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Atila ÇINAR

Kifliler süreçleri 
ne kadar etkiler?

n 16’da

Mete BA⁄DAT

G›rm›z› mavi
hadi gari...

n 7’de

Abdullah ÇÖRTÜ

Kriz mi?
Ne krizi?

n 12’de

Orhan AYDIN

Batakl›¤› 
ÜRET‹MLE

kurutabiliriz…
n 9’da

Cevdet BAYKAL

Nereden
bafllasak!

n 2’de

AA
nkara Sanayi
Odas› (ASO),
“Anadolu Yakla-

fl›m›”ndan yararlana-
cak küçük ve orta boy
iflletmelerin yaflayabi-
lecekleri olas› sorun-
lar›n takibi için “ASO
Yaklafl›m› Takip Ofisi” kurdu. ASO
Baflkan› Zafer Ça¤layan, ‹stanbul
Yaklafl›m› s›ras›nda bankalar tara-
f›ndan çok yüksek dosya bedelleri
istendi¤ini an›msatarak, bu kez
bankalar›n daha makul davranma-
s› gerekti¤i ça¤r›s›nda bulundu. 

ASO Baflkan› Zafer Ça¤layan,
BDDK yönetmeliklerinin yay›nlan-
mas›ndan sonra bankaya baflvuran
KOB‹'lerin ASO’ya müracaat etme-
si ça¤r›s›nda bulundu.

Ça¤layan, “Anadolu Yaklafl›-
m›’n›n sa¤l›kl› ifllemesi, s›k›nt›ya
girmifl iflletmenin yeniden hayata
dönmesi, mümkün oldu¤unca is-
tihdam imkân› elde edilmesi için
elimizden gelen çabay› gösterece-
¤iz. Baflvuranlar›n s›k›nt›lar›n› ta-

kip edece¤iz” dedi. ‹stanbul Yakla-
fl›m› s›ras›nda bankalar taraf›ndan
çok yüksek dosya bedelleri istendi-
¤ini an›msatan Ça¤layan, “Bu kez
bankalar›n daha makul olaca¤›n›
umuyoruz. Bu ofisimizle meydana
gelebilecek baz› keyfiyetleri önle-
meye ve s›k›nt›lar› çözmeye çal›fla-
ca¤›z” aç›klamas›n› yapt›. 

“KÂ⁄IT ÜZER‹NDE 
KALMAMALI”

Anadolu Yaklafl›m›’n›n kâ¤›t
üzerinde kalmamas› için, bankala-
r›n da konuya yap›c› yaklaflmalar›
gerekti¤ini belirten Ça¤layan, flöy-
le devam etti:“Bu yasadan 40 bin-
den fazla KOB‹ yararlanacak. Tür-
kiye’nin en önemli sorunlar›ndan

biri iflsizliktir. Bu 40
bin firma en kötü olas›-
l›kla birer kifli istihdam
yaratsa 40 bin kiflilik is-
tihdam sa¤lan›r. 40 bin
kifliye istihdam yarata-
bilmek için asgari 6
milyar dolarl›k yat›r›m

gerekir. 
Bu yasa 6 milyar dolarl›k yat›r›-

m›n yaratabilece¤i sinerjiyi gerçek-
lefltirecek ve Türkiye’ye istihdam,
üretim, ihracat ve ilave yat›r›m
olarak katk› sa¤layacakt›r. Yasayla
bankalar alaca¤›n› tahsil imkân›na
kavuflacak, devlet ise vergi, sigorta
gibi alacaklar›n› tahsil edebilecek. 

Takibe u¤ram›fl KOB‹’lere ise ye-
ni bir imkân do¤acak ve bu da Tür-
kiye’nin büyümesi için yeni bir f›r-
sat yaratacak.” 

“ASO Anadolu Yaklafl›m› Takip
Ofisi”ne 0 312 473 32 64 numaral›
telefon,  0 312 473 31 73  numaral›
faks, e-aso.org.tr internet ve ana-
doluyaklasimi  aso.org.tr adres-
lerinden ulafl›labilecek.

ANADOLU Yaklafl›m›”ndan yararlanacak KOB‹’lerin
yaflayabilecekleri olas› sorunlar›n takibi için “ASO
Anadolu Yaklafl›m› Takip Ofisi” kurdu. Takip ofisi-
ne, telefon, faks ve e-mail ile Türkiye’nin her tara-
f›ndan müracaat edilebilecek. 

Yaklafl›m’a yak›n takip

KKOSGEB’in de organizatörleri aras›nda bu-
lundu¤u son “IV. KOB‹ Z‹RVES‹” sonuç
bildirgesinde 3624 say›l› KOSGEB yasas›-

n›n yeniden düzenlenerek kurumun yeniden
yap›lanmas› istendi.

Zirve sonuç bildirgesinin ilk üç maddesini
‹novasyon kültürünün oluflturulmas›, bilgi
teknolojilerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve bu yönde
mekanizmalar oluflturulmas› ile fikri ve s›naî
mülkiyet haklar›na iliflkin bilinç düzeyinin
yükseltilmesine yönelik talepler oluflturdu.

Giriflimcilere ‹fl Melekleri (Business Angels)
sistemi gibi yeni finans mekanizmalar› kurul-
mas› ve Türkiye Halk Bankas›’n›n hisselerinin
halka sat›lmas›n›n da istenildi¤i zirve bildirge-
sinde yer alan baz› talepler flöyle:

n Türkiye’nin kalk›nma stratejisi inovasyon
temeline dayand›r›lmal›, üniversite, özel sek-
tör ve sivil toplum iflbirli¤i sa¤lanarak kamu
bilinci oluflturulmal›, KOB‹’lerde inovasyon
kültürünün oluflturulmas›na yönelik bilgilen-
dirme faaliyetleri yürütülmeli ve KOB‹’lerin
inovatif çal›flmalar› desteklenmelidir.

n KOB‹’lerin ifl süreçlerinde bilgi teknoloji-
lerinin kullan›m› gelifltirilmeli ve yayg›nlaflt›-
r›lmal›, KOB‹’lerin yeni teknolojileri takip et-
mesi, bu teknolojilerin aktar›lmas› ve yayg›n-
laflt›r›lmas› amac›na yönelik mekanizmalar
oluflturulmal›d›r.

n Fikri ve S›nai Mülkiyet Haklar› konusun-
da bilgi ve bilinç düzeyini art›rma ve haklar›n
yayg›n kullan›m›n› sa¤lama yönündeki çal›fl-
malar aral›ks›z yap›lmal›, Markalaflma bilinci-
nin yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik olarak TOBB,
KOSGEB baflta olmak üzere meslek kurulufllar›
ve medya ile iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r.

n Giriflimcilere Bafllang›ç Sermayesi sa¤la-
yabilmek için Giriflim Sermayesi Yat›r›m Or-
takl›klar› teflvik edilmelidir. Giriflimcilere ‹fl
Melekleri (Business Angels) sistemi gibi yeni
finans mekanizmalar› oluflturmak için yasal
alt yap› oluflturulmal›d›r.

n Türkiye Halk Bankas›’n›n hisseleri halka
sat›lmal›d›r.

n 3624 say›l› KOSGEB yasas› yeniden
düzenlenerek kurum yeniden yap›lanmal›,
hizmet ve tar›m sektörü KOB‹ tan›m› içine
al›nmal›d›r.

“KOSGEB yeniden yap›lans›n”
F‹KR‹ ve s›nai mülkiyet haklar› konusunda bilgi ve bilinç dü-

zeyinin art›r›lmas› ve markalaflma bilincinin yayg›nlaflt›r›l-
mas›na yönelik olarak meslek kurulufllar› ve medya ile iflbir-
li¤i sa¤lanmas› isteniyor.
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eçici görevli bulundu¤umuz Al-
manya’da ekonomik ve ticari
alanda anlatacak o kadar çok

konu var ki,  yaz› yazmaya bafllarken
konuya bazen hangisinden bafllasak
diye bocalay›p duruyoruz. Bu ba¤lam-
da önceden tasarlad›¤›m›z belki sizler
için de ilginç gelebilecek baz› yaz› bafl-
l›klar›n› vermek istiyoruz. 

Almanya’da aile iflletmeleri neden
baflar›l›? 

Almanya ihracatta nas›l dünya flam-
piyonu oluyor?

Globalizm sürecinde Almanya’da
e¤itimden ticarete genel durum de¤er-
lendirmesi, 

Almanya’da ifl dünyas›nda Türki-
ye’ye artan ilginin nedenleri,  

Almanlar Türkiye’nin Avrupa Birli-
¤ine tam üye olmas›na neden karfl›lar,

Almanya’daki Türk imaj›, 
Almanya’da ki Türk giriflimci varl›-

¤›, 
Almanya’da en önemli konular, ifl-

sizlik, mesleki e¤itim, istihdam, emek-
lilik, sa¤l›k sigortas›, istihdam odakl›
yat›r›mlar, araflt›rma gelifltirme yani
teknoloji, Basel kararlar›, g›dadan tek-
noloji a¤›rl›kl› Fuarlar ve daha birçok
konu… 

Belki hepsi bizi ilgilendirmiyor ola-
bilir!

Ancak Almanya’n›n ihracat ve itha-
lat›nda Türkiye’nin her ikisinde de 20
ila 25. s›ralarda yer alan bir ülke, Tür-
kiye’nin ihracat ve ithalat›nda da, Al-
manya’n›n hep birinci s›rada olmas›,
Almanya’da, istihdam, iflsizlik, mesleki
e¤itim, emeklilik, sa¤l›k sigortas›ndan
çocuk paras›na kadar, sosyal içerikli
geliflmelerden tutun 3 milyona yak›n
Türk ile say›lar› belki de 100.000’leri
bulmufl Türk giriflimcisinin bulundu¤u
bir ülkede her fley hem Türkleri, hem
de Türkiye’yi ilgilendiriyor, iflte böyle
bir ülkede uzun y›llar siz de çal›flsayd›-

n›z inan›yorum ki burada  her konu si-
ze de ilginç gelebilecektir! 

Art›k k›sada olsa konular›m›za gire-
lim. Bu yaz›m›zda Almanya’daki aile
iflletmeleri ile ilgili olarak 15 Ocak
2007 tarihinde yap›lan Kuzey Ren
Vestfalya Eyaleti (KRW) Aile ‹flletme-
lerinin kurdu¤u Yaflam Atelyeleri (Le-
benswerke) Birli¤i’nin Yeni Y›l Kutla-
mas› çerçevesinde düzenlenen bir
konferanstaki baz› al›nt›lara yer vere-
ce¤iz. 

Konferans›n ilk konuflmac›s›, KRW-
Eyaleti Orta Ölçekli ‹flletmeler ve
Enerji Bakan›n›n aç›l›fl konuflmas›nda
Almanya’n›n önceki y›ldaki dünya ih-
racat flampiyonlu¤unu aile iflletmeleri-
ne borçlu oldu¤unu, bu iflletmelerce
eyalette 120.000 kifliye  yeni ifl alan›-
n›n yarat›ld›¤›n›, eyaletteki iflletmele-
rin 500.000’inin bilinçli ve sorumlulu-
¤unu bilen KOB‹ ölçekli aile iflletme-
sinden olufltu¤unu, bunlar›n sadece
ihracat yapmad›klar›n›, istihdam ya-
ratmad›klar›n›, vergi verdiklerini, kat-
ma de¤er yaratt›klar›n›, ekonominin
temel dire¤i olduklar›n› ve sosyal bar›-
fla, demokrasiye katk›da bulunduklar›-
n›, ayr›ca  bu iflletmelerin sürekli yeni
fikirler ürettiklerini, bu sayede ayakta
kalabildiklerini ve Almanya ekonomi-
sine katk›da bulunduklar›n› ifade ede-

rek, KOB‹’lere yönelik bürokrasinin
azalt›lmas› için çal›flmalar›n›n sürdü-
rüldü¤ünü, ve iyi ki ülkede KOB‹’lerin
var oldu¤unu aç›klad›¤›na tan›k ol-
duk, 

Daha sonra söz alan Eyalet Baflba-
kan› ise, aile iflletmeleri için övgülü
sözler söylemiflti. Enerji maliyetlerinin
azalt›lmas› için çal›flmalar›n devam et-
ti¤ini, bürokrasiyi azaltacaklar›n›, is-
tihdam yaratan iflletmelere her türlü
deste¤i vereceklerini anlatt›. Orta öl-
çekli iflletmelerin d›fl pazarlara aç›l›p
yerleflmeleri gerekti¤ini, bunu zaten
yapt›klar›n›, ancak her geçen gün ar-
tan rekabet ortam›nda gerek Avrupa
Birli¤i, gerekse dünya pazarlar›nda
etik de¤erlere uyulmas› konusunda
hükümetler baz›nda gerekli giriflimler-
de bulunacaklar›n› belirtmifltir. Yine
bu toplant›da, Almanya’da aile ifllet-
mesi konumundaki Düsseldorf’ta yat›-
r›m kredisi ve bankac›l›k sektöründe
faaliyet gösteren bir bankan›n 7. kuflak
yöneticisi, zincir kitap ma¤azalar› sa-
hibi, metal üretimi ve ticaretinde bulu-
nan bayan iflletme sahibi ile 1848 y›-
l›nda kurulan bir aile iflletmesinin 5.
kuflak bayan sahibinin Eyalet Bakan›
ile Federal Maliye Bakanl›¤› Müsteflar›
ile yapt›klar› söyleflide, sorunlar›n›n
genellikle enerji maliyetleri, vergiler

ve finansman ve bürokrasi alan›nda
yo¤unlafl›ld›¤›nda görüfl birli¤ine var-
d›klar› görülmüfltür. 

Yine bir araflt›rmada okuduk, Al-
manya’da borsaya girmeyen orta öl-
çekli aile iflletmelerinin, borsada ifllem
gören hisseye sahip aile iflletmelerine
k›yasla daha baflar›l› olduklar› belirti-
liyor. 

Sebebini de aile iflletmelerinin pro-
fesyonel yöneticileri, firma faaliyetle-
rini borsadaki durumunu dikkate ala-
rak sürdürürlerken, borsaya girmemifl
aile iflletmesinde ise profesyonellerin
ve aile fertlerinden oluflan yöneticile-
rinin böyle ek bir yükümlülüklerinin
olmamas› nedeniyle hareket alanlar›n-
da daha serbest olduklar›n› ve genifl
bir perspektiften bakarak ifllerini
yürüttüklerini aç›klamaktad›r.

Cevdet Baykal

mcbaykal@yahoo.com

Nereden
bafllasak!

YY at›r›m Ortam›n› ‹yilefltir-
me Reform Program›
kapsam›nda TOBB tara-

f›ndan düzenlenen K›z›lcaha-
mam  3. K›z›lcahamam Yat›-
r›m Konferans› sona erdi. Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu, ''en önemli kazan›m›m›z

K›z›lcahamam Yat›r›m Konferans› yap›ld›
sorunlar›n afl›laca¤›na,
çözüm üretilece¤ine dair
güvenin ve inanc›n art-
mas›d›r'' dedi. 

Hisarc›kl›o¤lu, konufl-
mas›nda yan sanayi yo-
luyla küçük ve orta boy
iflletmeleri (KOB‹) güç-
lendirecek ve gelifltire-
cek Greenfield tarz› yat›-
r›mlar›n Türkiye'ye çekil-
mesi gerekti¤ini söyledi. 

Bunu sa¤laman›n yo-
lunun ise hem özellefltir-
me stratejisi hem de ya-
banc› sermaye stratejisi-
nin do¤ru tespit edilerek
bu hedeflere yönelmek
oldu¤unu belirten Hisar-
c›kl›o¤lu, önümüzdeki
dönemde Hazine Müste-
flarl›¤› ve yat›r›m destek
ve tan›t›m ajans›na
önemli görevler düfltü¤ü-
nü bildirdi. 

Devlet Bakan› ve Bafl-
müzakereci Ali Babacan
da yapt›¤› konuflmada,
ekonomiye iliflkin de¤er-
lendirmelerde bulundu.
Toplant›da TOBB Baflka-
n› M. Rifat Hisarc›kl›o¤-

lu, Sosyal Güvenlik Ku-
rumlar›n›n tek çat› alt›n-
da birlefltirilmesi konu-
sunu elefltirerek, “kurum
tek çat›da topland› ama
sistem üç'' dedi. 

Hazine Müsteflar› ‹bra-
him Çanakç› da 19
Ocak'tan beri konferans
kapsam›nda sektör tem-
silcileriyle bir arada ol-
duklar›n› söyledi. 

YO‹KK bünyesinde 10
tane teknik komitenin
çal›flmalar›n› sürdürdü-
¤ünü, bu komiteler
aras›nda flirket kuruluflu,
istihdam, yat›r›m yeri,
yat›r›m promosyonu, fik-
ri ve s›nai mülkiyet hak-
lar›, küçük ve orta boy
iflletmeler (KOB‹) ve ver-
gi teflviklerinin yer al-
d›¤›na vurgu yapan
Çanakç›, yat›r›m or-
tam›n›n iyilefltirilmesi
alan›nda bugüne kadar
yap›lan çal›flmalar›n
de¤erlendirildi¤ini söy-
ledi. 
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OB‹’lerimiz geleneksel
olarak hep ustalar› ile
övünürdü: “Bizim usta,

bir parçay› görmeyiversin; fl›p
diye t›pk›s›n› yapar; orijinalin-
den ay›ramazs›n›z.”

Gerçekten de böyledir… 
Bu aç›kça taklitçiliktir; yeri-

ne ve zaman›na göre de gerek-
lidir. Hayat›n her alan›nda bir-
çok s›çramay›, geliflmeyi takli-
de borçlu oldu¤umuzu biliyo-
ruz. Sanayi sektörlerinde de bu
geçerli bir yöntemdir.

Ama devir de¤iflti. Bu yetmiyor ar-
t›k usta! Art›k, herhangi bir ürünü
taklit ederek imal etme yetene¤imi-
ze, bu ürünlere yenilik kat›p gelifltir-
me ve de¤erini yükseltme yetene¤i-
mizi de eklemek zorunday›z.

‹K‹B‹NYED‹ y›l›nda KOB‹ dünyas›
kendisini ‹NOVASYON
rüzgâr›na b›rak›yor. Türk-
çesi ile ‘yenilikçilik’ ak›m›.
Bu genel kampanya kap-
sam›nda Türk Patent Ens-
titüsü’nün, KOB‹ destek
kurulufllar›n›n isteklen-
dirme sa¤lay›c› e¤itimle-
ri, sonuç al›c› projeleri
olacak.

TOBB Baflkan› Say›n
Hisarc›kl›o¤lu’nun uyar›c›
bir aç›klamas› vard›; “ba-
fl›m›za icat ç›karma, diye
diye sac üretiminde kald›k,” diyordu.
Biz de yeni fleyler icat edelim art›k.
‹cat etti¤imize sahip ç›kmas›n› bile-
lim. Katma de¤eri yüksek ürünler
üretelim. Ülke olarak küresel pazara
daha güçlü ç›kal›m. Yoksa bir elimiz-
de hassas terazi, di¤er elimizde he-
sap makinesi hangi elektronik ürü-
nün gram›na kaç ton domates ödedi-

¤imizi hesaplamaya devam ederiz. 
Hisarc›kl›o¤lu, “Biz icat ç›kart›l-

mamak için yetifltirildik, onun için
teknolojide geri kald›k. Biz hâlâ sac
üretimiyle meflgulüz; 60 graml›k cep
telefonu nas›l üretilir, bunun peflin-
de de¤iliz. E¤er önümüzdeki dönem-
de kazananlar içinde olmak istiyor-

sak icat ç›kartmak zorun-
day›z” sözleri ile iflin ‘püf’
noktas›n› iflaretliyor.
Galata Kulesi’nden gelifl-
tirdi¤i kanatlarla 1632’de
Üsküdar Do¤anc›lar’a
uçan Hezarfen Ahmet Çe-
lebi’nin simgesel mucitli-
¤inden esinlenen HEZAR-
FEN Projesi bu yönde bü-
yük bir rüzgâr estirecek.
Türk Patent Enstitüsü’nce
pilot bölge seçilen Os-
tim’den bafllamak üzere

KOB‹’lerin ‹novasyon altyap›s›n› ir-
delemeye ve gelifltirmeye yönelik
ciddi bir ad›m at›l›yor.

MM
ümin Sekman, “baflar› beyin-
de bafllar. ‹nsan ‘kafadan’
kaybeder!” demifl. 

‹cat ç›karmak, yenilikçi olmak da
kafa iflidir. KOB‹’lerimiz kafas›n› ye-
nilikçilik dersine ciddi olarak verme-

li. Yenilikçilik kapasitesi-
ni gelifltirici egzersizler
yapmal›lar. Yoksa sadece
sac kesim-büküm ve tor-
na iflleri ile s›n›f atlama-
m›z; “uçmam›z” müm-
kün de¤il. Türk Kobileri
asl›nda gerek üretim ye-
tene¤i ile gerek potansi-
yeli ile bu anlamda ‘uç-
maya’ haz›rd›r. Birçok
firmam›z k›sa sürede bu
rüzgâr› yakalayacakt›r.

Bill Gates’in bafl 
döndüren icatlar›

DD
ünyada bilgisayar devrimini
bafllatan Bill Gates, ABD’nin
Las Vegas kentinde düzenle-

nen Tüketici Elektroni¤i Fuar›’nda,
“Dijital devrim bafll›yor. Art›k dünya
tamamen de¤iflecek” dedi. Amac›-
n›n, tüm elektronik cihazlar› birbiri-
ne ba¤-
layarak
insan
hayat›-
n› ta-
mamen
kolay-
laflt›rmak oldu¤unu belirten Gates,
Microsoft’un evler için özel olarak
tasarlad›¤› bir iflletim merkezi ve ya-
z›l›m› Vista’y› tan›tt›. Quattro olarak
adland›r›lan sistem sayesinde evdeki
telefon, bilgisayar, MP3 çalar, oyun
konsolu ve televizyon kablosuz or-
tamda birbirine ba¤lan›yor.”

KK
imse baflar› merdiveninin basa-
maklar›n› elleri cebinde ç›k-
am›yor...

EEddiittöörrddeenn
kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

Kemal Çeküç

Gramla hesaplanan
ürünleri

üretilebilmek

KOB‹´ler için 12 ay taksitle
Kuzey Afrika fuarlar›
HHedefi yeni pazarlarda ihracat-

ç›lara yeni kap›lar açmak ve
ihracatç› KOB‹’le-

rin say›s›n› artt›rmak
olan LDN Uluslararas›
Fuarc›l›k; Kuzey Afrika
Pazar›’ndaki f›rsatlar-
dan yararlanmak iste-
yen fuar kat›l›mc›lar›n›n
finansal ihtiyaçlar›na
yönelik yeni bir çözüm
sunuyor.

LDN Uluslararas› Fuarc›-
l›k, Türkiye’de bugüne kadar
yap›lmayan bir uygulama baflla-
tarak DTM’nin hâlihaz›rda % 50
teflvik verdi¤i, Kuzey Afrika’daki
fuarlar›na kat›lacak olan müflterile-
rine, 12 taksit imkân› sa¤layacak.

Fuar flirketinin  Garanti Bankas›
ile yapt›¤› iflbirli¤ine göre, Bonus
Kart, Flexi Kart, 

Shop and Miles Kart, Denizbank
Bonus Kart, TEB Bonus Kart sahip-
leri fuar ücretini 12 aya kadar tak-
sitlendirecekler. Standart Visa Kar-
t›, Standart Master Kredi kart› ve
Club Kredi kartlar›ndan ise tek va-

de ile ödeme yapabilecekler.
Türk flirketlerini Kuzey Afrika’da

büyük f›r-
satlar bekliyor

LDN Fuarc›l›k sahibi Devrim
Erol, ekonomi çevrelerinin özellik-
le 5 büyük Afrika Ülkesi Cezayir,
Fas, M›s›r, Tunus ve Libya’ya dikkat
çekti¤ini söylerek, “Türkiye’deki gi-
riflimci ifladamlar› ve KOB‹leri bu
pazarlarda büyük f›rsatlar bekliyor.
Örne¤in, Cezayir haz›r giyim ve

abiye üreticilerine 32 milyon nü-
fuslu yeni pazara aç›lma f›rsat› su-

narken, Fas da, ABD ile
imzalad›¤› ve yürürlü¤e
giren “serbest ticaret an-
laflmas›” kapsam›nda be-
lirli konfeksiyon ürünleri-
nin 4 y›l boyunca ABD’ye
“menfle flart› aranmadan”
ihraç edilebilme olana¤›-
na sahip bulundu¤u için

Türk firmalar›, FAS firmala-
r› ile iflbirli¤i içerisinde ABD
pazar›na gümrüksüz girifl

imkan›ndan yararlanabile-
cekler. Öte yandan Cezayir Hü-

kümeti’nin her y›l 175 bin konut
üretme hedefi ve ülkenin tüm alt-

yap›s›n› infla ediyor olmas› inflaat
sektörümüzdeki firmalara bambafl-
ka ufuklar açabilir.

‹flte bu bakir pazardan Türk ifl-
dünyas› ve KOB‹’lerinin h›zla
yararlanabilmeleri için, DTM’n›n
%50 teflvik verdi¤i fuarlar›m›za
kat›lacak olan firmalara biz de  12
aya kadar varan taksit kolayl›¤›
sa¤l›yoruz.”  dedi.

TTOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Yat›-
r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon
Kurulu(YO‹KK) toplant›s›nda yapt›¤›

konuflmada, Sosyal Güvenlik Reformu’nun
baz› maddelerini iptal edilmesi sonucunda
alt› ay ertelendi¤ini an›msatt›. Anayasa
Mahkemesi’nin memurlar için ayr› düzenle-
me gerekçesine iflaret eden

Hisarc›kl›o¤lu, çal›flan kesimler aras›nda
ayr›l›¤›n hakkaniyet ilkesine ayk›r› oldu¤unu
vurgulayarak, gerekirse Anayasa de¤iflikli¤i
yap›lmas› önerisini getirdi. Sosyal Güvenlik
Reformu ile ilgili problemlerin sadece bun-
larla bitmedi¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, du-
rumu bir f›krayla özetledi:

Tek çat› hedefledik, 
dört kurum oldu

"‹ngilizlerle Frans›zlar, Manfl Tüneli’nin
ihalesine ç›k›yorlar. Nihai noktada üç flirket
kal›yor. Bunlar Japon, Alman ve bizim Kara-
denizli müteahhidimiz. Alman’a sorarlar:
‘‹ki taraftan bafllad›¤›n bir tünel inflaat›n›
kaç metre yan›lma pay› ile ortada bulufltu-
rursun?’ diye. Alman, ‘Bir metre’ diye cevap-
lar. Ayn› soruyu Japonlara sorarlar, Japon
ise yar›m metrelik bir yan›lma pay› ile tüneli
tamamlayaca¤›n› söyler. Bizim Karadenizli
ise, ‘Her iki yandan bafllar›m, ortada bulufltu
bulufltu, buluflmazsa iki tüneliniz olur’ diye
cevap verir.” Hisarc›kl›o¤lu, bu f›krada oldu-
¤u gibi, Sosyal Güvenlik Reformu sürecine
Ba¤-Kur, Emekli Sand›¤› ve SSK olmak üzere
üç kurumla girildi¤ine iflaret ederek; bu üç
kurumun, bir kuruma indirilmesinin hedef-
lendi¤ini an›msatt›. Hisarc›kl›o¤lu, “Ama so-
nuçta üçü, bir yapal›m derken dördüncü bir
kuruma sahip olduk. Sosyal Güvenlik Kuru-
mu dördüncü bir kurum olarak kamu yöne-
timimizde yerini ald›” diye konufltu.

Sosyal Güvenlik
Reformuna 
Temel f›kras›

KKOSGEB’in verdi¤i destekler kapsam›nda
2007 y›l›nda ISO 9001 çal›flmalar›na bafl-
layan Deksan Paslanmaz, Nisan ay›nda

ISO 9001 kalite yönetimine geçmeyi hedefli-
yor.  Deksan Paslanmaz Çelik Endüstrisi Limi-
ted fiirketi Genel Müdürü Özer Köse, 1994 y›-
l›nda pirinç merdiven korkuluklar› ve avize
imalat› ile üretime bafllad›klar›n› dile getire-
rek, modern teknolojinin imkânlar›ndan ya-
rarlanarak paslanmaz çelikte imalata devam
ettiklerini söyledi. 304 kalite paslanmaz çelik-
ten merdiven, balkon korkuluklar›, lazer ke-
sim lamalardan oluflan merdiven ve galeri
korkuluklar›, duvar küpeflteleri, d›fl cephe ay-
d›nlatma armatürleri, cam kap› kulplar›,
ayakl› küllükler ile seyyar bariyerler ürettik-
lerini kaydeden Köse, resmi kurumlar baflta
olmak üzere befl y›ld›zl› otellerle de çal›flt›k-
lar›n› dile getirdi. Üretimlerinin yüzde 9’nu
ihraç ettiklerini söyleyen Köse, Romanya, Bul-
garistan, Irak, Kazakistan ve ‹srail ile çal›flt›k-
lar›n› vurgulad›. 2006 y›l›nda büyüme hedef-
lerini tutturduklar›n› aç›klayan Köse, 2007
y›l›nda ihracata daha fazla a¤›rl›k verecek-
lerini kaydetti.  

6 olan bayi say›s›n› art›rarak, istihdam›n
artmas›na katk› sa¤layacaklar›n› belirten
Özer, “2006 y›l›nda KOSGEB’in stratejik yol
haritas›n› doldurarak anlaflma yapt›k. KOS-
GEB’in verdi¤i destekler kapsam›nda 2007
y›l›nda ISO 9001 çal›flmalar›na bafllad›k.
Nisan ay›nda da ISO 9001 kalite yönetimine
geçmeyi hedefliyoruz” dedi. 

DEKSAN, kalite
yönetimine 
geçiyor
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KKOB‹’ler Çözüm Ortaklar›yla bu-
luflmaya bafllad›. TOBB, 2007 y›l›
boyunca Türkiye’nin 20 ilinde

KOB‹ Bilgi ve E¤itim Fuarlar› düzenle-
yecek. KOB‹F ad› alt›nda gerçeklefltiril-
meye bafllanan organizasyonlarda, KO-
B‹’leri, bilgi ve hizmet üreten çözüm
ortaklar› ile buluflturmaya bafllad›.

Destekleyen kurulufllar aras›nda yer
alan Ostim, fuarda istihdam ofisi ve
Ostim Gazetesi’nin ortak kat›l›m yapt›-
¤› standla yer ald›. TOBB’un Forum Fu-
arc›l›k firmas› ile gerçeklefltirece¤i KO-
B‹F’in projesinin di¤er ortaklar› ise
KOSGEB, TÜB‹TAK, Türk Patent Ensti-
tüsü ve Halkbankas›. 

Fuarlar›n gerçeklefltirilece¤i illerde-
ki Ticaret ve Sanayi Odalar›, Organize
Sanayi Bölge Yönetimleri d›fl›nda baz›
resmi kurumlar ve sivil kurulufllar da
projeye destek olacak. Bu kurum ve
kurulufllar aras›nda Sanayi ve Ticaret,
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Ta-
r›m ve Köyiflleri, Çevre ve Orman, Ma-
liye, ‹çiflleri ve Milli E¤itim Bakanl›kla-
r›, Devlet Planlama Teflkilat›, D›fl Tica-
ret Müsteflarl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›,
AB Genel Sekreterli¤i, Sermaye Piyasa-
s› Kurulu, Türk Standartlar› Enstitüsü,
‹hracat› Gelifltirme Etüd Merkezi, Milli
Prodüktivite Merkezi, Türk ‹ktisadi
Kalk›nma Vakf›, Rekabet Kurumu, ‹l-
lerdeki Üniversiteler, Kalite Derne¤i,
Kredi Garanti Fonu A.fi., KOB‹ A.fi.,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfede-
rasyonu, Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma
‹daresi Baflkanl›¤›, AB Türkiye ‹fl Gelifl-
tirme Merkezleri, TOSYÖV ve Türk
Teknoloji Gelifltirme Vakf› da bulunu-
yor.  

KOB‹F projesinin en önemli art›la-
r›ndan biri; zaman›n etkin kullan›m›
olacak. Zaman›n çok de¤erli oldu¤u
günümüz ifl yaflam›nda, fuarlar› ziyaret
eden KOB‹ sahipleri; tüm sorular›na,
fuarda yer alacak ilgili kurumlar›n ve
çözüm ortaklar›n›n en yetkili a¤›zlar›n-
dan, karfl›l›kl› görüflerek k›sa bir sürede
yan›t bulabilecekler. 

KOB‹’ler ‹htiyaçlar›n›n 
Fark›na Varmal› 

‹flte bu nedenle fuarlar›n temas›,
“bilgi ve e¤itim” olarak belirlendi. Fu-
arlarda, KOB‹’lerin gözle görülür ihti-
yaçlar› olarak öne ç›kan ve stratejik
önem tafl›yan bilgi eriflimi, vizyon olufl-
turma ve profesyonellik konular›ndaki
eksiklerinin giderilmesi hedeflendi.
KOB‹F, bu hedefine uygun olarak, fir-
malar› ihtiyaçlar› konusunda do¤ru ad-
reslere yönlendirip, küreselleflen eko-
nomik iliflkiler aç›s›ndan ihtiyaçlar›n
yeniden tan›mlanaca¤› platformlar da
yaratacak. KOB‹’lerin temsilcileri fuar-
lar boyunca panel, workshop ve semi-

ner gibi etkinliklere kat›lma imkan› bu-
lacak.

“Kobi'lerin sorunlar›n›n 
çözümü ekonomik cihad"

KOB‹F’in Ankara’daki ilk fuar› Sana-
yi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun açt›.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TÜ-
B‹TAK Baflkan› Vekili Prof. Dr. Nüket
Yetifl, KOSGEB Baflkan Vekili Bayram
Mecit, Türk Patent Enstitüsü Baflkan›
Doç. Dr. Yusuf Balc› ve Halkbank Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Hasan Cebeci’nin
konuflmalar› ile aç›ld›. 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Coflkun,
KOB‹'lerin sorunlar›n›n çözümlenme-
sinde sadece KOSGEB'le istenilen he-
defe ulafl›lamayaca¤› için TOBB, TÜB‹-
TAK, Halk Bankas›, TPE ve KOSGEB'in
bir araya getirildi¤ini söyledi.

Coflkun, "Bu bir Anadolu'ya hizmet
götürmektir. Bu ekonomik bak›mdan
bir cihadd›r. Dolay›s›yla bunun sonuca
ermesi Türkiye'nin ekonomik krizleri
geride b›rakarak, dar bo¤azlar› aflarak,
düzlü¤e ç›k›p sürdürülebilir bir büyü-
me sürecinin devam›n› sa¤layacak bir
harekettir" diye konufltu.  

KOB‹'lerin rekabet gücünü yük-
seltmesinin ekonomiye çok önemli kat-
k›lar›n›n olaca¤›n› ve büyük iflletmeleri
de olumlu yönde etkileyece¤ini ifade
eden Coflkun,  KOB‹'lerin önemli bir

bölümünün büyük iflletmelere ara mal›
üretti¤ine iflaret etti. Coflkun, bu kap-
samda KOB‹'lerin kalite, standart ve
verimlili¤inin büyük flirketlerinde ge-
rek dünya pazarlar›na aç›larak rekabet
gücünü art›raca¤›na iflaret etti.

TÜB‹TAK’tan KOB‹'lere 
iki yeni destek 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arafl-
t›rma Kurumu (TÜB‹TAK) Baflkan

Vekili Nükhet Yetifl de, "KOB‹ Ar-Ge
Bafllang›ç Destek Program›" ile "Yenilik

Odakl› Giriflimleri Destekleme Prog-
ram›" isimli iki yeni projenin flubat ay›
içinde hayata geçirilmesinin planland›-
¤›n› aç›klad›. 

Yetifl, "KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Destek
Program›" çerçevesinde KOB‹'lerin
araflt›rma-teknoloji gelifltirme ve yeni-
lik projesi yapt›rmaya özendirmek için
firmalar›n sunaca¤› ilk iki projenin
avantajl› bir flekilde desteklenece¤ini
anlatt›. 

Bu kapsamda KOB‹'lerin fiilen baflla-
t›lan bir AR-GE projesi içinde baflvuru-
da bulunabilece¤ini belirten Yetifl,
programa ilgili yönetmelik kapsam›n-
da belirlenen KOB‹ tan›m›na uyan,
daha önce TÜB‹TAK'tan hiç destek al-
mam›fl ya da en fazla bir kere destek al-
m›fl firmalar›n kat›labilece¤ini kaydet-
ti. Yetifl, söz konusu destek için y›l›n
herhangi bir günü baflvuru
yap›labilece¤ine iflaret etti. Al›nacak
destekle ilgili olarak Yetifl, proje
niteli¤ine göre belirlenmek üzere proje
giderlerinin yüzde 75'ine hibe olarak
desteklenece¤ini ve üst s›n›r›n 400 bin
YTL oldu¤unu söyledi. Yetifl, destek
süresinin ise 18 ay oldu¤unu belirtti. 

Yetifl, "Teknoloji ve 
Yenilik Odakl› 

Giriflimleri Destekleme Program›"
(TEKNOG‹R‹fi‹M) genç giriflimcilerin
teknoloji ve yenilik odakl› ifl fikirlerine
dayanan, nitelikli istihdam yaratma ve
rekabet gücü potansiyeli yüksek ifl kur-
ma giriflimlerinin desteklenmesinin
amaçland›¤›n› anlatt›. Bu programa
giriflicilik ald›¤›n› belgeleyen veya
TÜB‹TAK'›n düzenleyece¤i giriflimcilik
e¤itimine kat›lanlar›n baflvuruda
bulunabilece¤ine iflaret eden Yetifl, bafl-
vurular›n ise ilan edilecek tarihler
itibariyle yap›laca¤›na kaydetti.

KOB‹F 2007’deki ilk fuar›n› Ankara’da gerçeklefltirdi. Fuarda KOB‹’lerin
destek alabilece¤i bilim, finans, dan›flmanl›k ve teknoloji alanlar›nda-
ki kamu ve özel çözüm orta¤› kurulufllar bir araya geldi. 

Bilmemek
mazeret 
deÛil!.. Bir araya geldiler
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OOstim ODTÜ Teknokentte KOB‹’lere
BASEL II kriterleri üzerine seminer
verilecek.    Seminerlerde KOB‹ –

banka iliflkisinin alaca¤› yeni fleklin gös-
terilmesi, kullan›lan finansal
kredilerin BASEL II sonras›
nas›l de¤erlendirilerek koflul-
lar›n›n oluflturulaca¤› konu-
sunda bilgi vermek ve bunun
KOB‹’ler üzerindeki etkileri
ve KOB‹ bünyesinde BASEL
II’ ye haz›rl›k amac›yla yap›l-
mas› gerekenler belirlenecek. 

Türkiye ekonomisinde küçük
iflletmelerin toplam iflletme-
ler içindeki yerinin yüzde 98
oldu¤unu belirten uzmanlar,
KOB‹’lerin finansman kaynaklar› kapsa-
m›nda de¤erlendirebilecek olan temel
fonlar; banka kredileri, finansal kirala-
ma, faktoring, sermaye piyasalar›ndan
sa¤lanan borçlar/kaynaklar, ticari borç-
lar, ortak ve ifltiraklere borçlar, kamu
destekleri ve özkaynaklar oldu¤unu be-
lirtiyor.

BASEL II NED‹R?

1998 y›l›nda Basel Komitesi taraf›n-
dan BASEL I yay›mlanm›fl ve bankalar›n
sermaye yeterlilikleri uluslararas› alanda
ilk defa standarda ba¤lanm›flt›r. BASEL I
olarak adland›r›lan bu düzenleme bugün
yüzden fazla ülkede kabul görmüfl ve ül-
kemiz de kabul edilerek, uygulamaya
al›nm›flt›r. 

Uluslararas› Ödemeler Bankas› (Bank
for International Settlements – BIS) tara-
f›ndan Haziran 1999’dan itibaren baflla-
yarak revize çal›flmalar› yap›larak, piyasa
kat›l›mc›lar›n›n görüfl ve elefltirileri ›fl›-
¤›nda Haziran 2004 y›l›nda BASEL I ge-
lifltirilmifl ve yeni teknikler uygulamaya
al›narak BASEL II yay›mlanm›flt›r. BASEL
II’ de bankalar›n üstlendikleri risklerin
büyüklü¤ü ve niteli¤i ölçüsünde sermaye
yükümlülü¤üne tabi olmas› benimsen-

mifl ve bunun ölçülmesine yönelik kap-
saml› ve yüksek teknikler gelifltirilerek,
uygulamaya al›nmas› hususunda anlafl-
maya var›lm›flt›r. Ülkemizde BASEL II de

kabul edilmifl ve 2008 y›l›nda uy-
gulamaya geçirilmesi karara
ba¤lanm›flt›r.
Bu e¤itimde  BASEL  II öncesi
KOB‹’lerin kendi bünyelerinde
nas›l bir haz›rl›k yapmalar› ge-
rekti¤i ve BASEL II kriterleri
çerçevesinde KOB‹ tan›m›n›n
nas›l olaca¤› irdelenecek. 
E¤itim Yeri:  Ostim- ODTÜ
Teknokent/ 3–4 Mart 2007,
Cumartesi-Pazar günü, 2 Gün,

6 saat/gün, 10.30. Ön kay›t için
210 64 00 numaral› telefondan Betül Sa-
bah’›n bilgilendirilmesi gerekti¤i bildiril-
di. 

E¤itim Program›:

l Türkiye’de ve Dünyada KOB‹ Tan›-
m› ve Ülke Ekonomileri ‹çerisindeki Yeri 

l KOB‹’lerin Finansman Kaynaklar›
ve Bankalarla Halihaz›rdaki ‹liflkileri

l BASEL I ve BASEL II Düzenlemele-
rinin Tan›t›lmas›

l BASEL II Kriterleri Kapsam›nda
KOB‹ Tan›m› ve Kredi De¤erlendirmesi

l Kredi Risk Ölçüm Yöntemleri
l Basitlefltirilmifl Standart Yaklafl›m
l Standart Yaklafl›m
l Temel ‹çsel Derecelendirmeye Da-

yal› Yaklafl›m
l Geliflmifl ‹çsel Derecelendirmeye

Dayal› Yaklafl›m
l BASEL II Kriterlerine Göre Kredi

Riski Azalt›m Teknikleri ve Teminatlar
l Basit Yöntem
l Kapsaml› Yöntem
l Banka Tahminlerine Dayal› Temer-

rüt Halinde Kay›p Oranlar› Yöntemi
l BASEL II Öncesi KOB‹’lerde Yap›la-

bilecek Düzenlemeler
l Derecelendirmede Kullan›lan Mali

Tablolar›n ‹yilefltirilmesi ve Mali Analiz
Yöntemlerinin Tan›t›lmas›

l Do¤ru Finansman Kaynaklar›n›n
Uygun Biçim ve Miktarda Kullan›m›na
‹liflkin Bilinçlenme Süreci

l Teminatlar›n ‹yilefltirilmesi
l Do¤ru Finansal ve Kurumsal Yöne-

timin Benimsenmesi

KOB‹'lere Savunma
Sanayi E¤itimi

Türkiye’nin y›ll›k ortalama 4 Milyar
dolar tutar›ndaki yeni savunma sistem
ve silah harcamalar›nda yurt içi katk› pa-
y›n› %20’lerden %50–60 düzeyine ç›ka-
r›lmas› hedefleniyor. Bu hedefe ulafl›la-
bilmesi önümüzdeki dönemde KOB‹’le-

rin h›zla artan ölçüde savunma sanayine
kat›l›m› sa¤lanacak. 

Bu yönde KOB‹’lere ilgili sektöre yö-
nelik e¤itimlerine a¤›rl›k verilecek. Sa-
vunma sanayi gibi ülke için kritik öneme
sahip, sürükleyici ve yüksek teknolojiye
dayal› bir sektörde KOB‹’lerin genifl ölçü-
de rol almalar› teknolojik seviyelerinin,
rekabet güçlerinin, yenilikçilik potansi-
yellerinin yükselmesini; ekonomiye kat-
k›lar›n›n ve etkinliklerinin artmas›n› sa¤-
layaca¤› vurguland›. 

EE¤¤iittiimm YYeerrii:: ODTÜ Teknokent ‹kizler
Binas› Toplant› Salonu

E¤itim Zaman›: ODTÜ Teknokent /
10–11 fiubat & 17–18 fiubat 2007, Cu-
martesi-Pazar günleri, 4 Gün, 6 sa-
at/gün, 10.30–16.30 .

Teknokentte 
BASEL II e¤itimi KOB‹ - Banka ‹liflkisi
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enç nüfusu ve büyük potansiyeli
ile Türkiye Cumhuriyeti genifl bir
giriflimci kitleyi bünyesinde ba-

r›nd›rmaktad›r. Yeni ifl kurma, varolan
iflini geniflletme ya da AR-GE ve tekno-
lojik geliflmeler ile ürün kalitesini art›r-
mak ve global pazarda söz sahibi ol-
mak isteyen yat›r›mc› ve iflverenlerin
say›s› az›msanamayacak ölçüdedir.

Varolan bu potansiyelin çizdi¤i cesa-
retlendirici tablonun yan›nda, Türkiye
ekonomisi gerçe¤i,  harekete geçmek
için gerekli olan finansal kaynaklar ve
planl› / bilimsel bir hareketin olmama-
s› yüzünden yaflanan s›k›nt›lar ise ma-
dalyonun di¤er yan›n› oluflturmakta.
Birçok yarat›c› fikir ya sadece hayal
olarak belirip yok olmakta ya da at›l-
maya çal›fl›lan birkaç ad›mdan sonra si-
linip gitmektedir. 

Bu ba¤lamda devreye giren “proje”
kavram› varolan fikirleri salt fikir ol-
maktan ç›kar›p realist bir yol haritas›na
sokmada ve baflta AB olmak üzere çe-
flitli finansal kaynaklar›n önünün aç›l-
mas›nda kilit rol oynuyor. “Orta ve
uzun vadede baflar›y› hedefleyen stra-
tejik planlar” ya da “optimal kaynakla-
r›n nas›l ve ne flekilde kullan›ld›¤›n›
gösteren planlama” olarak tan›mlana-
bilen proje olgusu Türkiye’de yeni yeni

keflfedilerek Avrupa Birli¤i Çerçeve
programlar›ndan elde edilen hibe ve
destekler kullan›lmaya bafllanmakta-
d›r.

Avrupa Birli¤i taraf›ndan, son dokuz
y›lda baflta e¤itim, sa¤l›k, teknoloji ve
yerel kalk›nmaya yönelik projeler ol-
mak üzere 6,5 milyar avroluk fon ayr›l-
d›. Ancak Türkiye 2006 y›l›nda yard›m
fonlar›n›n kullan›lmas› için yeterli pro-
je sunamad›, bu kayna¤›n sadece yüz-
de 10-15’lik bölümü kullan›labildi. Av-
rupa Birli¤i fonlar› için 2006 y›l›nda sa-
dece 50 milyon avro civar›nda proje su-
nuldu. Ayn› durumun 7.Çerçeve kapsa-
m›ndaki fonlarda da yaflanmamas› çin
ülkece proje mant›k ve kullan›m›n›
stratejik boyutlu düflünebilmemiz ge-

rek. Yoksa Türkiye’nin AB fonlar›ndan
yararlanma kapasitesinin düflük oluflu
nedeniyle milyonlarca avro tutar›ndaki
kaynak heba olacak. 

DPT Proje havuzu 
oluflturacak

Bu aflamada Devlet Planlama Teflki-
lat›, kullan›m oran›n›n artt›r›lmas› için
harekete geçti. Fondan yararlanabil-
mek için belgesel, sektörel öncelikler
belirlenerek, proje havuzu oluflturula-
cak ve DPT, Türkiye’nin ihtiyac› olan
nitelikli projeleri tek bir havuzda topla-
yarak, gerekli projelerin oluflturulmas›-
n› sa¤layacak ve fonlar› kullanacak in-
san kayna¤›n›n e¤itimi gerçeklefltirile-

cek. AB fonlar›ndan yararlan›lacak pro-
jelerin oluflturulmas›n› sa¤layacak da-
n›flman firmalar içinde ihalelere ç›k›la-
cak. Bu düzenlemeler yeni y›ldan itiba-
ren uygulanmaya bafllayacak. 

Türkiye, AB fonlar›n›n çok az bir bö-
lümünü kullan›rken, ‹çiflleri Bakanl›¤›
verilerine göre belediyelerin sivil top-
lum örgütlerine göre daha fazla fon
kulland›¤› gözlemlenmekte. Türkiye
genelinde 50 belediye taraf›ndan AB
fonlar›nda yaklafl›k 20 milyon avro
kaynak kullanld›. STK’lar›n kulland›¤›
fonlar›n ise bu tutara ulaflamad›¤› sap-
tand›. AB, Türkiye’ye 1999 y›l›ndan bu
yana toplam 3 milyar 615 milyon avro
tutar›nda fon ay›rd›. Bunun 1 milyar
285 milyon avrosu ise hibe edildi. 

Genel olarak Türkiye’de proje karfl›-
l›¤› fon kaynaklar›na bak›ld›¤›nda KOS-
GEB, TÜB‹TAK, SANTEZ ve AB fonlar›
akla gelmektedir. ‹htiyaç bulunan fi-
nansal ve bilimsel deste¤in gerçeklefl-
mesi için gerekli platformun sa¤lanma-
s› ad›na Türkiye’nin bu tip projelerden
faydalanmas› gerekli ve flart hale gel-
mifltir.

Fettah GÜVENTÜRK

2007’deki 
teknolojik desteklerin

anahtar›: Proje

TTÜBITAK Avrupa Birli¤i Çerçeve
Programlar› Ulusal Koordinasyon
Ofisi; 7. çerçeve program›na yöne-

lik e¤itim çal›flmas›n› sündürüyor. Av-
rupa Komisyonu taraf›ndan 22 Aral›k
2006 tarihinde yay›nlanan ilk proje tek-
lif ça¤r›lar›na yönelik baflvurular› art›r-
mak amac›yla; “Ad›m Ad›m 7. Çerçeve
Program› E¤itimi” ad› alt›nda yürütülen
program kapsam›nda, AB Çerçeve
Programlar› ve 7. Çerçeve Program›,
Proje teklifi haz›rlama ve sunma, Proje
de¤erlendirme süreci, Proje yönetimi,

Bütçeleme modelleri, Hakemlik, Ortak
bulma konular›nda e¤itim veriliyor.
E¤itimler; TÜB‹TAK Baflkanl›k Bina-
s›’nda 50 kiflilik kontenjanlarla düzenle-
niyor. E¤itimler; 23 fiubat, 9, 23 mart
ile 6,20 nisan tarihlerinde devam ede-
cek. Bu e¤itimlere kay›t yapt›rmak ve
programla ilgili ayr›nt›l› bilgi edinmek
için www.fp7.org. tr adresindeki etkin-
lik takvimini takip edebilecekleri,
e¤itim program›yla ilgili soru ve
önerilerini ise egitim@fp7.org. tr ad-
resine yöneltebilecekleri bildirildi.

TÜB‹TAK’tan 7. Çerçeve Program› e¤itimi

‹fl Yasas› uygulamalar› e¤itimi verildi
l Ostim e¤itim birimi taraf›ndan, “‹fl

Yasas› Uygulamalar›” konulu bir e¤itim dü-
zenlendi. Ayn› zamanda hukukçu olan OS-
T‹M ‹stihdam Ofisinden ‹nsan Kaynaklar›
Dan›flman› Zeki Eser’in verdi¤i e¤itimde
yeni ‹fl Yasas›n›n getirdi¤i de¤ifliklikler, ‹flçi
ve iflveren olarak karfl›l›kl› hak ve borçlar,
Hizmet sözleflmeleri, Y›ll›k izin ve di¤er üc-

retli izinler, K›dem ve ihbar tazminat› uy-
gulamalar›,  Fazla mesai, fazla süreli çal›fl-
ma kavramlar›, ‹fl akdinin sona erdirilmesi,
konular›, uygulamada karfl›lafl›lan örnek-
lerle anlat›ld›.  Hem iflverenler hem de mu-
hasebe ve insan kaynaklar› bölümlerinde
çal›flanlar›n kat›ld›¤› e¤itimde kat›l›mc›lar,
yaflad›klar› olaylar› paylaflt›lar.
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anayide geliflmeleri belirli kay-
naklardan takip ederek yenilik
yapmak mümkün olabilir. Yeni-

liklerin patente de¤er olup olmad›¤›
ayr› bir konu olsa da as›l olan yenili¤in
varl›¤›d›r. Bu nedenle araflt›rmalarda,
tescil edilmifl bulufllar›n sakland›¤› pa-
tent arflivlerini ilk planda düflünmek
zaman kazand›r›r. 

Üretimini yapt›¤›m›z ve yapmay›
düflündü¤ümüz ürün veya prosesle il-
gili olarak yap›lacak olan böyle arafl-
t›rma bize flu sonuçlar› verecektir.

1-Bu konuda al›nm›fl patent varsa,
bundan vazgeçerek taklit davalar› ile
u¤raflmayaca¤›z.

2-Al›nm›fl patentin detay›n› incele-
yerek bundan esinlenme ve yeni ürün-
lerin yolunu açma fleklinde sonuçlara
ulaflmam›z› sa¤layacakt›r.

3-Araflt›rma sonucunda patente de-
¤er bulufl yaparak hem hukuki çal›fl-
ma, hem de rakiplerimizin önüne geç-
me f›rsat›n› yakalam›fl olaca¤›z.   

Tüm önerilerimiz Türk sanayi için
Avrupa Birli¤i sürecinde gerekli olan
unsurlard›r. Patent arflivi olarak tüm
ülkelerin Patent Ofislerinden istifade
etmek mümkündür. Tabii ki bu arafl-
t›rman›n da teknikleri vard›r. Araflt›r›-
lacak ürün ve prosesi iyi tan›mlayarak
do¤ru sonuca ulaflmak mümkün ola-
cakt›r. Ayr›ca uluslar aras› araflt›rma-
larda belirlenmifl tasnif kodlar› ile
araflt›rma yapmak gerekmektedir.
Tüm bu süreç bizi farkl›lar›n oldu¤u
alanlara ulaflt›racak ve farkl›l›klarda
patent müracaat› ile korunabilecektir. 

Patent sahibi olmak prestijdir. Ve
sektörel anlamda liderliktir. Buluflla-
r›n korunmas›na yönelik tekel hakk›
sa¤layan patent belgesi sahibi olmak
kifli ve kurulufllara hem prestij hem de
kazanç getirmektedir. Sanayide özle-
nen yeniliklerin gündeme tafl›nmas›

öncelikle patent belgesi al›narak yap›l-
mal›d›r. Bu yolla patent sahibi 20 y›l
buluflunu koruyarak bu hakk›ndan do-
lay› zenginlik kap›s›n› aralayabilecek
veya kamuoyunda ciddi bir prestij sa¤-
lama imkan›n› bulacakt›r. 

Bulufl yapmak için mutlaka bilim
adam› olma flart› ve konunun uzman›
olmak diye bir flart yoktur. Herhangi
bir konuda sorun tespit eden ve bu so-
runun çözümüne yönelik çal›flmalar
yapan herkes bulufl yapar ve bulufluna
patent belgesi alarak koruma sa¤laya-
bilir. Bu nedenle bulufl yapanlar›n sa-
y›s›n› art›rmak için iflçi bulufllar›n› pa-
tent almaya özendirecek sistemin bir
an önce bafllat›lmas›n›  bekliyoruz. Ça-
l›flanlar›n patentle ödüllendirilmesi k›-
s›r döngüden kurtulamayan patent sa-
y›lar› art›fl›na mutlaka etki edecektir.
Devlet teflviklerini de göz önünde tut-
tu¤umuzda yenilik ve bulufl yapmaya
iflçi, iflveren, ö¤renci, ö¤retmen yani
toplumun bütün kesimleri kat›larak
ülkemizin kalk›nma hamlesine katk›-
da bulunabiliriz. 

Ancak bir önemli konu var ki; o da
patentle koruma alt›na ald›¤›m›z bu
yenilikleri sektörde yaln›z bizim kul-
lanmam›z ile de¤il ihtiyaç varsa di¤er
rakiplerin de kullan›m›na açarak bize
para kazand›rmas›n› sa¤lamakt›r. 

Yenilik çal›flmalar›n›n sonucunda
para kazanamaz isek, bu çal›flmalar›n
devam› gelmeyecektir. Üretmeden ve
kazanmadan yap›lan harcamalar bu
gün yaflad›¤›m›z ekonomik sonuçlar›
do¤urdu¤u gibi s›nai haklar›n koruma
d›fl› b›rak›lmas› da ülkemizin dünya s›-
ralamas›nda geri plana itilmemize ne-
den oldu. 

Bu nedenle marka, patent, tasar›m
haklar›n›n korunmas› ülkemiz aç›s›n-
dan bir zorunluluk olmufltur ve bunun
aksini düflünmemiz ülkemizin geri
kalm›fl ülkeler seviyesine inmesi de-
mek olur. Ülkelerin geliflmifllikleri flu
anda patent say›lar› ile ölçülmektedir.
O halde s›nai haklar›n korunmas›na
de¤er verip çal›flmalar›n temelini bu
esaslar dahilinde yürütmemiz gerekir.
Ancak bu konulara iliflkin çal›flmalar
çok ileri düzeyde yap›l›yor olsa da, ba-
z› sorular›n cevaplar›n› bulmakta da
güçlük çekiyoruz. 

Örnek vermek gerekirse yenilikle-
rin niçin yap›lamad›¤› konusunda de-
niliyor ki “Bu haldeki bir ekonomi ile
taklitçili¤i önleyecek Ar-ge çal›flmala-
r›na kaynak nereden bulunup da yeni
bulufllar, markalar ve tasar›mlar olufl-
turulacak?” Hatta “Bize yenili¤i de¤il
hukuki olarak taklitçilik nas›l yap›l›r
bunu anlat›n, zira bizim Avrupal› ra-

kiplerimiz gibi Ar – Ge’ye ay›racak pa-
ram›z olmad›¤› için bu masraflar› yan-
s›taca¤›m›z bir sat›fl fiyat› belirleme
flans›m›z da yok. Biz tencerede piflirip
kapa¤›nda yiyebilecek kapasitede fir-
malar›z” fleklinde sitemli cevaplar ve-
rilmektedir. 

Evet, tüm bunlar›n hepsi KOB‹ ifllet-
mesi dedi¤imiz sanayimizin büyük bö-
lümünü oluflturan sanayicimizin fer-
yad›d›r ve flikayetidir. Ancak olaylar›
etrafl›ca ele al›rsak kendimize haks›z-
l›k yapt›¤›m›z› söylemek istiyorum.
KOB‹ iflletmelerinde her y›l binlerce
yenilik yap›ld›¤›n› bunun korunmas›
yönünde patent al›nmas› müracaat›
yap›lmad›¤›n› görüyoruz. Yerli patent
baflvuru say›lar› da bunu do¤rulamak-
tad›r. Ülkemizde s›nai haklar›n korun-
mas›na Avrupa Birli¤i’ne girifl için de
ihtiyaç vard›r. 

Evet, baz› aksi fikirler olabilir ama
Avrupa Birli¤i’ne girifl flartlar›n› ne
kadar çabuk sa¤layabilirsek ülkemizin
hem ekonomik, hem sosyal, hem de
siyasal yap›s› o kadar çabuk stabiliteye
kavuflur. Amaç insanlar›n mutlu
yaflad›klar› bir ülke görmekse dünya
standartlar›na uymak zorunda ol-
du¤umuzu bilmeliyiz. Marka, patent,
tasar›m haklar›n›n korunmas› ül-
kemize gelecek yabanc› sermaye için-
de ayr›ca güvence oluflturmaktad›r.  

SONUÇ OLARAK; SINAÎ HAK-
LARIN KORUNMASINA YÖNEL‹K
ÇIKARILAN YASALAR, GERÇEK HAK
SAH‹PLER‹NE BU HAKLARI VER‹P
SANAY‹DEK‹ GEL‹fiMEY‹ VE KALKIN-
MAYI HIZLANDIRMA AMACINI
TAfiIMAKTADIR. Yeniliklerin kazan-
d›raca¤› de¤erli ürünlerle, zengin bir
ülke olma hayalimizin gerçekleflmesi
dile¤i ile hoflçakal›n.

Kemal YAMANKARADEN‹Z

Farkl›l›klar›n 
de¤eri bizi

zenginlefltirecektir

“‹cat ç›kartma” diye diye sac üretiminde kald›k“‹cat ç›kartma” diye diye sac üretiminde kald›k
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, eskiden babaannelerin yeni bir fikir ortaya at›ld›¤›nda “icat ç›kartma” diye
tepki gösterdi¤ini, bu yüzden Türkiye’nin sac üretiminden ilerisine gidemedi¤ini söyledi.

TTürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
¤i (TOBB) Baflkan› ve TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversi-

tesi (ETÜ) Mütevelli Heyeti Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin
“icat ç›karma” anlay›fl›yla sac üreti-
minden ötesine geçip 60 graml›k cep
telefonu nas›l üretilir noktas›na ge-
lemedi¤ini ifade etti.

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin önü-
müzdeki dönemde kazananlar ara-
s›nda yer almas› için icat ç›kartmak
zorundu oldu¤unu belirterek, “‹flte
biz TOBB ETÜ’yü icat ç›kars›n diye
kurduk” dedi.

TOBB ETÜ’nün, üniversite ile sa-
nayicilerin iflbirli¤inde gerçeklefltiri-
len“Ortak E¤itim” ad›yla gerçeklefl-
tirdi¤i program›n ikinci uygulama
dönemi nedeniyle üniversitede bir
tören düzenlendi.

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, TOBB
ETÜ’ye kurarken amaçlar›n›n Türki-
ye’nin birinci dünyan›n en sayg›n
üniversitelerinden birini oluflturmak
oldu¤unu söyledi. Bunu 10 y›ll›k he-

def olarak belirlediklerini kaydeden
Hisarc›kl›o¤lu, geçen 2 y›l›n ard›n-
dan Türkiye’nin birinci üniversitesi
olduklar›n›, önümüzdeki 10 y›lda da
dünyan›n sayg›n üniversiteleri aras›-
na gireceklerini ifade etti. Hisarc›kl›-
o¤lu, “Gerek ö¤rencilerimizin tercih
s›ralamas›nda ilk 100 ö¤renciden 11

ö¤renci TOBB üniversitesini tercih
etti. Ö¤retim üyesi bafl›na düflen ma-
kale say›s›nda di¤er tüm üniversite-
leri geçerek birinci s›raya oturduk,
bunun gururunu yafl›yoruz” dedi.

‹cat ç›karma diye diye 
sac üretiminde kald›k

Hisarc›kl›o¤lu, konuflmas›n›n son
bölümünde Türkiye’nin kültürel
yap›s›n›n yeniliklere aç›k olmayan
yönünü elefltirdi. TOBB baflkan›
olarak Türkiye’ye gezerken görüfl-
tü¤ü insanlara rahmetli babaan-
nesinin yeniliklere karfl› “icat ç›kar-
ma” sözünü hat›rlatarak, “Sizde de
var m›” diye sordu¤unu belirten
Hisarc›kl›o¤lu, yan›tlar›n ayn› ol-
du¤unu söyledi. Bu düflüncenin Tür-
kiye’nin sanayi üretimdeki sonuç-
lar›na de¤inen Hisarc›kl›o¤lu,
konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

‘Bu laf her tarafta geçerlidir. Tür-
kiye’nin 81 vilayetinde vard›r ‘icat
ç›karma’. Rahmetli babaannem yeni
fikir ç›kartt›¤›m zaman ‘icat ç›kart-
ma” diye beni durdururdu. Hâlbuki

biz gençlerimizi icat ç›kart diye
yetifltiriyor olmam›z laz›m. Biz icat
ç›kart›lmamak için yetifltirildik onun
için teknolojide geri kald›k. Biz hala
sac üretimiyle meflgulüz 60 graml›k
cep telefonu nas›l üretilir bunun
peflinde de¤iliz. Ama bak›yoruz ki ifl-
te 1977 Ere¤li Demir Çelik vard›
de¤eri 300 milyon dolar. O tarihte
kurulan Microsoft’un de¤eri ne 10
bin dolar. O 10 bin dolarl›k bütçe
bugün 360 milyon dolara gelmifltir.
Türkiye’nin GSMH’sine eflde¤erdir.
Yani bizim 72 milyonla üretmifl ol-
du¤umuz gayri safi milli hâs›la efl-
de¤er bir flirket. Ere¤li demir çelik
nereye geldi geçenlerde özellefltiril-
di 8 milyar.”

TOBB Üniversitesini icat ç›kart-
mak için kurduk

Hisarc›kl›o¤lu, TOBB ETÜ Üniver-
sitesi’ni bu anlay›fla karfl› kurduk-
lar›n› vurgulayarak, “E¤er önümüz-
deki dönemde kazananlar içinde ol-
mak istiyorsak icat ç›kartmak zorun-
day›z. ‹flte biz TOBB ETÜ’yü icat
ç›kars›n diye kurduk” dedi.
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fiehit askerimiz için an›t park
OST‹M konutlar›nda

ikamet eden ve
geçti¤imiz y›l va-
tani görevi s›ra-
s›nda flehit düflen
Jandarma Er Dur-
sun Altuntop’un
ad› Ostim OSB ta-
raf›ndan bir par-
ka verildi.

l Ostim Organize Sanayi bölgesi
içerisinde özellikle 100. Y›l

Bulvar›ndaki trafik yo¤unlu¤unu büyük ölçüde
azaltacak olan; Uzayça¤› Caddesi ile Ostim’i
Bat›kent yerleflim alan›na ba¤layan Enerji
Caddesi ve Ostim Sevgi Bloklar› etraf›ndaki
yaklafl›k 45 bin metrekare yolun asfaltlanmas›
Ankara Büyükflehir Belediyesi ve Ostim OSB’nin
ortak çal›flmalar›yla tamamland›.

Yine  Büyükflehir Belediyesi ile asfalt
çal›flmas› yap›lan bölgelere ait yeni trafik
düzenlemesi yap›larak bu bölgelerin bordür ve
tretuvar çal›flmalar› aral›ks›z sürüyor. Yap›lan
çal›flmalar bölgenin gerek trafik yo¤unlu¤unun
giderilmesini, gerekse çevrenin güzel
görünmesini sa¤l›yor.

OSB inflaat ekipleri  
‘k›fl’ demedi…

Düflünce gardrobumuz  / Mete BA⁄DAT
mete@ostim.com.tr (ODAM)

G›rm›z› mavi hadi gari...

ÇÇal›flanlar›n›n hafta sonlar› da dahil ol-
mak üzere çok çal›flt›klar›, Yapt›klar› hiz-
met karfl›l›¤›nda hiç para almad›klar› ve

ek hiçbir imkan talep etmedikleri,
Tehlikeli bir iflte çal›flmay› göze ald›klar› ve

her çal›flmada yaraland›klar›,
Tamamen gönüllü çal›flt›klar›, 
Her zaman çok yüksek motivasyona sahip

olduklar› ve çal›flt›kça motivasyonlar›n›n artt›-
¤›, 

Organizasyonun her zaman gere¤inden
fazla say›da ve beklenenden daha kalifiye çal›-
flanlara sahip oldu¤u,

Ve herkesin organizasyonun tak›m baflar›-
s›na kilitlendi¤i bir organizasyon biliyor mu-
sunuz veya mümkün oldu¤unu düflünebilir
misiniz? 

Yoksa dünya üzerinde bu tür organizas-
yonlar›n var olmad›¤›n› çok hayalci oldu¤umu
mu düflünüyorsunuz? Bu sonuca varmadan
önce gözünüzün önünde lisedeki futbol tak›-
m›n› düflünün. Yukar›daki tüm maddelerin ge-
çerli oldu¤u bir yap› de¤imli? Amatör tüm
spor tak›mlar›na bak›n, sayd›¤›m maddelere
ilave fedakârl›klar›n sergilendi¤i bir yap› göre-
ceksiniz. Pekâlâ, bu yap›y› günümüzün zorlu
ve profesyonel ifl dünyas›na nas›l tafl›yabiliriz?
Gençlerin kendi aralar›nda gönüllü olufltur-
duklar› bu amatör liderlik ve tak›m ruhunu
neden ifl yerlerimizde para vererek olufltura-
m›yoruz? Yönetim liderli¤ini, atletik liderlikte
yaflanan ve ortaya konan niteliklerle efllefltir-
mek mümkündür. E¤er organizasyonunuzu
tak›m koçu gibi yönetir, kazanmaya odakl› bir
ifl tak›m›n› kurarsan›z, hangi zaferlere ve bafla-
r›lara koflamazs›n›z ki.

‹sterseniz önce baflar›l› futbol tak›mlar›n›n
ana karakteristiklerine göz atal›m; ortak ta-
k›m ruhu ile hareket, bireylerin eksikliklerinin
sönümlendi¤i ortam yani tak›m›n; bireylerin
gücünü maksimize etmeye ve kiflilerin zay›f
yönlerini sönümlemelerinin sa¤lanaca¤› bir
ortam oluflturma yan›nda yüksek moral ve
motivasyon. 

Bir futbol tak›m›, tak›m›n baflar›s› ve he-
defleri odakl› hareket eder; kiflisel hedef ve
baflar› hem ödüllendirilmez hem de tak›m per-
formans›n› engelleyici bir unsur olarak alg›la-
n›r. Bu bireylerin aralar›nda yap›flma gücünün
bireysel gücü ve verimlili¤i katlad›¤›n› göste-
rir. Yani di¤er bir deyiflle 1 art› 1, 2 de¤il 11
edecektir. Burada oyuncular›n yada çal›flanla-
r›n hepsinin yapt›klar› iflten ve çal›flt›klar› or-
tamdan, ortaya ç›kard›klar› üründen gurur
duymalar› esast›r. E¤er yedek parça üretiyor-
san›z, çal›flanlar›n›z›n sizin yapt›¤›n›z ürünü
müflteriye anlatt›klar› esnadaki tansiyonlar›n-
dan, bunu tespit edebilirsiniz. ‘Herkes yap›yor,
bizim flirket de üretiyor bizimki de di¤erleri-

nin ayn›s›’ m›, yoksa ‘bizim flirket en iyisini
üretiyor’ mu anlat›l›yor acaba. fiimdi soru en
iyi olduklar›na nas›l inand›raca¤›z çal›flanlar›-
m›z›? Bunun da tek yolu en iyi tak›m olmaya
yo¤unlaflmalar›d›r. Sat›fl rakamlar›, üretim
miktar› gibi ölçülebilen kavramlar kadar ölçü-
lemeyen de¤erler de en iyi olman›n gösterge-
leridir. Hatta bizim burada bahsetti¤imiz en
iyi olmak, en çok satmak ve en karl› olmak de-
¤il, karfl›lafl›lan zorluklar ve problemler karfl›-
s›nda en az zarar görerek ve en k›sa toparlana-
rak, yaflan›lanlar› iyi bir tecrübe olarak organi-
zasyon kültürüyle harmanlamakt›r. 

Milli marfl›m›z› duydu¤umuzda hissetti¤i-
miz gurur ya da tuttu¤umuz tak›m›n bayra¤›-
n› dalgalan›rken gördü¤ümüzde hissettikleri-
miz neyse, ayn› ortam› organizasyonumuz
için de oluflturmak durumunday›z. Bunun en
güzel örneklerinden biri 90’l› y›llar›n sonunda
tüm havayolu flirketleri zarar ederken South-
west Havayollar›n›n kar eden nadir firmalar-
dan biri oluflunun da temelinde yat›yor. So-
uthwest’in pazarlama ve insan kaynaklar› po-
litikas›; ‘mümkün olan her durumda insanlar›
ödüllendir ve onurland›r ve müflteri ve çal›-
flanlar›n Southwet kültürünü yaflat’ idi. Hava-
yolu flirketi, her f›rsatta kutlama yapmay› ve
bu kutlamalar› dökümante ederek sonsuzlafl-
t›rmay› kendine hedef saym›flt›r. 

Acil servise giren bir hastaya doktorlar›n,
hemflirelerin ve di¤er hastane personelinin
hiçbir emir ve direktif verilmeden ayn› amaca
odaklanm›fl flekilde ve harmonize çal›flt›klar›n›
gözünüz önüne getirin. Verilecek yanl›fl bir ka-
rar, gecikecek bir müdahale veya ekipteki bir
kiflinin olumsuz tavr› ölümcül sonuçlara sebep
olabilir. ‹flyerindeki tak›m çal›flmas› ve çal›flma
düzeni de ayn› mantalitede sa¤lanmal›d›r.
Farkl›l›k gösteren müflteri ihtiyac›na göre,
müflteriyi karfl›layan, müdahaleyi yapan, ayn›
zamanda gerekli testleri yapan tak›m ayn› he-
def için hiç gecikmemeli ve yanl›fll›¤a mahal
vermeden çal›flmal›d›r. 

Yüksek moral ve motivasyon, d›fl faktörler
ne olursa olsun, bireylerin iç dünyalar›nda
kendilerini iyi hissetmeleri sayesinde yakala-
nacakt›r. Bu yüzdendir ki, futbol maç›na giden
lise ö¤rencilerini yolda gördü¤ünüzde yüksek
sesle tak›m› ve nas›l baflar›l› olabileceklerini
tart›flt›klar›n› görürsünüz. Bu bireylerin oldu-
¤u kadar, tak›m›n bir arada olmaktan dolay›
mutlulu¤unu de içerir. 

KKaayynnaakkllaarr;; Nuts, Kevin Freiberg & Jackie
Freiberg, The new art of the leader, Return
with Honor, Scott O’Grady

                    



C M Y K

fiUBAT 20078

AygŸl Ayta�

Benim zaman›m de¤erli
OSB Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü-  aygul@ostim.com.tr

YYap yap yap… Yapmal›y›m, yap-
mal›y›m, yapmal›y›m…

Yapmak zorunday›m, yapmak
zorunday›m, yapmak zorunda-
y›m…

Bir iflgünü daha çok yo¤unum,
çok ifl yapmal›y›m, yetifltiremiyo-
rum, yine gün bitti ve birçok fleyi
yapamad›m diye kendimize k›zarak
bitip gidiyor. 

Asl›nda bütün bu cümlelere ge-
rek olmayan basit bir çözüm yolu
var! Cevap hepimizin bildi¤i; ‘za-
man yönetimi’dir. Basit, de¤il mi?
Ama uygulamak kolay m›? Kolaysa
ço¤umuz niye yapam›yoruz? 

Herkes zaman yönetimi kavram›-
n› en az›ndan bir kez duymufltur ve
hatta uygulamaya çal›flm›flt›r fakat
kaç›m›z baflar›ya ulaflm›flt›r ki.

Zaman asl›nda herkes için sabit-
tir, di¤er bir deyiflle herkes için gün-
de 24, haftada 168 saattir.

Zaman yönetimi için yap›lmas›
gereken ilk fley zaman›n nas›l geçi-
rildi¤ini belirlemektir. Belirlemeyi
yaparken de dürüst ve gerçekçi ol-
mak gerekir. ‹fle bitifl süresi koyma-
n›n en büyük sorunlar›ndan biride
gerçekçi olmayan zaman tahminle-
ridir. ‹flte yanl›fl zaman yönetimi ya-
p›lan bir ifl günü:

“Damla ofise geldi¤inde saat sa-
bah 7.20 idi. Birikmifl ifllerini ta-
mamlayabilmek için erken gelmiflti.
Ifl›¤› yakt› ve bir önceki güne ait
dosyalar› incelemeye bafllad›. ‹lk
sayfay› okurken bir meslektafl› gele-
ne kadar bu ifli yapamayaca¤›n›n
fark›na vard›. Elindeki dosyay› bir
kenara at›p bir baflkas›n› ald›. Dos-

yalar› incelerken bir dergi gördü ve
ilgisini çeken bir makale buldu. Ma-
kaleyi okumaya bafllad›. Dergiden
bafl›n› kald›r›p saate bakt›¤›nda saat
9.00 olmufltu bile. ‹fl arkadafllar› da
gelmeye bafllam›flt›. 

Hemen kalan dosyalar› masas›-
n›n bir kenar›na itti ve yar›na kadar
en az›ndan iki günlük iflin tamam-
lanmas›n› gerektiren bir proje dos-
yas›n› ald›. Dosyay› açt›¤›nda Metin
ve Ece geldiler ve onu kahve içmeye
davet ettiler. Damla on dakika on-
larla birlikte olmaya karar verdi.
Metin ve Ece dün akflam gittikleri
oyun hakk›nda konuflmak için sa-
b›rs›zlan›yorlard›. Damla saatine
bakt›¤›nda otuz dakika geçmiflti bi-
le, h›zla ofisine döndü. 

Ofisine girer girmez telefonu çal-
d›. Telefondaki müdürü Sadullah
Bey idi. Saat 10.00’daki toplant›ya
kendisinin yerine kat›lmas›n› iste-
miflti. Projeye bafllamak için de za-
man› kalmam›flt›, bu yüzden dosya-
y› ö¤leden sonraya b›rakmaya karar
verdi.

Ö¤leden sonra da sabah ki duru-
mundan farkl› de¤ildi. Ziyaretçiler,
telefon görüflmeleri, mektuplar der-
ken gün bitti. Yar›na kadar bitirme-
si gereken proje ile ilgili hiçbir fley
yap›lmam›flt›.

Dosyalar›n› çantas›na doldurur-
ken Metin ve Ece’nin nas›l olup da
oyun için vakit ay›rabildiklerini an-
lamaya çal›flt›.” 

Unutmay›n ki “zaman size ait bir
fley”. Onun size hükmetmesine izin
vermemelisiniz ki iflleri yar›m kal-
m›fllar aras›nda yer almay›n…

M-D2 Mühendislik, 
endüstriyel at›k 
projelerini artt›r›yor 
OOstim firmalar›yla iflbirli¤i içe-

risinde özel at›klar›n yok
edilmesi için özgün tasar›m-

lar yapan M-D2 Mühendislik Dan›fl-
manl›k, endüstriyel at›klar›n geri
kazan›lmas› projelerini art›r›yor.  

M-D2 Mühendislik Dan›flmanl›-
¤›n 2005 y›l›nda kuruldu¤unu söy-
leyen M-D2 Mühendislik Dan›fl-
manl›k Limited fiirketi Genel Mü-
dürü Ural, Temmuzdan itibaren fa-
aliyetlerine ODTÜ-Ostim Tekno-
kent’te devam ettiklerini ifade etti.

Ambalaj bask› sektörüne hitap
ettiklerini anlatan Ural, çevreye yö-
nelik özgün projeler gelifltirdikleri-
ni vurgulad›. Ural, “Bu kapsamda
özellikle atmosfere sal›nan çözücü-
lerin geri kazan›m›nda mühendis-
lik ve dan›flmanl›k hizmeti veriyo-
ruz.  Ostim firmalar›yla ifl birli¤i
içerisinde özel at›klar›n yok edil-
mesi için özgün tasar›mlar üretiyo-
ruz” dedi. Tasar›mlar›n üretimini

Ostim’deki paydafl firmalarla ger-
çeklefltirdiklerini kaydeden Ural,
ayr›ca yurt d›fl› kaynakl› savunma
sanayi projelerinde de sistem tasa-
r›mc›s› olarak görev ald›klar›n› ifa-
de etti.

Sürekli yeni ürün gelifltirmek
için çal›flt›klar›n› vurgulayan Ural,
“Kendi kaynaklar›m›z›n yan› s›ra
7’inci Çerçeve dâhilinde ODTÜ ve
National Research Center for Envi-
ronment and Healt, Almanya ile or-
tak çal›flma olanaklar›n› de¤erlen-
diriyoruz. 2006 y›l›n› tan›t›m yapa-
rak geçirdik. Ambalaj bask› sektö-
ründeki öncü firmalar ile çal›flt›k ve
Ambalaj 2006 fuar›na kat›ld›k” diye
konufltu.  Ostim’deki mühendislik
ve kalite alt yap›s›na sahip di¤er fir-
malarla ortak çal›flmalar yapmak
istediklerini belirten Ural, endüstri-
yel at›klar›n geri kazan›lmas› proje-
lerinin yat›r›m programlar›nda gi-
derek art›¤›n› ifade etti.

Borç bata¤›ndaki
KOB‹’lere can-
suyu olarak ge-

tirilen Anadolu Yak-
lafl›m›’na iliflkin ta-
sar› yasalafl›rken,
gözler flimdi gönüllü
olarak KOB‹’lerin
borçlar›n› yap›lan-
d›rmas› beklenen
bankalarda. Küçük
ve Orta Ölçekli Sa-
nayi Gelifltirme ve
Destekleme ‹daresi
(KOSGEB) Baflkan›
Bayram Mecit, ban-
kalara, Anadolu
Yaklafl›m›’na kat›l-
mas› ça¤r›s›ndan bu-
lundu. Mecit, ekono-
minin temel dire¤i
olan KOB‹’lerin
ayakta kalmas›n›n sa¤lanmas›n› iste-
yerek, “Bankalar KOB‹’leri önemsesin.
Küçü¤ü sevsinler” dedi. Konuya yöne-
lik bilgi veren KOSGEB Baflkan› Mecit,
Anadolu Yaklafl›m›’n›n, ‹stanbul Yakla-
fl›m› ile bafllayan süreçte gündeme gel-
di¤ini belirterek, “Bu yaklafl›m, krizin
KOB‹’ler üzerinde iradeleri d›fl›nda
oluflan olumsuz etkilerini bertaraf et-
mek için getirildi. Anadolu Yaklafl›m›,
‹stanbul Yaklafl›m›’na göre daha genifl

kesimleri kapsayacak” dedi. 
Anadolu Yaklafl›m›’ndan 40 bin KO-

B‹’nin faydalanaca¤›n› aktaran Mecit,
“Temerrüde düflen borçlar› nedeniyle
bankalarla muhatap olan KOB‹’ler,
devlete olan borçlar›n› da yap›lanma
f›rsat› bulacak. Bu da KOB‹’lere ciddi
nefes ald›racak. Bu yaklafl›mdan 20
KOB‹ dahi faydalansa, canl› kalmalar›,
üretim yapmalar› ve istihdam için
önemli bir at›l›md›r” diye konufltu.   

(Akflam Gazetesi)

KOSGEB’den bankalara
‘yaklafl›m’ ça¤r›s›
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BB
u y›l ilk kez “yoksullukla
mücadelede giriflimcili¤in
önemi” konulu bir panele

Ostim olarak ev sahipli¤i yapt›k.
Ve bununla hiç de¤ilse niyet ola-
rak yoksullar›n ve yoksullukla
mücadele eden kurulufllar›m›z›n
yan›nda severek yer ald›k.

Yoksullu¤u önlemeye yönelik
etkinliklere gönüllü olarak ön-
derlik eden Yoksullukla Mücade-
le Vakf› Baflkan› Say›n ‹brahim
Atefl’e ve yöneticilerine teflekkür
ediyoruz. 

“Yoksullukla mücadele” dedi-
¤imiz zaman gerçekten üstünde
çok durmam›z gereken, çok ça-
l›flmam›z gereken, her cephesiy-
le üzerinde çok kafa yormam›z
gereken bir konudan söz etti¤i-
mizi düflünüyorum. 

Tabi bu iflin mücadelesine so-
yunmufl bunu kendisine görev
edinmifl çok de¤erli kurulufllar›-
m›z var. Bunlardan biri de ken-
dileri ile yak›ndan tan›flt›¤›m›z
ve faaliyetlerini izlemeye çal›flt›-
¤›m›z Yoksullara Yard›m Vakf›-
m›z (YOYAV) Ankara’da bu kut-
sal görevin liderli¤ini yürütüyor.

Biz de onlar›n yapt›¤› bu çal›fl-
malara ucundan- kenar›ndan
katk› vermeye çal›fl›yoruz. Daha
do¤rusu; hani hep bir hikâye
vard›r; örnek bir hikâyedir. Her-
kes farkl› flekilde anlat›yor, ben
de bildi¤im flekilde anlatmak is-
tiyorum: Hz. ‹brahim (A.S), ate-
fle at›ld›¤›nda bir güvercin çöp
tafl›yor gagas›yla ve bunu ateflin
üzerine b›rak›yor. Oradakiler di-
yorlar ki, “yanan ateflin içinde
bu bir çöpün k›ymeti yok. Yani
bu ne alevi ne ço¤alt›r ne azal-
t›r.” Güvercin diyor ki, “benim
niyetim ve taraf›m bu, benim ni-
yetim belli olsun.” Baflka bir gü-
vercin de ayn› atefle gagas›yla su
b›rak›p geçiyor. Ona da “bu bir
damla su bu atefli söndürmez ya-
ni buna bir faydas› da olmaz” di-
yorlar. O da diyor ki; “benim
elimden gelen bu ve benim tara-
f›m ve niyetim belli olsun.” 

Belki gündelik hayat›m›zda
bu yoksullu¤un belki gözlemcisi
olabiliyoruz. Varl›kl› insanlar
belki yoksullu¤un fark›nda ola-
mayabiliyorlar. Çünkü e¤er var-
l›kl›lar bunun tam sorumlulu¤u-
na sahip olsalard› zaten yoksul-
luktan söz etmek mümkün ol-
mazd›. 

Bu bireyler için, aileler için,
toplumlar için de böyle; ülkeler
için de böyle. Dünyaya bakt›¤›-
m›z zaman varl›kl› ülkeler var,
yoksul ülkeler var. Bir tarafta
milyar dolarlardan, gökdelenler-
den bahsederken öbür tarafta
Afrika’da aç insanlar› medya

arac›l›¤› ile yak›ndan seyredebi-
liyoruz. 

Etkilendi¤im bir kitap var
elimde; kitapta gökdelenlerin
orta yerinde bir Afrikal›; bir deri
bir kemik kalm›fl… Kitab›n ad›
‘’gelin bu dünyay› de¤ifltirelim.’’
Yani bir yerlerde yanl›fll›k var;
yani birisi varl›k içerisinde haya-
t›n› sürdürürken birisi de yiye-
cek ekmek ve hayat›n› idame et-
tirmenin mücadelesini veriyor-
sa, gerçekten de bir yerlerde
yanl›fll›k var, bir yerlerde hatalar
vard›r. Birkaç y›l önce Birleflmifl
Milletler’in “Global Compact” di-
ye bir program›na kat›ld›k. 

Konunun uluslar aras› kuru-
lufllarda teorik olarak tart›fl›ld›-
¤›na tan›¤›z.  Bir taraf böylesine
yoksul, di¤er taraf böylesine var-
l›kl› ise birlikte yaflanan bu dün-
yan›n düzeni de bozulur. Çünkü
aç insan isyan eder; birilerinin
yolunu keser; hayat›n› devam et-
tirmek için kendisine yol ve yön-
tem bulur ve bu da hiç kimsenin
hofluna gitmez. Peki, bize düflen
görev nedir? Biz bir üretim böl-
gesiyiz. Biz üretimden anlar›z ve
insanlara flunu söyleyebiliriz:
Yoksullu¤un en önemli çarele-
rinden biri insanlara üretim yap-
may›, çal›flmay› ö¤retmektir.

Çünkü insanlar sadece bofl bir
mideyle dünyaya gelmiyorlar.
Ayn› zamanda iki eli, iki gözü ve
di¤er fonksiyonlar› ve tabiî ki
beyinleri ile geliyorlar… Yani
midesi var ama birçok da geliflti-
rebilece¤i, kullanabilece¤i yete-
nekleri var. Allah insanlar› yafla-
mas› ve yoksunlu¤unu giderme-
si için yeterli donan›ma sahip
olarak yarat›yor. Onlara f›rsat
sunmak, kabiliyetlerini gelifltir-
mek ve ürettikleriyle onurlu bir
flekilde yaflamalar›n› tasar›mla-
mam›z gerekti¤ini düflünüyoruz.

‹nsanlar bir yerde otursun,
sonra birileri götürsün onlara
paket da¤›ts›n ve onlarda böyle-
ce hayat›n› devam ettirsin. Bu
yolun do¤ru bir yol olmad›¤›n›
düflünüyorum. Çin özdeyiflinde
oldu¤u gibi; “bal›k tutmas›n› ö¤-
reterek’’ insanlar›n hayatlar›n›
onurlu bir flekilde yaflamas›n›n
yolunu ve yöntemini bulmam›z
gerekti¤ini düflünüyorum.

Sonuç olarak; yoksulluk top-
lumun manevi varl›klar›n› içine
çeken bir batakl›k gibidir. Kurut-
man›n yolu tek tek insanlara ha-
z›r yiyecek ve yard›m paketi da-
¤›tmak de¤ildir. Ülkemize ve
millete dert olan batakl›¤› daha
çok üreterek, çal›flmay› kitlelere
ö¤reterek kurutabiliriz…

Orhan AydÝn

Batakl›¤› 
ÜRET‹MLE

kurutabiliriz…

OOstim OSB Yönetimi, üye
firmalar›n hem müflteri
memnuniyetini ölçmek

hem de 2007 y›l› ve sonras›na
yönelik hizmet program›na ›fl›k
tutacak e¤ilimleri saptamak
üzere iflyeri ziyaretleri yap›yor.

Gezi, Yönetim Kurulu Baflka-
n› Orhan Ayd›n’la birlikte, Bölge
Müdürü, Müflteri ‹liflkileri Koor-
dinatörü, Çevre, Güvenlik ve di-
¤er birimlerin dönemsel kat›l›m›
ile gerçeklefltiriliyor. 

Yönetim Kurulu Baflkan› Or-
han Ayd›n, sanayiciyi anlaman›n
en iyi yolunun bizzat dinlenmesi
ile gerçekleflebilece¤ini belirterek, “Yö-
netici iseniz, yönetti¤iniz bölgeyi ad›m
ad›m dolaflarak sorunlar›n› görebilirsi-
niz. Üreten kesimi kendi koflullar› içinde
görerek tan›mak hizmetin kalitesini yük-
seltir. Bu gezilerle biz Ostim Yönetimi
olarak, hizmet birimleri olarak kendimi-
ze de ayna tutuyoruz” diyerek üyelerin
yönetim hakk›ndaki olumlu ve olumsuz
görüfllerini bizzat duyman›n yarar›na
iflaret etti.

l Firmalara Ostim Yönetimi ve idare-
nin verdi¤i hizmetlerden memnuniyeti,
memnuniyetsizli¤i ve daha iyi hizmet ve-
rebilmek için getirebilecekleri öneriler
dinlenerek, ilgili birim yöneticileri tara-
f›ndan not al›n›yor. 

l ‹ki ay içinde toplam 500’ün üzerin-
de firma ziyareti gerçeklefltirildi. Firma-
larda yetkililer ve çal›flanlarla sohbet edi-
liyor ve istekleri dinleniyor. Ziyaretlerde
yönetim taraf›ndan yürütülen projelere

iliflkin bilgiler verilerek, ifllemler konu-
sunda yol gösteriliyor.

l Gezilerde, sanayici ve ifladamlar›
Ostim’in merkezi olmas› ve dünyaca tan›-
nan bir üretim bölgesi olmas›ndan dolay›
avantajl› olduklar›n›, enerji, altyap› ve
tan›t›m konular›nda di¤er OSB’lerden
ilerde olduklar›n›, yeni projelerle daha
da rekabetçi olacaklar›n› söylediler. 

l Ostim’deki üye iflyerlerinin ziyareti
yaklafl›k 6 ayda tamamlanacak. 2006 da
bafllayan geziler üyelerinin istekleri de
göz önüne al›narak 2007’de Ostim’in
yeni projelerine ve çal›flmalara zemin
haz›rlayacak.

l OSB üyelerinin sorun ve dileklerini
daha iyi anlamak ve gerekli yönlendir-
meyi yapmak üzere yönetim taraf›ndan
oluflturulan Müflteri ‹liflkileri Koor-
dinatörü Aygül Aytaç; sanayici ve
ifladamlar›n›n dilek ve önerilerini birim
olarak her zaman dinlemeye aç›k olduk-
lar›n› vurgulad›.

Yönetici-KOB‹ el ele
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HHollanda hükümetinin AB’ye aday
ülkelere kat›l›m öncesi sa¤lad›¤›
kaynaklardan hibe yolu ili finanse

edilecek olan Türk Patent Enstitüsü’nce
hayata geçirilen HEZARFEN projesi, pa-
tentlerde bulunan bilgi hazinesinden
Türk sanayinin faydalanmas›n› sa¤laya-
cak.  Proje için Ostim pilot bölge seçilir-
ken, TPE Baflkan› Doç. Dr. Yusuf Balc›;
günümüzde art›k ekonomik de¤erin fizi-
ki varl›klardan çok, fikri sermaye ile öl-
çüldü¤ünü bu nedenle, patent, marka ve
tasar›m›n önemli oldu¤unu, yenilik süre-
cinde tüm firmalar›n s›nai mülkiyet port-
föylerini çok iyi oluflturmalar› gerekti¤ini
vurgulad›. 

Türk Patent Enstitüsü’nün haz›rlad›¤›
ve uygulad›¤› “Türk Kobilerinin ‹novas-
yon Kapasitelerinin Gelifltirilmesi” konu-
lu proje ile sahaya indi¤ini vurgulayan
Balc›,  pilot bölge olan Ostim’de 14 Mart
2007’de bilgilendirme toplant›s› ile bafl-
layacak süreçte birçok etkinlik düzenle-
nece¤ini belirtti. Doç. Balc›, bu seminer-
lerde bölgedeki yaklafl›k 5 bin firman›n
bilgilendirme için hedef seçildi¤ini, uz-
manlar›n KOB‹’lerle birebir çal›flmas› so-
nucu patent veri tabanlar›ndan nas›l fay-
dalanacaklar› yönünde teknoloji tarama-
s› gerçeklefltirilece¤ini ve firmalara çö-
züm önerileri ile sistemden nas›l faydala-
nacaklar›n›n anlat›laca¤›n› kaydetti.
Plânlanan çal›flmalar sonucunda proje
için kay›t yapt›ranlardan 20 KOB‹ seçile-
cek ve bu firmalar üzerinde birebir
çal›flmalar yap›lacak. Dan›flmanl›k
hizmeti verilecek olan firman›n bir
anlamda teknolojik durumunun fo-
to¤raf› da çekilecek. Proje sonunda
firmalar teknolojik açandan nerede
olduklar›n›, yeteneklerini nas›l ve
ne yönde gelifltirmeleri gerekti¤ini
görebilecekler. Ayr›ca patent veri taban-
lar›ndan ihtiyaçlar› olan bilgiye nas›l eri-
flebileceklerini ö¤renen elemanlara sahip
olacaklar. 

Hezarfen için ayr› bir web sitesi haz›r-
land›.  ‹lgilenenlere buradan kat›l›m, ka-

y›t ve etkinlikler hakk›nda bilgi alabili-
yor. http://hezarfen.tpe.gov.tr

Proje Hezarfen Nedir? 

Türk Patent Enstitüsü’nün haz›rlad›¤›
ve uygulad›¤› “Türk Kobilerin ‹novasyon
Kapasitelerinin Gelifltirilmesi” konulu
projenin pilot uygulamas›d›r. 

Ostim OSB’de uygulanacak olan Proje
Hezarfen, Türk Patent Enstitüsü, KOS-
GEB ve Ostim OSB Yönetimi iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilecektir. Mart 2007’de baflla-
yacak olan uygulaman›n, Kas›m 2007’de
tamamlanmas› öngörülmektedir. Proje
Hezarfen kapsam›nda, “genel etkinlik-
ler” ve “özel etkinlikler” gerçeklefltirile-
cek. Genel etkinlikler, 2 seminer ve 9
workshop’tan oluflmakta. Özel etkinlik-
lerden ise ‹novasyon taramas› sonucun-
da uygun görülen 20 firma yararlanabi-
lecek. 

Özel etkinlikler; teknoloji taramas›,
patent araflt›rmas›, firma içi ‹novasyon
çal›fltay›, inovasyon strateji plan› haz›r-
lanmas› vb dan›flmanl›k hizmetlerinden
oluflmaktad›r. Özel Etkinliklere Nas›l Ka-
t›labilirim?  Özel Etkinliklere kat›labil-
mek için Ostim OSB üyesi olmak ve 6
Mart 2007 tarihinde yap›lacak
olan bafllang›ç seminerine
kat›lmak gerekli-
dir. 6-23

Mart 2007 tarihleri aras›nda sitenin kay›t
bölümüne girerek kay›t yapt›racak ilk 40
firma inovasyon taramas› için hak kaza-
nacaklard›r. ‹novasyon taramas› sonu-
cunda seçilecek olan 20 firma özel etkin-
likler kapsam›ndaki dan›flmanl›k hizmet-
lerinden yararlanabilecektir. 

KOB‹’ler HEZARFEN’le uçacak!
OST‹M’in pilot bölge seçildi¤i HEZARFEN projesi mart ay›nda

start al›yor. KOB‹’leri haberdar etmek ve sahada birebir dan›fl-
manl›k hizmeti vererek iflletmelerin yenilikçilik yeteneklerini
yükseltmeyi hedefleyen Türk Patent Enstitüsü-Ostim ortak pro-
jesine kay›tlar bafll›yor.  

TRTÕde anlattÝ-larÉ
l TPE Baflkan› Doç. Dr. Yusuf

Balc› ve Ostim OSB Baflkan› Orhan
Ayd›n’›n kat›ld›¤› TRT 2’de  yay›n-
lanan ‹fi GÜNÜ program›nda He-
zarfen Projesine iliflkin detaylar an-
lat›ld›. 

BALCI, Hezarfen Projesinde KO-
B‹’lerin kap›s›na giderek, patent-
lerdeki bilgi hazinesinden nas›l
faydalan›laca¤›n›n anlat›laca¤›n›,
bir anlamda firmalar›n teknolojik
aç›dan röntgenlerinin çeki-
lece¤ini ve patent uzmanla-
r›ndan bire bir dan›flmanl›k
al›naca¤›n› ifade etti.

Balc› ayr›ca, OST‹M’ in
Türkiye’deki Organize Sana-
yi Bölgeleri içerisinde
önemli bir yeri oldu¤unu ve
bu bölgede uygulanacak
proje sonuçlar›na göre, pro-
jenin yurt içinde baflka böl-
gelerde de uygulamaya ko-
nulabilece¤ini belirtti.

Ostim OSB Baflkan› Orhan Ay-
d›n, bu projede TPE ile birlikte ça-
l›flmaktan duyduklar› memnuniyeti

belirtti ve KOB‹’lerimizin yenilikçi-
lik, markalaflma, teknolojik de¤eri
yüksek, fark yaratan ürünlerin üre-
timi ile geliflebilece¤inin fark›nda
oldu¤unu ancak, bunun nas›l yap›-
laca¤›na iliflkin dan›flmanl›k ve yar-
d›m›n Hezarfen Projesi kapsam›n-
da TPE ve KOSGEB’den al›naca¤›n›
belirtti.

Patent veri tabanlar›nda bulu-
nan bilgileri Türk Sanayi ve KOB‹’

lerine sunacak bu projeye kat›lan
firmalar›n mutlaka di¤er firmalar-
dan farkl› bak›fl aç›lar› kazanacak-
lar›n› ifade etti.

GGeenneell EEttkkiinnlliikklleerr
14 Mart 2007 : fiimdi Yeni fieyler Yapmak Laz›m – I
22 Mart 2007 : Teknolojiyi ve Rakipleri Takip Etmek – esp@cenet
29 Mart 2007 :‹ fl P. Haz›rlanmas› ve S. Mülkiyetin ‹fl Planlar›na 

Entegre Edilmesi
10 Nisan 2007 : Firma ‹çinde ‹novasyon Ortam›n›n Yarat›lmas›
08 May›s 2007 : Teknolojiyi ve Rakipleri Takip Etmek – esp@cenet
22 May›s 2007 : ‹fl P. Haz›rlanmas› ve S. Mülkiyetin ‹fl Planlar›na 

Entegre Edilmesi
05 Haziran 2007 : Firma ‹çinde ‹novasyon Ortam›n›n Yarat›lmas›
25 Eylül 2007 : Teknolojiyi ve Rakipleri Takip Etmek – esp@cenet
04 Ekim 2007 : ‹fl P. Haz›rlanmas› ve S. Mülkiyetin ‹fl Planlar›na 

Entegre Edilmesi
23 Ekim 2007 : Firma ‹çinde ‹novasyon Ortam›n›n Yarat›lmas›
20 Kas›m 2007 : fiimdi Yeni fieyler Yapmak Laz›m – II
ÖÖzzeell EEttkkiinnlliikklleerr
12 Mart – 13 Nisan 2007 : ‹novasyon Taramas›
21 May›s – 30 Haziran 2007 : Teknoloji Taramas›
27 A¤ustos – 26 Ekim 2007 : Firma ‹çi ‹novasyon Çal›fltay›
15 Ekim – 09 Kas›m 2007 : ‹novasyon Strateji Raporlar›n›n 

Haz›rlanmas›

ETK‹NL‹K TAKV‹M‹
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— Sanayimiz ve sanayi yerleflkeleri-
miz aç›s›ndan Ostim Organize Sanayi
Bölgesi nas›l bir modeldir?

—Ostim’deki dükkân›m›z 1981 y›l›nda
aç›ld›. O y›llarda okul ç›k›fl› ö¤leden sonrala-
r› dükkâna gelirdim. Askerlikten sonra da
tamamen Ostim’deyim. 1992 y›l›ndan beri
de Ostim Yönetim Kurulu’nday›m. Kuruldu-
¤u y›llarda iflliklerimiz döneme göre büyük
olarak nitelendiriliyordu. Ancak, bugün ifl
mekânlar› küçük kalmaya bafllad›. Ostim
tam bir sanayi kentidir. Enerji santrali, tek-
nokent, televizyon, mesleki e¤itim okullar›
ve dan›flmanl›k birimleri ile üyelerine reka-
betçi nitelik kazand›r›yor.

—Bölgenin istihdam ve yat›r›m avan-
tajlar› hakk›nda bilgi verir misiniz?

—‹malatç› sektörler anlam›nda çeflitlilik
var. A¤›l›kl› olarak ifl makinesi, makine ima-
lat›, savunma yan sanayi ürünleri ile tan›n›-
yor. Elektrik santrali kurulduktan sonra ca-
zibe merkezi olarak dikkat çekiyoruz, baflka
bölgelere tafl›nan plastikçiler geri geliyor.
Çünkü elektrik maliyeti bölgemizde yüzde
20’ye yak›n daha ucuz. Bölgemizin KOB‹’le-
re flemsiyelik eden, destek veren Ostim Yat›-
r›m Afi ve benzeri ortak oluflumlar› sanayici-
yi çekiyor. Elektrik maliyetlerinin düflmesi
istihdam› da art›r›yor.  Çünkü elektrikte ya-
p›lan tasarruf ile harcamaya göre 1–10 kifli
daha fazladan istihdam edilebiliyor.

—OSB yöneticisi olarak, Ostim’de
“keflke flu sorunu da çözebilseydik” de-
di¤iniz sorun ya da sorunlar var m›? 

—Keflke diyece¤imiz bir fley yok. Her so-
runu da tam çözdük mü; çözemedik. Ama
hizmet ak›fl› sürdükçe sorunlar da olacak.
Çevre ve güvenlikle ilgili problemlerimiz
var. Bu görevler asl›nda çok da OSB’lere ait
de¤il. Biz güvenlik konu-
sunda yard›mc› olmaya
çabal›yoruz. Bölgemizde
hofl olmayan olaylar özel
güvenlik hizmeti almaya

bafllad›ktan sonra say›sal olarak azalm›fl du-
rumda. 

—Biraz da kendi flirketiniz ‹kmal Mar-
ket hakk›nda bilgi verir misiniz?

—‹kmal 1967 y›l›nda Ankara Ulus’ta Pos-
ta Caddesi’nde küçük bir dükkân olarak ku-
ruldu. 1981 y›l›nda 200 metrekarelik bir
dükkânda devam ettik. 1984 y›l›nda anonim
flirket olduk. ‹kmal, bir aile flirketidir.
1988’de babam›n vefat›ndan sonra 1994 kri-
zinde bitifli¤imizdeki dükkânlar› alarak
1650 metrekarelik alanda h›rdavat marketi-
ni kurduk. Geliflimi barkot sistemli altyap›s›
ile baflard›k. Müflteri memnuniyetini ön
planda tutarak markalaflma yolunda önemli
ad›mlar at›k. Tamamen endüstriyel temelli,
sanayiciye yönelik h›rdavat marketi olufltur-
duk. Ostim’de iki, Sincan’da bir flubelerimiz
var. ‹nflallah bu ay içinde ‹vedik bölgesinde
de bir flubemiz aç›lacak. Daha çok üreticiye
sanayiciye yönelik ürün bulunduruyoruz.
Bir anlamda sanayicinin g›da maddesini sa-
t›yoruz. Bat›kent’e yak›nl›¤›m›zdan hobi sa-
hibi kiflilere ve konutlar›n banyo aksesuarla-
r›na yönelik çeflitli ürünler de bulunduruyo-
ruz. Müflterimiz her fleyi ‹kmal’den temin et-
mek istiyor. Bu y›l ürün çeflidimizi geniflle-
tip, özel makine ya¤lar›na da marketlerimiz-
de yer verece¤iz.

—Firman›z›n geliflmesi ve kurumsal-
laflmas› yönünde ne gibi çal›flmalar
yapt›n›z?

—Firmam›zda 1984 y›l›ndan beri bilgisa-
yar kullan›l›r. Hiçbir zaman bilgisayarlar›
daktilo gibi kullanmad›k. Muhasebeye ka-
dar bütünleflmifl programlar kulland›k. Sü-
reç içinde programlar› ve bilgisayar a¤lar›-
m›z› gelifltirdik. fiu anda tüm flubelerimiz
network a¤›nda. Her müflterinin ayr› kodu,
her müflterinin indirimleri belirlidir. ‹flyerin-
de hiçbir personel buna müdahale edemi-
yor. Kaça al›yorsa, bir zam olmad›¤› sürece
ayn› fiyattan al›yor. Rakiplerimizde müflteri-
ye her seferinde farkl› fiyatlar ç›kabilir ama

bizde istikrar ön planda. 
—Sektörünüzde rekabet, finansman

ve pazarlama aç›s›ndan ne gibi temel
sorunlar› var?

—Sanayinin sarf malzemesi oldu¤undan
çok say›da kifli bu sektörde faaliyet gösteri-
yor. Bizim burada tek dezavantaj›m›z ku-
rumsal davranmak. Çok say›da personel ça-
l›flt›r›yoruz. Marketlerimizin modern tasar›-
m› ve dekoratif sergileme boyutu var. Bunlar
ek maliyet demektir. Oysa sektörde kimse
bu kadar eleman çal›flt›rmaz; hatta pek ço¤u
baba-o¤ul çal›flmaktalar. Yap›lar›na bak›nca
rakip gibi de¤il, ama fiyat konusunda bize
rakip olabiliyorlar. Bu da büyümenin bir de-
zavantaj› olarak karfl›m›za ç›k›yor. Müflteri
hakl› olarak kuruflu bile ar›yor. Devir öyle.
Ucuzu ar›yor. Biz k›rk y›ll›k bir firmay›z. Bel-
li bir güven yaratm›fl›z. Bizim önerilerimizi
tercih ediyor. Biz art›k markay›z, markal›
ürünler sat›yoruz, arkas›nda durmayaca¤›-
m›z ürünü marketlerimize alm›yoruz… ‹k-
mal’de iletiflimimiz müflteri iliflkisi ile bafllar,
dost iliflkisi ile devam eder.

—Devletin KOB‹ ve destekleme poli-
tikas›n› nas›l buluyorsunuz? Küçük es-
naf ve KOB‹’ler yeterli üretim ve ticaret
iklimine sahip mi?

—Devlet ve KOB‹ deyince akla KOSGEB
geliyor. KOB‹, deyince sadece üreten kesimi
tan›ml›yor. Ticaret çiler destek d›fl›. Biz ara-
da bir yerdeyiz. Ben mal ald›¤›m üreticiyi de
destekliyorum, bu mallar› sanayiciye vadeli
da¤›t›p, Ostim’deki ve baflka flehirlerdeki
üreticiyi de destekliyorum.  Ama KOS-
GEB’den ben fuara kat›laca¤›m, ben bilgisa-
yar konusunda yat›r›m yapmak istiyorum,
dedi¤imde, “sen ticaretle u¤rafl›yorsun, bi-
zim ad›m›z KOSGEB” diyorlar. Daha öne il-
gililere söyledim; çözümü bir tek ‘T’ harfidir.
Yani KOSTGEB diye, araya bir ‘T’ harfi konu-
lacak. Küçük Orta Ölçekli Sanayici Ve Tica-

reti Gelifltirme Baflkanl›¤› olacak. Bir dönem
KOSGEB 30 trilyon kredi da¤›tt›. Ostim’deki
ticaretle u¤raflanlar›n aç›k hesaplar›n› topla-
san›z 100 trilyondur. Yani biz ticaretle u¤ra-
flanlar üreticiye 100 trilyonluk destek veriyo-
ruz. Ticaret sektörü de KOB‹ tan›m› içine ve
destek kapsam›na al›nmal›.

—Firma olarak gelecek hedefleriniz,
planlar›n›z neler? Siz ikinci kuflaks›n›z.
Sizden sonra ikmal varl›¤›n› nas›l de-
vam ettirmeli?

—Toplam hizmet alan›m›z 5 bin metre-
kare. Ama bu alan› biz tek bir noktada topla-
yan, di¤er flubelerimizi kapatmadan kur-
mak istiyoruz. Bu plan›m›z› Ostim’de ger-
çeklefltirmek istiyoruz. Ancak arsa darl›¤›
nedeni ile belki baflka bir noktada olabilir.
Ama öncelikle büyük bir alanda iyi bir mar-
ket kurmak istiyoruz. Firman›n gelece¤i ko-
nusuna gelince; flu anda çocuklar›m küçük.
Onlar› çok da s›kmadan kendi iflime göre
meslekler seçmesini arzu ederim. Biz bir aile
flirketi idik bundan sonra da öyle devam
edecek. Türkiye’de çok aile flirketi var. Türki-
ye’de bizim ölçekte aile flirketleri yürümü-
yor…  Ama bizim firmam›z kurumsallaflm›fl,
sadece çocuklar›mla de¤il çal›flanlar›mla da
biz bir aileyiz.  Bir sanayicimizin elemanlar›-
na söyledi¤i sözü söylerim:  “Bu firma soya-
d› ÖZTUNA olanlar›n de¤il bu firma için
ALINTER‹ dökenlerindir…”

—Giriflimci adaylar›na belli bir bafla-
r›y› yakalam›fl ifl adam› olarak ifladaml›-
¤› ve yöneticilik hakk›nda önerileriniz
var m›?

—Ben 6 yafl›mdan beri ticaretin içinde-
yim. ‹yi bir aile babas›y›m ama iflimi seviyo-
rum. ‹flimden dolay› yorulmuyorum. Sadece
kendi iflim de¤il, di¤er kurulufllara da vakit
ay›rmama karfl›n, en az›ndan mesai saatleri
içinde yorgunluk hissetmiyorum. Çünkü
hepsini severek yap›yorum. Bir kez giriflimci
sevdi¤i ifli konu seçmeli. Kararl›l›kla çal›fl-
mal›. Hofluma giden bir söz vard›r; baflar› is-
tedi¤ini elde etmek, mutluluksa elde etti¤ini
sevmektir. Plânlar›m›, hayallerimi büyük ya-
par›m her zaman pozitif düflünürüm ve ba-
flar›m› buna borçluyum. Bu baflar›mla mutlu
olur ve iflimi çok severim. Ben bu iflin içinde
büyüdüm, gelifltirdim ve seviyorum. Her za-
man ileriye dönük hedeflerimi gelifltirmeyi
ilke edindim. Etraf›mda müflteri olan ifl or-
taklar›m›zla sadece bir ifl ortakl›¤›ndan do-
lay› de¤il dostluk anlam›nda da bir araya ge-
liyoruz. Giriflimci adaylar› bunu örnek als›n. 

—Bir iflletmeyi hangi hatalar yok
eder?

—Ostim’de yok olan iflletmelere yak›n-
dan bak›yorum. Örne¤in sac sat›fl›, çelik ka-
p› imalatç›l›¤› ya da sac büküm ifli yap›l›yor.
Kap› imalatç›s› sürekli olarak sac al›yor.
Adam diyor ki, demek ki çelik kap› iflinde iyi
para var. 

Ben de bir sac büküm ifli yapay›m, kap›
imalat›na gireyim. Sonra bak›yorsunuz kap›
imalat› da, sac büküm ifli de, sac ticareti de
bat›yor. Rahmetli babam her zaman, “en
k›sa yol en iyi bildi¤in yoldur, en iyi ifl en iyi
bildi¤in ifltir” derdi. Bir kere sevdi¤iniz ve
bildi¤iniz ifli yapacaks›n›z ve her zaman da
aya¤›n›z› yorgan›n›za göre uzatacaks›n›z.

‹KMAL, sanayinin g›da maddesini sat›yor
OO stim’in seçkin firmalar›ndan ‹KMAL TEKN‹K Endüstriyel Marketler Yönetim

Kurulu Baflkan› S›tk› Öztuna 1965 Ankara do¤umlu. Daha 6 yafl›nda iken
merhum babas› taraf›ndan Ulus’ta Posta Caddesi’nde aç›lan 25 metrekare-

lik dükkânda ticaretle tan›flm›fl. ‹kmal Market, 1981 y›l›nda Ostim’e gelmifl. Tam
da “Çekirdekten yetiflme ifl adam›” tan›mlamas›na uyan Öztuna’n›n gözü hep tica-
rette olmufl. Liseyi bitirince fiilen ifl bafl› yapm›fl. Ve onun yönetimindeki ‹kmal bu-
gün Türkiye’de ilk defa ISO 9001 Kalite Belgeli, 48 çal›flanl› ve 35 bin çeflitlik ürün
yelpazesi ile Ankara’n›n 4 ayr› yerinde endüstriyel marketler zinciri olmay› baflar-
m›fl. Öztuna’n›n deyimi ile ‹kmal, sanayicinin ‘g›da maddesini’ sat›yor. Ostim Yö-
netimi’nce oluflturulmufl kurumlarda ikinci baflkanl›k görevini üstlenmifl. Öztuna,
bu kurulufllardan Baflkent Televizyonu ile OMEDYA Afi’de ise Yönetim Kurulu Bafl-
kan› olarak görev yap›yor. 
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““HH
er fleyimizi borçlu oldu¤u-
muz bu ülkeyi çok sevmeli-
yiz” diyen Öztuna, ‹kmal En-

düstriyel Market binas› önünde yük-
selen 30 metrelik dire¤in burcunda
Ostim’in her yan›ndan görülebilecek
büyüklükte bir Türk Bayra¤› dalgalan-
d›r›yor. ‹KMAL’in de¤er verdi¤i ikinci
bayrak ise “kalite bayra¤›.” 

‹kmal’in “kali-

te” akdi flöyle:
“‹KMAL TEKN‹K’‹N 40 y›ll›k geçmi-

fli ve prensipleri temelinde TSEN ISO
9001 Kalite Yönetim Standard›, ulusal
ve uluslar aras› teknik standartlar,
çevre ve insan sa¤l›¤› ile ilgili ulusla-
raras› yasalar ve ulusal yasa ve mev-
zuat hükümlerine uygun flekilde, ‹k-
mal Teknik A.fi. ekibi olarak hep bir-
likte kurdu¤umuz Kalite Yönetim Sis-

temimizin etkinli¤i
ve sürekli iyilefl-

tirilmesi ile iliflkide oldu¤umuz top-
lumsal alanla birlikte ortak mutlulu¤a
ulaflmak için, güvenilir, ekonomik ve
zaman›nda verdi¤imiz kaliteli ürün ve
hizmetlerimizle görev edindi¤imiz;
müflteri memnuniyetini, toplum men-
faatlerini ve can güvenli¤ini ön palan-
da tutarak, gelifltirece¤imiz yenilik-
lerle, her dönem bir ilke imza atmak,
sektörün geliflimine ve ülkenin ça¤dafl
çizgisinin yükselmesine katk›da bu-
lunmak, mevcut ve potansiyel müflte-
rilerimizin flimdiki ve gelecekteki ge-
reksinmelerini anlamak ve onlar›n
beklentilerinin ötesinde karfl›lamak,
ifl verimlili¤i ve kalitesini art›rmak,
kurum kültürü ve farkl›l›¤›n› mu-
hafaza etmek için çal›flanlar›m›z›n
e¤itimi, geliflimi ve çal›flma koflul-
lar›n›n süreli geliflimini sürdürmek ve
‹KMAL TEKN‹K’‹N dünya markas› ol-
mas›n› sa¤lamakt›r.

Türk Bayra¤›… Kalite bayra¤›…
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Abdullah ÇÖRTÜ
KOB‹’lerin penceresinden

acortu@hotmail.com

Kriz mi? Ne
krizi?

22007 y›l›na girerken yine kriz m›r›lt›lar› ya-
vafl yavafl yayg›nlaflmaya bafllad›. Tam
2001 y›l›nda yedi¤imiz darbenin ard›ndan

mevcut duruma al›flmaya ve ayak uydurmaya
çal›fl›rken, tam iflimize gücümüze tekrar dört
elle sar›lm›flken alçak sesle de olsa dillendiril-
meye bafllanan ‘kriz’ sözcü¤ü kulaklar›m›z› t›r-
mal›yor.

Belki ekonomide beklentinin gerçekleflmesi
kural›ndan hareketle kriz sözcü¤ünü gündeme
tafl›yanlara öfkeleniyoruz. Mant›ksal tutarl›l›k
aç›s›ndan bu yaz›ya da içten içe sinirleniyoruz.
Ancak siz de farketmiyor musunuz? Gerek söy-
leyen gerek dinleyen aç›s›ndan kriz sözcü¤ü es-
kiden oldu¤u gibi kulak ard› edilemiyor ve in-
sanlar aralar›nda bu soruyu birbirlerine soru-
yor. “Yine kriz olur mu?”. Bu soruya isteyen k›-
zabilir. Ama atalar›m›z “soru ilmin yar›s›” de-
diklerine göre sorudan kaçmamak laz›m.

Kald› ki dövizle borçlanman›n tehlikeleri ko-
nusunda 2006 y›l› Aral›k ay›nda Merkez Ban-
kas› Baflkan›m›z›n yapt›¤› uyar›lar kamuoyun-
da k›sa da olsa bir tedirginlik yaratt›. Sn. Dur-
mufl Y›lmaz’a göre; “2001 y›l›ndaki gibi kriz ol-
maz, ama iç ve d›fl geliflmelere ba¤l› olarak dal-
galanmalar olabilir.”

‹flin teknik yan› son derece aç›k... Birçok
olumlu ekonomik geliflmeye ra¤men sürekli ve
yüksek cari aç›klar ve yüksek reel faizler eko-
nomimizde k›r›lganl›k yaratm›flt›r. Asl›nda ade-
ta toplum olarak yabanc› para sahipleri ile bir
anlaflma yapm›fl›z; “Siz bize para getirin biz de
size karfl›l›¤›n› fazlas›yla ödeyelim.” Özetle; ya-
banc›lar›n tasarrufunu harc›yoruz. Bu harca-
may› nerelere yapt›¤›m›z ayr› konu… Geldi¤i-
miz noktada flu sorunun cevab› ekonomimizin
kaderini belirleyecektir: Ülkemize döviz girifli
durup yabanc›lar mevcut paralar›n› ekonomi-
mizden çekerler mi? Bu soruya da isteyen k›za-
bilir. Ama unutmay›n soru ilmin yar›s›…

Ben konuya daha farkl› bir cepheden yaklafl-
mak istiyorum. Bizim gibi sanayi sektöründe
faaliyet gösteren KOB‹ yöneticileri ve/veya sa-
hipleri konulara realist yaklaflmak durumunda-
d›r. Çünkü ad› üzerinde sektörlerinin ad› reel
sektördür. Yani bizim söylentiyle, dedikoduyla
ve spekülasyonla kaybedecek vaktimiz olamaz.
Teknik olarak konuyu ortaya koyduktan sonra
biz iflimize bakmal›y›z. Çünkü mal sat›n ald›¤›-
m›z tedarikçiden mal satt›¤›m›z müflteriye, ça-
l›flt›rd›¤›m›z iflçilerden bankalara, vergi ve si-
gorta teflkilat›ndan kâr bekleyen flirket orta¤›-
m›za kadar herkes bize bak›yor. Bizim vaktimi-
zi bofla harcama lüksümüz yok. 

Krizden ve ifllerin bozulmas›ndan daha bü-
yük tehlikenin moral ve motivasyondaki bozul-
ma oldu¤u kanaatindeyim. En olumsuz durum-
da bile mutlaka ç›k›fl yolu
vard›r. Yeter ki ümidimizi
kaybetmeyelim. 

Ekonomik bir krizin ç›k-
mas› belki elimizde de¤il an-
cak ortada fol ve yumurta
yokken moral ve motivas-
yonu kaybetmemek elimiz-
de… Kald› ki marifet fol ve
yumurta varken bile ümitsizli¤e düflmemek,
çaresiz ve aciz kalmamakt›r. Karikatürdeki kur-
ba¤a b›rak›n fol ve yumurtay› kuflun a¤z›nda
bile mücadeleye devam ediyor. Ama tabii ki bil-
gi sahibi olmak ve bilgimizi art›rmak istiyorsak

Y
enilenen teknolojik alt yap›s›,
yeni binas› ve 50’ye yak›n
canl› ve paket programlar›yla

Ankaral›lar ile yeniden buluflan
Baflkent TV, Ankara’n›n ilk ve tek
yerel “Bilgi Kanal›” misyonunu
kazand›.

Bekir Alt›nok’un Genel Yay›n
Yönetmenli¤i’ni yapt›¤› Baflkent
TV’de yaklafl›k 2 ay önce bafllayan
yeni yay›n döneminde ekonomi-
den, siyasete, d›fl politikadan bili-
flime, e¤itimden müzik e¤lenceye
kadar genifl bir yelpazeye sahip
olan programlar Ankaral› izleyici-
leri ekrana ba¤lad›. 

Toplum nezdinde kirlenen
medya alg›lamas›na yeni bir pers-
pektif getiren Baflkent TV, daha
milli, toplumun de¤erlerine daha
sayg›l›, “bizde, bize ait ne varsa”
ekrana tafl›nd›¤›, toplumun e¤iti-
me, bilgiye ve do¤ruya olan özle-
mini giderme yolunda büyük ba-
flar›lara imza at›yor. Baflkent
TV’nin gündüz kuflaklar›nda yer
alan baz› programlar› flöyle:

“SA⁄LICAKLA”

Dr. Zekai Tahir Burak Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Hastanesi
doktorlar› taraf›ndan haftada 2
gün gerçeklefltirilen “Sa¤l›cakla”
program›nda kad›n ve çocuk sa¤-
l›¤› konular› ele al›n›yor. ‹zleyici-
lerin canl› telefon ba¤lant›s› ile
kat›l›p sorunlar›na an›nda yan›t
alabildikleri, yönlendirildikleri
program Sal› ve Cuma günleri sa-
at 15,00-16,00 Saatleri aras›nda
izleyicileri ile bulufluyor.

“HERfiEYE RA⁄MEN”

Baflar›l› engelli hikâyelerinin
sergilendi¤i, özürlü çocuklar›m›-

z›n do¤ru ve sistemli bir flekilde
yönlendirildikleri program›n ya-
p›mc›l›¤›n› ve sunuculu¤unu E¤i-
timci Yusuf Yoleri yap›yor. Per-
flembe günleri saat 15.00–16.00
saatleri aras›nda ekranlara gelen
“Herfleye Ra¤men”in her bölü-
münde baflar›y› yakalam›fl özürlü
ö¤rencilerin stüdyoda sergiledik-
leri birbirinden güzel gösteriler
yer al›yor.

“MAL‹ SAAT”

Ankara Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müflavirler Odas› taraf›n-
dan gerçeklefltirilen Mali Saat
Program›’nda, mali yükümlülük
alt›nda olan kifli ve kurumlar› bil-
gilendirici, yönlendirici ve uyar›c›
konulara yer veriliyor. Canl› tele-
fon ba¤lant›lar› ile mükelleflerin
acil sorunlar›n›n cevapland›r›ld›¤›
program›n her bölümünde, takvi-
me ba¤l› mali yükümlülükler ele
al›n›yor.

“BAfiKENT KONA⁄I”

Kad›n programlar› ad› al-
t›nda baz› medya organla-
r›nda yer alan Türk kültü-
rüne, adet örf ve aile yap›-
s›na ayk›r› programlara
alternatif olarak haz›rla-
nan Baflkent Kona¤›, Pa-
zartesi, Sal› Çarflamba ve
Perflembe günleri saat
10.30 ile 12.00 saatleri
aras›nda Baflkentli izleyi-
ciler ile bulufluyor.

Beyza Y›lmaz’›n sundu¤u prog-
ramda her gün Ankara’n›n çeflitli
semtlerinden gelen ev han›mlar›
“yöresel” yemeklerini sunuyor, ta-
riflerini Baflkent TV ekran›ndan
yap›yor. Sa¤l›k uzmanlar›n›n, hu-
kukçular›n aile ve toplumu ilgi-
lendiren konularla yer ald›¤›
programda Türk el sanatlar›ndan
Hat, Ebru, Minyatür sanatlar›
hakk›nda usta a¤›zlardan e¤itim
verilip, örnekler sergileniyor. Her

gün bir müzisyenin efllik etti¤i
programda han›mlara ve ailelere
dönük toplumsal bilgilendirme
yap›l›yor, Tafl Bebek, dikifl-nak›fl,
çiçekçilik, tak› tasar›m› vb konu-
larda uygulamalar sunuluyor.

“TAR‹HE 
SI⁄MAYANLAR”

Sunuculu¤unu Nilay Cennet-
kuflu’nun yapt›¤› “Tarihe S›¤ma-
yanlar” Program›, kalbimize göm-
dü¤ümüz, asla ölü olarak kabul
etmedi¤imiz flehitlerimize, flehit
ailelerimize yönelik olarak haz›r-
lanan bir program. 

Türkiye fiehit Aileleri Federas-
yonu ile ortaklafla haz›rlanan
program ile Baflkent TV, her hafta
bir flehit ailesinin evine konuk
oluyor, ac›lar›n› paylafl›yor, onla-
ra destek veriyor. 

Canlar›n›, kanlar›n› bu vatan
için bayrak u¤runa, ezan u¤runa
veren flehitlerimizin, gözyafllar›n›
bu vatana, bu devlete helal k›lan
flehit annelerinin hüznünün yer
ald›¤› Tarihe S›¤mayanlar, her Pa-
zar saat 19.30’da Baflkent TV’de

Ankara’n›n bilgi kanal›
Baflkent TV:
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Burcu ÖZTÜRK / Ostim E¤t. Koordinatörü

Ostim EÛitim 
Koordinasyon, Sektšr 
Komitesi olma yolun-
da
77

Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede ya-
y›mlanan 5544 say›l› Kanun ile kurulan
Mesleki Yeterlik Kurumu, 09.01.2007 ta-

rihinde ‹stanbul da ilk çal›fltay›n› gerçeklefl-
tirdi.

Çevre ve Sosyal Güvenlik Müsteflar›, Mes-
lek Yeterlilik Kurumu Baflkan›, Avrupa Ko-
misyonu Türkiye Delegasyon E¤itim Yöneti-
cisi Ve Fatih Üniversitesi Rektörü’nün genel
bilgilendirme ve konuflmalar› yapt›¤› çal›flta-
ya birçok kurum, kurulufl, oda ve Ostim E¤i-
tim Koordinasyon temsilcisinin de bulundu-
¤u sanayi bölgelerinden gelen temsilciler ka-
t›ld›.

Çal›fltay›n ilk oturumunda; mesleki yeter-
lilik kurumu, çal›flmalar› ve MYK kanunu ile
ilgili bilgiler aktar›l›rken ikinci oturumda
kat›l›mc›larla birlikte nas›l uygulanmal›? So-
rusuna yan›t arand›. Yap›lan çal›fltay da uy-
gulaman›n ciddi bir iflbirli¤ine dayand›¤› be-
lirtilerek, sektör kurumlar›n›n önemli so-
rumluluklar yüklendi¤i aktar›ld›.

MYK, uluslararas› geçerlili¤i olacak belge-
lerin temin edilmesi, yabanc› dil bilen ve
dünyan›n her taraf›nda çal›flabilecek meslek
erbab› yetifltirilmesi, sanayicinin, esnaf›n,
tüccar›n istedi¤i vas›fta elemanlar›n sa¤lan-
mas›, MEB ve meslek yüksek okullar›na reh-
berlik yapacak baz› standart ve politikalar›n
gelifltirilmesinde yarar sa¤layacak.

Yasaya göre Kurum, mesleki alanlarda
ulusal yeterlilik esaslar›n› belirleyecek, de-
netim, ölçme ve sertifikaland›rma faaliyetle-
rini yürütecek. Ayr›ca, Teknik ve mesleki
alanlarda ulusal yeterlilik esaslar› ile ulusal
mesleki yeterlilikler alan›ndaki e¤itim ve ö¤-
retim kurumlar›n› ve programlar›n› akredite
edecek kurumlar› da Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu belirleyecek.

Kurum taraf›ndan görevlendirilen kurum
ve kurulufllar (Organize sanayi bölgeleri,
odalar, STK, vak›f vb. kurumlar›n olufltur-
mufl oldu¤u e¤itim birimleri) ise, sanayinin
arad›¤› özelliklerde ve yetkinlikte nitelikli
eleman yetiflmesi için meslek standartlar› ve
e¤itim standartlar› haz›rlayacak. Ayr›ca, s›-
navlar ve belgelendirme ifllemleri de akredi-
te edilecek kurum/kurulufllara verilecek.

Böylece sa¤l›kl› bir flekilde mesleki teknik
e¤itim ile istihdam aras›nda iliflki kurma, ifl
gücünü nitelikli hale getirerek, bu niteli¤i
ölçme ve nitelikli ifl gücünün ulusal ve ulus-
lararas› alanda tan›t›lmas› konular›nda
önemli bir  ad›m at›lm›fl olacak.

Meslek standartlar› ve e¤itim standartlar›-
n› belirleme konusunda Ostim E¤itim Koor-
dinasyon olarak ilk müracaat yap›lm›flt›r.

Siz de¤erli sanayicimizle, sizlerin ihtiyac›
olan elemanlar›n özelliklerini-yetkinlikleri-
ni-bilgi beceri ve donan›mlar›n› birlikte be-
lirleyip, meslek standartlar›n› oluflturaca¤›z.
Nitelikli eleman yetiflmesi için bu meslek
standartlar›n› dikkate alarak mesleki ve tek-
nik e¤itim programlar›n›n standartlar›n› be-
lirleyece¤iz. Böylece, ifle gö-
re- arad›¤›n›z kriterlere göre
personel yetifltirerek, en
önemli sorunumuzu çözmeye
çal›flaca¤›z.

Yap›lacak çal›flmalara kat›-
l›mc› firma olarak gösterece-
¤iniz ilgiye flimdiden teflek-
kür eder,  firman›zla yan
yana çal›flmaktan onur
duyaca¤›m›z› belirtiriz.

BBaflkent Ankara’da sanayici
ve ifl adamlar› Ankaral› sa-
nayicilerin sorunlar›n› çö-

züm üretmek üzere yeni bir der-
nek kurdu. K›sa ad› ASAD olan
derne¤in aç›l›fl›na Ankara Sana-
yi Odas› (ASO) Baflkan› Zafer
Ça¤layan, Ostim Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Orhan Ayd›n, OS‹AD
Baflkan› Nihat güçlü, ORS‹AD
Baflkan› Birol Duygu ile baz› ka-
mu kurumlar›n›n müdürleri ile
ifladamlar› kat›ld›. 

ASAD Yönetim Kurulu Baflka-
n› Hasan Sezai Erdo¤an yapt›¤›
konuflmada, sivil toplum kuru-
lufllar›n›n öneminin her geçen

gün artt›¤›n› belirterek, ülkemiz
sanayicilerinin sorunlar›na bir
nebze de olsa çözüm bulmak
amac› ile seçkin ve önde gelen ifl
adamlar›ndan ayd›n müteflebbis
ruhlu, ça¤›n› yakalam›fl bir grup
kifli ile ASAD’› kurduklar›n› söy-
ledi. 

Öncelikli hedeflerinin mesleki
e¤itim konusunda Ankara sana-
yine katk›da bulunmak oldu¤u-
nu aç›klayan Erdo¤an, okul sa-
nayi e¤itim programlar› modeli-
nin Ostim OSB’de hayata geçire-
ceklerini söyledi. 

Erdo¤an hedeflerinin gerçek-
leflmesi konusuna meslek örgüt-

leri, bölge yönetimi ve dernek-
lerden destek beklediklerini kay-
dederek, “Amac›m›z mesleki gö-
revini en iyi flekilde yapan sosyal
yönü güçlü, kültürel, milli ve
manevi de¤erlerine sahip, Ata-
türk ilke ve ink›lâplar›na ve
cumhuriyet de¤erlerine ba¤l› ni-
telikli insan gücü yetifltirmektir”
dedi. Ostim OSB Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Orhan Ayd›n da,
ASAD’›n bölgenin sanayi kenti
olmas› yönünde önemli bir bofl-
lu¤u dolduraca¤›na inand›¤›n›
belirterek, kendilerine 24 saat
destek vermek üzere haz›r ol-
duklar›n› bildirdi. 

“Ankaral› Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i” kuruldu

l Ankaral› sa-
nayici ve ifla-
damlar› yeni
bir dernek
kurdu. Anka-
ral› Sanayici
Ve ‹fladamla-
r› Derne¤i
(ASAD) ku-
rulan derne-
¤in en önem-
li kurulufl
amac› mesle-
ki e¤itim
al›nda ku-
rumlar olufl-
turmak. H
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l Dünya Bankas›, Avrupa ve Orta Asya’daki göç
e¤ilimlerine iliflkin yeni raporunda nüfusu yafllanan
AB’nin 2050 y›l›na kadar 79 milyon göçmene ihtiya-
c› olaca¤›n› tahmin ediyor. Dünya Bankas›, Do¤u ve
Orta Avrupa’dan Bat› Avrupa’ya iflçi göçünün azala-
ca¤› için çözümü Türkiye’de görüyor. 

Dünya Bankas›, “Türkiye’nin, çal›flma yafl›ndaki
nüfusunun (2050 y›l›na kadar) 16 milyonluk bir ar-
t›fl ile AB’nin iflgücü aç›¤›n›n 12 milyonunu karfl›la-
yabilece¤i” tahmini yap›l›yor. 

AB’nin aktif iflgücünü 1995 y›l›ndaki düzeyinde
tutmak istemesi halinde 2050 y›l›na kadar 79 mil-
yon yeni göçmene ihtiyac› olaca¤› tahmin ediliyor.

Oysa AB’nin 90’l› y›llarda ald›¤› toplam göçmen say›-
s›n›n 8.8 milyon olarak hesaplan›yor.

TÜRK‹YE ‹fiGÜCÜ DEPOSU
Le Figaro, haberinde “Türkiye, iflgücü deposu”

ifadesini de kulland›. Gazete, Orta ve Do¤u Avrupa
ülkelerinin göç yoluyla AB’nin iflgücüne yapt›klar›
katk›lar›n›n azalaca¤›na dikkat çekerken “Dünya
Bankas›, Avrupa için çözümün daha çok Türk iflgü-
cünü ithal etmekte oldu¤unu söylüyor” diye yazd›.
Raporda  “Türkiye’nin, çal›flma yafl›ndaki nüfusunda
(2050 y›l›na kadar) meydana gelecek 16 milyonluk
bir art›fl ile AB’nin iflgücü aç›¤›n›n 12 milyonunu kar-
fl›layabilece¤i” tahmini yap›l›yor.

Avrupa’n›n gözü Türkiye’nin iflgücünde

KK›lavuz Yang›n ve Güvenlik
1980 y›l›ndan beri yang›n ve
güvenlik sektöründe; yenilik-

lere aç›k yap›s› ve yayg›n servis a¤›
ile hizmet veriyor. Sektöründe kar-
fl›l›kl› güven ve dürüst çal›flma ilke-
leriyle hareket etmeyi ilke edinen
firma yetkilileri, “Kaliteyi sürekli ve
uygun fiyatla sunuyoruz, çal›flma
hayat› ve toplumun ahlaki kuralla-
r›na önem veren bir firmay›z” di-
yorlar. K›lavuz Yang›n ve Güvenlik
firmas›n›n Kalite taahhüdü flöyle:
“Yang›n ve Güvenlik konusunda ki
çal›flmalar›m›z Bakanlar kurulu-
nun Resmi Gazete’de 26 Temmuz
2002 Say›: 24827 Binalar›n Yan-
g›ndan korunmas› Hakk›nda Yö-
netmelik Hükümlerine göre ve Sa-
nayi Ticaret Bakanl›¤›n›n

23.11.1988 Tarih ve 23536 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanan Tebli-
¤ine ve TSE-ISO 9001 - CE stan-
dartlar›na uygundur. 21. Yüzy›l›n
evrensel ticaret hayat›nda büyü-
mek için, tüm müflterilerimizin is-
tek ve ihtiyaçlar›na karfl›layacak
ürünler, hizmetler ve pazar strateji-
leri sunmaya devam edece¤iz. K›la-
vuz Yang›n ve güvenlik firmas› ola-
rak müflteri memnuniyeti ana ga-
yemiz olup deneyimli ve uzman
kadromuzla ihtiyaç duyulan tüm
projelerde ve yang›n ve güvenlik
gibi birbirini tamamlayan konular-
da hizmet vermekte ve çözüm üret-
mekteyiz. Genifl hizmet a¤›m›zla
sorunlar›n›za karfl› en uygun çö-
zümleri sunmaktan mutluluk du-
yaca¤›z.”

FFaaaalliiyyeett AAllaannllaarr››::
l Yang›n Cihazlar› Ve Yang›n

Dolaplar›,
l Yang›n Hidrantlar› Ve ‹tfaiye

Malzemeleri,
l Yang›n Alg›lama Ve ‹hbar Sis-

temleri,
l Yang›n Söndürme Sistemleri,
l Davlunbaz Söndürme

Sistemleri,
l Deprem Arama Ve Kurtarma

Malzemeleri,
l Cctv Kamera Sistemleri,
l Acil Ayd›nlatma Ve Yönlen-

dirme,
l Bekçi Tur Kontrol Sistemleri,
l Bariyer Turnike Ve ‹zli Geçifl

Sistemleri,
l Aktif Paratoner Sistemleri.

K›lavuz Yang›n ve Güvenlik: 27 y›ll›k deneyim
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‹stihdam paradoksu

KK
OB‹’lerin büyük bir ço¤unlukla
makine ve malzeme al›m›ndan
sonra kaynak planlamas› yapt›¤›

kalifiye eleman istihdam›nda yaflanan
karfl›l›kl› çal›flan ve iflveren memnuni-
yetsizli¤i ile birlikte yüksek eleman sir-
külasyonu, önümüzdeki dönemde sa-
nayi sektöründe insan kaynaklar› taba-
n›nda yap›sal de¤ifliklikleri beraberinde
getirecektir.

Genel De¤erlendirme:
Çok kabaca bir KOB‹’ deki maafll› ça-

l›flan profilini yöneticiler (teknik ve ida-
ri), nitelikli ve niteliksiz iflçiler olarak
tan›mlayabiliriz. Bu noktada sadece
teknik yönetici çal›flan kesimini incele-
yece¤iz.

Teknik yönetici personel için ilk akla
gelen meslek grubu “mühendis” lerdir.
Bir öngörü olarak, ‹stanbul Sanayi Oda-
s›’ n›n yay›nlad›¤› Türkiye'nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluflu listesindeki ifllet-
melerde çal›flma f›rsat› bulan üniversi-
teden yeni mezun her branfltaki mü-
hendisimiz ortalama olarak ilk iki ay
uyumland›rma, alt› ay kadar kiflisel ge-
liflim ve iki y›l kadar da tan›ml› görevi
gere¤i kalite, d›fl ticaret, üretim planla-
ma gibi konularda çal›flmalar›n›n yan›
s›ra e¤itilmektedirler. Bu yap›daki ifllet-
meler organizasyonlar›ndaki e¤itim ve
insan kaynaklar› birimleri ile geliflimini
izleyerek yeni mezun bir mühendisten
en erken iki y›l sonra tam yetki ve so-
rumluluk beklemektedirler. Bu süreci
dolduranlar yetenek ve kapasiteleri öl-
çüsünde bu iflletmelerde uygun görev-
lerde tutundurulmakta, flirket kültürü
benimsetilmekte ve ortalama on y›l ka-
dar bu yap›da bulunabilmektedirler. 

Di¤er taraftan bünyesinde mühendis
istihdam etmek isteyen KOB‹’ ler e¤er
“görev tan›m›” n› uygun biçimde haz›r-
lam›fllarsa üç farkl› aç›l›ml› profile ula-
flacaklard›r. Birincisi üniversiteden yeni
mezun veya üç y›la kadar deneyimli
olanlar. Di¤eri on – on befl y›ll›k bir ifl
deneyimi olanlar ve üçüncüsü de emek-
li olan grup olarak tan›mlanabilecektir.

Her bir grup için çal›flan ve iflveren
aras›nda flu tip ayr›flmalar yaflanmakta-
d›r. Deneyimsiz olan mühendisler dü-
flük ücretleri - geçici bir süre için de olsa
- kabul etmekte ancak, ifl verenin büyük
firmalarda oldu¤u gibi tatmin edici bir
e¤itim ve kariyer planlama olana¤› su-
namamas› ve çal›flanlar›n da büyük öl-
çüde bocalamas› nedeniyle bu mühen-
disler bir y›ldan fazla ayn› iflletmede tu-
tulamamaktad›r. Yeterli deneyimi olan
çal›flan profilinde ücrette orta bir yol
bulunsa da ifl veren her zaman için bu
miktar› yüksek bulmakta ve alabilece-
¤ini en k›sa sürede temin ederek bu ki-
fliye yol vermeyi düflünebilmektedir.
Emekli olan grup flu ana kadar sayd›¤›-
m›z olumsuzluklar› büyük ölçüde azalt-
sa da iflletmeye olan ba¤›ml›l›k düzeyi ve
yeni teknik ve yaklafl›mlara olabilecek
ataletleri düflünülmesi gereken noktalar-
d›r.

Neler Yap›labilir:

1.Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i (TMMOB), 38 ve 39. dönem ça-
l›flmalar›nda farkl› branfllardaki mü-
hendislerin temsili bir envanterini ha-
z›rlamaktad›r. fiu anda bu konuda tüm
odalar›n üyelerini kapsayan kapsaml›,
etkin ve ifllevsel bir veri taban› bulun-
mamaktad›r. Bu durum, gerek mühen-
dislerin kendi aralar›nda, gerekse iflve-
renler veya talep cephesinde do¤ru ki-
fliye ulaflabilme noktas›nda bir a¤ yap›s›
gereksinimini fliddetle iflaret etmekte-
dir. Örne¤in tam otomasyonlu bir alü-
minyum tesisinde çal›flt›r›lmak istenen
ve milyonlarca Liral›k iflletmede sorum-
luluk alacak bir mühendis aday› ancak
tavsiyeyle veya bal›k tutarcas›na mev-
cut ‹K gazete ve web sitelerinde arana-
bilmektedir.

2.Yeni mezun mühendislerin - özel-
likle erkek adaylar için askerlik öncesi -
büyük olas›l›kla iflsiz kalmalar›ndansa
bir havuz oluflturularak yar›m ücretle
tam zamanl› iki y›l kadar iflletmelerde
“stajer mühendis” olarak çal›flma ola-
naklar› teflvik edilmelidir. Her ne kadar
mühendis odalar› iki foto¤raf ve diplo-
ma ile mühendisli¤ini tasdik etse de ifl-
verenler için süreç bu flekilde iflleme-
mektedir. Bu konuda organizasyonu
üstlenebilecek yeterince bölgesel ku-
rum ve kurulufl mevcuttur.

3.Sanayi profilinin mevcut durumu,
gelecek 10 – 20 y›ll›k dönemleri ve ihti-
sas alanlar› dikkate al›narak gerek du-
yulacak mühendis ve doktoral› mühen-
dis da¤›l›m› bir proje kapsam›nda üni-
versiteler ile paylafl›lmal›d›r. Ders müf-
redat› ve mezun say›s› bu profile uyum
göstermelidir.

4.Yukar›da tan›mlad›¤›m›z on – on
befl y›l tecrübeli profil dilimindeki mü-
hendislerle “part-time” çal›flma olanak-
lar› denenmelidir. Bu yap›daki bir kifli
her biri için haftada iki gün olmak üze-
re üç iflletmeyi rahatl›kla destekleyebi-
lecektir. Kald› ki tam zamanl› çal›flt›r›l-
mas› durumunda iflletme müdürü ola-
rak farazi ayl›k 4,000 YTL ödemeniz
gerekirken 2,000 YTL’ ye 8 – 9 gün ça-
l›flt›rman›z yeterli olacakt›r. Çal›flan için
de, üç firmadan toplamda 6,000 YTL’
ye ulaflan ve ilk seçene¤e göre %50 da-
ha fazla tatmin edici bir ücretle motive
olmufl ve iyi planlanm›fl net 8 – 9 günü
de¤erlendirmek elbette ki tercih edile-
cek bir durumdur. Genelde endifle edi-
len nokta böyle bir yap›da çal›flan›n ifl-
letmeyi sahiplenmeyece¤i ve firma
mahremiyet eti¤ini tafl›yamayaca¤› yö-
nündedir. Ancak, unutulmamal›d›r ki
daha düflük ücretlerle bu beklentileri
zaten uzun soluklu sürdürmek müm-
kün olmamaktad›r.

Sonuç:
Yukar›da an›lan seçenekler gelifltiri-

lebilir veya artt›r›labilir. Her halükarda
klasik istihdam anlay›fl› ile özellikle Av-
rupa’n›n gelecek 20 y›l içerisinde yo¤un
olarak kalifiye eleman ihtiyac› içinde
oldu¤u ve bu yönde beyin göçü e¤ilimi-
nin artabilece¤i de dikkate al›narak ge-

OO
stim Gayrimenkul, 2005 y›l›n-
da Ostim Yat›r›m A.fi. bünye-
sinde hizmet vermeye

bafllam›flt›r. fiirket, Ostim or-
taklar›n›n ifl merkezi, konut,
arsa v.b. gibi gayrimenkullerini
de¤erlendirmekle birlikte; üye-
lerin d›fl›nda gerçek ve tüzel ki-
flilere de dan›flmanl›k hizmeti
vermektedir.

Ostim Gayrimenkul, kirala-
ma iflleminin devam›nda dile-
yen mal sahiplerinin kira ta-
kiplerini yürütmektedir. Öde-
me takibi, kirac› soru ve sorun-
lar›n›n çözümü, geciken öde-
melerde hukuksal ifllemlerin
bafllat›lmas› gibi faaliyetlerin
tümü flirketimiz taraf›ndan
gerçeklefltirilmekte, böylece
mal sahipleri kirac› ile herhan-
gi bir iletiflim kurmadan gayrimen-
kulü üzerinde tasarruf yapabilmek-
tedir.  

2007 Yenilik ve 
at›l›m y›l›m›z olacak…

2007 y›l›nda birçok yenili¤in bafl-
layaca¤› Ostim Gayrimenkulde, yeni
gelifltirilen yaz›l›mla daha etkin ve
daha teknolojik bir yap›lanmaya gi-
diliyor. Ostim ve civar›n› içine alan
bir Emlak Veri Bankas› oluflturula-
rak ihtiyaç sahiplerinin ayn› havuz-
da toplanmas› projesi devam etmek-
tedir.  Web sayfas›ndan yap›lacak
baflvurular ve talepler uygun yerle-
rin bulunmas› halinde sistem tara-
f›ndan otomatik efllefltirilerek hata,
yanl›fl ve gözden kaçman›n önüne
geçilecek ve en k›sa sürede talepler
cevaplanm›fl olacakt›r.

Getirilecek olan bir di¤er yenilik
ise; kiras› takip edilen gayrimenkul-
ler için mal sahiplerine ve kirac›lara
SMS yolu ile bilgi verilmesidir. Bu
yöntemle, mal sahiplerinin kiralar›-
n›n hesab›na aktar›ld›¤› ve kullan›-
ma haz›r oldu¤u bilgisi verilerek za-
man kayb› ve k›rtasiye ifllemi azalt›-
lacakt›r. Ayn› flekilde kiras›n› aksa-
tan kirac›lar›n uyar›lmas› sa¤lana-
rak tahsilat›n h›zland›r›lmas› sa¤la-
nacakt›r.  

Ostim’de iflletmemiz alt›nda bu-
lunan gayrimenkuller ile di¤er gay-
rimenkul sahiplerinin emlaklar›n›n
tan›t›laca¤›, ayn› zamanda bölgemi-
zin tan›t›m›n›n da yap›laca¤› bir TV

program› Baflkent TV’de yay›na gi-
recektir. Bu programda gayrimen-

kulle ilgili Ostim’de yaflanan
geliflmeler, kiral›k ve sat›l›k
bilgileri ve emlak al›m, sat›m
ve kiralama hususlar›na iliflkin
bilgiler görsel olarak ifllene-
cektir. 
Mevcut sistem kirac›lar aç›s›n-
dan neden tercih ediliyor?
— Kirac›n›n kurumsal bir yap›
ile muhatap olmas›,
— Her türlü talebin resmi ola-
rak iletilmesi ve çözümünün
tek bir elden yerine getirilme-
si,
— Ödemelerin banka yolu ile
yap›larak kay›t alt›na al›nmas›
ve ihtilaf›n ç›kmamas›,  
— Kira rayiçlerinin eflde¤er
gayrimenkullerle ayn› olmas›,

— Kira art›fllar›n›n bütün gay-
rimenkullerde eflit yap›lmas› nedeni
ile haks›z art›fl talebi ile karfl›lafl›l-
mamas›, 

Mevcut sistem mal 
sahipleri aç›s›ndan 
neden cazip?

— Kiralama aflamas›ndan bafl-
lamak üzere her türlü ifllemi Ostim
Gayrimenkul’ün yürütmesi,

— Kira ödemelerinin tamam›n›n
banka yolu ile yap›lmas›,

— Kira takibinin yap›larak,
gerekli ifllemlerin Ostim Gayrimen-
kul taraf›ndan gerçeklefltirilmesi,

— Hukuki problemlerin hallinin
Ostim Gayrimenkul taraf›ndan
yürütülmesi,

— ‹lan ve tan›t›mlar›n Ostim
Gayrimenkul taraf›ndan ücretsiz
olarak yap›lmas›, vs..

Yukar›da de¤inilen detaylar
›fl›¤›nda Ostim Gayrimenkul; mer-
kezi Ostim olmak üzere, Ankara
genelinde her türlü kiralama, sat›fl,
yat›r›m dan›flmanl›¤› ve gayrimen-
kul hizmet dan›flmanl›¤› hizmet-
lerini sunmaktad›r.

Kiral›k ve sat›l›k gayrimenkullerle
ilgili her türlü bilgi, www.ostimgay-
rimenkul.com internet adresinden
veya 0(312) 3859901 numaral›
telefondan ö¤renilebilmektedir.

‹‹lleettiiflfliimm :: Uzayça¤› Bulvar›, 
Uzayça¤› ‹fl Merkezi 29/48 Ostim 
Ankara, Tel: 0312 385 99 01-02-03
Faks: 0312 354 50 30

Ostim Gayrimenkul

TTürkiye elektrik enerjisinin yüzde
31.6’s›n› d›fla ba¤›ml› oldu¤u do-
¤algazdan karfl›l›yor. Toplam 38

bin 819 MW’l›k elektrik enerjisinin 12
bin 274 MW’l›k bölümü do¤algazla
çal›flan santrallerden elde ediliyor.
Elektrik üretiminde, do¤algazdan
sonra barajlar yüzde 30.8, linyit yüzde
18.4, fuel-oil yüzde 5.8, ithal kömür
yüzde 4.3, s›v› art› do¤algaz yüzde
3.8, akarsular yüzde 2.4’lük paya sa-
hip. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›
Hilmi Güler, elektrik sektörüne iliflkin
soru önergesine verdi¤i yan›tta, Türki-
ye’de toplam 379 santral bulundu¤u-
nu belirterek, bunlar›n toplam kurulu
gücünün de 39 bin 274 MW oldu¤unu
bildirdi. Bakan Güler'in verdi¤i bilgiye
göre, bu santrallerin üretimi 84 mil-
yon 233 kilovat saat olarak gerçeklefl-
ti. Kamu santrallerinin 21’i termik,

43'ü barajl› hidrolik, 1'i jeotermal,
63’ü  do¤al göl ve küçük akarsu sant-
rallerinden olufltu. Güler'in verdi¤i
bilgiye göre, EPDK 2002–2006 tarih-
leri aras›nda, elektrik piyasas›nda fa-
aliyette bulunmak üzere baflvuruda
bulunan toplam kurulu gücü 6 bin
586 MW olan 228 adet tesis için lisans
verdi. EÜAfi toplam 18 bin 750 MW
elektrik enerjisinin 2 bin 782 MW’n›,
yap ifllet santralleri 4 bin 781 MW, ser-
best üretim flirketleri bin 205 MW,
otoprodüktör santralleri de 934
Mw’l›k elektrik enerjisini do¤algaz-
dan karfl›lad›. Elektrik enerjisi
üretiminde barajlar›n ve akarsular›n
pay› yüzde 33.2 oldu.  Üretimde, Fuel-
oil yüzde 5.8, kömür 4.3, tafl kömür
yüzde 0.9, linyit yüzde 18.4, rüzgar
0.1, s›v› art› do¤algaz yüzde 1.2 pay
ald›. 

Elektrik üretiminde do¤algaz›n a¤›rl›¤› art-t›
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Atila Ç›nar

MMaakkiinnaa MMüühheennddiissii
EEttiikk TTaassaarr››mm DDaann››flflmmaannll››kk EE¤¤iittiimm LLttdd.. fifittii..

acinar@etik.com.tr

Kifliler süreçleri 

ne kadar etkiler?

BB
ir bardak dolusu suya
bir damla mürekkep
kat›ld›¤›nda suyun ren-

ginin kolayca fark edilecek
kadar de¤iflti¤ini hepimiz
biliriz. Oysa ayn› miktarda
mürekkep bir kova suya ka-
t›ld›¤›nda suyun rengindeki
de¤iflmeyi ç›plak gözle far-
ketmek mümkün olmaz. Bir
damla mürekkep bir kova
suyun içerisinde kolayca
kaybolup giderken, ayn› mü-
rekkep damlas› bir bardak
suyun rengini de¤ifltirir.  

‹flletmelerin ortamlar› da,
çal›flan say›s› ba¤lam›ndaki
büyüklüklerine göre bir bar-
dak ya da bir kova dolusu
suya benzetilebilir. Bu du-
rumda, yüzlerce kiflinin bir
arada çal›flt›¤› bir büyük ifl-
letme ile yaln›zca befl on ki-
flinin çal›flt›¤› bir KOB‹ ifllet-
mesine kat›lan yeni çal›flan
da suya kat›lan mürekkep
damlas› etkisini gösterebilir.
Büyük ya da küçük, her ka-
tegoriden iflletmeye kat›lan
her yeni çal›flan suya kar›flt›-
r›lan bir damla mürekkep gi-
bi, mutlaka ortamda bir de-
¤iflikli¤e neden olur, ortam-
da olup bitenleri, yani sü-
reçleri mutlaka etkiler.

Ancak bu etki, yaln›zca
befl on kiflinin çal›flt›¤› bir ifl-
letmede çok daha kolay fark
edilir. Bir bardak suda mü-
rekkep damlas›n›n yaratt›¤›
etki gibi, bir kifli küçük bir
iflletmenin ortam›n› gözle
görülecek ölçüde etkileyebi-
lir. Bu etki kimi zaman
olumsuz olabilir. Yeni kat›-
lan kiflinin di¤er çal›flanlar-
dan birisi ile bile anlaflama-
mas› tüm iflletmeyi etkileye-
bilir. Çok basit bir hesapla
iki kiflinin anlaflmazl›¤a düfl-
mesi bir KOB‹ iflletmesinde
çal›flanlar›n yüzde on veya
yirmisinin anlaflmazl›k içeri-
sinde olmas› sonucunu geti-
rir. Öte yandan KOB‹ ifllet-
mesine yeni kat›lan bir kifli
ortam› çok olumlu da etkile-
yebilir. Yeni kat›lan kiflinin
getirece¤i farkl› bak›fl aç›s›,
onun yarat›c›l›¤› k›sa sürede
süreçlerde iyileflmelere, ve-
rimlili¤in artmas›na da ne-
den olabilir. Bu kiflinin
olumlu davran›fllar› di¤er
çal›flanlara örnek olabilir ve
iflletmenin havas› olumlu
yönde de¤iflebilir. Bir kiflinin
di¤er çal›flanlardan farkl›
düflünmesi, farkl› davran-
mas› iflletmede iflleyen tüm
süreçler üzerinde etkili ola-

bilir. Aynen bir bardak suya
kat›lan bir mürekkep damla-
s› gibi, suyun rengi, arzu
edilen yönde de¤iflebilir.

Buna karfl›l›k, büyük bir
iflletmeye yeni kat›lan çal›-
flan›n bazen varl›¤› bile fark
edilmez. Oturmufl baz› ku-
rallar, süreçler için yaz›l›
prosedür ve talimatlar var-
d›r. Herkesin ifli zaten belli-
dir ve ifller dokümanlarda
yaz›l› oldu¤u gibi sürmek
durumundad›r. Herhangi bir
revizyon gerekli oldu¤unda
bu revizyonun nas›l yap›la-
ca¤›n›n da yolu bellidir ve
hiç kimse iflleyifli kendi kafa-
s›na göre de¤ifltirmez. Kufl-
kusuz, büyük bir iflletmede
de bir tek çal›flan›n bile
olumsuz, y›k›c› bireysel gö-
rüflleri kaç›n›lmaz olarak ifl-
letmeyi etkiler. Ancak böyle
bir iflletmede bireysel bak›fl
aç›s› ve davran›fllar›n süreç-
ler üzerindeki etkisi daha
azd›r. Çok kiflinin çal›flt›¤›
bir iflletmede bir kiflinin ‘y›-
k›c›’ düflünce ve davran›fllar›
kolayca tolere edilebilir, ih-
mal edilebilir ya da etkisiz-
lefltirilebilir. 

Bu durumda küçük ifllet-
melerinin eleman al›mlar›n-
da büyük iflletmelere göre
çok daha dikkatli olmalar›
gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Küçük bir iflletmeye yeni ka-
t›lan elaman›n hem iflletme
bünyesine uyum sa¤layacak,
hem de bünyede olumlu de-
¤iflikliklerin yolunu açacak
kifli olmas› önem kazanmak-
tad›r. Oysa uygulamaya
bak›ld›¤›nda, büyük ifllet-
melerin eleman al›mlar›nda
daha ‘ince eleyen, s›k
dokuyan’, buna karfl›l›k
küçük iflletmelerin deyim
yerindeyse daha ‘rasgele’
davrand›klar› görülmek-
tedir. Büyük iflletmeler, in-
san kaynaklar› birimleri
oluflturarak, adaylarla ön
görüflmeler yaparak ihtiyaca
en uygun ve bünyede uzun
süre kalabilecek kifliyi seç-
meye çal›fl›rken, küçük ifllet-
meler günlük ya da dönem-
sel ihtiyaca göre karar ver-
mekteler. Böyle verilen
kararlar ise kimi zaman bir
bardak suya istenmeden
düflen mürekkep damlas› et-
kisi oluflturabilmektedir.
Bardaktaki suyun tümünü
döküp yeniden doldurmak
zorunda kalmamak için
aman dikkat!  

Özgür Kaflif Ruhu ile bomba
gibi bir bafllang›ç
‹‹ flte yine y›lbafl› geldi. Bu sefer baya¤› da

h›zl› geldi. 
Sizin için de öyle miydi?
Her geçen y›l›n bir di¤erinden daha h›zl›

geçti¤i fleklinde bir hisse kap›l›-
yor musunuz?

Bu sadece yafltan m› veya
gerçekten mi böyle?

fiu günlerde oldukça meflgu-
lüz. 

Planlar yapmakla meflgulüz. 
Hediyeler almakla meflgu-

lüz.
Hesaplar› kapatmakla mefl-

gulüz.
Bir de tüm bunlar›n aras›n-

da, hepimiz gelecek y›l› nas›l
farkl› geçirece¤imizi düflünüyo-
ruz. Gelecek y›l nas›l bir ad›m
önde bafllayaca¤›m›z›. Gelecek
y›l nas›l daha haz›rl›kl› olaca¤›-
m›z›. Her y›l yapt›¤›m›z gibi. Ama ço¤unu
gerçeklefltiremeden y›l bitiverir.

Oysaki iflletmenizde sürekli tekrar eden
ve hemen düzeltilmesi gereken günlük fley-
ler var. Hedeflere gitmeyi engelleyen fley-
ler de bunlar. Bu belki daha iyi halledilebi-
lecek bir müflteri flikâyeti olabilir veya te-
darikçilere hiçbir zaman vaktinde ödeme
yap›lmamas› olabilir ya da Ayfle Han›m’›n
raporlar›na gerekli kapak sayfas›n› ilifltir-
meyi hep unutmas› olabilir.

Size de tan›d›k geldi mi?
Her seferinde kendinize söz verirsiniz:

bir dahaki sefere farkl› olacak. Ama sorunu
asla ciddi bir flekilde ele almazs›n›z… Asla
tam olarak neyin farkl› olmas› gerekti¤ini
saptamaz ve farkl› olmas› için gereken çö-

zümü asla yaz›ya dökmez belgelemezsiniz.
Art›k BU yeni y›l› nas›l farkl› yaflayaca¤›-

m›z› düflünmeye bafllaman›n zaman› gel-
di… Ama GERÇEKTEN DÜfiÜNMEN‹N za-

man› geldi! Art›k geçmiflte ba-
flar›m›z› engelleyen fleylerin
üstesinden nas›l gelece¤imizi
veya baflar›lar›m›z› gelecekte
daha da art›rmay› nas›l bafla-
raca¤›m›z› düflünmeye baflla-
man›n zaman› geldi!
Çünkü hayat çok h›zl› ak›p gi-
diyor. Siz ne kadar yafllan›rsa-
n›z, o da o kadar h›zlan›yor.
Ne kadar az zaman›n›z kal›rsa
o da o kadar zorlafl›yor.  Ve
sonras›nda birden art›k daha
fazla zaman kalmam›flt›r!
“Aman Allah’›m yeni bir y›l da-
ha! Olamaz!” dersiniz.
Evet, bu y›l neyi farkl› yapa-

caks›n›z?
Bunu düflünmeye bafllaman›n tam za-

man›.
Ve de art›k gerçek, kal›c› çözümler ya-

ratman›n tam zaman›.
Sistemik çözümler.
Belgelenmifl çözümler.
Buna gücünüz haydi haydi yeter. Tek

yapman›z gereken “yapmak”!
Özgür Kâflif ruhu da budur zaten!
Sorular›n›z/yorumlar›n›z için her za-

man oldu¤u gibi e-posta adresim: sube-
gum@ozgurkasifler.com 

Benimle yaz›flmalar›n›zda, ifl sahibi mi
yoksa profesyonel yönetici mi oldu¤unuzu
bildirirseniz sizi daha iyi yönlendirebili-
rim.

SubegŸm Bulut

GGereksiz harcamalar›n önüne geçilmesi için
genelge yay›nland›. Hiçbir makama arazi
binek, jeep gibi tafl›tlar ile yabanc› menfle-

li tafl›t tahsis edilmeyecek. Havayolu flirketlerin-
ce sa¤lanan uçufl milleri gibi bedeli kurum ve
kurulufllarca karfl›lanarak sat›n al›nan mal veya
hizmetlerin flah›slar›n menfaatleri için kullan-
mas› önlenecek. 

Kamuda gereksiz harcamalar›n önüne geçil-
mesi ve kaynaklar›n en verimli flekilde kullan›l-
mas› amac›yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an
taraf›ndan kamuda "tasarruf tedbirleri" ile ilgili
bir genelge yay›mlad›. 

Resmi Gazete'de yay›mlanan genelgeye göre,
baz› istisnalar d›fl›nda tüm kamu kurum ve ku-
rulufllar›nda telefon,gazete al›m›, resmi tafl›tla-
r›n kullan›m›, yurt d›fl› görevlendirme ile temsil
ve a¤›rlama giderleri konular›nda tasarruf ted-
birleri uygulanacak. Do¤al afetler, orman yan-
g›nlar›, ziraat ve hayvanc›l›kta acil olarak yap›l-
mas› gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve
d›fl güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerek-
tirdi¤i zorunlu olan harcamalar, karayolu trafik
güvenli¤i ve 8 y›ll›k kesintisiz zorunlu ilkö¤re-
tim ile ilgili harcamalar genelgenin kapsam› d›-
fl›nda olacak. 

l GGaayyrriimmeennkkuull EEddiinniillmmeessii vvee KKiirraallaannmmaass››
Genelgeye göre, kamu kurum ve kurulufllar›

yurt içinde ve yurt d›fl›nda hiçbir surette hizmet
binas›, lojman, her ne adla olursa olsun memur
evi, kamp, krefl, e¤itim, dinlenme ve benzeri
sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi sat›n

alamayacak, kamulaflt›ramayacak, kiralayama-
yacak ve yeni inflaat yapamayacak. 

l TTaaflfl››ttllaarr››nn KKuullllaann››mm››
Resmi tafl›t kullan›m›nda da tasarruf tedbir-

leri devam edecek. Belirlenen makamlar d›fl›n-
da hiçbir makama tafl›t tahsis edilmeyecek ve
havuz sistemi uygulanacak.Yurt d›fl›ndan gelen
resmi konuklar için de protokol araç havuzu
oluflturulacak. Hiçbir makama arazi binek, jeep
gibi tafl›tlar ile yabanc› menfleli tafl›t tahsis edil-
meyecek. 

l HHaabbeerrlleeflflmmee GGiiddeerrlleerrii
Resmi telefonlarla yap›lan görüflmelere de

azami özen gösterilecek ve telefon faturalar›
her ay kontrol edilecek. Özel görüflme varsa be-
delinin tahsil edilmesi sa¤lanacak. Cep telefon-
lar› ise sadece belirlenen makamlar için tahsis
edilebilecek. Kamu kurum ve kurulufllar›n›n ba-
s›n› izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane do-
kümantasyon merkezleri hariç hiçbir flekilde
günlük gazete al›m› yap›lmayacak. 

l TTeemmssiill vvee AA¤¤››rrllaammaa GGiiddeerrlleerrii
Uluslararas› toplant›lar ile milli bayramlar

hariç, aç›l›fl, konferans, seminer, y›ldönümü ve
benzeri kutlama ve organizasyonlara iliflkin
faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek gibi
davetler düzenlenmeyecek, hediye ve di¤er ad-
lar alt›nda ödeme yap›lmayacak. 

Havayolu flirketlerince sa¤lanan uçufl milleri
gibi bedeli kurum ve kurulufllarca karfl›lanarak
sat›n al›nan mal veya hizmetlerin flah›slar›n
menfaatleri için kullanmas› önlenecek. 

Kamunun tasarruf niyeti
genelgede kal›yor
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l Bölgemizi en iyi flekilde temsil etmek, firmalar›m›z›n d›fla aç›l›mlar›n›
sa¤lamak amac› ile gerek ulusal gerekse uluslar aras› fuarlara kat›l›m-
lar›m›z sa¤layan fuar ve organizasyon birimi 2007 etkinlik program›n›

haz›rlad›. OSB; ortak kat›l›m ve otobüs organizasyonlar›na ek olarak
fuarlara kat›lamayan firmalar›n broflürlerini, Ostim Rehberi-CD, ihra-
cat katalogu da¤›t›m› ile bölge sanayinin tan›n›rl›¤›n› art›r›yor. 

2007 fuar program› haz›r… Yerinizi alÝnÝz

OOSB, dünya sanayi devlerinin bulufltu¤u HANNOVER
2007 sanayi fuar›na kat›l›m ve ifl gezisi organizasyo-
nu yapacak. Fuar organizatörlere 155 bin metrekare-

lik toplam fuar alan› için 4 milyon ifl ba¤lant›s›, 70’e yak›n
ülkeden 5 bini aflk›n kat›l›mc› ve 200 bin zi-
yaretçi bekliyor. 
Türk sanayisinin h›zl› teknolojik geliflimi, üs-
tün ürün kalitesi ve dinamik altyap›s› ile ya-
kalad›¤› baflar›n›n önemli bir göstergesi ola-
rak dünyan›n en büyük teknoloji fuar› Han-
nover Messe'de Türkiye Partner Ülke seçildi. 
Bu f›rsat›n en iyi flekilde de¤erlendirilmesi
amac›yla; tüm sanayi, kurum, kurulufl ve fir-
malar› Hannover 2007 Fuar› Partner Ülke et-
kinli¤ine kat›lmaya ve katk›da bulunmaya
davet ediliyor.
Bölge Müdürlü¤ü, standl› kat›ld›¤› bu fuara
ek olarak ifl gezisi organizasyonu da düzen-
leyecek. Partner Ülke etkinli¤ine kat›l-

mak isteyen sanayicilerimiz bu organizasyona kat›la-
bilirler. ‹fl gezisi organizasyonumuza kat›lmak isteyen
sanayicilerimiz afla¤›da belirtilen telefonlardan bilgi
alabilirler ve yer ay›rabilirler.

Hannover 2007, 
Partner ülke: Türkiye 10. Uluslar aras› ‹fl ve ‹nflaat Makina, 

Teknoloji ve Aletleri ‹htisas Fuar›

KKOMATEK ‹fl ve ‹nflaat Makina, Tekno-
loji ve Aletleri Fuarlar dizisinin onun-
cusunu 15–20 May›s 2007 tarihlerin-

de Atatürk Kültür Merkezi Ankara’da ger-
çeklefltirilecektir.

KOMATEK2007 Fuar›, 60.000 m2 asfalt
zeminli alan, 10.000 m2 kapal› çad›r alan
üzerinde yap›lmaktad›r. ‹fl makinas› ve in-
flaat sektörlerinde ülkemizin en büyük fu-

ar organizasyonu
olan KOMA-

TEK2007 Fu-
ar›' na Bölge

Müdürlü¤ü-
müz üyeleri
ile birlikte
ortak kat›l›m

yapacakt›r. Yer
almak isteyen

firmalar›m›z afla-
¤›da belirtilen tele-

fondan bilgi alabilirler. 

KOMATEK

6. Yan Sanayi Ürünleri Fuar›

SSUBCON‹ST 2007 6. Yan Sanayi
Ürünleri Fuar› S‹NE Fuarc›l›k tara-
f›ndan; BEYSAD (Beyaz

Eflya Yan Sanayicileri Derne¤i)
ve BES‹AD’›n (Ba¤lant› Ele-
manlar› Sanayici ve ‹fl Adamla-
r› Derne¤i) deste¤i ile 01-04
Mart 2007 tarihlerinde ‹stan-
bul CNR EXPO’da gerçekleflti-
rilecek. Uluslararas› boyutu ile
SUBCON‹ST fuar› ülkemizin yan sanayi
üssü olmas› yolunda at›lan en önemli
ad›mlardan biri olarak öne ç›kmaktad›r.
Subconist Yan Sanayi Ürünleri Fuar› için
T.C. BAfiBAKANLIK D›fl Ticaret Müste-
flarl›¤› (DTM) himayelerinde, Orta Ana-
dolu ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli-
¤i (OA‹B) organizatörlü¤ünde; 13 ülke-
den Al›m Heyeti Program› düzenleniyor.
Al›m Heyeti Program› kapsam›nda gele-
cek olan ülkeler aras›nda ABD, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Hong

Kong, ‹ngiltere, Kanada, Kazakistan, Lib-
ya, Malezya, Romanya ve Tunus yer al›-

yor.
SUBCON‹ST 2007, geniflletilmifl
yeni kapsam› ile ana ve yan sana-
yicileri bir araya getirmenin yan›
s›ra sanayinin tüm unsurlar›n›n
da buluflma noktas› olacakt›r. 
SUBCON‹ST Fuar› tüm kat›l›m-
c›lar›n› yerli ve yabanc› ana sana-

yi firmalar› ile buluflturmak, ihracat im-
kânlar›n› art›rmak, potansiyel al›c›lar ile
iliflki kurmak ve dalgal› ekonomi içeri-
sinde istikrarl› partnerler bulmalar›na
arac›l›k etmek amac›yla düzenlenmek-
tedir. Ostim Bölge Müdürlü¤ümüzün
standl› kat›ld›¤› fuarda, isteyen firmala-
r›m›z›n broflürlerine yer verilece¤i gibi,
stand alan› içerisinden de alan kiralaya-
bileceklerdir. Ziyaretçi olarak kat›lmak
isteyen firmalar›m›z, otobüs organizas-
yondan faydalanabilirler. 

WIN Fuar›’na otobüs organizasyonu

TTürkiye ve Avrasya Bölgesi’nin en
önemli fuarlar›ndan biri olan WIN
- World of Industry Fuar›, 2007 y›-

l›nda da sizi kazand›rmaya ça¤›r›yor.
Hannover-Messe Bileflim Fuarc›l›k

A.fi. taraf›ndan düzenlenen, Avrasya
Bölgesi’nin imalat endüstrisinin lider
organizasyonu WIN–World of Industry
Fuar›, son y›llarda gerek kat›l›mc› ge-
rekse ziyaretçi say›s›nda yaflanan art›fl
ile yeni bir sürece giriyor. 

2007 y›l›ndan itibaren, gelen kat›-
l›mc› taleplerinin karfl›lanabilmesi ve
ziyaretçilere daha çok say›da firman›n
sergilendi¤i bir ortam yarat›labilmesi
amac›yla WIN Fuarlar› 2 fazda Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçeklefl-
tirilecek.2006 y›l›nda 882 kat›l›mc›y›,

91.557 ziyaretçi ile buluflturan WIN,
2007 de bu ç›tay› daha da yükseltiyor. 

Ostim OSB Müdürlü¤ü bu y›l da yi-
ne WIN Fuar›’na otobüs organizasyonu
düzenleyecek. 25 fiubatta ilk faz için
düzenlenecek otobüs organizasyona
kat›lmak isteyen firmalar›m›z afla¤›da
belirtilen telefondan yer ay›rabilirler.

(Tarih: 25.fiubat.2007 Pazar, Saat:
05:30, Yer: Ostim ‹dare Binas›, Üc-
ret:15 YTL)

AAyyrr››nntt››ll›› BBiillggii VVee BBaaflflvvuurruu;; 
Organizasyon Yöneticisi  Derya Er-

do¤an; Tel: 0312 385 50 90 – 1315 
E-mail: derya@ostim.com.tr

Subconist FuarÝÕna 13
�lkeden alÝm heyeti geliyor!..
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‹‹
nsan 7'sinde ne ise 70'inde de o mudur?
Bu hep kafam›z› kurcalayan bir soru-
dur. E¤er bunu bütünüyle kabul edecek

olursak o zaman de¤iflime yönelik verilen
e¤itimler bofluna bir çaba m›d›r? 

Bilimsel veriler kiflilik özelliklerimizin 3
– 4 yafl›nda oturdu¤unu ve bir daha da ko-
lay kolay de¤iflmedi¤ini göstermektedir.
‹ki tane o¤lum var. Büyük olana “saçlar›n
uzam›fl, hafta sonu kestir” dedim. “Peki,
baba” dedi. Küçü¤e ayn› fleyi söyledim,
“baba, saç benim saç›m” dedi. “Uzam›fl
okulda problem olur” dedim, “ben nereye
kadar problem olacak biliyorum” dedi.
Ben de bir fley diyemedim. 

Daha küçük yaflta olmas›na ra¤men bü-
yü¤ü kadar uyumlu de¤il, kararlar› kendisi
vermek istiyor. ‹fline kar›fl›lmas›ndan hofl-
lanm›yor. Hepimiz s›kça kullan›r›z: Befl
parma¤›n befli bir de¤il, diye. 

‹fle eleman al›rken kiflilerin genellikle
e¤itimine, deneyimine, genel görünüflüne
ve ifl görüflmesi s›ras›nda sergiledi¤i tutum
ve davran›fllar›na bakar›z. Genel anlamda
olumlu ise ve ücrette de anlaflm›flsak ifle
al›r›z. Ancak kiflilik özelliklerinin, yapaca-
¤› ifle uygun olup olmad›¤›na pek dikkat
etmeyiz. Buna fazla önem de vermeyiz. 

Oysa araflt›rmalar göstermifltir ki; in-
sanlara ifli ö¤retebilirsiniz, ancak kiflilikle-
rini de¤ifltiremezsiniz. E¤er kifliliklerine

uygun bir iflte çal›flm›yorlarsa verimli ol-
mazlar, mutlu da olamazlar. 

‹flimizi yaparken baz› konularda hevesle
çal›fl›r›z. O ifli yaparken çok enerjik görü-
nürüz. ‹fl uzasa bile flikâyet etmeyiz. Oysa
baz› dosyalar masam›z›n üzerinde sürü-
nür. Elimiz bir türlü varmaz, hep erteleriz.
‹flte burada bir iflin kiflilik özelliklerimize
uygun olup olmad›¤› devreye girmektedir. 

Bilgisayar programc›s› bir arkadafl›m›n
üç gün temel ihtiyaçlar d›fl›nda hiç kalk-
madan ve uyumadan bilgisayar›n›n bafl›n-
da çal›flt›¤›n› biliyorum. Bu durumdan hiç
de flikâyetçi görünmüyordu. Ayn› arkada-
fl›m yazd›¤› program›n tan›t›lmas› ve pa-
zarlanmas› konusunda büyük s›k›nt›lar ya-
fl›yordu. Hiç gitmek istemiyordu. Bilgisa-
yar›n›n karfl›s›nda çok mutlu, insanlar›n
karfl›s›nda da bir o kadar mutsuz ve huzur-
suz oluyordu. Çünkü içe dönük, iletiflim
becerileri zay›f bir kifli idi. Buna karfl›n tam
bir problem çözücü, analitik teknik bir ya-
p›s› vard›. 

Sonuç olarak yanl›fl insan yoktur, yanl›fl
yerde çal›flan insan vard›r. Do¤ru ifle do¤ru
insan› seçerken psiko-teknik testlerden ya-
rarlanmal›, kiflilik özelliklerini bilimsel
olarak tespit etmeli ve onlar›n kifliliklerine
uygun ifllere ve görevlere yerlefltirmeliyiz.
‹flletmenin verimlili¤i ve çal›flan›n mutlu-
lu¤u için…

BBat›kentli kad›n giriflimciler güç
birli¤i yapt›. Ostim’den bilgi ve
proje deste¤i almak isteyen Bat›-

kent Giriflimci Kad›nlar Derne¤i Bafl-
kan› K›l›ç, “Hedefimiz Bat›kent’te bü-
yük bir atölye kurmak, buras›n› üretim
merkezine dönüfltürüp ihtiyac› olan
insanlar›m›za istihdam sa¤lamak. Bu-
nun için ifl adamlar›n›n, bu iflin bilinci-
ne varm›fl kurum ve kurulufllar›n des-
te¤ine ihtiyac›m›z var” dedi. 

Bat›kent Giriflimci Kad›nlar Derne-
¤i; üyelerini ortak bir atölye üretimin-
de buluflturmak için kollar› s›vad›.
Dernek yöneticileri giriflimcilik e¤itimi
ve bu kapsamda proje üretebilmek
amac›yla Ostim’in deneyiminden de
yararlanacak. Dernek ayr›ca, Yenima-
halle Belediyesi’nden kad›nlar›n el
emeklerini satabilecekleri pazaryeri
de talep ettiler.

Dernek Baflkan› ‹nsaf K›l›ç, iki y›l
kadar önce kurulan derne¤in Bat›-
kent’te yerleflik aile yap›s›n› temel bi-
rim ve hedef kabul ederek, e¤itim eko-
nomik güvence, hukuk sa¤l›k ve sosyal
gereksinmeler gibi konularda faaliyet
gösterdiklerini, ayr›ca sa¤l›kl› bir kent
yaflam› için kad›n ve gençlik sorunlar›-
n›n çözümüne öncelik tan›d›klar›n an-
latt›. 

K›l›ç, “Bat›kentli han›mlar›m›z› sos-
yallefltirmek onlar›n aile bütçelerine
katk›da bulunmak ve el emeklerini de-
¤erlendirmek istiyoruz” dedi.

Becerili ev han›mlar›na becerileri
do¤rultusunda form doldurtarak bece-
rilerini tespit ettiklerini ve baz› firma-
lar›n fason ifl imkân› sa¤lad›klar›n› an-
latan K›l›ç, “Evlerinde el ifli yapan ha-
n›mlar bu iflleri oyalanmak ve tedavi

olarak görüyorlard›. Fakat flu anda
ufak çapl› da olsa yapt›klar› ifllerden
az da olsa harçl›k gibi kazançlar elde
ediyorlar” diye konufltu. Dernek, AB
destekli fonlardan yararlanmak üzere
proje haz›rlamak için de giriflimlerde
bulunuyor.  

Yönetim kurulu Ostim’de..

‹nsaf K›l›ç (Baflkan), Hülya Çolak
Baflkan Yard›mc›s›, Semra Kaya, Neri-
man Yazan, Ülker Demirhan, Fikriye
Arslan, Sema Küreli ve beraberindeki
üyeler Ostim OSB’deki toplant› salo-
nunda bir araya geldi. 

Giriflimci kad›nlara Ostim deste¤i

De¤iflim mümkün mü?
ZZeekkii EESSEERR // OOssttiimm ‹‹ssttiihhddaamm OOffiissii

Ankara için “sanayi ve
teknoloji kenti” hedefi 
AA

nkara Ticaret Borsas› Bafl-
kan› Faik Yavuz, Ankara Sa-
nayi Odas› Baflkan› Zafer

Ça¤layan, Ankara Ticaret Odas›
Baflkan› Sinan Aygün ve Ankara
Büyükflehir Belediyesi Baflkan›
Melih Gökçek, oturumda konufl-
mac› olarak yer ald›.

Ankara Ticaret Borsas› Baflka-
n› Faik Yavuz, oturumda yapt›¤›
konuflmada, tar›m ve hayvanc›l›-
¤›n desteklenmesi gerekti¤ini
vurgulayarak, tar›msal destekle-
rin yetersiz oldu¤unu ifade etti.
Yavuz konuflmas›nda, verilecek
desteklerin piyasa ekonomisi
mant›¤›na da ayk›r› düflmemesi
gerekti¤ine dikkati çekti. 

Kredi faizleri yüksek

Ankara Sanayi Odas› Baflkan›
Zafer Ça¤layan, konuflmas›nda,
KOB‹’lere gerekli deste¤in sa¤la-
namad›¤›n› belirterek, kredi faiz-
lerin yüksekli¤inden yak›nd›.
Ankara Sanayi Odas› olarak Te-
melli Bölgesi'nde yapt›klar› Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nin finans-
man›n› kendi olanaklar› ile karfl›-
lad›klar›n› kaydeden Ça¤layan,
Halkbank’›n blok sat›fl›n›n yanl›fl
olaca¤›n›, halka arz yoluyla sat›-

fl›n›n yap›lmas› gerekti¤ini ifade
etti. Ça¤layan, bankac›l›k sektö-
ründeki yabac› a¤›rl›¤›n› elefltir-
di.

Sanayi ve 
teknoloji kenti 
Ankara

Ankara Ticaret Odas› Baflkan›
Sinan Aygün, Ankara’n›n sanayi
ve teknoloji kenti olmas› için ça-
l›flt›klar›n› ifade etti. Üretim ma-
liyetlerinin ve vergilerin yüksek-
li¤ine de¤inen Aygün, Türki-
ye’nin büyümesine ra¤men istih-
dam›n artmad›¤›na dikkat çekti.
Aygün, uygulanan politikalar›n
tersine döndürülmesi gerekti¤ini
belirtti.

KOB‹'lere deste¤e devam 
Ankara Büyükflehir Belediye

Baflkan› Melih Gökçek de,
oturumda yapt›¤› konuflmada,
küçük ve orta ölçekli iflletmelere
her türlü deste¤e devam edecek-
lerini söyledi. Ankara’y› turizm
ve ticaret merkezi yapmak için
pek çok projeyi hayata geçirdik-
lerini kaydeden Gökçek, yat›r›m-
c›lara da pek çok kolayl›k sa¤-
lad›klar›n› ifade etti.
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l Ahmet fierif ‹zgören'in "Avucunuz-
daki Kelebek" isimli kitab›ndan; 

Vehbi Koç, o¤lu Rahmi Koç'a iki mek-
tup verir; 'birini ben ölünce aç, ikincisini
de beni defnettikten sonra açars›n' der.
Vefat etti¤inde Rahmi Bey ilk mektubu
açar. Mektupta, 'O¤lum, senden tek bir
iste¤im var; beni çoraplar›mla gömsün-
ler'. 

‹mam tüm ›srarlara ra¤men bu talebi
kabul etmez. Rahmetli Vehbi Koç ister is-
temez çoraps›z defnedilir. Defin ifllemi
bittikten sonra Rahmi Koç ikinci mektu-
bu açar: 'Bak o¤lum bir çift çorap bile gö-

türemedim'
"Bundan Üç dört y›l önce USA'da dün-

ya spastikler olimpiyat› düzenleniyor.
Yüz metre yar›fl›; Down Sendromlu koflu-
cular... Yar›fl bafllad›¤›nda kofluculardan
birinin aya¤› tak›l›yor, düflüyor ve ac›yla
ba¤›rmaya bafll›yor. Çok ilginç bir fley
oluyor, di¤er zihinsel engelli koflucular
geriye dönüyorlar ve düflen atleti kald›r›-
yorlar. Down Sendromlu bir k›z, o¤lan›
öpüyor: 'Bu onu iyilefltirir' diyor. Kollar›-
na girip teselli ediyorlar ve hep beraber
yürüyerek yar›fl çizgisini geçiyorlar.

Bize, 'baflar› baflar›' diye ö¤rettikleri

fley belki de baflar› de¤ildir. Hani flu e¤i-
timler var ya, Amerikal›lar'›n tüm üçüncü
dünya ülkelerine satt›klar›... 'Birilerini
modelle, onun yapt›klar›n› yap, sen de
baflar›rs›n'... Acaba birbirini h›rsla geç-
meye çal›flan bizler mi daha insan›z, yok-
sa düflen arkadafllar›n› kald›rmaya çal›-
flan engelliler mi? Belki de o engelliler
bizden daha gerçek bir hayat› yafl›yorlar.
Biz, çok sahte, tüketime ve birbirini ez-
meye dayal› bir hayat› yafl›yoruz. Bize
ö¤rettikleri hayat, bafltan sona sahtedir." 

"Hayat› size Amerikan filmlerinin ö¤-
retti¤i gibi yaflarsan›z bittiniz. Çünkü tü-
ketmezseniz varolamazs›n›z ve o kültür-
de fiziksel özellikler her fleyin önünde-
dir." 

"Bir akflam arkadafllar›m bize oturma-
ya geldiler. Yanlar›nda Frans›z bir k›z.
K›z, üniversitede ihtisas yapmak için aile-
sinden destek istemifl kabul etmifller. Yal-
n›z, "miras›ndan düfleriz" demifller. K›z
bunu çok normal görerek anlatt›, biz göz-
lerimizi Singapur maymunlar› gibi aça-
rak dinledik! 

O yüzden bazen söylüyorum; o insan-
lar›n ö¤retileri, felsefeleri ve kitaplar› ba-
na pek bir fley anlatm›yor. Kendi de¤erle-
riniz üzerinde düflünmeniz ve onlar› be-
lirlemeniz, benli¤inizi fark etmenizi ve
hayat›n›zla ilgili karar vermenizi kolay-
laflt›r›r." 

"Ayval›k'tay›m, 2003 yaz›. K›y›da, bizi
dal›fla götürecek tekneyi bekliyoruz. Üç
genç k›z yan›m›za kadar geldi. K›zlardan
biri topall›yor, aya¤›n›n birini hep sürü-
mek zorunda. 

Durdular, bize Belediye Plaj›n›n oldu-
¤u yeri sordular. Biz de gösterdik; bir ki-
lometre ötede bir yer... K›zlardan sa¤lam
olan ikisi: 'Yaaa hadi geri dönelim, oraya

kadar bu s›cakta yürünmez' diye f›s›ldan-
d›lar. Engelli olan k›z, 'Ne var bunda?
Yürürüz' dedi... 

fiaka gibi bir fley! Yürüme engelli olan
k›z, bizim gözümüzün önünde öbür ikisi-
ni ikna etti, bize teflekkür etti ve devam
ettiler. Biz gözlerimiz dolu dolu onlar›
seyrettik. Sizce hangisi daha engelli? 

Hayat›n›z›n zor anlar›nda güçtür mü-
cadele ruhu. Ona sahipseniz hiç korkma-
y›n. Mücadele ruhunuz yoksa anlatt›¤›m
her fleyi unutun, çünkü bofltur sizin için." 

"Bir genç k›z bilge adam› flafl›rtmak is-
tiyor. ‹ki elinin aras›na bir kelebek koya-
cak ve bilge adama, 'avucumun içinde bir
kelebek var, canl› m› ölümü?' diye sora-
cak. Ölü derse kelebe¤i sal›verecek, canl›
derse avucunu bast›r›p kelebe¤i öldüre-
cek, bilge adam her ne derse tersini ispat
etmifl olacak. K›z kapal› tuttu¤u ellerini
bilgeye do¤ru uzat›yor: 'Avucumun için-
de bir kelebek var: Canl› m›, ölümü?' 

Bilge adam cevap vermeden önce
uzun uzun k›z›n gözlerinin içine bak›yor
ve cevap veriyor: 'Canl› da olmas›, ölü de
olmas› senin ellerinde k›z›m, senin el-
lerinde'... 

"Orman müthifl bir h›zla yanarken
küçük bir serçe yolundaki gölden pen-
çeleri aras›na su al›p orman›n üzerine
b›rak›yor ve tekrar göle uçuyormufl. Or-
man›n yan›fl›n› çaresizlikle izleyen hay-
vanlardan biri gülümseyerek ba¤›rm›fl:
'Ne o, orman› birkaç damla su ile mi sön-
düreceksin?' Serçe cevap vermifl: 'Benim
elimden gelen bu'... 

Etraf›n›zda her fleyi para ve baflar›ya
ba¤layan bir sistem var. Oysa de¤erli
olan do¤ru bir amaç u¤runa harcanan
çabalard›r."

“Avucunuzdaki Kelebek”

OST‹M, Yazar Ahmet fierif ‹zgören’i a¤›rlad›. Ostim E¤itim Koordinasyon
birimi taraf›ndan düzenlenen seminere kat›lan ‹zgören, “Avucunuzdaki
Kelebek” bafll›kl› sunumu Ostimlilerle paylaflt›. Ç›rak E¤itim Vakf› Semi-
ner Salonu’ndaki etkinlikte ‹zgören, hayat amac›, gelecek hayali, hedef
belirleme ve ulaflma, hedef nedir, nas›l olmal›d›r, mücadele ruhu, kiflilik
ve olumlu düflünce üzerine anekdotlar sundu. 
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CCematek fiirketi Müdürü Yusuf Tekin H‹DROL‹K AB-
KANT PRES, H‹DROL‹K PRES VE METAL ‹fiLEME MA-
K‹NALARI imalat› yapt›klar›n› belirterek, uluslar aras›

standartlarda üretim yapt›klar›n› anlatarak, yeni makine
hakk›nda flu bilgileri verdi:

“H‹DROL‹K ABKANT PRESLER 30 ton kapasiteli ve 1260
mm bükme uzunlu¤unda ve 3 mm kal›nl›¤a kadar sac bü-
kümlerinde Endüstriyel Mutfak Gereçleri, So¤utma, Elekt-
rik Pano, Beyaz Eflya, Çelik eflya, Otomotiv, ‹fl Güvenli¤i ve
Yang›n Söndürme Gereçleri yapan firmalar taraf›ndan yo-
¤un olarak kullan›lmaktad›r. 

H‹DROL‹K TEK VE Ç‹FT ETK‹L‹ KOLONLU PRESLER 450
ton kapasiteye, C T‹P‹ H‹DROL‹K PRESLER ise 150 ton bas-
ma kapasitesine kadar üretilmekte ve baflta otomotiv, beyaz
eflya, metal sanayi olmak üzere de¤iflik sektörlerdeki müflte-
rilerimiz taraf›ndan kullan›lmaktad›r.’’

CEMATEK tasar›m, mühendislik ve imalattaki teknik bil-
gi birikimini ÖZEL AMAÇLI MAK‹NA ve belirli bir ürünün
imalat› için KOMPLE ÜRET‹M HATTI yap›m›nda da kullan-
maktad›r. CEMATEK olarak “iyi bir makinan›n alt›n anahta-
r›n›n iyi bir tasar›m ‘’ oldu¤una inan›yoruz. Makina ve üre-
tim hatt› projesinin özelli¤ine göre müflteri ile birlikte efl-za-
manl› tasar›m (CO-DESIGN ) çal›flmalar›n› da yapmaktay›z.

CEMATEK makina ve üretim hatlar›nda yer alan kal›p,
aparat ve aksesuarlar›n tasar›m ve imalat›n› da gerçeklefltir-
mektedir. Gerçeklefltirdi¤imiz özel amaçl› makine ve üretim
hatlar›ndan baz›lar›; Aluminyum Panel Radyatör Üretim
Hatt›: anahtar teslimi gerçeklefltirdi¤imiz bir proje olup 150
metre/gün (8 saat çal›flma ) üretim h›z›ndad›r.

PPEERRFFOORREE MMEETTAALL ÜÜRREETT‹‹MM HHAATTTTII:: Dakikada 350 vurufl
yapabilen hava kavramal› 100 ton kapasiteli eksantrik pres

bulunmaktad›r. Üre-
tim hatt› galvanizli
sac, alüminyum ve
paslanmaz malzeme-
den delikli asma ta-
van üretiminde kul-
lan›lmaktad›r.
YYEENN‹‹ ÜÜRRÜÜNN:: SSIIVVAA
KKÖÖfifiEE PPRROOFF‹‹LL ÜÜRREE--
TT‹‹MM HHAATTTTII
‹nflaat-yap› sanayin-
de kaba s›va yap›lan
yüzeylerin köfle birle-
fliminde düzgün ve
keskin köfle elde et-
mek için geniflletil-
mifl metal (baklava
delikli) s›va köfle pro-
filler kullan›l›r. Avru-
pa’da üretilen ve
ürün kalite güvence-
sini en üst seviyede
tutan s›va köfle profili
(expanded metal cor-
ner bead) makine fi-
yatlar› yüksek oldu-
¤undan ülkemizde
üretim yapan KO-
B‹’lerin yat›r›m yap-

mas›n› ve rekabetçi olmalar›n› zora sokmaktad›r. Di¤er yan-
dan üretim hatt›ndaki s›va köfle profili üretim makineleri-
nin birini veya baz›lar›n› yapmaya çal›flan yerli imalatç›lar
da iyi bir tasar›mdan hareket edemedikleri için ürün kalite
güvencesini müflteri beklentileri yönünde sa¤layamamakta-
d›rlar.

l ‹flte yukar›da belirtilen eksiklikleri giderecek flekilde
tasar›m› ve imalat› tamamen CEMATEK bünyesinde yap›lan
üretim hatt› kalite s›va köfle s›va profillerinin üretimini ger-
çeklefltirmektedir. Müflterimizin yurtiçi tesislerinde ifllet-
meye al›nan üretim hatt› tam otomatik olarak çal›flmakta ve
Avrupa standartlar›na uygun s›va köfle profilleri üretmek-
tedir. Üretim hatt› dakikada 15 metre profil üretmektedir.

l Üretim hatt›nda Bant açma ünitesi, servo besleme,
pnömatik kavramal› geniflletilmifl metal presi, rol form
makinesi ve profil kesme-uçar makas ünitesi bulunmak-
tad›r.

2007 y›l›nda sat›fllar›m›z› %25 art›rmay› hedefliyoruz.
CE belgelendirme çal›flmalar›n› tamamlay›p Avrupa Birli¤i
ülkelerine ihracat› art›rmay› hedefliyoruz. Yurtiçi ve yurt-
d›fl› fuarlara kat›laca¤›z.”

CEMATEK’ten 
yeni bir 

makine daha:

OST‹M’de faali-
yet gösteren
CEMATEK fir-
mas› yeni yap-
t›klar› SIVA
KÖfiE PROF‹L‹
MAK‹NALARI-
NIN Avrupa
standartlar›n-
da profil üret-
ti¤ini ve yerli
imalatç›lar›
rekabetçi k›la-
ca¤›n› belir-
tiyor.

SÝva k�ße profili �retim hattÝ
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