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n 15’te
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olmak
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BASEL II
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n 16’da

Subegüm BULUT

Batmak için
ekonomik krize

gerek yok!
n 8’de

EEkonomi Gazetecileri Derne-
¤i (EGD) ve Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birli¤i

(TOBB) taraf›ndan ortaklafla dü-
zenlenen 5. Kartepe Ekonomi Zir-
vesi 03–05 Nisan 2009 tarihleri
aras›nda bas›n ve ifl dünyas›ndan
temsilcilerin kat›l›m›yla gerçek-
leflti. 

Hükümet ile görüflme-
lerinde tedbir olarak ilet-
tikleri hususlardan bir
k›sm›n›n son uygulama-
larda yürürlü¤e girmeye
bafllad›¤›n›, tedbirlerin
devam edece¤ini umdu-
¤unun alt›n› çizen Hisar-
c›kl›o¤lu, “Kriz var, bata-
caks›n, iflsiz kalacaks›n”
diyerek insanlar› ürküt-
menin bir manas› olma-
d›¤›n› belirtti. Hisarc›kl›-
o¤lu, insanlar›n bu dö-
nemde içlerine kapand›-
¤›na dikkat çekerek “‹n-
sanlar böyle ortamda tü-
ketmez. Tüketmeyince de
ilk iflimi ben kaybede-
rim. Herkes buna ba¤l› olarak
kaybediyor. Çözüm yollar› ne?
Bir sefer iç talebi canland›rma-
m›z” dedi.

“Her 4 makineden 
biri durmufl durumda”
Türkiye’de imalat sanayinde

yüzde 24’lük bir kay›p yafland›¤›-
n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, Türki-
ye’de flu anda 6 milyon kiflinin ifl-
siz oldu¤unu kaydetti. fiu anda
her iflleyen 4 makineden birinin
stop etti¤ine dikkat çeken Hisar-
c›kl›o¤lu, “Türkiye’de her y›l ila-
ve 750 bin genç istihdam nüfusu-
na kat›l›yor. Onun için ekonomik
daralmay› kabul edebilmemiz
mümkün de¤il. Bunu sürdürebil-
mek mümkün de¤il. Bu böyle gi-
derse daha büyük s›k›nt›yla karfl›
karfl›ya kal›r›z” dedi. Türkiye
bütçesinin aç›k vermede makas›
geniflletti¤ini, bunun en iyi örne-
¤inin 2009 y›l›n›n ilk iki ay›nda
oluflan aç›k oldu¤una de¤inen Hi-
sarc›kl›o¤lu, bankac›l›k sistemi-
nin de reel sektöre karfl› kriz dö-
neminde adeta kabu¤una çekildi-
¤ini haber verdi. 

“Bize insafs›zca 
yükleniyorlar”
Bankalar›n yüzde 12,5’la topla-

d›¤› mevduat›, yüzde 14’le devlete
satt›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu,
“Bir bankac› olarak düflündü¤ün
zaman, ‘Bir kâr› yok, 25’le sana
vermesi laz›m’ demeniz laz›m. ‹fli
sa¤lam görüyor da devlete veri-
yor. ‹flin bir handikab› da buras›.
Onun için devletin borçlanma ih-
tiyac›n› azaltmak laz›m” dedi. Hi-
sarc›kl›o¤lu, “Bankac›l›k sektörü
bize verdi¤i kredilerde 14 milyar
TL azalma yapt›. Kredileri adeta
k›st›. Niye biliyor musunuz? Dev-
lete borç verebilmek için. Bak›n
menkul de¤erler portföyünde, ya-
ni devletin hazine bonosu sat›n
almada tam 31 milyar TL art›fl
var. Çünkü paraya ihtiyac› olan
daha güvenilir bir yer var. Ban-
kac›lar da bizden kestiler oraya
vermeye bafllad›lar. Bize de insaf-
s›zca yükleniyorlar” fleklinde ko-

nufltu.
“Güçlü ekonomi ve 
kaliteli demokrasi…”
“‹ki fley çok önemli. ‹ki tane

ç›pam›z laz›m” diyen Hisarc›kl›-
o¤lu bunlar› “güçlü ekonomi”,
“kaliteli demokrasi” olarak tarif
etti. Hisarc›kl›o¤lu, “Güçlü eko-
nomimiz olacak, çünkü hepimiz

zengin olmak istiyoruz. ‘Gelifl-
mifl ülkenin vatandafl›ndan bir
eksi¤im yok, ben de o refah dü-
zeyine ulaflmak istiyorum’ diyo-
rum. Demokrasim kaliteli ola-
cak, demokrasi, insan yaflam›
standartlar› benden üstte olan-
lardan hiçbir eksi¤im yok fazlam

var. Onun standartlar›nda da ya-
fl›yor olmal›y›m ben. Bak›n ama
bu ikisi birbirinden ayr›lmaz bir
bütün. Güçlü ekonomin olmas›n›
istiyorsan demokrasin kaliteli
olacak arkadafl. Kaliteli demok-
rasi olmas›n› istiyorsan da eko-
nomin güçlü olacak. Bu ç›pa bir-
birinin ayr›lmaz›, ama bu ç›pay›

yapabilmek için yap›sal re-
formlar› yapmam›z laz›m. Bu
kriz anlar›n› asl›nda f›rsat
bilmemiz laz›m. E¤er krizi
f›rsata çevirmek istiyorsan
en önemli nokta” fleklinde ko-
nufltu. 

Kredi ödemeleri 
yeniden yap›land›r›ls›n
Hisarc›kl›o¤lu, kredi öde-

melerinde, yeniden yap›land›-
r›lmas›na, yeni bir yaklafl›ma
ihtiyaç oldu¤unu ifade ede-
rek, ''Genel bir yaklafl›m la-
z›m. Kredi Garanti Fonu me-
kanizmas› gibi flirketlerin
krediye ulaflmas› noktas›nda
çok önemli, bunun gücünün
art›r›lmas›na ihtiyaç var. KO-

B‹'lere yönelik Eximbank ve
KOSGEB desteklerinin devam›na
ihtiyaç var bu devrede. Özellikle
piyasadaki likiditeye yönelik ola-
rak da Merkez Bankas› yerli ve
yabanc› para zorunlu karfl›l›kla-
r›n› da önemli ölçüde düflürmesi
laz›m'' fleklinde konufltu.

72 milyona tükettirelim

Kapak Foto: Erdal ALTIN
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HHalkbank taraf›ndan orga-
nize edilen Üreten KOB‹
bafll›kl› toplant›lar›n›n

birincisi KOB‹’lerin merkezi
OST‹M’de gerçeklefltirildi. Top-
lant›da konuflan Halkbank Ge-
nel Müdürü Hüseyin Ayd›n,
“Banka olarak en iyisini yap-
maya çal›fl›yoruz” dedi. Ayd›n
2003 y›l›nda kredi müflterileri
ile sorunlar yaflayan, ifllevselli-
¤ini yitirmifl Halkbank’›n bu-
gün müflterilerine 50 kat daha
fazla kredi kayna¤› sa¤lad›¤›n›
söyledi.

Ayd›n, “Üreten KOB‹ toplant›
serimizin ilkini Ostim’de yap›-
yoruz. Çünkü Ostim üreten KO-
B‹’lerin en büyük merkezlerin-
den biri. Buradaki flubelerimizi
tamamen kredi flubesine dönüfl-

türüyoruz. Bu krizde Halkbank
hiçbir krediyi geri ça¤›rmam›fl-
t›r. Borç yap›land›rmas› yapaca-
¤›m›z› ilan ettik. En k›sa za-
manda kredi maliyetlerini düflü-
rece¤iz” diye konufltu.

Ostim OSB Baflkan› Orhan
Ayd›n da kamu bankalar›n›n
öneminin bu krizle birlikte da-
ha iyi anlafl›ld›¤›n› belirterek,
“‹yi ki kamu bankalar› var. ‹yi
ki Halkbank var” diye konufltu.
Ayd›n, OST‹M olarak gerek
metro araçlar› gerekse savunma
sanayine yönelik üretim yetene-
¤ine sahip olduklar›n›, ancak
topyekün yerli ürün yapmak
üzere programlan›lmad›¤›n›
söyledi. Baflkan Ayd›n flöyle de-
di:

“Biz bugün ithal edilen metro
araçlar›n› üretebiliriz. Sanayici-
lerimizde bu kapasite var. Üni-
versitelerimiz ‘biz araflt›rmas›n›
yapar›z’ diyor. Mühendisler ‘biz
tasarlar›z’ diyor. Sanayicileri-
miz ‘biz imal ederiz’ diyor. An-
cak bu güçlerin bir araya gel-
mesi gerekiyor. Bilim adam›, fi-
nans sektörü, sanayici ve kamu

bir araya gelip bu ürünlerin
yerli yap›m›n› programlayabi-
lir” diye konufltu. Ayd›n, bu
birliktelik sa¤lanmad›¤› takdir-
de imal etmek yerine sat›n al-
maya devam edilece¤i uyar›s›n-
da bulundu.

Ostim Baflkan› Ayd›n Halk-
bank’›n bölgedeki birçok proje-
de deste¤i oldu¤unu, yeni des-
tekler vermeye haz›rland›¤›n›
kaydederek banka yöneticileri-
ne teflekkür etti.

Ankara Sanayi Odas› (ASO)
Baflkan› Nurettin Özdebir de ya-
flanan krizde reel sektörün bir
kusurunun olmad›¤›n›, geçmiflte
finans sektörü ve baz› kurumlar
yeniden yap›land›r›l›rken, KO-
B‹’lerin yap›land›r›lmad›¤›n›,
kay›t d›fl›l›k gibi sorunlar›n de-
vam etti¤ini söyledi.  ASO Bafl-
kan› Özdebir, “Her zamankin-
den farkl› bir kriz yafl›yoruz.
D›fl kökenli ama hepimizi etkili-
yor. Bugün bir ayd›r hiç ifl yap-
mam›fl üyelerimiz var. ‹statis-
tikler küçülmenin devam etti¤i-
ni gösteriyor. Ancak zaman›nda
önlem al›nsayd› bu küçülmenin

h›z› düflerdi. fiimdi KOB‹’lerin
yeniden yap›land›r›lmas›n›, ifl
hayat›n düzenleyen yasalar›n
ç›kmas›n› bekliyoruz. Halkbank
için ben de iyi ki var diyorum.
Ve desteklerinin sürmesini bek-
liyorum” diye konufltu. 

Özdebir’den sonra söz alan
Halkbank Genel Müdür Yard›m-
c›s› Dr. fiahap Kavc›o¤lu Halk-
bank’›n Kobi desteklerini anlat›.
Kavc›o¤lu, “Bu bölge üretici bir
bölge. Ostim, Gimat, ‹vedik gibi
100 binin üzerinde istihdam
yapan bir bölge. Halkbank
olarak 71 y›ld›r KOB‹ ban-
kac›l›¤› yap›yoruz. Bu nedenle
KOB‹’leri Ankara ve Türkiye
genelinde temsil eden bir böl-
geden bafllat›yoruz” dedi. 

ÜRETEN KOB‹ toplant›lar› Ostim’den bafllad›
HALKBANK’›n Üreten KOB‹ Toplant›lar›n›n ilki Ostim’de yap›ld›. Toplant›ya Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ay-
d›n, Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Nurettin Özdebir, Ostim OSB Baflkan› Orhan Ayd›n ve Ostimli sanayiciler kat›ld›. 

FFortis Bank Türkiye’den
yap›lan aç›klamaya
göre, nakit ak›fllar›nda

beklenmedik durumlarla
karfl›laflan ve k›sa vadeli
kaynak aray›fl›nda olan
KOB‹’lere Süper Hesap ile
avantajl› bir çözüm sunuluy-
or. Fortis’in yeni kredili
ticari hesab›, iflletmelerin
hesaplar›nda para olmad›¤›
durumlarda devreye giriyor.
KOB‹’ler Süper Hesap ile
çek, fatura, maafl, vergi veya
di¤er ödemelerini
hesaplar›nda para olmasa
dahi yapabiliyorlar. i

Süper Hesap ile flubeye
gitmeden ve talimat verme-

den tüm ödemeler
gerçeklefltirilebiliyor; hesap-
ta para olmasa dahi Fortis
ATM'lerinden 24 saat nakit
çekilebiliyor. KOB‹’ler Süper
Hesap ile Fortis ‹nternet
veya 444 3 144 KOB‹ Telefon
Bankac›l›¤›'n› ya da Fortis
ATM'lerini kullanarak 24
saat diledikleri ifllemi yapa-
biliyorlar.

Süper Hesap, kredili ticari
hesaptan farkl› olarak ifllet-
melere daha yüksek miktar-
larda finansman olana¤›
sunuyor. Kullan›lan kredi ay
sonlar›nda çok uygun faiz
oranlar› ile geri ödenebiliy-
or.

Fortisbank’tan KOB‹’lere süper hesap

Orhan Ayd›n
(Ostim OSB Bflk.)

Halkbank Genel Müdürü
Hüseyin Ayd›n
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N ihayet belediye baflkanlar›m›z›, yerel meclisi-
mizi, muhtarlar›m›z› seçtik. Kimi yerlerde is-
tedi¤imiz, kimi yerlerde ise ne yaz›k ki “hiç

istemedi¤imiz” kifliler yine seçildi. Demokrasinin
bir yönü de bu. Umdu¤umuzu de¤il, buldu¤umu-
zu…

Sand›klar aç›ld› oylar say›ld›; tasnif edildi ve
adaylar›n hanesine kaydedildi; sand›k herkese
mesaj vermiflti. Sand›k dedi ki, diye bafllayan yo-
rumlar vatandafl› bay›lt›ncaya kadar sürdü. 

- ‹ktidara sar› kart, uyar›, kasem, sitem…
Muhalefete; sen biraz daha dur. Sen gayret et.
Seni gözüm hâlâ tutmuyor. Sen de ifl var, ama
liderini sevemedim…

Sand›k de¤il sanki flark bülbülü! 
Sand›k konuflturma seanslar› sona ermek üze-

re idi ki Atlantik ötesinden ABD Baflkan› Ba-
rack Hüseyin Obama ç›kageldi. ‹maj mühen-
disleri taraf›ndan infla edilmifl “bizim Hüseyin” s›-
cakl›¤› ile kendisi gelmeden mesajlar› gelmiflti.
NATO Zirvesi için u¤rad›¤› Prag’da bafllad› mesaj
atmaya. Her fleyi mesaj yüklü! Yürümesi, bak›fl›,
elini kalbine koyuflu, vücut dilini kullan›fl›, yedi¤i
içti¤i...  Meclisteki konuflmas›n›n bir yerinde
“evet” demesi, tören alay›n› Türkçe “merhaba as-
ker” diye selamlamas› (ki bu rutindir.) Müslüman
bir aileye mensup oldu¤unu vurgulamas› bizi mest
etti. 

Bay Barack Obama, Türk’lerin k›r›lan kalpleri-
ni onarmaya gelen bir tamirci, Türk Amerikan
iliflkilerinde dökülen makyaj› yenileyecek bir mak-
yöz, Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda köprü kurma-
ya gelen bir istihkâmc›. 

Sonuçta küresel güç ABD’nin Baflkan› ülkemizi
ziyaret etti. Tabi ki en iyi flekilde a¤›rlanacakt›. Si-
yahî ›rktan olmas›, Müslüman bir aileden gelmesi,
ad›nda bir de “Hüseyin” olmas› bizi etkiledi; ken-
dimize yak›n hissettik. 

Herkes biliyor ki ABD’de her zaman kifliler de-
¤il sistem önemlidir. Kifli sisteme hizmet edecek-
se; ediyorsa, etti¤i oranda yükselir. ABD Baflkan-
lar›n›n bir ülkeyi ya da bölgeyi ziyaret etmesi
halkla iliflkiler çal›flmas›d›r; ülkelerinin ç›karlar›
içindir. Ziyaret yap›lacak ülkeye önden sadece
baflkan›n eflyalar› ve iaflesi de¤il, “imaj timleri” de
gönderilir. ‹letiflim araçlar› kurgulan›r. Bunun için
reklamc›lar, halkla iliflkiler uzmanlar›, ünlü köfle
yazarlar›, ö¤retim üyeleri, eski diplomatlar kullan›-
l›r… 

Övgünün afl›r›ya kaç›r›lmas›na ne ad verildi¤ini
bilmeyen yok.  

Büyük devlet adamlar›m›zdan “‹kinci Adam” ‹s-
met ‹nönü'ye mal edilen bir söz vard›r: “Büyük
devletlerle iliflkiye girmek, ay›yla yata¤a girme-
ye benzer,”  Siz ülkesine u¤urlad›¤›n›z› san›p el
sallarken, o Ba¤dat’tan ç›kabilir. Kendiden geçen-
ler uyans›n; Barack Hüseyin Obama’n›n “Hüsey-
nî” k›sm›n› de¤il, “Obama” k›sm›n› dikkate als›n-
lar. 

***
TOBB Baflkan› Say›n Hisarc›kl›o¤lu, Oba-

ma’n›n Ankara’da oldu¤u anlarda, unutmak üzere
oldu¤umuz bir konuda önerilerde bulunuyor, me-
sajlar veriyordu… 

Sahi; ne idi bizdeki o gerçek gündem!

kkeemmaall..cceekkuucc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç
“Da¤ ne kadar yüce

olsa yol üstünden aflar” 

EEddiittöörrddeenn

Sand›k ve
Obama

mesajlar›

229 Mart’ta yap›lan yerel
seçimlerde Ankara Bü-
yükflehir Belediye Bafl-

kanl›¤›’n› Melih Gökçek ye-
niden kazand›. Gökçek daha
önce 3 dönem baflkanl›k
yapm›flt›. 

Seçim sonuçlar›na göre
Ankara'da AKP Aday› Gök-
çek Yüzde 38, CHP'li Murat
Karayalç›n yüzde 32, MHP’li
Mansur Yavafl ise yüzde
27.5 oy ald›. Di¤er ilçelerde
kazanan baflkanlar›n isimle-
ri ve mensup olduklar› par-
tiler flöyle:

Akyurt Gültekin Ayantafl-
AKP, Alt›nda¤ Veysel Tirya-
ki-AKP, Ayafl Ali Baflkara-
a¤aç-CHP, Bala Halil ‹bra-
him Gürbüz MHP, Beypaza-
r› Mehmet Cengiz Özalp
MHP, Çaml›dere Haz›m Ca-
ner Can- AKP, Çankaya Ha-
ki Bülent Tan›k- CHP 

Çubuk Lokman Özden-

AKP, Elmada¤ Gazi fiahin-
AKP, Etimesgut Enver De-
mirel-MHP, Evren Nedim
Keskin MHP, Gölbafl› Yakup
Odabafl› MHP, Güdül Hüse-
yin Erdo¤an-AKP, Haymana
Hac› Aysu-AKP, Kalecik
Nevzat fiahin-CHP, Kazan
Lokman Ertürk AKP, Keçi-
ören Mustafa Ak-AKP, K›z›l-

cahamam Coflkun Ünal-
MHP, Mamak Mesut Akgül-
AKP, Nall›han Ahmet Ad-
nan Okur-MHP, Polatl›
Yakup Çelik-AKP, Pursaklar
Selçuk Çetin-AKP, Sincan
Mustafa Tuna-AKP, fieref-
likoçhisar Hakverdi Altu¤-
AKP, Yenimahalle Fethi
Yaflar-CHP. 

Ankara’n›n baflkanlar› yenilendi

l CHP’den Yenimahalle Bele-
diye Baflkan› seçilen Aday› Fet-
hi Yaflar, Yenimahalle esnaf›na
daha güvenli bir ilçe için, yap›-
lardaki kalite kontrollerinin et-
kin hale getirilece¤i sözünü ver-
di. Yaflar, Ostim, Yenimahalle
ve ‹vedik’te tüm altyap› sorun-
lar›n› 1 y›l içinde çözmek isti-
yoruz. Yollar› ve kald›r›mlar›
a¤açland›rarak, buralara gelen
yabanc› sanayici ve yat›r›m-
c›lara ilçemizi daha iyi göster-
mek istiyoruz” dedi.

Yenimahalle’de Baflkan Fethi Yaflar
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T
eknolojinin bafl döndüren
bir h›z ile geliflmekte oldu-
¤unu kabul etmeyenimiz

yok. Bu geliflmeye
birçok ülke ve kurum
katk› sa¤larken, baz›
ülke ve kurumlar ayr›-
ca öncülük de etmek-
teler. Hatta kimi du-
rumlarda bu ülke ve
kurumlar teknolojinin
geliflme yönünü bile
belirlemenin yollar›n›
aramaktalar. 

Bir yerde, teknolo-
jinin geliflmifllik düze-
yi ile ilgili çeflitli gös-
tergeler vard›r. Örne-
¤in Ostim'de teknolojinin oldu-
¤unu, ileri teknolojilerin uygu-
land›¤›n› zaman zaman yaz›p
konufluyoruz. Teknolojinin varl›-
¤›ndan söz ederken hepimizin
çeflitli referanslar› var. Bunlar-
dan baz›lar›n› s›ralayacak olur-
sak:

- Toplam CNC tezgâh say›s›-
n›n art›fl› yan›nda bu tür tezgâh-
lar›n tabana da yay›lm›fl olmas›,

- Geliflmifl ölçüm cihazlar›n›n
artmas›, kullan›mlar›n›n yayg›n-
laflmas›,

- ‹leri düzey yaz›l›mlar›n ve
benzeflim programlar›n›n üretim
ve kontrol süreçlerinde kullan›l›-
yor olmas›,

- Çok say›da mühendis ve
teknik eleman›n sahada görev
almaya bafllamas›,

- Üniversite, TÜB‹TAK gibi
kurumlarla iliflkilerin kuruluyor
olmas›,

- Ostim'den, geliflmifl ülkeler
de dâhil birçok ülkeye ihracat
yap›l›yor olmas›…

Ostim ya da baflka bir yer
için referanslar› daha da art›ra-
bilir ve tüm bunlar›n teknoloji-
nin geliflmifllik düzeyinin birer
göstergesi olarak ortaya koyabi-
liriz. ‹fl ülke ölçe¤ine geldi¤inde,
üniversite ve araflt›rma kurumla-
r›n›n say›s›, y›ll›k yay›mlanan
makale adedi, Ar-Ge harcama-
lar›n›n oran› gibi baflka baz›
göstergeleri de saymak müm-
kün.

Tüm bu göstergeler gerçek-
ten de belirli bir ülkedeki, böl-
gedeki, hatta bir kurumdaki tek-
nolojik durumla ilgili iflaretler
veya teknolojik geliflmiflli¤in iz-
düflümleridir.

Ancak, say›lan bütün bu gös-
tergelerin birço¤u “sat›n al›nan”
ya da “transfer edilen” varl›kla-
ra ba¤l›d›r. Bunlar›n birço¤u
için teknolojinin ürünleri demek
daha do¤rudur. Teknolojinin
ürünlerine tüm ülkeler, kurum-
lar ve bireyler kendi olanaklar›
ölçüsünde sahip olmakta ve bu
ürünleri kullanmaktalar. Buna
karfl›n baz› ülke ve kurumlar, bu
ürünleri ortaya ç›karan teknolo-
jinin kendisini üretmekteler. Hiç
kuflkusuz as›l önemli olan da
bu, yani teknolojinin kendisi,
teknolojinin üretilmesi ve yeni-

den üretilmesidir.
Elbette birçok ülkenin yapt›¤›

gibi, bizim de geliflmifl ülkeler-
den teknolojinin yuka-
r›da sayd›¤›m›z ürün-
lerini sat›n almam›z,
bunlar› kullanarak
üretim yapmam›z
do¤rudur. CNC tez-
gâhlar› kullanarak
hassas parçalar yapa-
ca¤›z, ölçüm cihazlar›-
n› kullanarak bunlar›
ölçece¤iz, çeflitli özel
tekniklerle montaj ve
testler yapaca¤›z ve
bu yapt›klar›m›z› da
geliflmifl ülkeler dâhil

tüm dünyaya sataca¤›z. Mühen-
dis ve teknik elemanlar›m›z sü-
reçleri h›zland›racak, maliyetleri
azaltacak, yeni pazarlar araya-
cak, daha fazla makine ve ekip-
man alabilmemiz için kaynak
yaratacaklar.

Ancak sahip olunan bu var-
l›klar ve yap›lanlar teknoloji
üretmemiz için yeterli olmaya-
cak. Bunlar›n yan›nda as›l kald›-
raç etkisini gösterecek olan bafl-
ka araçlara ihtiyac›m›z var. La-
boratuarlar, araflt›rma kuruluflla-
r›, daha yüksek Ar-Ge bütçeleri
gibi araçlar her zaman say›l-
makta. Ben bunlar› yinelemeye-
ce¤im. Ancak baflka çok önemli
bir araçtan söz edece¤im: dili-
miz.

‹nsan›n dili, bir iletiflim arac›
olmaktan öte, düflünmenin, yani
fikir gelifltirmenin temel arac›-
d›r. Fikirler ise yaln›zca insanlar
taraf›ndan gelifltirilir. Teknoloji-
nin geliflmesi için ise, maddi
kaynaklar›n ötesinde kiflilerin
yarat›c› fikirlerine ihtiyaç vard›r.
Fikir gelifltirmenin arac› ise hiç
kuflkusuz en iyi bilinen dil, yani
anadildir.

E¤er biz kulland›¤›m›z araçla-
r› kendi dilimizle ça¤›ram›yor-
sak, araçlar›m›z ne kadar ileri
teknolojinin ürünleri olurlarsa
olsunlar, teknolojiyi yeniden
üretmekte zorlan›r›z. Üniversite-
den mezun olan mühendis ile ifl
yerindeki usta, bir CNC tezgâh›
kuran ile onu programlayan, bir
teknik resmi çizen ile o resmi
kullanan, e¤itimi veren ile e¤iti-
mi alan, ayn› kavramlar ile ko-
nuflam›yorlarsa, teknolojiyi ge-
lifltirmekte sorunlar yaflayaca¤›-
m›z aç›kt›r.

Buradan yola ç›karak flunu
söylemeliyim: Teknolojinin
ürünlerini kullanarak de¤er ya-
ratan insanlar olarak önemli bir
ifl yap›yoruz. Ancak bunu ya-
parken, ayn› zamanda teknoloji-
nin gelifltirilmesinde de daha
çok katk›m›z olmal›. Bunu da
kavram gelifltirerek, kulland›kla-
r›m›za kendi dilimizden ad vere-
rek ve bu adlar›n yayg›nlaflmas›
için çaba göstererek sa¤layabili-
riz. Bu konuda, teknolojinin
ürünlerini kullanan hepimize
görevler düflüyor.

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

Dil ve teknoloji

ÇÇevre ve Tüketici Haklar›n›
Koruma Derne¤i(ÇETKO-
DER), yerli mal› kullan›-

m›n› desteklemek amac›yla bir
kampanya bafllatt›. ÇETKODER,
kampanya çerçevesinde, “Milli
gelir, milli ekonomi, yerli mal›
tüketiminden geçer” slogan›n›
içeren renkli afiflleri yurt gene-
linde ast›. 

ÇETKODER Genel Baflkan›
Mustafa Göktafl konuyla ilgili
yapt›¤› aç›klamada, dünyadaki
ekonomik krizin etkisini Türki-
ye’de de artarak göstermeye
bafllad›¤›na dikkat çekerek flun-
lar› kaydetti:

“Her gün yüzlerce ifl yeri ka-
pan›yor. Büyük tesisler ifli b›ra-
k›yor ve milyonlar iflsiz al›yor.
Bizse halen bir marka ve ya-
banc› mal ç›lg›nl›¤› yafl›yoruz,
ç›lg›nca ve fütursuzca, neyi ne-
den ve niçin tüketti¤imizi bil-
meden yabanc› mallara ve mar-
kalara sald›r›yoruz ve tüketiyo-
ruz. Piyasa yabanc› mal ile do-
lu. Bunun sonucunda yerli üre-
tici periflan oldu. Yerli üretimi

yok ettik. Oysa teflvik etmeliyiz.
Kalk›nd›rmal›y›z. Kalk›nman›n
yolu yerli üretimden geçecektir.
Kendi sermayesini yok eden,
kendi üreticisini bitiren, kendi
esnaf ve sanatkâr›n› yok eden
bir anlay›flt›r ve bu anlay›fl de-
vam etti¤i sürece milli ekono-
mimiz batma noktas›na gelecek-
tir”

Göktafl, bunun önüne millet
olarak bir tav›r koyarak geçil-
mesi gerekti¤inin alt›n› çizerek,
bafllatt›klar› afifl çal›flmas› ile
insanlar›n yerli mal› konusun-
da bilinçlenmesini sa¤lamay›
hedeflediklerini belirtti. Göktafl,
“Neyi, neden, niçin tüketiyor
anlatmal›y›z ve tüketti¤i fleyin
ne oldu¤unu ö¤retmeliyiz. Bu-
nun için biz afifl yapt›rd›k. Bu
afiflleri ücretsiz olarak ifl yerle-
ri ve mekânlara as›yoruz. Bu
milli davaya sahip ç›ks›nlar.
Her biri ayn› zamanda birer tü-
ketici olan yerli üreticiye, esna-
fa, sanayiciye, ifl adam›na des-
tek olsunlar” dedi.

ÇETKODER’den yerli
mal› kullan›m›na destek

Maliye Bakanlığı’nın “5746 Sa-
yılı Araştırma Ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Hakkında Kanun Genel Tebliği” Resmi
Gazete’de yayımlandı. Düzenlemede, 1
seni nolu tebliğde 1 Mart 2009-31 Ara-
lık 2013 tarihleri arasında geçerli ol-
mak üzere yapılan değişikliklere yer
verildi. 

Buna göre; 31 Aralık 2013 tarihine
kadar, Ar-Ge ve destek personelinin,
bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri
ücretleri üzerinden asgari geçim indiri-
mi uygulandıktan sonra hesaplanan ge-
lir vergisinin; doktoralı olanlar için
yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i
verilecek muhtasar beyanname üzerin-
den tahakkuk eden vergiden indirilmek

suretiyle terkin edilecek. Ar-Ge ve des-
tek personelinin Ar-Ge ve yenilik faali-
yeti kapsamında fazla mesai dahil ça-
lıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden he-
saplanan vergi tutarına öncelikle asgari
geçim indirimi uygulanacak. Asgari
geçim indirimi mahsubu yapıldıktan
sonra kalan gelir vergisi tutarının dok-
toralı olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri
için yüzde 80’i her bir işçi bazında ta-
hakkuk eden vergiden indirilmek sure-
tiyle terkine konu edilecek. Gelir ver-
gisi stopajına ilişkin teşviklerden ya-
rarlanacak olan işverenin çalıştırdığı
destek personelinin tam zaman eşdeğe-
ri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge
personeli sayısının yüzde 10’unu geçe-
meyecek. 

AR-GE personeli için 2014’e 
kadar vergi teflvi¤i uygulanacak
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fiefik ÇALIfiKAN / sefikcaliskan@hotmail.com

Ü
lkemizdeki ekonomik
krizin etkisini hafiflet-
mek için baflta Merkez

Bankas› olmak üzere pek
çok kurum birtak›m önlem-
ler almaya devam ediyor.
Merkez Bankas›na daha
sonra BDDK kat›ld›. Son
olarak da birtak›m mali ted-
birler hükümet taraf›ndan
al›nd›. Al›nan tedbirlerin ta-
mam› bir eflgüdümden yok-
sun. Dolay›s› ile al›nan ted-
birler saman alevi gibi ol-
makta, yan›p sönmekte; ka-
l›c› etki ve güven ortam›
sa¤lamamaktad›r. Bunun ne-
deni hükümetin henüz krizi
alg›lamada tasvir aflamas›n-
da olmas›ndand›r. Hükümet
krize teflhis koyamad›¤› için
etkili bir tedbir alamamakta-
d›r. Di¤er taraftan tasvir de
yanl›fl yap›lmaktad›r. Krizin
ülke d›fl›ndan kaynakland›¤›
zannedilmektedir. 6 y›lda
286 milyar dolar d›fl ticaret
aç›¤› veren bir ekonomide
krizin kayna¤›n›n d›flar›da
oldu¤unu iddia etmek ak›lc›
de¤ildir. Keza ülkemiz eko-
nomisinin toplam cirosunun
yüzde 10’u d›fl ticaretten
oluflmaktad›r. Buradan bak›l-
d›¤›nda da ülkemizdeki kri-
zin d›fl ticaret daralmas›ndan
kaynakland›¤›n› iddia temek
abesle ifltigaldir. Baflka bir
aç›dan bakt›¤›m›zda, Hükü-
metin önce bankalar› sonra
iflverenleri en son olarak da
kredi kart› borçlular›na k›z-
mas› krize karfl› peflrev çek-
menin epey devam edece¤i-
ni göstermektedir.

Merkez Bankas›, BDDK
ve Maliyenin ald›¤› birtak›m
tedbirler statik tedbirlerdir.
‹çinde bulunulan zor duruma
anl›k rahatl›k sa¤lar. Keza
bunlar›n bir senkrondan
uzak olmas› etki zamanlar›n›
daha da daralt›r ve kaynak-
lar› bofluna harcat›r. Ülke-
mizde al›nan tedbirler havai
fiflekler benzemektedir. Ül-
kede koyu bir karanl›k var
ve fakat yetkililer bu karanl›-
¤›n havai fifleklerle üstesin-
den gelece¤ini zannetmekte-
dirler. Elimizde kalan son
barut da havai fifleklerle bo-
fluna harcanmaktad›r.

Ülkemizde son dokuz ay-
dan bu yana büyüme kayb›
ve dolay›s› ile iflsizlik art-
maktad›r. ‹flsizlik gelir kayb›

do¤urur. Krizin etkisi tedri-
cen artacak ve gerekli ted-
birler al›nmaz ise 2009’un
son çeyre¤inde zirveye ula-
flaca¤›z. Çünkü içinde bulun-
du¤umuz aydan itibaren ül-
kemizde servet ve sermaye
kayb› bafllayacakt›r. Bu güne
kadar ülkemizde servet kayb›
olmam›flt›r. Hatta döviz ve
alt›n›n fiyatlar›n›n artmas› ile
servet art›fl›ndan da bahse-
debiliriz. Halen ülkemizde
günlük 1,5 ton alt›n bozdu-
rulmaktad›r. 2009’un ilk üç
ay›nda ülkemiz alt›n ihraca-
t›nda patlama yapm›flt›r.
Son alt› ay›m›z artan serve-
tin harcanmas› ile geçilmifl-
tir. Servet etkisinin Nisan
2009’dan itibaren negatif
etki etmesini beklemekte-
yim. Ülkemizin refah kayb›
h›zlanacakt›r.

Son dokuz aydan beri ge-
lir kayb›, içinde bulundu¤u-
muz aydan itibaren de ser-
vet kayb›n›n bafllamas› ile ül-
kemizde özel tüketim ve bu
tüketimin tetikledi¤i özel ya-
t›r›m harcamalar› yerlerde
sürünecek. Bu ortamda ciddi
anlamda büyüme kayb› yafla-
nacakt›r. Büyüme kayb› ka-
muda gelirsizli¤i tetikleye-
cek, bu da kamunun borç-
lanmas›n› art›racakt›r. Bu
mekanizmada tek olumlu ge-
liflme, talep olmamas› nede-
ni ile düflen enflasyon ve fa-
izler olacakt›r. Faizlerin düfl-
mesi, kamunun borçlanma
maliyetini afla¤›ya çekecek-
tir. Banka bilançolar›m›z›n
2001’de Kemal Derviflin po-
litikas› sayesinde düzelmesi,
Merkez Bankas›, BDDK’n›n
statik önlemleri sayesinde
mali kesimde herhangi bir
panikatak olmayacakt›r. IMF
anlaflmas›, düflen ithalat,
petrol fiyatlar›n›n inmesi ve
tar›mda rekor beklenmesi ile
döviz kurlar›nda da panik
atak art›fl olmayacakt›r. 

Seçimler bitti. Hükümetin
krize karfl› peflrevden vazge-
çip a¤yar›n› mani efrad›n›
cami dinamik paketler açma
zaman› gelmifltir. Birtak›m
statik düzenlemeleri paket
olarak adland›rmak gerçek-
lerden kaçmaktan baflka bir
anlam tafl›mamaktad›r. Gü-
nefle karfl› gözlerini kapa-
yanlar, ancak kendilerini ka-
ranl›¤a mahkûm ederler.

Gelir kayb›ndan 
servet kayb›naKKamu ihaleleri 2008 de say›-

sal olarak ise yüzde 11,5 ar-
t›fl gösterdi. Kamu ‹hale

Kurumu al›mlar›n, bir önceki y›la
göre yüzde 27,2 artarak 84 milyar
liraya ulaflt›¤›n› aç›klad›. Buna gö-
re, 2008 y›l›nda gerçeklefltirilen
toplam 188.704 adet ihalede 84 mil-
yar liral›k al›m yap›l›rken, bunun
68 milyar liras› ihale usullerine
göre, 11 milyar liras› ise istisna
kapsam›nda yap›ld›. 

Do¤rudan temin yoluyla yap›lan
al›mlar ise 5 milyar lira oldu. Ka-
nun kapsam›nda yap›lan ihalele-
rin 21,2 milyar liras›n› mal al›m›,
21 milyar liras›n› hizmet al›m›, 26

milyar liras›n› da yap›m iflleri
oluflturdu. 

Milli E¤itim Bakanl›¤› 21 bin
691 adet ihaleyle en çok ihale ya-
pan bakanl›k olurken, parasal da-
¤›l›mda ise Sa¤l›k Bakanl›¤› top-
lam 79 milyar liral›k kamu al›m›y-
la ilk s›rada yer ald›. Milli Savun-
ma Bakanl›¤› 4,7 milyar lira, Milli
E¤itim Bakanl›¤› ise 3,4 milyar li-
ral›k kamu al›m› yapt›. 

Bu dönemde yap›lan al›mlar›n
parasal olarak yüzde 31,3’ünü,
24,7 milyar liral›k al›mla belediye-
ler oluflturdu. K‹T’ler 3,4 milyar li-
ra, yüksek ö¤retim kurumlar› ise
3,4 milyar liral›k al›m yapt›. 

En büyük al›c› belediyeler
Kamu, geçen y›l 84 milyar liral›k al›m yapt›

Avrupa Birli¤i’nin yeni kimyasallar politikas›

REACH’e haz›r m›s›n›z?
AAvrupa Birli¤i’nin (AB)

Yeni Kim-
yasallar

Politikas› (RE-
ACH) konusunda
1 Aral›k 2008 tari-
hine kadar ürün-
leri için ön kay›t
yapt›rmayan ih-
racatç›lar için
uyar› geldi. Bafl-
bakanl›k D›fl Tica-
ret Müsteflarl›¤›-
ca ilgili sektör
temsilcilerine yö-
nelik olarak KOS-
GEB arac›l›¤› ile
yap›lan ça¤r›da
K‹MYA sektörün-
de faaliyet göste-
ren firmalara “ih-
racat›n›z tehlikeye
girebilir” uyar›s› yap›ld›.

T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›n›n ilgili yaz›s›nda,
REACH Tüzü¤ü (Kimyasallar›n
Kayd›, De¤erlendirilmesi ve ‹z-

ni) uygulamas› 1 Haziran 2007
tarihinde yürürlü-
¤e girdi¤i ve ön
kay›t sürecinin 1
Aral›k 2008 tari-
hinde sona erdi¤i
bildirilerek, ön
kay›t süresini
geçirenler ile son-
radan tüzük kap-
sam›nda faaliyete
bafllayanlar için
izleyecekleri
proseslere yöne-
lik rehberlik hiz-
meti verildi¤i
aç›kland›.

Söz konusu
sektörde faaliyet
gösteren sanayi-
cilerin konuya

iliflkin olarak,
http://reach.immib.org.tr web
adresinden ve ilgili birim uz-
manlar›ndan izleyecekleri yol
hakk›nda detayl› bilgi almalar›
istendi.  

ÇÇ›rak E¤itim Ve Ö¤retim Vak-
f›, Meslek Edindirme
Kurslar› düzenliyor.

Sertifikas›z iflçilere yöne-
lik olarak haz›rlanan
e¤itim program› sonra-
s›nda kat›l›mc›lara
Milli E¤itim Bakanl›¤›
onayl› sertifika verile-
cek. Kurslar›n AUTO-
CAD, Bilgisayar ‹fllet-
menli¤i, Grafik-web tasa-
r›m›, Makine Resim ve CNC

Operatörlü¤ü bafll›klar› alt›nda
yap›laca¤› duyuruldu. Ka-

y›tlar› için E¤itim Koor-
dinatörü Zehra Öz-
can’dan bilgi al›nabi-
lece¤i aç›kland›. 

Ayr›nt›l› bilgi
için:

385 24 43- 385 49 82-
354 27 67

www.cirakegitim-
vakfi.org.tr  E-mai:

cev@cirakegitimvakfi.org

Ç›rakl›k Vakf› sertifikal›
kurslar düzenliyor
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OOstim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mithat
Ertu¤ Ankara Sanayi Odas›na (ASO) yeni-

den baflkan seçilen Nurettin Özdebir’i makam›nda
ziyaret ederek görevinin hay›rl› olmas› dile¤inde
bulundular.    Ziyarete, Ostim’de ‹fl Makineleri
Kümesi (‹fi‹M) çal›flmas›n› baflar› ile yöneten Çan-
kaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Güvenç
de kat›ld›. Ziyaret esnas›ndaki görüflmede kriz
kaynakl› sorunlar, sanayici ve yerel yönetim,
mülki idare, meslek odalar› ve sivil toplum iliflki-
leri ele al›n›rken, OST‹M’de yürütülen kümelen-
me projelerine iliflkin de¤erlendirme de yap›ld›.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Güvenç, üni-
versite olarak Ostim’deki ‹fi‹M kümelenme süre-
cinde iki y›lda önemli mesafe elde ettiklerini ve
küme kavram›n›n bölgesel kalk›nmada önemli
faktör haline geldi¤ini söyledi. Güvenç meslek ör-
gütlerinin kümeleme çal›flmalar›nda bizzat rol al-
mas› gerekti¤ini de vurgulad›.  ASO Baflkan› Öz-
debir de sanayi bölgelerinin ve sanayicilerin An-
kara ve ülke aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu, ko-
nuya yerel yönetim, mülki idare ve meslek örgüt-
lerinin sahip ç›kmas› gerekti¤ine vurgu yapt›. Öz-
debir, “Bölgenin ekonomik kalk›nmas› için yerel
dinamiklerin harekete geçmesi, ortak platformlar-
da buluflmas› ve proje gelifltirmesi gerekir. Ne ya-
z›k ki Ankara’da ifllevini tam olarak yerine geti-
ren bir kurul ya da platform yok. Bunu belediye-
lerin, valili¤in, üniversitelerin de içinde yer alabi-
lece¤i bir yap›lanma olarak yeniden kurgulama-
m›z gerekiyor” diye konufltu.  

D
ünyada yaflanan ve ülkemizde de etkisini
hissettiren ekonomik krizden, iflletmele-
rimizin en az seviyede etkilenmelerini

teminen çeflitli ekonomik tedbirler al›nd›¤› ve
bu kapsamda, KOB‹’lerimiz ile temas› ve etki-
leflimi en yüksek düzeyde bulunan kamu ku-
rumlar›ndan biri olan KOSGEB’in sundu¤u
destek programlar›na KOB‹’lerimizin gösterdi-
¤i ilginin de yo¤un oldu¤u malumunuzdur. 

Bu ba¤lamda,
Ostim ‹flletme Ge-
lifltirme Merkez
Müdürlü¤ümüzün
etki alan›nda bulu-
nan KOB‹’lerimi-
zin, KOSGEB’in
sundu¤u tüm des-
tek programlar›na
eriflimi için, KOS-
GEB ‹flletme Veri-
taban›na kay›tl› ol-
malar› gerekmek-
tedir.

Hâlihaz›rda,
merkezimiz verita-
ban›nda kay›tl› bu-

lunan, güncel KOB‹ Beyannamesi ve Yararlan›-
c› Durum Tespit Formu (YDTF) onaylanm›fl ve
kabul edilmifl olan imalatç›/esnaf KOB‹’lerimiz
kredi faiz desteklerinden, ayr›ca devam›nda
Stratejik Yol Haritas› (SYH) dolduran ve onay-
lanan KOB‹’lerimiz de Destek Yönetmeli¤i ve
Yönergesi kapsam›nda sunulan di¤er destekle-
rimizden yararlanabilmektedirler. 

Önceki y›llarda oldu¤u gibi, 2009 y›l› içinde
aç›lmas› beklenen yeni kredi destek programla-
r› ile dönemsellik ve mevsimlik olarak talebi
artan fuarlara kat›l›m, tan›t›m gibi destekleri-
mize eriflim için iflletmelerimizden yo¤un talep-
ler gelece¤i düflünülmektedir.

Oluflan bu yo¤unluk s›ras›nda, merkezimiz
iflletme veritaban›nda kay›tl› olan ve KOB‹ Be-
yannamesi, YDTF ve SYH bilgileri güncel bu-
lunan iflletmelerimiz, destek programlar›m›zdan
h›zl› bir flekilde yararlanabilmektedir. Veri ta-
ban›m›zda herhangi bir kayd› olmayan veya ka-
y›tl› olmakla birlikte, KOB‹ Beyannamesi ve
YDTF bilgileri güncel olmayan iflletmelerimiz
ise s›n›rl› kontenjan ile aç›lan ve kayna¤› çabuk
tükenen kredi destek programlar›ndan yeterince
ve zaman›nda istifade edememektedir. Ayr›ca,
Destek Yönetmeli¤i ve SYH kapsam›nda veri-
len desteklerimizden yararlanmak isteyen an-
cak, hiç SYH’si bulunmayan veya SYH’si gün-
celli¤ini kaybeden iflletmelerimiz de bu destek-
lerden faydalanamamaktad›r. Bu ba¤lamda, Os-
tim ‹flletme Gelifltirme Merkezi etki alan›nda
bulunan ve veritaban›na kay›t olmak isteyen
veya mevcut bir kayd› bulunmak ile birlikte, ifl-
letme bilgileri ve ifllemlerinden güncelli¤ini
kaybetmifl imalatç›/esnaf KOB‹’lerimize hiz-
met ve desteklerimizi etkin bir flekilde sunmak
amac›yla güncellenmesi gereken ifl ve ifllemle-
rini hat›rlatman›n yerinde olaca¤›n› düflünmek-
teyiz.

n OST‹M Merkezimiz etki alan›nda bulunan
iflletmelerimizden veritaban› kayd› olmayanlar,
destek programlar›ndan yaralanmak için
http://destek.kosgeb.gov.tr web adresi üzerin-
den, baflvuru ad›mlar›n› izleyerek ve Ostim ‹fl-
letme Gelifltirme Merkezini seçerek veritaban›-
na kay›t olur,

n Kay›t iflleminden sonra iflletme, mali du-
rumu ve çal›flan say›s›n›n y›ll›k olarak hesap-
land›¤› en son verileri esas alarak sistem üze-
rinden “KOB‹ Beyannamesi” doldurur,

n ‹flletme, sistem üzerinden haz›rlam›fl oldu-
¤u “KOB‹ Beyannamesi”ni matbu olarak,

Ek’inde afla¤›daki tabloda bulunan belgeleri
Ostim Merkezimize ibraz eder,

n Bu belgeler ile iflletme KOB‹ Beyanname-
si, merkezimiz taraf›ndan onayland›ktan sonra,
YDTF doldurma aflamas›na geçilir,

n YDTF’nin tam olarak doldurulmas›ndan
sonra merkezimiz taraf›ndan YDTF Onay› veri-
lir ve veritaban›na kay›t ifllemi tamamlanm›fl
olur,

n YDTF Onay› alan iflletme bu safhadan
sonra, kredi faiz desteklerinden yararlanabile-
cek duruma gelmifl olmaktad›r,

n YDTF’si onaylanan iflletmenin SYH yaz›-
l›m›n›, sistem üzerinden indirerek doldurmas›
ve merkezimiz taraf›ndan onaylanmas› halinde
de Destek Yönetmeli¤i kapsam›ndaki di¤er
destelerden yararlanabilecektir.

n YDTF’si ve güncel SYH’si bulunarak ve-
ritaban›na kay›tl› olan ancak, 2007 ve daha ön-
ceki y›llara ait KOB‹ Beyannamesi bilgileri ile
“KOB‹ Beyannamesi” güncelli¤ini kaybeden
iflletmelerimiz de yukar›daki tabloda belirtilen
belgeler ve ifllemler ile “KOB‹ Beyannamesini”
OST‹M Merkezimize ibraz ederek KOB‹ Be-
yannamesi güncelli¤ini sa¤lamal›d›rlar.

n Veritaban›na kay›tl›, güncel KOB‹ Beyan-
namesi ve YDTF’si olan ancak SYH’si güncel-
li¤ini kaybeden iflletmelerimiz de bulunmakta-
d›r. Bu iflletmelerimiz Kredi Faiz Desteklerin-
den yararlanabilecek olup, Yönetmelik ve Yö-
nerge kapsam›nda bulunan di¤er desteklerimiz-
den yararlanabilmek için de yeni dönem
SYH’si doldurarak merkezimiz taraf›ndan
onaylanmal›d›r. 

n Veritaban›na kay›tl› olan veya kay›t olma
aflamas›nda bulunan KOB‹’lerimizin bahsi ge-
çen tüm ifl ve ifllemler için Ostim Merkezimiz
ile temasa geçmelidirler. 

n ‹flletmelerimizin etkin temaslar› haline, ifl-
letmenin uzman personeli taraf›ndan bilgilen-
dirme yap›lacak ve hizmet ve desteklerimizin
ulaflt›r›labilmesi için azami özen ve gayret gös-
terilecektir.

Yukar›da bahsedildi¤i üzere, veritaban›na
kay›t s›ras›nda ve kay›tl› iflletmenin kredi prog-
ramlar› ve di¤er desteklerimizden yararlanabil-
mesi için KOB‹ Beyannamesi ve SYH güncel-
li¤i önem arz etmektedir. KOB‹ Beyannamele-
rinin güncellenebilmesi; Tüzel kifliler için, Ku-
rumlar Vergisi Beyannamesinin mali dönem
içinde ba¤l› bulundu¤u vergi dairesi taraf›ndan
onaylanmas›n› müteakip (Nisan 2009), gerçek
kifliler için ise, Gelir Vergisi beyannamesinin
mali dönem içinde ba¤l› bulundu¤u vergi daire-
si taraf›ndan onaylanmas›n› müteakip (Mart
2009) oluflan verilerinin merkezimize ibraz› ile

SYH’nin güncellenebilmesi de iflletmenin,
SYH güncelleme talebini Merkezimize yaz›l›
olarak bildirmesi ile mümkündür.

Desteklere daha kolay ulaflmak için verilerinizi güncelleyin
Mehmet Tezyetifl / KOSGEB Ostim fiubesi Müdürü

ASO Baflkan›na 
“hay›rl› olsun” ziyareti

1- 2008 Y›l› Kurumlar Vergisi Beyannamesi/Gelir 
Vergisi Beyannamesi veya Ayr›nt›l› Bilanço 
(Mali Müflavir Onayl›)

2- 2008 Y›l› Gelir Gider Tablosu (Mali Müflavir 
Onayl›)

3- 2008 Y›l›na ait 12 Ayl›k SSK Prim Tah. Fiflleri 
(M.M Onayl›)

4- 2008 Y›l›na ait 12 Ayl›k Ba¤-Kur Sig. Prim 
Listesi

5- Kapasite Raporu (Süresi geçerli olacak)

6- Sanayi Sicil Belgesi (var ise)

7- Ticaret Sicil Gazetesi (Kurulufl ve Son 

Yay›nlanan Tarihli)

8- fiirketlerde : ‹mza Sirküleri

* Gerçek Kifli-Esnaflarda : ‹mza Beyannamesi

O stim’de savunma sanayi alan›nda üretim yapan KO-
B‹’lerimiz 27-30 Nisan 2009 tarihleri aras›nda TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü ‹STANBUL’da

aç›lacak olan Türk Savunma Sanayi-
sinin en büyük fuar› say›lan “IDEF
2009 Uluslararas› Savunma Sanayi
Fuar›na” kat›lacaklar. Fuar süresince
Kuvvetlerin Lojistik Komutanl›klar›,
Yerli ve Yabanc› Savunma Ana Sana-
yi Firmalar› ile üst düzey iflbirli¤i ve
tan›t›m görüflmeleri yap›lacak. Üst
düzey görüflmeler Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesini
ad›na yine Ostimli firmalar›n temsiliyle gerçeklefltirilecek. 

Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi
Üyesi firmalar ilk ortak kat›l›m› gerçeklefltirecekleri IDEF

2009 fuar› için yo¤un bir haz›rl›k içindeler. Ortak kat›l›m, or-
tak temsil kapsam›nda firmalar›m›za sunulabilecek imkanlar
flunlar:

n Özel olarak tasarlanan stand›m›zda kümelenme logosu al-
t›nda küme üyesi firmalar›m›z›n logolar› ile birlikte firma un-
vanlar› yer alacak. 

n Tüm küme üyesi firmalar›m›z görüflmeleri için KÜ-
ME’ye ait stand› kullanabilecekler,

n Fuar›n ilk günü fuar ziyaretçisi olabilecekler,
n Küme gelifltirme ekibinin sunaca¤› tercüme hizmetlerin-

den faydalanabilecekler,
n SSM ile iflbirli¤i içinde planlanan Yabanc› Heyetlerin Os-

tim Stand›n› ziyareti s›ras›nda görüflme yapabilecekler,
n Fuar ziyareti için talep olmas› halinde organize edilecek

olan otobüs imkanlar›ndan faydalanabilecekler.
Fuar süresince firmalar›m›z›n tan›t›m›n›n yap›labilmesi

amac›yla haz›rlanan özel tan›t›m broflürü ve kataloglar› yurt içi
ve yurt d›fl›ndan kat›lacak olan ziyaretçilere, ana sanayi sat›nal-
ma birimlerine ve yurt d›fl› al›m heyetlerine ulaflt›r›lacak.

OST‹M Savunma Yan Sanayi
Kümelenmesi IDEF 2009’da
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E
konomik kriz Türkiye ve dünya
gündemindeki önemli yerini ko-
rumaya devam ediyor. Her na-

s›lsa ekonomik krizin olmad›¤›n› savu-
nanlar›n gündemlerinde bile ekono-
mik kriz var. Asl›nda geldi¤imiz nok-
tada ekonomik krizin var olup olmad›-
¤› de¤il de nedenleri üzerinde görüfller
ortaya konuluyor.

Normal rota nedenden sonuca
do¤ru gitmektir. Ancak özellikle vaka
bazl› araflt›rmalarda sonuçtan nedene
do¤ru inceleme yapmak da mümkün-
dür. Ben kriz psikolojisini sonuçlar› iti-
bariyle incelemek istiyorum. Kriz de
dâhil ola¤anüstü bir tehditle karfl›laflan
insan›n psikolojisi, sonuç olarak birbi-
rini takip eden de¤iflik dönemlerden
geçiyor.

‹lk önce “flok dönemi” yaflan›-
yor. Bu dönemde insanlarda korku,
endifle, kayg›, k›zg›nl›k, flaflk›nl›k hâ-
kim oluyor. Daha sonra “tepki dö-
nemi”ne geçiliyor. Bu dönemin en
belirgin özelli¤i inkâr veya yak›flt›ra-
mamak... Yani yaflad›klar›m›z›n asl›n-
da bizimle ilgili yoktur; bafl›m›za ge-
lenler baflka yerlerden gelmifltir. Bu
dönemin en önemli özelliklerinden bi-
ri de küçümsemedir. Yine bu döneme
paralel olarak içteki k›zg›nl›klar›n d›fla
vurdu¤u sorgulama ve öfke dönemleri
de yaflanabilmektedir. 

Yukar›daki süreçlerden sonra
olumsuzluklar› geride b›rakan yeni bir
dönem bafll›yor. “Onar›m dönemi”
denilen bu dönemde “Ne yapabili-

rim?” sorusuna cevap aran›yor. Bu
dönemde art›k mazeretlerin yerini
makul yaklafl›mlar almaya bafll›yor.
Meselelerin üstesinden gelmek için
politikalar ve çözümler gelifltiriliyor.

Tabidir ki yukar›daki süreçleri ken-
di ruh dünyas›nda, sosyal çevresinde,
iflyerinde, aile içinde yaflayan bireyler,
normal zamanda göstermedikleri dav-
ran›fllar gösterebilecektir. Özellikle
ekonomik krizden zarar gören kiflile-
rin beklenmedik zamanda beklenme-
dik davran›fllarda bulunmas›n› normal
karfl›lamak laz›m. 

Asl›nda normal insan›n psikolojisi
bir yana ellerinde yönetme gücü olan
yetkililerimizin psikolojik yap›lar› da
son derece önem arz etmektedir. Çö-
züm gelifltirme sorumlulu¤unda olan-
lar›n yukar›da zikredilen dönemleri bir
an önce atlatarak flok ve tepkiyi geri-
de b›rak›p onar›m dönemine girmeleri
gerekiyor. “Bizde asl›nda kriz yok” gi-
bi bir inkâr yaklafl›m›, “bu krizin asl›n-
da bizimle ilgisi yok” gibi bir tepki
yaklafl›m› ya da “bu dönemde bece-
riksizler, iflini iyi yönetemeyenler bat›-

yor” gibi suçlay›c› yaklafl›mlar onar›m
dönemini geciktirmesi aç›s›ndan da
vakit kayb›d›r. Vakit kayb›n›n ötesinde
yöneticilerimiz taraf›ndan olumsuz
motive edilmek, toplumsal olarak
olumsuz etkilendi¤imiz bir süreçtir.
Geçenlerde sinirli bir esnaf›m›z›n fer-
yad›na flahit oldum. Bünyesinde 15
kifli istihdam ederken flu anda 4 kifli
kald›¤›n›, batmak üzere oldu¤unu ifa-
de eden flah›s 15 y›ld›r baflar›yla mev-
cut iflini yapt›¤›n› söyleyerek, ”bece-
riksiz ve ifli iyi yönetemeyen biri ol-
sayd›m 15 y›ld›r nas›l ayakta kal›rd›m.
Son aylarda m› beceriksiz oldum” di-
ye feryat ediyordu. 

Krizle ilgili olumsuzluklar bireylerin,
çaresizlik, güvensizlik, kayg›, korku,
endifle, öfke, gerginlik, yaln›zl›k, istek-
sizlik, ve motivasyon azalmas› gibi
duygular›n› besleyecek ve çevreye
olumsuz davran›fllar göstermelerine
yol açacakt›r. Hepimizin birbirimizi
idare edece¤i bir dönem yafl›yoruz.
Bu idareyi bafltaki idarecilerimizden
de bekliyoruz.

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

Krizin psikolojisi

‹
flitme kayb› olan ya da duyma
sorunu yaflayan çocuklar, gençler
ve ileri yafltaki kifliler için 22

dilde konuflan iflitme cihaz› geliflti-
rildi. Dünyada h›zla yayg›nlaflan bu
yeni cihaz›n iflitme kayb› olan ço-
cuklar›n yan› s›ra genç ve yafll›larda
ortaya ç›kan iflitme kay›plar›n› da
önemli oranda çözdü¤ü ve gerçe¤e
en yak›n ses kalitesinde duyma ga-
rantisi verdi¤i belirtiliyor. ‹flitme
kayb› olup da flimdiye kadar klasik
iflitme cihazlar›yla duyulamayan kufl
sesi, su sesi, müzik sesi gibi ince
seslerin de bu yeni cihazla art›k du-
yulabilecek.  

Bu alanda dünyan›n önde gelen
kurulufllar›ndan olan Danimarka
merkezli Widex adl› kurulufl taraf›n-
dan gelifltirilen ve Mind 440 ismini
tafl›yan cihaz ak›ll› konuflma fonksi-
yonuyla kullan›c›lar› her konuda
yönlendiriyor. Kullan›c›lar› pili bitti-
¤inde uyar›yor ve cihaz›n hangi
programda kullan›ld›¤›n› söylüyor.
Cihaz en gürültülü ortamlarda bile
normal ses ile gürültüyü birbirinden
ay›rarak etkili bir ses kalitesi yarat›-
yor. Cihaz›n tüm estetik kayg›lar›
karfl›layacak bir tasar›ma ve kula¤›n
içine yerlefltirildi¤inde görünmeye-
cek kadar küçük ölçülere sahip oldu-
¤u belirtiliyor. 

22 dilde konuflan 
iflitme cihaz› 
gelifltirildi
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Üniversiteler PV Teknolojilerini tan›tt› 

l“PV Teknolojileri” konu bafll›kl› toplant›
Ostim Teknokent toplant› salonunda ger-

çeklefltirildi. Aç›l›fl konuflmas›n› ODAGEM
Genel Koordinatörü Prof.Dr. Engin K›l›ç’›n
yapt›¤› toplant›da baz› Ostim firmalar›, ODTÜ
Fizik Bölümünden Prof.Dr. Raflit Turan ile Ga-
zi Üniversitesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Sü-
leyman Özçelik ile Enerji ve Tabi Kaynaklar

Bakanl›¤› dan›flmanlar›ndan Halil Tokel PV
Teknolojileri konusundaki çal›flmalar›n› ve gö-
rüfllerini aktard›lar. 

Toplant› sonunda bakanl›k ad›na sorular›
cevapland›ran Tokel, teflvik konusunda çal›fl-
malar›n h›zla devam etti¤ini ve konu ile ilgili
olarak firmalar›n da görüfllerinin önemli ol-
du¤unu vurgulad›.

‹‹fi‹M Kümesi faaliyetleri-
ne ekonomik kriz söy-
lemlerine itibar etme-

den sektörün gelece¤e yöne-
lik iflbirli¤i çal›flmalar› ve
projelerine aral›ks›z devam
ediyor. 

Ostim ‹fl ve ‹nflaat Maki-
neleri Kümesi (‹fi‹M) yarat›-
lan sinerjinin ilk somut
meyvesini de elde etti. ‹fi‹M
Kümesi Petrol Ofisi (PO) ile
yapt›¤› bir dizi görüflme
sonras› üyelerinin akarya-
k›t maliyetlerini düflürmek
için toplu akaryak›t al›m
sözleflmesi yapt›. 

Kümenin üniversite tara-
f›n› oluflturan Çankaya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Güvenç, Ostim OSB
Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n ve Çankaya
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekan› Prof. DR.
Levent Kandiller ile küme
yürütme kurulu ve sektör
üreticileri bir araya geldi.

Kahvalt›l› toplant›da top-
lu akaryak›t al›m›na iliflkin
sözleflme imzaland›. Yap›lan
sözleflmeden yaklafl›k 70 fir-
ma yararlanacak.

Öte yandan kümenin
bundan sonraki faaliyetle-
rinde yol haritas›n› olufltur-
mak amac›yla yap›lacak

swot analizi için kat›l›mc›-
lara yönelik anket düzen-
lendi. Ankette ‹fi‹M Küme-
sinin güçlü ve zay›f yönleri
ile f›rsat kriterleri baz›nda
de¤erlendirmeleri al›nd›. 

Kümenin Yürütme Kuru-
lu Üyelerinden Karke Maki-
na firmas›n›n destekleyici
oldu¤u kahvalt›l› toplant›da
‹fi‹M Kümesi Koordinatörü
Bülent Çil, küme çal›flmala-
r› hakk›nda özet bilgiler
verdi.  Buna göre küme sek-
tör firmalar›na yönelik ola-
rak Çankaya Üniversitesi
taraf›ndan endüstri mühen-

disli¤i, iflletme, uluslararas›
iliflkiler alanlar›ndan 22 ö¤-
rencinin kat›ld›¤› projeler
yürütülüyor. Küme koordi-
natörlü¤ünce yap›lan su-
numda 2 adet AB projesinin
devam etti¤i, sektöre yöne-
lik anketlerin yap›ld›¤›, KO-
MATEK fuar›nda yer alma-
s› için küme üyelerinin bil-
gilerini kapsayan rehber
haz›rland›¤›, KOSGEB des-
telerinden daha etkin yarar-
lan›lmas› yönünde iflbirli¤i
yap›ld›¤› kaydedildi. 

Toplant›ya kat›lan Çanka-
ya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Güvenç, Mü-
hendislik Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Levent Kandiller
ve ‹fi‹M yürütme kurulu
üye ve firma temsilcileri
daha sonra OSB’nin toplu
a¤aç dikim törenine de kat›-
larak, fidan diktiler. 

‹fi‹M Kümesi “ifline” bak›yor

fiimdi salland›n›z fark ettiniz mi? Hoop! Bir kere da-
ha! Bunu da m› fark etmediniz? Oysa yerküremizde sü-
rekli küçük fliddette sallant›lar oluyor. Bunlar› fark etme-
di¤imiz için çürük evler infla ediyoruz, sonra da fliddeti
büyük bir deprem oldu¤unda fele¤imizi flafl›r›yoruz. ‹nfla
ettik, flafl›rd›k demedim çünkü fliddeti büyük depremler

1939’dan -Erzincan- ve hatta
tabii ki daha öncesinden beri
oluyor. Ama bizim kültürü-
müzde kay›t tutma al›flkanl›¤›
yok, ölçümleme ve geçmiflten
ders alma maalesef yok. Ahh
ah! Her seferinde çabucak
unutulmufl yaflanan felaketler.
1999 depremi sanki ilk defa
olmufl gibiydi bu ülkede. Bu-
radan nereye varaca¤›m› anla-
d›n›z. Gündem ekonomik kriz
olunca… Her seferinde bu son
krizmifl gibi davranm›yor mu-
yuz? Çürük temel üzerine infla
edilen güzel görünüfllü evler
gibi, kriz geçince çürük temel

üzerine güzel görünüfllü firmalar infla etmiyor muyuz?  
Bir aralar s›k duydu¤unuz bir sözü hat›rlatmak istiyo-

rum: Deprem de¤il, çürük bina öldürür. Bunu flirket ha-
yat›na uyarlarsak: Ekonomik kriz de¤il, stratejik çal›flma
yapmamak bat›r›r! 

Stratejik çal›flma nedir? ‹flleri yapmak de¤il, yap›l›fl
flekilleri üzerinde çal›flmakt›r. Bu ise bir lideri hedefleri-
ne götürecek en önemli beceri; yeni ifl yapma yollar› ta-
sarlama, var olanlar› iyilefltirme. Bir iflletmenin temelleri
dedi¤imizde ifl sistemleri akl›m›za gelmeli. ‹fl sistemleri
infla edilmemifl yani temelleri sa¤lam at›lmam›fl iflletme-
lerden zaten her sene bir dolu batan var tüm dünyada,
bunun için ekonomik krize gerek yok. Kriz bunlar› h›z-
land›r›yor sadece. Krizden güçlenerek ç›kan firmalar ise
iflte bu stratejik çal›flma dedi¤imiz fleyi yapanlar. Evet,
az›nl›ktalar, her konuda oldu¤u gibi ifl dünyas›nda da di-
sipline olup, kendini gelifltirip, do¤ruyu yapanlar az›nl›k-
ta tabii ki. Bence iflin ac›kl› yani flu ki, herkes ama her-
kes bunu yapabilir, özel bir kabiliyet gerekmiyor sadece
bir bak›fl aç›s› de¤iflikli¤inden baflka! 

Basit reçetemiz flu: Bir iflletmedeki ifllerin yüzde 95’i
rutin oldu¤una göre, bunlar›n nas›l yap›lacaklar› sistem-
ler haline getirilip çal›flanlar›n ellerine verilir ve sonra ifl-
lerin yap›l›fl flekilleri yani ifl sistemleri ifl sahibi ve yöne-
ticiler taraf›ndan sürekli iyilefltirilir ve hedeflere gider-
ken de gerektikçe s›f›rdan yeni sistemler gelifltirilir. Bir
anlamda hedefin nas›l gerçeklefltirilece¤i sistemlerle ta-
sarlan›r. Çünkü hedefin kal›c› olmas› da buna ba¤l›d›r.
Rekabetle bafl etmenin, krizleri atlatman›n, iflletmedeki
her sorunun çözümü budur. Keflke bunu Türkiye’deki
tüm KOB‹ patronlar›na anlatabilsem! Neyse ki en az›n-
dan bizimle çal›flan ifl sahiplerine anlatabildik. Geçenler-
de bir tanesiyle konufluyordum, bizimle çal›flmaya baflla-
d›¤›nda iflletmesini kapatmak üzere olan bir ifl sahibi.
Kendisi, krizi son derece rahat ele ald›¤›n›, art›k her fleye
sistem düflüncesiyle yaklaflt›¤› için do¤ru yapt›¤› sürece
krizin onu etkilemeyece¤ini bildi¤ini söyledi. Son dere-
ce mutlu oldum. Yak›nda internet sitemizde iflletme yö-
netimini stratejik çal›flmaya dayand›rmay› ö¤renen KO-
B‹ patronlar›n›n krizi nas›l karfl›lad›klar›na dair bir bö-
lüm olacak, takip etmenizi öneririm.  

Bu kriz bana çokça Atatürk’ü düflündürüyor. Acaba
28 Ekim 1923’te Atatürk ne düflünüyordu? “Hadi yar›n
Cumhuriyet ilan edelim” dememiflti san›r›m. Bunu çok
önceden planlam›flt› ve buna göre de stratejik çal›flma
yapm›flt› (bkz. Su Ç›lg›n Türkler). Günler, haftalar boyu
planlar, planlar... Üstelik savafl gibi ola¤anüstü bir hal s›-
ras›nda. “Ben de bir Türk anas›ndan do¤mad›m m›?
Türk analar› daha Mustafa Kemal’ler do¤urmayacak
m›?” sözü alçakgönüllülük olarak alg›lanabilir. Oysa
bence burada Ulu Önder bir gerçe¤e iflaret ediyor, lider-
li¤in sadece belli kiflilere has olmad›¤› gerçe¤ine. Genç-
li¤e hitabesinde, aran›zdan bir “lider” ç›karsa cumhuri-
yeti kurtar›n demiyor. “Bu ahval ve flerait içinde dahi”
herkesin vazifesi olarak bildiriyor, yani herkes lider ola-
bilir diyor ve eminim kimler üstüne al›n›rsa onlar›n lider
olaca¤›n› da içinden biliyor. Biraz s›ra d›fl› ve büyük dü-
flünen Mustafa Kemal koskoca bir devlet kurduysa, e
herhalde siz de KOB‹’nizi krizden baflar›yla ç›karabilir-
siniz. Lütfen üstünüze al›n›n, çünkü birkaç ay önce “‹m-
dat! Kendimi lider gibi hissetmiyorum!” adl› makalemde
söylemifltim, siz iflletmenizi kurmakla çoktan lider oldu-
nuz. Ben size inan›yorum ve söz veriyorum. Stratejik ça-
l›flma yapmaya bir bafllay›n, hayat›n›z de¤iflecek.

Batmak için ekonomik
krize gerek yok!

Subegüm
BULUT

subegum@ozgurkasifler.com
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““HHedefsiz ve amaçs›z
baflar›ya ulafl›lama-
yaca¤›n›n bilinci

ile” global bir marka olabilmek
için 1987 y›l›nda kurulan ME-
KA, beton santrali imalat› üze-
rinde uzmanlaflm›fl bir ihtisas
firmas› olarak yerini koruyor.

Ankara Ostim Sanayi Bölge-
si’nde faaliyetlerine bafllayan
MEKA; artan talepleri karfl›la-
yabilmek ad›na, Baflkent Orga-
nize Sanayi Bölgesi ile Eskifle-
hir Organize Sanayi Bölgesinde
modern fabrikalar kurmufl ve
flu anda üç birimde toplam 30
bin m2 kapal› alanda 35’i mü-
hendis, toplam 250 çal›flan ile
üretim faaliyetlerine devam edi-
yor. MEKA, Ostim Sanayi Böl-
gesinde tafleronlar› ile birlikte
500’ün üzerinde çal›flana istih-
dam sa¤layan en önemli firma-
lardan biri. 

MEKA A.fi. Genel Müdürü
Mehmet Kaybal yapt›¤› aç›kla-
mada, “Firmam›z›n kalitesinin
çal›flanlar›m›z›n kalitesiyle bafl-
lad›¤› düflüncesi ile iddial›, ye-
tenekli ve yarat›c› gençleri ça-
l›flt›rmak ve ülkemiz gençleri-
nin istihdam›na katk›da bulun-
mak önceliklerimizdendir. Üre-
tim ve Ar-Ge birimlerinde alan-
lar›nda uzman çal›flanlar bulu-
nan MEKA’da sat›fl ve pazarla-
ma konusunda da güçlü bir
ekip oluflturulmufltur” diye ko-
nufltu.

Ürünlerinin büyük ço¤unlu-
¤unu ihraç eden MEKA’n›n pa-
zarlama bölümünde; ‹ngilizce,
Rusça, Arapça, Frans›zca, Türk-
çe, ‹spanyolca, Romence dilleri-
nin tümünde pazarlama faaliye-
ti yürütebilme kapasitesinde
a¤›rl›kl› olarak sat›fl e¤itimleri
alan makine mühendisleri yer
al›yor.

Yürünmüfl yollardan gitmek 
yerine yeni yollar açt›k

Son 10 y›lda ihracat üzerine

odaklanan MEKA, d›fl piyasan›n
beklentilerini karfl›layabilmek
ad›na önce tasar›m ve Ar-Ge bi-
rimini güçlendirdi. Yeni yollar
açt›klar›n› vurgulayan Kaybal,
bu kavram› flöyle aç›klad›: 

“Bilindi¤i gibi sanayi devri-
minin ard›ndan endüstride ve
beraberinde teknolojide, özellik-
le 19. yüzy›ldan itibaren son de-
rece h›zl› geliflmeler yaflanm›fl-
t›r. Makineleflme ve seri üre-
tim; artan tüketim talebini kar-
fl›lama konusunda çözüm olarak
görülmüfltür. Ayn› ürünü, çok
say›da üretebilen birçok iflletme
ortaya ç›karken tasar›m›n öne-
mi giderek artm›flt›r. Bu öne-
min bilincinde olan firmam›z,
standart beton santralleri üret-
mek yerine müflteri beklentile-

rini ve ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
bilen özel santraller gelifltirmifl-
tir. Bu sayede tüm dünyada bi-
linirlili¤e sahip birçok özel in-
flaat projesinde MEKA BETON
SANTRALLER‹ kullan›lm›flt›r.”

“Marka olabilmenin yolu 
do¤ru bir stratejinizin 
olmas›d›r”

“Profesyonellerin tercihi” slo-
gan›yla kaliteli üretim ve so-
runsuz beton santralleri imaj›n›
yerlefltirmeye çal›flan MEKA,
müflterilerine sadece ürün sat-
makla kalmay›p, onlar›n ihti-
yaçlar›n› belirleyip uygun sant-
ral projelendirmesini yap›yor
ve finansal dan›flmanl›k hizmeti
de vererek müflterilerine anah-
tar teslim beton fabrikas› kuru-
yor. Müflteri memnuniyetini il-
ke olarak benimseyen firma,
MEKA marka beton santraline
sahip olman›n, haz›r beton üre-
timi sektöründe ayr›cal›k ve

avantaj olarak alg›lanmas›n›n
sa¤lanmas› ve marka ba¤›ml›l›-
¤›n›n oluflturulabilmesini amaç-
l›yor. Bu stratejiler çerçevesin-
de yürütülen faaliyetler sonu-
cunda tüm dünyada kapasitesi
yüksek ve kurumsallaflm›fl müfl-
teri portföyü oluflturan ME-
KA’n›n öncelikli hedefi önü-
müzdeki 5 y›l içerisinde 500
santral üretimi ile alan›nda li-
der konuma gelmesi. Bu hedefe
ulaflabilmek ad›na stratejik
plan oluflturan MEKA Beton
Santralleri olarak; Türk Sanayi-
sinin lokomotif iflletmeleri ara-
s›nda yer alarak Türkiye’nin
kalk›nmas›na destek vermeyi
de hedefliyor.

“Krizleri ihracat ile aflt›k”

‹lk olarak 2001 y›l›nda güçlü
etkisini hissetti¤imiz ekonomik
kriz, firmay› ihracata daha faz-
la yöneltmifl. Bugün, üretiminin
yaklafl›k yüzde 85’ini ihraç
ederken, 4 k›tada Amerika Bir-
leflik Devletleri, ‹ngiltere, Fran-
sa, Birleflik Arap Emirlikleri,
Katar, Bahreyn, Bangladefl, Lib-
ya, fiili, Bulgaristan, Sibirya,
Makedonya, Kazakistan, Rusya,
Cezayir, Fas, Polonya dâhil
40’tan fazla ülkede yüzlerce be-
ton santrali bulunan bir dünya
markas› olduk.  

Türkiye ‹hracat›lar Meclisi
(T‹M), 2007 Türkiye ‹hracat Y›l-
d›zlar› listesinde yer alan ME-
KA, 2007 y›l›nda yüzde 90’›n› ih-
raç etmifl. 2008 y›l›nda ise ihra-
catta yüzde 54 oran›nda art›fl ile
sektöründe rekor k›ran MEKA,
2009 y›l›nda da yaflanan küresel
krize ra¤men büyüme h›z› yük-
sek ülkelere ihracat yapma üze-
rine yo¤unlaflm›fl ve 2008 y›l›
itibariyle 50 milyon USD’nin
üzerinde ciro elde edilmifl. 32
milyon USD direkt ihracat, 8
milyon USD ihraç kay›tl› sat›fl
ve indirekt ihracat, 10 milyon
USD yurt içi sat›flla sektöründe
liderli¤ini kan›tlam›fl bir firma
olduklar›n› belirten MEKA Ge-
nel Müdürü Kaybal, ülke ekono-
misine ve Ostim’in geliflimine
destek vermekten dolay› da gu-
rurlu olduklar›n› belirtti. 

OST‹M’in marka firmalar›ndan MEKA A.fi, krizi bafla-
r› ile yönetme konusunda örnek oluyor. Firma
yetkilileri yakalad›klar› baflar›y›; Kaliteli Çal›flan-
lar, Kaliteli Ürünler, Özgün Tasar›m ve ‹hracat
Yetene¤i gibi özelliklerine ba¤l›yor.

‘MEKA MODELI’

lMEKA taraf›ndan tasarla-
narak üretilen ve Onur

Beton ad›na ‹stanbul’da kuru-
lumu yap›lan beton santrali
“2007 KOB‹ çevre ödülü” ald›.
Ayn› tesis Avrupa Haz›r Be-
ton Birli¤i taraf›ndan; d›fl gö-
rünüm, çevreyle uyum, çevre
ve insan sa¤l›¤›na zarar ver-
meme, hava kalitesinin ko-
runmas› ve ifl güvenli¤i gibi
birçok yönden denetlenmifl ve
Çevre Ödül Program› kapsa-
m›nda “Avrupa’n›n en iyi üç
tesisi” aras›na girdi.

Londra Heahtrow Havaala-
n›n›n inflas›nda kullan›lmak
üzere gereken üstün özellikte-

ki beton santralinin üretimi
ve kurulumu MEKA taraf›n-
dan yap›ld›.

Ortado¤u’nun en büyük ka-
pasiteli beton santrali MEKA
taraf›ndan tasarlanarak üre-
tilmifl ve Katar’a kurulumu
yap›ld›. MEKA markas›, Orta-
do¤u, Körfez ülkeleri ve Rus-
ya’da beton santrali al›m›
planlayan müflterilerin akl›na
gelen 3 markadan biri. 

Türkiye’nin tek seferde en
fazla beton dökebilen, en bü-
yük kapasiteli beton santrali
MEKA taraf›ndan tasarlana-
rak üretildi ve Marmaris’e
kurulumu yap›ld›.

Meka Beton Santrallerinin dünyada
bilinirlili¤ini sa¤layan baz› projeler:

Krizleri yendi

marka oldu

MEKA A.fi. 
Genel Müdürü 
Mehmet Kaybal
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OOstim Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan KO-
B‹’lerin, sat›fl-pazarlama

alan›nda çal›flan personeline yö-
nelik olarak tasarlanan, çal›flan-
lar›n ifl performans›n› artt›rma-
s›n›n yan› s›ra kiflisel
geliflimine de artt›r-
mak amac›yla ‹stan-
bul Kültür Üniversite-
si ‹flbirli¤i ile “Proak-
tif Davran›fl ve Yürek-
ten Hizmet E¤itimi”
düzenlendi. 

ODEM Genel Mü-
dürü M. Burcu Öz-
türk, ‹KÜSEM iflbirli-
¤i ile gerçeklefltirilen,
e¤itimin Ankara da
bir ilk oldu¤unu söy-
ledi. Öztürk, Zafer Er-
koç taraf›ndan verilen
özel e¤itime çok talep
ald›klar›n›, 25 kiflilik
bir kat›l›m sa¤land›¤›-
n›, kat›l›mc›lardan
al›nan geri bildirimle-
rin de olumlu oldu¤u-
nu söyledi. Öztürk,
“Kat›l›mc›lar›n mem-
nuniyeti ifl hayat›nda
fark yaratacak ve
günlük yaflama da de-
¤er katacak bu e¤itim-
leri devam ettirmemiz
konusunda bize cesa-
ret verdi. Kariyerinde ve yafla-
m›nda bu farkl›l›¤› yaflamak is-
teyen tüm kat›l›mc›lar›m›z› e¤i-
timlerimize bekliyoruz” diye
konufltu.  

ODEM e¤itimine iliflkin gö-
rüfller:

KEY MEN ‹LAÇ SANAY‹- 
Yasemen Çal›flkan- 
Yönetici Asistan›
“Tan›t›mda yap›lan e¤itim

içeri¤inden daha fazla içeri¤i
olan bir program oldu¤unu
ikinci günün sonunda edindi-
¤im bilgilerle gördüm. Günü-
müzde çok önemli oldu¤unu
fark etti¤imiz insanlarla ileti-
flim kurma sanat›n›n yollar›n›,
uygulan›fl›n› gösteren, deneyim-
leriyle anlatan profosyonel bir
e¤itimciden s›rad›fl› tarz›yla
herkesin dikkatini asl›nda bu
e¤itim program›nda bulunan
her konunun sadece ifl yaflam›n-
da de¤il hayat›m›z›n her alan›n-
da önemli oldu¤unu gösterdi¤i-
ni söylemek san›r›m bireysel
geliflime ne kadar kat›k›da bu-
lundu¤unu anlatmaya yeterli
olacakt›r. 

E¤itim ‹çeri¤ini ve daha faz-
las›n› bize 2 gün içinde bekledi-
¤imden çok iyi bir performans-
la ve bilgi birikimiyle sunan
Zafer Erkoç' a ve  ODEM'e böy-
le bir organizasyon düzenledi¤i

için teflekkür ediyorum.”
AKSÖZ MAK‹NA- 

Hakan SABBA⁄- Sat›fl Sorumlusu
“Geçen hafta kat›ld›¤›m›z

Proaktif Davran›fl Gelifltirme
E¤itimi gerçekten çok yararl›

bir e¤itimdi.Gerek konu gerek-
se e¤itmen seçimi çok iyiydi.
Bu e¤itim bana hayat›mda yap-
t›¤›m davran›fllar› tekrar dü-
flünme f›rsat› verdi. Daha ol-
gun, daha sab›rl› düflünme ve
hareket etme fikrini afl›lad›. Ta-
bi ki Zafer Erkoç hocan›n yak-
lafl›m›, davran›fllar›, örnekleri
gerçekten mükemmeldi. Çok et-
kili ve faydal› bir e¤itim ald›¤›-
m› düflünüyorum.”

AT‹K ASANSÖR- 
Sedat GÜLBAHAR- Sat›fl Temsilcisi 
“Ostim Dan›flmanl›¤›n düzen-

lemifl oldu¤u Proaktif Davran›fl
Gelifltirme ve yürekten Hizmet
E¤itimine kat›ld›m ve çok bafla-
r›l› buldum. Bu tür e¤itimlerin
bizim gibi kendisini yenilemeye
ve gelifltirmeye çaba gösteren
iflletmelere yarar getirece¤ini
düflünüyorum. Özellikle sizlerin
arac›l›¤›yla ö¤retmenimize bir
daha teflekkür etmek istiyorum.
Çal›flmalar›n›z›n devam etmesi-
ni bekliyorum, teflekkür ede-
riz.”

ERKAN MAK‹NA- 
Sibel DEM‹R-Sat›fl Ekibi ad›na
“Firmam›z Erkan Makina

Metal ve Tek.Tic.Ltd.fiti. (Do-
nanma Endüstriyel Teknik Mar-
ketleri) ad›na sat›fl ekibimizden
7 kifli ile kat›ld›¤›m›z Proaktif
Sat›fl ve gönülden hizmet e¤iti-

mi son derece e¤lenceli ve ra-
hat bir ortamda geçti. Hocam›z
Zafer Bey 'in rahat tav›rlar›
gruba da yans›d›. ‹letiflim kur-
ma ,stresi yenme ,kendimizi ve
davran›fllar›m›z tan›ma gibi
özel ve ifl yaflam›nda önemli nü-
anslar›  farketmeyi ve kontrol
etmeyi sa¤layacak bilgiler edin-
dik.‹yi bir ekip oluflturmak ve
iyi bir tak›m oyuncusu olmak

ad›na birçok fayda sa¤layaca¤›-
n› düflünüyoruz. Hocam›za, ve-
sile olan Ostim E¤itim ve Da-
n›flmanl›k A.fi.'ye ve her zaman
insana yat›r›m yapan de¤erli
firma sahiplerimize teflekkür
ederiz.”

‹KMAL TEKN‹K A.fi-
Nebi Gençay-Ma¤aza Müdürü
“3-4 Nisan 2009 tarihinde Os-

tim Dan›flmanl›k bünyesi alt›n-
da gerçeklefltirilen “Proaktif
davran›fl ve Yürekten Hizmet
konulu e¤itiminize kat›ld›m.
E¤itmenimiz Zafer ERKOÇ ko-
nusuna son derece hakim, ener-
ji seviyesi yüksek, anlat›m dili
son derece ak›c› ve yal›n, ör-
neklemeleri ve müdahaleleri ye-
rinde ve do¤ru, kibirli de¤il ve
aksine arkadaflça davran›fllar

sergilendi. Farkl› ki-
flileri (‹lk defa karfl›-
laflan kiflileri) ekip
ruhu içersine soka-
bilme özelli¤ine sa-
hip, kendisini dinle-
tiyor ve kendiside
dinleyerek yorum
katabiliyor.”

TEAMPREVENT- 
T.Burçak Arpak- 
‹SG Uzman›

“ODEM organi-
zasyonu ile gerçek-
lefltirilen Proaktif
Yaklafl›mlar ve Yü-
rekten Hizmet E¤iti-
minin mevcut bilgi-
lerimi hat›rlatmas›,
hizmet sektöründeki
püf noktalar›n alt›
çizilerek verilen hiz-
met kalitesinin art-
t›r›lmas› noktas›nda
benim için çok fay-
dal› oldu¤unu düflü-
nüyorum. Say›n Za-
fer Bey'in ve ODEM
organizasyonlar›n›n
verdi¤i güvenle ka-
t›ld›¤›m bu e¤itimde

ço¤u insan›n önyarg›l› olarak
akl›na gelebilecek 12 saatlik bir
sürenin bu kadar keyifli ve ak-
tif olarak kat›l›m›m›z›n sa¤la-
narak geçece¤ini aç›kcas› ben
de tahmin edemezdim. Hocam›z
Zafer Bey'e ve ODEM yetkilile-
rine kalite anlay›fllar› için te-
flekkür ediyoruz.”

OST‹M Dan›flmanl›k ve E¤itim Merkezi (ODEM) ile ‹stanbul
Kültür Üniversitesi iflbirli¤iyle “Proaktif Davran›fl Ve Yürek-
ten Hizmet“ e¤itimi gerçeklefltirildi.

“Proaktif ve Yürekten” e¤itimler
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IIASP’nin (Uluslararas› Bi-
lim Parklar› Birli¤i) tan›-
m›na göre Teknopark; bir

veya birden fazla üniversite,
yüksek ö¤retim kurumu veya
araflt›rma merkezi ile resmi
veya faaliyet baz›nda iliflkili,
bünyesinde bilgiye ve ileri tek-
nolojilere dayal› sanayi firma-
lar›n›n kurulup geliflmesini
teflvik etmek üzere tasarlan-
m›fl, içinde yer alan kirac› fir-
malara, teknoloji transferi ve
ifl idaresi konular›nda destek
sa¤layacak yönetim fonksiyo-
nuna sahip, teflvik ve mülkiye-
te dayal› bir teflebbüstür.

Teknoloji üretmenin dört te-
mel ö¤esi vard›r:

1. Araflt›rmac› niteli¤ine sa-
hip insan gücü,

2. Yeterli bilgi birikimi,
3. Yeterli finansal kaynak, 
4. Programl› Ar-Ge çal›flma-

s›.
Teknoloji gelifltirmede, bu

ö¤eler do¤rultusunda dünyada
birçok yöntem ve birliktelik
denenmifltir. Bunlardan en ve-
rimlisinin üniversite- araflt›r-
ma kurumlar› ve sanayi ara-
s›ndaki diyalogla oluflmufl bir-
liktelikler oldu¤u görülmüfltür.

Teknoloji üretmenin dört te-
mel ö¤esi do¤rultusunda tek-
noparklar›n amaçlar›; bilim ve
teknoloji alanlar›nda yetiflmifl
insan gücünden yeni giriflimci-
ler yaratmak, üniversite ve Ar-
Ge kurulufllar›nda birikmifl
bilginin nitelikli giriflimcilerin
kurdu¤u teknoloji odakl› fir-
malar arac›l›¤› ile ticarileflme-
sini sa¤lamak, teknoloji ba¤-
lant›l› sanayi kollar›n›n bulun-
duklar› yerlerde güçlenmeleri-
ne destek olmak, uluslararas›
alanda rekabet gücünün yük-
seltilmesine yard›mc› olmak-
t›r. Böylece hem üniversitele-
rin e¤itim, ö¤retim, araflt›rma
faaliyetlerinin desteklenmesi
ve verece¤i hizmetlerin zengin-
leflip etkinleflmesine hem de

teknolojiye dayal› bölgesel ve
ekonomik geliflmenin h›zlan-
mas›na katk› sa¤lanmas› söz
konusu olur. 

Türkiye’de Teknoparklar
4691 say›l› Teknoloji Gelifltir-
me Bölgeleri Kanunu kapsa-
m›nda var olurlar.

KKuulluuççkkaa MMeerrkkeezzii ((‹‹NNKKÜÜBBAA--
TTÖÖRR -- ‹‹llkk AAflflaammaa MMeerrkkeezzlleerrii))
nneeddiirr??

Kuluçka Merkezinin amac›,
yenilikçi teflebbüsleri teflvik et-
mek, teknolojiye dayal› firma-
lar›n kuruluflunu h›zland›r-
mak, yaflama ve büyüme oran-
lar›n› yükseltmek, sürekli ve
kalifiye ifller yaratarak ekono-
minin geliflmesine ve bu gelifl-
meleri teflvik eden kaynakla-
r›n etkin kullan›lmas›na yar-
d›mc› olmakt›r.

Kuluçka merkezleri; 
• Yeni kurulan ileri teknolo-

ji-inovasyon giriflimlerinin olu-
flumu ve geliflimini destekle-
mek için uygun alt yap› hiz-
metleri (ofis, telefon, internet,
toplant› salonu, vb.) sunar.

• Yüksekö¤retim kurumla-
r›yla iflletmeler aras›nda bilgi-
teknoloji transferine arac›
olur.

• Bilimsel araflt›rmalar›n ti-
cari uygulamalarla bütünlefl-
mesini destekler.

• Üniversite mezunlar› için
istihdam kapasitesini artt›r›r. 

Türkiye’de Kuluçka Merkez-
leri, 4691 Say›l› Teknoloji Ge-
lifltirme Bölgeleri Kanunu kap-
sam›nda var olurlar, tüm dün-
yada oldu¤u gibi teknoparklar-
la iç içe çal›fl›rlar. 

Kuluçka merkezleri; yenilik-
çi ifl fikirlerine sahip giriflim-
cilerin geliflimlerini besleyen,
Teknoparklar, iflleri büyüyen
giriflimcileri destekleyen or-
tamlar yarat›rlar. Giriflimcile-
rin baflar›s› teknoparklar için
de baflar› göstergesidir.

Teknopark (Teknoloji Gelifltirme Bölgesi) Nedir? 
Necip ÖZBEY / ODTÜ Ostim Teknokent

OOST‹M Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki firmalar›n
ihracatta karfl›laflt›¤› so-

runlara çözüm üretmek ve ihra-
cat yapmak isteyen firmalara des-
tek olmak amac›yla OST‹M Da-
n›flmanl›k ve E¤itim Merkezi
(ODEM) ve ‹hracat Gelifltirme
Etüt Merkezi (‹GEME) iflbirli¤i
ile ücretsiz dan›flmanl›k hizmetle-
ri veriliyor.

KOB‹’ler, ‹GEME uzmanlar›n-
ca verilen dan›flmanl›k hizmetle-
rinden Perflembe günleri saat
14:00-17:00 aras›nda ücretsiz ya-
rarlanabiliyor. Dan›flmanl›k hiz-
metleri kapsam›nda firmalar dâ-
hil olduklar› sektörel gruplara
göre kendi sektörlerinde uzman
kiflilerle görüflme imkân› da bu-
luyor. Y›l sonuna kadar sürecek
olan ücretsiz dan›flmanl›k hizmet-
lerinden yararlanan firmalar, e¤i-
tim sisteminin yararl› oldu¤unu

belirterek ODEM ve ‹GEME’ye
teflekkür ettiler. ‹GEME Sanayi
Daire Baflkan› Dr. Sevim Yalç›n
böyle bir çal›flman›n geçen y›l da
OST‹M’de gerçeklefltirildi¤ini,
verim al›nmas› ve talep üzerine
bu y›l da ihracatç›lara destek
vermeye devam edeceklerini söy-
ledi. Savunma Sanayi ve ‹fl Maki-
nalar› Küme firmalar› ile a¤›rl›k-
l› olarak çal›flt›klar›n› anlatan
Yalç›n, bu çal›flmalar›n›n hem
firmalar hem de ‹GEME için son
derece yararl› oldu¤unu vurgula-
d›. Ücretsiz dan›flmanl›k almak
isteyen firmalar›n daha detayl›
bilgi için OST‹M Dan›flmanl›k ve
E¤itim Merkezi’ni (ODEM)
arayabilecekleri ve randevu
alarak ‹GEME hizmetlerinden
yararlanabilecekleri aç›kland›. 

Randevu ve Bilgi ‹çin: 
OST‹M Dan›flmanl›k ve E¤itim 

Merkezi. TEL: (0312) 385 73 13

‹GEME’den d›fl ticaret dan›flmanl›¤›

YYenimahalle fiehit Ö¤retmen Meh-
met Ali Durak ‹lkö¤retim Okulu
ö¤rencileri, “Teknoloji ve Tasa-

r›m” dersi kapsam›nda Ostim’e gezi dü-
zenlediler. Ö¤renciler, Ostim-ODTÜ Tek-
nokent Binas›nda Ostim tan›t›m filmini
izleyerek Ostim’in tarihçesini ve sektör-
lerini tan›tan bir sunum dinlediler. Os-
tim OSB Müflteri iliflkileri Koordinatörü
Arzu Akay’›n yapt›¤› sunumda Ostim Ya-
t›r›m, OSP, OMEDYA, Baflkent Tv, Ostim
Spor, Ostim Vakf›, Ayen Enerji, ODEM,
Ostim Gazetesi gibi Ostim’e ait birimler,
kurulufllar ve sosyal faaliyet alanlar› da
anlat›ld›. Sunumun ard›ndan Telmek ve
Emge firmalar›n› ziyaret eden ö¤renciler
bir ürünün Ar-Ge çal›flmas› ve tasar›-
m›ndan üretim aflamas›na kadar geçen
süreçleri hakk›nda bilgi ald›lar. 

‹lkö¤retim ö¤rencileri Ostim’i tan›d›
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‹‹stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler Odas›’n›n
(‹SMMMO) “Belediyelerin

Reklama Kapal› Yüzü” araflt›r-
mas›na göre, ‹stanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirler
Odas›’n›n “Belediyelerin Rekla-
ma Belediyesi seçimlerde rekla-
ma en az 2 milyar TL harcad›. 

‹stanbul Büyükflehir Beledi-
ye’si seçimlerde reklama 600
milyon TL, Ankara’n›n 400 mil-
yon TL, Kocaeli ve ‹zmir’in ise
300’er milyon TL’lik harcamas›
dikkat çekti.

Araflt›rmaya göre; ifltirakler
dahil, ba¤›fllar hariç, 16 büyük-
flehir belediyesinin gelir bütçe-
si 34 milyar 628 milyon TL ol-
du¤u belirlendi.

Araflt›rmada, ortalama fiyat-
lara göre, sadece billboard rek-
lamlar› için ‹stanbul’da harca-
nan rakam›n 40 milyon TL’ye
ulaflt›¤› vurgulan›rken, seçim
otobüslerinin  kiras›n›n ise 8-
10 bin TL aras›nda de¤iflti¤i
ifade edildi. Broflürler, da¤›t›-
lan eflantiyonlar ve yap›lan
yard›mlar›n ise hesaplanama-
yan kalemler aras›nda yer ald›-
¤›n›n alt› çizilen araflt›rmada,
bir tan›t›m kitab› için harca-
nan paran›n 2 milyon 500 bin
TL oldu¤u göz önüne al›nmas›
halinde seçim için harcanan
bedel ilan edilen 60 milyon
TL’yi çoktan aflt›¤› belirtildi.

‹SMMMO’nun araflt›rmas›na
göre, yine Kocaeli ve ‹zmir için
300’er milyon, Ankara için ise
400 milyon TL’lik seçim harca-
mas› dikkat çekti. Seçim harca-
malar›nda en büyük pay rek-
lam ve halkla iliflkilere ayr›ld›. 

Gelirler gibi 
borçlar da büyük

Tüm belediyeleri kapsar ni-
telikte yap›lan araflt›rmada, sa-
dece 81 il'in 64’ünden bütçenin
gelir kalemi ile ilgili bilgiye
ulafl›labildi¤i vurgulanan arafl-
t›rmada, gelir bütçesi konusun-
da ketum olan belediyelerin

borçlar konusunda da ciddi bir
gizlilik sergiledi¤i kaydedildi.
Belediyelerin baflta Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) olmak
üzere birçok kamu ve özel ku-
rulufla milyarlarca TL borcu
bulundu ifade edilen araflt›rma-
da, tek bafl›na ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi’nin borcunun
3 milyar TL’ye yak›n olarak
düflünüldü¤ünde tüm belde, il
ve ilçe belediyelerinin borcu-
nun iyimser tahminlerle 20-25
milyar TL’ye yaklaflt›¤›n›n ön-
görüldü¤ü belirtildi. Bu y›l›n
ilk ay›ndaki borçlanma raka-
m›n›n 341 milyon dolar oldu¤u-
nu kaydedilen araflt›rmada,
“Tek bir ay içinde yap›lan bu
borçlanma bile seçimler sonra-
s›nda birçok belediyenin borç
bata¤› ile u¤raflaca¤›n›n bir
göstergesi niteli¤inde” denildi. 

“Belediyelerin hesaplar›
halktan gizleniyor”

‹SMMMO Baflkan› Yahya
Ar›kan, belediyelerin hesapla-
r›n› halktan gizlemelerinin de-
mokratik yönetimlere yak›flma-
d›¤›n› ifade eden Ar›kan, flun-
lar› devam etti:

“Mart ay›n›n bafl›nda mesle-
¤imize mensup ve hemen hepsi
farkl› partilerden adaylar bir
araya geldik. Araflt›rmay› ya-
pan arkadafllar iktidarda olan
partinin adaylar›ndan Meclis'te
olan, olmayan bütün muhale-
fetteki partilerin adaylar›na
kadar bütün muhasebeci, mali
müflavir adaylara da talip ol-
duklar› belediyelerin bütçeleri-
ni sordu. Verilen yan›tlar il-
ginç; 'bilmiyoruz ya da bildi¤i-
miz rakam gerçe¤i yans›tm›-
yordur' yönünde.” Ar›kan, bu
araflt›rmada bir türlü verilmek
istenmeyen 16 büyükflehir bele-
diyesinin de konsolide bütçesi-
nin 60 milyar TL’yi aflt›¤› dü-
flünüldü¤ünde olay›n “vehame-
tinin” ortaya ç›kt›¤›na dikkat
çekti.

4 Büyük belediye 2 Milyar TL’lik reklâm yapt›

AAB’nin resmi istatistik
organ› Eurostat’›n Mart
2009 tarihli “Statistics

in Focus” yay›n›nda Tomas
Meri imzas› ile yay›nlanan ma-
kalede, AB’nin ve di¤er ülkele-
rin ileri teknoloji ürünleri ih-
racat› alan›ndaki küresel pazar
paylar› ve de¤iflimi analiz edil-
di.

Yap›lan analiz sonuçlar›na
göre, 2006 y›l› itibariyle Çin
217,6 milyar euro tutar›nda ile-
ri teknoloji ürünü ihraç ederek
dünya ihracat›nda yüzde 16,9
pay sahibi oldu ve birincili¤i
ald›. ABD 215,8 milyar euro ve
yüzde 16,8 ile Çin’in ard›ndan
ikinci oldu. 

Avrupa Birli¤i, 27 üye devle-
ti ile Çin ve ABD kadar ihracat
yapamad›. AB-27 193 milyar eu-
ro ve yüzde 15 de¤erleriyle ye-
tindi. Yüksek teknoloji ürünle-
ri ihracat›nda 4. s›rada Japon-
ya, 5. s›rada Singapur yer ald›. 

Türkiye’nin bu tablo içinde-
ki durumu ekonomisinin bü-
yüklü¤ü ve kalk›nma beklenti-

si ile k›yaslanamayacak kadar
zay›f. Türkiye 2006 y›l›nda sa-
dece 359 milyon euroluk ileri
teknoloji ürünü ihraç edebildi
ve küresel pazardan on binde 2
pay alabildi. Ülkemiz bu çok
yetersiz sonuçla ‹zlanda ve Gü-
ney K›br›s gibi ülkeler s›n›f›n-
da yer ald›. Uluslararas› Yöne-
tim Gelifltirme Enstitüsü (IMD)
2008 Dünya Rekabet Gücü Y›ll›-
¤›’nda yer alan verilere göre de
Türkiye ileri teknoloji ürünleri
ihracat› s›ralamas›nda 2006 y›l›
itibariyle 55 ülke aras›nda
52nci (sondan dördüncü) s›rada
bulunuyor. Dahas›, veriler
2001-2006 döneminde Türki-
ye’nin ileri teknoloji ürünleri
ihracat›n›n y›lda ortalama yüz-
de 20,6 oran›nda geriledi¤ini ve
Avrupa içinde en olumsuz
e¤ilime sahip oldu¤umuzu gös-
teriyor. Söz konusu ürünlerin
toplam ihracat içindeki
pay›n›n ise Türkiye’de yüzde
1,4 oldu¤u belirlendi. Bu oran
da Makedonya’dan sonra Av-
rupa’n›n en düflük de¤eri oldu. 

Yüksek teknolojide

pay›m›z s›f›ra yak›n!

TOBB ETÜ’de yeni bir enstitü kuruldu
TTOBB Ekonomi ve Tekno-

loji Üniversitesi bünye-
sinde faaliyet gösterecek

olan Özel Sektör ve Ekonomik
Kalk›nma Enstitüsü (Institute
for Private Sector and Econo-
mic Development -IPSED) Afga-
nistan ‹slam Cumhuriyet D›flifl-
leri Bakan› Rengin Dadfar
Spanta ve Pakistan ‹slam Cum-
huriyeti D›fliflleri Bakan› Makh-
doom Shah Mahmood Qures-
hi’nin kat›l›m›yla aç›ld›.

Enstitü’nün kurulufluna Tür-
kiye, Afganistan ve Pakistan ifl
dünyas› örgütlerini bir araya
getiren ‹stanbul Forumu’nun 4
Aral›k 2008’de ‹stanbul’da yap›-
lan üçüncü toplant›s›nda karar
verildi¤ini belirten TOBB Bafl-
kan› Hisarc›kl›o¤lu, enstitü
bünyesinde bölge ülkelerinin
özel sektörlerinin geliflimine
yönelik çal›flmalar yap›laca¤›n›
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, iki ülke
aras›ndaki iliflkilerin geliflmesi-
ne katk› sa¤lamak üzere, bir or-
tak ekonomik kalk›nma projesi-

ni gündeme getirdiklerini, hu-
zur-ticaret-zenginlik iliflkisinin
alt›n› kal›n bir flekilde çizdikle-
rini, Türkiye’nin bölgedeki is-
tikrara, somut ifl projeleri yo-
luyla katk› sa¤lamas›n›n öne-
mini vurgulad›klar›n› hat›rlat-
t›.

Hisarc›kl›o¤lu flunlar› söyledi: 
“Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z

Enstitü ile de, esasen bugüne
kadar yapmakta oldu¤umuz ça-
l›flmalar›m›za yenilerini ilave
etme f›rsat› bulaca¤›z. Enstitü,
bölge ekonomileri, bölgedeki
de¤er zincirleri ile ilgili araflt›r-
malar yapacak, raporlar haz›r-
layacak ve yay›nlar yapacak.
Ticaretin kolaylaflt›r›lmas›na
dönük öneriler gelifltirecek. Ül-
kelerin kendi içlerinde ve bir-
birleriyle kamu-özel sektör ara-
s›nda diyalog gelifltirilmesine
yard›mc› olacak. Bölgedeki hem
kamu hem de özel sektör perso-
neli için kapasite art›r›m› prog-
ramlar› düzenleyecek. Her za-
man söylüyorum, huzur ve tica-

ret beraberinde zenginli¤i
getirecektir. Biz bölgesinde
bar›fl, güven, istikrar ve
refah üreten bir ülke ol-
mak istiyoruz. Bu yönde,
diplomatik platformlarda
at›lmakta olan ad›mlara ifl
dünyas› olarak katk› sa¤-
lamak istiyoruz. Özel Sek-
tör ve Ekonomik Kalk›nma
Enstitümüz, bu kapasite in-
fla sürecinin ayr›lmaz bir
parças› olacakt›r. Kat›l-
d›¤›n›z için tekrar teflek-
kür ediyorum, hepinizi
sayg›yla selaml›yorum.” 





O
stim bilinirli¤inin art›r›l-
mas› çal›flmalar› çerçe-
vesinde, Ankara Üni-

versitesi ‹letiflim Fakültesi’nde
23.03.2009 tarihinde,  “Os-
tim’de Müflteri ‹liflkileri Yöneti-
mi Uygulamalar› “ bafll›¤›nda
bir sunum gerçeklefltirdik.

Dördüncü s›n›f Halkla ‹liflki-
ler Uygulamalar› dersindeki
program›m›za seksen ö¤renci
kat›ld›. Ö¤rencilere Ostim
hakk›nda genel bilgi verildik-
ten sonra, birime iletilen talep
ve flikâyetlerin nas›l yönetildi-
¤i, birimin Kalite Yönetim Sis-
temi ile nas›l koordinasyon sa¤lad›¤›  gibi uygulama ör-
nekleri aktar›ld›.

Nisan ay›nda Ankara’da bulunan di¤er üniversiteler-
le de bilgilendirme çal›flmalar›m›za devam edece¤iz.

Tan›t›mlar (okul ve di¤er d›fl müflterilere yönelik ta-
n›t›mlar)  s›ras›nda fluna flahit oluyoruz; Ostim esnaf›
ve çal›flanlar› olarak sanayi bölgesinin tüm detaylar›na
hâkimiz. Fakat bölgemizle daha önce herhangi bir hu-
kuku olmam›fl bireyler için, Ostim bilgisi da¤›n›k. Bu
kifliler Ostim tan›t›mlar›n›n ard›ndan “biz böyle bilmi-
yorduk” cümlesini kuruyorlar. Örne¤in baraj, otoyol,
rüzgar türbini malzemelerinin, hatta ve hatta mini tek-
nelerin gövdesinin tamam›n›n Ostim’de üretildi¤ine fla-
hit olanlar flaflk›nl›k yaflayabiliyorlar (firma ziyaretleri s›-
ras›nda, 30. sokakta, 200 m2’lik bir atölye içinde ko-
caman bir tekne gördü¤ümde ben de çok flafl›rm›fl-
t›m…)

Tümdengelim yaparsak; ifli üretim veya hizmet
olan her iflletme kendini ne kadar çok ifade eder, ne
kadar çok kifliye ulafl›rsa o kadar bilinirli¤e sahip olu-
yor. Ürünün, hizmetin kaliteli olmas› bir bafl›na yeterli
olmuyor. Var olan müflteri kitlemizi dinleyecek bir ku-
la¤a, hem iç hem d›fl müflterilerimize ise varl›¤›m›z› an-
latacak bir dile ihtiyac›m›z var. Burada yükü a¤›r olan
organ kulak; memnuniyetlerden ziyade elefltiriler, ak-
sakl›klar duyuyor. Dil ise kula¤›n beyine (flirket yöneti-
mine) iletti¤i aksakl›klar› çözüldükten sonra renkli bir
paket içinde hediye ediyor. Bu labirentli yol haritaya
uygun takip edilirse, kazanç k›sa sürede ve mutlak olu-
yor.

‹letiflim sektöründe henüz yolun bafl›ndayken, insan
kendini “dünya batt›, ben içinde kald›m” modunda his-
seder. Çünkü hem kulak hem dilsinizdir ve neden sü-
rekli sesi yüksek ve memnuniyetsiz telefonlar ald›¤›n›za
bir süre anlam veremezsiniz. Bir dönemi insanlar›n çok
doyumsuz oldu¤unu düflünerek geçirirsiniz, asl›nda flir-
ketiniz mükemmeldir de insanlar bir türlü var be¤en-
mezdir. 

Bir süre sonra insanlar hakl›d›r da, sorun sanki flir-
ketinizdedir. Herkes iflini yapsa, hiç sorun ç›kmayacak-
t›r. Ve nihayet as›l dönem gelir; çal›flan bir mekaniz-
mada aksakl›k yoksa o mekanizma esasen çal›flm›yor-
dur. 

Her iflletme elefltiri al›r, almal›d›r, bu onun gölge si-
gortas›d›r. Birileri onu elefltirmezse kendini mükemmel
san›r ve ölür. Asli olan, kula¤›n iyi duyup, beynin de
kula¤›n söyledikleri do¤rultusunda kendini sürekli yeni-
lemesidir.

‹letiflim sektöründeki tüm meslektafllar›ma kolayl›klar
diliyorum.

ÇOK OKUMALI

“Stratejik Yenilenme” 
-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas› Yay›nlar›
Kitap, büyük baflar›lar infla etmifl ve bunu baflar›yla

sürdürmeye kararl› olan flirket yöneticilerinin deneyim
ve görüfllerini içeren makaleleri bir araya getiriyor.
Tüm yönetici ve yönetici adaylar› için k›lavuz niteli¤in-
de bir çal›flma.

“Mahatma Gandhi”
-Yaflar fiahin An›l, Lastafl Yay›nlar›
Sade yaflam›yla Gandhi’nin dünya görüflünü bütün

evren izliyordu, onun manevi otoritesi ‹ngiltere’nin
z›rhl›lar›ndan daha kuvvetliydi. Kitapta çarp›c› öy-
küleriyle Gandhi’nin biyografisine tan›k olacaks›n›z.

‹letiflimci olmak

Arzu AKAY
Ostim Müflteri ‹liflkileri

Koordinatörü
aaarzuuu@hotmail.com
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OOST‹M (Ortado¤u Sa-
nayi ve Ticaret
Merkezi) uluslara-

ras› boyutta model olmay›
sürdürüyor. Irak’›n yeni-
den inflas› sürecinde Irakl›
yöneticilerin de ilgi oda¤›
olan OST‹M, Nasiriyah
bölgesine 40 y›ll›k deneyi-
mini tafl›yarak, ayn› mo-
deli söz konusu bölgede de
kuracak. Yaklafl›k dört y›l-
l›k görüflmeler temelinde
imzalanan protokole göre,
Türk KOB‹’leri için yeni
ve önemli bir pazar olufl-
turulurken, Irak için de
sanayileflme de önemli bir
ad›m olacak. Nasiri-

yah’da ku-
rula-

cak olan OSB’de yat›r›m
yapmak isteyen Türk KO-
B‹’lerine öncelikli olarak
ücretsiz arazi tahsisi yap›-
l›rken, 10 y›l boyunca
gümrük dahil tüm vergi-
lerden muafiyet sa¤lana-
cak.  

50 bin istihdam
Protokolde Irak taraf›n›

temsil eden  Thi-Qra Eya-
leti Yat›r›m Komisyonu
Baflkan› Dr. ‹smail Abdul-
hüssein, dört y›ld›r OS-
T‹M’i yak›ndan izledikleri-
ni ve söz konusu iflbirli¤i-
ni Irak taraf› olarak OS-
T‹M’e teklif ettiklerini
söyledi. Dr. Abdulhüssein,
Irak’›n gelinen noktada
her fleye ihtiyac› oldu¤unu
dile getirirken, yeniden in-
fla sürecinde OST‹M’in
baflrol oyuncusu olarak se-
çildi¤ini kaydetti. Abdul-
hüssein, sanayileflme, e¤i-
tim, giriflimci konular›nda
OST‹M deneyiminin ken-

dileri için ciddi önem tafl›-
d›¤›na dikkat çekerken,
projenin gerçekleflmesi so-
nucunda Irak’ta 50 bin ki-
flilik bir istihdam sa¤lana-
ca¤›n› belirtti.

Petrole alternatif
endüstriyel yat›r›m
Dr. ‹smail Abdulhüssein

iflbirli¤i süreci ile ilgili
olarak Göz-

lem’e flu
bilgileri

aktard›:
“Bu iflbirli¤i sürecinde

birincil hedefimiz, sanayi-
leflmeyi sa¤larken ayn› za-
manda Irakl› giriflimciler
oluflturmak, istihdam so-
runumuza çözüm üretmek.
‹kinci hedef ise, Irak’ta
petrol d›fl›nda milli gelire
katk› sa¤layacak endüstri
yat›r›mlar›n› harekete ge-
çirmek. Üçüncüsü de pet-
rol yan sanayinin geliflme-
sini sa¤lamak. Uzun vade-
de ki hedefimiz ise, OS-
T‹M’in süreklilikle birlik-
te geliflim felsefesini, siste-
mini Nasiriyah’da da ger-
çeklefltirmek.

Irak’ta bedava 
arazi tahsisi
Yapt›¤›m›z iflbirli¤i pro-

tokolü ile Nasiriyah bölge-
sinde OST‹M’i tamamlaya-
cak nitelikte bir OSB ku-
rulacak. Ankara OST‹M’de
yap›lan üretimin tamamla-
y›c› unsurlar› ilk etapta
Nasiriyah’ta kurulacak
olan OSB’de yap›labilecek.
Böylece OST‹M’de de can-
lanma sa¤lanm›fl olacak.
Sadece OST‹M’li yat›r›mc›
de¤il tüm Türk yat›r›mc›s›
için bölgede yat›r›m söz
konusu olabilecek. Proje-
nin flöyle bir art›s› daha
olacak; Irak tümüyle genifl
bir imar projesi bafllatm›fl
durumda. Dolay›s›yla sa-
dece Türk de¤il di¤er ülke
yat›r›mc›lar› da bölgede

olacak. Biz böylece di¤er
ülke yat›r›mc›lar›yla Türk
yat›r›mc›lar›n›n iflbirlikle-
ri için de bir arac› rolü
üstlenmifl olaca¤›z.  

Nasiriyah’da  yat›r›m
yapmak isteyen Türk yat›-
r›mc›s›na öncelikle çok
sembolik bir rakamla, hat-
ta bedava denilecek tutar-
da arazi tahsisi sa¤lana-
cak. Proje Türk KOB‹’leri
için en az 40 sektörde yeni
bir pazar açacak.”

Bölgede öncelikli ola-
rak inflaat, elektrik üre-
tim ve da¤›t›m›, alt yap›
ve petrol yan sanayi ile
ilgili sektörlerin yat›-
r›mc› için avantaj olufl-
turdu¤unu dile getiren
Abdulhüssein, “Ekme¤i
dahi ithal eder durum-
day›z yani her alanda
yat›r›ma ihtiyaç söz ko-
nusu” de¤erlendirmesi
yap›yor.

Finans mimarisi 
yap›l›yor  
Dr. ‹smail Abdulhüsse-

in, gelinen noktada OS-
T‹M ile finans mimarisi
üzerinde çal›flt›klar›n› be-
lirterek, Türk yat›r›mc›la-
ra flu ça¤r›da bulundu: 

“Medya güvenlik konu-
sunu abart›yor. Irak’ta bu
anlamda yat›r›mc›y› ra-
hats›z edecek bir durum
söz konusu de¤il. Hukuki
düzenlemeler tamamland›
bu anlamda da yat›r›mc›y›
s›k›nt›ya sokacak bir so-
run yok. Kim erken hare-
ket ederse kazançl› ç›ka-
cak. Yabanc› yat›r›mc›
Irakl› yat›r›mc› ile ayn›
haklara sahip olacak. ‹fl-
birli¤i kapsam›nda Nasiri-
yah’da yat›r›m yapacak
olan Türk giriflimcisi 10
y›l gümrük dahil tüm ver-
gilerden muaf olacak. E¤er
Irakl› bir ortak al›rsa da
15 y›l bu avantajdan ya-
rarlanacak. Bölge do¤ru-
dan serbest bölge statü-
sünde olacak. Yat›r›mc› is-
tedi¤i kadar kapitali
Irak’a getirebilecek ve de
ç›kartabilecek, istedi¤i ka-
dar iflçiyi ikamet ettirebi-
lecek. Sanayi teflvikleri ile
ilgili çal›flmalar henüz de-
vam ediyor önümüzdeki
günlerde bu geliflmeleri de
Türk yat›r›mc›s›yla payla-
flaca¤›z.”

(Kaynak: Aysel Kanber-
Gözlem Gazetesi)

OST‹M 40 y›ll›k
deneyimini Irak’a tafl›yor

IRAK’›n yeniden inflas›nda bafloyuncu olarak seçi-
len OST‹M, 40 y›ll›k deneyimini Nasiriyah böl-
gesine tafl›yor. OST‹M ve Nasiriyah heyeti ara-
s›nda yap›lan iflbirli¤i yaklafl›k 40 sektör için ye-
ni bir pazar oluflturacak. 
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A
vukat Muhittin Ertu¤rul ERTÜRK
genç ve dinamik bir hukukçu. Türkiye
Sa¤l›k Endüstrisi ‹flverenleri Sendikas›

hukuk müflaviri, TÜS‹AV Hukuk Komisyonu
baflkan›. 2009 sonu-
na do¤ru yürürlü¤e
girmesi beklenen
Türk finans piyasala-
r›n›, bankalar› ve
özellikle KOB‹’ leri
çok yak›ndan ilgilen-
diren BASEL (II) kri-
terlerine iliflkin de-
tayl› görüflmemizi
önemine binaen
gündeme tafl›mak is-
tiyorum. Çünkü BA-
SEL II , finans piya-
sas›, bankalar ve
Türk KOB‹’ leri için
devrim niteli¤inde
köklü de¤ifliklikler ve yenilikler getiriyor.

BASEL II NED‹R?
Veli SARITOPRAK: K›saca BASEL II

nedir? ve ne getirmektedir?
Av. Muhittin Ertu¤rul Ertürk: BASEL

II kriterleri denilen bir dizi tedbir ile bankac›-
l›k anlam›ndan bir tak›m düzenlemeler geti-
rilmekte ve yine bu alanda AB Ülkeleri Ban-
kalar›n›n tabi oldu¤u müktesebat ile uyum
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Yak›n zaman-
da, yürürlü¤ü 2009 sonuna ertelenen BA-
SEL II’nin getirecekleri konusunda hemen
her sektörde faaliyet gösteren firmalar›n ve
özellikle KOB‹ lerin yeterince bilgi sahibi ol-
mad›klar› gözlemledim. Hâlbuki dünya ça-
p›nda ekonomik kriz gerçekleflmemifl olsa,
2007 y›l›nda uygulanmaya bafllanacak olan
bu kriterler birçok yerli firman›n finansman
s›k›nt›s› içine girmesi anlam›na gelecek ve
zaten kritik durumdaki birçok KOB‹’yi iflas
veya tasfiye noktas›na gelecektir.

V.S: BASEL II bankalara hangi yükümlü-
lükleri getiriyor?

M.E.E: 2009 y›l› sonuna ertelenen bu ye-
ni düzenlemede bankalar kredi risklerini ön-
ce “Standart Yaklafl›m” ad› verilen bir yön-
temle ölçmeye bafllayacaklar. Standart yak-
lafl›m, kredi riskinin, ba¤›ms›z kredi derece-
lendirme kurulufllar›n›n notlar›na dayan›larak
standart biçimde ölçülmesidir. Bankalar, risk
al›rken, kredi verdikleri müflterilerinin kredi
derecelerine denk gelen risk a¤›rl›klar›na gö-
re karar vereceklerdir. 

Standart yaklafl›mda, ülkeler gibi firmalar
da kredi notu almaya bafllayacak, ancak bu
notlar hiçbir flekilde ülkenin notundan fazla
olamayacakt›r. Ba¤›ms›z d›fl derecelendirme
kurulufllar›nca firmalara verilen notlar, bir
süre sonra yerini bankalar›n firmalara kendi
modellerini kullanarak verdikleri notlara b›-
rakacakt›r. Bu süreç, yabanc› bankalar›n
sektör içindeki pay›n›n giderek artmas› ne-
deniyle çok h›zl› seyredecektir. Bankalar risk
do¤urucu ifllem yaparken geçerli ve de¤erli
teminatlara yönelecekler, müflterinin ve kar-
fl› taraf›n sermaye yeterlili¤ine etkisini düflü-
nerek maliyet farkl›laflt›rmas›na gidecekler-
dir. Yeni düzenleme ile iyi derecelendirme
notu alm›fl firmalar için daha düflük kredi fi-
yatlar› uygulamak mümkün olabilecektir. Yi-
ne bu de¤erlendirmenin do¤al sonucu ola-
rak kredi notu düflük firmalar hem yüksek
faizli hem de düflük mebla¤l› kredi kullanabi-
lecektir. Ayr›ca bu tip firmalar›n varl›¤› ban-
kan›n kendi kredi notunu etkileyece¤inden
pek de tercih edilmeyecektir.

BASEL II geliyor…(I)

Veli Sar›toprak
velisaritoprak@gmail.com

GGeçti¤imiz aylarda
yap›lan genel ku-
rulla OS‹AD (Ostim

Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i) baflkanl›¤›na se-
çilen Adnan Keskin, Os-
tim Gazetesinin sorular›n›
yan›tlad›. Gazi Üniversite-
si Ekonomi Bölümü mezu-
nu olan Keskin, 1989 y›l›n-
dan beri Ostim’de  g›da ve
otomotiv yedek parça sek-
törüne yönelik çal›flan bir
sanayici. 10 y›ld›r OS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi
olan Keskin, bunun 8 y›-
l›nda baflkan yard›mc›l›¤› gö-
revini üstlenmifl. 

OS‹AD’daki ilk faaliyetinin
bir d›fl ticaret ofisi açmak ol-
du¤unu ifade eden Keskin,
özellikle kriz dönemlerinde
d›fl ticaretin önemini bildikle-
ri için bu konuya öncelik
verdiklerini ve çal›flmalara
bafllad›klar›n› söyledi. Ayr›ca
Ostimli kad›nlar› bir araya
getirmek ve ortak projelere

imza atmak için de yaklafl›k
30 kad›ndan oluflan bir ko-
misyon kurduklar›n› belirten
Keskin “Ostim’de yetiflen çok
say›da yeni kuflak kad›n yö-
netici var. Onlar›n bizi yön-
lendirmesini ve önerilerini
bize sumas›n› istiyoruz. Os-
timli kad›nlar ifl konusunda
belli bir yükü alm›fl durum-
da, gayet de iyi çal›fl›yorlar”
fleklinde konufltu.

Keskin ayr›ca, iflletmele-
rin krizden ç›kmas› ve da-
ha verimli çal›flabilmeleri
için de yapabileceklerini
araflt›rd›klar›n› söyleyerek
buna yönelik olarak iki AB
projesi haz›rlad›klar›n› ve
Ostim’deki iflletmelere üc-
retsiz e¤itim verdirilmesi
ile ilgili çal›flmalar yapt›k-
lar›n› ifade etti. Ostim’deki
iflletmelerin en büyük ku-
surunun kurumsallaflama-
mak oldu¤unu söyleyen
Keskin, “Ostim’deki iflyerle-
rinde patronun verece¤i ka-

rar iflletmeyi ya götürüyor ya
götürmüyor. ‹flletmenin ger-
çek ihtiyaçlar› nelerdir bun-
lar›n tespit edilmesi gereki-
yor. Çünkü Ostim art›k kendi
kabu¤unda de¤il, d›flar›ya da
aç›lm›fl bir OSB. Ostim ve
‹vedik OSB’de 9 bin iflletme
var. Bu iflletmelerin art›k
kendi ayaklar› üzerinde dura-
bilmeleri için dünyadaki yay-
g›n olan iflletme modellerini
biliyor olmalar› laz›m, bunla-
ra uygun hareket ediyor ol-
malar› laz›m” dedi. ‹flletmele-
rin haftal›k, ayl›k program
yapmamalar›n› da elefltiren
Keskin, yurtd›fl›ndaki firma-
lar›n 2 y›ll›k, 3 y›ll›k, 5 y›ll›k
programlar yapt›klar›n› ve
bunun burada da uygulanma-
s› gerekti¤ini belirtti. 

‹flletmelerin s›k›nt›lar›n›
aflmalar› için devletin de baz›
önlemler almas› gerekti¤ine
de dikkat çeken Keskin,
“Devlet önlem alm›yor, demi-
yoruz. Ancak önlemler paket
halinde de¤il, bölük pörçük
sunuluyor. Bir bakan ‘ÖTV
indirimleri kesinlikle uzat›l-
mayacak’ diyor, ayn› gün
aç›klama yapan bir baflka ba-
kan ‘3 ay daha uzat›labilir’
diyor. Sanayicinin bunlarla
avutulacak hâli kalmad› ar-
t›k. Biz önümüzü görmeliyiz
ki ona göre plan›m›z› progra-
m›m›z› yapmal›y›z. Cansuyu
kredisini ç›kar›rken vergi
borcu, SSK borcu olmad›¤›na
dair belge istediler iflletmeler-
den. Vergi borcu, SSK borcu
olmasa zaten iflletme kendini
döndürebilir. Bu eksikleri di-
le getirdikten sonra biz, bu
sefer bu zorunluluklar› kal-
d›rd›lar. Biz bunu istemiyo-
ruz, bir paket haz›rlanacaksa
neye ihtiyaç varsa bunlara
çal›fl›l›p öyle ç›kmal›” sözleri-
ni ekledi. OS‹AD’›n Türki-
ye’deki S‹AD’lar içinde en
güçlü derneklerden biri oldu-
¤una da de¤inen Keskin, sivil
toplum örgütlerinin elefltir-
dikçe ayakta duraca¤›n›,
korktukça, y›ld›kça yok ola-
ca¤›n› belirterek “S‹AD'lar ne
kadar güçlü olursa mevcut
iktidar eksikleri çok daha
rahat görür ve yönetir”
önerisinde bulundu.  

OS‹AD Baflkan› Keskin: 

Devlet, çözüm paketlerini 
bafltan çal›fl›p öyle ç›kartmal›

OS‹AD’dan “yerli 
mal› al›n” ça¤r›s›
O stim Sanayici ve ‹fladamlar›

Derne¤i Adnan Keskin, Os-
tim’de binlerce iflçinin iflsiz

kald›¤›n›, atölyelere haciz gelme-
ye bafllad›¤›n› belirterek, “Bu zor-
lu dönemde ortak dayan›flma içeri-
sinde olmal›y›z. Yeni seçilen bele-
diye baflkanlar›n›n Ankaral› ifllet-
melerin ürün ve hizmetlerini tercih
etmeleri, krizin negatif etkilerini
biraz olsun azaltacakt›r” dedi. 

OS‹AD Baflkan› Adnan Kes-
kin’in konuyla ilgili aç›klamas›
flöyle:  “Türkiye, 29 Mart’ta yap›-
lan yerel yönetim seçimleriyle 5
y›l hizmet verecek yeni belediye
baflkanlar›n› seçti. Tüm dünyada
oldu¤u gibi Türkiye’de de derin
bir krizin yafland›¤› ol-
dukça sanc›l› geçen bu
dönemde yeni seçilen
baflkanlar›n omzundaki
yük daha fazla a¤›r ola-
cakt›r. Planl› ve çevreye
uyumlu planl› bir sana-
yileflme, Organize sana-
yi bölgelerinin sorunla-
r›n›n çözümü, yat›r›mlar›n art›r›l-
mas›, Ankara’n›n giriflimciler tara-
f›ndan cazibe merkezi görülmesi
gibi konular do¤rudan belediyele-
rin görev ve sorumluluklar› için-
dedir. Bahsetti¤imiz konular da
kentteki iflsizlik ve yoksullu¤un
azalt›lmas›, üretimin art›r›lmas›,
dolay›s›yla huzurlu ve refah için-
deki bir kent yaflam›yla do¤rudan
ba¤lant›l›d›r.  Ekonominin tüm
göstergeleri alarm vermektedir.
Büyüme rakamlar› 2001 y›l›n›n
seviyesine kadar gerilemifl, ihracat
azalm›flt›r. Ülke geneline ait bu
olumsuz veriler Ankara’ya ve Os-
tim’e de yans›m›flt›r. Bölgemizde

iflletmelere haciz gelmekte, atölye-
ler kapanmakta, iflçiler ç›kar›lmak-
tad›r. ‹flletmelerin küçülmesinden
dolay› binlerce iflçi iflsiz kalm›flt›r.
Sadece Ankara’da geçen y›l 5 bin
353 iflletme kap›s›na kilit vurmufl-
tur. Bu y›l›n ocak-flubat ay›nda da
283 ticari iflletme faaliyetlerine
son vermifltir. Ostim’de de binler-
ce iflçi iflsiz kalm›flt›r.”

Belediyeler yerli 
mal› almal›

“fiartlar›n bu kadar olumsuz ol-
du¤u bir dönemde yine de umut-
suzlu¤a kap›lmamak gerekti¤ine
inan›yor ve hala yapaca¤›m›z çok

fley bulundu¤unu düflü-
nüyoruz. Krize karfl›
ortak dayan›flma bir zo-
runluluktur. Üretimin,
istihdam›n art›r›lmas›,
iç talebin canland›r›l-
mas› bak›m›ndan yeni
seçilen belediye bafl-
kanlar›na yerli mal›
kullanmalar› ça¤r›s›nda

bulunuyoruz. Kriz dönemlerinde
yerli mal› kullanmak üretim ve is-
tihdam›n garantisidir. Yerli mal›
tercih edilmesi halinde hem yan
sanayinin önü aç›lacakt›r hem de
bunun zincirleme etkisi Ankara ve
ülke ekonomisi üzerinde olumlu
etkiler b›rakacak ve istihdamdaki
daralmay› da geriletecektir. Bu
krize karfl› ortak dayan›flma ça¤r›-
s›d›r. Belediye baflkanlar›m›z›n ye-
ni dönemde mal ve hizmet al›mla-
r›nda tercihlerini yerli firmalardan
lehinde kullanmalar›n› bekliyor ve
bu konuda iflbirli¤ine haz›r oldu-
¤umuzun bilinmesini istiyoruz.”
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DDestekleyen kurulufllar
aras›nda OST‹M’in de
yer ald›¤› Hacettepe Tek-

nokent A.fi. 2008 Y›l› Proje Ya-
r›flmas› Ödül Töreni ve “Üni-
versite-Sanayi ‹flbirli¤i ve Tek-
noloji Transferi” konulu Hacet-
tepe Üniversitesi Teknokent
Günleri-2009(HÜTEG’09) etkinli-
¤i 26-27 Mart 2009 tarihlerinde
gerçeklefltirildi.

Etkinli¤in aç›l›fl konuflmalar›-
n› yapan ‹nterfarma T›bbi Mal-
zemeler Sanayi ve Ticaret A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Emre
Ça¤atay, Hacettepe Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s› ve Hacettepe
Teknokent A.fi.Yönetim Kurulu
Baflkan› Prof.Dr. H. Selçuk Ge-
çim, Sanayi ve Ticaret Bakanl›-
¤› Müsteflar› Ali Bo¤a; Ar-Ge
çal›flmalar›n›n desteklenmesi ve
teflvik edilmesinin gereklili¤i,
sa¤l›kl› Ar-Ge yat›r›mlar›n›n
sa¤lanmas› için bu tip organi-
zasyonlar›n önemine ve bu et-

kinlik içinde yer almaktan duy-
duklar› mutlulu¤a de¤indiler.

Hacettepe Teknokent A.fi.
2008 Y›l› Proje Yar›flmas›’n›n
“Yaflam Bilimleri ve Teknoloji-
leri” alan›nda ana sponsor ‹n-

terfarma T›bbi Malzemeler Sa-
nayi ve Tic. A.fi. taraf›ndan ve
“Fen Bilimleri ve Mühendislik”
alan›nda Hacettepe Teknokent
taraf›ndan Her iki kategoride
birinciye 15 bin TL, ikinciye 10
bin TL, üçüncüye 5 bin TL ve
Jüri Özel Ödülü 2 bin TL olmak
üzere dereceye giren proje sa-
hiplerine ödülleri verildi.

Hacettepe Teknokent Tekno-
loji Transfer A.fi. ile merkezi
Almanya Stutgart’ta olan ve
40’dan fazla ülkede 700’ den faz-
la Transfer Merkezi olan Stein-
beis Vakf› aras›nda Temsilci-
lik(Franchise) Anlaflmas› imza-
land›. Bu anlaflma ile Hacettepe
Teknokent, Almanya ile Türki-
ye aras›nda teknoloji transferi
konusunda önemli bir baflvuru
ve ba¤lant› noktas› olaca¤›ndan
bu yolla Türkiye’deki sanayici-
ler ihtiyaç duydu¤u teknolojiyi
Almanya’dan daha kolay trans-
fer edebilecektir. Türkiye’de ge-
lifltirilen yeni teknolojiler ve
katma de¤eri yüksek ürünlerin
Almanya arac›l›¤›yla yurt d›fl›-
na sat›fl›nda kolayl›k ve Türki-
ye’ye önemli oranda döviz girdi-
si sa¤lanmas› bekleniyor.

Yöneticili¤ini TOSYÖV Müte-
velli Heyet Üyesi Prof.Dr. Ta-
mer Müftüo¤lu’nun yapt›¤›

“Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i ve
Teknoloji Transferi” konulu pa-
nelde Hacettepe Üniversitesi
Rektör Yrd. ve Hacettepe Tek-
nokent Baflkan› Prof.Dr. H.Sel-
çuk Geçim, ASO Baflkan› Nuret-
tin Özdebir, KOSGEB Baflkan›
Mustafa Kaplan, ‹novent Fikri
Mülkiyet Haklar› Yönetim Tica-
ret ve Yat›r›m A.fi. Genel Mü-
dürü Serhat Görgün, Ankara
Patent Bürosu Ltd.fiti. Genel
Müdürü M.Kaan Dericio¤lu ko-
nuflmac› olarak kat›ld›lar. Pane-
listler Ar-Ge faaliyetlerine veri-
len destekler, sanayi-tez proje
destekleri, fikri mülkiyet (pa-
tent) al›m›nda verilen destekler,
ö¤retim elemanlar›, üniversite-
den yeni mezun olan ö¤renci ve
giriflimcilere verilen firma kur-
ma, teknogiriflim ve risk serma-
yesi destekleri hakk›nda uygu-
lamal› olarak bilgiler verdiler.  

Etkinli¤in ikinci gününde
sponsor firmalar›n ve tekno-
kent firmalar›n›n temsilcileri-
nin yapt›¤› sunumlarda Hacet-
tepe Üniversitesi ö¤retim ele-
manlar› ve ö¤rencileri ile Ha-
cettepe Teknokent’te yer alan
firmalar ve Ankaral› sanayici-
lerle yak›n iflbirli¤inin gerçek-
lefltirilmesi yollar›n›n araflt›r›l-
mas› sa¤land›.

Hacettepe TEKNOKENT Günleri

O stim Organize Sanayi Bölgesi
ile Ankara Üniversitesi aras›n-
da üniversite –sanayi iflbirli¤i-

ni gelifltirmek üzere iflbirli¤i protoko-
lü imzaland›. 

Ostim OSB Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Orhan Ayd›n ile Ankara Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Ta-
lu¤’un imzalad›¤› protokolle Ankara
Üniversitesi Ostim’de gerçeklefltirilen
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekno-
lojeleri, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri, Me-
dikal Yan Sanayi ve Savunma Yan
Sanayi Kümelenmeleri çerçevesinde
küme konseyi, yürütme kurulu ve ça-
l›flma komisyonlar›nda yer alarak
sektör çal›flmalar›na destek sa¤laya-
cak.

Protokolle ayr›ca Ostim ve Anka-
ral› iflletmelerin ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda ortak e¤itim ve dan›flmanl›k
programlar› yürütülecek. Ankara Üni-
versitesi Rektörü Cemal Talu¤, imza
töreninde yapt›¤› konuflmada üniver-

site olarak  uzun süredir gerçeklefltir-
mek istedikleri üniversite sanayi ifl-
birli¤ini bu protokolle hayata geçire-
ceklerini söyledi. 

Talu¤, protokolle iflletmelerin ulu-
sal ve uluslar aras› rekabet güçlerini
art›rmak ve nitelikli ifl gücünü sa¤la-
may› hedeflediklerini belirtti. 

Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Ayd›n da, Ostim’in Ankara Üniversi-
tesi ile birçok konuda birlikte çal›fl-
t›klar›n›, birçok kez bir araya geldik-
lerini bu sürecin oluflturduklar› proto-
kolle somut hale geldi¤ini kaydetti.
Sanayicilerin üretim yapmalar›n›n tek
bafl›na bir ifle yaramad›¤›n› anlatan
Ayd›n, üretim sürecine üniversitelerin
de bilgi birikimler ile katk›da bulun-
malar› gerekti¤ini belirterek, “Bu pro-
tokol sanayicilerle üniversiteyi bulufl-
turuyor. Dile¤imiz bölgemize ilimize
ve ülkemize yararl› olmas›” dedi. ‹m-
za sonras› Ayd›n, Ostim ad›na Rektör
Prof. Talu¤’a bir plaket verdi.

OST‹M, Ankara Üniversitesi

ile protokol imzalad›
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112. Uluslararas› Metal ‹flleme
ve Teknolojileri Fuar› TATEF
2009, ‹stanbul CNR EXPO Fu-

ar Merkezi’nde gerçeklefltirildi.
Dünyan›n 3. Büyük endüstriyel
fuar› olan Tatef, bu y›l krizin et-
kisiyle sönük geçti. Pek çok fir-
man›n kat›l›m› iptal etmesi nede-
niyle önceki y›llara oranla daha
küçük bir alanda gerçekleflen fu-
ar›n ziyaretçi say›s› da kat›l›mc›-
lar› memnun etmedi. 

Ostim OSB Fuar ve Organizas-
yon Yöneticisi Derya Erdo¤an,
Tatef’in önceki y›llarda çok ve-
rimli geçti¤ini ve fuar süresince
firmalar›n ürünlerini nakde dö-
nüfltürdü¤ünü söyleyerek bu y›l
kriz sebebiyle fuar›n firmalar›n
taleplerini karfl›lamad›¤›n› ifade
etti. ‹ptaller nedeniyle baz› holle-
rin da kapat›ld›¤›n› belirten Erdo-
¤an “Tatef, yurtd›fl› ziyaretçi ba-
k›m›ndan da en yo¤un geçen fuar-
lardan biridir, ancak geçen y›llar-
daki say›lar› yakalayam›yoruz bu
y›l. Firmalar umutlular, ama tep-
kililer. Çünkü önceden bize fuar
saatleri yetmiyordu. fiu an firma
yetkililerinin bofl oturduklar› sa-
atler çok fazla. Günde 20-30 ziya-
retçi gelebiliyor. Ama bununu
üzerine ç›km›yor” fleklinde ko-
nufltu. Firmalar›n “silindi” imaj›
vermemek için fuarlara kat›lma-
lar› gerekti¤ini vurgulayan Erdo-
¤an, “Fuar›n iyisi kötüsü olmaz.
Firmalar daha önceki y›llarda ka-
t›l›p verim ald›larsa bu fuara da
kat›lmal›lar” tavsiyesinde bulun-
du.

Fuara önceki y›llarda oldu¤u
gibi OST‹M OSB organizasyonuy-
la kat›lan firmalar da Tatef’in bu
y›l düzenlenen di¤er fuarlardan
daha durgun geçti¤i ve krizin her
geçen gün etkisini daha çok his-
settirdi¤i konusunda hemfikirler.
Ancak umutlar›n› kaybetmeyen
ve fuarlara kat›lmaya devam ede-
ceklerini ifade eden Ostimli kat›-
l›mc›lar, OST‹M’in organizasyo-
nundan ve hizmetlerinden mem-
nun kald›klar›n› belirttiler. 

Mustafa Tafl›yan (ETA)

Bu fuar› iki y›l önceki Tatef’le
k›yasl›yorum ve kat›l›m yüzde 70
daha az, ziyaretçi s›f›ra yak›n ne-
redeyse. Önceki Tatef’te müthifl
bir kat›l›m ve ziyaretçi ak›n› var-
d›. Bunda krizin de etkisinin ol-
du¤unu düflünüyoruz. Çünkü

Ocak ay›nda kat›ld›¤›m›z bir bafl-
ka fuar da önceki y›la nazaran
kötü geçmiflti. Burada çözümün
üretimden geçti¤ine ve mali kay-
naklar›n çok iyi kullan›lmas› ge-
rekti¤ine inan›yorum. Kredi ve
borçla yap›lan yat›r›mlar›n çöktü-
¤ünü, öz kaynaklarla yat›r›m ya-
pan iflletmelerin de hâlâ ayakta
oldu¤unu görüyoruz. Ancak flim-
diye kadar öz kaynaklar›yla hare-
ket etmifl bir firma olarak biz de

son 5 ayd›r cepten yiyoruz. Bu
durum birkaç ay daha uzarsa ne
yapaca¤›m›z› bilmiyoruz. 

Aygün Cabar (Vibromak)

Bu fuardan çok memnun de¤i-
liz. Tabii bunda ekonomik krizin
de çok etkisi var. ancak bu y›lki
Tatef’in tan›t›m› da geçmifl dö-
nemlerdeki kadar iyi yap›lmad›.
Dolay›s›yla oldukça durgun geçi-
yor. Fuarlar bizim için bir marka
oluflturabilmek yeni müflterilere
ulaflmak ad›na faydal›. Ama bun-
dan sonraki dönemde biraz daha
seçici olaca¤›z, daha prestijli fuar-
lar› tercih edece¤iz. Devletin de
bu krizden ç›kmak için yapmas›
gereken fleyler var, aç›lmas› gere-
ken paketler var. Bunlar›n bir
k›sm› aç›ld›, ama art›k seçim son-
ras› beklenti içerisindeyiz, kredi
faizlerinin düflmesini bekliyoruz.
Geçici çözümler de fayda sa¤l›yor
bir yere kadar ama devlet, krizi
aflacak köklü önlemler almak zo-
runda. Sanayicilerin özel enerji
giderlerinin düflmesini bekliyo-
ruz. 

Murat Dizlek (Anatol) 

Krizin etkisi gün geçtikçe daha
çok hissediliyor san›r›m. ‹hracat
yapan bir firmay›z.  Avrupa’da ta-

leplerin darald› ve ihtiyaçlar de-
¤iflti, bu sebeple Orta Do¤u’ya yö-
neldik biz de. Ekonomik aç›dan
da flu anda Orta Do¤u ülkeleri da-
ha iyi durumda petrolden dolay›,
ama orada da sanayinin çok gelifl-
ti¤ini söyleyemeyiz. Krize karfl›
önlem almak için çok geç kal›nd›.
Biz bu ÖTV ve KDV indirimlerini
dile getirdik önceden. Bu kesin-
likle yap›lmas› gereken bir fleydi
ve sadece otomotiv sektöründe

de¤il, sanayideki tüm
sektörlerde yap›lmas›
gerekiyor bunun. Hü-
kümetler tasarruf ted-
birleri çerçevesinde ya-
t›r›mlar›n› falan k›s›-
yorlar asl›nda son dere-
ce yanl›fl. Hükümetle-
rin harcamaya teflvik
etmesi laz›m, harcama-
ya yönelmesi laz›m.
Kamu kurum ve kuru-
lufllar›na al›nan malze-
melere yerli ürün koflu-
lu konabilir. Ostim Yö-
netiminin hizmetlerin-
den memnunuz ancak
bu konudaki istekleri-
mizin dile getirilmesi
konusunda yard›mc›
olabilirler. Bizi ziyare-
te gelen bakanlar, mil-
letvekilleri oluyor; ama
bize “Ne kadar güzel ifl
yap›yorsunuz” deyip
gidiyorlar. Burada Os-
tim Yönetimine ifl dü-
flüyor bence. Hükümet-
le aram›zda köprü ku-
rabilir. Yerli üreticinin
desteklenmesi laz›m.

Zübeyde Ömür Bay›r
(Starçelik)

Önceki Tatef’e göre
çok kötü geçiyor bu fuar. Bu sene
bafl›nda kat›ld›¤›m›z fuarlar daha
iyiydi o dönemde de kriz olmas›-
na ra¤men. Baz› firmalar›n iptal
etmesi etkili oldu ve 2-3 hol ka-
pand›, bu da san›r›m fuar›n ziya-
retçi say›s›n› etkiledi. Çok iyi ol-
mas›n› beklemiyorduk zaten, ama
ziyaretçi say›s› çok az. Yak›n dö-
nem için planlar›m›z yok, mali
krizden dolay› bir süre ara verdik

fuarlara. Ama yurtd›fl› fuarlara
kat›lmaya devam edece¤iz. 

Turgut Gençer (Gençerler)

Daha önceki fuarlar› kat›l›mc›
olarak de¤il ama ziyaretçi olarak
takip etmifltik. Onlarda  yürüye-
cek yer bulamazken bu fuarda
kimse yok.. Ziyaretçiyi de kat›l›m-
c›y› da bence fuar organizasyonu
kendisi getirmeli. Önümüzdeki fu-
arlara yine kat›laca¤›z, belki o za-
man düzelir diye umut ediyoruz. 

Levent Özdo¤an 
(Endüstri Teknik)

Fuara kat›l›m az. Daha önceki
Tatef fuarlar›na da kat›ld›k ve ka-
t›l›m bundan daha fazlayd›. Bu se-
ne kat›ld›¤›m›z di¤er fuarlarda da
bundan daha fazla kat›l›m vard›.
Bu art›k seçim sonras›n›n m› etki-
si, krizin mi etkisi bilemiyorum.
Bundan sonraki dönem için plan-
lar›m›z tabii ki var ama krizin bir
an önce bitmesini bekliyoruz. Biz
Türkiye’de otomotiv, demir çelik
ve beyaz eflya sektörlerine malze-
me sa¤layan bir firmay›z. Dolay›-
s›yla imalat durdu¤unda bizim de
ifllerimiz duruyor. Herkesin top-
tan bir üst noktaya gelmesini
umuyoruz. Krizde insanlar›n biraz
da moral kazanmas› için kat›ld›k
biz bu fuara. Eylül’den sonraki fu-
arlara kat›lmay› düflünüyoruz. 

Haluk Gülek (Enkar)

Fuar›n ilk iki günü çok kötü
geçti. Keflke biraz k›saltsalard›,
madem sektör bu kadar kötü. Fu-
ar bu sene fiyaskoyla sonuçland›.
Tatef’in önceki y›llarda daha iyi
oldu¤unu duyuyorum di¤er kat›-
l›mc›lardan. Firma olarak kat›l›-
m›n yar› yar›ya düflmesi bunlar›n
ça¤›raca¤› müflterilerin de düflme-
sine neden olmufl bir bak›ma. Bel-
ki tarihi biraz ertelenebilirdi. 2010
y›l›ndaki Tatef’e yine Ostim bün-
yesinde kat›labilece¤imizi ön görü-
yorum flimdiden. Ostimin hizmeti
ve haz›rl›klar›ndan memnun kal-
d›k. Bir dahaki sefere bir fuara
kat›l›rken Ostim’le birlikte kat›la-
bilirim diye düflünüyorum. 

Kriz TATEF’i de vurduKriz TATEF’i de vurdu
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O stim 11. Geleneksel A¤aç Dikme fienli¤i
gerçeklefltirildi. Bu y›l 327. Cadde (Eski
17. Cadde) - 1265 Sokak (Eski 368. So-

kak) kesiflimi yeflil alanda düzenlenen etkinli¤e
Ostim OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n, Ostim OSB Müdürü Adem Ar›c›, Osiad Bafl-
kan› Adnan Keskin, Orsiad Baflkan› Özcan Ülge-
ner, KOSGEB Ostim fiubesi Müdürü Mehmet
Tezyetifl ile Ostim OSB çal›flanlar› ve çocuklar›
kat›ld›. Ostim OSB Müdürü Adem Ar›c›, sanayi
ve do¤an›n birbirinden ayr› düflünülmemesi ge-
rekti¤ini ve Ostim olarak yeflile, do¤aya çok
önem verdiklerini belirterek her geçen y›l Os-

tim’deki yeflil alanlar›n artmas› için daha çok ça-
l›flt›klar›n› ifade etti. Ar›c›, Ostim a¤aç dikme flen-
liklerinde oluflturulan parklara emektar bir Ostim
çal›flan›n›n ad›n›n verilmesinin de bir gelenek ha-
line geldi¤ini vurgulad›. Bu y›l düzenlenen yeflil
alana Ostim OSB D›fl ‹liflkiler ve ‹fl Gelifltirme
Koordinatörü Hamza Akçay’›n ad› verildi. 30 y›l-
d›r Ostim’de çal›flt›¤›n› ifade eden Akçay, Ostim’i
evi olarak gördü¤ünü ve parka isminin verilmesi-
nin onu çok duyguland›rd›¤›n› belirtti. “Do¤ay›
seviyoruz, Ostim’i a¤açland›r›yoruz” slogan›yla
düzenlenen flenli¤e kat›lan Ostim çal›flanlar› ile
çocuklar› da nefleli görüntüler sergiledi. 

TTBMM Baflkan› Köksal Top-
tan’› ziyaret eden Ankara
Ticaret Odas› Baflkan› Si-

nan Aygün, ATO taraf›ndan eko-
nomik krize önlem amac›yla ha-
z›rlad›¤› 63 maddelik “önlem pa-
ketini” içeren bir mektup sundu. 

Daha önce de Baflbakan Erdo-
¤an’a sunulan mektupta; genifl
toplumsal kesimlerin destek ve
mutabakat›n› almam›fl program-
lar›n uygulanma ve baflar› flans›-
n›n zay›f oldu¤u, Ekonomi ve
Sosyal Konsey'in derhal toplant›-
ya ça¤r›larak, tüm taraflar›n ka-
t›l›m›yla bir hafta kesintisiz top-
lant›larla tüm ekonomi ve sosyal
sorunlar›n masaya yat›r›lmas›
istendi. 

Pakette çözüm için; “Ortak
ak›l, ortak yaklafl›m sa¤lanarak,
çözüm kararlar›n›n takvime ba¤-
lanmas›, tüm taraflarla bir ‘Top-
lumsal Mutabakat’ metni imza-
lanmas› ve bunun da kamuoyu
önünde aç›klanmas›” önerildi.
Ekonomik krize önlem amac›yla
haz›rlanan paketten baz› öneri-
ler flöyle:

Düzenlemeler gözden 
geçirilsin

n Acil Eylem Plan› ortaya ko-
nularak; plan kapsam›nda mali
politikalarda bir miktar gevfle-
meye izin verilerek, piyasaya
canl›l›k sa¤layabilecek alanlarda-
ki kamu harcamalar› art›r›ls›n.  

n Piyasalardaki durgunlu¤un
bir önemli nedeni de özel sektö-
rün kamudan olan birikmifl ala-
caklar›d›r. Resmi kurulufllara ifl
yapan, hizmet üreten tedarikçi
ve di¤er özel sektör kurulufllar›-
n›n hak ediflleri mutlaka zama-
n›nda ödenmelidir.

n Devlet özel sektöre olan bi-
rikmifl borçlar›n› ödemeli ve fir-
malar›n devlete ola borçlar› ve
alacaklar› aras›nda mahsuplafl-
maya gidilmeli. Kamunun borcu-
nu ödeyemedi¤i durumda ise ala-
caklar›n özel kamu bankalar›na
temlik edilerek baflka bir temi-
nat göstermeksizin kredi kullan-
ma olana¤› tan›nmal›d›r.

n Ekonomideki belirsizli¤in
artmas› ve güven kayb› yat›r›m-
lar›n b›çak gibi kesilmesine yol
açt›. Yat›r›mlar›n yeniden özen-
dirilmesi gerekiyor. Bu nedenle
yeni yat›r›mlar› cezaland›r›c› et-

ki yapan uygulamalardan vazge-
çilerek kurumlar vergisi muafi-
yeti yeniden uygulamaya konul-
mal›d›r.

n Yat›r›mlar› teflvik amac›yla
arsa, bina, makine ve teçhizat
yat›r›mlar›nda KDV oran› 2009
y›l› için yüzde 1'e indirilmelidir.

n Finansal kiralama (leasing)
ifllemlerinde de KDV eskiden ol-
du¤u gibi yeniden yüzde 1 olarak
uygulanmal›d›r.

n Kamu sektörü uzun y›llar-
d›r ihmal etti¤i enerji ve demir-
yolu gibi altyap› yat›r›mlar›na
bu dönemde h›z vererek yapaca-
¤› harcamayla talebin artmas›na
ve iflsizli¤in azalmas›na katk›
sa¤lanabilir. Enerji alan›nda bu
dönemde yap›lacak yat›r›mlar
enerji maliyetlerinin azalt›lmas›-
na da yard›mc› olacakt›r.

n Türkiye'deki istihdam›n
yüzde 80'ini, iflletmelerin yüzde
99'unu oluflturan küçük ve orta
boy iflletmeler(KOB‹) sa¤lamak-
tad›r. Bankalar›n, küçük iflletme-
lere kredi kulland›r›rken dikkate
ald›klar› kimi kat› kurallar›n yu-
muflat›lmas› için bankalar yasa-
s›nda gerekli de¤ifliklikler yap›l-
mal›d›r.

n Bankalar›n esnafa, tüccara,
ifladam›na yönelik olarak bafl-
vurdu¤u "kredi vermeme, kredi-
leri vadesinden önce geri ça¤›r-
ma, çekini vadesini beklemeden
tahsil etme" gibi piyasay› daral-
t›c› uygulamalar›n›n önüne geçi-
lecek yasal düzenlemeler yap›l-
mal›d›r.

n Kamu bankalar›n›n, topla-
d›klar› fonlar› Hazine iç borçlan-
ma kâ¤›tlar›na yat›rmak yerine,
ticari kredilerle piyasaya girme-
leri sa¤lanmal›d›r.

n Halk Bankas›n›n özelleflti-
rilmesinden kesin olarak vazge-
çilmelidir.

n Merkez Bankas› k›sa vadeli
faizleri indirdi¤i halde bankala-
r›n kredi faizlerinde düflüfl ya-
flanmamakta, aksine art›fllar ol-
maktad›r. Kredi maliyetlerini
azaltabilmek için hiç olmazsa
arac›l›k maliyetleri azalt›lmal›-
d›r. Ticari banka kredileri üze-
rindeki yüzde 5 oran›ndaki Ban-
ka Sigorta Muameleleri Vergisi
ve yüzde 3 oran›ndaki Kaynak
Kullan›m› Fonu kesintisi kald›-
r›lmal›d›r.

n Kredi kanal›n› aç›k tutabil-
mek için devletin bir kredi ga-
ranti fonu oluflturmas›nda yarar
bulunmaktad›r. Fon, istihdam
sa¤layan, ihracat yapan iflletme-
lerin bankalardan kulland›¤›
kredilere garanti verebilir.

n Bankac›l›k sektörünü yeni
kredi açmaktan al›koyan, kredi-
leri zaman›ndan önce geri ça¤›r-
maya, ek teminat istemeye zorla-
yan yasal k›s›tlamalar en az›n-
dan kriz dönemi için ask›ya al›n-
mal›d›r.

n Do¤al gaz, elektrik ve di¤er
yak›tlar›n fiyatlar›nda yap›lacak
indirimler maliyetleri azaltarak
üretimdeki sert düflüflü frenleye-
bilir.

n Türkiye'nin en fazla ihracat

yapt›¤› Avrupa Birli¤i ülkelerin-
de yaflanan ekonomik daralma
göz önüne al›nd›¤›nda, ihracat
için yeni pazarlar bulmak önem-
li hale gelmektedir. Bu nedenle
firmalara "Yeni Pazar Bulma"
deste¤i verilmelidir. ‹hracat des-
tekleri art›r›lmal›d›r.

n ‹hracat geliri azalan ve d›fl
borcu olan firmalar›n zor duru-
ma düflmemeleri için Hazine des-
tekli yeni Eximbank kredileri
özel flartlarla verilmelidir.

n Reel sektör çok yüksek bir
döviz borçlulu¤u içinde bu krize
yakaland›. Sektörün d›fl borcu-
nun yan› s›ra Türkiye'deki ban-
kalara da önemli miktarda döviz
ve dövize endeksli borcu bulunu-
yor. Reel sektörde geçici bir za-
man dilimi için temerrüde düfl-
me riskini tafl›yan döviz ve dövi-
ze endeksli kredi borçlular›na
vade uzat›m› ve yeniden yap›lan-
d›rma olana¤› tan›nmal›d›r. 6.
Zora giren flirketlerin iflçi ç›kar-
malar›n›n önüne geçebilmek
amac›yla ‹flsizlik Sigortas› Fo-
nu'ndan belli koflullarda ve süre-
lerde yararlan›lmas› için gerekli
düzenlemeler yap›lmal›d›r. ‹flçi
ç›kar›lmas› kaç›n›lmaz olan flir-
ketler aç›s›ndan da k›dem tazmi-
natlar› ‹flsizlik Fonu'ndan ayr›la-
cak karfl›l›klarla oluflturulacak
bir "Borç Fonu" arac›l›¤›yla
ödenmelidir.

n ‹flsizli¤in artt›¤› bu dönem-
de sosyal sorunlara yol açma-
mak için iflsizlik sigortas› etkin
bir flekilde kullan›lmal›. Halen,
sigortal› iflsiz, son 3 y›l içinde en
az 600 gün çal›flm›flsa 6 ay, 900
gün çal›flm›flsa 8 ay,1080 gün ça-
l›flm›flsa 10 ay süreyle "iflsizlik
ayl›¤›" almaktad›r. Ekonomik
krizin giderek derinleflti¤i, iflyer-
lerinin kapand›¤› veya üretimi
k›smak zorunda kald›¤›, buna
ba¤l› olarak sürekli iflçi ç›kart›l-
d›¤› günümüz ortam›nda, ifl bul-
man›n da güçlü¤ü dikkate al›na-
rak, iflsizlik ayl›¤› ödemede süre-
si en az 12 aya ç›kar›lmal›d›r.

n Tar›m sektöründeki afl›n-
man›n önüne geçilmelidir. Tar›m
sektörüne yönelik yeni bir teflvik
sistemi oluflturarak verimlili¤i
öne ç›karan bir iflletme yap›s›
oluflturulmal›d›r. Bu tür bir ya-
p›lanman›n oluflturulmas› kent-
sel alana yönelen göçü de azalta-
cakt›r.

ATO Baflkan› Sinan Aygün, Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’›n ard›ndan, 63 maddelik kriz paketi önerisini
TBMM Baflkan› Köksal Toptan’a da sundu.
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