




fiefik ÇALIfiKAN 

Krizler aynaya
bakma

zaman›d›r

n 10’da

Abdullah ÇÖRTÜ

Kriz döneminde
entelektüel 

sermaye
n 6’da
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Atila ÇINAR

n 27’de

Her yang›n
hatarlar›m›z› da

yakar!

Arzu AKAY

n 7’de

EHVEN-‹ fiER

Nermin ARMAN

Ah flu harmonikler
kontrol

edilebilirse…!
n 26’da

Veli SARITOPRAK

‹flverenlerin kriz
de¤erlendirmesi

n 19’da

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay,
Yenimahalle Belediye Baflka-
n› Ahmet Duyar ile birlikte

OST‹M Yönetimini ziyaret etti.
OST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, sanayi
siteleri ve dernek baflkanlar›n›n
kat›ld›¤› ziyarette, Bakan Ata-
lay’a Ostim’in Büyükflehir Bele-
diyesi ile olan iliflkileri ve sa-
nayicilerin yaflad›¤› s›k›nt›lar
dile getirildi.

Bakan Atalay Gimat, Ostim
ve ‹vedik gibi yerler sayesinde
Yenimahalle’nin üretim yapan,
katma de¤er ve istihdam yara-
tan bir bölge oldu¤unu, OS-
T‹M’in sadece Ankara için de-
¤il, Türkiye için de önemli bir
sanayi bölgesi oldu¤unu söyle-
di.  Atalay OSB’lere hizmet ve-
rilmesi konusunda yasalardan
kaynaklanan birtak›m sorunlar
olabilece¤ini belirterek “Anlafl›-
lan OSB’leri yeni yasal düzenle-

Bakan Atalay Ostimlileri dinledi

melerle güçlendir-
mek gerekiyor. Bi-
zim iktidar dönemi-
mizde yerel yöne-
timler güçlendirildi,
mali kaynaklar› ve
yetkileri art›r›ld›.
Yerel yönetimler,
büyükflehir belediye
yönetimleri, beledi-
yeler tabii ki kendi
beldesinde üretim
yapan, istidam yara-
tan sanayicileri des-
teklemek, onlar›n
yol, asfalt gibi temel
sorunlar›n› çözmek
zorundad›r” diye ko-
nufltu.

Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Ay-
d›n ise, OSB olarak
yasalar›n verdi¤i
yetki ve s›n›rlar
içinde hizmet gör-
düklerini; e¤itim,
dan›flmanl›k ve kü-

melenme gibi kendi üzerlerine
yasal olarak zorunlu vazife ol-
mayan görevleri de yerine ge-
tirdiklerini anlatt›. Ayd›n OSB
yasas›na tepki göstererek sana-
yi bölgelerine savafl açan bir
anlay›flla karfl›laflt›klar›n› kay-
dederken, “Buradaki insanlar
giriflimci. Giriflimci dünyan›n
en zor bulunan kiflisidir. ‹stedi-
¤i asfaltt›r, yoldur, birtak›m
projelere katk›d›r. 

Avrupa’da birçok yerel yöne-
tim giriflimci ile beraber küme-
lenme projelerinin içinde aktif
yer al›yor. Bizdeki uygulama
ve anlay›fl ise sanayicinin mo-
ralini bozuyor, ülkeden kaç›r›-
yor. 

Bölge olarak belediyelere
at›k su, tabela, küflat ve temiz-
lik vergileri ödüyoruz. Ancak
bunun karfl›l›¤›nda cezaland›r›-
l›yoruz” ifadesinde bulundu.
Yenimahalle Belediye Baflka-

n›’ndan memnun olduklar›n›
sözlerine ekleyen Ayd›n, hem
bölgenin hem de OSB’lerin ge-
nel sorunlar›n› ve beklentileri-
ni içeren dosyay› ‹çiflleri Baka-
n› Atalay’a sundu. 

Ostimli ifladamlar›ndan S›tk›
Özmen de, “Say›n Bakan›m, Os-
tim dünyada 10’a yak›n ülke
taraf›ndan model olarak
al›n›yor. 

O ülkelerde kurulmak is-
teniyor. Ancak Ostim’e ve
sanayicilere sahip ç›k›lmazsa,
bu yanl›fl uygulamalar sürerse
Ostim’in kendisi yok olma teh-
likesi ile karfl› karfl›ya” dedi.

Toplant›ya kat›lan sanayici
ve ifladamlar› ise Ostim’in üç
ana giriflinin de yeni geçit infla-
at›ndan sonra sa¤l›kl› olarak ifl-
lemedi¤ini, büyük ifl makinele-
ri ve t›rlar›n Ostim’e girifl ç›-
k›fllar›n›n neredeyse imkâns›z
hale geldi¤ini söylediler. 
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OOrganize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluflu (OSBÜK)
Yönetim Kurulu Baflka-

n› Mahmut Y›lmaz Ostim
OSB’yi ziyaret etti. OSBÜK Ge-
nel Sekreteri Ali Yüksel’le bir-
likte Ostim OSB Baflkan› Orhan
Ayd›n’la görüflen Y›lmaz,
OSB’de yürütülen çal›flmalar ve
projeler hakk›nda bilgi ald›.

Baflkan Y›lmaz, Ostim’de ya-
p›lan çal›flmalar› gördükten
sonra Ostim yönetiminin kendi
sahas› d›fl›ndaki, hükümetin ve
devletin yapmas› gereken iflleri
de dikkate ald›¤›n› gördü¤ünü
söyledi. Y›lmaz, “Ostim’in bu
yaklafl›m›n› çok be¤endim. Bafl-
kan Say›n Ayd›n’›n genel ola-
rak küme projeleri ve yenilene-
bilir enerji gibi alanlara iliflkin
görüfllerinden çok etkilendim.
O konularda baflar›l› sonuçlar
al›naca¤›na inan›yorum. Küme-
lenmelere iliflkin çal›flmalar› alt

alta koyunca ostim’in gelece¤i-
nin çok parlak oldu¤unu söyle-
yebilirim ve OSBÜK baflkan›
olarak da bundan keyif duy-
dum” dedi. 

“Sanayiciler zor durumda”
Y›lmaz, daha sonra Ostim

Gazetesi’ne OSB’lerin krizden
ne kadar etkilendiklerine ve
Ostim’e iliflkin gözlemlerini de-
¤erlendirdi. Gerek OSB içinde-
ki gerekse d›fl›ndaki sanayicile-
rin zor günler yaflad›¤›n› aç›k-
layan Y›lmaz, “Bu durum üreti-

Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan, Türki-
ye’de Bakanl›¤›na ba¤l›

256 OSB oldu¤unu bunlar›n ya-
salarla düzenlenmifl kurulufllar
oldu¤unu ve kamu taraf›ndan
görmezden gelinemeyece¤ini
söyledi. Sanayi ve Ticaret Baka-
n› Zafer Ça¤layan Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Orhan Ayd›n’a
baflsa¤l›¤› ziyaretinde bulundu.
Ça¤layan OSM idare binas›
önünde bölgedeki kurulufl bafl-
kanlar› ve sanayiciler taraf›n-
dan karfl›land›.  Ça¤layan ziya-
reti s›ras›nda çeflitli de¤erlen-
dirmelerde bulundu. 

Ça¤layan bir Ankaral› ve sa-
nayici olarak Ostim’i y›llard›r
tan›d›¤›n›, yönetimin çal›flmala-
r›na yak›ndan tan›k oldu¤unu
belirterek, “Ostim büyük bir
kampüs.  Ben buraya KOB‹
Üniversitesi diyorum. Gerçek-
ten de buradaki çal›flmalara,
üretilen ifllere ve sonunda elde

edilen deneyim ve bilgilere ba-
k›nca bu bölgenin sanayicilik
ve KOB‹ konusunda adeta bir
üniversite ifllevi gördü¤ünü söy-
lüyorum” diye konufltu. Ça¤la-
yan, OSB’lerin yaslarla planl›
olarak kurulmufl, ülkemiz için
katma de¤er üreten, istihdam
yaratan bölgeler oldu¤unu, hiz-
meti hak etti¤ini belirterek,
“Türkiye’de Bakanl›¤›ma ba¤l›
256 organize sanayi bölgesi var.
Bu bölgeler hizmeti hak ediyor.

Yerel yönetimler olsun, beledi-
yeler olsun, büyük flehir beledi-
yeleri olsun onlarla omuz omu-
za olmak zorundad›r” diye ko-
nufltu. 

Ostim Baflkan› Orhan Ayd›n’›n
bölgede de¤iflik sektörlerde yü-
rütülen kümeleme projelerine
iliflkin bilgilendirmesini de¤er-
lendiren Ça¤layan,  “KÜME-
LENME do¤ru bir giriflimdir.
Bir de¤er zinciridir. Ostim’in
bu konudaki projelerini destek-

liyorum. Biz ne yaz›k ki ülke
olarak bu konuda geç kald›k.
Ama flu anda Türkiye’nin kü-
melenme haritas›n› ç›kard›k.
Özellikle bu kriz dönemlerinde
kümelenmenin neden önemli ol-
du¤u daha iyi anlafl›l›yor. 2001
krizi bize kurumsallaflman›n,
araflt›rma gelifltirmenin,  ino-
vasyonun, ihracat›n ne demek
oldu¤unu ö¤retti” dedi. 

Türkiye’nin dünyada banka-
c›l›k sistemi sa¤lam kalan en-
der ülkelerden biri oldu¤unu
belirten Ça¤layan, Türkiye’nin
y›l›n son çeyre¤inde krizi atlat-
maya bafllayaca¤›n› kaydetti. 

Bakan Ça¤layan son olarak,
teflvik sisteminin de¤ifltirildi¤i-
ni, Ankara’n›n uzun y›llard›r
teflvik kapsam› d›fl›nda kald›¤›-
n›, ancak önümüzdeki dönemde
sektörel, bölgesel ve proje bazl›
teflvikler uygulanaca¤›n› ve
bundan ifl dünyas›n›n yararla-
nabilece¤ini anlatt›. 

“OSB’ler görmezden gelinemez”

OSBÜK Baflkan›: Ostim’in gelece¤i parlak

me iliflkin yanl›fl de¤erlendir-
melerden kaynaklan›yor. Bugü-
ne kadar hükümet enflasyon ra-
kam› üzerinde, büyüme rakam›
üzerinde ve birtak›m makro
bütçe de¤erleri üzerinde düzen-
leme yapt›. Yat›r›m› ve üretimi
sanki ikinci plana atm›flt›. Dola-
y›s› ile flu anda OSB’lerde ve
osb d›fl›ndaki sanayiler deki

KOB‹’ler s›k›nt› içinde” diye
konufltu. 

Y›lmaz, dünya çap›nda kriz-
den en çok etkilenen ülkelerden
birisinin de Türkiye oldu¤unu,
ekonominin ihtiyaç duydu¤u
d›fl finansman görüflmelerinin
ç›kmaza girmesi üzerine ülkede
s›k›nt›n›n daha da artt›¤›n› an-
latt›. OSBÜK Baflkan› bugüne
kadar sanayicilere, KOB‹’lere
yönelik önlemlerin ya eksik ol-
du¤unu, ya tam uygulanamad›-
¤›n› belirterek, “Al›nan önlerin
sonucu henüz sanayiye sirayet
etmedi. fiimdi istihdam paketi
üzerindeki görüfller tamamlan-
d›¤›nda, umar›m biraz deste
olacak. Sonras›nda ise hepiniz
üzerimize düflen görevi yapaca-
¤›z” dedi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Baflkan› Mahmut Y›lmaz Ostim
OSB yönetimini ziyaret etti. Genel sekreterle birlikte
OST‹M OSB Yönetim Kurulu Baflkan› ile görüflen
Y›lmaz, Ostim’in projelerinden etkilendi¤ini söyledi.
Y›lmaz genel olarak ülkedeki sanayicilerin zor bir
dönemden geçti¤ini bildirdi. 
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M
evsim ilkbahar ve bir ay öncesine göre ha-
valar, en az 10 derece daha s›cak. Oysa
ekonominin havas› buz gibi, ortal›k ayaz

m› ayaz…

Mart kap›dan bakt›r›yor; hem kazma kürek
hem de yürek yakt›r›yor. ABD üzerinden gelen
küresel “alçak” bas›nc›n etkisi ile oluflan so¤uk ve
rüzgârl› hava fabrikalar›, atölyeleri, çarfl›y›-pazar›
kas›p kavuruyor. ‹flsizlik art›yor, üretim ve ihracat
azal›yor, dolar yükseliyor.

9 Mart Pazartesi günü sanayi üretiminin Ocak
ay›nda yüzde 21,3 düfltü¤ü aç›klanm›flt›. Bunun
peflinden ayn› gün dolar 1.82’yi görmüfltü. 10
Mart tarihli baz› gazetelerimizde “cepheden” flu
haberlere yer veriliyordu:

“Küresel kriz savafl y›llar›n› an›msat›yor.”

“Küresel f›rt›na sanayiyi çökertti.”

“‹fl arayanlar›n say›s› her geçen gün art›yor.”

“Kredi kart›nda kara liste 2.3 milyon kifliye
ulaflt›.”

“Kriz sanayinin 5’te birini yuttu.”

“Bir y›ll›k üretim krize kurban gitti.”

“Çark›n difllileri birer birer k›r›l›yor.”

Yine gazetelerimizin ekonomi sayfalar›nda yu-
kar›daki ürpertici tablonun tersine bu kez “cephe-
den” pembe haber bafll›klar› da vard›. O bafll›klar
bize krizin hiç de o kadar trajik olmad›¤›n›, hatta
sevimli bile olabilece¤ini göstermeye çal›fl›yordu.
Efendim tahmin edece¤iniz gibi bunlar “krize
inat” ya da “krize ra¤men” haberleridir:

“Krizi f›rsata dönüfltürüyor.” 

“Krizde yöneticilik daha kolay.”

“Krizde ball› yat›r›m.”

“Krizde büyüdü.” 

“Tosyal› krize meydan okudu.”

“Balnak krize bakmad›, büyüme hedefi koy-
du.”

“2001’de ifli bozuldu, flimdi krize ra¤men
büyüyor.” 

“Dolardaki yükselifl tekstilcileri sevindirdi.”

“Totomak krizi 2010’da f›rsata çevirecek.”

***

Bak›fl zaviyesi fark etmeksizin, kriz kabul edil-
mifltir. Madalyonun iki yüzü vard›r. Her fley siyah
ya da beyaz de¤ildir. Kriz hem küreseldir, hem
ulusald›r. Kriz bize de birfley yapmaktad›r. Krizi
f›rsata dönüfltürenler de vard›r, dönüfltüremeyen-
ler de vard›r.

K rizin farkl› boyutlar›n› de¤erlendirme iflini
yazarlar›m›z fiefik Çal›flkan ve Abdullah
Çörtü arkadafllar›m›za b›rak›p; yaz›m›z› ünlü

bir ekonomistin flakayla kar›fl›k yapt›¤› ve bizim
de anlayabildi ¤imiz “özgün” saptamas› ile bitire-
lim:

“Bütün krizler mutlaka geçer.” 

kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç

Bütün 
krizler 
geçer!

EEddiittöörrddeenn

AAnkara Sanayi Odas›
(ASO) Yönetim Kuru-
lu Baflkanl›¤›na, Nu-

rettin Özdebir yeniden seçil-

di. ASO'da yönetim kurulu
ile baflkan, meclis baflkanl›k
divan›, disiplin kurulu ile
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) delegeleri se-
çimi yap›ld›. 

ASO Baflkan› ve yönetim
kurulu se-
çimlerine
baflkan Nu-
rettin Özde-
bir'in haz›r-
lad›¤› tek
listeyle gi-
dildi.  

Yap›lan
oy da¤›l›m›
sonunda 81
üyeli ASO
Oda Mecli-

si'nden yönetim kurulu ve
baflkanl›¤› seçimlerine 79
üye kat›ld›. Oylar›n tümü-
nün geçerli oldu¤u seçimde
Nurettin Özdebir, 68 oyla
yönetim kurulu baflkanl›¤›-

na yeniden seçilirken, Sana-
yi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan'›n kardefli ve alü-
minyum do¤rama imalat sa-
nayi komitesinden meclise
seçilen ve yönetim kurulu
listesinde yer alan Mehmet
fienol Ça¤layan 55 oyla yeni
yönetimde yer ald›. 

Yönetime giren di¤er üye-
ler ise flöyle: 

Önder Bülbülo¤lu, Meh-
met Do¤anlar, Celal Kolo¤-
lu, Hasan Altun, Y›lmaz Ka-
yaaslan, Seyit Ard›ç, Fah-
rettin Kürklü, Bülent Bay-
ram, fierafettin Ceceli. Mec-
lis baflkanl›k divan› seçim-
leri sonucunda meclis bafl-
kanl›¤›na Tar›k Artukmaç,
74 oyla yeniden seçilirken,
baflkan yard›mc›l›klar›na
Mete Ça¤layan ve Necati
Ünal, 77'fler oyla, katip üye-
li¤e de Nursel Baymaz 77 oy
alarak seçildi. 

YYüksek Ö¤retim Kuru-
lu (YÖK) Baflkan›
Prof. Dr. Yu-

suf Ziya Özcan Os-
tim’i ziyaret etti.
YÖK Baflkan› Öz-
can, Ostim Organi-
ze Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ay-
d›n’la görüflerek
bölgedeki KOB‹’le-
rin mesleki e¤iti-
me iliflkin talepleri
ve üniversite-sana-
yi iflbirliklerine yönelik bil-
gi ald›.

Yönetim binas›nda düzen-
lenen kahvalt›l› toplant›da
konuflan Yönetim Kurulu
Bakan› Ayd›n, sanayicilerin
nitelikli insan talebinin me-
vcut mesleki e¤itim sistemi
ile tam olarak karfl›lanama-

d›¤›n›, OSB olarak KOB‹’le-
rin bu beklentilerini karfl›-

lamak üzere 
çeflitli projeler ürettikle-

rini anlatt›. Ayd›n, 4 temel
sektörde kümelenme kapsa-
m›nda yap›lan çal›flmalar›
ve Ankara’daki çeflitli üni-
versitelerle olan üniversite
sanayi iflbirli¤i çerçevesin-
deki iliflkileri de anlatt›. 

YÖK Baflkan› Özcan da
mesleki e¤itim konusunda

YÖK olarak kendile-
rini görevli hissettik-
lerini, özellikle mes-
lek yüksek okullar›
konusunda yasal dü-
zenlemeler çerçeve-
sinde yeni bir yap›-
lanmaya gidilece¤ini
söyledi.

YÖK Baflkan› Öz-
can, daha sonra Os-
timli yöneticiler ile
birlikte TESK

taraf›ndan Ostim OSB’ye
devredilen Mesleki E¤itim
ve Teknoloji Merkezi
(METEM) ile EMGE, Ostim
‹fl Makineleri Sektörel D›fl
Ticaret fiirketi (OSP) ve Os-
tim Kal›pç›l›k A.fi ve Gün-
han Ostim gibi bölge fir-
malar›n› ziyaret etti. 

YÖK Baflkan› “KOB‹ Üniversitesi”nde

ÖZDEB‹R yeniden ASO baflkan›
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DDaha önce birçok kez de-
¤ifltirilen ya da yenile-
nen KOSGEB yasas› ye-

niden de¤ifltiriliyor. Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan,
KOSGEB’in baflar›s›n›n KO-
B‹’lerin, esnaf ve sanatkâr›n ba-
flar›s› oldu¤unu vurgulad›. 

Ça¤layan, KOSGEB kanunun-
da de¤ifliklik öngören tasar›
hakk›nda bilgi verirken, kanun
tasar›s›n›n Meclis Genel Kuru-
lu’nda oldu¤unu, 31 Mart ya da
1 Nisan tarihinde tasar›n›n
Mecliste görüflülece¤ini ve bu
sürenin de uzun zaman almaya-
ca¤›n› kaydetti. 

Ça¤layan, bu düzenleme ile
KOSGEB’in art›k ticaret ve hiz-
met sektörüne de hitap edece¤i-
ni söyledi. Yeni haz›rlanan ka-
nun tasar›s›na göre daha önce
sadece imalatç› sanayiye veri-
len destekler, hizmet ve ticaret
erbab› ile giriflimcilere de veri-
lecek. Buna göre, bir ifl fikrine
dayal› olarak kendi iflini kur-
mak isteyen gerçek kifliler giri-
flimci olarak nitelendirilecek ve

bu giriflimciler, KOSGEB des-
teklerinden ve kredilerinden
faydalanabilecek. Yeni düzenle-
meyle hizmet ve ticaret sektör-
lerinde faaliyet gösteren ifllet-
melerin de KOSGEB destekle-
rinden yararlanmas›n›n önü
aç›l›yor. Bir di¤er ifadeyle, ar-
t›k imalatç› olmayan esnaf da
KOSGEB kredilerinden faydala-
nabilecek. Bunun için de halen
"Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Gelifltirme ve Destekleme ‹dare-
si" olan KOSGEB'in ismi, "Kü-
çük ve Orta Ölçekli ‹flletmeleri
Gelifltirme ve Destekleme ‹dare-

si Baflkanl›¤›" olarak de¤ifltirile-
cek. 

Ayr›ca, KOSGEB taraf›ndan
verilecek hizmet ve destekler-
den yararlanacak iflletmelere
iliflkin sektörel ve bölgesel tefl-
vikler, günün ekonomik ve sos-
yal flartlar›na göre Bakanlar
Kurulu taraf›ndan belirlenecek.
Kanun tasar›s›, küçük ve orta
boy iflletmelere (KOB‹) yönelik
iki önemli yenili¤i de berabe-
rinde getiriyor. Kanuna eklenen
bir maddeyle iflletme veya giri-
flimcilerin kamu bankalar›, özel
bankalar ve kat›l›m bankalar›

ile di¤er finans kurulufllar›ndan
uygun koflullarda nakdi veya
gayri nakdi kredi temin edebil-
meleri için faiz, komisyon ve
di¤er masraflar›na geri ödemeli
veya geri ödemesiz destekler
sa¤layacak. Bu iflletme veya gi-
riflimcilerin yat›r›m, üretim, ih-
racat, istihdam, teknoloji gelifl-
tirme, pazarlama ve di¤er konu-
larda ihtiyaç duyduklar› ürün
ve hizmetleri temin edebilmele-
riyle sermaye piyasalar›na aç›-
labilmeleri için gerekli geri öde-
meli veya geri ödemesiz yar-
d›mlar yap›lacak. 

Ça¤layan, al›nan önlemleri flöyle
s›ralad›:

n Tüccar ve sanayicilerin oda ve
borsalara, oda ve borsalar›n TOBB’a
olan aidat borçlar›n›n asl› 6 ay içinde
ödendi¤inde, gecikme zamm› siline-
cek.

n Ayn› flekilde esnaf ve sanatkârla-
r›n odalara, odalar›n da Birliklere ve
TESK’e olan aidat borçlar›n›n asl› 6 ay
içinde ödendi¤inde, gecikme zamm›
silinecek.

n Çekler 2009 sonuna kadar üze-
rinde yaz›l› olan tarihten önce öden-
meyecek.

n Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› tara-
f›ndan stratejisi haz›rlan›n tekstil, kon-
feksiyon ve deri sektörlerinde faaliyet
gösteren iflletmelerden Giriflimci Bilgi
Sistemi verileri analizleri do¤rultusun-
da belirlenen illere tafl›nanlar için 5 y›l
süreyle Kurumlar Vergisi’ni yüzde 5’e
kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yet-
kili olacak.

n K›sa çal›flma ödene¤i yüzde
50 oran›nda art›r›larak 400-800 TL
aras›na yükseltilirken, uygulama
süresi de 3 aydan 6 aya ç›kar›ld›.

n 5084 Say›l› Teflvik Kanu-
nu’nun geçerlilik süresi, destekten

yararlanma süresi 2008 y›l›nda so-
na eren yat›r›mlar için 2009 y›l›
sonuna kadar uzat›lacak.

n Sanayi ve Ticaret Bakanl›-
¤›’n›n Giriflimci Bilgi Sistemi ve-
rileri ›fl›¤›nda haz›rlanan bölge-
sel-sektörel ve proje bazl› yeni
teflvik sisteminin uygulanmas›
için iller gruplara ayr›lacak. 

n Teflvik edilecek sektörlerin
ve büyüklüklerin tesbit edilmesi-
ne ve kurumlar vergisinin yüzde
90’a kadar indirimli uygulanma-
s›na karar verme yetkisi Bakanlar
Kurulunda olacak.

Krize karfl› al›nan önlemler

DDAAHHAA önce birçok kez de¤ifl-
tirilen ya da yenilenen
KOSGEB yasas› yeniden
de¤ifltiriliyor.

KOSGEB bir kez daha yeniden yap›lan›yor
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n GGÜÜVVEENNLL‹‹KK: Mümkün oldu¤unca suç,
fliddet ve yasa d›fl› olaylardan ar›nd›r›lm›fl emin ve
güvenli bir kent; 

n KIRLET‹LMEM‹fi, SA⁄LIKLI B‹R
ÇEVRE: Hava, gürültü, su ve toprak kirlili¤i ol-
mayan, do¤as› ve do¤al kaynaklar› korunan bir
çevre; 

n ‹ST‹HDAM: Yeterli istihdam olanaklar›n›n
yarat›larak, ekonomik kalk›nmadan pay alabilme
flans›n›n ve kiflisel ekonomik özgürlüklerin sa¤lan-
mas›; 

n KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazl›¤›-
n›n garanti edildi¤i, sa¤l›kl›, sat›n al›nabilir, yeterli
konut stokunun sa¤lanmas›; 

n DOLAfiIM: Toplu tafl›m, özel arabalar, ya-
yalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullan›c›lar› ara-
s›nda, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolafl›m öz-
gürlü¤ünü k›s›tlamayan uyumlu bir düzenin sa¤-
lanmas›; 

n SA⁄LIK: Beden ve ruh sa¤l›¤›n›n korun-
mas›na yard›mc› çevrenin ve koflullar›n sa¤lanma-
s›; 

n SPOR VE DINLENCE: Yafl, yetenek ve
gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor
ve bofl vakitlerini de¤erlendirebilece¤i olanaklar›n
sa¤lanmas›; 

n KÜLTÜRLER ARASI KAYNAfiMA:
Geçmiflten günümüze, farkl› kültürel ve etnik ya-
p›lar› bar›nd›ran topluluklar›n bar›fl içinde yaflama-
lar›n›n sa¤lanmas›; 

n KAL‹TEL‹ BIR M‹MAR‹ VE F‹Z‹K-
SEL ÇEVRE: Tarihi yap› miras›n›n duyarl› bir
biçimde restorasyonu ve nitelikli ça¤dafl mimari-
nin uygulanmas›yla, uyumlu ve güzel fiziksel me-
kanlar›n yarat›lmas›; 

n ‹fiLEVLER‹N UYUMU: Yaflama, çal›fl-
ma, seyahat ifllevleri ve sosyal aktivitelerin olabil-
di¤ince birbiriyle ilintili olmas›n›n sa¤lanmas›; 

n KATILIM: Ço¤ulcu demokrasilerde; ku-
rum ve kurulufllar aras›ndaki dayan›flman›n esas
oldu¤u kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden
ar›nd›rma, yard›mlaflma ve bilgilendirme ilkeleri-
nin sa¤lanmas›; 

n EKONOM‹K KALKINMA: kararl› ve
ayd›n yap›daki tüm yerel yönetimlerin, do¤rudan
veya dolayl› olarak ekonomik kalk›nmaya katk›
konusunda sorumluluk sahibi olmas›; 

n SÜRDÜRÜLEB‹L‹R  KALKINMA: Ye-
rel yönetimlerce ekonomik kalk›nma ile çevrenin
korunmas› ilkeleri aras›nda uzlaflman›n sa¤lanma-
s›; 

n MALVE H‹ZMETLER: Eriflilebilir, kap-
saml›, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yö-
netimi, özel sektör ya da her ikisinin ortakl›¤›yla
sa¤lanmas›; 

n DO⁄AL ZENG‹NL‹KLER VE KAY-
NAKLAR: Yerel do¤al kaynak ve de¤erlerin; ye-
rel yönetimlerce, ak›lc›, dikkatli, verimli ve adil bir
biçimde, beldede yaflayanlar›n yarar› gözetilerek,
korunmas› ve idaresi; 

n K‹fi‹SEL BÜTÜNLÜK: Bireyin sosyal,
kültürel, ahlaki ve ruhsal geliflimine, kiflisel refah›-
na yönelik kentsel koflullar›n oluflturulmas›; 

n BELED‹YELER ARASI ‹fiB‹RL‹⁄‹:
Kiflilerin yaflad›klar› beldenin, beldeler aras› ya da
uluslararas› ilifllerine do¤rudan kat›lma konusunda
özgür olmalar› ve özendirilmeleri; 

n F‹NANSALYAPI VE MEKAN‹ZMA-
LAR: Bu deklarasyonda tan›mlanan haklar›n sa¤-
lanmas› için, gerekli mali kaynaklar› bulma konu-
sunda yerel yönetimlerin yetkili k›l›nmas›; 

n Efi‹TL‹K: Yerel yönetimlerin; tüm bu hak-

lar› bütün bireylere cinsiyet, yafl, köken, inanç, sos-
yal, ekonomik ve politik ayr›m gözetmeden, fizik-
sel veya zihinsel özürlerine bak›lmadan; eflit olarak
sunulmas›n› sa¤lamakta yükümlü olmas›. 

AVRUPA KENTSEL fiARTI
‹LKELER‹N‹N ANA BAfiLIKLARINA ‹L‹fi-

K‹N ÖZET‹ 

Ulafl›m ve Dolafl›m

‹LKELER: 
n Özellikle özel araçlarla, seyahat hacminin

azalt›lmas› gereklili¤i 
n Dolafl›m›n, yaflanabilir bir kent oluflturmaya

yönelik bir biçimde düzenlenmesi ve çeflitli ulafl›m
alternatiflerine izin vermesi 

n Soka¤›n sosyal bir arena olarak alg›lanmas› 

n Sürekli bir e¤itim ve ö¤retim çabas› gerekli-
li¤i 

Kentlerde Çevre ve Do¤a 

‹LKELER: 
nYerel yönetimlerin, do¤al ve enerji kaynak-

lar›n›, uygun ve ak›lc› bir biçimde, yönetme ve
idareli kullanma sorumlulu¤u 

nYerel yönetimlerin kirlili¤e karfl› politikalar
uygulamas› 

nYerel yönetimlerin do¤ay› ve yeflil alanlar›
koruma yükümlülü¤ü 

n Do¤ay› koruman›n toplumsal gururu ve ba¤-
l›l›¤› gelifltiren bir faktör olmas› 

Kentlerin Fiziki Yap›lar› 

‹LKELER: 
n Kent merkezlerinin Avrupa’n›n kültür ve ta-

rihi miras›n›n önemli sembolleri olarak koruma al-
t›na al›nmas› 

n Kentlerde aç›k alanlar›n oluflturulmas› ve
yönetiminin kentsel geliflmenin vazgeçilmez bir
parças› olmas› 

n Mimari yarat›c›l›k ve imar›n, kentsel görü-
nümün kalitesindeki önemli rolü 

nTüm insanlar›n sa¤l›kl›, yerleflik, güzel ve
özendirici bir çevrede yaflama hakk› 

n Bir kentin canl›l›¤›n›n, dengeli meskun alan-
lar›n oluflturulmas› ve merkezdeki konut dokusu-
nun korunmas›yla sa¤lanmas› 

Tarihi Kentsel Yap› Miras› 

‹LKELER: 
n Kentsel korumada hassas bir yasal çerçeve-

nin gereklili¤i 
n Kentsel miras›n korunmas› için bilgilendir-

me politikalar›n›n gereklili¤i 
nYeterli ve yeni finans mekanizmalar› ve or-

takl›klar›n gereklili¤i 
n Eski el sanatlar› ve yap› tekniklerinin yaflat›l-

mas›, canland›r›lmas› gere¤i 
nTarihi kentsel dokunun; planlamaya temel

veri biçiminde kat›larak, ça¤dafl yaflamla bütünlefl-
tirilmesi 

n Ekonomik kalk›nman›n, kentsel 
miras›n korunmas›yla canland›r›lmas› 

Konut

‹LKELER: 
n Konutla bireyin mahremiyetinin olmas› 
n Her insan ve ailenin; güvenli, sa¤lam bir ko-

nut edinme hakk› 
nYerel yönetimlerin, konutla seçenek, çeflitli-

lik ve ulafl›labilirli¤i art›rmas› 
n Sosyal ve ekonomik olanaklar› k›s›tl› olan

kifli ve ailelerin haklar›n›n, yaln›zca pazar meka-
nizmas› koflullar›na terk edilmemesi 

nYerel yönetimler taraf›ndan, ev sahibi olabil-
mek ve kullan›m süresi güvencesinin sa¤lanmas› 

n Eskimifl konut dokusunun yenilenmesinin
bedelinin burada oturan, sosyo-ekonomik seviyesi

düflük gruplara yüklenmemesi 

Kentlerde Sa¤l›k 

‹LKELER: 
n Kentsel çevrenin tüm kentlilere iyi sa¤l›k

koflullar›n› sa¤lamas› 
n ‹yi sa¤l›k koflullar›n›n temini için  kiflile-

rin temel ihtiyaç maddelerinin güvenilir ve sa¤-
l›kl› biçimde sunumu 

n Yerel yönetimlerin, toplum kaynakl› sa¤-
l›k giriflimlerini ve kat›l›mlar› teflvik etmesi 

n Kent sa¤l›¤› uluslararas› bir önem de tafl›-
d›¤›ndan, yerel giriflimlerin uluslararas› prog-
ramlarla ortak yürütülmesinin öngörülmesi 

Halk Kat›l›m›, Kent Yönetimi 
ve Kent Planlamas› 

‹LKELER: 
n Yerel politik yaflama halk›n kat›l›m›n› te-

min için; halk temsilcilerini, özgür ve demokra-
tik olarak seçebilme hakk› 

n Yerel politik yaflamda etkin bir kat›l›m
için; halk›n yerel, politik ve idari yap›larda be-
lirleyici olmas› gere¤i 

n Toplum gelece¤ini etkileyecek her tür
önemli projede halka dan›flma gere¤i 

n Kent yönetimi ve planlamas›n›n; kent ka-
rakteri ve özel niteliklerine iliflkin yeterli bilgi-
ye dayand›r›lmas› 

n Yerel politik kararlar›n›; uzmanlardan
oluflacak ekiplerce gerçeklefltirilecek kentsel ve
bölgesel planlara dayand›r›lmas› 

n Karar verme sürecinin sonucunda ortaya
ç›kan politik tercihlerin anlafl›labilirli¤i ve ha-
yatiyeti 

n Gençlerin toplum yaflam›na kat›l›m›n›n
yerel yönetimlerce sa¤lanmas› 

Kentlerde Ekonomik Kalk›nma 

‹LKELER: 
n Yerel yönetimlerin, kendi yörelerinin eko-

nomik kalk›nmas›n› temini 
n Sosyal ve ekonomik kalk›nman›n ayr›l-

maz bütünlü¤ü 
n Bölge ve yak›n çevresinin sosyal ve eko-

nomik bir parças› olarak; kent 
n Üretim, destek ve geliflimi teflvik edecek

yeterli altyap›n›n mevcudiyetiyle sa¤lanacak
ekonomik büyüme ve kalk›nma 

n Kent ekonomisinin büyümesi ve kalk›n-
mas› için önemli bir bileflken olan, kamu-özel
sektör iflbirli¤i.

Herfley bizim elimizde
B‹REY‹N günlük yaflam›n› olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek güçteki yerel

yöneticileri seçmek üzere 29 Mart’ta sand›k bafl›na gidiyoruz. Kentin üreti-
mini, ticaretini, istihdam›n›, güvenli¤ini, kaliteli çevre ve mimari yap›s›n›,
sa¤l›¤›n›, ulafl›m›n› yönetecek kiflileri belirlerken tercihimizi hangi kriterler
belirliyor?  Avrupa Kentli Haklar› Bildirgesi bize ›fl›k tutabilir. 

Avrupa Kentli Haklar› Bildirgesinde neler var
AfiA⁄IDA belirtilen haklar›n gerçekleflmesi fertlerin, dayan›fl-

ma ve sorumlu hemflehrili¤e iliflkin eflit yükümlülükleri ka-
bul etmesine ba¤l›d›r. Avrupa yerleflimlerinde yaflayan kent
sakinleri flu haklara sahiptir:

ZZaman›n birinde iki k›z
kardefl varm›fl; çok ak›l-
l›ym›fllar. Ald›klar› bilgi-

ler ve gittikleri okullar yetmez
olmufl. Bir gün anneleri, onlar›
da¤daki bilge adama götürme-
ye karar vermifl. K›zlar bilge
adamla karfl›lafl›nca sorular
sormufllar ve tüm sorular›na
cevap alm›fllar. 

Önceleri yeni bilgiler ald›k-
lar› için mutlu olmufllar, fakat
bir süre sonra s›k›lmaya baflla-
m›fllar. "Bilgenin bilemeyece¤i
bir soru bulmam›z gerek." de-
mifller. K›zlardan biri bir gün
"Buldum!" demifl. "‹ki elimin

aras›na bir canl› kelebek koya-
ca¤›m. Bilge adama soraca¤›m.
Avucumdaki kelebek canl› m›?
Ölü mü? E¤er 'Ölü!' derse kele-
be¤i serbest b›rakaca¤›m; 'Can-
l›!' derse ezip öldürece¤im. Ne
derse desin cevab› bilemeye-
cek."

Bilge adama gidip, avucun-
daki kelebe¤i uzatarak sormufl:
"Avucumdaki kelebek canl› m›
ölü mü?"

Bilge adam cevap vermeden
önce uzun süre k›z›n gözlerine
bakm›fl ve cevap vermifl:
"Senin ellerinde k›z›m, senin
ellerinde!"

Avucunuzdaki kelebek
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K
at›ld›¤›m toplant›larda uz-
manlar, kriz dönemlerinin
hizmet içi e¤itim, bak›m

onar›m, araflt›rma gibi faaliyetler
için uygun dönemler oldu¤unu söy-
lüyorlar. Asl›nda kriz dönemlerinin
en önemli etkisi maddi de¤erlerdeki
kayb›n yan› s›ra maddi olmayan de-
¤erleri de zaafa u¤ratmas›d›r. Oysa
maddi olmayan varl›klar olmaks›z›n
iflletmelerin faaliyetlerini sürdürme-
leri mümkün de¤ildir. 

Bu yaz›da, krizle bo¤uflan ifllet-
me yöneticilerimize, krizin iflletme-
lerde maddi olmayan de¤erleri za-
y›flatmas›na izin vermemeleri, hatta
b›rak›n zay›flatmay› güçlendirmek
için neler yap›labilece¤i konusunda
bir bak›fl aç›s› sunmak amaçlanm›fl-
t›r. Kriz dönemlerinde iflletmelerin
maddi ve fiziki de¤erler üzerindeki
kontrol gücü gittikçe zay›flayacak-
t›r. O zaman yöneticilere, çabalar›-
n› entelektüel sermaye üzerine yo-
¤unlaflt›rmalar› için yeterli kaynak
olmasa da bolca vakit bulunacakt›r.
Bu dönemlerde entelektüel serma-
yeyi güçlendirecek çal›flmalar yap›-
labilecektir.

‹fllemeler için entelektüel serma-
ye, en az fiziki varl›klar kadar
önemlidir ‹flletmeler fiziki ve maddi
varl›lar›n› bilanço ve gelir tablosun-
da takip ederler. Fakat iflletmeler
bilanço ve gelir tablolar›nda rakam-
sallaflt›r›lan gelir, gider, varl›k ve
borçlardan oluflmaz. Belki mali tab-
lolarda gösterilemeyen insan kay-
naklar›ndan, organizasyonel yap›-
dan, iliflkilerden vb. kaynaklanan
de¤erler de en az fiziki ve mali k›y-
metler kadar önemlidir. Belki de
maddi olmayan de¤erler, fiziki ve

mali de¤erlerin belirleyicisi oldu¤u
için daha da önemlidir. Çal›flan bir
iflletmeyi yeniden kurmak için kat-
lan›lacak de¤er, yenileme de¤eridir.
Yenileme de¤eri yat›r›larak kurula-
cak iflletme, fiziki de¤erler itibariyle
her fleyiyle eflit olan çal›flan bir ifl-
letmeyle ayn› de¤eri ifade etmesi
mümkün de¤ildir. Bu nedenle yat›-
r›mc›lar genellikle daha düflük fon
ay›rarak yeni bir iflletme kurmak-
tansa, daha yüksek maliyete katla-
narak mevcut bir iflletmeyi sat›n
al›rlar. Bu fark iflletmenin entelek-
tüel sermayesinden kaynaklanmak-
tad›r.

n Entelektüel sermayenin en
önemli unsuru insan sermayesidir.
‹flletme çal›flanlar›n›n bilgi, tecrübe
ve yeteneklerinden oluflan befleri
sermayeye yat›r›m yap›lmas› faali-
yetlerin yavafllad›¤› dönemlerde yö-
neticilerin en önemli gündemlerin-
den biri olabilir. 

n ‹fl süreçlerinin iyilefltirilmesine
yönelik bilgiler de iflletmenin ente-
lektüel sermayesini art›racakt›r. ‹fl-
letmenin bütününün ya da farkl›
departmanlar›n programlar›, süreç-
leri, iflletim sistemleri, teknik ya da
muhasebe programlar›yla ilgili iyi-
lefltirici tedbirler üzerinde çal›flmalar
yap›labilecektir.

n Kriz dönemlerinde en zor
olan çal›flma yeni müflteri edinme
ve mevcut müflteri sadakati olmakla
birlikte, bu konuda yap›lacak çal›fl-
malar gelecekte en çabuk maddi
de¤ere dönüflecek çal›flmalard›r. 

n Entelektüel sermayenin önem-
li unsurlar›ndan olan iliflki sermaye-
si ve sosyal sermayeyi de gözden
uzak tutmamak gerekir. ‹flletme d›fl›
unsurlarla (tedarikçiler, bask› grup-
lar›, finans kurulufllar›, kamu ku-
rumlar› gibi) iliflkileri gelifltirmek
için yap›lacak çal›flmalar önemli bir
de¤er ifade edecektir. 

n Her zaman gündemde olmak-
la birlikte kriz dönemlerinde rakip-
lerin davran›fllar›, stratejileri, faali-
yetleri ve pazar çal›flmalar› hakk›n-
da yap›lacak çal›flmalar ve de¤er-
lendirmeler iflletmeye rekabet avan-
taj› sa¤layacakt›r.

K›saca krizi f›rsat bilerek, ifllet-
menin entelektüel sermayesi yani
beyin gücü gelifltirilebilir. Bir ifli ko-
layca ve baflar›yla hayata geçirmek
tasar›m için uzun vakit harcanmas›-
na ve tasar›m›n iyi yap›lmas›na
ba¤l›d›r. Hiçbir dönem kal›c› de¤il-
dir ve olmam›flt›r. Geliniz yaflad›¤›-
m›z süreci sonraki dönemin tasar›-
m› için f›rsat bilelim.

‹flletme sahiplerimize tavsiyeler-

de bulunurken yöneticilerimize de
durumun ciddiyetini iletmek gereki-
yor. Yöneticilerimiz krize karfl› flir-
ketlerimizi destekleyecek somut
tedbirler almal›d›r. fiu anda en bü-
yük problem piyasadaki durgunluk-
tur. Çevremdeki iflletme sahipleri
kriz öncesi uzunca bir süre iflin çok
oldu¤unu, ifl ve müflteri konusunda
s›k›nt› olmad›¤›n›, ama piyasada
para s›k›nt›s› oldu¤unu, paran›n
dönmedi¤ini söylüyorlard›. Kriz ön-
cesinden kalan siparifllerin de eri-
mesiyle ifller azalmaya bafllad›. Ta-
lep art›r›c› tedbirler al›nmazsa art›k
hem ifl yok, hem para yok demeye
bafllanacakt›r. Yöneticilerimizin kri-
zi ciddiye al›p bu süreyi k›saltmaya
çal›flmalar› laz›m. Yoksa entelektüel
sermayeye yat›r›m yapal›m derken
kurba¤an›n gözü patlamas›n.

Yerel Seçimlerle ‹lgili Dilek:
Gazetemiz ayl›k ç›kt›¤› için gele-

cek say›m›z ç›kt›¤›nda yeni seçilen
belediye baflkanlar›m›z göreve bafl-
lam›fl olacaklar. Bu gazetenin tem-
sil etti¤i bölge Ankara’da kurulu, 5
bin KOB‹’den oluflan bir sanayi
merkezidir. Yerel yönetimler bulun-
duklar› bölgenin sanayi kesimiyle
çok yak›ndan ilgilenmelidir ve onla-
r› desteklemelidir. Çünkü sanayi
bölgeleri iflçisiyle, mühendisiyle, ifl-
vereniyle flehrin omurgas›n› olufltu-
ran, flehre hayat veren yap›lard›r.
Kurulmas› çok emek ve sermaye
gerektiren kaynaklard›r. 

Ankara baflta olmak üzere, yeni
seçilecek belediye baflkanlar›n›n
sanayi bölgelerine hak ettikleri
önemi vermesini ve bölge yönetim-
leriyle iflbirli¤i içinde olmas›n› diliy-
orum.

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

Kriz döneminde
entelektüel sermaye

PPERYÖN (Türkiye
Personel Yönetimi
Derne¤i) ‹ç Ana-

dolu fiubesinin dü-
zenledi¤i ‹nsan Yö-
netimi Kongresi,
ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezinde
yap›ld›. Bu sene “Tut-
kuyla Tutunmak” temas›
ile düzenlenen kongrede ifl
hayat›n›n önemli isimleri
deneyimlerini paylaflt›. 

PERYÖN Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Yi¤it O¤uz
Duman ve PERYÖN ‹ç
Anadolu fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Ersun
Türköz’ün aç›l›fl konufl-
malar› ile bafllayan kong-
rede Prof. Dr. Üstün Dök-
men, Prof. Dr. Emre Ko-
nuk ve Sunay Ak›n gibi
ünlü isimler de konuflma
yapt›. 

Bilgi paylafl›m›, profesyo-
nel iliflkilerin kurulmas› ve
insan yönetiminin geliflimi
alan›nda sunum ve panelle-
rin düzenlendi¤i kongrede
pozitif psikolojinin perfor-
mans üzerindeki rolü, sos-

yal güvenlik mev-
zuat›nda yap›lan
önemli de¤ifliklik-
ler ve 2008 y›l›nda
Türkiye’de ilk kez
verilen PERYÖN
‹K Yönetimi ödül-

lerini alan flirketle-
rin fark yaratan uy-
gulamalar› ele al›n-

d›. Bu y›lki te-

mas› ile çal›flanlar›n ifllerine
daha fazla ba¤lanmas›n› sa¤la-
may› hedefleyen kongrede “Ya-
flama Tutkuyla Tutunmak” ko-
nulu bir konuflma yapan Prof.
Dr. Üstün Dökmen kat›l›mc›lara
“yaflam›n perde aral›¤›nda da-
ima ›fl›k vard›r, yeter ki perde-
yi tamamen kapatmay›n. Hayat-
ta tek bir plan›n›z olmas›n; A
plan›n›z›n yan›nda B ve C plan-

lar›n›z da olsun” tavsiyele-
rinde bulundu. 

Kongrenin kapan›fl›nda
“Tutkuyla Tutunman›n Yara-
tabilece¤i Mucize” bafll›kl›
konuflmas›n› yapan Sunay
Ak›n da Leonardo Da Vin-
ci’den Sabiha Gökçen’e, Ab-
dülmecit Efendi’den, Besim
Ömer Pafla’ya tarihteki, ünlü
isimlerin yaflamlar›ndaki tut-
kular› anlatt›. Ak›n konufl-
mas›n› “bir toplumun zengin-
likleri hisse senetleri de¤il,
hissi senetlerindir. Hissi se-
netleri var edenler de tutku-
lar›na tutulan insanlar ol-
mufltur” sözleriyle bitirdi. 

Türkiye’de çeflitli sektör-
lerde çal›flan profesyonelleri,
akademisyenleri, ö¤rencileri

ve dan›flmanlar› bir araya geti-
ren kongrenin sonunda PER-
YÖN üyelerinin resimlerinden
oluflan bir sergi de düzenlendi. 

Türkiye’de insan yönetimi
anlay›fl›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
ve gelifliminde öncü kurumlar-
dan bir olan PERYÖN, her y›l
farkl› flubelerinin organizasyo-
nunda kongre ve e¤itimler
düzenlemeye devam ediyor. 

Yaflama tutkuyla tutunanlar bir araya geldi
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001 y›l›nda psikolojimize eklenen çizik,
henüz zaman afl›m›na u¤ramadan yeni
ve koyu renkli bir akrabas›n› daha ha-

yat›m›za dahil etti. fiubat 2009, Ostim için
28 günden daha
uzun ve yorucuydu.
fiüphesiz benzer du-
rum, Türkiye s›n›rla-
r›nda yaflayan 657.
madde güvencesi d›-
fl›ndaki tüm yetiflkin-
ler için geçerliydi. 

Bu vahameti met-
ne dökmek ya da
dökmemek gerçe¤i
de¤ifltirmiyor. Krizi
yaklafl›k alt› ayd›r ta-
fl›yoruz, sanayi bölge-
leri baflta olmak üze-
re tüm ülke sevimsiz
detaylar yafl›yor.
Konkordato ilanlar›, üç mesaiden tek mesa-
iye düflen firmalar, on sekiz y›ll›k iflinden ay-
r›lmak zorunda kalan iflçiler… Bir de hayata
gözlerini açt›¤› andan itibaren krizin içine do-
¤anlar var. 8 dalda Oscar alan “Slumdog
Milyoner” filminin hikâyesi tam da bu dö-
nemde izlememiz gereken içerikte. 1947 y›-
l›nda fleklen ‹ngiltere sömürgeli¤inden ayr›l›p
ba¤›ms›z hale gelen Hindistan’›n, kuruluflun-
dan beri hiç bitmeyen ekonomik krizi filmde
inan›lmaz do¤al iflleniyor.

Dev çöp da¤lar› aras›nda büyüyen çocuk-
lar, dere bafl›nda çamafl›r y›kayan yüzlerce
kad›n (bu alan turistlere Hindistan’›n en bü-
yük çamafl›rhanesi olarak gösteriliyor), hiçbir
kolluk kuvvetinin iflini yapmad›¤› sokaklarda
ellerinde sopalarla karfl›lar›na ç›kan herkesi
rahatl›kla öldürüp rahat rahat evine dönen
gruplar ve ac›kan karn›n› sadece o gün do-
yurmay› baflar›p yar›na bay›lmadan ulaflabil-
di¤ine sevinen aileler…

Filmde, annelerini bafl›bofl grup sald›r›la-
r›ndan birinde kaybeden, biri dört, di¤eri alt›
yafllar›nda iki erkek kardeflin, ülkenin çetin
varofllar›nda paras›zl›k, çocuk çeteleri ve ‹ngi-
liz sömürgesi halkas› içinde edinmeye çal›fl-
t›klar› yer iflleniyor. Ülkenin zenginlerinin bü-
yük bir bölümü paraya yasad›fl› yollarla ulafl›-
yor, geride kalan yüzde 80’lik nüfus; 5
m2’lik, çeflmesi dahi olmayan, s›cak ve pis-
likten oksijensiz kalm›fl evlerde yafl›yor. Hari-
kulade gerçekçi. Filmin sonunda kol kaslar›-
n›z kendini s›kmaktan yorgun düflüyor. Ve
d›flar› ç›kt›¤›n›zda “iyi ki ayn› flartlarda de¤i-
liz” diyorsunuz.

Her fleye ra¤men kötünün iyi taraf›nday›z.

ÇOK OKUMALI

Delilik Ülkesinden Notlar, Ayfle fiA-
SA, Timafl Yay›nlar›

Modern bat›n›n tek gerçek akçe sayd›¤›
akl› aflman›n tehlikeli yolculu¤u s›ras›nda tut-
tu¤u seyir defterinin sayfalar›n› okuyucuya
aç›yor. Kitap, akl› ak›lla yenmenin s›rlar›n›
aç›kl›yor.

18 y›l boyunca flizofreniyle bafla ç›kmaya
çal›flan kahraman›n, ‹bn-i Arabi ile tan›flt›k-
tan sonra keflfetti¤i yeni dünya ile eski dünya
aras›ndaki serüveni anlat›l›yor.

Sanayi Toplumunda Kriz, Norman
B‹RNBAUM, Babil Yay›nlar›

1960’lardan itibaren tart›fl›lmaya bafllayan
“kriz” kavram›n›n, sanayi toplumunda
yorumlan›fl flekli anlat›l›yor. Kitapta, kav-
ram›n ekonomi alan›ndaki tan›m›n›n d›fl›nda
sosyal bilimlerdeki karfl›l›¤› tart›fl›l›yor.

EHVEN-‹ fiER

Arzu AKAY
arzu.akay@ostim.com.tr
Ostim Müflteri ‹liflkileri

Koordinatörü

TTürk Mühendis
ve Mimar Oda-
lar› Birli¤i

(TMMOB) ad›na Ma-
kina Mühendisleri
Odas› Sanayi Kongre-
si 2009’a Do¤ru, Kriz
ve Sanayi Sektörleri-
nin Durumu konulu
sempozyum düzenle-
di.

Sempozyumun aç›l›fl›nda
konuflan MMO Baflkan›
Emin Koramaz ve TMMOB
Baflkan› Mehmet So¤anc›
Neo-liberal
serbest pazar
ekonomisinin
iflas etti¤ini
belirterek, al›-
nacak önlemle-
rin radikal
olas› gerekti¤i-
ni söylediler.

Fason sana-
yi üretimi

Koramaz,
kriz koflullar›
ile birlikte ele al›nd›¤›nda
ülkemiz sanayiinin, tarihsel
bir yap›lanma ve dönüm
noktas›n›n efli¤inde oldu¤u-
nu ifade ederek özetle flun-
lar› söyledi: 

“Özellikle 24 Ocak 1980
kararlar› ile bafllayan süreç-
te sübvansiyonlar büyük öl-
çüde kald›r›lm›fl, K‹T yat›-
r›mlar› durdurulmufl, bü-
yük ölçekli sanayi kurulufl-
lar› özellefltirilmifl, sabit
sermaye yat›r›mlar›nda ge-
rileme yaflanm›fl, Gümrük
Birli¤i hedefleri do¤rultu-
sunda tüm sektörlerde ko-
rumac›l›k asgariye indiril-
mifl, Türk sanayi eflitsiz ko-
flullarda küresel rekabete

aç›lm›flt›r. Öz kaynaklardan
çok ithal kaynaklar girdi
olarak kullan›lm›fl, küresel
güçlerin dayatt›¤› ifl bölümü
ile fason üretim ve tafleron-

laflma egemen k›l›nm›fl,
kaynak tahsisinin iç ve d›fl
piyasalar yoluyla sa¤land›¤›
bir sanayi modeline geçil-
mifltir.”

"Neo-liberal pazar
ekonomisi iflas etmifltir"

Koramaz Türkiye’nin kri-
ze karfl› radikal önlemler al-
mas› gerekti¤ini kaydede-
rek sözlerini flöyle sürdür-
dü: “Neo liberal serbest pa-
zar ekonomisi iflas etmifltir.
Küresel krize kendi birik-
mifl ekonomik sosyal buna-
l›m ö¤eleriyle kat›lan Tür-
kiye’nin kaynaklar›n›n yeni
borç, faiz ödemeleri ile heba

edilmesine art›k
daha güçlü bir fle-
kilde dur demek
gerekmektedir.
Üretim, istihdam,
ihracat, ithalat, ge-
lir ve servet vergi-
si, finansal gelir-
ler, iflsizlik sigorta-
s› fonunun kullan›-

m›, döviz kuru ve sermaye
hareketleri alanlar›nda Tür-
kiye’nin çok radikal ad›m-
lar atmas› gerekmektedir.
Baflka türlü ekonomik ve

sosyal buna-
l›mdan ç›k›fl
olanakl› de¤il-
dir. 

Öncelikle ve
ivedilikle
uluslararas› fi-
nans kurulufl-
lar›n›n güdü-
münde uygula-
nan üretim
yat›r›m sanayi
bilim teknoloji

mühendis ve toplumu d›flla-
yan ekonomik sosyal politi-
kalar terk edilmelidir. Tür-
kiye’de sanayinin yeniden
istihdam yaratabilir duru-
ma getirilmesi, ara mallar
üretimine ivedilikle geçil-
mesi, KOB‹’lerin Ar-Ge ve
inovasyonla özgün ürüne
yönelebilmesi, ithal girdile-
rin minimalize edilerek da-
ha yüksek katma de¤erli bir
sektörel yap› de¤iflimine gi-
dilmesi ancak ve ancak ül-
ke ç›karlar› ve halktan ya-
na bir planlama ile olanak-
l›d›r. E¤er bir plan›m›z yok-
sa baflkalar›n›n planlar›n›n
bir parças› olaca¤›m›z aç›k-
t›r.”

MAK‹NE Mühendisleri Odas› Baflkan›
(MMO) Baflkan› Koramaz “Öncelikle ve
ivedilikle uluslararas› finans kurulufllar›-
n›n güdümünde uygulanan üretimi yat›-
r›m›,  sanayiyi, bilimi, teknolojiyi,  mü-
hendisi ve toplumu d›fllayan ekonomik
sosyal politikalar terk edilmelidir” dedi. 

Aygün yeniden ATO Yönetim
Kurulu Baflkan› seçildi

AAnkara Ticaret
Odas›'nda (ATO)
bugün gerçeklefl-

tirilen seçimler sonun-
da Sinan Aygün yeni-
den baflkan seçildi. Ye-
ni yönetim kurulu flu
isimlerden olufltu:

''Sinan Aygün (Yöne-
tim Kurulu Baflkan›),
Üyeler: Salih Bezci, Ko-
ray Güngör fianal, Meh-
met Atila ‹mirlio¤lu,
Cihangir Dursun, Meh-
met Aypek, Haldun
Hakç›, Alaaddin Do¤an,
Erdo¤an Y›ld›r›m, Gür-
kan Y›lmaz, Yaflar Ku-
nar.''

ATO'da gerçeklefltiri-
len baflkanl›k ve yöne-
tim kurulu üyelikleri

seçiminde 181 meclis
üyesinden 176's› oy kul-
land›. Kullan›lan oyla-
r›n 31'i geçersiz say›l›r-
ken, 145 oy geçerli oldu.
ATO Baflkan› Sinan Ay-
gün'ün 129 oy ald›¤› se-
çimde oylama devam
ederken, Aygün'ün lis-
tesinde yer alan Musta-
fa Deryal ile Üner Kara-
b›y›k'›n adayl›ktan çe-
kildikleri hakim tara-
f›ndan ilan edildi. Bu
arada ATO'da 26 kifli-
den oluflan Türkiye
Odalar ve Borsalar Bir-
li¤i (TOBB) genel kurul
delegeleri ile 6 kifliden
oluflan ATO disiplin
kurulu üyeleri seçimi
de tamamland›.

Güdümlü politikalar terk edilmeli



ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹88 MART 2009

O ST‹M Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri (OTEM)
Küme Konseyi oluflturuldu.

Yo¤un bir kat›l›m›n gözlendi¤i göz-
den geçirme ve takvim oluflturma top-
lant›s› Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n’›n genel olarak küme
çal›flmalar› ve yönetim olarak amaçla-
r›n› anlatt›¤› konuflmas› ile bafllad›.
Ayd›n, KOB‹’lerin nas›l rekabetçi ola-
bileceklerine yönelik yap›lan analizler
sonucu kimi sektörlerde kümelenme
yap›labilece¤inin belirdi¤ini; bunun
üzerine savunma, ifl inflaat makinele-
ri, yenilenebilir enerji ve sa¤l›k ve
medikal malzemeler sektörü gibi dört
ana konuda KÜME kurma çal›flmas›
bafllatt›klar›n› anlatt›. Baflkan Ayd›n
flunlar› söyledi:

“Yenilenebilir enerji ve çevre tek-
nolojileri kümelenmesi ile bölgemize,
ülkemize yeni giriflim alanlar› aç›labi-
lece¤ini gördük. Ortada 150 milyar
dolarl›k bir pazar var. Üniversiteleri-
miz iflin içindeler. Yeni bina-
m›z› yüksek performansl› dü-
flündük, s›f›r olmasa bile yeflil
bina uygulamalar› yapt›k. Tür-
kiye için model olacak. Enerji
park› plan›m›z var. Bu konuda
proje gelifltiriyoruz. Güneflten,
rüzgârdan, yer alt› ›s›s›ndan
yararlan›yoruz. Çal›flman›n bir
taraf›nda kamu var, üniversite-
ler var, sivil toplum var, sana-
yici var. ‹nan›yoruz ki bu kü-
melenme giriflimi ve ba¤l› ça-
l›flmalar sonucunda yeni böl-
gemiz için, Ostim için, Türki-
ye için yeni ürünler ç›kacak.
Bu çal›flmalar› birilerinin yap-
mas› gerekiyordu, biz talip ol-
duk.”

Toplant›da Elektrik ‹flleri
Etüt ‹daresi Genel Müdürü M.
Kemal Büyükm›hc› günefl
enerjisi uygulamalar›na iliflkin
sunumunda bu alandaki yeni
teknoloji ve uygulamalar›, pazar im-
kânlar›n› anlatt›. Yenilenebilir enerjiy-
le birlikte enerji verimlili¤i konusuna
da önem verdiklerini belirten Büyük-
m›hc›, Türkiye’nin flu anda yenilene-
bilir enerji kaynaklar›ndan sa¤layabi-
lece¤i enerji miktar›n›n, enerjiyi ve-
rimli kullanabilmek için gerekli olan
enerji miktar›ndan daha az oldu¤una
dikkat çekti. Büyükm›hc›, yenilenebi-
lir enerji kaynaklar›n›n, ithal ba¤›ml›-
l›¤›m›z› azaltmas› bak›m›ndan da
önemini vurgulad›. 

Ostim Yenilenebilir Enerji Kümesi
Koordinatörü Mete Ba¤dat da yapt›¤›
sunumda Ostim olarak yenilenebilir
enerji sektöründeki kümelenme girifli-
minin amaçlar›n› anlatt›.  Ba¤dat, sek-
törün uluslararas› rekabetçilik gücünü
analiz ettiklerini belirterek özetle,
“Yeni üretim, iflgücü ve pazar  f›rsat-
lar› ile gelecek yüzy›lda büyüme içe-
risinde olaca¤› öngörülen sektörde,
bölgemizin sürdürülebilir rekabet
avantaj› kazanmas› için oluflturdu¤u-
muz kümelenme çal›flmas› ile sanayi,
üniversite ve kamudaki aktörleri bir
araya getiriyoruz. Hedefimiz kesinti-
siz iflbirli¤i a¤›n›n oluflturulmas›d›r”
dedi. 

Toplant›da üniversite, sanayi ve ka-

mu kesiminin temsilcileri de birer ko-
nuflma yapt›lar. Üniversite kesimini
temsilen konuflan Gazi Üniversite-
si’nden TEMENAR Baflkan› Prof. Dr.
Bekir Zühtü Uysal Türkiye’nin kullan-
d›¤› enerjinin yüzde 72’sini ithal etti-
¤ini belirterek önümüzdeki 20 y›l
içinde bu aç›¤›n daha da büyüyece¤i-
ne dikkat çekti. Uysal, “Biz konvansi-
yonel enerji kaynaklar› aç›s›ndan çok
zengin bir ülke de¤iliz. Do¤algaz›m›z
yok, petrolümüz yok. ‘Yeterli kömü-
rümüz var’ deniyor ama yeterli kömü-
rümüz de yok. Geriye tek bir fley kal›-
yor: yenilenebilir enerji kaynaklar›”

fleklinde konufltu. Konvansiyonel
enerji konusunda geç kal›nd›¤›n›, an-
cak yenilenebilir enerji konusunda
umutlu oldu¤unu söyleyen Uysal,
h›zl› bir flekilde hareket eden Ostim
yönetimiyle birlikte çal›flmaktan son
derece memnun oldu¤unu belirtti.
Türkiye’nin teknolojik uygulamalar
konusunda da geride oldu¤unu ifade
eden Prof. Uysal “Ar-Ge diyoruz sü-
rekli, ama ‘Ar-Tek-Ge’ demeliyiz. Biz
bir fleyi araflt›r›p gelifltiriyoruz, ama
teknolojik uygulamas›n› yapam›yoruz.
Bu iflbirli¤i çerçevesinde bu ar-Tek-
Ge projelerini gerçeklefltirece¤imizi
düflünüyorum” dedi. 

Toplant›da kamu sektörünü temsi-
len konuflan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› Dan›flman› Halil Tokel ise,
Türkiye’nin enerji sistemlerini tasarla-
yabilecek ve üretebilecek altyap›ya
sahip oldu¤unu belirtti. “Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanl›¤›, 2020’ye ka-
dar bu alana 120 milyar dolar yat›r›m
yapacak. Bunu biz üretmezsek bu ya-
t›r›m yurtd›fl›na gidecek” diyen Tokel,
Türkiye’nin kendi özgün üretimlerini
ç›kartmas›n› beklediklerini belirtti. Sa-
nayi de¤erlendirmesi yapmak üzere
Ostimli bir firma sahibi olarak konu-
flan Sedat Çelikdo¤an ise sektördeki

uygulamalara iliflkin gözlemlerini dile
getirdi. Türkiye’nin günefl ve rüzgâr
enerjileri bak›m›ndan yüksek bir po-
tansiyele sahip oldu¤unu belirten Çe-
likdo¤an, pazar sorununun hâlâ mev-
cut oldu¤unu ve bu konuda devlet
politikalar›n›n eksikli¤ini duyduklar›n›
söyledi. 

Küme üyeleri yenilenebilir 
enerji üretimini de¤erlendirdi

n Ali ‹hsan Ulusoy – Dünya
Prestij Enerji:
1994 y›l›nda Türk Silahl› Kuvvetle-

rinin yurtd›fl›ndan tedarik etti¤i  mal-
zemeleri  karfl›lamak amac› ile kuru-
lan DPE Grubu, 2000 y›l›ndan beri
bünyesinde olan Solar Enerji Ar-Ge
departman› ile günefl enerjisi sektö-
ründe faaliyet gösteriyor. Solar enerji
panel led lamba, sokak ayd›nlatma
sistemleri, ev ayd›nlatma sistemleri,
solarla sulama kuyular› üretimi ve so-
lar enerji sistem kurulumu konular›n-
da hizmet veren firma, Ostim Yenile-
nebilir Enerji Kümesinde yer alarak
sektördeki di¤er firma ve kurumlarla
bir araya gelmeyi amaçl›yor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklar› kul-
lan›m›n›n artmas›yla enerjide d›fla ba-
¤›ml›¤›n azalaca¤›na, çevre kirlili¤i
önlenece¤ine ve yeni ifl sahalar›n›n
do¤aca¤›na dikkat çeken DPE Grup
Genel Müdürü Ali ‹hsan Ulusoy, ye-
nilenebilir enerji üretiminin her geçen
gün daha da artt›¤›na dikkat çekti. 

“Geliflmifl ülkelerde günefl, hidro-
elektrik, rüzgâr ve jeotermal enerji
üretimi kanunlarla önü aç›larak insan-
l›¤›n hizmetine sunulmufl ama ülke-
mizde günefl enerjisinden elektrik
üretme imkân› gerekli kanunlar›n ç›k-
mamas› sebebiyle sa¤lanam›yor” diye
yak›nan Ulusoy, Ostim’deki kümelen-
me faaliyetlerinin sektörde güzel bir

iflbirli¤inin oluflmas›na f›rsat verdi¤ini
belirtti. 

Solar enerji sektöründe Türkiye d›-
fl›nda tan›nan ve tercih edilen bir
marka olmay› istediklerini de söyle-
yen Ulusoy,  kullan›lan malzemenin
ithal edilmesinden ziyade üretimini
sa¤layarak Türk firmalarla iflbirli¤i
yapma hedefinde olduklar›n› dile ge-
tirdi. 

n Halim ‹man - ‹mteks: 
Türkiye ve yurtd›fl›nda çok say›da

otel, hastane, konut kompleksi, metro
istasyonlar›, termik santral ve fabrika
gibi yap›lar›n elektrik ve mekanik tesi-
satlar›n›n imalat› ve döflemesini ger-
çeklefltiren ‹mteks, son y›llarda biyo-
gaz, kojenerasyon, trijenerasyon, at›k
s›s, mini hidrolik ve günefl enerjisi ile
elektrik üretimi, ›s›tma, so¤utma yap-
ma konular›nda da çal›flmalar yap›-
yor. 

Türkiye’de enerji sektörünün yeni
yeni devlet tekelinden ç›kmaya baflla-
d›¤›n› belirten ‹mteks Ltd. Genel Mü-

dürü Halim ‹man, geliflmifl ül-
kelerin enerji konusundaki alt
yap›lar›n› sanayileflmelerine pa-
ralel 20. Yüzy›lda tamamlad›k-
lar›na dikkat çekti. Türkiye’de
kifli bafl›na düflen elektrik ener-
jisinin geliflmifl ülkelerdekinin
çok alt›nda oldu¤unu söyleyen
‹man, yenilenebilir enerji kulla-
n›m›n›n özkaynaklar› aktif hale
getirmek, istihdam yaratmak,
karbondioksit emisyonunu
azaltarak çevre korunmas›na
katk›da bulunmak ve enerji ko-
nusundaki d›fla ba¤›ml›l›¤›
azaltmak gibi konularda avan-
taj sa¤layaca¤›n› vurgulad›. 

Ostim’in, kümelenme faali-
yetleriyle enerji alan›nda öncü-
lük etti¤ini belirten ‹man, bu
çal›flmalar›n sektörün ve Türki-
ye’nin dikkatini çekece¤ini ifa-
de etti. 

n Recep Ünver – UniCom:
Bilgisayar network ve altyap› kuru-

lufl hizmetleri veren UniCom, Os-
tim’deki üretim tesislerinde bu altyap›
hizmetlerinde kullan›lan metal ürün-
lerin üretimlerini gerçeklefltiriyor. As-
keri ve sivil alanlarda kullan›lmak
üzere network fiber optik da¤›t›m bi-
rimleri, askeri ve sivil kablo makarala-
r›, naklen yay›n araç sistemleri, kent
yönetim sistem birimleri ile günefl PV
mekanik ve elektronik aksamlar› üre-
ten UniCom, günefl enerjisi alan›nda
üretti¤i ürünlere de her geçen gün ye-
nilerini eklemeyi hedefliyor.

Enerji kaynaklar› kullan›m›n›n ge-
liflmifl ülkelerin kontrolünde oldu¤una
dikkat çeken UniCom Genel Müdürü
Recep Ünver, alternatif enerji kaynak-
lar›n›n üretime ve kullan›ma sokulma-
s›n›n h›zland›r›lmas› gerekti¤ini belirt-
ti. yenilenebilir enerji kaynaklar›na
yönelmenin Türkiye’ye en önemli kat-
k›s›n›n d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak ola-
ca¤›n› sözlerine ekleyen Ünver, ayr›-
ca bölgedeki ifl olanaklar›n›n artmas›-
na da yard›mc› olaca¤›n› ifade etti.
Ünver, Ostim’deki kümelenme faali-
yetlerinin de çok olumlu ve verimli
sonuçlar do¤uraca¤›na inand›¤›n› söy-
ledi.

OST‹M OSB Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Küme Konseyi, Ç›rakl›k E¤itim Vakf›’nda yap›lan top-
lant›da bilgilendirme ve çal›flma takvimine iliflkin
planlamalar yapt›. Toplant›ya sektör temsilcileri, üni-
versite ve kamu temsilcileri ile uzmanlar kat›ld›. 

Yenilenebilir Enerji Konseyi topland›
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YYerel seçim öncesi Ostim,
çeflitli partilerin belediye
baflkan adaylar›n›n temel

ziyaret yerlerinden biri oldu.
CHP Ankara Büyükflehir Beledi-
ye Baflkan Aday› Murat Karayal-
ç›n’la bafllayan ziyaretler MHP
Aday› Mansur Yavafl ve Saadet
Partisi Aday› Veysel Atman’la
sürdü. Ostim’in s›n›rlar› içinde
bulundu¤u Yenimahalle ilçesinin
belediye baflkan adaylar› da Os-
tim’i gezi programlar›na ald›lar. 

Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n’›n adaylara mesaj›
ortakt›: “Sanayicinin karfl›s›nda
de¤il, onlar›n yan›nda olan bir
yönetim istiyoruz. Üretim odakl›
düflünen belediye yönetimleri isti-
yoruz.”

Karayalç›n: “‹halelerde 
Ankara sanayicisine 
yönelece¤iz”

Ostim’i ilk ziyaret eden beledi-
ye baflkan aday›, Ankara Büyük-
flehir Belediyesi için CHP’den
aday olan Murat Karayalç›n oldu.
Ostim’de sanayicilerle bir araya
gelen Karayalç›n Ankara’ya yöne-
lik acil eylem program›n› aç›kla-
d›. Sanayi bölgelerine verilen ye-
rel yönetim yetkilerini k›skanma-
n›n anlams›z oldu¤unu, bundan
ancak gurur duyabileceklerini
söyleyen Karayalç›n,  seçilmesi
halinde Ostim baflta olmak üzere
sanayi bölgeleri ile ortak plat-
form kurarak sorunlar› çözecekle-
rini belirtti.

Karayalç›n seçildi¤i takdirde
ihalelerde yerli al›ma dolay›s› ile
Ankara sanayicisine yönelece¤ini
vaat etti ve “‹halelerde hemflerici-
lik yapaca¤›m. Ayn› fiyat olmas›
durumunda Ankaral› sanayiciler-
den al›m yapmay› tercih edece-
¤im. Bu arada küçük ifl makinele-
ri konusunda, ortak üretim konu-
sunda projeler üretip, sanayicile-
rimizin yurt d›fl›na aç›lmas›na da
öncülük edece¤iz” diye konufltu.
Baflkan seçilmesi halinde metro
için 2 milyar dolarl›k yat›r›m ya-
p›laca¤›n› anlatt›. 

Yavafl:
“Be¤enmedi¤inizin
ifline son verin”

MHP Ankara Bü-
yükflehir Belediye
Baflkan Aday› Man-
sur Yavafl da Os-
tim’de sanayicilere
projelerini anlatt›.
Yavafl, Ankara’n›n

marka olan ‹z-
mir, ‹stanbul ve
baz› Anadolu
kentleri gibi
marka olmas› ge-
rekti¤ini vurgu-
larken, “Be¤en-
medi¤iniz beledi-
ye baflkan›n›n
maafl›na zam ya-
p›p, ifline son ve-
rin” diye konufl-
tu.

MHP Aday›
Yavafl yan›nda

Yenimahalle aday› Yaflar Y›ld›-
r›m ve Keçiören aday› fiükrü fia-
hin ile birlikte Ostim’e geldi. Os-
tim Ç›rakl›k E¤itim Vakf›nda dü-
zenlenen toplant›da adaylar proje-
lerini anlatt›. MHP Büyükflehir
Belediye Baflkan Aday› Mansur
Yavafl, Ostim’in baflar›lar›n› ya-
k›ndan izledi¤ini, OSB’lerin istih-
dam yaratarak kentin sosyal iyi-
leflmesine destek oldu¤unu belir-
terek, “Vergiyi siz ödüyorsunuz,
maafllar› sizin paran›zla ödeni-
yor. Göreve de siz getirmiflsiniz.
Be¤enmiyorsan›z flimdi maafl›na
zam yap›p, ifline son verin”  diye
konufltu. Yapt›¤› gezilerde Anka-
ra’ya yak›flmayan manzaralarla
karfl›laflt›¤› söyleyen Yavafl, “Bir
belediye baflkan› istedikten sonra
yapaca¤›n›n da yapmayaca¤›n›n
da mazeretini bulur. Baz› fleyle-
rin arkas›na saklanmaz. Anka-
ra’da yönetim de¤iflmedi¤i zaman
Keçiören’in, Çankaya’n›n, Os-
tim’in, ‹vedik’in, Siteler’in duru-
mu de¤iflmeyecek. Belediye kente,
kentliye aittir. Baflkana ait bir
kurum de¤ildir” fleklinde konufl-
tu.

SP’li Atman Ostim’i 
ziyaret etti

Saadet Partisi Ankara Büyük-
flehir Belediye Baflkan Aday› Vey-
sel Atman Ostim’i ziyaret eden
bir baflka isimdi.  Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n’la
makam›nda görüflen Atman, sa-
nayicilerin belediyelerden beklen-
tilerini dinledi. 

Ostim Baflkan› Ayd›n, mevcut
Büyükflehir Belediyesinin Os-
tim’in sorunlar›n› çözmekte ye-
tersiz kald›¤›ndan yak›narak as-
falt, kavflak geçiflleri gibi konu-
larda yerel yönetimlerin destek
vermeleri gerekti¤ini belirtti. Sa-
nayicilerin, giriflimcilerin teflvik
edilmesi gerekti¤ini dile getiren
Ayd›n, Ostim olarak pek çok hiz-
meti kendilerinin yürüttüklerini,
ancak belediyelerin de üzerine
düfleni yapmas› gerekti¤ini vur-

gulad›. 
Saadet Partisi Aday› Atman da

Ayd›n’›n sözlerini onaylayarak
yerel yönetimlerin sanayicilerin
ihtiyaçlar›na cevap vermesi ge-
rekti¤ini söyledi. 

Orhan Ayd›n: “Sanayicinin
etraf›nda dönülmesi gerekir”

Ostim OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, adaylara
“sanayicilere karfl› olan de¤il, on-
lar›n yan›nda yer alan bir yerel
yönetim istedikleri” mesaj›n› ver-
di. 

Yerel yönetimlerden
asfalt yap›m ve bak›m
konusunda destek ver-
melerini, Ostim’e ula-
fl›mla ilgili s›k›nt›l› so-
runlar›n çözülmesini
beklediklerini belirten
Ayd›n, dünyada en k›y-
metli kesimin giriflim-
ciler oldu¤unu, OSB
olarak yasadan kay-
naklanan haklar›n› ve
yetkilerini tam olarak
kullanamad›klar›n›, büyükflehir
belediyesinin OSB’lere karfl› ta-
k›nd›¤› olumsuz tavr› anlayama-
d›klar›n› anlatt›. Ayd›n, bat›da ve
do¤uda yerel yönetimlerin sana-
yicilere ve yat›r›mc›lara nas›l po-
zitif destek verdiklerine iliflkin
örnekler verdi. “Dünyada yat›-

r›mc›y› teflvik eden, kendi bölge-
sine çekmeye çal›flan bir anlay›fl
var. Ama bizim bölgemize geldi-
¤imizde bunu göremiyoruz. Bi-
zim için yat›r›mc› etraf›nda dö-
nülmesi gereken bir adamd›r.
Buradaki insanlar, Ankara ve
çevresindeki ilçelerdeki insanla-
r›n istihdam›n› sa¤l›yor, onlara
ifl ve afl veriyor. Ostim Vergi Da-
iresine 1 katrilyon lira vergi ödü-
yor bu insanlar” fleklinde konufl-
tu. Krizden ç›kman›n tek yolu-
nun birlikte hareket etmek oldu-
¤unu da sözlerine ekleyen Ayd›n,

flu andaki yönetimlerin bu durufl-
tan uzak oldu¤unu belirtti. 

Ostim Yönetimi olarak Irak,
Kazakistan, Nijerya ve Sudan gi-
bi pek çok ülkeyle projeleri oldu-
¤unu anlatan Ayd›n, bu projeleri
paylaflacak ve birlikte hareket
edecek bir yerel yönetim istedik-
lerini belirtti. 

Ostim OSB’ye “29 Mart” ak›n›“29 Mart”
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1
950 y›l›ndan beri ülkemizde
ekonomik kriz vard›r. ‹lk
krizimiz 1953’te olmufltu.

1958’de moratoryum (borç erte-
leme) ilan ettik. Yani iflas ettik ve
borçlar›m›z› ödeyemeyece¤imizi
dünyaya ilan ettik. Daha sonra
da krizler pefl pefle geldi: 24
Ocak 1980 kararlar›, 1994 ka-
rarlar›. 1994’ten itibaren de her
y›l krizdeyiz. Krizin zirve yapt›¤›
y›llar vard›r. 1997, 1998, 1999
ve nihayet 2001 y›l›. Bu krizlerin
tamam› iç kaynakl›d›r. Siyasiler
kendilerini ve seçmenleri kand›r-
mak için ç›kan krizlerin suçunu
ülke d›fl›na atarlar. Ülkemiz eko-
nomisinin hem anatomisi hem de
fizyolojisi kriz üretecek flekilde
kurgulanm›flt›r. Halk olarak seçim
zaman›, bir seçim sonras›n› düflü-
nen kiflilere siyaset yapma flans›
verdi¤imiz için bu alanda herhan-
gi bir düzelme olmas›n› beklemi-
yorum.

Ülkemiz ekonomisinin anato-
misinin k›smi olarak yerli yerine
oturtuldu¤u dönem 2001 krizi
sonras› al›nan tedbirlerdir. Döne-
min meclisi 550 milletvekili ara-
s›ndan makro ekonomiyi kurgula-
yacak ve dünyaya güven verecek
bir tane milletvekili ç›karamam›fl-
t›r. Seçilmifller aras›ndan ekono-
mi program› yazacak adam ç›ka-

ramayan bizler, üniversitelerimiz-
den ve bürokrasimizden de bu ifli
yapacak kifliyi üretemedik. Döne-
min hükümetinin yapt›¤› en ak›ll›
ifl, milletin seçmedi¤i Kemal Der-
vifl’i ithal ederek bakan yapmas›
ve milletin seçti¤i 550 vekili Ke-
mal Dervifl’in program›n› onaylat-
mas›d›r. Geliflen olaylar karfl›s›n-
da millet yanl›fl seçiminin bedelini
büyük bir fakirleflme, enflasyon,
iflsizlik ve da¤ gibi borç yükünün
alt›na girerek ödedi. Dönemin
meclisini oluflturan parti ve mil-
letvekillerine de a¤›r bir bedel
ödettirerek ya siyaset sahnesin-
den tamamen sildi ya da meclis
d›fl›nda befl y›l dinlenmeye ald›.

Bugün içinde bulundu¤umuz
krizinin mali kesimde sars›nt›s›z
geçiriyorsak 2001 y›l›nda Kemal
Dervifl’in yapt›¤› makro ekonomi
tasar›m› sayesindedir. Bankalar›n
sa¤laml›¤› ile övünmek
BDDK’n›n kurulmas› sayesinde-
dir. Kamu net borcunun düflüklü-

¤ü ile övünmek iflsizlik sigortas›-
n›n kurulmas› sayesindedir.
2001’de kurulan yap› ekonomiyi
mali krizden korurken reel eko-
nomi için 6 y›ldan bu yana hiçbir
düzenleme yapmaman›n bedelini
büyük bir iflsizlikle ödeyece¤iz. 

Ülkeler enflasyon ve cari aç›kla
kalk›namazlar. Eninde sonunda
cari aç›k ve enflasyonla kalk›nma
yaratmaya çal›flan siyasiler millete
büyük bir bedel ödettirerek siya-
set sahnesinden silinirler. Siyasi-
leri enflasyon ve cari aç›kla ülkeyi
kalk›nd›rmaya iten, siyasileri se-
çen bizleriz. Çünkü seçti¤imiz si-
yasilerin eline ülkeyi kalk›nd›rmak
için kaynak vermemekteyiz. Ülke-
nin kalk›nmas› için tasarruf yap-
mal›y›z. Yapt›¤›m›z tasarrufu da
do¤ru yapmal›y›z. Alt›n, döviz ve
gayrimenkule yat›r›lan birikimler,
tasarruf olmad›¤› gibi bunlar ülke-
nin fakirleflmesine neden olur.
Bir ülkede alt›n, döviz ve gayri-
menkule yat›r›lan paralar flayet

üretimden daha fazla para kazan-
d›r›yorsa o ülkede temel ekono-
mik süreçler yanl›fl kurgulanm›fl-
t›r. Bu kurguyu düzeltmek siyasi-
lerin, bu siyasileri seçmek de mil-
letin görevidir. Tasarruflar›m›z›
mutlaka TL olarak yapmal›y›z.
Tasarruflar›m›z› mutlaka uzun va-
deli olarak yapmal›y›z. Tasarruf-
lar›m›z› mutlaka bankalara yap-
mal›y›z. Gösterifl için jipler, cep
telefonlar› almamal›y›z. Harcama-
lar›m›z› mutlaka kredi kartlar›
üzerinden yapmal›y›z. Özel emek-
lilik sigortalar›na kendimizi,
çocuklar›m›z› ve çal›flanlar›m›z›
mutlaka üye yapmal›y›z. Çal›fl›r-
ken mutlaka sigortam›z›n ol-
mas›na dikkat etmeliyiz. Özellikle
Kobilerimiz bindikleri arabalar›n,
oturduklar› evlerin ve faaliyet
gösterdikleri binalar›n flatafat›na
de¤il, ürettikleri mal›n, çal›flt›rd›k-
lar› iflçilerin kalitesine dikkat et-
melidir.

Tarihin tekerrürüne ancak
tarihten ders alarak engel olabili-
riz. ‹çinde bulundu¤umuz süreç
milletimizin ve siyasilerimizin
büyük bir bedel ödeyece¤i atmos-
feri tafl›maktad›r. Umar›m bu
krizden de 2001 y›l›nda oldu¤u
gibi ülkenin gelece¤i için temel
birtak›m geri dönülemez tasar›m-
lar yaparak ç›kar›z.

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Krizler aynaya bakma zaman›d›r
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OOstim Mesleki E¤itim ve
Teknoloji Merkezi (ME-
TEM) ad›yla kurulan an-

cak uzun süredir aktif olmayan
bina ve tesisler Ostim OSB’ye
devredildi. 

Protokol TESK ad›na Baflkan
Bendevi Palandöken ve OST‹M
ad›na Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n ile Baflkan Yar-
d›mc›s› S›tk› Öztuna taraf›ndan
imzaland›.

Ostim Organize Sanayi Bölge-
sinde mesleki e¤itim alan›nda
yeni bir dönem bafll›yor.
TESK’in Ostim’de bulunan bina
ve tesisleri  “TESK - OST‹M
MESLEK‹ E⁄‹T‹M VE TEKNO-
LOJ‹ MERKEZ‹”  ad›yla kulla-
n›lmak üzere Ostim Organize
Sanayi Bölgesi’ne tahsis edildi.
METEM’deki mesleki e¤itim
projeleri bundan böyle Ostim
Dan›flmanl›k ve E¤itim Merkezi
(ODEM) taraf›ndan yönetilecek. 

Ostim METEM tesislerinde
düzenlenen ve çok say›da Os-
timli ifl adam›, yönetici ve
TESK mensubunun kat›ld›¤› im-
za töreninde konuflan Ayd›n, te-
sislerin yeni dönemde güzel
projelere imza atan bir mekân
olaca¤›n› söyledi. Ayd›n, “Ama-
c›m›z üreticimizin nitelikli ele-
man ihtiyac›n› karfl›lamak, dün-
yadaki yeni üretim alanlar›nda
yeni giriflimcilik örneklerini
üretime sunmakt›r. Mesleki e¤i-
timde Avrupa ülkelerinde uygu-
lanan çok etkin modeller var.
Ben burada söz veriyorum, Os-
tim METEM’de daha geliflmifl
daha verimli; örnek gösterile-

cek bir mesleki e¤itim verece-
¤iz” diye konufltu. 

Baflkan Ayd›n daha sonra
flunlar› söyledi: “Buras› bölge-
mize, Ankara’ya ve ülkemize
yararl› bir e¤itim merkezi ola-
cak. TESK’in de övünerek göste-
rebilece¤i bir e¤itim merkezi
haline gelecek. Buras› ç›rakl›k
e¤itimi, meslek okulu, ya da en-
düstri meslek lisesi gibi okulla-
r›n rakibi olmayacak; tersine
onlarla iflbirli¤i içinde, bu ku-

rulufllar›m›z›n deste¤i ile çal›fla-
cakt›r. Sadece mesleki e¤itim
vermek de yetmiyor. O e¤itimi
alan kiflileri giriflimci yamak
için kuluçka merkezi de gereki-
yor. O konuda Ostimli ifladam›
ve sanayicilerimizin deste¤ini
bekliyoruz. Dünyada yeni tek-
nolojiler var. O iflleri bölgemize

ve ülkemize tafl›mal›-
y›z. Biz bu süreci böl-
gemize ve ülkemize
yayaca¤›z. TESK Bafl-
kan›m›z bu kurulu-
flun aktif hale getiril-
mesi için bizimle ifl-
birli¤ine gitme yö-
nünde ad›m att›. Bu
kuruluflumuzun yeni-
den ifllevsellik kazan-
mas›n›n önünü açt›¤›
ve bize destek verdi¤i
için kendisine teflek-
kür ediyoruz.”

TESK Baflkan› Ben-
devi Palandöken de
yapt›¤› konuflmada
METEM tesislerinin
at›l durumda kalma-
s›n› içine sindireme-
di¤ini, tesislere talip
olan OST‹M’in buray›

daha etkin ve verimli olarak de-
¤erlendirece¤ine inand›¤›n› söy-
ledi.

Palandöken, “Bu tesisler bun-
dan sonra aktif hale gelecek.
Hedefine yönelik kurgulanacak
ve bu yönde emek verilecek. Sa-
nayicinin, KOB‹’lerin nitelikli
insan ihtiyac›na destek verecek.
Bu tesislerin Ostim’de at›l du-
rumda kalmas›na gönlüm raz›
olmad›. METEM’in idaresini
Ostim OSB’ye devrediyoruz, bir-

likte de¤erlendirece¤iz”  dedi. 

PLANLANAN H‹ZMETLER:

Ostim ve TESK’in hizmet
kapsam›nda olan iflletme ve
odalara yönelik olarak verilecek
planl› e¤itim ve dan›flmanl›k fa-
aliyetlerinin yan› s›ra Merkezde
yap›lmas› planlanan yenilikçi
hizmetler:

1- Ostim ve Ankara Sanayisi-
nin ve esnaf›n›n özelliklerine ve
ihtiyaçlar›na uygun  Tek-
nik/ara eleman yetifltiren Sü-
rekli Teknik E¤itim Merkezi

2- Kariyer planlama, ifle yer-
lefltirme ve yetifltirme hizmetle-
ri veren ‹stihdam ve ‹stihdam
Projeleri Ofisi

3- Özellikle Ostim’in rekabet-
çi sektörleri Ostim ‹fl ve ‹nflaat

Makinalar›, Savunma,
Yenilenebilir Enerji, Medikal
konular›nda ihtiyaç duyulan
ancak henüz tan›mlanamayan
ara elemanlar›n e¤itimini plan-
layan E¤itim Tasar›m› ve Mes-
leki Yeterlilik Ofisi

4- Endüstri meslek liseleri ve
üniversite ö¤rencilerinin beceri-
lerini gelifltirebilece¤i Beceri
Merkezi Atölyeleri 

5- Sanayide çal›flan genç ve
ç›raklar›n kendilerini gelifl-
tirebilece¤i ve sosyal paylafl›m
imkan› bulabilecekleri Elekt-
ronik Sanayi Kütüphanesi 

6- Ayr›ca 700 kiflilik kon-
ferans salonu, kokteyl alan›,
yemekhane ve oteli alt yap›s›na
sahip tesiste Ankara Sanayi ve
Ticaretiyle ilgili pek çok kon-
ferans gerçeklefltirilebilecek.

OST‹M’de bulunan METEM tesisleri TESK taraf›ndan OST‹M OSB’ye tahsis edildi.  Tahsis
protokolü törenle imzaland›. OST‹M Baflkan› Orhan Ayd›n, TESK Baflkan› Bendevi
Palandöken’e teflekkür ederek, “Say›n baflkan bu tesislerin devrine ve faal hale gelme-
sine öncülük etti.  Buras› inflallah onlar›n da gururla örnek gösterece¤i bir e¤itim
merkezi olacak” diye konufltu. 

METEM’de TESK-Ostim iflbirli¤i
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OOstim’in ihracat yetene¤ini
dünyaya açan Ostim ‹fl
Makineleri Yedek Parça

D›fl Ticaret A.fi. (OSP), 1997 y›l›n-
da 22 firman›n bir araya gelerek
oluflturduklar› bir flirket. Bir sek-
törel d›fl ticaret flirketi (SDfi) ola-
rak kurulan firma, Ostim’de d›fl
ticaret alan›nda büyük bir aç›¤›
kapatarak KOB‹’lerin yurtd›fl›na
aç›lmas›n› sa¤lam›fl. 2002 y›l›ndan
beri Ostim Yat›r›m A.fi. koordi-
nasyonunda faaliyet gösteren flir-
ketin D›fl Ticaret Müdürü Seymel
Bircan ile görüfltük. Hacettepe
Üniversitesi Kimya Bölümü me-
zunu olan Bircan, MEKSA Vakf›-
n›n Dünya Bankas› destekli d›fl ti-
caret kursu ile Ostim’e ad›m at-
m›fl. Yaklafl›k iki y›ld›r OSP’de
yurtd›fl› pazardan sorumlu olan
Bircan, OSP ve d›fl ticaret faali-
yetlerine iliflkin sorular›m›z› ya-
n›tlad›.

--OOSSPP’’iinn iiflfllleevvii vvee OOss--
ttiimmllii ffiirrmmaallaarraa kkaattkk››ss››nn--
ddaann bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

-OSP 1997 y›l›nda 22
ortakla kurulmufl. O dö-
nemde daha ihracat›n
“‹”sini bilmeyen firma-
lar için inan›lmaz iyi bir
proje olmufl bu. Çok bü-
yük bir alternatif yarat-
m›fl pazarda ve güzel
yerlere de gelmifl. 2001
krizi s›ras›nda baz› s›-
k›nt›lar yaflanm›fl finan-
sal anlamda. Bunun üze-
rine 2–3 sene önce flirke-
tin idaresini Ostim Yat›-
r›m A.fi. devralm›fl. An-
cak 17 firman›n ortakl›¤›
devam ediyor. Ayr›ca bu
17 orta¤›n d›fl›nda 200
kadar tedarikçi firmayla
da çal›fl›yoruz. Amac›-
m›z üretici firmalar›n kendi bafl-
lar›na yapamad›klar›n› yapmak.
Örne¤in bu firmalar›n teker teker
bir fuara kat›lmas› demek, her bi-
rinin ayr› masraf yapmas› demek.
Böyle bir oluflumla daha düflük
masraf yaparak hepsinin tan›t›m›
mümkün oluyor. Dolay›s›yla
OSP’nin görevi, üreticileri bir
ad›m daha ileriye götürmek ve
onlara yeni kap›lar açmak. Bu-
nun için de sadece ihracatla ilgi-
leniyoruz. fiu an 31’i aflk›n ülkeye
ihracat›m›z var. Hatta Çin’e bile
ihracat yap›yoruz. Bunun d›fl›nda
‹talya, M›s›r, Singapur, Ürdün,
Suriye, Arjantin’le çal›fl›yoruz.
Buras› ifl makinelerinin yedek
parçalar›n›n ihracat›n›n yap›ld›¤›
bir yer. Caterpillar, Komatsu,
Volvo, Allison, Clark gibi marka-
lar›n yan sanayisi yap›l›yor Os-
tim’de. Orijinal parçalara alterna-
tif üretmek üzere ayn› kalitede
ama daha ucuzlar› yap›l›yor. fiu
anda ürün gam›m›zda 14 bin fark-
l› ürün çeflidi ve bu ürünleri üre-
ten farkl› farkl› üreticilerimiz
var. Bu firmalar›n kendisi de flu
anda ihracat yapmaya bafllad›lar

ve bunu OSP’den ö¤renmifller di-
yebilirim. Bunun yan› s›ra mal›n
sat›fl›yla ilgili bütün riskleri de
OSP üstleniyor. En önemlisi pe-
flin para çal›fl›yoruz. fiu anda Tür-
kiye’de çark› döndüren firmalar-
dan biriyiz. 

--DDüünnyyaa ggeenneelliinnddee iihhrraaccaatt eekkoo--
nnoommiikk kkrriizzddeenn ddoollaayy›› oolldduukkççaa kköö--
ttüü eettkkiilleennddii.. ‹‹hhrraaccaatt yyaappaann bbiirr ffiirr--
mmaa oollaarraakk bbuu ssiizzee nnaass››ll yyaannss››dd››?? 

-Aç›kças› bizi henüz etkilemeye
bafllamad›. Çünkü biz risklerimizi
da¤›tm›fl olduk. 2008 y›l›nda yapt›-
¤›m›z pazarlama ve sat›fl strateji-
leriyle bunu yapt›k. Müflterileri-
mizi ve sat›fllar›m›z› baflka ülkele-
re kayd›rd›k dolay›s›yla çok da
etkilenmedik. Elbette bir durgun-
luk var, siparifllerde azalma var,
ama bu bizi durdurmad›. Fakat
baz› firmalar› çok ciddi biçimde
durdurdu. Çünkü en büyük firma-

lardan 2–3 tanesiyle çal›fl›yor.
Bunlar al›m› durdurdu¤u zaman
ifl duruyor b›çakla kesilmifl gibi.
Örne¤in ‹talya bu sektörün kalbi-
dir, ama flu anda ‹talya’da ürünle-
rinizi bedava verseniz almayacak
firmalar var. Çünkü ekonomileri
tamamen çökmüfl durumda. Bu
yüzden Orta Do¤u ülkelerine kay-
d›rd›k flu anda ihracat›. Özellikle
‹ran, Suriye, Irak gibi ülkelerle
s›k› bir çal›flmam›z var flu dönem-
de. Bu ülkelerle Ostim’in iliflkile-
ri zaten son 10–15 senedir çok iyi.
Buradaki piyasay› neredeyse biz-
den daha iyi biliyorlar ve en
önemlisi peflin para çal›fl›yorlar. 

--YYuurrttdd››flfl››nnddaakkii rreekkaabbeett kkooflfluullllaa--
rr›› nnaass››ll??

-Mesela China Bauma’dayd›k
Kas›m ay›nda. Orada gördü¤ümüz
kadar›yla Çin, bizim Ostim’de, ifl
makineleri sektöründe üretti¤i-
miz hemen her fleyi üretmifl. Bir
de üretti¤inin fark›na varsa bizi
geçecek. Çin, Kore ve Tayvan
ürünleri baz› sektörler için ciddi
tehlike flu anda ve bunlar›n birço-
¤u da art›k dünya pazar›nda ka-
bul görmüfl ürünler. Dolay›s›yla

Ostim bir 5 sene
sonra çok büyük bir
tehlikenin içine gi-
rebilir. Bu 5 seneyi
nas›l geçirece¤i
önemli. Ostimli fir-
malar›n yeni ürün-
ler bulmas›, kendile-
rini gelifltirmeleri ve
d›fl dünyaya aç›lma-
lar› gerekiyor. 

Uzun vadeli plan-
lar yapm›yoruz, en
fazla 1 senelik plan›-
m›z var! Bu tabii
birçok fleye ba¤l›: pi-
yasan›n çok de¤ifl-
ken olmas›na ba¤l›,
hammaddeye ba¤l›, döviz kurlar›-
na ba¤l›. Bu flekilde bakarsan›z
Türkiye’de ihracat yapman›z bile
bir mucize. Ama 1–2 sene sonra
bu daha da zorlaflacak. Çünkü flu
anda yapt›¤›m›z ürünleri, Çin 2
sene içinde yakalayacak. Bunun
için de önlem alman›n tam zama-

n›. Çünkü art›k o kadar küresel
bir pazar olufltu ki üretti¤inizin
bir yerde kalmas› mümkün de¤il.
Bu sektörde üretti¤inizin al›c›s›
da sat›c›s› da belli ve limitli. Ön-
de olmak için kendinizi di¤er fir-

malar›n aras›ndan s›y›racak özel
bir ürününüz olmal›. 

--OOrrttaakkllaarr››nn››zz››nn dd››flfl››nnddaa ddaa ppeekk
ççookk ffiirrmmaayyllaa ççaall››flfltt››¤¤››nn››zz›› ssööyylleeddii--
nniizz.. TTeeddaarriikkççii ffiirrmmaallaarrllaa iiflflbbiirrllii¤¤ii
yyaappaarrkkeenn nneelleerree ddiikkkkaatt eeddiiyyoorrssuu--
nnuuzz??

-Bizim güvenebilece¤imiz firma-
lara ihtiyac›m›z var, en
önemli kriterimiz bu.
Bu piyasadaki az çok
bütün firmalar› tan›yo-
ruz. ‹kincisi ise kalite
ve fiyat; üç fley var bir
ürünü satabilmeniz
için: ürününüzün kali-
tesi iyi olacak, fiyat›
ucuz olacak, teslim ta-
rihine dikkat edeceksi-
niz. 14 bin kalem farkl›
ürün var bizim ürün
gam›m›zda ve bu kadar
farkl› ürünün her biri-
ni zaman›nda yerine
teslim etmek inan›lmaz
zor bir fley. Bunu dün-
yada zaman›nda yapa-
bilen çok az firma var,
bunlardan biri de OSP.
Çünkü üreticilerle a¤›
çok güzel kurmufl. Bu-
nu tedarikçileri yedek-
leyerek, tek bir üretici-

ye ba¤l› kalmadan çal›flarak bafla-
r›yor. Dolay›s›yla sürekli yeni te-
darikçilerini oluflturuyor. Bizim
önceli¤imiz karfl›l›kl› bir iyi ni-
yet. Beraber üretece¤iz, sataca¤›z
ve beraber kazanaca¤›z.

Röportaj:  fiirin AYDIN

“Önde olmak için fark›n›z olmal›”

Ostim’in ihracat
yetene¤ini dünyaya

açan OSP, deneyimli
kadrosuyla baflar›lara

imza at›yor.
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istem ve tar›msal ürün
belgelendirme ile e¤itim
alanlar›nda faaliyet göste-

ren CTR Uluslararas› Belgelen-
dirme ve Denetim Ltd. fiti.
bünyesinde
oluflturdu¤u
Sa¤l›k Bakanl›¤›
onayl› ‹lkyard›m
E¤itim Merkezi
ile temel ilkyar-
d›m e¤itimlerine bafllad›. Son
dönemde yap›lan düzenlemeler
çerçevesinde, sertifikal› ilkyar-
d›mc›lar yetifltirilmesinin öne-
mine dikkat çeken CTR Ulus-
lararas› Belgelendirme yetkili-
leri, iflyerlerinde her 20 çal›flan
için 1 ilkyard›mc›n›n, a¤›r ve
tehlikeli ifller kapsam›nda yer
alan ifller içinse her 10 çal›flan
için 1 ilkyard›mc›n›n bulunma-
s› gerekti¤ine dikkat çektiler. 

Merkezi Ankara’da bulunan
CTR Uluslararas› Belgelendir-
me, bugüne kadar Ankara, ‹s-
tanbul ve Adana olmak üzere
birçok ilde e¤itim gerçeklefltir-
mifl. E¤itim faaliyetlerinin yan›

s›ra ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 ve ISO 22000
ile sistem belgelendirme, GLO-
BALGAP ve ‹TU (‹yi Tar›m
Uygulamalar›) ile de tar›msal

ürün belgelen-
dirme hizmetleri
de veren CTR,
personel belge-
lendirme ve or-
ganik tar›m alt-

yap›s› konusunda da haz›rl›k
çal›flmalar›na devam ediyor.
GLOBALGAP’in Türkiye’deki
izdüflümü olarak nitelendirile-
bilecek, Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤› taraf›ndan kontrol alt›n-
da tutulan ‹TU konusunda Tür-
kiye’nin ilk kontrol ve sertifi-
kasyon kuruluflu olan CTR, TS
EN 45011 Standard›’na göre
akreditasyon çal›flmalar›n› ta-
mamlam›fl. Sistem belgelendir-
me konusunda International
Certification Services’in (ICS)
Türkiye temsilcili¤ini yürüten
firma, bugüne kadar 1000’e ya-
k›n sistem belgelendirmesi ger-
çeklefltirmifl.

ÇÇESAN Genel Müdürü ‹r-
fan Aydo¤du, devletin,
yerli sanayide üreti-

len mallar›n d›flar›dan it-
hal edilmesine, otomobil
sektöründe oldu¤u gibi
cayd›r›c› tedbirler koyma-
s›n› istiyor.

1984 y›l›nda filtrasyon
tesisleri ve so¤utucu üreti-
miyle faaliyete geçen Çev-
re Sa¤l›¤› Sanayi Limitet
fiirketi ÇESAN, 1995 y›l›n-
da asfalt plent tesisleri
üretmeye bafllam›fl. “Kali-
te, dinamizm, güvenirlik
ve üstün performansta
üretim” ilkeleriyle çal›flt›klar›n
belirten Aydo¤du, firma olarak

bugün 38 ülkeye asfalt plenti,
beton santrali ve toz tutma te-

sisleri ihraç ettiklerini kaydetti.
Üretimde son teknolojiyi kul-

land›klar›n› ve kaliteden asla
ödün vermediklerini belirten

ÇESAN Genel Müdürü ‹r-
fan Aydo¤du, ürünlerinin
piyasaya göre daha ekono-
mik oldu¤una da dikkat
çekti. fiu anda piyasada
ciddi bir nakit s›k›nt›s› ol-
du¤unu söyleyen Aydo¤-
du, “KOB‹ kredisi yemek
param›za dahi yetmiyor”
dedi. KOSGEB benzer ka-
mu kurulufllar›n›n KO-
B‹’lere yönelik destekleri-
nin iyi niyetli olmas›na
ra¤men sonuca ulaflmama-
s›ndan yak›nan Aydo¤du;

devletin, yerli sanayide üretilen
mallar›n d›flar›dan ithal edilme-

sine, otomobil sektöründe oldu-
¤u gibi cayd›r›c› tedbirler koy-
mas›n› arzu ettiklerini belirtti.
Bu konuda müteahhitleri de
elefltiren Aydo¤du, “ülke ekono-
misinin fevkalade durgun oldu-
¤u bugünlerde, müteahhitleri-
miz bu tür tesisleri hâlâ yurtd›-
fl›ndan al›yorlar ne yaz›k ki”
fleklinde konufltu. 

Müflterilerin beklentileri ve
taleplerini mümkün olan en k›-
sa süre ve en ekonomik seviye-
de karfl›lamak için çal›flmalar›-
na devam ettiklerini belirten
Aydo¤du, ÇESAN’›n kendi sek-
töründe dünyan›n ilk 4 firmas›
aras›nda yer ald›¤›n› da söz-
lerine ekledi.

YYönetim dan›flmanl›¤›, tercüme,
e¤itim, reklam ve organizasyon
hizmetleri sunan Kolaj Dan›flman-

l›k; marka ve patent gibi fikri ve s›na-i
haklar›n korunmas›, ISO ve CE kalite
yönetim belgelendirmeleri, ulusal ve
uluslararas› iflbirlikleri ve ortakl›klar
için arac›l›k yapma, pazar araflt›rmalar›
ve insan kaynaklar› gibi, firmalar›n ih-
tiyaç duyabilecekleri her türlü dan›fl-
manl›k hizmetini sunuyor. Firma ola-
rak, üreticilerin ihtiyaçlar›n› A’dan Z’ye
gözeten ve müflteri odakl› çözümler sun-
ma amac›yla yola ç›kt›klar›n› belirten
Kolaj Dan›flmanl›k Genel Müdürü Ser-
kan Arslano¤lu, birkaç sene içinde ulus-
lararas› ölçekte prestij sahibi, yenilikçi
üretimleri ile katma de¤er sa¤layan,
sektöründe öncü, sektörel geliflmelere
yön verebilen Türk sanayi teflekkülleri-
ne dan›flmanl›k hizmetleri sunan, bu te-
flekküllerin ihtiyaçlar›na do¤ru tespit ve
analizlerle cevap verebilen bir firma ol-
may› hedeflediklerini söyledi.

Sektörde çok fazla dan›flman ve dan›fl-
manl›k firmas› oldu¤unu ifade eden

Arslano¤lu, sektörde çok yo¤un bir re-
kabet ortam› oldu¤una ve çal›flmalar›n
masrafl› ve uzun bir süreç gerektirdi¤i-
ne de¤indi. Üreticilerin Ar-Ge yapma-
d›klar›n› ve elindeki mal› satmadan ye-
ni bir ürüne geçmemelerinden yak›nan
Arslano¤lu “üreticiler, yenilikçi bir
ürünle elde edecekleri patent tescilinin
onlara çok büyük avantajlar sa¤layaca-
¤›n›n fark›nda de¤iller” dedi. Arslano¤-
lu, marka ve kalite belgeleri konular›n›
da firmalar›n çok önemsemedi¤ini, an-
cak mecbur kal›nd›¤› zaman bu çal›flma-
lar›n yap›ld›¤›n› belirtti.  Kolaj Dan›fl-
manl›k olarak, flu anda firmalar›n TÜB‹-
TAK Ar-Ge bafllang›ç desteklerinden ya-
rarlanmas›n› sa¤lad›klar›n› söyleyen
Arslao¤lu, önümüzdeki dönemde Av-
rupa Birli¤i Çerçeve Programlar›nda da
dan›flmanl›k yapmay› hedeflediklerini
ve yurtd›fl› a¤lar› kurmaya çal›flt›klar›n›
ifade etti. Arslano¤lu, daha fazla firma
ile irtibata geçmek yerine, birlikte çal›fl-
t›klar› firmalara olabildi¤ince kaliteli
hizmeti sunmak çizgisinde ilerlemeyi
hedeflediklerini de sözlerine ekledi. 

“Yerli sanayi mallar›n›n ithalat› cayd›r›lmal›”

“Firmalar Ar-Ge ve
yenilikçili¤e önem vermeli”

Sertifikaland›rma alan›nda
deneyimli isim: CTR
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OOstim Organize Sanayi
Bölgesi Fuar ve Organi-
zasyon Yöneticisi Derya

Erdo¤an, Türkiye’de ya da yurt-
d›fl›nda baflar›s›n› kan›tlam›fl
seçkin fuarlara OST‹M’e özgün
stant tasar›m› ile kat›ld›klar›n›
söyledi. Erdo¤an, OST‹M OSB
üyesi sanayicilerin tan›t›mlar›-
n› üstlendiklerini, ortak alan
tahsis ettiklerini, yerleflim çal›fl-
malar›nda rehber olduklar›n›
anlat›rken, “Ostim olarak her
zaman amac›m›z üyelerimizin
rekabet güçlerini art›rmak” de-
di.

Kriz döneminde firmalar›n ta-
n›t›ma daha çok ihtiyac› olduk-
lar›n› ve bunun uluslararas›
platformdaki fuarlara kat›l›mla
sa¤lad›klar›n› belirterek flunlar›
söyledi:

“Bölgemizde farkl› sektörler-
de faaliyet gösteren firmalar›-
m›z için y›lda 18 fuar organizas-
yonu koordine ediyor, ortak ka-
t›l›m yapt›¤›m›z fuarlar›n yan›
s›ra, yurt içi ve yurt d›fl› ifl ge-
zisi organizasyonlar› gerçeklefl-
tiriyoruz. Fuarlarla, firmalar›-
m›z›n tan›t›m›n› sa¤larken, pro-
jelerimizi ve bölgemizdeki ör-
nek faaliyetlerimizin tan›t›m›n›
gerçeklefltiriyoruz. Nisan ve

May›s aylar›nda, ‹stanbul’da
gerçekleflecek olan TATEF Me-
tal ‹flleme Fuar›’na 1000 m2’lik
alanda 20 sanayicimiz ile kat›-
l›m gerçekleflirken, Ankara’da
düzenlenecek olan ‹fl ve ‹nflaat
Makinalar› KOMATEK Fu-
ar›’nda 35 firma ile ortak kat›-
l›m gerçeklefltirece¤iz. ‹stan-

bul’da gerçeklefltirilecek olan
‹DEF Savunma Sanayi Fuar›n-
da kümelenme projesi kapsa-
m›nda yer alan 30 firman›n ta-
n›t›m›n› üstlenece¤iz. Alman-
ya’da düzenlenecek olan Hanno-
ver Messe Genel Sanayii Fu-
ar›’na bu y›l Enerji Salonu’nda
hem standl› kat›l›p, hem de ifl

gezisi düzenleyece¤iz. Fuarlarda
kümelenme projelerimize önce-
lik tan›yor; yenilenebilir enerji,
ifl ve inflaat makinalar› ve sa-
vunma sanayi sektörlerindeki
kümelenme projelerimizin fuar-
larda stand›m›z›n ev sahipli¤ini
üstlenmelerini sa¤l›yoruz. Kü-
me içerisinde yer alan firmala-
r›n tan›t›m›n› en iyi flekilde ya-
parken projelerimizin de bili-
nirli¤iniz artt›r›yoruz. 

Birimimizin bu etkinlikleri
ile firmalar›m›z›n iç ve d›fl pa-
zarlara aç›lmas›n› sa¤l›yor, fu-
ara kat›lan sanayicilerimiz yeni
pazarlara ve yeni müflterilere
ulafl›rken, ayr›ca kendi sektör-
lerindeki yeni ürünleri, yeni
teknolojileri ve aç›l›mlar› ya-
k›ndan izleme imkân› da elde
ediyorlar. Bu çal›flmalar›m›z so-
nucunda üyelerimize sa¤layabil-
di¤imiz katma de¤erimiz nakite
dönüflen ticari faaliyetleri olu-
yor. Baflar›l›y›z, çünkü üyeleri-
mizle birlikte hareket ediyoruz,
onlar›n taleplerine yönelik ça-
l›flmalar yap›yoruz. Bunu ger-
çeklefltirebilen tek sanayi bölge-
si olmaktan ve üyeleriyle or-
ganize olabilmifl bir “Organize
Sanayi Bölgesi” statüsünü
tafl›maktan gururu duyuyoruz.”

Krizdeki sanayiciye tan›t›m deste¤i
BAfiKENT’in ve ülkemizin en büyük sanayi bölgesi OST‹M

ekonomik krizdeki sanayicilere tan›t›m deste¤i veriyor. Her
y›l yüzlerce firmay› çeflitli sektör fuarlar›na tafl›yan OST‹M,
bu y›l da 18 ayr› fuarda boy gösterecek.
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KKendi bünyesinde 13 fuar›
kapsayan dev bir endüst-
ri fuar› olan Hannover

Messe, Alman-
ya'da 20 - 24 Ni-
san 2009 tarihleri
aras›nda gerçek-
lefliyor. Etkinli-
¤in tüm sektörle-
ri kapsayan üst
bafll›¤› “Endüst-
riyel ifllemlerde-
ki enerji verimli-
li¤i” olarak belir-
lendi. 

Fuar›n partner
ülkesi Kore Cum-
huriyeti oldu. Ostim Organize
Sanayi Bölge Müdürlü¤ü’nün
stantl› kat›ld›¤› bu fuara ek
olarak ifl gezisi organizasyonu
da düzenlenecek. ‹fl gezisi orga-
nizasyonuna kat›lmak isteyen
sanayiciler Ostim Fuar biri-
minden bilgi alabilir ve yer
ay›rabilirler.

Gezi Program› Hakk›nda:
20-24 N‹SAN 2009, 
ULAfiIM: Lufthansa. 
KONAKLAMA: Apart Hotel

Sehnde ***  20-24 Nisan 2009 / 4
gece (oda+kahvalt›) 

Web: http://www.apart-hotel-
sehnde.de. 

ÜCRET: ‹ki kifli konaklama-
da kifli bafl›: 1340.- Euro. Tek
kifli konaklama fark›: 340.- Eu-
ro.

Ücrete dâhil olan Hizmetler:
• Ankara (‹zmir / ‹stanbul) -

Hannover - Ankara (‹zmir / ‹s-
tanbul) ekonomi s›n›f› gidifl-dö-
nüfl uçak bileti,

• Hotel Sehnde'de 4 gece oda
+ kahvalt› konaklama,

• Havaalan›-Otel-Havaalan›
Transferleri, Otel-Fuar Alan›-
Otel Transferleri (Konaklama

grubu 15 kifli
den fazla oldu-
¤unda,) 

• Fuar Biletle-
ri: Kombine
(tüm günler) 

• Vize, vize
randevu, sigor-
ta, 30 bin Euro
teminatl› poliçe, 

• Rehberlik
hizmeti,

Ücrete dâhil 
olmayan 

hizmetler:
• Yurt d›fl› ç›k›fl fonu, ö¤le ve

akflam yemekleri, 25 kg. dan
fazla bagaj ücretleri, otelde ext-
ra harcamalar, flahsi harcama
ve giderler.

AUTOMECHANIKA 2009

16-19 Nisan 2009 tarihleri
aras›nda, TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlene-
cek olan  Automechanika ‹stan-
bul 2009, otomotiv endüstrisi-
nin devleriyle 600’ün üzerinde
kat›l›mc› ve 25 binin üzerinde
ziyaretçiyi bir araya getiriyor.

Otomotiv endüstrisinin en
büyük oyuncular›n› buluflturan
bir numaral› uluslararas› yan
sanayi fuar› olan Automechani-
ka ‹stanbul, Frankfurt Auto-
mechanika’dan sonra bu y›l dü-
zenlenen ikinci otomotiv fuar›
olacak. Automechanika fuarlar›
toplam 12 ülke ve 13 flehirde
düzenlenecek. 

Automechanika ‹stanbul 2007

fuar›, 30 ülkeden 658 kat›l›mc›-
y› a¤›rlad›. 83 ülkeden gelen 29
bin 111 profesyonel ile ziyaretçi
say›s› bir önceki fuara göre
yüzde 30 art›fl gösterdi. Fuar›
ziyaret edenlerin yüzde 48’i Av-
rupa’dan, yüzde 36’s› Asya’dan
ve yüzde 10’u Afrika’dan geldi.
Amerika’dan gelenler toplam
ziyaretçilerin yüzde 6’s›n› olufl-
turdu. 

Ostim Organize Sanayi Bölge
Müdürlü¤ü, Hall 6’da B140 nu-
maral› stant alan›nda fuara ka-
t›l›m gerçeklefltirecek. Fuarda,
Ostim OSB’de faaliyet gösteren
firmalar›n tan›t›m› yap›lacak
ve ziyaretçilere, cd, broflür ve
katalog verilecek.

‹DEF 2009 Savunma
Sanayi Fuar›

OST‹M Organize Sanayi Böl-
ge Müdürlü¤ü 27-30 Nisan 2009

tarihle-
ri ara-
s›nda
TÜYAP
Fuar
ve

Kongre Merkezi’nde  (‹stanbul)
düzenlenecek olan IDEF 2009
9.Uluslararas› Savunma Sanayi
Fuar›’na kat›l›m gerçeklefltiri-

lecek. Milli Savunma Bakanl›-
¤›n›n ev sahipli¤inde iki y›lda
bir icra edilmekte olan IDEF
Uluslararas› Savunma Sanayii
Fuarlar›, teknolojik geliflmele-
rin takip edilmesi ve tedarik
programlar›n›n uygulanmas›na
yönelik olarak, bölgemizdeki
en önemli uluslararas› iflbirli¤i
ve tan›t›m platformu haline
gelmifltir.

‹DEF, sadece savunma ve si-
lah sistemleri de¤il, savunma
sanayii ile dolayl› iliflkisi olan
her daldaki sanayiciler için bü-
yük f›rsatlar yaratacakt›r.

Ostim OSB’nin stantl› kat›la-
ca¤› fuarda, küme üyesi bütün
firmalar›n adlar›n›n bulunaca-
¤› özel tasar›ml› stant çal›flma-
s› yer alacak.  Yerli-yabanc›
kat›l›mc› firmalara hem bölge-
mizde faaliyet gösteren firmala-
ra ait CD, katalog, broflür da¤›-
t›lacak ve kümenin tan›t›m›n›
yap›lacak. Ayr›ca TSK’ n›n bi-
rimleri ile randevulu görüflüle-
cek bölgedeki firmalara fayda
sa¤layabilecek projeler de su-
nulacak.

Bilgi ‹çin: Derya ERDO⁄AN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi
312 385 50 90 –
1315 derya@ostim.com.tr

‹fi GEZ‹S‹…
FUAR... KOB‹’lerimiz HANNOVER MESSE yolcusu

Hannover Messe 2009 teknoloji üssü olacak

n Tarih: 19-22 Mart 2009
n Fuar Ad›: Bursa 21.Yap› ve

Yaflam Fuar› ve Kongresi (‹fl
ve ‹nflaat Makineleri özel Bö-
lümü)

n Yer: Tüyap Bursa Uluslararas›
Fuar ve Kongre Merkezi

n Tarih: 19-22 Mart 2009
n Fuar Ad›: Bursa 4.Is›tma,  So-

¤utma, Havaland›rma ve Do-
¤algaz Teknolojileri

Yer: Tüyap Bursa Uluslararas› Fu-
ar ve Kongre Merkezi

n Tarih: 19-22 Mart 2009
n Fuar Ad›: Kayyap› 2009

8.Kayseri Yap›, ‹nflaatTeknolo-
jileri Fuar›

n Yer: Kayseri Dünya Ticaret
Merkezi

n Tarih: 25-28 Mart 2009
n Fuar Ad›: Marble 15.Uluslara-

ras› Do¤al Tafl ve Teknolojile-
ri

n Yer: Uluslararas› ‹zmir Fuar
Alan›

n Tarih: 25-28 Mart 2009
n Fuar Ad›: Ambalaj Makineleri,

Malzeme Ve Ürünleri, Paket-
leme ‹fllemleri, Çevre Tekno-
lojileri

n Yer: Tüyap Adana Uluslarara-

s›  Fuar ve Kongre Merkezi
n Tarih: 25-28 Mart 2009
n Fuar Ad›: Plastik Kauçuk 2009

Adana 3.Plastik, Kauçuk, Ka-
l›p Teknolojileri, Hammadde-
leri

n Yer: Tüyap Adana Uluslarara-
s›  Fuar ve Kongre Merkezi

n Tarih: 31 Mart – 05 Nisan
2009

n Fuar Ad›: TATEF 2009 13.
Uluslararas› Metal ‹flleme ve
Teknolojileri; CNC Tak›m
Tezgah. Kesici ve Tutucu Ta-
k›mlar, CAD-CAM, Saç ‹flleme
Makinesi, Yüzey ‹flleme Tek-
nolojileri Fuar›.

n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi –
Yeflilköy

n Tarih: 02 – 05 Nisan 2009
n Fuar Ad›: Konya Do¤algaz

2009 6.Do¤algaz, Is›tma, So-
¤utma, Havaland›rma, Pom-
pa, Vana, Tesisat, Yal›t›m,
Malzemeleri  ve Boru Fuar›

n Yer: KTO Tüyap Konya Ulus-
lararas› Fuar Merkezi

n Tarih: 09 - 12 Nisan 2009
n Fuar Ad›: 3.Yap›decoor An-

kara 2009
n Yer: Atatürk Kültür Merkezi -

1.Nolu Alan

AYLIK FUAR TAKV‹M‹

12
. Uluslararas› Metal ‹flleme
ve Teknolojileri Fuar› TATEF
2009, 31 Mart -5 Nisan 2009

tarihleri aras›nda, ‹stanbul CNR EX-
PO Fuar Merkezi’nde gerçeklefltirile-
cek. Fuara daha önceki y›llarda oldu-
¤u gibi OST‹M OSB de üyesi olan
firmalarla bir arada kat›lacak. 

Dünya endüstri devleri
bu fuarda bulufluyor
Alan›nda Tür-

kiye’nin en bü-
yük, dünyan›n 3.
büyük endüstri-
yel fuar› olan
TATEF 2006’ya
yerli ve yabanc›
500’ün üzerinde
firma kat›ld›.
2.014’ü yabanc› toplam 62.672 kiflinin
ziyaret etti¤i fuarda, kat›l›mc› firmalar
fuar süresince 200 milyon dolarl›k si-

parifl ald›lar. Sektörün lider fuar›nda,
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdür-
lü¤ü, 2006 y›l›nda 23 firma ile fuara
ortak kat›l›m gerçeklefltirdi. OST‹M
OSB, bu y›l da ortak kat›l›m  organi-
zasyonu gerçeklefltirmek için çal›flma-
lar›n› tamamlad›. 2009 y›l›nda; EMT
– METSAN, YÖRÜK H‹DROL‹K,
POD‹M ZIMPARA, GENÇERLER,
STAR ÇEL‹K, ENDÜSTR‹ TEKN‹K,

M‹KSAN,
METAfi BA-
LANS, EN-
KAR, V‹BRO-
MAK, ETA
TRANSFOR-
MATÖR, ÖZ-
YAD‹GAR,
EMS‹ METAL

yine ortak kat›l›m alan›nda yerlerini
ald›lar. Fuara bu y›l da otobüs organi-
zasyonlar› düzenlenecek.

TATEF Uluslararas› Metal ‹flleme Fuar›

Ostim ortak kat›l›m alan›nda bulufluyor
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O
stimli KOB‹’lerin bölgesel tan›-
t›m flirketi olarak kurumsallaflan
Omedya A.fi. Genel Müdürü

Ümit Güçlü yeni projeleri ve hedefleri-
ni anlatt›. Güçlü’ye göre art›k günü-
müzde internette olmak do¤al bir zo-
runluluk, internette farkl› ve güçlü ol-
mak önemli bir rekabet avantaj›, içerik
üretmek bir görev, yeni, farkl› ve daha
önce denenmemifl uygulamalar› inter-
net kullan›c›lar›na sunmak ise baflar›-
n›n temel unsuru oldu.  

Genel Müdür Güçlü, Omedya ola-
rak internet ortam›nda daha önce hiç
uygulanmam›fl bir yaflam simülasyonu-
nu yay›n ortam›na tafl›maya haz›rlan-
d›klar›n›,  sanal ortamda 3D Simülas-
yon-Advergame ve E-ticaret ad›yla yü-
rüttükleri AR-GE projesinin internet
üzerinde 3 boyut ve etkileflim ile neler
yap›labilece¤ini ortaya koyacak bir re-
ferans proje oldu¤unu vurguluyor. 

‹flbirli¤i ve iletiflim süreci
1996 y›l›ndan bu yana, Ostim orga-

nizasyonuna ba¤l› bir Ostim Vakf› flir-
keti olarak öncelikli hedeflerinin pazar-
lama iletiflimi faaliyetlerinde küçük ve
orta ölçekli iflletmelere çözüm üretmek
oldu¤unu vurgulayan Güçlü, “Misyo-
numuz gere¤i bölgemizde faaliyet gös-
teren KOB‹’ler öncelikli olmak kay-
d›yla müflterilerimiz için tan›t›m-pazar-
lama-medya-iletiflim ve bilgi teknoloji-
leri alan›nda çözümler üretmeye çal›fl›-
yoruz. Kimi zaman ihtiyaç duyulan bir
tan›t›m arac›n›n haz›rlanmas› kimi za-
man da ortaya koydu¤umuz yeni proje-
lere dahil olma fleklinde sonuçlanan sü-
rekli, s›cak ve üretken bir iflbirli¤i ileti-
flimi ile müflterilerimizi rekabette öne
ç›karmaya çal›fl›yoruz” diye konufltu.

Temelde hedeflerinin “bölgesel tan›-
t›m” oldu¤unu belirten Güçlü, Rehber-
‹nteraktif CD- ve web portal› gibi araç-
lardan oluflan tan›t›m paketlerini özenle
ve firmalar›m›z›n yo¤un kat›l›m›yla
gerçeklefltirdiklerini, bu modelle 1995
y›l›ndan bu yana Ostim Organize Sana-
yi Bölgesi’ne önemli aç›l›mlar kazan-

d›rd›klar›n› hat›rlatt›. Güçlü, 
“Önümüzdeki günlerde bölgesel ta-

n›t›m modelini bilgi teknolojileri ala-
n›nda çok farkl› çal›flmalar ve yenilik-
lerle bütünlefltirerek firmalar›m›za su-
naca¤›z”dedi.

3 Boyutlu Ostim
Bölgesel tan›t›m modeli ve pazarla-

ma iletiflimi çözümleri genel çerçeve-
sinde yaklafl›k 2 y›ld›r önemli bir arafl-
t›rma gelifltirme projesi üzerinde çal›fl-
t›klar›n› ifade eden Güçlü, Türkiye’de
ilk defa bir sanayi ve ticaret bölgesini
internet ortam›nda 3 boyutlu olarak
canland›racaklar›n› ve içinde insanlar›n
günlük hayata çok yak›n ölçülerde et-
kileflim kurabilece¤i bir “Sanal Ostim”
projesi gelifltirdiklerini belirtti. 

Güçlü, TÜB‹TAK taraf›ndan da Ar-
Ge destekleri kapsam›nda kabul edilen
Sanal Ortamda 3 Boyutlu Simülasyon

Advergame ve E-ticaret portal›
www.sanalostim.com için 10 kiflilik bir
ekibin sürekli çal›flt›¤›n› vurgularken,
test aflamas›na getirdikleri projenin
5.000 iflletmeden oluflan yaklafl›k 5
milyon metrekarelik Ostim bölgesini
birebir 3 boyutlu modellenmifl flekilde
internet ortam›na tafl›yaca¤›n› kaydetti.

Web teknolojilerinin sürekli geliflti-
¤ini ve art›k farkl› ve yeni fleyler yap-
mak d›fl›nda hiçbir flekilde internette
rekabet edilemeyece¤i görüflünü dile
getiren Güçlü flöyle devam etti:

“‹nternet kullan›c›lara hem de içerik
üreticilerine müthifl f›rsatlar sunan ina-
n›lmaz bir ortam. ‹nternetin gücü ve
önemini çok iyi kavram›fl bir flirket
olarak biz de projelerimizi internette
farkl›l›k ve yenilik üzerine yo¤unlaflt›r-
d›k. Sanal Ostim projesi de bu kapsam-
da son derece önemsedi¤imiz bir proje. 

Sanal Ostim portal›,
çok güçlü bir oyun mo-
toru altyap›s› ve iletiflim
araçlar›yla, “7/24” Os-
tim bölgesindeki firma-
lar› 3 boyutlu ve gerçek
hallerine çok yak›n fle-
kilde gezebilme, online
görüflme yapabilme,
ürün inceleme, al›m-sa-
t›m-iflbirli¤i anlaflmalar›
yapabilme imkanlar›n›
sa¤layacak. Sanal Os-
tim’de  otomobil ile ge-
zebilir, seçti¤iniz sanal
karakter ile yürüyebilir,
detayl› ürün incelemeleri
yapabilir, iletiflim araçla-
r›n› kullanarak di¤erle-
riyle görüflme yapabilir-

siniz. 
Sanal Ostim’de, gerçek hayatta ya-

p›lan birçok etkinli¤i bilgisayar ekra-
n›nda kendi yönetti¤iniz karakterlerle
yapabilirsiniz. Fuar düzenleyebilir,  dü-
zenlenen fuarlar ve tan›t›m toplant›lar›-
na kat›labilir, özel tan›t›mlar yapabilir
ve Ostim’de ticaretinizi gelifltirmek
için çal›flmalar yapabilirsiniz. ”

Rekabet yar›fl›nday›z
Dünyada internet için uygulama ge-

lifltiren küçüklü büyüklü birçok flirket
kurum ve kifli oldu¤unu ve herkesin s›-
n›r çizilemeyen bu devasa ortam› ken-
disine güç ve baflar› kazand›racak bir
alan olarak gördü¤ünü dile getiren
Güçlü son olarak flunlar› söyledi:‘ “Os-
tim’in üretim gücü, yenilikçi projeleri
ile uluslar aras› alanda ad›ndan s›kça
söz ettirdi¤i bir dönemde Ostim flirketi
olarak biz de bilgi-iletiflim teknolojileri
alan›nda öne ç›kmak istiyoruz. Birlikte
çal›flt›¤›m›z mühendisler ve proje gelifl-
tiricileriyle bugün ortaya koydu¤umuz
projelerin ve ulaflt›¤›m›z 3 boyutlu
oyun gelifltirme, simülasyon ve etkile-
flimli Multimedya teknolojisinin bizi
rekabet yar›fl›na h›zl› bir flekilde dahil
edece¤ini düflünüyoruz. “  

Birçok alanda yaflam›n ayr›lmaz bir parças› haline gelen in-
ternetin yeni anahtar kelimesi; etkileflim… Dünyada bir-
çok gelifltiricinin yüzlerce farkl› uygulamayla yar›flt›¤› “et-
kileflimli ortamlar” için farkl› yöntemlerden biri de inter-
net üzerinde 3 boyut.

Gazetemizin Nisan 2008 tarihli say›-
s›nda “Büyüyen Ermaksan yeni fabrika
kuruyor” haberimizde, sehven Bursa
ilimizde faaliyet gösteren baflka bir
“Ermaksan” firmas›na ait görsel kulla-
n›lm›flt›r. 

Düzeltir, ilgili taraflardan özür dileriz.

Düzeltme ve özür

Ar-Ge çal›flmalar›yla internette 3D üzerinde yo-
¤unlaflan Ostim’in medya-iletiflim ve BT flirketi

Omedya A.fi. Sanal Ostim projesi ile gerçek
ortamlar› 3 boyutlu olarak sanal dünyaya tafl›yor.

Ümit 
GÜÇLÜ

“Sanal dünyada” 3 boyutlu Ostim
Omedya, Ostim Organize Sanayi Bölgesini 3 boyutlu simülasyon projesiyle internete tafl›yor.

Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Naz›m Ekren,
ekonomiyle ilgili 4. paketi

''bir aksilik olmazsa, muhtemelen
seçim öncesi ç›karacaklar›n›'' bil-
dirdi.

Belli kritik sektörlerde iç ve d›fl
talepteki s›k›nt›dan dolay› stoklar
olufltu¤unu, bu stoklar›n geçici
olarak bir düzenlemeyle çözüle-
bilme ihtimalini gördüklerinde bu-
nu da devreye sokacaklar›n› belir-
ten Ekren, ''Son olarak üzerinde
düflünülmesi gereken, kredi meka-
nizmas›n›n sa¤l›kl› çal›flabilmesi
için bankac›l›k sektörünün mali
yap›s›n›n, kredi kaynaklar›n›n sa¤-
laml›¤› yan›nda özel sektörün de
sorunlar›n› dikkate al›p bu ikisinin
dengesini bozmayacak ama kredi
al›flveriflini sa¤layacak bir düzen-
leme gerekiyor. Bunun ad›m›n› at-

mam›z gerekiyor. Dolay›s›yla son
paketin ya da 4. veya 5. paketin
ana içeri¤i bu olacak'' dedi. 

Faiz d›fl› fazlay› h›zla düflür-
düklerini belirten Ekren, flöyle de-
vam etti: ''Bunun anlam› flu: art›k
bundan sonra bütçe geçici olarak
geniflletici ve teflvik edici bir özel-
lik tafl›yor. Son pakette üzerinde
durdu¤umuz konu flu olacak, 1. 2.
ve 3. paketlerde ekonominin de¤i-
flik sektörlerine, de¤iflik gruplar›-
na, de¤iflik bölgelerine yönelik
inisiyatifler kullanm›flt›k. Son ç›-
kan veriler ›fl›¤›nda ortaya ç›kan
tablonun tamamlanabilmesi için
gerekli inisiyatifler nelerdir, bun-
lara bakaca¤›z. 

Bunlardan bir tanesi Türki-
ye'nin ana sorunu flu anda d›fl ta-
lep ve d›fl fondaki daralmad›r. Do-
lay›s›yla burada birinci inisiyatifi

Eximbank'a kullanmak makuldür.
‹kincisi Türkiye'nin d›fl talep ve

d›fl fon sorunu alt›nda yani d›flar›-
dan daha kolay fon elde edemi-
yorsak, bu küresel krizden kay-
naklan›yorsa, bunun içeriye yans›-
mas›n›n do¤al sonucu içerdeki ta-
leple içerdeki fonlar konusunda da
s›k›nt› çekilmemesi gerekir. Talebi
art›rmak için de ayn› 2004 y›l›nda,
ekonominin h›zla büyüdü¤ü dö-
nemde toplam talebi kontrol et-
mek için alm›fl oldu¤umuz tedbir-
lerin flimdi tam tersini alabiliriz. 

Dolay›s›yla bunlar sonuçta bir-
tak›m vergi düzenlemelerini de
mali disiplini, bütçe dengesini ge-
çici olarak etkileyecek. Fakat
uzun vadede bozmayacak flekilde
bir inisiyatif kullanmak demektir.
Bunu zaten düflünüyoruz.'' 

4. Ekonomi Paketi haz›rlan›yor





MART 2009ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 2121

‹‹fl ve ‹nflaat Makineleri Kü-
mesi (‹fi‹M) Yürütme Kuru-
lu oluflturuldu. Küme çal›fl-

malar› ve kurul toplant›lar› de-
vam ediyor.

Yürütme Kurulunun belirlen-
di¤i toplant›ya OST‹M Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n,
Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Güvenç, üniversi-
tenin ö¤retim üyeleri, Ostim
Merkez Müdürü ve sektörde fa-
aliyet gösteren firmalar›n tem-
silcileri kat›ld›.  

Kümenin yürütme kurulu flu
flekilde belirlendi: Ostim OSB,
Çankaya Üniversitesi, Palme
Makina, Onifl Makina, Kardelen
Makina, Karke Makina, Birlik
Makina, Ostim OSP, Özkanlar
Grup, Hidroan, Göçmaksan, Çe-
liksan Radyatör, Kardelen Mü-
hendislik, Yavuz Mühendislik,
Özgen Makina.

Toplant›da konuflan Çankaya
Üniversitesi Rektörü Güvenç,
kümeleme konusunda bafllatt›k-
lar› çal›flmada somut bir nokta-

ya geldiklerini, devlet kurumla-
r›n›n da ‹fi‹M Kümesinin olufl-
ma fleklini izlediklerini söyledi.
Güvenç, “Bundan sonra bir ara-
ya gelmenin, birlikte hareket
etmenin somut meyveleri de
al›nacak. ‹fi‹M Kümesi flu anda
Türkiye’de yürüyen en somut
kümelenme projesidir” dedi.

Toplant›ya kat›lan 
firmalar
Apayd›nlar, Baflayar Makina,

Bayraklar Makina, Birlik Maki-
na, Bosfor Makina, Çeliksan
Radyatör, Devser Mühendislik,
Er Makina, Erdem Makina,
Göçmaksan, Gülhan Kauçuk,
Günhan Ark, Hidroan Hidrolik
Makina, Hidrosil Hidrolik
Makina, ‹lkay Makina, Kar-
delen Makina, Kardelen Mühen-
dislik, Karke Makina, Lat-Kar
Makine, Onifl Makine, Ostim
OSP, Özdekan Kauçuk, Özgen
Makina, Özkanlar Grup, Özkara
Hidrolik, Palme Makina, Seytafl
Makina, Tek plast, Tipisan,
Tüzün Kardefller.

PPrestijli haftal›k dergi The
Economist, son say›s›nda
“‹malat sanayinin çökü-

flü”nü kapak yapt›. ‹ngiliz der-
gisi, baflyaz›s›nda sorunu de¤er-
lendirirken “Finansal kriz, bir
sanayi krizi yaratt›” görüflü dile
getirdi. Finansal krizin y›k›c›
küresel gücünün geçen y›l belli
oldu¤unu ancak imalat krizinin
büyüklü¤ünün hala tam anlafl›l-
mad›¤›n› kaydeden dergi, bu-
nun önemli bir nedeninin daha
çok ulusal boyutta görünmesi
oldu¤unu belirtti.

Sanayi üretiminin son üç ay-
da Amerika’da yüzde 3.6, ‹ngil-

tere’dre ise yüzde 4.4 geriledi¤i-
ne iflaret edilen analizde çökü-
flün, imalat ürün-
leri ihracat›na ba-
¤›ml› ülkelerde
daha büyük oldu-
¤u vurguland›. Bu
çerçevede dördün-
cü çeyrekteki dü-
flüflün Almanya’da
yüzde 6.8, Tay-
van’da yüzde 21.7,
Japonya’da ise
yüzde 12’ye ulaflt›-
¤›na dikkat çeken dergi, flunlar›
yazd›:

“Sanayi Brezilya, Malezya ve

Türkiye’deki gibi do¤u Avru-
pa’da da çöküyor. Çin’de binler-

ce fabrika, terk
edilmifl durumda.
‹flçiler, yeni y›l ta-
tili için k›rsaldaki
evlerine gitti. Mil-
yonlarca hiçbir za-
man geri dönme-
di.” ‹ngiliz dergisi,
finansal sistemi
kurtaran hükü-
metlerden flimdi
sanayiyi de des-

teklenmesinin istendi¤ini belir-
terek “Sanayiye özel bir destek
sa¤lamak do¤ru mudur?” soru-

suna “Hay›r” yan›t›n› verdi. Sa-
nayinin kurtar›lmas›n›n zorluk-
lar› üzerinde duran dergi, flu
görüflleri dile getirdi:

“Hükümetler, hangi flirketle-
rin kurtar›lmas› gerekti¤ini ve-
ya herhangi bir sanayinin do¤-
ru büyüklü¤ünün ne oldu¤unu
nas›l bilecek? Bu konudaki ka-
rar tüketicilere aittir. En çok
ses ç›kartan veya en zeki lobici-
leri olan sanayilere para ver-
mek adil olmaz, israf olur. Tale-
bi, yard›m alamayan talihsiz
sektörden yard›m alan talihli
sektöre kayd›rmak sadece
bunal›m› körükler.”

Economist’in iddias›: “Türkiye’de sanayi çöküyor”

OOstim Savunma Yan Sa-
nayii 2009 Rehberi ha-
z›rlan›yor. 27 Nisan

IDEF Fuar›na stantla kat›l›m
yapacak olan Ostim OSB, stan-
d›nda savunma sanayii firma-
lar›n› rehberiyle tan›tacak. OS-
T‹M OSB Müdürlü¤ü Omedya
A.fi. ve Savunma Yan Sanayi
Kümesi iflbirli¤iyle Ostim Sek-
törel Yay›nlar Serisi “Savun-
ma Yan Sanayii Rehberi 2009”
projesi bafllad›. 

Ostim ve çevre sanayi bölge-
lerinde savunma yan sanayi
sektörüne yönelik olarak faali-
yet gösteren firmalar›n rekabet
gücünü artt›rarak, uluslararas›
alanda yeni pazarlara ulaflma-
s›n› hedefleyen rehber projesi
detayl› firma tan›t›mlar›, ma-
kine park›, kalite, referans,
profil ve iletiflim bilgileri bö-

lümleriyle sektörün sat›n alma
merkezlerine yeni bir kaynak
olarak sunulacak. 

Savunma Yan Sanayi Küme-
lenme Koordinatörlü¤ü haz›r-
lanacak rehberin ana tedarik-
çilerin sektör firmalar›na ulafl-
mas›n› kolaylaflt›raca¤›n› ve
rehberin 

27–30 Nisan 2009 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirilecek
IDEF Ulusalaras› Savunma Sa-
nayii Fuar›’nda Ostim OSB
stand›nda yer alaca¤›n› belirt-
tiler. OMEDYA ajans yetkilile-
ri ise 12 y›ld›r devam eden Os-
tim rehberleri serisinin bun-
dan böyle daha etkin olaca¤›
düflünülen sektörel yay›nlar
fleklinde sürece¤ini, Ostim’in
di¤er ana sektörlerinde de özel
rehberler haz›rlayacaklar›n›
söylediler.

DDünya Türk Giriflimciler
Kurultay’› 10 – 11 Ni-
san tarihleri aras›nda

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ve
DE‹K’in ev sahipli¤inde ‹stan-
bul’da gerçeklefltirilecek. 80
ülkeden 2 bini aflk›n Türk gi-
riflimcinin kat›l›m›yla düzen-
lenecek kurultayda DE‹K Dün-
ya Türk ‹fl Konseyi ‹stiflare
Kurulu Baflkan› Coca-Cola
CEO’su Muhtar Kent’in bafl-
kanl›¤›nda “Küresel Krize Kü-
resel Bak›fllar” konulu bir
“Profesyoneller Oturumu” dü-
zenlenecek.

TOBB Baflkan› Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu, kurultaya 80 ülke-
den 2 bini aflk›n Türk giriflim-
cinin kat›laca¤›n›n ifade ede-
rek, “Bu grubu, kurumsallafl-
m›fl bir çat› alt›nda, tek bir
topluluk’ haline getirmeyi
amaçl›yoruz. Bu noktadan ha-
reketle, bu oluflumun D›fl Eko-
nomik liflkiler Kurulu (DE‹K)
bünyesinde bir Konseyle tem-
sil edilmesi karar› ald›k. 81 ül-
keyle kurdu¤umuz ifl konsey-
lerinin yan›na bir de “özel
amaçl› konsey” ekledik. “Dün-
ya Türk ‹fl Konseyi” isimli bu

konseyimiz, dünyan›n dört bir
yan›nda faaliyet gösteren
Türk giriflimcileri bir flemsiye
alt›nda buluflturmay› hedefli-
yor” dedi. Yurt d›fl›nda yafla-
yan Türk Giriflimcileri ve
CEO’lar› devlet ve hükümet
temsilcileriyle bir araya geti-
rerek etkili bir sinerji olufltur-
may› amaçlad›klar›n› kayde-
den Hisarc›kl›o¤lu, ayr›ca
yurt d›fl›nda yetiflen yeni nesil
Türk genç giriflimcilerin, Tür-
kiye’de yerleflik ifl dünyas› ve
ifl ortam›n› tan›malar›n› sa¤la-
yarak, Türk lobisini yurtd›fl›n-
da daha da güçlendirmeyi ve,
DE‹K bünyesinde Dünya Türk
‹fl Konseyi’nin çat›s› alt›nda
kal›c› bir yap›lanmay› hedefle-
diklerini söyledi. 

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan›
Rona Y›rcal›, yurt d›fl›nda 5
milyondan fazla Türk yaflad›-
¤›n› belirterek, bunlar›n 70 bi-
ni Almanya, 150 bini di¤er ül-
kelerde ifl yeri sahibi oldu¤u-
nu anlatt›. Türk giriflimcilerin
700 bin kifliye ifl sa¤lad›klar›n›
dile getiren Y›rcal›, cirolar›-
n›n da 50 milyar Euroya ulafl-
t›¤›n› söyledi.

‹fi‹M Kümesi Yürütme
Kurulunu oluflturdu

OST‹M sektörel rehberler ç›kar›yor

Türk giriflimciler Nisan’da bulufluyor



OOstim Dan›flmanl›k Ar-Ge
Gelifltirme Merkezinde
(ODAGEM) düzenle-

nen toplant›da Ostim’de de-
vam eden kümelenme ve bu
projeler çerçevesinde yürütü-
len çal›flmalar de¤erlendiril-
di. Toplant›ya Çankaya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Güvenç de kat›ld›.

Toplant› sonucu yap›lan
de¤erlendirmede AR-GE ve
inovasyonun Türkiye için
çok önemli oldu¤u ve bu ko-
nularla ilgili mekanizmala-
r›n iflbirli¤i içerisinde çal›fl-
malar› gerekti¤i belirtildi.

Ar-Ge, inovasyon ve talep
gelmesi halinde baflka konu-
larda da bu tür toplant›lar›n
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
Toplant›ya ODAGEM’in Prof.
Dr. S.Engin K›l›ç’›n sunumu ile
baflland›. Daha sonra Çankaya
Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Dekan› Prof. Dr. Levent
Kandiller ‹fl ve ‹nflaat Makinele-
ri Kümelenme sürecine iliflkin
bilgiler verdi. Yenilenebilir
Enerji Kümesi Koordinatörü
Mete Ba¤dat da çal›flma prog-
ramlar› ve geldikleri aflamalar›
özetlediler. Ba¤dat, çal›flman›n
hedeflerini, neler planlad›klar›-
n›, iflbirli¤i içinde olduklar› ku-

rulufllar› ve bu çal›flma kapsa-
m›nda yapt›klar› faaliyetleri an-

latt›. Bu küme kapsam›nda rüz-
gâr enerjisi, günefl enerjisi,
enerji Verimlili¤i ve enerji ba-
k›m gruplar›n›n kuruldu¤unu
belirtti ve bu gruplar›n yapt›kla-
r› faaliyetlerden bahsetti. 

Prof. Dr. Engin K›l›ç, küme-
lenmenin Türkiye için önemini,
Ar-Ga ve yenilikçi ürünlerin or-
taya ç›kar›lmas› üzerine tek ba-
fl›na yap›lan çal›flmalar›n bafla-
r›s›z olaca¤›n›, rekabetçilik ko-
nusunda baflar›n›n ayn› sektör-
de çal›flan firmalar›n, tamamla-

y›c› firmalar›n, Ar-Ge kurulufl-
lar›n›n, politik yap›lar›n, destek

mekanizmalar›n›n ve üniversite-
lerin birlikte çal›flmas›yla elde
edilebilece¤ini ifade etti.  Prof.
K›l›ç, ODAGEM’in esas projesi
olan ve TÜB‹TAK taraf›ndan
desteklenen ‹leri ‹malat Sistem-
leri ve Teknolojileri Ar-Ga ‹flbir-
li¤i A¤› ve Platformunu anlatt›.
Bu platformu oluflturmada sana-
yicilerin bu tür yap›lar› benim-
sememifl olmalar› ve yap›lan
toplant›larda yeterli iflbirli¤inin
sa¤lanamamas› gibi zorluklar›n
sanayicilerin de kat›laca¤› daha

küçük gruplar halinde toplant›-
lar düzenlenerek afl›labilece¤ini,

ancak uzunca bir sürece ih-
tiyaç oldu¤unu belirtti.

Savunma Yan Sanayi Kü-
melenme Koordinatörü Ba-
r›fl Cihan Bafler de Savun-
ma Yan Sanayi Küme çal›fl-
mas›n›n hedeflerini ve bu
çal›flma kapsam›nda yapt›k-
lar› faaliyetleri anlatt›. Ba-
fler, kritik firmalar›n seçim
kriterlerinin ne oldu¤u so-
rusunu firmalar›n ana te-
darikçiyle çal›flma s›kl›¤›
ve da¤›tt›¤› ifl say›s› oldu¤u
fleklinde yan›tlad›. Bafler,
firmalar›, firman›n cirosu-
nun ne kadar›n› savunma
sanayiden elde etti¤ine, ne
kadar s›kl›kla ifl yapt›¤›na

ve yönetimin ne kadar vizyoner
oldu¤una göre de¤erlendirdikle-
rini söyledi.  

ODTÜ Teknopark Genel Mü-
dürü Mustafa K›z›ltafl da OS-
T‹M-ODTÜ Teknopark’n›n OD-
TÜ mezunlar› d›fl›nda da yay-
g›nlaflt›r›lmas› amac›yla kurul-
du¤unu söyledi. K›z›ltafl, tekno-
park içerisinde Ar-Ge, proje yaz-
ma, kuluçka, e¤itim, test, tekno-
loji transferi ve mükemmellik
birimleri kurmay› planlad›kla-
r›n ifade etti.

KÜME ekipleri ODAGEM’de bir araya geldi

E
GEKOB‹DER Türkiye’de es-
kiden beri var olan ancak
son zamanlarda gündemimi-

ze yerleflen KOB‹ gelene¤ini can-
land›rmak için May›s 2004 y›l›nda
13 KOB‹ Kuruluflu ile birlikte ha-
yata geçti.

Ça¤dafl ve geliflen bir Türkiye
için; yaflam›n temel gereksinimleri
olan e¤itim, çal›flma hayat› ve kül-
tür alanlar›nda yo¤un faaliyet gös-
termeye bafllayan derne¤imiz, ku-
ruluflundan itibaren geçen süre
içinde birçok say›da kurulufla ve
sivil toplum yap›lanmas›na örnek
olmufltur. 

EGEKOB‹DER’in kurulufl
amaçlar›n›n bafl›nda KOB‹ imaj›n›
her ortamda ifllemek, KOB‹ so-
runlar›n› gerekli ortamlara tafl›-
mak ve çözümler önermek, KOB‹
destek kurumlar›n› tan›tmak, KO-
B‹’lerin bu kurumlara yak›n dur-
mas›n› ve desteklerden etkin ya-
rarlanmas›n› sa¤lamak amaçlar›-
m›z aras›nda gelmektedir. KO-
B‹’lerin birbiri ile di¤er (iç ve d›fl)
kurumlarla iflbirli¤ini, KOB‹ amaç-
l› (sivil toplum/ kamu) kurumlar›
ile tan›flmas›n› sa¤lamak, KOB‹
sorunlar›n› görsel ve yaz›l› bas›nla
kamuoyuna ve yetkili mercilere
tafl›mak, KOB‹ F‹NANS kurumlar›
ile tan›t›m, bilgilendirme toplant›-
lar› düzenlemek ve finans imkân-
lar›n›n genifllemesini, KOB‹’lerin

kronik sorunu olan e¤itim ve bilgi-
lendirme konular›nda faaliyetler
yapmak çal›flmalar›m›z aras›nda
gelmektedir.

KOB‹’ler için stratejik de¤er ta-
fl›yan proje /AR-GE konular›na
yönelik e¤itimler düzenlemek,
KOB‹’lerin ihtiyac› olan nitelikli ifl-
gücü temin çal›flmalar›nda bulun-
mak kurslar yapmak, KOB‹’ler le-
hine ç›kar›lmas› gerekli standart,
yönetmelik, kanun çal›flmalar›nda
önerici, kolaylaflt›r›c› rol oyna-
mak, gerekirse görev almak.

EGEKOB‹DER’in faaliyetleri
Kurucu KOB‹ say›m›z 13 iken,

toplam üye say›m›z› 200’ün üzeri-
ne tafl›d›k. Bölgemizde bas›n, TV.
Toplant›, yay›nlar vas›tas›yla üye-
lerimizin sorunlar›n› ve KOB‹ ima-
j›n› ifllerken, KOB‹ destek kurum-
lar› ile müflterek tan›t›m ve bilgi-
lendirme toplant›lar› düzenlendik.
Destek kurumlar›m›zdan KOS-
GEB’e verilen proje ile “Saha ta-
ramas›” ile 500 KOB‹’nin KOS-
GEB veri taban›na kayd› sa¤lan›r-

ken, KOSGEB‘in bölgemizde “S‹-
NERJ‹ ODA⁄I” organ› görevini
yüklendik. KOB‹‘lere ziyaret, top-
lant›, telefon ve yaz›l› olarak
KOSGEB desteklerini anlatt›k. ‹le-
tiflim, tan›t›m faaliyetlerimizi, KO-
B‹ zirvesi, KOB‹ fuar› ve genel fu-
arlara kat›larak etkinlefltirdik, yine
bu cümleden olmak üzere “web
sitemizi” kurduk ve üyelerimizi bir
nevi portal sitesine tafl›d›k. 

Stratejik öncelik olarak E⁄‹T‹M
konusu ve etkinliklerine özel
önem verirken, baflta “Milli E¤i-
tim” olmak üzere Kamu Kurulufl-
lar› ile protokoller imzalad›k. 

Baflta “Ostim Gazetesi” olmak
üzere bölgesel gazetelere; bilgilen-
dirici yaz›lar›m›z ile bölgemiz TV
kanallar›nda; bilgilendirici konufl-
malar›m›zla KOB‹ ve sorunlar›n›
iflledik. Belirtti¤imiz tüm faaliyetle-
rimizin bir nevi “AYNASI” denile-
bilecek yay›n organ›m›z “KOB‹
DÜNYASI” tafl›m›fl oldu¤u bilgiler
ile bir marka haline gelmifltir. 

Ayr›ca günümüzün en stratejik

konusu olan AB projelerine önem
verdik. 4 tanesini kazand›k;

Ülkemiz için ALTIN STRATE-
J‹K G‹R‹fi‹M‹ denilebilecek faali-
yetimiz 100 KOB‹ kat›l›m› ile ku-
rulan “ORGAN‹ZE SANAY‹
BÖLGES‹” giriflimi olup, bu girifli-
min gerçekleflmesin de De¤erli
Bakanlar›m›z;  Say›n Ali COfi-
KUN, Say›n Zafer ÇA⁄LA-
YAN’›n katk›lar› çok büyük oldu.
Kuruluflumuzdan beri hep
yan›m›zda olan Bakanlar›m›za
minettarl›¤›m›z sonsuzdur.
KOB‹‘lere yönelik faaliyet ve
çözümlerin daha etkin olmas›
amac›yla; EBSO ve ‹ESOB ön-
cülü¤ünde derne¤imizin de içinde
bulundu¤u 25 Kamu kuruluflu ve
sivil toplum iflbirli¤i ile KOB‹EGE
platformu oluflturulmufltur.

T‹DAF (Türk ‹fl Adamlar› Der-
ne¤i)/EGEKOB‹DER /‹ZKA/ 9
E.Ü. kat›l›m› ile KOLN flehrinde
yap›lan sempozyumda, KOB‹’ler-
imizin yurtd›fl› iflbirli¤i imkânlar›
konufluldu. 

Bu ve benzeri devam eden
faaliyetlerimizde tek amaç ve
inanc›m›z ülkemizin temel tafl›
KOB‹’lere, faydal› olmakt›r.
Dile¤imiz bu tür kurum ve
kurulufllar ile iflbirli¤i boyutlar›n›n
yurt içi ve yurt d›fl›nda ço¤al-
mas›d›r.

Fettah GÜVENTÜRK

EGEKOB‹DER’i
kurulufl amaçlar›

bilgi@kobider.com
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TTürkiye Özür-
lüler E¤itim
vee Dayan›fl-

ma Vakf› (ÖZEV)
taraf›ndan düzenle-
nen sempozyumda
özürlüler kanunun
etkileri ile e¤itim-
istihdam-toplumsal
yaflama katk› ko-
nular› iki ayr› otu-
rum halinde tart›-
fl›ld›.

TOBB Üniversi-
tesinde düzenlenen
etkinlikte “Özürlü-
lerin ‹stihdam› Ve
Sosyal Hayata Kat›-
l›m›” konulu ikinci
oturumu Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n yönetti.
Oturum konuflmac›s› olan An-
kara Sanayi Odas› (ASO) Baflka-
n› Nurettin Özdebir, iflverenle-
rin engelli istihdam›na yönelik
sorun ve taleplerini dile getirdi.

Sa¤l›kl›, geliflmifl ve refaha
ulaflan bir toplum olabilmek
için özürlülerin üretime kazan-
d›r›lmas› gerekti¤ini belirten
Özdebir, “fiu anda pek çok ifllet-

memizde özürlü istihdam edil-
mektedir. Yeni ç›kan yasa ile
bu uygulama teflvik ediliyor. ‹fl-
yerlerimizi, üretim yerlerimizi
özürlülerin ihtiyaçlar›n› karfl›-
layacak flekilde tasarlamal›y›z.
Ayr›ca engellilerin istihdam
edilebilmesini yayg›nlaflt›rmak
için mesleki e¤itimleri daha
ciddi ele al›nmal›, yeterli hale
getirilmeliyiz” dedi.

Türkiye ‹fl Kurumu Genel

Müdürü Nam›k Ata ise Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumunun verdi¤i hizmetleri
anlatt›. Ata, kamu ve özel sek-
tördeki istihdam edilme oranla-
r›n›n düflük oldu¤unu, cezalar›n
sorunun çözümüne yetmedi¤ini
söyledi. 5763 say›l› yasan›n
özürlü istihdam›n› teflvik niteli-
¤i tafl›d›¤›n› anlatan Ata, istih-
dam edilen engellilerin iflveren
SSK paylar›n›n hazine taraf›n-

dan ödenece¤ini,
kontenjan fazlas›
istihdamda ise
yüzde 50 iflveren
pay›n›n hazine ta-
raf›ndan ödenece¤i-
ni söyledi. ‹flkur
Genel Müdürü Ata,
“Engelli istihdam›-
n›n önündeki en
önemli engel ise
e¤itimdir. O neden-
le engellilerin mes-
leki yeterlilikleri
art›r›lmal›d›r” diye
konufltu.

Oturumu yöne-
ten Ostim Baflkan›
Ayd›n ise, engellile-

re yönelik her türlü giriflim ve
deste¤in kutsal oldu¤unu belir-
terek sorunun toplumun ortak
sorunu oldu¤unu, tüm kesimle-
rin kat›l›m› ile birlikte çözüle-
bilece¤ini vurgulad›. Ayd›n,
“Tek tek bireylerin ya da grup-
lar›n de¤il herkesin kazanaca¤›
yar›fllar kurgulamal›y›z. Birbi-
rimize destek olmal›y›z. Dertler
de çözümleri de yine bizim
avuçlar›m›zda” diye konufltu. 

“‹flsizlik sorunundan çok
mesleksizlik sorunu var”

DDevlet Bakan› Meh-
met fiimflek dün-
yada yaflanan

ekonomik krizin Türki-
ye’ye de yans›malar›n›n
oldu¤unu kaydede-
rek, iflsizlik soru-
nundan çok,
mesleksizlik
sorunu oldu¤u-
nu ifade etti. 

Türkiye’de
yaflanan krizin
faturas›n›n
söylendi¤i gibi
iflçilere ç›kar-
t›lmad›¤›n› ifa-
de eden fiim-
flek, “Kamu
sektöründe çal›flanlar bu
krizden etkilenmedi.
Tam aksine geçen sene
flartlar› iyilefltirdik. Özel
sektöre gelince sadece
bu Türkiye’de yaflanan
bir süreç de¤il. Uluslar
aras› Çal›flma Örgü-
tü’nün tahminine göre;
2009 y›l›nda Dünyada 50
milyona yak›n insan ifli-
ni kaybedecek” dedi.
Türkiye’de bu ifl kayb›-
n›n önlenmesi için baz›
önlemler al›nd›¤›n› ve
al›nmaya da devam edil-
di¤ini kaydeden Bakan
fiimflek, k›sa çal›flma
ödene¤inin 6 ay daha

uzat›laca¤›n› bildirdi. 
fiimflek, “Ald›¤›m›z

önlemler aras›nda Biz
'iflçinizi atmay›n biz size
iflçilik maiyetinde yar-

d›mc› olal›m' diyoruz.
‹flletmelere destek ve-

relim bizim
iflçilerimiz ifl-
lerine devam
etsin. Burada
ne yanl›fl var
ben anlam›yo-
rum” diye ko-
nufltu. 

Geçmiflte
karfl›laflt›r›l-
mayacak ka-
dar iflsizlik fo-

nundan yararlanma flart-
lar›n› kolaylaflt›rd›klar›-
n› söyleyen fiimflek flöyle
dedi:

“Bugüne kadar iflçiler
lehinde çok fazla önlem
ald›k. As›l sorun Türki-
ye’de iflsizlik de¤il, mes-
leksizliktir. Bu çerçeve-
de devletin iflsizlik fonu-
na yapt›¤› iyilefltirmenin
yan› s›ra ‹fl-Kur’da bu
dönemde vatandafllara
mesleki e¤itim kurslar›
veriyor. Bu sayede va-
tandafllar›n e¤itimleri
geliflsin. Bu flekilde de
mesleksizlik sorunu çö-
zülmüfl olacak.”

ÖZEV panelinde özürlü istihdam› tart›fl›ld›

OOstim Sanayici
ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin

18. ola¤an genel ku-
rulu yap›ld›. Genel
kurulda OS‹AD bafl-
kanl›¤›na Adnan
Keskin seçildi. Ge-
nel kurulun aç›l›fl›n-
da konuflan eski
Baflkan Nihat Güçlü,
bayra¤›n yeni arka-
dafllara teslim edile-
ce¤ini söyledi. Gö-
rev yapt›¤› 4 y›l boyunca OS‹AD’a fay-
dal› olmaya çal›flt›klar›n› belirtti. 

Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf› Bafl-
kan› ‹brahim Karakoç, 18 y›l önce
OS‹AD kurulurken çok mutlu oldukla-
r›n›, derne¤in bu süre içerisinde bü-
yük at›l›mlar yapt›¤›n›, ad›n› Türkiye
ve dünyaya duyurdu¤unu ifade etti.
Türkiye’de üretim yapman›n güçlükle-
rine de¤inen Karakoç, “Böyle bir or-
tamda ifladamlar›n›n ayakta kalmas›
bile çok büyük bir baflar›” dedi.  

Akyürek: ‹flçi ç›karmayal›m
‹çanadolu Sanayici ve ‹fladamlar›

Dernekleri Federasyonu Baflkan› Meh-
met Akyürek ise  OS‹AD’›n baflar›l›
çal›flmalar yapt›¤›n›, çok say›da S‹-
AD’› gördü¤ünü, OS‹AD’›n tek rakibi-
nin TÜS‹AD oldu¤unu söyledi. ‹fl dün-
yas› ile siyasetçilerin ekonomik krizle
ilgili alg›lar›n›n farkl› oldu¤una dik-
kat çeken Akyürek, “Siyasetçiler krizi
alg›layam›yor” dedi. Paray› elde tut-
man›n ya da dövize çevirmenin krizi
a¤›rlaflt›rd›¤›n› anlatan Akyürek,
“Krizde ilk tasarrufu iflçi ç›kararak
yapmamal›y›z. Bu a¤›r dönemi, birlik-
te dayan›flma içinde atlatmal›y›z” diye

konufltu. 
Ayd›n: Kümelenme ile rekabetçi
yan›m›z artacak
OST‹M OSB Baflkan› Orhan Ayd›n

da açl›k ve yoksulluk içindeki bir top-
luma paket da¤›tman›n çare olmad›¤›-
na dikkat çekti. Sanayicilerin üretim-
lerini, ihracatlar›n› ve istihdamlar›n›
art›rmaya çal›flt›klar›n› belirten Ay-
d›n, Ostim’deki sanayicilerin rekabet-
çi yanlar›n› art›rmak amac›yla bir di-
zi çal›flma yürüttüklerini söyledi. Os-
tim’de yürütülen kümelenme çal›flma-
s› hakk›nda bilgi veren Ayd›n, bu
amaçla ifl ve inflaat makineleri, yenile-
nebilir enerji, medikal malzeme ve
sa¤l›k ile savunma sanayi alan›ndaki
kümelenme çal›flmas›n›n önemli mesa-
fe katetti¤ini söyledi. 

OOSS‹‹AADD YYöönneettiimm KKuurruulluu:: Adnan
Keskin (Baflkan), Nihat Özönder
(Bflk.Yrd.), Ali Özdemiro¤lu
(Bflk.Yrd.),  Ahmet Erbasan (Sayman),
Hasan Gürel, fiadan Aycan, Erol Ak-
kaya, Özgür Bayraktar, Ahmet Kurt,
Kemal De¤irmenci, Serhad fiahin. 

DDeenneettiimm KKuurruulluu:: R›fk› Güvener, Ni-
hal Ermifl, Fikri Gürdal.

OS‹AD’›n yeni Baflkan› Keskin

OS‹AD hizmeti geçen yöneticilerine teflekkür plaketi verdi.
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SSermaye Piyasas› Kuru-
lu (SPK) Baflkan› Tu-
ran Erol, “Türkiye’de

sadece dövizi, kuru, faizi ve
para piyasas›n› tart›fl›yoruz.
Biraz da bunun ötesine geç-
memiz gerekli” dedi. 

Erol, art›k flir-
ketlerin kurum-
sallaflmas›, çok
ortakl› hale
gelmesi, öl-
çeklerini
nas›l bü-
yütmeleri
ge-

rekti¤i gibi konular›n tart›-
fl›lmas› gerekti¤ini vurgula-
d›. Erol, Kurulun reel sektö-
re adeta dan›flmanl›k yapt›-
¤›n› belirterek, büyük hol-
dinglerin dahi kurumsal ifl-
lemlerini gerçeklefltirirken
SPK’ya dan›flt›klar›n› kay-
detti. Bu tür ifllemler için
ASO üyelerinin de SPK’dan
yard›m alabileceklerini ifa-
de eden Erol, flirketlerin
aç›k veya kapal› olmas›n›n
bir önemi bulunmad›¤›n›
her konuda yard›m alabile-
ceklerini belirtti.

Erol, SPK olarak flirketle-
re bal›k tutmay› ö¤ret-

mek istediklerini be-
lirterek, kurumsal
yönetim ve finans-
man raporlaman›n
önemine dikkat çek-
ti. Erol, borsa flirket-
lerinin kulland›¤› il-
gili raporlama türle-

rinin Borsa’da yer almayan
flirketlere uygulanmas› ha-
linde flirketlerin çok daha
kolay ifllerini halledebilece-
¤ini dile getirdi. Borsa’da
yaklafl›k 390 yat›r›m fonu
bulundu¤unu belirten Erol,
bunlar›n piyasa de¤erinin
de 25-30 milyar dolar düze-
yinde oldu¤unu kaydetti.
Erol, yap›lan mevzuat de¤i-
flikli¤iyle bu fondan KO-
B‹’lerinde yararlanabildi¤i-
ni belirtti.

Türkiye’de sadece döviz,
kur, faiz ve para piyasalar›-
n›n tart›fl›ld›¤›n›, art›k bu-
nun ötesine geçilmesi gerek-
ti¤ini dile getiren Erol,
“Bunlar›n d›fl›na ç›karak
kurumsallaflmay› daha fazla
tart›flmam›z gerekiyor. Aile
flirketlerinden kurumsallafl-
m›fl flirketlere do¤ru nas›l
gideriz, bunlar› biraz tart›fl-
mam›z gerekiyor” dedi.

SPK Baflkan› Erol: Biraz da
kurumsallaflmay› tart›flal›m

ÜÜniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Mer-
kezleri Platformu ÜS‹MP tara-
f›ndan düzenlenen kongre, “Et-

kin, De¤er Üreten Üniversite-Sanayi
‹flbirli¤i” temas›yla, 7-8 May›s 2009 ta-
rihlerinde Eskiflehir Anadolu Üniver-
sitesi’nde gerçeklefltirilecektir.

Kongrede, Türkiye’de üniversite-sa-
nayi iflbirli¤ine yönelik destekler ve
politikalar, üniversite sanayi iflbirli¤i
sorunlar›, üniversite sanayi iflbirl¤i
ve ekonomik geliflme, teknoparklar ve
teknoloji transfer ofisleri, teknoloji
yönetimi, baflar› örnekleri bafll›klar›n-
da bildiriler sunulacak. Forumlarda
ise de¤er üreten araflt›rmalar için
üniversite sanayi iflbirli¤i, kümeleflme
ve kümelenmenin üniversite sanayi
iflbirli¤i üzerinde tetikleyici etkisi ve
krizde üniversite sanayi iflbirli¤i bafl-
l›klar› ifllenecek. Ostim’in ODAGEM
ile temsil edildi¤i Üniversite Sanayi
‹flbirli¤i Platformu (ÜS‹MP)  ilk kez
2008 y›l›nda Adana’da toplanm›flt›.
Kongre ‹letiflim Adresi: Seramik Arafl-
t›rma Merkezi A.fi. Organize Sanayi
Bölgesi Teknoloji Bulvar›. Giriflimci
Gelifltirme Binas› 2. Piramit ESK‹fiE-
H‹R, e-Posta: kongre@seramikarastir-
ma.com.tr, Web: www.seramikarastir-
ma.com.tr

BBilindi¤i gibi, tüm Osb’lerde oldu¤u gi-
bi bölgemizde 5393 Say›l› Belediye Ka-
nunu içinde verilen yetki ile ‹flyeri

Açma ve çal›flma ruhsat› Ostim OSB’de de
düzenleniyor. OSB Müdürlü¤ü bu yetki çer-
çevesinde 2005 y›l›ndan bu yana ruhsat hiz-
meti veriyor. Bu hizmetin bir parças› ola-
rak bölgemizde g›da ifli ile u¤raflan çeflitli
firma ve flah›slar› günümüzde önemi gittik-
çe artan g›da güvenli¤i konusunda bilgilen-
dirmek ya da bilgilerini tazelemek amac›yla

bir toplant› düzenlemesi düflüncesiyle g›da
iflleyen ve üreten, satan firmalara flubat ay›
içinde ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan Güvenli G›da ‹çin Perso-
nel ve Mutfak Hijyeni konulu bir e¤itim ve-
rildi. E¤itimde bölgede g›da konusunda çal›-
flan personele hijyen ve önemi, kiflisel te-
mizli¤in ve üretimde çal›flan personelin sa¤-
l›k durumunun güvenli g›da üretimindeki
önemi, mutfak hijyeni ve g›dalarla bulaflan
baz› hastal›klar hakk›nda bilgiler verildi. 

OSB, güvenli g›da için 
hijyen e¤itimi düzenledi

Üniversite-Sanayi
‹flbirli¤i Kongresi 

may›sta

AAB’li hukukçular, Avrupa Ada-
let Divan›nda vize uygulamas›-
na iliflkin al›nan karar›n öne-

mine dikkati çekerken bu konuda
AB'nin bir karar almas›n›n önemli ol-
du¤una, ihtiyaç duyuldu¤una dikkati
çekiyorlar. Ancak hukukçular, bu ko-
nuda Türk vatandafllar› taraf›ndan AB
üyesi mahkemelere çok say›da dava
aç›l›rsa o zaman AB bu konuda bir
ad›m atmak zorunda kalabilece¤ini
ifade ediyorlar. Hukukçular›n de¤er-
lendirmeleri flöyle: “Vize sorununun
çözümü AB ile Türkiye aras›nda yap›-
lacak vize müzakerelerinin sonuçlar›-
na ba¤l›. AB'nin yürütme organ› Av-
rupa Komisyonu'nun Türklere yönelik
vizenin yumuflat›lmas› veya kald›r›l-
mas› yönünde bir yönetmelik haz›rla-
mas› ve daha sonra AB'nin karar or-
gan› AB Konseyi'nin Komisyon'un ha-
z›rlad›¤› yönetmeli¤i kabul etmesiyle
AB'nin Türklere yönelik uygulad›¤›
vize yumuflat›labilir veya (meslek ve
ifl sahipleri için) kald›r›labilir. Avru-
pa Adalet Divan›'n›n Türklere yönelik
vize ile ilgili ald›¤› karar sonras› di-
¤er AB üyesi ülkelerin al›nan karara
göre yasal mevzuatlar›n› uyumlaflt›r-
mas› laz›m. Yani buda orta vadede
olacak bir fley. Uluslararas› ekonomik
krizin tüm fliddetiyle hissedildi¤i
AB'de Türklere yönelik vizenin
bugünden yar›na kald›r›lmas› ise flim-
dilik söz konusu de¤il.”

Vizenin kalkmas›
flimdilik zor

IIMF ile olas› anlaflmadan alacaklar› paydaki
belirsizlik ve dolar kurunun düflme ihtimali
KOB‹'leri tedirgin ediyor. KOB‹'leri IMF'den

so¤utan nedenlerin bafl›nda, anlaflma sa¤lanma-
s› durumunda dolar›n düflüfl e¤ilimine girme ve
kamu harcamalar›n›n frenlenmesi ihtimali geli-
yor. Uzmanlara göre KOB‹'ler, son aylarda h›zla
yükselen dolar nedeniyle ihracatta elde ettikleri
avantaj› yitirmekten korkuyor. 

IMF ile yap›lacak anlaflman›n, Türkiye'yi ye-
niden borçland›rmaktan baflka hiçbir ifle yara-
mayaca¤›n› söyleyen KOB‹DER Baflkan› Nuret-
tin Özgenç "IMF anlaflmas›na s›cak bakm›yoruz.
Çünkü flu ana kadar yap›lacak anlaflmadan KO-
B‹'lerin nas›l faydalanaca¤› ya da gelecek kredi-
den ne kadar pay alaca¤› konusunda hiçbir
aç›klama olmad›" dedi. IMF anlaflmas› ile Türki-
ye'nin yeniden borç yükünün artaca¤›na iflaret
eden Özgenç, sözlerine flöyle devam etti: "Biz
Türkiye'nin yeniden borçland›r›lmas›na da kar-
fl›y›z. E¤er bu anlaflma ille de yap›ls›n, piyasala-
r›n güvene ihtiyac› var, Türkiye'nin kredibilite-
si artacak deniyorsa, o zaman bizim önerimiz;
IMF ile bir imaj anlaflmas› yap›lmas› yönünde.
Yani, IMF ile kredi al›nacakm›fl gibi masaya

oturulsun anlaflma yap›ls›n fakat o kredi kulla-
n›lmas›n. Böylece hem imaj sorunu hem de
borçlanma sorunu çözülür.”

‹stanbul Ticaret Üniversitesi Ö¤retim Üyele-
rinden Prof. Dr. Kerem Alkin de anlaflmay› iste-
meyen KOB‹'lerin bu konuda Baflbakana bask›
yapt›klar›na dikkat çekti. Alkin, "Korkar›m Tür-
kiye her geçen gün IMF anlaflmas›ndan biraz
daha uzaklafl›yor" dedi.

Prof. Alkin'e göre KOB‹'ler IMF anlaflmas›n›
iki nedenden ötürü istemiyor: Öncelikle KO-
B‹'ler, e¤er IMF ile bir anlaflma sa¤lan›rsa dola-
r›n yeniden düflece¤ine inan›yor. KOB‹'ler, son
aylarda h›zla yükselen dolar nedeniyle ihracatta
elde ettikleri avantaj› yitirmekten korkuyor.
KOB‹'lerin bir di¤er endiflesi ise IMF ile yap›la-
cak anlaflma do¤rultusunda kamu harcamalar›
ve ekonominin büyümesinin frenlenebilece¤i ih-
timali. KOB‹'lerin bu endiflelerinde hakl› olabi-
leceklerine dikkat çeken Prof. Alkin, "Tüm dün-
ya krizden ç›k›fl yöntemi olarak kamu harcama-
lar›n› art›rma yolunu tercih ediyor. Dünyada
böyle bir e¤ilim varken IMF'nin böyle bir talebi-
nin olmas› do¤ru olmaz" fleklinde konufltu. 

n Selma Bektafl – Referans 

IMF'yi istemeyen KOB‹'ler bask› yap›yor
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G
ider pusulas› nedir? Hangi
durumlarda, kimlere düzenle-
nir? Düzenlenen her gider

pusulas›na tevkifat uygulan›r m›?..
Bu sorular›n yan›t›n› bulal›m.

‹lk önce gider pusulas›n›n tam›-
m›n› yaparak bafllayal›m.

Gider pusulas›, fatura düzenlen-
mesinin olanak d›fl› oldu¤u durum-
larda kay›tlar›n belgelenmesini sa¤-
lama amac›na yönelik olarak dü-
zenlenen Vergi Usul Kanunu’nun
(VUK) 234.maddesinde yer alan bir
belgedir. Baflka bir anlat›mla, fatura
istemek ve almak mecburiyetinde
olanlar›n fatura verme yükümlülü¤ü
bulunmayan flah›slar ile olan iliflkile-
ri belgelenmektedir.

Gider pusulas›; birinci ve ikinci
s›n›f tüccarlar, kazanc› basit usulde
tespit edilenlerle defter tutmak zo-
runda olan serbest meslek erbab›-
n›n ve çiftçilerin, vergiden muaf es-
nafa yapt›rd›klar› ifller veya onlar-
dan sat›n ald›klar› emtia için bir gi-
der pusulas› tanzim ederek ifli yapa-
na/emtiay› satana imza ettirmek
zorunda olduklar› belgedir. Düzen-
lenen gider pusulas› vergiden muaf
esnaf taraf›ndan verilmifl fatura
hükmündedir. 

Gider pusulas›nda yer alma-
s›

gereken bilgiler nelerdir ?
‹flin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyat›,

tutar›, toplam›, tevkif edilen vergi
oran›, net tutar›, ifli yapt›ran ile ya-
pan›n veya emtiay› sat›n alan ile sa-
tan›n adlar› soyadlar› (tüzel kiflilerde
unvanlar›), adresleri, vergi dairesi ve
hesap numaras›, seri ve s›ra numa-
ras›, düzenleme tarihi. 

Gider pusulas› en az iki nüsha
olarak düzenlenmeli, bir nüshas› ifli
yapana/mal› satana verilmelidir. En
az iki nüsha olarak düzenlenmeyen
ve yukar›da yer alan bilgileri eksik
olan gider pusulas› hiç düzenlenme-

mifl say›l›r. 01.01.2008 tarihinden
itibaren ceza miktar› 149,00.
TL’den az olmamak üzere bu bel-
gelere yaz›lmas› gereken mebla¤›n
veya mebla¤ fark›n›n yüzde 10 nis-
petinde Özel Usulsüzlük cezas› ke-
silmektedir.

Her gider pusulas› üzerin-
den tevkifat yap›l›r m›? 

Sadece esnaf muafl›¤›ndan ya-
rarlanan kiflilere yap›lan ödemeler
için düzenlenen gider pusulas› üze-
rinden, gelir vergisi tevkifat› yap›l-
mas› zorunlulu¤u bulunmaktad›r.

Esnaf muafl›¤›ndan yararlanan
kiflilerin d›fl›ndaki kiflilere gider pu-
sulas› düzenlense bile herhangi bir
tevkifat yap›lmas› söz konusu de¤il-
dir. Buna göre, esnaf muafl›¤›ndan
yararlanmayan ve vergi mükellefi
olmayan nihai tüketicilerden her-
hangi bir mal/hizmet al›nmas› duru-
munda, ödenecek bedel için gider
pusulas› düzenlenmesi halinde gelir
vergisi tevkifat› yap›lmayacakt›r. 

Örne¤in, flirket taraf›ndan nihai
tüketiciden al›nan otomobil için gi-
der pusulas› düzenlenecek ancak
tevkifat uygulanmayacakt›r. 

Bilgisayar al›m sat›m› yapan bir
firman›n, ikinci el bilgisayar/bilgisa-
yar malzemelerini esnaf muafl›¤›n-
dan yararlanmayan ve vergi mükel-
lefiyeti olmayan nihai tüketicilerden
almas› durumunda, ödenecek bedel
için “gider pusulas›” düzenlemesi
gerekmektedir. Ancak, bu bedel
üzerinden gelir vergisi tevkifat› ya-

p›lmas›na gerek yoktur. Esnaf mu-
afl›¤›ndan yararlananlardan ikinci el
bilgisayar /bilgisayar malzemesi
al›mlar› karfl›l›¤›nda yap›lan ödeme-
lerden, gelir vergisi tevkifat› yap›la-
cakt›r.

Peki esnaf muafl›¤›ndan ya-
rarlanan kifliler kimlerdir?

En s›k karfl›laflabilece¤imiz esnaf
muafl›¤›ndan yararlanan kiflileri;

* Bir iflyeri açmaks›z›n gezici ola-
rak ve do¤rudan do¤ruya müstehli-
ke ifl yapan hallaç, kalayc›, lehimci,
musluk tamircisi, çilingir, ayakkab›
tamircisi, kundura boyac›s›, berber,
nalbant, foto¤rafç›, odun ve kömür
k›r›c›s›, çamafl›r y›kay›c›s› ve hamal-
lar gibi küçük sanat erbab›,

* Evlerde kullan›lan dikifl, nak›fl,
mutfak robotu, ütü ve benzeri ma-
kine ve aletler hariç olmak üzere,
muharrik kuvvet kullanmamak ve
d›flar›dan iflçi almamak flart›yla otur-
duklar› evlerde imal ettikleri havlu,
örtü, çarflaf, çorap, hal›, kilim, do-
kuma mamulleri, k›rp›nt› deriden
üretilen mamuller, örtü, dantel, her
nevi nak›fl iflleri ve turistik eflya, ha-
s›r sepet, süpürge, paspas, f›rça,
yapma çiçek, pul payet, boncuk ifl-
leme, t›¤ örtü iflleri, ip ve urganlar›,
tarhana, eriflte, mant› gibi ürünleri
iflyeri açmaks›z›n satanlar,

* Motorlu nakil vas›talarla kullan-
mamak flart›yla gezici olarak veya
iflyeri açmaks›z›n perakende ticaret
ile ifltigal edenler, olarak k›saca s›-
ralayabiliriz. 

Diyelim ki, firman›z›n
mallar›n› tafl›mak için
bir hamala ihtiyaç duy-
dunuz ya da çilingir ça-
¤›rmak zorunda kald›-
n›z. Bu durumda esnaf
muafl›¤›ndan yararla-
nan bu kiflilerin vermifl
oldu¤u hizmetler karfl›l›-
¤›nda iki nüsha olarak
gider pusulas› düzenle-
meniz ve üzerinden tev-
kifat ay›rman›z gerek-
mektedir. (Bu ifli yapan-
lar›n bir iflyerinin olma-
mas›, gezici olarak bu
ifli yapm›fl olmalar› gerekmektedir.)

Hangi mal ve hizmet için,
hangi oranda tevkifat uygula-
mam›z gerekir?

a- Havlu, çarflaf, çorap, hal›, ki-
lim, dokuma mamülleri, örgü, dan-
tel, her nevi nak›fl iflleri ve her nevi
turistik eflya, has›r, sepet, süpürge,
paspas, f›rça, yapma çiçek ve ben-
zeri emtia bedelleri veya bu emti-
an›n imalinde ödenen hizmet bedel-
leri üzerinden yüzde 2

b- Hurda mal al›mlar› için
yüzde 2

c- Di¤er mal al›mlar› için
yüzde 5

d- Di¤er hizmet al›mlar› (a, b ve
c alt bentleri hariç olmak üzere mal
ve hizmet bedelinin ayr›lamamas›
hali de bu kapsamdad›r.) için
yüzde 10 oran›nda gelir vergisi tev-
kifat› yap›lacakt›r. 

Kaynak: V.U.K- 234. ve 353.
maddeler. G.V.K.- 94. madde, 225
S›ra Nolu V.U.K. G.Tebli¤i,
16.11.1999 Tarih ve
B.07.0.GEL.0.44/4422-
33/49938 Say›l› Mukteza
21.01.2008 Tarih ve
B.07.1.G‹B.4.34.16.01/GVK-
94/13 Say›l› Mukteza

Füsun ERDO⁄AN

Gider pusulas› ve
tevkifat uygulamas›

Vergi ve muhasebe dan›flman›

HHalkbank Genel Müdürü
Hüseyin Ayd›n, ekono-
minin gidiflat›yla mo-

rallerin bozulmamas› gerekti-
¤ini ve önümüzdeki dönem
için iyimser olduk-
lar›n› dile getirdi.
Halkbank’›n 2008 y›-
l›n› 1 milyar 18 mil-
yon TL’lik net kârla
kapad›¤›n› aç›kla-
yan Ayd›n, kar
marjlar›nda düflme-
nin normal oldu¤u-
nu belirterek  “Kâr-
l›l›kla operasyonel
verimlili¤i birbirin-
den ay›rmak, iki konuyu bir-
birine kar›flt›rmamak gereki-
yor. Halkbank olarak elbette
Türk bankac›l›k sektörünün
bir parças›y›z ve biz de ço¤u
banka gibi 2008 için hedefledi-
¤imiz kâr art›fl›n›n gerisinde
kald›k. Ancak bu sonuç mora-
limizi bozmuyor. Çünkü

önemli olan bu sonucu elde
ederken as›l misyonumuz olan
‘üreten Türkiye’yi kredilendir-
me’ faaliyetimizden bir an bile
geri ad›m atmam›fl olmam›z-

d›r” dedi. 
Ayd›n, Halk-

bank’›n, 2008’in en
zorlu dönemi olan
dördüncü çeyrekte
bile risk ifltah›ndan
bir fley kaybetmedi-
¤ini belirterek kredi
kanallar›ndaki da-
ralman›n fliddetle
hissedildi¤i Ekim
2008’den bugüne ka-

dar 24 bin 500 yeni ticari müfl-
teri ile

kredilendirme çal›flmas›
bafllatt›klar›n› söyledi. Ayd›n,
reel sektörü canl› tutabilmek
amac›yla, ticaret ve sanayi
odalar› ile odalar›n kendi kay-
naklar›ndan Halkbank’a akta-
r›lan tutarlar›n oda üyelerine

uygun koflullarla kulland›r›l-
mas›na yönelik kredi anlaflma-
lar› imzalad›klar›n› da belirte-
rek sözlerine flöy-
le devam etti: “10
oda ile imzalad›-
¤›m›z anlaflmalar
neticesinde sa¤la-
nan 500 milyon
TL ve bankam›z
kaynaklar›ndan
ilave edilen mik-
tar ile birlikte
toplam 3,5 milyar
TL kredi kullan-
d›rmay›  hedefli-
yoruz. Söz konusu
anlaflmalar kapsa-
m›nda bugüne kadar 7 bin 969
firmaya 1,3 milyar TL kredi
kulland›rd›k. Di¤er taraftan,
2006 y›l›ndan beri sürdürdü¤ü-
müz ticaret ve sanayi odas›
protokolleri 2008 y›l›nda da
devam etti ve bu iflbirlikleri-
miz sonucunda imzalanan 241

oda protokolü ile bankam›z
kaynaklar›ndan uygun koflul-
larda kredi kulland›rd›k. Reel

sektöre KOSGEB
taraf›ndan verilen
destekler kapsa-
m›nda, S›f›r Faizli
KOB‹ ‹hracat Des-
tek Kredisi’nde
bankam›za
yap›lan bafl-
vurular›n tüm
baflvurular
içerisindeki pay›
yüzde 42 olarak
gerçekleflti. Can-
suyu Kredisi
olarak bilinen

S›f›r Faizli ‹malatç› Esnaf-
Sanatkâr Destek Kredisi’ndeki
pay›m›z ise yüzde 34’e ulaflt›.
Baflvurular› halen devam eden
‹hracat Destek Kredisi’nde ise
Bankam›za yap›lan bafl-
vurular, toplam baflvurular›n
yüzde 30’unu oluflturdu.”

Halkbank ekonomiye iyimser bak›yor 

Hüseyin 
Ayd›n
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TTESK Baflkan› Bendevi
Palandöken  SSK,
Ba¤-Kur ve Emekli

Sand›¤›na mensup emekli
ve çal›flanlara bir defaya
mahsus bir maafl ilave ve-
rilmesi yönündeki önerileri-
nin hükümet taraf›ndan
“hediye çeki” olarak karfl›-
l›k bulmas›n›n sevindirici
oldu¤unu söyledi. 

Devlet Bakan› ve Baflba-
kan Yard›mc›s› Naz›m Ek-
ren'in reddetti¤i "hediye çe-
ki" uygulamas›yla ilgili ola-
rak yaz›l› bir aç›klama ya-
pan Palandöken, küresel fi-
nans krizinin etkilerinin
tüm sektörlerde net bir bi-
çimde hissedildi¤ini ve bu
paralelde kendilerinin çö-
züm önerileri ile hükümete
talepte bulundu¤unu anlatt›.
TESK’in bir maafl ilave tale-
bine hükümetin “hediye çe-
ki” ile karfl›l›k vermesinin
sevindirici bir durum oldu-
¤unu söyleyen Palandöken,
bu konuda zaman kaybedil-
memesi gerekti¤ini ifade et-
ti. TESK Baflkan›, “Çal›flma-
y› çok olumlu buluyoruz.
Hükümet taraf›ndan veril-
mesi düflünülen çekin sade-
ce yurt içinde üretimi yap›l-
m›fl mamullerin talebini k›-
sa süre içinde art›racak
harcamaya yönelik olmas›

konusunda titiz bir çal›flma
yap›lmal›d›r” dedi. 

“2008’in vergileri
taksitle ödensin”

Palandöken, “‹flçinin, me-
murun, emeklinin elinde
avucunda bir fley olsun ki
esnaftan al›flverifl yaps›n”
diyerek, flu flartlarda insan-
lar›n sadece kredi kart›n›
ödemeye gayret gösterdi¤ini
vurgulad›. Mart ay›nda ifl
yapamayan esnaf›n vergisi-
ni nas›l ödeyece¤ini flim-
diden düflünmeye bafl-
lad›¤›n› belirten Palandöken
“Kriz zaman›nda Maliyenin
esnaf›n zarar›na ortak ol-
mas› gerekir. Hiç de¤ilse bu
kriz döneminde vergi
beyanlar› zaman›nda yap›l-
sa bile basit usulde dahil ol-
mak üzere 2008 y›l›n›n ver-
gileri, yaz aylar›ndan
itibaren taksitle öden-
melidir” diye konufltu.

Ah flu harmonikler
kontrol edilebilirse…!

E
lektrik Enerjisi Kalitemizi etkileyen “har-
monikler” nedir? Bir önceki yaz›m›zda
bunu anlatmaya çal›flt›k. Yine de hat›rla-

yacak olursak harmonikler; bütün teknolojik
alanlarda oldu¤u gibi güç elektroni¤i alan›nda
yaflanan geliflmeler; anah-
tarlamal› güç kaynaklar›,
ark ve pota ocaklar›, mo-
tor sürücüleri, AA/DA
dönüfltürücüler ve çevir-
geçler gibi do¤rusal olma-
yan yüklerin kullan›m›n›
art›rm›flt›r. Bu yüklerin
kullan›m›ndaki art›fl, iletim
ve da¤›t›m sistemlerinde
güç kalitesinde büyük öl-
çüde bozulmalara neden
olmufltur. Do¤rusal olmayan yüklerin kullan›-
m›ndaki art›fla paralel, enerji kalitesine duyarl›
hassas yüklerin kullan›m› da oldukça artm›flt›r
ve artmaya devam etmektedir. Bu sebeple,
ak›m harmonikleri ve ak›m harmoniklerinden
kaynakl› gerilim harmonikleri bugün birçok
alanda ciddi bir problem haline gelmifltir.

Peki, harmonikleri bast›rman›n, kontrol ede-
bilmenin veya en az›ndan etkilerini azaltman›n
yollar› nelerdir? 

Güç sistemlerinde harmoniklerden kaynakl›
olumsuz etkiler ço¤unlukla tespit edilememekte
ve bunun sonucu olarak güç kalitesindeki bo-
zulma da giderek artmaktad›r. Güç sistemlerin-
de ak›m harmoniklerinin bast›r›lmas› amac›yla
filtreler kullan›lmaktad›r. Filtreler yap›lar› itiba-
riyle pasif ve aktif harmonik filtreler olarak iki
ana basl›kta s›n›fland›r›lmaktad›r.

Pasif harmonik filktreler;  kondansatör, re-
aktör (endüktans) ve dirençten oluflmaktad›rlar.
Pasif harmonik filtreler ekonomik bir çözüm
olmakla birlikte; çok yer kaplamalar›, sabit bir
kompanzasyon imkân› sunmalar›, performans-
lar›n›n flebeke parametrelerine ba¤l› olmalar›
ve en önemlisi flebeke ve/veya yük ile rezo-
nans devreleri oluflturmalar› bak›m›ndan deza-
vantajl›lard›r. Ayn› transformatörden beslenen
komflu tüketiciler ürettikleri harmonikler ile bir-
birlerini etkiledikleri için tek birinde filtreleme
ifllemini pasif filtrelerle uygulamak son derece
zordur. Reaktif güç Kompanzasyonu amac›yla
tesis edilen flönt ba¤l› yal›n kondansatörler re-
zonans olaylar›na yol açabilmektedir.Güç kali-
tesindeki bozulman›n giderek artmas› ve har-
monik da¤›l›m›n›n zaman içinde de¤iflmesi pa-
sif filtrelerin harmonikleri süzme ve standard›
sa¤lama güçlü¤ünü ortaya ç›karmaktad›r.

Aktif harnomik filtreler; güç sistemlerinde
özellikle do¤rusal olmayan yüklerin kullan›m›-
n›n artmas›na ba¤l› olarak artan güç kalitesi
problemlerinin düzeltilmesi amac›yla kullan›l-
maktad›r. Bu kapsamda aktif harmonik filtrele-
rinin temel olarak kullan›m alanlar› flu flekilde
özetlenebilir:

a. Harmonik ak›mlar›n kompanzasyonu 
b. Da¤›t›m hatt› endüktanslar› ile güç fak-

törü düzeltme amac›yla yerlefltirilmifl flönt
kapasitörler aras›ndaki seri ve paralel har-
monik rezonanslar›n›n bast›r›lmas› ve har-
monik ak›mlar›n›n kaynaktan izole edilmesi

c. Reaktif güç kompanzasyonu (güç faktörü
düzeltme)

d. Ak›m/gerilim de¤iflimleri ve dengesizlik-
lerinin kompanzasyonu

Yaflam›m›zdan ve elektrik enerjimizden har-
monikleri def edelim! 

*Sat›fl ve Pazarlama Yöneticisi
komenerji@komenerji.com.tr

Nermin Arman*

Hediye çeki esnaf› umutland›rd›

AAlternatif enerji mo-
delleri ile ilgili çal›fl-
malara h›z veren

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›, ‘Günefl Enerjisi
Yasas›’n› yak›nda ç›kar›yor.
Yeni yasayla çok daireli bir
site, kendi elektri¤ini ürete-
cek. Yasa ile birlikte çat›lar-
da kiremitlerin yerini günefl
panelleri alacak. Günefl pa-
nellerini imal edecek fabri-
kalar yüzlerce insana istih-
dam imkan› sa¤layacak. Si-
teler kendi elektri¤ini üre-
tirken fazlas›n› devlete sata-
bilecek. 

“Kendi enerjini kendin 
üret, artan› sat”

Türkiye Genç ‹fladamlar›
Konfederasyonu’nun (TÜ-
G‹K) ‘Haberi Kayna¤›ndan
Al’ toplant›s› Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakan› Hilmi
Güler’in kat›l›m›yla Or-
du’da yap›ld›. Bakan Güler
toplant›da hükümetin yeni
enerji politikas›yla ilgili
aç›klamalarda bulundu.
Enerji politikas›nda alterna-
tif enerji modelleri üzerinde
durduklar›n› ve bunlar içe-
risinde en önemli projenin
günefl enerjisi oldu¤unu be-
lirten Güler, Günefl Enerjisi
Yasas›’n›n k›sa zaman için-
de ç›kar›laca¤›n› söyledi.

“Enerji panelleri büyük
istihdam kap›s› olacak”

Talebi karfl›lamak için
günefl paneli fabrikalar› ih-
tiyac› do¤aca¤›n› belirten
Bakan Güler, “‹nsanlar ken-
di enerjisi üretmek ve sat-

mak için evlere sistemin
kurulmas› gerekiyor. Bu
noktada ifl dünyas› bu alan-
da yat›r›m yapacak ve
önemli bir istihdam kap›s›
aç›lm›fl olacak. Günefl ener-
jisi panelleri sayesinde 10
adet Kayseri büyüklü¤ünde-
ki illerin elektrik ihtiyac›
karfl›lanacak” diye konufltu.

“Rüzgar ve günefl enerjisi 
yönetmeli¤i hemen 
ç›kar›lmal›”

Toplant›da konuflan TÜ-
G‹K Genel Baflkan› Hazim
Sesli de, Türkiye’nin enerji-
de d›fla ba¤›ml› olmas›n›n
s›k›nt›lar›n› yaflad›¤›n› dile
getirdi. Sesli, “Ülkemizde
d›fl ticaret aç›¤›n›n ana ne-
deni tüketmek zorunda ol-

du¤umuz enerjinin yüzde
70’inin d›fla ba¤›ml› olmas›-
d›r. 

Dalgalanmadan ötürü pet-
rol ve türevlerinin fiyatlar›-
n›n büyük ölçüde düflmüfl
olmas›n›n bize yans›mas›n›
beklemekteyiz.  Türkiye’de
HES, rüzgar, günefl, jeoter-
mal ve termik santral yat›-
r›mlar›n›n önü aç›larak,
enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›m›-
z›n azalt›lmas› ve dolay›s›y-
la enerji maliyetimizin, d›fl
borcumuzun afla¤›ya çekil-
mesi, Türk sanayinin global
rekabet gücünün art›r›lmas›
gerekti¤ini düflünüyoruz”
dedi. Sesli, günefl ve rüzgar
enerjisi yönetmeliklerinin
henüz haz›rlanmam›fl ol-
mas›n›n da yat›r›mlar›
geciktirdi¤ini belirtti.

Hem enerji, hem ifl imkân›

Bakan Güler Ordu’da TÜG‹K Baflkan› Hazim Sesli, ORG‹AD Bafl-
kan› Ayhan Kaymaz’›n konu¤u oldu. Güler, “Haberi Kayna¤›ndan
Al” toplant›s›nda enerji ile ilgili önemli mesajlar verdi. 
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SSakarya Elektrik Da¤›t›m
A.fi.nin (SEDAfi)’›n özel-
lefltirilmesine iliflkin ni-

hai devir sözleflmesi, Özellefltir-
me ‹daresi Baflkanl›¤› ile ihale-
yi 600 milyon dolarl›k bedelle
kazanan Akkök- Akenerji-CEZ
(AkCez) Konsorsiyumu aras›n-

da imzaland›. Özellefltirme so-
nunda Orta Avrupa’n›n en bü-
yük enerji flirketlerinden olan
ve Çek Cumhuriyeti kökenli
CEZ Group, SEDAfi’›n yüzde
50’lik hissesine sahip olurken,
Akenerji yüzde 45 ve Akkök
Grubu da yüzde 5’lik hisseyle
SEDAfi’a orak oldular. 

SEDAfi’›n devrine iliflkin im-
za töreni Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan› Hilmi Güler,
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›,
EPDK, TEDAfi, SEDAfi, Akkök
fiirketler Grubu, Akenerji ve
CEZ yetkililerinin kat›l›m›yla
gerçekleflti.

Sakarya, Bolu, Düzce ve Ko-
caeli’ni içine alan, Türk sanayi-
sinin kalbinin att›¤› bir bölgede
yaklafl›k 1,3 milyon aboneye
elektrik da¤›t›m› gerçeklefltiren
SEDAfi, Türkiye Elektrik Da¤›-

t›m A.fi.ye (TEDAfi) ba¤l› 7 ge-
nel müdürlükten birini olufltu-
ruyor. Türkiye elektrik da¤›t›m
sisteminde piyasa düzenine ge-
çifl kapsam›nda al›nan
02.04.2004 tarih ve 2004/2 say›l›
Özellefltirme Yüksek Kurulu
Karar›’na göre TEDAfi özellefl-

tirme kapsam
ve program›na
al›nm›fl ve bu
kapsamda da¤›-
t›m bölgeleri
yeniden belir-
lenmiflti. Körfez
EDAfi ve Sa-
karya EDAfi’›n
birleflmesiyle
yeniden yap›-
land›r›lan SE-
DAfi’›n yüzde
100’ünü kapsa-
yan hissesi T.C.
Baflbakanl›k

Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›-
¤›nca 1 Temmuz 2008 tarihinde
ihaleye ç›kar›lm›fl ve Akkök-
Akenerji-CEZ Konsorsiyumu
için Özellefltirme Yüksek Kuru-
lu (ÖYK) taraf›ndan onay alm›fl-
t›. 

Toplam 4 il, 45 ilçe, 109 belde,
1.473 köyde,  2.866.893 nüfusa 24
saat kesintisiz olarak enerji da-
¤›t›m hizmeti veren SEDAfi;
elektrik da¤›t›m› yan›nda da¤›-
t›m tesisleri yapmak, yapt›r-
mak, iflletmek ve ifllettirmek,
elektrik tüketicileriyle ba¤lant›
anlaflmas› yaparak perakende
sat›fl sözleflmesi kapsam›nda
hizmet vermek, elektrik da¤›t›-
m›nda verimli ve kesintisiz hiz-
met vermekle ilgili çal›flmalar›
yürütmek;  enerjinin tüketim
tespitini, tahakkukunu ve tah-
silât›n› yapmakla da yükümlü. 

B
az› öyküler ne kadar çok
bilinseler de  de¤iflik du-
rumlarda ifle yarayabile-

cekleri için yinelen-
melerinde fayda var.
Bu öykülerden biri-
nin gelmifl geçmifl en
büyük mucitlerden
olan Thomas Edi-
son’a ait oldu¤u söy-
lenir. Öyküye göre,
Edison’un atölyesin-
de büyük bir yang›n
ç›kar. Edison ve o¤lu
kendilerini zar zor d›-
flar› at›p, çaresizce
yang›n› izlemeye bafl-
larlar. Her fley yanar-
ken yapabilecekleri hiçbir fley
yoktur. Edison’un o¤lu üzüntü
içerisinde babas›na flöyle der:

“Baba atölyenin yand›¤›n›
anneme söylemeyelim, çok
üzülür.”

Buna karfl›n, Edison daha
sakindir ve flunlar› söyler:

“O kadar üzülmeyelim o¤-
lum. Atölyemiz yan›yor, ama
yanl›fllar›m›z da yan›yor. Her
fleye yeniden ve daha do¤ru
ba¤layabiliriz.”

Bu, tüm giriflimciler için
önemli dersler içeren bir öykü
olmal›d›r.

fiimdi bizim bulundu¤umuz
ortamlarda da bir yang›n var.
Ad›na kriz dedi¤imiz, kayna¤›,
sorumlusu, daha ne kadar de-
vam edece¤i konular›nda muh-
telif rivayetlerin oldu¤u bir yan-
g›n›n tam içindeyiz. Bu yang›n-
da birçok fleyimiz yanacak. Bi-
rikimlerimiz eriyecek, hatta eri-
meye bafllad›, malvarl›¤›m›z› ve
elemanlar›m›z kaybedece¤iz,
hatta kaybetmeye bafllad›k.
Edison’un atölyesinin yan›fl›n›
çaresiz seyredifli gibi, birço¤u-
muz kendi yang›n›m›z› seyredi-
yoruz ve ne yaz›k ki yapacak
fazla bir fleyimiz yok.

Tekrar Edison’un durumuna
dönecek olursak, her fley ya-
narken yanl›fllar›m›z›n da yan›-
yor oldu¤unu düflünüp avunabi-
lir miyiz? Yanl›fllar›m›z›n da ya-
n›yor olmas›n›n bize sa¤layabi-
lece¤i avantajlar olabilir mi?

Kurtulmam›z gereken baz›
yanl›fllar›m›za burada zaman
zaman de¤iniyoruz. Bunlardan
baz›lar›n› k›saca tekrar etmekte
yarar var. Çünkü bu kriz nas›l-
sa bitecek ve bahar havas› ye-
niden yakalanacak. Bahar ha-
vas› yeniden geldi¤inde ne ya-
paca¤›z, eski yanl›fllar›m›z› tek-
rarlayacak m›y›z, yoksa gerçek-
ten iyi bir ders alm›fl olarak m›
ç›kaca¤›z krizden? 

Sürekli yapmakta oldu¤umuz
baz› yanl›fllar›m›zdan örnekler
verecek olursak:

- ‹ki kardefl ya da iki ortak
birlikte kurmufl oldu¤umuz ifl
biraz büyüdü¤ünde tüm serma-
yemizi ikiye bölüp, güçlü tek

firma olmak yerine zay›f iki ve-
ya daha fazla firma olmaya de-
vam m› edece¤iz, yoksa bizi

as›l ayakta tutacak
olan›n kendi öz ser-
mayemiz oldu¤una
art›k inanacak m›y›z?

- ‹fller iyi giderken,
ifllerin hep böyle iyi
gidece¤i yan›lg›s›na
kap›lmaya devam m›
edece¤iz, yoksa art›k
kapitalizmin neredey-
se bir sinüs e¤risi ka-
dar periyodik krizleri-
ne sürekli haz›rl›kl›
olarak m› yaflayaca-
¤›z?

- Durmadan biriken, zamanla
alt›ndan kalkamayaca¤›m›z bir
yük olan malzeme, yar› mamul,
mamul, hurda stoklar›m›z›n bi-
rikmesine izin mi verece¤iz?;
yoksa bunlar›n birikmemesi için
bafltan m› önlem alaca¤›z?

- Japonlar’›n ‹kinci Dünya
Savafl›’ndaki yenilgi sürecinden
alm›fl oldu¤u en büyük ders
olan say› saymay›, istatisti¤i ve
hayat› (savafl›) sürdürebilmeyi
ö¤renip bunu baflat düflünce
tarz› m› yapaca¤›z; yoksa bugü-
ne kadar oldu¤u gibi gündelik
mi yaflayaca¤›z?

Burada s›ralanan örnekleri
ço¤altmak o kadar kolay ki.
Yeter ki, bir süre hangi yanl›fl-
lar› yapm›fl oldu¤umuzu düflü-
nelim.

Krizden etkilenmekte olan
bir kuruluflun çal›flan› olarak
bunlar› yazarken elbette krizin
as›l nedeninin bizler olmad›¤›-
n› biliyorum. Krizin as›l nede-
ninin bizim gibi küçük iflletme
sahiplerinin ve bu iflletmelerin
çal›flanlar›n›n çok d›fl›nda oldu-
¤unu, bu krizin, bir süredir ne-
redeyse vazgeçilmez ve d›fl›na
ç›k›lamaz oldu¤u var say›lan
“küreselleflme” olgusunun
do¤al sonucu oldu¤unu biliyo-
rum. 

Ancak bildi¤im baflka bir
fley daha var, o da flu:

Yaflad›¤›m›z her sorunun
temel nedenlerini ‘iç nedenler’
ve “d›fl nedenler” olarak ay›rt
etmek mümkündür. Küçük ifl-
letmelerin sahip ve çal›flanlar›
olarak, sorunlar›m›z›n d›fl
nedenlerinin çözülmesi için,
önümüze sand›k kondu¤unda
serbest irademizle oyumuzu
kullanman›n, veya sivil toplum
örgütlerinde, kendimize yak›n
gördü¤ümüz siyasi partilerin
içinde yer alman›n d›fl›nda
yapabilece¤imiz fazla bir fley
yoktur. 

Buna karfl›l›k iç sorunlar,
yani bizim kendimizden kay-
naklanan sorunlar›n çözümü
için de kendimizin d›fl›nda
çare aramak bofluna çabad›r.

Böyle bak›nca bizim de
biraz kusurumuz var gibi.

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

Her yang›n hatarlar›m›z› da yakar!Enerjinin kontrolü
yabanc›n›n elinde

AAnkara Ticaret Odas›’n›n
(ATO) oda aidatlar›na
iliflkin gecikme zamlar›-

na af geldi.  130 bin 475 ATO
üyesinden 69 bin 377’sinin top-
lam 20 milyon 814 bin TL aidat
borcu, 9 milyon 448 bin tl
de gecikme zamm›
borcu bulundu¤u bil-
dirildi. 

Yap›lan yaz›l›
aç›klamada, Ankara Ti-
caret Odas› üyelerinin
gecikme zamlar›n›n aff› yö-
nünde yo¤un talepleri bulundu-
¤u, oda yönetiminin de bu ta-
lepler do¤rultusunda Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i

(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›k-
l›o¤lu nezdinde giriflimlerde bu-
lundu¤u ve yasan›n Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤la-
yan’›n destekleriyle ç›kt›¤› bil-
dirildi.  

Aç›klamaya göre, 130 bin
475 ATO üyesinden 69

bin 377’sinin 20 mil-
yon 814 bin TL ai-
dat borcu, 9 mil-
yon 448 bin TL de

gecikme zamm›
borcu bulunuyor.

Aidat borçlar›n›n ödenmesi
durumunda gecikmeden kay-
naklanan 9 milyon 448 bin TL
tutar›ndaki borç silinecek. 

ATO’dan gecikme 
zamm›na af geldi
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Ostim’in “yeni nesil 
buluflmalar›” ilgi görüyor
O

stimin genç yöneticileri bir
araya gelmeye devam ediyor.
Ostim OSB organizasyonun-

da ilk olarak Ocak ay› içinde gerçek-
leflen buluflmalar›n ikincisine Telmek
A.fi. ve Bülent Özkan Özönder ev
sahipli¤i yapt›. Yeni kat›l›mc›larla
her geçen gün daha da zenginleflen
toplant›da genç yöneticiler fikir al›fl-
veriflinde bulundu ve ard›ndan Tel-
mek’i gezdi. 

fiubat ay› içinde yine ODEM E¤i-
tim Salonunda üçüncüsü düzenlenen
buluflmada ise kat›l›mc› firma say›s›
30’a ulaflt›. Toplant›lar› koordine
eden Gülnaz Karaosmano¤lu yeni
kat›l›mc›lara Ostim’in gelece¤iyle il-
gili proje hedeflerini anlatt› ve bu
projelerle genç nesilde fark›ndal›k
yaratmay› amaçlad›klar›n› belirtti. 

Buluflmalara kat›lan yeni nesil
Ostimliler flunlar:

Telmek A.fi. Genel Müdürü Öz-
kan Özönder ve ‹dil Özönder, Emge
Kollektif fiirketi’nden Müge Ertu¤,
Münir Ertu¤, Ercan Ertu¤, Can Ertu¤
ve Ayfle Ertu¤; K›rkp›narlar Nakli-
yat’tan Fatiha ve Mustafa K›rkp›nar,
Ayd›nlar Elektrik’ten ‹smail Ayd›n,

Yalç›n Akü’den Ali Mutlu, Dizayn
Makina Üretim Müdürü Gürkan Y›l-
maz, Timsan’› temsilen Serhan Ak-
su, Karke Makina'dan Y›ld›ray Erzu-
rum, Merkez Galvaniz Finansman
Sorumlusu Neslihan Öztürk, Tasar›m
Makine’dan Arda Özk›l›ç, Er Maki-
na'dan Burcu Erdo¤an ve Fatih Er-
do¤an, Akdo¤an Reklam’› temsilen
Hüsamettin Mutlutürk, Alkan Maki-
na'dan Filiz Alkan Akcan ve Murat
Alkan, Filiz Reklam’dan Erdal Kara-
tafl, fiahinler Grup’tan Bermal fiahin
ve Baysan F›rça’dan Hamza Bay›r,
Lüle Plastik ‘ten Emre Lüle, Ada Sa-
vunma Genel Müdürü Durmufl Ali
Ögeyik, Dündar Elektrik’ten Kaan
Dündar, Barkom’dan Ceren fiat›rlar,
Na-Me A.fi.den Ayça Gül, Bertol
Beton’dan ‹pek ‹pek, Galvano Tek-
nik’ten Alper Y›lmaz ve Mustafa
Y›lmaz, Büflra Metal’den Yasin Y›l-
maz, Gülhan Kauçuk’tan Emrah De-
¤irmenci, Ankara Hadde Bak›r’dan
Gülsüm Külle ve Kürflat Külle, Ak›n
Makina'dan Cenk Özdemir, Fetafl’tan
Mert Tafl ve Duygu Tafl, Türkçe-
lik’ten Korhan Karaca, Reyhan Mer-
mer’den Mert Reyhan. 

T
‹SK Türkiye ‹flveren Sendi-
kalar› Konfederasyonunun
Dan›flma Konseyi üyesi

olarak 10 fiubat Sal› günü ‹stan-
bul Ç›ra¤an Palace Kempinski
Mabeyn  salonunda yap›lan Kü-
resel Krize Karfl› Tetbirler” top-
lant›s›na davetli olarak kat›ld›m.
Toplant›ya , T‹SK yönetim kuru-
lu üyesi ve Türkiye Sa¤l›k En-
düstrisi ‹flverenler Sendikas› Bafl-
kan› Metin Demir ile TOBB Tür-
kiye Kimya Meclisi üyesi ve aka-
demik dan›flman Erol Özensoy’la
Ankara’dan birlikte geldik.  T‹SK
Baflkan› Tu¤rul Kutad-
gobilik’in yönetti¤i
toplant›da baflta Rahmi
Koç olmak üzere Se-
dat Alo¤lu, Hüsamettin
Kavi, Refik Baydur,
Mehmet fiuhubi, Nihat
Özdemir, Hakk› Mat-
rafl, Sad›k O¤uz, Nec-
det Buzbafl, Zekai Eres
ve Ethem Sancak gibi
ifl dünyas›n›n bir çok
kanaat önderi göze
çarp›yordu. Hepsi de
söz al›p konufltular.
Ostim Gazetesi köfle
yazar› flapkamla top-
lant›y› izledim ve gözlemledim.
En baflta flunu kesinlikle söyleye-
bilirim ki ifl dünyas› art›k sözün
bitti¤i yere gelmifl ve hükümetin
ivedilikle krizi tam karfl›layacak
bir “tetbir paketi” ortaya koyma-
s›n› bekliyor. 200’e yak›n sanayi-
cinin kat›ld›¤› bu önemli toplant›-
n›n sonunda “‹fl Alemi Ortak Bil-
dirisi” ni T‹SK’in çok baflar›l› ve
cevval genel sekreteri Bülent Pir-
ler kamuoyuna aç›klad›. Söz ko-
nusu bildirinin dikkat çeken ve
alt› önemle çizilen hususlar›
okurlar›m›z›n bilgilerine sunuyo-
rum.

GÜVEN KR‹Z‹ YAfiIYORUZ

Küresel ekonomi bugüne ka-
dar efli görülmemifl bir güven kri-
zinin etkisi alt›ndad›r. Küresel
krizden önce de ciddi sorunlar
yaflayan reel sektörümüz krizin
yans›mas› ile birlikte , hem d›fl ve
hem de iç pazarlardaki daralma
sonucunda buhrana sürüklenmifl,
bugün ekonomi adeta durma
noktas›na gelmifltir. Bu bak›m-
dan , hükümetin önceli¤i ekono-
mi olmal›d›r. Siyasetteki baflar›-
n›n ekonomiye ba¤l› oldu¤u unu-
tulmamal›d›r. Kriz nedeniyle üre-
timin giderek azalmas› ve iflsizli-
¤in artmas›, üretici ve tüketici
aç›s›ndan endifle ortam›n› yo¤un-
laflt›rmaktad›r. Ekonomide tale-
bin azalmas›, güven bunal›m›n›
beslemekte; güvenin zay›flamas›,
iç talebi daha da gerileterek k›s›r
döngünün sürmesine yol açmak-
tad›r. Bu süreç, ekonominin ve
s›nai iflletmelerin sorunlar›n› için-
den ç›k›lmaz hale getirmekte ve
baz› sektörler aç›s›ndan adeta
“k›skaç” etkisi yapmaktad›r. An-

cak hükümet kamuoyuna verdi¤i
bir çok olumlu mesaja ve ald›¤›
k›smi tedbirlere ra¤men, sanayi
iflletmelerine dönük somut öneri-
lerimizi hala hayata geçirmemifl
ve krizi tam karfl›layacak
“paketi” ortaya koymam›flt›r. Bu
yönüyle hükümet krizi yöneteme-
mifl ve gerekli güven ortam›n›
sa¤layamam›flt›r.

HÜKÜMETTEN
BEKLENT‹M‹Z

Hükümetten beklentimiz bütün
ülkelerde ard› ard›-
na aç›kland›¤› gibi
kapsaml› bir tedbir
paketinin ivedilikle
ülkemizde de haya-
ta geçirilmesidir.
Talebi art›rmaya ,
nakit ak›fl› ve likidi-
te sorunlar›n›n çö-
zülmesi ile zordaki
iflletmelerin sorun-
lar›n› çözmeye yö-
nelik tedbirlerin
yan› s›ra sosyal
tedbirler, bu süre-
cin ve plan›n en
önemli unsurlar›

olmal›d›r. Biz iflletmeyi, iflçisi ve
iflvereni ile bütün olarak alg›l›yor;
üretimi ve istihdam›, ekonomik
ve sosyal hayat›n temeli say›yo-
ruz. Birinci öncelik “iflletmelerin
yaflat›lmas›” ve “istihdam›n ko-
runmas›” d›r. Toplumun yarar›-
n›n korunmas› bu iki kavramla
yak›ndan iliflkilidir. Sokaktaki va-
tandafla ve iflletmelere yeniden
güven kazand›r›lmas› hükümetin
sorumlulu¤undad›r.  fieffafl›¤›n
sa¤lanmas›, iletiflim kanallar›n›n
aç›k tutulmas›, istikrar›n korun-
mas› ve kat›l›mc› yaklafl›m›n olufl-
turulmas› gereklidir.

TAHAMMÜLÜMÜZ
KALMADI

‹nan›yoruz ki Türkiye’nin loko-
motifi olan reel sektör iflletmeleri
nas›l geçmiflte büyüme perfor-
mans›n› dünyada en üst noktala-
ra tafl›m›fllarsa, hükümet gerekli
ortam› yaratt›¤› takdirde günü-
müzdeki sorunlar›n afl›lmas›nda
da baflrolü oynayacak ve kriz
sonras›nda da yine büyümenin
ana unsuru olacakt›r. Bu nedenle
hükümetimizin önderli¤inde, özel
sektörün dinamizmini ve rekabet
edebilirli¤ini harekete geçirecek
ortak akl›n ürünü yeni bir güce
ve motivasyona ihtiyaç vard›r.
Ancak bu flekilde krizi h›zla ve
düflük maliyetle atlatabiliriz.  Bu
sürecin, h›zla iflletilmesi, iflletme-
ler kapanmadan harekete geçil-
mesi zorunludur. Çünkü kapanan
iflletmenin ve iflsiz kalan insanla-
r›n yeniden ekonomiye kazan-
d›r›lmas› çok güç, çok maliyetli
hatta imkâns›zd›r.

Art›k beklemeye taham-
mülümüz kalmam›flt›r.

‹flverenlerin kriz de¤erlendirmesi

Veli Sar›toprak
velisaritoprak@gmail.com






