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Sanayide trend önemli
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, sanayi üretiminin mevsimsel etkilere bağlı olarak
zaman zaman zikzaklar çizebileceğini ancak trendin önemli olduğunu kaydederek, Mart
ayından beri trendin yukarı doğru döndüğünü, bu artışın 2010’da da devam edeceğini söyledi.
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S

anayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Başkent Organize Sanayi
Bölgesi’nde temel atma töreninde
gazetecilerin Kasım ayı sanayi üretim sonuçlarına ilişkin sorularını yanıtladı. Ergün,

“Sanayi üretiminde mevsimsel etkilerle birlikte zaman zaman zikzaklar olabilir ama
trend önemli. 2009 Mart ayından beri trend
yukarı doğru dönmüştür. Yaşanan yüzde
2.2’lik düşüş sanayi üretiminde önemli
değildir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış
sanayi üretiminin yüzde 5.8’lik büyümenin
olduğu görülmektedir” dedi.
Ergün, bu artışın 2010 yılı boyunca
devam edeceğini belirterek, “Bugün aynı
zamanda Moody’s Türkiye’nin kredi
notunu artıran bir adım daha attı. Kuruluşlar ilk defa bir ülkenin notunu geçen
ay 2 puan artırmıştı. Yani bu Türkiye’nin
üretim yapabilmekte olduğunu göstermektedir. 2010 yılında bizim büyüme ile
ilgili hedeflerimiz yüzde 3.5’ken, bizim
dışımızda Türkiye’ye not veren kuruluşların hedefimizden daha büyük bir not
verdiği görülmektedir. Bazıları yüzde
4’lere 4,5’lara hatta yüzde 5’lere kadar
çıkabileceğimizi söyledi” diye konuştu.

İhracattaki kayıplar
telafi edilecek
Basının ihracat oranlarına ilişkin soru
üzerine ise Ergün, Türkiye’nin ihracatta
yükseliş içinde olduğunu ifade ederek,
2008 yılında 132 milyar Dolar olan ihracatın yeniden yakalanacağını söyledi. Ergün,
2009’daki ihracattaki yüzde 25’lik daralmanın miktar bazında bir kayıp olmadığını, fiyatların düşmesinden kaynaklandığını kaydetti. 2010’da bu kaybın büyük bir
bölümünün telafi edileceğini vurgulayan
Ergün, 107-108 milyar dolarlık ihraç tahmini olduğunu söyledi. Ekonomik krizin
Türkiye’nin üretim gücünü, kabiliyetini
kaybettirmediğini dile getiren Ergün, pazarlarda da bir kayıp yaşanmadığını sözlerine ekledi.

‘İnternet her derde deva’
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, internetin her derde deva olduğunu belirterek,
çaya çorbaya limon neyse insan için de internetin o olduğunu kaydetti.

G

lobal
KOBİ
Platformunda
konuşma yapan Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım, Bakanlığın 2010
yılında yatırımlarının 15 milyarı aşacağını
belirterek, dünyanın 29 buhranından sonra en büyük ekonomik kriz yaşanmasına
karşın Türkiye’nin yol almaya devam
ettiğini kaydetti. Bölünmüş yolları yaparak hayatları birleştirdiklerini anlatan
Yıldırım, bölünmüş yollar sonrasında
kazaları yüzde 89 azalttıkları dile getirdi.
Yıldırım, “İnternet her derde deva.
Çaya çorbaya limon neyse insan için internet o” dedi. 2013’e kadar 55 milyon,
2023’e kadar ise 70 milyon bilgisayar
okur-yazar olmasının hedeflendiğini
söyledi. “Ancak, o zaman bilgi toplumu olacağız” diyen Yıldırım, internetin
zararları da olduğunu, bunun için tedbirler de aldıklarını kaydetti. Dünyanın
her yerinde rekabetin kızıştığını anlatan
Yıldırım, “Akıl teri alın terini geçiyor.
İnternet işletmelerde verimliliği yüzde 50
artırıyor. Arşivler de internete taşınıyor.
Önemli olan bilgiye sahip olmak değil,
bilgiyi kullanmak. Gözükmeyen şeylerde
daha çok gelecek var” diye konuştu.

“Türkiye interneti seviyor“
TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz,
Türkiye’nin interneti çok sevdiğini belirterek, dünyada 1.6 milyar internet
kullanıcısı olduğunu, Google’da her gün
2.7 milyar arama yapıldığını dile getirdi.
2009 itibariyle Türkiye’nin 12 milyon
Facebook kullanıcısı ile dünyada üçüncü
sırada olduğunu ifade iden Yılmaz, ayrıca
Türkiye’nin 29 milyon msn kullanıcısı
ile dünya ikincisi, Hotmail kullanıcısı
sıralamasında ise beşinci olduğunu söyledi.
Yılmaz, Avrupa Telekomünikasyon Birliği
raporuna göre Türkiye’nin 16 milyon yeni

internet kullanıcısı ile internet kullanıcısı en
fazla artan ülke olduğunu belirterek, 3G ile
bunun daha da artacağını kaydetti. Yılmaz,

Türkiye’de 1.8 milyon işletme olmasına
karşın 1 milyon işletmenin geniş bant internet kullandığını sözlerine ekledi.
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100 bin KOBİ, KOSGEB’le belini doğrulttu

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOSGEB aracılığıyla 100 Bin esnaf ve sanatkara 25’er bin liraya, bayan
girişimcilere ise 30’ar bin liraya kadar kredi desteği sağladıklarını belirtti. KOSGEB’in kredi desteği bu yıl da sürecek
ğıyla 100 bin esnaf ve sanatkara 25’er
bin lira, bayan girişimcilere ise 30’ar
bin liraya kadar kredi desteği sağladıklarını belirterek, “Biz de bu gerçekten
hareketle, ekonomimizin belkemiğini
oluşturan KOBİ’lerimize yönelik çok
önemli destekleri KOSGEB aracılığıyla sağlamayı sürdürüyoruz. KOSGEB,
2003 yılından Ekim 2009 tarihine kadar yönetmelik destekleri kapsamında;
toplam 244 milyon TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirmiş, kredi faiz
desteği ile bankalar aracılığıyla verilen
kredilerde 5.2 milyar TL tutarında kredi hacmi oluşturmuştur” dedi.

Destekte sınır yok

T

BMM’de Sanayi Bakanlığı
Büt-çesi’ne ilişkin bir konuşma
yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat Ergün, kriz sonrası KOBİ’lere
yönelik kredi desteği faaliyetlerine değindi. Bakan Ergün, KOSGEB aracılı-

2009 yılında KOSGEB tarafından,
Ekim ayı sonu itibariyle 10.594 işletmeye 54 milyon TL destek sağlan-

dığını kaydeden Ergün, “15 milyon
TL geri ödemesiz, 3 milyon TL geri
ödemeli destek olarak verilmiş, ayrıca
yürütülen projeler için 3 milyon TL
tutarında harcama yapılmıştır. Kredi
faiz destekleri kapsamında 33 milyon
TL’lik faiz desteğine karşılık 1,3 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturulmuştur. 2009 Kasım ayında ise, işletmelerimize yönelik 3 ayaklı yeni bir kredi
destek programını uygulamaya koyduk
ve 2.5 milyar lirayı aşan bir kredi desteği sağladık. KOSGEB’in destekleri
bunlarla sınırlı değil. Bir işletmemiz
yurtdışında fuara mı katılmak istiyor?
Stand ücretinden tutun da konaklama
ve ulaşım ücretlerine kadar birçok
masrafı karşılamada KOBİ’lerimize
yardımcı oluyoruz. İşletmelerimize internet sitesi kurmaları için bile
destek veriyoruz” diye konuştu.

Yeni teşvik büyükşehirlere yaradı
Yeni Teşvik Sistemi’nde aslan payını aralarında İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin
bulunduğu birinci bölge aldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu beklenen yatırım açılımını sağlayamadı.

H

azine Müsteşarlığı verilerinden yapılan hesaplamaya
göre yeni teşvik sisteminden
en çok aralarında İstanbul, Kocaeli,
İzmir, Ankara, Bursa gibi illerin de
bulunduğu birinci bölge yararlandı. 17
Ağustos-30 Kasım tarihleri arasında
yeni teşvik sistemi çerçevesinde teşvike bağlanan 7 milyar 553.5 milyon
TL’lik yatırım tutarının yüzde 41’ini
birinci bölge topladı. Söz konusu dönemde birinci bölgede 230 yatırım teşvik belgesi karşılığında 3 milyar 79.3
milyon TL’lik sabit sermaye yatırımı
teşvike bağlanırken, 10 bin 838 kişilik
istihdam öngörüldü. Birinci bölgede
verilen teşvik kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise toplam 1 milyar 14 milyon doları buldu.

En büyük cazibe merkezi İstanbul
Yeni teşvik sisteminin en büyük
cazibe merkezi, birinci bölgede yer
alan İstanbul oldu. 3.5 aylık dönemde
İstanbul’da 74 teşvik belgesi kapsamında 1 milyar 227.4 milyon TL’lik sabit
sermaye yatırımı teşvike bağlanırken,
423 milyon 180 bin dolarlık ithal edilecek makine ve teçhizat ile 3 bin 325 kişilik istihdam öngörüldü. Sanayinin kalbi
Kocaeli’nin de içinde bulunduğu Sakarya, Düzce ve Bolu illerini kapsayan
TR42 bölgesinde 799.6 milyon TL’lik
sabit sermaye yatırımı teşvike bağlandı.
TR42 düzey bölgesinde 30 yatırım teşvik belgesi kapsamında 2 bin 518 kişinin
istihdamı öngörüldü.
Yeni sistem çerçevesinde teşvike bağlanan yatırımların yüzde 14’ü aralarında
Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Adana,

Mersin, Isparta, Balıkesir gibi illerin de
bulunduğu ikinci bölgeye gitti. 3.5 aylık
dönemde ikinci bölgeye yönelik verilen
teşvik tutarı 1 milyar 70.1 milyon TL’ye
ulaşırken, teşvike bağlanan sabit yatırım
tutarı çerçevesinde 5 bin 852 kişilik istihdam öngörüldü.
Yeni teşvik sisteminden en çok yararlanan bölge sıralamasında ikinciliği
yüzde 30’la 3’üncü bölge aldı. Manisa,
Gaziantep, Manisa, Afyon, Konya, Karaman, Samsun gibi illerin yer aldığı
üçüncü bölgede 2 milyar 262.5 milyon
TL’lik sabit sermaye yatırımı teşvike
bağlanırken, bu yatırımlar çerçevesinde
8 bin 648 kişilik istihdam öngörüldü.

Beklenen yatırım olmadı
Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hayata geçirilen yeni
teşvik sisteminden, ekonomik açılım
bekleyen Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki illerin çoğunlukta bulunduğu 4’üncü bölgeye yatırım yüzde 15’le
sınırlı oldu. 17 Ağustos-30 Kasım döneminde 1 milyar 141.5 milyon TL’lik
sabit yatırım çerçevesinde 7 bin 209 kişi
istihdam öngörüldü. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, yeni teşvik sistemi
çerçevesinde teşvike bağlanan yatırım
tutarı 7 milyar 553.5 milyon TL oldu.
797 yatırım belgesi kapsamında 32 bin
547 kişilik istihdam sağlanması öngörüldü. Teşvik belgesi kapsamında ithal
edilecek makine teçhizat tutarı 2 milyar
107.3 milyon Dolar oldu. Yeni sistemle
1-30 Kasım tarihleri arasında teşvik belgesine bağlanan 2 milyar 585.3 milyon TL
sabit yatırım tutarındaki 242 yatırım kapsamında 11 bin 331 kişilik istihdam sağlanacağı öngörüldü. Yeni teşvik sistemine
göre verilen teşvik belgesi kapsamında

ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise
toplam 741.7 milyon Dolar olacak.

İmalat sanayi başı çekti
Yeni teşvik sistemi kapsamında en
çok teşvike bağlanan yatırım imalat
sanayinden oldu. Teşvike bağlanan 7
milyar 553.5 milyon TL’lik sabit sermaye yatırımın yüzde 46’sını oluşturan
3 milyar 511.4 milyon TL’lik bölümünü
imalat sanayi yatırımları oluşturdu. 481
teşvik belgesiyle 18 bin 145 istihdam
öngören imalat sanayinin, verilen teşvik
belgesi kapsamında ithal edeceği makine ve teçhizat tutarı ise 1 milyar 336
milyon dolar. Yeni teşvik sisteminden
en çok yararlanan sektörler arasında, 3.5
aylık dönemde teşvike bağlanan yatırım
tutarı 1 milyar 949.9 milyon TL’yi bulan
elektrik, gaz, su sektörü oldu. Elektrik,
gaz ve su sektörünün toplam teşvik belgesi yatırımları içindeki payı yüzde 26
olarak gerçekleşti. Onu 887.2 milyon
TL sabit sermaye yatırımıyla oteller ve
lokantalar, 528.8 milyon TL sabit sermaye yatırımıyla sağlık işleri ve sosyal

hizmetleri izledi. 3.5 aylık dönemde balıkçılık sektöründe 10.1 milyon TL’lik
sabit sermaye yatırımları teşvike bağlanırken, diğer toplumsal, sosyal ve kişisel
hizmet faaliyetleri çerçevesinde 7.2 milyon TL’lik, kamu yönetimi ve savunma,
zorunlu sosyal güvenlik çerçevesinde
143.5 milyon TL’lik, madencilik ve taşocakçılığı çerçevesinde 284.4 milyon
TL’lik, tarım ve ormancılık çerçevesinde 134.2 milyon TL’lik yatırım teşvike
bağlandı.
17 Ağustos ve 30 Kasım tarihleri arasında yeni sistem çerçevesinde
teşvike bağlanan yatırımların yüzde
57’sini oluşturan 4 milyar 326.8 milyon TL’lik bölümü komple yeni yatırımlardan meydana geldi. Söz konusu
dönemde yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımların yüzde 36’sını tümü
2 milyar 745 milyon TL’yi aşan tevsi
yatırımlar oluştururken, yüzde 5’lik
bölümü modernizasyon çerçevesinde
teşvike bağlanan toplam 374.4 milyon
TL’lik yatırımlara gitti.
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“ Kemal ÇEKÜÇ

“Yapılmışı var”
alışkanlığı
ve başımıza
örülen çorap!

Yerlivar.”üretimin karşısında serbest pazar tuzağı
Bu söz Ostim Yönetim Kurulu Başkanımıza ait.
Topluma yönelik sürekli ‘yerli malı’ vurgusu yapılmasına karşın, büyük bir kesimin hala “serbest
pazar ekonomisi var; isteyen istediği yerden,
istediği ürünü alabilir” yaklaşımının sürdüğünü belirterek, “Oysa bu bir tuzak; kendi ülke ve bölge
ihtiyaçlarımızı kendi sanayimizle çözmenin yolunu
bulmalıyız” diyor.
Savunma sanayinde yerlileştirme kıvılcımı çakılmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi metro vagonları ve
raylı taşım sistemlerinin ihtiyaçlarını yerlileştirmek
için harekete geçti. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğümüzde de benzer bir arayışı izliyoruz.
Ne diyordu Devlet Bakanı Sayın Çağlayan,
“Benim yerli üreticimden mal almayanın aklına şaşarım.” Üretiliyorsa yerli ürün alalım; üretilmiyorsa
neden üretilmediğini araştırıp, üretilmesine destek
olalım. Pahalı ise maliyetini düşürecek önlemleri
alalım.
TRT’de bir zamanlar çocuklara origami ve bilumum el sanatlarını dönemin online imkanları ile
öğretme amaçlı programların bir repliği vardı.
Sunucu, zamandan kazanmak için önceden bitirilmiş tasarımı çocuklara göstererek:
“Aaa. Bakın, burada yapılmışı var…” derdi.
Biz niye uğraşıyoruz ki?
Helikopterin, uçağın, tankın, topun, jeneratörün,
zırhlı aracın, rüzgâr tribününün, güneş pilinin, vagonun yapılmışı varken… Niye tarım yapıyoruz ki!
Buğdayın, pirincin, mısırın, nohudun, mercimeğin,
arpanın ekilip-biçilmişi; hatta öğütülmüşü varken!
“Yapılmışı var” repliği üzerine Ekşi Sözlük de
şöyle bir paragraf var:
“…Yüzyıllar boyunca yapılacakların çoğu yapılmış,
denenecekler denenmiş, söylenecekler söylenmiş,
keşfedilecekler keşfedilmiştir. İlk uçan insan olamazsınız, ilk aşıyı bulan. İlk paratoneri bulan insan
olmayı istersiniz ama zaten Benjamin bulmuştur
çoktan. Bireysel olarak, bundan sonrası için, bütün
o yapılmışları, edilmişleri, söylenmişleri, icatları öğrenmeniz ve yeni şeyler bulabilmek için o teknolojilere, bilgi birikimine, deneyimine sahip olmanız
ve bütün bunların üstüne, orjinal bir şeyler ortaya
koymanız gerekir.”
Ama biz hep başkalarınca yapılmışı, hazırı alırsak;
araştırmazsak, düşünmezsek, üretmezsek; üretilmişi
geliştiremezsek tüm bunlar için uygun iklimi yaratamazsak neyin üzerine neyi koyacağız!
“Serbest piyasa ekonomisi var; nerede yapılıyorsa,
nerede ucuzsa oradan alırız” mantığının geçerliliği
yok. ABD’de “Amerikan Malları Kullanma Yasası”
(Buy American Act) hala yürürlükte deniyor. Dünya Ticaret Örgütü yasalarına göre “korumacılık”
olan bu yasa kaldırmadı, deniyor!
‘Balık yemeyi değil, balık tutmayı öğrenmeli’ öğüdünü bilmeyen yok.
“Balık tutabilme yerine balık yeme alışkanlığımız
başımıza bir çorap örecek” uyarısında bulunanlara
da korkarız aynı replikle yanıt verilmesi mümkündür:
-“Burada örülmüşü var!”
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İşletmeler teknoloji peşinde koşuyor
Girişimler büyüdükçe yenilikçiliğe olan ilgi de arttı. TÜİK tarafından yapılan
araştırmaya göre Türkiye’de her 3 işletmeden biri teknolojik yenilik peşinde.

T

ürkiye İstatistik Kurumu tarafından Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ve
OECD metodolojisine uygun olarak
gerçekleştirilen yenilik araştırması
sonuçlarına göre son üç yılda 10 ve
daha fazla çalışanı olan girişimlerin
yüzde 37.1’inin yenilik faaliyetinde
bulunduğu kaydedildi. 250 ve daha
fazla çalışanı bulunan girişimlerde
bu oran yüzde 54,4’e ulaşırken 1049 çalışanı bulunan işletmelerde ise
yüzde 33.8’e kadar düştü.
2006-2009 yıllarını kapsayan üç
yıllık dönemde girişimlerin yüzde
29.8’i teknolojik yenilik faaliyetinde bulunurken, girişimlerin yüzde
27.4’ü ürün veya süreç yeniliği yaptı. Bu yenilikleri yaparken girişimlerin yüzde 16’sı faaliyetlerinde işbirliğine gitti.
Girişimlerin yüzde 81.9’u maki-

ne, teçhizat ve yazılım sağlayıcıları
ile yürüttükleri teknolojik yenilik
faaliyeti için işbirliğinde bulunurken, işbirliklerinin yüzde 97.1’i yurtiçindeki şirketlerle, yüzde 26’sı ise
AB üye, aday ve EFTA ülkelerinden
şirketlerle gerçekleştirildiği raporlandı.

Amaç hizmet kalitesini
artırmak

artırmak için yenilik yapma yolunu
seçen girişimler ise yüzde 32.5 seviyesinde. Bu girişimleri yaparken
girişimler öz sermayelerini kullanmayı tercih ederken, finansal destek
alan yüzde 24.4’lük kesimin büyük
bölümünü yurtiçi kaynaklar yüzde
2.2’sini ise Avrupa Birliği kurumları
destekledi.

Teknolojik yenilik gerçekleştiren
girişimlerin yüzde 52.3’ü teknolojik
yenilik faaliyetinin en önemli etkisi olarak, mal ve hizmet kalitesinin
arttırılmasını ön planda değerlendirirken, yüzde 43.1’i ürün veya hizmet çeşidinin artması, yüzde 38.7’si
ise mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması için bu yenilikleri
yaptıklarını söylüyor. Pazar payını

Garanti’den çevreci KOBİ paketi
Garanti Bankası, KOBİ’lerin, tüm faaliyetlerinde verimliliği artırmak,
kaynakları yerinde kullanarak üretim yapmak ve enerji verimliliğini ön planda
tutmak amacıyla 17’inci destek paketi “Çevreci KOBİ”yi hizmete sundu.

G

aranti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre,
KOBİ’ler paket kapsamında, binalarda ve sanayide
enerji verimliliği ile atık yönetimi
konularındaki yatırımları için, 3 ay
ödemesiz, 60 aya kadar vadeli ve
özel faiz oranlarıyla sunulan kredilerden yararlanabilecek. KOBİ’ler,
paketin içerdiği “Sanayide Enerji
Verimliliği Kredisi”nden; üretimde kullanılan cihaz ve ekipmanın,
yüksek verimli ve enerji tasarrufu
sağlayan teçhizatla değiştirilmesinde faydalanabilecek.

“Binalarda Enerji Verimliliği
Kredisi”nden ise, mantolama,
ısı yalıtımı, pencere-çatı yalıtımı, A sınıfı enerjili cihazlar,
ısıtma-soğutma ve aydınlatma
sistemlerinin yenilenmesi gibi
alanlarda yapılacak harcamalarda yararlanılabilecek KOBİ’lere,
paket kapsamındaki “Atık Yönetimi Kredisi” ise çevreye zararlı
atıkların uzaklaştırılması ve geri
dönüştürülmesi için yapılacak
yatırımların finansmanı için destek sağlayacak.

KOBİ’ler kaynaklarını
etkin kullanacak
Garanti Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Nafiz Karadere, konuya ilişkin değerlendirmesinde
şunları kaydetti: “2010’da enerji
verimliliğinin artırılması ve çevre
koruma konularında, KOBİ’lerin
de uyması gereken bazı yeni düzenlemeler geliyor. Gelecek nesillere daha iyi, yaşanabilir bir çevre
bırakmak isteyen KOBİ’ler, enerji
verimliliğiyle sağladığı tasarrufu
yatırıma dönüştürüp, işletmesinin
ve ülkesinin ekonomik gelişimini
gözeterek, küresel ısınma ve iklim
değişikliğiyle mücadeleye katkıda
bulunuyor. İşletmelerin bu kapsamda yapacağı yatırım ve harcamaların finansmanı için, yeni
Çevreci KOBİ Paketi’ni tasarladık. KOBİ’ler, paket yardımıyla
yapacakları yatırımlar sayesinde,
başta enerji olmak üzere, kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabilecek. İşletmelerin, 2010’da
yaşanabilir bir çevrede ve sürdürülebilir kaynaklarla, daha karlı
faaliyet göstermelerine yardımcı
olabilirsek ne mutlu bize”

4

OCAK 2010

ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

Çinliler Erzincan’da “Cep” üretecek

Anatolia Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kuzu, Erzincan’da cep telefonu üretimi için Çinli bir şirket ile ortaklık
kurduklarını belirterek, Şubat ayında ekipmanların Türkiye’ye getirileceğini, Mart ayında da üretime başlayacaklarını açıkladı.

A

natolia Telekom A.Ş Yönetim
Kurulu Başkanı Doğan Kuzu,
gazetecilerle yaptığı sohbet
toplantısında Erzincan’da yapacakları
yerli cep telefonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl Erzincan’da üretimine başlanacak yerli cep telefonu
fikrinin 1.5 yıl önce başladığını ifade
eden Kuzu, MOBİSAD Başkanı Murat Dursun ile konuşurken bu fikrin
oluştuğunu, Dursun’un yerli üretimin
önemli bir çalışma olduğunu dile getirdiğini söyledi. Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım’ın bu konuya sıcak baktığını
söyleyen Kuzu, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu ile MOBİSAD başta
olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının kendilerine destek vereceklerini
gördüklerini ifade etti. Kuzu, cep telefonunun yanı sıra internet erişim data
kartları, connect kart ve çoklu modem
üretimi de yapacaklarını açıkladı.

Teşvik yatırımda etkili oldu
Son yıllarda hem Avrupa hem de
ABD’den teknolojik üretimin Çin’e
doğru kaydığına değinen Kuzu, Çin’de
de geçen dönem ciddi bir birikim gerçekleştiğini ve önemli firmaların oluştuğunu anlatan ifade etti. Kuzu, yerli

cep telefonu üretimi için bir Çinli bir
telekom şirketi ile ortaklık kurdukederek, Temlarını kaydederek,
muz ayında çıkan Teşvik
Yasası’nın Erzincan’da
apılmasında
yatırım
yapılmasında
nu, Aralık
etkili olduğunu,
de ise Le2009 içerisinde
novo Mobile ile distriisans adı
bütörlük ve lisans
ma yapaltında anlaşma
rdi. Söz
tıklarını bildirdi.
eri pek
konusu ürünleri
çok ülkeye ihraç
etme hakkınıı elde
latan
ettiklerini anlatan
novo
Kuzu,
Lenovo
şirketlerinin distukribütörü olduklarını söyledi.
un
Lenovo’nun
lbir marka olduğunu
vee
Türkiye’de
üretiminin
yapılmasının büyük
önem taşıdığını
vur-uzu
gulayan Kuzu,
“Sıfırdan bir marka yaratmak kolay

değil. Hele hele bu sektörde bayağı bir
mücadele ister. Ama Lenovo ile büyük
bir mesafe alabileceğimize
in
inanıyoruz.
Ekipmanları
v datakart üretimi üzeve
r
rine
yatırım koşullarını
d konuştuk. Bu süreç
da
iç
içerisinde
Üçüncü Nesil
M
Mobil
İletişim Sistemleri
(3G ihalesinin mevzuatını
(3G)
ince
inceledik
ve ihaleye katılan operatörlerin yatırımlar
larında
minimum yüzde
10
10’luk
kısmını Türkiye’de
KO
KOBİ’lerden
alma zorunlulu
lulukları
bulunduğunu gördük Bir araştırma yaparak
dük.
Türk
Türkiye’de
büyük ölçüde
opera
operatörlerin
ihtiyaçlarını karşılayan firmalardan Huawei ile
görüşm
başladık. Bu firmagörüşmeye
larla işb
işbirliğine gideceğiz” diye
konuştu. Huawei ile Türkiye’de
üretime bbir bant ile başlayacaklarını, ancak 4 banda çıkmayı hedeflediklerini belirten Kuzu, bir bandın kapasitesinin
kapasi
35 bin olduğunu,
data kart ssayısının ise 100-150 bin
adet olduğun
olduğunu kaydetti.

‘Mart’ta üretim başlayacak’
Şubat
ayında
ekipmanların
Türkiye’ye getirileceğini, Mart ayında da üretime başlacaklarını belirten
Kuzu, Erzincan’dan daha çok yetiştirilmek üzere ortalama 50 kişinin istihdam edileceğini,yurt dışından teknik
düzeyde 5 kişinin, İstanbul’dan da ka-

tılacaklarla personel sayısının yüzün
üzerine çıkacağını bildirdi. Lenovo
markasının ürünlerini yapacaklarını
ama kendi projelerini de hayata geçireceklerini dile getiren Kuzu, “Anadolu” marka cep telefonu üreteceklerini açıkladı. Bu markanın adını Binali
Yıldırım’ın önerdiğini anlatan Kuzu,
çift simkart pazarına girmeyeceklerini,
3G özellikli telefonla başlayacaklarını
bildirdi. Yerli üretimin şu anki süreçte
fiyatı düşürmeyeceğini, çünkü cep telefonlarındaki 50 TL’lik ÖTV’nin pazara zarar verdiğini anımsatan Kuzu,
yerli üretimde ÖTV’nin azaltılması
gerektiğini belirtti. Bu yıl kendi yatırımları için yaklaşık 2 milyon dolar
hedeflediklerini kaydeden Kuzu, şirketlerinin merkezinin Erzincan olacağını ve yatırımın bu ilde yapılacağını
açıkladı.
Operatörlerle görüşerek telefonu tanıtacaklarını anlatan Kuzu, telefon için
operatörlerin desteğini talep edeceklerini, zincir ve elektronik marketlerde
de cep telefonunu satışa sunacaklarını bildirdi. Kuzu, Türkiye’de üretimi
7-8 yıl önce denendiğini ancak güçlü
markalar yüzünden başarılı olunamadığını hatırlatarak, “Bugün Türkiye’de
pazarın yüzde 25’i Çin malı cep telefonundan oluşuyor ve biz buradan pay
almaya çalışacağız. Lenovo’nun China Telekom ile birlikte pazara sunduğu 01’i Türkiye’de üreteceğiz. Orta ve
alt segmenti hedefliyoruz” dedi. Kuzu,
operatörlere cep telefonu ve data kartlarla ilgili uygun fiyatlar sunduklarını
söyledi

KOBİ’lere yeni kredi
Dünya Bankası, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
için Finansman Erişim projesinde bulunan 250 milyon
dolar eşdeğerindeki ikinci ilave krediyi onayladı.

D

ünya Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre
Türkiye Halk Bankası tarafından uygulanmakta olan, “Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)’in Finansmana Erişimi Projesi Ek Kredi II”
için Dünya Bankası kaynaklarından,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
garantörlüğünde, yaklaşık 250 milyon
dolar tutarında kredi sağlandı. Kredi,
KOBİ, orta ve uzun vadeli işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarını destekleyecek.
KOBİ’ler için Finansmana Erişim
Projesi kapsamında verilen ikinci ilave kredi, Halkbank’a sağlanan toplam
250 milyon dolar eşdeğerindeki taahhüde bağlı esnek bir kredi olacak. Kredinin faiz oranı 6 aylık Libor artı sabit
marj belirlendi. Kredi 5 yıllık bir geri
ödemesiz dönemde dahil olmak üzere
14 yıllık bir ninai vadeye sahip bulunuyor. Dünya Bankası Türkiye Ülke
Direktörü Ulrich Zachau, “KOBİ’ler

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Büyüme ve istihdam
sağlanması içi KOBİ’lerin finansmana sürekli erişimi çok önemlidir. Bu
ikinci ilave kredi Türkiye’nin küresel
krizin etkisinden çıkmaya başladığı
dönemde, KOBİ’lerin en fazla ihtiyaç
duyduğu bir dönemde böyle önemli
bir finansman sağlamaktadır” dedi.
Dünya Bankası’nın Türkiye’deki
bir Finansal Aracılık Projesi olan
KOBİ’ler için Finansmana Erişim
Projesi, iki borçlu kuruluş tarafından
uygulanmakta. Halkbank ve Türkiye
Sınai Kalkınma Banaksı (TSKB), İcra
Direktörleri Kurulu tarafından Haziran 2007’de onaylanan 100’er milyon euro eşdeğerindeki ilk kredi ile
desteklenmişti. Halkbank ilk krediyi
kullandırdıktan sonra 200 milyon dolar eşdeğerindeki ilave bir kredi kurul
tarafından geçen yılın Aralık ayında
onaylanmıştı.
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3 yılda 100’e yakın AVM açılacak
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Ekrem Akyiğit, 63’ü 2010’da olmak üzere 3 yılda
100’e yakın alışveriş merkezi (AVM) açılacağını, bu merkezlerde yer alacak 10 binin üzerindeki mağazada sadece BMD üyelerinin yaklaşık 30 bin yeni istihdam sağlayacağını söyledi.
ce BMD üyeleri tarafından yaklaşık 30
bin, toplamda ise 100 bin kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

26.5 milyar dolar
ciro bekleniyor

A

kyiğit, 2010 yılı beklentilerine
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 2009 Aralık
ayı itibarıyla aktif halde 220’den fazla
alışveriş merkezi bulunduğunu, krizle
bağlantılı olarak 2009 yılında AVM
yatırımlarında bir yavaşlama veya erteleme söz olduğunu ifade etti. 2009’da
açılması planlanan alışveriş merkezlerinin önemli bir bölümünün açılışlarını
daha ileri tarihlere kaydırdığına dikkati çeken Akyiğit, 2010 yılında açılacak
63 yeni AVM’de 7 bin 500’e yakın
mağaza kiralanacağını, 2011 ve 2012
yıllarında ise 32 AVM’nin açılmasını
beklediklerini kaydetti.
Bu merkezlerde de yaklaşık 4 bin
mağaza kiralanacağını, BMD üyeleri-

nin 2008’de yaklaşık 160 bin kişiye istihdam sağlarken bu rakamın 2009’un
sonuna yaklaşılan bugünlerde 170 bin
kişiye ulaştığını vurgulayan Akyiğit,
10 binden fazla yeni mağazadan en
azından 2 bin 500’ünün BMD markaları tarafından 2010 yılı içinde kiralanacağını belirtti. Akyiğit, böylelikle
BMD üyelerinin yarattıkları istihdam
sayısını 190 ila 200 bine çıkaracaklarını tahmin ettiklerini, gelecek 3 yıl
içinde açılacak AVM’lerde toplamda
100 binin üzerinde yeni istihdam olanağı yaratılacağını ifade etti.
Ekrem Akyiğit, 63’ü 2010’da olmak üzere gelecek 3 yılda 100’e yakın
AVM açılacağını, bu merkezlerde yer
alacak 10 binden fazla mağazada sade-

acortu@hotmail.com

İ

hracatta uzun süredir dünya liderliğini elinde bulunduran Almanya tahtını
yavaş yavaş Çin’e bırakıyor. 1,1
trilyon USD civarında ihracat yapan
bu ülkelerin ihracattaki başarılarının
altında birçok faktör var. Ancak en
önemli faktörler kuşkusuz özel sektörün
verimliliği, çalışkanlığı ve iş disiplini
ile kamu sektörünün sanayi odaklı ve
ihracatı artırıcı politikalarıdır. İhracat,
talebi artırarak ekonomiyi canlandırır,
istihdamı artırır, üreticiyi sürekli kalite
artırmaya zorlar. Daha da önemlisi
ülkeye giren döviz ekonomik ve hatta
politik bir güç demektir. Türkiye’nin
gündeminden hiç düşmeyen “IMF ile
anlaşacak mıyız?” sorusu ekonomiyle
ilgili kişilerin kendilerine bir uzmanlık
konusu ve gündem oluşturmalarının
ötesinde ülkelerin ekonomik durumlarını
gösteren bir gerçektir.
Hiç şüphesiz ihracatımızı artırmaya
çalışmalıyız. Çünkü ihracat da işsizlik
gibi, fakirlik gibi, borçluluk gibi gerçek
bir gündemdir. İş aleminin gündemi
gerçek gündem olduğu için Ostim’li
20 ihracatçı firmanın ihracatla ilgili
problemlerini dinledim ve söylenenleri aşağıdaki şekilde gruplandırdım.
Söylenenlerden bir kısmı uygulanamaz
ya da mantıksız görülebilir. Ancak

BMD üyelerinin açacakları yeni
mağazalarda yıllık 2 milyar liranın
üzerinde ciro beklediklerinin altını
çizen Akyiğit, 2010’da yüzde 10’luk
artışla yıllık toplamda 26,5 milyar
dolar ciroya ulaşmalarının beklendiğini ve en kısa sürede 30 milyar dolar
ciro hedefine ulaşmanın hedeflendiğini
vurguladı. Türk perakende
sektörünün 2008 yılında 160
milyar dolara yakın ciro gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 3
milyon kişiye istihdam olanağı sunduğunu anlatan Akyiğit, kriz dönemi olmasına
rağmen 2009 yılında perakendenin bütününde yaklaşık yüzde 10-11 gibi bir büyüme beklentisinin yıl sonu
itibarıyla
gerçekleştiğini,
tüm perakende sektörünün
2009 cirosunun 176 milyar
dolar olduğunu belirtti.
Bu yıl başlatılan yurtdışına daha fazla yönelme
hedefi çerçevesinde, öncelikle Karadağ’daki bir Türk
yatırımı olan AVM’yi ziyaret edeceklerinin altını çizen
Akyiğit, “Bunun ardından,

İhracatçımıza kulak
verelim…

Abdullah ÇÖRTÜ

mantıksız da olsa ihracatçının görüşüdür. Kulak vermeliyiz:
Düşük kur pazar kaybettiriyor: Mesela
15 Ocak 2009 tarihinden 15 Ocak
2010 tarihi arasında dolar %11 civarında değer kazanmıştır. Maliyetleri TL
olan ihracatçı için ciddi bir maliyettir.
Makine ihracatında bürokrasi: Medikal gibi özellikli makine ihracatçıları
Türkiye içinde serbest satış sertifikası
gibi belgeleri imzalatmak için ihracatla ilgili olmayan kurumlarda dertlerini
anlatmaya çalışıyor. Bunu tek kurum
üzerinden takip edemezler mi?
Ticaret Müşavirlikleri: Günceli takip
etmeliler. İhracatçılarımızla birlikte olmalılar. Yurtdışı organizasyonlarda hiçbir

Suriye’nin başkenti Şam’ı ve Ürdün’ün
başkenti Amman’ı ziyaret edeceğiz.
Ocak ve Şubat 2010’da gerçekleşmesi
planlanan bu ziyaretlerde BMD markalarına bu ülkelere girme ve burada
yatırımcılarla ve tüketicilerle buluşma
olanağı sağlayacağız. BMD üyeleri,
yalnız Türkiye’de değil yurtdışında da
mağazalaşma yoluyla “Made in Turkey” marka etiketli ürünleriyle, kendi
markasını yurtdışına taşıyarak, ülkemizin tanıtılmasına ve kalite algısına
katkısıyla ekonomimizin yeni bir itici
gücü haline gelecektir” dedi.

büyükelçimizi yanımızda göremiyoruz.
Ülkemizin ihracatının artması dışarıdaki
bürokratlarımız için asli görev değil
midir?
Fuar Destekleri: Neden başlangıçta
ödenmiyor. İhracatçıya bu kadarcık
destek çok mu görülüyor? İhracatçıya
pozitif ayrımcılık: Özellikle Çin karşısında pozitif ayrımcılık istiyoruz. Çin’in
kendi ihracatçısına verdiği destek bizi
madur hale getiriyor.
İhraç bedellerinin Tahsilâtı: Bu konuda
kendi çabalarımızla çözüm bulmaya
çalışıyoruz. Üstelik tahsil edemediğimiz bedelin vergisini ödemiş oluyoruz.
Mesela tahsil edilemeyen fatura bedeli
ilgili ülkenin Ticaret Müşavirinin vereceği bir belge ile vergi matrahından

düşülemez mi?
İhalelerde Yeri Mal Alımı: İhale
mevzuatında yerli alımını teşvik eden
hükümler neden uygulanmıyor? Vize
Zorlukları: Bazı ülkelere gitmek için
çok vakit ve çaba harcıyoruz. Ne
yapalım? İhracatçıya Etkin Destek: Şu
anda Tübitak destekleri çok etkin…
Bu teşvikler İhracatçı ile ilişkilendirilebilir
mi?
Yukarıdaki hususlar sanayicilerimizin günlük karşılaştıkları problemlerin
ifadesidir. Bu konularda ciddi tedbirler
alınmadığı takdirde bundan sonraki
yıllarda da IMF’ye karşı dik duruşumuzun arkasını getiremeyeceğiz. İşin
daha da trajik yanı sağlıklı döviz
gelirimiz olmadığı için IMF’ye gidiyoruz.
IMF’den destek aldığımız sürece sağlıklı
döviz geliri sağlayacak kaynakları geliştiremiyoruz. Çünkü piyasadaki döviz
bolluğu kuru düşük tutuyor. Bu da
TL’nin değerlenmesine yol açıyor. Kısa
süreli ödemeler dengesi problemlerini
gidermek için kurulan IMF’yle inişli
çıkışlı ilişkilerimiz bizim için kurumsal
hale gelmiştir. Bu durum bizi IMF’nin
“kapısında dik duran” bir ülke haline
getirmiştir. Bu durum da ihracatçımızın
belini kırmaktadır.
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Şeffaf şirketler krediye kolay ulaşacak
TKYD Başkanı Tayfun Bayazıt, yönetimde şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilir olma ilkelerini yerine getiren şirketlerin ucuz krediye daha kolay ulaşacağını söyledi. Bayazıt, “Şeffaf
olmayacağım, şöhretli bir şirketim ama bankalar bana kredi verecek. Böyle bir dünya yok” dedi.

etkin oyuncu olabilmek için kurumsal
yönetim ilkeleri ön şart haline geldi.
Kurumsal yönetim, günümüzde rekabeti
belirleyen temel unsurlardan biri. Adil,
şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir olmak
toplumun tüm kesimlerinin beklentisi
haline geldi” dedi.

Şirketler
Kurumsal ilkeler benimsenmeli hazırlığını yapmalı

Türkiye’de özellikle aile şirketlerinin
bu ilkeleri harekete geçirmesi gerektiğinin altını çizen Bayazıt, “Aile şirketlerinde kurumsal ilkelerin benimsenmesi,
mali piyasalarda finansa ulaşım açısın-

Kurumsal yönetim ilkelerinin, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile
de örtüştüğünü ifade eden
Bayazıt, “TTK, önemli

“Teşvik yasası uzatılmalı”
TÜGİK Genel Başkanı Hazim Sesli, global kriz bitene kadar 2009 yılı
sonunda süresi dolan Teşvik Yasası’nın uzatılması gerektiğini söyledi.

T

ürkiye Genç İş Adamları
Konfederasyonu (TÜGİK)
Genel Başkanı Hazim Sesli, global kriz bitene kadar Teşvik

Yasası’nın uzatılması gerektiğini
belirterek, bu yapıldığı takdirde işsizlik rakamlarındaki artışların daha
az olacağını ve başta ihracat olmak
üzere birçok ekonomi kaleminde
yaşanacak hareketliliğin gözle görülür hale geleceğini kaydetti.
TÜGİK Genel Başkanı Hazim
Sesli, 2008 yılı sonlarında ortaya
çıkan ve zaman içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan global krizin
her ne kadar toparlanma sürecine
girmiş olsa da, Türkiye’ye bu iyileşmelerin yansımalarının oldukça
yavaş kendini gösterdiğini ifade
etti. Sesli, “Gerek yurtdışından gerekse de yurtiçinden yapılan ekonomik açıklamalar, krizin etkilerinin,
yavaşlama ile birlikte, 2010 yılında
da kendini hissettireceği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda yapılması
gereken özellikle ekonomik anlamda geride kalan illerimizin 2010 yılını daha rahat atlatabilmeleri için
hükümetin elinde bulunan enstrümanları kullanmasıdır” dedi.
18 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5084 Sayılı Teşvik
Yasası’nın 31 Aralık 2009 itibariyle

sona erdiğini anımsatan Sesli, başta
36 ili kapsayan ve illerden gelen talepler neticesinde 49 ilin yararlandığı 5084 Sayılı Teşvik Yasası’nın,
kriz sürecinde 49 il için bir emniyet
sübabı görevi gördüğünü vurguladı. Sesli, açıklamasına şöyle devam
etti:
“Yasa nedeni ile bu illerde işsizlik, diğer illere oranla daha az artış
göstermiş, nispeten de olsa ekonomileri daha canlı tutulabilmiştir.
Gelinen noktada bizim önerimiz,
en azından global krizin etkilerinin tamamen ortadan kalkacağını
hissettiğimiz 2010 yılı sonuna kadar 5084 Sayılı Teşvik Yasası’nın
süresi uzatılmalıdır. Bu yapıldığı
takdirde görülecektir ki, 3 milyonu aşan işsizlik rakamlarımızda en
azından artışlar daha az olabilecek,
başta ihracatımız olmak üzere birçok ekonomi kaleminde yaşanacak
hareketlilik gözle görülür hale gelecektir. Fabrikalarımızda makinelerin aksamadan işlemesi 5084 Sayılı Yasa’nın uzatılması ile birlikte
daha sağlıklı hale gelecektir”

bir süreç getirecek. Bunun gündemden
kalkmadığını, yarın çıkacakmış gibi
şirketlerin yeni TTK’ya bugünden hazırlanmasının, daha doğru olduğunu
düşünüyorum” dedi. Halka açılan şirketler için de kurumsal yönetim ilkelerinin
önemli olduğunu ifade eden Bayazıt,
“Halka açık şirketlerde bu ilkelere sarılma önemli. Bu konuda hassasiyetin hem
İMKB’de, hem SPK’da olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
arzu.akay@ostim.com.tr

U

luslararası Kurumsal Yönetim
Zirvesi öncesinde bir toplantı
düzenleyen Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Tayfun Bayazıt, zirvede, global kriz sonrası
yeniden şekillenen yönetim anlayışının
tartışılacağını söyledi. Her alanda güven
bunalımı yaşandığını, toplumun kurumlara olan güvenini tazelemesi için herkesin yönetim kalitesini geliştirmesi gerektiğini belirten Bayazıt, yönetim kalitesi
anahtarının, kurumsal yönetim ilkeleri
olduğunu vurguladı. Bayazıt, “Özellikle küresel pazarlarda, yeni pazarlarda

dan önemli olacak. Bilançoların şeffaf
olması, piyasa öngörülebilirliği olmasının şirketler açısından önemi artacak”
diye konuştu. Bayazıt, 2005 rakamlarına
göre Türkiye’de kurulan şirket sayısının
1 milyon 720 bin 540 olduğunu, bu şirketlerin yüzde 90’ının aile şirketi olduğu
bilgisini verdi. Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayazıt,
krize ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’de
mali sektörün iyi yönetilmesi sonucunda, küresel mali krizin etkilerinden
Türkiye’nin korunduğunu
söyledi. Bayazıt “Krizden
etkilenmememiz mümkün değil. Ancak 2000 ve
2002 arasında mali sektörü yapılandırmamız bizim için şans oldu. Fakat,
Türkiye’deki yapılanmanın henüz son noktasında
olduğunu iddia etmemiz
güç” dedi.

OSTİM
evrenin hangi
noktasında?

Arzu AKAY

Ostim adımlarıyla, zaman içinde genişleyen yapısıyla “evren içinde evren” kavramına örnek hale
geldi.
Kimini dünya ile birlikte kimini ulusal zeminde
kutladığımız bazı önemli günlerimiz var, şöyle bir
göz gezdirince kurumumuzun bu özel günlerle
örtüşen yönleri dikkatimi çekti.
Buyurun birlikte takip edelim;
Bölgemiz bünyesindeki tüm çalışanların sosyal
güvenlik haklarına sahip olması için çaba sarf
ediyoruz (7-13 Nisan, Sağlık ve Sosyal Güvenlik
Haftası).
50.000 çalışanın sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz, işçi sağlığı ve iş güvenliği danışmanlığı
yapıyoruz (4-10 Mayıs, İş Güvenliği Haftası).
Her yıl ağaç dikme şenlikleri düzenleyerek
toprağı yeşile kavuşturuyoruz, bölgenin tamamında
toplanan atık kağıtları geri dönüştürerek, 1280
tane ağacın kesilmesini önledik (5 Haziran, Dünya Çevre Günü).
5 bin adetlik dağıtımla hayatına başlayan gazetemiz, bugün 60.000 tirajla soluk almaya
devam ediyor (24 Temmuz, Gazeteciler ve Basın
Bayramı)
İnşaat ve mimarinin medeniyeti temsil ettiğinin
bilincindeyiz. Yeni binamızla Türkiye’yi temsil edecek bir prestije sahibiz (3 Ekim, Dünya Mimarlık
Günü).
Temeli 1967’e uzanan emektarlık, usta-çırak
ilişkisi ile “ahilik” düsturunun yaşayan elçisiyiz, bu
kavram bizim için o denli önemli ki caddelerimizden birinin ismi Ahievran Caddesi (10 Ekim,
Ahilik Kültürü Haftası).
Elazığ’daki bir meslek lisesinden, Şanlıurfa’daki
bir vergi dairesinden “Hayata Dair” talepleri alıyoruz. Bölgemizin kalkınması, Ostim adının marka
olması için firmalarımızı destekliyoruz. İstikamet
Ostim Vakfı (3-9 Aralık, Vakıflar Haftası).
Yönetiminden personeline, “yerli üretimin yeri
burası” misyonuyla mesaideyiz (12-18 Aralık,
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası).
Ve…
Hizmetlerimizin tamamının mutfağında olmasına
gayret ettiğimiz bir değerimiz var; ETİK (25
Mayıs Dünya Etik Günü).
Önce kendi evrenimiz sonra tüm evren üzerinde öz değerlerimize sahip çıkarak gelişim ve
memnuniyet sağlamaya çalışıyoruz. Yolumuz açık
olsun…
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Metro’da Büyükşehir-Ostim işbirliği
Ankara Metrosu’nun yedek parçaları ve vagonlarının üretimi ile yenileme çalışmaları Ostim’de yapılacak. Konuyla ilgili ilk
görüşmeler Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile Ostim OSB yönetimi ve bölge sanayicileri arasında yapılarak projeye start verildi.

A

nkara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek ve beraberindeki Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ostim Organize Sanayi
Bölgesi’ni ziyaret etti. İlk olarak Ostim
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
ile OSB’nin yeni hizmet binasında görüşen Başkan Gökçek, “yeşil bina” olarak adlandırılan yapı hakkında bilgi aldı.
Orhan Aydın, yeni binalarında alternatif
ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıklarını belirterek, hizmet binasının
örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ostim’de
yapılan çalışmalardan dolayı Başkan
Aydın’ı ve OSB yetkililerini kutlayan
Melih Gökçek, Ostim’de yapılacak asfalt ve alt yapı çalışmaları için açık çek
verdi. Gökçek, “Ostim’de yapılması
gereken her ne varsa üzerimize düşeni
yaparız. Biz kendi sanayicimizin üretimini, istihdamını desteklemek zorundayız” dedi.

Gökçek sanayicilerle buluştu
Hizmet binasındaki görüşmenin ardından Başkan Gökçek, firma ziyaretleri
gerçekleştirdi. Gökçek, firma yetkililerinden ayrıntılı bilgiler alarak üretilen
malzemeleri yakından inceledi. Büyükşehir Belediyesi ile Ostim arasındaki
görüşmenin temel konusu ise Ankara
metrosunun yedek parçalarının ve vagonlarının üretilmesine yönelik idi. Bu
konuda Ostimli sanayicilerle bir araya
gelen Başkan Gökçek, yerli üreticinin,
Türk sanayicisinin yanında yer almak
istediklerini kaydetti.

Ankara metronun
merkezi olsun
Ostim Organize Sanayi Bölgesi hizmet binası eğitim salonunda metro yedek
parçaları ve vagonları konularında çalışma yapabilecek sanayicilerle buluşan
Başkan Gökçek, Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve sanayicileri
dinledi. Başkan Aydın, yerli imkânların
harekete geçirilmesi ve bu noktada firmalara destek olunması gerektiğine
işaret ederek, “Kümelenme faaliyetleri
yapıyoruz. Üniversiteleri, araştırma kurumlarını, kamu kurum kuruluşlarımızı
ve firmalarımızı bir araya getiriyoruz.

Amacımız yapılacak işle alakalı bütün
aktörleri buluşturmak” dedi. Ankara
Metrosu’nun sadece yedek parçalarının
değil, metronun kendisinin Ostim’de
yapılabileceğinin altını çizerek, “Diğer
şehirlerin metrolarını da burada yapıp
Ankara’dan gönderelim. Burayı bir merkez haline getirelim” dedi.

Projenin startı verildi
Başkan Aydın’ın konuşmasının ardından Ostim Yatırım A.Ş. Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü, Ostim’de metro konusunda yapılan çalışmalara ilişkin

Başkan Melih Gökçek’e sine-vizyon
eşliğinde bilgi verdi. Sunumun ardından
firma temsilcilerinin de konu hakkındaki
düşüncelerini alan Başkan Gökçek, Ankara Metrosu’nun yedek parçalarının ve
vagonlarının Ostim’de üretilmesine yönelik projenin startını verdi.

Çalışma Grubu oluşturuldu
Komple vagon yapımı ve yedek parça üretimi olmak üzere iki ana başlık
altında şekillenecek olan projenin işleyişini yürütmek üzere Ankara Büyükşehir
Belediyesi ve Ostim Organize Sanayi
Bölgesi yetkililerinin katılımıyla bir
çalışma grubu oluşturuldu. Proje kapsamında Ar-Ge’si yapılıp geliştirilebilecek
parçalar üzerine de çalışma yapılacak.

Gökçek:
Altyapı desteğine hazırız.
Gökçek’in kurmayları ile birlikte geldiği Ostim’de yol, asfalt, kavşak, köprü
gibi altyapı sorunları da değerlendirildi.
Başkan Gökçek, “OSB yasası dolayısı
ile bizim hizmet sunmamızda bazı sıkıntılar oldu ve hizmetlerde bir kopukluk
yaşadık. Bu durum bölgeye zarar veriyor, biz de üzülüyoruz. Altyapı olursa,
üst yapı çalışmasını zaten bölge yönetimi ve sanayiciler başarıyor. Asfalt ve
yollar konusunda da pratik çözüm getirmeliyiz. Biz bu hizmetler konusunda da
size açık çek veriyoruz” diye konuştu.
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KOBİ Danışmanlığı Merkezi kuruldu

Savunma Sanayi Müsteşarlığı İle Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD), Ostim Organize Sanayi
Bölgesi ve ODTÜ Teknokent arasında “KOBİ Danışmanlığı Merkezi” kuruluş protokolü imzalandı.
itibaren sanayiyle iç içe olduğunu dile
getirdi. Birand, danışmanlık merkezi ile
savunma sanayi projelerinde görev alan
ana ve alt yüklenicilerin yeteneklerinin
arttırılması ve etkin biçimde kullanılması
için çalışmalar yapılacağının altını çizerek, “KOBİ ve Yan Sanayi firmalarının
sektörle bütünleşmesinin kolaylaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan iletişimin
ve eğitimin sağlanması, savunma ürün ve
hizmet üretim faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesinin
desteklenmesi önem taşıyor. Bu kapsamda KOBİ ve Yan Sanayi firmalarının
yürütülen projelerle daha çok iş payı almalarını, insan kaynakları ihtiyacının ve
ihracatı geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Merkez neler yapacak?

S

avunma Yan Sanayi’nde faaliyet
gösteren firmaları daha etkin ve
daha üst noktalara taşıyabilmek
amacıyla oluşturulan “KOBİ Danışmanlığı Merkezi”nin kuruluş protokolü imzalandı. Ostim Lale Restoran’da Savunma
Sanayi Müsteşarlığı himayesinde gerçekleştirilen imza töreninde Savunma Sanayi
Müsteşarı Murad Bayar, Ostim Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ODTÜ
Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Tuncay Birand ve Savunma Sanayi İmalatçıları Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Ergeneman protokolü imzalayarak projenin
hayata geçmesi için start verdiler. Projeye taraf kurum ve kuruluşların yanı sıra
üniversitelerden öğretim üyeleri, KOBİ
temsilcileri ve çok sayıda davetlide protokolü takip etti.

Müsteşar’dan güç birliği vurgusu
Savunma Sanayi Müsteşarı Murad
Bayar, protokol töreni öncesinde yaptığı
konuşmada KOBİ Danışmanlığı Merkezi
projesinin önemine işaret ederek, “Önemli bir işbirliğinin temelini atıyoruz. Bura-

dan daha büyük bir güç birliği çıkacak.
Bu işbirliğinin zamanlaması da çok iyi.
Ülke sanayi tabanından en etkin biçimde
yararlanmalıyız. Buna ortam sağlaması
açısından KOBİ Danışmanlığı Merkezi
çalışması bizi son derece memnun etti”
dedi. Türkiye’nin diğer bölgelerindeki savunma sanayi imalatçılarına da ulaşmayı
hedeflediklerini belirten Müsteşar Bayar,
“Bundan sonra KOBİ’ler daha sağlıklı
bir yol çizebilecekler” diye konuştu.

Ostim her alanda göreve hazır
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise imzalanan protokolün çok
önemli olduğunu vurgulayarak, “Son yıllarda üzerine eğildiğimiz kümelenme faaliyetlerimiz var. Firmalarımıza bir araya
gelerek önemli işlerin altına imza atabileceklerini gösterdik. Ortaklaşa rekabet kavramını yerleştirmeye çalışıyoruz. Savunma sanayimizin firmalarımızın eksiklerini
tamamlama noktasında da göreve hazırız.
KOBİ Danışmanlık Merkezi çalışması da
bu amacımıza uygun bir projedir. Bu mutluluğu bizimle birlikte paylaşan herkese
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SASAD alt yüklenicilerin yanında
SASAD Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Cengiz Ergeneman da Savunma
Sanayi Müsteşarlığı’nın çalışmalarını
takdir ettiğini belirterek, SASAD olarak
bir süredir kuruluş çalışmaları sürdürülen KOBİ ve Yan Sanayi Danışmanlık
Merkezi’nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Ergeneman,
KOBİ’lerin son yirmi yılda savunma sanayine önemli katkılar yaptığının altını çizerek, kurulacak danışmanlık merkezinin
bu oranı daha da artıracağına inandığını
söyledi. Savunma sanayi sektörünün vazgeçilmez parçalarından birisinin kurumsallaşmış alt yükleniciler olduğuna dikkat
çeken Ergeneman, “KOBİ ve Yan Sanayi
Danışmanlık Merkezi ile daha zorlu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Uluslararası standartta üretim
Protokole taraf ODTÜ Teknokent
adına bir konuşma yapan ODTÜ Rektör
Yardımcısı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay
Birand ise, ODTÜ’nün kuruluşundan

Protokol ile hayata geçirilecek olan
Savunma Yan Sanayi KOBİ Danışmanlığı Merkezi (KDM), Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Stratejik Planı’nda
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak
amacıyla yayınlanan Savunma Sanayi
Sektörel Strateji Dokümanı’nda yer alan
hedefleri gerçekleştirmek üzere; savunma
sanayi sektörüne azami katkı sağlamalarını teminen sektörde faaliyet gösteren
Ana Yüklenici, Alt Yüklenici, KOBİ ve
Yan Sanayi firmalarının uyum içerisinde iş yapma ve geliştirmeyi sağlayarak,
firmaların sektördeki rolünü arttırmaya
çalışacak.
Danışmanlık Merkezi ayrıca sektörel
hedeflere ilişkin olarak KOBİ ve Yan Sanayi firmalarının bilgilendirilmesi ve bu
konuda sempozyum, seminer, çalıştay,
endüstri günü gibi etkinlikler ile eğitim
çalışmalarının tertip edecek. Sektöre
yönelik özgün çözümler üretebilecek,
uluslararası rekabet edebilecek seviyeye
ulaştırılması için yönlendirilmesi ve SSM
tarafından KOBİ ve Yan Sanayi firmalarına kullandırılacak olan “Savunma Sanayi Destek Kredisi” hakkında rehberlik
hizmeti verecek.

Savunma
Yan
Sanayinin
ilk
eğitimi
tamamlandı
Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi ve ODEM işbirliği ile “Savunma Sanayinde
Ar-Ge,

S

İnovasyon ve Proje Yönetimi” konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

avunma Sanayinin birçok konuda özellikleri olan bir sektör olduğu biliniyor. Ar-Ge,
İnovasyon ve Proje Yönetimi temel
konuları KOBİ boyutunda da olsa
sektörün birkaç vazgeçilmez özelliğini oluşturuyor. Bu gereklilikten
hareketle, Savunma Yan Sanayi
Kümelenmesi üyesi her firmada ArGe, inovasyon ve proje yönetimi
konularında yetkin bir insan kaynağı
yetiştirmek amacı ile Savunma Sanayinde Ar-Ge, İnovasyon ve Proje
Yönetimi” konulu eğitim programı
gerçekleştirildi. ODEM ve Savunma
Yan Sanayi Kümelenmesi işbirliği
ile gerçekleştirilen eğitim programı-

na Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD), Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim
Şirketi (STM) ve Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi (TEKİM)
katkı sağladılar.

TEYDEB projeleri zırlanacak
30 saatlik eğitim programında savunma sanayinde ulusal ve küresel
eğilimler KOBİ’ler için inovasyon
yönetimi, Ar-Ge öncesi teknoloji
araştırması, KOBİ’ler için inovasyon yönetimi, inovasyon sürecinde
sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri, proje yönetimi Ar-Ge ve ino-

vasyonun korunması, savunma sanayinde tedarik, projeler ve çalışma
modelleri, savunma sanayinde ürün
özellikleri ve teknolojiler, KOBİ’ler
için ar-Ge yönetimi konuları verildi.
İlerleyen günlerde eğitim programını tamamlayan firmalardan “ArGe Çalışma Grubu” oluşturulacak
ve Ar-Ge Çalışma Grubunda yer
alan firmaların her birinin Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB) projesi hazırlaması hedeflenecek. TEYDEB
projelerinin hazırlanmasında gerekli
koçluk gereksinimi de küme koordinatörlüğü ve ODEM tarafından
sağlanacak.
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Rüzgar tüneli üzdü
1946-1950 yılları arasında kurulan, 1950’li yıllarda
uçak fabrikasının kapatılması ile unutulan ve 1993
yılında tesadüfen farkına varılan Ankara rüzgar
tünelindeki gezinti, işadamlarının yüreğini burktu.

O

stim Sanayici ve İşadamları Derneği
AR-GE Grubu, işadamlarına yönelik
ilginç bir organizasyon gerçekleştirdi.
Gezi mekanı ne turistik bir yöreydi ne de piknikti. Gezilen yer, 1946-1950 yılları arasında
ulusal havacılık sanayisine gerekli altyapının
sağlanması, hava savunmasının oluşturulması
için kurulan ancak 1950’li yıllarda uçak fabrikasının kapatılması ile kaderine terkedilen,
1993 yılında da tesadüfen farkına varılan Ankara rüzgar tüneliydi.
Ankara rüzgar tünelindeki geziye, sanayici ve işadamları büyük ilgi gösterdi. Şu anda
TÜBİTAK-SAGE tarafından işletilen tesisin
bölümleriyle ilgili bilgi veren Argün Katırcı,
1994 yılında Ankara Rüzgar Tüneli’nin içinin
temizlendiğini, pervane ve motor sistemlerinin bakım ve modernizasyonunun gerçekleştirildiğini, ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi
ve yenilenmesi amacıyla da çalışma yapıldığını söyledi. Ankara Rüzgar Tüneli’nin artık deneysel aerodinamik alanında hizmet
verebilecek bir yapıya kavuşturulduğunu
belirten Katırcı, 5 metrelik pervanede istenilen hızda rüzgarın elde edilebildiğini söyledi.

Türkiye’de bu boyutlarda test yapılan tek rüzgar tünelinin Ankara Rüzgar Tüneli olduğunu
ifade eden Katırcı, “ART, dünyadaki rüzgar
tünelleri arasında da önemli bir yere sahiptir”
dedi. Katırcı, gezide rüzgar tünelinde halen
hangi testlerin yapıldığı konusunda da işadamlarına bilgi verdi.
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Adnan Keskin, derneğin AR-GE
grubuna düzenlediği geziden dolayı teşekkür
etti ve Ankara Rüzgar Tüneli’ni herkesin görmesi gerektiğine dikkat çekti. Ulusal havacılık
sanayisinin geliştirilmesi için kurulan ancak
yaklaşık 40 yıl boyunca depo olarak kullanılan tesisin tekrar eski işlevine kavuşmasının
kendilerini memnun ettiğini belirten Keskin,
“Biz, bu geziden çok dersler çıkardık. 1940’lı
yıllarda rüzgar tünelinin yapılması hayal
edilmiş ve bu tesis Ankara’ya kazandırılmış.
Ancak 1950’li yıllarda Eskişehir’deki uçak
fabrikası kapatılınca, rüzgar tüneli de unutulmuş. Yaklaşık 40 yıllık bir kayıp ve ayıp söz
konusu. Demek ki, bu tesis kapatılmasaydı
Türkiye, havacılıkta daha farklı bir noktada
olabilirdi” dedi.

acinar@etik.com.tr
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ühendis kavramı ile ilgili farklı
tanımlar yapılagelmekte. Bir
yandan ‘mühendis’ kavramı
‘hendese’ kavramı ile ilişkilendirilerek
mühendisliğin bir ‘hesap işi’ olduğu düşünülmekte. Öte yandan, mühendisliğin
hem bilim ve teknolojinin gelişmesine
doğrudan katkı koyan, hem de bilim
ve teknolojinin kazanımlarını kullanarak, doğadaki kaynakları insanlığın
refahını artıracak araç ve malzemelere
dönüştüren bir etkinlik olduğu da dile
getirilmekte. Ancak doğanın sağladığı
kaynaklar tükenmez değildir ve giderek
de azalmaktadır. Bu nedenle de mühendisliğin giderek doğal kaynakları en
uygun kullanma ve onları sakınma işine
dönüşmekte olduğu da iddia edilebilir.
Yaşadığımız ve işimizi yaptığımız
çevre olan OSTİM’de farklı disiplinlerden
mühendis sayısının hızla artıyor olması
doğal olarak mühendisten beklentiler
çıtasını da yükseltmekte. Bu nedenledir
ki hepimizin mühendislik kavramı ve
mühendisin kim olduğu üzerine daha
çok kafa yorması gerekiyor.
İngilizce’deki ‘engineer’ (mühendis) sözcüğünün ‘engine’, yani ‘motor’
sözcüğünden geldiği düşünülür. Böyle
düşünülmesi özellikle de makina mühendislerinin hoşuna gitse de, bunun
doğru olmadığı iddia edilmekte. Gerçekte, ‘engineer’ sözcüğünün geldiği yerin
icat etmede yaratıcı kişi anlamına gelen
Latince ‘ingeniatorem’ terimi olduğu
söylenir (¹). Ne zaman bu tanım üzerinde düşünsem, 1999 yılında yaşadığımız

Ostim’li kümeler ATO’ya model
ATO Boya ve Hırdavat Komitesi, Ostim’deki kümelenme
faaliyetlerini model alarak kendi yapılarına uyarlayacaklar.

A

nkara Ticaret Odası (ATO) Boya
ve Hırdavat Komitesi, Ostim’i ziyaret etti. Kalabalık bir heyetle Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün
yeni binasına gelen komite üyeleri hem binayı gezdiler, hem de Ostim’de yürütülen
kümelenme çalışmaları hakkında ayrıntılı
bilgi aldılar. Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, komite üyelerine Ostim’de
yapılan faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Aydın, Ostim’in farklılığının kuruluşundan kaynaklandığını belirterek, “Cevat Dündar’ın kuruluşta uyguladığı
kurguyu bugünlere getirdik. Bugün artık
Ostim modelini Türk Cumhuriyetleri’ne ve
Ortadoğu ülkelerine uygulama projelerimiz
var” dedi.

Mühendis kime
denmeli?

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi
büyük deprem sürecinde yaşadığımız bir
olayı yeniden hatırlarım.
1999 büyük Marmara depreminin
üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti.
Bu depremin maddi ve manevi yıkımı
ile arkasında bıraktığı acılar kuşkusuz
çok büyük oldu. Ancak bu tür felaketlerin neden oldukları yıkım ve arkalarında
bıraktıkları acıların yanında herkes için
derslerle dolu olduğu da inkar edilemez.
Benim de büyük Marmara depremi
günlerinden kalan ve mühendisliğin ne
olduğunu sorgulayıp daha iyi anlamamı
sağlayan, unutamadığım bir an var:
Makina Mühendisleri Odası Ankara
Şubesi’nin deprem bölgesine yardım götüren ekibi içerisinde yer alan 20 kadar
mühendistik. 19 Ağustos 1999 günü,
sabaha karşı Adapazarı’na vardık. Hem
Ankara’da toplanan yardım malzemelerinin dağıtımını yapacak, hem de yardımcı olabileceğimiz başka alanlar olursa,
yardım edecektik. Açıkçası hiç birimiz
daha önce böyle bir yıkımın tanığı
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olmamıştık ve bir süre şaşkınlığımızı atamadık. Yardım malzemelerinin dağıtımını
yaptıktan sonra şehrin merkezinde kriz
merkezine yakın bir yerde beklemeye
başladık...
Gün ortalarına doğru iki genç ‘sizler
mühendismişsiniz?’ diyerek grubumuza
yaklaştı. Bitkin oldukları her hallerinden
belliydi. ‘Bizim’ dediler, ‘evimiz yıkıldı.
Biz iki kardeş kurtulduk. Ancak annemiz
enkaz altında kaldı. Siz mühendis olduğunuza göre bize yardım edebilirsiniz!’
Daha önce hiçbirimizin yaşamında
karşılaşmadığı, ancak çözümü mühendislerden beklenen bir problemle karşı
karşıya idik. Hepimiz öğrenciliğimizde
ya da mühendislik yaşamımızda birçok
problemle karşılaşıp, bunları çözmek için
uğraşmıştık. Ancak bu kez bambaşka
bir problem ile karşı karşıya idik. İki
çaresiz gence ne yanıt vereceğimizi
bilemeden, birkaç arkadaş üç kilometre
kadar yürüyerek enkaza vardık. Yolda ki sezgilerimiz bizi yanıltmamıştı,

İşbirliği çağrısı
Boya ve Hırdavat Komitesi üyeleri ise
Ostim için artık sadece Ankara’da değil,
Türkiye’nin pek çok bölgesinde büyük
bir marka bilincinin oluştuğunu kaydederek, “ATO olarak Ostim’le daha fazla
işbirliği yapıp Ankara’ya ve dolayısıyla
Türkiye’ye güç katmak istiyoruz” şeklinde düşüncelerini dile getirdiler.
Görüşmelerin ardından Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürü Adem Arıcı komite üyelerine hem binayı gezdirdi hem
de hizmet binasını farklı kılan özellikleri
anlattı. Başkan Aydın’la birlikte günün
anlamına binaen hatıra fotoğrafı çektiren
ATO Boya ve Hırdavat Komitesi, ilerleyen günlerde çalışma tabanını genişletmek üzere Ostim’den ayrıldı.

yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ancak
o gençler bize ne kırıldılar, ne kızdılar.
Yalnızca teşekkür ettiler ve ‘bir şeyler
yapabileceğinizi düşünmüştük’ dediler.
Sonra ben bu olayı çok düşündüm.
O iki genç orada bulunan ve çok çeşitli
mesleklerden olan insanlardan değil
mühendislerden bir şey istemişti. Ve o
iki delikanlının aslında mühendislerden
beklediği olağanüstü yaratıcılıktan başka
bir şey değildi. İnsanımızın ve toplumun
mühendisten temel beklentisinin yaratıcı
çözümler olduğunu, bu acı deneyimi
yaşadığımda anlamıştım.
Yaratıcılık kuşkusuz her insanın
temel özelliklerindendir. Ancak bir mühendisin yaratıcı olmasının yanı sıra bu
konuda ayrıca uzman olması da bekleniyor. Adapazarı’nda mühendislerden
yaratıcılık bekleyen iki gencin, mühendis
sözcüğünün Latince kökünden haberdar
olduklarını düşünmüyorum. Ancak içinde
bulundukları koşullar ve bu koşulların
neden olduğu sezgileri mühendislerden
olağanüstü bir yaratıcılık beklemelerine
yol açmıştı.
İçinde yaşadığımız zaman diliminde
de, hem dünyada hem de ülkemizde
önemli çıkmazlarla karşı karşıya olunduğuna göre, yaratıcı çözümlere her
zamankinden daha fazla ihtiyaç var.
Yaratıcığını geliştirmiş, yani mühendis
gibi davranabilen insanlara günümüz
toplumlarının en büyük özlemi olmalı.
(¹) Bir Mühendisin Dünyası, James L.
Adams, TÜBİTAK Yayınları
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Prof. Onaral: Kalkınma seferberliği Atatürk’ün
‘sanayi neferlerim’ dediği kişilerle olmuştur

çok çok önemli. Bu açıdan Avrupa’dan
Amerika’dan gördüğümüz kalıpları, modelleri alıp buraya getirmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu modellerin temel
ilkelerinin anlaşılıp, bizim kendi gerçeklerimize ve özgün değerlerimize uyarlanması
çok önemli. Anadolu kültürü ile yetişmiş
insanlar çok zengin bir yargı, görgü spektrumu taşırlar. Bizlerle burada bulunan 3
öğrenci vardı. Ben onlara Anadolu güzelleri
derim. Biz niye güzeliz derler, çünkü sizin
ruhunuz güzel, Anadolu’nun güzellikleriyle
donanmış ruhlarsınız, siz gerçekten güzelsiniz derim. Çocuklar ilk başta bunu duyunca
biraz tedirgin olurlar daha sonra birbirlerine
‘bir Anadolu güzeli daha geldi’ diye takılırlar.

Röportaj: Kemal ÇEKÜÇ

“Acaba birlikte çalışıp elimizdeki tüm kaynakları hedeflerimize yönlendirebilecek miyiz?”
Bu soruyu soran Prof. Dr.
Banu Onaral.
OSTİM Gazetesi olarak,
Türkiye’nin dâhilde ve hariçteki beyin gücünü kullanabilmesi, ülkemizde bilim ikliminin
oluşması ve yenilikçi yaşamı,
üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde hayata geçirmemiz
gerektiğini düşünen, düşünmekle kalmayıp her platformda
dile getiren, eyleme geçen bilim
insanımız, ünlü Türk girişimci
Nuri Demirağ’ın torunu Prof.
Dr. Onaral’la röportaj yaptık.

P

rof. Onaral’a Ankara’daki çalışmalarını, Ostim hakkındaki düşüncelerini, ülkemizin enerjisini
nasıl kullandığını-ya da kullanamadığını-, kendisinin misyonunu ve nihai amacını sorduk; ufkumuzu açan ve topluma
umut aşılayan, cesaret veren yanıtlar aldık…

Devlet Planlama, TÜBİTK, diğer ekonomik
kalkınma kurumlarını tanıma fırsatı buldum.
Ulusal inovasyon girişimi vasıtasıyla pek
çok ilişkiler kuruldu. Hazırlık, söylem dünya kıstaslarıyla yapılmakta yani farkındalık
başlamış ve bunun önünü açacak olan kişilerin farkındalığı çok önemli. Halkta da özgün
çalışıp yüksek katma değer gibi kavramları
anlamaya yönelik bir hazırlık var. Bana kalırsa kamunun da hazır olduğu ortada. Karar
vericiler sadece kamu değil, aynı zamanda
siyasal iradeye sahip kişilerde de bir farkındalık başlamış durumda. Beklentilerimizi
güç birliği yaparak, stratejik kaynakları birleştirerek gerçekleştirmemiz lazım. Benim
tek kaygım bu noktada. Acaba birlikte çalışıp elimizdeki tüm kaynakları hedeflerimize
yönlendirebilecek miyiz? Orada bir sorun
var. Fakat bu iki gün bu soruların büyük bir
kısmına cevap buldum.

-Bir misyon sahibi olduğunuzu biliyoruz?
Bunu ‘özgörev’ olarak tanımlıyorsunuz.
Ülkemizde pek çok ilde özellikle üniversite
sanayi işbirliği, bilim ekosistemi ve inovasbir model.
yon gibi konularda konferanslar veriyorsunuz? Misyonunuza bağlı olarak nihai
-Üniversite sanayi işbirliğinde öncü rolü
amacınız nedir?
oynaması gerekenleri; sivil toplum, özel
sektör, kamu, üniversite, yerel yönetimler, Prof. Onaral: Nihai amacım her sunumun
vs. sıralamak istesek, nasıl bir sıralama ya- sonunda Ankara’daysam eğer Ankara’nın
pabiliriz?
değerlerini zenginliklerini ulusal kalkınma
da gerçekleştirmek. Davamız Ankara’nın
Prof. Onaral: Sıralama diye bir şey düşünzenginliklerini; ki bu zenginlik sadece fiziki
meyelim. Herkesin katacağı bir değer var.
değil insani zenginlikleri de ulusal kalkınBirinin bazı nedenlerle öne geçmesi, diğermamızda değerlendirmek. Davamız budur.
lerini sürüklemesi söz konusu olabilir. Bu
Toplumun her kesimindeki bireylerin kaldurumda ben sivil toplum örgütleri veyahut
kâr gayesi gütmeyen kurumların öncülük kınmasıyla kalkınırız. Sektörlerin bir taneyapacağına inanıyorum. Burada bireylerin sini diğerinden soyutlamak söz konusu olaöncülüğünden daha çok, güç birliği uyum maz. Savunma Sanayi Gündemi’nin Ekim
ahenk içinde çalışabilen fakat farklı değer- sayısında bir yazım çıktı. Orada da bahsedileri bir araya getirebilenler öncü olacaklar. yorum. Savunma Sanayini diğer sanayiden
Genellikle kamudan beklenir bu önderlik. soyutlayamayız. Yalnızca yatırımlarımızı
Nitekim bu önderlik sorumluluğunu üzerine ona yapamayız. Bizim stratejik konulardaki
almış pek çok kuruluş var. Sanayi Bakan- bütün sektörlere yatırım yapıp, hep birlikte
lığı, Devlet Planlama diğer bakanlıklar da yükselmemiz söz konusu. Tabi bu sektörler
olabilir. Fakat esas itici gücün bence halkı yükselirken halk da birlikte refaha gidecektemsil eden sektör kuruluşları, sivil toplum tir. Demek ki olayımız topluma yarar sağörgütleri sonra üniversite paydaşlıkları ile lamaktır.

-Ankara’ya, Ostim’e zaman ayırdığınız
için teşekkür ediyoruz. İki günlük yoğun
bir çalışma temponuz vardı. Toplatırları,
katılımları ve Türk Paten Enstitüsü’nde -Ostim’i ve yönetimini, projelerini, hedefleOstim’in düzenlediği konferansa yönelik rini tanıdınız. Ostim OSB ve genel anlamilgiyi değerlendirir misiniz?
da Ostim Modeli hakkında gözlemlerinizi
özetle
anlatabilir misiniz? Ostim’de nasıl başlayacağını zannediyorum. Bunun için de
Prof. Onaral: Her şeyden önce bu çalışyönetim
liderliği var?
üretici elemanı çok önemli. Üretici, topluma
malar öz görevim olduğum için teşekküre
gerek olmadığını söylemek isterim. Çünkü Prof. Onaral: Kalkınma gönüllülerinden gidecek değeri son haline getiren kişiler olbu iki gün kendimize aldığımız hedefin bir bahsederken bireylerden bahsediyoruz ge- dukları için onların sözü geçecektir. O açıdan
parçasıydı ve bunun bir geçmişi de var. Tüm nellikle. Fakat OSTİM kurum olarak bir belli evrelerde belli öncüleri göreceğiz, belli
etkinliklerdeki katılım memnuniyet vericiy- kalkınma gönüllüsü. Çok çok özel bir yapı sözcülerimiz olacak. Biz hep birlikte oldudi. Sanayicilerin bu etkinliklerde bulunması ve bu yapının sadece söylemde değil de ğumuz için kimin bizim adımıza konuştuğu
çok güzeldi. Daha sonra TPE’deki konferan- eylemde olduğunu görmek benim için çok önemli olmayacak. Doğru sözü söylemeleri
sa katılım da beni çok etkiledi. Bu etkinliğin gönüllendirici oldu. Ostim, bilimin topluma bizim için çok önemli. Böylece siyasal irasunumu da çok gönülden hazırlanmış bir su- yarara dönüşmesini sağlayacak verimlilikte dede en sonunda isteseler de istemeseler de
numdu. O da beni çok duygulandırdı. Eksik yerler olması noktasında pek çok yapısalı bu dalganın bu hareketin içine girip hatta
olmayın. Sonrasındaki tepkilerde çok olum- gerçekleştirmiş. Yönetişimler yerleşmiş. yasal düzenlemelerle bize inandıklarını isluydu. Ben şunu hissetmekteyim; Türkiye Vakıflar, kâr gayesi güden kuruluşlar, med- pat edecekler.
en azından kendilerini kalkınma gönüllüleri yayla olan ilişkiler oturmuş ve elle tutulur -Ülkemizde ‘Bilim İnsanı’nın çalışma orolarak tanımlayan kişiler tarafından büyük şekilde çalışır halde. Bunların arasında bazı tamını; kanunlar, yönetmelikler genel olabir dönüşüme gelmiş bulunuyor ve bu dö- eksiklikler olabilir. Fakat onların da tamam- rak mevzuat, gelenek ve göreneklerimiz ve
nüşümde böylesi toplantılar ilk adımlardır. lanacağına eminim. Liderlik konusunda alışkanlıklar açısından nasıl değerlendiri-‘Yenilikçi Yaşam’ sunumunuzun içeriği şunu söylemek istiyorum: Türkiye’nin pek yorsunuz? Bir bilim ve bilişim iklimi nasıl
açısından, hedef kitleniz arasında olması çok bölgesinde gönlünü, halkın kalkınması- yaratılabilir?
gereken ‘karar vericililerin’ önemi nedir? na kendisini adamış pek çok kişi var. Fakat Prof. Onaral: Çok güzel bir soru. Bizim
Türkiye genelinde onların bu tür platform- pek çoğu birey olarak kalıp, bireysel çaba- esas gündemimiz bu. Yurtdışındaki beyin
larıyla bunu yapabileceklerini zannetmekte- gücümüzün en azından bir kısmının iki
lara ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ler. Ostim ise bu tür kişileri bir araya getirip, dünyalı olarak yaşamasını sağlayabilecek
Prof. Onaral: Türk-Amerikan Bilim İnsankurumsallaştırıp, bir altyapı oluşturmuş. Bu ortamların hazırlanmasında bu iklimin büları Akademisyenleri Derneği’nin Başkanı
altyapıydı bizim özlediğimiz, görmek istedi- tün düzenlemeleriyle bütün özendiricileriyolarak kamuyunu daha yakından tanıma
ğimiz. Türkiye’nin tümünde ortaya çıkması- le bütün ödüllendiricileriyle hazırlanması
fırsatı buldum. Gerek Sanayi Bakanlığı,
nı istediğimiz. Sanıyorum Ostim çok güzel

-Merhum girişimcimiz Nuri Demirağ’ın
torunu olmak özel bir anlam taşıyor. Onun
ismini vurgulamak da kendisini toplumsal
kalkınmaya, girişimciliğe adamış insanlar
için bir görev. ‘Nuri Demirağ’ın torunu’
vurgulaması ile anılmak sizin yükünüzü
ağırlaştırıyor mu?
Prof. Onaral: Çok enteresan bir şey var.
Yakın zamana kadar bunu kimse bilmezdi.
Bizde bahsetmezdik. Kalkınma seferberliği Atatürk’ün ‘sanayi neferlerim’ dediği
kişilerle olmuştur. Devlet altyapıları yapmış. Girişimciler de Atatürk ve onun etrafındakilerin desteklediği bir ekip. Sadece
büyükbabam yok. Büyükbabamın isminin
hatırlanıp, diğerlerinin unutulmuş olmasının nedeni, onun bazı çıkışlarının hezimetle
sonuçlanması olabilir belki de; bilmiyorum.
Büyükbabamın ölümünün 50’inci yılı 2008
yılıydı. Bizim ailemizi de şaşırtan belgeseller fotoğraflar çıkmaya başladı. Zaten bu
arşivlerin gerçekten bilirkişilerin eline geçmesi gerektiğine inandık ve o yüzden bana
geçti. En azından havacılık konusundakiler
babamdan bana geldiler. Büyükbabamın
ölümünden yarım asır geçtiği için ve halkımızın hatırlamak istemesinden dolayı biz de
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line ulaşacağını düşünüyorum. Zaman kaybetmememiz gerektiğine, ivedilikle üstüne
gitmemiz gerektiğine, özgün üretimlerin tasarımların üzerinde çalışmamız gerektiğine
inanıyorum.

tabi buna katkıda bulunmak istiyoruz. Bu
artık büyükbabamı değil, o devrin girişimcilerini hatırlatıp, gençlerimize anlatıp bir
Türk insanının insan gücünün yapabileceği
her şeyi yapabileceğini ispat etmiş kişileri
anlatmak şeklinde olduğu için yük değil bilakis bizim arkamızdaki bir rüzgar.
-Türkiye siyasal ve politik açılardan enerjisini sizce tam olarak kullanıyor mu?
Yanlış mı kullanıyor? Bizim ülke olarak
nelere odaklanmamız lazım? Dünyanın
gerçek gündemini kaçırıyor muyuz?
Prof. Onaral: Her ülke bizim geçtiğimiz
süreçlerden geçmek zorunda. Bilim insanları olarak sanayiciler olarak dikkatimizi

hedefimizden ayırmamamız gerekir. Hedefimiz bilgi ve bilimin ekonomik değere
dönüşmesidir. Toplumun refahıdır, toplumun kalkınmasıdır. Demek ki bizim dikkatimizin fazla dağılmaması gerekir. Fakat bu
süreçleri de yaşamak zorunda olduğumuz
düşüncesiyle hareket etmemiz, bilimsel
olarak yaklaşılan her konuda bir çözüm
olacağına inanmamız gerekir. Bu süreç
içinde dikkatimizi toparlamamız gereken
konulardan ayrılmamamız, vazgeçmememiz, yılmamamız gerektiğine inanıyorum.
Türkiye bugünlerde yaşadığımız olayların
aklıselim yaklaşımlarla üstesinden gelecektir. Doğru yolu bulacaktır ve bilimi esas itici
güç olarak kabul eden bir toplumun menzi-

Fakat diğer konularda yaşanması gereken
konular. Amerika’da da Çin’de de bunlar
yaşanıyor. Demokratik olmayan bir toplumda potansiyele yaklaşmak çok çok zor.
Demokratik düzeni Çin’in yakın bir gelecekte getirebileceğini zannetmiyoruz. Çünkü halkın büyük bir kesimi hala ekonominin bir parçası değil ve hala çok yoksul. Bu
nedenle Çin belli bir politika takip etmekte.
Bizim gibi bilim insanları politik düzenle
anlaşmasalar dahi o yolda yürümek zorundalar. Nitekim azimle stratejik bir şekilde
yürüyorlar. Onların yürüdüğü gibi biz de
yürüyeceğiz. Bizim gibi kalkınmakta olan
pek çok ülke de yürüyor. Mesela daha gelişmiş bir ülke olduğunu düşündüğünüz İspanya, çok zor devrelerden geçti. Fakat yolu
şaşmadı. Nitekim pek çok konuda kendini
dünyada birinci sıralara doğru yükseltmekte. Hâlbuki paralelinde yaşadıkları çok zor
şartlar vardı. Fakat onları sonunda çözdüler
ve ispat ettiler ki odaklanmış enerji gerçekten doğru enerjidir. Dağılmamamız lazım.
Bizim misyonumuz belli; özgörev belli. Bu
özgörev bizi hedefe ulaştıracak. Bu demek
değil ki biz diğer konulara kapalı kalacağız.
Bu türlü bir özgörevde katkısı olacak yasal
düzenlemeler siyasal irade bizim onlara
göndereceğimiz kavramlar politikalara dönüşünce gerçekleşecektir. Demek ki bizim
çok geniş düşünen kişiler olmamız lazım.
Fakat enerjimizi fazla dağıtmadan ulaşacağımız noktaya doğru yürümek zorundayız.
-Sizin konferanslarda Atatürk’ün sözlerine de atıfta bulunduğunuz bölümler oluyor. Örneğin ‘Ufuklara kadar görüyoruz,
daha ötesini görmeye çalışmalıyız’ şeklinde. Bununla neyi ifade ediyorsunuz?
Prof. Onaral: Belli nedenlerle belli süreçleri yaşadığı için bazı açıklar verip bizden
çıkarı olan bazı devletlerin girişimlerine
doğru cevaplar veremediğimiz için kaybettiğimiz bir zaman var. Bu zamanı aşmak için
elimizde çok gizli bir silah var. Bu da bizim
beyin gücümüz. Türkiye’nin içindeki beyin
gücü, Türkiye’nin dışındaki beyin gücü. Zamanı yakalamak konusunda bu gücü değer-

Ostim’in
Ankara’da
düzenlediği ve
Prof. Dr. Banu
Onaral’ın sunduğu
“Yenilikçi Yaşam”
konferansına
yoğun ilgi vardı.
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“Kalkınma gönüllülerinden
bahsederken bireylerden
bahsediyoruz genellikle.
Fakat OSTİM kurum olarak
bir kalkınma gönüllüsü. Çok
çok özel bir yapı ve bu yapının sadece söylemde değil de
eylemde olduğunu görmek
benim için çok gönüllendirici
oldu. Ostim, bilimin topluma
yarara dönüşmesini sağlayacak verimlilikte yerler olması
noktasında pek çok yapısalı
gerçekleştirmiş.”
lendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Fakat
zamanı yakalamak yani zaten koşmakta
olan diğerleriyle bir noktaya gelmek ve
onlarla birlikte koşamamak endişesi de var
bende. Bunun için bizim onların yakaladıklarının daha ötesinde çalışır pek çok konumuz olmalı pek çok yatırımımız olmalı. Hiç
kimsenin yapamayacağını Türkiye’de yapmak. Bunu nanoteknolojide yapmak, bunu
yenilenebilir enerjide yapmak. Böylelikle
pek çok yükselen konuda kimsenin düşünemediğini en önce Türkiye’de gerçekleştirmek. Bu tabi bir hayal gibi gözükebilir
fakat biz ilk örneğini somut olarak ODTÜ
Teknopark Bilişsel Bilimler Fakültesi ile
gerçekleştirmekteyiz. Olamaz bir şey yok.
Bu sadece buzulun bir ucu. Türkiye zamanı
yakalar, eğer iradesi, azmi ve sebatıyla çalışacak olursa. Yakalar ve ötesine geçer. Nasıl Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki dönemde
yapmışız, Osmanlı devrinde de herkesin
önüne geçtiğimiz dönemler olmuş, buna
parlak yükselme devirleri diyoruz. Böyle
bir şeyin olmamasının nedeni yok bence.
-Sizi bölgemizde bir yönetici, bir ‘uzman
kişi’ olarak görüyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ostim’in bundan sonra
üniversite sanayi işbirliği ve gündemindeki diğer projeleri için nasıl bir yol haritası
olmalı
Prof. Onaral: Beni aranıza almanız benim
için bir onur. Çok mutluyum ki Ankara’da
doğru adrese gelmiş bulunuyorum. Ben ve
arkadaşlarım elimizden geldiğince bu olayın parçası olacağız. Yol haritası çok ilginç
bir olaydır. İçerden çizilir yol haritası. El ele
kol kola vererek birlikte bir yol haritası çizeceğiz. Mühim olan sürdürülebilirliği planlamak. Bu sadece yapısal yönetişim açısından
değil ticari sürdürülebilirliği planlamak ve
zamanda da daha önce görülmemişleaynı zam
ri planlamak.
planlam Fakat her zaman evrilmesini
de öngörmek.
öngör
Yani evrilebilecek düzenleri
oturtacak yol haritası. Genellikle bizim her
zaman du
duruma, fırsatlara göre değişen bir
yol harita
haritamız vardır. Biz o kadar alışığızdır
ki evrilen
evrile stratejilerle birlikte çalışmaya,
hiç şaşırmayız.
şaşırm
Hedefimiz her zaman aynı
Fa
kalır. Fakat
fırsatları değerlendirebiliriz.
Hepimiz ortak yol haritasında yürüyüp aynı
zamanda yoldaş olacağız. Biz bu yolculuğa
sanıyorum bugün çıktık. Bu yolda düşme
kalkmalar
kalkmala olacaktır. Bizi şaşırtanlar olacaktır. Eğer bu
b tuzakları hazırlayanlardan daha
akıllıysak bazı çelişkileri öngörebilirsek bu
akıllıysak,
yür
yolda yürümeye
devam ederiz.
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İlk demonte ünite BNT’den

Kendi tasarımlarıyla farklı bir sektörde faaliyet gösteren BNT,
Anatomi ve Adli Tıp anabilim dallarında dünyanın ilk demonte
cihazlarını üreterek, büyük bir başarının altına imza attı.

Kayıkçı
kavgasına
hazır olun

Şefik ÇALIŞKAN

K

O

stim’de üretilmeyen şey yok denir
ya işte bunun en güzel örneklerinden
biri. BNT,1999 yılından beri Tıbbi
cihazlar, morg üniteleri , soğuk hava depoları, cenaze hizmet araçları alanlarında bine
varan ürün çeşidi ile Türk sanayisine hizmet
veriyor. Şirketimiz bünyesinde oluşturduğu
Ar-Ge grubu ile yaptığı çalışmalar sonucu,
Tıp fakültelerinin Anatomi ve Adli Tıp Anabilim dallarında çözüm üreten projeleri ile
Türkiye de İlk defa kendi tasarımlarını üreterek bu sektörün oluşumunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.
BNT; bulunduğu sektörün en iyisi olabilmek amacıyla müşteri memnuniyetini
ön planda tutan, Ar-Ge faaliyetleri ,kaliteli
üretim ve satış sonrası hizmetleri ayrılmaz
bir bütün olarak gören öncü bir firmadır.Bu
bağlamda, BNT istenilen hedeflere ulaşmak
için ;kaliteli üretimin ve sürekliliğin gerçekleşmesi amacıyla personelin memnuniyetini
ve gelişimini sağlamak amacıyla,genç ve dinamik personelin bilinçli katılımı için ortam
yaratmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarına uygun
doğru üretimi gerçekleştirmeyi, üretimde
sürekli güncellemeyi teknik destek ve satış
sonrası hizmetlerde en üst kaliteyi yakala-

mayı lider kuruluş olma yolunda sisteme ve
çalışanlara yatırım yapmayı kalite politikası
olarak belirlemiştir.
BNT, en kaliteli,en güvenilir ve en ekonomik ürünlerini ülkemizdeki ve dünyadaki
sektör kullanıcılarına üstün hizmet anlayışıyla ulaştırmanın gururuyla gelişmesine devam
etmekte ve bir dünya markası olmak yolunda
ilerlemektedir.
Şirketimiz TSE, İSO 9001, TSEK, CE
güvenlik ve standart belgeleri ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı garanti belgesi ve
satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesine
sahiptir. Şirketimiz gelişen teknolojiyi takip
ederek kendi bilgilerimizle bağdaştırıp yeni
kaliteli ürünler yaratmakta ve kalite güvencemizi daima müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.
BNT, teknolojinin gerektirdiği CNC makinalarla Ostim’de kurulu tesisinde üretimini gerçekleştirmektedir. Ürünlerin satış ve
projelendirilmesi için yurt çapında dağılmış
bayileri ve servis ağı ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Ayrıca ihracat çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

ayıkçı kavgasını herkes
bilir. İstanbul’da eskiden
kayıkçılık yapan esnaf,
kendi aralarında kavga yaparken ellerindeki küreklerle hızla
birbirlerine vurmaya çalışırlar.
Ancak hızla suya çarpan kürekler etrafa çok su sıçratırken aynı
zamanda çok ses de çıkarırlardı.
Tabi bu arada kayıkçı kavgasını
izleyenlere hem havada uçuşan
küreklerden hem de sıçrayan
sudan nasiplerini alırlardı. Kayıkçı
kavgasında kavganın taraflarına
bir şey olmaz, seyirciler ise hem
darbe alırlar hem de ıslanırlardı.
Siyasi hayatımızda 1950’den bu
yana kayıkçı kavgası sahnelenir.
1950 den bu yana taraflara
bir şey olmaz ama seyirci baya
sopa yer ve ıslanır. 1950 den
bu yana seyircinin değişmeyen
kaderi şudur: Enflasyonla halkı,
yüksek faizle devleti ve cari açıkla da ülkenin yarattığı katma değer elinden alınır. Katma değere
bu şekilde el konulamıyorsa, o
zaman ülke büyüme, devlet vergi, vatandaş da istihdam kaybına
tabi tutulur.

1950 den bu yana politikacılarımız iktidarı ve muhalefeti
ile bir türlü ülkemizin gerçek
sorunları ile yüzleşmek istemiyorlar. Gerçek sorunlardan kaynaklanan krizler çıktığında ise suni
krizlerle halkın dikkatini başka
yere çekerek cambaza bak oyunu sergiliyorlar. Yani iktidar ve
muhalefet aynı takımın oyuncuları birbirlerine karşı maç yapmıyorlar. Gerçekte halka karşı maç
yapıyorlar ama birbirlerine karşı
maç yapıyorlarmış gibi davranıyorlar. Hepsi de halkın sorununu çözmek için çalıştığını iddia
ediyor ama ne hikmetse 1950
den bu yana ülkemiz ekonomik
krizlerden kurtulamıyor. Bahane
hazır kimi zaman koalisyonlar,
kimi zaman askeri vesait, kimi
zaman uluslar arası kriz. Vs vs.

İktidar ya da muhalefet
Türkiye’nin temel sorunları olan;
kayıt dışılık, cari açık, işsizlik,
gelir dağılımındaki bozukluk,
şehirleşmedeki yetersizlik, sosyal
güvenlikteki dengesizlik, eğitimde
verimsizlik, adaletin geç işlemesi, enerjide ve tarımda dışa
Seçim yaklaşıyor ya iktidar
bağımlık gibi sorunlar hakkında
ve muhalefeti ile kayıkçı kavgası ne düşündüğünü bunları nasıl
başladı. Vay sizin zamanınızda
çözeceğini ve ne zaman çözecebir asgari ücretli şu kadar simit
ğini ortaya koymadan kayıkçıdan
alıyordu da bizim zamanımızda
ileri gidemez. Siyasi partilerimiz
şu kadar alıyor. Vay sizin zakayıkçıdan ödeye gidemezken,
vatandaş olarak bizlerinde 60
manınızda çiftçi bir litre mazotu
yıldan bu yana kayıkçıların kürek
şu kadar buğdaya alıyordu da
darbelerinden ve bizi ıslatmalarınbizim zamanımızda şu kadar
buğdaya alıyor. Bu laflar ülke- dan kurtulmamız gerekmektedir.
mizde eğitim süresinin 2,5 yıl
Bizlerin de siyasi partilerimize
olduğu zamanların lafı. Bu laflar bakarken ülkemizin temel sorunülkemizde şehirleşmenin düşük
larına getirdikleri çözümlere göre
olduğu zamanlara ait. Bir de
karar almamız gerekir. Aksi
bunu söylerken şöyle bir gerekçe halde bir altmış yıl daha kürek
buluyorlar: Halk bu şekilde anlı- darbelerine ve suda ıslanmaya
yormuş. Bu adeta halkın aklıyla hazır olmalıyız.
alay etmek. Ama politikacılarımız
Tarih, ibret alındığı zaman tekerbir türlü kendini yenileyemedi.
rür etmez.
Kendini yenileyemeyenler sistemi
yenileyemezler.

OCAK 2010

ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

13

DTM’den KOBİ’lere uzman neşteri

Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan ihracatçıların yeni
pazarlara açılma ve küresel rakipleri ile yarışabilme koşullarının iyileştirilmesine destek istedi.

D

OSEP öğrencileri ‘uğur böceği’ oluyor
Ostim OSEP öğrencilerine “kendi hayatının lideri olmak” konulu bir seminer verildi. Ayrıca öğrenciler Feza Gürsey Bilim Merkezini ziyaret ederek
burada çeşitli bilimsel deneyleri izleme ve gerçekleştirme imkanı buldular.

O

kul Sanayi Eğitim Projesi (OSEP)
öğrencilerine Uğur Böcekleri Projesi kapsamında “Kendi Hayatının Lideri Olmak” konulu seminer verildi.
Seminer Batıkent Endüstri Meslek Lisesi
Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.
Öğrencilerin de aktif katılım sağladığı seminerde hem iş hayatları hem de yaşamın
diğer noktaları ile ilgili gelişimlerine katkı
sağlamak üzere vurgulamalar yapıldı.
Seminer sonrasında OSEP Projesi Sorumlusu Hakan Ünsal, hoşgörü, dürüstlük, yurt sevgisi, girişimcilik ve iş ahlakı
değerlerini yaşatmak doğrultusunda konuların işlendiği seminerin öğrencilerimizin kişisel gelişimi, iş hayatına ve özel yaşantılarına bakışları açısından algılarında
önemli farklılıklar yaratacağını söyledi.

Yine Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
kapsamında OSEP’li öğrenciler, Feza
Gürsey Bilim Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler OSTİM OSB’nin katkıları ile gerçekleştirdikleri ziyarette teknik konular
başta olmak üzere birçok deney ve uygulamayı görme ve gerçekleştirme imkanı
buldular.
Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile önümüzdeki süreçte de benzer faaliyetlerin
devam edeceğini söyleyen proje yöneticileri, “çocukların mesleki bilgi ve uygulama becerileri kazanmaları kadar topluma
ve iş yaşantısına uyum sağlamaları ve
sağlıklı birer birey olarak kendilerini ifade
edebilmeleri de oldukça önemli” dediler.

ış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
Müsteşar Yardımcısı Ziya Altunyıldız, Dış Ticaret Genel Müdürü
İbrahim Şenel, KOBİ ve Kümelenme Daire Başkanı Aziz Murat Hatipoğlu ile DTM
uzmanlarından oluşan bir heyetle Ostim’de
incelemelerde bulundu. Heyet Ostim’deki
fabrikaları dolaştıktan sonra ihracatçıların
sorunlarını dinledi.
Ostim Yönetimini yönetim binasında
ziyaret eden DTM bölgedeki çalışmalar
ve projelere ilişkin ön bilgi aldı. Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Dış Ticaret
Müsteşarlığı’ndan ihracatçıların yeni pazarlara açılma ve küresel rakipleri ile yarışabilme koşullarının iyileştirilmesine destek
istedi. Bölgenin ihracat altyapısına ve üretimine ilişkin bilgi veren Aydın, “Ülkenin
üretime ve ihracata ihtiyacı var. Kaynaklarımızı yerli üretimle korurken, yapacağımız
ihracatla da ülkenin milli gelirini büyütmüş
oluruz” dedi.
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bir araya gelen ihracatçılar yabancı
dil, fuarlar, iadeler, yeni pazarlar ile bürokratik mevzuata ilişkin işlemlere yönelik
sorunlarını dile getirdiler. Dış ülkelerde
dış ticaret müşavirlerinden daha fazla destek isteyen ihracatçılar, özellikle Çin gibi
damping yaparak piyasalara giren ülkeler
karşısında da rekabet şanslarının azaldığını
söylediler.
Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Ziya
Altunyıldız, sanayicilerin sorunlarını tek
tek not alarak yanıtladı. Altunyıldız, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın kendilerini
görevlendirdiğini belirterek, “Sorun ve
çözüm önerilerini sizlerle paylaşalım istedik. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımız

Çağlayan’da Ostim’i ziyaret etmişti. Bu
çerçevede sizleri daha yakından görmek ve
çözüm önerilerinizi değerlendirmek istedik.
Birim müdürlerimizle Ostim’in sorunlarını,
projelerini birlikte konuşabilmek, bölgemizi değer yaratma zincirinde daha üst düzeye
çıkartmak amacıyla buradayız” diye konuştu.
Toplantı sonrası konuşma yapan Altunyıldız şunları söyledi: “Ostim’de gördüklerimiz
ve duyduklarımız son derece özgün. Ankara
ve ülke için bir fırsat. Bölgede kurulmuş olan
network işletme ve işletim modelleri, tedarik
ve pazarlama modelleri gerçekten Türkiye
için, belki de dünya için bir örnektir. Bunu
gördük tespit ettik. Ostim’i izliyoruz ama
bugün yakından gördük. Sorunları dinledik.
Çözüm odaklı olarak sizler için neler yapabiliriz. Pazarlama için neler yapabiliriz, ihracatta yeni pazarlar, yeni fırsatlar ve fuar destekleri için neler yapabiliriz. Dinlediğimiz
sorunlar içinde doğrudan bizim görev alanımıza girenler ve girmeyenler var. Üretim koşulları açısından ve başka kurumların görev
alanlarına giren konularda neler yapabiliriz.
Hepsini not aldık. Ticaret müşavirleri daha
proaktif olacak. Gittiğiniz ülkelerde sizleri
ziyaret edecekler. İhale ve pazar bilgilerini
size aktarabilirler. ‘Çağrı Merkezi’ adıyla bir
birim kuruyoruz; ihracatçılar tüm sorunlarını buraya iletebilecek; tüm başvurulara bu
merkezden yanıt verilecek.”
Altunyıldız, ayrıca dinledikleri sorunlar
ve beklentiler çerçevesinde Ostim’e ilişkin
bir rapor oluşturacaklarını, bu rapor üzerine bölge yönetimi ile yeniden bir araya
geleceklerini ve ihracatçılarla yapılan toplantıları periyodik olarak sürdüreceklerini
bildirdi.

TÜSİAV Başkanından takdir

O

stim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAV) Yönetim Kurulu
Başkanı Veli Sarıtoprak’ı vakıf merkezinde ziyaret etti. OSTİM Gazetesinde
yazıları da yer alan TÜSİAV Başkanı
Sarıtoprak, Aydın’a, OSTİM’deki yönetim başarısı, Türkiye’deki KOBİ’lere ve
sanayicilere ışık tutan örnek projelerinden
dolayı teşekkür plâketi takdim etti.
Sarıtoprak, “Biz de sivil toplum kuruluşu olarak, Ostim’le birlikte neler
yapabiliriz, onun araştırması içindeyiz.
Ankara’nın kalkınması için sorumlu mevkilerde olanların ellerini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Ostim’in

bölgemize yönelik her çalışmasını destekliyoruz ve onların yanında yere alacağız”
diye konuştu.
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Aydın da, TÜSİAV Başkanına Ostim’deki
çalışmalara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, firmaları kendi özerk alanlarına girmeden üniversite sanayi işbirliği,
güçbirliği projelerine dahil etmeye çalıştıklarını anlattı. Aydın, “İnsanlara bazen
heyecan vermek gerekiyor. Bazen itmek,
bazen tutmak gerekiyor. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmalıyız. Sonsuza kadar
yaşamak istiyorsak topluma faydalı işler
yapmalıyız. Bu yönde katkı verecek işbirliklerine açığız” diye konuştu.
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“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” ödül aldı
Koç Holding, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2009 Magellan Ödülleri’nde “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” Projesi ile gümüş ödülünü aldı.

K

oç Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, Koç Holding’in,
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi ile 81 il’de, 262 okulda, 8 bin
meslek lisesi öğrenciye ulaştığı belirtildi.
Koç Holding’in yarım düzineden fazla
ülke temsilcisinin 375 projeyle katıldığı
LACP tarafından düzenlenen 2009 Magellan Ödülleri’nde “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” Projesi’yle “community
relations” toplumla ilişkiler kategorisinde
gümüş ödül aldığı ifade edilen açıklamada,
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi
ile mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi
açısından önemine dikkat çekilirken, okul
ve işletme bağının kurulması suretiyle,
kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda
bulunmak hedefleniyor. Bu doğrultuda 81
ilde, 262 okulda, 8 bin meslek lisesi öğrencisine staj destekli eğitim bursu, koçluk ve
kişisel gelişim imkanları verilerek, bir yan-

dan gençler mesleki eğitime özendiriliyor
bir yandan da istihdama destek sağlanıyor”
denildi.
Açıklamada, projede 20 Koç Topluluğu Şirketi ve Migros’un verdiği destekle
sanayi-eğitim işbirliği için önemli örnekler
oluşturduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bu şirketlerin, Koç çalışanlarının bilgi
ve tecrübelerinin bursiyerlere aktarıldığı
koçluk buluşmaları, sektörlerin ihtiyacına göre branş bölümleri kurulması, yeni
teknolojiyi barındıran laboratuarların, uygulamalı staj imkanı, kültür-sanat gezileri
düzenlenmesi, gibi alanlarda destek vermektedir. ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ Projesi, çalışanlar tarafından koçluk
ve kişisel gelişim desteği sağlanması unsuru ile 2009’da da Özel Sektör Gönüllüleri
Derneği’nin ‘En Başarılı Gönüllülük Projesi’ ödülünü kazanmıştı.”

TESK prim ve vergi
Yeni
teşvik
sisteminden
borçlarına çözüm istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını, esnaf ve sanatkarların borçları için sıfır faiz ve en az 48 ay vade istedi.

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi istedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın
prim ve vergi borçlarına çözüm getirilmesini isteyerek, “Esnaf ve sanatkar üvey
evlat mı? Esnafın prim ve vergi borçlarına
çözüm getirilmesini istiyoruz. Ancak işverenlere her türlü kolaylık gösteriliyor. Bu da
haksız rekabete yol açıyor” dedi.
Palandöken, işverenlere gösterilen kolaylıkların esnaf ve sanatkara da gösterilmesini isteyerek, esnaf ve sanatkarın ihmal
edildiğini ileri sürdü. Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda ele alınan ve torba kanun
diye adlandırılan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı’nda esnafa yönelik hiçbir kolaylık

350 firma yararlandı

getirilmemesinin haksızlık olduğunu öne
süren TESK Genel Başkanı Palandöken
sunları kaydetti:
“Esnafın biriken prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını, işsizlik sigortasından dükkanını kapatan esnafın da yararlanmasını, 5084 sayılı Yasa ile getirilen ve
uygulaması 49 ilde 2012 yılına kadar uzatılan sigorta primi işveren hissesi desteğinden esnaf ve sanatkarın da yararlanmasını
istemiştik.
Esnafın ödenmemiş olan prim ve vergi
borçları ile biriken sosyal güvenlik destek
primi borçlarının acilen yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, yeni
bir düzenleme yapılarak, esnaf ve sanatkarlarımızın borçları en az 48 ay vade ve sıfır
faizle taksitlendirilmelidir.”

H

azine Müsteşarlığı, Aralık’ta yeni
teşvik sistemine göre 3 milyar
431 milyon tutarındaki 4 yatırım
projesi için teşvik belgesi düzenledi. Hazine Müsteşarlığı tarafından Aralık ayına
ilişkin düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Aralık ayında eski teşvik
belgesine bağlanan 547 milyon 414.8
bin TL tutarındaki 4 yatırım kapsamında
25 kişilik istihdam sağlanacağı belirtildi.
Aralık ayında eski sisteme göre teşvike
bağlanan en büyük yatırım, Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü’nün (TCDD)
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi’nin
İnönü Vezirhan Köseköy Hattı çerçevesinde teşvike bağlanan 517 milyon 557
bin TL’lik yatırım projesi oldu. Eski sisteme göre teşvike bağlanan ikinci yatırım

projesi ise 25 milyon 705.9 bin TL’lik
PTT Genel Müdürlüğü’nün modernizasyon projesi oldu.

Yeni sistemle 3.4 milyar tl’lik
yatırıma teşvik
14 Temmuz 2009 tarihli kararname
ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemine göre, Aralık ayında teşvik belgesine
bağlanan 3 milyar 430 milyon 964 bin
TL sabit yatırım tutarındaki 248 yatırım
kapsamında 11 bin 807 kişilik istihdam
sağlanacağı belirtildi. Yeni teşvik sistemine göre verilen teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makine ve techizat
tutarı toplam 944 milyon 275.5 bin dolar
olacak.

ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ
velisaritoprak@gmail.com

Veli SARITOPRAK

KOBİ’ler
ve barter
sistemi

OCAK 2010

Çemsa çelik gibi sağlam

3 yıl gibi kısa bir sürede Ankara’nın lider vasıflı çelik satıcılarından
biri haline gelen Çemsa, emin adımlarla büyümeye devam ediyor.

T

ürkiye 2010 yılına büyük ümitlerle girdi.
2008 ve 2009’da yoğun bir şekilde
yaşanan Global krizin 2010 yılında daha
az zarar verecek bir şekilde atlatılması 72 milyon insanın en büyük dileği. Kuşkusuz bizim
yaşadığımız aynı ekonomik sıkıntı ve problemleri bugünün gelişmiş bütün ülkeleri de yaşadı
ve yaşıyor. Gelişmiş ülkelerin ve zengin ekonomilerin büyük krizleri zararsız atlatmalarında
geliştirdikleri finansal sistemlerin büyük payı
vardır. İşte bu sistemlerden birisi ve en önemlisi PARASIZ TİCARET BARTER sistemidir.
Bu konuda bir kitap ta yazan M.Sırrı ŞİMŞEK’ in tanımı ile BARTER; “Barter Ticaret
Sistemi, bilinmeli ki paranın mal piyasalarından çok, mali piyasalarda kullanılır olmasından
kaynaklanan ihtiyacın giderilmesi için ortaya
çıkmış bir enstrümandır. Barter Endüstrisi; ciddi, kaliteli, ürününe güvenen şirketlerin içinde
çalıştığı bir bilgi iletişim sistemidir”
2000 yılı başından itibaren ülkemizde
büyüme gösteren Barter uygulamasının özünde parasız ticaret veya bir diğer tanımla borç
ve alacağa karşılık mal ve hizmetle ödeme
yatmaktadır. İlk kez 45-50 yıl önce Amerika
Birleşik Devletlerinde nakit tasarruf yöntemi olarak kullanılmaya başlanan ve sermaye
ihtiyacının karşılanmasını, stokların eritilmesini,
yeni pazarlara ulaşmasını sağlayan BARTER
SİSTEMİ, tüm dünyada olduğu gibi bugün
Türkiye’de de yaygın bir şekilde kullanılan
bir ticaret şekli olmuştur. Ve özellikle global
krizin en yoğun bir şekilde hüküm sürdüğü
2008 ve 2009 yıllarında KOBİ’ ler BARTER’
a daha çok yönelmiş , satın alınan mal ve
hizmetlerin bedelleri para ile değil yine ürün
ve hizmetle ödemişlerdir. Bu sistem ile şirketler hem stoklarını eritme fırsatı elde etmişler
hem de ihtiyaçlarını karşılayarak yeni yatırımlara başlayabilmişlerdir. Görünen o ki 2010
lu yıllarda da BARTER uygulaması daha da
yaygınlaşacak ve daha çok işletme tarafından
kullanılacaktır. Çünkü bu sistemle özellikle borç
yapılandırılması ve alacak tahsili etkin bir şekilde gerçekleştirilmekte, Barter sistemi iş dünyasına ilaç gibi gelmektedir. Türkiye’de takas
işleri ile ilgilenen yaklaşık 50-60 Barter firması
faaliyet göstermekte ve özellikle KOBİ’ lere
hizmet vermektedir. OSTİM dergisi okuyucusu
sanayici
y ve işadamlarının
ş
ve KOBİ sahiplerinin
p
BARTER sistemine bir göz atmalarında ve enine boyuna incelemelerinde yarar
görürüz.
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Ş

irketimiz 2006 yılında Ankara’
nın sanayi gözbebeği Ostim’ de
kurulmuştur. Şu anda toplam 8
çalışanı ve yaklaşık 2000 ton pro-aktif
stok miktarı ile Ankaralı sanayicilerimize hizmet vermekteyiz. Çemsa, 3
yıl gibi bir zamanda Ankara’ nın lider
vasıflı çelik satıcısı haline gelmiştir.
Bu başarının kısa bir zamanda bu seviyelere gelme sebebi başta saygıdeğer müşterilerimiz ve büyük özveri ile
emek sarfeden kıymetli mesai arkadaşlarımızın sayesindedir.
Satışını gerçekleştirdiğimiz ürünler
arasında yuvarlak, altıköşe, kare, lama
kesitlerinde, başta Asil Çelik ve Çemtaş olmak üzere, Kardemir, Kroman,
Çolakoğlu, Habaş ve İçdaş gibi değerli
çelik hammadde üreticilerinin ürettiği
kütüklerin 1. sınıf haddehaneler tarafından haddelenen karbon(imalat) çelikleri ve transmisyon milleri, OMK,
ABS, DSS ,Red October ve Ori Martin gibi küresel çelik devlerinin karbon, ıslah ve sementasyon vb. kaliteli
çelikleri, Mittal, Capresa, GSW, Sa-

arstahl gibi parlak çelik üretici devlerinin Otomat Çelikleri ve diğer parlak
çelikleri, Kuzey ülkeleri ve Avrupa’
nın en değerli fabrikalarının her kalite
ve kesitte dikişsiz çelik çekme boruları yer almaktadır. Çemsa işlem bazında, sıcak hadde, yağlı doğrultulmuş,
kabuk soyulmuş, soğuk çekilmiş ve
taşlanmış çelik ürünlerini bulundurmaktadır. Malzemeleri kalitesine göre
SAE 1010-1020-1030-1040-1050, C
35-40-45, SAE 4140-42CrMo4, SAE
8620-21NiCrMo2, 1.7131-16MnCr5,
St37-2, St44-2, St52-3, St 60-2,
9SMnPb36 gibi örneklendirilecek
ürünleri ürün yelpazesinde bulundurmaktadır.
Çemsa, müşteri memnuniyetini
güvenilir hizmet, hızlı servis ve minimum fiyat politikası gözeterek karşılamaya çalışmaktadır. Firmamız geniş
ve etkili bir teknik ve iktisadi kadroya
sahip olup, hedeflenen işi ilmine göre
yapmayı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler satmayı kendisine hedef
kılmıştır. Biz Çemsa Çelik olarak di-

rekt satışını yaptığımız ürünlerin ilgili
dünya standartlarına uygunluğunu ve
hizmet kalitesinin müşteri beklentilerinin üstüne çıkmasını kendimize misyon olarak belirlemişizdir. Bu sebepledir ki, firmamız bünyesinde 30 yıllık
sanayi tecrübesi ile Mustafa Avan,
Makine Mühendisi olarak bendeniz,
teknik satış ve satış öncesi ve sonrası
destek olarak Metalurji ve Malzeme
Mühendisi Bora OLCAY, uzman
bir iktisatçı ve Mali Müşavir Haydar
AYDIN müşterilerimize en kaliteli
hizmeti sunabilmek için gecesini gündüzüne katmaktadır.
Şirketimiz 2010 yılıyla beraber
yeni açılımlar yapmayı kendine hedef
kılmıştır. Bu yıl ve ilerleyen yıllarda
Ankara’ da bir ilki gerçekleştirerek
yurtdışından siparişe özel vasıflı çelik
ürünleri getirmeyi planlıyoruz. Bunu
işlemi değerli müşterilerimizin istekleri doğrultusunda gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.
Yine ilerleyen yıllardaki hedefimiz
Ostim sanayisinin hızlı, güvenilir ve
kaliteli hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla çelik üretim tesisi
kurmayı planlıyoruz. Bu tesiste ilk
yıllarda doğrultma, kumlama, soğuk
çekme, kabuk soyma, taşlama işlemlerinden sonra sıcak haddeleme tesisini faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’ nin küresel senaryoda iyi bir oyuncu olabilmesi için
her vatandaşın, kurumun ve kuruluşun
üzerine düşen görevi layıkıyla yapması gerekmektedir. Bizde üzerimize düşeni yapabilirsek ne mutlu bize…
Tüm Ostim’ e kendi sesini duyurma
fırsatını sunduğu için başta Orhan
Aydın ve Ostim Yönetim Kurulu’ na
ve tüm emeği geçen insanlara buran
teşekkür etmek istiyorum.

ORSİAD, üyeleri ile Irak pazarında
O

stim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve
Yöneticileri Derneği (ORSİAD), düzenlemiş olduğu organizasyon ile 13-17 Aralık 2009 tarihlerinde
Irak’a gitti.
Ostimli işadamları Erbil Trade Solo Exhibition - Erbil
Uluslararası İnşaat, Enerji, Belediye Ekipmanları ve Endüstri Fuarına katılımlarını sağlayarak, Kuzey Irak pazarına girişlerine destek oldu.
ORSİAD Yönetim Kurulu üyeleri fuarda bulunarak OSTİM ve ORSİAD’ı tanıtarak, bölge sanayicilerini temsil ettiler.
Pyramids International Group ile yapmış olduğu anlaşma
ile fuarda ORSİAD’dan katılımcı olarak 14 firma yer aldı.
Yenersan, Teknikon İnşaat Makinaları, Dündar Elektrik,
Elfa Metal, Doğan Tel Örgü, Tamer İnşaat Çelik Kalıpları, Kardelen Makine, Rasim Makine, Bekotaş Boya Sanayi,
Göksun Makine, Ersan Elektrik, Emtaş Motor Sanayi, Tempo Pompa, Aydın Makine, Beton Teknik firmaları katıldı.
Kuzey Irak’ta ki inşaat firmaları ve işadamlarına ziyarette bulunuldu ayrıca Erbil Vali Vekili Tahir A. Osman ve
Kerküklü encümen üyeleri ile görüşüldü. Katılımcı firmalar,
fuar dönüşü Kuzey Irak Pazarı ile ilgili toplantılar yaparak iş
girişimlerinde bulundular.
Dernek Başkanı Özcan Ülgener, Ostimli sanayiciler için
Irak pazarının önemli olduğunu, benzer organizasyonların
önümüzdeki günlerde de yapılacağını söyledi.
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“Türk sanayicisinin yapamayacağı hiçbir şey yok”

“Sanayisi bağımsız olamayan, sürekli ithal sanayi ürünlerine mahkûm bir ülkenin ekonomik bağımsızlığından bahsetmek mümkün mü? Kendin üreteceksin ve pazarlayacaksın. Türk sanayisinin altından kalkamayacağı iş yok.”
dık, bazı parçalarını da değiştirdik. Dolayısıyla
ortaya bu motor çıktı. Özgün tasarımdır ama
bundan sonra biz bu motorun hem çok büyük
hem de çok küçük versiyon grubunu da yapabiliriz. Tasarım için kimseye ihtiyacımız yok,
bu kabiliyetimiz var. Esasında işin en önemli
kısmı biz motorlarımıza güvendiğimiz için
kendi markamızı verdik. Türkiye’de otomotivde yerli marka bir tek pancar motor vardır
onun dışında yerli marka bulamazsınız.
-Halen ihracat yapıyor musunuz, yapıyorsanız hangi ülkelere?
-Şu anda motor olarak ihracatımız Fransa,
İtalya, Türki Cumhuriyetlere var. Suriye, Irak
gibi dünyanın pek çok ülkesine başka bir imalatın motoru olarak gidiyor. Mesela jeneratör
gidiyor ama üzerinde bizim motorumuz var.
Bu şekilde de dolaylı ihracat yapıyoruz.

Sedat ÇELİKDOĞAN

S

anayisi bağımsız olamayan, sürekli
ithal sanayi ürünlerine mahkûm bir
ülkenin ekonomik bağımsızlığından
bahsetmek mümkün mü?”
Başarılı sanayicilerimizden, imalatını ürününe duyduğu güvenle YAVUZ MOTOR
adı ile markalaştıran, sanayiciliğin eğitimini önce okulda alan, kariyer yapan, sonra
da kamuya idealist bir devlet memuru olarak hizmet veren ve oradan bizzat sanayiciliğe soyunan Çelikdoğan’la sohbet ettik.
Gerek kendi motor fabrikasını gerekse motor verdiği işyerlerini birlikte dolaştık. Üretime odaklanmış enerjik ve idealist azmine
tanıklık ettik. Sıkıntıları ve dertleri tabi ki
var; ama kişisel değil. Anlattıkları ve hissettikleri ile sanayicilerin, girişimcilerin ve
tüm üreticilerin duygularını yansıtıyor…
-Sayın Çelikdoğan, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Ben, 1943 Manisa Turgutlu doğumluyum.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisliği mezunuyum. Çalışmaya
başladığımız yıllarda Türk motor sanayi kurulmamıştı. Türkiye’de motor sanayi yoktu.
Sanayileşme hamlesinin olduğu yıllara gidersek; ülkemiz elektromekanikte yok, elektrikte
yok, makine sanayinde yok. Birçok sektörde
Türkiye’nin gelişmesi için sanayileşme hamlesi başlatıldı. Benim başlangıçta sanayi koordinatörlüğünü yaptığım TESTAŞ kuruluşu
var. Elektromekanik sanayinde TEMSAN
var. TÜMOSAN Türk motor sanayi olmak
üzere, bir de GERKONSAN o dönemde kuruldu. Bütün sektörlerde Türkiye üretim yapacak, sanayileşecek ve batı ülkelerine yetişecek
şekilde bir sanayi politikası oluşturuldu. O zaman TÜMOSAN’ın kurucu genel müdürlüğü
görevini yaptım. Neticede otomotiv sanayine
girdik. Zaten belli kariyerimiz boyunca hep
motorla uğraştık.
-Akademik kariyeriniz var, kamuda çalışmış,
memuriyet yapmışsınız. Sanayici olma fikri
nasıl başladı? Sanırım Ostim’le de bağlantılı
bu yönü var?
Sanayici olma fikri TÜMOSAN’a başlayınca oluştu. İstanbul’daydım o zaman. Akademik kariyer yaparken motorsiklet, bisiklet
fabrikasında da danışmanlık yapıyordum. Bisiklet, motorsiklet ve duvar saati üretimi yapıyorduk. Tabi üniversite esas olmak üzere bir
sanayici olma fikri oradan başladı. Daha son-

ra da TÜMOSAN’la otomotiv sanayinin tam
içerisine girmiş oldum. Ostim’le bağlantısı
şöyle; TÜMOSAN’da görev aldık. Konya’da
motor fabrikası İtalyan Fiat’la kuruldu. Sonra
yine Fiat’la ilk motor fabrikası kuruldu. O da
üretimine devam ediyor. Burası çok önemli;
kamyon motorları için de Aksaray’da Mercedes motorlarını üreten fabrikayı kurduk. Orada
2 bin 500 Mercedes motoru ürettik. Konya’da
da yıllık 15-20 bin kadar traktör motoru ürettik TÜMOSAN olarak. Bu çalışmaların etrafında bir de Volvo ile anlaşma yaptık. Bunlar
dünyanın süper otomobil firmalarıdır. Kendi
konularında lider durumdadırlar. Minibüs
ve kamyonetler de hafif dizel motoru için
de Japon Mitsubishi ile anlaştık. Bütün bunları yaptık bitirdik. Zamanın hükümeti uzun
süre devam etmeyince biz Konya’daki tesisle
Mercedes fabrikasını bitirebildik. Diğerlerini
gelen iktidarlar durdurdular. Eğer durdurulmamış olsaydı bugün bir Volvo motoru da
üretilmiş olacaktı, Mitsubishi motoru da üretilmiş olacaktı. Böylelikle biz sanayiye girmiş
olduk.
-Firmanız Yavuz Motor’un özgeçmişi nedir?
Bize kurulması gelişmesi ve yapısı ve kapasitesi hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Geçmişte 7 yıl kadar da HEMA Grubu’nda
çalıştım. Birçok fabrikayı bünyelerinde barındırıyorlardı. Arkadaşlarımızdan birisi Suudi
Arabistan’a gitmişti. Dönünce bir iş kurma
durumu oluştu onunla. Bir şirket kurduk, sanayiye adım attık….
Yavuz Motor’un kapalı alanı 4 bin metrekaredir. 21 bin 500 metrekarede açık alanı var.
120 civarında personel var. Bugün 40 beygirden 260 beygire kadar motor üretiyoruz.
Jeneratör motoru yapıyoruz, kamyon motoru
yapıyoruz, traktör motoru zaten büyük ihracatımızı oluşturuyor, iş makinaları motoru yapıyoruz. Bütün uygulamaların hepsinde varız.
Firmanın eğer bir ihtiyacı varsa adaptasyon
çalışmalarını yapıp motorla birlikte aradaki
adaptasyon parçalarını da yapıp veriyoruz.
-İmalatını yaptığınız ürünler neler? Uygulama alanları ve sektördeki önemini anlatır
mısınız? Bir de yeni ve özgün tasarımlarınız
var mı?
Yavuz motorun tasarımı, eskiden gelen
tecrübelerimiz ve deneyimlerimizle tamamen
bize aittir. Bazı müşterek parçaları da maliyetlerini ucuzlatmak için yan sanayiden kullan-

-Üniversite sanayi işbirliğine ilişkin gözlemleriniz neler? Ostim’in bu yöndeki girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
TÜMOSAN’dan ayrıldıktan sonra Başkan
Orhan Aydın, Ostim’i bir holding haline getirelim diye bir Ostim Yatırım şirketi kuralım dediler. O şirketi kurduk, Ostim enerjiyi
kurduk. Bu çalışmalar 2 buçuk 3 sene sürdü.
O dönemde Ankara’nın raylı sistemlerinin
vagonlarını biz yapalım dedik. Ama önümüz
açılmayınca biz de yedek parçalarına yöneldik. O zamanlarda 70-80 yedek parçayı uzun
süre verdik. Burada Ostim Yatırım’ın da 2
buçuk 3 sene başkanlığını yaptım. Daha sonra
tabi Ostim grubu içerisinde bulunup Ostim’i
tanımış oldum. Ostim değişik ve güzel bir
modeldir. O sıralarda biz Ostim’i model olarak ihraç etmek üzerede Azerbaycan ve bazı
Afrika ülkelerine ziyaretler yaptık, halen de
bu potansiyel mevcuttur. Ostim Yatırım buradaki yatırımcının ufkunu açıyor. Burada
önemli bir büyüme yaşandı. Bunun sonunda
enerji santrali, danışmanlık şirketleri, arka arkaya çok güzel şeyler oldu. Bu gelinen nokta
fevkalade güzeldir. Sanayicinin ve Ostim’li
yöneticilerin anlayışı güzel işlerin ortaya çıkmasını sağladı. Ama Türkiye’nin bir ürün geliştirme veya ar-ge gibi faaliyeti olmadığından
gelişmeler istediğimiz hız da olmadı. Daha
sonra ben Başbakan Başdanışmanlığı görevinde bulunduğum dönemde Ostim’de ar-ge
faaliyetleri için 10 milyon dolarlık bir bütçe
oluşturduk. Böyle bir çalışma da yaptık. Şimdi Ostim’de küme çalışmaları yapılıyor. Bu
çalışmalar yeni yeni tohumlar. Esas hedefine
gidebilmiş değil. Ostim tarafından yapılan bu
benzeri işler fevkalade güzel. Ama devletin
ar-ge ve ürün geliştirme noktasındaki yaklaşımlarında eksikler var. Sadece TÜBİTAK’a
bağlı gidiliyor. Burada geniş çaplı bir devlet
politikası oluşturulması lazım.
-Hem sektörde karşılaştığınız sorunlar hem
de iç ve dış pazarlara yönelik sıkıntılarınız
neler? Bir de ithal makine ve motor alışkanlığı karşısında ne durumdayız? Bu alışkanlık ne zaman bitecek?
Kurulduğumuzda biz ihracatla başladık. O
zaman bizim teşvik belgesinde 20 bin dolar
barajını aşar iseniz size bütün destekleri veriyorlardı. Biz sadece 1 ay sonunda 1 milyon
dolar yaptık. Ondan sonra motor işine girdik.
Biz her ayda 30-40 milyon dolar ihracat yaptık. Biz ihracata başladığımızda 1.65 TL’lik
kurla başladık. Her şeye zam geldi ama döviz kuru 1.15’e kadar düştü. Artık zarar ettik.

Bu noktada dolar bazında ihracatı bıraktık ve
firmamız nefes aldı. Dolayısıyla kur politikası ihracatçıyı vurmuştur. Bana göre bugün
ihracat yapanların yarısı zarar ediyor. Düşük
kur yüksek faiz politikası ihracatçıyı vuruyor,
yöneticiyi vuruyor. Neden derseniz, döviz
kuru ucuz olunca Çin malına gidiliyor, Çin
malına gidilince üreticinin malı gitmiyor.
İkincisi üreticiyi yüksek faiz vuruyor. Yüksek faizi benim Türk firmalarım kullanıyor.
Faizi yüksek olunca maliyetleri artıyor. Döviz kurunu ucuzlatınca da yurt dışından gelen mallar ucuzluyor, iki yerden darbe yiyor.
Bundan dolayı sanayi çok büyük sıkıntıdadır.
KOBİ’lerin yüzde 50’si çok büyük sıkıntıda,
yüzde 25’i de para kazanmadan çalışıyor. Bunun sonucunda bankacılık sektörü inanılmaz
şekilde her sene katlanarak kar ediyor. Üretim
sektöründeki KOBİ’lerin alamadıklarını onlar
kar olarak kendi hanelerine yazıyorlar.
-Kriz deyince Türkiye’nin kriz karşısındaki
konumu nedir? Biz hakikaten iyi durumda
mıyız? Gerek sanayi, gerekse ekonominin
diğer alanlarında ülke kalkınması için karar
vericilere önerileriniz var mı?
Türkiye kriz karşısında dirençli bir yapı
sergilemekle beraber piyasada genel bir çöküntü yaşandı. Özellikle sanayiciler krizin etkisini an be an hissettikler. Türkiye ekonomik
anlamda büyük bir kalkınma hamlesi yapabilecek potansiyele ve güce sahiptir. Yeter ki bu
konuda karar vericiler gerekli düzenlemeleri
yapabilsinler. Türk sanayisinin ve Türk sanayicisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Eğer
ki ekonomiyi kalkındırmak diğer alanlarda
kalkınmak istiyorsak sanayiye, ağır ve yan
sanayiye, sanayiciye gerekli desteği vermeliyiz. Dünyada hızlı gelişim göstermiş bütün
ülkeler sanayiye verdiği önemle bunu gerçekleştirmiştir. Maliyetleri daha makul düzeylere
çekecek, sanayiciye yeni yatırımlara yönlendirecek kararlar alınmalı. Ancak bu şekilde
Türk sanayisi kalkınabilir.
-Sanayicide ve ekonomideki bağımsızlığın
ülkenin ekonomik ve bağımsızlığı v e egemenliği açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Herşeyi ithal eden bir ülke özgür ve
egemen olabilir mi?
Sanayisi bağımsız olamayan, sürekli ithal
sanayi ürünlerine mahkum bir ülkenin ekonomik bağımsızlığından bahsetmek mümkün
mü? Kendin üreteceksin ve bunu pazarlayacaksın. Türk sanayisinin altından kalkamayacağı iş yok. Bakın bugün Ostim’de yapılan
çalışmalar bunun çok güzel örneğidir. Gelişmiş ülkelerin tamamı sanayi ihraç eden ülkelerdir. Türkiye’nin dışa bağımlı bir sanayiyle
gelişmiş ülkelerle baş etmesi mümkün değildir. Zaten üretimin olmadığı yerde ekonomik
bağımsızlık ve tam egemenlikten bahsetmek
yanlış olur.
-Firmanız Yavuz Motor’un bundan sonraki
kurumsal hedefleri nelerdir?
Yavuz Motor olarak her geçen gün yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretim
ağımızı genişleterek farklı modeller üzerinde
de çalışmalar yapacağız..
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Fikri bulan 1 milyonu kapacak

TOBB’un ana sponsorluğunda düzenlenen girişimci fikirlerin ödüllendirildiği “Bir Fikrin mi Var?” isimli yarışmada toplam 1 milyon lira ödül dağıtılacak. Ayrıca girişimci gençler kendi şirketlerini kurmaları için desteklenecek.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), LabX, Özyeğin Üniversitesi, GYİAD (Genç Yönetici ve İşadamları Derneği), Microsoft ve UK Trade
and Investment ortaklığıyla gerçekleştirilen
yarışma düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.
Basın toplantısında konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 30 yaş altı
yüzde 65’lik bir nüfus bulunduğuna dikkati
çekerek, bunun ‘’müthiş bir potansiyel ve
enerji’’ olduğunu, doğru yönlendirilmesi
durumunda tüm ülkenin ‘’şahlanacağını’’,
doğru yönlendirilmemesi durumunda ise
umutsuz ve geleceğinden karamsar insanlar
olacağını kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, bu yıl üçüncü kez düzenlenen ‘’birFİKRİNmiVAR?’’ girişimcilik
yarışmasının tanıtıldığı basın toplantısında
yaptığı konuşmada, Türkiye’deki işsizlik
sorununa değinerek, ana sorunun ve çözüm
yolunun konuşulmadığını, çözüm yoluna
katkı sağlayanlara destek verenin olmadığını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
‘’Bugün 6 milyon insan umutsuz, evinde. 6 milyon insanın geleceğe dair umudu
yok. 700 bin genç her yıl işgücü piyasasına
giren geliyor. Bu 700 bin gence iş bulacağız. Ne için? Bu ülkenin zenginliği, refahı,
mutluluğu için. Yoksa yarın şikayet edeceğimiz daha başka konular çıkar ortaya.
Meksika’daki gibi 5 metrelik duvarlar arasında mı yaşamak istiyorsunuz? O zaman
ne yapmamız lazım? İnsanlara iş bulmamız

lazım. İş bulabilmenin yolu da girişimcilik’’ şeklinde konuştu.
----------------------------------------------------

Müthiş bir potansiyel

----------------------------------------------------Gençlerin ve kadınların ihmal edildiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, ‘’30 yaş altı
yüzde 65... Müthiş bir potansiyel ve enerji. Bu enerjiyi doğru yönlendirirsek tüm
ülke şahlanacak. Doğru yönlendiremezsek
umutsuz, geleceğinden karamsar insanlar
olacak. Bunun için TOBB Genç Girişimci-

Genel Fuar Takvimi

OCAK – ŞUBAT 2010

Fuarın Adı: EF Endüstri 2010 3. Makine ve Otomasyon Fuarı
Fuarın Tarihi: 21-24 Ocak 2010
Yer:
İstanbul Fuar Merkezi – Yeşilköy - İSTANBUL
Fuarın Adı: Subconist 2010 8.Uluslararası Yan Sanayi Ürünleri
Fuarın Tarihi: 21-24 Ocak 2010
Yer: İstanbul Fuar Merkezi – Yeşilköy - İSTANBUL
Fuarın Adı: Makine Fuarı
Fuarın Tarihi: 03-07 Şubat 2010
Yer: Çorum TSO Fuar Merkezi - ÇORUM
Fuarın Adı: Win Makine, Yüzey İşlem, Kaynak Teknolojileri, Lojistik Fuarı ‘10
Fuarın Tarihi: 04-07 Şubat 2010
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - İSTANBUL
Fuarın Adı: Avrasya Boat Show 2010 4.Deniz Araçları,
Ekipmanları ve Aksesuarları
Fuarın Tarihi: 12-21 Şubat 2010
Yer: İstanbul Fuar Merkezi – Yeşilköy - İSTANBUL
Fuarın Adı:

IHS 2010 Adana 3.Isıtma, Soğutma, Havalandırma,
Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım Fuarı
Fuarın Tarihi: 18-21 Şubat 2010
Yer: Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi -ADANA

ler Kurulu’nu kurduk’’ dedi. Girişimciliğe
giriş noktasında tecrübenin büyük önem
taşıdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, tecrübenin çok küçük yaşlarda kişiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘’birFİKRİNmiVAR?’’ yarışmasında
verilecek 1 milyon lira değerindeki ödüllere
değinerek, şöyle devam etti:
’Ben de hevesleniyorum, acaba ben de
mi girsem diye. 1 milyon lira az para değil. Aslında girişimci için paraya da ihtiyaç
yok. Facebook’u yaratan 19 yaşındaydı,
sermayesi de bir tane bilgisayar... Burada yapılan iş balık vermeyi ya da yemeyi
değil de balık tutmayı öğretmek. Ülkemizde petrol, doğalgazımız yok. Ama son 30
yılda keşfettiğimiz bir şey var; Türkiye’de
müthiş bir müteşebbislik var. Son 30 yılda
Türkiye’nin yazdığı başarı hikayesinin arkasında tek bir gerçek var; Türkiye’nin müteşebbisleri’’
Girişimcilikte risk almak gerektiğini,
hem kazanılabileceğini hem de tüm varlığın kaybedilebileceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, ‘’Girişimci olabilmek için hayal
kurmak lazım, hayalsiz iş başarılamaz.
Babaannelerimizden, anneannelerimizden
işittiğimiz ‘icat çıkarma’’yı bırakıp icat çıkarıyor olmamız lazım’’ dedi.
Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı
ve Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Hüsnü Özyeğin de girişimciliğin
insanların hayatında geliştirebileceği bir
kavram olduğunu, bunun için genç yaşta
girişimci olmak gerektiğini, ilkokulda sınıf

başkanlığı için seçimlere girmek ve takım
oyunlarına katılmanın girişimcilik için faydalı olduğuna inandığını söyledi.
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise girişimciliğin işsizliğin
önlenmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, 2010’da 5 proje üzerinde çalışacaklarını, bunlardan birinin ‘’birFİKRİNmiVAR?’’ yarışması olduğunu ifade etti.
Türkiye’de girişimciliğin erişilebilir bir
şey olmasını göstermek gerektiğini belirten Sabancı, ‘’Bu vesileyle gençlere şirket
kurma şansı veriyoruz. Kendi içimizden rol
modeller yaratmaya çalışıyoruz. Erişilebilir
rol modeller. Bunun için elimizden gelen
her şeyi yapıyoruz’’ dedi. Ali Sabancı, sivil
toplum kuruluşları ve üniversitelerin ‘’icat
çıkaracak’’ ve finansman yaratacak ortamı
oluşturması gerektiğini söyledi.
----------------------------------------------------

Yarışmanın süresi

----------------------------------------------------Gençlere girişimcilik ruhunu aşılamak,
kendi şirketlerini kurarak girişimcilik deneyimi yaşatmak amacıyla düzenlenen ‘’birFİKRİNmiVAR?’’ yarışması, ‘’İş Fikirleri’’ ve ‘’İş Planı’’ olmak üzere iki aşamadan
oluşuyor. Yarışma, Türkiye’de veya yurt
dışında yüksek öğrenim gören tüm yerli ve
yabancı öğrenciler ile çalışan akademisyenlerin katılımına açık olacak. Son başvuru
tarihi 28 Şubat 2010 olan yarışmada toplam
1 milyon lira değerinde ödül dağıtılacak.

WIN – World of Industry 2010
T
Avrasya’nın en büyük imalat endüstrisi fuarı WIN lider sektörleri buluşturuyor.
OSTİM OSB; 6 şubatta fuara günübirlik otobüs organizasyonu düzenleyecek.

ürkiye sanayisini ve gelişen teknolojilerini global platforma tanıtmayı amaçlayan fuar Şubat
ayında gerçekleşiyor ve 7 lider sektörü iki
fazda bir araya getiriyor. Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek
fuarın ilk fazı 04 – 07 Şubat 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk fazda
MACHINERY’10 (15. Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı),
WELDING’10 (10. Birleştirme, Kaynak
ve Kesme Teknolojileri Fuarı), SURFACE TREATMENT’10 (4. Yüzey İşlem
Teknolojileri Fuarı) ve MATERIALS
HANDLlNG’10 (9. Taşıma, Depolama,
İstifleme ve Lojistik Fuarı) katılımcıları
yer alacak.
Fuarın ikinci fazı ise 25 -28 Şubat 2010
tarihleri arasında düzenlenecek. Bu fazda, OTOMASYON’10 (17. Endüstriyel Otomasyon Fuarı), ELECTROTECH’10 (11.
Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı)
ve HYDRAULIC & PNEUMATIC’10 (7. Akışkan Gücü Teknolojileri Fuarı) katılımcıları bir araya

gelerek en son teknolojik çözümlerini
sergileyecekler.
OSTİM OSB’ nin her yıl desteklediği ve standlı katılım sağladığı WİN
Fuarına, 1. Faz - Makina salonunda,
üyeleriyle ortak katılım sağlayacaktır.
Bölgede faaliyet gösteren işletmelerinin tanıtımını yaptığı ve yürüttüğü
Bölgesel Kalkınma Projelerine yer
yerdiği tanıtım standı; Makine Salonunda (hall 3), D-160 numaralı alanda
ziyaretçileri ile buluşacaktır.
OSTİM OSB; Vibromak Tüzey İşlem
Teknolojileri, Makparsan, Murat Rulman Ve Hemaş firmaları ile Makine
salonunda ortak katılım sağlayacaktır.
OSTİM OSB; 06.02.2010 tarihinde, saat: 05.30, Ostim OSB binası
önünden fuara günübirlik otobüs
organizasyonu düzenleyecektir. Katılmak isteyen firmalar 385 50 90 – 1315 numaralı
telefondan bilgi alabilirler. Fuar davetiyelerini,
fuar ve organizasyon biriminden ücretsiz temin
edilmektedir.
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Mühendisler krize boyun eğdi

Elektrik Mühendisleri Odası’na üye olan mühendislerin yüzde
69.3’ünün küresel krizden çeşitli şekillerde etkilendiği belirlendi.

K

üresel krizin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)’na kayıtlı
mühendisler üzerindeki etkisini
araştırmak, işsizlik ve istihdam koşullarına ilişkin profil oluşturmak amacıyla
yapılan “Küresel Krizin Etkileri: EMO
Üyelerinin İstihdamı” araştırması tamamlandı. Tabakalı rastgele örneklem
seçimine dayalı olarak Mart-Haziran
2009 tarihleri arasında 855 mühendisin
katılımıyla gerçekleştirilen araştırma
sonucunda EMO’ya üye olan, elektrik,
elektrik-elektronik, elektronik, elektronik haberleşme, bilgisayar ve biyomedikal mühendislerinin yüzde 69.3’ünün

küresel krizden çeşitli şekillerde etkilendiği belirlendi.

İş bulma umudu kayboldu
İş bulma olanağı yüksek olarak değerlendirilen EMO üyeleri arasında işsizlik
oranının yüzde 10 olduğu saptanırken,
işsiz mühendislerin yüzde 44.3’ünün
de iş bulma umudunu kaybettiği ortaya
çıktı. 1-2 yıl arasında iş bulmayı umut
eden yüzde 8’lik paya sahip işsizler de
dahil edildiğinde, işsiz EMO üyesi mühendislerin yüzde 52.3’ünün iş bulma
umudundan yoksun olarak 2010 yılına

girdikleri görüldü. Araştırmaya katılan
855 mühendisten 554’ü krizden çeşitli
şekillerde etkilendiğini ortaya koyarken, 267 mühendisin hiç etkilenmediği
görüldü. EMO üyelerinin krizin etkisine
yönelik olarak yüzde 31.3’ünün geleceğe güvenle bakamadığı görülen araştırmada, mühendislerin yüzde 13.2’sinin
borçlarımı ödeyemediği ifade edildi.

En çok elektrik
mühendisleri etkilendi
Araştırmada, mesleki unvanlar bazında
oluşturulan tabakalara göre krizden etki-

lenme oranlarına bakıldığında en yoğun
etki bildirimi yüzde 75 ile elektrik mühendislerinden, en az etkilenme bildirimi (üye sayısı çok düşük olan biyomedikal mühendisleri hariç tutulduğunda)
yüzde 51.8 oranıyla bilgisayar mühendislerinden geldi. Elektronik haberleşme mühendislerinin krizden etkilenme
oranı yüzde 68.4 olurken, elektronik
mühendislerinde bu oran yüzde 65.4,
elektrik-elektronik
mühendislerinde
yüzde 65.1 oldu.

ASO, 2010 için iyimser değil

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “KOBİ’lerin
finansman kanalları açılmadıkça, sanayide güçlü ve yaygın
bir toparlanma beklemek aşırı iyimserlik olur” dedi.

A

Genç girişimciler kararsız

1300 genç girişimciye Sanayi Bakanı Nihat Ergün huzurunda
anket uygulandı. Türkiye’deki ekonomik problemlerin krizi
derinleştirdiğini ortaya koyan genç girişimciler artan siyasi
kutuplaşmanın da ekonomik riski artırdığını vurguladı.

İ

lk kez düzenlenen, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ‘Genç Girişimciler Kurulu Kongresi’nde yaklaşık 1300 genç hükümeti anket yöntemiyle
eleştirdi. Girişimciler, Sanayi ve Ticaret
Bakanı Nihat Ergün’ün de bulunduğu salonda ellerindeki küçük klavyeler aracılığı
ile “Ekonomik Değerlendirme Anketi”ne
katıldı. Anketteki 14 soruya verilen yanıtların oranları da salondaki ekranlardan anında
paylaşıldı.
Anket sonuçları, girişimcilerin şu anki
ekonomik ortama ilişkin olumsuz, 2010 yılının neler getireceği konusunda ise kararsız
olduğunu ortaya koydu. Genç girişimciler
“2009 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılar
küresel ekonomik krizden mi kaynaklandı?” sorusuna yüzde 73 oranıyla “Hayır,

ekonomik problemler krizi derinleştirdi’
yanıtı verdi.
Ekonomik riski artıran faktörlerin başında neyin geldiği sorusunu cevaplayan
genç girişimciler, yüzde 42 oranında ‘artan
siyasi kutuplaşma’yı gösterdiler. Bu sonuç
ise yaz aylarından bu yana giderek artan
siyasi tansiyonun genç girişimciler tarafından risk olarak görülmeye başlandığını
gösterdi. Genç girişimciler, bu iki sorunun
sonuçları belli olduğunda ise güçlü biçimde alkış tutarak tepkilerini fiilen de ortaya
koymuş oldu. Anket yöntemini TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun bir süre önce
başkan yardımcılığına seçildiği Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde (EUROCHAMBRES) beğenerek uygulamaya
koyduğu öğrenildi.

nkara Sanayi Odası Başkanı
(ASO) Nurettin Özdebir, 2010 yılı
ekonomik beklentilerine ilişkin
bir değerlendirmede
bulundu.
Özdebir,
KOBİ’lerin finansman
kanalları açılmadıkça, sanayide güçlü ve
yaygın bir toparlanma beklemenin aşırı
iyimserlik olacağına
dikkat çekerek, “Bu
nedenle bankacılık
kesiminin KOBİ’lere
kredi açmak için öne
sürdükleri şartları yumuşatmaları ve KOBİ
kredilerinin yeniden
yapılandırılmasında
daha esnek bir tavır
sergilemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sanayideki kan
kaybı 2010 yılında da hızlanarak devam
edecektir. Türkiye ekonomisinin 2010 yılındaki performansı esas olarak dünya ekonomisindeki gelişmelere bağlı olacaktır”
dedi.
----------------------------------------------------

“İhtiyatlı iyimserliğimizi
koruyoruz”

----------------------------------------------------Dünya ekonomisi 2010 yılında toparlanmaya başlarsa Türkiye ekonomisinin de buna
paralel bir gelişme sergileyeceğini kaydeden Özdebir, “Ancak, küresel krizden
çıkışın nasıl olacağı ekonomistler arasında
da tartışma konusudur. Bazı ekonomistler
krizden çıkışın yavaş ancak sürdürülebilir
olacağını düşünürken bazı ekonomistler
krizin çift dipli olacağını yani ekonomideki
toparlanmanın geçici olduğunu ve küresel
ekonominin yeniden resesyona gireceğini
ifade etmektedir. Eğer çift dipli bir kriz yaşa-

yacaksak işlerin yeniden nasıl ve ne zaman
bozulacağını kestirmek güçtür. Önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda yeni
sürprizler yaşayabiliriz. Ama
biz, çift dipli
resesyon olasılığını göz ardı
etmemekle birlikte
ihtiyatlı
iyimserliğimizi
koruyor ve küresel ekonomideki
toparlanmanın,
yavaş olmakla
birlikte devam
edeceğini düşünüyoruz” diye
konuştu.
-----------------------------------------------------

Ekonomi yönetimine eleştiri

----------------------------------------------------ASO Başkanı Özdebir, 2009 yılının ilk
yarısında Türkiye ekonomisinin hızla küçüldüğünü anımsatarak, bu nedenle, 2010
yılının ilk yarısında ekonomik büyüme
hızının pozitif olmasının doğal bir süreç
olduğunu vurguladı. Ekonomik büyümenin 2010 yılında çok sınırlı kalacağını,
toparlanmanın oldukça yavaş olacağını
dile getiren Özdebir, “Ekonomi yönetimi,
kanımızca, küresel krizin Türkiye üzerindeki etkilerini teşhis ve tedavide geç kalmış, ekonomik tedbirlerin alınmasındaki
gecikme krizin maliyetinin yükselmesine
neden olmuştur. Örneğin, ‘kısa çalışma’
sürelerinin uzatılması ve ödeneklerinin
artırılması yönündeki önerimizin uygulamaya konması dört ay almış ve bu süre
içinde birçok işyeri üretimlerini durdurarak işçilerini çıkarmak zorunda kalmıştır”
şeklinde konuştu.
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Kariyer.Net’den büyük başarı
K

ariyer.net’in 10. yıl basın toplantısında konuşan Kariyer.Net Genel
Müdürü Yusuf Azoz, 2002 yılında
210 bin özgeçmiş ve sadece 850 kurumsal
müşteri ile başlayan yolculuğun 2004 yılında 1 milyon 700 bin özgeçmiş ve 4 bin 200
kurumsal müşteriye, 2008 sonunda ise geçen dört yıllık döneme kıyasla dört kata varan bir büyüme göstererek 8 milyon 600 bin
özgeçmişe ve beş katlık büyümeyle de 20
bin kurumsal müşteriye ulaştıklarını açıkladı. Genel Müdür Yusuf Azoz 2009’un kriz
nedeniyle zor bir yıl olduğunu belirtirken,
bilişim, gıda, perakende,sağlık ve son dönemde de tekstilin en çok eleman arayan
sektörler olduğunu vurguladı.
----------------------------------------------------

Pazar payında lider

----------------------------------------------------Genel Müdür Azoz, insan kaynaklarının
hızla elektronik ortama kaydığını ve teknolojiye yönelişin giderek hızlanacağını savunarak, Kariyer’.net’in on line ilanlar baz
alındığında yüzde 70’lik Pazar payıyla lider
olduğunu söyledi: Yusuf Azoz 10’ıncı yıl
değerlendirmesinde şu görüşleri ifade etti:
“10. yılımızda 10 milyon özgeçmiş rakamına ulaşmış olmak bizim için çok anlamlı.
Biz on yıldır ülkemizin her köşesine, her iş
alanına internetin insan kaynaklarında sağladığı verimi, hızı ve tasarrufu ulaştırma-

ya çalışıyoruz. Özellikle son bir yılda, üç
büyük şehrin dışından gelen özgeçmişler
yüzde 20 oranında arttı. Diyarbakır; Şırnak,
Ağrı illerindeki özgeçmiş giriş oranlarında
ortalama yüzde 34’lük artış bulunuyor. Bu,
bize ülkemizin her yerine ulaştığımızı,gerek
bölge ofislerimizdeki faaliyetlerimiz, gerekse marka bilinirliği konusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda önemli bir
başarı elde ettiğimizi gösteriyor. Gelecekte
Anadolu’daki Kariyer.net kullanıcılarının
sayısını artırarak internetin getirdiği hız ve
verimliliği buralara da taşıyarak istihdama
katkıda bulunacağız.”
----------------------------------------------------

Başvuruların yüzde 50’si
3 büyüklerden

----------------------------------------------------Azoz, Kariyer.net’in 10 milyonuncu
cv’sinin de Gaziantep’ten geldiğini söyleyerek, Anadolu’da internet kullanımının
artışına paralel olarak, bu bölgede iş ve
eleman arama konusunda da önemli değişimlerin olacağına dikkat çekti. Azoz,
“Adaylara yönelik gerçekleştirdiğimiz projeler sitemizdeki özgeçmiş sayısının hızla
artmasını sağladı. 2009 yılı içinde Ankara
ve İstanbul dışından gelen özgeçmişlerin
oranı hızla arttı. Sitemizde cv’si bulunan
adayların yaklaşık yüzde 50’si Ankara, İs-

İstihdam üretimden fazla geriledi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
işletmelerdeki üretimin ve istihdamın Hükümetçe yeni
tedbirler alınması yoluyla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

T

ürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Araştırma
Servisi’nin TÜİK tarafından yayınlanan imalat sanayi verilerini esas
alarak yaptığı incelemeye göre, 2009
yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3’üncü çeyreğinde üretim
ve istihdam gerilemeye devam ederken,
verimlilik bir yıllık düşüşten sonra tekrar
yükseldi. Verimlilik değişimi 2008’in
3’üncü çeyreğinde yüzde 1.3 düşerken,
sonra sırasıyla yüzde 10.9, yüzde 15.7
ve yüzde 5.1 düşüşle negatif eğilimde
seyretmişti. 2009’un 3’üncü çeyreğinde
ise verimlilik değişimi yüzde 1 oranıyla
pozitife geçti.

Buna karşılık, 2009’un 3’üncü çeyreğinde gerileme hızı azalmakla birlikte, üretim
ve istihdam düşmeye devam etti. Belirtilen
dönemde üretim 9.1 düşerken, istihdam
yüzde 10 oranında azaldı. İstihdamdaki
azalışın üretimdeki azalışı geçmesi ise dikkat çekici oldu. Bu eğilimin sürmesi ve üretimde nispi iyileşme ortaya çıkarken, istihdamın azalmaya devam etmesi bekleniyor.
TİSK’e göre 2009’un ilk 9 ayında, bir
önceki yılın aynı dönemine göre üretim
yüzde 16.9, istihdam yüzde 10.9 ve verimlilik yüzde 6.5 oranında küçüldü. İşletmelerdeki üretimin ve istihdamın Hükümetçe
yeni tedbirler alınması yoluyla desteklenmesi gerekiyor.
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Türkiye’de online insan kaynakları sektörünün önde
gelen kuruluşlarından biri olan Kariyer.net 10 yılda
yaklaşık 400 bin kişinin iş bulmasına aracılık etti.
tanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışından geliyor. Bu da iş arama denince ilk akla
gelen marka olduğumuzu gösteriyor” dedi.
----------------------------------------------------

KOBİ’ler de tercih ediyor

----------------------------------------------------Kariyer.net olarak doğru iş ile doğru insanı buluşturma noktasında Türkiye’nin en
büyük insan kaynakları platformu olduklarını aktaran Azoz, son 5 yılda Türk şirketlerinin satın alma ve birleşmeler yaşadığına
dikkat çekerek, “Bu süreçte İK yönetiminin önemi ön plana çıktı. Birçok sektör ve
şirket kurumsallaşma yolunda adımlar attı.
Bunun ilk adımı olarak online işe alımı tercih etmeye başladılar. Online işe alım, sağ-

ladığı verim nedeniyle artık sadece büyük
firmaların değil, Türkiye’nin her yerinden
orta ve küçük ölçekli firmaların da tercihi
haline geldi” dedi.
Kariyer.net olarak giderek daha özelleşmiş, karmaşıklaşan ihtiyaçlara yanıt veren
teknolojiler sunduklarını anlatan Azoz,
“Her zaman ihtiyaca yönelik yeni ürün ve
hizmetleri müşteri ve adaylarımızın hizmetine sunuyoruz. Mavi yaka iş ve eleman
arayanları buluşturduğumuz mavi.kariyer.
net; yöneticileri bir araya getiren kariyerexecutive.net; doğru elemanı doğru yerde
bulmayı en kısa yoldan sunan Hemen Bul
gibi hizmetlerimiz bunlarda sadece birkaçı”
diye konuştu.
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Pazarda yetenek savaşı yaşanıyor

• Alanyalı&Alanyalı’nın kurucusu Mehtap Alanyalı, her kriz döneminde yönetici tanımının değiştiğini belirterek, ‘Liderlik yeteneği krizde her şeyin başına geçti’ dedi

İ

nsan kaynakları alanında yaklaşık 15
yıldır danışmanlık hizmeti veren ve
Türkiye’nin önde gelen beyin avcısı
(head hunter) şirketleri arasında yer alan
Alanyalı&Alanyalı Danışmanlık’ın kurucusu ve yönetici ortağı Mehtap Alanyalı,
ekonomik krizle birlikte Türkiye’de talep
edilen orta-üst yönetici profilinde önemli
değişiklikler yaşandığını ifade etti. Alanyalı, bu dönemde liderlik yeteneğinin her şeyin başına geçtiğini ve bir lider yöneticide
aranan yeteneklerin sayısının ve niteliğinin
de arttığına dikkat çekti. Kriz ortamında insan kaynakları sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Alanyalı, orta ve üst yöneticiler
açısından eskiden cazip olan bazı sektörlerin bugün öneminin azaldığını söyledi.
-----------------------------------------------------

Perakende en cazip alan

----------------------------------------------------Artık yeni sektörlerin gündemde olduğunu
vurgulayan Mehtap Alanyalı’ya göre, 2001
yılına kadar bankacılık sektörü en cazip iş
alanı durumundayken, şimdi perakende,
enerji, gıda ve inşaat sektörleri ön plana çıktı.
Krizin en fazla hissedildiği alanın insan kaynakları ve istihdam konusu olduğunu söyleyen Alanyalı, Türkiye’de insan kaynağı
hareketi açısından 2009 yılının çok durağan
geçtiğini, krize pek alışık olmayan yabancı
şirketlerin yeni istihdam konusunda hızlı frene bastıklarını, Türk şirketlerinin ise krizler
konusundaki deneyimli olmaları nedeniyle
daha temkinli davrandıklarına dikkat çekti.
Yeni gelişen sektörler sayesinde belirli bir
hareketliliğin yaşandığını ifade eden Alanyalı, 2010 yılında daha olumlu bir tablo beklediklerini kaydetti.

----------------------------------------------------

‘Şirketler titiz davranıyor’

----------------------------------------------------Bir liderde aranan yeteneklerin eskiye göre
çok arttığını vurgulayan Alanyalı, şunları söyledi: “Bu nedenle lider yöneticilere
yönelik olarak Türkiye’de şu anda gerçek
anlamda bir yetenekler savaşı (talent war)
yaşanıyor. Aynı anda değişik yetenekleri ve
nitelikleri taşıyan lider yönetici arayışı söz
konusu. Her kurumun liderlik yetenekleriyle ilgili ihtiyaçları farklı. O yüzden liderlik
niteliklerini iyi tanımlamanın, tespit etmenin ve buluşturmanın önemi de arttı. Bunun
için şirketin yapısını iyi tanımak ve ihtiyaçlarını iyi ve doğru tespit etmek çok önemli
Bize de en doğru lideri bulmak, yetkinliklerini iyi analiz etmek ve onları talep eden
kurumlarla buluşturmak düşüyor”
İş arzının düştüğü, işsizlerin sayısının
arttığı bir ortamda krizin hem şirketler hem
de yönetici adayları için yeni fırsatlar sunduğunu vurgulayan Alanyalı, ücret-maaş
ve diğer haklar konusunda mevcut işleri
olan yönetici adaylarının iş güvenliğini riske atmama açısından daha yüksek ücret talebinde bulunduklarını, şirketlerin ise yönetici seçiminde çok daha titiz davrandıklarını
ifade etti.
-----------------------------------------------------

Maaşta esneklik

----------------------------------------------------Artık krizi yönetebilmeyi başaran, krizde
farklılaşmayı sağlayan ve çalışanlarını iyi
motive eden yöneticilere ihtiyaç olduğunu
kaydeden Alanyalı,”O yüzden liderlik her
zaman önemlidir, ama içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda liderlik yeteneği
diğer özelliklerin önüne geçmiş durumda.
Tabi ki böyle bir liderlik iyi takımlar kur-

mayı da gerektiriyor. Çünkü hiçbir liderin
tek başına krizle baş edebilecek enerjisi
yoktur” dedi. Alanyalı, yönetici adaylarında aranan ikinci önemli noktanın da yüksek mobiliteye ve hareket yeteneğine sahip
olmak ve farklı çalışma koşullarına hızla
adapte olabilme özellikleri olduğunu vurgulayarak, “Ücret ve maaş konularında da
sabit maaşın yanı sıra değişik ücret paketlerine de sıcak bakabilecek ve esnek davranabilecek kişiler daha fazla tercih ediliyor.
Şirket sadakati de ön planda. Bu nedenle
CV’sinde çok iş değişikliği olanlara pek
sıcak bakılmıyor” diye konuştu.
-----------------------------------------------------

Finansçıların popülaritesi
azaldı

----------------------------------------------------Finans sektörünün 2001 krizine kadar,
gerek ödenen ücret ve primler gerekse de

popülarite yönünden en cazip sektör olduğunu, ancak 2001 krizinde çok sayıda bankacının işini kaybettiğini hatırlatan Mehtap
Alanyalı, şunları söyledi: “2001 krizinde
bankacılık sektörü çok kan kaybetti. Çok
nitelikli birçok insan uzun süreli işsizlikler
yaşadı. Eğitim ve yöneticilik kariyer gelişimi konusunda bu nitelikli insan gücüne çok
büyük yatırımlar yapılmıştı. Şimdi o insanların önemli bir kısmı başka alanlara kaymış durumda. Geçmişten gelen bu işsizlik
korkusu hâlâ bir takım insanları etkiliyor.
Özellikle yeni şube açılışlarında yeni yönetici adayları bulmakta zorlanıyoruz. Bu
durum özellikle Anadolu’da daha fazla hissediliyor. Sektörden gideni geri getirmek
artık pek kolay değil.”

Açılan şirket sayısı düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, ülkede geçen yıl 43 bin
250 yeni şirket kuruldu, 13 bin 459 şirket tasfiye oldu, 10 bin 429 şirket de kapandı.

T

OBB, Aralık ayı ile Ocak-Aralık
döneminde açılan, tasfiye edilen ve
kapanan şirket sayılarını açıkladı.
Buna göre, Aralık ayında 4 bin 58 şirket
kuruldu, bin 679 şirket tasfiye oldu, bin 538
şirket de kapandı. Tasfiye edilen ve kapanan
şirket sayısının bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 28 dolayında artış gösterdiği
Aralık’ta, kurulan şirket sayısında da yüzde
56 dolayında artış olması dikkati çekti.
Aralık’ta 103 kooperatif kurulurken, 171
kooperatif tasfiye oldu, 229 kooperatif de
kapandı. Geçen ay gerçek kişilere ait 4
bin 148 ticari işletme kuruluşu tamamladı,
buna karşılık 2 bin 130 işletme, iş hayatına
son verdi.

Ocak-Aralık dönemi
OBB verilerine göre, 2008 yılının OcakAralık döneminde 48 bin 3 olan kurulan
şirket sayısı, geçen yıl yüzde 9,9 oranında
azaldı ve 43 bin 250 oldu.
2009’da tasfiye olan şirket sayısı da bir önceki yıla göre bin 801 adet arttı ve 13 bin
459 olarak belirlendi. 2008 yılında 9 bin
925 şirket kapanırken, bu sayıda 2009 yılında 10 bin 429’a yükseldi.
2009 yılında kurulan kooperatif sayısı
da yüzde 11,92 oranında düştü. 2008 yılında bin 309 kooperatifin kurulduğu ülkede,
geçen yıl bin 153 kooperatif faaliyete geçti.
Bu dönemde tasfiye edilen kooperatif sayısı
2 bin 561’den 2 bin 444’e düştü, kapanan
kooperatif sayısı ise bin 815’den bin 842’ye
çıktı. Küresel kriz, gerçek kişilere ait ticari

işletmeleri de etkiledi. 2009’da yeni kurulan
gerçek kişilere ait ticari işletme sayısı, bir
önceki yıla göre yüzde 6,72 oranında azaldı
ve 44 bin 387 oldu. Bu dönemde kapanan
ticari işletme sayısı da bir miktar düştü ve
32 bin 289 olarak ilan edildi.
İller itibariyle kurulan, tasfiye olan ve
kapanan şirket verilerine göre de, geçen yıl
İstanbul’da 15 bin 800 şirket kurulurken, 5
bin 391 şirket de kapandı. Bu ilde tasfiye
olan şirket sayısı da 6 bin 790 olarak tespit edildi. Böylece İstanbul’da ortalama
3 şirket kurulurken, 1 şirket kapısına kilit
vurdu. Ankara’da da kurulan şirket sayısı 4
bin 741, tasfiye olan şirket sayısı bin 438,
kapanan şirket sayısı bin 73 oldu. Bu rakam
İzmir’de de sırasıyla 2 bin 711, 999 ve 805
olarak belirlendi.

