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Paramızı kafası çalışmayan
adamlara verdik!
Yarım kalmış
yatırımlara da
yeşil ışık

anayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün, geç kaldığı gerekçesiyle
eleştirilen teşvik paketiyle ilgili
olarak, “Ne zaman açıklanmalıydı? 8
ay mı yoksa 4 ay önce mi? Aralık veya
Ocak’ta açıklanmış olsaydı, krizin en
derin hissedildiği zaman, kimsenin para
kazanmadığı, herkesin içine kapanmak
istediği dönemde açıklansaydı, yüzüne
bakan olur muydu?” dedi.
Bölgesel ve küresel güç olma yolu-

S

nun da rekabetçilikten geçtiğine değinen
Ergün, “2006 ihracat 86 milyar dolar olmuş, 50 milyon ton ürün satılmış. Ancak
toplam ihracatı satılan ürüne böldüğümüzde bin 300 dolar olduğunu görüyoruz.
Yüksek teknolojiye dayalı mal ve
hizmet üretmek zorundayız. Bunun
yolu da Ar Ge ve inovasyondan geçiyor” dedi.
Tekno parklarda girimciliğe yönelik
teşvik verdiklerini ve
işlerini kurarken 100
bin TL girişim sermayesi verildiğini hatırlatan Ergün, “Gençler
parayı batırırsa batırsın diyoruz. Bugüne
kadar çok paramızı
kafası
çalışmayan
adamlara verdik, biraz da kafası çalışanlar batırsın. Batmaz
bu para” dedi.
Sanayi ve üniversiteyi
buluşturmak için
Savunma ve Ticaret Bakanı
bir çok sanayicimizi
Nihat ERGÜN
desteklediklerini ak-

ASO Başkanı:
TİM tamamen
gereksiz
bir kuruluş
Ankara Sanayi
Odasının (ASO)
meclis toplantısında konuşan
Başkan Nurettin
Özdebir,
TİM yasasının
Meclis’ten geçmesinin büyük
bir hata olduğunu söyledi. Bu
konudaki görüşlerini ASO
olarak
çeşitli
vesilelerle dile
Nurettin
getirdiklerini
ÖZDEBİR
dile getiren Özdebir, bu uyarıların dikkate alınmadığını belirterek, “TİM tamamıyla
gereksiz bir kuruluştur. Biz Odalar
olarak ihracatçılara gerekli belgeleri zaten ücretsiz sağlıyoruz. Şimdi aynı belgeler için ihracatçı ek
bir bedel ödeyecektir. Dolayısıyla
TİM yasası ihracat vergisi getirmekte, ihracatçılarımızın rekabet
gücünü zedelemektedir. Ayrıca,
ihracatçılık bir meslek de değildir.
Dünya pazarlarına mal satmak için
ülkemize gelen doğruda yabancı
sermaye yatırımları TİM yasasından olumsuz etkilenecektir” dedi.

taran Ergün, “Bakanlığımıza 57 Ar-Ge
merkezi başvurusu yapıdı. Üçü reddedildi. Biri iptal edilirken, 48 tanesine
onay verildi. 16 tanesi İstanbul’da kurulacak” açıklamasında bulundu.
Yeni yatırımlara yönelik olarak
açıklanan teşvik paketinde, yarım kalmış yatırımlar düzenlemenin Bakanlar
Kurulu kararıyla yapılabileceğini vurguladı.
Ergün, sektörel ve bölgesel bazda
yapılacak değerlendirmelerin ardından
yarım kalmış yatırımların hangi teşvik
sisteminden yararlanacaklarına karar
verilebileceğini söyledi. Yarım kalmış
yatırımlar için ayrı bir değerlendirme
yapılması gerektiğini vurgulayan Ergün,
“Yeni sisteme intibakları nasıl sağlanacak? İki sistem arasında nasıl bir fark
oluşuyor? Bu farkı, yatırımcının lehine
düzenleyeceğiz. Yeni teşvik sistemi
Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenebildiği için düzeltmeleri için Bakanlar
Kurulu Kararı yeterli olacaktır. Dolayısıyla yarım kalmış yatırımlara sektörel ve bölgesel bazda bakıp, yatırımcı
lehine bir değerlendirme yapabiliriz”
dedi.
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“Teşvikle yurda dön çağrısı yapıyoruz”
“Maalesef küresel krizde biz de kazazede olduk”

D

ış Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakanı Zafer Çağlayan, 2023’de
500 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanması ve GSYH içinde ihracatın
payının artırılması gerektiğini belirterek, “Bunun için yılda ortalama yüzde 5
büyümek zorundayız. Bunun yöntemleri
de biliniyor” dedi. Çağlayan, “Türkiye
bugün, mobilya, su ürünleri, makine, otomotiv ürünlerini ihraç ediyor. Bu ürünleri
üst üste koyduğumuz zaman dünyaya kafa
tutan bir hale geldi. Bu başarı, Türk sanayisinin rekabette geldiği seviyeyi gösteriyor” dedi.
İhracatta bugün 3 sektörün yaklaşık
20 milyar dolar rakamı yakaladığını, 11
ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat
gerçekleştirdiğine dikkat çeken Çağlayan,
“Türkiye, GSYH’nın üçte birini ihracattan oluşturan bir profil yakalayacaktır”
dedi. Ekonomik krizin olumsuz etkilerinin

de yaşandığına değinen Bakan Çağlayan,
“Böyle bir ortamda Türkiye’nin etkilenmemesini beklemek hayal olurdu. İşimizi
iyi yaparken, büyümede gerekli ivmeyi
yakalamışken maalesef küresel krizde biz
de kazazede olduk” dedi.
Krizin etkilerinin azaltılması için
hükümetin sürekli yeni tedbirler aldığına
dikkat çeken Çağlayan, en son çıkartılan
teşvik paketinin devrim niteliğinde
olduğunu vurguladı. Çağlayan, teşvik
paketiyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Teşvik paketindeki birçok desteği alt
alta koyduğumuz zaman inanıyorum ki
üretim ve yatırıma ciddi destek verecek,
ihracatçımızı rekabet etme noktasında çok
önemli bir ivme kazandıracak. Getirilen
muafiyetlerle ihracatçımızın rekabet şansı
artacaktır. Bu teşvik, yurda dön çağrısı
niteliğinde. 2010 yılı sonuna kadar kampanya şekline dönüştürdüğümüz teşvik siste-

Devlet Bakanı
Zafer ÇAĞLAYAN

minden yerli yatırımcılar ciddi anlamda
faydalanacaklar. Uluslararası yatırımcılar
da güvenebilecekleri limanlar arıyorlar. Bu
noktada Türkiye, son derece önem arz ediyor. Biz bu teşvikle ‘Yurda dönün, rekabet

avantajını bu şekilde değerlendirin’ diyoruz. 2023’de ihracat hedefimizi sadece bir
fantazi olarak koymadık. Şu anda 500 milyar dolarlık rakamın nasıl yakalanacağının
yol haritasını belirliyoruz.”

Kriz, varlık sahiplerini de vurdu!
M
errill Lynch tarafından 2009
yılı için hazırlanan 13. Yıllık
Dünya Varlık Raporu, küresel
mali krizin etkisiyle yoksulluk raporuna
dönüştü. Dünyanın en varlıklı kişilerinin
toplam varlıkları 2008’de yüzde 19,5
oranında bir erimeyle 32,8 trilyon dolara
gerilerken, varlıklı kişilerin sayısında da
önemli düşüş meydana geldi. Dünyanın
varlıklı kişilerin nüfusu da 1,5 milyon kişi

azalışla 10.1 milyon kişiden 2008 yılında
8,6 milyon kişiye indi.
Merrill Lynch tarafından hazırlanan
rapora göre küresel mali krizden
Türkiye’deki Yüksek Varlıklı Kişiler de
payını alırken toplam sayı 2008 yılında
yüzde 29,2 oranında azalarak 47,6 bin
kişiden 33,7 bin kişiye düştü. Bu net
değişimin gerekçesi olarak da, 2008 yılında
GSYH artış hızının azalarak yüzde 1,1’e

Koç: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
ürk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği YİK Başkanı Mustafa Koç, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade ederek,
dünyada ve Türkiye’de “kriz dibi
gördü mü, çıkış başladı
mı” ve çıkış sürecinin
hangi harfe benzeyeceği
tartışmalarının alabildiğine
sürdüğünü kaydetti. Koç,
“Ancak asıl tartışılması
gereken konu bizce çok
farklı. Bu tartışma kısaca,
kriz sonrası dünyada daha
etkili, daha verimli, daha
rekabetçi bir ekonomik
yapı nasıl oluşturulabilir, Mustafa KOÇ
bu yapı hangi yeni iş
alanlarını yaratır, biz bu yapıda nasıl bir
roloynayabiliriz” dedi.
Teşvik paketinde daha çok kaynaklar konusunda kafalarında bazı soru
işaretleri olduğunun kaydeden Koç, zaten artmakta olan bütçe açıklarının bu
yeni programın işlerlik kazanmasıyla
daha da artacağını söyledi. “Bu açıklar
ne şekilde finanse edilecek” diye soran
Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kısıtlı olan iç tasarruflara

T

başvurulacak
olursa,
büyümenin
finansmanı konusunda çok ciddi bir
sorunla karşı karşıya kalmaz mıyız?
Büyümeyi dış kaynakla finanse etmeyi
düşünüyorsak, bunu nasıl bir model
içinde gerçekleştireceğiz?
Bütçe istikrarı için önemli
olan faiz dışı fazladan
tamamıyla vaz mı geçiyoruz? Vazgeçmiyorsak,
bunu sağlamak için hangi ek
yapısal tedbirleri uygulamayı
düşünüyoruz?”
Koç, Türkiye’nin sürdürülebilir ve sosyal açıdan tatmin
edici bir istihdam düzeyine
erişmesi, artan bölgesel gelir farklılıklarını azaltması
ve insan sermayesini güçlendirmesi için
en az on sene süreyle yüzde 6’lık bir
büyüme hızını yakalaması gerektiğinin
altını çizdi.
Koç, “Yaşanılan günlere odaklanmaktan ve kısa vadeli düşünmekten
kendimizi
kurtarmak
zorundayız.
Geleceğimizi planlamazsak, bugünün
sorunlarına da sağlıklı çözüm üretemeyiz.
El ele veremezsek, küresel ekonominin
yeni dönemine elimiz boş gireriz” dedi.

düşmesi, İMKB piyasa değerinin yüzde
58.7 oranında azalması, konut fiyatlarının
yüzde 15-yüzde 40 oranında azalması
olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Raporun sonuçlarını İstanbul’da
bir basın toplantısıyla açıklayan
Merrill Lynch Türkiye Genel
Müdürü Kubilay Cinemre “Bu
benzeri görülmemiş düşüşler gerek Varlıklı Kişiler nüfusunu ve
gerekse de varlıklarını 2005 yılı
sonundaki seviyelerinin de altına
indirerek, 2006 ve 2007’deki iki
yıllık güçlü büyümeyi silip yok
etti” dedi. Cinemre, Varlıklı Kişiler
nüfusunun varlıklarındaki düşüşü
ancak 2011’de telafi edebileceğini
ve 2007 seviyelerini yeniden
yakalayabileceğini belirtti. Cinemre, yapılan hesaplamaların 2013’te
varlıklı kişilerin varlık toplamının
48,5 trilyon dolara ulaşacağını
gösterdiğini ve Asya Pasifik bölgesinin
de 2012’de varlık toplamında Kuzey
Amerika’yı geçeceğini kaydetti.

Makine sektörüne
teknik komite oluşturulacak
Makine
sanayinin
rekabet
edebilirliğini artırmak amacıyla Makina
Teknik Komitesi oluşturulacak. Tebliğe
göre makinalarla ilgili mevzuatın
hazırlanması, uygulanması ve makina sanayinin rekabet edebilirliğinin
artırılması
konularında
yapılacak
çalışmalara alt yapı oluşturacak bir
teknik komitenin oluşturulması ve bu
komitenin çalışma usul ve esaslarını
belirlendi. Sanayi Genel Müdürlüğü’nü
temsilen iki üyenin bulunacağı Makine
Teknik Komitesi’nde (MAKTEK)
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği
Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ölçül-

er ve Standartlar Genel Müdürlüğü ve
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünü temsilen birer üye bulunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üyenin
yer alacağı komitede, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nca seçilecek üniversitelerin Makina Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerini temsilen
bir üye olacak. Komitede birer üye ile
yer alacak kuruluşlar arasında Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk
Standartları Enstitüsü, TOBB, Makine
İmalatçıları Birliği gibi birçok sektör
temsilcisi kuruluş olacak.
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Hayata ve
bugüne dair…

Parasını harcamayan var
TOBB Başkanına göre ekonomik kriz döneminde parasını harcamayan bir kesim var.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Kriz Varsa
Çarede var kampanyasında, “Para mı
var, Nasıl harcayacağız?” eleştirilirini
değerlendirerek, “Kime paran var mı
diye sorsan yok der. Ama Türkiye’de
bir üst kesim var. İkinci bir kesim devar; o da parası olup da harcamayanlar” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Bizim emekli, memur ve yeşil kartlı kesimimiz de var.
Ben fildişi kulelerde yaşamıyorum.
Yılda 240 bin kilometre yol kat edi-

O

yorum. Biz Türkiye de harcama kapasitesi olmayanlara da biliyoruz. Onlar için de harcama çeki verilmesini
önerdik ABD’de olduğu gibi. Ama
Başbakan yardımcısı, “Harcama çeki
söyleme Başkan” dedi. Ama o zaman
başka bir çözüme ihtiyaç var dedim.
Bunla ilgili müzakereler sürüyor”
diye konuştu. Türkiye’deki herkesi
kampanyaya destek verme çağrısında
bulunan Hisarcıklıoğlu, “Kepenk indirmek istemiyorsan bu kampanyaya
katılmalısın. Biz bunu ülkemiz için
yapıyoruz” dedi.

“Teşvik sisteminin felsefesini bozmayız”

D

evlet Bakanı Cevdet Yılmaz,
hükümetin açıkladığı yeni
teşvik sisteminin “kul yapısı
olduğunu, eleştiriler olabileceğini belirtti. Yılmaz, hükümet olarak belirsizlik ortamı bozacak herhangi bir adım
atmayı düşünmediklerinin vurguladı.
Devlet Bakanı Yılmaz, Hükümetin son açıkladığı yeni teşvik sistemine
yönelik bir takım itirazlar ve eleştiriler
olduğunu belirterek yeni teşvik
sisteminin “kul yapısı” olduğunu, bu
nedenle de eleştirilerin olabileceğini
vurguladı. Hükümet olarak belirsizlik ortamı yaratacak şekilde kuralları
gevşetmek istemediklerini dile getiren Devlet Bakanı Yılmaz, 2010
yılı sonuna kadar yeni teşvik sistemindeki temel felsefeyi bozacak
bir adım atmayı düşünmediklerinin
altını çizdi. Yeni teşvik sisteminde
bütün illerin teşvik kapsamına
alındığını ve az ya da çok teşvikten
yararlanacaklarını ifade eden Yılmaz,
teşvik sisteminde 1. Bölgede yer alan
illerde bulunan yatırımcıların büyük
proje yatırımlarıyla Türkiye’nin dört
bir yanında yapacağı yatırımlarla
teşvik almasının mümkün olduğunu
anımsattı. Yılmaz, Özellikle Ankara’nın büyük projelere dikkatle
yoğunlaşmalarını önerdi. Yeni teşvik
sistemini gündeme getirirken, ana
mantığının Türkiye’nin büyüme
ihtiyacı olduğuna değinen Yılmaz,
küresel krizden çıkışta Türkiye ekonomisinin hazırlıksız yakalanmaması
ve kriz sonrası oluşacak ihtiyaca

hızlı uyum sağlayacak kapasitenin
oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.
“Finans krizi, sosyal krize
doğru yol alıyor”

İstihdam paketiyle hem dünyada
yaşanan krizin etkilerini hafifletmek,
hem de işgücü piyasalarını daha
güçlü hâle gelmesini hedeflediklerini
açıklayan
Devlet Bakanı Yılmaz,
“Dünyada başlayan
finansal kriz, ekonomik krize dönüştü.
Bunun sonucunda da
istihdam da sorunlar yaşandı ve sosyal
krize doğru yol almaya başladı. Bu nedenle hükümet olarak
işin sosyal boyutuna
yoğunlaştık. Krizin
etkisini hafifletecek
tedbirleri
alırken,
diğer taraftan da işgücü piyasasının
niteliklerini
artırmak,
esneklik
sağlamak, aktif işgücü politikalarını
desteklemek gerekiyordu. İstihdam
paketini de bu nedenle gündeme getirdik. Kalıcı ve sürdürülebilir istihdam artışı için, 200 bin insanımıza
yönelik eğitim programı gündeme
getirdik. Eğitim programlarında
özellikle işgücü piyasasının talep
ettiği alanlarda eğitim verilecek.
Diğer taraftan gençlerimizin ücretli
staj yapmasını sağlıyoruz. Toplum

yararına çalışma programlarında
150 bin işsizime kısmı zamanla iş
vereceğiz. KOSGEB ve İŞKUR
programıyla girişimcilerimize destek
verilecek. Kredi Garanti Fonu’yla ise
ilk etapta 1 milyar TL kredi ayrıldığı.
Kredi Garanti Fonu zaten sistemde
bulunuyor. Kredi Garanti Kurumu ise
mevcut yapıyı da kapsayacak şekilde
oluşturulacak” diye konuştu.

Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ

stim Vakfı yayını
olarak
büyük
ilgi
gören “Hayata Dair” kitaplarında harika öyküler
var. Yaşadığımız ruh haline “şıp” diye uyan öyküler. Hayata dair, bize dair,
bugüne ve yarına dair…
“Bir Kelebeğin Dersi”
Kemal ÇEKÜÇ
başlıklı öykü şöyle:
“Bir gün, kozada küçük bir delik belirdi; bir
adam oturup kelebeğin saatler boyunca bedenini bu
küçük delikten çıkarmak için harcadığı çabayı izledi. Ardından sanki ilerlemek için çaba harcamaktan
vazgeçmiş gibi geldi ona.
Sanki elinden gelen her şeyi yapmış ve artık
yapabileceği bir şey kalmamış gibiydi. Böylece adam,
kelebeğe yardım etmeye karar verdi. Eline küçük bir
makas alıp kozadaki deliği büyütmeye başladı. Bunun
üzerine kelebek kolayca dışarı çıkıverdi Fakat bedeni
kuru ve küçücük, kanatlar buruş buruştu.
Adam izlemeye devam etti. Çünkü her an
kelebeğin kanatlarının açılıp açılıp genişleyeceğini ve
bedenini taşıyacak kadar güçlenebileceğini umuyordu.
Ama bunlardan hiçbiri olmadı! Kelebek, hayatının
geri kalanını kurumuş bir beden ve buruşmuş kanatlarla yerde sürünerek geçirdi.
Ne kadar denese de asla uçamadı. Adamın iyi
niyeti ve yardımseverliği ile anlayamadığı şey, kozanın
kısıtlayıcılığının ve buna karşın kelebeğin daracık bir
delikten çıkmak için göstermesi gereken çabanın,
Tanrının kelebeğin bedenindeki sıvıyı onun kanatlarına
göndermek ve bu sayede de kozanın kısıtlayıcılığından
kurtulduğu anda uçmasını sağlamak için seçtiği bir
yol oluşuydu.
Bazen yaşamda tam olarak ihtiyaç duyduğumuz
şey çabalardır. Eğer Tanrı, yaşamda herhangi bir
çaba olmadan ilerlememize izin verseydi, o zaman bir
anlamda sakat kalırdık. O zaman olabileceğimiz kadar
güçlenemezdik. Asla uçamazdık.
Güçlü olmak istedim… Ve Tanrı beni güçlendirmek
için zorluklar yolladı.
Bilgelik istedim. Ve Tanrı çözmem için sorunlar
yolladı.
Başarı istedim. Ve Tanrı bana çalışmam için zeka
ve kas gücü verdi.
Cesaret istedim. Ve Tanrı bana üstesinden
gelmem gereken sorunlar verdi.
Sevgi istedim. Ve Tanrı bana, yardımcı olmam
için sorunlu insanlar yolladı.
İyilik istedim. Ve Tanrı bana fırsatlar yolladı.
İstediğim hiçbir şeyi elde edemedim... Ama ihtiyaç duyduğum her şeyi elde ettim.
Yaşamınızı korkusuzca yaşayın, zorlukların tümüne
göğüs gerin ve onların üstesinden gelebileceğinizi
açıkça gösterin.”
Bu hikaye kişisel, bölgesel, ulusal, küresel
sorunlarımıza da dairdir… Çok da günceldir.

3

ASO Başkanı Nurettin Özdebir
de yeni teşvik sisteminde özellikle 3. bölgede kalan bazı illerin
sanayileşmede çok ciddi mesafe kat
ettiğine dikkat çekerek, bu durumun
1. bölgede yer alan iller için haksız
rekabete neden olacağını ifade etti.
Özdebir, bu nedenle sosyo-ekonomik
gelişmişlik sıralamasında Bakanlar
Kurulunun yetkisinin kullanılarak
özellikle 3. bölgede yer alan bazı illerin sıralamasının gözden geçirilmesi yerinde olacağını vurguladı.

Krizi hisseden sektörler birleşiyor

K

üresel kriz nedeniyle yavaşlayan birleşme ve satın
alma süreci, krizin lojistik ve ilaç sektörlerine hareketlilik getirdi.
Edinilen bilgiye göre küresel kriz nedeniyle yavaşlayan birleşme ve satın alma süreci, şirket fiyatlarının
düşmeye başladığı alanlarda, tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de hareketlenmeye başladı. Özellikle pek çok
oyuncusu bulunan ve fazlasıyla parçalı bir yapı sergileyen
gıda, perakende, lojistik ve ilaç sektörlerinde önümüzdeki
günlerde birleşme ve satın almaların artacağı belirlendi.
Ernst & Young Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm
Başkanı Müşfik Cantekinler, küresel krizin finans sektöründe başlamış olması nedeniyle, krizin yansımalarının

ilk etapta bu sektörde faaliyet gösteren şirketler tarafından
hissedildiğini söyledi.
KOBİ birleşmelerini teşvik eden düzenlemenin genel itibari ile olumlu olacağını söyleyen Cantekinler,
“Türkiye’de genellikle finansman yapıları zayıf olan
KOBİ’lerin özellikle krizin etkisiyle sınırlı finansman olanakları, ilgili sektörlerdeki daralmalar ve kriz nedeniyle artan rekabet nedeniyle zor durumda oldukları bir dönemden
geçiyoruz. Bu nedenle, birleşmelerin desteklenmesi amacıyla verilen vergi desteğini olumlu karşılıyoruz. KOBİ
piyasasının birleşme gibi karmaşık bir işlemi özümsemesi
ve yeni mevzuata hakim olunması için de belli bir zamanın gerekli olacağına inanıyoruz. Bu sebeple birleşme gö-

rüşmeleri açısından verilen sürenin bir miktar uzatılması
faydalı olabilir. Süreç içerisinde KOBİ sahiplerinin birkaç
başarılı örnek oluştuktan sonra bu konuya ilgilerinin artacağını düşünüyoruz” dedi.
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Büyükşehir Genel Sekreteri
Ostim’i inceledi

A

nkara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Altan Raşit Civan,
ASKİ Genel Müdürü Kâmil Kılıç
ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri yetkilileri OSTİM OSB’yi ziyaret ettiler. Ostim
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve
Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna ile görüşen Civan ve beraberindekiler, Ostim’deki
sanayi ürünlerinin belediye tarafından kullanılmasına yönelik düşüncelerini dile getirdiler. Genel Sekreter Civan, Ostim’den
özellikle ANKARAY ve metro işletmesinde kullanılan kimi parçaların yerli sanayiden teminini istediklerini, bu konuda
Ostim’e güvendiklerini söyledi.
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Ay-

dın da yerli üretimin değerlendirilmesine
yönelik kamu kuruluşlarının İhale Yasası,
bürokrasi ve benzeri sorunları bulunduğunu; bu durumun ülkeye zarar verdiğini
söyledi. Aydın, sanayileşmede yerel yönetimlerin talepleri ile savunma sanayine yönelik tedarik sektörünün birçok ülkede endüstrinin gelişmesinin temel mekanizması
olduğunu anımsattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Civan ve beraberindekiler daha sonra bölgedeki bazı işyerlerini
ziyaret ederek sanayicilerle görüştüler.
Civan, OSTİM OSB’nin Büyükşehir
Belediyesinden beklentilerini yerine getirmek için iyi niyetle çaba gösterecekleri
sözünü de verdi.

İŞİM Kümesi sektörel
analizleri tamamladı
Küme üyelerini kaynaştırmak ve
yeni fikirler üretmek
amacıyla her ay düzenlenen İŞİM Kümesi kahvaltısı Lale
Restoran’da yapıldı.
İŞİM Kümesi Kahvaltılarının bu ayki
sponsorluğunu Halkbank üstlendi.
Kahvaltılı toplantının açılış konuşmasını
yapan OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, küme faaliyetlerinden bahsederek üniversite-sanayi işbirliğinde Çankaya
Üniversitesiyle yaptıkları çalışmaların örnek teşkil ettiğini belirtti. Akademisyenlerin sanayinin
içinde daha çok yer alması gerektiğini vurgulayan Aydın, bu ortak
çalışmalar arttıkça ve geliştikçe
öğrencilerin, akademisyenlerin,
sanayicilerin ve ülkenin bütününün ayrı ayrı yarar sağladıklarını
söyledi. “Bütün üniversitelerin
son sınıflarında yapılan projeleri
sanayicilerle buluşturmak istiyoruz” diyen Aydın, en önemli
boşluğu Çankaya Üniversitesinin
doldurduğunu ifade etti.

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya B. Güvenç de sektörel analizlerin tamamlandığını belirterek “Biz üniversite olarak bundan sonra hangi adımı, hangi yönde
atacağımızı görecek hâle geldik. Bunu görmeden de ciddi işlere girmek istemedik. Ama
önümüzdeki resim çok netleşti. Hangi işlere
girişeceğimize birlikte karar vereceğiz” dedi.
Güvenç’in ardından söz alan Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Levent Kandiller ise önceki toplantıda
konuşulan “güçlü ve zayıf yanlar” ile ilgili
bir rapor sundu ve sektörel analiz sonuçları
küme üyelerine aktarıldı.
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Gelir İdaresi ‘vergi yüzsüzleri’ni ilan edecek
elir İdaresi Başkanlığı,
“vergi yüzsüzleri”ni 15
Temmuz - 15 Ağustos
tarihleri arasında açıklayacak.
150 bin TL ve üzerinde borcu
bulunan vergi mükelleflerini
ilk etapta vergi dairelerinde
ilan edecek olan Gelir İdaresi
Başkanlığı, 1 Eylül tarihi itibariyle ise kurumun internet sitesi aracılığıyla yayımlayacak.
Resmi Gazetede yayımlanan “Kesinleşen Vergi ve
Cezalar ile Vadesi Geçtiği
Halde Ödenmemiş Vergi ve
Cezaların Açıklanmasına İlişkin VUK Genel Tebliği”nde,
ikmalen, re’sen veya idarece
yapılan tarhiyatlar dolayısıyla
kesinleşen vergi ve cezalar ile

G

vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usullere yer
verildi.
Tebliğe göre vergi daireleri 150 bin lira ve üzerinde vergi borcu bulunan mükellefleri
ilan edecek. Borçluların listesi
GİB’in internet sitesinde 1 Eylül 2009 tarihinde yayınlanacak. Borçlularla ilgili yapılacak açıklamada, 31Aralık 2008
tarihi itibarıyla vadesi geçtiği
halde 30 Haziran 2009’a kadar
ödenmemiş vergi ve cezalar
ile 1 Haziran 2008 - 31 Mayıs
2009 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların da olması
dikkate alınacak. Vergi dairelerinde ve GİB internet sitesin-

de yayınlanacak “vergi yüzsüzleri” listesine 4811 Sayılı
Vergi Barışı Kanunu’na göre
vergi borcu taksitlendirilen ve
taksit ödeme süresi henüz sona
ermemiş olanlar girmeyecek.
Hazine Müsteşarlığı Belediye
Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul
edilen, büyükşehir belediyeleri
veya belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin
yüzde 50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ve belediyeye ait şirketlerin vadesi
31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayanlar da yüzsüzler
listesine dahil edilmeyecek.

Kaya: Tüketici 1 kuruşuna bile sahip çıkmalıdır
“Marketler, ‘kuruş yok ne yapalım. Para üstü olarak veremiyoruz’.
Diyorlar. Fakat, Merkez Bankası bu kuruşları dağıtıyor.
Gitsinler oradan alsınlar. Vatandaşı mağdur etmesinler”

T

üketiciler Birliği Genel Başkanı
Nazım Kaya, Merkez Bankası’nın
piyasaya sürdüğü 1 kuruşların birçok iş yerinde özellikle marketlerde para
üstü olarak verilmediğini belirterek, “Tüketici bu nedenle zor durumda kalıyor ve
tüketicinin hakkı yeniyor” dedi.
Kaya, tüketicilere özellikle marketlerde yapılan alışverişlerde para üstü
olarak 1 kuruşun verilmediğini, bu nedenle vatandaşların hakkının yenildiğini
kaydetti. Tüketicilerin, tam para üstlerini
alamadıkları için kredi kartına yöneldiklerini belirten Kaya, esnafın bu konuda
duyarlı olması gerektiğini vurguladı.
Kaya, “Marketler, ‘kuruş yok ne yapalım.
Para üstü olarak veremiyoruz.’ diyorlar.
Fakat, Merkez Bankası bu kuruşları dağıtıyor. Gitsinler oradan alsınlar. Vatandaşı
mağdur etmesinler” dedi. Kaya, “Bize
gelen şikayetler var. İddialar var. Bazı
market sahipleri, kasiyerlerine gün içinde

yapılan alışverişlerde gün sonunda kasa
fazlası çıkarmaları için baskı yaptıkları
ile ilgili iddialar bunlar. Yetkililer dene-

Tüketici yılda 3.6 milyar dolar
ödemekten kurtuldu

T

ük ti i D
üketici
Dernekleri
kl i F
Federasyonu
d
(TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, Meclis Genel milletvekillerine teşekkür ediyorum” dedi. Takipteki
kredi kartları borçlarının yeniden yapılandırılmasının da yerinde olduğunu
ancak sorunu çözmeye yetmeyeceğini
ifade eden Çetin, sorunun kalıcı çözümü
için kredi kartı faiz oranlarının mevduat
faizi oranlarına paralel hale getirilmesi
gerektiğini bildirdi. Kredi kartı kullanıcılarının kartı nasıl kullanacakları
konusunda bilinçlendirilmesini isteyen
Çetin, kart kullanımını teşvik eden yanıltıcı reklamlara izin verilmemesinin
de yeni kart mağdurlarının ortaya çıkmaması açısından yararlı olacağını sözlerine ekledi.

timlerini arttırmalı
ve tüketici hiçbir
şekilde mağdur edilmemeli” dedi.
TÜDEF Başkanı Ali Çetin de konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Tüketiciler yapmış oldukları alışverişlerde 1 ya da 2 kuruş para

üstlerini istemekten utanıyorlar ve asıl
sıkıntı bu noktada doğuyor. Marketlerin
ya da işyerlerinin böyle bir yaklaşımı
yok. Fakat kasiyer ile tüketici paralel bir
bakış açısına sahip. Sanki alan razı veren
razı bir durum söz konusu” dedi. Çetin,
vatandaşın 1-2 kuruşu önemsemediğini
kaydederek, şöyle dedi: “Tüketiciler paralarının üstünü istemeyi ayıp sanıyorlar.
Mesele 1 kuruş 2 kuruş değil. Mesele
ürünün eden fiyatından fazla bir fiyata satılması. Bunun enflasyona da önemli bir
yansıması oluyor. Bu durum tüketiciyi
de yeri geldiğinde market sahibini de etkiliyor. Bazı kasiyerler, müşteri ile sorun
yaşamamak için fiyatları aşağıya çekiyorlar. Alışverişlerde tüketicinin yüzde 80’i
faturalarını kontrol etmiyorlar. Ürünler
faturalara çift yazılıyor. Genelde kasada
çalışan personelin kusuru. Tabi işyerleri de mutlak suretle kasalarında 1 kuruş
bulundurmalıdır. Marketlerde buna önem
vermiyorlar. Bu da tüketiciyi kredi kartına ve taksitli alışverişle sevk ediyor. Bu
noktada vatandaşı bilinçlendirmek gerekiyor.”

Tarım arazisinde sanayiye yargı freni
akarya 2. İdare Mahkemesi, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı
dava üzerine, Düzce Beyköy beldesindeki 122 hektarlık 1.
sınıf tarım arazisinde organize sanayi bölgesi yapılmasını öngören Toprak Koruma Kurulu kararını iptal
etti. Kararı değerlendiren
Ziraat Mühendisleri Odası
Başkanı Gökhan Günaydın,
“Bundan önce de AdanaPozantı, ve ÇanakkaleBiga’da verimli tarım alanlarına sanayi bölgelerinin
kurulmasını mahkeme kararları ile engellemiştik. Elde ettiğimiz mahkeme kararları ve devam eden davalarımız
Toprak Koruma Kurullarının 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasa-

S

sının amacına uygun çalışmadığını göstermektedir” dedi.
Tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmadan gelecek kuşaklara
taşınabilmesi için siyasilerin keyfi kararlarının engellenmesi ve Toprak Koruma
Kurulları üzerindeki siyasiekonomik baskılara son
verilmesi gerektiğini ifade
eden Günaydın,“Alternatif
alanlar varken, zaten kısıtlı
miktardaki mutlak tarım arazilerinin imara açılarak geri
dönüşümsüz bir şekilde kaybedilmesi, çok önemli bir
ulusal kaynağımız olan toprağın heba edilmesi anlamına gelmektedir. Bu toprak katliamını durdurmak için mücadelemizi bundan
sonra da sürdüreceğiz” diye konuştu.
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Kardeş Irak’a da Ostim kurulacak

O

stim Modeli’ni ülkelerine taşıyacak olan komşu ülke Irak’ın
NASIRİYE Yatırım Komisyonu üyesi 5 kişilik heyet Ostim’e geldi.
Ostim’deki üç günlük çalışma programı

çerçevesinde projenin
detayları ele alınıyor.
Heyet Ostim Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın ile birlikte Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan’ı ve dış ticaret
yetkililerini de ziyaret
etti. Heyet daha sonra
Ostim’de bölge yönetimi
ve çözüm ortakları ile
toplantılara katıldı.
Heyette Dhi-Qar Valisi Talip Kadhim Abdulkareem, Dhi-Qar Yatırım
Komisyonu Başkanı Dr. İsmael Abdul-

hussin Radhi, Sanayi Bakanlığı Temsilcisi Adil Kudhair Lafta, Endüstriyel
Yatırımlar Yatırım Komisyonu Üyesi
Mazen Sabah Ahmed ve Özel Kalem
Müdürü Alaa Saad Ali bulunuyor.
Irak’ın NASIRİYE bölgesinde kurulacak “NASIRİYE OSTİM” projesi
için geçtiğimiz aylarda ön anlaşma yapılmış olup; konu Irak ve Türkiye arasındaki ikili resmi görüşmelerde resmen
kabul görmüştü. Ostim’in bilgi, deneyim, yatırım, imalat ve işletme gücünü
aktaracağı proje iki ülkenin sadece ticari
değil, sosyal ve kültürel ilişkilerini de
geliştirecek bir altyapı sağlayacak.

Şanlıurfalı sanayiciler Ostim’i inceledi
Şanlıurfa’da kurulan OSB’ler OSTİM modeli ile yeniden yapılanacak. Bölgeden gelen heyet iki gün
süre ile Ostim OSB birimlerini ve bölge firmalarını mercek altına aldı.

Ş

anlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
Sabri Ertekin, Şanlıurfa OSB
Müdürü Remzi İnalı, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı yetkilileri, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yöneticilerinin
de içinde bulunduğu heyet Ostim’de
inceleme yaptı.
Gezi hakkında bilgi veren Şanlıurfa OSB Müdürü Remzi İnalı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertekin
Ostim’deki yapılanmadan ve bölge yönetiminin deneyiminden yararlanmak
istediklerini söylediler.
Şanlıurfa 1. OSB’nin altyapısının
yüzde 97 oranında bittiğini belirten İnalı, OSB Müdürü 2. OSB’nin de altyapı
çalışmalarının devam ettiğini ve Avrupa Birliği hibe fonundan desteklendiğini söyledi. İnalı, “Bölgemizi geliştirmek için diğer bölgeler hakkında bilgi
topluyoruz. Organize Sanayi bölgemizi
en iyi şekilde oluşturmak istiyoruz.
Bunun için Eskişehir OSB ve Ostim’i
incelemeyi uygun gördük. Gelişmiş

OSB’ler bize örnek olacak.
İnceliyoruz. Birlikte buradayız. Onlardan örnek alıp
Şanlıurfasıza Güneydoğu
bölgemize adapte etmek
istiyoruz. Ostim’i çok gelişmiş gördüm. Deneyimli
bir bölgemiz. Onlardan
ders alacağız. İstişare içinde uygulamak istiyoruz.”
Şanlıurfa Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Sabri Ertekin de sanayinin bölgede
emekleme aşamasında olduğunu, daha
çok tarıma dayalı bulunan ekonomi nedeniyle sanayileşmenin geç başladığını
söyledi. Ertekin şunları söyledi:
“Gelirler daha çok tarıma dayalı olarak
elde edildiği için sanayileşmeye önem
verilmemiş. Sanayileşme 1997’li yıllarda başlamış. Diğer bölgelere göre
geç kalınmış. Özellikle 1. OSB’de
mevsimlik çalışmalar olmuş. Gönlümüzden geçen 12 ay sürekli çalışılan
sanayi tesisleri kurmak; istihdamı artırmak. Bunun için ülke içinde ve dışında

başarılı olmuş bölgeleri gezip örnek alıyoruz. Onların deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Ostim, daha önceden
sanayi ile ilgilendiğim için biliyorum.
Önceleri küçük sanayi sitesi niteliğindeydi, şimdi büyük aşamalar kaydetti.
İhracatta sesini duyurdu. Başbakanımız
bile bir iş yapılacağı zaman ‘Ostim yapar’ diyor. Tabii bu bizi memnun ediyor. Biz de bu bölgedeki örnek OSB
uygulamalarından yararlanmak istiyoruz. İlerde Başbakanımıza ‘bir de Şanlıurfa var, oraya da bakın’ dedirtmek
istiyoruz.”

Ostim OSB 2008 Genel Kurulu yapıldı

O

stim OSB 2008 yılı Genel Kurulu yapıldı ve iki yıl görev yapacak yeni yönetim belirlendi.
OSB’ye bağlı birimlerin faaliyetlerini
içeren basılı ve görsel sunumların ardından yönetim ve denetim kurulu raporları
ile yeni çalışma yılı raporları ibra edildi.
Divan Başkanlığını Erol Barutçu’nun
yaptığı genel kurulda daha sonra yönetim organları seçildi.
Yeni belirlenen yönetim kurulu, yedekler ve denetim kurulu ile OSB Üst
Kurulu temsilcileri oylanarak kabul edildi. Tek listenin aday olduğu genel kurulda; Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Ahmet
Mithat Ertuğ, Evren Bulut ve Ahmet
Karagöz asil, Recep Peker, Remzi Gedikoğlu, Mehmet Efe, N. Hüseyin Kabaksız, İhsan Dokur yedek yönetim kurulu
üyeliklerine seçildi. Denetim Kuruluna
ise Mustafa Korkmaz ve Erol Barutçu
seçildi.

OSB üretim
iklimini hazırlıyor
Genel Kurul sunuşunda şu görüşlete yer
verildi: “Ostim, sanayileşme tarihimizde
Anadolu’ya, ‘Anadolu Kaplanları’ dediğimiz KOBİ’lere örnek olan ilk üretim
alanlarındandır. Ve bu örnek olma görevini sürdürmektedir.
Bir grup idealist girişimcinin

Merhum Cevat Dündar öncülüğünde
1967’de temellerini attığı Ostim, 1997
yılında OSB statüsü kazanarak hem altyapı, hem de üst yapı inşasını şekillendirme ve yönetme iradesini elde etmiştir.
OSB süreci ile başlatılan topyekûn bilinçlenme çabası işadamlarımızın yönetim
ve üretim ilişkilerini
değiştirmiş; yeni güç
birlikleri, kümelenme,
rekabet, dış ticaret, tanıtım, bilişim, iletişim,
nitelikli ürün ve tanıtım
gibi kavramlara verilen
önemi artırmıştır.
OSTİM bugün sadece sanayinin planlı
yerleşme ve büyümesine değil, bölgesel
kalkınma projelerine de ilham vermekte; hem uluslararası bir model hem de
iddialı sektörel ürünleri ile marka olarak
değer kazanmıştır.
Sanayi, ticaret, finans, yatırım, pazarlama, haberleşme, sağlık, mesleki
eğitim, ilköğretim, meslek okulları, sivil
toplum, konut ve KOBİ destek kuruluşları ile Ostim bir modeldir. Devlet
büyüklerimiz “Ostim bir KOBİ laboratuarıdır” görüşünü dile getirirken, kamu
kuruluşlarımız sanayicilere yönelik politikalarında Ostim’i ‘pilot bölge’ olarak

değerlendirmektedir. Ostim yatırımcı
için, girişimci için üretim iklimi ve
üretim maliyetleri açısından bir cazibe
merkezidir. Girişimcilerimiz bürokratik
engellere takılmadan daha ucuz ve hızlı
altyapı hizmeti,
daha ucuz enerji,
güvenlik ve çevre
koruma hizmetleri
alabilir.
Üyelerimiz OSTİM çatısı
altında kurulmuş
birimlerden fuar,
tanıtım, mesleki
eğitim, danışmanlık, üniversite sanayi işbirliği, internet ve nitelikli eleman
temini gibi konularda kolayca destek
alabilmekte, projelere ortak olabilmektedir.
Üretime yönelik çabaların ve organizasyonların temel amacı insana hizmet
etmektir. Bizim de Ostim OSB yönetimi
olarak amacımız özveri içinde üretim
yapan üyelerimize, bölgede yaşayanlara ve nihai olarak halkımıza hakkaniyet
içinde hizmet etmektir.
Ostim’in kurulmasında, büyümesinde ve gelişmesinde katkısı olan herkese
minnet ve şükranlarımızı sunar; üretimi
ve hizmeti gaye edinen tüm Ostimlilere
başarılar dileriz.”

Birim
hikâyeleri
Merhaba…
Bu sayıda sizlere Müşteri İlişkileri ve Halkla İlişkiler Birimlerinin hikâye
havuzunu dolduran tebessümlü vakalardan birkaçını
Arzu AKAY
aktarmak istiyorum. Yaptığımız işi sevimli hale getiren, “bunu da gördüm ya”
dedirten pek çok şey yaşarız hepimiz mesai saatlerinde.
Bu tür deneyimleri en sık yaşayan birimlerden biri olarak
sizleri hikâyelerimle baş başa bırakıyorum.
Ostim’in seçilmiş talep ve şik
şikâyetleri;
yetleri;
Ocak ayı gibi çalan bir telefona “alo” diyorum.
Karşımda kibar ve kendini iyi ifade edebilen bir hanımefendi, “bana yardımcı olabilir misiniz?” diyor. “Elbette” diyorum. Ve o soru geliyor:
“Sizi İngiltere’den arıyorum, Ostim’in ismine internette araştırma yaparken ulaştım, acaba Ostim’de deve
kuşu derisi pazarlayabileceğimiz bir yer var mı?”
Aman Allah’ım henüz 3G teknolojisini kullanmadığımıza göre, bunun kamera şakası olma ihtimali yok, ayrıca telefonun ucundaki ses oldukça seviyeli. “Pardon”
diyorum, “pazarlayacağınız ürünü tekrarlar mısınız?”.
“Deve kuşu derisi” diyor sakince.
Tekstil alanında faaliyet gösteren firmalarla görüşmelerini tavsiye edip, iletişim bilgilerini aldıktan sonra
dostane bir şekilde konuşmamızı bitiriyoruz. Bu görüşme hikâye havuzumuzda tebessüme dair bir parça olarak
yerini alıyor.
Bir örnek daha;
Nisan ayının yoğun bir öğleden sonrası, telefon çalıyor;
“Hanımefendi bir şikâyetim var” diyor karşıdaki ses.
Şikâyeti not almak için elime kalemi alıyor ve “buyurun” diyorum. “Hanımefendi bu duvar üstümüze yıkılırsa ben de gelir sizin binanızın duvarını yıkarım” diyor
telaşlı ses.
Ve ardından yüksek sesle ardı ardına cümleler kuruyor. Hafızamda duvarın yıkılmak üzere olduğu bir yer
canlanıyor, ekibimiz çalışma yaparken duvara zarar verdi veya beşinci aramasına rağmen ekip olaya müdahale
etmedi gibi düşünceler geçiyor aklımdan. Nihayetinde
en tiz sesimi kullanarak beyefendinin konuşmasına ara
verdiriyor ve neden bu denli kızgın olduğunu soruyorum.
“Yan komşum tadilat yapıyor ve benim duvarım sallanıyor, ben de gelip sizin duvarınızı yıkacağım” diyor.
Enteresan, bizim duvarla ilgili bir sorun var ama çözemiyorum.
-Bizi daha önce aradınız mı? diyorum.
-Hayır.
-Peki, komşunuzla konuştunuz mu?
-Hayır.
-Peki beyefendi sakin olun, ekibimiz gelip çözmeye
çalışacak.
-Siz gelene kadar bu duvar yıkılırsa, ben de sizin duvarınızı yı…..
-Tamam biz ulaşıncaya kadar yıkılmaması için dua
edeceğim, adresiniz?
Sonucu merak ediyorsunuz değil mi?
Ekip adrese ulaştı, şikâyetçi ile komşusu bir araya
getirildi, duvarda çatlaklar oluştuğu görüldü, komşu verilen zararı karşılayacağını temin etti, el sıkıştılar. Ekibimiz döndüğünde şaşkındı, ben mutluydum, duvarımızı
kurtardığımız için.
Tarihimiz tebessümlü hikayeler biriktirsin bize…
Gidenlere iyi tatiller, kalanlara bol kazançlar olsun.
ÇOK OKUMALI
Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün: Dr.
Frank Vertosick Jr, Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Bir
beyin cerrahının yaşadığı deneyimleri o an oradaymışsınız gibi sabırsızlıkla ve gerilerek okuyacağınız bir eser.
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Gazeteci Donat, Ostim’i yazdı

“Uzay Çağı İş Merkezi’ni” geçtik. Sonra “Uzay Çağı Caddesi’nde” ilerledik. Ve “ana bulvara” geldik: “Alınteri Bulvarı.”
5 bin işletmenin bulunduğu, 50 bin kişinin çalıştığı OSTİM “alınteri ile uzay çağını yakalamış” bir organize sanayi
bölgesi. Ankara’nın “sanayi vadisi.”

S

abah Gazetesi yazarı Yavuz Donat,
KOBİ’lerin nabzını Ostim’de tuttu.
Donat’ın röportajı Sabah Gazetesi’nde
iki gün yayınlandı. Ostim Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın ve İkinci Başkan Sıtkı Öztuna ile
yönetim merkezinde mülakat yapan Donat,

bölgenin geldiği noktayı takdir ederken “Büyük yol kat etmişsiniz; sizi tebrik ediyorum”
dedi.
Donat, başta “mayın temizleme” konusu
olmak üzere, kriz ve hükümetten beklentiler ile Ostim’in üretim yeteneklerine ilişkin
sorular sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Ay-

dın, Donat’ın sorularını yanıtlarken, “Ostim
devletimizin vereceği görevlere hazır. Biz
mayın temizleme konusunda teknoloji ve
organizasyon açısından kedimize güveniyoruz. Burada 70 firmamız savunma
sanayi kümesi içinde konuyu değerlendiriyor. Bu firmalarımız
imalat
yeteneklerini
kanıtlamış, savunma
sanayinin ana firmalarına ürün veren, kaliteli
firmalar. Burası tek bir
fabrika gibi çalışabiliyor. Kümedeki firmalara destek olacak nitelikte 700 firmamız daha
var” diye konuştu.
Başkan Aydın, kriz
konusunda ise elektrik
tüketim rakamları üzerinden değerlendirme yaptı.
Ekonomideki kötü gidişin OSTİM’deki enerji
tüketim grafiğine yüzde
20 oranında yansıdığını,
birkaç aydır bu inişin (L)
şeklinde olduğunu, yani düşüşün durduğunu, ancak grafiğin halen yükselişe geçmediğini belirterek, “Doğal olarak üretimde
ve satışlarda durgunluk var. Ödemelerde
sıkıntı var. Ama belirgin bir panik havası
yaşanmıyor. Şirketlerde işçi çıkarmalar

yaygın değil. Tüm bunlara karşın sanayicide ‘kriz şu tarihte biter’ diye bir beklenti ve tahmin de yok” dedi.
Aydın, ülkede faiz, dolar, borsa gibi değerlerin ön planda olmasının üretimi ikinci
plâna ittiğini, oysa ülke ekonomisi açısından
üretim, istihdam,
ihracat gibi konuların önemsenmesini; girişimciliğin
teşvik edilmesini
istediklerini anlattı. Aydın, Gazeteci Donat’ın
siyasi tartışmalara
ilişkin yorumunu
sorması üzerine
de, “KOBİ’lerin
gündeminde siyasi çekişmelere
taraf olmak yok.
İnsanların işleri
ile ilgili, üretime
yönelik kaygıları var. İstikrar
önemli bir etkendir. Yönetimde endişe yaratmamak
gerekiyor. Taraflar arasında tartışmalar
medya üzerinden ve miting atmosferi
içinde yapılıyor. Oysa bu sorunları görüşmek için daha temkinli bir yol bulunabilir” ifadesini kullandı.
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İş Dünyasının Neo’ları ve Morpheus’ları
KOBİ patronları için krizde “iş koçlarının” değeri

Subegüm BULUT
subegum@ozgurkasifler.com

D

ünyanın makineler tarafından
ele geçirildiği ve insanlığın sanal
bir dünyada yaşamaya mahkûm
edildiği Matrix filminde, direniş örgütünün lideri Morpheus dünyayı kurtaracak
kişiyi bulduğuna inanır: Neo. Bu inancını teyit etmek için Neo’yu “Kâhin”e
götürür. Kâhin, bir cevap vermek yerine
Neo’ya bir soru sorar: “Sence sen o beklenen kurtarıcı mısın?” Neo cevap verir:
“Dürüst olmam gerekirse bilmiyorum.”
O zaman kâhin duvarda asılı duran yazıyı
işaret eder: “Kendini bil!” Sonra da der
ki: “kurtarıcı olmak, âşık olmak gibidir.
Kimse sana bakarak âşık olup olmadığını
anlayamaz. Onu ancak sen bilirsin. İçinde hissedersin, tüm hücrelerinde.” Kâhin,
Neo’nun gerçekten kurtarıcı olduğunu
bilmesine rağmen bunu ona söylemez,
çünkü Neo’nun buna inanmadığını bilmektedir. İnanmayınca da kurtarıcılık
özelliklerinin ortaya çıkamayacağını. Bu
sebeple bunun yerine ona bir yol gösterir,
kurtarıcı olup olmadığını nasıl anlayabileceğini gösteren kılavuz bir bilgi. İşte
koçluğun özü budur. Cevapları vermek

böyle bir şeye cesaret etmek sizi potansiyel bir iş Neo’su yapar. İstisnasız. Yani
şu an cevabınız hayır olsa bile yine de
bu soruya, işlendiğinde evet diyebilecek
mayaya sahip olduğunuz kesin. Ama siz
kendinizi böyle hissetmiyorsanız, kâhinin
Neo’ya sonradan söylediği gibi, yeteneğiniz var ama kullanmıyorsunuz, daha
doğrusu teknik ve zihinsel donanımınız
yeterli olmadığı için kullanamıyorsunuz
demektir.
Filmde Neo’nun esas koçu
Morpheus’tur. Film boyunca ihtiyacı olan
teknik bilgileri verir, becerilerle donatır
ama hiçbir zaman ona ne yapması gerektiğini dikte etmez. Kâhinin ne dediğini bile sormaz, sadece der ki: “Ben sana
yalnızca kapıyı
pıyı gösterebilirim, o kapıdan geçmek
k için adım atmak senin
işin.” Bir nevi
evi şu Çin atasözünde
öğütlenen şeyi
eyi yapar: “Bilen ve bildiğini
ğini bilmeyen
uykudadır, onu uyandırın”. Morpheus
heus Neo’yu
uyandırır, gerisini ona
bırakır, bir iş geliştirme
koçu da sizi kendi potansiyelinize uyandıracaktır.
ndıracaktır.
Mesela siz soracaksınız: “Satışlarım
arım yeterli değil, ne yapmalıyım?”
pmalıyım?”
Koçunuz cevap
evap verecek: “Sizce
ce neden
yeterli değil?”
ğil?” Siz
Sizin bir iş geliştirme koçuna anlatmaya başlayacaksınız, o dinleihtiyacınız var mı acaba?
ra saGelin, sizin bir koça ihtiyacınız var yecek, sonra
tışların
yeterli
eterli
mı test edelim. İşte soruyorum: “Sizce siz
nın
şirketini ekonomik krizlerden güçlenerek olmamasının
epgenel
sebepçıkaracak bir lider misiniz?” Öyle iseniz
lebunu içinizde hissetmeniz gerekir. Cevap, lerini söylei
yecek,
sonra
yine
kesin emin bir “evet” olmalı. Esasen bir
soracak,
yine
dinleyecek,
iş kurmuş olmak, güvenli maaşını bırakıp

yerine, cevapları bulmanın yolunu öğretmek. Daha anlaşılır bir benzetme ile söylersek; balık vermek yerine, balık tutmayı
öğretmek.
Bu yazıyı okuyan bir KOBİ sahibiyseniz, size ne yapmanız gerektiğini
söyleyenlerle her daim çok karşılaşmışsınızdır. Hele de ekonomik kriz zamanlarında. Ama ne yapmanız gerektiğini nasıl
bulacağınızı söyleyen pek çıkmaz. Oysa
ki bir KOBİ sahibinin böyle zamanlarda
en çok ihtiyacı olan şey, bir takım klişe
bilgiler veya şablon öneriler değil, durumunu analiz etmek, alternatiflerini anlamak ve gideceği yönü seçmektir. Bildim
değil mi? Nereden mi biliyorum? 12 yıllık KOBİ koçluğu tecrübemle diyeceğimi
sanıyorsanız yanıldınız. Biliyorum çünkü
ben de bir iş sahibiyim. Hem de üç kriz
yaşamış bir iş sahibi. Dahası şunu da biliyorum ki, kişi eğer bunu yani durumunu analiz edip gideceği yönü belirlemeyi
kendi başına yapamıyorsa (ki çoğu iş
sahibinin yapamadığını biliyoruz), ancak
meseleyi daha geniş açıdan görebilen
daha tecrübeli birinin yardımıyla yapabilir, yani bir rehberin. Doğru muyum?
Hem fikir miyiz? Bu her konuda böyledir. Vakit nakit ise, en hızlı çözüm başkasının tecrübesinden faydalanmaktır. Çok
bariz değil mi? “E tabi” dediğinizi duyar
gibiyim. Peki, kaçınızın bir iş geliştirme
koçu var? Güvenilir bir rehberi? Belki de
bu yazıyı okuyanların hiçbirinin.

sonra mesela hedef kitle analizi nasıl yapılır anlatacak ve diyecek ki, “Bir sonraki
toplantımıza hedef kitlenizin analizi yapıp gelin.” Nedeni bilse de söylemeyecek
ve bu böyle devam edecek, taa ki neden
yeterince satış yapamadığınızı sizin kendinizin anlamanızı sağlayıncaya dek.
Mesela.
Evet, yukarıdaki soruma cevabınız
nedir? Sizce siz şirketini ekonomik krizlerden güçlenerek çıkaracak bir lider misiniz? Yanıtınız “hayır” veya “bilmiyorum” ise hemen iyi bir koç bulun. Varlık
içinde yokluk çekmektesiniz.
Neo’nun içindeki cevheri işleyen aldığı eğitimse de gerçekten kurtarıcı haline
getiren Morpheus’un ona kayıtsız şartsız
inanmasıdır. Haya
Hayatını feda edecek
kadar kör bir inan
inanç. Çünkü senaryoya göre Neo yo
yok olursa insanlık
da yok olacaktır
olacaktır, tabii Morpheus
da. Benzer bir bbağlantı siz ve koçunuz arasında da bulunacaktır:
Koçunuzun başarısı
baş
sizin başarınıza doğruda
doğrudan bağlıdır.
Mese
Mesela çalışanlarınızdan dert yanacaksınız. Be
Bekleyeceksiniz ki
koçunuz çalışanlarınızın
davranışla
davranışlarını değiştirebileceğiniz sihirli formüller
söylesin, hap çözümler versin.
Ama o sizin öz eleştiri yapmanız
üzerinde ısrar edecek, ona kızmanız pahas
pahasına sizi daha iyi
bir yönetici olmaya yönlendirmeye ççalışacak. Çünkü
bilecek kki siz ancak kendinizi değ
değiştirebilirsiniz ve
o zam
zaman tüm dünyanız
değişi
değişir, hem de kalıcı
olarak.
l k

Krizden güçlenerek çıkmada bir koçun değeri

F

ilmin ikinci yarısında Neo’nun
yaşadığı değişime, içsel keşfe
tanık oluruz. Başta her şeye şüpheyle yaklaşan sıradan hacker, filmin
sonunda içindeki potansiyeli keşfeden
bir kahramana dönüşür. Bu artık geri
dönülmez bir değişimdir. Tıpkı şirketini kapatmayı düşünme noktasına
gelmiş bir KOBİ sahibinin, 180 derece
değişip ertesi yıl cirosunu üstelik kriz
ortamında hem de yarı yarıya daha az
çalışanla ikiye katlamayı hedeflemesi
gibi. Gerçek bir öyküden söz ediyorum.
İstanbul’daki bir firmadan ve şu içinde
bulunduğumuz kriz ortamından. Özgür
Kasifler’de 12 yıldır tanık olduğumuz
pekçok öyküden biri. Bunu sağlayan
nedir? Bir koçun ona inanması, teknik
bilgiyle donatması, bu bilgileri nasıl
kullanacağını öğretmesi. Bu, içten dışa
değişimdir. Bu geri dönülmez, kalıcı bir
değişimdir ve bu ancak meseleyi geniş
perspektiften görebilen bir rehberin yar-

dımıyla sağlanabilir.
İşte iyi bir koç sayesinde siz de buna
sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki soruma
büyük bir EVET cevabı verecek duruma gelebilirsiniz. Gelmelisiniz. Çünkü
artık global ekonomide ya ileri gidersiniz, ya da geri. Doğru mu? Siz bir KOBİ
patronu olarak yukarıdaki soruya net bir
EVET yanıtı vermek zorundasınız. Sadece bu krizde değil, daha önce de sık
sık gelmiş olan ve ömrünüzün kalanında mutlaka yeniden geleceği kesin olan
ekonomik krizlerden (2013’e, olmadı en
geç 2015’e hazırlanın), hepsinden şirketinizi korumayı öğrenmek zorundasınız.
Hatta sadece ekonomik krizlerden değil,
tüm global ve yerel felaketlerden, savaşlardan, depremlerden, hepsinden. Bunlar hayatın bir gerçeği, tıpkı onlarla başa
çıkma becerisinin gerçekliği gibi. İnanmakta zorlanıyorsanız, Kalıcı Olmak*
adlı kitabı okuyun, 150 yıllık şirket nasıl
olunur, orada göreceksiniz.

Matrix’e son bir kez geri donelim. Morpheus ajanların eline düşer,
direnişçilerin ana bilgisayarının şifresi
Morpheus’tadır ve bugüne dek kimse ajanları yenememiştir. İlk seçenek
Morpheus’un Matrix’le bağlantısını
keserek onu öldürmek gibi görünse de
Neo başka bir seçim yapar. Morpheus’u
kurtarabileceğine inanır ve bu karar tüm
farkı yaratır. Belki de sizin de çevrenizde ekonomik krizden güçlenerek çıkan
bir KOBİ sahibi yoktur, şartlar zorlaştığında örnek bir liderlik sergileyen hiçbir iş sahibini şahsen tanımıyor olabilirsiniz. Ama iyi koçlarla çalışan KOBİ
sahiplerine yakından bakın. Belki de bir
tanesi bulunduğunuz iş merkezindeki
yan komşunuzdur. Siz de onlardan biri
olabilirsiniz. Olmalısınız çünkü kriz
anlarında bazen fark yaratan tek şey bir
liderin “ölümcül ajanlara meydan okuması” oluyor, öyle değil mi?
Global kriz ABD’den yayılmış da

olsa (evet evet dünyanın en güçlü ekonomisinin içindeki işletmeler de zaman zaman krizlerle karşılaşıyor!), ABD Ulusal
KOBİ Kuruluşu’na kulak vermekte fayda var. Diyor ki, bir KOBİ’nin başarısını belirleyen 5 faktör vardır: Uzmanlık,
para, profesyonel araçlar, duygusal inişçıkışlara dayanıklılık ve bir rehbere sahip olmak. Peki, iyi bir rehber, diğer bir
deyişle kendinize iyi bir iş koçu ve/veya
koçluk firması nasıl seçersiniz? Nelere
dikkat etmelisiniz? Bana kalırsa bakmanız gereken en önemli iki özellikten biri,
referanslar, diğeri ise bu işi aşkla yapıp
yapmadığıdır.
Krizle ilgili alacağınız en önemli iş
kararlarından biri kendinize hemen bir
iş geliştirme koçu bulmak olsun, tavsiye
ederim. Kaybolduğunuzda elinizden tutan biri olacağını bilmek çok rahatlatıcı
oluyor. Bir başka Çin atasözü diyor ki,
bir şeyi sadece duyarsanız sonradan unutursunuz, bir şeyi görürseniz sonradan
hatırlarsınız ama bir şeyi yapana kadar
anlayamazsınız.
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Savunma
sektöründe
OSTİM
buluşması
“

Sektördeki en küçük üretim birimine kadar kendimizden sayıyoruz.
Bizimle iş yapmak isteyen tüm sanayicilerimizi kucaklıyoruz.”

O

stim Organize Sanayi Bölgesi, savunma sanayi sektöründeki firmaların ve sektörü düzenleyen öncü kuruluşların ilgi odağı oldu. Daha önce Ostim
Savunma Yan Sanayi Kümesi İcra Kuruluna
giren ve çalışmalara katılan Savunma Sanayicileri Derneği (SaSaD) bu kez de savunma
sanayinde imalat yapan 84 firma temsilcisi
ile Ostim’e çıkartma yaptı. SaSaD Yönetim
Kurulu Başkanı ve Makine Kimya Endüstrisi (MKEK) Genel Müdürü E. Tümgeneral
Ünal Önsipahioğlu’nun da içinde bulunduğu
heyet, Ostim’deki ilgili sektör üreticilerini
işyerlerinde ziyaret ederek istişarede bulundular.
Savunma sanayi firma temsilcilerinin
inceleme gezisi Ostim Çıraklık Eğitim Vakfında gerçekleşen toplantı, bölgenin tanıtımı,
SaSaD Başkanı ve MKEK Genel Müdürü
Önsipahioğlu’nun konuşmaları ve Ostim
Savunma Yan Sanayi Küme Koordinatörü
Barış Cihan Başer’in KÜME hakkındaki sunumu ile başladı.
Ostim’i özetle tanıtan ve bölgedeki projeler hakkında bilgi veren Ostim Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, SaSaD’ın
Ostim’de başlatılan savunma kümelenmesine yönelik desteği için teşekkür etti.
Aydın,“Bölgemizin güçlü bir üretim po-

tansiyeli var. Kümelenme ile firmalarımızı
ana tedarikçilerle buluşturmak istiyoruz. Bu
yönde SaSaD’ın ve ilgili kamu kurumlarının
yanımızda olması bizi mutlu ediyor. Üniversitelerimizi de yanımıza alarak bölgemize,
ilimize ve ülkemize katkı vermek istiyoruz.
Savunma sanayindeki yerli payının artması

için birlikte hareket etmeye kararlıyız ve başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.
MKEK Genel Müdürü ve SaSaD Baş-

Savunma sanayine,
Ostim’den çözüm önerileri

O

stim Savunma Yan Sanayi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 13 Haziran 2009 tarihinde Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.
Çalıştaya, Ostim Savunma Yan Sanayi
Küme üyelerinin yanı sıra SaSaD Genel
Sekreteri Kaya Yazgan, SSM Sanayileşme Dairesi Başkanı Nuran İnci ve ASO
Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

Oturum Yöneticisi Abdullah Raşit Gülhan, SSM Sanayileşme Dairesi Başkanı
İnci, ASO Başkanı Özdebir ve Ostim
Savunma Yan Sanayi Kümesi Yürütme
Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ’un yaptıkları açılış konuşmalarının ardından
“2008 Verileri ile Türk Savunma Sanayi” ve “2009-2016 Savunma Sanayi
Sektör Stratejisi” konulu sunumlar yapıldı.
Küme Koordintörü Barış Cihan
Başer, Ostim Savunma Sanayi Kümelenmesi İlerleme Raporunu sunduğu
çalıştayda, tüm katılımcılar “beyin fırtınası” yöntemiyle konuya ilişkin görüş
ve önerilerini sundular.
Ostim Savunma Yan Sanayi Kümesinin sorun ve beklentilerini belirt-

mek, çözüm önerileri ortaya koyarak
küme geliştirme aşamasına altyapı oluşturmak amacıyla düzenlenen Çalıştayı,
Küme Koordinatörü Barış Cihan Başer
şöyle değerlendirdi: “Çıktıları iki başlık
altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki
hangi sektörde olursa olsun KOBİ’lerin
genel sorunları, ikincisi de savunma sanayi sektörüne has sorunlardır. Çalıştay
ile bu sorunları
belirlemekle kalmadık. Aynı zamanda bunların
önceliklerini belirledik. Öncelikli
sorunlarımızla
ilgili çözüm önerileri geliştirdik.
Böylece küme geliştirme aşamasını
planlayabilmek
için gerekli altyapı dokümanını
oluşturmuş olduk.
Bu çıktıları en
kısa zamanda bir iş planına dönüştürerek uygulamaya koyacağız.”
Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenme Çalışmasının ilk adımı yaklaşık 2
yıl önce Ostim Uluslarlarası Rekabet
Analizi’nin yaptırılması ile atılmıştı.
Temmuz 2008 tarihinde küme koordinatörünün atanması ile hız kazanan Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenme
çalışmalarında altyapı ve küme kurma
aşamaları başarı ile tamamlandı. 13
Haziran 2009 tarihinde SSM, SaSaD,
ODTÜ Teknokent, Sinerjitürk Yetkililerinin ve küme üyesi yaklaşık 70 firmanın temsilcisinin katıldığı Ostim Savunma Yan Sanayi Sorunlar ve Çözüm
Önerileri Çalıştayı ile küme geliştirme
aşamasının ilk adımı atılmış oldu.”

kanı E. Tümgeneral Önsipahioğlu da konuşmasında MKEK’nın sanayileşmedeki
katkısına ve yerli üretime verdiği önemi vurguladı. Ostim’deki kümelenme çalışmasına
destek vereceklerini söyleyen Önsipahioğlu,
“Kendimize inanalım ve güvenelim, Türk
sanayicisi ihtiyacımız olan her şeyi üretebilir.
Yeter ki ona fırsat verilsin” diye
konuştu.
E.Tümgeneral Önsipahioğlu’nun
konuşması özetle şöyle:
“Kurtuluş Savaşı bitince Anadolu’ya bakıyoruz: hiçbir şey
yok; sanayi yok, fabrika yok.
Sonraları Makine Kimya Endüstrisi kuruluyor. Bu kuruluş
ülkemizde sanayinin kurulmasında ekol oluyor, ilham veriyor.
Birçok sanayicinin yetişmesini
sağlıyor. Bugün bile Ostim’de
pek çok usta ya Makine Kimya Endüstrisinde çalışmıştır, ya
da orayla iş yapmaktadır. Artık
ülkemiz bir dönüm noktasına
geldi. Bu noktada sanayici bilgi
sahibi ve bunu kanıtlamak, paylaşmak istiyor. Biz Makine Kimya Endüstrisi olarak üretimde yüzde 40 yerli tedarikçi ile
çalışıyoruz ve bu oranı yüzde 60’a çıkartma-

yı hedefliyoruz. SaSaD olarak Türkiye’deki
önemli sanayi bölgelerini ziyaret ettik;
kimler tedarikçi olabilir, kimler alt yüklenici olabilir; bunları tespit ettik. Bütün illerde
toplantılar yaptık; sanayiciler bizi heyecanla
karşılıyor. Kendimize inanalım ve güvenelim, Türk sanayicisi ihtiyacımız olan her şeyi
üretebilir. Yeter ki ona fırsat verilsin. Bizim
bir gücümüz var. Yedi kıtada hükmetmişiz.
Silah sistemleri geliştirmişiz. Envanter yapıp, nelere sahip olduğumuzu bilmeliyiz. Biz
SaSaD olarak bu ziyarete önem veriyoruz.
Onun için 84 üyemizle buradayız. Biz devlet
olarak bakışımızı değiştirdik. Benim ifadem
devletin ifadesidir. Sektördeki en küçük üretim birimine kadar kendimizden sayıyoruz.
Bizimle iş yapmak isteyen tüm sanayicilerimizi kucaklıyoruz.”
Toplantı programını takiben SaSaD adına OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın’a, savunma sanayindeki yerlileştirme
girişimlerine katkısı ve Ostim’in çalışmalarından dolayı E. Tümgeneral Ünal Önsipahioğlu
tarafından teşekkür plâketi verildi. Aynı şekilde Ostim OSB adına Başkan Orhan Aydın da
SaSaD Başkanına savunma küme sürecine
destekleri için bir teşekkür plâketi verdi.
Savunma sektör firmalarının temsilcileri
daha sonra bölgede faaliyet gösteren EMGE,
Elsis A.Ş, Aral Havacılık ve Uzay Sanayi,
Epsilon, Mege Teknik, Moment Mühendislik, Romak, Akdağ, EMD, Telmek gibi savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bazı
firmaları ziyaret ettiler.

Enerji pazarı Ostim’de kuruldu

O

STİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kapsamında oluşturulan
Yenilenebilir Enerji Kümesi, 1718 Haziran 2009 tarihlerinde düzenlediği
“Proje Pazarı” etkinliğinde, sanayiciler ve
akademik camianın saygın isimlerini bir
araya getirdi. TÜBİTAK ve TEB’in maddi
destekleri ile gerçekleşen etkinliğin açılış
oturumunda Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar, OSTİM OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, ENVERDER Başkanı Erkan Gürkan, TEMSAN A.Ş. Genel
Müdür Yardımcısı Halil Tokel, Elektrik
İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, ODAGEM A.Ş.
Proje Koordinatörü Prof. Dr. Engin Kılıç,
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Süreyya Yücel Özden, Başkent
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol
Kılkış, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Osman Sevaioğlu, ODTÜ Güneş Enerjisi
Araştırma Merkezi (GÜNAM) Prof. Dr.
Raşit Turan ile Atamer Grup’tan Metin Atamer konuşma yaptılar.
OSTİM Başkanı Aydın, toplantının Ostim için önemini vurgulayarak “Son 3 yıldır
firmalarımızı daha rekabetçi yapmak için çalışıyoruz. Çok sayıda bilim adamımız çalışıyor. Ancak bunların yeterince katma değere
dönüşmediğini görüyoruz. Rüzgar türbinlerinin Türkiye’de yapılması gündeme geldi.
80 milyar dolarlık bir rüzgâr türbini pazarı
var Türkiye’de. Peki, Türkiye bu pazarın
neresinde yer alıyor? Hiçbir yerinde! Sadece seyirciyiz. Bunun Türkiye’de üretilebilirliği konusunda bir başlangıç yaptı Ostim.
Bununla ilgili projemizi TÜBİTAK’a teslim
ettik. Umarım gerçekleşir ve biz de Türkiye
olarak bu 80 milyon Dolarlık pazarın tamamında olmasak bile içinde yer alabiliriz”
şeklinde konuştu. Aydın, Almanya örneğini
de vererek Almanya’daki güneş verimliliğinin Türkiye’dekinden çok az olmasına rağmen Almanya’da güneş enerjisi kullanımının birinci sırada olduğuna ama Türkiye’de
kullanılmadığına değindi. Aydın, 30 milyon
Dolarlık bir yatırım göz önüne alındığı takdirde Türkiye’de güneş panellerinin üretile-

bileceğini söyledi.
TEMSAN A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tokel de sadece Ostim ve çevresinde 15
bin işletme olduğunu belirterek Türkiye’de
çoğu firmanın ne ürettiğinin bilinemediğini
söyledi. Firmaların da kendilerini bu konuda
yeterince tanıtmadığına dikkat çeken Tokel
“Ne zaman bir ürünün Türkiye’de tasarlanıp üretilmesine ilişkin bir endişeye düşsek
Türk sanayisi bize sürprizlerle çıktı. Böyle
sürprizlerin olduğu bir ülkede üretim yapılabilir, ama çevre şartlarının çok iyi bilinmesi
lazım. Enerji sistemlerinde büyük bir boşluk
var. Bu boşluğu Türkiye doldurabilir” dedi.
EİE Genel Müdür Yardımcısı Çalıkoğlu
ise OSB’lerde enerji yönetim sistemlerini
kurmanın önemini vurgulayarak “Ölçemediğiniz bir şeyi bilemezsiniz. Bilmediğiniz
bir şeyi yönetemezsiniz” uyarısında bulundu.
İki gün süren etkinlikte rüzgâr, güneş, hidrojen, enerji verimliliği uygulamaları, enerji
perspektifi, biyokütle, hidroelektrik enerji
santralleri (HES), enerji sistemlerinde yerli
üretim ve finansman kaynakları başlıklarında toplam 60 sunuma yer verildi. Programa
kamu kuruluşları statüsünde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt
İdaresi, EÜAŞ, Orman Genel Müdürlüğü,
KOSGEB, TSE, TÜBİTAK MAM; üniversite statüsünde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi (Güneş Enstitüsü), Celal Bayar Üniversitesi,
Sabancı Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi
katıldı. Ayrıca TEMSAN, TAİ, Havelsan,
Model Enerji, Tekno Tasarım, Enercon, Futurecamp, Ekodenge Danışmanlık, EDSM
Danışmanlık, OSCAR Grup gibi firmalar
çalışmaları ve projeleri konusunda bilgilendirme yaptılar.
Ostim’de yenilenebilir enerji konusunda
farkındalık yaratmayı ve firmalara yeni iş
fırsatları sunmayı amaçlayan Proje Pazarı
etkinliğinde belirlenen projelerin Yenilenebilir Enerji Kümesinin çalışmalarına da
yöncü olması bekleniyor.
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Yeni kuşak Ostim’in geleceğini plânlıyor
O

stimli genç patronlar Ostim’e artı
değer kazandıracak, sorundan Ostim’in ikinci kuşak iş sahipleri yapılan son toplantıda platform oluşturma ve
uzak, çözüme yönelik fikirler
Ostim’in ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeler üretme kararı aldı.
üretme ve üretilen bu fikirleri bir araya
getirerek somut adımlar atma kararında
buluştu.
Ostim Yönetimi koordinatörlüğünce
düzenlenen ve OSTİM’deki iş dünyasının
genç patron ve yöneticilerini bir araya getiren “İkinci Kuşak” toplantıları projeler üretecek platforma dönüşüyor. Katılımcılar
bir süredir devam eden toplantıların artık
OSTİM’in ve bölgedeki sektörlerin ufkunu
açacak projeleri üretip hayata geçiren somut bir adım dönüşmesini ve buluşmaların
platform olarak devam etmesini istediler.
“İkinci kuşak” adıyla bir araya gelen
Ostimli genç yöneticilerin buluştuğu son
toplantıya OSB Müdürü Adem Arıcı da
katıldı. Arıcı, katılımcılara yönelik yaptığı
konuşmada Ostim’in yönetim olarak hayata geçirdiği projeleri sahiplenecek yeni
nesle ihtiyaç duyduğunu, gelecekte firmaların hem sahibi hem yöneticisi olacak yeni
neslin bugünden ortak iş yapma fikrine
alışmasının yararlı olacağını söyledi.
Arıcı şöyle dedi: “Yeni nesil olarak bir
Söz alan katılımcılar da Ostim ve fir- lım. Büyükler bize olumlu bir ortam yaaraya gelen bu grup bölgeye katkı sağlaYeni nesil eylem
yacak. Bölgemizde kümelenme çalışması maların geleceğine yönelik projeksiyonları ratmış. Artık hazırcılıktan çıkalım. Ostim
planındaki ana hedefler:
var. Ben en büyük kümelenmenin bu yeni şimdiden üretmek istediklerini, Ostim’in OSB önderlik etti; bizi bir araya getirdi.
Yeni proje fikirleri ve projeler üretmek.
nesil buluşması olduğunu düşünüyorum. marka değerini artırmaları gerektiğini vur- Biz devam ettirelim. YapabileceklerimiOSTİM’in marka gücünü artırmak ve duEn büyük yatırım insana yapılan yatırım- guladılar. Grup adına söz alan Bülent Öz- zi ortaya koyalım. Neyi nasıl yapalım?
Ostim’in yönetiminde söz sahibi olacağız. yurmak.
dır. Ostim’i bilen, Ostim’in içinde bulunan kan Özönder şunları söyledi.
Proje, sektörel ve sosyal amaçlı geziler ve
gençlerin projelerin içinde bulunması, pro- “Ostim yönetimine bu süreci başlattığı için Biz de 15-20 yıl öncesinden geleceğe hajelere sahip çıkması, yürütülen projelerin teşekkür ediyoruz. Baştan beri istiyorduk zırlanalım. Ostim’i nasıl marka yapacağız, aktiviteler düzenlemek.
Diğer OSB’leri ve sanayi bölgelerini taiçinde olması bize güven veriyor. Ostim bu buluşmayı. Babalar veya amcalar şir- nasıl güçlendireceğiz? Eğitimli bir toplubirçok kurumu 20 yıl öncesinden düşüm- ketleri kurmuşlar; onlar birbirlerini tanıyor. luğuz; bakış açılarımız zengin. Bu gücü nımak.
Bölgedeki sivil toplum örgütleri arasında
müş planlamış. Şimdi ülkemizdeki başka Bazılarımız birbiri ile iş yapıyor, tanışıyor. organize edelim; projeler geliştirelim. iş ve sosyal sorumluluk temelinde ahenk
İlişkilerimizi
kuvvetlendirelim
ve
süreci
Ostim’in
marka
değerini
artıralım
ki
bizim
OSB’lere model oluyoruz. Şanslı bir bölyaratmak.
gedeyiz. Ostim yöneticilerimizin dediği daha ileriye götürelim. Toplantılar güzel de değerimiz artsın. Artık sıra bize geldi.
Platformda yer alan kişi ve kuruluşların
gidiyor,
ancak
artık
kendimizi
tekrar
etGeleceğimiz
için
ne
kadar
erken
başlarsak,
gibi birçok alanda bir adım önde; hatta birmevcut
ilişkilerini güçlendirerek sürdürmek.
kaç adım öndedir. Sizin bütün projelerimi- meyelim. Ortak noktamız Ostimli olmak. bu yoldan ne kadar erken geçersek o kadar
Kültürel ve sosyal aktiviteleri paylaşmak.
Düşüncelerimizi
somut
bir
proje
fi
krine
az
yıpranırız.
Ostim
bizim
evimiz.
Evimizi
ze müdahil olmanızı, Ostim’in geleceğinde
İnternet üzerinde ortak iletişim adresleri
dönüştürelim; Ostim için bir şeyler yapa- güzelleştirelim.”
etkin olmanızı istiyorum.”
oluşturarak ekip ruhu yaratmak.

“İşin doğrusu” Ostim’den yayınlandı

T

RT 2’nin ekonomi programı
“İŞİN DOĞRUSU” Ostim OSB
Yönetim binasından canlı olarak
yapıldı. Başkanlık odası stüdyo haline
getirilirken, Başkan Aydın program
konuğu oldu. Stüdyoya yerleştirilen
ve Ostim’de bir firma tarafından imal
edilen bomba imha robotu da tanıtıldı.
Orhan Aydın TRT 2’de canlı
yayınlanan İŞİN DOĞRUSU programına katıldı. Konuklarla KOBİ’lerin
sorunları, krizin etkileri, teşvik, KOSGEB destekleri, yerli üretim, KOBİ
borsası ve kümelenme gibi sorunların
ele alındığı programı Doç. Dr. Ünsal
Ban yönetti.
Aydın, programda Ostim’deki
elektrik tüketiminin geçen yıla göre
yüzde 20 düştüğünü, bunun çalışan bazı

makinelerin durduğunu gösterdiğini
belirtti. Aydın, bankacılık sektörünün
krizin etkisini azaltmak için KOBİ’lere
yeterli desteği vermediğini hatırlatırken,
kamu bankalarının yabancı bankalara göre daha destekleyici oldukların
vurguladı. Aydın KOBİ’lerin bir
araya gelmeleri yönünde başlattıkları
KÜMELENME’ler hakkında bilgi verirken, bu çalışmayı “ortaklaşa rekabet”
kavramı ile anlattı. Aydın, “Aynı şirket
altıda toplanmadan ortak hareket edebilme yeteneği geliştirilebilir, bu bir
sinerji yaratır” diye konuştu. Aydın, savunma sanayi konusundaki çalışmaları
anlatarak bu sektörde yerlileştirme
çalışması yaptıklarını dile getirdi, Aydın
stüdyoda bulunan bomba imha robotunu göstererek, “Bu robotu yapabiliyorsak, mayın bulma ve imhasını
gerçekleştirecek robotu da yapabiliriz. Mayın temizleme işi savunma sanayi kümelenme ekibi
tarafından ele alındı ve üzerinde
çalışılıyor. Bize verilmesi halinde
yapabilecek güce ve cesarete sahibiz” diye konuştu. Aydın, devletin ithal ürünler yerine yerli
ürün ve teknolojiyi tercih etmesi
gerektiğini bunun içinde yeni alanlarda Ar-Ge desteği vermesini
istedi.

ODEM’den
işsizlere
iki iş projesi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) destekli
fonlar kapsamında; ODEM işsizlere yönelik 2 mesleki eğitim kursu daha açıyor.
Yetkililer, işsizlik sorununun ülke için
hayati sorun olmaya devam ettiğini, böyle
bir ortamda sorunun çözümüne katkı verileceğini söylediler.
Açılacak Mesleki eğitim kurslarıyla, iş
bulmakta zorlanan kişilere sanayi de ihtiyaç duyulan mesleklerde nitelik kazandırılacak ve istihdam edilmeleri sağlanacak.
Sanayici ihtiyacı göz önüne alınarak
belirlenen “Bilgisayarlı makine imalatı (CNC)” ve “Bilgisayar destekli çizim
tasarım teknolojisi” alanında 60 kişi yetiştirilecektir. Başarılı olanlar firmalarda
istihdam edilecektir.
Kursa katılanlara, günlük 15 TL ücret
ödeneceği, ayrıca eğitim programlarına
katılan kursiyerlere, sağlık güvencesi de
sağlanacağı belirtildi. Kurs süresince iş
kazası veya meslek hastalığına yakalanma gibi durumlarda, tedavileri devlet tarafından ücretsiz yaptırılacak.
Katılımcılarda aranan şartlar
• En az lise mezunu olmak (meslek ile
ilgili okul/bölüm mezunu olanlar ile eğitim düzeyi yeterli olmamasına rağmen
benzer mesleki deneyimi olanlar tercih

edilecek.)
• 15 yaşını doldurmuş olmak.
• Temel bilgisayar kullanımı becerisine
sahip olmak.
• Bu işi yapabilmek için gerekli sağlık
koşullarını taşımak.
• Programı tamamladığı taktirde işe yerleştirilmek konusunda herhangi bir engeli/
durumu olmamak.
• Mesleki ilgileri, tutum ve davranışları
meslek ile uyumlu olmak. (Ön kayıt sırasında uygulanacak mülakatla ve sınavla
belirlenecektir.)
• İŞKUR’da işsizlik kaydı bulunması
(Meslekle ilgili hiçbir eğitim almamış
İŞKUR’a kayıtlı işsizler kabul edilebileceği gibi İŞKUR’da bu meslek vasfıyla
kayıtlı olan fakat istihdam edilebilmesi
için bu eğitime katılmasında fayda görülen işsizler de katılabileceklerdir.)
• Son 24 ay içinde İŞKUR tarafından
düzenlenen yetiştirme kursu ve TYÇP’ye
(Toplum Yararına Çalışma Projeleri) katılmamış olmak.
• Yapılacak test ve mülakatlarda başarılı
olmak.
Bilgi vekayıt için:
OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi;
0312. 385 73 13–385 01 66

TEMMUZ 2009

ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

O

STİM, “Türkiye Kümelenme
Politikasının
Geliştirilmesi”
projesine katkılarından dolayı
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan tarafından plâketle ödüllendirildi. Plaket projenin kapanış etkinliği töreninde Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın’a takdim
edildi.
Öte yandan İŞİM Küme oluşumu
Türkiye Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi projesinde “Organize Sanayi
Bölgeleri’nde Kümelenme Yaklaşımı,
OSTIM örneği ve Ankara İş ve İnşaat
Makineleri İş Kümesi için Yol Haritası”
başlığı ile sunum ve broşür belgelerinde
yer aldı.
Ulusal Kümelenme Politikasının
Geliştirilmesi Projesi Ankara’da Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın ile Tarım
Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı etkinlikle tamamlandı. Etkinlikte aralarında
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın’ın da bulunduğu kişi ve kuruluşlara kümelenme projesinin oluşturulması sürecine yaptıkları katkılardan dolayı
plaket verildi.
Devlet Bakanı Çağlayan toplantıda
yaptığı konuşmada kümelenme kavramının krizle birlikte daha çok önem kazandığını belirterek, “Kümelenme sizin
yakalandığınız hastalığı tedavi etmeyebilir. Ama sizi hastalıklara karşı korur.
Ekonomideki sıkıntılı dönemi bu organizasyonları hayata geçirerek değerlendirmek kriz sonrası küresel rekabete
hazır olmak gerekir” diye konuştu.

Proje beklentileri
• Kümelenme Projesi, Türkiye için kümelenme konusunda temel bir çerçeve
oluşturacaktır. Dolayısıyla, kümelenme
konusunda bundan sonraki çalışmaların
etkinliği de artacaktır.
• Kümelenme Strateji Belgesi, ülkemiz
için oluşturulacak kümelenme politikasına temel oluşturacaktır.
• Bünyesinde bir çok pilot çalışmayı bulundurması nedeniyle Proje, farklı sektörler ya da benzer sektörlerdeki yeni iş
kümeleri için model olacaktır.
• Oluşturulan kümelenme portalı, ülkemiz genelinde yürütülecek kümelenme
çalışmalarında önemli bir buluşma noktası olacaktır.
• Ar-Ge ve yenilikçiliğin gelişirilmesi,
KOBİ’ler önündeki engellerin ortadan
kaldırılmasında işbirliğinin önemi açıkça ortaya konulmuştur.
• Dış Ticaret Müsteşarlığı Kümelenme
Programının temelini teşkil edecek,

böylece Dış Ticaret Müsteşarlığının
sahip olduğu araçlar kümelenme yaklaşımı ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecektir.
• Ülkemizin Avrupa Küme Ağları’na
(European Cluster Alliance) üyeliği
sağlanmıştır. Küme içerisindeki ağlar kadar uluslararası bağlantıların da
önemli başarı faktörleri arasında yer
aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa’daki kümelerle işbirliğ
imkanlarını genişletmemiz gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda örneğin, İzmir ve Mersin’deki gıda kümeleri ile, İngiltere’deki gıda kümesi
veya Ankara’daki yazılım kümesi ile

sının Geliştirilmesi Projesi Kapanış Etkinliği” nde yaptığı konuşmada, küresel
krizin öncelikleri değiştirmeye ve kısa
vadeli düşünmeye zorladığını, ana eğilimleri kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya
bıraktığını kaydetti.
Fiyata dayalı rekabet gücü safhasının geride bırakıldığını anlatan Çağlayan, “Şimdi, önümüzde yeni bir safha
var, ileri teknoloji alanlarında rekabet
edebilme, yenilik yapabilme ve en son
sofistike piyasa segmentlerinde farklılaştırılmış ve özgün ürünler ile var olabilme safhası. İşte bizim yeni rekabet
anlayışımızın da parametreleri bunlar
olacak” dedi.

Finlandiya’daki yazılım kümeleri arasında işbirliği sağlanabilecektir.
• Yeni Teşvik Sistemi kapsamında sektörel kümelenmeler de desteklenecek
olup, Proje ile kümelerin oluşturulmasında önemli bir platform ve farkındalık
oluşturulmuştur.
• Kapasite geliştirme çalışmaları ile kümelenme alanındaki altyapının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır

Çağlayan, sürdürülebilir refah için
rekabet edebilen bir ekonomi, rekabetçi
bir ekonomi için inovasyon kabiliyeti yüksek sektörler ve bu sektörler için
de yüksek seviyede Ar-Ge ve eğitim
gerektiğine işaret ederek, 21. yüzyılda
başarılı bir ekonominin formülünün bu
olduğunu ve bu formülün eşittir hanesinde ise kümelenmenin bulunduğunu
söyledi. “Yeni pazarlar için kolları sıvadık. Rekabet gücümüzü artırmak için de
yeni açıklanan teşvik paketimiz ve kümelenme yol haritalarımız hazır” diyen
Çağlayan, teşvik paketi ve kümelenme
kapsamında 20 ilde hangi sektörlerde ne
yapılabileceğinin analiz ve yol haritalarının oluşturulması çalışmalarının birbirinden bağımsız yürüdüğünü ve her iki
çalışmanın kümelerin desteklenmesine
işaret ettiğini söyledi.
Bakan Çağlayan, kamu kesiminin
Kümelenme Projesiyle bir inisiyatif
aldığını ve özel sektöre rehber olacak
çalışmanın hazırlanmasına ön ayak olduğunu belirterek, “Özel sektöre, teşvik
paketi açıklandı, yol haritanız da hazır
artık top sizde demiyoruz. Özel sektörün
yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Proje kapsamında, uluslararası
kümelenme standartları çerçevesinde, ihracat verileri de
dikkate alınarak, ancak ağırlıklı olarak istihdam verileri
kapsamında ülke çapında 32
sektörde doğal küme tespit
edildiğini kaydeden Çağlayan,
öncelikli olarak da 10 kümenin
saptandığını anlattı.
Çağlayan, bu çerçevede,
“Ankara Makine İş Kümesi,
Ankara Yazılım İş Kümesi,
Denizli-Uşak Ev Tekstili İş
Kümesi,
Eskişehir-BilecikKütahya Seramik İş Kümesi,
İzmir Organik Gıda İş Kümesi,
Konya Otomotiv Yan Sanayi
İş Kümesi, Manisa ElektrikElektronik Aletler İş Kümesi,
Marmara Otomotiv İş Kümesi,
Mersin İşlenmiş Gıda İş Kümesi ve Muğla Yat Üretimi ve
Yat Turizmi İş Kümesi” için
pilot çalışma yapıldığını ve yol
haritası hazırlandığını söyledi.

Çağlayan:
Yeni araçlarımız teşvik
paketi ve kümelenme
Etkinlikte konuşan Devlet Bakanı Çağlayan, “Yeni pazarlar için kolları
sıvadık. Rekabet gücümüzü artırmak
için yeni açıklanan teşvik paketimiz ve
kümeleme yol haritamız.” dedi. Çağlayan, dünya ekonomisinin birinin yerken,
diğerinin yutkunduğu bir ziyafet sofrası
olmaktan çıkaracak şeyin inovasyon ve
ileri teknoloji yoluyla ülkelerin refahının
artması olduğuna inandıklarını söyledi.
Bakan Çağlayan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker`in de
katıldığı “Ulusal Kümelenme Politika-

sefikcaliskan@hotmail.com

KÜME Projesine OSTİM katkısı

13

“İş adamlığı” en
kıt kaynaktır.

İnsan davranışları akıl
ile bağlantısının kaybettiği
oranda saçmalaşır, anlamsızlaşır. Ülkemizde akıl tutulması ve anlamsızlaşmış
bir gündem hüküm sürmektedir. Oysa akılla bağlantılı bir yerlerde gerçek
Şefik ÇALIŞKAN
bir sesiz çığlık kartopu gibi
büyümektedir. Kartopu bu gidişle çığa dönüşecektir. Krizden en erken çıkacağı söylenen ülkemizde
işsizlik dünya rekoru kırmaktadır. Ülkedeki refahın
göstergesi olan büyüme oranında 2009/I dönemi
itibariyle ise %13,8 ile başka bir rekor kırılmıştır.
Refah kaybı dolar bazında % 30 seviyesindedir.
Büyümenin omurgası olan imalat sanayi, inşaat,
ticaret gibi kalemlerde ise refah kaybı %20 ila
%25 arasındadır. Ülkemiz teknik olarak iki dönem
küçüldüğü için resesyona girmiştir. Diğer taraftan
ÜFE bazında başlayan deflasyon TÜFE bazında da
kendini gösterme ihtimali başlamıştır. Gerçek gündem bu iken ülkemiz, Bizans’ın son zamanları gibi
“meleklerin cinsiyetini” tartışmakta; fotokopi olan
bir belgenin peşinde sesiz çığlığın üzeri örtülmeye
çalışılmaktadır.
Ostim, Konya, Kayseri gibi KOBİ bölgelerinde
ülkemizin geleceği olan işadamlarımızdan “derdime
ne idi de bu kadar işin altına girdim” diye yakınmalar, pişmanlıklar, kızgınlıklar had safhaya çıkmış
durumda. İşadamlarımız burnundan solumaktadır.
2009’un I. çeyreği büyüme rakamlarından kimlerin
sesiz çığlık attığı ortaya çıktı. İmalat sanayi, ticaret
ve inşaat sektörümüz kan ağlamaktadır. Bu üç
sektör istihdamın omurgası demektir. Nitekim bu
üç sektörün sesiz çığlığı göğe yükselmekte ülkemizdeki işsizlik % 15,8 fırlamaktadır. Üretmeyen
ve tüketmeyen bir ekonomide beklenen sonuç ise
enflasyon, kur, faiz ve cari açığın düşmesi demektir. Ülkemiz ekonomi kurmayları bu düşüşü hayra
yoracak kadar çıldırmış durumda.
Ekonomik süreç dört noktadan destek alır:
Emekçiler, Esnaflar, İş adamları ve Yatırımcılar.
Ekonomide odak noktası iş adamları, girişimcilerdir.
Bunlar, toplumdaki emek, sermaye, bilgi, pazar
vb gibi değişkenleri en verimli şekilde birleştirerek
katma değer üretirler. Ülkelerin refahını iş adamları
artırır. Emekçiler, bağımlı çalışan işçi ve memurlardır. Esnaflar
Esnaflar, kendi adına çalışan beşeri sermaye ya
da az miktarda mali sermaye kullanan potansiyel
iş adamlarıdır. Yatırımcılar ise herhangi bir şey
üretmeyen işadamlarının yarattığı değer üzerinden
sahip oldukları sermaye ile pay almaya çalışan
feri ekonomik unsurlardır. Yatırımcılar iş adamlarına
sermaye aktararak gerçek katma değer üretimine
yardımcı olabilecekleri gibi, yaratılmış değerlerden
transferlerle rant ekonomisinin asli unsurlarıdır.
Bütün ülkelerde en önemli ekonomik unsur iş
adamlardır. İş adamları ekonominin unsurlarından
biri değildir. Asli tek unsurudur. Diğerleri feri ikincil
unsurlardır. Hiçbir ülke emekçileri ülkelerine çekmek
için teşvik vermezler. Hiçbir ülke esnaf vasfına
sahip insanları ülkelerine gelsin diye paket açıklamazlar. Aklı başında hiçbir ekonomi yönetimi rant
ekonomisinin asli unsuru olan yatırımcıları ülkelerine
çekmek için gayrimenkul sermaye iradı vergisini ülkemizdeki gibi sıfıra indirmez. Aklı başında ekonomi
yönetimine sahip tüm ülkelerin yaptığı tek bir şey
vardır. Ülkelerine iş adamlarını çekmek için gereken
tüm teşvikleri vermektir. Bu ülkelerde iş adamları
birinci sınıf insan işlemi görürüler. Borçlarını ödeyemediklerinde yurt dışı çıkış yasağı, evine haciz,
siyasiler tarafından azarlanma, vatandaş tarafından
hırsız gözü ile bakılmaz. İş adamlığı dünyanın en kıt
kaynağıdır. Herkes bu kıt kaynağı ülkesine çekmek
içim almadığı tedbir kalmaz iken, bizim ekonomi
yönetimimiz, başta kur, faiz, enflasyon olmak üzere
bunları batırmak için ekonominin makro dengelerini
bozmaktan çekinmez. Bu parametreleri bozan ekonomi yönetimi, iş adamlarına akıl vererek temkinli
olmaları gerektiğini de söylemeyi ihmal etmez.
İş adamlarının hizmet edeceği alanı yok eden
siyasilerin en büyük özelliği, yok ettikleri iş adamlığı potansiyelini tekrar var etmek için devasa teşvik paketleri açıklamaktır. Teşvik, iş adamları için
atın arabanın arkasına koşulmasından başka bir
şey değildir. Oysa yapılması gereken son derece
basittir: İşadamlarının sesiz çığlığına kulak vermek.
İş adamları, Hz. Nuh gibi, gemilerini alıp bir gün
gidecekler. Böyle bir günle karşılaşmamak yapacak
bir şeyleri olan hükümettir. Aksi halde ülkemiz Hz.
Nuh’un kavminin akıbetine uğrayacak.
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Gül, KOBİ’lere moral verdi

Ostim’in yerli ve yabancı ülkelere model olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, “Ostim’i
tebrik ediyorum. Mayın konusunda organizasyon kurun, projenizi takdim edin; biz de devlet
olarak destek verelim” dedi.

C

umhurbaşkanı Abdullah Gül,
Ostim’i ziyaret ederek yerli sanayinin lokomotifi olan KOBİ’lere
moral verdi. Ostim’e girişinde “2.kuşak”
firma yöneticisi gençlerin taşıdığı “Hoş
geldiniz” pankartı ile karşılanan Gül,
“Ankara, sadece bakanlıkların olduğu,
resmi işlerin yapıldığı bir kent değil.
Burası aynı zamanda bir üretim kentidir.
Bunun kanıtlandığı bölgede Ostim’dir”
dedi.

Aydın: “İnsan yedek parçası
bile yapılıyor”
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanına bölge ve projeler hakkında bilgi
verdi. Aydın, bölgenin rekabet gücünü
artırmak ve sektörlerin güçlenmesi için
yapılan çalışmaları anlattı. Mısır, Sudan, Nijerya, Irak gibi ülkelerde Ostim
modelini sunduklarını söyleyen Aydın,
İslam Ülkeleri Kalkınma Örgütü ve D-8
Ülkeleri platformunda Ostim’i model
olarak sunduklarını anlatı. Aydın, üniversite sanayi işbirliği konusunda yoğun çalışmalar yaptıklarını, uluslararası
rekabetçilik kavramı içinde kümelenme
modelini hayata geçirmeye başladıkla-

“Ankara üniversite-sanayi
işbirliği için ideal”
Ankara’nın bir üniversite kenti olduğunu, bölgede üniversite sanayi işbirliğinin rahatlıkla geliştirilebileceğine değinen Gül konuşmasında şöyle dedi:
“Sanayici, üniversite ve devlet olarak en iyi şekilde işbirliğini gerçekleştirebiliriz. Bunun başladığını görüyoruz;
daha iyi olabilir. Neler yapıldığını bili-

rını ve somut aşamalar kaydettiklerini
söyledi. Aydın, “Ostim’de insan yedek
parçası bile yapılıyor” diyerek fırsat verilmesi halinde daha gelişmiş ve katma
değerli ürünler yapabileceklerini de söyledi.
Çok sayıda sanayicinin bulunduğu
salonda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “ Başarılarınızla gurur duyuyoruz. Burada olmaktan memnunum”
diye başladığı konuşmada birçok ülke
yetkilisinin zaman zaman Ostim benzeri
bir sanayi bölgesinin kendi ülkelerinde
de kurulmasını talep ettiğini belirterek,
“Ankara sadece bakanlıkların olduğu,
resmi işlerin görüldüğü bir kent değildir. Burası bir üretim kentidir, bunun
kanıtlandığı bölgede de Ostim’dir” diye
konuştu.

ruhunun olmasıdır. Güçlü olmak için 5
bin devlet dairesi yerine atılım içinde
olan, elini hatta başını taşın altına koyan
gece gündüz üreten müteşebbislerimizin
olmasıdır. Bir ülkeyi zengin yapan o ülkenin petrolü, altını, madenleri değildir.
Tabi ki bunlar o ülkenin hanesine yazılır.
Ama bir ülkeyi esas kalkındıran, ileri götüren o ülkenin insan gücüdür, o ülkenin
müteşebbisleridir. Onun da örneklerini
burada görüyoruz. O nedenle ülkemizin
geleceğinin ne kadar parlak olduğunu,
güvencede olduğunu söyleyebiliriz. Ben
bazen dışarıdan gelen dostlarımız olduğunda, onlar için hep ‘bir program yapın
da Ostim’i gezip görsünler’ derim. Biraz
önce Orhan Beyin dediği gibi; sanayinin
her alanında güzel işler yapılıyor. Savunmadan sanayiinden inşaat sektörüne,
makine sektörüne kadar her dalda tesisler ve projeler yapılıyor.”

“On sene içinde önemli
buluşlar olacak”

yoruz. Ben bölge ile gerçekten gurur duyuyorum. Caddelerden geçerken küçük
işletmeleri gördük. Ama bunların bazıları yüksek teknoloji kullanıyor, önemli
ve hassas ürünleri imal ediyor. Burada
esas dikkatimi çeken şey, müteşebbislik

Gül konuşmasında araştırma geliştirmenin önemini de vurguladı. Konuşmasına son yıllarda araştırma geliştirmeye
yönelik üniversiteler, TÜBİTAK ve hükümetin çeşitli proje ve bütçelerle destek verdiğini anlatan Gül, “İnanıyorum
ki Türkiye’de on sene sonra teknoloji
alanında göze batan önemli buluşlar olacaktır. Bu da bilim adamı, üniversite ve
müteşebbisin bilgiyi ekonomiye dönüştürme kabiliyetini gösteriyor” dedi.
Üniversitelerin üretime destek olmasını, kâğıt üzerinde kalan bilgilerin eko-

nomik ürüne dönüşmesi gerektiğini de
hatırlatan Gül, “Bu bilgilerin uygulama
alanı işte burasıdır. Türkiye’nin bankalarının, bakanlıklarının sizi desteklemesi
gerekiyor.

“Mayın konusunda organize
olun, destek verelim”
Gül, daha sonra mayınlı arazilerin
temizlenmesi konusunda Ostim’de savunma sanayi kümesi girişimi ile ortaya çıkan süreci de değerlendirdi. Gül,
Ostim’in bu konudaki girişimini desteklediklerini belirterek şunları söyledi:
“Mayınlı arazilere ilişkin yasa bildiğiniz gibi çıktı. Bu yasa size çok ciddi
imkân tanıyor. Ben bunu yapabileceğinize inanıyorum. Ama bu sizin organizasyon kabiliyetinizi göstermeniz gerekiyor. Biz şunu yaparız demek yetmiyor.
Onu talep edenlere problemsiz bir şekilde yapıp sunabilmeniz önemlidir. Sonuçta buralar deneme tahtası değildir.
İnsanlar deneyecek. O nedenle bu işi
güvenli bir sistem kurarak, problem çıkmayacak şekilde yapabilmeniz gerekir.
NATO ile işbirliği yapılabilir. Onların
da sizinle işbirliği yapması için karşılarında bir muhatap bulmaları lazım. Siz
bu organizasyonu standartlara uygun
olarak yapın. Mademki bunu yapabiliriz
diyorsunuz, bu organizasyon kısmını da
yapın ve biz de devlet olarak önceliğimizi size verdiğimizi en iyi şekilde söyleyelim. Siz vakit geçirmeden, üzerinize
düşen kısmı yapın, standartları en iyi
şekilde belirleyin, biz de ne gerekiyorsa
onu yapalım.”
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TRenD Tercüme hizmetleri Ostim’de

Profesyonel kadrosu ve yılların getirdiği deneyimle Ostim’de tercümanlık hizmetleri veren Trend
Tercüme Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetin sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi tanıtır mısınız; firmadaki
göreviniz, pozisyonunuz nedir?
-Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. Bu sektörde 18 yıldır çevirmen
olarak hizmet veriyorum. Türkiye pazarında faaliyet gösteren birçok yabancı markanın kullanım kılavuzlarının Türkçe dilinde
yayınlanmasını organize ediyorum.
Sektörünüz ve hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
-Başta endüstriyel alan olmak üzere, tercüme sektöründe profesyonel hizmet veriyoruz. Ürün kullanım ve bakım kılavuzları,
şirket yazışmaları, sertifikalar, patentler,
şartnameler, hukuki belgeler gibi her türlü
dokümantasyon işlerinin yanı sıra, yabancı
ve yerli şirketler arasında köprü oluşturan
sözlü ve ardıl tercüme hizmetleri de veriyoruz. Sözlü tercüme hizmetini Türkiye’nin
hemen her ilinde verebilecek genişlikte deneyimli kadroya sahibiz.
Sektörde yaşanan sorunlar, özel-

likle firma olarak karşılaştığınız önemli
sorunlar?
-Tercüme ciddi bir iştir ve çok uzun yıllara
dayanan eğitim ve pratik uygulama gerektirir. Bir kişinin yabancı dil bilmesi, onun
nitelikli bir tercüman olması için yeterli
değildir. Buna rağmen yeterli bilgi donanımına sahip olmayan çok sayıda insanın
piyasada tercüman olarak çalışması, bazı
sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Türk
dilinin Avrupa normlarının çok altında
kalmasının temel nedenlerinden biri budur. Ülkemizde bu sakıncalı durumu önleyecek bir yaptırımın olmaması, büyük bir
eksikliktir.
Sektördeki rekabet koşulları nasıl? İç
ve dış pazar hakkında bilgi verir misiniz?
-Tercüme sektöründe başarı tamamen
eğitime bağlıdır. En büyük yatırım, yetenekli çevirmenleri keşfedip, onları Avrupa
normları doğrultusunda kusursuz hizmet

Ar-Ge destekleri
nasıl finanse edilir?
Levent B. ERİBOL
Arıak-Öztürk-Eribol
leventeribol@eribol.com.tr

Y

ukarıdaki sorunun cevabını net bir
şekilde vereyim; Ar-Ge destekleri
ile projenizi finanse edemezsiniz.
Evet, destekler Ar-Ge çalışmalarının
karşılığında verilmektedir, doğru. Fakat
tüm ulusal destekler firmanız harcamaları
yaptıktan sonra size verilmektedir.
Daha açık şekilde, önce siz proje
harcamalarını yaparsınız, daha sonra ilgili kuruluş (TÜBİTAK, TTGV, vs.) bunu
harcamalara ilişkin desteği size (en erken
3-4 ay) sonra öder. Ortalama olarak yaptığınız harcama ile buna ilişkin alacağınız
desteğin arasında böylece en az 6-7 ay
zaman oluşur.
Eğer bu gerçeğin farkında olmaksızın, Ar-Ge destekleri ile projenizi gerçekleştirmeye kalkarsanız iki gerçekle
karşılaşabilirsiniz. Birincisi projeniz yarım kalacaktır, iyimser olarak ikincisi çok
büyük sıkıntılarla projenizi tamamlayabileceksiniz.
Desteklerin ödenmesi için çeşitli istisnalar mevcuttur. Proje bütçeniz
1milyonTL’yi geçmiyor ise gerekli teminatları verip bütçenin yüzde 20’si kadar
peşin avans alabilirsiniz. Bu bir ölçüde
finansman imkanı sağlayacaktır. Bununla
birlikte, genel bütçe göz önüne alındığın-

da en az bütçenin yüzde 60 ila 75’i arasında bir işletme sermayeniz yoksa proje
için sıkıntı olabileceği unutulmamalıdır.
yüzde 75’e kadar çıkan oranlarda verilen bu hibelere bir “bonus” yada “ödül”
olarak bakılması en doğru bakış açısı
olacaktır. Bu sayede proje öz kaynaklar
veya mümkünse çeşitli kredi imkanları
ile gerçekleştirilir ve ileriki tarihte gelecek bonuslarla bu kaynaklar geri ödenir.
Diğer bir bakış açısı da yapılan proje için
alınacak desteklerle bir sonraki projenin
bütçesinin karşılanmasıdır.
Özetle, ulusal Ar-Ge destekleri, fiilen bir ödül niteliğindedir. Proje maliyetlerini yüzde 75’e varan oralarda düşürebilmektedir. Hak eden her firmanın bu
desteklerden faydalanması, artan rekabet
koşullarında daha da önemli hale gelmektedir. Bununla birlikte, maliyetin düşmesi
projenin yürütülmesi için gereken kaynak
ihtiyacının aynı oranda düşeceği anlamına gelmemektedir. İşletme sermayesi ihtiyacı, gereken özkaynak oranından (en
az yüzde 25) çok daha yüksektir.
Her türlü yatırımımızda olması gerektiği gibi, desteklerden faydalanırken de
nakit akımınıza dikkat etmenizi öneririm.

vermelerini sağlar duruma getirmeye yöneliktir. İşte tam bu noktada bizim farkımız ortaya çıkıyor. Ülkemizde henüz bu
anlayışla faaliyet gösteren çeviri şirketinin
çok az bulunması, bizi, ne istediğini iyi
bilen müşterilerimiz için ilk tercih edilen
ajans durumuna getiriyor. Dolayısıyla yerli piyasada henüz böyle bir altyapı zihniyetinin olmaması, zamanında tercüman
seçiminde son derece titiz davranarak ne
kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor.
Sonuç olarak, sektördeki rekabet bizi etkilemiyor, zira Avrupa normlarına uygun
hizmet veren nadir çeviri ajanslarından
biri durumundayız.
Kaç işçi istihdam ediyorsunuz? Vasıflı eleman sorunu yaşıyor musunuz?
-Aktif olarak çalışan çevirmenlerimizin
sayısı yaklaşık 60. Bu rakam, gelen proje
ve ekip çalışmalarına göre 150 kişiye çıkabiliyor. Çalışma sisteminin gerek işveren
gerekse çalışan açısından en güzel yönü
ise, çevirmenlerin evlerinden sorunsuzca
çalışabilmeleridir.
Firma olarak ileriye dönük hedefleriniz? Girişimleriniz var mı?
-10 yılı aşkın süredir neredeyse tamamen
yurtdışına hizmet veriyorduk. Yurtdışında
kalite beklentisi çok yüksek ve kesinlikle
hata kabul edilmiyor. Böyle bir disiplin
altında uzun yıllar çalıştıktan sonra, aynı
anlayış ile Türkiye’de hizmet vermek de
kaçınılmaz oldu. Yoğun yurtiçi talepleri,
böyle bir karar almamızdaki en önemli etkenlerden biri. Oluşturduğumuz deneyimli
çevirmen kadromuzla ülkemizde dünya
standardında hizmet veriyoruz. En büyük
hedefimiz, çalışma sistemimizin ülke çapında yaygınlaşmasına, dolayısıyla Türk
dilinin dünyadaki standart diller kategorisine girerek daha saygın bir konuma gelmesine katkıda bulunmaktır.
Şu anda size göre ülke genelinde ekonomi ve üretim ne durumda; bir sıkıntı
yaşanıyor mu? Yaşanıyorsa, belirtileri
nelerdir?
-Global pencereden baktığımızda, tercüme sektörünün krizden etkilenmediğini
söyleyebiliriz. Çünkü hangi koşulda olursa olsun, tüketim devam ediyor. Tüketim
devam ettiği sürece üretim de bir şekilde
yapılıyor. Üretici firmalar, yasal süreç çerçevesinde ürünlerinin kullanım ve işletim
kılavuzlarını ya da açıklama yazılarını, satış yaptıkları ülkelerin dilinde hazırlamakla
yükümlüler.
Türkiye’de krizin etkilerinin birçok Avrupa ülkesine göre yıkıcı olmadığını düşünüyorum. Avrupa, Asya, Amerika kıtalarında
müşterilerimizle kriz hakkında fikir alışverişi yapıyoruz ve buna göre krizden en çok
Avrupa’nın etkilendiği ortaya çıkıyor.

OSTİM OSB ve bölge hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?
-Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye
sanayisinin kalbi durumunda. Bunu herkes biliyor. Böylesine önemli bir bölgede
özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin
yurtdışı faaliyetlerinin gerektiği kadar profesyonel yürütülmediğini ve bundan dolayı
da potansiyel taleplerin açığa çıkarılamadı-

ğını düşünüyorum. İşte biz de bu noktada
bir köprü olmak için buradayız. Sadece
tercümanlık hizmeti değil, aynı zamanda
deneyimlerimizi danışmanlık platformuna
taşıyarak, dış ticaret kapılarının biraz daha
aralanmasına katkıda bulunmak amacındayız. Elbette bunun için gerekli olan bilgi
donanımına da sahibiz. Teknolojinin baş
döndürücü bir hızla ilerlediği çağımızda,
üreticilerimizin hedeflerini babadan kalma
zihniyetle gerçekleştirmeleri ne yazık ki
mümkün değil. Bu hıza ayak uydurabilecekleri pazarlama stratejileri belirlemeleri
kesinlikle zorunludur.
Bunların dışında eklemek istedikleriniz var mı?
-Tercüme sektöründe yatırımın insana
yapılması şart. Bu yatırımı yapanların da
profesyonel platformda işleri yürütebilecek eğitim ve beceriye sahip olmaları kaçınılmaz. Çevirmeni ve yaptığı işi denetleme
sistemine sahip olmalısınız. Çevirmeniniz
sizi yönlendirmeyecek, siz onu yönlendireceksiniz. Bir tercümenin kalitesini kontrol etme ve değerlendirme yeteneğiniz ve
mekanizmanız yoksa, başarılı olmanız
mümkün değildir. Bu nedenle de bu hizmet sektöründe büyük yatırımlar yapıldığında başarılı olunacak kuralı maalesef
geçerli değil. Çevirmen adaylarına eğitim
çerçevesinde doğru hamlelerle yapılacak
yatırımın geri dönüşü çok daha verimli
olacaktır. Tabi bu da uzun yıllar alıyor.
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13 Haziran 2009 tarihinde Ostim
Savunma Sanayi Kümelenme toplantısı yapıldı. Bir gün boyunca süren
ve savunma sanayi alanında çalışan
Ostimli firmaların yoğun katılım ve
ilgilerinin olduğu toplantı ağırlıklı olarak bir arama oturumu niteliğinde idi.
Katılımcılar savunma sanayi alanında
Ostim’in güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, bu alanda öncelikli olarak
yapılması gerekenleri ortaya çıkarmaya
çalıştılar.
Çalışma sonrasında ortaya çıkan
önemli birçok sonucun yanında, çalışma gruplarının tümünün ortak düşüncesi olarak belirlenen bir sonuç dikkat
çekti:
Ostim’de savunma sanayi alanında
çalışan kurumların yararlanacağı laboratuarlara acil olarak ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyacın belirlenmiş ve öneminin
vurgulanmış olması hiç kuşkusuz çok
önemlidir. Çünkü Ostim’in en kısa zamanda test, deney ve kalibrasyonların
yapılabileceği nitelikli altyapılara sahip
olması gerekmektedir. Çünkü imalatçılarımızın test ve deney yapabilmeleri veya yaptırabilmeleri, bu test ve
deneylerde kullanılan cihaz ekipmanı
ise uygun fiyatlarla, kısa süreler içerisinde ve güvenilir bir şekilde kalibre
ettirilebilmeleri, kurumlarımızın rekabet
ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri
için neredeyse ön koşul durumuna
gelmiştir.
Öte yandan, bu çalışmada laboratuar kavramı ile birlikte, onun ayrılmaz parçası olarak ‘akreditasyon’

ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

Kavramlara Takılıp
İşin Özünü Kaçırmak

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

kavramı da dile getirildi ve çalışmanın
kayıtlarına ‘akredite laboratuar’ kavramı yerleşti. Dolayısıyla da ‘laboratuar’
ile ‘akreditasyon’ ayrı düşünülemez iki
kavram durumuna geldi. Bu durum
çok yanlış olmamakla birlikte, zaman
zaman tehlikeli olabilmekte. Çünkü laboratuar ne kadar bilinir ve anlaşılır
bir kavram ise, akreditasyon da o
kadar az bilinen, açıkçası biraz da
gizem barındıran bir kavram. Birçoğumuz için akreditasyon, çalışmaları uzun
süren, yurtdışından uzmanlar gerektiren, zor ve pahalı bir belgelendirme
süreci olarak bilinmekte. Bu özellikleri
nedeniyle akreditasyon bizleri kendi
gizemi içerisine çekip orada oylarken,
asıl önemli ve acil hedefimiz olan
laboratuarın da unutulmasına neden
olabilmekte. Akreditasyon kavramı bu
nedenle kullanıldığı yerlerde zararlı sonuçlar yaratabilmekte.
Bunun için de, bir laboratuar için

ATO’dan işadamlarına vize uyarısı

A

nkara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Almanya’nın
vizesiz giriş hakkı riskler taşıyor”
dedi. ATO Başkanı Sinan Aygün yaptığı
açıklamada, Alman hukukçuların, bazı
meslek gruplarındaki Türk vatandaşları
için kabul edilen hakkın tüm Türkler için
geçerli olması gerektiği görüşüne katıldığını ancak bunun için “vize almadan sınır
kapısına dayanma” görüşünü benimsemediğini belirterek, şöyle devam etti:
“Alman hukukçular vize almadan
sınır kapısına dayananları iki riskin beklediğini, Almanya’ya vizesiz girmeye çalışanların ya hapse atılacağını ya da geri
gönderilip 5 yıl giriş yasağı uygulanacağını ifade ediyorlar. Bu riski alanların sayısı
çoğalırsa Alman hükümetinin buna uzun
süre dayanamayacağını ve bütün Türklere kapıları açmak zorunda kalacağını söylüyorlar. Üyeler bana ‘Vize almadan sınır
kapısına dayanalım mı?’ diye soruyorlar.
Bu riski göze alabilenler vizesiz gitsin
ancak ben üyelerime ‘riske girin, hapse
girmeyi göze alın’ diyemem.” Vizesiz
giriş uygulamasının ayrıntılarını öğrenmek için Almanya’nın
Ankara Büyükelçisi
Eckart Cuntz ile geçen
hafta bir görüşme yaptığını anlatan Aygün,
Büyükelçi’nin de uygulamanınişadamlarını
kapsamadığı bilgisini
verdiğini ifade etti. Büyükelçinin bazı meslek
gruplarına vizesiz giriş
uygulamasının önemli bir adım olduğunu,
gelecek dönemde işadamları için de vizenin
kaldırılabileceği umudunu taşıdığını anlattığını kaydeden Aygün,
“İşadamlarının vize
sorunlarını hafifletmek
için artık daha uzun
süreli, üç yıla kadar
vize vererek sıkıntıları

hafifletmek istediklerini, işadamlarının
seyahatlerinin kolaylaştırmak için çaba
harcadıklarını anlattı” dedi.
Sadece şoför, bilim adamı ve sanatçıları kapsayan vizesiz giriş uygulamasının
bu haliyle tartışılması gerektiğini ve bunun Avrupa Hukukuna aykırı olduğuna
dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:
“Türkiye’deki bir işveren adına çalışan bir şoför, vizesiz olarak Almanya’ya
girebilecek ancak hizmet verdiği işveren
vizesiz giremeyecek. Yani şoför vizesiz
girecek, patronu giremeyecek. Bu büyük
bir çelişkidir. Büyükelçi Cuntz’un verdiği bilgiye göre ticari vize oranı yüzde 43.
Almanya’ya gitmek isteyen Türklerin
yüzde 43 gibi büyük bir çoğunluğu ticari
amaçlı olarak vize talebinde bulunuyorsa,
bu çileye bir son vermek lazım.” Aygün,
şoför, bilim adamı ve sanatçıların sınır
kapısında hiçbir güçlükle karşılaşmamak için Alman Büyükelçiliği ve konsolosluklarından “vize muafiyet belgesi”
alması gerektiğini ancak bu belgenin de
tıpkı vize gibi prosedürü olduğuna dikkat
çekti.

olmazsa olmaz zannedilen akreditasyonun ne olduğunun çok iyi anlaşılmasında yarar vardır.
OSTİM Gazetesi’nde, 2006 yılının
Mart ayında dile getirilmişti, bir kez
daha yinelemek istiyorum:
- Akreditasyon kuşkusuz önemli bir
unsur. Ancak laboratuar olmadan “akredite laboratuar” zaten olamaz. Yani
akreditasyon laboratuar olmanın ön
koşulu değildir. Bu nedenle önce laboratuarımızın olması için çalışmalıyız.
- Bir laboratuar için zorunlu olduğu düşünülen akreditasyon, gönüllülük esasına dayalı olan ve zorunlu
olmayan bir belgelendirme sürecidir.
Yani akredite olmayan bir laboratuar da pekala kalite seviyesi yüksek
ve güvenilir hizmet verebilir. Çünkü
laboratuar hizmetlerinin kalite ve güvenilirliğini belirleyen en önemli unsur
akreditasyon değil izlenebilirliktir. Yani
önemli olan bir laboratuarın kullandığı

standartların kendisinden daha üstün
bir laboratuar veya metroloji merkezi
tarafından izlenmesi ve doğrulanması,
bu izleme ve doğrulamanın laboratuarın kayıt ve sertifikalarında açık bir
şekilde görülebilmesidir.
- Belgelendirme,
sertifikalandırma,
akreditasyon gibi süreçlerin önemli
teknik süreçler olduklarını kabul etmekle birlikte, bu tür süreçlerin aynı
zamanda emperyal güçlerin teknolojiye egemenliklerini sürdürme araçları
olduğunu da kabul etmeliyiz.
Bu
bağlamda, örneğin ISO 9000 serisi kalite yönetim sistemi standartlarının neden teknolojinin daha gelişmiş
olduğu kıta Avrupası’nda (örneğin
Almanya’da) değil de, Birleşik Krallık
İngiltere’de gelişmiş olduğu göz ardı
edilmemelidir.
-Laboratuarlarımız mutlaka olmalı.
Hatta her atölye aynı zamanda test
ve deneylerin yapıldığı birer laboratuar olmalı (birçok atölyemiz zaten bu
niteliklere sahip). Ölçüm ekipmanımızı,
test ve ölçümler konusunda uzmanlaşmış insan kaynağımızı, test araç
gereçlerimizi el üstünde tutmalıyız ve
asla akreditasyon vb. kavramların esiri
olmamalıyız.
Dolayısıyla,
sonuç
olarak belirtmek istediğim şudur: Mutlaka laboratuarlarımızın olması için çalışmalıyız, kaynak talebinde bulunmalıyız, varolan laboratuarlarımızı sürekli
kullanmalıyız, laboratuarları teknolojik
gelişmenin olmazsa olmazı kabul etmeliyiz, ama onları asla ‘akreditasyon’
kavramının arkasına koymamalıyız.

Destekler için çalışma grubu kuruldu

E

snaf ve KOBİ’lere verilen destekleri
görüşmek üzere Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın
başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), esnaf ve sanatkara
yönelik verilen desteklerin daha etkin kullanılması ve hedef kitleye en yüksek düzeyde
ulaşılmasının sağlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdi.
Esnaf ve KOBİ’lere destek sağlayan
ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin de katıldığı EKK’da, çeşitli kurumlar
ve bankaların esnaf ve KOBİ’lere yönelik

mevcut destek programlarının incelendiği belirtildi. EKK’da, esnaf ve KOBİ’lere
sağlanan desteklerin daha etkin, verimli
ve koordineli bir biçimde, hedef kitleye en
yüksek düzeyde ulaşmasını sağlamak için
yapılması gereken düzenlemeleri belirlemek üzere bir çalışma grubunun oluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, söz
konusu grubun ilgili tarafların katılımı ile
gerekli çalışmaları kısa süre içinde tamamlayarak, hazırladıkları raporu Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na raporunu sunacakları
belirtildi.

Meslek edindiren kuruluşlar desteklenmeli

O

stim Çırak Eğitim ve Öğretim
Vakfı, 11. Olağan Genel Kurul
Toplantısını 13 Haziran 2009 tarihinde Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı
binasında gerçekleştirdi. Vakıf Başkanı
İbrahim KARAKOÇ, 1987’de kurulan
vakfın eğitim-öğretim imkânları kısıtlı
gençlere her türlü yardımı yaparak meslek sahibi olmalarına katkı sunduğunu

belirtti. Sanayi bölgelerinde yer alan
işyerlerindeki kalifiye eleman yetersizliğine dikkat çeken Karakoç, meslek liselerinden mezun olan gençlerin sanayi
sitelerine yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Gençlerin mesleki eğitim merkezlerine gitmeleri için de teşvik edilmeleri
konusuna da değinen Karakoç “Vakfımızın bugüne kadar 35 binden fazla çı-

rak öğrenciye her türlü desteği sağlamış
olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz”
dedi. Karakoç’un konuşmasının ardından Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfının
hizmetlerini anlatan sinevizyon gösterisi
yapıldı.
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfının
Kurucu Üyesi Turan Çiğdem de yaptığı
konuşmada vakfın hizmetlerini takdir
ederek bunları artırma yollarına
gidilmesi önerisinde bulundu.
Çiğdem, ülkemizde üretim yapan fabrika sahiplerinin yüzde
65’inin çıraklıktan geldiğini ve
bundan dolayı gururlandığını
belirterek çıraklığın hakir görülmemesi gerektiğini belirtti.
Toplantıda, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
AYDIN da bir konuşma yaparak Çırak Eğitim ve Öğretim
Vakfının hizmetlerinin mesleki
eğitimde olumlu yönde etkili
olduğunu belirtti. Aydın “Ancak
bu tür kuruluşlar yeterli sayıda
değil. O yüzden bunlara ve Çırak Eğitim
ve Öğretim Vakfına elimizden gelen tüm
desteği vererek sürekliliklerini sağlamalıyız” dedi. Aydın, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfının hizmetlerinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Genel Kurul sonunda Çırak Eğitim ve
Öğretim Vakfının tüm üyelerine, üyelik
belgeleri verildi.
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“YENİ FİKİRLER”e Ostim desteği
O
DTÜ’nün üniversite öğrencileri arasında teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği
teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bu yıl
5. kez düzenlediği Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışmasının Birinci Aşamasını geçen projeler açıklandı. ODTÜ
Teknokent’te düzenlenen ödül töreninde Birinci Aşamayı geçen Genel Kategoride 12, Savunma Kategorisinde ise 6 proje ödüllerini aldı.
Ödül töreninde konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar, “Rekabet ve girişimlikte karnemiz çok
iyi değil maalesef. Türkiye rekabet avantajı yakalayacaksa kendi bilimini yaratmak zorunda. ODTÜ olarak amacımız bu süreci desteklemek. Amacımız hem
akademik dünyada hem sanayide gerekli olan nitelikli
araştırmacıları yetiştirmek. Potansiyeli olan gençlerimizin önünü açmak ve yeni fikirleri ortaya çıkarmalarını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Acar, projenin
5 senedir devam edebilmesinin jüri üyeleri sayesinde
olduğunu söyledi.
ODTÜ ve diğer üniversite öğrencilerinin girişimciliklerini disiplinli bir süreç ve gerekli destekler ile teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın sponsorları arasında
OSTİM de bulunuyor. Jüri üyeleri arasında yer alan
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
gençlerin ürettiği bu fikirlerin katma değere dönüşmesi
gerektiğini ve bu yüzden yarışmaya katılan tüm öğrencilere destek vermeyi arzuladıklarını belirtti. Elginkan
Vakfının ana sponsor olarak 75 bin TL büyük ödül verdiği yarışmanın finalinde, Savunma Kategorisinde yarışan projeler için Savunma Sanayi Müsteşarlığı Özel
Ödülü 50 bin TL, Sanayi Kategorisi Ostim Özel Ödülü
ise 25 bin TL olarak açıklandı.

ODTÜ ve diğer üniversite öğrencilerinin girişimciliklerini disiplinli bir süreç
ve gerekli destekler ile teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın sponsorları
arasında OSTİM de bulunuyor.

Birimler arası turnuvada kupayı Çevre kazandı

stim OSB’de geçen yıl ilki yapılan hasebe ekiplerinin karşılaştığı finalde Turnuvada maçlar Muhasebe, Bilgi İşO
birim ve çalışanlar arasındaki da- maçı 3-2 kazanan Çevre Denetim Ekibi lem, Çevre Temizlik, Halkla İlişkiler,
yanışmayı ve ekip ruhunu geliştirmeyi şampiyon oldu. Şampiyon ve ikinci olan İmar, Elektrik, Doğalgaz, Çevre Deneamaçlayan birimler arası voleybol tur- takımların kupalarını Ostim Yönetim tim ve Kooperatif takımları arasında iki
nuvası yapıldı. Çevre Denetim ve Mu- Kurulu Başkanı Orhan Aydın verdi. grup, yarı final eleme usulü ile oynandı.

ORSİAD yeni projelerde buluşacak

O

RSİAD mali genel kurul yaptı. Derneğin Ostim Cevad Dündar Caddesindeki toplantısında Divan Başkanlığını Ostim OSB Başkan Yardımcısı
Sıtkı Öztuna yaptı.
Genel kurulda yönetimin faaliyetleri, mali
denetim raporu ve çalışma raporu müzakere
edilerek ibra edildi.
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ülgener, dernek olarak amaçlarının Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde
yer alan iş adamlarının ihtiyaç duydukları
sosyal, eğitsel, teknolojik, ekonomik, endüstriyel, çevresel, kısacası tüm alanlardaki

ihtiyaç ve sorunlarına cevap vermek ve çözüm sunmak olduğunu hatırlatarak faaliyetleri özetledi.
Ülgener, ORSİAD’ın Ankara Sanayi
Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO),
Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM
OSB) ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi (İVEDİK OSB), Ostim Çıraklık Eğitim
ve Öğretim Vakfı (OÇEV), Türk Sanayici
ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV), Türkiye

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı
(TESAV), Hür Sanayici ve İşadamları Derneği (HÜRSİAD), Ankaralı Sanayici ve
İşadamları Derneği (ASAD), Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) ile Ostim kurumlarının ve diğer birçok kurum ve
kuruluşun faaliyetlerine de katılarak destek
verdiğini söyledi.
Ülgener, dernek yönetimi olarak yaptıkları ziyaretlere, katıldıkları fuar, iş gezileri
ve seminer ile mesleki toplantılar ve 4 yıldır
düzenledikleri iftar organizasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
Özcan Ülgener, daha sonra 2009 yılı
çalışma raporunu
sunarak,
“Büyük
fedakârlıklarla devam
ettirdiğimiz
sanayi ve ticaret hayatımızda birlik ve
beraberlik içerisinde
yapabileceğimizin
en iyisini yapabilmek, yardımlaşma
ve dayanışma içinde
çalışanımıza, bölgemize ve milletimize
fayda üretmek azim
ve gayretindeyiz”
dedi.
ORSİAD Başkanı
Ülgener, derneğin
kamuoyundaki etkisini artırmak, sanayici
ve iş adamlarının sorun ve taleplerinde sivil,
bürokrat ve siyasi çevrelerde baskı grubu
oluşturmak amacı ile üye potansiyelini genişleteceklerini söyledi. Başkan Ülgener,
dernek olarak kurumsallaşma yönünde de
yeni projeler geliştireceklerini, üyelerin iş
ve ticaret yaşamına ilişkin danışmanlık hizmetleri ve ortak alım modelleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

“En çevreci” OSB ödül aldı

Ç

evre ve Orman Bakanlığı Eğitim
ve Yayım Daire Başkanlığı ve
OSBÜK’ ün işbirliği ile İkincisi
yapılan “En Çevreci OSB” yarışması
sonuçları belirlendi ve 2009 yılı En Çevreci OSB’leri; 1. Eskişehir Sanayi Odası
OSB, 2. Bursa Demirtaş OSB ve Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB, 3. Kocaeli
TAYSAD OSB olarak sonuçlandı.
Dereceye giren OSB’ler ödüllerini
İstanbul’ da Sütlüce Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 5 Dünya Çevre Günü
Kutlamaları esnasında aldılar.

Eskişehir birinci
Çevre ve Orman Bakanlığınca ülke
genelinde gerçekleştirilen “En Çevreci
OSB” yarışmasında Eskişehir Organize
Sanayi Bölgesi (EOSB), 23 bölge arasından sıyrılarak Türkiye’nin en temiz
sanayi bölgesi seçildi.
Çevre ve Orman Bakanlığının belirlediği jüri heyeti tarafından yerinde yapılan

incelemeler sonrasında ödül almaya hak
kazanan Eskişehir OSB, 40’ıncı yaşını
kutlarken anlamlı bir ödülünde sahibi
oldu.
İstanbul Sütlüce Kongre Merkezinde düzenlenen ve Çevre ve Orman Bölge Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun
da hazır bulunduğu Dünya Çevre Günü
kapsamında verilen ödülü Eskişehir
OSB adına Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tezgören aldı.
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OSB’lerin sorunları ve çözüm önerileri
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu “KOBİ’lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir rapor
hazırlayarak başta Sanayi Bakanı olmak üzere ilgili kurumlara gönderdi.
ihracata direkt olarak yansımaktadır. Bu
sebeple, yatırımların OSB’lere yönlendirilmesinde de en önemli etken OSB yatırımcıları için enerji fiyatlarının düşük
olması olacaktır.
Ülkemizde uzun süredir serbest enerji
piyasası oluşturulmaya çalışılmakta ise
de; şu ana kadar tam anlamıyla piyasa
oluşmamış ve serbest piyasada arz fazlası
olmadığından beklenen rekabet fiyatlara
yansımamıştır.
Serbest piyasa faaliyetleri sebebiyle
farklı enerji fiyatı uygulama olanağı bulunmamaktadır. Bu sebeple, OSB’lerin
enerji maliyeti yönünden cazip hale getirilebilmesi amacıyla OSB Tüzel Kişiliği
aracılığı ile OSB yatırımcısı tarafından
tüketilen doğal gazın fiyatına dahil edilen
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)’ nin iadesi
faydalı olacaktır.
ÇÖZÜM
SORUN

SORUN

avunma Sanayii, ağır sanayi, entegre tesis, tersane v.s. gibi özellikleri taşıması sebebiyle Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından izin almış olanlar
hariç, 2.000 m2’ den büyük kapalı alan
gerektiren her türlü sanayi yatırımlarının OSB’lerde kurulmasının zorunlu
hale getirilmesi.
Ülkemizde tüzel kişilik kazanan 258
OSB, 67.288,98 hektar yüz ölçüme sahiptir. Bunlardan 134 OSB işletme aşamasına
gelmiş olup, 124 OSB planlama ve altyapı
aşamasındadır.
Ülkemizin sınırlı kaynaklarına rağmen
çok büyük ekonomik değerler harcanarak
işletmeye hazır hale getirilen 124 OSB’de
%100 doluluk oranı yakalanamamıştır.
Bir tarafta OSB’ler yatırımcı beklerken,
diğer tarafta yol ve akarsu kenarlarına, tarlalara ve tarıma elverişli arazilere münferit
sanayi tesisleri kurulmakta, sonra da Devletten hizmet talep edilmektedir. Tarıma elverişli alanların her geçen gün azalmasına,
her bir tesis için ayrı ayrı hizmet götürülmesi sebebiyle işletme maliyetlerinin artmasına ve özellikle çevre mevzuatı açısından
kontrolden uzak işletmelerin ortaya çıkmasına sebep olan bu durumun önlenmesi
amacıyla; savunma sanayi, ağır sanayi ve
özellik arz eden entegre tesisler gibi Sanayi
ve Ticaret Bakanlığından izin almış olanlar
hariç, 2.000 m2 ‘den büyük kapalı alan
gerektiren sanayi yatırımlarının OSB’lerde
kurulmasının zorunlu hale getirilmesi faydalı olacaktır.

OSB’lerin yatırımcılar için cazibe
merkezi haline getirilmesi.
Yer seçimi yapılarak tüzel kişilik tanınan OSB’ler; arazi temini ve faaliyet alanının gerektirdiği ihtiyaçlara paralel olarak
gerekli olan her türlü altyapı, arıtma tesisi
ve sosyal tesisleri en gelişmiş şekliyle ve
minimum maliyetle yaparak işletmektedir.
Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunması veya yatırım önceliği dikkate alınan
bazı OSB’lere Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından düşük faizli ve uzun
vadeli kredi verilmesi dışında Devletin bir
katkısı olmamaktadır.
Devlete yük olmadan “KENDİN YAP,
KENDİN İŞLET” modeli ile yatırım yapan, TEK DURAK OFİS mantığı ile sanayicinin her türlü ihtiyacını en kısa sürede
karşılayan OSB’lerin, sanayiciler için cazibe noktası haline getirilmesi ve bütün yatırımların OSB’lerde kümelenmesinin teşvik
edilmesi ve her türlü yatırımını kendi yapan
OSB sanayicilerinin çeşitli farklılıklarla
ödüllendirilmesi faydalı olacaktır.

S

ÇÖZÜM
3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel
İdareleri Kanununa “Sanayi ve Ticaret Bakanlığından özel izin almış olanlar hariç,
kapalı alanı 2.000 m2 ve daha büyük olan
her türlü imalat sanayi tesisleri ancak organize sanayi bölgelerinde kurulabilir.” hükmünün eklenmesi gerekmektedir.

ÇÖZÜM
5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın
Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla ve diğer düzenlemelerle sağlanan teşvikler dahil sanayi
sektörüne verilecek her türlü teşvikler yatırımcıları OSB’lerdeki boş arsalara çekebilmek ve mevcut yatırımcıyı kriz karşısında
ayakta tutabilmek için teşvik bölgelerindeki farklılıklara bakılmaksızın OSB’lere
yönelik özel desteklerin verilmesi.
SORUN
OSB yatırımcıları tarafından tüketilen doğal gaz fiyatı içinde bulunan
özel tüketim vergisinin iade edilmesi.
Ülkemizde sanayi ürünleri maliyetinde enerji girdisinin payı çok önemlidir.
Enerji fiyatlarıyla yapılacak destekler
sanayiciye, sanayi ürününe, istihdam ve

OSB’lerin cazibe noktası olması için
enerji desteği önemli bir etken olacaktır.
Serbest piyasa koşullarında farklı fiyat
uygulaması olamayacağından, OSB’ler
tarafından kullanılan doğal gaz üzerindeki
ÖTV yükünün Devlet tarafından iade edilmesi OSB’leri cazibe merkezi haline getirecektir.
SORUN
2872 sayılı Çevre Kanununa
26.04.2006 tarihinde eklenen geçici 4.
maddesi ile getirilen merkezi arıtma tesisi kurma zorunluluğu sebebiyle verilecek cezalar.
2872 sayılı Çevre Kanunu’na 26.04.2006
tarihinde eklenen Geçici 4 ncü Maddenin
son fıkrası ile 13.05.2009 tarihine kadar
atıksu altyapı sistemlerini ve katı atık bertaraf tesisini kurmayan OSB’lere 100.000,TL idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.Yasalarla verilmiş pek çok kamu

hizmetini yerine getiren OSB’ler, çevre konusunda da yapılan anket sonuçlarına göre;
-38 OSB’nin Merkezi arıtma tesisinin tamamladığı,
-20 OSB’nin belediyeler ile sözleşme yapmış,
-3 OSB’nin arıtma tesisi inşaatının devam
ettiği ve -33 OSB’nin de proje aşamasında
olduğu tespit edilmiştir.
Buna rağmen bazı OSB’lerde; Parsel
sayısına göre doluluk oranının düşük olması, gelecek yatırımcıların kirlilik miktar
ve parametresinin bilinmemesi yapılacak
AAT’nin projelendirememesi,bünyesinde
bulunan tesislerin evsel atık dışında atığının bulunmaması, ön arıtmalarla atıkların
kontrol altına alınması,altyapı ve sosyal tesislerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi
ile yapan OSB’lerden bazılarına kredi tahsisinsin yapılmaması,ekonomik sebeplerle
ihaleye çıkılamaması veya başlayan işin
durdurulması gibi sebepler henüz merkezi
arıtma tesisinin hizmete girmediği tespit
edilmiştir.
ÇÖZÜM
Gerek teknik, mali ve idari sebeplerle,
gerekse dünya’da ve ülkemizde etkisi hissedilen ekonomik kriz sebebi ile pek çok
OSB’nin kısa sürede atıksu arıtma tesisi
ve katı atık bertaraf tesisini kuramayacağı
aşikardır. Buna karşılık Çevre Bakanlığınca her an kesilebilecek idari para cezasının
da ödemesi mümkün görülmemektedir.
Bu sebeple, acilen düzenlenecek bir yasal
düzenleme ile söz konusu cezanın; arıtma
tesisinin yapılabilmesi için teknik ve idari
şartlar oluşmasına rağmen arıtma tesisini
kurmayan veya atıkların kontrolü için hiçbir tedbir almayan OSB’lere uygulanabileceğinin hüküm altına alınması gereklidir.
Aksi halde, Çevre Bakanlığı bürokratları
yasanın amir hükmünü uygulamak zorunda
olduklarını beyan etmektedirler

Bakan ERGÜN’e ziyaret
OSB Üst Kuruluşu Yönetimi Sanayi
Ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. OSB
Üst Kuruluşu Başkanı Mahmut Yılmaz
başkanlığındaki Yönetim, Denetim ve
Bölge Müdürleri ile komisyon
omisyon
y temsilcilerinden oluşan OSBÜKh heyeti ile Ergün’ü makamında
mında ziyaret
etti.
OSB Üst Kuruluşu
uşu
Başkanı Yılmaz, OSB
B
Üst Kuruluşu Yönetim
m
Kurulu olarak da herr
zaman OSB’lerin so-runlarına çözüm önerisi
si
üretmeye hazır olduklaarını söyledi.
Konuşmasında
OSB’lerin belli başlıı
ve hızla çözüme ulaştırılması gereken sorunlarına da değinen
ve Bakana bir rapor
sunuldu.
OSBÜK heyetine teşekk-

kür eden Ergün, OSB’lerin so
sorunlarının
yaklaşımdan uzak,
çözümünde popülist yaklaşım
çözümcü olacaklarını dile getiren getirirken, bakanlık olarak her zaman destek
sözü verdi.
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SORUN
Çevre ve Orman Bakanlığı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin
“ambalaj atıkları ayrıştırılarak bedelsiz
teslim edilir” hükmünden kaynaklanan
sorunlar.
Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlükte bulunan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
hükümleri ile OSB’lerde faaliyet gösteren
sanayi tesislerinin her türlü ambalaj atıklarını ayrıştırarak biriktirmesi ve söz konusu
atıkların OSB’nin çevresindeki Belediye
tarafından yetkilendirilmiş şirketlere “BEDELSİZ” olarak verilmesi gerekmektedir.
Bu güne kadar ambalaj atıklarını para ile
satarak bütçelerine önemli katkı sağlayan
sanayiciler bu uygulamaya karşı çıkmakta
ve çeşitli olumsuzluklar meydana gelmekte
ve OSB’ler ve OSBÜK’ ten bu soruna çözüm bulmaları talep edilmektedir.
ÇÖZÜM
Bu sorunun kesin çözümü Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak
uygulanmakta olan Ambalaj ve Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak OSB’lerin bedelsiz uygulaması dışında tutulmasıdır. Ancak, bu
değişiklik zor ve uzun süreli bir çalışmadır.
Konuya kısa sürede çözüm bulabilmek
amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gündeminde olan OSB Uygulama Yönetmeliği
değişiklik çalışmaları kapsamında ilgili yönetmeliğin “Ambalaj ve Katı Atık Yönetimi” maddesine “Ambalaj atığı üreticisi
katılımcılar, plastik, metal, cam, kağıt,
karton, kompozit ve benzeri ambalaj
atıklarını biriktirmek, kaynağında ayrıştırmak ve BEDELİ MUKABİLİNDE
LİSANSLI İŞLETMELERE vermekle yükümlüdür. Lisansı olması halinde
OSB de bu atıkları gerekli kadroları
kurarak yönetim kurulu kararı ile çevre
mevzuatına uygun olarak toplar, depolar, nakleder ve değerlendirir. “ hükmünün eklenmesi faydalı olacaktır.
SORUN
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ten doğan sorun ve
çözüm önerileri
İlgili yönetmeliğin 7 nci maddesinin 2.
fıkrası;
“Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi
beşyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların ve
hizmet binalarının yönetimleri ile toplam
inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve
üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde
bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir
veya şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.”
9 ncu maddesinin 7. fıkrası;
“Endüstriyel işletmelerde mühendislik,
organize sanayi bölgelerinde makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği,
binalarda ise makina, elektrik veya elektrikelektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik
bölümlerinde lisans eğitimi görmüş kişiler
arasından enerji yöneticisi görevlendirilir.
Bina sahipleri veya yönetimleri şirketlerden
veya enerji yöneticilerinden hizmet alabilir.
Kamu kesimi dışında kalan endüstriyel
işletmelerde ve binalarda görevlendirilen

veya hizmet alınan enerji yöneticilerinden
mühendislik alanında lisans eğitimi almış
olanlarda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili Mühendis Odasına
kayıtlı olması şartı aranır.”ifadeleri sebebi
ile OSB’lere doğan çeşitli müeyyideler.”
ÇÖZÜM
İlgili mevzuat hükümlerinde gerekli
personel istihdamı sağlanması zorunluluğunun çeşitli sebeplerle bunu sağlayamayacak
OSB’ler için de diğer işletmelere ve binalara
tanınan DIŞARIDAN HİZMET ALABİLME OLANAĞININ SAĞLANMASI.
SORUN
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
(Md. 2-4/g) ile OSB’lere tanınan elektrik
üretme, temin ve dağıtma yetkisinin doğal gaz temini ve dağıtımı için de tanınması.
4562 sayılı OSB Kanununun 20. Maddesi ile OSB yatırımcılarının elektrik, doğal
gaz, su v.s. gibi ihtiyaçlarının OSB Tüzel
Kişiliği tarafından karşılanması gerekli ve
zorunludur.
Bu paralelde gerekli düzenleme yapılarak, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 Maddesinin 4. Bendine 10.05.20065496 sayılı Kanunla eklenen (g) fıkrası ile;
OSB’lere EPDK ’dan lisans alarak elektrik
üretme, temin ve dağıtma yetkisi ve görevi
verilmiştir. İlgili Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesi ile 115 OSB lisans alarak OSB yatırımcılarına elektrik temin ve dağıtımı yapmaktadır.
Aynı uygulamanın DOĞAL GAZ için
de yapılması gereklidir.
ÇÖZÜM
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun
4 üncü maddesinin 4 üncü bendine (ı) fıkrası olarak
“Organize sanayi bölgeleri: 4562 sayılı
organize sanayi bölgeleri kanununa göre
kurulan OSB tüzel kişilikleri, katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile
onaylı sınırları içerisinde 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket
kurma şartı aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla tedarik ve dağıtım
faaliyetlerinde bulunur……..”
şeklinde bir yasal düzenlemenin yapılması
gereklidir
SORUN
OSB’lerin doğalgaz temini.
1989 yılından beri BOTAŞ’ın en büyük
müşterilerinden OSB’ ler, “Bölge içi dağıtım şebekeni yap, işletme teşkilatını kur,
ıskontolu fiyattan doğal gaz vereyim” diyen
BOTAŞ’ tan bölge içi dağıtım şebekesi ve
işletme teşkilatı için 300 Milyon YTL. civarında yatırım yapan, ülkemizin birbirinden
önemli 47 OSB’si BOTAŞ abonesi idiler.
Tek sayaçtan doğal gaz alarak üyelerinden
tahsilat yapamasa bile doğal gaz bedelini toptan ödeyerek üyelerini finanse eden
OSB’ler, BOTAŞ’ın Mart 2008 ayına kadar uyguladığı %3’lük ıskonto ile; bölge
içi şebekesinin yapımını, gaz bedelinin
tahsilatını, gerekli ekipman ve personel ile
işletme hizmetlerinin yerine getirilmesini
ve şebekenin bakım onarım masraflarını
karşılamakta idiler. Mart 2008 Ayı ve Ocak
2009 Ayı Doğal Gaz Satış Iskontolarının
“sıfırlanması” gibi çok önemli bir sürprizle
karşılaşmışlardır. OSB’ler ve BOTAŞ arasındaki sıkıntıların çözümü için defalarca

yapılan görüşmeler ve toplantılar sonuç
vermemiş,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve BOTAŞ OSB’lere sahip çıkılmadığından hiç de hak edilmeyen uygulamalar önlenememiştir.
ÇÖZÜM
OSB ve OSB yatırımcısının daha kaliteli ve daha ucuz hizmet alabilmesi için
OSBÜK önderliğinde kurulan OSB Doğal
Gaz AŞ şirketinin ithalat işlemlerinde gerekli desteğin sağlanması
SORUN
Kurumlar vergisi muhafiyetinin uygulanmasından doğan sorunlar.
OSB’ler 4562 sayılı Kanunun 21. Maddesine göre her türlü resim ve harçtan muaftır.
Bu muafiyet 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 4/n maddesinde de tekrarlanmıştır.
Ancak, Kurumlar Vergisi 1 no’lu genel
tebliğinin OSB’lerle ilgili 4/16. Maddesi 2
bendinde OSB’lerin bazı faaliyetleri iktisadi işletme kapsamına alınarak, Kurumlar
Vergisine tabi tutulmak istenmiştir.
Bunun sonucu pek çok OSB Maliye ile
karşı karşıya gelerek konu Hukuka intikal
etmekte ve çoğu zamanda OSB’ler haklı
çıkmaktadır.
ÇÖZÜM
Söz konusu kargaşanın çözümü amacı ile 1 no’lu Kurumlar Vergisi tebliğinin
4/16.maddesi 2 bendinin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.
SORUN
TEİAŞ’a bildirilen elektrik gücünün
12 ay süre ile düşürülemeden uygulanması zorunluluğu.
TEİAŞ abonesi OSB’lerin bir sonraki
yılın elektrik güç bildirimlerini her yılın
Eylül ayında bildirmeleri gerekmektedir.
TEİAŞ gelecek yılın 12 Ayı için bu bildirimi esas larak ücret tahsil etmektedir.
Buna karşılık ekonomik kriz ve diğer
sebeplerle OSB’nin çekiş gücünde büyük
düşüşler olmasına rağmen TEİAŞ Güç Düşüş Taleplerini kabul etmeyerek 12 Ay süre
ile çekilmeyen elektrik gücüne göre ücret
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almaktadır.
ÇÖZÜM
OSB’ler bir sonraki yılın iletim faturalarına esas alınan maksimum enerji alış kapasitelerini 3 ayda bir revize edebilmelerine
olanak sağlayacak bir düzenleme yapılması.
SORUN
TRT payı ve Belediye Tüketim Vergisi.
Sanayi kuruluşları 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu gereğince elektrik bedellerinin %2 si oranında TRT Payı ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu gereğince %1
oranınca Belediye Tüketim Vergisi ödemektedirler.
Bu durum OSB’ler aynı oranlarda uygulanmakta ve sanayi sektörünün en önemli
girdilerinden olan elektrik maliyeti yüzde 3
oranında artmaktadır.
ÇÖZÜM
İlgili mevzuatta değişiklik yapılarak sanayicinin üzerindeki TRT Payı ve Belediye
Tüketim Vergi yükünün kaldırılması.
SORUN
TEDAŞ elektrik tarifelerinden doğan
sorunlar.
Bazı OSB’ler TEDAŞ’ın elektrik tarifelerinde en düşük bedelli 1 no’lu tarifesinden
enerji almak için milyonlarca TL’lik yatırım yapmışlardır. 2008 yılı başında yapılan
bir tarife değişikliği ile 2 no’lu tarife 1 no’lu
tarifeden daha ucuz hale getirilmiş ve bu
durumdan mağdur olan OSB’lerin tarife
değişiklik talebi kabul edilmeyerek büyük
yatırımlara rağmen pahalı enerji almak zorunda bırakılmışlardır.
ÇÖZÜM
Bu sorunun çözümü için EPDK Bakanlar Kurulu Kararının gerekli olduğuna karar vermiş, hazırlanan karar örneği
TEDAŞ’ın bağlı olduğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 6 Şubat 2009 tarihinde
sunulmuş, fakat söz konusu karar bu güne
kadar Bakanlar Kuruluna sunulmamıştır.
Kararın bir an önce Bakanlar Kurulunda
görüşülerek karara bağlanması.
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Abdullah ÇÖRTÜ

AB arenasındaki
Türk Boğası

T

ürkiye’nin AB serüveni, arkası yarın heyecanıyla yeni
yeni fasıllar açılarak seri şekilde devam ediyor. Hatta ruhban okulu
gibi, yargı sisteminde düzenleme yapılması gibi konularda “AB talep ediyor”
direktifiyle, adeta kutsallık atfedilerek,
sorgusuz tartışmasız şekilde bir teslimiyet psikolojisi içindeyiz. AB’nin büyük
ülkeleri Almanya ve Fransa’nın her fırsatta Türkiye AB’ye alınmayacaktır beyanatlarına karşılık Türkiye’nin kararlı
bir şekilde gireceğim ısrarını onursuzluk, kişiliksizlik gibi aşırı yorumlarla değerlendirmek belki doğru olmaz, ancak
arkası doldurulmuş kişilikli ve onurlu bir
duruşun Türkiye’ye istediği kazanımları
sağlayacağını da tarihi gerçekler gösteriyor. Aslında mesele AB’ye taraftar ya da
karşı olmak değil, bir duruş sergilemek.
İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler hep sıcak olmuştur. Benim de şahsen

ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ
İspanyollara karşı bir antipatim bulunmamaktadır. Kaldı ki iki ülke Başbakanı’nın
dünyayı değiştirecek projelere öncülük
yapması da işin cabası… Ancak kendimi
bildim bileli şu boğa güreşi denen canavarlığın insanın içinde hangi duyguya
hitap ettiğini, nasıl bir sportif aktivite
olduğunu ve toplumsal bir kahramanlık
haline nasıl dönüştüğünü anlamamışımdır. Dünya’daki hümanist akımın
neden hala böyle bir canavarlığa izin
verdiğini de anlayamıyorum. Olaylara
empatik yaklaşmaya çalışan bendeniz,
geçenlerde boğa güreşine karşı içimde
beslediğim antipatik duygulardan olabildiğince arınarak baştan sona seyrettim.
Keşke seyretmez olaydım. Önceden sadece hayvanlara karşı yapılan bir gaddarlık olarak değerlendirdiğim sahneyi
seyrederken gözümün önünde farklı bir
pencere açıldı. Acaba arenada yaşanan
batılı gelişmiş ülkelerin 19. Yüzyılda
başlayan emperyalist ve merkantilist ruh
dünyasının sportif bir faaliyete dönüşmesi miydi boğa güreşleri? Hedef seçilen bir ülke arenaya çekiliyor, önceden
belirlenen bir işlem sırasıyla hayatına
son veriliyor ve bu işlem AB arenasını
sevince boğuyor. Sonra AB serüvenimizi düşündüm. Acaba yaşananlar kurban
seçilen ülkemin oradan oraya koşturulması, savrulması ve her çabasında bir ok
darbesiyle yaralanması mıydı?
Boğa güreşlerinin yapıldığı arenayı
ve arenada yaşananları işlem sırasına
göre anlatayım:
Arenanın kapısı açılarak önceden
seçilen görkemli ve güçlü boğa arenaya
giriyor. Boğanın arenaya girişinde seyircinin muhteşem tezahüratı var. Arenanın

Gazi’de Kooperatifçilik tartışıldı

O

stim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın Gazi Üniversitesinde düzenlenen öğrenci kooperatifçiliği konulu
toplantıya panelist olarak katıldı.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren
KOOP-MER (Kooperatifçilik Uygulama ve
Araştırma Merkezi) tarafından düzenlenen
“Üniversite Özel Sektör İşbirliğine İşlerlik
Kazandırmada Kooperatif İşletme Eğitim ve
Uygulamalarının Kritik Rolü Çerçevesinde
Öğrenci Kooperatifleri” konulu panel 12 Haziranda Gazi Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Aydın, paneldeki konuşmasında Ostim
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin
kuruluşu, gelişimi ve bugüne ulaşan eserlerini anlattı. Organize Sanayi Bölgesi olarak
sektörde birlik modelleri aradıklarını belirten
Aydın, “Bugün kalkınma projelerinde yeni
bir takım örgütlenme ve şirket modelleri var.
Kümelenme bunlardan biri. Biz bu kümelenme konusunu da bir nevi kooperatifçilik gibi
düşünebiliriz. Örgütlenmenin mevzuatlara ve
pratik hayata uyumlu olması da gerekiyor.
Bize özgü olan kooperatifçilik modelinin toplumsal kalkınma aracı olarak yeniden gündeme getirilmesi, incelenmesi, ilham alınması ve
benzer örgütlenmeler kurulması gerekir” diye
konuştu.
Panele, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Aydemir, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kooperatifçilik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Tekeli,
Ankara Genç İşadamları Derneği Başkan Vekili Yunus Demirci, Prof. Dr. Ahmet Aksoy,
İşadamı M.Nezih Allıoğlu katıldı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma
Genel Müdür Yardımcısı Ömer Aydemir, bakanlıkça yürütülen “Kooperatifçilik Strateji
Belgesi Çalışmaları” hakkında sunum yaptı.

ketleri ve yürüyüşü havalı bir görüntü
veriyor. Zannederim seyirci açısından
ortada karizmatik bir kişilik var. Hatta
bazen boğaya arkasını dönüp arenanın
ortasına doğru bir gidişi var ki, o ne
endam… Her ne kadar boğaya arkasını
dönüp gidiyor gibi görünse de kulağı
seyircide… Uğultuyu duyar duymaz hemen arkasını dönüp bir kılıç darbesi daha
indirmeye hazır bekliyor. Matadorların
ayak hareketleri çok ritmik fakat bazen
boğadan kaçmak gerekiyor. Tabi kaçarken ayak hareketlerinde hiçbir estetik ve
ritim kalmıyor.
Hem boğa hem matador gururlu, ancak gururlu matadorun elinde kılıç var,
gururlu boğanın ise omzunda yara ve ok
var… Normal gösterinin sonunda boğa
gururundan değil ama gururlu bir şekilde
ölüyor, matador ise boğayı öldürmenin
gururunu yaşıyor ve tüm seyirciye yaşatıyor. Hele karşısındaki koskoca boğaya
elindeki kılıçla nişan alması yok mu?
Hatta bazen kılıcı tutturamıyor. Durumun kötüye gittiği her seferinde pembe
pelerinliler yardıma geliyorlar.
Çok sayıda darbe alan boğa muhtelif
aşamalarda yıkılıyor ama tekrar kalkıyor. Matadorun süslü ve otantik kıyafetine karşılık boğa kan içinde kalıyor. Ve
en sonunda boğa ensesinden içeri doğru
saplanan kılıcın etkisiyle yere yığılıyor.
Ve bir daha kalkamıyor. Bu durum her
seferinde böyle olmasına rağmen arena
her seferinde yeni bir sürprizle karşılaşmış gibi sevinç çığlıkları atıyor ve
matadoru selamlıyor. Ancak o da ne…
Matador boğanın darbesiyle beyin üstü
yıkıldı. Arenada derin bir sessizlik ve
üzüntü var. Çok nadir de olsa tek başına
bir boğa tüm arenaya galip geliyor.

kenarlarında çok sayıda pembe pelerinli
gençler boğayı kızdırmaya başlıyorlar.
Amaçları boğanın kendilerine saldırmasını sağlamak... Ancak boğa üzerlerine
gelirken kendilerini kapının arkasına ya
da seyircinin arasına atıyorlar. Bu sahne
benzer şekilde bir müddet devam ediyor.
Sonra atın üstünde bir adam ortaya
çıkıyor. Atın üstünde elini edalı bir şekilde havaya sallayan adam için her türlü
tedbir alınmış. Üzengideki ayakları bile
korumaya alınmış. Ayrıca bindiği atın da
her tarafı korumaya alınmış. Olan biteni
görmemesi için olsa gerek atın gözleri de
bağlanmış. Kim bilir kapalı olmasa belki de binicisiyle aynı safta olmayacak.
Boğa gözleri bağlı atın altına girerek atı
havaya kaldırmaya ve dengesini bozmaya çalışıyor. At da dengesini sağlamaya
çalışıyor. Atın üzerindeki binici de elindeki mızrağı boğaya saplayarak atının
dengesini sağlamasına yardımcı oluyor.
Sonra ellerinde şişlerle başka insanlar arenaya çıkıyorlar. Şişlerin ucu yarı
ok şeklinde… Boğanın omzuna saplıyorlar. Boğanın herhangi birine saldırma ihtimaline karşılık pembe pelerinli olanlar
boğayı kendi üzerlerine çekerek araya
giriyorlar. Boğa iyice kızdırılmış ve psikolojisi bozulmuş durumda…
Sonra esas oğlan kırmızı peleriniyle
ve kılıcıyla arenaya çıkıyor. Bir elinde
pelerin diğer elinde kılıcı var. Boğaya
pelerini göstererek seyircinin ole çığlıkları arasında amacına yavaş yavaş ulaşmaya çalışıyor. Terden sırıl sıklam olan
matador zaman zaman terini silmek için
kenara geliyor. Yoruluyor ama vazgeçmiyor. Mutlaka öldürecek. Ayak hare-

Ostim’de OSEP
kayıtları başladı

Aydemir sunumunda kooperatifçiliğin genel
değerlendirmesini ve temel sorunlarını anlattı.

Temel Değerlendirme
• Günümüz Türkiye’sinde, ülke nüfusunun
%10’a yakını kooperatiflere ortak olup, bu
sayı gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir.
•Ülkemizde kooperatifler ancak sayısal açıdan
(kooperatif sayısı) bir gelişme gösterebilmiş,
güçlü bir kooperatifçilik yapısı ve anlayışı
oluşmamıştır.
•Ülkemizde kooperatiflerin, “Milli Gelir, Üretim, İstihdam, Yatırım, Dış Ticaret” rakamları
içindeki payı ile faaliyet gösterdikleri sektör
içerisindeki payları yeterince bilinememektedir.
• Ülkemizde daha çok konut yapımı ve tarım
alanında yoğunlaşan kooperatifçilik, diğer
ülke uygulamalarda olduğu gibi perakende,
kredi-finans, sigortacılık, enerji üretimi, eğitim, sağlık gibi sektörlerde yer alamamıştır.
• Son yıllarda, “Konut Yapı, Motorlu Taşıyıcılar, Tarımsal Kalkınma” gibi kooperatifler
dışında, diğer kooperatiflerin kuruluş sıklığı
oldukça azdır.

KooperatifçiliğinTemel
Sorun Alanları
•Politika Belireme Eksikliği,
•Denetim ve İmaj Sorunu,
•Eğitim ve Ar-Ge Eksikliği,
•Kredi Finansman Sorunu,
•Yönetim Sorunu,
•Üst Örgütlenme ve İşbirliği Sorunu,
• Hukuki Altyapı Yetersizliği ve Uygulama
Sorunları,
•Kamusal Hizmet Sunumunda Aksaklıklar.

Ankara Sanayi Odası’nın işgücü piyasasının ihtiyacını
karşılayacak nitelikte kalifi ye eleman yetiştirmek için başlattığı
“Okul Sanayi Eğitim Programı”, Dünya Bankası’nın desteğiyle
Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

O

STİM’de uygulamaları sürdürülen
Okul Sanayi Eğitim Projesinde
(OSEP) 2009 kayıtları başladı.
Geçen yıl (OSEP) CNC, Kaynak, ElektrikElektronik ve İş Makinaları Bakım Onarım
Bölümlerine 2007-2008 Eğitim-Öğretim
Yılı’nda 72, 2008-2009 Eğitim-Öğretim
Yılı’nda ise kayıt yaptıran 36 öğrenci eğitim
öğretime devam ediyor.
2009-2010 Eğitim Öğretim yılı kayıtları
ağustos ayına kadar devam edecek. Bu
eğitim döneminde OSTİM’de OSEP
Projesi kapsamında Makine Teknolojileri
Alanı CNC Dalında 10 öğrenci, Metal
Teknolojileri Alanı Kaynakçılık Dalında
10 öğrenci ve Motorlu Araçlar Teknolojisi
Alanı İş Makinaları Bakım Onarım Dalında
18 öğrenci istihdam garantili uygulamalı
mesleki eğitim alma şansına kavuşacak.
Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personelin ilgili meslek dallarının gerekleri
doğrultusunda yetiştirildiği OSEP Projesi
kapsamında öğrenciler, bir yandan alanları
ile ilgili teorik eğitimleri alırken bir yandan

da beceri eğitimleri ile mesleklerini uygulayabilirliklerini artırmaktadırlar. Öğrenciler
beceri eğitimlerini ilk yıllarında Batıkent
Endüstri Meslek Lisesi’nde beceri Eğitim
Merkezinde, ikinci yıllarından itibaren ise
işe yerleştirilecekleri firmalarında almaktalar.
OSEP Projesi kapsamında öğrencilerin
okul kıyafeti ve yemek ihtiyaçları OSTİM
Yönetimi tarafından karşılanırken, ayrıca
öğrenciler işletmelerinden gittikleri gün
üzerinden asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alıyorlar. Öğrencilerin
meslek risklerine ve meslek hastalıklarına
karşı sigortaları ise MEB tarafından
yapılmaktadır.
Öğrenciler eğitim süreci boyunca mesleki
gelişimlerine katkı sağlanmak amacı ile İş
Sağlığı ve Güvenliği, İlk Yardım, Bilgisayar,
İngilizce, Yaşam Bilgisi vb. özel eğitimlerle
ve sinema, tiyatro, fuar gezileri gibi sosyalkültürel aktivitelerle desteklenmektedir.

