


fiefik ÇALIfiKAN 

Mali piyasalarda
tedirginlik

n 5’te

Veli SARITOPRAK

Çevreci 
baflkandan

ilginç öneriler
n 20’de

Abdullah ÇÖRTÜ

Büyük bafl›n 
büyük derdi olur

n 16’da
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Orhan AYDIN

n 7’de

Geçmiflin 
aynas›nda…

EEsnaf ve Sanatkârlar Derne¤i
(ESDER) Genel Baflkan› Mah-
mut Çelikus, Küçük ve Orta Öl-

çekli Sanayi Gelifltirme ve Destekle-
me ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n (KOS-
GEB), KOB‹'lere yönelik bugünden
itibaren bafllatt›¤› s›f›r faizli kredi
deste¤inden esnaf›n da yararland›-
r›lmas›n› istedi. 

Çelikus, yapt›¤› yaz›l› aç›klama-
da, s›f›r faizli ihracat kredisinin KO-
B‹’lere hayat suyu olaca¤›n› belirtti.
Piyasada nakit s›k›nt›s› oldu¤unu
hat›rlatan Çelikus “Geliflmifl ülkele-
rin ekonomilerine bakt›¤›m›zda yüz-
de 95’ten fazlas› KOB‹’lerden olufl-
maktad›r. Türkiye’de de ekonominin
can damar› esnaf ve KOB‹’lerdir.
KOSGEB’in KOB‹’lere s›f›r faizli ihra-
cat kredisi vermesi bu iflletmeler
için hayati önem tafl›maktad›r” dedi. 

KOSGEB desteklerinden esnaf›n
yararlanamamas›n› da elefltiren
Çelikus, konuflmas›n› flöyle sürdür-
dü: “Piyasadaki nakit s›k›nt›s› sa-
dece KOB‹’ler için de¤il, esnaflar
için de geçerlidir. Zaten KOSGEB
y›llard›r zadece üretici iflletmelere
destek vermektedir. Esnaf›n destek
kapsam›na al›nmamas› büyük bir
tezatt›r. Sanayi ve Ticaret Bakan›-
m›zdan talebimiz KOSGEB’in s›f›r
faizli desteklerinden esnaf›n da ya-
rarlanmas›d›r.

KKOSGEB’in Yeni Vizyonu, Yeni Destek
ve Kredileri Bilgilendirme Toplant›s›;
Ostim Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vak-

f›nda yap›ld›. ASO Baflkan› Nurettin
Özdebir ve OST‹M OSB Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Orhan Ayd›n’›n da kat›l-
d›¤› toplant›da konuflan KOSGEB Bafl-
kan Vekili Mustafa Kaplan, KOS-
GEB’in önümüzdeki dönemde planla-
d›¤› hedefler ve yeni teflvikler hakk›n-
da bilgi verdi. 

KOB‹’lerin geliflimine katk› sa¤laya-
cak yard›mlar›n, hükümetin progra-
m›na girdi¤ini belirten Kaplan, hem
KOSGEB’in hem de sivil toplum örgüt-
lerinin birbirinden beklentisinin artt›-
¤›n› ve KOSGEB içinde daha demokratik,
kat›l›mc› bir yap›n›n yerleflmeye bafllad›¤›-
n› söyledi. 

“Bundan sonra KOSGEB’de biz masa
bafl›nda oturmayaca¤›z. Sanayicimizin
derdi neyse, bizim derdimiz de o. Siz uyu-
muyorsan›z, bizim de uyumamam›z gere-
kiyor” fleklinde konuflan Kaplan, hizmet
anlay›fl›nda empatiyi öne ç›karacaklar›n›
ve iyilefltirmeler yapacaklar›n› belirtti.
KOSGEB’te e-dönüflüm projesini bafllatt›k-
lar›n› sözlerine ekleyen Kaplan, sanayicile-
rin oturduklar› yerden hizmet almalar›na
olanak sa¤layacaklar›n› söyledi. KOS-
GEB’in bundan sonraki programlar için es-
nek modeller uygulayaca¤›na da de¤inen
Kaplan, bölgesel ve sektörel bazda proje-
ler gelifltirdiklerini aç›klad›. 

‹fl dünyas›nda yaflanan de¤iflime dikkat
çeken Kaplan,  bu sürece adaptasyonun
herkes için zor oldu¤unu ve iflletmelerin

sürekli olarak kendilerine yeni hedefler
belirlemeleri gerekti¤ini söyledi. “Pazarda
lider olmak, ihracat› art›rmak, marka ol-
mak birer hedeftir. ‹flletmelere bu anlay›-
fl›n benimsetilmesi gerekiyor. ‹novasyon,
Ar-Ge, yenilikçilik gibi kavramlara da dik-
kat çeken Kaplan, iflletmelerin rekabet
güçlerini gelifltirirken gerekirse dan›flman-
l›k hizmeti almalar›n› da vurgulad›.

Pazarlama Faaliyetlerine Destek
Kaplan, yeni ç›kan Ar-Ge kanun ve yö-

netmeli¤i ile birlikte KOSGEB, TÜB‹TAK
gibi kurumlardan destek alan iflletmelerin
de teknoparklardakiler gibi Kurumlar Ver-
gisi’nden, istihdamla ilgili vergilerden ve
KDV’den muaf tutulaca¤›na dikkat çekti.
Özellikle pazarlama faaliyetleri için firma-
lar› desteklemek istediklerini belirten Kap-

lan, “Dayan›flma ve güç birli¤inin önemli
oldu¤u bir döneme geçiyoruz. Dünyayla
rekabet etmek istiyorsak art›k farkl› ve

güçlü olaca¤›z. Buna ister bir çat›
alt›nda toplanma ister kümelen-
me deyin. Birbirimizin aya¤›na
basan rekabet anlay›fl›ndan; birbi-
rimizi destekleyen, pastay› büyü-
ten rekabet anlay›fl›na geçmemiz
demek bu” fleklinde konufltu.

“Y›rt›k büyük, yama küçük”
Toplant›ya kat›lan sanayiciler

verilen teflviklerin ihtiyaçlar› kar-
fl›lamamas›ndan ve belli say›da ifl-
letmeye verilmesinden yak›nd›.
Ayr›ca stratejik yol haritas›n›n uy-

gulanmas› konusundaki s›k›nt›lar ve KOS-
GEB’in yeni yat›r›m bölgeleri ile yurtd›fl›
ihaleler konusundaki destekleri art›rma-
s›yla ilgili istekler dile getirildi. Sanayicile-
rin sorular›n› yan›tlayan KOSGEB Baflkan
Vekili Kaplan, eldeki k›t kayna¤› etkin ve
verimli da¤›tman›n yollar›ndan birinin
“stratejik yol haritas›” oldu¤unu belirtti.
Kaplan “Biz sizlere yol açmak, rehberlik
yapmak istiyoruz. Size yeni müflteriler
bulmak, yeni pazarlar açmay› hedefliyo-
ruz. Destek almay› bir amaç olmaktan ç›-
kar›p, bir araç haline getirmeyi istiyoruz”
fleklinde konufltu. Kaplan sanayicilere, son
dönemdeki uygulamalarla birlikte, daha
önce koflulan pek çok flart›n ortadan kalk-
t›¤›n› ve daha esnek kredi modelleri uygu-
layacaklar›n› da hat›rlatt›. 

KOSGEB, yeni dönemde yenileniyor

ESDER: KOSGEB kredisi 
esnafa da verilmeli
ESNAF ve Sanatkârlar Derne¤i (ESDER) Genel Baflkan› Mahmut Çe-

likus, KOSGEB desteklerinden esnaf›n da yararlanmas›n› istedi.

Kapak foto: Ayşe Şirin AYDIN

Arzu AKAY

n 6’da

Kalem
üzerine
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‹‹
nternetten ulafl›labilecek dev pa-
zar›, üyeleri ile buluflturmak iste-
yen Ostim OSB,

ünlü arama motoru
Google ile “Google
AdWords” üzerinde
tan›t›m anlaflmas›
yapt›. Omedya A.fi’nin çö-
züm ortakl›¤› ile hayata geçirilecek
sisteme göre, talepte bulu-
nan üye firmalara dene-
me kuponu verilecek.
OST‹M OSB yetkilileri,
Google’›n internet
dünyas›nda en çok
kullan›lan arama
motoru teknolojisi-
ne sahip olmas›n›n
yan› s›ra internet
reklamc›l›¤› konusun-
da da güçlü bir çözüm oldu-
¤una dikkat çekerek, Google
AdWords’ten yap›lan özel anlafl-
ma çerçevesinde yararlanabile-
ceklerini belirttiler. 

Sadece OST‹M OSB üyelerine yö-

nelik olacak bu uygulamada firma-
lar; Ostim OSB, Omedya A.fi. ve Go-

ogle iflbirli¤iyle internet
reklamc›l›¤›yla ta-
n›flacak. Bafllang›ç
için 80 YTL’lik de-
neme kuponu he-

diyesiyle Google Ad-
Words’dan yararlan›labile-

cek olan firmalar, böylece yeni müfl-
terilere ulaflma imkân› bulacak. Böl-

ge Müdürlü¤üne yap›lacak bafl-
vuru ve aktivasyon sonras› ku-

pon al›narak, birkaç dakika
içinde Google AdWords

üzerinde firman›n rek-
lam› yay›nlanabilecek.

AdWords uygulama-
s›n›n kullan›m›, he-
sap açma ve reklam
yay›nlama ifllemleri-
ne iliflkin bütün so-

run ve teknik destek
hizmetleri OSB ad›na

Omedya A.fi. taraf›ndan verile-
cek. Uygulama belirli bir süre ve

kontenjanla s›n›rl› olacak. 
Proje için 8 Ekim 2008 tarihinde

Ostim OSB üylerine yönelik bir bilgi-
lendirme ve bas›n toplant›s› yap›la-
cak. OST‹M Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n ve projenin Ostim yö-
neticileri ile Google Türkiye Pazarla-
ma Direktörü, Müflteri ‹liflkileri ve
Pazarlama Yöneticilerinin kat›laca¤›
toplant› saat 14.00’te Ç›rak E¤itim ve
Ö¤retim Vakf›’nda yap›lacak.

Google AdWords’un 
avantajlar›:
n Google arama motoru sayfalar›

üzerinde, kiflilerin arad›klar› kelime-
lere ba¤l› olarak reklamlar›n›z›n gö-
rüntülenmesi

n Google AdWords yönetim kon-
solu ile reklamlar› firman›n kendisi-
nin düzenleyebilmesi ve reklam büt-
çesini kontrol edebilmesi,

n Firmaya reklamlar›n t›klanma
bafl›na ödeme seçene¤i ile bütçesini
etkin kullanma imkân› sunmas›.

Google ile KOBİ’lere yeni pazarlara açılma fırsatı
OST‹M & Google ile iflbirli¤i yapt›. Sadece OST‹M

OSB üyesi firmalara yönelik özel uygulama ile fir-
malar kendi reklamlar›n› oluflturarak Google’da
yay›mlatabilecek. Projenin teknik deste¤i çözüm
orta¤› olan OMEDYA taraf›ndan verilecek.  

SSanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, enerji fi-
yatlar›ndaki art›fl›n

dünya piyasas›ndaki art›-
fla ba¤l› olarak flekillendi-
¤ini, fiyatlar›n art›k hükü-
metin veya bir bakanl›¤›n
müdahil oldu¤u konu ol-
maktan ç›kt›¤›n› söyledi.
Ça¤layan, elektrik zamm›-
na iliflkin sorulan soruya,
“Keflke dünyadaki fiyatlar
artmasa ve keflke Türki-
ye’deki enerji fiyatlar› da artma-
sayd›. Elektrik fiyatlar› art›k hükü-
metin direk müdahil oldu¤u veya
bir bakanl›¤›n müdahil oldu¤u ko-
nu olmaktan ç›km›flt›r. Aynen
akaryak›t fiyatlar›nda oldu¤u gibi
fiyatlar› serbest piyasada belirle-

nen bir fley olmufltur” diye cevap
verdi. Ça¤layan, 27 y›l sa-
nayicilik yapt›¤›n› ve
elektrik zamlar›n›n kuflku-
suz iyi olarak nitelendiri-
lemeyece¤ini kaydetti.

Ça¤layan, Sanayi Stra-
tejisinin ise Ekim sonu iti-
bariyle bitmifl olaca¤›n› di-
le getirdi. Türkiye’nin
2009’a yeni bir teflvik ya-
p›s›yla girece¤ini söyleyen
Ça¤layan, Türkiye’nin

gelecek tasar›m›n› yapacak “Viz-
yonerler Grubu” oluflturacaklar›n›
kaydetti. Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan, Türkiye’nin gele-
cek vizyonu, tasar›m›n› yapacak
bir “Vizyonerler Grubu” olufl-
turacaklar›n› söyledi.

Ça¤layan’›n zam üzüntüsü sürüyor
ÇA⁄LAYAN, “Eski bir sanayici, flu anda da Sanayi ve Ticaret

Bakan› olarak yap›lan bu zamlar› savunma noktas›nda olmak-
tan üzülüyorum” dedi.

l
Kobilere pazarlama
iletiflimi çözümleri
sunan Ostim organi-

zasyonunun medya ve ileti-
flim flirketi OMEDYA A.fi.’de
bölge kobilerinin internet rek-
lamc›l›¤›n› yak›ndan tan›ma-
lar›na imkân sa¤layacak Os-
tim OSB ve Google iflbirli¤in-
de çözüm orta¤› olarak yer
al›yor. 

Ostim OSB taraf›ndan üc-
retsiz olarak da¤›t›lacak olan
80 YTL’lik hediye AdWords
deneme kuponlar›n›n kullan›-
m›na iliflkin teknik destek
Omedya A.fi. personeli
taraf›ndan verilecek.

ÇÖZÜM ORTA⁄I 
OMEDYA A.fi
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‹
zmirli bir KOB‹’mizin yöneticisi Ça¤dafl Em-
re, duygular›n› anlatan bir yaz› göndermifl.
Gelecek say›da tamam›na yer verece¤imiz

yaz›n›n konusu KOB‹’lerin çilesi.
“Küçü¤üz orta ölçekliyiz, büyüyüp ilerleyece-

¤iz” diyor Say›n Emre ve e¤er KOB‹ sorunlar›
çözülmezse olabilecekleri de flöyle özetliyor:

“‹mkâns›zl›klar içinde imkân yarat›p ge-
rekli koflullar› sa¤lad›¤›m›zda yüksek ham-
madde maliyetleriyle karfl› karfl›ya kalmakta
ve 1-0 ma¤lup bafllad›¤›m›z maç› beraberli¤e
tafl›d›¤›m›z› düflündü¤ümüz bir anda 2-0
ma¤lup duruma düflmekteyiz. Seyirci gere-
ken tezahürat› yapmazsa teknik direktör ma-
ç› iyi yönetmezse san›r›m bu gidiflle sahalar›-
m›zda yabanc› tak›mlar maç yapmaya baflla-
yacak, tribünlerde ise kendi milliyetini tafl›-
yan insanlar olacakt›r sürüklenifl buysa vay
halimize…”

Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu
(T‹SK) elektrik zamm›n› elefltirirken, dikkat çe-
ken bir aç›klama yapm›fl: 

Elektrik zamm› Çinlileri sevindirecek! 
Aç›klamada üçüncü zamm›n, “‹hracat› bal-

talay›p ithalat› art›raca¤›, söz konusu duru-
ma en çok pazar paylar›n› art›raca¤›”  bu du-
ruma “Çinli üreticilerin sevinece¤i”  belirtili-
yor. Çinlileri bilemeyiz; ama Türklerin üreticisi
de tüketicisi de zincirleme zamlara üzülüyor.
Elektrik da¤›t›m› yapan OSB yönetimleri de üz-
gün ve Sanayi Bakan›m›z gibi zamlar› savun-
makta zorluk çekiyor. 

Hem fabrika sahibi iken, hem de baflkan› ol-
du¤u meslek kuruluflu yöneticisi iken y›llarca
iflin kahr›n› çekmifl; zincirleme yüksek vergile-
re, yüksek maliyetlere, pahal› enerjiye, pahal›
altyap› hizmetlerine karfl› hep sanayicilerin sesi
olmufl, üreten kesime kalkan olmufl bir insan.
Sonra o ülkeye sanayi bakan› olmufl. Masan›n
öbür taraf›na geçmifl… Tahmin etti¤iniz gibi
Say›n Ça¤layan’dan söz ediyoruz. Çok talihsiz
bir dönemde bakanl›k yap›yor gibi. Küresel s›-
k›nt›lar bir yandan, iç siyasi gerginlik bir yan-
dan... Sanayici daha ilkinin flokunu atlatama-
dan y›l›n ikinci elektrik zamm› yap›l›yor.

Nedeni ne olursa olsun sevimsiz bir durum. 
Say›n Ça¤layan ilk zamda oldu¤u gibi bu

zamm› da savunmak zorunda kald›¤› için mut-
suz oldu¤unu söylüyor: “Keflke dünyadaki fi-
yatlar artmasa ve keflke Türkiye’deki enerji
fiyatlar› da artmasayd›. Elektrik fiyatlar› ar-
t›k hükümetin direk müdahil oldu¤u veya
bir bakanl›¤›n müdahil oldu¤u konu olmak-
tan ç›km›flt›r.” 

Sanki birçok fley kontrol d›fl› art›k; elektrik
fiyatlar›, akaryak›t fiyatlar›, döviz kuru, faiz
oranlar›, borçlanma… Peki, her fleyin kontrol-
den ç›kt›¤› böyle bir iklimde ne yetifliyor? ‹flsiz-
lik, yoksulluk ve yolsuzluk…

Anlafl›lan Türk halk› olarak yöneteni ve yö-
netileni dahil ayn› plâ¤› uzunca bir süre daha
dinlemeye devam edece¤iz: “Her zaman gam-
l›y›m. Her zaman üzgün…”

Keflke bu pla¤› de¤ifltirebilsek!

kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç

Her zaman
gaml›… 

Her zaman 
üzgün

EEddiittöörrddeenn

TTürkiye ‹flveren Sendikalar›
Konfederasyonu (T‹SK), sa-
nayi elektri¤i fiyat›na bu y›l

içinde üçüncü kez yap›lan zam-
m›n Çinlileri sevindirece¤ini sa-
vundu. T‹SK’ten yap›lan aç›kla-
mada, sanayinin kulland›¤›
elektri¤in yüzde 15-20 oran›nda
zam yap›lmas›n›n üçüncü zam-
m› olacak bu fiyat art›fl›yla
elektrik fiyat›n›n y›lbafl›ndan be-
ri yüzde 65-70 oran›nda yüksel-
di¤i kaydedildi. 

Aç›klamada, “Sanayinin üre-
tim maliyetleri elektrik ve do-
¤algaz zamlar›yla sürekli olarak
yukar› çekilmekte; Türk ekono-
misinin iç ve d›fl pazarlardaki re-
kabet gücü yabanc› üreticiler
karfl›s›nda kaç›n›lmaz olarak za-
y›flamaktad›r. Enerji girdilerin-
deki fiyat art›fllar› ihracat› azalt-
makta, ithalat› art›rmaktad›r”
denildi.

Elektrikte çifte 
vergileme
Aç›klamada, elektrik üretimi-

nin bir k›sm›nda do¤al gaz kul-
lan›ld›¤›ndan, elektrikte çifte
vergileme yap›ld›¤› kaydedildi.
Aç›klamada, elektrik ve do¤al-
gaz fiyatlar›na yap›lan yüksek
oranl› zamla-
r›n Türkiye’ye
zarar verdi¤i-
nin aç›k oldu-
¤u vurgulan-
d›. 

Aç›klamada
flöyle denildi:

“Türki-
ye’nin d›fl tica-
ret ve cari ifl-
lemler aç›klar› h›zla artmakta-
d›r. 2008’in ilk 7 ay›nda d›fl tica-

ret aç›¤›m›z 45 milyar dolar ol-
mufltur. Bunun yaklafl›k beflte bi-
rine karfl›l›k gelen 8,5 milyar
dolarl›k aç›k, Çin’le yapt›¤›m›z
ticaretten kaynaklanm›fl ve

geçen y›l›n ay-
n› dönemine
göre art›fl h›z›
yüzde 34,4 ol-
mufltur. Elekt-
rik zamm›n›n,
pazar pay-
lar›n› art›racak
Çinli üreticiler
baflta olmak
üzere ticari

rakiplerimizi sevindirece¤i
düflünülmektedir.”

T‹SK: Elektrik zamm› Çinlileri sevindirecek
T‹SK, 1 Ekim’de sanayi elektri¤i fiyat›na yap›lmas› ön-

görülen bu y›l›n üçüncü zamm›n›n, ihracat› balta-
lay›p ithalat› art›raca¤›n› kaydederek, söz konusu
duruma en çok pazar paylar›n› art›racak olan Çinli
üreticilerin sevinece¤i savundu.

OOrganize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluflu (OSBÜK); savunma
sanayisi, a¤›r sanayi, entegre

tesis, tersane v.s. gibi özellikleri ta-
fl›mas› sebebiyle Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’ndan izin alm›fl olanlar
hariç, 2.000 m2’ den büyük kapal›
alan gerektiren her türlü sanayi ya-
t›r›mlar›n›n OSB’lerde kurulmas›n›n
zorunlu hale getirilmesini istedi.
OSBÜK’ün Türkiye Sektör Meclisle-
ri raporunda da yer alan ça¤›r›s›n-
da, bir tarafta OSB’ler yat›r›mc›
beklerken, di¤er taraftan yol ve
akarsu kenarlar›na, tarlalara ve tar›-
ma elveriflli arazilerine münferit sa-
nayi tesisleri kuruldu¤u belirtildi.
Kurulduktan sonra devletten hiz-
met talep eden bu tesislerin tar›ma
elveriflli alanlar›n her geçen gün
azalmas›na, her bir tesis için ayr› ay-

r› hizmet götürülmesi sebebiyle ifl-
letme maliyetlerinin artmas›na yol
açt›¤› vurguland›. 

Çözüm için, 3194 say›l› ‹mar Ka-
nunu, 5393 say›l› Belediye Kanunu,

5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi
Kanunu ve 5302 say›l› ‹l Özel ‹dare-
leri Kanunu’na “Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›ndan özel izin alm›fl olan-
lar hariç, kapal› alan› 2.000 m2 ve
daha büyük olan her türlü imalat
sanayi tesislerinin organize sanayi
bölgelerinde kurulmas› zorunlu-
dur” ibaresinin konmas› istendi.

OSB’lerin son 
durumu
Ülkemizde tüzel kiflilik kazanan

252 OSB 64.600 hektar yüz ölçüme
sahip. Bunlardan 127 OSB iflletme
aflamas›na gelmifl olup, kalan 125
OSB planlama ve altyap› aflamas›n-
da. Ülkemizin s›n›rl› kaynaklar›na
ra¤men çok büyük ekonomik de¤er-
ler harcanarak iflletmeye haz›r hale
getirilen 127 OSB’de %100 doluluk
oran› yakalanamam›flt›r.

Sanayi tesisleri OSB d›fl›nda kurulmas›n

‹‹
stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› (‹MKB) Baflkan› Hüse-
yin Erkan, Küçük ve Orta Bü-

yüklükteki ‹flletmelerin (KOB‹)
hisselerinin ifllem görece¤i KOB‹
Borsas›n›n y›lbafl›ndan itibaren
uygulamaya girece¤ini bildirdi.

KOB‹’ler için basitlefltirilmifl
halka arz prosedürü uygulanaca-
¤›n› ve say›sal kriter olmayaca¤›-
n› belirten Erkan, her yönüyle
yepyeni bir tarz›n uygulanaca¤›
sistemde, baz› ka¤›tlarda sadece
günde bir kere müzayede yapa-
rak fiyat belirlenmesi ve o fiyat-
tan ifllemlerin gerçeklefltirilmesi
olana¤›n›n sunulaca¤›n› belirtti.

‹MKB Baflkan› Erkan, KOB‹’ler
için bir alt piyasa oluflturulmas›
projesinin çal›flmalar› bütün h›-
z›yla devam etti¤ini ifade ederek,

“Projenin y›lbafl›ndan itibaren
hayata geçebilece¤ini düflünüyo-
ruz” dedi.

Bu piyasan›n, hisse se-
netlerinin di¤er alt piya-
salardan farkl› bir yap›da
olaca¤›n› kaydeden Er-
kan, “Piyasaya girmek
için herhangi bir say›sal
kriter olmayacak. Bu
yüzden, her boyuttaki
flirket piyasaya rahatl›kla
girebilecek. Daha basit-
lefltirilmifl bir halka arz
prosedürü uygulanacak” diye ko-
nufltu. Bu piyasada ifllem görecek
flirketlerin bir “Piyasa Dan›flma-
n›” ile anlaflmas›n›n zorunlu tu-
tulaca¤›n› vurgulayan Erkan, “Pi-
yasa Dan›flman›”n›n flirketi ser-
maye piyasas›nda halka arza ha-

z›rlayaca¤›n› ifade etti. 
Bu piyasada firmalar›n üstle-

necekleri yükümlülük-
lere kolayl›klar getiril-
mesinin düflünüldü¤ü-
nü de aç›klayan Erkan,
“Bu piyasada, derinlik
ve likidite sa¤lamak
amac›yla piyasa yap›c›-
l›k sistemini uygulama-
y› düflünüyoruz. Piyasa
yap›c›l›k sistemiyle bir-
likte, baz› kâ¤›tlarda sa-
dece günde bir kere bir

müzayede yaparak bir fiyat belir-
lenmesi ve o fiyattan ifllemlerin
gerçeklefltirilmesi alternatif al›m-
sat›m sistemlerinden bir tanesi
olacak. Yani her yönüyle yepyeni
bir tarz› olan bir piyasa olacak”
bilgisini verdi.

KOB‹ BORSASI piyasaya giriyor
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ünya finans piyasalar›nda uz-
manlar›n bile zor teflhis koydu-
¤u geliflmeler olmaktad›r. ‹n-
sanlar de¤iflkenleri yöneteme-

diklerinde “gerilim”, parametreleri (yar›
de¤iflkenleri) yönetemediklerinde “kriz”,
sabitleri yönetemediklerinde ise “kaos”
olur. Uluslararas› finans piyasalar›nda
meydana gelen geliflmeler “gerilim” afla-
mas›ndan “kriz” aflamas›na do¤ru h›za
ilerlemektedir. Sevindirici olan, tüm
dünya liderlerin geliflmelerin fark›nda ol-
mas› ve gerekli tedbirleri almaya çal›fl-
malar›d›r. Diyebiliriz ki; elle gelen dü-
¤ün bayram!

Bu geliflmelerin ülkemizi etkileyip et-
kilemeyece¤i ise ülkemiz ekonomi uz-
manlar› aras›nda ciddi tart›flmalara ne-
den olmaktad›r. Oysa bizim ülkemiz,
1953’te d›fl ticaret uygulamalar› ile bafl-
layan geliflmelerden beri, bu tip krizler
konusunda birikimlidir. Ancak, ülkemiz-
de iktisadi konular› de¤erlendirmede
“bilimsellik”ten daha ziyade “tarafgirlik”
hâkim oldu¤u için yap›lan de¤erlendir-
melerin içeri¤i ilgi çekmemekte, de¤er-
lendirmeyi kimin yapt›¤› ön plana ç›k-
maktad›r. Ülkemiz iktidar yanl›lar› ve
karfl›tlar› olarak ikiye bölünmüfl durum-
da. Bu ekonomik de¤erlendirmeler de
yans›makta. ‹ktidar, gerekli tüm tedbirle-
rin al›nd›¤›n› ve al›naca¤›n› söylerken;
bu tedbirlerin ne oldu¤u ve nas›l olaca¤›
konusunda detay bilgi vermemek ya da
verilen bilgi yeterli bulunmamaktad›r. ‹k-
tidar yanl›lar› bu geliflmelerin normal ol-
du¤unu söylerken, muhalifler de patolo-
jik oldu¤u konusunda ›srarl›lar.

Benim kanaatim, flayet ülkemizde
ekonomik bir kriz olacaksa, bu uluslara-
ras› geliflmelerden de¤il, 2002 y›l›ndan
beri uygulanan kur politikas›n›n reel sek-
tör üzerinde yaratt›¤› tahribattan kaynak-
lanacakt›r. Uluslararas› geliflmelerin ül-
kemize zarar› ise, oluflacak krizin nede-
nini kendimizde de¤il, d›flar›da arama-
m›za sebep olmas›d›r. Ülkemiz ekono-
misi d›flardan de¤il, içerden zaten de-
vam eden müzmin “gerilim” in etkisinde
kalmaya devam edecektir.

Uluslararas› Mali Krizin 
Türk Mali Yap›s›na 
Muhtemel Etkileri

Uluslararas› piyasalardan ülkemize
mali piyasalar› iki flekilde etkilenebilir:

1. Kamu ve özel sektör olarak yurt d›-
fl›ndan yeni kaynak bulamama ya da bu-
lunan kayna¤›n maliyetinin yüksek ol-
mas›d›r. 

2. Ülkemizde borsa, hazine bonosu
ve özel sektörün kulland›¤› kredilerin ge-
ri ça¤r›lmas›d›r.

Her fleyden önce uluslararas› piyasa-
da kaynak k›tl›¤› de¤il, güven eksili¤i bu-
lunmaktad›r. Kayna¤›n eksikli¤i kadar,

çoklu¤u da s›k›nt›
yarat›r. Nitekim Çin,
Hindistan, petrol ih-
raç eden ülkeler ve
AB ülkelerinde bol
kaynak bulunmakta
ve bu kaynaklar›n
plase edilece¤i yer konusunda ciddi s›-
k›nt›lar bulunmaktad›r. Dünyan›n en
sa¤lam yat›r›m arac› olan ABD hazine
tahvillerin getirisi s›f›r olmufltur. Oysa ül-
kemizde son befl y›lda dolar baz›nda %
27,5 kazanç elde edilmifltir ve edilmek-
tedir. Bize para gelmeyecek de, bütün
bankalar› dökülen ABD ve AB ülkelerine
mi para gidecek? Yoksa hiç paraya ihti-
yac› olmayan petrol ihraç eden ülkelere
mi, ekonomik geliflmesini ABD’ye ihraca
ba¤layan Çin ve Hindistan’a m›? 10 y›l-
dan bu yana durgunluktan kurtulamayan
Japonya’ya m›?

Ayr›ca bankalar›m›z›n d›flardan ald›¤›
kredilerin teminat›n da ço¤unlukla ülke-
miz döviz tevdiat hesaplar›n›n yurt d›fl›
muhabir bankalarda tutulan mevduatlar
oluflturmaktad›r.  Bizim param›z, bize
sat›lmaktad›r.

Di¤er taraftan, özel flirketlerimiz veri-
len krediler, daha çok ihracat karfl›l›¤› ya
da yat›r›m karfl›l›¤› o ülkelerin Exim
banklar›nca finanse edilen uzun vadeli
ve uygun maliyetli kredilerdir. Bunlar›n
hemen geri ça¤r›lmas› mümkün olmad›-
¤› gibi, yenilenme kap›s› her zaman
aç›kt›r. O ekonomilerin düzlü¤e ç›kmas›
için bize mal satmak ve bunu da finanse
etmek zorundalar. Dünyada daha iyi pa-
zar ve fiyat var da bize kerhen mi sat›-
yorlar?

Bulunacak kaynak maliyetinin artma-
s› ise, bizim ülkemiz için ancak tebes-
süm yarat›r. Y›ll›k dolara %27,5 kazan-
d›ran bir ülkede kaynak maliyetinin do-
lar baz›nda artmas›n›n hiçbir anlam›
yoktur. Ayr›ca geliflmifl ülkeler krizden
ç›kmak için piyasaya bol nakit sürmekte-
dir. Kaynak maliyetinin artmas› tutarl›
de¤ildir.

Ülkemizde borsa ve hazine bonosun-
dan ç›k›fl ise adeta imkâns›zd›r. Borsa-
dan ç›k›lmas› için al›c› olmas› laz›m.
Borsam›z›n %72’si yabanc›lar› elinde
Türk yat›r›mc› 2001 krizinden itibaren
borsaya küsmüfltür. Borsada herkes ku-
rumsal yat›r›mc›d›r. Baflka bir deyiflle
herkes “cin”dir. 2001 krizinde oldu¤u
gibi, zararlar›n› Türk yat›r›mc›lar›n kuca-
¤›na b›rakma imkânlar› bulunmamakta-
d›r. Ç›kmak istediklerinde çok büyük za-
rar u¤rayacaklard›r. Nitekim borsa
58.000’de iken 32.000 kadar düflmüfl,
ancak dolar kurunda art›fl olmam›flt›r.
Bunun anlam›, borsadan ciddi anlamda
ç›kamamakt›r. Ayr›ca uluslararas› ölçüle-
re bakt›¤›m›zda Türk borsas›ndaki kay-
nak küçüktür. Ülkemizden ç›kacak kay-
nak, ABD’deki s›ralamaya girmeyecek

bankalar›n bata¤›ndan da küçüktür. Cari
fazla veren, yani dolar bulma potansiyeli
yüksek olan ülke borsalar› dururken, cari
aç›¤› olan ülke borsalar›ndan ç›kmak hiç
ak›l kar› de¤ildir. Çin, Japon, Rus, Arap
ülkeleri borsalar dururken ‹MKB’den ç›k-
mak ç›lg›nl›kt›r.

Ülkemiz hazine kâ¤›tlar›ndan ç›kmak
ise hiç anlaml› de¤ildir. Son befl y›lda or-
talama % 27,5 dolar baz›nda getirisi
olan bir kâ¤›ttan ç›kmak ak›l kar› de¤il-
dir. Hatta ABD’de zarar eden flirketlere
biraz daha güven verebilsek zararlar›n›
Türk hazine kâ¤›tlar›ndan ç›karabilirler!
Bu bir trajedi de olsa krizi k›sa vadede
f›rsata çevirmektir.

Uluslar aras› krizin nedenlerinden biri
de, varl›¤a dayal› menkul k›ymetlerdeki
de¤er düflüklü¤üdür. Bizim ülke olarak
bu varl›klarda param›z bulunmamakta-
d›r. Ülkemiz borç veren de¤il, borç alan
bir ülkedir. Cari fazlam›z olmad›¤› için
VDMK kâ¤›tlar›nda da alaca¤›m›z bu-
lunmamaktad›r. Dolays› ile bu kâ¤›tlar-
dan ülkemizin cari fazla veren ülkeler
gibi zarar› söz konusu olmayacakt›r.

Ülkemiz tasarruf sahiplerinin dolara
geçmesi ise imkâns›zd›r. 2002 y›l›ndan
bu yana kendi ülkesinde bile getirisi s›f›-
ra düflmüfl paraya yat›r›m yapmak ak›l
kar› de¤ildir. Ekonomisi durgunlu¤a gi-
ren ve Asya ülkeleri ile yar›flta h›zla geri-
ye düfllen AB ülkelerinin paras› olan Av-

ro’ya yat›r›m yapmak ise tam bir ç›lg›n-
l›kt›r. Ülkemizde bunu yapacak yat›r›m-
c›n›n olaca¤›n› düflünemeyiz.

Dünyada en çok petrol tüketen ülke-
lerin ABD, AB, Japonya durgunlu¤a gir-
mesi, petrol üzerinden aç›ktan ifllem ya-
pan fonlar›n batmas› petrolün fiyat›n›
düflürecek, bu da, ülkemiz cari aç›¤›nda-
ki enerjinin marjinal etkisini düflürecek-
tir. Vatandafl›n ve TCMB’nin elindeki
döviz rezervini de dikkate ald›¤›m›zda
cari aç›¤›n k›sa vadede sorun olmas›
beklenmemelidir.

Di¤er bir geliflme ise, ülkemizde her
ne kadar maliye politikas› “temel” an-
lamda kötü yönetilmekte ise de “teknik”
anlamda fena de¤ildir. 2008 bütçesi y›l-
sonu için 18 milyar YTL aç›k öngörülür-
ken A¤ustos 08 itibariyle 5 milyar
YTL’ye yak›n fazla vermifltir. SSK/Ba¤ kur
alacaklar›nda yap›lan düzenleme zama-
n›nda ve yerinde olmufl, iki ayda kamu-
nun 7 milyar YTL ilave geliri olmufltur. 

Her ne kadar ülkemizde siyasi bir ge-
rilim varsa da, tek bafl›na bir iktidar bu-
lunmaktad›r. Herhangi bir ani geliflmede
karar alma süreci h›zla çal›flabilecektir.

Ülkemiz büyümesinin 2005’ten itiba-
ren düflmeye bafllamas› da bu ortamda
flans olmufltur. ‹ç talep ve yat›r›mda azal-
malar›n bafllamas› ülkemiz mali piyasa-
lar üzerinde tansiyonu azaltm›fl ve nor-
mal geliflmesini sa¤lam›flt›r.

Ekonomide kriz endiflesi!..Ekonomide kriz endiflesi!..
Mali piyasalarda tedirginlik
fiefik ÇALIfiKAN / sefikcaliskan@hotmail.com

ÜLKEM‹Z, iktidar yanl›lar› ve karfl›tlar› olarak ikiye bö-
lünmüfl durumda. Bu, ekonomik de¤erlendirmelere de
yans›makta. ‹ktidar, gerekli tüm tedbirlerin al›nd›¤›n›

ve al›naca¤›n› söylerken; bu tedbirlerin ne oldu¤u ve
nas›l olaca¤› konusunda verilen bilgi yeterli bulun-
mamaktad›r.

A
cil eylem plan›, mali sektörü baz
alan bir yap›da olmal›d›r. Tedbir-
ler, mali sektörü uluslararas› piya-

sadan gelecek enfeksiyonlara karfl› ko-
rumal›d›r. GAP eylem plan›, ‹stan-
bul’un finans merkezi yap›lmas› gibi
havadan ve fantezi ç›k›fllar kriz yöneti-
mi konusunda tecrübelerimize yak›fl-
mamaktad›r.

1. SSK/Ba¤ Kur’da yap›lan düzenle-
me gibi, çok daha radikal ödenemeyen
vergiler için de düzenleme yap›larak
ilave gelir elde edilmeli ve y›lsonunda
bütçenin fazla vermesi sa¤lanmal›d›r.

2. Kupon özellefltirmeler (TEDAfi,
Milli Piyango,2B) acilen yap›larak 2009
y›l› bütçesinin de ciddi anlamda fazla
vermesi sa¤lanmal›d›r.

3. Bireysel Emeklilik, K›dem Tazmi-
nat› fonu, DASK gibi alanlarda radikal
teflvikler uygulanarak zorunlu tasarruf-
lar›n artmas› sa¤lanmal›, hazinenin
borçlanaca¤› YTL kayna¤›n hacmi art›-
r›lmal›d›r.

4. Finans ifllemlerinde vergi ve fon-
lar acilen s›f›rlanmal›, DTH’›n›n içerde
kredi olarak kullan›lmas›n›n önü aç›l-
mal›d›r.

5. Ödemeler sisteminde acilen dü-
zenlemeler yap›larak emisyon mevdu-
atlaflt›r›lmal›, sistemin ifllem maliyeti
düflürülmelidir.

6. Kobilerimiz,  hane halklar›m›z it-
halata dayal› enerji israf›ndan kaç›nma-
l›, cep telefonu, lüks ithal araba tüketi-
minden vaz geçmeliler. Hem bunlar›
yap›p da hem de piyasada ödeme s›-

k›nt›s› var diye hükümete yüklenmek
tutarl› de¤ildir.

7. Kobilerimiz, ifl ve güç birli¤i ya-
parak hizmet ve mal üretmede rekabet-
ten vazgeçmemek flart› ile ortak mali-
yetleri afla¤›ya çekmeye çal›flmal›, kü-
çük olsun benim olsun zihniyetinden
vaz geçmelidir. Ortak ifl yapmamak
için nesnel ve öznel bahane yaratma-
mal›lar, ortak ifl yapman›n mutlaka yo-
lunu bulmal›lar. Yoksa kar› paylaflma-
yan kobilerimiz, mutlaka zarar› payla-
flacaklard›r.

8. Hane halklar›m›z mutlaka birey-
sel tasarruf yönelmeli, birikimlerini al-
t›n, döviz, gayrimenkul gibi ekonomik
olmayan rant alanlar›nda de¤il, emekli-
lik fonlar›, mevduat gibi ekonomiye
faydas› olacak alanlarda de¤erlendir-
melidir. Bunlar› yapmay›p da, o¤lum -
k›z›m ifl bulam›yor diye yak›nmak, do¤-
ru de¤ildir.

Yukarda al›nacak tedbirlerle bütçe
fazla vermeye bafllayacak, mali piyasa-
larda bütçenin yükünün düflmesi ile fa-
izler düflecek, faizlerin düflmesi ile
TCMB dövize daha güçlü müdahale
edecektir. Böylece dövizin art›fl›, faiz ve
enflasyondan daha h›zl› olacak ve reel
sektör ihracata yönelerek cari aç›¤› da
pozitife çevirmek için gerekli at›l›m ya-
p›lm›fl olacakt›r. Mali piyasalar›n anato-
misi düzeltilmeden ifllevini tam olarak
yerine getirmesi imkâns›zd›r. ‹fllevini
yerine getirmeyen bir mali piyasan›n
oldu¤u yerde reel sektörde yap›lacak
her fley yetersiz kalmaya mahkûmdur.

Acil eylem plan› nas›l olmal›?
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lin kalem tutmas› flairane bir fley. Afl›nm›fl, ren-
gi atm›fl tükenmezler; tepesindeki silgisi bitmifl
kurflun kalemler…

‹fli masa bafl›nda olsun, sanayici olsun, emekli ol-
sun, kalem zafiyeti olan kiflileri incelediniz mi hiç?
Ben böyle birkaç kifli ta-
n›yorum… 

Üzeri sanayi tozu ve
ya¤›yla kaplanm›fl emek-
tar gömle¤in cebinde p›-
r›ldayan bir tükenmez ka-
lem. ‹tinayla ele al›n›p di-
lekçeye imza at›l›yor. Ben
o esnada karfl›daki hare-
ketin fark›na varmadan
kalemli¤imden ald›¤›m te-
sadüfî bir kalemi karfl›m-
daki misafirime uzatm›fl
oluyorum. Ama hay›r,
imza o özel kalemle at›la-
ca¤› için, kibarca reddedi-
liyorum.

‹nsan›n gözlerinin içi parl›yor; o onun kalemi ve
ona özel. En karizmatik imza o kalemle at›laca¤› için
hep gömlek cebinde tafl›n›yor. Bazen makine ya¤la-
n›rken o da ya¤lan›yor; olsun bu ona ruh kat›yor.

Bir örnek daha:
‹flini masa bafl›nda yürüten bir Ostim esnaf›. Ne

zaman ziyaretine gitsek nizami bir masa karfl›l›yor bi-
zi. Kalemler ajandan›n yan›na simetrik flekilde dizil-
mifl, bir kurflun, bir tükenmez bir de fosforlu. Ajanda
üzerinde ise uzaktan okunamayacak kadar küçük,
hafif sa¤a yat›k olarak al›nm›fl notlar. Burada da bir
kalem zafiyeti.

‹flte bu yüzden elimize geçen tesadüfî bir kalemle
kâ¤›da dokunmak yavan kaç›yor. Kalemin bile asale-
ti, aidiyeti var.

Erkeklerin meflhur “cross” kalemlerini bilirsiniz.
Klasik erkekler metal, spor erkekler renkli, hafif süsü-
ne düflkünler ise alt›n sar›s› cross kullan›r. Bir fley ka-
ralayacaklar›nda ellerine sizin kaleminizi tutturmay›
deneyin bir kez, bak›n nas›l reddediliyorsunuz.

Bu zaaf ahflap okul s›ralar›nda bafllay›p, nüksede-
rek ve büyüdükçe daha çok para ödenerek devam
ediyor.

Tedavi önerilmeyen, zamanla kronikleflen, kronik-
lefltikçe de¤erlenen bir hastal›k bu.

Belki de her kalem tutan elin güzel olmas› on-
dan…

Reçete olarak bkz. www.kalemkutusu.com
KÜÇÜK B‹R ÖNER‹
Kalem tutmak kadar keyif vermese de, epeydir pi-

yasada olan, fakat kullan›m› ihmal edilen bir bilgisa-
yar program› var. Bilgisayarla ilgilenenler daha iyi bi-
lir; kendi el yaz›n›zla tüm harf, say› ve di¤er karakter-
leri bir flablona giriyorsunuz. Sonra bu flablonu san›-
r›m malum program ve taray›c› yard›m›yla bilgisayar›-
n›za tan›t›yorsunuz. Diledi¤iniz zaman klavyeyi kulla-
narak el yaz›n›zdan oluflan ç›kt›lar al›yorsunuz.

Yazan ellerin çok, kalemlerin ise özel olmas› dile-
¤iyle…

ÇOK OKUMALI

Okul Sanayi ‹flbirli¤i, Doç.Dr.Mehmet GÜROL, Pe-
gem Akademi Yay›nc›l›k

Okul-sanayi iflbirliklerinin ürünlerini vermeye baflla-
d›¤› ülkemizde, bu iflbirliklerine ›fl›k tutabilecek bir eser.

Martin Eden, Jack LONDON, ‹thaki Yay›nlar›
Burjuva gerçekli¤i içinde s›n›f atlamak isteyen

yazar›n düfltü¤ü trajik durum.
Büyük çabalar sonucunda ulafl›lan burjuva

yaflam›n›n anlams›zl›¤› ve sahteli¤i içinde yazar›n es-
kiye dönemeyifli ve yeniye ait olamay›fl› içinde yaflad›¤›
girdap. 

Babamdan Hayaller, Barack OBAMA, Pegasus
Yay›nlar›

Otobiyografiden hofllanan okurlar için farkl› bir
hayat hikâyesi.

Yeni ABD Baflkan aday›n›n Kenyal› babas›, En-
donezyal› k›z kardefli ve kendini içinde buldu¤u buh-

Kalem üzerine...

Arzu AKAY
arzuakay@ostim.com.tr
Ostim Müflteri ‹liflkileri

Koordinatörü

GGeçti¤imiz ay aç›kla-
nan Türkiye Sektör
Meclisleri raporun-

da yerel medya kurulufl-
lar›n›n KOB‹ olmas› talep
edildi. 

Medya ve ‹letiflim Mec-
lisi’ne ait çal›flmada yerel
medya kurulufllar›n›n, ga-
zetelerin, televizyonlar›n ve rad-
yolar›n k›s›tl› olanaklarla çal›flt›k-
lar› vurgulanarak, “Pek ço¤u si-
gortas›z eleman çal›flt›rmak-
ta, nitelikli eleman yetiflme-
mekte ve hizmet giderek kali-
teden uzaklaflmaktad›r. Yerel
ve bölgesel gazeteler, TV’ler
ve radyolar yayg›n medya ka-
dar önemli ve toplumu etkile-
yen kurulufllard›r. Hatta hal-
k›m›z›n medyaya güven duy-
gusu ölçüldü¤ünde yerel
medya yayg›n medyadan da-
ha çok güvenilir durumdad›r”
ifadelerine yer verildi.

Raporda yere alan görüfller
özetle flöyle:

“Özellikle yerel gazetelerde
büyüme yatay olarak gerçeklefl-
mekte, yatay büyüme istihdam
yaratmamakta, kaliteyi artt›rma-

maktad›r. Oysa toplumu yönlen-
dirmede önemli bir görev üstle-
nen yerel gazetelerin dikey büyü-
me içinde olmalar› gerekir. Dikey

büyüme de ancak bu iflletmelerin
çeflitli alanlarda desteklenmesi
ile mümkün olacakt›r. Dikey bü-
yüme gerçekleflti¤inde ülkemiz
ça¤dafl, AB kriterlerine uyumlu,
istihdam yaratan, kaliteli perso-

nel çal›flt›ran bir yerel ga-
zeteler grubuna kavufl-
mufl olacakt›r. Ayr›ca, son
dönemde de¤ifliklik ya-
p›lmas› gündeme gelen
“Kamu ‹hale

Kanunu” ile ihale söz-
leflmeleri kanununda de-
¤ifliklik önerileri de yerel

medyalar› zorlayacakt›r. Yeni ya-
sa tasla¤›nda oluflturulan "kamu
ihale bülteni" ifllerlik kazand›¤›n-

da yerel medyan›n temel gelir
kaynaklar›ndan biri olan "ilan
gelirlerine“ eriflebilirli¤i s›n›rla-
nacakt›r.

Çözüm Önerisi: Yerel med-
yan›n KOB‹ tan›m› içine al›na-
bilmesi için Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rla-
nan ‘KOSGEB Kanunu’nda ya-
p›lacak de¤iflikli¤in çok ivedi
olarak TBMM’ye gönderilmesi
ve gündemde ön s›ralara al›na-
rak yasalaflmas› gerekmekte-

dir. Öte yandan, ihale yasas›nda-
ki de¤ifliklikten sonra, yerel med-
yadaki h›zl› dönüflümün çok bü-
yük kay›plara neden olmamas›
için geçifl döneminin iyi düzen-
lenmesi gerekmektedir.”

Yerel medya KOB‹ kapsam›na al›ns›n
TÜRK‹YE medya ve iletiflim meclisi

raporunda yerel medyan›n KOB‹
kapsam›na al›nmas› önerildi. Ko-
nunun muhatab› olarak Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› iflaret edildi. 

OST‹M E⁄‹T‹M VE DANIfiMANLIK MERKEZ‹ 
E⁄‹T‹M TAKV‹M‹
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Ç
ankaya Üniversitesi 2008-2009
Akademik Y›l› törenle aç›ld›.
Törene Devlet Bakan› ve Bafl-

bakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek de
kat›ld›. Çankaya Üniversitesi Konfe-
rans Salonundaki tören, Mütevelli
Heyeti Baflkan› S›tk› Alp ile Rektör
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Gü-
venç’in aç›fl konuflmalar› ile bafllad›.
Törende Bakan Çiçek de bir konufl-
ma yapt›. Çiçek üniversitelerin bilim
üretim merkezi olduklar›n›, ideolo-
jik önyarg›lardan uzak durulmas›
gerekti¤ini belirterek, “Geçmiflte ül-
kemizde baz› dönemlerde üniversi-
telerde önyarg›lara dayal› bölünme-

ler oldu. Bunun ac›s›n› çektik, yanl›fl
oldu¤unu gördük, ama çok kay›p
verdik. Gençler bu tuzaklara düflme-
sinler” diye konufltu. 

Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Güvenç de Çankaya üniversi-
tesinde okuyan gençlere kendileri
ile dünya ile bar›fl›k olmalar›n›, çok
çal›flmalar›n› önerdi. Rektör Güvenç
üniversitenin bilimsel ve akademik
çal›flmalar›n› anlat›rken, Üniversite
olarak Ostim’de öncülü¤ünü yapt›k-
lar› ifl ve inflaat makineleri sektörün-
deki kümeleme çal›flmas› hakk›nda
da bilgi verdi ve küme ekibini
tan›tarak teflekkür etti.

Çankaya Üniversitesi ö¤retim 
y›l›na coflkulu girdiOrhan AYDIN

Geçmiflin aynas›nda…

H
er y›l Ramazan ay›nda Os-
tim’in geliflimi için birlikte
çaba harcad›¤›m›z çözüm

ortaklar›m›z, tedarikçilerimiz ve
iflbirli¤i yapt›¤›m›z Ostim dostla-
r›yla bir sofrada bulufluyoruz.

Bu y›l da Ostim Geleneksel ‹f-
tar Yeme¤i’nde birlikte olduk.

Ayn› gemide birlikte yol alma
bilincimizi Ramazan ay›n›n bere-
ketiyle buluflturuyor ve dostlar›m›-
z› bir arada görmenin mutlulu¤u-
nu yafl›yoruz. Birlikte daha uzun
yollar yürüyebilme dileklerimizi
yenilerken, kendimizi daha güçlü
ve inançl› hissediyoruz. 

‹ftar yemeklerimizde gelenek-
sellefltirdi¤imiz bir baflka paylafl›m
ise üretme telafl›m›z içinde kaç›r-
d›klar›m›z›, unuttuklar›m›z› hat›rla-
mak… Sevdiklerimizi, hayallerimi-
zi, gerçekte ne isteyip ne isteme-
di¤imizi… Geçmiflte bizim için
emek harcayanlar› ve eme¤imizin
gelecekte kimlere miras kalaca¤›-
n›… Bu manevi paylafl›m t›pk›
birlikte oturdu¤umuz sofra gibi
ruhlar›m›z› doyuruyor, ak›llar›m›z›
ve yüreklerimizi birlefltiriyor.

Geçti¤imiz y›l ruhu idealist, di-
ma¤› realist büyük Türk giriflimci-

si Nuri Demi-
ra¤’› anm›flt›k
hep birlikte.
Milli Kalk›n-
mam›za hem

düflünce
hem

de yat›r›m alan›nda büyük katk›lar
vermifl bu örnek giriflimciyi hat›r-
lamak elbette hepimize manevi
bir haz verdi. Ancak daha da
önemlisi, servetini milletinin bir
emaneti olarak gören, Nuri De-
mira¤’›n yerli üretim için b›kma-
dan usanmadan verdi¤i mücade-
leden ald›¤›m›z derslerdi. Üretim
dünyas›n›n bir parças› olarak bu
günün rekabet flartlar› içinde da-
ha zorlu biçimiyle verdi¤imiz bu
mücadelenin bizlere geçmiflimiz-
den miras kald›¤›n› tart›fl›lmaz bir
biçimde görebiliyorduk.

Bütün bir y›l ö¤rendiklerimizi
düflündük. Geliflmekte olan tüm
ülkeler gibi bizim tarihimiz de yer-
li üretim mücadelesinin örnekle-
riyle doluydu. ‹flte bu y›l ki iftar
yeme¤imizin konusunu yine bu
örneklerden birisi olan Devrim
Otomobili oluflturdu.

Belki siyasi bir manevrayd› bel-
ki kaç›r›lm›fl tarihsel bir f›rsat… 

Belki de o dönemin henüz ol-
gunlaflmam›fl üretim flartlar› için-
de aceleci bir giriflim… 

Ancak unutmayal›m ki bir giri-
flim, bir çaba... 

Devrim otomobillerinin üretim
öyküsü bize gerçekte neye ihtiyaç
duydu¤umuzu hat›rlat›yor: 

Samimi emek, cesaret ve
inanç. 

Ülkemizin ilk yerli üretimi ve
en k›sa kullan›m ömrüne sahip
otomobili Devrim’in üretim hikâ-
yesine hep birlikte yeninden tan›k
olduk. Tüm bu yaflanm›fll›klar› ko-

nuklar›m›zla paylafl›rken amac›-
m›z elbette ki geçmiflte kaç›r-

d›¤›m›z f›rsatlar için hay›f-
lanmak de¤ildi; geçmiflin
aynas›nda gördüklerimizle
gelece¤e daha güçlenerek

yürümekti. 
Çünkü gerekli

ders al›nd›ysa hiçbir
bedel a¤›r de¤ildir. 
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‹‹
ktisatç› Mustafa Sönmez, 2008
bütçesinden ilk 8 ayda faize yüz-
de 25, yoksulluk transferlerine

yüzde 2 pay ayr›ld›¤›n› vurgulaya-
rak, “E¤itim harcamalar› ile ordu-
emniyet harcamalar› bir tutuluyor.
Krizin derinleflece¤i 2009 bütçesi da-
ha adil, daha sosyal bir bütçe olmal›”
dedi. Sönmez, bütçe ile ilgili yapt›¤›
araflt›rmada, bütçenin, öncelikle
“rantiyelere, bask›c› devlet ayg›tlar›-
na” ayr›ld›¤›, e¤itim, sa¤l›k, yoksul-
lu¤u azaltma hizmetlerinde devlet
harcamalar›n›n hep geride kald›¤›na
dikkat çekti.

“2009’da kriz kendini 
iyice hissettirecek”

Faizin bütçenin dörtte birini yut-
tu¤u ilk 8 ayda, tar›ma, yoksullara,
küçük esnafa, sahipsiz çocuklara ay-

r›lan pay›n bütçenin yüzde 6’s›n›n al-
t›nda kald›¤›n› vurgulayan Sönmez,
“Mali disiplin ad› alt›nda, bütçenin
sosyal harcamalar›n›n IMF deneti-
minde her geçen y›l azalt›ld›¤›, artan
nüfusa ra¤men e¤itim, sa¤l›k harca-
malar›n›n, tar›ma deste¤in azalt›ld›-
¤› AKP iktidar› y›llar›nda, bütçenin
a¤›rl›kla rantiyelerin bütçesi ve dev-
letin bask› ayg›tlar›na öncelik veren
bir bütçe oldu¤u ortadayken, Baflba-
kan’›n gelir bölüflümünün iyilefltiril-
di¤ini, bütçeden paylar›n›n art›r›ld›-
¤›n› iddia etmesi inand›r›c› de¤il”
dedi.  

Krizin kendini iyice hissettirece¤i,
büyümenin durup vergi gelirlerinin
azalaca¤› 2009’da, bütçenin anti-sos-
yal yan›n›n iyice hissedilece¤ine
iflaret eden Sönmez, 2009 bütçesinin
adil ve sosyal bir bütçe olmas› gerek-
ti¤ini belirtti.

GGüneydo¤u Anadolu Projesi Bölge
Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (GAP)
yüksek ö¤retime yönelik oluflturdu-

¤u sosyal sorumluluk projesini hayata ge-
çiriyor. GAP, Ostim OSB ve Yerel ve Bölge-
sel Televizyonlar Birli¤i aras›nda TV Ders-
hanesi projesi ile “uzaktan ö¤retim” konu-
sunda iflbirli¤i protokolü imzaland›.

Protokol, GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi
Baflkan› Sadrettin Karahocagil, Ostim Yö-
netim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ve Ye-
rel Televizyonlar Birli¤i Baflkan› fieyda
Aç›kkol taraf›ndan imzaland›. 

Buna göre üretilen görsel ve basl› e¤i-
tim araçlar› yerel ve bölgesel televizyon,
radyo ve gazeteler üzerinden yay›nlana-
cak. Protokol, Ostim’in haz›rlatt›¤› TV
Dershanesi programlar› ve bu programla-
ra iliflkin olarak üretilen kitaplar›n GAP
‹daresi Baflkanl›¤›n›n katk› ve gözetimi ile
Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesinde üniversite s›navlar›na haz›r-
lanan gençlere ücretsiz ulaflt›r›lmas›
amac›yla, yerel medya kurulufllar› ile ger-
çeklefltirilecek ortak yay›nlar› ve kampan-
yalar› içeriyor.

OST‹M ve GAP’tan sosyal sorumluluk projesi

S
anayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, 18 firman›n Ar-Ge
Merkezi kurma belgesi almak

için Bakanl›¤a baflvurdu¤unu bildi-
rerek, firmalar›n, 2008-2009 y›lla-
r›nda 1 milyar 540 milyon 743 bin
YTL’lik Ar-Ge bütçesini bu merkez-
lerde kullanmay› taahhüt etti¤ini
ifade etti. Bir buçuk ayl›k sürede 18
yerli ve çok uluslu firman›n Ar-Ge
Merkezi kurma belgesi almak için
Bakanl›¤a baflvurdu¤unu bildiren
Ça¤layan, flöyle dedi: “Koç Holding
dokuz, Zorlu Holding üç, Sabanc›
Holding, BSH Bosch Siemens, Saf-
kar Grup, Türk Silahl› Kuvvetleri

Güçlendirme Vakf›’na Havelsan
Hava elektronik Sanayi, Banksoft
Biliflim Bilgisayar Hizmetleri ve BIS
Çözüm ve Entegrasyon Hizmetleri
Ar-Ge Merkezi kurmak için baflvuru
yapt›. 18 Ar-Ge Merkezi’nde ilk
aflamada 2 bin 755 Ar-Ge personeli
çal›flacak. Firmalar, 2008-2009 y›l-
lar›nda 1 milyar 540 milyon 743
bin YTL’lik Ar-Ge bütçesini bu mer-
kezlerde kullanmay› taahhüt etti.”
Türkiye’nin uluslararas› çapta Ar-Ge
merkezi olma yolunda ilerledi¤ini
ifade eden Ça¤layan, bu destek uy-
gulamas›n›n Türkiye’nin rekabet
gücünü artt›raca¤›n› kaydetti.

18 firma Ar-Ge merkezi kurmak için baflvuru yapt›
Krize karfl› sosyal
bütçe haz›rlanmal›

Baflar› için çok yönlü geliflim flart

MM üstakil Sa-
nayici ve
‹fladamlar›

Derne¤i'nin (MÜ-
S‹AD) yapt›¤›, “‹fl
Dünyas›nda Bafla-
r›l› Olman›n Yolla-
r›” araflt›rmas›, ye-
ni ekonomik dü-
zende, bireylerin
ifl dünyas›ndaki
görevlerinde bafla-
r›l› olabilmesi için
tek bir beceriden
çok, farkl› alanlar-
da da kendilerini
gelifltirmeleri ge-
rekti¤ini ortaya koydu. 

Araflt›rmaya göre, baflar› için
bireylerde bulunmas› gereken
“Olaylara karfl› sürekli farkl› bir
gözle bakabilme ve kolay cevap-
lar›n ötesine geçerek, katma de-
¤er üretmeye çal›flma” niteli¤i
sayesinde, bireyler aras›nda
farklar olufluyor. Bu sayede, hata
yapma riskini göze alma ve hata
yap›lm›flsa bundan ders ç›kara-

rak, yeniden dene-
meye devam edebil-
me özellikleri kaza-
n›l›yor. 

Yüksek duygusal
zekâya sahip çal›flan-
lar›n var oldu¤u ku-
rumlarda, iliflkilerin
ve iletiflimin daha et-
kin hale getirilebildi-
¤i, tak›m ruhunun
oluflturularak perfor-
mans›n art›r›labil-
di¤i, daha mutlu ve
huzurlu bir çal›flma
ortam›n›n olufl-
turulabildi¤i ifade

edilen araflt›rmada, dijital tek-
nolojiyi kullanabilme
yetene¤inin de öneminin her
geçen gün artt›¤› belirtildi. 

Bilgiye eriflim, bilgiyi yönet-
me ve paylaflmada dijital tek-
nolojiyi, iletiflim araçlar›n› veya
a¤lar›n› etkili bir biçimde kul-
lanman›n her geçen gün artan
bir öneme sahip oldu¤u vur-
guland›.

MÜS‹AD'›n yapt›¤› “‹fl
Dünyas›nda Baflar›l›
Olman›n Yollar›”
araflt›rmas›na göre,
yeni ekonomik dü-
zende, bireylerin ifl
dünyas›ndaki görev-
lerinde baflar›l› ola-
bilmesi için tek bir
beceriden çok, farkl›
alanlarda da kendi-
lerini gelifltirmeleri
gerekiyor.
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EEndüstriyel tesislerin yerli yap›m›
ve kurulumunu gerçeklefltirmek
amac›yla kurulan Birlik Makina,

son olarak Afflin-Elbistan’daki A ve B
Santrallerine ait yeni bant da¤›t›m
merkezini kurdu. Sektörde proje,
imalat ve montaj ifllerinin hepsini
kendi bünyesinde gerçeklefltiren tek
firma olan Birlik Makine, 10 y›ll›k bir
süreçte, daha önce yap›m› yurtd›fl›na
verilen bu tür projeleri yerli olarak
gerçeklefltirmeyi baflarman›n gururu-
nu tafl›yor. Ostim Yat›r›m A.fi.nin de
destek verdi¤i projeyi, Birlik Maki-
na’n›n kurucusu ‹rfan Uçar anlatt›. 

-Afflin-Elbistan Bant Da¤›t›m Mer-
kezi projesinin geliflim sürecinden
bahseder misiniz?

-1980 Konveyör sistemi ve bant da-
¤›t›m merkezi 1980’li y›llarda 4 km
uzunluktaki bir yere kurulmufl. Ancak
kaz› sahas› geniflledikçe bant yollar›
80 km’ye ç›km›fl ve da-
ha da vahimi uzat›la-
maz hale gelmifl mo-
torlar eskidi¤i için. Biz
yeni bant da¤›t›m mer-
kezinde santral ve kaz›
sahas› aras›nda orta
bir noktaya kömürün
ç›kt›¤› yerden ve top-
rak seviyesinden 55’er
km uzakl›ktaki orta bir
noktaya koyduk. Böy-
lece bant yollar›n›n
uzunlu¤u 40 km’nin
alt›na düfltü. Bu saye-
de ç›kan toprak gerek-
siz yere fazla yol tafl›n-
mam›fl oldu ve muaz-
zam bir ekonomi sa¤-
land›.

A santralini 25–30
y›l daha beslenecek ve
çal›flacak bir hale ka-
vuflturduk. fiu anda bu
tesis, kendi kömür oca-
¤› henüz aç›lmam›fl
olan B santralini de
besliyor. Böylelikle bir
ocaktan iki santral birden faydalan›-
yor. Santralle birlikte aç›k kömür ifl-
letmesi de kurduk. Böylece kaz›lan
toprak ve kömürün istenen tafl›nmas›
sa¤lan›yor. Ayn› zamanda A santralin-
den ç›kan külü kaz› sahas›na naklede-
rek çevre sorunlar› da bir yere kadar
gideriliyor.  

Afflin Elbistan Bant Da¤›t›m Merke-
zi Projesi, 10 y›lda tamamlanan 3 afla-
mal› bir proje. ‹lk olarak 1998–2001
y›llar› aras›nda 5 tane müstakil kon-
veyör tesis kuruldu. Sonra bunlara 2
tane daha ilave edildi. Böylece kaz›
sahas›n›n ilerlemesi sa¤land› ve yeni
bant da¤›t›m merkezinin yeri haz›r-
land›. 2001–2003 y›llar› aras›ndaki
ikinci aflamada bant da¤›t›m merkezi,
yeni yerine kuruldu. 2006’ya kadar
olan dönemde, yer tesisi yap›lamad›¤›
için projeye ara verildi. 2006’dan iti-
baren ise eksik ifller tamamlanarak A
ve B santrallerini besleyecek kömür
da¤›t›m merkezi kuruldu. Bunlar›n
hepsi ayr› ayr› projeler olarak da de-
¤erlendirilebilir. Bu üç projeyi kapsa-

yan entegre bir tesis bu. 
-Ostim’in projedeki yeri nedir?
-Projeye ara verildi¤i dönemde Os-

tim Yat›r›m A.fi. ve Asya Finans des-
tek oldular. ‹lave ifller al›nd› ve proje
yeniden aya¤a kalkt›. Ostim Yat›r›m
A.fi. maddi manevi her türlü deste¤i
bize vermifltir ve proje tam anlam›yla
bir Ostim Yat›r›m projesidir.

Ayn› zamanda, bizim d›fl›m›zdaki
di¤er Ostim firmalar› da tedarikçi ola-
rak yer ald› bu projede. Malzeme ve
teçhizat mümkün oldu¤unca Ostimli
firmalardan karfl›land›. Bu projenin
tamamlanmas›n›n ard›ndan yeni pro-
jeler gündeme gelmeye bafllad›. Bun-
lar›n da Ostim’e büyük bir ifl potansi-
yeli sa¤layaca¤›na inan›yoruz. 

-Projenin Ostim’e ve ülkemize
katk›s› nedir sizce? 

-Bu projelerle birlikte bir termik
santralin tüm d›fl tesisleri, yerli olarak

üretilebilir hâle geldi ve ekonomiye
olumlu bir katk› sa¤land›. Di¤er sek-
törlere de örnek teflkil etti¤ini düflü-
nüyoruz bu projenin. Bundan sonra
kömüre dayal› termik santrallerin kö-
mür, maden ve kömür park sahalar›-
n›n yerli yap›labilece¤i inanc›nday›z.
Bu do¤rultuda giriflimlerde bulunu-
yoruz. Afflin-Elbistan’da Çöllolar Kö-
mür Fabrikas› ile Zonguldak’ta Eren
Enerji bünyesinde benzer bir tesis ku-
ruyoruz. Her iki projeyi birden yine
Ostim Yat›r›m'›n deste¤iyle yürütüyo-
ruz. Elbistan’daki C ve D Santralleri-
nin yap›m›nda, yine Ostim camias›n›n
hem proje hem imalat aflamas›nda
yer alabilece¤ini düflünüyoruz. Bu sa-
yede enerji sektöründeki yerli katk›
pay› günden güne artacakt›r.

Benzer tesisleri yurtd›fl›nda da kur-
mak için giriflimlerimiz bafllad›. Os-
tim’in imkânlar›n› ve potansiyelini
yurtd›fl›nda da göstermek istiyoruz.
Bunun için de yürütmekte ol-
du¤umuz projeler en önemli referans-
lar›m›z olacak. 

“‹hracat art›fl›ndan baflka 
moral kayna¤›m›z yok”

DDevlet Bakan› Kürflad Tüz-
men, Türkiye’nin ihracatta
daha çok k›sa zaman öncesi-

ne kadar hayal olarak
görülen rakamlara
h›zl› bir flekilde ulafl-
t›¤›na ve son rakam-
larla ihracatta 130
milyar dolar›n üzeri-
ne ç›k›ld›¤›na dikkat
çekti. 

“Bu noktalara hiç
kolay gelmedik. Bü-
yük mücadeleler ver-
dik. Yüksek faiz ve
afl›r› de¤erlenmifl kur
ortam›nda ihracatç›-
lar›n büyük özverile-
riyle bu ihracat ra-
kamlar›n› sa¤lad›k”
diye konuflan Tüzmen, flimdi 2012
için koydu¤umuz 200 milyar do-
larl›k ihracat hedefine biraz daha
yaklaflmak istediklerini anlatt›.

Tüzmen “Türkiye’nin flu anda
ihracat art›fl›ndan baflka bir moral
kayna¤› da yok. Türkiye art›k dün-
yada sayg›n bir d›fl ticaret ülkesi.
Bu baflar›lar ilerde çok anlat›la-
cak” dedi.

Uluslararas› ekonomilerde ve

d›fl piyasalarda yaflanan krize de-
¤inen Tüzmen konuflmas›n› flöyle
sürdürdü: 

“Kapitalizmin be-
fli¤inde çok ciddi
konjonktürel de¤i-
flimler yaflan›yor.
ABD’de iki mortgage
flirketi devletlefltiril-
di. Art›k buralarda
bile özel firmalar›n
yok olmas›na izin ve-
rilmiyor. ‹ngiltere’de
de bankalar ayn› du-
rumda. Avrupa ve
ABD ekonomilerinde
gerilemeler yaflan›-
yor. Bu durum teh-
ditler sundu¤u kadar
f›rsatlar da sunuyor.

Avrupa ekonomilerindeki yüzde
1’lik gerileme bizim ihracat›m›zda
da yüzde 3’lük gerilemeye neden
olacak. Avrupa’da firmalar el
de¤ifltiriliyor, evlilikler ve kon-
solidasyonlar yaflan›yor. Biz kendi
aram›zda birlik ve beraberlik
durumu sa¤larsak Avrupa’da yeni
pazarlara ulaflabiliriz ve nihai
tüketiciye do¤rudan ulaflacak yeni
zincirle oluflturabiliriz.” 

“Ostim’in potansiyelini
yurtdışında göstereceğiz”
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TTEKN‹K ve temel e¤itimlerle, fir-
malar›n çal›flmalar›n› gelenek-
sel yöntemler yerine daha bi-

linçli olarak gerçeklefltirdiklerini ifa-
de eden OST‹M E¤itim ve Dan›flman-
l›k Merkezi Genel Müdürü M. Burcu
Öztürk, "E¤itimlerimizin KOB‹’leri-
mize uzun vadede verimlilik olarak
yans›d›¤›n› gördük" dedi. Bugüne ka-
dar yaklafl›k 3 bin kiflinin e¤itimlere
kat›ld›¤›n› ifade eden Öztürk, sözle-
rine flöyle devam etti:

"E¤itim ve KOB‹ kavramlar›n› yan
yana koymak epeyce zordur. KO-
B‹'ler e¤itim almak istese de, e¤itim
yat›r›mlar›n›n geri dönüflünün za-
man almas› gibi nedenlerle bu zorla-
fl›r. OST‹M E¤itim ve Dan›flmanl›k
Merkezi’nin kurulmas› ile firmalara,
kaliteli ve ihtiyaca cevap veren e¤i-
timlerin, düflük maliyetle ve uygun
zaman dilimlerinde alabileceklerini
gösterdik. Böylece e¤itimi OST‹M’de
ifl yaflant›s›n›n bir parças› haline geti-
rerek KOB‹’lerimizde e¤itim kültürü-
nün süreklili¤ini sa¤lad›k. E¤itimleri-
miz, teknik, temel ve yönetsel yetkin-
lik e¤itimleri olmak üzere 3 ana bafl-
l›kta toplan›yor. Teknik Resim, Auto-
Cad, CNC, Ar-Ge, Kalite Yönetim Sis-
temi, Kurum Kültürü,  Proje Yöneti-
mi, Karar Alma Mekanizmas›, Za-
man Yönetimi gibi pek çok e¤itimi-
miz var. Bunlar›n yan›nda Liderlik,
‹ngilizce, ‹letiflim, Beden Dili, Moti-

vasyon gibi kiflisel geliflim e¤itimleri
de veriyoruz. E¤itimler, baflta OS-
T‹M’li firma çal›flanlar›ndan oluflan
kat›l›mc›lara, bunun d›fl›nda kendisi-
ni ilgili konularda gelifltirmek isteyen
ve ifl arama sürecine katk›da bulun-
mas› amac› ile e¤itimlerimize ilgi
gösteren kat›l›mc›lar›m›za hitap edi-

yor. 
Teknik e¤itim revaçta
OST‹M’de 5 bin adet firman›n e¤i-

tim birimi olarak öncelikli hedefi-
miz, KOB‹’lerimizin alanlar›na göre
ihtiyaç duyduklar› e¤itimleri tasarla-
mak. KOB‹'lere en kaliteli ve en dü-
flük maliyetlerde e¤itim hizmeti su-
narak firmalar›m›z›n teknik, yönetsel
ve temel yetkinlikler anlam›nda e¤i-
tim ihtiyaçlar›na yan›tlar üretebilme-
yi hedefliyoruz. En çok talep gören
e¤itimlerimiz teknik yetkinlik e¤itim-
leri. Sanayi bölgesi olmam›z nede-
niyle firmalar›n e¤itim ihtiyaçlar›n›n
bu yönde olmas› kaç›n›lmaz. Bu e¤i-
timler aras›nda özellikle CNC, Kay-
nak, D›fl Ticaret, Sat›fl Pazarlama gibi
uzmanl›k alan› e¤itimleri geliyor. Bu-
nun yan›nda yasal olarak zorunlu
olan e¤itimler de var. Bunlar; ‹fl Sa¤-
l›¤› ve Güvenli¤i, ‹lkyard›m ve Yan-
g›n E¤itimi. E¤itimlerimiz sonunda
kat›l›mc›lar›m›za e¤itimin konusu,
tarihi ve süresi ile ilgili bilgileri içe-
ren, e¤itmen ve OST‹M E¤itim ve Da-
n›flmanl›k taraf›ndan imzalanan kat›-

l›m belgesi veriyoruz. 

Sanayiciye çözüm ar›yoruz

E¤itimlerimizi 6 ayl›k dönemler
halinde planl›yoruz. Bu planlamalar
ihtiyaç duyulan alanlar tespit edile-
rek yap›l›yor. E¤itimlerimizin, sana-
yicinin ihtiyaçlar›na cevap verebile-
cek çözümleri beraberinde getirme-
sine özellikle dikkat ediyoruz. E¤itim
çal›flmalar›m›z› iki boyutta ele almak
gerekiyor. Bunlardan ilki, bölgemiz
öncelikli olmak üzere tüm Ankara ve
di¤er illeri de kapsayan gelifltirme
e¤itimlerimiz. ‹kincisi ise sanayide
yaflanan nitelikli eleman aç›¤›n›
gidermek için düzenlemifl ol-
du¤umuz mesleki yetifltirme e¤itim-
lerimiz. Burada iflsiz gençlerimiz 6
ay ila 1 y›l aras›nda de¤iflen kurs
programlar› ile e¤itim veriyoruz.
Bunu yaparak sanayicinin ihtiyaç-
lar›na cevap verebilecek nitelikte ve
gerekli pratik e¤itimleri alm›fl teknik
elemanlar yetifltirmeyi hedefliyoruz.
3 y›lda yaklafl›k 150 e¤itim faaliyeti
gerçeklefltirdik. 3 bine yak›n kat›l›m-
c› bu e¤itimlerimize kat›ld›. Bu y›l
e¤itimlerimize olan talebin geçmifl
y›llara nazaran daha fazla olaca¤›n›
tahmin ediyoruz. Gelecekte de bu
oran›n sürekli art›fl gösterece¤i
düflüncesindeyiz.”

(Hande Baflp›nar, HÜRR‹YET- Ankara)

OOST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Cemal Talu¤’u makam›nda ziyaret
etti. A¤ustos ay›nda görevine atanan
Talu¤’u tebrik eden Baflkan Ayd›n,
Rektörü Ostim’e davet etti. Ostim
Dan›flman› Nilüfer Ar›ak’›n da kat›l-
d›¤› ziyarette Ostim ve Ankara Üni-
versitesi aras›nda iflbirli¤i yap›lmas›-
na dair istekler dile getirildi. En ya-
k›n zamanda Ostim’i ziyaret etmek

istedi¤ini belirten Talu¤, üniversite
bünyesinde düzenleyecekleri toplan-
t› ve sunumlarla Ostim’i tan›tma
sözü de verdi. 

KOB‹'ler e¤itimlerle daha da bilinçli olacak
KOB‹'lerin e¤itimlerle daha bilinçli olarak çal›flt›¤›n› ifade

eden OST‹M E¤itim ve Dan›flmanl›k Merkezi Genel Müdü-
rü M. Burcu Öztürk, “E¤itimlerimizin KOB‹’lerimize uzun
vadede verimlilik olarak yans›d›¤›n› gördük” dedi.

KOB‹'lerin e¤itimlerle daha bilinçli olarak çal›flt›¤›n› ifade
eden OST‹M E¤itim ve Dan›flmanl›k Merkezi Genel Müdü-
rü M. Burcu Öztürk, “E¤itimlerimizin KOB‹’lerimize uzun
vadede verimlilik olarak yans›d›¤›n› gördük” dedi.

Ostim, Ankara Üniversitesiyle de 
iflbirli¤ine haz›rlan›yor
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OO
ST‹M OSB Yönetimi,  Os-
tim’deki üreten insanlar›n sa¤-
l›¤›n› ve güvenli¤ini sa¤lamak

için, bu alanda en yetkin kurulufl
olarak belirledi¤i Teamprevent Ltd.
fiti. iflbirli¤inde yine örnek bir uygu-
lamaya öncülük ediyor. Türkiye’de
KOB‹’ler için bir model oluflturup uy-
gulamay› ve tüm ülke düzeyine yay-
may› amaçlayan çal›flma için Ostim
Yönetimi ve firma yetkilileri aras›n-
da bir protokol imzaland›. Buna gö-
re, sisteme dahil olan iflyerlerinde
öncelikle acil tehlike oluflturabilecek
durumlar belirlenecek, bunlarla ilgili
önlemlerin al›nmas›ndan sonra, Te-
amprevent uzmanlar› taraf›ndan risk
analizi yap›larak iflyerindeki tüm
tehlikeler de¤erlendirilecek ve al›n-

mas› gerekli önlemler belirlenecek.
Risk de¤erlendirmesi sonucunda ge-
rek görülen iflyerlerinde ölçümler ya-
p›lacak ve çal›flanlar›n ‹SG konunda-
ki e¤itimleri deTeamprevent uzman-
lar› taraf›ndan verilecek. ‹flyerlerinin
acil durum planlar›, patlamadan ko-
ruma dokümanlar› uzmanlar taraf›n-
dan haz›rlanacak ve periyodik aral›k-
larla bunlar güncellenecek. Ayr›ca
yasal flartlar ve mevzuattaki de¤iflik-
likler izlenecek ‹flyerlerinin yasal
yönden uymas› gereken tüm kurallar
konusunda da iflyerlerine bilgilendir-
meler yap›lacak.

Çal›flma içinde yer almak tüm Os-
timli firmalar, OST‹M yönetiminden
veya Teamprevent uzmanlar›ndan
bilgi alabilirler.

11982 y›l›nda çelik sektöründe fa-
aliyete bafllayan Na-Me A.fi; gü-
nefl enerjisinden elektrik üreti-

mi, solar sistem ayd›nlat-
ma, su üstü ikaz ve ayd›n-
latma sistemlerinin yan› s›-
ra her türlü çelik konstrüksi-
yon, paslanmaz çelik korkuluklar,
oturma gruplar›, cephe ve kolon
kaplamalar, bayrak direkleri, deko-
ratif imalatlar, detay çözümleri ve
özel proje uygulamalar›, kompozit
›zgaralar ve konik direklerin üreti-
mini de gerçeklefltiriyor. 2006’dan
itibaren yenilenebilir enerji alan›na
a¤›rl›k veren Na-Me, özellikle dikey
eksenli rüzgâr türbinleri ile ilgileni-
yor. Günefl enerjisi ile sokak ayd›n-
latmas› üzerine de ürünler geliflti-
ren firma, Orta Do¤u ülkelerine de
ihracat yap›yor. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji
konusundaki eksikliklilerin üniver-
sitelerin de deste¤iyle yavafl yavafl
kapand›¤›n› düflünen Na-Me A.fi.
D›fl Ticaret Uzman› U¤ur Sa¤lam,
en büyük eksikli¤in devlet teflviki-
nin yeterli olmamas› oldu¤unu söylü-

yor. “Avrupa ülkelerinde devlet teflviki
çok yüksek. Günefl enerjisiyle üretti-

¤iniz elektri¤in artan k›sm›n›
devlete geri satabiliyorsunuz. Bu

da harcad›¤›n›z masraf› kat kat
karfl›l›yor” diyen Sa¤lam, hem üre-

tici için hem de bu sistemleri al›p evi-
ne kuracak kifliler için devlet teflviki-
nin ç›kmas›n› beklediklerini belirti-
yor. Na-Me A.fi. Kompozit Üretim So-
rumlusu Fulya Türkan Atay da tüke-
nen enerji kaynaklar› ve küresel ›s›n-
ma yüzünden, 5 sene içinde yenilene-
bilir enerji kaynaklar›n›n kullan›lma-
ya bafllanmas›n›n zorunlu olaca¤› gö-
rüflünde. Türkiye’de rüzgâr ve günefl
enerjisi bak›m›ndan verimli elektrik
üretimi gerçeklefltirilece¤ini düflünen
Atay, ürünleri gelifltirdiklerini ancak
seri üretimin talep do¤rultusunda
gerçeklefltirilece¤ini belirtiyor.  Avru-
pa Birli¤i 7. Çerçeve Program› KO-
B‹’ler ‹çin Araflt›rma - NEVAWIND

Projesinde yer alan tek
Türk firmas› olan Na-Me
yenilenebilir enerji ala-

n›ndaki çal›flmalar›na ve yat›r›m-
lar›na devam ediyor. 

ODTÜ-OST‹M iflbirli¤i 
daha da geliflecek

l
Ostim OSB Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Orhan Ayd›n,
OSB Müdürü Adem Ar›c›

ve bir grup yönetici ile bir süre ön-
ce atanan Rektör Prof.Dr. Ahmet
Acar’› ziyaret etti. Ostimliler rektö-
re yeni görevinde baflar›lar diledi.
Baflkan Ayd›n Ostim hakk›nda özet
bilgiler de vererek ODTÜ ile Tek-
nokent ve kümeleme çal›flmalar›
çerçevesinde yürütülen çal›flmalar›
aktard›. 

ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet

Acar Ostim’i yak›ndan tan›d›¤›n›,
potansiyelini bildi¤ini ve ODTÜ ile
eskilere dayanan üniversite-sanayi
iflbirli¤i projelerinin ve s›k› iflbirli-
¤inin daha da artarak devam ede-
ce¤ini söyledi. Prof. Acar, “Ostim’le
komflu say›l›r›z. Teknopark›m›z›n
bir bölümü Ostim’de. Geçmiflte
önemli operasyonlar›m›z olmufl.
Teknokent, Ar-Ge ve ö¤retim
üyeleri baz›ndaki iliflkilerin daha
kurumsal bir iliflkiye dönüflmesini
istiyoruz.”

Ostim’de ifl sa¤l›¤› güvenli¤i 
düzeyini gelifltirme projesi bafllat›ld›

Yenilenebilir
enerji zorunlu hâle gelecek
NA-ME
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HHer y›l geleneksel olarak düzen-
lenen OST‹M Organize Sanayi
Bölge Müdürlü¤ü iftar yeme¤i,

Ostim Mega Center’da Shane Resto-
ran organizasyonuyla gerçekleflti. Ye-
me¤e KOSGEB Baflkan Vekili Mustafa
Kaplan, TESK Genel Baflkan› Bendevi
Palandöken, AKP Genel Baflkan Yar-
d›mc›s› Bülent Gedikli, K›rflehir Mil-
letvekili Abdullah Çal›flkan, Kahra-
manmarafl Eski Milletvekili Mehmet
Ali Bulut, Sanayi Bakanl›¤› Müsteflar›
Yusuf Balc›, Savunma Sanayi Müste-
flar Yard›mc›s› ‹smail Tohumcu, Yeni-
mahalle Belediye Baflkan› Ahmet Du-
yar, TED Genel Baflkan› Selçuk Pehli-
vano¤lu, Eti Holding Genel Müdürü
Sebahattin Y›lmaz, Halkbank Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Hasan Cebeci,
At›l›m Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Abdurrahim Özgeno¤lu, OS‹AD Bafl-
kan› Nihat Güçlü, ORS‹AD Baflkan›
Özcan Ülgener, ASAD Baflkan› Hasan
Erdo¤an ve Ostim Ç›rak E¤itim ve
Ö¤retim Vakf› Baflkan› ‹brahim Kara-
koç’un da aralar›nda bulundu¤u yak-
lafl›k 500 davetli kat›ld›. 

Davette konuflma yapan OST‹M
OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, yerli üretimin önemine de¤i-
nerek bu tür giriflimlerin b›kmadan
usanmadan tekrar edilmesi gerekti¤i-
ni vurgulad›. Kümelenme projelerine
de dikkat çeken Ayd›n, OST‹M’in de
de¤iflik sektörlerde sinerji yaratmak
için bu çal›flmalara önem verdi¤ini
söyledi. Ayd›n, Ostim’de flu ana kadar
yenilenebilir enerji, savunma sanayi
ile ifl ve inflaat makineleri alanlar›nda
kümelenme çal›flmalar› bafllat›ld›¤›n›
belirtti. 

Yeme¤in ard›ndan Ostim, “Yerli
Üretimde Hazin Bir Öykü: Devrim
Otomobili”  belgeseli gösterildi. Ayr›-

ca davetlilere, “Devrim Otomobi-
li”nin öyküsünü anlatan kitapç›k da
da¤›t›ld›. 

ORS‹AD’›n sosyal 
dayan›flma iftar›

ORS‹AD’›n bu y›lki iftar yeme¤ine
her y›l oldu¤u gibi Sosyal Hizmetler
‹l Müdürlü¤ü’ne ba¤l› çeflitli yurtlar-
da kalanlar kat›ld›.  Seyranba¤lar›
Yafll› Ve Bak›m Merkzezi, Ümitköy
Huzurevi, Keçiören Belediyesi Güç-
süzler Yurdu, Etimesgut Belediyesi
Huzurevi Ve Yafll› Bak›mevi, Fatma
Üçer Yetifltirme Yurdu, Seyranba¤lar›
Erkek Yetifltirme Yurdu ‹le Atatürk
K›z Yetifltirme Yurdunda ö¤renciler
ve yafll›lardan oluflan bir topluluk ka-
t›ld›. 

Eski milletvekilleri, bölge meslek
ve sivil toplum temsilcileri de iftarda
haz›r bulundu. Bu arada Ankara Sos-
yal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü taraf›n-
dan ORS‹AD Baflkan› Özcan Ülge-
ner’e çocuk, genç, engelli ve yafll›lara
gösterdikleri geleneksel ilgi dolay›s›
ile teflekkür plâketi verildi.

Vali Önal Ç›rakl›k Vakf› 
iftar›na kat›ld›

Ostim Ç›rakl›k Vakf›’nca vak›f bina-
s›nda düzenlenen iftar buluflmas›na
Ankara Valisi Kemal Önal da kat›ld›.
KOSGEB Baflkan Vekili Mustafa Kaplan
ile KOB‹ dernek baflkanlar›n›n da haz›r
bulundu¤u iftarda Ostim Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Orhan Ayd›n, Ç›rak E¤i-
tim ve Ö¤retim Vâkf› Baflkan› ‹brahim
Karakoç ve YOYAV Baflkan› ‹brahim
Atefl birer konuflma yaparak ülkemiz-
deki vak›f hizmetleri ve karfl›l›k bekle-
meden yap›lan yard›mlar›n önemini
vurgulayan birer konuflma yap›tlar. 

Ankara Sosyal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü taraf›ndan ORS‹AD
Baflkan› Özcan Ülgener’e çocuk, genç, engelli ve yafll›lara gös-
terdikleri geleneksel ilgi dolay›s› ile teflekkür plâketi verildi.

S›cak bir ortamda geçen Ostim çal›flanlar›n›n geleneksel iftar buluflmas›nda
hediye çekilifli yap›ld›. Hediyeler Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ve
Baflkan Yard›mc›s› S›tk› Öztuna taraf›ndan takdim edildi.

Ostim Mega Center’daki Shane Restoran’da düzenlenen yerli üretim vurgu-
lu iftara Yenimahalle Belediye Baflkan› Ahmet Duyar, AKP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Bülent Gedikli ve KOSGEB Baflkan› Mustafa Kaplan da kat›ld›.

KOB‹ dostlar› iftarda bulufltu
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OOstim Yönetiminin gelifltirdi¤i
KÜMELENME projesi çerçeve-
sinde sektör lideri firmalarla,

meslek örgütleri, yerli ve yabanc› çö-
züm ortaklar› ile üniver-
site ve bilim çevrelerinin
kat›ld›¤› süreç toplant›la-
r› yap›l›yor.

Yenilenebilir Enerji
Kümesi’nin çal›flma prog-
ram› hakk›nda bilgi ve-
ren Enerji Kümesi Koor-
dinatörü Mete Ba¤dat;
dünyada ve ülkemizde
yaflanan enerji s›k›nt›s›-
n›n günefl rüzgâr, bi-
omass, jeotermal ve su
gibi kaynaklar›n daha et-
kin ve verimli kullan›l-
mas›n› zorunlu k›ld›¤›n›
söyledi. Yenilenebilir
enerji alan›n›n küresel boyutta dev
bir pazar oldu¤unu belirten Ba¤dat,
Türk giriflimcisinin ve KOB‹’lerin bu
sektörden rahatl›kla pay alabilecekle-
rini vurgulad›. 

Ba¤dat,“‹htiyaçlar›m›z›n büyük bir
ço¤unlu¤unu enerji kullanarak karfl›-
lar›z. Enerji sosyal hayat›m›z d›fl›nda
dünya siyasetine de yön veren bir
kaynak olmufltur. Bu nedenle 21. Yüz-
y›l› ekonomik ve politik güç olan
'enerji ça¤›' diye adland›rmak yanl›fl
olmayacakt›r. Enerji politikalar›n› be-
lirlemek, takip etmek, enerji pazar›n-
dan pay alabilmek için kurdu¤umuz
enerji küme çal›flmalar›na sanayi, ka-
mu ve üniversitelerin kat›l›m›n› bekli-
yoruz” dedi.

Ba¤dat, küme gelifltirme ekibi kur-
duklar›n›, kümeyi oluflturan sanayi,
üniversite ve kamu kurumlar› ile irti-
bata geçtiklerini, bu yolla her grubun
ihtiyaç analizleri yap›larak, kurumlar
aras› entegrasyonla sinerji yarat›lma-
s›n› hedeflediklerini belirtti. 

Ba¤dat, kümelenme için çözüm or-
ta¤› olabilecek giriflimci ve teknoloji
gruplar› ile temas kurduklar›n›, bu
ba¤lamda üniversitelerle Ar-Ge konu-
lar›nda söylefli ve çal›fltay düzenledik-

lerini, enerji sektörüne ve kümeye il-
giyi art›racak Ostim Enerji park› pro-
jesi üzerinde çal›flt›klar›n› bildirdi.

Ostim Yenilenebilir Enerji Kümesi
geçti¤imiz günlerde Al-
man LVI grubuyla enerji
kümesi yap›s› ve olufltu-
rulabilecek iflbirli¤i ko-
nular›nda toplant› dü-
zenledi. Küme ekibinin
ayr›ca, ODTÜ Tekno-
kent yönetimi ile iflbirli-
¤i çal›flmalar› da devam
ediyor. 

Enerji sektörünün lo-
komotifi niteli¤indeki
14 firma kümeleme
projesi sürecine aktif
olarak kat›ld›klar› bildi-
rildi. Ostim Enerji Kü-
mesi sürecinde yer ald›-

¤› bildirilen firmalar flunlar: 2M Mü-
hendislik, Bigtek, BMS, Desansan, Di-
gitech, Dünya Prestij, ‹nopark, ‹stek,
Name, Pars Makina, RKC, Temisan,
Transav›a, Yalç›n Akü. Ostim Yenile-
nebilir Enerji Kümesi’nin çal›flmalar›
yap›m› devam eden www.ostimener-
jik.com adresinden takip edilebilecek.

KOB‹’ler için potansiyeli 
yüksek yat›r›m alan› 
GÜNEfi

Güneflten enerji elde etmek, güne-
flin do¤uflundan bat›fl›na kadar at-
mosferin içine verdi¤i ›s› ve ›fl›¤›, in-
sanlar›n ihtiyaç duydu¤u elektrik ve
proses ›s› (s›cak su ve buhar gibi) ihti-
yac›yla buluflturup yararlanmakla
mümkün oluyor. Burada as›l kaynak
günefl ve her gün yenileniyor. Güne-
flin ulaflt›¤› yere bir düz depolay›c› ko-
yuldu¤unda bunun ›s›s›yla 70–80 de-
rece su elde etmek mümkün. Bugün
bu sistem, Türkiye’de yayg›n olarak,
ancak verimsiz kullan›l›yor. Oysa ‹s-
veç gibi günefli çok az gören bir ülke-
de bile d›flar›da s›cakl›k -4 dereceyken
günefl toplay›c›s›ndan 70 derece su el-
de edilebiliyor.

Y
›llar›n tecrübesinden süzülen
atasözlerimiz birçok teorinin
s›k›c› detaylar›na girmeden

konular› ne de güzel özet-
ler. Bu aralar herkes
ABD’de bafllayan, Uzak
Do¤u ve Avrupa’y› yak›n-
dan etkileyecek olan glo-
bal hareketlili¤in ülkemize
yans›mas› nas›l olacak di-
ye soruyor? Her olayda
oldu¤u gibi ülke insan› he-
men kafas›ndaki fikri ayr›-
ma göre yine ikiye bölün-
dü. 

“Türkiye bu krizden et-
kilenir mi?” sorusunu so-
ran sanayici dostlar›m›z›n
ö¤renmek istedi¤i hususlar bu krizin
nedenleri, iktisat teorisinde ne gibi
de¤iflikliklere yol açaca¤›, ne kadar
devam edece¤i, hangi kuruluflun sa-
hibinin kim olaca¤› falan de¤il. On-
lar›n sordu¤u tek soru var: “beni
nas›l etkiler?” “ne yapmal›y›m?”
Bence bu global geliflmelerin KO-
B‹’lerimizi nas›l etkileyece¤i, sadece
KOB‹ sahiplerinin de¤il, hepimizin
kafa yormas› gereken bir husustur.
Çünkü ekonomik aktörlerimiz ara-
s›nda, di¤erlerini de ayakta tutan en
önem vermemiz gereken oyuncu
KOB‹’lerdir.

Global geliflmelerin Türkiye’yi
nas›l etkiledi¤ini de¤erlendirebilmek
için öncelikle gelir tablosu ve bilan-
ço kavram› üzerinde durmak istiyo-
rum. Hem flirketler, hem de devlet-
ler katma de¤er ürettikleri ölçüde
problemle karfl›laflmazlar. Katma
de¤erin takibini flirketler gelir tablo-
lar›yla, devletler de Milli Gelir he-
saplamalar›yla yaparlar. Her ikisinin
amac› da yapt›klar› yat›r›mlarla en
yüksek katma de¤eri üretebilmektir.
fiirketler yapt›klar› yat›r›mlar› bilan-
çolar›nda takip ederler. Bilanço
hem ne kadar yat›r›m yap›ld›¤›n›
gösterir, hem de yap›lan yat›r›m›n
borçla m› yoksa özkaynakla m› ya-
p›ld›¤›n› gösterir. Özkaynak ise ayn›
zamanda flirketin sahipli¤ini göste-
rir. fiirket sahibinin de¤iflmesi elbet-
te iflletmenin gelirinin düfltü¤ü anla-
m›na gelmeyecektir. Dolay›s›yla ga-
zetelerde sürekli okudu¤umuz büyük
flirketlerin orta¤›n›n de¤iflmesi, yeni
orta¤›n flu ya da bu flah›s, kurum
veya kamu olmas›, flirketlerin gelir
tablosuyla de¤il bilançosuyla ilgilidir.
Diyebilirsiniz ki: “flirketlerin aktifleri
karfl›l›ks›z kald›¤›, eridi¤i için borçla-
r›n› ödeyemiyorlar, iflçi ç›kart›yorlar,
faaliyetlerini durduruyorlar ve hatta

iflas noktas›na geliyorlar, bu do¤al
olarak gelir elde edemeyecekleri an-
lam›na gelmez mi?” Do¤rudur. An-

cak flirketler zarar etme
süreçlerinin sonunda if-
las noktas›na gelirler.
Yeni ortakla birlikte flir-
ketler, yeniden gelir ya-
ratmaya bafllayacakt›r.
Yani bir orta¤›n bir flir-
keti sat›n almas› s›f›r
noktas›d›r. ABD’de en
az›ndan bugüne kadar
el de¤ifltiren firmalar s›-
f›r noktas›na kadar olan
süreçlerini tamamlam›fl-
lar, yeni bir bafllang›ç
noktas›na gelmifllerdir.

ABD finans piyasas›nda yaflananla-
r›n milli gelirleri üzerinde çok ciddi
bir olumsuz etkisi (en az›ndan flimdi-
lik) görülmemektedir. Nitekim baz›
ekonomistlerin “resesyon” tahmin-
lerine ra¤men ABD ekonomisi kü-
çülmemifl, hatta ikinci çeyrekte bek-
lentinin üzerinde (güncellenen oran
%3,3’tür.) büyümüfltür.

Türkiye’nin dünya d›fl ticareti
içindeki pay›, dünya milli geliri için-
deki pay›, dünya üretimindeki pay›,
dünya yat›r›mlar› içindeki pay› gibi
oranlara bakt›¤›m›zda (ki bu oranlar
afla¤› yukar› %1 civar›ndad›r) flunu
söylemek zannederim çok yan›lt›c›
olmaz: “Türkiye bir kriz yaflayacak-
sa bu d›fl dinamiklerden daha çok iç
dinamiklerden kaynaklanacakt›r.”
Baz› bürokratlar›m›z Türkiye’nin
flans›n›n finansal enstrümanlar›n
ABD’deki kadar geliflmemesi oldu-
¤unu söylediler. Yani ABD’nin
problemi derin finansal piyasalara
ve geliflmifl finansal enstrümanlara
sahip olmas›d›r. Yani gerçekten bü-
yük bafl›n büyük derdi oluyor.

Türkiye’de ise sürekli artan cari
aç›k, reel faizlerin yüksekli¤i, vergi
yükü (özellikle dolayl› vergilerin afl›r›
yüksekli¤i ve maliyet art›r›c› etkisi),
elektrik fiyatlar›ndaki ve di¤er mali-
yetlerdeki art›fllar KOB‹’leri zaten
sürekli kriz ortam›nda rekabet etme-
ye zorlamaktad›r. ‹hracat yapmaya
çal›flan bir flirket için 2002 y›l› so-
nunda 1,65 YTL olan 1 dolar›n bu-
günkü fiyat›n›n 1,23 YTL oldu¤unu
düflünün. Yurt d›fl› pazarlardaki re-
kabette ne büyük dezavantaj…

Gerçekten Türk atasözleri, teori-
nin s›k›c› detaylar›na girmeden ko-
nular› özetler. Bafl ister büyük ol-
sun, ister küçük “bafl›n› acemi ber-
bere teslim edenler cebinden pamu-
¤u eksik etmesin.”

Abdullah Çörtü
acortu@hotmail.com

Büyük bafl›n büyük derdi olur

KOB‹’lerin Penceresinden    Manzara

YEN‹LENEB‹L‹R Enerji Kümesi kuruluyor
OST‹M, çeflitli sektörlerde KÜME

kurma çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Ostim OSB yönetimi sektörün
potansiyelini ve güncelli¤ini
dikkate alarak Yenilenebilir
Enerji sektöründe de KÜMELE-
ME hamlesi bafllatt›. 

TTürkiye, Japonya’ya rüzgâr tür-
bin Kanatlar› ihraç ediyor. AL-
KE ‹nflaat Yönetim Kurulu Bafl-

kan Yard›mc›s› Levent Kemalo¤-
lu’nun yapt›¤› aç›klamaya göre, AL-
KE ‹nflaat A.fi, Japon FUJI HEAVY
INDUSTRIES firmas› için 2.0 MW
gücündeki rüzgar türbinlerinde kul-
lan›lmak üzere, kompozit malzeme-
den üretti¤i 39 metre boyundaki ka-
natlar›n teslimine bafllad›. 

‹zmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesinde kurulu 20 bin metrekare
kapal› alana sahip ALKE Eflref Atalay
Tesisleri’nde, Germanische Loyd
(GL) Üretim Yeterlilik Sertifikas›
alan ALKE, Türkiye'de ilk olarak hem
kanat dayan›kl›l›k testi yap›p, hem
de GL sertifikas› alabilen ilk tesis ol-
ma özelli¤ine de sahip bulunuyor.
Bu tesislerde y›lda 600 adet türbin
kanad› ve 100 adet 80 metrelik tür-

bin kuleleri imal edilecek. 700 kifli-
nin istihdam edilmesi ve 80 milyon
Euro gelir elde edilmesi planlan›yor.
Tamam›na yak›n› ihraç edilecek olan
üretimde yerli katk› pay› yüzde 85
düzeyinde bulunuyor. 

Türkiye, Japonya’ya rüzgâr
kanatlar› ihraç ediyor



EK‹M 2008ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 1717

Türkiye, elektri¤e günefl enerjisiyle kavuflacak
Emekli ö¤retmen Bahtiyar Öziçi

taraf›ndan 2003 y›l›nda kurulan
Desan San Elektrik Elektronik,

solar enerji sistemleri üzerine faali-
yet gösteriyor. Deneyimlerini sanayi-
ye aktarmay› ve günefl enerjisi kulla-
n›m›n›n Türkiye’de yayg›nlaflmas›n›
amaçlayan Öziçi, Ostim’in Yenilene-
bilir Enerji Kümesinde de yer al›yor.
Günefl enerjisinin Türkiye’de flimdiye
kadar yayg›nlaflamamas›n›n nedeni-
nin biriktirilen ak›m› saklayamamak
oldu¤unu söyleyen Öziçi, elektri¤i
depolay›p gece ve k›fl aylar› gibi gü-
neflin olmad›¤› saatlerde de günefl
enerjisinden yararlanmay› sa¤laya-
cak sistemler gelifltiriyor.

‹vedik Organize Sanayii’nde bulu-
nan Desan San’da günefl enerjisi kul-
lanacak elektrik devreleri üretilirken,

üniversitelerin deste¤iyle de bunlar›n
kurulumu sa¤lan›yor. Öziçi, flimdiye
kadar günefl enerjisiyle çal›flan sokak
lambalar›n›n elektrik devrelerinin
üretimini gerçeklefltirmifl. Tokat Zile
Ticaret Borsas›, Gazi Üniversitesi ve
Gazi Osman Pafla Üniversitesi ile bo-
dur meyve a¤açlar›n›n damla sulama
sistemiyle sulanmas› ve sulama mo-
torlar›n›n da solar sistemlerle çal›flt›-
r›lmas› üzerine ortak bir proje haz›r-
l›yor. Günefl enerjisinin, elektri¤in
gitmedi¤i pek çok yerde; sit alanlar›,
tarihi alanlar, mesire yerleri, orman-
lar›n belli bölgeleri, askeri bölgeler,
viyadükler gibi yerlerde de rahatl›kla
kullan›labilece¤ini belirten Öziçi, he-
definin günefl enerjisiyle çal›flan ak›l-
l› evler tasarlamak oldu¤unu söylü-
yor. 

Günefl enerjisi sistemi-
nin bir tek kurulum mali-
yeti oldu¤unu, ama kul-
lan›m s›ras›nda baflka
hiçbir maliyeti olmad›¤›-
n› belirten Öziçi, sistemin
kendini 4–5 y›l içinde
amorti edebilece¤ini ifa-
de etti. Öziçi, Türkiye’nin
günefl alma bak›m›ndan
verimli bir bölgede oldu-
¤unu, bunun içinde ihti-
yaçtan fazla enerji üretip
yurtd›fl›na sat›labilme
potansiyeli oldu¤unu da
sözlerine ekledi. Günefl
enerjisi kullanabilmek
için gerekli olan günefl
pillerinin yurtd›fl›ndan
temin edildi¤ini ve bu
yüzden de kurulumun
masrafl› oldu¤una dikkat
çeken Öziçi, Gazi üniver-
sitesinden araflt›rmac›lar-
la birlikte günefl pillerini
Türkiye’de üretmek için
araflt›rmalar yapt›klar›n›
ancak bunun gerçek-
leflebilmesi için devlet
deste¤i olmas› gerekti¤ini
de ekledi. 

Yenilenebilir enerjide Ostim’e kamu deste¤i 
EEnerji tesislerinin imalat›, kurul-

mas›, iflletilmesi ve bak›m hiz-
metleri alan›nda faaliyet göste-

ren tek kamu kurumu olan Temsan,
yenilenebilir enerji alan›nda da öne
ç›kan kurulufllardan biri. Özellikle
hidroelektrik santrallerin imalat›,
montaj› ve bak›m› konusunda uz-
man olan Temsan, günefl ve rüzgâr
enerjilerinden elektrik üretmek için
de projeler gelifltiriyor. Temsan, ye-
ni oldu¤u bu iki alanda üniversite
deste¤ini de alarak Ar-Ge çal›flmala-
r›n› devam ettirirken, bir yandan da
Ostim Yenilenebilir Enerji Kümesi
içinde yer alarak sanayicilerle iflbir-
li¤ine gidiyor. 

Temsan Genel Müdürü Osman
Kadakal, Ostim’le iflbirli¤ine giderek
enerji alan›nda daha kolay ve h›zl›

üretim yapacaklar›n› belirterek bu
sayede kurulum maliyeti yüksek
olan bu sistemleri daha ucuza üre-
tebileceklerini söyledi. Kadakal, sa-
nayinin organizasyon becerisi ve ka-
munun gücünü alarak Temsan ve
Ostim çat›s› alt›nda birleflmenin, bu
alanda ihracat›n yolunu da açaca¤›-
n› da belirtti. fiu anda Merzifon’da
bir park›n sokak ayd›nlatma sistemi-
ni günefl enerjisinden yararlanarak
yapt›klar›n› ekleyen Kadakal, enerji
verimlili¤i ve yenilenebilir enerji ko-
nusuna Temsan’›n da büyük önem
verdi¤ini vurgulad›. Yenilenebilir
enerji sistemlerinin çevre ve ülke
ekonomisine çok büyük katk› sa¤la-
yaca¤›n› ve d›fla ba¤›ml›l›¤› azalta-
ca¤›n› ifade eden Kadakal, küme-
lenme çal›flmalar› sonucunda ger-

çekleflecek üretimin Ostim sanayisi
için de önemli bir kaynak olaca¤›n›
ve pek çok kifliye de ifl imkân› sa¤la-
yaca¤›n› sözlerine ekledi. 

Temsan Daire Baflkan› ‹brahim
Demirhan da Türkiye’de üretilen
enerjinin talebi karfl›lamad›¤›n› be-
lirterek, enerji konusunda haz›rla-
nan yeni yasa tasar›s›n›n da Türki-
ye’deki yenilenebilir enerji kaynak-
lar›n›n de¤erlendirilerek bunlardan
enerji üretilmesi ve enerji aç›¤›n›n
kapat›lmas› yönünde oldu¤una dik-
kat çekti. Bu alanda daha çok özel
sektörün ön plana ç›kt›¤›n› vurgula-
yan Demirhan, Temsan’›n da yapt›¤›
projelerle yenilenebilir enerji kay-
naklar›n›n Türkiye’de faaliyete geç-
mesi için gerekli deste¤i verece¤ini
söyledi.

Osman 
Kadakal

‹VED‹K Organize Sanayii’nde bulunan Desan San’da günefl
enerjisi kullanacak elektrik devreleri üretilirken, üniversite-
lerin deste¤iyle de bunlar›n kurulumu sa¤lan›yor. Sadece
kurulum maliyeti gerektiren günefl enerjisi sistemleri 4-5
y›lda kendini amorti ediyor.
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FFederal Almanya Ekonomi ve Teknoloji
Bakanl›¤›’n›n (BMWi) deste¤iyle ve Al-
manya Enerji Ajans›’n›n (DENA) iflbirli-

¤inde 4 Kas›m - 7 Kas›m 2008 tarihleri ara-
s›nda Almanya’ya Yenilenebilir Enerjiler
“Made in Germany” konulu  ifl ziyareti orga-
nize ediliyor. Ziyaret program› Gelsenkirc-
hen ve Köln flehirlerini kapsayacak.

Program Türkiye’de bu alanda faaliyet
gösteren ve Almanya’da yenilenebilir enerji
teknolojileri sektöründen ürün, hizmet, tem-
silcilik ve iflbirli¤i arayan firmalara, kurum
ve yerel yönetim temsilcilerine hitap ediyor.
Ziyaret program›n ayr›nt›l› gündemi Türki-
ye’den kat›lan firmalar›n/kurulufllar›n profi-
line ve taleplerine dönük olarak organize

ediliyor.  
Gezi kapsam›nda kat›l›mc›lara
flu imkânlar sunulacakt›r:
n Günefl enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeoter-

mal enerji, hidroelektrik enerji, biyodizel ve
at›klardan enerji kazan›m› konular›ndaki
teknolojik geliflmeler ve ürünlere iliflkin gün-
cel bilgiler ve firma ba¤lant›lar›

n Yenilenebilir enerji alan›nda somut ör-
neklerin görülebilece¤i tesis ziyaretleri

n Türkiye’den kat›lan firma ya da kuru-
luflun taleplerine hitap eden olas› iflbirli¤i
partnerlerinin bulunmas› ve ifl görüflmesinin
organizasyonu

n Yenilenebilir enerjilerin iç ve d›fl kay-
nakl› finansman imkanlar› üzerine bilgi.

Yenilenebilir Enerjiler ‹fl Gezisi
Türkiye’den Almanya’ya Ticari Gezi. 04 Kas›m
2008 - 07 Kas›m 2008. “Made-in-Germany.”

EK‹M – KASIM 2008 GENEL FUAR TAKV‹M‹
n Tarih: 07-12.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: TATEF 2008

12.Uluslararas› Metal ‹flleme ve Tekno-
lojiler

n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy –
‹stanbul 

n Tarih: 07-12.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: CeBIT Biliflim Eura-

sia - Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri
n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi –

‹stanbul 
n Tarih: 09-12.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: 21.Uluslararas› Ya-

p› 2008 Ankara Fuar›
n Yer: ANFA Alt›npark Fuar Merkezi –

Ankara
n Tarih: 09-12.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: SODEX-‹ZM‹R

2008 - Is›tma, So¤utma, Havaland›rma,
Yal›t›m, Pompa, Vana

n Yer: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› - ‹z-
mir

n Tarih: 16-19.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: KONELEX 2008

3.Elektronik, Elektromekanik, Enerji
Üretimi, Otomasyon ve Ayd›nlatma Fu-
ar›

n Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fu-
ar Merkezi - Konya

n Tarih: 16-19.10.2008

n Fuar Ad› – Konusu: Konya 2.Yan Sana-
yileri 2008 - Yan Sanayii

n Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fu-
ar Merkezi – Konya 

n Tarih: 16-19.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: Annofer 2008 - An-

kiros 2008 8.Uluslararas› Demir D›fl›
Metaller Teknolojileri, Makine ve
Ürünleri - Demir D›fl› Metaller Tekno-
lojileri, Makine ve Ürünleri

n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi -
‹stanbul

n Tarih: 22-25.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: Otomotiv 2008

14.Uluslararas› Otomotiv Yan Sanayi,
Yedek Parça Servis Ekipman ve Aksesu-
arlar›

n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi - Yeflilköy
n Tarih: 16-19.10.2008
n Fuar Ad› – Konusu: 14.Uluslararas› Ya-

p› 2008 ‹zmir Fuar› - Uluslararas› Yap›,
‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri

n Yer: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› – ‹z-
mir

n Tarih: 30.10.2008 - 02.11.2008
n Fuar Ad› – Konusu: 22.Elekon ve Oto-

masyon'08 -  Enerji, Elektrik,  Elektro-
nik, Otomasyon, Ölçme, Koruma.

n Yer: ANFA Alt›npark Fuar Merkezi -
Ankara.

11986 y›l›nda elektrik tesisat, s›hhi tesisat
ve teknik malzeme sat›fl› ile ticari hayata
bafllayan Serdaro¤lu, ikinci kuflak yöneti-

cisi Onur Serdaro¤lu’nun yö-
netiminde yaklafl›k 4 ayd›r
Ostim’de faaliyet gösteriyor. 

‹nflaat ve makine sektörleri-
ne yönelik mekanik tesisat sa-
t›fl› yapan Serdaro¤lu, M›s›r
ve Dubai gibi Arap ülkeleriyle
de çal›fl›yor. Faruk Akp›nar,
Ali Serdaro¤lu ve Faik Serda-
ro¤lu orakl›¤›ndaki firmaya, 1993 y›l›nda ek-
lenen FAF Vana ise PN 6, PN 10 ve PN 16 kü-
resel vanalar, globe vanalar, çek valf, kelebek
vanalarda imalat gerçeklefltiriyor. Sektörün

gerekliliklerini takip ederek müflterilerine en
iyi hizmeti vermeye çal›flan Serdaro¤lu, müfl-
terileri ile olan iliflkisini her zaman ön planda

tutmay› ilke haline getirmifl.
Dünyan›n önde gelen marka-
lar›yla ifl ortakl›klar› geliflti-
ren ve teknoloji devlerini Tür-
kiye pazar›na sunan firma,
mekanik tesisat sektörünün
yan› s›ra endüstri ve sanayi
alan›nda da malzeme tedarik
ve hizmetlerini sürdürmeye

devam ediyor. Ostim’deki yeni ma¤aza ile çok
farkl› bir müflteri kitlesiyle karfl›laflt›klar›n›
belirten Onur Serdaro¤lu, bu yeni pazarda da
baflar›l› olacaklar›na inan›yor.

Tesisat alanında deneyimli firma Ostim’de
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A
nkara Sanayi Odas› Bafl-
kan› Nurettin Özdebir’den
ve çal›flmalar›ndan kö-

flemde s›k s›k bahsetti¤imi hat›r-
layacaks›n›z. Nurettin baflkan bu
günlerde yo¤un bir flekilde küre-
sel ›s›nma ve tar›m sektörüne
odakland›. Tar›m sektörünün
sorunlar› üzerine çal›flmalar ya-
p›yor, raporlar haz›rlat›yor ve
kamuoyunun dikkatini g›da ve
endüstriyel tar›m ürünlerinin
h›zla artan fiyatlar› üzerine çek-
me¤e çal›fl›yor. Keflke bütün
baflkanlar ASO Baflkan› Özde-
dir gibi olsa.

ASO’nun çevreci ve sosyal
sorumluluk sahibi baflkan› ile
Türk tar›m›n›n yap›sal sorunlar›-
n› konufltuk. Söyledikleri özetle
flöyle:

Ekilmeyen Tar›m Arazileri
Dünyada, g›da ve endüstriyel

tar›m ürünlerinin fiyatlar› son
y›llarda h›zl› bir art›fl göstermifl-
tir. Önümüzdeki dönemde de
g›da fiyatlar›, zaman zaman dü-
flüfller olsa da, esas olarak art›fl
trendini sürdürecek gibi görün-
mektedir. Görünen o ki dünya-
da ucuz g›da dönemi sona er-

mifltir.
G›da ve endüstriyel tar›m

ürünlerinin fiyatlar›ndaki art›fllar
tar›m politikalar›m›z›n gözden
geçirilmesi ve tar›m sektörünün
yap›sal sorunlar›n›n çözümü için
yeni yaklafl›mlar getirilmesinin
zorunlu oldu¤unu ortaya koy-
mufltur.

Tar›m›n yap›sal sorunlar›n›n
bafl›nda ölçek sorunu gelmekte-
dir. Miras hukuku nedeniyle
parçalanan küçük arazilerde ve-
rimlili¤i art›rman›n ne kadar güç
oldu¤u aç›kt›r. Ancak bu soruna
hukuki bir çözüm getirme giri-
flimleri çeflitli nedenlerle baflar›-
s›zl›¤a u¤ram›flt›r. Kan›m›zca ar-
t›k konuya farkl› bir aç›dan yak-
laflmak ve sorunun piyasalar ta-
raf›ndan çözümü için gerekli
flartlar› sa¤lamak gereklidir.

Ülkemizde tar›m arazileri pi-
yasas› oluflmam›flt›r. Bu nedenle
arazilerin paylafl›m›nda sorun
yafland›¤› gibi ço¤u durumda
arazinin sahibini bile tespit et-
mek mümkün olamamaktad›r.
Bu sorunun çözümü için al›n-
mas› gereken ilk tedbir, ekilme-
yen tar›m arazilerinin cezaen
vergilendirilmesidir. Bu vergiyi
ödemek istemeyenler arazilerini
ya ekecek ya da satacaklard›r.
Böylece arazi ihtilaflar›n›n çözü-
mü de kolaylaflacakt›r. Ancak,
bu ihtilaflardaki çözümsüzlü¤ün
di¤er bir nedeni de izale-i fluyu
davalar›n›n maliyetidir. Bu mali-
yet, bazen arazinin de¤erinin
üzerine bile ç›kabilmektedir. Bu
nedenle, bir süre için tar›m ara-
zilerindeki izale-i fluyu dava ma-
liyetlerinin s›f›rlanmas› bu dava-

lar›n k›sa sürede sonuçlanmas›-
n› sa¤layacakt›r.

Tar›msal ‹flletmelere Tüzel Ki-
flilik

Di¤er bir konu da tar›msal ifl-
letmelere tüzel kiflilik kazand›r›l-
mas›d›r. Tar›mda verimlili¤in
düflük oldu¤unu biliyoruz ancak,
bunun iflletme baz›ndaki özel
nedenlerini tespit edecek veri-
lerden yoksunuz. Tar›msal ifllet-
melere tüzel kiflilik kazand›rmak
bu konuda mesafe kat etmemizi
sa¤layacakt›r. 

Tar›msal politikalar›m›zda
di¤er bir boflluk da geneti¤ine
müdahale edilmifl tohumlar hak-
k›ndaki mevzuat eksikli¤idir. Bu
konuyu tart›flmak ve bir sonuca
ba¤lamak zorunday›z. Aksi tak-
dirde tar›msal üretimde verim-
lilik art›fl›n› sa¤layamaz ve
tar›m›m›z›n rekabet gücünü
azaltm›fl oluruz. 

Tar›msal ürün fiyatlar›ndaki
art›fl, tar›m politikalar›n› gözden
geçirmek ve tar›m›n rekabet
gücünü art›rmak için bir f›rsat
sunmaktad›r. Bu f›rsat› mutlaka
iyi de¤erlendirmeli ve tar›m
politikalar› ürün destek fiyat›

Veli SARITOPRAK
velisaritoprak@gmail.com

Çevreci baflkandan
ilginç öneriler


