bin 514 esnaf sar›ld›

S

anayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan, 20 A¤ustos
2008’de bafllat›lan cansuyu kredisi
uygulamas›na 6 bin
514 baflvuru oldu¤unu belirtti. Bakan
Ça¤layan baflvurudan kredisi onaylanan 5 bin 711 imalatç› esnaf ve sanatkara 144.3 milyon
TL kredi kulland›rd›klar›n› bildirdi.
Ça¤layan, yaflanan küresel kriz ortam›nda KOB‹’lerin
Zafer
ve imalatç› esnaf sa- Ça¤layan
natkar›n yaflad›¤› finans ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na dönük olarak Bakanl›¤›na
ba¤l› KOSGEB imkanlar›yla 26
Kas›m 2008 itibariyle 350 milyon TL kredi hacimli s›f›r faizli
istihdam endeksli cansuyu kredisi destek program›n› uygula-

maya koyduklar›n› da bildirdi.
Ça¤layan kredi program›na 5
gün içinde 10 binin
üzerinde iflletmenin
baflvurdu¤unu ve
551 milyon TL kredi talebinde bulundu¤unu kaydetti.
Ça¤layan “KOSGEB’in kaynaklar›n› devreye sokarak
talep edilen bu 551
milyon TL’lik kredi
hacminin tamam›n›
karfl›layaca¤›z” dedi.
Ça¤layan gelen
yo¤un talep üzerine
150 milyon TL’lik 2.
cansuyu kredi deste¤i uygulamas›n› 17-19 Aral›k 2008
tarihlerinde bafllatt›klar›n› da
belirterek 2008’in son bir ay›nda toplam 700 milyon TL’lik
kredi hacmini bir ay içinde
yaratt›klar›n› bildirdi.
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“100 y›lda bir yaflanabilecek
türden kriz yaflan›yor”

E

konomiden
kalan›n can›n›n
EKONOM‹DEN SoSorumlu
ç›kt›¤›, aç›k pazar
rumlu eski Devlet
Devlet eski
anlay›fl›nda, bir
Bakan› Ufuk Söyle- kumarhane kapitaBakan› Ufuk Söylemez, dünyada yafla- lizminin de sürdümez, dünyada yaflanan finansal kriz ile rülebilir olmad›¤›
nan finansal kriz
ilgili olarak 100 y›l- aç›kt›r. O halde, d›ile ilgili olarak 100
da yaflanabilecek
y›lda yaflanabilecek
fla kapanmadan,
türden global bir
ama onlar›n sötürden global bir
ekonomik kriz ve
mürgesi haline gelekonomik kriz ve
resesyonun yaflanresesyonun yafland›- meden dengeli, ord›¤›n› söyledi. Söyta yolcu ve ak›lc›
¤›n› söyledi.
lemez, Türkiye’nin
bir ekonomi politiyaflanan global krikas› hayata geçirilzin tehdit etti¤i en
melidir.”
k›r›lgan ülkelerden
Söylemez, ekobiri oldu¤unu benomik krizden ç›lirterek, “‹zlandak›fl için gerçekçi
Macaristan-Ukraykur rejiminin uyna ve Pakistan gibi
guland›¤› sermayeIMF'ye muhtaç olanin tabana yay›ld›rak batma noktas›¤›, tekelleflme ve
na gelen ülkeler
kartelleflmenin asIMF ile anlaflmalagariye indirildi¤i,
r›na ra¤men, bugün çok daha
piyasaya girifl ngellerinin ortakötü günler yafl›yorlar. ‹zlanda
dan kald›r›ld›¤›, üretimi ve ihve Macaristan IMF ile anlaflt›kracat› teflvik eden, istihdam
tan sonra ‘faizlerini’ daha da
dostu, bölgesel ve sektörel teflartt›rmak zorunda kald›” dedi.
vikler veren, yeni bir ekonomik
Söylemez, ‹zlanda-Macarismodelin h›zl› bir biçimde ortatan-Ukrayna ve Pakistan gibi
ya konulmas› gerekti¤ini de
ülkelerde yaflanan geliflmelerin
söyledi. Söylemez günümüzde
aksine ABD, Japonya, AB, ‹nuygulanan “altta kalan›n can›giltere gibi ülkelerde faiz indin›n ç›kt›¤›”, aç›k pazar anlay›rimlerine gidildi¤ini belirten
fl›ndaki “kumarhane kapitalizSöylemez geliflmifl ülkelerle,
minin” sürdürülebilir olma¤›Türkiye gibi ülkelerde al›nacak
n›n aç›k oldu¤unu söylerek, "O
ekonomik tedbirlerin olmamas›
halde, d›fla kapanmadan, ama
gerekti¤ini kaydetti. Söylemez
onlar›n sömürgesi haline gelmeTürkiye gibi ülkelerle geliflmifl
den dengeli, orta yolcu ve ak›lc›
ülkelerin ekonomik ç›karlar›bir ekonomi politikas› hayata
n›n müflterek olmad›¤› belirtegeçirilmelidir. Gerçekçi kur rerek flunlar› söyledi:
jiminin uyguland›¤› sermaye“Ç›karlar›m›z da müflterek
nin tabana yay›ld›¤›, tekelleflme
de¤ildir. Ulusal ç›karlar›m›z›,
ve kartelleflmenin asgariye indistratejik ekonomik öncelikleririldi¤i, piyasaya girifl engellerimizi ve rekabet gücümüzü konin ortadan kald›r›ld›¤›, üretirumak zorunday›z. Türkiye'de
mi ve ihracat› teflvik eden, isbugün gümrük duvarlar› arkatihdam dostu, bölgesel ve sektös›nda saklanm›fl, kapal›, devletrel teflvikler veren, yeni bir
çi bir ekonominin elbette ki ya- ekonomik modelin vakit geçirrar› ve baflar› flans› yoktur.
meden ortaya konulmas› gerekAma bugün uygulanan, altta
mektedir” diye konufltu.

“Bölgesel inovasyon merkezleri” projesi

“B

ölgesel ‹novasyon
Merkezleri” projesi
ile Türkiye’de bölgesel inovasyon merkezlerinin
kurulmas› konusunda, yerel
paydafllar›n, uluslararas› örnekler ›fl›¤›nda harekete geçirilmesi ve belirlenen alanlarda
bölgesel inovasyon merkezlerinin kurulmas› hedefleniyor.
Bu merkezlerin ayr›ca, inovasyona dayal› kalk›nma ve büyüme ilkeleri çerçevesinde, Türkiye’deki bölgesel farkl›l›klar›n azalt›lmas›nda da etkili ol-

mas› hedefler aras›nda yer al›yor.
“Bölgesel ‹novasyon Merkezleri” projesi’nin kamuoyuna
sunulmas› amac›yla gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›nda konuflma yapan TÜS‹AD Genel
Sekreteri Haluk Tükel, Türkiye’deki en kapsaml› inovasyon
ata¤›n› bafllatan “Bölgesel
‹novasyon Merkezleri” projesinin sürdürülebilir bir
büyüme için, makro ekonomik
istikrar›n flart oldu¤unu söyledi.
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2009 ancak 2008
kadar m› iyi olacak?
‹rfan To¤rul / ‹nflaat Mühendisi

nflaat sektörünün 2008 y›l›n›n
2. Yar›s›ndan itibaren; küresel
krizin ayak sesleri ile beraber
küçülmeye geçmesi ve sadece 3.
Çeyrekte yüzde 4,3’lük bir daralma yaflamas›, 2009 y›l› için
“ayakta kalma y›l›” de¤erlendirilmeleri yap›lmas›na neden oldu.
2007 y›l›nda 2 milyar dolarl›k ciroya ulaflan vinç sektörünün
yüzde 25 oran›nda küçülmesi;
sektöre ba¤l› ifl kollar›n›n u¤rad›¤› tahribata örnek gösterilebilir.
2009 y›l›nda inflaat sektörünü geçmifl y›llarda yafland›¤› gibi
yaklaflan yerel seçimlerin etkilerinden ziyade küresel krizin gidiflat› etkileyecektir. Fakat sektörü
krizin kilitlerini açan bir anahtar
olarak görmek gerekir. Çünkü
inflaat sektörü yaklafl›k 250 ayr›
ifl kolunu ilgilendirmekte ve paran›n piyasan›n damarlar›nda akmas›nda aktif rol almaktad›r. Dolay›s›yla istihdam konusunda ülkemize büyük katk› sa¤lamaktad›r.
‹nflaat sektörünün 2009 y›l›nda toparlan›p tekrar büyüme ivme kazanmas› zor gözüküyor.
Karayollar› ve Devlet Su ‹flleri gibi yüksek bütçeli kurumlar›n yat›r›mlar›n› 2008 y›l›na göre artt›rmas›, yap› ruhsat› ve iskân belgeleri için al›nan vergi ve harçlar›n indirilmesi ayn› zamanda bu
belgeler için uygulanan mevcut
prosedürlerin hafifletilmesi, bankalar›n; yurtd›fl› çal›flan firmalar›na teminat mektubu verilmesi ve
kredi kulland›rma konular›nda
pozitif tav›r tak›nmas› sektörün
2009 y›l› beklentilerinden en
önemlileri denilebilir.
Bu hususlar›n d›fl›nda birçok

‹

yap-sat modeli ile çal›flan müteahhitleri ilgilendiren TOK‹ meselesi var. TOK‹’nin ucuz konut
üretimi, yap-sat müteahhitlerini
çok zor durumda b›rakt›. Üretim
kalitesi de buna paralel olarak
düflüfl göstermeye bafllad›. Sat›fllar›n durma noktas›na gelmesi;
arz fazlal›l›¤› ve fiyat düflüfl beklentisinden kaynaklan›yor. TOK‹
ve yap-sat müteahhitleri aras›ndaki so¤uk savafl›n bu dönemde
daha da k›z›flmas› kuvvetle muhtemel. Tabi yap-satç›lar›n gücü
kald›ysa!
Di¤er yandan Ostim Organize
Sanayi Bölgesi yat›r›m yapmak
için farkl› parametre de¤erleri
olan bir alan. Türkiye’nin en
önemli Organize Sanayilerinden
biri olan Ostim, de¤erini hiçbir
zaman yitirmeyecektir. Yat›r›mc›lar için zarar sebebi olmam›flt›r
ve olmayacakt›r. 1 veya 2 y›ll›k
ekonomik durgunluklar Ostim’in
gelece¤ini etkilemeyecektir. Bölgeye yat›r›m yapacak giriflimcilerin planlar›n› 2 y›l gibi k›sa süreler için yapmamas› gerekir. Ostim içerisinde 30 – 35 y›ll›k
yap›larda bulunan dev firmalar›n
ülkenin yaflad›¤› büyük krizlere
flahit olduklar›n› biliyor ve bu
günlerde hala ayakta olduklar›n›
görüyoruz. Yat›r›mc›lar için
parametre bence bu olmal›d›r.
2009 inflaat sektörü için
gerekli tedbirler al›nmad›¤›
sürece ancak 2008 kadar iyi olabilir. Ostim’de ise para kayna¤›
olan yat›r›mc›lar›n krizin psikolojik etkisiyle bekleme sürecine girmesi halinde 2008 kadar iyi
olacakt›r.

Bizim yat›r›mc›ya özel teflvik yok

H

ükümetin aylard›r üzerinde çal›flt›¤› teflvik paketi
belli oldu. Küresel krizle
bo¤uflan reel kesime bölgesel,
sektörel ve proje bazl› destek sa¤lanacak. Yerli ve yabanc› yat›r›mc› ayr›m›n›n yap›lmayaca¤›
yeni sektörel ve bölgesel teflvik
paketinde girdi maliyetlerini
azalt›c› enerji ve vergi destekleri
ön plana ç›kacak. Bir iki ay içerisinde uygulamaya geçmesi hedeflenen düzenlemeye göre 500
milyon dolar›n üzerindeki proje
yat›r›mlar›na maliyetleri azalt›c›
enerji ve vergi avantaj› sa¤lanacak. Sanayi Bakanl›¤› ve Hazine
Müsteflarl›¤› taraf›ndan netlefltirilen pakette her flehrin deste¤i ayr› ayr› olacak. Buna göre ‹stanbul'da finans yat›r›mlar› teflvik

edilirken, Kütahya'da seramik
desteklenecek. Karaman'da bisküvi yat›r›mc›s›n›n yüzü gülerken,
Denizli'de tekstilci daha rahat nefes alabilecek. Bu kapsamda toplam 3 bin 800 sektör belirlendi.
Her sektör sadece bir alanda desteklenecek. Bunun kaç›n›lmaz oldu¤una dikkat çeken Sanayi Bakanl›¤› yetkilileri, “Her taraf un
fabrikas› dolu. Kapasitelerinin
ancak üçte biri ile çal›fl›yorlar.
Herhangi bir sektör birden çok
yerde desteklenirse hiçbir faydas›
olmaz” dedi. Sanayi Bakanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanan sanayi envanterine göre Türkiye'de 2 milyon 100 bin iflletme bulunuyor.
Bu iflletmelerin 530 bini Kurumlar Vergisi 1 milyon 576 bini ise
Gelir Vergisi mükellefi.
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Kâbus: Karbonmonoksit
(CO) zehirlenmeleri

H

da) öldürücüdür ve fark edilmesi çok zorer y›l havalar›n so¤umaya bafllamas›
dur. Karbon monoksitin oluflmamas› için
ile birlikte yaz›l› ve görsel bas›nda
gerekli ve yeterli flart ortamda yeterli oksije‘Sobadan s›zan dumandan zehirlennin olmas›d›r. Bunun için de flofben veya
di’, ‘fiofbenden s›zan gazdan zehirlendi’,
kombi cihazlar›n›n tak›ld›klar› odalara ya
’Banyoda ölü bulundu’ ve benzeri bafll›klarhermetik baca (yanma gaz›n› atarken içerila çok say›da haberler görmekteyiz. Bu haye taze hava alan) tak›l›r veya
berler sobalar›n ve gazla (Do¤alodan›n do¤rudan d›fla aç›lan cagaz veya LPG) çal›flan kat kalom›na bir havaland›rma menfezi
rifer sistemlerinin kullan›m›n›n
aç›l›r.
artmas› ile genellikle son baharKORUNMAK ‹Ç‹N NE YAda bafllay›p, k›fl boyunca yo¤unPILMALI?
laflmakta ama asl›nda di¤er zaÖncelikle karbon monoksitin
manlarda da banyolardaki flofkimyasal bir bo¤ucu ve öldürübenlerde ve bazen de¤iflik küçük
cü oldu¤u unutulmamal›. Çok
kapal› ortamlarda ›s›nma amaçl›
düflük miktar› öldürücü olduyak›lan di¤er ›s›t›c› sistemlerde
¤undan kesinlikle bu konudaki
de olabilmektedir.
önlemler ihmal edilmemelidir.
Öncelikle flunun bilinmesi geSadettin BAYSAL
Sonuç olarak öncelik s›ras›na
reklidir. Evlerde ve iflyerlerinde
Msc. Kimya Müh.- ‹SG
göre;
kullan›lan LPG ve do¤algaz far(A) Uzman›
1- fiofben, kombi, gaz sobamokolojik olarak inerttir. Kimfiirket Müdürü
s›, katalitik sobas› (veya kömür
yasal zehir ya da öldürücü de¤ilsobas›) yak›lan her yerde odaya mutlaka tadir. Basit bo¤ucudurlar. Normal bir yanma
ze hava (oksijen) girifli sa¤lanmal›d›r. Yeterli
sonucu ortaya ç›kan ana yanma gaz› karhava girdi¤i takdirde tam yanma olaca¤›nbondioksit de basit bo¤ucudur. Bu gazlar›n
dan karbon monoksit oluflmayacakt›r. Odavarl›¤›n›n ölüme neden olmas› çok nadirdir
lara tak›lan havaland›rma menfezleri (özelve ancak basit bo¤ulma dedi¤imiz oksijen
likle k›fl aylar›nda) so¤uk nedeniyle veya
yetersizli¤i ile olur.
baflka bir nedenle kesinlikle kapat›lmamal›S›kça karfl›laflt›¤›m›z ve her y›l yüzlerce
vatandafl›m›z›n ölümüne neden olan gaz ise d›r. Kat› yak›tl› sobalarda (odun veya kömür) soban›n alt havaland›rma deli¤inin kakarbon monoksittir. Karbon monoksit yanpat›larak yat›lmas› veya tam yanma olmama sonucu ortaya ç›kan renksiz, kokusuz
mas› da karbon monoksit oluflumuna nebir gazd›r ve kimyasal bir zehirdir. Çok düden olabilir.
flük miktarda (%0,2 - binde iki) oldu¤unda
Temel prensip karbon monoksit gaz›n›n
öldürücü etkisi bafllar. Ortamdaki miktar
oluflmas›n› önlemektir. Kapal› bir ortamda
%1’e ulaflmadan ölüm gerçekleflmifl olur.
Bu nedenle alg›lay›c›larla tespit edilip erken yanma oluyorsa mutlaka taze hava girifli olmal›d›r.
uyar› almak zordur. Karbon monoksitin öl2- Baca sistemleri tekni¤ine uygun yap›ldürücülü¤ü kimyasal bir reaksiyon ile germal› ve her y›l mutlaka gözden geçirilmeliçekleflir. Karbon monoksitin hemoglobine
olan ilgisi oksijenden yaklafl›k 200 kat daha dir. Uygun bir baca sistemi havadan hafif
olan karbon monoksit gaz›n› güvenli bir flefazlad›r. Etkilenme bafllad›ktan sonra kifli
kilde d›flar› atacakt›r.
fark etse bile güçsüz kal›r ve kendini kurta3- Kombi veya flofben sistemleri mutlaka
racak hareketi yapamaz.
yetkili teknik servislerine kurdurulmal›, periKarbon monoksit yanma sonucu oluflan
yodik olarak bak›mlar› yapt›r›lmal›d›r. Bak›bir gazd›r. Ancak normal yanma ile oluflm› yap›lmayan sistemler tam yanma sa¤lamaz. Karbon monoksitin oluflmas› için oryamazsa karbon monoksit oluflumu olabilir.
tamdaki oksijen oran›n›n azalmas› gerekir.
4- Tüm bu hususlar sistemi kuran, monBu da genellikle kapal› ortamlarda gerçekte eden ve gaz› ba¤layan teknik servis ve
leflen yanma ile olur. Ortamdaki oksijen
kurulufllar taraf›ndan kullan›c›ya özellikle
h›zla tüketildi¤inden e¤er ortama taze oksijen (hava) girifli yoksa karbon monoksit olu- hat›rlat›lmal› yaz›l› olarak ayr›ca verilmelidir.
5- ‹lgili kurulufllar (belediyeler ve gaz daflur.
¤›t›m flirketleri) mesaj, e-posta, bas›n yay›n
Normal yanmada oluflan karbondioksit
kurulufllar› arac›l›¤› ile belli periyotlarla bu
yukar›da anlat›lan yan›c› gazlar gibi basit
hususlar› tüketicilere duyurarak bu güvenlik
bo¤ucudur. Öldürücü olmas› için ortamda
bilincini sürekli yüksek tutmal›d›r.
%10’lara ulaflmas› gerekir ki bu noktaya
Her y›l yüzlerce insan›n hayat›na mal
gelmeden genellikle alev söner ve fark edilir.Ancak karbon monoksit yukar›da belirtil- olan üzücü olaylar›n tekrar yaflanmamas›
dilek ve temennileriyle.
di¤i gibi çok düflük oranlarda (%1’in alt›n-

Çek, kredi ve kredi kartlar›nda
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILACAK

S

anayi Bakan› Zafer
Ça¤layan, çek, kredi
ve kredi kartlar›yla
ilgili çok önemli düzenlemeler içeren çal›flmalar
yapt›klar›n› bildirdi.
TBMM Sanayi ve Ticaret
Komisyonu AKP Kütahya
Milletvekili Soner Aksoy
baflkanl›¤›nda, Karfl›l›ks›z
Çek, Protestolu Senetler

ile Kredi ve Kredi Kartlar›
Borçlar›na ‹liflkin Kay›tlar›n Dikkate Al›nmamas›
Hakk›nda Yasa Tasar›s›,
Rekabetin Korunmas›
Hakk›ndaki Yasada de¤ifliklik öngören yasa tasar›s› ile Markalar›n Korunmas› Hakk›nda KHK'de de¤ifliklik öngören yasa tasar›lar›n› görüflmek üzere

topland›.
Sanayi Bakan› Zafer
Ça¤layan, toplant›da ilk
olarak ele al›nan; Karfl›l›ks›z Çek, Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi
Kartlar› Borçlar›na ‹liflkin
Kay›tlar›n Dikkate Al›nmamas› Hakk›nda Yasa
Tasar›s› hakk›nda komisyona bilgi verdi.

Ayr›k otlar›

Z

aman›n› sonuna kadar de¤erlendirenlere özeniyor insan.
Günde üç saat uyuyup, kalan yirmi bir saatte bizim yetifltiremedi¤imiz y›¤›nla mevzuyu yetifltirebiliyorlar.
Onlar için as›l üretim akflam yeme¤inden sonra bafll›yor.
Mesai bitiyor, eve gelinip yemek yeniliyor, 45 dakika kadar
varsa aileye, yoksa televizyona vakit ayr›l›yor. Nihayet insan›n beyniyle yaln›z kald›¤› o muhteflem an
bafll›yor. Bir fincan kahve ile birlikte odaya geçiliyor, bilgisayar
aç›l›yor, en az iki farkl› renkte fosforlu kalem ç›kart›l›yor ve beyin
içinde gezinti bafll›yor. Yaln›z beynin hangi bölgesinde oluyor bu gezinti, her bireyin içinde gezindi¤i
ada parsel haritas› farkl›.
Ned Herrmann isimli flah›s, General Electric firmas›nda çal›fl›rken
Arzu AKAY
ve iflinde kabul görmüfl bir noktaarzuakay@ostim.com.tr
Ostim Müflteri ‹liflkileri
dayken, nöroloji alan›na ilgi duyKoordinatörü
maya bafll›yor. 40 yafl›nda olmas›na ra¤men nöroloji okumaya bafll›yor. Bu yeni alana ay›rd›¤› zaman içinde (sene 1976) sa¤ ve
sol lob d›fl›nda bilimin atlad›¤› baz› detaylar oldu¤unu görüyor. Herrmann insan beyninin genel kan›dan (sa¤ ve sol lob
ayr›m›ndan) farkl› olarak, iki de¤il dört bölümden olufltu¤unu
tespit ediyor: Sol üst, sol alt, sa¤ üst, sa¤ alt. Bu kategorizasyon içinde en tehlikeli lob sa¤ alt. Nedenine gelece¤im, ama
as›l flafl›rt›c› olan bu dört lobdan birinin bask›n oluflu do¤ufltan gelmiyor. ‹nsan beyninde hangi lobun etkin olaca¤› yüzde
30 oran›nda do¤ufltan belirleniyor. Kalan yüzde 70’lik bölümün geliflimini aile belirliyor. Örne¤in anneniz merak etti¤iniz ülkeyi veya herhangi bir nesneyi kâ¤›da çizerek anlat›yorsa geometrik pencereniz yafl›tlar›n›zdan önce aç›l›yor, yok
e¤er ayn› fleyi cümlelerle anlat›yorsa siz o cümleleri beyninizde somutlaflt›rmaya çal›flt›¤›n›z için hayal pencerenizi aç›yorsunuz, hayal gücü yüksek bir birey flekilleniyor.
Bu süreç 7 yafl›m›za kadar sürüyor ve ortaya genel olarak
flu kal›plar ç›k›yor;
Mavi;
Analitik düflünen, cümle kurmak yerine formüllerle bir
fleyleri anlatmaya çal›flan birey beyninin sol ön lobu bask›n.
Bu tiplemedeki insanlar, iletiflim konusunda di¤erlerine göre
daha geride oluyorlar ve teknik alanlarda dikkat çekiyorlar.
Yeflil;
Çocukken oyuncaklar›n› renklerine göre yan yana dizen,
tatilde ö¤le yeme¤inde ne yiyece¤ini planlayan, çal›flmalar›nda çok detaya giren, riskten hofllanmad›¤› için karar vermesi
uzun zaman alan, kariyerinde geciken ama sa¤lam bir yönetici olan birey, beyninin sol alt lobunu kullan›yor.
Sar›;
Duygu ve davran›fllar› toplum genelinin ötesinde olan,
odas›ndaki eflyalar›n›n yeri, bofl bir kâ¤›da çizdikleri al›fl›k
olmad›¤›m›z tarzda olan, risk alabilen fakat ald›¤› riskler kariyer anlam›nda de¤il, daha çok toplumsal benzerliklere karfl›
al›nan riskler olan birey, beyninin sa¤ üst lobunu kullan›yor.
K›rm›z›;
Tüm ad›mlar› duygusal zeminde atan, duygusall›¤›n afl›r›l›¤›ndan dolay› eyleme geçmekten korkan, en basit bir iflte dahi
rakip bulan ve o rakibi düflünmekten ifle konsantre olamayan
birey, beyninin sa¤ alt lobunu kullan›yor.
K›rm›z› grup hariç di¤erleri yeti ve yatk›nl›klar›n› çözdüklerinde katma de¤erli canl› olarak iz b›rak›yorlar.
Yaln›z, günde 2 veya 3 saat uyuyarak yaflayabilen birey türünü halen bir s›n›fa dâhil etmek mümkün de¤il. T›bbi bir
aç›klama yap›l›ncaya kadar “ayr›k otlar›” olarak an›lmaya devam edecekler.
ÇOK OKUMALI
HÜKÜMDAR (PRENS) Machialvelli.
Machiavelli çeflitli devlet tiplerini, hükümdar›n güç, talih,
hainlik gibi özenliklerinin halka nas›l yans›yaca¤›n› anlat›yor.
Kitaba, sosyal bilimler alan›nda birçok üniversitede kaynak olarak baflvurulmaktad›r.
‹SMA‹L, Reha ÇAMURO⁄LU.
‹smail, okuru 15. Yüzy›l›n dünyas›na götürüyor. fiah ‹smail’in do¤umuyla bafllayan olaylar, bir tarikat›n devlete
dönüflmesi ve bu süreçte Osmanl› ile yaflanan siyasi
mücadele. Kitab›n son sayfas›na geldi¤imizde, tarih derslerinde ezberlemekte zorland›¤›m›z, fiahkulu Ayaklanmas›,
Safeviler… gibi detaylar› unutmamak üzere beynimize yazd›¤›m›z› görüyoruz.
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Ostim’i örnek ald›lar

fiefik ÇALIfiKAN /

olarak uluslararas› alanda ilgi görüyor. Daha önce
M›s›r, Sudan, Nijerya, Kazakistan, Rusya, Almanya
ve K›rg›zistan gibi ülkelerin ilgi duydu¤u Ostim Modeli konusunda S. Arabistan ve Irakl› yat›r›mc›larla
ön protokol imzaland›.

O

stim Yat›r›m A.fi. Proje
Koordinatörü Abdullah
Çörtü, Irak ve Suudi Arabistan’la yap›lan anlaflmalar› anlatarak Ostim’in yurtd›fl›na,
özellikle Arap ülkelerine çok uygun bir model oldu¤una dikkat
çekti. Irak Sanayi Bakanl›¤›n›n,
Irak’ta bir organize sanayi bölgesi kurmak için kendileriyle
ba¤lant›ya geçti¤ini belirten
Çörtü, geçti¤imiz günlerde
Irak’tan gelen bir heyetle iyi niyet anlaflmas› imzalad›klar›n› ve
görüflmelere bafllad›klar›n› söyledi. Irak’taki sanayi tesisleri elden geçirilerek tekrar elden geçirilip ifller hale getirilmesi için
Ostim’le iflbirli¤i yap›laca¤›n›
kaydeden Çörtü, Ostim’in bu tesislerde analiz yap›p eksiklikleri
belirleyece¤ini ve bunlar› gidermek için destek verece¤ini belirtti. Ostim’de çok zengin bir
üretim altyap›s› oldu¤unu söyleyen Çörtü; Irak’ta bir organize
sanayi bölgesi kurulmas›, konut
yapma, tesis kurma ve Irak’a
mal satma olmak üzere 4 ayakl›
bir proje için görüflmelere bafllad›klar›n› belirtti. Çörtü, hedeflerinin bu 4 projeyi birbiriyle iliflkilendirerek birbirini desteklemesi oldu¤unu da sözlerine ekledi.
Irak’›n d›fl›nda Suudi Arabistan’da da Ostim’i örnek alan bir
sanayi flehri kurma projeleri oldu¤unu belirten Çörtü, bununla
ilgili olarak daha ileri bir aflamada olduklar›n› ve iflbirli¤i anlaflmas› imzalad›klar›n› belirtti.
Ostim OSB, Ostim Yat›r›m A.fi.
ve Suudi Arabistan’da 30 seneden beri ticaret, sanayi, müteahhitlik, pazarlama ve proje yönetimi alanlar›nda faaliyet gösteren Usul Grup aras›nda imzalanan anlaflmaya göre Suudi Arabistan’›n Cizan flehrinde bir sanayi flehri kurulacak.
Ön görüflmeleri ve haz›rl›k çal›flmalar› 4 senedir devam eden
projenin ön tahsisi, Suudi Arabistan Hükümeti taraf›ndan

Usul Grup’a yap›ld›. OST‹M
OSB’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Usul Grup Yönetim
Kurulu Baflkan› Saeed Mansour
Al Ayed, Ostim’deki firmalardan, güzel bir flekilde organize
olmufl bu sanayi bölgesinden ve
Türkiye’nin küçük ve orta sanayide ulaflt›¤› yüksek kaliteden
çok etkilendi¤ini belirtti.
Suudi Arabistan’›n Cizan flehrinde kurulacak organize sanayi
bölgesi için 40 milyon m2’lik
alan›n ön tahsisi yap›ld›. Projenin bundan sonraki aflamalar›nda ise Ostim, Usul Grup’a her
türlü bilgi, dan›flmanl›k, e¤itim
ve proje deste¤ini verecek. Ostim’deki tüm sektörler Cizan
bölgesinde uygulanacak. Cizan’›n Afrika ve Asya pazarlar›na yak›n bir serbest liman bölgesi oldu¤unu vurgulayan Al
Ayed, madencilik ve ziraat alanlar›nda geliflmifl olan bu bölgenin flimdi de a¤›r sanayide geliflmeye bafllayaca¤›n› söyledi. Ostim yönetiminin davetinden çok
memnun kald›¤›n› söyleyen Al
Ayed, gösterdikleri misafirperverli¤e de teflekkür etti. Ön tahsisi tamamlanan proje için, önümüzdeki aylarda alan tahsisi yap›larak çal›flmalara bafllanacak.

NEDEN OST‹M MODEL‹?

Ç

ok Say›da iflletme, esnek üretim sistemi, iflçilikten ustal›¤a, ustal›ktan sanayicili¤e
kolay geçifl, müteflebbis zenginli¤i
gibi ekonomik, sosyal, kültürel ve
politik aç›dan çok say›da avantaj
sa¤layan bir sistem, küçük, orta
ve büyük sanayi aras›ndaki mükemmel uyumun adresi…
MODEL‹N KURULUMU
KONUSUNDA
GÖRÜfiÜLEN ÜLKELER:
Modelimizin farkl› ülkelerde
uygulanmas› hakk›nda Azerbaycan, Almanya, Sudan, Rusya, K›rg›zistan ve M›s›r’la görüfl al›flverifli yap›ld›. M›s›r, S.Arabistan ve
Irak ile ön protokoller imzalan›rken Kazakistan ile anlaflma aflamas›na gelindi.

sefikcaliskan@hotmail.com

Ekonomide tasvir de¤il,
teflhis zaman›

E
OST‹M MODEL‹, Bölgesel Kalk›nma Projesi
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konomide büyüme oran›m›z
h›zla düflmekte ve iflsizlik buna paralel artmaktad›r. Ödemelerde aksamalar gittikçe kendini
hissettirmektedir. Son aç›klanan
Kas›m 2008 sanayi üretim endeksinde %13,9’luk bir düflüflün olmas›
bu geliflmeleri teyit eder nitelikte.
Ülkemizin karfl›laflt›¤› bu kriz di¤er
krizlere benzememektedir. Bu nedenle, kriz konusunda asimetrik
yaklafl›mlar da artmaktad›r. Krizle
do¤mufl (1994) krizle zirveye gelmifl (2001) bir parti de iktidarda
olunca; taraflar›n konuya yaklafl›m›nda nesnellik ortadan kalkmaktad›r. Ancak bu durum ekonomide
“sessiz ç›¤l›¤›n” birikmesine engel
olmamaktad›r. Ekonomide sessiz
ç›¤l›k, siyaset arenas›nda mutlaka
“ihdas” edici bir rol oynar. Yani
kâ¤›tlar yeniden da¤›t›l›r. Hiçbir
parti bundan münezzeh de¤ildir.
Bu ç›¤l›¤a karfl› geçmiflte yap›lan
baflar›l› ifllerden bahsetmek sadece
tasfiyeyi h›zland›r›r. Bu durum arabay› dikiz aynas›na bakarak sürmeye benzer; araba, mutlaka bir duvara çarpacakt›r.
Ekonomide sessiz ç›¤l›¤›n oldu¤u
zamanlarda asla geçmifle bakarak
sorunlara çözüm üretilmez. Mutlaka gelece¤e bakmak, insanlara gelecek umudu vermek ve gelecek
için bir yol haritas› ortaya koymak
gerekir. Kendinize güveniniz; iyi,
do¤ru ve güzel ifller yamak için bilgi, tecrübe ve beceriniz az, bozulan
dengeyi (adaleti) sa¤lamak niyetiniz
ve sabr›n›zda yoksa bir harita ve
umut ortaya koyamazs›n›z. Bu sonucu da kader (eflyan›n tabiat›),
hükmünü icra eder ve tasfiye olursunuz.
1980 Askeri ihtilalinden sonra
ekonominin bafl›na rahmetli Turgut
Özal getirilmiflti. O y›llarda ülkemizde bir banker facias› yaflanm›fl ve
bu facian›n sorumlusu da Özal’d›.
Bu nedenle de askeri yönetim

Özal’› görevden ald›. Daha sonra
1983 seçimlerinde Özal ülkeyi ekonomik olarak nas›l yönetece¤i ile ilgili kendine güvenen; bilgi, tecrübe
ve beceri sahibi oldu¤unu ortaya
koyan; dengeyi nas›l sa¤layaca¤›n›
gösteren gelece¤e umut veren bir
haritay› ortaya koydu. 1983 seçimleri ülkemizdeki siyasal, ekonomik
ve askeri güç dengelerine ra¤men
Özal’›n oldu. Hiç kimse, vatandafl›
saf ve bilinçsiz zannetmemelidir.
Hiç kimse, vatandafl› kategorik olarak kendi yan›nda ya da karfl›s›nda
görmemelidir. 1950’den bafllayan
demokrasi hayat›m›z, bu yan›lg›ya
düflen onlarca parti ve yüzlerce siyasetçi gördü. Vatandafl kendisine
güzel yol haritas› çizen herkesin kadir ve k›ymetini bilir. Ne zaman ki,
bu kadir ve k›ymetin kazan›lm›fl
hak oldu¤u zannedilir ve istismar
edilir, iflte o zaman vatandafl›n da
istismarc›lar› tasfiye eder. Nitekim
ülkemizde en büyük iktisadi at›l›m›
yapt›¤› tevatüren de bilinen Özal’a
bile vatandafl, ikinci seçimde büyük
bir ders vermifltir. Daha sonraki seçimlerde de partisini tamamen tasfiye etmifltir.
Mevcut ekonomik krize, ülkemiz
yetkililerince, bilgi ve tecrübe eksikli¤inden teflhisi konulamamaktad›r.
Kriz, sadece tasvir edilebilmektedir.
Teflhis(tan›) konulamad›¤› için de
tedavi yap›lamamaktad›r. Hastal›k
ya da sorunlar›n› tasvir eden toplumlarda koca kar› ilaçlar›na baflvurmak ve menk›be anlatmaktan
baflka bir fley yap›lamaz. Bu ortamlarda her veri yanl›fl okunur. Hastal›k daha da ilerler. Tasvirin oldu¤u
ortamlarda cari aç›kla büyüyen hastal›kl› bir ekonomide “cari aç›¤›n
sa¤l›kl› finanse edildi¤i” söylenir.
Ya da büyümenin olmad›¤›, iflsizli¤in artt›¤› bir ekonomide “kurlar›n
geçmiflteki gibi artmay›fl›, faiz ve
enflasyondaki düflüfl” hasatl›¤›n
nekahet dönemi gibi yorumlan›r.
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‹stihdam garantili
YENTEK projesi bafll›yor H
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Krizde yenilenerek f›rsat yaratmak:
Yenilenin yenilmeyin…

O

ST‹M; Aktif
‹stihdam
Tedbirleri
Hibe Program›
kapsam›nda Aral›k
2008’de Merkezi Finans ve ‹hale Birimi ile sözleflmesi
imzalanarak uygulamalar›na bafllan›lan, Yenilikçi Teknik Personel Yetifltirme Projesi (YENTEK) ile meslek edindirme
projelerine bir yenisini daha ekledi.
Ostim Dan›flmanl›k E¤itim Merkezi
(ODEM) taraf›ndan
haz›rlanan; OST‹M
taraf›ndan yürütülen
ve Atatürk MYO ve
Yenileflim Dene¤i ortakl›¤› ile gerçeklefltirilecek
projede; meslek yüksek
okulu mezunu 40 iflsiz gencimize mesleki e¤itim verilecek ve istihdamlar› sa¤lanacak.
ODEM Genel Müdürü
M.Burcu Öztürk, proje ile ilgili flunlar› söyledi:
“Hedefimiz; kobilerin rekabet güçlerinin art›r›lmas›
için gerekli insan kayna¤›n›n yetifltirilmesidir. Günümüzde KOB‹’lerin rekabet
güçleri inovasyon kapasiteleri ile do¤ru orant›l›d›r.
Art›k sadece bir-iki yenilikçi ürünle rekabet avantaj›
sa¤lamak imkans›z hale gelmifltir. H›zl› bir de¤iflimin
söz konusu oldu¤u günümüz
rekabet ortam›nda, yeni bir
ürünün piyasadaki hâkimiyeti çok k›sa sürmektedir.
Bir kobinin istikrarl› flekilde büyüyebilmesi için sürekli inovasyon yapmas› gerekmektedir. KOB‹’lerin,
inovasyon çal›flmalar›n› so-

İ

nuçland›rarak,
katma
de¤er
yaratan
ürünler ortaya
ç›karmas› için temel
girdisi nitelikli insan kayna¤› olan bir sürecin yürütülmesi gerekmektedir. ‹novasyon süreci üretim sürecinden farkl› nitelikler gerektirmektedir. ‹novasyon
sürecinin sonuçland›r›lmas›
için gerekli niteliklerin sadece üst düzey yöneticilerde
olmas› ve ara elemanlar›n
bu sürece dahil edilememesi
nedeniyle, sürecin sonuçland›r›lmas› tamamen yöneticilerin çal›flma ve çabalar›na
ba¤›ml› kalmaktad›r.
Bu da KOB‹’lerin istikrarl› bir büyüme için gerekli
olan rekabet avantaj›n›
oluflturamamas›na yol açmaktad›r. Özellikle küçük
ve mikro ölçekli iflletmelerde ise inovasyon sürecinin
yürütülebilmesi ve sonuçland›r›lmas› için gerekli nitelikler yöneticilerde bile
bulunmad›¤›ndan, hiçbir zaman büyümek için gerekli
olan rekabet avantaj› oluflturulamamaktad›r.”
YENTEK Projesi kapsam›nda, tüm KOB‹’lere kal›c›

bir rekabet avantaj› sa¤lamak için araflt›rma becerileri, proje tasar›m ve uygulama deneyim bilgisi, s›nai
haklar (patent-marka-tasar›m) bilgisi ve becerisi olan;
iflletmeye bu alanlarda güncel bilgileri kazand›racak
personel yetifltirilecek. Öztürk, kat›l›mc›lara teknik
bilgilerin yan› s›ra vizyon
kazand›rma amac› ile iletiflim, ekip çal›flmas› vb. Kiflisel geliflim konular› ile de
destekleneceklerini ve çeflitli teknik gezilerin de proje
kapsam›nda yer alaca¤›n›,
proje sonunda e¤itim program›n› baflar› ile tamamlayan kursiyerlerin projeye
kat›lan firmalarda istihdamlar›n›n gerçeklefltirilece¤ini
söyledi.
‹flsiz gençlerin projeye
baflvurmalar› için, MYO mezunu olmak, 19-24 yafllar›nda olmak, ‹flsiz olmak, e¤itim ve oryantasyon çal›flmalar›na devam›na engel olacak sa¤l›k sorunlar› bulunmamak, program› tamamlad›¤› takdirde ifle yerlefltirilmek konusunda herhangi
bir engeli/durumu olmamak, mesleki aç›dan gerekli
altyap›ya sahip olmak, iletiflim yetenekleri geliflmifl, ö¤renmeye aç›k ve ekip çal›flmas›na uyumlu olmak gibi
koflullar aran›yor.
BAfiVURU NOKTASI:
OST‹M DANIfiMANLIK
VE E⁄‹T‹M MERKEZ‹:
385 73 13–385 01 66

‹fi‹M Kümesi kahvalt›da bulufltu
ŞİM Kümesi üyeleri yeni yılın ilk
haftasonu Ostim Teknokent binasında düzenlenen kahvaltıda bir
araya geldi.
Her ay yapılması planlanan sabah
kahvaltısı programlarının ilkine firma-

ların katılımı yoğun oldu. Düzenlenen
programa 30 firmanın yanında sektörün diğer ilgili kurum temsilcileri de
katıldı. Toplantıda Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya B. Güvenç, öğretim üyeleri ve Ostim Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan
Aydın da yer aldı. Toplantıda
İŞİM’in şimdiye kadarki faaliyetleri ile yürütülmekte olan
AB projeleri
hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda
ayrıca İŞİM
Kümesi çalış-

malarının daha hızlı ve etkili yürüyebilmesi için İŞİM Kümesi Yürütme
Kurulu belirlendi.
Toplantıya şu kuruluş ve firmalar
katıldı:Çeliksan Radyatör, Oniş İnşaat
Makina, Özkara Hidrolik, Bosfor Makina, Onur Kabin, Ançağsan Ltd. Şti.,
Gülhan Yedek Parça, Kardelen Makina, Tipisan Ltd. Şti., Daldal Torna,
Birlik Makina, Assan İş Makinaları,
Özdekan Kauçuk, Özkanlar Hidrolik,
Karke Makina, Tüzün Kardeşler, İlkay Makina, Apaydınlar Hidrolik, Palme Makina, Demirden Makina, Arel
Ltd. Şti., Kardelen Mühendislik, Güle
Makina, Gencay Tuna Makina, Yavuz
Mühendislik, Ün-koç Makina, KoçMak Makina, Göçmaksan, Devser
Mühendislik, Ostim OSP, Ostim OSB,
Çankaya Üniversitesi, KOSGEB ,
İMMB, Enerji Bakanlığı Danışmanı.

içbir fley eskiden oldu¤u gibi de¤il.
Rekabet eskiden oldu¤u gibi bafledilebilir de¤il, üstelik hizmet üreten iflletmelerin önünde Hindistan, ürün üretenlerin
ise ad›ndan daha uzun
bir tehlike Ç‹N var.
Y›llarca yüksek enflasyonlu ortamda iflletme
yönetmeyi de¤il, para
yönetmeyi oldukça iyi
ö¤renmifl iflletmeciler
h›zla de¤iflen, her gün
takip edilmesi daha da
zorlaflan yeni rakip ve
yeni ürünlerin boy
Arife YILMAZ
gösterdi¤i piyasa koarife@innocentric.com.tr
flullar›nda son kozlar›n› oynamaktalar. Dönemin gözdesi “inovasyon” ifl dünyas›na yönelik tüm yay›nlarda ana tema haline gelmifl
durumda. Yazarlar inovasyonu h›zla de¤iflen
piyasa koflullar›na adapte olman›n tek yolu
olarak görüyorlar. Çünkü inovasyon da de¤iflim, geliflme, yenilenme demek, de¤iflimin
önünde olmak, gelece¤i yönetmek de inovasyonla mümkün.
Asl›nda güzel bir söz var, f›rsatlarla tehditler yaz› tura gibidir, tehditin oldu¤u yerde f›rsat da vard›r. H›zl› de¤iflim iflletmeler için
tehdit yaratt›¤› kadar f›rsatlar› da beraberinde
getirmekte. Piyasay› daha profesyonel izleyecek sistem kuran, inovatif fikirleri içerden ya
da d›flar›dan sürekli toplay›p stratejik olarak
de¤erlendirebilecek sisteme sahip iflletmeler
de¤iflimin önüne geçerek trendleri belirleyebilir, rüzgar› kendine çevirebilir.
Peki, rüzgâr› kendimize çevirmek o kadar
kolay m›d›r? ‹novasyonun kompleks yap›s›na bak›ld›¤›nda bu yetene¤i kazanmak için
oldukça fazla alanda geliflme göstermeli iflletmeler. Bu alanlar aras›nda inovasyonu bir
strateji olarak benimsemekten tutun, inovasyoncu çal›flmalar› finanse edecek kaynaklara
ulaflmak, projeler için altyap›y› oluflturacak
teknik bilgi kaynaklar›na ulaflmak ve teknoloji trendlerini takip etmek, insan kaynaklar›
yönetimi sistemimizi yarat›c›l›¤› destekler flekilde yeniden yap›land›rmak, projelerimizi
daha profesyonel yönetecek sistemler kurmak say›labilir.
‹novasyonu anlat›rken, belki de firmas›n›n
yürüttü¤ü mükemmel PR çal›flmas›ndan dolay› herkesin haberdar oldu¤u 3M, Post-It hikayeleri kullan›r›m bazen. E¤itimlerin ço¤unda bu klasik örne¤i ismen vermeyip baflka
örneklerle anlatmaya çal›flsam da bu örne¤i
duydu¤unda kat›l›mc›lar›n yüzünde oluflan o
“ben anlad›m bu inovasyon olay›n›” ifadesini
de sevmiyor de¤ilim. Yaln›z herkeste oluflan
ve son dönemde okudu¤um yaz›larda dikkat
çekilen bir çekincem var 3M konusunda;
“inovasyonun tesadüfen gerçekleflen bir olgu
oldu¤unu vurgulanmas›”.
Gerçekten de iflletme içinde inovasyon
potansiyelinizi destekleyecek tüm unsurlarda
yüzde 100 performans gösterseniz bile riskli
bir konu var, do¤ru fikri seçmek ve ard›ndan
gitmek. Ancak fikir üretme ve seçiminin de
sistematize edilebilece¤ini, çeflitli yöntemlerle
iflletmecinin bu yeteneklerini gelifltirebilece¤ini de bilmekteyiz. Dolay›s›yla
baflar› riskli ve flansa ba¤l› olsa da, muhteflem bir ifl fikri buldu¤unuzda onu pazarlama yada üretime aktar›rken kullanaca¤›n›z
modern tasar›m tekniklerinde yaflayaca¤›n›z
sorunlar nedeniyle kolayl›kla kaybedebilirsiniz. Louis Pasteur’ün o ünlü sözündeki
gibi “fians sadece haz›rl›kl› olan›n ifline
yarar!”

10

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

OCAK 2009

Türk Savunma Sanayisi
ANTALYA’da 26-27 Aral›k’ta Savunma Sanayiinde çal›flan uzman ve yetkili kiflilerin tan›flmalar›n› ortak ak›l ve iflbirli¤i gelifltirmelerini amaçlayan toplant›da Ostim de projeleri ve sunumlar› ile yerini ald›.

Koç’un da konuflma yapt›¤› programda, Abdullah Raflit Gülhan
Sinerjitürk çal›flmalar› hakk›nda
bilgi verdi. Etkinlikte ayr›ca,
Türk-Amerikan Bilim ve Akademisyenleri Derne¤i Baflkan› ve
Drexel Üniversitesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Banu Onaral “Kamu,
Akademik, Sivil ve Özel Sektör
Yenileflim Güçbirli¤i”, Georgia
State Üniversitesi Uluslararas›
‹flletme Enstitü Baflkan› Prof. Dr.
Tamer Çavuflgil ise “‹flbirliklerine Yönetim Bilimiyle Bak›fl” konusunda bir sunum yapt›. Lockheed Martin Avrupa-Ortado¤u
Pazarlama Baflkan Yard›mc›s›
Mesut Çiçeker de yapt›¤› konuflmada, bundan sonras› için trendin “küresel pazarlar için küresel ürünler” oldu¤unu belirtti.
Ostim, küresel rekabete
SAVUNMA SANAY‹S‹
ile haz›rlan›yor

Orhan Ayd›n
(Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan›)

A

r-Ge ve inovasyona dayal›
yerli katk›n›n art›r›lmas›,
yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki
Türk Yöneticiler aras›nda güçlü
dostluklar›n, iflbirli¤inin ve uygun bir çal›flma zeminin yarat›lmas› hedefleriyle yola ç›kan Sinerjitürk’08 Savunma Etkinli¤i
26–27 Aral›k tarihlerinde Antalya’da gerçeklefltirildi. Dünyan›n
çeflitli yerlerinde savunma sanayisinde çal›flan uzman ve yetkililerin bir araya gelerek tan›flmalar›n›, ortak ak›l ve iflbirli¤i gelifltirilmesini amaçlayan etkinlikte OST‹M de yerini ald›. Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül’ün
kat›l›mlar›yla aç›lan Sinerjitürk’08’de sektördeki pek çok baflar› öyküsünün paylafl›ld› ve
“Savunma Sanayisi ‹flbirli¤inde
Neredeyiz?”, “Nas›l ‹flbirli¤i: Teknoloji Üreten Türkiye ‹çin Hedef
Alanlar”, “Savunma Sanayimizin
‹ç ve D›fl Eko Sistemini Gelifltirmek” ve “Savunma Sanayisinde
Ar-Ge ve Teknoparklar: Sorunlar, Çözüm Önerileri” konulu paneller düzenlendi.
Sanayicilere rekabete haz›r olmalar› konusunda uyar›da bulunan Savunma Sanayisi Müsteflar›
Murat Bayar, Türkiye'nin ça¤dafl,
geliflmifl ülkeler aras›nda yer alabilmesi için, a¤›rlaflan rekabet
koflullar›nda tüm imkânlar›n› seferber etmesi gerekti¤ini vurgulad›. Bayar “Bu imkânlardan birisi olarak, yurtd›fl›nda flirket sahibi, akademisyen veya üst düzey yöneticiler ile yurt içindeki
eflde¤erlerinin her sektörde ayr›
ayr› bir araya gelecekleri bir
platform çal›flmas› bafllat›lm›flt›r.
Böylece, yurtd›fl›ndaki flirketlerimiz taraf›ndan d›fl kaynak kulland›r›lan projelerden yurt içindeki flirketlerimizin daha fazla
yararlanmas›n›n önünü açmak,
yurtiçindeki ve yurtd›fl›ndaki flirketlerimizin birlikte Ar-Ge ve
inovasyon yapmalar›n› sa¤lamak,
birlikte büyümelerine destek olmak ve ortaya ç›kacak ürünlerin
daha genifl bir flekilde pazarlanabilmesini sa¤lamak hedeflenmektedir” fleklinde konufltu.
TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ömer Anla¤an ise Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalar› ile TÜB‹TAK destekleri hakk›nda bilgi verdi. Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ve Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi
Grubu Baflkan› Ali
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Sinerjitürk’08 Savunma Etkinlik program›na “Baflar› Hikayeleri” bafll›¤› alt›nda kat›lan OST‹M
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
AYDIN, Ostim’in savunma yan
sanayisi tedarikçili¤i konusunda
en tecrübeli bölge oldu¤una ve
Ostimli KOB‹’lerin savunma sanayisine üretim yapma konusundaki derin kültür ve birikimine
dikkat çekerek bölgesel kalk›nma
ve rekabetçilik stratejilerini savunma sanayisine odaklad›klar›n› belirtti. Ayd›n, savunma sanayisi yan tedarikçilerinin katma
de¤eri yüksek ürünler üretebilme becerilerini, Ar-Ge ve standartlar konusunda kendilerini
gelifltirebilen firmalar haline geldiklerini ve dolay›s›yla di¤er sektörlerde de baflar› kaydedebildik-
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“‹nnovasyon düfl gücümüz
kadar s›n›rs›zd›r”
Sinerjitürk’08 Savunma etkinli¤inde “‹leri Teknoloji ve Yenileflimle Kurgulanm›fl Bir Türkiye
Vizyonu” adl› sunumu gerçeklefltiren Prof. Dr. Banu Onaral “bilim flehri-ulusal inovasyon giriflimi” bafll›klar›nda tasvir etti¤i
güç birli¤i modelleriyle kat›l›mc›larda büyük bir heyecan yaratt›.
Büyük Türk giriflimcisi Nuri Demira¤’›n torunu olan Drexel Üniversitesi Biomedikal Mühendisli¤i Dekan› ve Türk Amerikan Bilim Adamlar› ve
Akademisyenler Birli¤i TASSA’n›n Baflkan› Prof. Dr. Banu
Onaral “Ar-Ge ile
bütünleflmifl, yüksek e¤itim odakl›,
teknopark, özendirici fonlarla desteklenmifl mükemmeliyet merkezlerini ve flehirleri” tan›mlarken
Nuri Demira¤’dan ald›¤› esinle bu merkezin ad›n›
“Nuri Demira¤ Giriflim Merkezi” olarak
hayal etti¤ini ifade etti.
Etkinlik, Abdullah Raflit Gül-

Vecdi Gönül
(Milli Savunma Bakan›)

han ile Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› Uluslararas› ‹flbirli¤i Daire Baflkan› Lütfi Varo¤lu’nun
genel de¤erlendirmeleri ve Müsteflar Murad Bayar’›n kapan›fl
konuflmas› ile son buldu.
S‹NERJ‹TÜRK
PLATFORMU

NASIL DO⁄DU?
Sinejitürk’ün resmi sitesinde
etkinli¤in kuruluflu flöyle özetleniyor:
“2000 y›l›nda, Telekomünikasyon Kurulu'nun kuruluflunu takiben, yukar›da say›lan bir dizi baflar›s›zl›klardan yola ç›karak ve o
dönem tüm Kurul Üyelerinin büyük deste¤i ile kamu, üniversite
ve özel flirketlerimiz aras›nda iflbirli¤i zemini oluflturacak, yurtd›fl›ndaki JICA, TEMIC ve USTTI
baflta olmak üzere benzerlerinde
oldu¤u gibi ülkemizde katma de¤er art›fl› sa¤layacak Telekomünikasyon Politika ve Stratejileri Vakf›'n› kurma
çal›flmas› bafllat›ld›.
Ve bu giriflim vak›flar›n kurulufluna
dair yasada yap›lan de¤ifliklik sonras›nda Kamu Kurum ve Kurulufllar›'n›n vak›f kurmas›n›n engellenmesi
ile yine sonuçsuz kald›.
Çin, ‹rlanda,
Hindistan,
‹srail ve
Prof.
benzeri
Banu Onaral
birkaç
(TASSA Bflk.)
ülkede;
o ülkelerin kalk›nmas›nda yurtd›fl›nda
yaflayan vatandafllar›n›n anava-

tanlar›na yapm›fl olduklar›
yat›r›mlar›n ve anavatanlar›ndaki flirketlerle ifl birlikteli¤inin çok önemli bir paya sahip oldu¤una dair birçok makale ve tespit bulunmaktad›r. Her yat›r›mc›
için cazip, son derece büyük bir pazar olmas›na ra¤men, Çin'e yap›lan 50 Milyar dolarl›k yat›r›m›n 45
Milyar dolarl›k k›sm›n›n
Çin d›fl›nda yaflayan Çinlilerce yap›ld›¤›, ‹rlanda'ya
verilen ifllerin ço¤unun,
dünyan›n her yerindeki ‹rlandal›lar taraf›ndan yönlendirildi¤i, ‹srail'deki ifl
hacminin neredeyse hepsinin, ‹srail d›fl›nda yaflayan
Musevilerce yarat›ld›¤› dikkate al›nmal›d›r.
Bu gerçeklerden, bu gözlem ve tespitlerden yola ç›karak 2004 y›l›nda sektördeki arkadafllar›m›za yazd›¤›m›z ilk e-maillerden birisi, yine bu iflbirli¤inin yarat›lmas›n›n önemine yönelik oldu. Sonuç olarak, bu
fikri olgunluk süreci sonucunda, yurtiçinde ve d›fl›nda çal›flan vatandafllar›m›z› bir araya
getirecek, onlar›n daha önceden
var ise dostluk ve arkadafllar›n›
pekifltirecek, yok ise tan›flmalar›n› sa¤layarak, birbirlerinin ifl potansiyelleri ve kabiliyetleri hakk›nda fikir sahibi olabilecekleri
bir zemin oluflturman›n gerekli
oldu¤una karar vererek ‘Sinerjitürk’ fikrini ortaya ç›karm›fl olduk. Nihayet, 23 Haziran 2006'da
Sinerjitürk 'ün oluflturulmas›n›n
ilk ad›mlar› at›larak dan›flma kurulunun kurulmas› için sanal ortamda bir forum oluflturuldu.”
Vizyonunu; yurtd›fl›nda ve
yurtiçinde çal›flt›klar› kurumlarda etkin pozisyonlarda bulunan

Abdullah Raflit GÜLHAN
(S‹NERJ‹TÜRK Platform Bflk.)

rogn
nda

lerini aktard›. Özellikle Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤›n›n stratejik
plan hedeflerinin yan sanayi beklentileri ile örtüflmesinin memnuniyet verici oldu¤unu ifade
eden Ayd›n, Ostim Savunma Yan
Sanayi Kümelenmesinin bu hedeflere hizmet eden, uzun soluklu ve sinerjik bir çal›flma olarak
planland›¤›n› vurgulad›.
Sinerjitürk’08 Savunma
etkinli¤ini Ostim Savunma
Yan Sanayi Kümelenmesini temsilen takip eden
Koordinatör Bar›fl Cihan
Bafler ise Sinerjitürk’ün
tam zaman›nda ve çok verimli bir etkinlik oldu¤unu belirtti. Bafler, “Sinerjitürk, Kümelenme ifl plan›m›z çerçevesinde Savunma
Ana Sanayisi ile iletiflimimizi art›rmak ve çal›flmalar›m›z› anlatmak üzere
harekete geçti¤imiz bir döneme denk geldi. Etkinlik
faaliyetleri s›ras›nda bir
çok ana sanayi temsilcisi
ve karar vericisi ile birebir görüflme ve temas imkân› yakalad›k. Gerek sunumlar gerekse birebir görüflmelerde edindi¤imiz izlenimlerle, Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesinin do¤ru bir karar
oldu¤unu ve do¤ru stratejiler üzerinde yap›land›¤›n› bir kez daha görmüfl olduk” sözleriyle etkinli¤i de¤erlendirdi.

Ömer Ala¤an
(TÜB‹TAK Bflk. Yrd.)

t-

vatandafllar›m›z›n aras›nda güçlü
köprüler oluflturarak ülkemizin
21. yüzy›lda geliflmifl ülkeler aras›nda yer almas›n› sa¤lamak ve
Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona
dayal› tasar›m ve üretimi ile teknoloji yaratan ülkeler aras›nda
yer almas›na katk›da bulunmak”
olarak tan›mlayan platform ilk
etkinli¤ini “Telekom ve Biliflim”
bafll›¤› alt›nda Ocak 2008 tarihinde gerçeklefltirdi. Sinerjitürk etkinlikleri koordinasyonu Platform Baflkan› Abdullah Raflit
GÜLHAN taraf›ndan yürütülüyor. Platformun 2009 etkinli¤inin
Enerji konusunda gerçeklefltirilmesi hedefleniyor.
www.sinerjiturk.org.tr
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OST‹M Savunma Yan Sanayi Kümesi topland›

S

avunma Yan Sanayi
Kümelenmesi, 19 Aral›k
2008 tarihinde, sektördeki firma ve kurumlar›n bir
araya geldi¤i tan›flma toplant›s›yla birlikte küme gelifltirme çal›flmalar›na ilk ad›m›
att›.
Toplant›da konuflan OST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, Ostimli firmalar›n rekabet gücünü art›rmak ve daha çok
kazanmalar›n› sa¤lamak için
kümelenme faaliyetlerini
bafllatt›klar›n› ifade etti. Bu

OST‹M’de baz› sektörlerdeki kümelenme faaliyetleri devam
ediyor. Savunma sanayiine daha kaliteli üretim yapabilmek için çal›flma modelleri oluflturmak ve sektörde yerli
üretimin pay›n› art›rmak amac›yla kurulan Savunma Yan
Sanayi Kümesi, ön haz›rl›klar›n› tamamlayarak çal›flmalara bafllad›.

amaçla Ulusal Rekabet Araflt›rmalar› Kurumu (URAK)
ile iflbirli¤ine gidilerek Ostim’deki firmalar›n uluslararas› rekabet düzeylerinin
analiz edildi¤ini belirten Ayd›n; savunma sanayii sektöründeki firmalar›n birlikte
hareket ettikleri takdirde bugün kazand›klar›ndan çok
daha fazlas›n› kazanacaklar›n› söyledi.
Ayd›n, firma temsilcilerine
hitaben, ”Hakl› olarak ‘KOSGEB bizim yan›m›zda dursayd›; D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Belediye, Organize Sanayi
Bölgesi, Sanayi Bakanl›¤› bize daha çok destek verseydi

pay al›yorsa, biz bunu iki yüze, üç yüze, befl yüze ç›karmaya çal›flaca¤›z” diye konufltu.
Toplant›da ayr›ca, Küme
Koordinatörü Bar›fl Cihan
Bafler de kat›l›mc›lara Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi’nin oluflturulma amaçlar›n› ve hedeflerini anlatan
bir sunum yapt›. Kümelenmede sadece sektördeki firmalar›n de¤il üniversiteler,
Ankara Sanayi Odas›, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› gibi
destekleyici kurumlar›n da
yer ald›¤›na dikkat çeken Bafler, bir firman›n tek bafl›na
bu kurumlarla görüflmesinin

daha çok satabilirdik’ diyebilirsiniz. fiimdi biz OSB olarak bu sorunlar›n›z› tan›mlay›p çözece¤iz. Bundan sonra
daha s›k bir araya gelece¤iz
ve eksiklerimizi tamamlayaca¤›z. Ostim, savunma sanayii pastas›ndan yüz liral›k

retim yapan iflletmelerin bafl›na üretilen ürünün uzmanl›k
e¤itimini yapm›fl kiflilerin
oturtulmas›n›n en yararl› yöntem
olup olmad›¤› ifl ve ekonomi dünyas›nda hep tart›fl›l›r ve irdelenir.
Asr›n bafl›nda özellikle ABD ve AB
üyesi sanayileflmifl ülkelerde ürün
temini yani üretim en önemli konuydu. Üretilen her kaliteli ürün
uygun fiyata al›c› buluyordu. Müteflebbisler tamamen üretime odaklan›yor ve üretime önem veriyorlard›.
Üretimin art›fl› , ürünün kalitesi,
ürünün maliyeti gibi konularda ise
mühendisler söz sahibi oluyorlar,
sermayedar giriflimciler de do¤al
olarak iflletmelerinin yönetimini
mühendislere b›rak›yorlard›. Çünkü
üretilen her fley kolayl›kla sat›labiliyordu. Sat›fl ve finansman problemleri ikinci planda kal›yor, esas
konu, esas amaç üretimi art›rmak
oluyordu. Ancak son 30 -40 y›ld›r
giriflimciler; üretimin yan› s›ra pa-

Ü

zor oldu¤unu ancak 70-80 firman›n bir araya gelerek
oluflturduklar› kümeyle bunun mümkün oldu¤unu ifade
etti.
‹hracat yapan ülkelere bak›ld›¤›nda Çin ve Hindistan’›n ucuz iflgücüne sahip
oldu¤unu; Almanya,
ABD, ‹ngiltere, Japonya
gibi ülkelerin Ar-Ge yaparak yüksek kalitede
ürünler üretti¤ini, Güney Kore gibi örneklerin
de ucuz iflgücüyle yüksek
kalitede ürün üretebildi¤ini vurgulayan Bafler,
“Türkiye olarak ne yaz›k
ki bu gruplar›n hiç birine giremiyoruz. O kadar
ucuza üretemiyoruz. ArGe kapasitemiz belli.
Ama biz, belli bir alana
odaklanabilirsek o alanda belki rekabet edebiliriz” dedi. Bu amaçla kümelenme faaliyetlerinin desteklendi¤ini belirten Bafler bu
çal›flmalar›n firmalara ortak
ihtiyaçlar›n belirlenmesi,
maliyetlerin azalmas›, çok tarafl› geliflim projeleri, personel niteliklerinin geliflimi,
inovasyon kapasitesinde art›fl, yeni pazarlara girifl gibi
avantajlar sundu¤unu belirtti. Kurulum aflamas›n› tamamlamak üzere olan Ostim
Savunma Yan Sanayi Kümesi, 2009 y›l› bafl›nda gerçeklefltirilecek arama toplant›lar› ve projelendirme çal›flmalar› ile küme gelifltirme aflamas›na geçecek.

Sanayici
umutlu de¤il

O

stim Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (OS‹AD) organizasyonunda “Ekonomik Kriz De¤erlendirme Toplant›s›” yap›ld›.
Toplant›ya OST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan
Ayd›n, Çankaya Üniversitesi
Rektörü
Prof.Dr Ziya
Gönenç, OS‹AD Baflkan›
Nihat Güçlü,
Ankara Sanayi
Odas› (ASO)
Baflkan› Nurettin Özdebir, ‹ç
Anadolu Sanayici ve ‹fladamlar› Dernekleri
Federasyonu
(‹ÇAS‹FED)
Baflkan› Mehmet Akyürek’in yan› s›ra çok say›da
sanayici ve
ifladam› kat›ld›. ASO Baflkan› Nurettin
Özdebir içinde yaflad›¤›m›z krizin dünyada
yaflanan krizden kaynaklanmad›¤›n›, Türkiye’nin kendi krizi oldu¤unu vurgulayarak uygulanmakta olan para politikas›ndan yak›nd›. Özdebir, “Temelde tasarruf
eksi¤imiz var. Temel para politikas› da para biriktirme sermaye yapabilme f›rsat›n›
bize vermedi. Afl›r› de¤erli Türk Liras› ve
yüksek faizler yüzünden bir tak›m imalatlar Türkiye’de yap›lamaz hale geldi. ‹thalata dayal› bir ihracat var. Bu uygulanmakta olan para politikas›ndan kaynaklan›yor.
Biz bu politikan›n art›k de¤iflmesi gerekti¤ini daha önce de defalarca söyledik. ‹thalat›m›z artt›, bununla birlikte de ithalattan
al›nan vergiler artt›” dedi. Yaflanan krizin
önceki krizlerden çok farkl› oldu¤unu ifade eden Özdebir, “2001 krizi, bir günde bizi
flok etti, ama bir ay sonra toparland›k. Bu
kriz kurba¤ay› bir kazan suya koyup yavafl yavafl piflirmeye benziyor. Kurba¤a
piflti¤inin fark›nda de¤il” diyerek krizin
uzun sürebilece¤ine dikkat çekti.

Veli SARITOPRAK
velisaritoprak@gmail.com

Üretime dönük
iflletmelerin yönetimi
zarlama ve finans problemleri ile
karfl›laflmaya bafllam›fllar. Pahal›
para ve k›yas›ya rekabetle karfl›
karfl›ya kalm›fllard›r. Özellikle 1950
li y›llar›n sonunda art›k yaln›z üretimden anlamak yetmiyordu. Üretim, pazarlama, reklam sat›fl ve finans› kontrol etmek önemli olmaya
bafllam›flt›. Hatta personel ve personel yönetimi bile bafll› bafl›na sorun oluyor ve giriflimcileri zorluyordu.
Yeni bir meslek do¤du. Bu meslek “Yönetim” “Business Administration” veya “Management” ola-

rak adland›r›l›yordu. Bu mesle¤i
Amerika keflfetmiflti. Üretim süreçlerinde uzmanlaflan mühendislere
yönetim, pazarlama, reklam ve sat›fl konular›nda master yapt›rarak
bu tür kiflileri iflletmelerin bafl›na
getirmek çözüm yolu olarak görünüyordu . Türkiye’de bu ak›m ancak 1970’li y›llarda bafllam›fl üniversiteler bünyesinde iflletme fakülteleri, iflletme iktisad› ve iflletme yönetimi enstitüleri ve yüksek okullar›
kurularak ifl dünyas›n›n yönetici ihtiyac› karfl›lanma¤a bafllanm›flt›r.
Türk yüksek ö¤retiminde iktisat, ik-

tisadi ve idari bilimler ve siyasal bilimler fakültelerinde mutlaka iflletme bölümleri oluflturulmufl, üniversiteler iflletmeci yetifltirme¤e özel
önem verir olmufllard›r.
Günümüzde mühendislik e¤itimi
alan ço¤u kifli “ iflletme yönetimi”
uzmanl›k e¤itimi de alarak iflletmeci
yönetici olmak için çabalamakta,
Türk özel sektörü de bu tür e¤itim
yapan elemanlar› daha çok tercih
etmektedir.
‹fl dünyas›n›n bir temsilcisi bir
sivil toplum önderi olarak ben de
yazd›¤›m yaz›larda ve verdi¤im
konferanslarda mühendislere iflletmecilik uzmanl›¤› e¤itimi de almalar›n› , kendilerini yöneticilikte
en iyi flekilde yetifltirmelerini
hararetle tavsiye ediyorum. Ve etme¤e devam edece¤im. Çünkü
fluna inan›yorum ki B‹LG‹ EN
BÜYÜK GÜÇ, EN BÜYÜK ZENG‹NL‹KT‹R.
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Model Enerji A.fi'den Ankara’ya
30 milyon Euro’luk yat›r›m

A

nkara Sanayi Odas›
(ASO) üyesi Model Enerji
A.fi. Türkiye’de ilk defa
megawatt s›n›f› rüzgar türbini
üretmek üzere Ankara’da 30 milyon Euro’luk yat›r›m yapacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, Türkiye’nin
enerjide büyük ölçüde d›fla ba¤›ml› bir ülke oldu¤unu belirterek, söz konusu çal›flmalarla
Türkiye’nin önemli bir avantaj›
f›rsata dönüfltürece¤ini dile getirdi.
Model Enerji A.fi.’nin
ASO’nun yeni hizmet binas›nda
yapt›¤› tan›t›m toplant›s›na Bakan Güler, ASO Baflkan› Nurettin Özdebir ile fiirket Genel Müdürü Celal Keki kat›ld›.
Model Enerji A.fi. Genel Müdürü Celal Keki konuflmas›nda,
Model Enerji’nin tüm dünyay›
saran ekonomik krize karfl›n ül-

kenin dinamik yap›s›ndan cesaret alarak megawatt s›n›f›ndan
rüzgar türbinleri üretmek için
kurulmufl bir firma oldu¤unu
belirtti. Keki, “Firmam›z çok
uzun süren yo¤un araflt›rmalar
sonunda, Türkiye’de hakim rüzgâr h›zlarda en yüksek verim
sa¤layan rüzgâr türbinlerini tespit etmifltir. Kelimenin tam anlam›yla ülkemiz rüzgârlar› için
‘terzi kesimi’ olarak niteleyebilece¤imiz bu türbinleri dizayn
eden Avusturya firmas› AMSCWindtec ile de her konuda mutabakat sa¤layarak lisans sözleflmesini imzalam›flt›r. Bu lisans
sözleflmesi ile de Model Enerji,
Türkiye’de megawatt s›n›f›nda,
tüm dünyaca kabul gören GL
sertifikal› türbin üretecek ilk firma olarak çok önemli bir misyonu üstlenmifl bulunmaktad›r”
dedi.

Otomotiv sektörüne ara eleman e¤itimi

U

luda¤ Tafl›t Araçlar› ve
Yan Sanayi ‹hracatç›lar›
Birli¤i (UTAYS‹B) taraf›ndan yapt›r›lacak U‹B Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi'nin
projesi haz›rland›.
UTAYS‹B Yönetim Kurulu
Baflkan› Ferit Sünneli, "Okulla
ilgili tüm süreçleri k›sa sürede
geçerek okulumuzu 2009-2010
e¤itim ö¤retim y›l›nda tamamlamay› hedefliyoruz" dedi.
AS Haber Ajans›’n›n (asha)
bildirdi¤ine göre, otomotiv endüstrisinin son y›llardaki performans›nda gözlenen s›çraman›n bir sonucu olarak firmalar›n nitelikli eleman bulmada sorunlarla karfl›laflt›¤›na dikkati
çeken Süneli, "Otomotiv endüstrisinde mevcut ve gelecekteki
yat›r›mlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak insan kayna¤›n›n yetifltirilmesi amac›yla, orta ö¤retim
programlar›nda ö¤renim görecek, masraflar› UTAYS‹B taraf›ndan karfl›lanacak bir Anadolu Teknik Lisesi yapt›r›lmas›na

karar verildi. Proje için gerekli
çal›flmalar› yapmak üzere bir
ihtisas komitesi oluflturulmufltur" diye konufltu.
"U‹B Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi" ad›yla kurulacak
okulda, Biliflim Teknolojileri,
Elektrik - Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve
Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 6 programda e¤itim
verilmesi planlan›yor.
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Global tecrübenin yerel yans›malar›

K

Hangi sektörde olursak olal›m, moda
riz dönemlerinde yeni yat›r›mlar,
deyimiyle kümelenme diye de adland›r›istihdam, yeni pazarlara aç›lma
lan süreci do¤al olarak ifligibi ekonomik büyümizde mutlaka yafl›yor olmamenin göstergesi olan kelil›y›z. Bu döngü risk ve faydameleri daha az duyar oluruz.
y› birlikte paylaflmay›, AmeriBen de kiflisel olarak krizi
ka’y› yeniden keflfetmemeyi
kabul etmemenin en az›ndan
gerektiriyor. Geçmiflten ders
iflin psikolojik yönünü çözealman›n önemini ve dünyada
bilece¤ini düflünenlerdenim.
bizden baflkalar›n›n da olduGiriflimcilerin ve ifl dünyas›¤unu anlatan bir hikayeyle
n›n büyümesi veya küçülmeyeni y›l›n›z›n gönlünüzce
si global ekonomideki geliflgeçmesini diliyorum.
melere ba¤›ml› olsa da bu
Mete Ba¤dat
fiapka satarak geçinen bir
ba¤l›l›¤›n yüzde 100 dereceadam ormandan geçerken
sinde olmad›¤› kesindir. Kriz mete@inopark.com
yorgun düflmüfl ve bir a¤ac›n
ortamlar›nda mutlaka piyasaalt›na uykuya dalm›fl. Birkaç
daki geliflmelerden biz de
saat sonra uyanan adam flapka dolu senasibimizi al›r›z. Öte yandan iflletmenin
petini ormandaki maymunlar›n boflaltt›çal›flma kültürü, bilgi ve de¤er üretme
¤›n› farketmifl. Adam flapkalar› nas›l geri
yap›s›, iflletme de¤erlerinin nas›l kullaalaca¤›n› düflünürken maymunlar›n adan›ld›¤› ve paylafl›ld›¤› da piyasadaki kom›n taklidini yapt›klar›n› farketmifl.
numlanmam›z› do¤rudan etkileyen faktörlerdir. ‹çinde bulundu¤umuz sektörün Adam kendi kafas›ndaki flapkay› ç›kar›p
yere atm›fl, maymunlar da flapkalar› ç›ve yan sektörlerin birbiriyle iliflkileri ve
etkileflimleri ortak bir de¤er zinciri olufl- kart›p afla¤› atm›fllar. Adam böylece bütün flapkalar› geri alm›fl, sepetine koyup
turur. Dünyadaki kriz diye adland›rd›¤›yoluna devam etmifl.
m›z global mesaj da kendi dünyam›z›n
Y›llar sonra adam›n torunu da dedesi
kendi ekseni etraf›nda dönmesi yan›nda,
gibi flapka sat›c›s› olmufl. Ayn› ormanda
günefl sisteminde oldu¤u gibi etraf›m›z›
yorgun düflmüfl ve flapkalarla dolu sepeçevreleyen sektörün içinde bize günefl
gibi enerji kayna¤› olan kurumlar›n çev- tiyle uykuya dalm›fl. Uyand›¤›nda yine
maymunlar, flapkalar› kafalar›na takarak
resinde de dönmemizin gereklili¤ini
söylüyor. Çok oyunculu sahada; yenilik, sepeti boflaltm›fl. Dedesinden dinledi¤i
hikayeyle “ne yapaca¤›m› çok iyi biliAr-Ge, pazarlama gibi faaliyetlerin biyorum” demifl ve kendi bafl›ndaki flapreysel bazda yap›lamayaca¤› daha da
kay› ç›karm›fl yere atm›fl. O anda agaçnet tablo haline geliyor. Tüketim ve pazar daral›rken, sahaya her geçen gün ye- taki maymunlardan biri yere inmifl, adam›n yere att›¤› flapkay› kapm›fl ve adani oyuncular›n girmesi sözkonusu ise;
kollektif çal›flmalarla ortak hedefe odak- ma “sadece senin mi deden var san›yorsun” diye seslenmifl.
lanmam›z zorunlu hale gelmektedir.
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Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç:
Röportaj: Kemal ÇEKÜÇ

KÜME, bölgesel kalk›nmay›
sa¤layabilecek bir modeldir

P

rof. Güvenç: “Bir üniversite bölgesindeki, ülkesindeki her türlü hastal›ktan sorumludur. Üniversitenin sosyal sorumlulu¤u vard›r. Bu nedenle üniversitenin sanayinin içinde olmas›, onunla iflbirli¤i yapmas›,
dertlerine çözüm bulmas› onun asli görevlerinden biridir. Bu gönüllü bir eylemdir ayn›
zamanda. Biz bunu kalpten de yap›yoruz, ayn› zamanda da bu sosyal sorumlulu¤umuzdur.”
Ostim Yönetimi’nin “üniversite - sanayi
iflbirli¤i” kapsam›ndaki projelerinde “sosyal
sorumluluk” ve “vazife” duygusu içinde gönüllü rol alan; sahaya inen üniversitelerimizden biri de Çankaya Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’in Ostim’de firma sahipleri ile s›cak iliflkiler kurarak yürüttü¤ü KÜME çal›flmas› bölgedeki sanayicilerin takdirini kazan›yor; di¤er üniversitelerimize de örnek oluyor. Prof. Güvenç,
OST‹M GAZETES‹ olarak yöneltti¤imiz ‹fl
ve ‹nflaat Makineleri sektöründe yürütülen
proje ve genel olarak üniversite sanayi iliflkileri konusundaki sorular›m›z› yan›tlad›:
-Çankaya Üniversitesi olarak Ostim’de
Kümelenme üzerine yo¤un çal›flmalar›n›z
var. ‹fl ve ‹nflaat Makineleri Kümesi
(‹fi‹M) çerçevesindeki bu çal›flmalar›n›z›
ana hatlar› ile anlat›r m›s›n›z?
-‹fi‹M Kümesi, ifl ve inflaat makineleri kümesinin k›sa ad›. Çok güzel tuttu. Çünkü “iflimize bakaca¤›z” diyoruz biz hep. Bu çal›flmam›z›n yaklafl›k 2 y›ll›k bir mazisi var. ‹lk 6
ay›m›z Ostim Organize Sanayi Bölgesinin
analizi ile geçti. Pilot sektör ar›yorduk. Bu
model Türkiye’de yeni oldu¤u için ve do¤ru
uygulanmas› gerekti¤i için, herkes taraf›ndan
benimsenebilmesi ve mutlaka baflar›l› olmas›
gerekti¤i için alt› ayl›k süremizi analize ay›rd›k. ‹nand›r›c›l›¤›m›z›n yüksek olmas› için
güçlü bir sektörde bafllamal›yd›k. Ostim yönetimi ile birlikte küme ekibimiz Ostim’in
mevcut durumunu analiz etti. Sonuçta ifl ve
inflaat makineleri sektörü ekmek yiyen insan
say›s›, yap›lan ihracat büyüklü¤ü, somut ürün
ortaya koyabilme aç›s›ndan deneyimli bir
sektör olarak seçildi.
1,5 y›l kadar bu sektörü kümelenme fikrine al›flt›rabilmek için dönem dönem e¤itim
seminerleri verildi. Ayr›ca kümeye maddi
kaynak sa¤layabilmek için de biz Avrupa Birli¤i Ulusal Ajans’›n Ostim’e gelerek vermifl
oldu¤u e¤itim seminerine kat›ld›k. “Yenilik
transferi” bafll›¤› alt›nda AB’den kaynak
transfer edebilece¤imizi gördük. Bunu da de¤erlendirebilmek için Ostim’deki arkadafllar›m›zla beraber 2 proje yapt›k. Bunun yan› s›ra
üniversite olarak biz, sektörün gerçek durumunu yak›ndan görerek her birinin iyileflmeye ihtiyaç duydu¤unu, birçok fleyi verimli yapamad›klar›n›, bilgi düzeylerinin yetersiz oldu¤unu, baflar›l› ürünler ortaya koyduklar›n›
ama bu ürün ortaya ç›kana kadar her aflamada verim alamad›klar›n› tespit ettik. Lokal
iyilefltirme yapmaya karar verdik. Sektörde
120 üretici firmam›z var. Bu firmalar›n dertleri üniversitede proje olarak çözülsün ve firmalar›m›z kendi iflyerlerinde bunlar› uygulas›nlar. Lokal iyilefltirme için 11 proje geçen
y›l yap›ld›. Bu sene 20 proje ile say›lar› ve
çeflitlili¤i artt›. Hem sosyal iyilefltirmeler,
hem mühendislik projeleri yap›ld›. 3. y›lda
daha da artacak bu projeler ve daha büyük
problemlere odaklanaca¤›z.
-Kümelenme konusunun yeni oldu¤unu
söylediniz. Modele iliflkin farkl› yaklafl›m
ve tan›mlar var m›? “Kümelenme” deyince kamu kurulufllar›, meslek örgütleri ya
da KOB‹’lerimiz ne anl›yor?
-Kümelenme deyince asl›nda 2 y›l önce
kimse bizim kafam›zdaki resmi görmüyordu.
Küme dedi¤imiz zaman bir birliktelik anlafl›l›yordu. Kooperatif gibi, Çaykur gibi, Fiskobirlik gibi bir birliktelik anlafl›l›yordu. Ama
bu birliktelikle küme aras›ndaki fark› kimse
bilmiyordu. Bunu bizim anlatmam›z 6 ay›m›z› ald›. Maalesef bunun ne anlam tafl›d›¤›n›
bizim bürokratlar›m›z da bilmiyor. Küme için
gerekli hukuki altyap›n›n var oldu¤unu zan-
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nediyorlar. Hâlbuki gerekli hukuki altyap›
dernek için, vak›f için, kooperatif için var.
Ama özünde küme bunlar›n hepsinden farkl›d›r. Küme kuruldu¤unda nas›l yönetilecek sorusunu da “herkes istedi¤i yöntemi benimseyebilir” dedi D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›ndan
gelen ilgili daire baflkan›. Demek ki onlar›n
kafas›ndaki küme bizimkinden farkl› görünüyor. Herkesin kafas›nda kendi kümesi var.
Grup yerine de kullan›l›yor küme sözcü¤ü,
buna Antakya’da bir toplant›da da flahit oldum. Konu küme ama 5 tane firma yan yana
gelmifl bunlar küme oluflturmufl diye alg›l›yorlar. Bunu gerçek anlamda anlayan bir tek
Ostim ve bizim üniversitemizdeki ekibimiz.
-‹fi‹M kümelenme projesinin sonucunda üniversite olarak, KOB‹ olarak, ülke
olarak hangi hedeflere var›lm›fl olacak?
-Küme bir modeldir. Bunun da uyguland›¤› pilot sektör ifl ve inflaat makineleri sektörü.
Sektörü dünyada daha rekabetçi yapacak, gelecekte daha ileri teknoloji ile ürün üretebilmesini sa¤layacak, nanoteknoloji ile katk›land›r›labilecek ürün üretebilecek noktaya çekece¤iz. Çünkü 30 sene sonra var olmak, ayakta kalabilmek istiyorsa sadece Ostim de¤il,
bütün Türkiye, nanoteknoloji ile ürün üretmek zorunda. O yüksek teknolojide ürün üretemeyenler bugün siyah beyaz televizyon
üretmeye çal›flanlar›n durumuna düflecek.
Bugün o televizyonu kim al›r. Hedefimiz de
bu kümeyi o teknoloji noktas›na çekmek.
Küme ülke olarak, refah düzeyini yükseltecek, bölgesel kalk›nmay› sa¤layabilecek bir
modeldir. Dolay›s›yla sa¤l›kl› kümelenmeyi
sa¤layabilirsek bölge kalk›nacak. Biz istiyoruz ki bunu Anadolu’nun her taraf›nda kural›m. O bölgeler de küme vas›tas›yla kalk›ns›n
bunlar› tek bir bayrak alt›nda toplayabilecek
Anadolu Kümeler Birli¤i’ni kural›m. Bu kümeler de birbiriyle ifl birli¤i yaps›n, dayan›flma içinde olsun.
-Üniversite-sanayi iflbirli¤i kavram› neyi ifade ediyor? Bu kavram› sanayicilerimiz nas›l alg›l›yor? Üniversiteler nas›l alg›l›yor?
-Üniversite- sanayi iflbirli¤i y›llard›r söylenen ama bir türlü gerçeklefltirilemeyen bir
tan›md›r. Bu deyim Türkiye’de hiçbir zaman
kök salamad›, tutunamad›. Ama geliflmifl ülkelerde, ABD’de özellikle üniversite sanayi
iflbirli¤i çok güçlü ve iç içeler. Sanayinin talepleri üniversitelerin projeleri oluyor. Bunu
biz de sanayicilerimizle yak›n iliflkiler içine
girdi¤imizde gördük. Hepsi, üniversite-sanayi
iflbirli¤i deyince “yok öyle bir fley” diyor.
“Peki, siz Çankaya Üniversitesi ile çal›fl›yorsunuz” denildi¤inde “o ayr› bir fley” deniyor.
Türkiye’nin baflkentindeki Ostim OSB’de bile bu kadar eksik varsa, bir de di¤er OSB’le-

ri düflünün. Demek ki üniversite sanayi iliflkisi çok zay›f kalm›fl.
-Üniversitelerin sanayi ile iflbirli¤i yapmas› kamu görevi midir yoksa sosyal sorumluluk mudur?
-Bir üniversite bölgesindeki, ülkesindeki
her türlü hastal›ktan sorumludur. Üniversitenin sosyal sorumlulu¤u vard›r. Bu nedenle
üniversitenin sanayinin içinde olmas›, onunla
iflbirli¤i yapmas›, dertlerine çözüm bulmas›
onun asli görevlerinden biridir. Bu gönüllü
bir eylemdir, ayn› zamanda da bu sosyal sorumlulu¤umuzdur. Zaten bunu sorumluluk
olarak kabul etmemizin nedeni bu ifli gönüllü
yap›yor olmam›z. Ünlü hadisin tam bununla
iliflkisi vard›r; “komflusu açken tok yatan bizden de¤ildir” diyor Peygamber Efendimiz.
fiimdi bunu Antakya’da da söyledim, 21.
Yüzy›lda bunun anlam› fludur: Nohut, mercimek, fasulye de¤il; bir tarafta Ar-Ge kültürü
olan, bilgiyi takip eden, dünyay› takip eden,
araflt›rma yapan, bilgi üreten üniversite var,
di¤er tarafta da bunlara sahip olamayan sanayi var. Buradakilerde vebal var, bu ‘açlara’
bunlar› verme konusunda vebal var. Biz bu
uyar›ya uymayanlar›n durumuna düflmek istemiyoruz.
-Üniversiteniz sanayi bölgesine, yani sahaya kendi arzusu ile inen ender üniversitelerimizden biri. Bu olumlu yaklafl›m üniversite-sanayi iflbirli¤i aç›s›ndan ar›zi, yani
istisnai bir durum olarak tan›mlanabilir
mi?
-Maalesef bu bizim taraf›m›zdan de¤il de
baflkalar› taraf›ndan böyle isimlendirildi. Ostim Baflkan› Orhan Bey’in yapt›¤› cansiperane giriflimler var. Bu giriflimler de Çankaya
Üniversitesi ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi aras›nda ortak, kader birli¤i yapm›fl bir
projemiz var. Bu söz konusu oldu¤u zaman
Orhan Bey, “o baflka, onu ayr› yere koyun”
diyor. fiimdi bu durumu ar›zi, hastal›kl› bir
durum gibi göstertmeye çal›fl›yorlar. Hâlbuki
olmas› gereken budur. Buna inovatif, yenilikçi yaklafl›m da diyebilirsiniz. ‹nflallah bu geçmiflteki bütün hofl olmayan üniversite sanayi
iliflkilerini siler, buna dönüflür.
-Tarihsel olarak üretim teknolojilerinde devrimler yafland›. Siz toplat›larda hep
üretimde nanoteknoloji devrimini geç kalmadan yakalamam›z gerekti¤ini söylüyorsunuz. Nanoteknoloji niçin önemlidir?
-Kendi tarihimize dönüp bak›yoruz; matbaa Avrupa’da icat edildi. Gavur icad› diye
300 y›l matbaay› içeri almad›k, elle yazmay›
korudular. Fakat eninde sonunda matbaa girdi. fiimdi matbaan›n Osmanl›ya girmesinden
önceki 30 y›l› düflünün, elle kitap yazanlar
var. Bir tarafta da k›sa sürede kitap yazabilecek, seri üretim yapabilecek bir teknoloji var.

Matbaa girdi, elle yazanlar iflinden oldu. Avrupa’n›n sanayi devrimini yakalam›fl oldu¤u
dönemi düflünün, bizimkilerin Kanuni zaman›nda kapitülasyonlar için kap›y› açt›¤› dönemi düflünün. Onlar fabrikalarda ürettikleri
ürünleri bol miktarlarda üreterek Osmanl›’daki ekonomiyi çökerttiler. Bu bizim tarihsel
olarak 2 kere yaflad›¤›m›z bir fley. Cumhuriyet döneminde s›f›rdan kurulan bir devlet,
Atatürk’ten sonra bu taraflara kafa yoran yöneticilerimiz olmad›¤› için mikro teknoloji
ça¤›n› Türkiye Cumhuriyeti devleti kaç›rd›.
50 sene önce at›lan fikir 25 sene önce geldi
bu nano boyutuna dayand›. Bu dayanma döneminden bugüne kadar geçen bir kuluçka
dönemi oldu. Bilimsel araflt›rmalar yap›l›yor
ve bu araflt›rmalar nas›l üretime dönüfltürülür;
bunun evresini geçiriyoruz flu anda. Bu evre
flu anda ticari ürün vermeye bafllad›. Miktar›
2006 y›l› dünya verileri ile k›yasland›¤›nda
60 milyar dolar. Dünyadaki nanoteknoloji ile
üretime dayal› ekonominin büyüklü¤ü 15 trilyon dolar. Küçük gibi görünüyor ama bu daha kuluçka dönemi. 30 y›l sonra bu inan›lmaz
ekonomik patlama yapacak. Hatta önümüzdeki 30 y›l içinde de de¤il, 10 y›l sonras›nda
2006’daki 60 milyar dolarl›k olan ticari ürünün 1 trilyon dolara ulaflmas› bekleniyor. Bu
30 y›ll›k arifeyi iyi geçiremezsek dünyan›n
her yerinde nanoteknolojili ürünler kaplam›flken, siz bunlar› üretemezseniz, bugün siyah
beyaz televizyon üretenlerin yaflad›¤› duruma
düflersiniz. fiu anda bir tsunaminin 30 y›l öncesindeyiz. Matbaan›n Osmanl›’ya girmesinden önceki 30 y›l gibi bir durum yafl›yoruz.
Burada da nanoteknoloji tsunamisi her taraf›
saracak. Kulland›¤›m›z her fleyde arabada, telefonda, ›fl›kta ev aletlerinde bu olacak. Bunu
kullan›p ürün üretemeyenler, hiçbir fleyini satamayacak. Bunun için dalga öncesi bir 30
y›l var. Bu kapitülasyonlardan önceki 30 y›l
gibi. 30 y›l sonra “hadi yapal›m” dedi¤imizde
art›k çok geç olacak. Düflünün tüm OSB’de
herkes iflini kaybetmifl, siparifller kesilmifl, sadece iç pazara çal›fl›yor olacak, ama iç pazardaki müflteri de daha kullan›fll› oldu¤u için,
daha dayan›kl› oldu¤u için ithal ürün alacak.
Eskiden bizim transistorlu radyolar›m›z,
lambal› televizyonlar›m›z vard›. Biz böyle giderse otuz y›l sonra hâlâ transistorlu radyo,
lâmbal› televizyon üretiyor gibi olaca¤›z.
Otuz y›l sonra Japon elimizin t›rna¤›n›n içinde televizyon veriyor, duvar ka¤›d› gibi televizyon veriyor olacak. Biz siyah beyaz tüplü
televizyonu bin TL’ye satarken, Japon bunu
bize 50 liraya satabiliyor olacak. Bu koflullarda siz var olamazs›n›z.
-Böyle bir tehdit ya da teknolojik de¤iflim sürecinde bilim adamlar› ve üniversiteler ne yapmal›, kobi’ler ne yapmal›?
-Bu ihtiyaca cevap verebilmek için, bu
ciddi tehdide çözüm üretebilmek için kümelenme modeli dedik. Bu ifl ciddi yat›r›m, insan gücü, maddi kaynak istiyor. Üniversitelerin ve firmalar›n tek tek yapabilmesi mümkün de¤il. Bir üniversitenin hem araflt›rma
yap›p, hem prototip üretip hem de bunu ticari
ürüne dönüfltürme olas›l›¤› s›f›r. Bu durumda
gerçek anlamda üniversite-sanayi iflbirli¤i gerekiyor. Üniversite araflt›rmas›n› yapacak,
prototipini ç›karacak, sanayiciyi e¤itecek, sanayici de kendi üzerine ç›kacak ki bu prototipi kavray›p ürününün daha da gelifltirecek. ‹flte bu yüksek teknolojiye gidiflle olur. Yüksek
teknolojiye baflka türlü ulaflamayaca¤›m›z›
gördü¤ümüz için kümelenme modelini ald›k.
Tek bafl›na üniversite de bir fley yapam›yor,
sanayici de; kayna¤› yok, insan gücü yok. Tabi biz bu hedefe giderken pürüzleri aflabilmesi için kümelenme kavram›n› biraz daha genifllettik. Yerel yönetimleri de bunun içine
katt›k. Sanayicimizin alt yap› s›k›nt›lar›n›
çözmesini yerel yönetimlerden isteyece¤iz.
Küme modelinde bunlar da var.
-Say›n Güvenç, teflekkür ediyoruz…
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Dizayn, Ostim’e laboratuar açt›

S

avunma sanayiinde Ostim’in öncü firmalar›ndan
Dizayn Makine, Ostim’in
ürün kalite ölçümü konusundaki aç›¤›n› kapatmak üzere bir
laboratuar açt›. Kalite anlay›fl›n›n henüz tam oturmam›fl olmas›n› sektörün en büyük sorunlar›ndan biri oldu¤unu ifade eden
Dizayn Makina’n›n ortaklar›ndan Ali Y›lmaz, kaliteyi sürekli
gelifltirerek üretim yapman›n
temel prensipleri oldu¤unu be-

lirtti. Üretimde kaliteyi gelifltirmek için ürün ölçümlerinin de
eksiksiz yap›lmas› ve en az ürünün teslim edildi¤i kurum ve
firman›nki kadar iyi olmas› gerekti¤ine dikkat çeken Y›lmaz,
bu ihtiyac› karfl›lamak amac›yla kendi bünyelerinde bir laboratuar açt›klar›n› söyledi.
Savunma sanayi sektöründe
faaliyet gösteren bir firma olarak bu ihtiyac› Aselsan’la çal›flmalar› s›ras›nda fark ettiklerini

belirten Y›lmaz, “örne¤in Aselsan dijital kumpasla ölçüyordu
ürünleri, oysa bizde o yoktu ve
bu ciddi bir s›k›nt› yarat›yordu.
Dolay›s›yla ilk olarak dijital
kumpas alarak bafllad›k. Y›llar
içinde di¤er ölçüm cihazlar›n›
da alarak laboratuar›m›z›n temellerini att›k” dedi. Cihazlar›
yenilerken kurduklar› bu laboratuar› di¤er sanayicilerin de
hizmetine açmaya karar verdiklerini belirten Y›lmaz, CMM ci-

Elektrikte görünmez kirlenme (HARMON‹KLER)

Y

aflamam›z›n vazgeçilmez enerjisi elektrikte, ça¤›m›zdan hava
gibi nasibini alm›fl, sinüsoidal
dalga fleklinde kullan›lan cihaz ve
makineler harmonik ak›mlar›ndan
dolay› 50Hz’lik sinüs dalga yap›s›
bozulmufl ve kötü etkileri elektrik flebekelerinde, cihaz ve makine elektrik
devrelerinin bozulmas›na, hatta yanmas›na varan tahribatlara sebep olmaya bafllam›flt›r.
Belirtilen bu durumu düzeltmek

KOM Enerji Sistemleri “ENDÜKOM”
markal› aktif filtresi. Elektrik mühendislerimiz bu ürün ve uygulama kolayl›klar ile
kendisini yenileyecek ve müflteri karfl›s›nda yeni, modern çözümler ile daha güçlenerek avantaj elde edecektir.

günümüzde yine teknolojileri gerektirmifltir. Bu nedenle çal›flmalar yap›lm›fl, yeni ürünler, yeni cihazlar ve
uygulamalar›n yap›lmas› zorunlulu¤u
ortaya ç›km›flt›r.
Elektrikte önemli olan abonelerin
birbirine ba¤l› olmas› dolay›s› ile do¤acak kötü olaylardan, ar›zalardan
kendisi ile beraber komflunun da nasibini almas›d›r.
Elektrik flebekelerinde Reaktif ak›m›n olumsuz etkilerinin giderilmesi
için kompanzasyon ifllemi ve zorunlulu¤u ile sorun çözülmeye nas›l
mecbur tutulmuflsa, harmonik bozulma ve flebekenin kirlenmesini önlemek için de yeni kanun ve yönetmelikler ç›kar›lm›flt›r.
Önemli olan bu harmonik kirlenmenin öncelikle abonenin kendisine
zarar vermesinin önlenmesi. Yani
veriminin düflmesi, cihazlar›n›n, bilgisayar ve elektronik makinalar›n kartlar›n›n yanmas› v.b.gibi sorunlardan
kurtulmak için, kendine zarar veren
bu olumsuzlu¤u, Harmonik virüsü temizlemek suretiyle ortadan kald›r›labilir.
Harmonik oluflumuna etkenler;
Güç kontrol elemanlar›, indüksyon ve ark ocaklar›, yar› iletken
kontrol cihazlar›, tristörlü kompanzasyon, deflarj lambalar›, kesintisiz
güç kaynaklar›, floresan lamba elektronik balastlar›, bilgisayar, akü/flarj
cihazlar›, motor h›z kontrol düzenleri, kaynak makinalar› vs.
Harmonikler flebekenin 50 Hz
frekans›n›n katlar› ile tan›mlan›r.
Çözüm yollar›na gelindi¤inde;
Ana prensip, oluflan bu harmonik
ak›mlar›n elektrik cihaz ve yöntemlerle t›kaç devre oluflturularak önlenmesi yani “pasif filtre” ile veya kullan›lan ak›m dalgalar›na karfl›n üretilecek ters ak›m›n flebekeye verilerek

hazlar›yla büyük parçalar› ölçerken, küçük parçalar› da yatay profil projeksiyon ile 20 kat
büyüterek ölçüm yapabildiklerini belirtti. Bunlar›n yan› s›ra
laboratuarda sertlik ölçümü,
yüzey pürüzlülük ölçümü ve
numune parça üzerinden tersine mühendislik yöntemi ile teknik resim ve kat› model oluflturulmas› da yap›labiliyor.
Birkaç y›l öncesine kadar
KOSGEB’in laboratuar›nda baz›
ölçümlerin yap›labildi¤ini ancak sonradan bunun kapan›p cihazlar›n Sincan OSB’ye götürüldü¤üne de dikkat çeken Y›lmaz,
bunun Ostimli sanayiciler için
zorlay›c› ve yavafllat›c› oldu¤unu söyledi. “Burada kimseyi
tenkit etmiyoruz tabii, KOSGEB
yapsayd› iyi olurdu. Ancak biz
hatay› söylemenin yetmedi¤ini,
hatay› düzeltmek için de bizim
de bir fleyler yapmam›z gerekti¤ini düflünüyoruz. Bu laboratuar› açmam›z›n temelinde bu düflünce var” fleklinde konuflan
Y›lmaz, hedeflerinin kaliteyi sürekli art›rarak üretim ve ihracat yapmaya devam etmek oldu¤unu belirtti.

Nermin ARMAN

Uygulaman›n tam tatbikata geçmesi ile ülkenin enerji havuzu sanki birkaç santral ilave tesis edilmifl gibi yararlanm›fl olacak ayr›ca trafo merkezleri de rahatlayacak böylece sistem ilave güç verme imkan› elde edilecektir.

harmonik ak›m ve etkileri yok edebilen “aktif filtre” ile sa¤lan›r. Aktif filtre çözümü de¤iflken yükler için özelikle tercih edilecek tek çözümdür,
çünkü rezonans riski yoktur.
Yasal ve teknik dayanaklar;
Enterkonnekte sistem ile bütün ülke ve ülkeler aras› flebekeler, bulundu¤umuz ça¤da birbirine ba¤lant›l›
olup, enerji kalitesi ve korunmas› yönünde her yerde ayn› prensipler talep edilmektedir. Avrupa birli¤i
uyum yasas› ile de bu flartlar gereklidir. Ülkemizde harmoniklerin düzeltilmesi ile ilgili yönetmelik
09.01.2007 tarih 26398 ve
20.06.2007 tarih 26568 say›l›
Enerji Piyasas› Müflteri Hizmetleri
Yönetmeli¤i ile zorunlulu¤u yasal hale getirilmifltir.
fiöyle ki; Yönetmelik amir hükmü verilen s›n›r de¤erleri abonenin
aflmas› halinde; “Harmonik bozulmaya neden olan kullan›c›ya da¤›t›m
flirketi taraf›ndan durumun düzeltilmesi için A.G. müflterisi olmas› durumunda en fazla 60 ifl günü, O.G.
müflterisi olmas› durumunda en fazla
120 ifl günü süre tan›maktad›r. Kullan›c›ya yap›lan bildirimde, verilen

sürenin sonunda durumun düzeltilmemifl olmas› tespiti halinde ba¤lant›s›n›n kesilece¤i bildirilir. Verilen sürenin sonunda, kullan›c› taraf›ndan
kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullan›c›n›n ba¤lant›s› kesilir”
fleklindedir.
Harmonik de¤erler ve analizi bir
haftal›k özel bir cihaz ile ölçüm neticelerine göre analiz edilerek raporlanmakta ve al›nan sonuç de¤erlerine göre çözüme gidilmektedir.
Firmam›z ülkede do¤an bu büyük
aç›¤› kapatmak ve yurt d›fl›ndan getirilerek döviz israf›na neden olmamas› için TÜB‹TAK – Üniversite iflbirli¤i ile aktif filtre üretimine geçmeyi
hedef olarak alm›fl ve üretimine bafllam›flt›r. Aktif filtrenin en önemli
özelli¤i pasif filtrede oluflabilen rezonans tehlikesi olmadan problemsiz
ve hassas flekilde yüke paralel ba¤lanarak ifllem görmesidir.
KOM Enerji Sistemleri Ltd.fiti.
Telefon: 0232-328 04 55
www.komenerji.com.tr
E-mail:
komenerji@komenerji.com.tr
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OSBÜK Baflkan› “BOTAfi
derhal özellefltirilmeli”
Mahmut Y›lmaz

O

SB’lerin ülkemiz sosyoekonomik yap›s› içindeki yeri ve özellikle enerji sektöründeki sorunlar›n› anlatt›. Y›lmaz, ülkemizde flu anda tüzel kiflilik kazanm›fl 256
adet OSB mevcut oldu¤unu, 256
OSB’nin flu anda 130’unda s›nai
faaliyet yap›ld›¤›n› söyledi. Bu
OSB’lerde, 1 milyon 150 bin kifli
istihdam edildi¤ini, bütün
OSB’lerin tam kapasite ile hizmete girmesi halinde ise bu say›n›n 2 Milyon kifliyi bulaca¤›n› vurgulad›.
Y›lmaz, “Türkiye 2007 y›l›nda
192 Milyar kwh elektrik üretmifltir. Bunun tüketim de¤erlerine bakt›¤›m›zda yar›s›n›n sanayide, di¤er yar›s›n›n da konut ve ticaret hanelerde tüketildi¤i görmekteyiz. Biz tüketim
kadar üretimde de verimlili¤in
çok önemli oldu¤unu ve esas
al›nmas› gerekti¤ini savunuyor
ve bu yolda yap›lacak tasarruflar›nda benzer hesap yollar› ile
bundan daha büyük parasal de¤erlere ulafl›laca¤›n› kolayl›kla
söyleyebiliriz” dedi.
47 OSB’de do¤algaz kullan›ld›¤›n› ve 2007 y›l› rakamlar›na
göre yaln›z sanayide 4 Milyar
900 Milyon Sm3 do¤al gaz tüke-

tildi¤i bilgisini veren Y›lmaz,
bu rakam ülke toplam›n›n
%13’üne tekabül etti¤ini, ülke
genelinde sanayide kullan›lan
do¤algaz tüketimine göre yüzde
71’ine tekabül etti¤ini belirtti.
Y›lmaz OSB’ler olarak taleplerini flöyle anlatt›:
“Enerji piyasas› özellefltirilmesinde en önemli piyasa
oyuncular›ndan biriside
OSB’lerdir. OSB’ler yap›lar› ve
düflüncüleri itibariyle özellefltirmeyi destekleyen kurumlard›r. Bizzat kuruluflundan beri

özel sektör mant›¤› ile hareket
etmifllerdir. Ancak, geldi¤imiz
noktadaki uygulamalar›n
OSB’ler haks›zl›k yap›ld›¤› yönündedir. Elektrik da¤›t›m›nda
k›smen da olsa özellefltirme
gerçeklefltirilmifltir. Ancak, bu
güne kadar toptanc› s›fat›yla elde etmifl oldu¤umuz iskontolar›
kullanarak yaratt›¤›m›z
OSB’lerde yap›lan her türlü altyap› yat›r›mlar› hiçe say›lm›fl,
OSB’ler sadece iflletme giderlerini karfl›layacak bir da¤›t›m
bedeline mahkûm edilmifltir.
Çapraz sübvansiyonun yasaklanm›fl olmas› kaynak s›k›nt›s›
kaynak s›k›nt›s› yaratmaktad›r.
Bu y›l iskontomuzun da kald›r›laca¤› BOTAfi yetkilileri taraf›ndan flifahen ifade edilmektedir. Bu konuda hiçbir yaz›l› ve
resmi bir aç›klama, bir tebligat
yap›lmam›fl olmas›n› devlet ciddiyetiyle ba¤dafl›p ba¤daflmad›¤›n› da takdirlerinize sunuyorum. BOTAfi bir an önce özellefltirilmelidir. E¤er gecikme
olacaksa tan›nan ›skonto oran›
devam etmelidir. Ya OSB’ler
veya OSBÜK’e do¤al gaz ithal
izni verilmeli veya BOTAfi benzeri tedarikçiler karfl›m›za
ç›kar›lmal›d›r.”

Verimli araziye kurulacak OSB’ye mahkeme engeli

B

irinci s›n›f tar›m arazisinin organize sanayi bölgesi yap›lmas›na karfl› aç›lan davada, Sakarya 2. ‹dare
Mahkeme’sinin yürütmeyi durdurma karar› ald›¤›n› ifade etti.
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odas› Baflkan› Gökhan Günayd›n yapt›¤› aç›klamada, verimli
tar›m arazilerinin “rant” u¤runa
betonlaflt›rmaya dönük idari ifl-

lemlerin tüm yurt çap›nda yürüttükleri kararl› mücadele ile
mahkemelerden dönmeye devam
etti¤ini belirterek, “Son olarak
Sakarya 2. ‹dare Mahkemesi,
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odas›'n›n açt›¤› dava üzerine,
Düzce Beyköy Beldesi'ndeki 122
hektarl›k birinci s›n›f tar›m arazisinin OSB yap›lmas›n› öngören
Toprak Koruma Kurulu karar›-

n›n yürütmesini durdurdu” dedi. Günayd›n, yaklafl›k 250 futbol
sahas› büyüklü¤ünde bir arazinin söz konusu oldu¤u bölgeye
iliflkin olarak Toprak Koruma
Kurulu taraf›ndan 12 Temmuz
2007 tarihinde al›nan karara,
Kuruldaki Ziraat Mühendisleri
Odas› temsilcisinin alternatif
alanlar›n varl›¤› gerekçesiyle
flerh koydu¤una dikkat çekti.

KOB‹’lere uzaktan BASEL II e¤itimi

O

ST‹M Yönetiminin Gazi
Üniversitesi ile birlikte
projelendirdi¤i
KOB‹ sahip ve yöneticilerine yönelik ‘Basel II’ye
uyum’ e¤itim program›
bafll›yor. Söz konusu proje, Gazi Üniversitesi ile
birlikte, Prof. Dr. Nevzat
Aypek’in yöneticili¤inde
yürütülen; AB Leonardo
Da Vinci Life Long Learning (Hayat Boyu Ö¤renme)
kapsam›nda “Basel II’ye Uyum
Çerçevesinde KOB‹’ler ‹çin Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
ve Finansal Yönetim E¤itimi”
konulu bir yenilik transferi projesidir.
Projenin amac›, KOB‹’lerin

Basel II standard›n› ö¤renmesi,
uluslararas› muhasebe standartlar› ile uyumlu aç›k ve fleffaf finansal tablolar haz›rlayabilmeleri, finansal enstrümanlar ile operasyonel
risklerden korunabilmeleri
ve sermaye yap›lar›n› güçlendirebilmeleri do¤rultusunda uzaktan mesleki e¤itim vermektir.
Amaç realizasyonu için,
muhasebe standartlar› ve finansal yönetim kitaplar›ndan oluflan e¤itim seti haz›rlanacak,
yüzyüze e¤itim ve özellikle de
uzaktan e¤itim (e-learning) verilecektir.
Uzaktan egitim sisteminin ve
arayuzunun teknik altyap›s› ta-

mamlanm›fl olup, içerik yaz›m›na geçilmifltir.
Gazi Üniversitesi ad›na yürütülen bu proje de Bradford Üniversitesi (‹ngiltere) ile Gabrova
Teknik Üniversitesi ( Bulgaristan) aktif ortaklar, OST‹M’in yan› s›ra Ankara Sanayi Odas›,
Gaziantep Sanayi ve Ticaret
Odas› ve Kahramanmarafl Sanayi ve Ticaret Odas› özellikle yüzyüze ve uzaktan e¤itim verilece¤i pasif ortaklard›r.
2008 y›l› bafl›nda bafllayan ve
e¤itim safhas›na gelmifl olan
proje 2009 y›l› sonunda tamamlanacakt›r.
Detayl› bilgi icin
http://www.isletmeokulu.com
adresini ziyaret edebilirisiniz.
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Çevre
sorunlar›na
OSB çözümü

‹

zmir’in Alia¤a ilçesinde Alia¤a Ticaret Odas› Baflkan›
Adnan Saka, Türkiye’de sanayi kaynakl› çevre sorunlar›n›n yeni yat›r›mlar›n organize sanayi
bölgeleri içinde yap›lmas›yla çözümlenece¤ini söyledi.
Saka, Son 30
y›lda Türkiye’nin en büyük üç sanayi
bölgesinden biri haline gelen
Alia¤a’da, Sanayi planlamas›n›n yap›laca¤›n› ve yeni yat›r›mlar›n bundan böyle OSB’ler
içinde yap›lmas›yla sanayi kaynakl› çevre kirlili¤i sorunlar›n›n ortadan kalkaca¤›n› belirtti.
Baflkan Saka, Alia¤a’n›n sanayi kaynakl› çevre kirlili¤i sorunlar›yla y›llard›r karfl› karfl›ya bulundu¤unu hat›rlatarak,
“Geçti¤imiz aylarda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Alia¤a Belediyesi, Çevre Bakanl›¤›, sanayi kurulufllar›m›z ve üniversitelerimizin katk›lar›yla Alia¤a’da
genifl kat›l›ml› bir toplant› düzenlendi. Bu toplant›da, Alia¤a’n›n mevcut sanayi yat›r›m
kapasitesinin tespit edilerek,
bundan sonraki yat›r›mlar›n ne
flekilde yap›l›p yap›lamayaca¤›n›n bilimsel verilerle ortaya
konmas› karar› al›nd›. Alia¤a’n›n art›k çevre kirlili¤ine
tahammülü yok. Biz, yat›r›mlar›n sürdürülebilir kalk›nma anlay›fl›yla, yani çevreye, do¤aya
ve o çevrede yaflayanlara zarar
vermeyecek flekilde yap›lmas›n›
istiyoruz” dedi.
“Yat›r›mlar OBS’lere
yap›lmal›”
Türkiye’de yat›r›mlar› planlanmadan gelifligüzel yapmak
yerine, art›k her türlü çevresel
önlemlerin al›nd›¤› organize sanayi bölgelerine yap›lmas› gerekti¤ini kaydeden Saka, “Alia¤a’da, 400 fabrikan›n kurulaca¤› ve ülke ekonomisine dev bir
üretim üssü haline dönüflecek
ALOSB‹’de Türkiye ekonomisinin gururu bir yat›r›m› gerçeklefltiriyoruz. Bu yat›r›m, Türk
insan›n›n neler yapabilece¤inin
en somut göstergesidir. Burada
kurulacak 400 tesis hiçbir flekilde çevreyi kirletmeyecek. Çünkü ar›tmalar, filtre sistemleri
ve di¤er çevre koruyucu önlemler ALOSB‹ gibi yeni jenerasyon OSB’lerde üst düzeyde. Alia¤a’da bundan böyle yap›lacak
yeni yat›r›mlar›n da belli bir
plan dahilinde ALOSB‹ içinde
yap›lmas› bu bölgede çevresel
sorunlar›n giderek azalmas›n›
sa¤layacakt›r” dedi.
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Krize baflka türlü bakmak
Bölgemizde hizmeti kendi
kaynaklar›m›zla veriyoruz Ö
OST‹M OSB Müdürü Adem Ar›c›, OSB’lerin hizmetlerini kendi
kaynaklar› ile verdi¤ini, Ostim’in yat›r›mc›lar için cazibe
merkezi olma özelli¤ini sürdürdü¤ünü ve baz› sektörlerde
yürütülen kümeleme çal›flmalar›n›n KOB‹’lerin gelece¤ini
kurtaraca¤›n› söyledi.

O

Adem Ar›c›
(Ostim OSB Müdürü)

stim OSB Müdürü Adem
Ar›c›, bölge yönetimi
olarak KOB‹’lerin gelece¤ine yönelik çal›flmalar yapt›klar›n› söyledi. Ar›c› rutin hizmetlerin d›fl›nda bölgesel markalaflma, laboratuar, teknokent
yat›r›mlar› gibi alanlarda gelece¤e dair bir tak›m öngörüler
ve kararlar ald›klar›n›, “Rekabet Analizi ve Kümelenme” modelini Ostim’de hayata geçirmeye çal›flt›klar›n› anlatt›.
OSB Müdürü Ar›c›, “Ostimli
firmalar›n rekabetçi bir biçimde
var olmas›n› sa¤lamak ve hem
bölge hem de ülkemiz için rekabet avantaj› olan sektör, ifl kolu
ya da dallar›nda uzmanlaflmas›,
markalaflmas› ve uluslar aras›
pazarlarda yer almas›n› hedefli-

yoruz. Yapt›¤›m›z analizler sonucu öne ç›kan ifl ve inflaat makineleri, savunma yan sanayi
ve yenilenebilir enerji ve medikal ürünler sektörlerinde olmak
üzere 4 adet kümeleme çal›flmas› bafllatt›k. Önümüzdeki dönemde Ankara’daki tüm üniversiteleri bölgemize tafl›mak üniversite sanayi iflbirli¤ini gelifltirmek, küme çal›flmalar›nda
üniversiteleri aktif olarak de¤erlendirmek ve her kümeden
sinerji yaratarak yeni ifl kollar›
ve yeni aç›l›mlar sa¤lamak istiyoruz” diye konufltu.
Ar›c›, OST‹M OSB’de bölgede
altyap›, imar iskân, iflyeri açma, çevre temizlik, güvenlik,
enerji (elektrik ve do¤algaz), te-

lekomünikasyon, tan›t›m, yerli
ve yabanc› fuar kat›l›mlar› gibi
hizmetler verildi¤ini, bu hizmetler için kamudan veya herhangi
bir kurulufltan kaynak al›nmad›¤›n›, hizmetlerin bölge firmalar›ndan toplanan aidat ve hizmet kat›l›m bedelleri ile götürüldü¤ünü belirtti.
“Bölgemiz yat›r›mc›ya
cazibe merkezi olmay›
sürdürüyor.”
Yat›r›mc› için cazibe merkezi
olan Ostim OSB’de yer alan firmalar›n birçok avantaj elde etti¤ini belirten Ar›c› bu avantajlara iliflkin flu bilgileri verdi:
“Öncelikle hiçbir bürokratik
engele tak›lmadan daha ucuz ve
h›zl› altyap› hizmetlerinden yaralan›yor, daha ucuz
enerji kullan›yor. Örne¤in, elektrik ve do¤algaz› %10 daha
ucuz kullan›yor. Bu
da firmalar›n rekabet
gücünü art›r›yor.
OSB yönetimi olarak
firmalar›m›zla yurtiçi
ve yurtd›fl›nda y›lda
15’e yak›n fuar kat›l›m› sa¤l›yoruz, fuara
kat›lamayan firmalar›m›z›n da tan›t›m›n›
yap›yoruz. Avrupa
Birli¤indeki çeflitli
fonlara projeler yaz›yoruz ve teknoloji
transferi ile firmalar›n üretim ve çal›flanlar›n e¤itim kalitelerini yükseltiyoruz. Ankara’daki çeflitli üniversitelerle birlikte
hareket ediyoruz firmalara ihtiyaç duyduklar› alanlarda dan›flmal›k ve yol göstericilik hizmetlerinin verilmesini sa¤l›yoruz. Firmalar›n ihtiyaç duyduklar› e¤itimlerin verilmesi için
organizasyonlar yap›yoruz. Ankara Ticaret odas› ve Sanayi
odas› ile birlikte ara eleman yetifltirilmesi ve istihdam yarat›lmas› konusunda öncülük yap›yoruz. Bir firman›n OST‹M’de
yat›r›m yapabilmesi için herhangi bir s›n›rlama yok; bizlere
müracaat etmesi ve üye olmas›
yeterli. Yat›r›m yapacak firman›n yüksek katma de¤erli üretim yapmas›, ihracata yönelik
çal›flmas› ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmas› o firman›n haz›r
buldu¤u avantajlarla rekabette
bir ad›m önde olmas› anlam›na
geliyor.”
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zellikle son birkaç ayd›r ekonounsur haline gelecek.
mik kriz terimi dilimizden düflFinansal kaynaklar›n k›tlaflmas› somez oldu. Durmadan birbiriminucunda, üretim altyap›lar› elde ne
ze flu tür sorular soruyovarsa onunla üretim yapruz:
ma durumunda kalacaklar›
“‹flleriniz nas›l, krizden
için, uzun süredir hayat›etkilenme var m›?”
m›zda olan, art›k al›flt›¤›“Sizce bu kriz daha ne
m›z baz› fleylerin üretimi
kadar sürer?”
sürdürülemeyebilecektir.
“Ne yapmam›z laz›m?”
Bu durumda hepimiz kenBenzer sorular birbirine
dimize ve birbirimize flunu
eklenerek devam ediyor.
sormal›y›z: “ne olmadan
Ve ne yaz›k ki hiç kimseyaflayabilirim?” Örne¤in
nin, ama hiç kimsenin bu
uydu telefonum, plazma
sorulara verilecek net yatelevizyonum, klimal› ve
n›tlar› yok.
ABS’li arabam, dizüstü bilAtila ÇINAR
Son iki üç ayda Türkigisayar›m ve belki de interacinar@etik.com.tr
ye’nin önde gelen ekononetim vb. olmadan yaflayami hocalar›n›n konferansbilir miyim? Nelerim olmalar›na kat›ld›m, televizyonlarda konu ile dan da yaflam› sürdürebilirim? Düflünüilgili aç›k oturumlar› izledim, gazeteleryorum da, bu “olmasa da yaflayabilide, dergilerde yaz›lanlar› okudum. Bu
rim” listesi o kadar uzun olabilir ki.
krizin neden ç›kt›¤›n› art›k anlam›fl duOla¤anüstü bir dönemden geçmekrumday›m. Ama anlafl›lmayan ve anla- te oldu¤umuz aç›k oldu¤una göre, yat›lmayan bir fley var, o da bundan son- flant›m›z› hiçbir fley olmam›fl gibi sürra ne olaca¤›.
dürmeyece¤imizi de bilmemiz gereBundan sonra ne olaca¤›n› net ve
kir…
doyurucu bir flekilde söyleyene henüz
‹nsan ‘para’ ad›n› verdi¤i arac› geliflrastlanmad›. Yaflanan krizin belki de
tirmeden çok daha önce üretebilmeyi
en önemli özelli¤i bu. Krizin finansal
ö¤renmiflti. Üretebilmeyi ö¤rendikten
arenada ortaya ç›k›p ola¤anüstü büyüçok sonra, üretti¤i mallar›n bir de¤iflim
yen spekülatif balonlar›n afl›r› fliflmesiarac› olarak, “para”y› icadetti. Yani
ne ba¤l› olarak geliflti¤ini, bu balonlar›n paradan çok önce üretim vard›, parapatlamas›n›n ise finansal alanla s›n›rl›
dan sonra da üretim olacak. Bugün
kalmay›p reel sektörü de etkileyece¤ini her fleyin anahtar› olarak görülen para
(ve art›k etkilemekte oldu¤unu) hepiüretim olmadan hiçbir fleydir. O halde
miz biliyoruz. Ama bunun nereye kagerçek zenginli¤in ölçüsü üretmeyi ne
dar gidece¤ini ve sonuçlar›n›n ne olakadar bildi¤inizle ilgili olmal›d›r.
ca¤›n› kimsenin bilmedi¤i bir büyük beTüm bu nedenlerle benim özellikle
lirsizlik var.
KOB‹ sahip ve yöneticileri için öneNaçizane düflüncem fludur: Bu sürim fludur: Ne yapal›m edelim, ürereçte kaç›n›lmaz olarak iflaslar olacak
tim altyap›lar›m›z› koruyal›m ve üretve birçok insan iflsiz kalacak. Bu neme kabiliyetimizi kaybetmeyelim.
denle de bir ço¤umuz al›fl›k oldu¤umuz Vazgeçilebilecek, onlars›z da yapabiyaflamlar› sürdüremeyecek durumlara
lece¤imiz baz› fleylerden vazgeçelim,
düflece¤iz. Tüm bunlara haz›rl›kl› olma- ama üretim altyap›m›z koruyal›m.
l›y›z. Ancak bu ac› gerçe¤in yan›nda
Üretim altyap›s›ndan anlafl›lmas› gebir gerçek daha var: Üretim altyap›lar›- reken ise, sahip oldu¤umuz bilgi ve
n› yerle bir eden bir savafl ç›kmad›¤›
deneyim ile birlikte bina ve tesislerisürece üretim sürecek. Üretim altyap›s› miz, makina ve aparatlar›m›z, malzeolan küçük büyük fabrikalar ve onlar›n
memiz ve tabi ki insan kayna¤›m›z
makinalar›, enerji ve malzeme, “eli ifl
olmal›d›r. Her ne kadar özellikle son
tutan” insanlar, ekilecek topraklar ve
y›llarda “para olmadan hiçbir fley oltohum var oldu¤u sürece üretim süremaz” yan›lsamas›n› yafl›yor olsak da,
cek. Dolay›s› ile “üretmeyi bilmek,
bu kaynaklar›n yok oldu¤u yerde paüretme kabiliyetine sahip olmak” her
ran›n da ifle yaramayabilece¤ini bilzaman oldu¤undan daha önemli bir
memiz gerekir.

20

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

OCAK 2009

OST‹M OSB 2009 fuar kat›l›mlar›
I. Ulusal Enerji
Verimlili¤i Forumu
ünya enerji piyasas›ndaki fiyat
hareketleri ve küresel ›s›nmadan
kaynaklanan iklim de¤ifliklikleri,
enerji ve çevre güvenli¤i konular›n› ve
bunlara ba¤l› olarak da enerjinin her
noktada verimli ve etkin kullan›lmas›n›
gündeme getirdi.
Ulusal Enerji Verimlili¤i Hareketinin bir halkas› olarak; ulusal ve uluslararas› ortak hareketlerin gelifltirilmesini
ve izlenmesini hedefleyen 1. Uluslararas› Enerji Verimlili¤i Forumu, 15-16
Ocak 2009 tarihlerinde WOW Convention Center Yeflilköy ‹stanbul’da
gerçeklefltirilecek ve iki y›lda bir tekrarlanacakt›r.
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü olarak, Foruma stantl› kat›l›m
gerçeklefltirirken projeler hakk›nda Prof. Dr. Birol K›lk›fl bilgi vedi.
OST‹M 2008 y›l›
itibari ile Enerji
konusunda ciddi
ad›mlar atm›fl
ve bir çok ifl
birlikteli¤i ile
Yenilenebilir
Enerji konusunda kendini ön plana
ç›karm›flt›r.
Kümelenme
Projesi, Enerji
Park› ve Türkiye’de yüksek
performansl› sürdürülebilir ilk OST‹M Yeflil Bina çal›flmas›n› gerçeklefltirmifltir.
‹ki gün süren forumda, hem
teknik sunumlar yap›ld› hem de standa
gerçeklefltirilen ikili görüflmelerle projeler hakk›nda detayl› bilgi verildi.

D

WIN 2009
WORLD OF INDUSTRY / 05-08
fiubat 2009
Aralar›nda M›s›r, ‹ran, Suriye ve
Ukrayna’n›n da bulundu¤u 70’e yak›n
ülkeden üretici, ithalatç› ve ihracatç›lar ‹stanbul’da WIN’09’da buluflacak
Hannover Messe Bileflim Fuarc›l›k
A.fi. taraf›ndan düzenlenen; 7 farkl›
sektörü ayn› çat› alt›nda, iki farkl› zaman diliminde ve 7 farkl› fuarda buluflturan WIN Fuarlar›, krizden bunalan üretici KOB‹’ler ve ihracatç›lar için
can simidi olmaya aday...
Yurtd›fl› ziyaretçiyi art›r›c› çal›flmalar›yla, kat›l›mc›s›na ihracat olanaklar›
sa¤layan ve Avrasya ve Orta Do¤u
bölgelerinin en büyük sanayi platformu olarak tan›mlanan WIN (World of
Industry), bu y›l da Türkiye’nin yan› s›ra, 70’e yak›n ülkeden yüzlerce flirketin temsilcilerini ‹stanbul’da buluflturacak. 2009 WIN Fuarlar›’n›n Avrasya ‹fl
Orta¤› ise M›s›r olacak. Ayr›ca fuar
kapsam›nda düzenlenecek olan, ülkeleraras› proje paylafl›mlar›yla pazarlar
aras› iletiflimin güçlendirildi¤i ‹flbirli¤i
Günleri’nin konuk ülkeleri de ‹ran, Suriye, Ukrayna ve M›s›r olacak.
‹stanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
Hannover Messe Bileflim Fuarc›l›k
A.fi.’nin düzenleyece¤i WIN’09’un 5
ile 8 fiubat aras›ndaki ilk faz›nda;
Machinery’09, Welding’09, Surface
Treatment’09 ve Materials Handling’09 fuarlar› yer alacak. 26 fiubat’ta
bafllay›p 1 Mart’ta bitecek olan ikinci
fazda ise Otomasyon’09, Electrotech’09 ve Hydraulic&Pneumatic’09
fuarlar› ziyaret edilebilecek.

Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü’nün bu y›l da üyeleri ile birlikte ortak kat›l›m gerçeklefltirece¤i
fuara; Erkan Makine, Podim Z›mpara
ve Vibromak firmalar› ile HALL 3‘de
D-160/170/180/190 numaral› stantlarda kat›l›m sa¤layacak. Otobüs organizasyonu ile Ostimli firmalar›m›z›n fuar› gezmeleri sa¤lanacak, Ostim’deki
sanayiciler tan›t›mlar› CD, rehber ve
broflür arac›l›¤› ile hedef kitleye ulaflt›r›lacak. Fuara iliflkin ücretsiz davetiyeler Bölge Müdürlü¤ü’nden temin
edilebilecek.

OST‹M OSB 2009 FUARI TAKV‹M‹

Fuarlar›n fuar›nda
7 sektör bulufluyor
5 fiubat’ta bafllay›p, 8 fiubat
2009’da bitecek olan birinci fazda yer
alacak fuarlar flunlar:
l MACHINERY'09 (14.
Makina ‹malat› ve Metal
‹flleme Teknolojileri
Fuar›), WELDING'09 (9. Birlefltirme, Kaynak
ve Kesme Teknolojileri Fuar›),
l SURFACE TREATMENT'09
(3. Yüzey ‹flleme Teknolojileri Fuar›),
MATERIALS
HANDLING'09
(8. Tafl›ma, Depolama, ‹stifleme
ve Lojistik Fuar›).
26 fiubat’ta bafllay›p 1 Mart’ta bitecek
olan ikinci fazda yer alacak
fuarlar da flunlar:
l OTOMASYON’09 (16. Endüstriyel Otomasyon Fuar›), ELECTROTECH’09 (10. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar›) ve HYDRAULIC&PNEUMATIC’09 (6. Ak›flkan
Gücü Teknolojileri Fuar›).
Fuara iliflkin ayr›nt›l› bilgi için
www.win-fair.com adresi ziyaret
edilebilir.
ORTAK KATILIMLAR
TATEF 2009
12. Uluslararas› Metal ‹flleme ve
Teknolojileri Fuar›,
31 Mart -5 Nisan
CNR ‹STANBUL
TATEF 2009 Fuar›’n›n alan sat›fl fiyatlar› belirlenmifltir. Fiyata; bofl alan
bedeli, stand dekorasyon hizmeti, genel alandan sorumlu olacak hostes ve
tercüman bedeli dahil edilmifltir.
TATEF Fuar› Ostim Osb Alan Sat›fl
Bedeli M2 bedeli: 135 $ + KDV’ dir.
KOMATEK 2009
11. Uluslar aras› ‹fl ve ‹nflaat Makine, Teknoloji ve Aletleri Fuar›,
05 – 10 May›s
AKM - ANKARA
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ümüz bu y›l SADA Fuarc›l›k ile
iflbirli¤i içerisine girmifl ve 1000 m2lik
kapal› alanda üyeleri için uygun rakamda yer alam› yapm›flt›r.
OST‹M OSB Kapal› Alan
SADA FUARCILIK Kapal› Alan
Standl›
Standl›
Stands›z
Stands›z

140
195
120
175

YTL/m_
YTL/m_
YTL/m_
YTL/m_

Fuar kat›l›mlar› hakk›nda detayl›
bilgi için lütfen aray›n›z.

Ocak, flubat fuar takvimi
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Tarih: 05-08 fiubat 2009
Fuar Ad›: 1. Uluslar aras› Enerji Verimlili¤i Forumu
Yer: WOW Convention Center ‹st.
Tarih: 05-08 fiubat 2009
Fuar Ad›: Win Machinery '09, Makine ‹malat› ve Metal ‹flleme Teknolojileri.
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
– ‹stanbul.
Tarih: 12-15 fiubat 2009
Fuar Ad›: Adana ‹nflaat 2009 3.Yap›
Malzemeleri, ‹nflaat Teknolojileri, ‹fl
ve ‹nflaat Makineleri.
Yer: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar
ve Kongre Merkezi – Adana
Tarih: 12-15 fiubat 2009
Fuar Ad›: IHS 2009 Adana 2.Is›tma,

n
n
n

n
n
n

So¤utma, Havaland›rma, Do¤algaz
Teknolojisi, Tesisat ve Yal›t›m Fuar›.
Yer: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar
ve Kongre Merkezi - Adana
Tarih: 19-22 fiubat 2009
Fuar Ad›: Anatolia Automotive'09,
Otomotiv Yan Sanayi, Oto Yedek
Parça ve Servis Ekipmanlar›.
Yer: Antalya Fuar Merkezi Antalya
Tarih: 26 fiubat – 01 Mart 2009
Fuar Ad›: 4.‹stanbul Boya 2009
Yer: ‹stanbul Fuar Mer. Y.Köy - ‹st.
Derya ERDO⁄AN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi
385 50 90 – 1315
derya@ostim.com.tr

