




fiefik ÇALIfiKAN 

Para politikas›na 
odaklan›lmal›

n 13’de

Subegüm BULUT

Kriz Afl›s› 2: Bir
KOB‹ patronunun
iç hesaplaflmas›

n 19’da

Abdullah ÇÖRTÜ

Gençlerimiz 
iflsiz kalmas›n

n 6’da
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Atila ÇINAR

n 2’de

Devrim 
arabalar›

Arzu AKAY

n 15’te

Aidatlar

Veli SARITOPRAK

Hocan›n kriz
reçetesi

n 16’da

Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Ayd›n, bölgede
2008 y›l› bafl›ndan bu ya-

na imalat sektöründe kullan›lan
elektrik enerjisi tüketiminin
yüzde 25 oran›nda düfltü¤ünü
söyledi. Baz› sektörlerde yo¤un
iflçi ç›karmalar› oldu¤unu, tah-
silâtlarda ve ödemelerde t›kan-
ma yafland›¤›n› anlatan Ayd›n,
iflletmelerin yeni kredi teminin-
de zorland›klar›n›, vergi borçla-
r›n›n birikti¤ini, talebin ise her
geçen gün darald›¤›n› vurgula-
d›. 

Ayd›n, “‹flletmelerimiz krizin
etkisi ile ileriye dönük hedefler
koyam›yor. Projelerini erteli-
yor. Tespit edebildi¤imiz man-
zara flimdilik bu flekilde; fakat
krize teslim olmay›z. Üretmeye
ve yat›r›ma devam edece¤iz.
Borçlar›m›z› ödemeye gayret
edece¤iz. Kriz,  asl›nda iflletme-
leri,  durdu¤u ve umudunu yi-
tirdi¤i anda yok eder” diye ko-
nufltu.

Süt kovas›na düflen
kurba¤a öyküsü:

Ayd›n, kriz dönemlerinde flir-
ketlerin faaliyetlerine neden de-
vam etmesi gerekti¤ini de “süt
kovas›na düflen kurba¤a” öykü-
sü ile anlat›. Ayd›n,“Bilinen bir
öyküdür; iki kurba¤a süt kovas›-
na düfler. Birisi k›sa süre ç›rp›-
n›p çabalad›ktan sonra ölümü
kabullenir; batar gider. Di¤eri
ise sütün üstünde kalmaya çal›-
fl›r; batarken çabalar, yüzeye ç›-
kar. O kadar u¤rafl›r ki sonunda
süt tereya¤›na dönüflür ve kur-
ba¤a kurtulur. Biz ç›rp›naca¤›z,
ç›rp›n›rken de¤er yarataca¤›z;
kurtulaca¤›z. KOB‹’lerimizin
içinden geçtikleri sürece bu göz-
le bakmas›n› öneriyorum” diye
konufltu.

OST‹M krizde hangi
uygulamalar› yap›yor?

Ostim OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Ayd›n, Ostim OSB ola-
rak kriz dönemine özgü özel bir
önlem almad›klar›n› ancak fir-
malar›n uzun, orta ve k›sa dö-
nemde yararlanacaklar› projele-
re a¤›rl›k verdiklerini söyledi.
Ayd›n’›n ifadeleri ile Ostim’in
“yol haritas›” flöyle:

“Ostim olarak bu dönemde
e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetle-
rine a¤›rl›k veriyoruz. Kobi’leri
yeni bilgi, yeni teknoloji ve yö-
netim sistemleri ile buluflturma
hedefimizden geri kalmak iste-
miyoruz. Krizle birlikte bu pro-
jelere daha a¤›rl›k veriyoruz.
Bir y›ld›r üzerinde çal›flt›¤›m›z
dört ayr› sektörde kümelenme
projemiz var. Kümelenmeler
sektörleri küresel tehlikelere
karfl› güçlendirecek, daha reka-
betçi yapacakt›r. Bu arada üni-
versitelerimizi Ostim’e davet
ediyoruz. Rektörlerimizle konu-
fluyoruz, onlar› sanayicilerimiz-
le buluflturmak istiyoruz.  An-

KOB‹’ler krize teslim olmaz

kara’da ODTÜ, Gazi Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi ve Çankaya Üniver-
sitesi ile üniversite-sanayi iflbirli-
¤ini kuruyoruz. Tabii flu s›ra kriz
yönetimi de önem tafl›yor. ‹çinde
bulundu¤umuz durumu üyeleri-

miz için tan›mlamaya çal›fl›yo-
ruz. ‹flletmelerimize bu ortamda
al›nacak önlemler konusunda da-
n›flmanl›k verece¤iz. OSB olarak
altyap› ve di¤er baz› ödemelerin-
de üyelerimize taksit yap›p, yük-
lerini hafifletmeye çal›fl›yoruz”.

OST‹M Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n “Biz daha önce de kriz yaflad›k. Krize teslim olamay›z. Yine
üretmek, borcumuzu ödemek, iflçimizin maafl›n› vermek zorunda-
y›z. Kriz iflletmelerimizi durduklar› zaman yok eder” dedi.

ÜRET‹M KAZANACAK- Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n TRT’nin BÜ-
YÜTEÇ program›na kat›larak, OSB ve KOB‹ dünyas›n›n kriz karfl›s›nda pes et-
meyece¤ini, sorunlar›n sadece üretime devam ederek afl›labilece¤ini savundu. 
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CCapital ve Ekono-
mist Dergileri’nin,
TOBB’un katk›la-

r›yla  Finansbank KOB‹
Bankac›l›¤›’n›n sponsor-
lu¤unda düzenledi¤i
“Anadolu Markalar›
2008” yar›flmas›n›n so-
nuçlar› aç›kland›. 

Bu y›l
üçüncüsü
düzenlenen
yar›flmada
konuflan Fi-
nansbank
Kobi Ban-
kac›l›¤›
Grup Yöne-
ticisi Atilla
Yavaflal,
marka ya-
ratman›n
çok ciddi
bir çaba ge-
rektirdi¤ini
ve flirketle-
rin bu konuda desteklen-
mesinin büyük önem ta-
fl›d›¤›n› söyledi. Finans-
bank’›n, tüm yurt çap›n-
da KOB‹’lerin geliflimine
destek olmay› ve onlar›n
önünü açmay› amaçlad›-
¤›n› belirten Yavaflal,

“Anadolu markalar›n›
sadece Türkiye'nin de¤il,
dünyan›n da markas›
haline getirme hedefi ile
3 y›l önce bafllatt›¤›m›z
projenin baflar›l› bir fle-
kilde devam etmesinden
büyük mutluluk duyuyo-
ruz.  Anadolu Markalar›

Yar›flmas› da, bu amac›-
m›z› destekleyecek orga-
nizasyonlardan biri” de-
di. 

ÖDÜL ALANLAR:

Yar›flmada dereceye
giren firmalara ödülleri

Denizli’de düzenlenen
bir törenle verilirken,
ödülleri kazananlar flöy-
le s›raland›:

Tar›m alan›nda Af-
yon’dan Demirayak fiir-
ketler Grubu, Antal-
ya’dan Erüst Tar›m, ‹z-
mir’den Can Tereya¤la-

r›; hizmet ala-
n›nda ‹z-
mir’den ‹zmir
Özel Türk Ko-
leji, Kayse-
ri’den ‹pek
Bilgisayar, An-
talya’dan Talip
Yörüko¤lu Em-
lak; ticaret
alan›nda
Denizli’den
U¤urlu Oto
Cam, Uflak’tan
Uflak Kar
Seramik, Bur-
sa’dan Tokgöz-

ler A.fi, imalat alan›nda
Konya’dan Helvac›zade
G›da, Kayseri’den Kum-
tel, Bursa’dan Güleryüz
Karoseri. Jüri özel ödülü
ise, Eskiflehir’den
K›l›ço¤lu Kiremit/Bestel
A.fi’nin oldu. 

Devrim Arabalar›...

O
ST‹M’de daha önce yafland› m› bilmiyorum, ama geç-
ti¤imiz Ekim ay›nda çok güzel bir fley oldu: OST‹M
OSB’nin organizasyonu ile Ostimliler birlikte bir film

izlediler. Filmin ad› “Devrim Arabalar›” idi.  Filmin ad› da,
içerdi¤i öykü de, öykünün ifllenmesi de OST‹M ve Ostimliler
için çok uygundu. Ayn› film 24 Kas›m 2008 tarihinde bu kez
OS‹AD’›n organizasyonu ile izlendi. Her iki etkinli¤in gerçek-

leflmesini sa¤layanlara teflekkür borç-
luyuz. 

Devrim Arabalar› filmi ve öyküsü
ile ilgili düflüncelerime gelince:

Hasbelkader, bu öyküyü bizzat
projenin içinde bulunmufl iki makine
mühendisi büyü¤ümden tüm detaylar›
ile dinlemifl ve öyküyü anlatan birçok
yaz›y› zaten okumufl oldu¤um için fil-
min hikâyesinin benim için yeni ol-
mad›¤›n› belirtmeliyim. Ancak hikâ-
yenin aktar›lma biçiminden (yani fil-
min kendisinden) bir hayli etkilendi¤i-
mi söylemeliyim. Son derece içten,
yal›n ve etkili anlat›ma kay›ts›z kal-
mak ve yüreklerin kabarmas›na engel

olmak kuflkusuz çok zor. Özellikle biz teknik insanlar, bir
grup azimli, çal›flkan ve idealist insan›n kendilerine olanak ve-
rildi¤inde neleri baflarabilece¤ini Hollywood filmlerinde (ya da
Discovery Channel’da) görür ve g›pta ederiz. Devrim Araba-
lar› filmi de böyle bir grup insan›n baflar› öyküsünün,  üzerine
basmakta oldu¤umuz topraklarda da 50 y›l önce yaflanm›fl
oldu¤unu izleyen herkese gösterdi. 

Bu filmi izleyen herkes eminim çok çeflitli mesajlar alm›fl-
t›r. Hemen akl›ma gelenleri s›ralayacak olursam:

- Devrim  faydal›, gerekli ve hatta sempatik olabilirmifl,
- Baflarmay› gerçekten isteyen ve bunun için içtenlikli çaba

gösterenler baflarabilirmifl,
- Ekip çal›flmas› ve liderlik baflar› için çok önemli imifl,
- Baflar›l› erkeklerin arkas›nda onlar› seven özverili kad›n-

lar olmal›ym›fl,
- Asl›nda biz uçak bile yapm›fl›z, hatta neredeyse Hollan-

da’ya satacakm›fl›z,
- ‹stenseymifl yap›labilirmifl,
- Bas›n her devirde ayn› imifl,
- vb…
Bütün bu mesajlarla birlikte, Devrim Arabalar› öyküsün-

den gerçek dersi ç›karabilmek için baflka vakalar›n da görüle-
bilmesi gerekir. “Devrim Otomobilleri projesi acaba neden
baflar›lmad›?” sorusunun yan›t›n› alabilmek için bilinmesi ge-
reken, tüm resmi tamamlayan baflka vakalar var:

Türkiye’nin uçak yapma öyküsünü biliyoruz.
K›r›kkale henüz 8 haneli bir köy iken, Kurtulufl Sava-

fl›’ndan kafatas›nda mermi ile dönen “okumufl adamlar”›n
orada, bugün bile üretilmeyen çelik çeflitlerini üretme baflar›-
s›n› gösterdiklerini biliyoruz.

Ankara Rüzgâr Tüneli’nin en az Devrim Arabalar› kadar
“hüzünlü” öyküsünü biliyoruz.

fieker Makina Fabrikas›’n›n daha 20 y›l önce “fabrikalar
yapan fabrika” oldu¤unu da biliyoruz.

Ayr›ca Et ve Bal›k Kurumu’nu, fiap Enstitüsü’nü, Tavuk-
çuluk Enstitüsü’nü bunlar›n yan›nda da deli dana ya da kufl
gribi gibi hastal›klar ortaya ç›kt›¤›nda ne flaflk›nl›klar yafland›-
¤›n› da biliyoruz.

Milli Petrol Davas›’n› filan da biliyoruz.
Ben bu olup bitenlerin bir k›sm›n› kitaplardan okudum, bir

k›sm›n› olay›n içinde olanlar›n kendilerinden dinledim ve ni-
hayet yafl›m uygun oldu¤u için bir k›sm›na da tan›kl›k ettim.
Bizim kufla¤›m›z›n akl›n›n çok kolay erdi¤i 1980 sonras›nda
da “Devrim Arabalar›”na benzer öyküler yafland›, hatta flimdi
de yaflan›yor. Hemen akla gelen TÜPRAfi, Ere¤li Demir Çe-
lik, Türk Telekom daha iki - üç y›ll›k öyküler de¤il mi? 

Devrim Arabalar› filmi gerçekten güzeldi. En az›ndan
düflündürttü¤ü, an›msatt›¤›, hüzünlendirdi¤i, insan› sevmeyi
öne ç›kard›¤› için güzeldi.

Ama ben bir fleyden o kadar eminim ki: O iki Devrim
Arabas›’n›n benzin depolar› a¤z›na kadar benzinle dolu da ol-
sayd› hikâyenin sonu farkl› olmayacakt›. Belki de filmin
üzerinde yeteri kadar durmad›¤› nokta buras›yd›. Düflünmeyi
ve kafa yormay› pek sevmeyen, etrafl›ca araflt›rmaktan her
zaman kaç›nan insan›m›z, “tüh be bir kaç litre benzin yüzün-
den yerli otomobil yapmaktan vazgeçmifliz…” diye
düflünecek olursa hem bu güzel filme hem de Devrim’e ger-
çekten yaz›k olur.

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

“Anadolu Markalar› 2008” 
yar›flmas›nda 14 firmaya ödül

AAnka-
ra’da
yerli

üretimin
kalbi olan
Ostim Orga-
nize Sanayi
Bölge Mü-
dürlü¤ü,
“Devrim
Otomobi-
li”nin  hikâ-
yesinin mü-
hendislik fa-
külteleri
baflta olmak
üzere, tüm
ö¤rencilerle
paylafl›lma-
s›na öncü-
lük etti.

Üç hafta
boyunca Os-
tim’in ev sa-
hipli¤i yap-
t›¤› organi-
zasyona; Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan
AYDIN, Yönetim Kurulu
üyeleri ve tüm Ostim ça-
l›flanlar›, Ankara Sanayi
Odas› Baflkan› Nurettin
ÖZDEB‹R, Organize Sa-

nayi Bölgeleri Üst Kuru-
luflu (OSBÜK) yetkilile-
ri, Çankaya Üniversitesi
idari personeli ve ö¤ren-
cileri, Fatih Üniversite-
si, OSEP ve Endüstri
Meslek Lisesi ö¤rencile-
ri kat›ld›. TOPLAM 690

kiflinin kat›ld›¤› organi-
zasyonda izleyiciler sa-
londan, bir ürünün üze-
rinde  “Türk Mal›” iba-
resinin yer almas›n›n ne
kadar önemli oldu¤unu
bir kez daha anlayarak
ayr›ld›.

Devrim Arabalar› ile
yerli üretim afl›s›
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008’de iyice a¤›rlaflan küresel ve ulu-
sal sorunlar›n iç içe geçti¤ini görüyo-
ruz. Dertlerin çoklu¤u karfl›s›nda ikti-

darlar ve karar vericiler adeta “odaklanma
sorunu” yafl›yor: Küresel ›s›nma, çevre kir-
lili¤i, susuzluk, yoksulluk, yolsuzluk, iflsizlik,
savafl, terör... Bu listeye son olarak “yüzy›-
l›n en büyük ekonomik krizi” unvan› yak›fl-
t›r›lan “küresel mali kriz” eklendi.

Ne yaz›k ki art›k, “herkesin derdi kendi-
ne” diyemiyoruz.

“Domino etkisi” k›talar› turluyor; sonra
gelip bizim iflyerlerimize giriyor; evimize
mutfa¤›m›za kadar dayan›yor. Sorunlar›n
kayna¤› da, çözüm önerileri de ilgili “mah-
reçler” taraf›ndan tart›fl›l›yor. Rivayet muh-
telif olmakla birlikte sorunlar›n temel nede-
ni dünya ekonomisine hâkim güçlerin ihti-
raslar› olabilir. 

Bir atasözümüzde oldu¤u gibi, “aç olan
doyar, açgözlü doymaz.” Halen yerküre
üzerinde insanl›¤›n hakça bölüflüm, yaflana-
bilir bir çevre ve sürdürülebilir bir kalk›nma
sistemi kuramad›¤› söylenebilir. Günefl gir-
meyen eve doktorun girmesi gibi, üretimin
olmad›¤› küreye kriz mi giriyor?

“Küresel mali kriz” art›k küresel de¤il.
Büyüme oran›, iflsizlik oran›, faaliyetini
sonland›ran firma say›s›, kimi sektörlerde
kapasite kullan›m› ve ihracat rakamlar› gibi
veriler b›ça¤›n ucunun sinemize dayand›¤›-
n›; sorunun “ulusallaflt›¤›n›” gösteriyor.

9. Cumhurbaflkan›m›z Say›n Süleyman
Demirel, Türkiye gibi ekonomisi k›r›lgan
olan bir ülkenin küresel ekonomik krizden
etkilenmemesinin mümkün olmad›¤›n› be-
lirterek flöyle diyor: “Bu fluna benzer; gök-
ten sicim gibi ya¤mur ya¤›yor. Siz yola
ç›km›fls›n›z ve diyorsunuz ki, ‘bu beni ›s-
latmaz’. Ya¤murun kimseye bir istisna
yapmas› mümkün de¤ildir. Sen de ›sla-
n›rs›n, ben de ›slan›r›m.”

Demirel’e özgü bu benzetmeyi yine
onun tarz› ile tamamlamak isteriz: Tabi ki
ya¤murda yürüyen herkes ›slanacakt›r.
Ancak kim ne kadar ›slanacakt›r? Kimin
flapkas› bafl›ndan uçacakt›r? Kimin flem-
siyesi ters dönecektir? Sonra kim sinüzit,
kim nezle, Allah korusun kim zatürre
olacakt›r?

Y
›l›n son say›s›nda sayfalar›m›zda se-
vimsiz “kriz” vak›as› üzerine birçok
haber var. Bizim için de “kriz” içer-

meyen haber oluflturmak ve bu haberlere
‘kriz’e girmeden bafll›k atmak gittikçe zor-
lafl›yor. Aray›fl içinde, ç›tay› aflan, özgün ve
ilginç öneri ve yorumlar› sizlere sunuyoruz.  

Tüm çal›flanlar›n, özveri ile kepenk indir-
memek için ç›rp›nan büyük ya da küçük
tüm üretenlerin yeni y›l›n› Ostim Gazetesi
olarak kutlar›z.

Ü
retip onuru ile yaflayanlara ve insanl›-
¤›n onuru ile yaflayaca¤› bir sistemin
kurulmas›n› içtenlikle arzulayanlara

sayg›lar...

kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç

Kriz, üretimin 
intikam› m›?

EEddiittöörrddeenn

TTürkiye, Bangladefl,
M›s›r, Endonezya,
‹ran, Malezya, Nijer-

ya ve Pakistan’›n üye oldu-
¤u, 1997 y›l›nda Türkiye’nin
öncülü¤ünde kurulan bir
organizasyon olan D–8 (De-
velopment 8) toplant›s›na
Ostim de kat›ld›. Organizas-
yonun amac›, üye ülkelerin
iflbirli¤i yapmas› ve ticari
f›rsatlar oluflturmas›d›r.
Merkezi ‹stanbul’da bulu-
nan Organizasyonun Genel
Sekreterli¤i Endonezyal› Dr.
Dipo Alam taraf›ndan yürü-

tülüyor. 
D-8 Organizasyonu, dör-

düncü çal›flma grubu top-
lant›s›n› Endonezya’da yap-
t›. Endonezya Sanayi Ba-
kanl›¤›’n›n ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilen organizas-
yona üye ülkelerin tamam›
kat›ld›. Toplant›larda oto-
motiv, gübre, çelik ve mü-
cevher baflta olmak üzere

muhtelif konularda, pazar
ve yat›r›m imkânlar› araflt›-
r›ld›. 

‹ki gün süren program›n
ilk gününde farkl› sektörler-
den toplant›ya kat›lan uz-
manlar sunumlar›n› gerçek-
lefltirirken, ikinci gün kamu
sektörü ve özel sektör tem-
silcileri ayr› oturumlarda
iflbirli¤i amac›yla topland›-

lar. 
Toplant›ya Tür-

kiye’yi temsilen Sa-
nayi ve Ticaret Ba-
kanl›¤› baflkanl›-
¤›nda KOSGEB ve
TPE’den temsilciler
kat›ld›. OST‹M’in
de haz›r bulundu¤u
toplant›larda Os-
tim’i temsilen Bafl-
kan Orhan Ayd›n
ve Proje Koordina-
törü Abdullah Çör-
tü kat›l›rken, kat›-
l›mc›lara KOB‹
a¤›rl›kl› bir bölge-
sel kalk›nma mo-
deli olan Ostim’i
tan›tt›lar. 

HHer y›l kas›m ay›nda
düzenlenmekte olan
The Big 5 Show,

Uluslararas› Yap› Endüstrisi
Fuar›, bu y›l da 23-27 Kas›m
2008 tarihleri aras›nda Du-
bai’de gerçeklefltirildi. ‹nfla-
at sektörünün en
önemli pazarlar›n-
dan birisi olan The
Big 5 Show, yakla-
fl›k 60 ülkeden 50 bi-
nin üzerinde ziya-
retçiyi buluflturu-
yor.

Avrupa ülkeleri
baflta olmak üzere,
30’un üzerinde ülke-
nin milli kat›l›m or-
ganizasyonuyla ka-
t›l›m sa¤lad›¤› fuar-
da Türkiye’de genifl
bir alanla yer ald›. 

Milli Kat›l›m›, T.C. Baflba-
kanl›k, D›fl Ticaret Müste-
flarl›¤› ‹stanbul Maden ve
Metaller ‹hracatç› Birlikleri
(‹MM‹B) ve T.C. Baflbakan-
l›k, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
‹hracat› Gelifltirme Etüt
Merkezi (‹GEME) taraf›ndan
organize edilen fuara yakla-
fl›k 80 Türk firmas› ifltirak
etti. 

2000 orta¤›yla Ostim’in
yurtiçi ve yurtd›fl› projele-
rinde öncü rol üstlenen Os-
tim Endüstriyel Yat›r›mlar
ve ‹flletme A.fi.  bu y›lki The
Big 5 fuar›na stantl› olarak
kat›ld›. Ostim Yat›r›m

A.fi.’nin stand›nda fuar›n
konseptine uygun olan ve
Ostim’in rekabet üstünlü¤ü-
ne sahip oldu¤u ürünler ser-
gilendi. 

Fuarda ana gruplar itiba-
riyle ifl Makinesi Yedek Par-
çalar›, Beton-Pompa ve Mi-
xer Yedek Parçalar› ve Hafif
‹nflaat Makineleri sergileyen
firmam›zdan fuara kat›lan

Ostim d›fl ticaret temsilcile-
ri, fuara olan genel ziyaretçi
ilgisinin geçmifl y›llara
oranla daha az olmas›na
karfl›n, ürünlere gösterilen
ilgiden hayli memnun ol-
duklar›n› belirttiler. Dubai’

den ve Çevre ülke-
lerden çeflitli firma-
larla yeni ifl ba¤lan-
t›lar› kurduklar›n›
ve yak›n zamanda
bölge firmalar› ile
daha yo¤un çal›flma
imkan› bulabilecek-
lerini vurgulayan
Ostim temsilcileri,
Birleflik Arap Emir-
likleri’nin mutlaka
Ostim’li firmalar ta-
raf›ndan de¤erlendi-
rilmesi gereken pa-
zarlardan biri oldu-

¤unu vurguluyorlar. 
Pazara OST‹M markas›

ile girmeyi hedefleyen Os-
tim Yat›r›m A.fi. d›fl ticaret
uzmanlar›, Ostim markas›n›
öncelikle körfez ülkelerinde
ve daha sonra Rusya ve Av-
rupa Ülkelerinde güven ve
kalitenin simgesi haline ge-
tirmek için çal›flmalar›n›
sürdürdüklerini söylediler. 

Ostim ekibi Dubai 
Fuar›na ç›karma yapt›
Ostim ekibi Dubai 
Fuar›na ç›karma yapt›

OST‹M Modeli, D-8’de tan›t›ld›
D-8 Sanayi Çal›flma Grubu 4. Toplant›s› 10-12 Kas›m

tarihlerinde Endonezya’da yap›ld›. Toplant›ya Ostim
temsilcileri de kat›ld›.
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‹‹ktisatç› Musta-
fa Sönmez, bü-
yük kriz koflul-

lar›nda ve çöküflle-
ri azaltmada “sü-
per gerekti¤ini sa-
vunarak, “Bu ke-
simlerden servet
vergisi biçiminde
bir taraf›ndan des-
tek bulmal›d›r” de-
di.

Sönmez yapt›¤›
de¤erlendirmede,
1980 sonras› kâr
oranlar›n› art›rma-
ya çabalayan dünya kapitaliz-
minin, finansallaflman›n sa¤la-
d›¤› kârlar›, türev
piyasalarda kö-
pürttükçe kiflisel
gelirlerini de t›r-
mand›rd›¤›n› kay-
detti. Sönmez,
“Tekil kapitalistle-
rin yan› s›ra ad›na
CEO denen profes-
yonellerin, finans
mühendisleri denen
akrobatlar›n gelirleri,
primleri ABD’de nefret uyand›-
racak bir zengin elidi de yarat-
t›. fiimdilerde bankalar, flirket-
ler batt›kça bu elit kesime du-
yulan nefret de giderek art›yor”
dedi.

Söz konusu elit tabakan›n ‹n-
giltere, Japonya, Almanya gibi
di¤er merkez ülkelerde de yer
ald›¤›n› belirterek, “Merkezdeki
ülkelerin yüzde 1’lik nüfusunda
yer almalar›na karfl›n ülke geli-
rinin önemli bir yüzdesine el
koyan bu kesim, krizin yükünü
kim üstlenecek sorusu soruldu-
¤unda, ilk akla gelenler ayn› za-
manda. Bütün mesele, krize çö-

züm arayanlar›n
bu kesime difl geçi-
rip geçiremeyecek-
lerinde” dedi. 

“Krize karfl› 
süper 
zengin varl›¤›”
Sönmez, Türki-

ye’de banka mev-
duatlar›nda, borsa-
da, kredi kullan›-
m›nda ve gelir da-
¤›l›m› araflt›rmala-
r›nda söz konusu
yüzde 1’lik az›nl›-
¤›n hâkimiyetinin

hemen oraya ç›kt›¤›n› belirtti.
Sönmez, “Yüzde 1’in

hâkimiyetindeki du-
dak uçuklat›c› tab-
lo, asl›nda milli ge-
lirin paylafl›m›nda-
ki uçurumun do¤al
sonucu” diyerek,
sözlerini flöyle sür-
dürdü:

“Bu durum iyi-
leflmedi¤i için, bi-

riktirilen servetteki uçu-
rum da giderek derinlefliyor.
Nüfusun yüzde 1’lik az›nl›¤›n›n
toplam gelirin, servetin çok
önemli bir k›sm›na el koydu¤u
bir toplumda, özellikle kriz dö-
neminde devlete çok ifl düfler.
Büyük kriz koflullar›nda, ih-
tiyaç duyulan iflsizli¤i önleme,
yoksullar› kollama, üretimi
özendirme, çöküflleri azaltmada
süper zengin az›nl›¤›n›n elinde
tuttu¤u servetler ilk akla gelen
kaynak olmal›d›r. Bu kesimler-
den servet vergisi biçiminde bir
kaynak temini asla ve asla ih-
mal edilmemeli ve nüfusun yüz-
de 90-95’i taraf›ndan destek bul-
mal›d›r.”

‹ktisatç› Sönmez’den
krize Robin Hood formülü:

‹KT‹SATÇI Mustafa Sön-
mez, büyük kriz ko-
flullar›nda, ihtiyaç du-
yulan iflsizli¤i önleme,
yoksullar› kollama,
üretimi özendirme ve
çöküflleri azaltmada
“süper zengin” az›nl›-
¤›n›n elinde tuttu¤u
servetlerin ilk akla
gelen kaynak olmas›
gerekti¤ini savundu.  

Süper zenginlerden al›n›p
yoksullara aktar›ls›n

G
enç nesillere giriflimcili¤i ve
inovasyonu afl›lamay› hedef-
leyen “Yeni Fikirler Yeni ‹fl-

ler” yar›flmas›n›n finali ve ödül töre-
ni ODTÜ Kültür ve Kongre Merke-
zi’nde yap›ld›. Bu y›l dördüncüsü
düzenlenen yar›flmaya rekor say›da
kat›l›m gerçekleflti. 500 baflvuru ara-
s›ndan yap›lan titiz elemeler sonucu
finale kalmaya hak kazanan dört
projenin yar›flt›¤› tören, ö¤renci ve
akademisyenlerden yo¤un ilgi gördü.
“Biyolojik May›n Tespit Sistemi”
projesiyle yar›flan Biyonesil adl›
grup 75 bin YTL’lik Elginkan Vakf›
Teknoloji Ödülü ve 50 bin YTL’lik
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› Ödü-

lünü alarak birinci oldu. OST‹M
OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Or-
han Ayd›n’›n da jüri üyeleri aras›nda
bulundu¤u yar›flmada, “Gelifltirilmifl
Su Kültürü” adl› projeyle yar›flan
Kamarosa grubu ise 10 bin YTL’lik
Ostim Özel Ödülü’nü ald›. 

Yeni Fikirler Yeni ‹fller Yar›flma-
s›’nda finale kalman›n bile kazan-
mak anlam›na geldi¤ini belirten OD-
TÜ Teknokent Genel Müdürü Mus-
tafa ‹. K›z›ltafl, “2005–2007 y›llar›
aras›nda gerçeklefltirdi¤imiz finaller-
de yar›flan 8 gruptan 5’i bugün OD-
TÜ Teknokent’te flirket olarak faali-
yet gösteriyor. Bu da bize YFY‹’nin
amac›na ulaflt›¤›n› kan›tl›yor” dedi. 

Teknoloji “Yeni Fikirler”le gelifliyor
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EEnerji Piyasas› Düzenleme
Kurulu (EPDK) Yasas› ve
“Organize Sanayi Bölge-

lerinin Elektrik Piyasas› Faali-
yetlerine ‹liflkin Yönetmelik”
hükümleri çerçevesinde Os-
tim’deki sanayi sitelerinin
elektrik flebeke ve iflletme de-
virleri tamamland›. 

Ostim OSB Elektrik ve Do¤al-
gaz ‹flletme ve Bak›m Müdürlü-
¤ünden verilen bilgiye göre, söz
konusu sitelerin BEDAfi flebeke-
sinden ayr›larak mevcut Ostim
OSB flebekesine ba¤lanabilmesi
için gereken tüm hat ve trafo
montajlar› 12 Kas›m 2008 tari-
hinde bitirildi. 

Bilindi¤i gibi OSB’lerin onay-
l› s›n›rlar› içindeki elektrik fle-
bekelerini iflletebilmeleri için
Enerji Piyasas› Düzenleme Ku-
rulu, OSB’lerin lisans almalar›-
n› flart kofluyor. 

Devir ifllemlerine iliflkin bilgi
veren OST‹M OSB Elektrik Do-
¤algaz ‹flletme ve Bak›m Müdü-
rü Kemal Çal›flkan, 26 Aral›k
2006 tarihinde Resmi Gazetede,
OSB’lerin Elektrik Piyasas› Fa-
aliyetlerine iliflkin bir yönetme-
li¤in yay›nland›¤›n› hat›rlata-
rak, “Daha önce OSB onayl› s›-
n›rlar içinde bir k›s›m elektrik

flebekesini iflletirken,
yukar›da ad› geçen
yönetmelik gere¤i li-
sans alma mecburiye-
ti getirmesi üzerine
EPDK’ya müracaat et-
tik. Ancak, lisans al-
mak için onayl› s›n›r-
lar içindeki tüm flebe-
keleri BEDAfi’tan de-
vir almam›z›n flart ol-
du¤u bildirilerek li-
sans talep dosyam›z
iade edilmiflti. Bunun
üzerine bafllatt›¤›m›z
flebeke devir ifllemleri geçti¤i-
miz günlerde nihayet baflar›yla
tamamland›” dedi.

“Tüm abonelik ifllemlerini 
OSB yapacak”

OST‹M OSB onayl› s›n›rlar
içindeki sanayi sitelerinde bulu-
nan elektrik flebekelerinin devir
al›nmas› için OSB Genel Kuru-

lunda karar al›nm›fl-
t›. Ad› geçen küçük
sanayi sitelerinin
BEDAfi flebekesinden
ayr›larak mevcut Os-
tim OSB flebekesine
ba¤lanabilmesi için
gereken tüm hat ve
trafo montajlar› biti-
rildi ve BEDAfi ile
yap›lan devir proto-
kolü sonucu devir ifl-
lemleri 12 Kas›mda
tamamland›. 

Elektrik Do¤algaz
‹flletme ve Bak›m Müdürü Ça-
l›flkan, “Bundan böyle abonele-
rimizin tüm abonelik ifllemleri
ve elektrik talepleri OSB Mü-
dürlü¤üne yap›lacak ve karfl›la-
fl›lan problemleri OSB Müdürlü-
¤ünce giderilecektir. Bu aflama
ile OSB onayl› s›n›rlar içinde
bir bütünlük ve ayn› zamanda
hizmet kalitesinde geliflme sa¤-

lanacakt›r” dedi. 

OSB Yasas›n›n ilgili maddesi:

OSB KANUNU MADDE 20-
“OSB'lerin ihtiyac› olan elekt-
rik, su, kanalizasyon, do¤algaz,
ar›tma tesisi, yol, haberleflme,
spor tesisleri gibi altyap› ve ge-
nel hizmet tesislerini kurma ve
iflletme, kamu ve özel kurulufl-
lardan sat›n al›narak da¤›t›m
ve sat›fl›n› yapma, üretim tesis-
leri kurma ve iflletme hakk› sa-
dece OSB'nin yetki ve sorumlu-
lu¤undad›r. Ancak, at›klar›n or-
tak ar›tma tesisinin kabul ede-
bilece¤i standartlara düflürül-
mesi amac›yla münferiden ön
ar›tma tesisi yap›lmas› gerekir.
OSB'de yer alan kurulufllar, alt-
yap› ihtiyaçlar›n› OSB'nin tesis-
lerinde karfl›lamak zorundad›r.
OSB'nin izni olmaks›z›n altyap›
ihtiyaçlar› baflka bir yerden
karfl›lanamaz ve bu amaçla
münferiden tesis kurulamaz. Bu
kurulufllar kendilerine tahsis
edilen altyap› kullanma hakk›n›
baflka kurulufla devir ve temlik
edemez ve baflkalar›n›n istifade-
sine tahsis edilemez. Bu madde-
nin uygulanmas›na iliflkin di¤er
hususlar Bakanl›kça ç›kar›lacak
yönetmelikte düzenlenir.” 

Bölgemizdeki tüm flebekeler OSB’ye devredildi
OST‹M OSB’nin onayl› s›n›rlar› içinde kalan sitelerin elektrik

flebeke devir ifllemleri tamamland›. Daha önce Baflkent
Elektrik A.fi’den beslenen Yeni Ostim, Kocasinan, Örnek,
Keresteciler, Kuruçay›rl›lar, Y›ld›z ve Atisan Sanayi siteleri-
nin flebekeleri BEDAfi’la yap›lan devir protokolü ile 11 ve 12
Kas›m tarihlerinde OSB flebekesine eklendi.

Sanayiye “can suyu”
SSanayi ve Ticaret Ba-

kanl›¤›, krizin sanayi-
ci üzerindeki etkisini

en aza indirmek için, daha
önceden bafllatt›¤› “S›f›r Fa-
izli ‹stihdam Endeksli Can
Suyu Kredisi”ne baflvuru
koflullar›n› yeniden gözden
geçirdi. Yeni Can Suyu
Kredisi Paketi, Kosgeb-Os-
tim ‹flletme Gelifltirme Mer-
kezi Müdürü Mehmet Tez-
yetifl taraf›ndan Ostimli
firmalara tan›t›ld›. Tezye-

tifl, Ostim Dan›flmanl›k ve
E¤itim Merkezi (ODEM) ve
ORS‹AD’da düzenlenen bil-
gilendirme seminerlerinde;
krediye kimlerin, nas›l mü-
racaat edece¤ini ve de¤er-
lendirmelerin nas›l yap›ld›-
¤›n› anlatt›. Firma yönetici-
leri ve temsilcilerinden ge-
len sorular› da yan›tlayan
Tezyetifl, daha önceki bafl-
vurularda yaflanan s›k›nt›-
lar›n firmalarla birlikte gi-
derilebilece¤ini belirtti. 

MMüstakil Sa-
nayici ve
‹fladamlar›

Derne¤i’nin (MÜS‹-
AD) Fatih Üniver-
sitesi ile yapt›¤› ifl-
birli¤i sonucunda
üyelerine Tezsiz ‹fl-
letme Yüksek Li-
sans› (MBA) yap-
ma imkân› sundu¤u akademik
program bafllad›. Programda ka-
t›l›mc›lara kriz dönemlerinde
flirketlerin nas›l hareket edece-
¤ine dair e¤itimler veriliyor.

“E¤itimi alan krizi aflar”

AS Haber Ajans›’n›n (ASHA)
bildirdi¤ine göre, MÜS‹AD E¤i-
tim Komisyonu Baflkan› Av. Ke-
rim Alt›ntafl, dünyay›
etkisi alan kürsel
kriz ile birlikte ifllet-
melerin bir bocalama
ve bekleme dönemine
girdi¤ini, MÜS‹AD
üyelerinin krize karfl›
ne gibi önlemler al›n-
mas› gerekti¤ini ve
neler yap›lmas› konu-
sunda sürekli bilgiler istedikle-
rini söyledi. MÜS‹AD olarak
MBA program›yla bir e¤itim
bafllatt›klar›n› belirten Alt›ntafl,
“2009’da da sürmesi beklenen
krizin ve muhtemel olumsuz-

luklar›n MBA e¤iti-
mi alm›fl ifladamla-
r› ile k›sa zamanda
afl›labilece¤i kana-
atindeyiz” dedi.

“Kariyer hedefi
olanlar için bir
bafllang›ç”

Kerimtafl, bu
program ile firma

sahiplerine ve yöneticilerine ifl-
letme e¤itimi vermenin yan› s›-
ra; yönetim ve organizasyon,
muhasebe ve finans, üretim ve
pazarlama alanlar›nda kapsaml›
e¤itimler vermeyi amaçlad›kla-
r›n› ifade ederek, kariyer hedefi
olanlar için de program›n iyi
bir bafllang›ç oldu¤unu belirtti.
Alt›ntafl, bu y›l gerçekleflen

programda 25’e yak›n
ifladam›n›n ‹flletme
MBA’i almaya baflla-
d›klar›n› ifade ede-
rek, “Genel iflletme
alan›nda kariyer yap-
mak isteyen üyeleri-
miz de bu program-
dan faydalan›yorlar.
Program› bitiren
üyelerimize Tezsiz ‹fl-

letme Yüksek Lisans› diplomas›
verece¤iz ve mezun olan adayla-
r›n da direkt olarak doktora
program›na devam etme imkân›
var” diye konufltu.

MÜS‹AD’dan krizden
korunma yollar› e¤i-
timi. MÜS‹AD, sa-
dece üyelerin kat›la-
bildi¤i “‹flletme Yük-
sek Lisans›” (MBA)
program›n› bafllatt›.

Krizi yenmek için 
MÜS‹AD’dan özel ders
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T
ürkiye ekonomik s›k›nt›larla
bo¤uflurken, gündemimize bir
anda 2009 y›l› Mart ay› so-

nunda yap›lacak yerel seçimler gir-
di. Seçimle ilgili en tart›flmal› konu
ise seçmen say›s›n›n bir y›lda 6 mil-
yon artm›fl olmas›… 

Bu say›n›n sa¤l›kl› olup olmad›¤›-
n› sorgulamak ayr› bir araflt›rma
konusudur. Ancak yetkili mercileri-
miz “Seçmen say›m›z alt› milyon
artt›” diyorsa, bunu sorgulamak
çok da anlaml› de¤il. Çünkü yetkili
kurumlar›m›z adrese dayal› nüfus
verilerine dayal› olarak bu art›fl›n
reel oldu¤unu ifade ediyorlar. Eko-
nomiyle ilgili kurumlar›m›z da adre-
se dayal› verilerden hareketle yeni
bir iflsizlik oran› aç›klarlar m› bil-
mem. Ama görünen o ki Türki-
ye’de çal›flma hayat›na giren aktif
nüfusta ciddi bir art›fl var. Her ne
kadar seçmen say›s›ndaki art›flla
çok fakl› olsa da, Türkiye’de her y›l
700 bin gencin çal›flma hayat›na
girdi¤i söyleniyor. Ülkemizdeki
mevcut iflsiz say›s› da yaklafl›k ola-
rak befl milyon kiflidir. Say›lar ne
olursa olsun Türkiye’nin yeni ifl
alanlar› oluflturmas› gerekmektedir.
Yeni ifl alanlar› da ekonominin bü-
yümesiyle mümkündür.

‹statistiki verilere bakt›¤›m›zda
ekonomik büyümemizi sa¤layan en
önemli iki unsur, özel tüketim ve
özel yat›r›m harcamalar›d›r. Bu un-

surlara iç talep diyoruz. Ekonomik
büyümemizi sa¤layan di¤er bir un-
sur da ihracatt›r. ‹hracat da asl›nda,
d›fl alemin tüketim ve yat›r›m talebi-
dir. ‹çeride daralma oldu¤unda ifl-
letmelerimiz normal olarak d›fl pa-
zarlara yönelecektir. Son dönem
milli gelir istatistiklerine bakt›¤›m›z-
da yurtiçi has›lam›z›n, milli geliri-
mizden daha büyük oldu¤unu görü-
rüz. Bunun anlam› yurtiçinde üreti-
len gelirimizin bir k›sm›n›n yabanc›-
lara gitmesidir.

Yurtd›fl›ndaki sermaye bollu¤u-
nun da cazibesiyle uygulanan eko-
nomik politikalar;

n Yabanc› ürünleri daha ucuz
hale getirdi¤i için ithalat›m›z› art›r-
m›flt›r.

n Yabanc› sermayeyi daha ucuz
hale getirdi¤i için sermaye giriflini
art›rm›flt›r.

n Yabanc› sermayeyle birlikte
yabanc› müteflebbis giriflini art›rm›fl-
t›r.

n Hatta yabanc› iflgücünü art›r-

m›flt›r. (Türkiye’den ifl alan baz›
Çinli yat›r›mc›lar›n iflgücünü kendi
ülkelerinden getirdi¤ini ve flantiye
alan›nda çekik gözlü iflçileri gördü-
¤ümde dehflete düflmüfltüm).

Di¤er ülkeler, uygulad›klar› eko-
nomik politikalar sonucu;

n Yerli paralar›n›n de¤erini dü-
flük tutarak ihracatlar›n› sürekli ar-
t›rm›fllar, sonuç olarak haks›z flekil-
de rekabet avantaj› sa¤lam›fllard›r.
(Çin ve Uzak Do¤u ülkeleri ekono-
milerini döviz kuruyla korumakta-
d›r.)

n ‹thalata koyduklar› gümrük
vergileriyle ekonomilerini korumufl-
lard›r. (STA-Serbest Ticaret Anlafl-
mas› yapamad›¤›m›z ülkelerde re-
kabet flans›m›z azalmaktad›r. Örne-
¤in Ürdün’e do¤rudan mal gönder-
di¤imizde ithalde al›nan vergi, mal›-
m›z›n maliyetini art›rmaktad›r. Ama
ayn› ürünümüzü ‹talya’daki müflteri-
mizden ald›klar›nda, ürün daha
ucuza mal olmaktad›r.)

n Sertifikasyon, belgelendirme,

sa¤l›k ve çevre standartlar› gibi for-
malitelerle ülkelerine giren ürünlere
s›n›rlamalar getirmifllerdir. (Geliflmifl
ülkeler ve Rusya bu yöntemi kullan-
maktad›r.)

n Özellikle yat›r›m mallar›nda ih-
racatç›lar›na uzun vadeli finansman
sa¤lam›fllard›r. (Almanya, ‹talya gibi
yat›r›m mal› ihraç eden geliflmifl ül-
keler ihracatç›lar›na bu imkan› sa¤-
lamaktad›r.)

Önümüzdeki dönemde ifllet-
melerimiz ihracata yöneldi¤i ölçüde
yurt içindeki durgunluktan daha az
olumsuz etkileneceklerdir. Yetkili
kurumlar›m›z da bunu dikkate
alarak aç›l›mlar yapmal›d›r. Katma
de¤eri yüksek ürünlerde mutlaka
d›fl pazarlara yönelmeliyiz. Aksi
takdirde yurtiçindeki durgunluk
hepimizi olumsuz etkileyecektir.
Özellikle iflsizli¤in yayg›nlaflmas›n-
dan dolay› ekonomik ve sosyal
maliyetimiz artacakt›r.

Seçmen yafl›na giren genç-
lerimizin oy kullanmas› milli bir
görevdir. Çal›flma hayat›na ad›m
atan gençlerimize istihdam alan›
yaratmak da milli bir görevdir. O
zaman ekonomide “milli” kav-
ram›n›n gündemimize girmesi ve
üzerinde kafa yorulmas› gerekmez
mi?

Abdullah ÇÖRTÜ
acortu@hotmail.com

Gençlerimiz iflsiz kalmas›n

TTürkiye Ekonomi
Politikalar› Araflt›r-
ma Vakf› (TEPAV)

taraf›ndan düzenlenen
“Krizde ayakta kalman›n
yollar›” konulu toplant›
OST‹M’deki Organize Sa-
nayi Bölgesi Sanayici,
‹fladam› ve Yöneticileri
Derne¤i (ORS‹AD) toplan-
t› salonunda yap›ld›. 

Ekonomist Fatih Öza-
tay, küresel mali krizin
ülkemizde ekonomik dur-
gunluk, küçülme ve iflsiz-
lik gibi sonuçlar do¤ura-
ca¤›n› belirterek, 2009’da
etkilerinin daha derin ya-
flanaca¤› öngörüsünde bu-
lundu. Nüfus art›fl›n›n
yüksek oldu¤u bir ülkede
büyümenin % 2’lerde kal-
mas›n›n iflsizlik ve ba¤l›
olarak sosyal sorunlar da
yaratabilece¤ini vurgulayan
Özatay, “2001 krizinde arka
planda bat›k bankalar, kamu
aç›klar› vard›. Krizin arka
plan› haz›rd›, Anayasa kitap-
ç›¤› f›rlat›lmasa da o kriz ola-
cakt›. Bugün ise güven soru-
nu var, cari aç›k var, küçül-
me var. Bankac›l›k sektörü o
günlere göre daha sa¤lam. Fa-
iz oranlar›, enflasyon oran›,
kamu borcu daha az. Ancak
özel  sektör d›fl borcu yüksek
durumda. Özel sektörün bor-

cu, alacaklar›na göre 80 mil-
yar daha fazla. Ekonomi kü-
çülme trendine girdi” dedi.

Küresel durgunluktan daha
çok etkilenmemize eden olan
faktörlerin bafl›nda 2007 y›l›n-
da ekonominin gündemden
düflmesini gösteren Özatay,
seçim atmosferinin, Cumhur-
baflkanl›¤› seçim tart›flmalar›-
n›n, kapatma davas› ve benzer
siyasi geliflmelerin ekonomide
al›nmas› gereken önlemleri ve
reformlar› geciktirdi¤ini be-
lirtti.

Özatay, “ne yapma-
l›” sorusuna karfl›l›k
önerilerini de flu flekil-
de s›ralad›: “Öncelikle
topluma güven veril-
meli. Merkez bankas›
ve faiz enstrümanlar›
kullan›lmal›. Söylemle-
re dikkat etmeli. Ciddi
bir ekonomik program
olmal› ki, bu ancak
IMF kontrolünde sa¤-
lanabilir. Elde edilecek
kaynaklarla bir fon
kurulabilir. 6-7 milyar
dolarl›k fon bile yeter-
lidir. KOB‹’lere yöne-
lik kredi sa¤lamada
kredi garanti fonu ke-
falet sistemi olarak
kullan›labilir. Böylece
küçük iflletmelerin
krediye kolay ulaflma-
s› sa¤lanabilir.”

Özatay daha sonra sorular›
yan›tlad›. ‹flletmelerin birbir-
lerinden kopuk olarak alacak-
lar› önlemlerin sistemi t›kaya-
bilece¤ini vurgulayan Özatay,
“‹flçi ç›karmak, projeleri as-
k›ya almak, üretimden vazgeç-
mek gibi önlemler sistemi
daha da içinden ç›k›lmaz hale
getirebilir. Bu t›pk› trafikte
oldu¤u gibi kavflakta herkesin
istedi¤i yöne gitmek istemesi
gibi kaos yarat›r ve dolay›s›
ile t›kanmaya yol açar” dedi.

TEPAV taraf›ndan düzenlenen konferans-
ta konuflan Ekonomi Politikalar› Araflt-
r›ma Enstitüsü Direktörü Fatih Özatay
küresel mali krizin ülkemizde ekono-
mik durgunluk, küçülme ve iflsizlik gi-
bi sonuçlar do¤uraca¤›n› söyledi. Öza-
tay, 2009’da krizin et-
kilerinin daha derin
yaflanaca¤›n› ileri sürdü. 

Kriz 2009’da daha a¤›r yaflanacak

MMesleki E¤itim ve Küçük Sa-
nayiyi Destekleme Vakf›
(MEKSA) genel kurulu Os-

tim’deki METEM binas›nda yap›ld›.
Toplant›da, yönetim kurulu baflkan-
l›¤›n› ayn› zamanda TESK Genel
Baflkan› olan Bendevi Palandöken’in
yapt›¤› MEKSA Vakf›n›n 2008 y›l›
faaliyetleri aç›kland› ve 2009 y›l›
program› anlat›ld›. Bu y›lki çal›flma-
lar›n sonucunda ç›rakl›k e¤itimi ve
çeflitli kurslarda meslekte ilerleme
ve meslek edinme e¤itimlerinin sür-
dürülmesi, vak›f flubelerinin durum-
lar›n›n yeniden gözden geçirilmesi,
e¤itim merkezlerinin daha etkili ve
verimli çal›flmalar› için öneriler ge-
lifltirilmesi, vakfa üye kurulufllar›n
katk›lar›n›n gözden geçirilmesi yö-
nünde karar al›nd›. 

Vak›f üyelerinin görüfl ve önerile-
rinin de tart›fl›ld›¤› genel kurulun
ard›ndan, ‹fiKUR ve Ankara ‹l Milli
E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan Ostim
Ç›rak E¤itim Merkezinde verilen
meslek edindirme kurslar›n› bitiren
kursiyerlere sertifikalar› da¤›t›ld›.

MEKSA Genel 
Kurulu yap›ld›

Fa
tih

 Ö
za

ta
y



ARALIK 2008ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 77

OOrtado¤u Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) sa-
nayicilerle iflbirli¤i

yapmak üzere hareke-
te geçti. Tüm organize
sanayi bölgeleri ile ta-
n›flma ve ortak proje
üretmek istediklerini
belirten ODTÜ yöneti-
cileri bu yöndeki ilk
ziyaretlerini Ostim’e
yapt›lar. 

Rektör Prof. Dr.
Ahmet Acar, Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr.
Tuncay Birand ve Tekno-
kent Genel Müdür Vekili
Mustafa K›z›ltafl Ostim’e ge-
lerek bölge yönetimi ve pro-
je koordinatörleri ile ortak
toplant›ya kat›ld›lar. 

Ostim’deki sektörler ve
yürütülen Kümelenme pro-
jelerine iliflkin bilgi alan

ODTÜ’lü yöneticiler daha
sonra Ostim enerji santrali,
OSP, Ostim Kal›pç›l›k ve
EMGE gibi firmalar›n üre-
tim alanlar›n› gezdiler. 

Prof. Acar, Ostim ziyareti

hakk›nda bilgi verirken, Os-
tim’in çal›flmalar›n› yak›n-
dan izlediklerini, geçmiflte

ve bugün çeflitli projelerde
ortakl›k yapt›klar›n vur-
gulad›. Prof. Acar, “Bu
iliflkimizi daha ileri nas›l
götürürüz, hangi somut
projeleri birlikte yapar›z;
bunlar› de¤erlendiriyoruz.
Gelece¤e yönelik vizyon
ve hedeflerimizi belirler-
sek, görev almam›z daha
kolay olur. Ostim art›k s›-
radan bir OSB olman›n

ötesinde anlam ifade ediyor.
Kendine özgü ve baflar›l› bir
yönetim modeli var. Ostim
zaten bu nedenlerle ulusla-
raras› alanlarda da ilgi gö-
rüyor” diye konufltu.

Gazi Üniversitesi bilgi gücü 
ile sanayicinin yan›nda

OOstim hakk›nda ayr›n-
t›l› bilgi alan Gazi
Üniversitesi ö¤retim

üyeleri üniversite-sanayi ifl-
birli¤i için çal›flma progra-
m›na kat›lacaklar. Rektör
Prof. Dr. R›za Ayhan’›n bafl-
kanl›k etti¤i heyet Ostimli
yöneticilerle bir araya geldi.
Toplant› sonras› Ostim Tek-
nokent’te Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n taraf›ndan bölgeyi tan›-
tan bir sunum yap›ld› ve
“Ostim modeli” hakk›nda
bilgi verdi.

Ziyarete iliflkin bilgi ve-
ren Prof. Ayhan, “Görevi-
miz sanayici ile üreticiyi
buluflturmak. Karfl›l›kl› ola-
rak rollerimizi belirlemek
için buraday›z. Üniversitele-
rin birçok görevi var. E¤i-
tim ve ö¤retim temel görevi-
miz. Toplumu daha ileri, da-
ha geliflmifl duruma getir-
mek de sosyal görevimiz.
Üniversiteler bunu ihmal
ediyor. Üniversiteler art›k
kendi duvarlar›n›n d›fl›na
ç›kmal›. Sanayiciden ö¤re-
nece¤imiz çok fley var. Tek-

noloji çok h›zl› gelifliyor,
bunu takip etmeliyiz. Bilgi-
yi paylaflarak ço¤altmal›y›z”
dedi. 

Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da,
“Sanayicinin üretim gücü
ile üniversitelerin bilgi gü-
cünü buluflturmal›y›z. Bilgi
üretime dönüflmedikçe bir
anlam ifade etmiyor. Bildik-
lerimizi, araflt›rma sonuçla-
r›m›z› ekonomik de¤ere dö-
nüfltürmeliyiz. Toplumun
hizmetine sunmal›y›z” diye
konufltu.

GAZ‹ Üniversitesi Os-
tim’i mercek alt›na
ald›. Rektör Prof.
Dr. R›za Ayhan’›n
baflkanl›¤›nda ö¤-
retim üyelerinden
oluflan heyet, üni-
versite-sanayi iflbir-
li¤inde yap›labile-
ceklere iliflkin ola-
rak Ostim’de dü-
zenlenen toplant›-
ya kat›ld›lar. 

ODTÜ-Ostim iflbirli¤i daha da geliflecek

HHacettepe Üniversitesi üreticiler-
le buluflmas›n› Ostim’de gerçek-
lefltirecek. Üniversite Yönetici-

lerinden bir heyet Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Hasan Kazda¤l› baflkanl›¤›nda
Ostim’i ziyaret etti.  Ziyarette Genel
Sekreter Yard›mc›s› Ahmet Karagöz,
Daire Baflkanlar› Fatih Öztekin ve Sab-
ri Üstün ile baz› müdürler kat›ld›. Yö-
netim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n’›
makam›nda ziyaret eden heyet daha
sonra Ostim’de incelemelerde bulundu.
Bölgede faaliyet gösteren EMGE, ‹ldam
Cam, TEKNOMAR ve TELMEK gibi
firmalarla Baflkent Televizyonu’nu zi-
yaret eden konuklar firma ve kurulufl
temsilcilerinden faaliyetleri hakk›nda
bilgiler ald›lar. 

Gezi sonras› görüfllerini aç›klayan
Rektör Yard›mc›s› Prof. Kazda¤l›, Os-
tim’in Ankara ve Türkiye’nin gurur
kayna¤› oldu¤unu belirterek, “Ostim’in
baflar›s›n› izliyoruz. Bu bölgemizle ifl-
birli¤i yapmak, yap›lan ifllerin bir par-
ças› olmak bize gurur verir. Hangi ko-
nuda iflbirli¤i yapabilece¤imizi belirle-
yerek üniversite-sanayi iflbirli¤inde rol
almak istiyoruz. Bu kapsamda hangi
alanla hangi bölüm ilgilenecek, nas›l
bir görev da¤›l›m› olacak bunlar› belir-
leyece¤iz” dedi. 

Hacettepe 
Üniversitesi’nden 
Ostim’e ziyaret

AAnkara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ Os-

tim’i ziyaret etti. Talu¤ be-
raberindeki heyetle yapt›¤›
ziyarette baflta mesleki e¤i-
tim olmak üzere ihtiyaç
duyulan alanlarda görev
alabileceklerini söyledi.
Ostim’in “organize” sözü-
nü hak etti¤ini vurgulayan
Prof. Talu¤, “Ostim yatay

ve dikey örgütlenmesini ta-
mamlam›fl, heyecan verici
bir bölgesel kalk›nma pro-
jesi. Modüler bir sistem ve
kendisini krizlere karfl› ko-
ruyabilir. Ça¤›m›z bilgi ça-
¤›. Bili ve teknoloji transfe-
ri, mesleki e¤itim, Ar-Ge
ve nitelikli eleman ihtiya-
c›na yönelik projeleri bir-
likte gerçeklefltirebiliriz”
diye konufltu.

Prof. Talu¤: “Ostim, organize tan›m›n› hak ediyor”
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TTelmek’in genç yöneticisi
Bülent Özkan Özender,
2008 y›l› bafl›nda genel

müdürlü¤e getirilmifl. 12 yafl›n-
dan beri flirketin her bölümün-
de çal›flan Özender, genel mü-
dür olduktan sonra firmay› ye-
niden yap›land›rma sürecine
gittiklerini belirtiyor. Özen-
der’le Telmek’in farkl› yap›s› ve
önümüzdeki dönem projeleri
üzerine sohbet ettik.

-Krizin etkileri piyasalar-
dan sonra üretimde de hisse-
dilmeye bafllad›. Telmek’in bu
dönemde izledi¤i politika ne-
dir? Yeni proje-
leriniz var m›?

-Elimizdeki
makine park›
Ostim’deki en
büyük makine
park›, hatta Tür-
kiye içinde de
ciddi büyüklükte
bir makine par-
k›. Bugüne ka-
dar yapt›¤›m›z
her fleyi kendi öz
sermayemizle
yapt›k. Herhangi
bir banka kredi-
si kullanmad›k,
bundan sonra da
kullanmay› dü-
flünmüyoruz. Pa-
ram›z oldu¤u
müddetçe yat›-
r›m yapma taraf-
tar›y›z. fiu anda-
kine benzer kriz-
lerden etkilen-
memek için ya-
p›yoruz bu yat›-
r›mlar›. Telmek
1994 y›l›nda kuruldu ve biz üç
büyük kriz geçirdik bu güne ka-
dar. Ama biz bu dönemde yat›-
r›m yapmaya devam ediyoruz. 

Bu tür bir krizi geçen y›ldan
öngördü¤ümüz için kapasitemi-
zi daha çok krizden etkilenme-
yecek firmalara aktard›k. Bu-
nun da meyvelerini flu anda ye-
meye bafllad›k. fiu an krizin en
çok patlak verdi¤i dönemde bi-
zim standart ürün sat›fllar›m›z
çok ciddi boyutlara ulaflt›. Bu
sene itibariyle de çok önemli
bir ihracat seviyesine ulaflt›k.
Dünyaca ünlü bir ‹talyan firma-
s›yla ortak bir proje haz›rl›yo-
ruz. Dünyan›n her yerinde ifli
olan bir firma ve ihaleleri ka-
zand›klar› sürece biz de onlara
ürün gönderece¤iz. Bu projede
ciddi bir potansiyel görüyoruz.
Dünyadaki hava kontrol sistem
merkezleri, devlet hava limanla-
r› bu projenin bitmesini bekli-
yor. Bu proje bittikten sonra
Türkiye’deki hava trafik kont-
rol sistemi, dünyan›n en iyi iki
sisteminden biri haline gelecek.

Bunun için geçti¤imiz günlerde
tüm dünyadan yetkililer bu sis-
temi görmeye geldi. 

Bunun yan› s›ra ‹ngiltere’de
askeri bir firmayla anlaflt›k, an-
cak henüz test aflamas›nday›z.
Bu projeyi de Savunma Sanayi
Müsteflarl›¤› arac›l›¤›yla yap›yo-
ruz. Bu sayede devletimize de
katk›m›z oluyor. Amac›m›z da-
ha çok ihracat yapabilmek. fiu
anda arkadafllar›m›z bir de
Amerika pazar›n› araflt›r›yor. 

-Baban›z Nihat Özender de
flirketin yönetim kurulu bafl-
kan›. Aile flirketi olman›n
avantajlar› ve dezavantajlar›
neler?

-‹flyerinde ailemizden pek çok
kifli çal›fl›yor, ancak herkes bu-
rada birbirine “bey” ve “han›-
mefendi” diye hitap eder. Bu
ayr›m› iyi yapt›¤›n›z sürece
herhangi bir problem ç›kmaz.
Ben buraya Nihat Bey’in o¤lu
oldu¤um için gelmedim. Yöne-
tim Kurulu, flirket için faydal›
olabilece¤imi düflünerek bu ka-
rar› verdi. Ama benden daha
iyi, buray› benden bir ad›m ile-
ri götürebilecek biri gelirse ile-
ride, ben bu koltu¤u ona verece-
¤im. Çünkü önceli¤im kendime
fayda sa¤lamak de¤il, buradaki
insanlara fayda sa¤lamak.  

Ben de t›pk› di¤er çal›flanlar
gibi maafl al›yorum buradan.
Herkes hak etti¤ini al›yor. Bi-
zim aile flirketi olmam›z sadece
ayn› aile bireylerinin burada
çal›flmas›ndan ileri gelmiyor.
Biz her çal›flan›m›zla da bir aile
gibiyiz. Burada iflçi-patron diye
bir ayr›m yok, biz hepimiz ça-
l›flma arkadafllar›y›z. Hepimizin
yaka kartlar› vard›r ve Nihat
Bey de ben de di¤er çal›flanlar
gibi bunlar› basar›z girifl ç›k›fl-

larda. Hepimizin cebine eflit
oranda giriyor para. Bunu bilen
insan daha can› gönülden çal›fl›-
yor. Daha insanc›l koflullar ya-
ratt›k. 

60 kiflilik bir konferans salo-
numuz var. Burada tüm çal›flan-
lar›m›za tarihten tutun da ma-
tematik, fizik, ‹ngilizce gibi ko-
nularda e¤itiyoruz. Afla¤›daki
operatörlerimiz tüm makineleri
kullanabilirler. Ar-Ge’deki arka-
dafllar›m›z afla¤›daki makineleri
kullanabilir, afla¤›daki arkadafl-
lar›m›z yukar› ç›k›p Ar-Ge k›s-
m›nda çal›flabilirler. Böylece ki-
fliye ba¤›ml›l›ktan ç›kard›k Tel-
mek’i. Burada herkes her ifli bi-

lir, bir iflten sorumlu tek kifli
yoktur. Herkes kendi önünü te-
mizler, ama baflkas›n›n yetifle-
medi¤i noktada da ona yard›m
eder. Bu dayan›flmay› sa¤lad›¤›-
m›z noktada zaten baflar›l› olu-
yoruz. 

-Neden çal›flanlar›n›za ta-
rih, matematik gibi e¤itimler
veriyorsunuz, size do¤rudan
bir katk›s› var m› bunun?

-Ticari kayg›lar›n d›fl›na ç›k›-
yoruz burada. Amac›m›z baz›
fleylerin düzgünce yap›labilme-
si. Çal›flanlar›m›z›n hepsi tek-
nik lise mezunu, ama ald›klar›
e¤itim belli. Birçok fleyi bilmi-
yorlar, ço¤umuz bilmiyoruz. Bu
Türk e¤itim sistemine bir serze-
nifl de olabilir. Ama biz ülkenin
ne kadar iyi bir yer olmas›n› is-
tiyorsak tafl›n alt›na elimizi
sokmam›z gerekti¤ini düflünü-
yoruz. Bundan dolay› biz çal›-
flanlar›m›za üretim yapt›¤›m›z
iflin d›fl›nda e¤itimler veriyoruz.
Ama bu e¤itim de bize flu flekil-
de dönüyor, burada çal›flan ar-
kadafllar›m›z buray› sahipleni-
yor. Bizler bu ülkeye sahip ç›k-

mad›kça kimse sahip ç›kmaya-
cak. Biz burada ne kadar kifliyi
e¤itirsek o kadar ortam› iyilefl-
tirebilece¤imize inan›yoruz.
Amac›m›z çal›flanlar›m›za daha
iyi bir gelecek sa¤layabilmek,
çocuklar› da dâhil olmak üzere.
Bunu sa¤lad›¤›m›z zaman içi-
miz daha rahat olacak. 

Biz kendi sistemimizi kur-
duk, Japon ya da Amerikan sis-
temini getirmedik. Çünkü bizim
insan›m›z duygusal insan; para
verin mutlu olmaz, ama s›rt›n›
okflay›n, verece¤iniz milyarlar-
dan daha de¤erlidir. Bu ikisinin
ortas›n› bulmaya çal›fl›yoruz
biz. Bulabildik mi? Bunu y›llar

gösterecek. Ama
en az›ndan ara-
y›fl içindeyiz, en
az›ndan elefltir-
meden önce eli-
mizi tafl›n alt›na
koyuyoruz. 

-Peki, dünya
flirketleriyle
çal›flan bir fir-
ma olarak Os-
tim’de olman›n
avantajlar›n›
görüyor musu-
nuz?

-Ostim çok
büyük bir güç,
Anadolu’nun en
büyük güçlerin-
den birisi. Ama
yeterince kul-
lanm›yoruz bu
gücü. Bu güç,
Ostim’in KO-
B‹’lerden olufl-
mas›ndan geli-
yor. KOB‹’lerin
en büyük avan-
taj› flu: Standart

ürünlerimizi üretiyoruz hepi-
miz, ama çok k›sa bir süre için-
de, bir anda sektörümüzü de¤ifl-
tirebiliriz. Farkl› farkl› alanlara
hizmet veriyoruz. Yumurtay›
ayn› sepetin içine koymuyoruz.
Bu çok büyük bir avantaj, ama
bunun daha da avantajl› hale
getirebiliriz. Tabii burada flunu
belirtmek gerekir; üretimin
önündeki en büyük engel, bü-
rokratik engellerdir. Organize
sanayi bölgesinde yer almas›na
ra¤men firmalar bir sürü vergi
ödemek zorunda. Yurtd›fl›nda
devlet para veriyor üretim ya-
p›ls›n diye, bizde üstüne para
al›yorlar. 

Ostim’in bir di¤er avantaj›,
tüm yan sanayimiz burada. ‹ste-
di¤imiz zaman birbirimize gidip
gelebiliyoruz. Çünkü zaman ar-
t›k en büyük parad›r. Bir de biz
büyüyüp bir yerlere gelirken
yan sanayimiz de bir yerlere
var›yor, güzelli¤i burada. Bizim
gibi firmalar›n say›s› artt›kça
buradaki yan sanayi fir-
malar›n›n da durumu daha iyi
olacak.

Herkes elini tafl›n alt›na koymal›
Röportaj: fiirin AYDIN
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ÇÇankaya Üniversitesi ve Os-
tim Organize Sanayi Bölge-
si (OSB) iflbirli¤i ile yürü-

tülmekte olan ‹fl ve ‹nflaat Maki-
neleri Kümesi (‹fi‹M) kapsam›n-
da toplam tutar› 434 bin Euro
olan iki adet Avrupa Birli¤i pro-
jesi 92 projeden ilk 21 proje ara-
s›na girmifl ve sözleflmeleri Ey-
lül 2008 ay›nda AB Ulusal Ajan-
s› ile imzalanm›flt›.

Söz konusu projelerden biri
olan 234.000 Euro’luk de¤erinde-
ki “KOB‹ler ‹çin Sürdürülebilir
‹flbirli¤i A¤› ” Kobia¤
bafll›kl› AB Projesi, 2
Aral›k 2008 tarihin-
de OST‹M OSB

Müdürlü¤ü binas›nda ortaklar›n
proje protokolü imzalamas› so-
nucu resmi olarak bafllat›lm›fl
oldu. Böylece ülkemizde üniver-
site-sanayi iflbirli¤inin en canl›
örneklerinden biri olan, OST‹M
OSB ile Çankaya Üniversite-
si’nin ortaklafla yürüttü¤ü ve
ilk olarak 16 Mart 2007’de yap›-
lan bir protokol ile bafllayan Kü-
melenme çal›flmas› önemli bir
ad›m› daha baflar› ile atm›fl ol-
du. Bu proje ülkemizden Çanka-
ya Üniversitesi ve OST‹M OSB,
Romanya’dan Bükrefl Politeknik
Üniversitesi ve ‹spanya’dan Bi-
lim ve Teknolojinin Geliflimi
Derne¤i (Fundecyt) ortakl›¤›nda
yürütülmektedir ve projenin 2
sene içerisinde neticelendirilme-
si planlanmaktad›r. Bu projenin
amac› OST‹M Sanayi Bölge-
si’ndeki KOB‹’ler aras›nda iflbir-

li¤i a¤lar› oluflturmakt›r. Baflka
bir deyiflle, OST‹M Sanayi Böl-
gesi’ndeki KOB‹’leri, tek bir ifl-
letme gibi çal›fl›p yüksek katma
de¤erli ürün  üreten “iflletme
a¤lar›”na dönüfltürmektir. ‹fllet-
me a¤› mant›¤›n›n ard›nda  her
KOB‹’nin üstün oldu¤u alanda
uzmanlaflmas›, firmalar aras› ifl-
birli¤i ve firmalar aras› iletifli-
mi sa¤lamak ve bilgi a¤lar›
oluflturmak için yeni yollar›n
gelifltirilmesi yatmaktad›r. Bu
projenin birinci görevi iflbirli¤i-

nin önündeki engelleri
tespit etmektir. Sonra-
s›nda ise KOB‹ yönetici
ve çal›flanlar›n›n, iflbir-

li¤i yapma ve
firmalar aras›
a¤ kurma konu-
sundaki beceri-
lerini gelifltire-
cek olan bir
e¤itim vermek-
tir. 

1-2 Aral›k
2008 tarihleri
aras›nda proje
ortaklar›n›n ka-
t›l›m›yla Çanka-
ya Üniversitesi
ve Ostim OSB

Müdürlü¤ünde toplant›lar yap›l-
m›flt›r. 2 Aral›k günü OST‹M
OSB Müdürlü¤ünde yap›lan top-
lant›lara Romanya ve ‹spanya
ülke temsilcilerinin yan› s›ra
Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Güvenç, Mühen-
dislik ve Mimarl›k Fakültesi De-
kan› Prof. Dr. Levent Kandiller,
Çankaya Üniversitesi Küme Ge-
lifltirme Ekibi, Ostim OSB Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n, Ostim OSB  Müdürü Adem
Ar›c›, Ostim OSB Proje Koordi-
natörü Bülent Çil, KOSGEB Os-
tim ‹GEM Müdürü Mehmet Tez-
yetifl kat›lm›fllard›r. Ostim ve
Ostim’in stratejik çözüm ortak-
lar›n›n tan›t›m›n›n ard›ndan
proje protokolü imzalanm›flt›r.
Ayr›ca yabanc› ortaklar›n Os-
tim’i, Ostim’deki KOB‹’leri ve
‹fi‹M sektörünün önde gelen ifl-

letmelerini daha yak›ndan tan›-
malar› ad›na Baflkent Televizyo-
nu, Enerji Santrali, Teknokent,
Ostim ‹fl Makineler Yedek Parça
D›fl Ticaret Limited fiirketi
(OSP) ile PALME’nin, ASSAN’›n
ve H‹DROMEK’in imalat sahala-
r› gezilmifltir.    

Söz konusu projelerden bir di-
¤eri olan 200.000 Euro’luk ‘‘‹flbir-
li¤indeki KOB‹’lerin Sürdürüle-
bilir Kümelendirilmesi ‹çin Stra-
tejik Planlama” KOB‹küme bafl-

l›kl› AB  Projesi, 11 Kas›m 2008
tarihinde OST‹M OSB Müdürlü-
¤ünde proje ortaklar› Çankaya
Üniversitesi ve OST‹M OSB, Ro-
manya’dan Bükrefl Politeknik
Üniversitesi ve ‹rlanda’dan Tsu-
nami Limited fiirketi’nin proto-
kolü imzalamas› ile resmen bafl-
lat›lm›flt›.

Detayl› Bilgi ‹çin:
‹fi‹M Proje Koordinatörlü¤ü 
www.ostim.cankaya.edu.tr

‹fi‹M Kümesi’nin iki AB projesi bafllad›
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K
rizin ülkemizi nas›l etkileye-
ce¤i konusu ise hâlâ tart›flma
konusu. Ülkemizde krizin,

enflasyonun, döviz kurlar›n›n ve fa-
izin artmas› fleklinde kendini gös-
termesine al›flm›flt›k Ancak bu defa
kriz kendisini bu flekilde gösterme-
mekte. Kriz gökten (enflasyon, faiz,
kur art›fl›) de¤il, yerden gelmekte:
‹ç ve d›fl talep yetersizli¤i, büyüme
kayb›, iflsizlik. Enflasyonun h›zla
artmay›fl›n›n nedeni, uluslararas› pi-
yasalarda emtia fiyatlar› ile birlikte
düflen iç taleptir. Yani enflasyonun
olmay›fl›n›n nedeni h›zla artan iflsiz-
lik ve düflen büyüme oran›d›r. Kur-
lardaki karas›z durum ise uluslarara-
s› piyasalarda Dolar ve Avro’nun
kaynak ülkelerindeki durumun biz-
den beter olmas›d›r. ABD ve AB’de
mali piyasalarda kimin ne kadar
para kaybetti¤i, reel piyasalarda ise
ne kadar para kaybedece¤i belirsiz-
li¤ini koruyor. Dolar ve Avro’ya yö-
nelme niyetinde olanlar›n ya¤mur-
dan kaçarken doluya tutulmas› kuv-
vetle muhtemeldir. Faizlerin yüksel-
memesi ise, bütçenin Türk mali pi-
yasalar› üzerinde a¤›rl›¤›n›n eskisi
gibi olmamas› ve flirketlerimizin ço-
¤unlukla yabanc› mali piyasalardan
borçlanm›fl olmalar›d›r. 2001 kri-
zinden sonra Türk mali piyasalar›-
n›n anatomisinin K. Dervifl taraf›n-
dan düzeltilmesi ve hâlen iktidarda
tek bafl›na güçlü bir hükümetin de
olmas› dikkate al›nd›¤›nda uluslara-
ras› krizin; kur, faiz ve enflasyonda
ülkemizden te¤et geçece¤i kanaati-
ni ben de paylafl›yorum.

Ancak büyüme, iflsizlik, gelir da-
¤›l›m›, üretim, ihracat konular›nda
ülkemizde, yani reel sektörde, geri
kazan›lmas› maliyet ve zaman iste-
yen kay›plarla karfl›laflaca¤›m›z ka-
naatindeyim. 

Hükümetin muhtemel paketine
yönelik olarak birtak›m önerilerde
bulunmak istiyorum:

1- Tedbirler kesinlikle para poli-
tikas› araçlar› odakl› olmal›d›r. 

2- MB faizleri radikal biçimde
düflürmelidir.

Reel faizi en fazla y›ll›k %2,5
olacak flekilde nominal faiz afla¤›ya
çekilmelidir. Tüm dünyada krizin
bedelini herkes öderken (emekçiler
iflini kaybediyor, mülk sahipleri ki-
rac› bulam›yor, giriflimciler kar›n›
kaybediyor, tasarrufçular negatif fa-
iz al›yor) bizde rantiyenin yüksek
reel faiz elde etmesi adil, ahlaki ve
meflru de¤ildir. Dünya deflasyonist
bir ortama sürüklenirken faizleri bu
kadar yüksek tutmak, teknik olarak
yanl›flt›r.

3- MB aç›k piyasa ifllemlerinde
(ya da reeskonta) reel sektörün ya-
ratt›¤› bir ürünü acilen devreye al-
mal›d›r. Bu ürün, kredi kartlar›, ko-

nut ve tüketici kredilerinden alacak-
lar› VDMK flekline çevrilmesi ile
oluflacak evrak olmal›d›r. Bu evrak
karfl›l›¤› MB, bankalara en az mun-
zam karfl›l›kta tutulan miktar kadar
borç vermelidir. Böylece bankalara
tehditle de¤il, iflin do¤as› gere¤i re-
el sektöre kredi verdirebiliriz. Ban-
kalar›n kayna¤› bu flekilde temin et-
meleri mevduat faizlerinde de hare-
ketlili¤e engel olacakt›r.

4- Maliye politikas› tedbirleri an-
cak ve ancak ülkenin pasifini (tasar-
rufunu) art›r›c› kalemlerde gündeme
gelmelidir.

5- Bir y›ll› aflan mevduatlarda
vergi acilen s›f›rlanmal›d›r.

6- Bireysel emeklilik fonu hem
nispi hem de mutlak anlamda ve
radikal biçimde desteklenmelidir.
Bu fonlardan vergiler kald›r›ld›¤› gi-
bi, örne¤in çocuklar› için bu fona
para yat›racak ailelere bir defal›k
rakamlar için en az % 25 de devlet
katk›da bulunmal›d›r.

7- K›dem tazminat› fonu olufltu-
rulmal› ve bu fona yat›r›lacak para-
lar›n üç kat› gider yaz›lmas›na izin
verilmelidir.

8- KDV, ÖTV, GV, KV gibi ka-

lemlerde indirim yapmak son dere-
ce yanl›flt›r. Ülkedeki büyüme kay-
b›ndan dolay› zaten bu kalemlerde
gelir eksikli¤i olacakt›r. Bütçenin
gelirlerini azaltarak al›nacak önlem-
ler ters tepecektir. Bütçede al›na-
cak önlem 30 milyar YTL’ye varan
Sosyal Güvenlik aç›klar› ile 60 mil-
yar YTL’ye varan faiz kaleminde
yap›lacak tasarruflardan baflkas›
olamaz.  Aksi durumda faizler arta-
cakt›r.

9- Otomotivde “hurda indirimi”
gibi son derece yanl›fl bir tedbire
asla baflvurulmamal›d›r. Bu ifllem,
ülkenin cari aç›¤›n› art›r›c› ve oto-
mobil sat›fl fiyatlar›n› da art›r›c› etki
yapar. Böyle bir önlemle Türk oto-
motivine de¤il, yabanc› otomotive
destek sa¤lanm›fl olur. Bu sektörde
hurda indirimi yap›lmad›¤› gibi
ÖTV ve KDV indirim de yap›l-
mamal›d›r. Bu sektörde yap›lacak
indirim, mutlaka istihdam odakl› ol-
mal›d›r. Örne¤in, yap›lan KDV
iadelerine ilave olarak çal›flanlar
üzerinden al›nan muhtasar ver-
gisinin bir k›sm›n›n da iade edilmesi
fleklinde olabilir.

10- Enerji tasarrufu (cari aç›¤›n
düzelmesine katk›) sa¤layan binalar-
da yal›t›m, küçük araç kullan›m›,
enerji tasarruflu A(+) beyaz ve kah-
verengi eflya gibi ürünlerde mali
tedbirler radikal biçimde devreye
al›nmal›d›r. Binalar› yal›t›m yap-
t›racaklardan KDV al›nmad›¤› gibi,
bankalardan kredi kullan›lmas›nda
da faizler enerji bakanl›¤›nca kar-
fl›lanmal›d›r.

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Para politikas›na 
odaklan›lmal›

PProf. Dr. Tamer Müftüo¤lu,
Rekabet Kurumu taraf›n-
dan düzenlenen “Perflembe

Konferanaslar›”na konuk oldu.
Ekonomi dünyas›nda KOB‹’ler
üzerine uzmanl›¤› ile bilinen
Müftüo¤lu, “Global Rekabet ve
Türk Kobi’leri” ana bafll›kl› top-
lant›da  “rekabet ortam›nda
ayakta kalman›n yollar›” konulu
bir sunum yapt›.

Rekabet ortam›nda firma-
lar›n piyasa araflt›rmalar›
ve pazar iliflkilerine önem
vermesi gerekti¤ini belirten
ve müflteri kesimi için
“giriflimcinin barutu”
benzetmesini yapan
Müftüo¤lu, “Müflteri-
nizi kaybederseniz,
di¤er üstün nitelikle-
rinizin ayakta kalma-
n›za faydas› olmaz.
T›pk› barutu biten bir
asker gibi olursunuz”
dedi. Müftüo¤lu, art›k
günümüzde devletle-
rin de küresel pazar-
da aktif pazarlama
içinde oldu¤unu,
birçok devlet bafl-
kan›n kendi ülkele-
rinin ticari iliflkile-
rinde arac›l›k et-

tiklerini kaydetti.
Müftüo¤lu flunlar› söyledi: “‹fl-

birli¤i içinde rekabet diye bir
kavram geliflti. Çeflitli ortakl›k-

lar, diyalog, rekabet hukuku,
iflbirli¤i a¤lar› ve kümelen-
me gibi projeler hayata ge-
riliyor.  Kümelenme model-
leri firmalar›n daha reka-
betçi olmalar›na yönelik ça-

l›flmalara yönelik bir mo-
deldir. ‹hmal edilmemesi
gereken unsurlardan bi-

risi de iletiflimdir.
Yunus Emre; ‘söz

ola kese savafl›,
söz ola bitire bafl›,
söz ola a¤ulu afl›

ya¤ ile bal eder bir
söz’ demifltir.  ‹yi ileti-
flimle birlikte dürüst-
lük ve fleffafl›k da ge-
rekir.”

Prof Müftüo¤lu, re-
kabet olgusunda de¤i-
flimde süreklilik, nite-
likli personel, KOB‹-fi-
nans sektörü iliflkileri

gibi etkenlerin de rol ald›¤›na
de¤indi.  2001 krizinde KOB‹-
Banka iliflkilerinde çok fley ö¤re-
nildi¤ini, flu anda da yine KOB‹-
reel sektör gerginli¤i yafland›¤›n›
vurgulayan Müftüo¤lu,“fiu anda
bankalar›n kredileri geri ça¤›r-
mas› elefltiriliyor. Bankalar›n va-
desi dolmadan kredileri geri ça-
¤›rmalar› do¤ru de¤il. Ancak on-
lar da mevduat sahipleri geri is-
tiyor, biz de istemek durumun-
day›z diye savunuyorlar. Son dö-
nemlerde bankac›l›k sektörünün
reel sektöre göre anormal yük-
seklikte kâr eti¤i görülüyor. Bu
bir anomalidir; düzeltilmesi ge-
rekir. Reel sektör ve bankac›l›k
sektörü birbirine muhtaçt›r. Biri
olmadan di¤eri olamaz. Ancak
yine de bu iki kesimden birine
öncelik tan›yacaksak o reel sek-
tör olmal›d›r. Tabi ‘hayat›n›
borçlanarak yafla çok tatl›d›r,
sak›n ödemeye kalk›flma hayat›n
tad› kaçar’ diyen kötü niyetli
borçlanmalar da olabiliyor” diye
konufltu.

Prof. Müftüo¤lu’ndan RERABET dersi
REEL sektör ve bankac›l›k sektörünün birbirlerine muhtaç olduklar›n›

vurgulayan Prof. Dr. Müftüo¤lu,“Son dönemlerde bankac›l›k sektö-
rünün reel sektöre göre çok yüksek kâr elde eti¤i görülüyor. Bu bir
anomalidir; düzeltilmesi gerekir” dedi. HHükümet Sözcüsü, Dev-

let Bakan› ve Baflba-
kan Yard›mc›s› Cemil

Çiçek, kamu ihalelerinde yer-
li üretime yüzde 15’lik bir fi-
yat avantaj› sa¤lanmas› için
bir genelge
yay›nlaya-
caklar›n› söy-
ledi. 

Çiçek, ta-
sarruf ve re-
kabet ilkele-
rine uygun
olmak kay-
d›yla yerli
üretimlerin
kamu mal ve
hizmet al›mlar›nda, yerli üre-
timlere öncelik vermek ve
bunun için de ayn› konuda
ihaleye baflvuranlardan yerli
üreticiler lehine yüzde 15
oran›nda fiyat avantaj› sa¤-
lanmas› konusunda yasal hü-
küm oldu¤unu an›msatt›. Ko-
nuyla ilgili olarak zaman za-
man kamu kurulufllar›n›n te-
reddüdü oldu¤unu ifade eden
çiçek, konuyla ilgili genelge
yay›nlayacaklar›n› belirtti. 

Kamuda yerli
firmaya yüzde
15 avantaj

Kamuda yerli
firmaya yüzde
15 avantaj
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T ÜRK‹YE makine sektörü dikkat çeki-
ci bir geliflme trendi göstermektedir.
Sektördeki kalite art›fl›na paralel ola-

rak ihracat tutar›nda da önemli art›fllar sa¤-
lanm›flt›r. 2008 y›l› Ocak-Eylül döneminde,
önceki y›l›nda ayn› dönemine göre %31 ar-
t›fl gösteren makine ihracat›, 8 milyar 570
milyon USD’ye ulaflm›flt›r. Daha da önemli-
si ihracat›n ithalata olan ba¤›ml›l›¤›n›n git-
tikçe artt›¤› ekonomimizde, makine sektörü-
nün di¤er sektörlere göre daha az ithal girdi
kullanmas› sonucu, sektörün net döviz ka-
zand›r›c› etkisi de yüksek olmaktad›r. (Me-
sela otomotiv sektörü %70 oran›nda ithal
girdi kullan›rken, makine sektörünün ithal
girdi kullanma oran› %30’dur). 2008 y›l›,
Ocak-Eylül döneminde makine ihracat›na
ülke baz›nda bak›ld›¤›nda, en çok ihracat
yapt›¤›m›z ilk üç ülkenin Almanya, Rusya
ve ABD oldu¤u görülmektedir. Makine ihra-
cat›n›n en h›zl› artt›¤› ülkeler aras›nda ‹ran
ve Azerbaycan dikkat çekmektedir.

Makine sektörünün ekonomimiz için sa-
hip oldu¤u önemi daha etkin anlatabilmek,
sesini daha iyi duyurabilmek ve sorunlar›n›
dile getirebilmek için bir platform oluflturul-
mufltur. Makine Platformu, sektörel dernek,
birlik ve meslek kurulufllar›n› bir araya geti-
rerek zaman zaman toplant›lar düzenlemek-
tedir. Makine Platformu, tek bafl›na bir tüzel
kiflili¤i olmamakla birlikte, üyelerinin sahip
oldu¤u güce bak›ld›¤›nda, sesini gittikçe da-
ha gür olarak duyuracak bir güç birli¤i ola-
cakt›r: Makine Platformunun Baflkanlar Ku-
rulu üçüncü toplant›s›n› 28 Kas›m 2008 tari-
hinde ‹stanbul’da Ramada Otel’de gerçek-
lefltirmifltir. 

Toplant›ya kat›lan temsilciler, yaflad›¤›-
m›z ekonomik s›k›nt›larla birlikte, makine
sektörüne özgü problemleri paylaflm›fllard›r.
Yap›lan konuflmalarda sektör temsilcileri,
hem kendi içlerinde yapmalar› gerekenleri
hem de muhtelif taraflardan
taleplerini dile getirmifllerdir.
Konuflmalarda afla¤›daki hu-
suslara vurgu yap›lm›flt›r:

l Hükümet derhal bir ya-
t›r›m plan› aç›klamal›d›r.

l Ticari bankalar›n kredi
kulland›rmas›n›n önündeki
engeller kald›r›lmal›, yüksek
faizler di¤er ülkelerde oldu¤u
gibi düflürülmelidir.

l Özellikle kamu ihalele-
rinde yerli makine kullan›m›-
na önem verilmelidir. En
az›ndan ithal ürünlerle eflit re-
kabet flans› sa¤lanmal›d›r.

l Üniversite sanayi iflbir-
li¤iyle ilgili projeler gelifltir-
melidir.

l Hizmet içi e¤itimlere a¤›rl›k verilerek
piyasan›n tekrar canlanaca¤› döneme haz›r-
l›k yap›lmal›d›r.

l Küçük makinelerde Çin’in, büyük ma-
kinelerde ‹talya’n›n, bir flekilde sanayicisini

teflvik ederek, ülkemiz pazar›nda üstünlük
sa¤lad›¤› görülmektedir. (Çin döviz kuru ve
fiyat rekabeti, ‹talya ve Almanya ise uzun
vadeli finansman sa¤lamaktad›r). Bu konu-
larda tedbir al›nmal›d›r.

l Eximbank aktif bir rol üstlenmeli,
uzun vadeli kredi sa¤lamal›, gerekirse baz›
ülkelerin yapt›¤› gibi devletin garantörlü-
¤ünde uluslararas› piyasalardan fon toplaya-
rak ihracatç›lara finansman sa¤lamal›d›r.

l Eximbank ihracat›n sigortas›nda daha
etkin bir flekilde makine sektörünün yan›nda
yer almal›d›r.

l Sektörün çok çeflitli girdi kullanmas›
ihracatta KDV iadesinde süreyi uzatmakta,
bürokrasiyi art›rmaktad›r. Bu konuda bir ça-
l›flma yap›lmal›d›r.

l Makinelerin amortisman süresi k›sal-
t›lmal›d›r. 20 y›ll›k amortisman süresi çok
uzundur.

l Enerji maliyetleri maliyetlerimizi art›r-
makta, uluslar aras› rekabette dezavantaj
teflkil etmektedir.

l Fuar ve Pazar araflt›rma deste¤i
makine sektörü için en üst düzeyde uy-
gulanmal›d›r.

l Ar-Ge destekleri makine sektö-
rü için en üst düzeye ç›kar›lmal›d›r.

l Piyasa denetimi ve gözetimi
derhal hayata geçirilmelidir.

Platform en k›sa sürede, tüm tem-
silcilerin kat›l›m›yla, yetkilileri ziya-
ret ederek, konular› gündeme getir-
me karar› alm›flt›r.

Yeni kurulan Makine Platfor-
mu’nun sekreteryas›n› yürüten OA-
‹B, makine sektörünün geliflmesi için
bir çal›flmaya daha öncülük etmifltir.
Yurtd›fl› fuarlara kat›l›mlar organize
eden, makine sektörünü tan›tan ya-
y›nlar yapan ve ayl›k bir dergi ç›kar-
tan, Ortak Sat›n Alma Organizasyo-

nu (OSO) projesini hayata geçiren, “Tur-
qum” markas›n› oluflturan OA‹B yönetimini
Ostim olarak tebrik ediyoruz. Makine sektö-
rüne katk› sa¤layacak her türlü çal›flmada ifl-
birli¤i içinde olaca¤›m›z› ifade ediyoruz.

“MAK‹NE sektörü yüksek katma de¤er üreten ve di¤er sektörle-
ri hem iten, hem de çeken bir özelli¤e sahiptir. Bir yandan
üretimin temelini olufltururken, di¤er yandan genifl yan sa-
nayiye ve çok say›da tedarikçiye ihtiyaç duydu¤u için sana-
yileflmeye en üst düzeyde katk› sa¤lamaktad›r.”

Makine Sektör Platformunun ard›ndan
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M
erhaba, y›l›n son say›-
s›…  “Ne çabuk geçti”
cümlesi rayting rekor-

lar› k›r›yor.
Y›l›n son yaz›s› didaktik

soslu olacak.
“Ostim Aidatlar›”n› iflleye-

ce¤iz.
30. sokak sakinlerinin bildi-

¤i üzere, 2008 y›l›n›n II. dö-
nem firma ziyaret-
lerine bafllam›fl bu-
lunuyoruz. Esasen
ziyaretler, hem hiz-
met makam›na ay-
na tutuyor, hem de
Ostim esnaf›n›n
OSB’den alabilece-
¤i tüm hizmetler
hakk›nda yeniden
bir bilinçlenme ya-
rat›yor. Bu dönem
yöneltilen sorular›n
ço¤u aidatlar üzeri-
neydi. 

“Neden aidat al›-
n›yor?”

“Al›nan aidatlar karfl›l›¤›nda
ne tür hizmetler veriliyor?” vs.

Özetle aç›klamaya çal›fla-
l›m;

n OSB aidatlar›, uygulama
yönetmeli¤inin 160. maddesi-
nin bakanl›k nezdinde onay-
land›¤›, kanuna uygun olarak
tasdik edilen aidatlard›r.

n 4562 say›l› Organize Sa-
nayi Bölgeleri Kanunu’nun
16. maddesi gere¤i Türkiye’de
bulunan tüm OSB’ler aidat al-
makla mükelleftir.

n Aidat al›mlar› zorunludur,
tahsil edilmedi¤i taktirde tüm
OSB idarecileri sorumlu tutu-
lur. 

Türkiye’deki tüm OSB’lerin
ana gelir kayna¤› al›nan aidat-
lard›r ve bu bedel hizmet ola-
rak sunulmak üzere al›nmakta-
d›r. 

Nedir bu hizmetler?

- Elektrik ve do¤algaz
iflletme giderleri; elektrik
trafolar›n›n rutin bak›mlar›,
ar›za durumunda de¤iflen kab-
lodan, yenilenen her türlü
elektrik ve do¤algaz düzenek-
lerine kadar bak›m harcamala-
r› bu kapsamdad›r.

- ‹mar ve Altyap› Hiz-
metleri; rutin imar hizmetleri
ve tüm kanalizasyon-altyap›
sisteminin bak›m›/onar›m›. 

- ‹flyeri Açma ve Çal›fl-
ma Ruhsatland›rmas›; bün-
yesinde tüm g›da ünitelerinin
(Ostim’deki tüm restoran,  bü-
fe vb. üniteler) rutin denetimi
(denetimin profesyonelli¤i
için, Küflat Müdürü ile birlikte
G›da Mühendisi hizmet ver-
mektedir). 

- Çevre Temizlik ve Gü-
venlik Hizmetleri; Ostim
haritas› içinde yer alan tüm

sokaklardaki çevresel uygun-
suzluklara müdahale edilmesi,

At›k kâ¤›tlar›n toplan›p geri
dönüflümünün sa¤lanmas›, 15
dakikada bir, her sokaktan ge-
çen güvenlik araçlar› ile sokak
güvenli¤inin art›r›lmas›.

- ‹stihdam ofisi; iflçi ve ifl-
verenlerin buluflturuldu¤u nok-
ta.

-www.os-
tim.org.tr’nin sü-
rekli güncellenen
yap›s›yla tüm dün-
yan›n alt› farkl› dil-
den Ostimli firma-
lara ulafl›m›n›n sa¤-
lanmas›.

- Bas›n Halkla
‹liflkiler Koordi-
natörlü¤ü; tüm
Ostim etkinlikleri-
nin ulusal bas›na
yans›t›lmas›. 50 bin
iflletmeye ulaflt›r›lan
Ostim Gazetesi’nin

yay›nlanmas›.
- Müflteri ‹liflkileri Koor-

dinatörlü¤ü; tüm flikâyetle-
rin en k›sa sürede çözümü için
ilgili birimlerle koordinasyo-
nun sa¤lanmas›.

- Fuar ve Organizasyon
Birimi; Ostim’in faaliyet ala-
n›na giren her türlü fuar ve
organizasyona ifltirak edilmesi.

Say›lan hizmetlerin tamam›
Ostim aidatlar› ile finanse edil-
mektedir. 

Teknisyen ekibinden orga-
nizasyon ekibine kadar toplam
55 personel, Ostim’in damar-
lar›ndan geçen kan›n kalitesini
art›rmak için çal›flmaktad›r.

Tüm iflveren ve iflçilerin Os-
tim’de  “aidiyet” duygusuyla
nefes almalar› dile¤iyle…
Mutlu y›llar…

ÇOK OKUMALI

Dünya Düzdür/Yirmi Bi-
rinci Yüzy›l›n K›sa Tarihi,
Thomas Friedman.

New York Times gazetesi-
nin ünlü köfle yazarlar›ndan
Friedman’›n dünyan›n pek çok
ülkesinde en çok satanlar lis-
tesinde yer alan kitab›. ‹nter-
net ile birlikte küreselleflmenin
farkl› bir boyuta tafl›nd›¤›n›n,
geliflmifl ülkelerin d›fl›nda dün-
yan›n en ücra köflesinde dahi
küresel düzeyde rekabet etme-
nin mümkün oldu¤u anlat›l›-
yor.

Berci Kristin Çöp Masal-
lar›, Latife Tekin, Everest
Yay›nlar›.

Kentin k›y›s›nda, çöplükte
fabrika at›klar›n›n ortas›nda
do¤an bir hayat›n öyküsü. Bir
k›fl gecesinde, gündüzleri ko-
caman tenekelerin flehrin çö-
pünü getirip boflaltt›klar› bir
tepenin üzerinde sekiz kondu
kuruldu. Sabah kondular›n

Aidatlar

Arzu AKAY
Ostim Müflteri ‹liflkileri

Koordinatörü
aaarzuuu@hotmail.com

HHak-‹fl Konfederasyonu Genel
Baflkan› Salim Uslu, iflten
ç›kar›lanlar›n patronlar›n›

öldürmesi ve intihar etmesi olayla-
r›na iflaret ederek, haks›z iflten ç›-
karmalar›n sosyal patlama yarata-
ca¤› uyar›s›nda bulundu.

Çal›flma Bakanl›¤›’n›
hukuksuz iflten ç›karma-
lara karfl› teftifle baflla-
mas› için göreve ça¤›ran
Uslu, iflveren kesimini
kriz f›rsatç›l›¤› yaparak
hükümeti 190 milyar do-
larl›k d›fl borcunu yük-
lenmek için dize getirme-
ye çal›flmakla suçlad›.

Kriz için hiçbir önlem
almadan ilk olarak iflçi
ç›kar›lmas›na tepki gös-
teren Uslu, ABD’de CEO’lar›n ma-
afllar›n›n indirildi¤ine vurgu yapa-
rak, kar marjlar›n› azaltma, k›smi
çal›flmaya geçme önerilerinde bu-
lundu. Uslu, Hak-‹fl’e ba¤l› sendika-
lardan tekstil, metal ve g›da sektör-
lerinde bin 920 iflten ç›karma, bin
75 zorunlu izin olay› yafland›¤›n›
bildirdi. Uslu, Konfederasyon Genel
Merkezi’nde düzenledi¤i bas›n top-
lant›s›nda, “Küresel Krizin Ülkemi-
ze Olas› Etkilerini Azaltmak ‹çin
Al›nmas› Gereken Önlemler” isimli
raporun ikincisini aç›klarken, iflten
ç›karmalar› de¤erlendirdi. Krizi f›r-
sat bilen kimi ifl çevrelerinin yo¤un
olarak iflçi ç›karmaya bafllad›¤›n›
belirten Uslu, “Hem yasal hem ta-
sarruf tedbirleri varken, bunlara
baflvurmadan ilk tedbir olarak iflçi
ç›karmak hem hukuki hem de ahla-
ki de¤ildir. ‹flçi ç›kartmamak fante-
zidir, diyenler var. Bu yaklafl›m› il-
kel ve gayri insani bulmaktay›z”
diye konufltu.

CEO maafllar› insin
Geliflmifl ülkelerde kriz için al›-

nan önlemlerin Türk özel sektörü
taraf›ndan da uygulanmas› öneri-
sinde bulunan Uslu, ABD’de maafl›
iki y›l süre ile 1 dolara inen

CEO’yu örnek gösterdi.
Keyfi iflten ç›karma-

n›n ard›ndan insanlar
hukukun ifllemedi¤i dü-
flüncesine kap›l›rsa or-
taya ç›kan sonuçlardan
iflten ç›kar›lanlar›n so-
rumlu olmayaca¤›n› sa-
vunan Uslu, iflten ç›ka-
r›ld›¤› için patronunu
öldüren ve sonra inti-
har eden çal›flan olayla-
r›n› örnek göstererek,
“‹nsanlar›n hukuka

olan güveni zedelenirse sosyal pat-
lama yaflan›r, insanlar›n kendi hu-
kukuna sahip ç›kt›¤› bir süreç bafl-
lar ki bu çok tehlikeli bir süreçtir”
dedi.

Özel sektörün d›fl borcunun 190,6
milyar dolar oldu¤una dikkat çeken
Uslu, flunlar› söyledi: “Her ne ka-
dar, ‘Biz bu paray› kumarda yeme-
dik’ diyorlarsa da, do¤rusu nereler-
de ve hangi verimli yat›r›mlarda
kullan›ld›¤›n› bilmek istiyoruz. Ba-
z› paravan flirketlerden para trans-
feri yap›ld›¤›na dair kayg›lar›m›z
var. Kriz gerekçesiyle bu paran›n
devlete ve topluma yüklenmesi giri-
flimi var. Bunlar, iflçi ç›karma sopa-
s› ile hükümeti dize getirme girifli-
minden ibarettir. Hükümetin bu
190,6 milyar dolar› yüklenmesi, ‹fl-
sizlik Fonu’nun iflveren için kulla-
n›lmas›, k›dem tazminat› baflta ol-
mak üzere kazan›lm›fl haklar›n bu-
danarak ifl piyasas›n›n kurals›z ha-
le getirilmesine çal›fl›lmaktad›r.”

11960 y›l›nda, inflaat el aletleri
üretimi ile çal›flma hayat›na
bafllayan GöçMakSan, 1978’den

itibaren inflaat demiri kesme ve
bükme makineleri üretimine geçe-
rek, bu alanda Türki-
ye’nin ilk firmas› ol-
mufl. GöçMakSan, iler-
leyen y›llarda makine
park›n› geniflleterek
daha yüksek teknolo-
jide ürünler üretmeye
bafllam›fl. Yaklafl›k 10
y›ld›r ihracat faaliyetlerine de
a¤›rl›k veren firma,
bugün dünyan›n birçok ülkesinde
marka haline gelmifl. 

Teknolojiyi yak›ndan takip eden
GöçMakSan, standart makine üre-
timlerinin yan› s›ra, müflterinin
ihtiyaçlar›na yönelik olarak farkl›
özellik ve kapasitelerde üretim de
yap›yor. 

‹hracat kapasitesinin artmas›yla
birlikte kalite sistemi konusunda

da çal›flmalar yapan firma, 2000 y›-
l›ndan itibaren makineleri CE bel-
geli olarak üretmeye bafllam›fl.
ISO 9001:2000 belgesine de sahip
olan GöçMakSan, Türk Patent

Enstitüsünden, üreti-
mini yapt›¤› tüm
ürünlerin endüstri-
yel tescilini alm›fl. 

Yan kuruluflu Ay-
ze Steel Is›l ‹fllem Te-
sisi ile makinelerin
tüm ›s›l ifllemlerini
kendi bünyesinde yü-
rüten firma, böylelik-

le kalitesinden ödün vermiyor. 
Yayg›n bir servis a¤›na sahip

olan firma, sat›fl sonras› deste¤in
de kusursuz ifllemesine özen gös-
teriyor. Bugün, 35’i aflk›n makine
çeflidiyle yüzde 80’lik bir pazar
pay›na sahip olan GöçMakSan,
kaliteli ürünleri ve deneyimli kad-
rosuyla pek çok firmaya da örnek
teflkil ediyor.

Hak-‹fl'ten, iflten ç›karmalar 
için sosyal patlama uyar›s›

Ostim’den do¤an 
B‹R MARKA GöçMakSanGöçMakSan
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B
ir niflan töreninde birlikte oldu¤umuz Ga-
zi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi tan›nm›fl
vergi ve maliye uzman› Prof. Dr. fiükrü

K›z›lot hocaya afla¤›daki sorular› sormufl ve kriz
reçetesi iletmifltim. ‹flte sorular›m ve hocan›n
ilaçlar›: 

HÜKÜMET‹N ‹fi‹ ZOR
Soru: Hocam; bu kriz

ortam›nda hükümet neler
yapmal› ?

Hükümetin ifli zor, “afla-
¤› tükürsen b›y›k, yukar› tü-
kürsen sakal” sözünde ol-
du¤u gibi, ne yaparsa yap-
s›n soruna net bir çözüm
zor. Biz yine de hükümete
reçetesini verelim…

- Kamu yat›r›mlar› art›r›l-
mal›,

- D›fl kaynak bulman›n
zorlaflaca¤› 2009 ve sonras›nda cari aç›¤› azal-
tabilmek için d›fl ticaret dengesine önem verme-
li (örne¤in, ihracat sürükleyen otomobil gibi
sektörlere vergisel teflvikler sa¤lanabilir),

- Teflvik sistemi geniflletilmeli, genel teflvikler
yerine sektörel ve bölgesel teflviklerle, ihraç
ürünlerin rekabet gücünü art›racak teflviklere
önem verilmeli,

- Bütçe gelirlerini geçici de¤il, gerçek kay-
naklara dayand›rmal›,

- Enerji politikas›n› yeniden gözden geçirmeli
ve enerji üzerinden al›nan vergi ve vergi benzeri
yükümlülükleri azaltmal›,

- Seçim senesi olmas› nedeniyle anlams›z ve
gereksiz kamu harcamalardan kaç›nmal›,

- Özellefltirme politikas›n› yeniden gözden
geçirmeli (2009’da kriz derinleflecek, böyle bir
y›lda özellefltirme uygulamalar›n› art›rmak ne
kadar isabetli),

- Gelecek döneme ve sonraki döneme iliflkin
tahminlerindeki iyimserli¤i bir kenara b›rakarak
geçekçi tahminler yapmal› ve ekonomik karar-
lar› yanl›fl yönlendirmemeli (örne¤in IMF, Türki-
ye’nin gelecek y›l % 3 büyüyece¤ini ve enflas-
yonun tüm dünyada artaca¤›n› tahmin ederken,
hükümetin büyümeyi % 4, enflasyonu ise %
7,5 olarak tahmin etmesi ne kadar gerçekçi)…

KR‹ZDEN EN ÇOK ETK‹LENEN KES‹M
Soru: ‹fladam›, Sanayici, Esnaf ve Sanatkar

Ne Yapmal›?
‹fladam›, esnaf ve sanatkar, krizden en çok

etkilenen kesim. Bu dönemde, yani 2009’da
ayakta durabilirse, baflar› olacak…

- Döviz üzerinden borçlanmamal›,
- K›sa ve orta vadede kredi kullanmaktan ka-

ç›nmal›,
- ‹flletmelerinde tasarruf önlemleri almal›,
- Üretim yap›s› içerisinde ithal girdi miktar›n›

mümkün oldu¤unca azaltmal›,
- Mümkün oldu¤unca nakit üzerinden çal›fl-

mal›, orta ve uzun vadeli çek ve senet kabul et-
mekten kaç›nmal› (gelecek dönemde protestolu
çek-senet say›s› artacak, ayr›ca alacaklar›n› çek-
le tahsil etmeye çal›flanlar dikkat, ödenmeyen
çekler için hapis cezas› kalkt›).

KRED‹ KARTI KULLANIMINA D‹KKAT!
Soru: Vatandafl Ne Yapmal›?
Vatandafl, ifli en zor olan. Özellikle dar ve sa-

bit gelirli kesim ile iflsizler, periflan durumdalar.
Bugünlerde gelen yüksek oranl› zamlar ve yeni
vergi aflar› da krizin etkilerini art›r›yor…

- Tasarruflar› YTL olarak de¤erlendirmeli,
(alt›n, devlet tahvili-hazine bonosu gibi araçlara
yap›n).

- Acil harcamalar›n›n d›fl›ndaki harcamalar›n›
ertelemeli,

- Otomobil, gayrimenkul al›mlar›n› ve bunlar
için planlanan kredi kullan›m›n› k›sa ve orta va-
dede ertelemeli,

- Kredi kart› kullan›m›na dikkat etmeli temer-
rüde düflmemeli.

Hocan›n kriz reçetesi

11958 y›l›nda Ankara Yeni
Sanayi’de faaliyete bafl-
layan Demiriz Endüstri

Malzemeleri Sanayi ve Tica-
ret Ltd. fiti. 3 nesildir Anka-
ral› sanayiciye hizmet veri-
yor.

2001 y›l›ndan beri Os-
tim’de faaliyet gösteren fir-
ma, bu y›l kuruluflunun 50.
y›l›n› kutluyor. H›rdavat
sektöründe yer alan firma,
Ostimli sanayicilere daha
iyi hizmet verebilmek ama-
c›yla son y›llarda belli
ürünlerin sat›fl›na a¤›rl›k
vererek ürün çeflitlerinde
branfllaflmaya gitmifl. Ürün
çeflitleri aras›nda kaynak ve
lehim telleri; lastik, mantar,
silikon, klingrit ve döfleme-
lik levhalar; eldivenler, ya-
p›flt›r›c› çeflitleri, alümin-
yum ve profil merdivenler
bulunan Demiriz, sat›fl ön-
cesi ve sonras› hizmetlere
de önem veriyor. 

Pazarlama ve tan›t›m in-
ternetin avantajlar›n› da
kullanan firma, önümüzdeki
dönemde e-ticarete geçmeyi
de planl›yor. 

Cemal Demiriz taraf›ndan
kurulan firma, bugün o¤lu
Nejat Demiriz taraf›ndan
yönetiliyor. Nejat Demiriz,

göre aile firmas› olman›n
en büyük avantaj›, do¤ruluk
ve dürüstlük ilkeleri üzeri-
ne kurulmufl bir ismi 50 y›l-
d›r devam ettirebilmek ol-
du¤unu söylüyor. 

Avrupa’da firmalar›n gü-
venilirlikleri araflt›r›rken
kurulufl tarihlerine bak›ld›-
¤›na dikkat çeken Demiriz,
Türkiye’deki firmalar›n ya-
k›n zamana kadar sermaye-
lerine bak›lmas›ndan yak›-

n›yor.  Ancak bu anlay›fl›n
yavafl yavafl de¤iflerek fir-
malar›n kurulufl tarihleri-
nin Türkiye’de de önemsen-
meye bafllad›¤›n› vurgula-
yan Demiriz, garantili mal-
lar satarak bu güvenilirli¤i
pekifltirdiklerini belirtiyor.
Kuruldu¤u günden bu yana
sürekli geliflme kaydeden
bir firma olan Demiriz, da-
ha da geliflerek Ostim’de bü-
yümeyi hedefliyor.

Demiriz: 50 y›ld›r 
sanayicinin hizmetinde

Mobil iletiflim alan›n-
da Ostim’de 5 y›l-
d›r faaliyet göste-

ren Orsan ‹letiflim, Avea
iletiflim merkezleri aras›nda
öne ç›kan bir firma. Orsan
‹letiflim, ayl›k ve y›ll›k aç-
t›klar› hat adedi bak›m›n-
dan Ankara’da ulaflt›¤› bi-
rincili¤in ard›ndan Orta
Anadolu ve
Türkiye birinci-
si de oldu. Hem
bireysel hem de
kurumsal bayi
statüsünde olan
Orsan ‹letiflim;
bireysel ve ku-
rumsal abone-
lik, cihaz sat›fl›,
aksesuar sat›fl›,
kontör, fatura
tahsilât›, yedek
sim kart temini
gibi hizmetler
veriyor. 

Merkezi Os-
tim’de olan fir-
man›n K›z›-
lay’da iki, Etlik
Afla¤› E¤lence, Eryaman
Dolphin Al›flverifl Merkezi
ve Maksimum Al›flverifl
Merkezinde birer tane ol-

mak üzere toplam befl tane
flubesi bulunuyor. Öveç-
ler’deki yeni ofisi ve ‹stan-
bul’daki kurumsal iletiflim
alan›nda faaliyet gösteren
ofislerinde çal›flan 60’a ya-
k›n personeliyle birlikte fa-
aliyet gösteren Orsan ‹leti-
flim, 300’ü aflk›n alt bayi
a¤›na sahip. Bu alt bayi ka-

nallar› ile daha genifl bir sa-
hada hizmet verebilen Or-
san, 5 hizmet arac›yla bir-
likte Ankara’n›n merkezin-

de ve çevre ilçelerinde hiz-
meti müflterilerinin aya¤›na
götürüyor. Mobil iletiflim
konusunda müflterilerine
her hizmeti götüren firma,
ISO 9001 belgesine sahip tek
Avea ‹letiflim Merkezi ola-
rak da rakiplerinden ayr›l›-
yor. 

Orsan ‹letiflim Genel Ko-
ordinatörü Altu¤
Türker, “‹letiflim
alan›ndaki en gü-
venilir firmalardan
biriyiz. Zaman za-
man müflterilerin
tarifelere yönlendi-
rildi¤ine tan›k olu-
yoruz. Ancak Or-
san’da böyle bir s›-
k›nt› yaflamazs›-
n›z” diyor. Türker,
Kas›m ay› içinde
bafllayan numara
geçirmeden baflka
operatöre geçme
yenili¤inde de Or-
san’›n tüm haz›r-
l›klar›n› tamamla-
d›¤›n› belirterek

mevcut operatörler içinde
en uygun tarifelere sahip
olan Avea’n›n bu süreçte
öne geçece¤ini düflünüyor.

Güvenilir iletiflimin adresi: Orsan iletiflim

Veli Sar›toprak
velisaritoprak@gmail.com

Altu¤ Türker
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1122..Uluslararas› Metal
‹flleme ve Teknoloji-
leri Fuar›, 31 Mart -5

Nisan ‹stanbul CNR EXPO Fuar
Merkezi’nde 8 salonda gerçek-
lefltirilecek. Fuara daha önceki
y›llarda oldu¤u gibi OST‹M
OSB de üyesi olan firmalarla
bir arada kat›lacak. Alan›nda
Türkiye’nin en büyük, dünya-
n›n 3. büyük endüstriyel fuar›
olan TATEF 2006’ya yerli ve ya-
banc› 500’ün üzerinde firma ka-
t›ld›. 2 bin 14’ü yabanc› toplam
62 bin 672 kiflinin ziyaret etti¤i
fuarda, kat›l›mc› firmalar fuar
süresince 200 milyon dolarl›k
siparifl ald›lar.

Sektörün lider fuar›nda, Os-
tim Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlü¤ümüz, 2006 y›l›nda 23 fir-
ma ile fuara ortak kat›l›m ger-
çeklefltirilmifltir. Fuarda üyele-
rimize, uygun fiyatta alan stant
ve hostes hizmeti verilmifltir.

OST‹M OSB, ortak kat›l›m
imaj›n› bozmam›fl bu y›lda ayn›
organizasyonu gerçeklefltirmek
için çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r.
Geçen y›l fuara kat›labilen fir-
malar›m›za yerlerini alabilme
konusunda öncelik tan›nacak-
t›r.

TATEF 2009 Fuar›’n›n alan
sat›fl fiyatlar› belirlenmifltir. Fi-
yata; bofl alan bedeli, stant de-
korasyon hizmeti, genel alan-
dan sorumlu olacak hostes ve
tercüman bedeli dahil edilmifl-
tir.

TATEF Fuar› Ostim Osb

Alan Sat›fl Bedeli
l M2 bedeli: 135 $ + KDV’

dir.

1111..Uluslararas› ‹fl ve
‹nflaat Makine, Tek-
noloji ve Aletleri Fu-

ar›, 2007 y›l›nda Ankara’da ya-
p›lan en büyük fuar ve bu güne
kadar yap›lan en büyük KOMA-
TEK fuar› olmufltur. Komatek
2007 fuar›na 18 bin kifli taraf›n-
dan ziyaret edilmifltir. 
2009 y›l›nda da bu rakamlar›n
artmas› planlanmaktad›r. Fuar
alan› 7 bin m2 kapal›, 65 bin m2
aç›k olmak üzere toplam 72 bin
m2’ye ç›kart›lm›flt›r. Ostim Or-
ganize Sanayi Bölge Müdür-
lü¤ümüz bu y›l SADA Fuarc›l›k
ile iflbirli¤i içerisine girmifl ve
1000 m2’lik kapal› alanda
üyeleri için uygun rakamda yer
alam› yapm›flt›r.

OST‹M OSB Kapal› Alan
SADA FUARCILIK Kapal› Alan
Standl› 140 YTL/m_
Standl› 195 YTL/m_
Stands›z 120 YTL/m_
Stands›z 175 YTL/m_

Baflvuru ve ayr›nt›l› 
bilgi için:
Derya ERDO⁄AN
Fuar ve Organizasyon 
Yöneticisi
385 50 90 – 1315
derya@ostim.com.tr

KASIMDA KATILDI⁄IMIZ FUARLAR

1188..Uluslararas› ‹stanbul
Plastik Endüstrisi
Fuar›, PAGEV Türk

Plastik Sanayicileri, Araflt›rma,
Gelifltirme ve E¤itim Vakf› ile
birlikte 27–30 Kas›m 2008 tarih-
lerinde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi, Beylikdüzü’nde, plas-
tik makine ve malzemeleri, ka-
l›p, plastik ürünler, hammadde,
plastik ambalaj teknolojisi, hid-
rolik ve pnömatik sektörlerinde

faaliyet gösteren firmalar›n ka-
t›l›m› ile gerçeklefltirildi. OS-
T‹M OSB HALL 2’de 335 numa-
ral› stant alan›nda; ARI-‹fi
FORSTHOFF, ENERKON ve
SENKRON Plastik firmalar› ile
100 m2’lik alanda fuara kat›l›m
sa¤land›. Fuarda 50 adet Ostim
rehberi, 750 adet CD ve çok sa-
y›da genel Ostim broflürü da¤›-
t›ld›.  Üyelerimizin fuar› geze-
bilmesi için fuara 2 adet otobüs
organizasyonu düzenlendi. Çok
say›da ziyaretçinin fuar› ziyaret
etmesi sa¤land›.

Plast Eurasia 2008:

SSine Fuarc›l›k A.fi. organi-
zasyonu, M‹B - Makine
‹malatç›lar› Birli¤i  deste-

¤i ile 27–30 Kas›m 2008 tarihleri
aras›nda CNR Expo’ da düzen-
lendi.

Son y›llarda, artan kapasite
kullan›m› ve ihracat rakamlar›
ile dünya standartlar›n› yakala-
yan; otomotiv, beyaz eflya, ma-

kine imalat, tar›m ve ifl maki-
neleri, havac›l›k ve savunma,
gemi imalat ve inflaat sanayisi-
nin, gücüne güç katacak maki-
ne gruplar› ve endüstriyel do-
nan›m ürünleri EF – ENDÜST-
R‹ FUARI’nda bulufltu. Bölge
Müdürlü¤ü fuara OST‹M OSB
olarak stantl› kat›l›m sa¤lad›.
Bölgedeki faaliyetlerden, proje-
lerden, firmalar›m›za ait 500
adet CD ve broflürler ziyaretçi-
lere ulaflt›r›ld›.

Endüstri Fuar›:

2009 PPROGRAMI ORTAK KATILIMLARIMIZ

TATEF 2009:

KOMATEK 2009:

Fuar... fuar... fuar...Fuar... fuar... fuar...
ARALIK 2008



ARALIK 2008ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 1919

A
rt›k yeter! Bu iflletmeyi kurdu-
¤umdan beri krizler yakam› b›rak-
m›yor. Rutin oldu ç›kt›. ‹skambil

kâ¤›d›ndan kuleler gibi, tam nakit akfl›n›
dengelemifl, müflteri portfö-
yünü bir seviyeye getirip,
eleman e¤itimlerini tamamla-
m›flken hoop! Görünmez bir
el darbesiyle kâ¤›tlar yerde.
Hadi her fleyi tekrardan to-
parlamaya baflla, keyfini ç›-
karamadan, patronlu¤un tad›-
na varamadan bafla dön. En
çok da bu durumun bana his-
settirdi¤i duygusal inifl-ç›k›fl-
lardan b›kt›m. Krizlere yöne-
timsel olarak de¤il, duygusal
olarak haz›rl›ks›z yakalan-
maktan b›kt›m en çok. Ken-
dimi k›zg›n, bezgin, hayal k›r›kl›¤›na u¤-
ram›fl hissetmeyi hiç sevmiyorum. 

Asl›nda flöyle bir bakt›¤›mda… Sade-
ce birkaç y›lda bir olan ekonomik krizler
de¤il, iflletmemde yaflad›¤›m iç krizler
de beni y›prat›yor. Mesela flu geçenlerde
uzun y›llard›r benimle olan yard›mc›m›n
iflten ayr›lmas›nda yaflad›klar›m… Ya da
en fazla sat›fl› yapt›¤›m müflterilerimden
birinin baflka bir firmay› tercih etmeye
bafllamas›nda… Ya da hiç ummad›k bir
anda y›llar öncesinden bir vergi borcu-
muzun ortaya ç›kmas›nda yaflad›kla-
r›m… fiirket yönetmek tamamen krizler-
den sorunlardan ibaretmifl gibi görünü-
yor ve bu da kendimi çok kötü hissettiri-
yor. Her yerde “krizde nas›l davranmal›”
konular›nda yaz›lar, ö¤ütler var ama be-
nim psikolojim onlar› okumaya bile mü-
sait de¤il.

Daha ne kadar böyle yaflayaca¤›m?
Ben kendi iflimi böyle yaflamak için mi
kurmufltum? Güya kendi iflim olursa öz-
gür olacakt›m, daha çok para kazanacak-
t›m, insanlara ifl imkân› vererek ekono-
miye katk›da bulunacak ve ifl dünyas› li-
derlerinden biri olarak sayg› görecektim.
Daha MUTLU olacakt›m. ‹flte 2008 y›-
l›nday›z, bilmem kaç›nc› ekonomik kriz,
üstelik bu sefer küresel ve ben daha mut-
lu de¤ilim. Ama sadece iki alternatifim
oldu¤unun fark›nday›m: Ya bu deveyi
güdece¤im, ya bu diyardan gidece¤im.
Her fleye ra¤men ben ifl sahibi olmay›
seviyorum, y›llar›m› verdim ve çok fley
ö¤rendim, çok tecrübe kazand›m, yeri
geldi para da kazand›m elbette, çok ke-
yifli anlar›m da oldu; inkâr edemem.
Maafll› hayata da hiç geri dönemem.
Onun için bu deveyi güdece¤im o kesin.
Peki, ne yapmal›y›m? Bu konuda art›k
bir fley yapmal›y›m o da kesin, daha faz-
la böyle yaflayamam. 

Acaba di¤er KOB‹ sahipleri ne düflü-
nüyor flu anda? Bu krizin etkilemedi¤i
iflletme yok gibi. Bir dakika… Bir daki-
ka… Ne dedim ben? Krizin etkilemedi¤i
iflletme yok! Grip salg›n›nda grip olmak
gibi. Ben afl› olaca¤›ma grip mikrobuna
k›zmakla m› u¤rafl›yorum acaba? Bu iç
hesaplaflman›n bafl›nda bir fley daha de-
mifltim. Krizler rutin oldu ç›kt› demifl-
tim. Rutin? Bu demek ki flu anki kriz de
yak›nda geçecek ve birkaç y›l sonra bir
kriz daha kesin gelecek. Evet, bunu za-
ten hep biliyorum ama bu bilgiyi gerçek-
ten iflletme yönetiminde k›lavuz olarak
kullan›yor muyum? Benim ömür sürem-
de 3-4 y›lda bir ekonomik kriz yaflana-
cak. fiu an 40 yafl›nda oldu¤uma göre,
bir 40 y›l daha ömrüm varsa mesela, de-

mek ki bu hesaba göre 10 kriz daha gö-
rece¤im. 2010 y›l›nda ekonomi flu anki
krizden kurtulmaya bafllad›¤›nda iflleri-
miz aç›lacak, 2003’te oldu¤u gibi, sonra

belki 2013’te ya da 2014’te
yeniden kriz olacak! 

Hiç böyle düflünmemifl-
tim, yani böyle birebir haya-
t›m›n gidiflat›na yans›tarak
düflünmemifltim. ‹flletme yö-
netimimde bu düflünceye ön-
celik versem neler de¤iflirdi
acaba? Bir kere en baflta
duygusal olarak haz›rl›ks›z
yakalanmazd›m. Zaten bek-
ledi¤im ve tedbir almada us-
talaflt›¤›m bir fley olurdu.
Kriz olmayan y›llar›, vakti-
min k›s›tl› oldu¤unu bilerek

daha iyi de¤erlendirmeye odaklan›rd›m,
nakit yönetiminde becerimi art›rmaya
daha fazla e¤ilirdim ister istemez (örne-
¤in iyi gidiflata kan›p yapt›¤›m ekstra
makine yat›r›m›n› yapmayabilirdim,
onun yerine param› koruyacak baflka ya-
t›r›m yapard›m) ve kriz geldi¤inde finan-
sal olarak daha rahat daha güvende olur-
dum. Yeni pazarlar araflt›rmaya hem psi-
kolojim hem de cebim daha rahatça izin
verirdi. Çal›flanlar›ma daha so¤ukkanl›
bir lider olarak güven afl›layabilirdim ve
zor zamanlar›n ekip olarak bizi birbiri-
mize daha çok kenetlemesi mümkün
olurdu. Hatta hani o “krizlerden güçlene-
rek ç›kan firmalar” kervan›na bile kat›la-
bilirdik belki.

Evet… Bunlar›n hepsi basit bir bak›fl
aç›s› de¤iflikli¤i sayesinde olurdu. “Kur-
ban” bak›fl›ndan “lider” bak›fl›na geçifl…
D›fl flartlar› de¤ifltiremeyece¤imi bilme
ama bunlar› kabullenerek önlem alma
davran›fl›na geçifl…

fiimdi daha iyi anl›yorum. Benim so-
runum ekonomik veya içsel krizler de¤il,
benim sorunum önceliklerimi iyi düzen-
leyememek. Duygusal davranarak neyin
önemli oldu¤unu görememek, mevcut
seçeneklerimi objektif olarak anlay›p et-
kin kararlar alamamak. Bir yerde oku-
mufltum, etkili bir liderin en önemli be-
cerilerinden biri “Ay›rdetme becerisi” di-
yordu. ‹flletme yönetimine so¤ukkanl›,
objektif, sistemsel yaklafl›m. Tepkisel
de¤il, çözüm odakl› yaklafl›m. 

Hemen flimdi krizi yaflamakta ol-
du¤umuz gerçe¤ini, bir yük olarak de¤il
bir durum olarak kabul etmekle ifle bafl-
layabilirim. Oturup durumumuzun yaz›l›
bir analizini yapmal› ve krizi en iyi
flekilde yönetmek için önceliklerimi
belirlemeliyim.

Etkili bir lider olmak kolay de¤il
biliyorum ama baflka flans›m yok. Çünkü
ben herkesin gözünde bu iflletmenin lid-
eriyim. Art›k ben de kendimi lider olarak
görmeye ve etkili bir lider olmak üzerin-
de çal›flmaya bafllamal›y›m. Tabii is-
tedi¤im noktaya gelmem vakit alacak
ama pratik yapacak çok kriz var daha
önümde! Artik flaka bile yapabiliyorum,
demek ki do¤ru yolday›m. 

Büyük liderlerin yolunda… Krizlerin
en büyü¤ünü yasam›fl Ulu Önder’in flu
sözünü flimdi daha iyi sahipleniyorum:
“Felaket bafla gelmeden evvel, önleyici
ve koruyucu önlemler düflünmek gerekir.
Geldikten sonra dövünmenin yarar› yok-
tur.” K. Atatürk (NUTUK-Sf. 281) 

Kim bilir NUTUK’ta baflka neler söy-
lüyor? Yeniden bir göz atsam m› acaba?

Kriz Afl›s› 2: Bir KOB‹ patronunun
iç hesaplaflmas›

Subegüm
BULUT

subegum@ozgurkasifler.com

KKDV’de indirim beklentisi
suya düflen reel sektörü
rahatlatacak ad›m Ankara

Ticaret Odas›’ndan (ATO) geldi.
ATO, 2009 y›l› için aidat ve hiz-
met tarifelerinde art›fl yapmama
ve baz› hizmet kalemlerinde indi-
rim yapma karar› ald›.

ATO Baflkan› Sinan Aygün
yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Türki-
ye’de yaflanmakta olan ekonomik
krizi göz önünde bulundurarak,
üyeleri üzerindeki yükü hafiflet-
mek için yasalar›n tan›d›¤› yetki-
ye dayanarak aidatlar› art›rma-
ma karar› ald›klar›n› bildirdi.
Aygün, baz› hizmet tarifelerinde
de yüzde 10 ila yüzde 70 aras›nda
de¤iflen oranlarda indirim yap-
t›klar›n› aç›klad›.

ATO’nun 176 bin üyesi bulun-
du¤unu an›msatan Aygün, odaya
tan›nan tüm yasal yetkileri kul-
lanarak, üyelerine destek olmaya
çal›flt›klar›n› belirtti. Aygün,
ATO’nun 2009 y›l› bütçesinin bu-
na göre düzenlendi¤ini kaydede-
rek, Aral›k ay› içerisinde bütçe-
nin ATO Meclisi’ne sunulaca¤›n›
söyledi.

Koflullar A¤›rlaflabilir 
Finansal krizin Türkiye’de bu-

lunan bankalardan daha çok reel
sektörü olumsuz etkiledi¤ini ve
koflullar›n giderek a¤›rlaflaca¤›n›
tahmin ettiklerini ifade eden Ay-
gün, flunlar› kaydetti: “Piyasan›n
canlanmas› için KDV indirimi
beklentisi içindeydik. Ancak an-
lad›¤›m›z kadar›yla bu düflünül-
müyor. Türkiye ekonomisinin bu
krizden reel sektörün üzerindeki
vergi, sigorta ve benzeri kamusal
yüklerin azalt›lmas›yla ç›kabile-
ce¤ini düflünüyorum. Ancak anla-
d›¤›m›z kadar›yla IMF istemedi¤i
için hükümet böyle bir yola bafl-
vurmayacak. Bu nedenle iflletme-
lerin maliyetleri içerisinde çok
fazla bir a¤›rl›¤› olmasa da ATO
olarak üyelerimizin aidatlar›n›
art›rmama karar› ald›k. Verdi¤i-
miz baz› hizmetlerle ilgili tarife-
lerde de indirime gittik. Bunun
yan› s›ra 2009 y›l›n›n ilk aylar›n-
da, piyasaya canl›l›k sa¤layacak
yeni bir projeyi hayata geçirece-
¤iz. Yak›nda buna iliflkin detay-
lar› Ankaral›larla paylaflaca¤›z.”

ATO aidatlar› kriz 
dolay›s› ile zams›z
ATO aidatlar› kriz 
dolay›s› ile zams›z

1 987 y›l›nda Ostim Organize Sa-
nayi Bölgesinde kurulan MEKA
Beton Santralleri, faaliyetlerine

ifl ve inflaat makineleri imalat› ile
bafllad›. Son 10 y›ld›r beton santrali
imalat ve kurulumunda profesyonel-
leflen MEKA, bugün Ostim’deki 5
bin m2’lik üretim tesisinin yan› s›ra
Ankara Temelli’de 18 bin m2 ve Es-
kiflehir’deki 30 bin
m2’lik üretim tesisleri ile
faaliyet gösteren dev bir
kurulufl. 2000’li y›llardan
sonra bafllad›¤› ihracatta
da önemli at›l›mlar yapan
MEKA; Rusya, Ukrayna
ve Dubai’deki ofisleri,
Kuzey Afrika ve Çin’deki
acentelikleri ile dünyada
da bir marka olmaya bafl-
lad›. 

fiirketin Genel Müdü-
rü Mehmet Kaybal’›n giriflimci ruhu
ve ileri görüfllülü¤ü ile gün geçtikçe
büyüyen MEKA, krizle mücadelede
birçok firmaya örnek olacak bir poli-
tika uyguluyor. Krizde pek çok firma-
n›n yapt›¤›n›n aksine pazarlama ve
tan›t›m faaliyetlerini art›rd›klar›n›
söyleyen Kaybal, reklam ve halkla
iliflkiler çal›flmalar›n›n bu dönemde
büyük faydas› oldu¤unu belirtti. Bu
dönemde MEKA’n›n da bir kriz ma-
sas› oluflturdu¤unu ve kemer s›kma
politikas›na gitti¤ini ifade eden Kay-
bal, paniklemeden krizin gerektirdi¤i
tedbirleri almaya bafllad›klar›n› ve
as›l önlem olarak da sat›fl ve pazarla-
maya önem verdiklerini söyledi. 

Kaybal, “dünyada bir finansal kriz
var ve bu tabii ki dünyaya üretim ya-
pan MEKA’y› da etkiledi. Tüm dün-
yada yüzde 50 civar›nda bir talep
azalmas› oldu. Talepler azal›nca stok-

lar artt› ve biz de bu sebeple üretim
yerine sat›fllara a¤›rl›k verdik. Sat›fl-
larda kampanyalar bafllatt›k ve fiyat-
lar› daha cazip hale getirdik. Bu ko-
nuda da baflar›l› oldu¤umuz düflünce-
sindeyim” diye konufltu. Özellikle
krizden az etkilenen ve büyüme h›z›
yüksek ülkelere a¤›rl›k verdiklerini
belirten Kaybal, Kuzey Afrika ülkele-

ri ve Çin’e yöneldiklerini
ifade etti. 

“Rakibimiz olan Çin’e
beton santrali sataca¤›z”

2001 krizinin MEKA’y›
ihracatç› bir firma haline
getirdi¤ini belirten Kay-
bal, mücadeleci yap›lar›y-
la bu krizden de büyüye-
rek ç›kacaklar›na inand›¤›-
n› söyledi. “2001 y›l›nda
Sibirya’ya beton santrali
satt›k; 2008 y›l›nda rakibi-

miz olan Çin’e beton santrali satarak
örnek olaca¤›z” diyen Kaybal, fuarlar
ve tan›t›m çal›flmalar›yla görüflmeleri
bafllatt›klar›n› ve Çin’le görüflmelerin
çok k›sa zamanda sonuçlanaca¤›n›
belirtti. Zor pazarlar› zorlad›klar›n› da
vurgulayan Kaybal krizi, flirketin ya-
p›land›r›lmas› konusundaki iç sorun-
lar› çözmek, eksiklikleri gidermek ve
Ar-Ge çal›flmalar›n› art›rarak ürün çe-
flitlendirmelerine gitmek, daha müca-
deleci ve dünyayla birebir rekabet
edecek konuma gelmek için bir f›rsa-
ta dönüfltürdüklerini de sözlerine ek-
ledi. 

Krizin ilk floku atlat›ld›ktan sonra
dünyada bir durulma ortam›na girildi-
¤ini de belirten Kaybal, “2009 bir ke-
mer s›kma y›l› olacak ama y›lbafl›n-
dan itibaren piyasalar›n iyileflmeye
bafllayaca¤›n›, 2010’dan itibaren de
düzelece¤ini düflünüyorum” dedi.

MEKA, bu krizden de büyüyerek ç›kacak
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99..Cumhurbafl-
kan› Süley-
man Demi-

rel, Türkiye gibi
ekonomisi k›r›lgan
olan bir ülkenin
küresel ekonomik
krizden etkilenmemesinin
mümkün olmad›¤›n› belirtir-
ken, “Küresel kriz bize te¤et
geçer” fleklindeki aç›klamalar›
da “Bu fluna benzer: Gökten si-
cim gibi ya¤mur ya¤›yor. Siz
yola ç›km›fls›n›z ve diyorsunuz
ki, ‘Bu beni ›slatmaz’. Ya¤mu-
run kimseye bir istisna yapma-
s› mümkün de¤ildir. Sen de ›s-
lan›rs›n, ben de ›slan›r›m” de-
di. 

Yaflanan küresel krizin ya-
vafl yavafl finans krizinden eko-
nomik krize do¤ru kayd›¤›na
dikkat çeken Demirel, “Bütün
gayretler krizin, finans krizi
olarak s›n›rland›rmaya yönel-
mifltir. Krizin bugünkü dünya-
da, ülkelerin bu kadar birbirle-
rine ba¤›ml›, birbiriyle al›flve-
rifl içinde oldu¤u bir dünyada,
bir ülkeyi etkileyip di¤er ülke-

yi etkilememesi olmaz” dedi. 
Krize ba¤l› olarak d›fl pazar-

lar›n daralmas›n›n Türkiye’de

üretimi de daraltaca¤›-
n› vurgulayan Demirel,
flöyle konufltu:“Türkiye
gibi ihracat ve ithalat-
ta yüksek rakamlara
ulaflm›fl bir ülkede,
e¤er ihraç edemezse it-
hal edemez. ‹hraç etme-
si için pazarlar olmas›
laz›m. D›flar›da pazar-
lar daral›rsa ki, bu
Türkiye’nin elinde de-
¤ildir, pazarlar daral›r-
sa, Türkiye’de üretim
de daral›r. Üretimde
daral›rsa, bu defa fabri-
kalardan iflçi ç›karmak
mecburiyetinde kal›r
ki, oraya zaten gelmifl.
Bu kriz bizi vurmaz de-
nilen yerde, ‹MKB en-
deksiniz gelmifl 56 bin-
den 22-23 bine. Vurmufl
sizi. Sonra dolar
kurunuz ç›km›fl, 1.15
YTL’den 1.70 YTL’ye.
Yani birçok fley burada

da olmufl, bir taraftan da 100
bine yak›n iflçiyi fabrikalar
ç›karm›fl.”

“Ya¤mur beni ›slatmaz diyemezsin”
“BU kriz bizi vurmaz denilen yerde, ‹MKB endeksi-

niz gelmifl 56 binden 22-23 bine. Vurmufl sizi.
Sonra dolar kurunuz ç›km›fl, 1.15 YTL’den 1.70
YTL’ye”. TTürkiye ‹hracatç›lar Mecli-

si (T‹M) Baflkan› Mehmet
Büyükekfli, Türkiye’nin

Avrupa için lojistik bir avantaj
tafl›d›¤›n› belirterek, “Art›k bu
avantajdan daha fazla yararlan-
man›n vakti gelmifltir” dedi.

Devlet Bakan› Kürflad Tüz-
men’in de kat›ld›¤› Türkiye ‹fla-
damlar› ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu’nun (TUSKON) ‹stan-
bul’da gerçeklefltirilen Orta ve
Do¤u Avrupa D›fl Ticaret Köp-
rüsü program›nda konuflan Bü-
yükekfli, global krize karfl› yap›-
lacak çok iflin bulundu¤unu
söyledi. 16 ülkeden 360 ifladam›-
na seslenen T‹M Baflkan› Büyü-
kekfli, yeni yüzy›lda iflbirli¤inin
en önemli kavramlardan biri
haline geldi¤ini ve yeni dünya
düzeninde rakipler de¤il, ortak-
lar›n ayakta kalaca¤›n› belirtti. 

“Ortakl›klardan büyük 
sinerji do¤acakt›r”
Ortakl›klar›n do¤al olarak en

yak›n co¤rafyalardan bafllama
e¤ilimi gösterdi¤ini ifade eden
Büyükekfli, “Bu anlamda dün-
yan›n en büyük ekonomilerin-
den biri olan Türkiye ile onun
hemen bat›s›ndaki komflular›
Avrupa ülkelerinin ortakl›kla-
r›ndan büyük ölçüde sinerji do-
¤acakt›r. Türkiye ile Orta ve
Do¤u Avrupa ülkeleri aras›nda-
ki büyük iflbirli¤i potansiyeli
bulunmaktad›r. ‹ki bölge ara-
s›ndaki ticari ve ekonomik ifl-
birli¤i olanaklar› oldukça fazla-
d›r” diye konufltu.

“Avantajdan yararlanma 
vakti geldi”
Türkiye’nin, Orta ve Do¤u

Avrupa’n›n Ortado¤u ile Asya
bölgelerine aç›lan bir kap›s› ol-
du¤unu hat›rlatan Mehmet Bü-
yükekfli flöyle konufltu: “Türki-
ye ile Orta ve Do¤u Avrupa ara-
s›ndaki iflbirli¤i yaln›zca iki
bölge aras›ndaki bir iflbirli¤i ile
s›n›rl› de¤ildir. Türkiye Avrupa
için önemli bir lojistik avantaj
tafl›maktad›r. Bu avantajdan ar-
t›k daha fazla yararlanman›n
vakti gelmifltir.”

“Rakipler de¤il 
ortaklar ayakta 

kalacak”

fiirketleri kriz de¤il, kötü risk yönetimi bat›r›r

‹‹ngiliz iç denetim firmas›
RSM Bentley Jennison’un
Türkiye orta¤› Reflat Lü-

le, krizin ticari kurulufllar
üzerindeki etkileri konusun-
da aç›klamalar yapt›. Reflat
Lüle “Kriz de¤il, riske aç›k
olmak firmalar› bat›r›r.
Krizde bu konuda zaaf›
olanlar hemen ortaya ç›-
kar” dedi.

Krizle ilgili bir de¤er-
lendirme yapan RSM
Bentley Jennison’un
Türkiye orta¤› Reflat Lü-
le,  “Dünyan›n ekono-
mik kriz yaflad›¤› bir dö-
nemde, bu gerçe¤e dik-
kat çekmeyi gerekli bu-
luyoruz. Krizden etkilen-
memek elbette mümkün
de¤ildir, ancak firmalar›
bat›racak olan krizden
çok, riskleri yöneteme-
mek ve iflin gere¤ini
yapmamakt›r. Asl›nda
risklerini yönetemeyen
firmalar›n batmas› için
krize de ihtiyaç yoktur.
Risk yönetimi yapan fir-
malar da krizde batma-
yacak diye bir garanti
vermek olanaks›z. Ancak flu-
ras› kesin ki; ‘deprem de¤il
çürük bina öldürür’ misali
firmalar› krizler de¤il, risk
yönetimi ba¤lam›ndaki bafla-
r›s›zl›klar› bat›r›r” diye ko-
nufltu.

“Ticaret risk yönetme 
sanat›d›r”
Kriz dönemlerinde risk yö-

netiminin önemine vurgu ya-
pan Lüle’nin bu konudaki
yaklafl›m› flöyle; “Sa¤l›kl›
beslenme her zaman önemli-
dir, ama kalp sa¤l›¤› bozul-
maya bafllay›nca önemi daha
da artar. Firmalar›n normal

dönemlerde her anlamda
nas›l yönetildikleri önem
tafl›r. Verimlilik, karl›l›k,
rekabete karfl› direnç, ye-
niliklere ve geliflmeye
aç›k olmak, ifl gelifltirme,
nakit ak›fl› yönetimi, in-
san kaynaklar› yönetimi;
pazarlama. 

Bunlar›n her biri
önemlidir. Ancak kriz dö-
nemlerinde do¤al olarak
duyarl›l›k da artar. Risk-
lerini kötü yönetmifl bir
firma için kriz dönemi
geldi¤inde art›k yap›la-
cak tek fley kalm›flt›r.
Kriz dönemindeki riskle-
ri olabildi¤ince iyi yöne-
terek daha az zarar gör-
meyi sa¤lamak”.

Krizlerin f›rsata çevri-
lebilirli¤i konusundaki
söylemi de¤erlendiren
Reflat Lüle “Asl›nda tica-

ret risk yönetme sanat›d›r.
Sermaye sahibi sermayesini
riske ederek kâr edebilece¤i
olanaklar› de¤erlendirir ve
sonuçta kimileri baflar›l›
olur. ‹fladam› için ifl yapmak
risk ve f›rsat haritalar› ç›-
kartarak operasyonunu ta-
mamlamakt›r. 

Risklerini iyi yönetenler

için yeryüzü her zaman f›r-
satlarla doludur. Kriz dönem-
lerinde riskler yükselir; ris-
kini görece olarak kötü yöne-
ten rakipler pazar pay›n›z›
ve karl›l›¤›n›z› artt›rabilme-
niz için yeni olanaklar yara-
t›r size” diye konufltu.

“Maliyetine katlanmayan 
sonuca katlan›r”
Risk yönetiminin maliyetli

bir ifl oldu¤u ve bu dönem-
lerde genelde maliyetlerden
kaç›n›ld›¤› yolundaki yakla-
fl›mlar hakk›nda aç›klamalar
yapan Lüle flunlar› söyledi;
“Kriz dönemlerinde firmalar
neredeyse en yaflamsal har-
camalar›ndan bile tasarruf
etme yönünde bir refleks
gösterirler. Oysa riskleriniz-
den tasarruf edemezsiniz. 

Bu durumda f›rsatlardan
da tasarruf etmifl olursunuz.
Bunu yapmak var oluflunuzu
ciddi ve tolere edilemeyecek
flekilde riske atmak demek-
tir. 

Kriz dönemlerinde tasarruf
gerekçesiyle yap›lmayan risk
yönetiminin bedelini batarak
ödeme olas›l›¤› tahmin ede-
meyece¤iniz kadar yüksektir.
Burada önemli olan, ulus-
lararas› iddias› olan fir-
malard›r. Küreselleflme ol-
gusu bu krizden sonra çok
daha farkl› bir sürece
girecektir. Art›k sadece yeni
döneme uyum sa¤lam›fl olan
firmalar ve kifliler için bir
gelecek vard›r”.

KOB‹’lerin, Finansal Yeniden
Yap›land›rma Program› kapsa-
m›nda yap›land›r›lan borç tuta-

r› Kas›m sonu itibariyle 182 milyon
796 bin YTL’ye ulaflt›. Türkiye Ban-
kalar Birli¤i (TBB), KOB‹ Finansal
Yeniden Yap›land›rma Program› Ka-
s›m 2008 Raporunu aç›klad›. Rapor-
da, KOB‹ Finansal Yeniden Yap›lan-
d›rma Çerçeve Anlaflmas› uyar›nca
Çerçeve Anlaflmas›’n› imzalayan 17
banka, 4 kat›l›m bankas›, 9 banka d›fl›
mali kurum ile Tasarruf Mevduat› Si-
gorta Fonu ve Tasfiye Halinde Emlak
Bankas› A.fi.’den derlenen veriler yer
ald›. Kas›m sonu itibariyle 116 küçük
ve orta ölçekteki iflletme (KOB‹)
Finansal Yeniden Yap›land›rma Prog-
ram› kapsam›na al›nd›. Kapsama
al›nan firmalardaki istihdam 2 bin 714
kifli olarak belirlendi.

KOB‹'lerin borcu
yeniden yap›land›r›ld›






