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“Krize Önlem Yasası” yürürlükte
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşların,
devlete ait borçlarına karşılık gayrimenkullerinin Maliye Bakanlığınca satın
alınması uygulamasına, 2014 yılı sonuna kadar devam edilecek. Finansal faaliyet harcına tabi tutulan her banka şubesi
için, her yıl ve nüfus esasına göre farklı
tutarlarda harç tahsil edilecek ve maktu
vergi tutarları yeniden belirlenecek.
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konomik kriz önlemlerinin
uzatılmasını öngören Amme
Alacaklarının Tahsil Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan, kanunlara göre göre, KİT’ler ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, kamu
bankaları,belediyeler, il özel idareleri
ile tüzel kişiler veya müstakil bütçeli ve

Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

İşsizlik ödeneği
Türkiye İş Kurumu tarafından, sigortalı
işsizlere 1 Ekim 2008 ile 1 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri üzerinden damga vergisi alınmayacak,
bu ödemelerle ilgili tarh veya tahakkuk eden
vergi, vergi cezası ve gecikme faizi ile gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.
Ancak, tahsil edilmiş tutarlar iade edilmeyecek. Serbest bölgelerde faaliyet göstermek
üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı
banka şubelerine ilişkin belgelerle, bankaların açılan şubelerine ait belgelere yönelik
yıllık harçlar, 2010 yılı için, kanunun yayımı
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek.
Kanunun, ilk defa işe alınanların sigorta primlerinin işveren hissesinin İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanması, emekli
maaş artışları ile 31 Aralık 2007’den önce
tamamlanan yatırımların sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulama süresini 31
Aralık 2012’ye kadar uzatan maddeleri, 1
Ocak 2010’dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, İcra Direktörü Güven
Sak, Türkiye’nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

T

EPAV İcra Direktörü Sak, YÖK ile
TÜBİTAK ve SPK’nın Türkiye’nin
büyüme hikayesi içindeki yerini alması gerektiğini kaydetti. Dünya Bankasının
“Küresel ekonomik beklentiler 2010 kriz, finans ve büyüme raporu TEPAV ile ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TEPAV İcra Direktörü Güven Sak, Türkiye’nin
yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Sak, mali disipline odaklanması gerektiğini belirtti. Kurumsal altyapının
yenilikçi bir ekonomi için ne kadar elverişli
olduğunun sorgulanması gerektiğini söyleyen Sak, YÖK ile TÜBİTAK ve SPK’nın
Türkiye’nin büyüme hikayesi içerindeki yerini alması gerektiğini kaydetti.
Kurumların ortak hedefler için çalıştıklarının farkında olması gerektiğini belirten
Sak, “Orta vadeli hikaye demek, çok sayıda
farklı kurumlardaki uzmanların, daire başkanlarının ortak hedef için çalıştıklarının farkında olmasıdır” dedi.
Türkiye’nin artık nasıl büyüyeceği ve rekabet
gücünü nasıl koruyabileceğine ilişkin gündeme geri dönmesi gerektiğini vurgulayan
Sak, özel sektörün politika tasarım sürecine
aktif olarak katılması gerektiğini kaydetti.
Sak, “Yeni TEPAV’lar olmalıdır” dedi.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, küresel toparlanma sürecinde
bir duraksama yaşandığı taktirde açık bir
ekonomiye sahip olan Türkiye’nin bazı yayılma dönemleri yaşayabileceğine dikkat
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Kanuna göre, 49 ilde uygulaması yapılan ve 31 Aralık 2007’den önce tamamlanan yatırımların sigorta primi işveren
hissesi teşvikinin uygulama süresi, 31
Aralık 2012 tarihine kadar uzatılacak.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici madde ile
de emekli maaşları yeniden düzenlenecek.
Buna göre, ilk 6 ay için en düşük emekli
aylığı yüzde 20,4, en yüksek emekli aylığı
yüzde 4,64 oranında artırılacak. 2010 yılı
Temmuz ayı TÜFE artışlarıyla birlikte en
düşük emekli aylığındaki artış yüzde 24,2,
en yüksek emekli aylığındaki artış yüzde

7,8 oranında gerçekleşecek.

Yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacımız var

Baskı : Dünya Yayıncılık A.Ş.

Uzayçağı Cad. Uzayçağı Ticaret Merkezi
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Güven SAK

çekti. Zachau, konuşmasında Türkiye için 5
önemli nokta olduğunu belirterek şu noktalara değindi:
“Mali kurallar süreci devam ettirmeli.
Eğer Türkiye OVP tahmininin üzerinde bü-

yürse, bu büyümeyi tasarruflar ve yatırımlar
için kullanmalı. İşsizlik yapısal bir sorun, bu
konuda adımlar atılmalı. Eğitime önem verilmeli ve Türkiye’deki yatırım ortamı iyileştirilmeli.”
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“Kaybettiklerimizi kazanacağız”

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, “Türkiye olarak, 2010 yılında üretimden ve ihracattan
kaybettiklerimizin önemli bir bölümünü geri kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

S

anayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ocak ayı
kapasite kullanım oranını
değerlendiren bir açıklama yaptı. 2010 Ocak ayında bir önceki
aya göre sınırlı da olsa bir artış
görülmesinin olumlu bir gelişme
olduğunu kaydeden Ergün, birkaç aydır azalma gözlenen Reel
Kesim Güven Endeksinin, Ocak
ayında sınırlı da olsa artmasının
da pozitif bir gösterge niteliğinde
olduğunu belirtti.
Ergün, önümüzdeki dönemde,
küresel ekonomik gelişmeler paralelinde 2009’un son aylarında
tekrar toparlanmaya başlayan
ihracatta yaşanan olumlu gelişmelerin, dış ticarette erişilen

yeni pazarlar ve bütçe konusunda uygulanan sürdürülebilir politikanın, ekonominin geleceği
konusundaki güveni arttırmakta
olduğunu kaydetti. Ergün, “Nitekim bu güven, uluslararası kurumların Türkiye’ye ilişkin 2010
yılı öngörülerini olumlu yönde
revize etmelerini sağlamıştır.
Ayrıca, önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları ve diğer finansal kuruluşlar yayınladıkları
raporlarda, hükümet olarak orta
vadeli planda öngördüğümüz
büyüme oranından, daha yüksek
yüzde 4, yüzde 5’lik bir büyüme
oranı beklediklerini belirtmişlerdir” dedi.

İyileşme belirtisi iş dünyasına moral verdi

D

ünyanın en büyük bağımsız
halkla ilişkiler şirketi olduğu
belirtilen Edelman tarafından
bu yıl 10.’su gerçekleştirilen, “Edelman
2010 Güven Barometresi” araştırma sonuçları, Davos Ekonomik Forumu’nda
açıklandı. Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ile Latin Amerika bölgesini kapsayan araştırmaya, 22 ülkeden, 24-64
yaş arasında, iyi eğitimli ve üst düzey
gelir grubundaki 4 bin 875 kişi katıldı.
Araştırmaya katılanların çoğu iş hayatının normale dönmesini beklerken,
Amerika’da iş dünyasına güvenenlerin
oranı bu yıl yüzde 54 oldu. İş dünyasına
duyulan güven ise geçen yıla göre 18
puanlık artış gösterdi.

İş dünyasına en fazla
güvensizlik ABD ve İngiltere’de
Araştırmaya göre, 2007 - 2010 yılları arasında, iş dünyasına en fazla güven-

sizlik Amerika ve İngiltere’de gözlendi.
Bu yıllar arasında Amerika’da bankalara olan güven 39 puan gerileyerek,
yüzden 68’den yüzde 29’a, İngiltere’de
ise 20 puan gerileyerek yüzde 41’den
yüzde 21’e düştü. Edelman araştırmasına katılanların yüzde 70’i, iş ve finans
dünyasındaki işleyişin iyiye doğru gittiğini düşünmekle birlikte, bankalara
hala bir güvensizlik duyuyor ve bu güvensizlik özellikle Batı toplumlarında
hala yüksek. 2010 Güven Barometresi
sonuçları, bu yıl ilk defa “şirket itibar ve
güveni” açısından, güven ve şeffaflığın,
hizmet ve ürün kalitesi kadar önemli olduğunu gösterdi.
ABD ve Batı Avrupalı katılımcıların
önemli bir bölümü için bu iki özellik,
ürün kalitesinden daha üst sıralarda yer
aldı. Finansal performans ise araştırmanın yapıldığı tüm ülkelerde, “10 kriter”
arasındaki önem sıralamasında en alt
sırada yer aldı.

Basına güven azalıyor
Edelman araştırmasında, bu yıl da
bir şirket hakkında en güvenilir bilgi
kaynakları olarak akademisyenler, uzmanlar ve endüstri analistleri gösterildi.
Bir önceki yıla göre bu yıl çalışanları,
STKları ve aktivist olan müşterileri en
güvenilir bilgi kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 57’den yüzde 50’ye
düştü. Bu oran Amerika’da yüzde
60’tan yüzde 39’a, İngiltere’de ise yüzde 51’den yüzde 35’e düştü. Ekonomi
yayınlarında yer alan sektör analizleri
yüzde 47, makaleler ise yüzde 42’lik bir
oranla bir şirket hakkında bilgi edinmek
için en güvenilir kaynaklar olarak kabul
edildi. Televizyon, gazeteler ve radyoları içinde barındıran popüler medyanın
güvenilirliği ise giderek azalıyor.

Kayıtdışı ekonomi için özel birim kuruldu
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele müdürlüğü, yeni politikalara dönük analiz çalışması yapacak.

K

ayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve denetimlerin daha etkin hale
getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yeni bir
birim oluşturuldu.
Alınan bilgiye göre, GİB bünyesinde oluşturulan “Kayıt Dışı
Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü”, kayıt dışı ekonominin kayda
alınabilmesi ve politikaların üretilebilmesi için alınacak önlemlerin fayda maliyet analizlerini
yapmak ve öneriler geliştirmekle

görevli olacak.
Söz konusu müdürlük, kayıt dışı
ekonomiyle mücadeleye ilişkin
olarak gerekli araştırmalar yapacak, alınan sektörel, kurumsal ve
ekonomik tedbirleri değerlendirerek, önerilerde bulunacak. Yeni
birim, Kayıt dışı Ekonomiyle
Mücadele Stratejisi Eylem Planının uygulama sürecini izlemek,
değerlendirmek, Eylem Planını
ihtiyaçlar çerçevesinde güncellemek, yenilemek, gecikme ve
hedeften sapmaları belirleyerek

ve araştırarak gerekli önlemlerin
alınmasını sağlayacak.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sektörel ve bölgesel mücadele
stratejileri geliştirmek ve uygulanmasını sağlamakla yetkili Müdürlük, ayrıca üniversiteler, kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği
yaparak, çalışmalara katılacak ve
öneriler geliştirecek. Müdürlük,
kayıt dışı ekonomiyle mücadele
konusunda diğer ülkelerin de çalışmalarını inceleyecek ve bu ülkelerle işbirliği yapacak.
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Makina ‘Turqum’ ile büyüyecek
makina sanayinin adım adım dünya
liderliğine doğru ilerlediğini söyledi.

Üniversite
sanayi işbirliği
ve Ostim’in ev
sahipliği

Oktay MTG’nin
hedeflerini anlattı

Ü

niversite sanayi işbirliğini basitçe, “bilginin
ticarileşmesi-ticaretin ve üretimin bilgiye dayandırılması, bilgi ile donatılması, temeline bilginin
yerleştirilmesi” olarak tanımlayabiliriz. Bu madalyonun
iki yüzü gibidir. Bir elmanın iki yarısı gibidir.
Yani biri olmadan diğeri ya hiç yoktur, ya da yarımdır; eski deyimle nakıstır. (Özürlüdür, kusurludur.)
Bilgiye ve bilime sahip (üniversite) üretime ve üretimin niteliklerinin yükseltilmesine katkı vermeli. Üretim
yapan (sanayici) bilgi ve bilimi ürününde ve üretim
sisteminde değerlendirmelidir. “San-Tez”in (Sanayi
Tezleri Projesi) tanımında ve hedeflerinde kullandığı
ifadeler meramımızı anlatmaya pek güzel yardımcı
oluyor.
San-Tez’in tanımı şöyle:

“Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının,
üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği
kapsamında çözüme kavuşturulması, İnovasyon ve
Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten
ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir
Türkiye vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.”
Programın hedefleri:
Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve
üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine
yardımcı olmak,
KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini
sağlamak,
Özellikle, sanayimizin %98’ini oluşturan ve halen
geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden
KOBİ’lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini
kullanmaya cesaretlendirmek,
Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının
KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine
yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi
ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak.

“Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak” ifadesi sanırım üniversite sanayi işbirliğinin önemli bir parçası ve belki de ta kendisidir.
Bu yıl Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresinin
üçüncüsü yapılacak.
Ev sahibi Ostim. Böylece Ostim, üniversite sanayi
işbirliğini kendi modeli içinde yerleştirmeye çalışmakla
kalmıyor; ulusal bir organizasyonu gerçekleştirmeye de
soyunuyor.
Tabi yanımızda Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
(ÜSİMP), Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çankaya
Üniversitesi ve bu konuya kendini adamış kalkınma
gönüllüsü öğretim üyelerimiz olacak.
“Üniversite Sanayi İşbirliği İçin Kümeleşme” temalı
Ulusal Kongre Türkiye’nin tüm üniversitelerinden çok
sayıda bilim insanını, sanayicileri ve karar vericileri bir
araya getirecek…
Şimdiden duyuruyoruz; buluşma tarihi 3-4 Haziran

2010…
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riz yılında ‘Tıkır Tıkır Kampanyası’ ile atağa kalkan
Türk makina sektörü dünya
liderliğine oynuyor. Makina Tanıtım
Grubu (MTG) Başkanı Ali Rıza Oktay, “Kendi kalite standartlarımızı
artık ‘Turqum’ markası ile dünyaya
kabul ettireceğiz” dedi.
MTG’nin ‘Tıkır Tıkır Kampanyası’, ‘Türkiye İçin Tıkır Tıkır
Toplantılar’ adıyla Konya’da yapılan toplantı ile Anadolu’ya açıldı.
Anadolu’daki ilk toplantısını Konya
Sanayi Odası ile işbirliğiyle yapan
MTG Başkanı Ali Rıza Oktay, Türk

MTG’nin hedeflerine ilişkin bilgiler veren Oktay, standardizasyon
konusunda yaşanan sıkıntıların çözümü için ‘makina reyting-güven
endeksi’ oluşturulacağını, sektöre
eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek MTG Teşvik Kurulu’nun kurulacağını ve teknoloji takibindeki
sıkıntıları aşmak için de Ar-Ge üssü
kurulmasının planlandığını anlattı.
Oktay, “Kendi kalite standartlarımızı
artık ‘Turqum’ markası ile dünyaya
kabul ettireceğiz. Ortak satın alma
şirketimiz OSO ile makinacıların
maliyetlerini daha da azaltacağız’’
dedi.

2009 ihracatı 8 milyar
187 milyon dolar
MTG Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu da makina sektörünün 2009
ihracat rakamlarını açıkladı.
2008 yılında 10 milyar 24 milyon

dolar ihracat yapan sektörün, kriz yılındaki ihracatı 8 milyar 187 milyon
dolar düzeyinde gerçekleşti. Sektörün 2010 yılına çok iyi başladığını
belirten Karavelioğlu, ocak ayının
590 milyon dolarlık ihracatla kapanmasını beklediklerini, bunun geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik
artışa işaret ettiğini söyledi.

Makina sektörü petrolü
olmayanların petrolüdür
Makina sektörünün petrolü olmayan ülkeler için petrol değerinde
olduğunu savunan Karavelioğlu,
şunları söyledi: “Dünya toplam ticaretinde makina sektörünün ihracatı
1,9 trilyon dolar, petrol ihracatı ise 2
trilyon dolardır.
Makina sektörü 30 trilyonluk dünya
ticaretinde 4 trilyon dolar gibi büyük
bir paya sahiptir. Şu anda makina
konusunda en büyük oyuncular Çin
ve Almanya. Türkiye ise ilk 30 içerisinde. Ancak 4 yıl içerisinde dünya
ortalamasının üzerinde büyüme sağlayarak ilk 20’ye girecektir”

TOBB Üniversiteliler Ostim’de staj yapacak

T

OBB Ekonomi
mi ve Teknoloji Üniversitesi
sitesi tarafından yürütülen
ütülen ve
zorunlu bir eğitim programı
olan Ortak Eğitim Programı
ile öğrenciler öğrenimleri
nimleri
sırasında mesleklerinin
inin
uygulama alanlarını
nı
görmekte ve yakla-şık bir yıllık iş deeneyimiyle okuldan
an
mezun olmaktadırlar.
Ostim Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’yle
birlikte yürüttüğümüz işbirliği çerçevesinde ‘’Ortak Eğitim Modeli’’
kapsamında bölgemizde bulunan
firmalarımızda da bu programın
uygulanması, halen öğrenci alan
ve eğitimlerine katkıda bulunan
firmalara ek olarak diğer kuruluşların da bu programa destek olması
beklenmektedir.
İkinci sınıftan itibaren her akademik yılda bir dönem olmak üzere 3,5 ay süreyle öğrenciler tam
gün tam zamanlı olarak firmalarda
uygulama yapmakta ve bunun karşılığında asgari ücret düzeyinde
ücret almaktadırlar. İş kazası ve
meslek hastalıklarına karşı sigorta
primleri ise 5510 Sayılı Yasa gereği Üniversite tarafından karşılanmaktadır. Üniversitede üç dönem
olarak yürütülen (Eylül-Aralık,
Ocak-Nisan, Mayıs –Ağustos)
ve yeni uygulama dönemi Mayıs
2010’da başlayacak olan ortak eği-

tim uygulaması kapsamında son
sınıf öğrencileri
öğrenc
firmalara
mesleki uyg
uygulama için gönderilecektir.
derilecektir
Üniversitede
Üniversite okuyan tüm
öğrenciler
için mezuöğrencil
niyet şartı olan bu
uygulama
kapsauyg
mında
aşağıdaki
mın
bölümlerde
eğibö
timlerine
devam
tim

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası Girişimcilik Bölümü
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Matematik Bölümü
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Sanat ve Tasarım Bölümü
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Görsel İletişim Tasarımı
Moda Ve Tekstil Tasarımı
HUKUK FAKÜLTESİ

eden öğrenciler ortak eğitime gönderilmektedir. Bu kapsamda firma
veya kurumlarla ekte de örneği
bulunan bir anlaşma yapılmakta
ve karşılıklı tercihler alındıktan
sonra öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşlar belirlenmektedir.
Bu aşamada istenildiği takdirde
öğrenciler firmalara mülakata da
gönderilmektedir.
Mayıs ayında başlayacak yeni uygulama dönemi için Mart 2010 da
hem öğrenciler hem de firmalardan
tercihler alınacaktır. Bu bağlamda
öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak ve kalifiye elemanlar olarak yetişmesini sağlamak
amacıyla bu çalışmada yer almak
isteyen firmalarımız bölge müdürlüğümüzle bağlantıya geçebilirler.
Programa dâhil olmak isteyen firmalar için detaylı görüşmek üzere
TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü
yetkilileri ile toplantı organize edilebilir.

İRTİBAT:
Zeynep IŞIKLI
OSTİM Özel İstihdam BürosuSorumlusu
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim /Ankara
Tel: (312) 385 50 90 - 1305

Faks: (312) 385 70 50
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“Danıştay üyelerini OSTİM’e bekliyoruz”

ASO Başkanı Özdebir, YÖK Başkanı Özcan’ı göreve geldiğinde katsayı adaletsizliği
konusunda ikna ettiklerini belirterek “Şimdi de Danıştay üyelerini bekliyoruz” dedi.
emin olduğunu ifade eden Özdebir “İlla bizim dediğimiz gibi olması şart değil. Ama
o hedefe ulaşabilmek için çözümlerin mutlaka üretilmesi lazım. Mutlaka onların da
ellerinde bir şablon var, o şablona oturtmak
mecburiyetleri var. Ama bir araya gelirsek
daha doğru çözümler üretilmesi konusunda
bize yardımcı olabileceklerine de inanıyorum” diye konuştu.

Katsayı iptali iş panolarına
böyle yansıyor

N

itelikli iş gücü ihtiyacını her platformda gündeme taşıyan, katsayı
adaletsizliğinin giderilmesini isteyen ve bu konuda projeler de üreten sanayici, sorunu yüksek yargı üyelerine anlatmak
üzere adım atmaya hazırlanıyor. Ankara
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir, katsayı adaletsizliğini gideren
düzenlemeyi iptal eden Danıştay üyelerini
Ortadoğu Sanayi Ticaret Merkezi’ne (OSTİM) gelip üreticinin sıkıntısını dinlemeye
çağırdı. Kararı star’a değerlendiren Özdebir, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı,
başkanlığa gelir gelmez katsayı engelinin
kaldırılması konusunda ikna ettiklerini de
belirterek “Ben YÖK Başkanı’nın içinde

bulunmuş olduğu sıkıntılı durumdan dolayı vicdan azabı çekiyorum” dedi. Özdebir,
şöyle devam etti: “Çok kimsenin bilmediği
bir şey var. YÖK Başkanı göreve başladığı
zaman kendisini ziyarete gittim ve bu mesleki eğitimle ilgili sıkıntılarımızı anlattım.
Kendisini davet ettim. Geldiler, gece saat
03.00’e kadar OSB’den ayrılamadılar. Ve
sanayicilerimiz 2 şey istedi. Birincisi mesleki eğitim önündeki engellerin kaldırılması,
ikincisi üniversitelerin eğitim programlarını oluşturan kurullar içerisinde reel sektör
temsilcilerinin bulunması. İki sözümüzü de
yerine getirmeye çalıştı ama Danıştay dondurdu.” Danıştay üyelerinin de sanayicilerle
bir araya gelmesi halinde ikna olacağına

Meslek liselerinin önündeki katsayı düğümü Danıştay’ın kararlarıyla büyürken,
sanayi bölgelerindeki nitelikli eleman ilanları artıyor. Her gün çalıştığı organize sanayi bölgesinin panosuna ‘işçi aranıyor’ ilanı
asan Ramazan Kurban’ın “İşyerleri nitelikli eleman arıyor” sözleri ile aynı panodan
iş arayan Kenan Karasu’nun “Hep usta
arıyorlar” ifadesi, problemin büyüklüğünü
özetliyor. Ankara 1. OSB’de ‘İş Fırsatları
Panosu’, CNC operatörü, meslek lisesi
mezunu imalatçı, teknik ressam, elektrikelektronik uzmanı ilanlarıyla dolup taşıyor.

Maaşlar da uzmanlığına göre 2 bin liraya
kadar yükseliyor.

Danıştay’ın kararına
feryat ediyorum
Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Danıştay’ın
katsayı kararıyla ilgili “Sanayi Bakanı olarak
feryat ediyorum; bu yanlış. Danıştay vicdan
muhasebesi yapmalı” dedi. Ergün, TRT 1’de
yaptığı açıklamada farklı katsayı uygulamasına ilişkin kararın yürütmesini durdurmasını
‘Türkiye sanayisine yapılmış bir haksızlık’
olarak yorumladı. Ticaret liselerinin de imam
hatip liselerinin de önemli olduğuna işaret
eden Ergün, şöyle devam etti: “Bizim nitelikli din hizmetine ihtiyacımız yok mu? Bu
haksızlığı yapmaktan vazgeçmeliyiz. Ne iş
yaparsınız diye sorduğumuzda büyük bir
bölümünden ‘ne iş olsa yaparız’ cevabını alıyoruz. Yani mesleği yok. Meslek liseleri bu
meseleyi hallediyor. Yazıktır, günahtır. 10
yıldır devam eden bu haksızlığın sona erdirilmesi lazım. Danıştay, bu çocukları ideolojik
tartışmaların gölgesinde bırakmaktan vaz-

geçmeliler.”

Türkiye’ye özgü enerji politikası

T

ürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik
Mühendisleri Odası (EMO),
Türkiye’nin özgün koşullarına uygun,
yerli-yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ön planda tutan, ekonomi-sanayitarım-çevre-eğitim-ulusal
güvenlikulaşım politikaları ile bütünleşik, insana
odaklı enerji politikalar biran önce hayata
geçirilmesini istedi.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 7’inci Enerji
Sempozyumu‘nun sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesine göre, ulusal ve
kamusal çıkarlara uygun enerji politikalarını tartışmak, yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarımızın önemini vurgulamak,
enerji alanının merkezi bir yapı içinde
ve kamusal bir anlayışla planlanması
gerekliliği üzerinde düşünceler üretmek
sempozyumunun başlıca hedefleri olarak
belirlendi.
Sempozyumda ortaya çıkan görüş ve
öneriler şöyle sıralandı:
“Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmeli,
kaynak potansiyelimizin gerçekçi yaklaşımlarla ortaya konulmalı. Enerjide dışa
bağımlılık en aza indirilmeli ve doğalgaz,
ithal kömür ve nükleer gibi dışa bağımlı
kaynaklarla santral kurmaya yönelik yeni
lisans taleplerine izin verilmemeli. Talep
tahminleri Türkiye’ye özgün koşullara
göre geliştirilecek modellerle yapılmalı.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
yerli mühendislik ve işgücü tarafından

değerlendirilmesini öngören ulusal enerji
stratejisinin ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanmalı. Ulusal enerji
stratejisiyle bağlantılı sektörel strateji belgeleri, yol haritaları ve eylem planlarının
hazırlanması ile bu amaca yönelik yasal
düzenlemeler yapılmalı. Enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için
toplumsal ‘farkındalık’, ‘bilgilenme’
ve ‘bilinç’ yaratmaya yönelik eğitim
çalışmalarına ilköğretim aşamasından
başlanmalı ve toplumsal yaşamın tüm
alanlarına yaygınlaştırılmalı. ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ uygulamalarının dünya ölçeğinde sürdürülebilir eşitsizliğe
dönüştüğü bilinciyle, sermayenin aşırı
kar hırsından kaynaklı aşırı üretim-aşırı
tüketim güdülemesine karşı ‘ne için,
neye rağmen ve nereye kadar’ enerji
üretim ve tüketimi sorgulanmalı.”
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“Sanayiciye yataklık eden yer OSB’dir”
Kano
modeli

BTSO OSB’nin emekli Müdürü Suat Özel, Türkiye’nin sanayileşmeye
ihtiyacı varsa, OSB’lerin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, “Son yıllarda
OSB’ler göz ardı ediliyor. OSB dışında tesis kurulması cinayettir” dedi.

Arzu AKAY

M

üşteri yönlü kuruluşların kullandıkları tekniklerden biridir Kano Modeli Uygulaması. Tarihselliği incelendiğinde kano modelinden önce
“gemba” yöntemi uygulanmış bir süre sonra gemba
yöntemi geliştirilmiş ve kano modeline doğru geçiş
yaşanmıştır.
Gemba, hizmetin kanlı canlı kullanıldığı ortamda,
müşterinin gözlenmesi ve müşterinin dahi farkında
olmadığı ihtiyacın tespit edilmesidir. Bir anlamda kurumunu iyileştirmek isteyen müşteri ilişkileri departmanı,
-ki bu uygulama rekabetçi işletmelerin haricinde çok
azınlıktadır- müşterinin elinden tutup ona yön vererek
ihtiyaç oluşturur ve ortaya çıkan bu ihtiyacı hizmetine
yansıtır.
Konuyu canlandıralım;
Bir otobüs firması, içecek çeşiti olarak elma suyu,
portakal suyu, karışık meyve suyu, asitli içecek, sıcak
içecek vs. sunmaktadır. İkram aracında normalin
üzerinde ürün olduğundan müşteri gayet memnundur.
Araştırma ekibi ikram sırasında yolculara sorar;
-Sizce domates ve havuç suyu seçeneklerimiz olsaydı
tercih eder miydiniz?
İşte gemba uygulamasının düz mantığı.
Kano modeli ise içine bir miktar mühendislik karıştırılmış ölçüm yöntemlerindendir. Dört önemli alt başlığı
vardır;
- Temel özellikler; olmazsa olmaz hizmetlerin toplandığı sepettir. Bu sepetin içi dolu olduğunda müşteri
memnuniyeti artmaz, ama sepet eksik olursa memnuniyet eğrisi ciddi bir düşüş yaşar. Örneğin, bir bankanın şikayetleri dinleyecek müşteri temsilcisinin olmaması inanılmaz tepkiye yol açarken, müşteri temsilcisinin
var olması memnuniyet oranını artırmaz.
- Beklenen özellikler; beklentilere cevap verilme hızı
arttıkça memnuniyetin artmasıdır. Örneğin; bir arabadaki benzin göstergesinin hiç fire vermeden benzin
oranını göstermesi (pek çok arabada gösterge yanıltıcı
olabilmektedir).
- Heyecan verici özellikler; varolmaması müşteriyi
mutsuz etmeyen, fakat varolması durumunda memnuniyet eğrisini ciddi düzeyde yükselten özelliktir.
Geliştirilmiş bir buzdolabında evsahiplerinin beğenilerine
göre kapak renginin sürekli değiştirilebilme özelliğinin
olması…gibi.
- Zıt özellikler; müşterilerin bir kısmının yoğunlukla isteyip, bir kısmının da aynı yoğunlukla tercih etmediği
özelliklerdir. Pencereleri geniş ev isteyenlerin sayısının,
ısıtmada zorlanacağını düşünenler tarafından penceresi küçük ev isteyenlere oranı gibi. Bunların dışında
şüpheli ve sıradan özellikler vardır ki, bunlardan biri
ölçüm sırasında soruların yanlış anlaşılması kaynaklı
olduğundan, diğeri ise yeni bir uygulama gerektirmediğinden açıklamalarına girmeyeceğim.
Gelelim nihayete;
Kano modeliyle yalnızca başat ihtiyaca ulaşmak yerine, tüm ihtiyaçlar tespit edilip kategorize edilir ki bu
derecelendirmeyi sağlar. Kurumun elinde net bir tablo
oluşur, bu tablo ihtiyaçların yönetimi için çok önemlidir. Aynı zamanda bu model, müşteri beklentilerini
karşılayabilme derecesi ile tüketici tatmini arasındaki
ilişkiyi ortaya çıkarır.
Müşteri memnuniyeti ölçümünde gelen taleplere göre
çözüm/iyileştirme gerçekleştirmek her koşulda yeterli
dağildir. Taleplerin gölgesinde kalan ihtiyaçların tespiti,
buna göre hareket planı oluşturulması kurumun koşusundaki başarıya işarettir.
ÇOK OKUMALI
Bradenburg, Glenn MEADE, Doğan Kitapçılık,
Berlin sokaklarında, Paraguay’da yaşanan ilginç
olayların tek bir noktada birleştiği ve sonrasında o
noktanın kaybolduğu merak uyandıran bir çalışma.
Gerilim ve tarih severler için önerilir.
Şizofreni Yalnız Oynanmaz, Atlantis Yayınları, Rahmi
Vidinlioğlu,
Şizofreni temasının şiirsel dille yorumlandığı bir kitap.
Yazar, okuru şizofrenik davranışların küçük hikayelerinde yürütürken, gerçek ile yalan arasında flu geçişler

yaşatıyor.
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Bursa OSB’nin Emekli Müdürü
Suat ÖZEL

B

ursa Ticaret ve Sanayi
Odası’nca kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde

otuz yıl üç ay görev yaptıktan
sonra emekli olan Suat Özel
“Türkiye’nin sanayileşmesinde OSB’ler önemli. İşin içinde biri olarak gelinen noktada
OSB’lerin başarılı ve başarısız
yönleri nelerdir” sorusuna şu
yanıtı verdi:
“Bu olaylara devletin inanması lazım. Türkiye 60’lı yıllarda inanmış ve başlatmış. Ama
ne yazık ki son yıllarda mevcut
ve eksi hükümetler dahil parti
ayırmaksızın OSB’ler sanki göz
ardı ediliyor. Programlarında
OSB’ler geçer ama uygulamada
başka şeylerle karşılaşırsınız.
Geçen yıl doğalgazda yaşanan
olay bunun göstergesi. İstiyorum ki, Başbakan bir gün çıksın,
OSB’ler bizim gözbebeğimizdir,
mutlaka desteklenmelidir desin.

Desin de şu devletin diğer kurumlarının başındaki seçilmiş,
atanmış, görevlendirilmiş kişiler de birazcık OSB’lere dikkat
etsin. Bunun için de OSBÜK
nezdinde mi bir şey yapılmalı,
bu anlamda eksiğimiz olduğunu
düşünüyorum. İmar planları konusunda sorun olabilir. Bunun
için koskoca OSB’ler gözden mi
çıkarılacak? Bu ülkenin tarıma
ihtiyacı varsa o alanda ne gerekiyorsa yapacaksınız. Ama bu
ülkenin sanayileşmeye ihtiyacı
var, o zaman yuvasını hazırlayacaksınız. Hani suçluya yataklık
etti derler ya, sanayiciye yataklık edecek bir yer bulmamız lazım. Yoksa bırakın herkes gitsin
ovalara, tarlalara; arıtması, altyapısı olmadan.”

İnşaat enerji bulacak

Enerji tasarrufu amacıyla yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği”nin 80 milyon avroluk hacme sahip ısıtma sektörünü 2,5
kat büyütmesi ve inşaat sektörünü de harekete geçirmesi bekleniyor.

A

rtan enerji sorunları, verimli kullanım ve enerji
tasarrufunu da gündeme
getirirken, 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Binalarda
Enerji Performansı yönetmeliği
ile israfın büyük ölçüde engellenmesi öngörülüyor. Tek blok
halinde bin metrekareyi geçen
tüm yapılarda merkezi ısıtma sistemini zorunlu kılan yönetmelik
ısıtma-soğutmanın yanı sıra, bina
henüz inşaat halindeyken dış yalıtımı, temel altı yalıtımı konularını da kapsıyor.

80 milyon avroluk pazar
Yönetmeliğin en önemli hükmünü oluşturan merkezi ısıtma sisteminin Türkiye genelinde yüzde
20 düzeyinde kullanıldığı kaydedildi. Yönetmeliğin devreye
girmesiyle, 80 milyon avro işlem
hacimli merkezi ısıtma sektörü-

nün 2,5 kat büyümesinin beklendiği, yönetmelikle birlikte enerjiden yılda 2 milyar TL tasarruf
hedeflendiğini belirtiliyor.

Sistem nasıl işleyecek?
Sistemle, binadaki her daire belirli bir sıcaklığa kadar zorunlu
ısınacak ve sabit yakıt aidatı öde-

yecek, daha fazla ısınmak isteyen
daire sahipleri pay ölçerler sayesinde harcadıkları ekstra ısınma
bedelini sabit yakıt aidatının üzerine ekleyerek ödeyecek. Çalışan
kesim bundan memnun ancak
sürekli şehir dışına çıkanlar, yararlanmadıkları bir hizmete bedel
ödemekten şikayet ediyor. Merkezi ısıtma sistemi uygulaması
enerji tasarrufu açısından diğer
sistemlere göre yüzde 20 avantaj sağlıyor. Bir diğer avantajı da
çoklu yakıtla kullanılabilmesi.
Gaz kesildiğinde veya soğuk havalarda yurtdışında olduğu gibi
farklı yakıta geçebiliyor. Ayrıca
bacadan çıkan gazın enerjisinin
sisteme çevrilip kullanılması da
sağlanabiliyor.

İŞİM Kümesinden ücretsiz eğitim

İ

ş ve İnşaat Makineleri Kümesi
yürütmekte olduğu 2 AB Projesi çerçevesinde İŞİM Kümesi üyelerine ve diğer katılımcılara
eğitim veriyor. Eğitim konuları
İŞİM Kümesi firmalarına yapılan
anketler ve Yapılan SWOT (GZFT)
analizi sonucunda belirlendi.

Şubat ayında başlayan eğitim
programında Proje Yönetimi, Kümelenme Ve İşbirlği, Stratejik Planlama,
Yenilikçilik Ve Ar-Ge, İnsan İlişkileri Ve İletişim, Pazarlama, Uluslar
Arası Ticaret Ve Web Servisleri gibi
konular işleniyor. Eğitimleri konularında uzman Çankaya Üniversitesi

öğretim üyeleri veriyor. Ostim OSB
Müdürülüğü eğitim salonunda verilen eğitimlerin ilk bölümüne katılan
kursiyerler sertifikalarını aldılar. Belirtilen konularda eğitim almak isteyen firmaların Ostim Danışmanlık
Eğitim Merkezine (ODEM) kayıt
yaptırmaları gerekiyor.
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KOBİ’ler yeniden ZİRVE yapacak

KOBİ sorunlarının tartışıldığı ve KOBİ’ler için yol haritalarının çizildiği KOBİ Zirveleri’nin VI.sı
bu yıl 11-12 Mart 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

G

eleneksel KOBİ Zirvesi 1 yıl
aradan sonra bu yıl yine düzenlenecek. TOSYÖV, TOBB
ve KOSGEB işbirliği ile yapılacak
Zirve’nin ana teması “Değişen Piyasalarda Kobi’lere Yol Haritası “ olacak.
Zirvede kriz ve sonrası oluşan yeni koşullarda KOBİ’lerin kalıcı büyümede
başarıyı yakalamaları için yapması gerekenler de derinlemesine irdelenecek.
Oturumlarda; “Piyasalardaki Değişimin
Sektörler Üzerindeki Etkisi”, “Sürdürülebilir Kalkınma: KOBİ’ler İçin Çözüm
Önerileri”, “KOBİ’ler İçin Finansman,
Teşvik ve Destekler”, “KOBİ’ler İçin

Alternatif Pazarlar ve İhracat”, “Sürdürülebilir Rekabette, İnovasyon, Ar-Ge,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Standartlar ve Mülkiyet Haklarının Önemi”
işlenecek.
Zirve, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımıyla
gerçekleşecek.
VI.KOBİ Zirvesi; TOBB, KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret
Müsteşarlığı,TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, Türk Patent Enstitüsü,Türk Standartlar
Enstitüsü,TYDTA, MPM, İGEME gibi

kamu kurumları, DEİK, TİM, TURSAB,
Türkiye Ziraat Odaları, İTKİB, OSD, TÜBİSAD, TTGV, Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB), Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Teknoparklar, Serbest Bölgeler, Üniversitelerimiz, Sanayi ve Ticaret Odaları, SİAD’lar
gibi kurum ve kuruluşların katılımı ile
KOBİ’lerimizi bir araya getirerek, etkileşimli geniş bir platform olacaktır.
Bu arada Ostim OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın da ilk gün Dünya
Gazetesi Başyazarı Osman S. Arolat’ın
yöneteceği, “Sürdürülebilir Kalkınma;
Kobi’ler için Çözüm Önerileri” konulu 2.
Oturumda panelist olarak konuşacak.

Üç milyon kişi daha işsiz kalacak

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
2009 yılında 27 milyon kişinin daha işsiz kaldığını bildirdi.

D

avos’ta düzenlenen Dünya
Ekonomik Forumu’nun açılış
gününde yayımlanan raporda, Kuzey Amerika, Japonya ve Batı
Avrupa’da 12 milyon kişinin daha işini
kaybettiği, ancak geçen yıl Asya, Afrika
ve Ortadoğu’da işsizlik oranlarının durağan bir seyir izlediği ifade edildi.
ILO, dünya genelinde istihdamı artırabilmek için ‘küresel istihdam paktı’na
ihtiyaç olduğuna işaret etti.
ILO Başkanı Juan Somavia, işsizlikten kaçınmanın bugün politik olarak
öncelik olduğunu belirterek, bankaların
kurtarılmasında yaşanan politik kararlılığın şu anda istihdamın kurtarılması
ve yaratılması ile insanların geçimlerini
sağlayabilmeleri için gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Genç işsiz sayısı 10 milyonu aştı
Cenevre merkezli örgütün 82 sayfalık raporunda, bu yıl da işsizliğin yük-

sek seyretmesinin beklendiği, gelişmiş
ülkelerde 3 milyon kişinin daha ya işin
kaybedeceği ya da istihdam piyasasına
girse bile iş bulamayacağı kaydedildi.
İşsizlik oranında sadece işten çıkarmalar nedeniyle artış yaşanmıyor.
ILO, son 2 yıl içinde genç işsiz oranının 10 milyonu aştığını bildirdi.
ILO, hükümetlerden, istihdam yaratılması ve daha iyi işsizlik maaşı talep ediyor. Kuruluş, geçen yıl küresel
işsizlik oranının yüzde 6,6 olduğunu,
ancak 600 milyon kişi ve ailelerinin
günlük 1,25 doların altında bir parayla
geçimini sağladığını ve sorunun görünenden daha derin olduğuna işaret
ediyor. Bir diğer 200 milyon ise yoksulluk sınırının biraz üzerinde yaşıyor.
ILO, çalışma koşullarının Sahra Altı
Afrikası gibi düşük işgücü verimliliğinin olduğu yerlerde bozulmaya devam
ettiğine dikkat çekiyor.

Kümelere devlet desteği verilecek

Sektörel kümeler mercek altında. Hükümetin devlet
destekleri kapsamına almak istediği sektörel kümeler
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından inceleniyor.

İ

hracat Genel Müdür Yardımcısı Derviş
Öztürk, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanı Aziz Hatipoğlu ile
ilgili birim heyeti bu amaçla Ostim’deki
Yenilenebilir Yenilenebilir Enerji, Medikal,
Savunma Yan sanayi ile İş ve İnşaat Makineleri kümelenmelerini yakından tanımak
için Ostim’i ziyaret etti.

OSB Yönetim binasında ve iş yerlerinde
yapılan çalışmalarda küme koordinatörleri
kümeleşme sürecinde geldikleri aşamayı ve
sektörde yer alan firma profillerini tanıttılar.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
da OSTİM yönetimi tarafından oluşturulan
kümelenme projelerine ilişkin genel değerlendirmede bulundu.

“Daralma sanayiciyi etkiliyor”

K

onferansa, Başkent Sanayiciler
Derneği Başkanı Raşit Mor,
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Cengiz Erol, AKP Zonguldak
Milletvekili Fazlı Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Başkan
Yardımcısı Abdürrahim Barın, Başkent
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi
Türk, Başkent OSB Yönetim Kurulu
üyeleri ve çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.
Konferansta bir konuşma yapan BASAD Başkanı Mor, Dünya ekonomisini
derinden sarsan, küresel krizin sanayiciyi etkilediğini belirterek, “Özellikle,
bizi fevkalade etkileyen ve cari işlemler
açığını da tetikleyen problem, ihracattaki daralma faktörüdür” dedi.
Mor, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İhracatı yeteri kadar artıramamamız ve
üretime devam edebilmek için yüksek
faizli kredilerle yurt dışından ara malı
almamız, yatırım malı ithalatıyla sıkıntıya giren sanayi sektörünü etkiledi. Bu
konuda sıkıntıya giren sanayi sektörüne
çözüm için devlet desteği gerekmekte.
Buna bağlı olarak, ivme kazandıran,
inovasyona odaklanmış, katma değer

üreten, verimliliğini hızla artırabilen
bir imalat sanayi yapısına dönüşüm için
ise destekleme politika ve uygulamalarının ivedi olarak hayata geçirilmeli.
Sanayi ve imalat sektörü, Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde verimliliğe
ve teknolojik ilerlemeye katkısının yanı
sıra ekonomik performansın en önemli
belirleyicisidir.”
Sanayicilerin Türkiye’nin refahını
ve ekonomik boyutunu ilgilendiren en
temel yapı taşlarından biri olduğunu
vurgulayan Mor, “Sanayiciler olarak,
zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde
güçlerimizi, birikimlerimizi, tecrübelerimizi bir araya getirmeliyiz. Bu sayede,
bilgi ve pozitif yaklaşımlarla söz sahibi
olabiliriz” dedi. Bu nedenle eğitimin ilk
önceliklerinden birisi olduğunu belirten
Mor şöyle devam etti:
Geçtiğimiz altı ay içinde dernek üyelerimize ve çalışanlarına yönelik 5 ayrı
konuda eğitim düzenledik ve bu eğitimleri artarak devam ettireceğiz. Biliyoruz
ki, bir yatırım alanı olarak eğitimin,
maddi ve manevi manada kişisel ve toplumsal getirisi, uzun dönemde, ülkelerin
gelişmişlik düzeyi ile de doğrudan ilişkilidir.”
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Milletvekillerinden Ostim çıkarması
O

stim’e TBMM’den parlamenter ziyareti.
Ostim’deki çalışmalar hakkında bilgilenmek isteyen bir grup Konya Milletvekili
OSB yönetim binasında bir araya geldi. Toplantıya Konya Milletvekilleri Özkan Öksüz, Harun Tüfekçi, Ali Öztürk, Orhan Erdem ve Hüsnü Tuna ile
Yenimahalle Kaymakamı Kenan Çiftçi de katıldı.
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın
ev sahipliğindeki görüşmeye OSB Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna ve OSB Müdürü Adem Arıcı
da katıldı.
Toplantıda Ostim’in üniversite sanayi işbirliği
çalışmaları, kamu ve yerel yönetimle ilişkileri ile
kamu alımlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Konya Milletvekili Özkan Öksüz, “Ostim’in
çalışmalarını yakından izliyoruz. Bölgelerin kalkınmasında OSB’ler ve KOBİ’lere destek olunması gerektiğine inanıyorum. Konya ve Ostimli
sanayiciler işbirliği yapabilir. Biz de milletvekilleri olarak Ostim’in sosyal sorumluluk duygusu
içinde sanayiciler adına dile getirdiği taleplerini
Meclis’e taşıyacağız” diye konuştu.

Başkent’teki Okullar toplu törenle açıldı
B

aşbakan
Tayyip
Erdoğan
Ankara’da 127 okulun açılışını
yaptı. Toplu açılışlarda üç okulla
bağlantı kuruldu. Yenimahalle Batıkent
Kız Teknik Meslek Lisesinin açılışına
Yenimahalle Kaymakamı Kenan Çiftçi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar ve Ostim OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın katıldı.
Törende, salondan 3 okulla aynı anda
canlı görüntü sağlanarak Gölbaşı TOKİ
Şehit Bülent Göker İlköğretim Okulu,
Eryaman Türkkonut İlköğretim Okulu
ve Batıkent Kız Teknik Meslek Lisesi
okullarının kurdeleleri kesildi.

Okulların toplu açılış kurdelesi Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Milli
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile törene katılanların sahnede yer almalarıyla kesildi. Erdoğan burada yaptığı
konuşmada, öğrencilerden kendilerini
bu büyük ülkeye yakışır şekilde yetiştirmelerini ve imkânları en iyi şekilde
değerlendirmelerini istedi. Erdoğan,
“Bizim imkânlarımız yoktu. Ama biz
‘okuyamadık’ diye sizlerin çok daha
geri imkânlarla değil, çok ama çok daha
ileri imkânlarla okumanız gerekli. Biz
buna inanıyoruz” dedi.

ORSİAD “BAUMA
2010” da katılıyor
Uluslararası inşaat makineleri ve malzemeleri fuarı
18 Nisan - 25 Nisan tarihlerinde Almanya’nın münih
kentinde yapılacak. Fuara ORSİAD da üyeleri ile katılacak.

Ü

ç yılda bir düzenlenen fuar;
651.000 metrekare stand alanı,
49 farklı ülkeden 3.002 katılımcı ve 501.523 kişi toplam ziyaretçisi ile
hizmet veriyor.
Sergilenecek Ürünler: İnşaat araçları, inşaat makineleri, aletleri ve konveyörler kaldırma, inşaat malzemeleri,
araç ve özel sistemleri, inşaat siteleri,
kalıp ve harç işleme, yükleme makineleri, hammadde çıkarımı ve madencilik
hammadde işleme (incl. Kok fırın donanımları), çimento, kireç ve yapı malzemeleri için alçı bileşikleri imalatı, taşınması için makine ve sistemleri - beton,
beton ürünleri ve ön parçaları fabrikasyon üretimi için makineleri ve tesisleri
asfalt üretimi için makineleri ve tesisleri

-karışık kuru harç, sıva, sıkıcı ve yapı
arz deposu ürünleri - kireç kumtaşı ve
yapı ürünleri santral artık kullanarak
üretimi için (cüruf, kül vb) sinek makine ve sistemleri kartonpiyer alçı ve alçı
üretimi için inşaat malzemeleri, eleme
ve paketleme makineleri.

HANNOVER 2010’A iş gezisi
Ostim OSB, Dünya sanayi devlerinin buluştuğu Hannover
2010 Sanayi Fuarı’na İş gezisi organizasyonu düzenleyecek.

T

ürk sanayisinin hızlı teknolojik
gelişimi, üstün ürün kalitesi ve
dinamik altyapısı ile yakaladığı
başarının önemli bir göstergesi olarak
dünyanın en büyük teknoloji fuarı Hannover Messe’de bu yıl İTALYA Partner Ülke seçilmiştir.
Fuar, Almanya’nın Hannover şehrinde, 19 - 23 Nisan 2010 tarihinde;
Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Ürünler, Mühendislik, Kontrol ve ekipmanları, Robot, Bina otomasyonu, Mikro
teknoloji, Dijital teknoloji ve Enerji sistemleri konularında düzenlenecektir.
Bölge Müdürlüğümüzün her yıl
standlı katılım gerçekleştirdiği fuara bu
yılda; Enerji salonunda katılım sağlanacaktır. Fuara ek olarak iş gezisi organizasyonu da düzenlenecektir.
Ekstra harcamalarınız, yurtdışı çıkış
harcınız, öğlen-akşam yemekleriniz
ve ekstra bagaj ücretiniz ücrete dâhil

değildir. İş gezisi organizasyonumuza
katılmak isteyen sanayicilerimiz, program detayları hakkında aşağıda belirtilen telefonlardan bilgi alabilirler ve yer
ayırabilirler.
SON BAŞVURU TARİHİ:
01.03.2010.
Bilgi İçin:
DERYA ERDOĞAN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi
312 385 50 90 – 1315
derya@ostim.com.tr
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Ostim ve Cyberpark’ın işbirliği buluşması

Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın başkanlığındaki Ostim küme ve üniversite
sanayi işbirliği çalışma grubu Cyberpark’ı ziyaret ederek, ortak çalışma temalarını görüştü.

O

stim yöneticileri, Bilkent Üniversitesi Cybarpark ve bu çerçevede kurulan Üniversite Sanayi
İşbirliği Merkezini (ÜSİM) ziyaret etti.
Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın’ın başkanlığındaki Ostim
heyeti ile teknopark yöneticileri arasında
ortak iş yapma olanakları istişare edildi.
Toplantıya Ankara Cybarpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı İlhan İl, Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
İhsan Sabuncuoğlu, İş Geliştirme Uz-

manı Yasemin Eda Erdal ve yeni kurulan ÜSİM’in İdari Koordinatörü Yeşim
Erdoğan katıldı.
Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkanı İlhan İl, hedeflerinin daha
yüksek teknolojik ve bilimsel gelişme,
daha çok AR-GE ve artan AR-GE geri
dönüş oranı, daha çok işletme, daha çok
ileri teknoloji firması, daha çok yabancı
sermaye girişi, daha çok ihracat, daha
az dışa bağımlılık, daha çok iş, tersine
beyin göçü, daha çok sinerji, daha düşük maliyetle üretim ve daha iyi çalış-

ma ortamı ve yaşam standardı olarak ifade etti.
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Sabuncuoğlu
ise, Ostim’in kurum olarak
çalışmalarını yakından takip
ettiklerini, üniversite sanayi
ilişkisinde gerekli arayüz
kuruluşları başarı ile gerçekleştirdiklerini belirtekek,
“Ostim’le çözüm ortağı olmak istiyoruz. İşbirliği yapabileceğimiz pek çok konu
var” dedi.
Ostim Yönetim Kurulu
Başkan Aydın da, Ostim’in
üniversite sanayi işbirliği
konusunda gönüllü bir organizasyon olduğun vurguladı ve
bölgedeki çalışmaları anlattı. Aydın,
“Üniversitelerimiz var, yetişmiş hocalarımız var, laboratuarlarımız ve teknokentlerimiz var, atölyelerimiz var,
tezgâhlarımız var ama bunu üretime
yansıtamıyoruz. Neden bir araya gelip kendimiz üretmiyoruz? Herhangi
bir ithal ürünü gösterdiğimizde herkes
‘ben daha iyisini yaparım’ diyor. O
zaman bir araya gelip yapalım” diye
konuştu.

Üsim Açıldı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezi açılışı Bilkent
Cyberpark’ta açıldı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Üniversite-Sanayi
İşbirliği Merkezi’nin (USİM) açılışı Bilkent Cyberpark’ta
düzenlenen organizasyonla Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof.Dr. Ali Doğramacı’nın katılımıyla gerçekleşti.
Ergün, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezi’nin (USİM)
açılışında yaptığı konuşmada, sanayicilerin, ileri teknolojili
ve katma değeri yüksek ürünlere geçiş hedefine ancak üniversitelerle gerçekleştirecekleri işbirliğiyle ulaşabileceklerini ifade etti.
Üniversite - Sanayi işbirliği mekanizmasının aslında
üniversite-sanayi-kamu işbirliği platformu olduğunu ifade
eden Ergün, bu ayaklardan birinin eksik olması durumunda sistemin etki
etkin
kiin bir şekilde çalı
çalışamayacağını vurguladı.
Başkana
Ba
Plaket-Cybarpark
ve ÜSİM yöneticileri Ostim Yönetim kurlu Başkanı
Orhan
O
Aydın’a ‘üniversitesanayi
sa
işbirliği çalışmalarındaki aktif rolü’ dolayısı ile plaket verdiler.
Başkan Aydın, “Plaketi
çalışma
ç
arkadaşlarım ve
üyelerimiz
üy
adına kabul ediyorum”
yoru dedi.

“Yaşamı kolaylaştıran buluşlar”

Ü

niversitelerde gerçekleştirilen
araştırmalara ve üniversite yerleşkelerinde bulunan firmaların
AR-GE-inovasyon çalışmalarına destek vermek amacıyla Ankara Patent ve
Bilkent Cyberpark işbirliği ile kurulan
Patent Destek Ofisi açıldı. Açılış Cyberpark Yönetim Ofisinde gerçekleştirildi.
Söz konusu açılışta, Ankara Patent
Genel Müdürü M. Kaan Dericioğlu da
“Buluşlar ve Patent Sergisi” ile katılımcıları ilginç buluşlarla bir araya getirdi.
Yaklaşık 300’ün üzerinde buluş ve patent ile tasarım örneklerinin sunulduğu

sergi ile “Siz De Buluş Yapabilirsiniz”,
“Yaşamı Kolaylaştıran Buluşlar”, - “İlginç Ürünler”, “Türk Buluşları”, “Bu
Nedir?”, “ Zeka Oyunları”, “Doğum
Gününüzde Ne Bulundu?” ana temalar
katılımcıların ilgisine sunuldu.
Bilkent CyberPark’ta gerçekleştirilen
açılışta, Buluşlar ve Patent Sergisi dışında, bir de Ankara Patent Genel Müdürü
M. Kaan Dericioğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı Fikir Ürünleri Ve Örnekleri/Buluş Ve Patent konulu bir konferans
düzenlendi. Konferans katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.
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TİSK: Krize talep yönlü çözüm aramak gerekir
T

ürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), krize talep yönlü
çözüm yöntemleri yatırımlarının artırılması gerektiğini kaydetti. Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu, Ocak ayı ekonomi bültenini açıkladı. Türkiye’de nüfus
artış hızının yüksekliği net büyüme oranını
azaltmakta olduğu belirtilen açıklama şöyle
devam etti:
“Her yıl çalışma çağına yaklaşık 800 bin
kişi girmektedir. Bu nedenlerle Türkiye hızlı

büyümek zorundadır. Diğer yandan, 2008 Krizi sonrası enflasyon ile işsizlik oranı arasındaki
ilişki Keynesyen bir görünüm sergilemekte
olup, kriz talep yönlü olduğundan bu doğaldır.
Dolayısıyla krize talep yönlü çözüm yöntemleri ile çare aramak gerekir. Bugüne kadar bu
yöndeki çözüm paketleri yeterince güçlü ve
sürekli olmamıştır. İşsizliğin azalması ve sanayinin toparlanması için talep yönlü politikalar
gündeme alınmalı, kamu alt yapı yatırımları
artırılmalıdır.”

Sanayi sektörüne ait üretim, kapasite kullanımı, ciro ve sipariş verileri, takvim ve mevsim
etkilerinden arındırıldıktan sonra dahi, sektörün krizden çıkmak için henüz yeterince güç
toplayamadığını göstermekte olduğu ifade edilen açıklamada, “Buna rağmen sektörün maliyetlerini artıran vergi ve fiyat düzenlemeleri,
varolan güçlüklerin daha da artmasından başka
bir sonuç doğurmayacaktır” denildi.

“Her 100 kişiden 13’ü canlı bomba”
O
stim Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Adnan Keskin, Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın
sonuçlarına göre işsizliğin yüzde 13.1’e
yükselmesini alarm olarak nitelendirdi ve
“Bu demektir ki, her 100 kişiden 13’ü canlı bomba olarak aramızda dolaşıyor” dedi.
Keskin, Ostim’de iki tezgâhtan birinin çalışmadığını belirterek “İşgücü de işveren
de iş arıyor” diye konuştu
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Adnan Keskin, yeni açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın Kasım ayı
sonuçlarına göre işsizliğin yüzde 13.1’e
yükseldiğini alarm olarak nitelendirdi ve
“Bu demektir ki, her 100 kişiden 13’ü canlı
bomba olarak aramızda dolaşıyor” dedi.

OSİAD Başkanı Keskin, hükümetin krizin atlatılmasına yönelik önlemlerinin çok
parlak sonuçlar vermediğini, teşvik yasasının işsizliği önlemede çaresiz kaldığını
söyledi. Türkiye’nin işsizlik konusunda
zor bir dönemece girdiğine dikkat çeken
Keskin, “Çok genç bir nüfusa sahibiz.
Avrupa’nın en genç nüfusu Türkiye’de. Bu
nüfusa iş, aş bulmak zorundayız. Türkiye,
yeni işgücüne iş bulmayı bırakın, mevcut
çalışanlar işini koruyamıyor. Özellikle
kentteki işsizliğin artmasını tehlike işareti
olarak görüyorum. Bu işsiz nüfusun gelecekte çalışma yaşamına ve sosyal barışa
negatif etkileri olacaktır” diye konuştu.
Bu boyuttaki bir işsizlik oranıyla
bir ülkenin iç güvenliğinin sağlanması-

acinar@etik.com.tr

B

ir önceki sayıda yer alan yazımda
mühendisliğin esasında yaratıcılık,
hatta yaratıcılıkta uzmanlık yattığını
belirtip, özellikle kriz zamanlarında mühendis gibi düşünen kişilerin öneminden
bahsetmiştim. OSTİM’de de mühendis
sayısı giderek artıyor. Bir alanda mühendis sayısının artması, tasarım, yeni
ürün, kalite ve hatta satış pazarlama
yeteneklerinin gelişmesi anlamına gelmeli. OSTİM’de mühendislerin artmasının,
bahsedilen yetenekleri ne ölçüde geliştirdiğini gösterebilecek somut ölçekler yok
elbette. Kuşkusuz bunu en iyi gösterecek olan zamana bağlı parametrelerdeki
iyileşmelerdir.
Bu arada problemler için çözüm
beklenen mühendislerin kendilerinin de
çözüm bekleyen birçok problemlerinin
olduğu açıktır. Mühendislerin mesleki problemlerine çözüm arayacakları
yerlerin başında ise mühendis odaları
gelmektedir. OSTİM’deki mühendis nüfusunun büyük oranda makina ve endüstri
mühendislerinden oluştuğu göz önüne
alınırsa, Makina Mühendisleri Odası
(MMO)’nın OSTİM vb. KOBİ işletmelerinin yoğun olduğu alanlarda çalışan
mühendisler için önemli bir başvuru ve
destek kaynağı olması beklenir.
23-24 Ocak 2010 günlerinde MMO
Ankara Şubesi’nin genel kurul ve seçimleri yapıldı. Genelde mühendislik, özelde
ise makina mühendisliği mesleğinin
ülkemiz için önemi bu genel kurulda bir
kez daha vurgulandı. Çeşitli alanlardan
mühendisler görüşlerini dile getirdiler.
MMO’nun yönetim kurulu da dahil çok
çeşitli organlarında görev yaparken,
KOBİ niteliğindeki işletmelerde, doğrudan üretimin içinde çalışan mühendisler
ile KOBİ sahibi mühendislerin odaları ile
ilişkilerinin hiçbir zaman yeterli düzeyde
olmadığına tanık olmuştum. Bu ilişkinin
gelişmesi, hem odaların KOBİ niteliğindeki işletmelerde bulunan mühendislerin
sorunlarıyla daha yakından ilgilenmesi,

nın, toplumsal barışın elde edilmesinin
imkânsızlığına dikkat çeken Keskin, iktidar ve muhalefet partilerine de “siyasi çekişmeleri bırakın” çağrısında bulundu.

İşgücü de işveren de iş arıyor
Türkiye’deki ekonomik krizin bütün
ağırlığını hisseden Ostim’de sanayici ve
işadamlarının da iş aradığını belirten Keskin, “İşletmeler, kendi varlıklarını devam
ettirebilmenin, çarkı döndürebilmenin derdine düştüler. Ostim’de iki tezgahtan biri
boş. İşgücü de, işveren de iş arıyor. Bu
çemberi kırabilmek için mutlaka iç tüketimi canlandırmalıyız” dedi.

Mühendislerin
odalarından beklentileri

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi
hem de KOBİ’lerde çalışan mühendislerin Oda’ya daha yakın durması için
her zaman çaba gösterdim. Bu ilişkinin
yeterli düzeye geldiği söylenemese de,
giderek arttığı açık.
Son genel kurulda, OSTİM’den birçok
mühendis arkadaşın da görüşünü içeren
bir konuşma yaptım. Gazetemizin bu
sayısında izninizle bu konuşmanın kısa
özetini aktarmak istiyorum:
“Hepimiz iyi biliyoruz ki üretim kabiliyetleri gelişmeyen bir ülke özgür
ve bağımsız olamaz. Ancak, tarımdan
sanayiye, sağlık alanından uzay çalışmalarına, yani her alanda üretim yapabilen
bir ülkenin geleceğinden söz edilebilir.
Bugünün vahşi dünyasında yalnızca
böyle ülkeler bağımsız olabilir. Böyle bir
ülkenin insanları işsizlik sorunu olmayan,
özgür bireyler olarak yaşayabilir. Yalnızca üreten, üretme kabiliyetini sürekli
geliştiren bir ülkenin çocukları geleceğe
umutla bakabilirler.
Öte yandan, üretim yalnızca mühendisin
olduğu yerde gelişebilir. Çünkü mühendisliğin özünde merak ve yenilik vardır,
yaratıcılık vardır, tasarım vardır, özgün
ve değerli ürünler vardır. O halde, bir
ülkenin geleceği ancak mühendisleri
kadar olabilir, ya da bir ülkeyi geleceğe
ancak o ülkenin mühendisleri taşıyabilir.
Üretim kabiliyetlerini geliştirerek üretmek
ülkeyi yönetenlerin gündeminde olmasa

da, mühendislerin gündeminde olmalı.
Mühendisliğimizden gelen gücümüzü kullanmalıyız. Genç mühendislerimizin yaratma, üretme, bir şey yapma heyecanını,
deneyimli meslektaşlarımızın görmüş
geçirmişliği ile bir araya getirebilmeliyiz.
İşte bu noktada Odamız’a çok önemli
görevler düşüyor. Eğer Odamız yalnızca
umutları dile getirmek yerine, bu umutların filizleneceği toprağı ve iklimi de
hazırlayabilirse arzulanan gelecek daha
çabuk geçekleşir.
Umutların, yani geleceğin filizleneceği toprak Oda’nın üretimin içindeki
mühendislere sağlayacağı eğitim ve
çalışma mekanları, eğitim araç gereçleri,
üretim alanında deneyimli uzman üyeleri
ve her türlü bilimsel bilgiye erişebilme
olanaklarıdır.
Umutların, yani geleceğin filizleneceği
iklim ise, burada dile getirilen ideallere
ve umutlara ortak olan her üyenin yer
alabileceği demokratik oda ortamıdır.
Unutmayalım ki, ancak ve ancak toprak
ve iklim, yani olanaklar ve demokrasi
bir arada varsa, umutlar yeşertilebilir.
Üretimin içinde olan, üretimden gelen
mühendisler üyesi oldukları odalarından
ne istiyorlar:
- Üretimin içinde yer alan mühendisler odalarında, gündelik mesleki yaşamlarının ana unsurları olan, üretim ile,
kalite ile, takım ve tezgah seçimi ile,

Adnan KESKİN
OSİAD Başkanı
geleneksel olmayan üretim metodları
ile, hidrolik ile, pnömatik ile, ARGE ile
ilgili çalışmalar, bu konularda kendilerine
destek olacak yayınlar, komisyonlar, bilgilenme ve iletişim platformları istiyorlar.
- Farklı disiplin ve uzmanlık alanlarından mühendislerin bir araya gelip sinerji
ve katma değeri yüksek ürünler geliştirebilmesi için, yani ülkemizin üretim
kabiliyetlerinin geleceğe hazırlanması için
Oda’nın aktif görev almasını istiyorlar.
- Üniversite sanayi işbirliğinin gerçekten hayata geçmesi, işe yaraması
ve iş üretmesi için Oda’nın bir arayüz
olmasını istiyorlar.
- Üretimden gelen mühendisler yalnızca seçim zamanlarında hatırlanmak
değil, işini yapıyorken ve mesleği ile
ilgili sorunlar yaşıyorken Oda’nın yanı
başlarında olmasını istiyorlar.
- Anadolu’nun herhangi bir yerindeki
okulunu bitirip tasarım – üretim – kalite
faaliyetlerine katılan genç mühendisler
bilgi ve deneyim eksiklerinin giderilmesi
süreçlerinde Oda’nın ilgi ve desteğini
istiyorlar.”
Kuşkusuz mühendisler bu isteklerde
bulunurken, kendilerinin de odaya
katabileceklerinin olduğunu unutmamalılar. Her mühendis odası ile üyelik
bağının ötesinde ilişki geliştirmelidir. Bir
mühendis için, Oda’daki çeşitli faaliyetleri katılmanın yanında, komisyonlarda
çalışmak, fikir vermek, yanlış varsa
müdahale etmek, üretimlere katılmak
mesleği yapmanın vazgeçilmez parçası
olarak görülmelidir.
Bu bağlamda, hiç değilse önümüzdeki
dönemde, KOBİ’lerde çalışan mühendisler ile KOBİ sahibi mühendisler bir
yandan Oda süreçlerine katılırken diğer
taraftan da Oda’dan daha fazla hizmet
talep etmeliler.
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Yavuz Donat “Öteki Ankara’yı” yazdı

Gazeteci Yazar Yavuz Donat, “Öteki Ankara” başlığı ile Ostim izlenimlerini köşesine taşıdı. Sabah Gazetesi
köşe yazarı Donat, sanayicilerin sorunlarını yerinde dinleyerek kaleme alıyor. Her yıl Organize Sanayi Bölgesi’ni
ziyaret eden Donat, bu yıl da OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ınla görüşerek, KOBİ’lerin nabzını tuttu.
Global Hasar

Öteki Ankara

Alınteri Bulvarı

nkara Ankara, hep aynı Ankara. “O
onu dedi, bu bunu dedi.” “Kim
kime, ne yanıt verdi?”
Bugün “siyasi ve kasvetli Ankara’dan” bir
süreliğine çıkıp “öteki Ankara’ya”
uzanacağız.
OSTİM (Ortadoğu Sanayi ve Ticaret
Merkezi) Organize Sanayi Bölgesi’ne.
***
5 bin işyeri,
50 bin çalışan,
5 milyon metrekarelik bir alan.
Üretim “100 ayrı başlıkta” toplanıyor.
OSTİM Başkanı Orhan Aydın’ın söylemiyle:
* Uçak yedek parçası da yapıyoruz.
* İnsan yedek parçası da. (Örneğin; omurga
kemiği... Protez ötesi bir olay... Örneğin; kalp
şok cihazı... Türkiye’de ilk ve tek.)
***
Bugün “OSTİM’den gözlemler” sunacağız.

Sanayide “enerji tüketimi” önemli ölçü.
2008’in başında, ortasında “enerji tüketimi
tavan yapmış.”
Ama ekim ayından itibaren “hızlı bir iniş”
sergilemiş.
“3 yıl önceki seviyeye” gerilemiş.
2009’un ilk 11 ayı “düşük... Eh işte...
Şöyle böyle.”
Aralık 2009’dan itibaren ise “tırmanışta.”
***
OSTİM Başkanı’na sorduk:
- Global kriz, OSTİM’i hangi ölçüde
etkiledi?
Orhan Aydın dedi ki:
- Önce “başkalarını” dinleyin, sonra ben konuşayım.
***
Çıktık sokağa...
Girdik “Alınteri Bulvarı’na.

A

Alınteri Bulvarı’nda, tek Allah’ın kulu “af
istemiyor.” Ancak “vergide, sigorta primi
ödemede” biraz “rahatlama” bekliyor.
***
Biri diyor ki:
- Şu kadar yıllık sanayiciyim, global krizle birlikte ilk kez “sigorta, vergi ödemede”
zorlandım.
Diğeri diyor ki:
- Global krizde tek işçi bile çıkarmadım...
Ama “sigorta, vergi” beni sıkıntıya soktu.
“Gözlemlerimizi” Başkan Orhan Aydın’a
anlattık.
Orhan Bey “biliyorum” dedi ve:
* 1980’den bu yana OSTİM’deyim.
* İlk kez, SSK priminde “borçlanma yapılanmasına, 18 taksitte ödeme uygulamasına” gittim.
* Buna rağmen “2 taksiti” ödeyemedim.
* Ve bütün “borçlanmada yeniden yapılanma” programı bozuldu.
***
Sanayici “af” değil, “şefkat” istiyor.

Yaman Çelişki
İşsizlik “en büyük dert... En büyük adaletsizlik.”
Ama eğer;
* Pazarlama elemanı iseniz...
* Veya iyi bir kaynakçı...
* Ya da tornacı...
* Frezeci...
* CNC’ci... (Bilgisayar yönetimli tezgâh
operatörü.)
* Dış ticaretçi...
“Aylık 1.500 lira başlangıçla” iş hazır.
Maaşın yanında “prim” de var.
***
İşsiz “çok mu çok.”
Ama “kalifiye elemana ihtiyaç” da çok.

Global Köy
- Ey sanayiciler... Ey, dünyanın dört bucağına sanayi ürünü ihraç edenler... Gençlere
tavsiyeniz nedir?.. Hangi okullara gitsinler?..
Hangi dalda eğitim görsünler?
Sanayiciler düşündüler.
Düşüncelerini kâğıda döktüler.
Başkanları (Orhan Aydın) yüksek
sesle okudu:
* Temiz enerji ile ilgili eğitim.
* Yenilenebilir enerji.
* Çevre teknolojisi.
* Satış pazarlama.
* Medikal.
* İşletme.
***
Sanayiciler “daha bitmedi” diyerek,
eklediler:
- Dünya artık bir global köy... İngilizce bilmeyene hayat hakkı yok... Bunu da yazın.

İngilizce, Arapça, Çince ve Rusça
Yılların sanayicisi, makine mühendisi,
OSTİM Başkanı Orhan Aydın’a sorduk:
- Bugün liseyi bitirmiş olsaydınız... Ne okumak isterdiniz?
Orhan Aydın’ın (diğer sanayicilerin de paylaştığı) yanıtı:
* Yine makine mühendisi olurdum ama
termodinamik konusunda doktora da yapardım.
* Bir de, ek olarak, İşletme okurdum.
* Elbette İngilizce... Ama yanına ikinci
bir dil şart.
* Tercihen Arapça... Veya Çince...
Ya da Rusça. (Kaynak: Sabah Gazetesi)

OSB’de Entegre Yönetim Sistemi uygulanıyor

O

stim OSB yönetim
hizmetleri, kalite,
çevre ve iş sağlığı
ve güvenliği alanlarında
entegre yönetim sistemi çalışmalarını sürdürüyor. Sistemin verimli kullanılabilmesi için OSB Müdürlüğü
personeline seminer verildi.
OSB yetkilileri entegre yönetim sisteminin “Bir süreci ele alırken, birden fazla

disiplini dikkate alarak en
iyiye ulaşmada yardımcı
olacak yaklaşım modeli ve
yönetim sistemi standardı”
olduğunu belirterek, “TSE
EN ISO 9001– Kalite Yönetim Sistemi, TSE EN
ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001
– İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi”ni yerleştiriyor.

NEDEN ISO 14001
ÇEVRE Yönetim
Sistemi
• Ulusal ve/veya uluslararası
mevzuatlara uyumun artırılması
• Çalışanların çevre bilincinin
artması ve Çevresel performansın artırılması
• İtibarın artırılması ve rekabette
avantaj sağlaması
• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
• Acil durumlara
(deprem,yangın, sel vb.) ve
kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan
kaza vb. olayların azaltılması
• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve
azaltılması
• Girdi malzemeleri ve enerji
tasarrufu sağlanması

Personele Bilgi - Entegre Yönetim Sistemi ve OSB’deki uygulamaları hakkında personele bilgi veren Çevre Temizlik ve Güvenlik Müdürü (ÇYS ve İSG Yönetim Temsilcisi) Arzu KAYABINAR, hizmetlerde “kalite için sıfır hata; çevre için sıfır atık; iş
sağlığı ve güvenliği için sıfır kaza” prensibinin benimsendiğinin altını çizdi. Toplantıya Bölge Müdürü Adem ARICI ile OSB Birim Müdürleri ve çalışanları katıldı.
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Türk Savunma Sanayi
pazarda esas oyuncu
Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin 2010 yılı ilk toplantısında
konuşan Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, Türk Savunma
Sanayi’nin; küresel krize rağmen düzenli çıkışını sürdürdüğünü
ve dünya pazarının esas oyuncuları arasına girdiğini söyledi.

T

OBB Savunma Sanayi Meclisi
toplandı. Toplantıya konuk olan
Savunma Sanayi Müsteşarı Murad
Bayar, 2010 yılı savunma sanayi ihracatının 1 milyar dolara ulaşabileceğini vurguladı.
Küresel finansal krizin; sektör genelinde
kredi temini, sivil üretim, yeni yatırım
ve birleşme-satın alma kararları üzerinde
etkili olduğuna dikkat çekilen toplantıda,
buna rağmen sektörün düzenli çıkışını korumayı başardığı vurgulandı.
Savunma Sanayi Meclis Başkanı Küçükseyhan, “Dünya ve Türk Savunma
Sanayi” başlıklı sunumunda savunma sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Türk Savunma Sanayi’nin 2008 yılında
dolaylı ve dolaysız satışları toplamının 2,8
milyar doları aştığını ifade eden Küçükseyhan, sektörün ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılında ihracatının ‘576 milyon

dolar’ı yakalayarak, dünya sıralamasında
16’ncı sırada yer aldığını söyledi.

“Hedefimiz yerli katkıyı arttırmak”
Sektördeki son dönem gelişmeleri ve 2010
yılı öngörülerini aktaran Savunma Sanayi
Müsteşarı Bayar ise, 2009 – 2016 yılı Savunma Sanayi Sektörel Strateji Dökümanı’ndan
bilgiler verdi. Bayar yerli katkı oranının 2010
yılı için, yılsonu teslimatlarından sonra yüzde
50 oranına ulaşmasını umut ettiklerini ifade
etti. Bayar, savunma sanayi ihracatının da
2010 yılında 1 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.
Öte yandan; savunma sanayi KOBİ’lerine
piyasa koşullarına kıyasla daha uygun faiz
oranlarında kredi verilmesine yönelik olarak
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Vakıfbank
arasında bir protokol imzalandığı bildirildi.

Borsalı KOBİ’ye indirim önerisi

M

enkul Kıymetler Borsası (İMKB)
Başkanı Hüseyin Erkan, halka
açılmak isteyen KOBİ’lere geçici
bir süre vergi indirimi uygulanması gerektiğini belirterek, “Bu konunun çözüme kavuşturulması için Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz”
dedi.
Erkan, şirketlerin borsaya girmesiyle ilgili
bir değerlendirmede bulundu. 1990’lı yılların
ikinci yarısında borsaya her yıl 20-25 şirket kote olurken, bu sayının 2001’den sonra
6-7’ye düştüğünü söyleyen Erkan, ayrıca İSO
1000 içinde 876 şirketin borsada olmadığını belirterek, “Oysa sadece banka kredileri
ile yatırımlar gerçekleşemez. Biz bu konuda
bütün şirketlerimize yol göstermeye, yardımcı olmaya hazırız” açıklamasında bulundu.
Sermaye piyasalarının sermayeyi tabana yaymak gibi bir özelliğinin bulunduğuna vurgu

yapan Erkan, “Halka arz olmadan bu ülkede
zenginlik, kalkınma olmaz. Sadece banka kredileri ile yatırımlar yerine getirilemez. Banka
tasarrufları ile büyük yatırımları finanse edilemeyince dış finansman arayışına giriliyor”
diye konuştu. Erkan, sermaye piyasalarının
bugüne kadar Türkiye ekonomisine 45 milyar
dolar aktardıklarını kaydetti.

DOLAR krizinden
AVRO Krizine

Şefik ÇALIŞKAN

E

konomik krizle ilgili dünyada ve ülkemizde alacakaranlık kuşağı devam
etmektedir. Sinema dilinde
alacakaranlık kuşağı, başımıza
kötü bir şeyin geleceğini biliyoruz ama bilmemezlikten geliyoruz
demektir. Bu aşamada olumlu
konuşmalar yaparız. Küçücük
bir iyi işareti abartarak olumlu
şekilde yorumlarız. Alaca karanlık
kuşağı davranışları insanın kendi
kendini felç etmesidir. Gerçek
ancak başa geldikten sonra
kabul edilecektir. Dünya krizi
çıktığında bu krizin en büyük
etkisi AB bölgesinde görünmesi
gerekir. Çünkü AB ülkeleri sanal
bir âlem içinde yaşamaktadırlar.
Politikacıların yetersizliği de sanal
âlemden çıkışı zorlaştırmaktadır.
Bu güne kadar AB/AVRO bölgesinde çıkan mali krizler uygulanan para politikası ile yıllarca
halı altına süpürüldü. İtalya’da,
Yunanistan’da ekonomik sorun
çıktığında paralarının değerini
düşürürler, sorunlarını özellikle
Almanya ve Fransa’nın üzerine
atarak ülkelerini düze çıkarırlardı. Almanya ekonomisi eskiden
bu ekonomileri taşıyacak kadar
büyüktür. Almanya da sıkıştığı
zaman parasının değerini dolar
karşısında düşürerek ABD’nin
üzerine atardı yükü.

sı boş cümleler duyarız. 2009
yılsonu itibariyle Merkez Bankası
reel kur endeksi % 72,4 daha
düşük. Yani ülkemize 172,4
liraya girmesi gereken ithal mal
100.-TL’ye girmektedir. Çin’in
de parasını dolar karşısında
%60 oranında düşük tuttuğunu
düşünürsek 230.-TL’ye girmesi
gereken Çin malları ülkemize
100.-TL’ye girmektedir. Böylece
ülkemiz dünyaya istihdam ihraç
ederken işsizlik ithal etmektedir.
Dünya ve ülkemizdeki kriz para
politikaları ile geçiştirilemez. Yapılması gereken maliye politikası
ile çözüm üretmektir. Ancak hiçbir hükümet buna yanaşmamaktadır. Çünkü maliye politikaları
halkın canını acıtır ve seçimler
kaybedilir. Seçimler kaybedileceğine ülkenin ekonomik olarak
çökmesi politikacılar açısından
daha yönetilebilir bir durumdur.
Sucu kendilerinden önceki hükümetlere atarak rahatlarlar. “Sen
yanmasan ben yanmasam, biz
yanmasak karanlıklar aydınlığa
nasıl çıkacak?(NH)

AB ve AVRO’nun içinde bulunduğu durum bizi çok yakından
ilgilendirmektedir. İhraç pazarımıŞimdi yükü kim kimin üzerine
zın %50’si doğrudan ve dolaylı
atacak? Kritik soru bu. Eskioraya ait. Borçlanma kaynakladen ABD’nin ekonomisi büyük
olduğu için bu yükleri taşımakta rımızın tamamına yakını AVRO
zorlanmazdı. Ayrıca dünyabölgesine ait. Üretimde, turizmde
da tekel mallar (Uçak, silah,
karşılıklı bağımlılık had safhada.
film eğitim vb) ürettiği için de
Ülkemizdeki büyük bankalar ve
yüksek katma değerli çalışır ve
fabrikaların sahipliğinde göbekten
yükü taşırdı. Ancak şimdi başta
bağlıyız. Tasarruflarda Avro’nun
Asya ülkeleri olmak üzere herkes katma değeri yüksek mallar etkisi fazla. Avro referans ölçü
üretmeye başlayınca rekabetten
birimi. Velhasıl AB/AVRO’nun
dolayı katma değer düşmeye
problemi bizi çok yakından
başladı. Ayrıca dünyada parasının ilgilendirmektedir. AB/AVRO’daki
değerini yüksek tutarak ülkesini
soyduran tek ülke Türkiye kaldı. gelişmelerin bizi nasıl etkileyeceği
ile ilgili olarak elimizde herhangi
Herkes en ufak bir ekonomik
krizde ya da kriz olmadan para- bir oyun planı bulunmamaktasının değerini düşürerek ülkesini dır. Dünya krizine nasıl yokmuş
rekabette bir adım öne geçirme- gibi yaparak yakalandı isek AB/
ye çalışıyor. Yani dünyada bizim AVRO krizine de yakalanacağız.
ülkeden başka kendisini soydura- Hiçbir hazırlığımız yok.
cak ülke kalmadı. Bizim ülkenin
de çapı belli, dünyayı kurtaraAvrupa’daki vizyonsuz politikacılar
mayız, ama ülkemizi daha da
sayesinde ya AVRO çökecek ya
fakirleştirmeyi becerebiliriz. Bunu da AB ülkeleri ve biz; herhanyaparken de yetkililerimizden
gi bir hazırlığımız olmadığı için
“kura dayalı rekabetin zamanıAVRO
krizinden dünya krizinnın geçtiğini”, “verimliliğe önem
vermemiz gerektiğini” vs grameri den etkilendiğimizden daha fazla
ve telaffuzu düzgün ama mana- etkileneceğiz.
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Gülhan Kauçuk’tan üreticiye baskı şikâyeti

Otuz yıl önce Ata Sanayinde kurulan ve 1984 yılından beri de Ostim’de faaliyetlerini sürdüren Gülhan
Kauçuk yöneticisi Emrah Değirmenci, üretim yapmanın, işçi çalıştırmanın çok ağır maliyetleri bulunduğunu belirterek, “Üreticinin üretimi bırakması için nere deyse her şey yapılıyor” dedi.

F

irmada idari ve mali işler müdürlüğü
yapan Değirmenci firması ve sektöre ilişkin şu bilgileri verdi: “Faaliyet
gösterdiğimiz sektör, iş ve inşaat makinelerine kauçuk yedek parça tedarikidir. Kauçuk hayatımızın her yerinde olan bir parçadır. Ağırlığımız iş makinelerinin yedek
parçaları olsa da, yine kauçuğun kullanıldığı başka alanlara da imalat yapmaktayız.
Sektörümüzdeki en önemli sorun ödeme
tahsilat dengesizliğidir. 32 yıllık bir firma
olmamızın getirdiği bazı sorumluluklar
neticesinde, hammadde tedariklerimizde
genelde peşin almaya gayret gösteriyoruz;
ama satılan ürünlerin tahsilâtına gelince,
maalesef vadelerimiz hep konuşulandan
çok daha uzun olmaktadır. Bu da bizim nakit akışı dengemizi bozmaktadır.
Firmanın diğer bir şikâyet konusu da vergi sistemindeki uygulamalar. Değirmenci,
“Sanayide ufak merdiven altı denilen firmaların sigortasız eleman çalıştırdığı, faturasız
ürün sattığını duymaktayız. Bu gibi durumlar onlarla rekabetimizi zorlaştırmaktadır.
Ödediğimiz vergilerin adeti ve oranları çok
yüksektir. Geçici diye çıkan vergiler, maalesef kalıcı hale gelmektedir” diye konuştu.
Değirmen, Ostim Gazetesi’nin yönelttiği
diğer sorulara şu yanıtları verdi:
-Sektördeki rekabet koşuları nasıl? İç ve dış
Pazar hakkında bilgi verir misiniz?

- Devletin KOSGEB ve ihracata yönelik
desteklerinden yararlanmaya çalışıyoruz.
Yurtdışı Pazar araştırma, fuar katılımı, girişimci destek kredisi gibi kalemler kullandıklarımız arasındadır. Aslında bu destekler
çok yararlı fakat kullanması, prosedürü zor
olan destekler. Eğer prosedür daha zahmetsiz olsa, bizlerde Pazar payımızı artırmak
için daha çok desteklerden yararlanabiliriz.
- Şu anda size göre ülke genelinde ekonomi ve
üretim ne durumda; bir sıkıntı yaşanıyor mu?
Yaşanıyorsa belirtileri nelerdir?

- Sektörümüzdeki en önemli sorun, her geçen gün sayısı artan merdiven altı firmalardır. Bu firmalar vergisiz, sigortasız çalışabilmektedir. Kullandıkları kauçukların bir
standardı olmadığı için çok ucuza kalitesiz
kauçuk tedarik edebilmektedirler. Bunun
sonucunda da müşterilere çok ucuz fiyatlara ama kalitesiz işler yapabilmektedirler.
Müşteriler fiyattan dolayı bu tedarikçilere
kayma eğiliminde olsalar da uzun vade de
yine bize dönmektedirler. Ama bu ucuz ve
kalitesiz iş yapan merdiven altı firmalar,
hem piyasayı kırmakta, hem de sektörümüzün imajını zedelemektedirler.
- Yurtdışı pazarla çalışıyor musunuz? İhraca-

ta yönelik girişimleriniz var mı?
- Yurtdışı pazarlarla çalışmaktayız. Ciromuzun % 20 sini ihracatımız oluşturuyor.
Avrupa’nın hemen her ülkesine ihracat
yapmaktayız. Ayrıca Singapur, Kore gibi
Uzakdoğu ülkeleri de ihracat yaptığımız
ülkeler arasında. Yurtdışı pazarları için
elimizden geldiğince yurtdışı fuarlarına katılmaya çalışmaktayız. Bauma Almanya’ya
ve Bauma Çin’e katıldık. Bu sene tekrar
Bauma Almanya’ya katılacağız.
- Devletin, KOSGEB ya da benzer kamu kuruluşlarının KOBİ’lere yönelik destekleri
hakkında düşünceleriniz?

- Bize göre şu anda izlenen politikalar, ülkemizde üretimi tamamen bitirip, ülkemizi
tamamen dışa bağımlı hale getirme politikasıdır. Şu anda bir çok üretici gibi biz de
üretim yapmasak, çok daha rahat bir yaşam
süreceğimiz yönündedir. Maalesef üretim
yapmanın, işçi çalıştırmanın çok ağır maliyetleri var. Zaten üreticinin üzerindeki
vergi yükü inanılmaz safhada. Üreticinin
üretimi bırakması için neredeyse her şey
yapılmaktadır.
- OSTİM OSB ve bölge hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
- Ostim bizim gururumuz. Biz, 1984 ten
beri Ostimliyiz. Ortadoğu’nun en büyük
sanayi sitesinin bir üyesi olmak bizim için
gurur kaynağıdır.

TOBB Türkiye’nin laboratuar envanterini çıkarıyor

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi, Türkiye’deki mevcut laboratuar ihtiyacını tespit etmek ve akredite
edilebilecek laboratuar imkânlarını, ortaya çıkarmak üzere bir çalışma grubu oluşturdu.

M

eclis kararı uyarınca oluşturulan
Laboratuar Envanteri Çalışma
Grubu, sanayi odalarına, ticaret
odalarına, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla tüm firmalara ve ilgili kuruluşlara gönderilen anketlerle, ne tür laboratuarlara ihtiyaç
olduğunu ve mevcuttaki laboratuar kaynaklarını tespit etmeye çalışacak.
Türkiye İklimlendirme Meclisi, Meclis
Başkanı Zeki Poyraz’ın başkanlığında, İstanbul TOBB hizmet binasında biraraya geldi.
Toplantıda sektördeki gelişmeler detaylı bir

şekilde ele alındı. Çalışmaların ilerleyebilmesi için Meclis bünyesinden, faaliyetleri takip edecek ve diğer üyelere bilgi aktarımında
bulunacak alt komiteler kuruldu.
Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin toplantısında, İSK – SODEX Fuarı ile ilgili olarak hazırlanan tanıtım dosyasının, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin tüm ulusal ve
uluslararası muadil kuruluşlarına gönderildiği ifade edildi. Meclis Başkanı Poyraz ise,
fuarın tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılan bu çalışmanın başarısını övdü.

Halkbank’tan Ostim’e bir şube daha

H

alkbank üstün teknoloji donanımlı şubelerine bir yenisini
de OSTİM’de ekledi. Bankanın Ostim’deki şube sayısı böylece 3’e
yükseldi. Şube Müdürü Kubilay Ünal,
“Üreten Türkiye’ye sunduğu finansal
destekle 72 yıldır Türk ekonomisinin kalkınmasında büyük rol oynayan
Halkbank, ülkenin dört bir yanında
müşterilerine ulaşmak ve eksiksiz hizmet vermek adına yeni şube açma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor”
dedi.
OSTİM Teknokent Şubesinin, güçlü

bir altyapı ve dinamik bir kadroyla Şubat ayında faaliyete geçtiğini belirten
Ünal, KOBİ şubesi olarak hizmet veren
OSTİM Teknokent Şubesinde “KOBİ
bankacılığı” alanında uzman on elemanın görev yaptığını söyledi.
Halkbank OSTİM Teknokent Şubemiz, POS, İnternet Bankacılığı, Diyalog, Kredi Kartı, Kredili Mevduat,
Bireysel Kredi, Gülen Emekli Kredisi
gibi Halkbank’ın başta KOBİ’ler olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden ürün ve hizmetler sunuyor.
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Ostim’e enerji temalı EKOPARK kurulacak

Ü

lkemizde sanayinin de gelişimi ile
enerji tüketim oranımız ise her yıl
% 5 civarında artmaktadır. Enerji
talebinde dışa bağımlılık oranının % 75’ler
düzeyine ulaştığı bilinmektedir. Geçen yıl
enerji ithalatı için yaklaşık 30 milyar dolar
ödenmiştir. Bu değer toplam ihracatımızın
yaklaşık dörtte birine karşılık gelmektedir.
Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve
güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önemli problemlerinden biridir.

Enerji sektöründe artan talebin karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla mevcut ve yeni kaynakların kullanım
zorunluluğu ile birlikte yerli yenilenebilir
ve nükleer enerji teknolojilerinin gelişimini
zorunlu kılmaktadır.

Ostim ne yaptı?
Ostim OSB bünyesinde; yenilenebilir
enerji ve çevre teknolojileri alanında gelişen
teknoloji ve politikaların takip edilmesi, ortak değer üretebilme kabiliyeti artırılmasına

yönelik stratejik işbirliği oluşturulması ve
bölgemiz KOBİ’lerinin ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi ile büyüyen enerji pazarından daha fazla pay alınabilmesi amacıyla
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenme çalışması başlatılmıştır. Kümelenme çalışmalarında temel hedefimiz
kamu, sanayi ve üniversitelerin katılımlarıyla bilgi temelli bir ağ kurulması hedeflenmektedir.
Bu çerçevede bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörü ve Pazar ihtiyaçları doğrultusunda, üniversite akademik desteği ile
bölgemizdeki sanayi kuruluşlarında yeni
ürünlerin geliştirilmesine yönelik rüzgar,
güneş ve biyogaz enerjisi teknolojileri konularında projeler başlatılmıştır. Başlatılan
bu proje örneklerinin sayısının ve kalitesinin artırılmasına yönelik; Kamu ve özel
sektörün taleplerinin doğru tespiti ve üniversite - sanayi işbirliğinin sağlanmasını
hedefleyen konferans, proje pazarı etkinlikleri ve teknik geziler düzenlenmeye devam
edilmektedir.
OSTİM OSB, LEED YEŞİL BİNA sertifikasına uygun olarak tasarladığı yeni yönetim binasına taşınmış ve hizmetlerini bölgemiz ve ülkemiz için örnek teşkil edecek
olan yeni merkezinde vermektedir. Sözden
icraata geçmek için bölgemizde üretilen aydınlatma sistemleri, sulama sistemleri, arıtma sistemleri gibi yerli imkânlarla yapılan
ekipmanlarla yeni binamız donatılarak örnek bir bina ortaya çıkarılmıştır. Bu çerçevede yine OSTİM’de sanayinin yeni ürünlerini Pazar bulmak amacıyla sergileyeceği,
akademik çalışmaların test edilebileceği,

yatırımcıların yeni ürünler ve teknolojiyi izleyebilecekleri ve toplumun her kesiminin
bilinçlenebileceği bir konseptte “Ekopark”
tasarımı çalışmalarımız devam etmektedir.

Beklentiler
Enerjide kaynak çeşitlemesine yönelmek,
enerjiyi etkin ve verimli kullanmak, yerli
ve yenilenebilir kaynakları kullanmayı öğrenerek, bir enerji devrimi gerçekleştirmek
zorundayız.
Özellikle güneş, jeotermal ve rüzgar kaynaklarından enerji elde etmek için gerekli
teknoloji ve ekipmanların büyük bir çoğunluğunun ülkemizde üretimi vardır. Ülkemiz
bu konuda gerekli yetkinlikte akademisyen,
mühendis ve teknik elemana da sahiptir.
Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Ulusal Bir Enerji Politikası ile
enerjideki dışa bağımlılığımızın azaltabilmesi ve giderek ortadan kaldırılması mümkündür.
Ulusal politikalarımızın gelişimi, yapılan
tüm çalışmaların sanayi ile buluşturularak
ticarileşmesi anlamında atılacak önemli bir
adım olarakMETE
algılanmalıdır.
BAĞDAT

(Ostim Yenilenebilir Enerji
Kümesi Koordinatörü)

Medikalciler “Arab Health 2010” Fuarına katıldı
Ostim Medikal Sanayi Kümesi, beraberindeki Ostimli medikal sanayi üreticileriyle
birlikte Dubai’de düzenlenen “Arab Health 2010 Fuarı”na katıldı.

T

oplam yedi firma ve 13 katılımcıdan oluşan Ostim grubu
Dubai’de Ostim’i, medikal kümeyi ve firmalarını temsil ettiler. Her
yıl düzenlenen ve yüzlerce ülkenin
sektör temsilcilerinin katıldığı Dubai
Health, dünyanın medikal alandaki en
büyük ikinci fuarı olarak biliniyor.
Ocak ayında düzenlenen fuara 8
ayrı salonda 65 ülkeden, 2205 stand
ile katılım gerçekleşti. Amerika, İspanya, Fransa, Almanya, Tayvan ve

Çin fuara damgasını
vuran ülkeler arasında
yer aldı. Fuar sürecinde
Başbakan
Yardımcısı
Bülent Arınç ve Dubai
Başkonsolosluğu Ticari
Ataşesi Cahit Alataş’a
Küme
Koordinatörü
Oğuz Ünal küme çalışmaları hakkında bilgi
verdi.
Ayrıca projesi devam eden, bölgeyle birlikte dünyanın en iddialı sağlık kompleksleri
arasında yer alacak olan
Dubai Healthcare City
satış direktörü Khider
Mustafa ile görüş alışverişinde bulunuldu. Mustafa, proje tamamlandıktan sonra 32
ayrı ülkeden hekim ile çalışılacağını
ve bu ülkeler arasında Türkiye’nin de
olduğunu bildirdi. Proje tamamlandığında bölgede 132 adet sağlık kuruluşu yer alacak.
Önemli görüşmelerden biri de
Methodist Hastaneleri Genel Direktörü Türk asıllı Dr. Sarp Tanlı
ile gerçekleştirildi. Tanlı, Dubai’de
bulunan dev sağlık komplekslerinin

malzeme temininde Türk üreticilerle
karşılamadıklarının üzücü olduğunu,
devam eden projelerde Türkiye’den
alım yapmanın mümkün olduğunu
belirtti. Tüm organizasyonu Ostim
tarafından düzenlenen programda,
Ostimli firmalar, pek çok yeni iş görüşmesi ve bağlantı noktası edindi.
Fuara ilişkin gözlemlerini kaydeden Medikal Küme Koordinatörü Ünal, Arab Health fuarında,
Türkiye’nin ülke olarak milli düzey-

de temsil edilmemesinin eksiklik olduğunu, daha önce fuar yönetimine
ihracatçılar birliği vasıtası ile yapılan milli katılım başvurusunun kabul
edilmediğini, başvurunun önümüzdeki yıllarda kabul edilmesinin yerinde olacağını söyledi. Ünal ayrıca,
KOSGEB’in yeniden yapılandırılması sürecinde kümelenmelere yönelik
fuar desteğinin de beklenti olduğunu
belirtti.
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“Sektörlerde güç birliği ve örgütlenme olmalı”
Ostim Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri
Derneği (ORSİAD) Başkanı Özcan
Ülgener, bugün ve yarına ilişkin
değerlendirme yaparken, hükümet
ve KOBİ’lere 15 maddelik bir
de öneri paketi sundu. Ülgener,
“Sektörler arasında güç birliği
ve örgütlenme olmalı böylelikle
parçalar bir araya gelerek bir
işlev sağlanabilir, Ostim OSB
de oluşturulan
kümelenme güzel
bir örnektir” diye
konuştu.

Ü

lgener, derneğin faaliyetlerini anlatırken üyeleri için yurt dışı fuarları
düzenlediklerini, dış ticaret hacminin gelişmesine ve işadamları ile bağlantı
kurmalarına, sektörleri aynı olan firmaların
birbirleri ile fikir alışverişi yapmalarına yardımcı olduklarını anlattı. Kriz söylemleri
ile geçen yılı değerlendiren, yeni yıla ilişkin
beklentilerini dile getiren, Ostim’i tanımlayan ve OSB faaliyetlerini değerlendiren
Ülgener, gazetemizin yönelttiği soruları
yanıtladı:

2009 sıkıntılı geçti
Yönetim Kurulu Başkanı Ülgener’in
“KOBİ’lerin 2009 yılı nasıl geçti?” sorumuza ve diğer sorularımıza verdiği yanıtlar
şöyle:
• “2009 yılı global krizin etkisi altında
geçti ve sanayi sektörü üretimi daraldı, bu
kriz her ne kadar ‘bizi teğet geçti’ denilse
de, ciddi anlamda her sektör krizden etkilendi. Kobiler ekonominin yükünü sırtında
taşıyan kuruluşlardır. 2009 yılı sıkıntılı bir
yıl oldu, firmalarımız büyümekten ziyade
günü kurtarma yönünde ticaret yapmayı
tercih ettiler. Asgari olarak mevcut durumuzu korumak ve bununla birlikte ekonomik krizin yarattığı etkileri lehimize çevirerek bu kriz ortamından kazançlı çıkabilmek
başlıca amacımızdı. Bizde üyelerimize yeni
pazarların keşfedilmesi, girişimde bulunulması gerektiği yönünde ve ticaretlerini
geliştirici projeler üretme doğrultusunda
yönlendirmelerde bulunduk.
-2010’a daha umutlu baktıracak ipuçları
oldu mu?
• “Sanayi üretiminin Aralıkta bir önceki yıla göre %25,2 artış göstermesi ve en
büyük artışı imalat sanayisinin göstermesi
ekonomik krizin hafiflemesi ve uluslar arası
kuruluşların rapor ve tahminlerine göre de
Türkiye ekonomisinin dünyada en hızlı ve

istikrarlı büyüyen ekonomiler arasında yer
alacağı açıklamaları oldukça sevindirici.
Dünya çapında etkili olana krizden çıkışta
devlet müdahalesi gerekiyor. Özellikle istihdam ve yatırımların özendirilmesi, ihracatın gerekliliği üzerinde durulması, firmaların finansman sıkıntılarının giderilmesi
sağlanmalıdır. Hükümetin açıkladığı kriz
paketinde yer alan teşviklerle iç piyasanın
canlanması ve nakit akışının hızlanması yönünde olumlu beklentilerimiz var.”
-ORSİAD’ DA 2010 yılında üyelerinizi
daha iyi temsil etme adına ne gibi yenilikler olacak?
• “Üyelerimize hizmeti kapsayacak ve
dahil edebileceğimiz AB projelerine ağırlık
vermek istiyoruz. Fuar ve iş gezisizi organizasyonlarımıza devam edeceğiz. İhtiyaç
duyulan alan ve konularda eğitim ve bilgilendirme seminerlerimize devam edeceğiz.
Komisyonlarımızın çalışmalarına hız kazandırmak istiyoruz. Derneğimizin kamuoyundaki etkisini artırmak, sanayici ve iş
adamlarımızın sorun ve taleplerinde sivil,
bürokrat ve siyasi çevrelerde etki oluştur-

mak amacı ile üye potansiyelimizi genişletmeye devam edeceğiz.”
-İş adamı derneklerinin önemi nedir?
Hükümet ve kuruluşlar önerilerinize yeterince önem veriyor mu?
• “Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının
hızla sayısı artmakta, bu ise bir ülkenin demokrasileşmesinin göstergesidir. Özellikle
işadamları derneklerinin güç birliği içerisinde olması başta ülke ekonomisine büyük
faydalar sağlamakta. Olabilecek her türlü
olumsuzluklardan daha az etkilenmek ve
önlemler almak yine güç birliği sağlamış
olmanın bir sonucudur. Farklı fikirlerin,
farklı çözümlerin bir araya gelerek ortaya
konulması daha sağlam ve istikrarlı adımlar
için kaçınılmaz. Buyüzden İşadamları dernekleri çok önemli.

Kümeler katkı sağlayacak
-Bölgede faaliyet gösteren bir girişimci
olarak Ostim’i imalat ve ticaret hayatı
açısından tanıtır mısınız?
• “Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise

sayılı küçük ve orta ölçekli sanayi üretim
alanlarından biri olan Ostim’de, Makine
İmalat, Metal İşleme, Elektrik-Elektronik, İş
Makineleri, İmalat Ekipmanları, Otomotiv,
Plastik-Kauçuk, Tıbbi Araç Gereçler ana
başlıklarında üretim yapılmakta. Ostim’de,
binlerce ürün üretilmektedir. Ostim, küçük
ve orta ölçekli işletmelerden oluşan dev bir
fabrikadır. Türkiye’nin en önemli istihdam
alanlarından biri olmayı da başarmıştır.”
-OSB yönetimi açısından gözlemleriniz
nedir; bölge sanayici ve esnafı için gündeme getirdiği projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
• “İşletmeler arasında iş ve güç birliğini
artırmak amacıyla yenilikçi projeleri olan
Ostim OSB’nin sektörel Kümelenme Projeleri; gerçekten ihtiyaç duyulan bir çalışma
idi. Bölgesel Kalkınma Modelleri kapsamında İş ve İnşaat Makinaları Kümesi,
Yenilenebilir Enerji Kümelenme Projesi,
Savunma Sanayi Kümelenme Projesi ile işletmelere çok ciddi katkılar sağlayacaktır.”

ORSİAD’ın Önerileri:
• Vergide yapıcı yaklaşımlar olmalı mağdur edilmemeli. (KDV.
oranı, haciz, vb…)
• Sigorta primleri ödemelerinde kolaylık sağlanmalı,
• Bankaların faiz katsayıları makul ve istikrarlı olmalı,
• Meslek liselerine teşvik olmalı ve engelleri kaldırılmalı, gençliğimiz kurtarılmalı.
• Özel sektör ve devlet kurumlarında istihdam oluşturulmalı ve
artmalı,
• Devlet ve kobi bazında ithalat artıracak çalışmalar yapılmalı,
• Devlet her yönüyle desteğini ve çözümlerini sanayici için
sunmalı,
• Kamu ve devletin büyük yatırımlar yapması gerekmekte,
• Devlet yerli üretimi almalı ve desteklemeli,
• Eşit rekabet koşulları sağlanarak tüm Türkiye de sanayileşme
olmalı,

• Çağımızın teknoloji çağı olduğu unutulmamalı. Eğitim, inovasyon ve gelişmeye yeterince önem verilmeli ufkumuzu geniş
tutmalıyız,
• Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılarak, üretim farklılıkları yapılmalı ve katma değeri daha yüksek ürünlere geçilmeli,
• Sektörler arasında güç birliği ve örgütlenme olmalı böylelikle
parçalar bir araya gelerek bir işlev sağlanabilir, Ostim OSB de
oluşturulan kümelenme güzel bir örnektir,
• Sitem entegrasyonu olmalı; devlet desteği, üretim gücü, üniversiteler ve bilim birlikte olmalı,
• Küresel krize karşı ise sabırlı ve olumlu olmalı çünkü kriz tüm
dünyayı etkiliyor. Ayakta kalmak ve istikrar göstermek büyük
başarıdır.
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Gül, emekli subaylara Ostim’i adres gösterdi
Türkiye Emekli Subaylar Derneği, 43 ile 51 yaşlarında kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen
üyelerinin çalışabileceği bir üniversite kurulması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den görüş istedi.

T

ürkiye Emekli Subaylar
Derneği, 43 ile 51 yaşlarında kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen üyelerinin çalışabileceği bir üniversite
kurulması için Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’den görüş istedi.
Türkiye Emekli Subaylar
Derneği(TESUD), 43 ile 51 yaşlarında kadrosuzluk nedeniyle
emekliye sevkedilen üyelerinin
çalışabileceği bir üniversite kurulması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den görüş istedi.
Üniversitenin, meslek yüksek okulu veya yüksek teknoloji
enstitüsü şeklinde kurulmasına
ve teknik eleman yetiştirilmesine

öncelik verilerek gerçekleştirileceği ve 2011 yılından itibaren
öğrenci alımına başlanmasının
hedeflendiğinin altı çizilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül’ün
dernek yönetimine tavsiyeleri
şöyle sıralandı:
“Genç yaşta emekli olan subayların birikiminden özellikle
savunma sanayi alanında geniş
şekilde faydalanalım.
Savunma Sanayinin özellikle
teknik personel ihtiyacı olup, bu
ihtiyacı giderecek sekilde tekrak
eleman yetiştirilmesine önem verilmeli.
Kurutuşla ilgili iyi bir başlangıç ve prestijli bir yapılanma

önemli sayılmalı.
TOBB, OSTİM ve üniversitelerle koordinede bulunun.
Özellikle Çankaya Üniversitesi
Rektörü’nün bu konudaki tecrübelerinden yararlanılmalı.
Türkiye Bölgesel ve Küresel
bir güç olarak Dünyanın önemli
bir ülkesidir. Emekli subaylar ülkemizin sahip olduğu nitelikli bir
insan gücüdür. Dışarı açılmak ve
bu insan gücünden faydalanmak
lazımdır. BM, AGİT, İKÖ, Kimyasal Silahlarla Mücadele Derneği gibi uluslararası kuruluşlarda
emekli subaylara ihtiyaç bulunduğu açıktır.”

acortu@hotmail.com

Akıl tasarlar, beden
yapar…

Abdullah ÇÖRTÜ

A

nkara’da kurulu, yaklaşık beş
bin mikro ve KOBİ’nin faaliyet
gösterdiği OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi bazen genel ve bilgilendirici, bazen
de belli projelere odaklanarak toplantılar
düzenler. Her gün reel problemlerle savaşan sanayicimiz de bu toplantılarda içini
döker. Sanayicilerimizin bu toplantılardaki
sözlerinden hareketle bir “kobi manifestosu” çıkarılabilir. Aşağıdaki yazı böyle bir
manifestodan hareketle hazırlanmıştır.
İnsanın beyin ve beden olarak yaratıldığını varsayarsak beynin görevi düşünmek,
bedenin görevi yapmaktır. Sanayi alanında
beynin fonksiyonu tasarıma, teknoloji geliştirmeye, bedenin fonksiyonu ise üretime
karşılık gelmektedir.
Yabancıların geliştirdiği makinelerin
ve sistemlerin alt parçalarını imal etmek,
malzemelerini üretmek, montajını yapmak,
taklidini üretmek, tamir bakım onarım ve
revizyonunu yapmak üzerine kurulu bir
sanayi altyapısı, bizi sürekli bir şeylerin
peşinde koşar halde tutacaktır. Bu üretim
tarzı kaslarımızı geliştirir, daha güçlü bir
bedene sahip olmamızı sağlar ancak
düşünce yeteneğimizi köreltir, beynimizi
işlevsiz hale getirir. Bu sanayi altyapısı
bizi kalkındırmayacaktır. Sürekli önümüze
konulan bir sistemin peşinde koşarak,
onun belli yerlerini taklit edeceğiz ve
yabancıların geliştirdiği ana sistemin gölgesinde kalacağız. Yabancıların tasarladığı ve
geliştirdiği ürünü üretmek adeta emeğimizi
tabancılara tahsis etmemiz anlamı taşımaktadır.
Bu yapının motivasyonumuzu olumsuz
etkilemesi ve ruhsal bir zaaf içine girmemiz sonucunu doğurması da kaçınılmaz
olacaktır. Dünya üzerindeki mücadelede
biz de varız diyorsak ekonomik ve sosyal
hayatımızın temel direğini oluşturan kobi
sahiplerine kulak vermek zorundayız. Bazı
kobi sahiplerimiz yerli imalat heyecanının
ve ruhunun zayıfladığını iddia ediyorlar.
Bu sorunlar elbette üç-beş yılın getirdiği sorunlar olmayıp, belki yüzyıllara
dayanmaktadır. Motivasyonumuz bozan

ve yapamayacağımızı söyleyen seslere
kulaklarımızı tıkamalıyız. Her şeye rağmen
içimizdeki sese kulak vermeliyiz.
Bir zamanlar, büyük bir dağda
kartal’lar yuva yaparlarmış. Bir kartal da
4 tane yumurtası ile bu dağda yaşıyormuş. Bir gün bir deprem olmuş. Ve
yumurtalardan bir tanesi dağdan yuvarlana
yuvarlana, vadide yer alan bir çiftliğe
kadar düşmüş. Bu çiftlik bir tavuk çiftliğiymiş. Çiftlikteki tavuklar, bu değişik ve
normalden büyük yumurtayı sahiplenmeye
karar vermişler. Yaşlı bir tavuk bu yumurtayı ve içinden çıkacak yavruyu, koruması
altına almış.
Bir gün, küçük kartal doğmuş. Çevresinde tavukları görmüş ve kendini bir tavuk zannetmiş. Bütün tavuklar da ona bir
tavuk gibi davranmışlar. Ailesini de çok
seviyormuş. İçinden, bazen, ben kimim?
sorusu geçiyormuş. Ama o bir tavukmuş.
Bunu böyle bilmeliymiş.
Bir gün çiftlikte oyun oynarlarken, yukarı baktığında bir grup kartal’ın özgürce
uçtuklarını görmüş. “Aman Allah’ım, ne
kadar güzel uçuyorlar. Ben de onlar gibi
uçmayı çok isterdim” demiş. Tavuklar, bu
düşünceye hep birlikte gülmüşler. “Sen bir
tavuksun ve tavuklar uçamazlar” demişler.
Küçük kartal, artık daha sık gökyüzüne
bakıyor ve uçan kartallar gibi uçmak,
özgür olmak istiyormuş. Ne zaman bu
düşüncesinden arkadaşlarına, ailesine bahsetse, hep şu cevabı alıyormuş. “Sen bir
tavuksun. Bırak bu hayalleri.”
Zamanla, küçük kartal da bu düşünceyi
kabul etmiş. hayal kurmaktan vazgeçmiş,
ve hayatını bir tavuk olarak yaşamaya karar vermiş. Ve hayatının sonu geldiğinde
de bir tavuk olarak ölmüş.
Elbette tavuk olmak da bir seçim olabilir. Ancak içimizde kartal ruhu varken
tavukluğa özenmek anlaşılabilir bir ruh
hali değildir. Zaman zaman yüksekten
uçmak arzumuz depreşse de yaklaşık
ikiyüz yıldır içimizde bir korku var. Kobi
sahibimiz içindeki korkuyu attığı an hepimiz dünyaya yukarıdan bakacağız.

Emekli Subaylar Derneği Ostim’de
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) savunma
sanayi sektörünün ihtiyacı olan teknik eleman eğitimi
kapsamında Ostim’i ziyaret etti.

T

ESUD tarafından kurulan eğitim vakfının Yönetim Kurulu
Üyeleri OSB toplantı salonunda bölge yöneticileri ile buluştu.
Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın’ın
OSB’deki temel kurumlar ve küme
projeleri hakkında bilgi vermesinden
sonra TESUD Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi Emekli Kurmay Albay Haydar
Ateş de yaptıkları çalışmaları anlattı.
Ateş, vakıf olarak emekli subayların eğitmenlik yapacağı ve savunma
sanayine ara eleman sağlayacak bir
meslek yüksek okulu ya da ileri teknoloji enstitüsü açmayı planladıklarını söyledi.
TESUD projesi daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaretlerinde gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı
Gül bu çalışmalar için Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve Çankaya Üni-

versitesi ile temas kurmalarını önermişti.
TESUD Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi Ateş, toplantıda söz alarak
Türk Silahlı Kuvvetlerinin OSB’lerde
ya da sanayi bölgelerinde üretilen hiçbir malzemeyi artık kendisinin üretmediğinin altını çizerek, “Ülkemizin
önemli bir insan gücü var. Bu insan
gücümüzden yararlanmalıyız. Gelişmiş ülkeler incelendiğinde savunma
sanayilerinin belirleyici bir rol oynadığını görüyoruz. Savunma sanayi
alanında faaliyet gösteren firmaların
ihtiyacı olan insan kaynağına mesleki eğitim vermek istiyoruz. Sertifikalı
eleman yetiştirmek istiyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın Ostim’in tecrübelerinden yararlanmamız yolundaki
önerisi üzerine bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.
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ODEM’den devlet destekli eğitimler

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Yetkilendirilmiş Eğitim Kuruluşları arasında yerini alan Ostim Danışmanlık Eğitim Merkezinin
bu çerçevede gerçekleştireceği eğitim programlarına işletmeler eğitim ücretinin sadece % 30’unu ödeyerek katılabilecek.

O

STİM Danışmanlık ve Eğitim
Merkezi (ODEM) işletmelerin Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nın desteklerinden faydalanarak katılabilecekleri eğitim
programlarını Ostimli işletmelerin hizmetine sunuyor.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Yetkilen-

dirilmiş Eğitim Kuruluşları arasında yerini
alan ODEM’in bu çerçevede gerçekleştireceği eğitim programlarına işletmeler eğitim ücretinin sadece % 30’unu ödeyecek.
Böylece işletmeler için eğitim maliyetleri
önemli ölçüde hafifletilmiş olacak.
Söz konusu eğitim programları hazırlanırken işletmelerden gelen talepler doğrultusunda öncelikli olarak dış ticaret konularına ve Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili
konulara öncelik verildi.
Bu programlar arasında özellikle Savunma Yan Sanayi Kümelenmesinde yer
alan veya Savunma Yan Sanayi’ne hizmet
vermek isteyen firmalarımıza özel olarak
AQAP Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve
Süreç Yönetimi Eğitimi de yer almaktadır.

İhtiyaç odaklı danışmanlık

ODEM tarafından verilen danışmanlık hizmetleri işletmelerin
talepleri doğrultusunda yerinde incelemeler ve detaylı
analizler ile işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor.

O

STİM Danışmanlık ve Eğitim
Merkezi tarafından OSTİM’li işletmelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanarak verimliliği ön plana
çıkaracak şekilde işletmelerin faydasına sunulan danışmanlık hizmetleri devam ediyor.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile imzalanan
protokol ile de hizmetleri tüm Türkiye’ye
ulaşıyor.
OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
tarafından verilmekte olan danışmanlık hizmetleri işletmelerin talepleri doğrultusunda
yerinde incelemeler ve detaylı analizler ile
işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda en
uygun maliyet ile maksimum faydayı göze-

terek işletmelerimizin faydasına sunuluyor.
Bu çerçevede Satış Pazarlama ve Dış Ticaret konularında da danışmanlık hizmetlerinin devam ettiğini belirten yetkililer, diğer
danışmanlık hizmetlerinin Tesis Güvenlik
Belgesi, AQAP Askeri Kalite Standartları
Bilgi Güvenliği Yönetimi, Ar-Ge, İnovasyon, Kurumsallaşma gibi hizmet alanlarını
kapsadığını açıkladılar.
KOBİ’lerin yararına sunulmak üzere işletmelere sunulacak hizmetler için altyapı
oluşturmak amacı ile hazırlanan çeşitli proje faaliyetleri de yine ODEM’in çalışmaları
arasında yer alıyor.

2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri

İlk etapta gerçekleştirilecek olan
eğitim faaliyetleri ve tarihleri;
PROGRAM 1:
Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri - Uygulamaları ve
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
08,10,12 Mart 2010 - 12 saat
PROGRAM 2:
İhracat Finansmanı, Finans Araçları
13 Mart 2010 - 6 saat
PROGRAM 3:
ISO 9001:2008
19,20 Mart 2010 - 10 saat
PROGRAM 4:
AQAP Kalite Yönetim Sistemleri için Kalite Güvence Şartları
25,26,27 Mart
2010 - 16 saat
PROGRAM 5:
Süreç Yönetimi
22,23,24 Nisan 2010 - 16 saat
İşletmeler almak istedikleri eğitim programlarına ilişkin taleplerini ODEM yetkililerine ileterek, bir sonraki dönemde düzenlenecek devlet destekli eğitim programları
kapsamında yer alması sağlanabilecek.

Ostim’de 60 kursiyere altın bilezik
Ostim’de düzenlenen kursta Makine Ressamlığı ve CNC Operatörlüğü
Projeleri’nde eğitim sürecini tamamlayan toplam 60 kursiyere OSTİM
Teknokent’te düzenlenen tören ile sertifika verildi.

İ

şletmelerin nitelikli personel ihtiyaçlarına
çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen
bu projelerle aynı zamanda eğitim sürecini
tamamlamış ancak iş bulamayan ya da çeşitli nedenlerle işsiz kalmış ve iş aramakta olan
genç işsizlere meslek edindirerek işe yerleştirilmeleri sağlanıyor.
Sertifika dağıtım töreninde konuşan OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem ARICI “aynı
amaçlar doğrultusunda Bölgemizde benzer
eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini” belirtti. OSTİM’li işletmeler için nitelikli personel
yetiştirme doğrultusunda hizmetlerinin 2010

yılında da devam edeceğini söyleyen ODEM
Genel Müdürü M. Burcu Öztürk de, eğitimde başarının işletmelerin ihtiyaçlarının doğru
analiz edilmesi ve buna uygun eğitim metodlarının geliştirilmesi olduğnu belirterek, “Bu
çerçevede önümüzdeki süreçte hazırlıklarını
tamamladığımız Mekatronik Teknisyenliği ve
Güneş Enerji Sistemleri Teknisyenliği alanlarında iki yeni projemizi daha kısa zamanda
hayata geçireceğiz. Bu alanlarda personel ihtiyacı olan işletmelerimiz, ihtiyaçlarını bizlere
şimdiden bildirebilir ve istihdam edecekleri
personeli şimdiden ayırtabilirler” dedi.
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WİN Fuarına Ostim OSB bölge firmaları ve kendi özel standı ile katıldı. Fuarın açılış
kurdelesini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa kesti. Boğa, Ostim Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın’la birlikte Ostim standını da ziyaret ederek bilgi aldı.

Veli SARITOPRAK

“

İ

stanbul. Avrasya Bölgesi’nin bir numaralı imalat
platformu WIN - World
of Industry Fuarı, TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezinde
gerçekleşti. Hannover Messe
Bileşim Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen WIN
Fuarları, binlerce ürün, marka
ve üretim teknolojilerindeki
en son yeniliklerle sektörün
nabzının attığı yer oldu.
Fuarın açılışına Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Başkan Yardımcısı
Sıtkı Öztuna, Yönetim Kurulu Üyeleri Mithat Ertuğ, Ahmet Sami Karagöz ve Bölge
Müdürü Adem Arıcı da katıldı. Fuar açılış konuşmasını
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşarı Ali Boğa yaptı.
Boğa, yerli sanayinin ulaştığı

başarıyı överek, fuar kuruluşuna teşekkür etti. Daha sonra fuara destek olan kişi ve
kuruluşlara Hannover Messe
Bileşim A.Ş Genel Müdürü
Alexander Kühnel tarafından
ödül verildi.
Deutsche Messe Group
Hannover/Almanya’nın ticari fuarlarından olan WINFuarları, Deutsche Messe’nin
alt şirketi Hannover Messe International Istanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi
(HFT) ve ortak girişim şirketi Hannover-Messe Bileşim
Fuarcılık AŞ (HM Bileşim)
işbirliği ile düzenleniyor. En
fazla destekleyen kuruluşa
sahip WIN Fuarları’nı yurtiçi ve yurtdışından 73 kurum
destekliyor.

WIN 2010 GÖRÜŞLER;
DERYAERDOĞAN
OSTİM OSB
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi
“Makine sektöründe katıldığımız
yılın ilk fuarı WIN, başarılı organizasyonu ile hem kurumumuzu hem
de fuarda bizlerle birlikte yer alan
firmalarımıza uzun zaman sonra
moral oldu. Fuarın; son zamanlarda
ekonomide yaşanan durgunluğun
silindiği imajını vermesi, katılımcı
ve ziyaretçi profilinin beklenenin
üzerinde olması, bölgemizdeki
firmalarımızın tanıtımlarının dolu
dolu yapıldığı, projelerimizi heyecanla anlattığımız ve kendi ziya-

retçilerimize ek olarak yenilerinin
eklendiği birçok ülkeden birçok
yöneticiyle biraraya geldiğimiz keyifli bir fuar geçirdik. WIN fuarları
kalitesini koruyan bir organizasyon
ve OSTİM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü olarak, fuarı destekleyen kuruluşlar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. “
CÜNEYT BÖKE - HEMAŞ
“Açıkçası durgun geçmesini
beklediğimiz bir fuardı, yoğun bir
ziyaretçi ile karşı karşıya geldik.
Beklediğimizden fazlasını aldık diyebilirim. Fuara katılmakla doğru
bir karar verdiğimiz düşünüyoruz.

WIN Fuarları kendisinden söz ettiren başarılı organizasyon.”
MURAT TUNCEL
SKF – MURAT RULMAN
“Yerli ve yabancı birçok yeni
ziyaretçiyi portföyümüze ekledik.
Ziyaretçilerin satın almacı yaklaşımları bizleri memnun etti. Bağlantılar yapıldı, siparişler alındı
ve fuar sonrası yapacağımız siparişlerin teslimatı düşününce fuara
katılmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gözler önüne serdi.
2011’de daha geniş bir katılımla
fuara katılmayı planlamaktayız.”

velisaritoprak@gmail.com

İmalatçılar WİN’de buluştu

Türkiye Vinç
Sanayii ve
Bülbüloğlu
Vinç

İnsanlar önce hayal ettiler, sonrada bu hayallerini
hayata geçirdiler “ dersek bu yargıya, OSTİM’ de
küçük bir imalathaneden bugün BÜLBÜLOĞLU
VİNÇ SANAYİİ’ni bir TÜRKİYE MARKASI haline
getiren Önder BÜLBÜLOĞLU’ nu örnek gösterebiliriz.
Önder BÜLBÜLOĞLU; Ostim’in OSTİM olmasında emeği ve hizmeti geçenlerden birisidir. OSİAD’ın
kurucu başkanı olarak hem sivil toplumculukta hem
de girişimcilikte başarısını ispat etmiş bir OSTİM’lidir.
Ankara Sanayi Odası Başkan Vekili, sanayici, işadamı
ve sıkı bir sivil toplumcu olan Önder BÜLBÜLOĞLU’
nu köşemize konuk ettik.
Veli Sarıtoprak: Türkiye vinç üretiminde BÜLBÜLOĞLU VİNÇ’ in yeri neresi? Bu çizgiye nasıl ulaştınız?
Önder Bülbüloğlu: Bülbüloğlu Vinç. San. A.Ş gerek
fiziki olarak, gerekse satış kapasitesi olarak Türkiye’nin
en büyük firmasıdır. Bugün 200’e yakın vinç üreten
firma varken bunların sadece 8-10 adeti gerçek manada vinç üretimi yapmakta ve aynı zamanda bunları
ihraç edebilmektedir. Merdiven altı diye tabir edilen,
herhangi bir standart ve kalite yönetimi uygulamayan
vinç üreticileri piyasada mevcuttur.
Sahip olduğumuz ilkeler bizi bu sektörde ilk sıraya
taşımıştır. Müşteri memnuniyeti ve bağlılığını en yüksek
seviyede tutmak, potansiyel müşterilere ulaşmak, pazar
payını yükseltmek ve sosyal fayda sağlamak amacı ile
çeşitli pazarlama ve satış stratejileri uygulamakta ve
geliştirmekteyiz. Satış sonrası teknik desteğin sektördeki
payımızın artışı yönündeki en önemli faktör olduğunun bilincinde olarak 20 araçtan oluşan bir filo ile
kesintisiz ve yerinde hizmet sunmaktayız. Tecrübeli ve
eğitimli bir proje ekibiyle teknik çalışmaya önem vermekte, gelişime ve yeniliklere açık bir yol izlemekteyiz.
Teknolojinin yeni imkanlarını sürekli olarak üretimine
yansıtmakta olan firmamız bilgisayar destekli tasarım
yapmakta ve bir kısım imalatlarında bilgisayar teknolojisinden yararlanmaktadır. Tasarım konusunda firmamızın
herhangi bir firmayla lisans veya know-how anlaşması
olmayıp tüm tasarımlar firmamıza aittir.
İnsan ve yönetim kalitemiz, bilgi birikimimiz, iş yapma
motivasyonumuz, çalışkanlığımız, titizliğimiz üstünlüklerimizden bazılarıdır. Ayrıca tesisimizin kapasitesi ve
ekipman parkımız ile yapabileceğimiz büyüklükteki vinçleri üretebilecek başka bir tesis ülkemizde yok. Bu da
bizi ciddi büyüklükteki işlerde rakipsiz kılıyor. Ayrıca bir
çok vinç firmasının göz ardı etmiş olduğu ve yetersiz
kaldığı satış sonrası güçlü teknik servis ağımız üstünlüğümüzü daha da artırmaktadır.
Veli Sarıtoprak: Global ekonomik kriz sektörü ve sizi
ne kadar etkiledi ? Krizi aşmak için hangi tedbirleri
aldınız?
Önder Bülbüloğlu: Dünya çapında etkili olana krizden çıkışta devlet müdahalesinin muhakkak ki olması gerekmektedir. Özellikle istihdam ve yatırımların
özendirilmesi, ihracatın gerekliliği üzerinde durulması,
firmaların finansman sıkıntılarının giderilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla hükümetin 2009 yılında açıklamış
olduğu ekonomik önlemler ile piyasalarda var olan
dalgalanmaların azalacağı, yeni yatırımlar konusunda
sağlanan teşviklerle de yatırımların artacağı ve istihdamda meydana gelen daralma hızının 2010 yılı başından
itibaren yavaşlayacağını ümit etmekteyiz.
Hükümetin açıkladığı kriz paketinde yer alan teşvikler
ile iç piyasanın canlanması ve nakit akışın hızlanması
yönünden olumlu beklentilerimiz var.
Krizin etkisini gösterdiği bu dönemde BVS olarak
gerek yurt içi gerekse yurt dışında çok önemli projelere imza attık. Özellikle 2009 yılını beklentilerin çok
üzerinde satış rakamlarımı ile kapattık.
BVS sadece Türkiye’de değil, dünyanın 30’u aşkın
ülkesine vinç satmanın haklı gurunu yaşamaktadır
BVS Vinç sanayi almış olduğu uygunluk belgeleri ile
de kalitesini bir kez daha kanıtlamıştır.
NOT: Vefa sadece İstanbul’da bir semtin veya bir
bozanın adı değildir. ( Veli SARITOPRAK )

