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KOSGEB’in gözdeleri belli oldu

Atama sonrası bir açıklama ya-
pan Mustafa Kaplan, gösteri-
len irade ve kendisine duyu-

lan güvene layık olmaya çalışacağını 
söyledi. Bu atamanın KOSGEB’in 
yeni dönem hazırlığı içerisindeyken 
gerçekleşmesinin kurum için olumlu 
bir gelişme olduğunu belirten Kaplan, 
“Yeni bir dönemin içindeyiz. Bu yeni 
dönemde, hizmet ve ticaret sektörleri 
de hedef kitlemize dahil olacak. Yeni 
destek modellerimizle KOBİ’lerimizin 
her zaman yanında olmaya devam 
edeceğiz. Kurumdaki arkadaşlarımızla 
birlikte, ekip ruhu içinde ve Bakanımı-
zın liderliğinde KOSGEB’i daha iyi 
günlere taşıyacağız” dedi.

Abdullah ÇÖRTÜ

Şefik ÇALIŞKAN

Arzu AKAY

Atilla ÇINAR

Veli SARITOPRAK

Soner SELÇUKLU

 8’de

 12’de

 6’da

 2’de

 17’de

 11’de

Ostim Medya A.Ş. 
Adına İmtiyaz Sahibi

Orhan AYDIN

Genel Yayın Koordinatörü
Kemal ÇEKÜÇ

Yayın Kurulu
Orhan AYDIN
Sıtkı ÖZTUNA

Bünyamin KANDAZOĞLU
Ümit GÜÇLÜ

Editör 
Ferit ÇAYLAK 

Görsel Tasarım
Barış YURTSEVER

Prodüksiyon : 

REKLAM REZERVASYON
0 312 385 58 20 - 21

Baskı : Dünya Yayıncılık A.Ş. 

YÖNETİM MERKEZİ
Uzayçağı Cad. Uzayçağı Ticaret Merkezi 

No:29/47 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21

Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,           
KOSGEB tarafından verilecek hiz-
metler ve desteklerden yararlanacak 

KOBİ’lerin sektörel ve bölgesel önce-
liklerini belirledi. KOSGEB tarafından 
verilecek hizmetler ve desteklerden ya-
rarlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel 
Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Ka-
rar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara 
göre madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, 
elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üreti-
mi ve dağıtımı, su temini, idari ve destek 
hizmetler, inşaat, ulaştırma ve depolama 
sektörlerinin tüm alt alanları KOSGEB 
tarafından öncelikli olarak desteklenir-
ken, toptan ve perakende ticaret (alkollü 
içecek toptan ticareti hariç), konaklama 
ve yiyecek hizmeti (barlar, tavernalar, 
kahvehaneler hariç), bilgi ve iletişim (si-
nema fi lmi ve ses kaydı hariç), mesleki, 
bilimsel ve teknik faaliyetler, kültür, sa-
nat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer 
hizmet faaliyetleri de bu kapsamda yer 
alacak. KOSGEB tarafından uygulana-
cak bilgilendirme, bilinçlendirme ve yön-
lendirme hizmetlerinden öncelikli sektör-
ler listesinde yer almayan sektörlerdeki 
KOBİ’ler ve girişimciler de yararlandırı-
labilecek. Bu uygulama bölgesel ekono-
mik duruma göre sekillendirilecek.

Bölgesel dağılım önceliği
 

 KOSGEB tarafından yürütülecek 
program, proje, hizmet ve desteklerin 
özelliği dikkate alınarak; coğrafi  uy-
gulama alanlarına göre değişen destek 
oranı, destek limiti, kota ve kontenjan 
uygulamaları KOSGEB tarafından ger-
çekleştirilebilecek. 14 Temmuz tarihli 
yeni teşvik sistemindeki bölgesel ka-
demelendirmeye göre sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi düşük olan bölgelerde 
kalkınmayı sağlama ve istihdamı artırma 
amacı, öncelikli olarak gözetilecek. 

 Bu arada, Küçük ve Orta Ölçekli Sana-
yi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Destek-
lenmesi amacıyla KOSGEB tarafından uy-
gun koşullarda fi nansal destek sağlanması 
hakkında karar’da değişikliğe giden karar’a 
göre, 1’inci ve 2’inci maddelerde yer alan 
sanayi işletmeleri ibareleri “işletmeler” ola-
rak değiştirildi. 3’üncü maddede yer alan 
sanayi işletmeleri ibaresi ise küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler şeklinde düzeltildi. 
Kaynağın oluşumunu düzenleyen 5’inci 
maddede yer alan “sanayi işletmelerine” 
ibaresi “işletmelere”, “sanayi işletmelerini” 
ibaresi “işletmeleri” şeklinde düzenlendi.

Kaplan, KOSGEB Başkanlığı’na atandı

Madencilik, taş ocakçılığı, imalat ve elektrik- gaz gibi sektörlerin 
tüm alt alanları, KOSGEB tarafından öncelikli desteklenecek.

 KOSGEB Başkanlığı görevini 12 Mayıs 2008 tarihinden bu yana 
vekaleten yürüten Mustafa Kaplan, başkanlık görevine asaleten atandı.

İşsizlerimiz de 
‘açılım’ı bekliyor

Enflasyon, 
deflasyon 
ve hayat pahalılığı 

Bir kentin meydanı

Girişimci
yönetici
lider

Nasıl bir 
dünyada 
yaşıyoruz?

“Geleceğimiz 
Erimesin” projesi
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Gazi’den OSTİM’e yüksekokul

Gazi Üniversitesi’nin OSTİM’de 
Meslek Yüksekokulu kurmasına  
yönelik olarak, OSTİM ile işbirliği 

protokolü imzalandı.
 OSTİM Yönetim Merkezi Eğitim ve 
Toplantı salonunda düzenlenen imza tö-
renine Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza 
Ayhan, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, TEMSAN Genel Müdürü 
Osman Kadakal, OSTİM OSB Bölge Mü-
dürü Adem Arıcı, Gazi Üniversitesi öğre-
tim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 
Gazi Üniversitesi ve OSTİM arasında im-
zalanan protokole göre öncelikle OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi, çevre sanayiler 
ve genel olarak Ankara sanayinin eleman 

ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen ko-
nularda, mesleki ve teknik alanlarda ör-
gün hizmet veren meslek yüksek okulu 
kurulması kararlaştırıldı. Protokol çerçe-
vesinde yüksekokulun 2010-2011 eğitim 
öğretim yılında faaliyete geçirilmesi, or-
tak eğitim ve uygulama merkezleri kura-
rak sertifi ka programlarının başlatılması 
ile mesleki gelişim ve meslek edindirme 
alanlarında ortak eğitim programlarının 
hazırlanması sağlanacak.

Nitelikli eleman vurgusu
 

 Törende bir konuşma yapan OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 

sanayicilerin meslek okullarından gelen 
elemanların bilgi düzeyinden ve uyumun-
dan memnun olmadığını belirterek, “Ostim 
olarak biz eğitimin direkt muhatabı değiliz. 
Ancak nitelikli eleman ihtiyacının muhata-
bıyız. Biz okullara nasıl bir eleman istedi-
ğimizi iletiyoruz ve onların o yönde eğitim 
almalarını sağlıyoruz. Şimdi elimizde mes-
leki eğitim merkezi, (METEM) olarak bili-
nen ve Ostim’in devraldığı tesisler var.  Bu 
tesisleri en iyi şekilde değerlendirip, mesleki 
eğitime kazandıracağına inandığımız Gazi 
Üniversitesi’ne meslek yüksek okulu kurul-
ması amacıyla devrediyoruz. Bölgemize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Proje eskiye dayanıyor

 Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza Ay-
han ise meslek yüksek okulu konusunu 
beş yıl öncesinden gündeme aldıkla-
rının altını çizerek, “Ancak projenin 
somutlaşması ve protokol bu zamana 
nasip oldu. Üniversitelerin görevi sa-
dece eğitim vermek, bilimsel araştırma 
yapmak ve diploma vermek değildir. 
Üniversitelerin ülke kalkınmasında rol 
alması, topluma ve insanlığa katkı ver-
mesi de görevleri arasındadır. Teknoloji 
hızla ilerliyor. Ara eleman açığımız var. 
Az gelişmiş ülke tanımlamasından kur-
tulmamız için üniversite sanayi işbirliği 
şarttır. Projemiz Ostim’in kapasitesi, 
bölgenin ve ülkenin ihtiyacı doğrultu-
sunda yapılandırılacaktır. Atölyeleri-
miz ve kadrolarımız değerlendirilecek. 
Gazi üniversitesi Ostim Meslek Yüksek 
Okulu’nda hem eğitim öğretim verece-
ğiz hem de bölgenin ihtiyacına yönelik 
sürekli eğitim programları hazırlaya-
cağız.  Bu proje hem Ostim’e hem de 
ülkemize yarar sağlayacaktır” şeklinde 
düşüncelerini dile getirdi.
 Protokol her iki tarafa da farklı yü-
kümlülükler getiriyor. Bu çerçevede 
Gazi Üniversitesi YÖK ve Devlet Plan-
lama Teşkilatı nezlinde gerekli girişim-
lerde bulunacak. Ostim Yönetimi ise 
protokolün tanıtılması ve duyurulması 
ile ilgili konularda etkin rol oynayacak. 

Gazi Üniversitesi’nin OSTİM’de Meslek Yüksekokulu kurmasına  yönelik olarak, OSTİM ile işbirliği protokolü imzalandı.

Benim çocukluğumun geçti-
ği köylerde, köylülerin köye 
ait bir meydanda sıklıkla bir 

araya geldiklerini hatırlıyorum. Köy 
meydanının, insanların birbirleriyle 
konuştukları, dertleştikleri, sorunlarına 
çözüm aradıkları bir yer olduğunu 
hatırlıyorum.
Köyden kasabaya gittiğim zaman 
da meydanların olduğunu gördüm. 
Bu kez meydanlar daha kalabalık 
daha cıvıl cıvıldı. Meydan, kasa-
banın haftalık pazarının kurulduğu 
yer olmanın yanında, her gün açık 
manifaturacıların, lokantaların, bakkal 
ve kasabın, nalburun da konuşlandığı 
yerdi. Burada da insanlar karşılaşıp 
selamlaşıyor, oturup söyleşiyorlardı.
 Büyük şehre geldiğimde daha 
büyük meydanlarla karşılaştım. Kızılay 
Meydanı, Ulus Meydanı, Tandoğan 
Meydanı gibi, adında ‘meydan’ sıfatı 
bulunan yerlerdi bunlar. Buralarda 
köydeki ya da kasabadaki meydanlar-
da bir araya gelen insanlarla kıyas-
lanmayacak büyüklükte kalabalıklar 
toplanıyordu. Şehirde yaşayanlar, bir 
araya gelip sohbet etmenin ötesinde 
işler yapıyorlardı buralarda. Örneğin 
bu meydanlarda toplantılar ve yürü-
yüşler yapılıyor, sesler ilgili yerlere 
duyurulmaya çalışılıyordu.
T üm insanların birbirleriyle eşit 
oldukları, birbirlerinin önünde eğil-
medikleri, hiyerarşinin olmadığı ve 
katılımın tamamen gönüllülük esasına 
dayandığı bu meydanlar giderek azal-
maya başladı. Meydanlara ihtiyaç kal-
madığından mıdır, köylerdeki nüfusun 

azalmasından mıdır, yoksa şehirlerin 
birer beton yığınına dönüşmesinden 
midir, yoksa hepsinin birden etkisiyle 
midir, meydanlar artık eski meydan-
lar değil.
 Şimdilerde kaç çocuk, delikanlı 
ya da genç bir yaşam merkezindeki 
meydanın farkında diye düşünmekte-
yim. Çok farkında olduklarını, daha 
da önemlisi böyle meydanlara ihtiyaç 
duyduklarını zannetmiyorum. Çünkü 
artık insanların birbirleriyle görüşmek, 
konuşmak, paylaşmak için meydan-
lara ihtiyaçları yok. Gelişen iletişim 
olanakları artık hiçbir meydana 
ihtiyaç duyulmayacağı yanılsamasını 
yarattı.
 Gerçekten artık meydanlara, daha 
doğrusu insanların yüz yüze, birbir-
lerine dokunarak iletişimde bulunma-
ya, bilgilenmeye ihtiyaçları kalmadı 
mı? Internet üzerinden haberleşmek, 
cep telefonu ile mesajlaşmak, tüm 
bilgilenme kanallarını televizyon ya 
da bilgisayar ekranına bağlamak 

yeterli mi? Öyle sanıyorum ki bunlar 
kesinlikle yeterli değil. Eğer yeterli 
olsaydı, teknoloji geliştikçe bizlerin 
daha mutlu, daha huzurlu olması ge-
rekirdi. Oysa ortada böyle bir durum 
yok. Yalnızca bizim ülkemizde değil, 
tüm dünya bir huzursuzluk ve nizah 
ortamına dönüşmüş durumda. Bunun 
nedeni yalnızca paylaşımın adil ol-
mamasından değil de, insanların yüz 
yüze, birbirlerine dokunarak, birbirle-
rinin gözlerinin içine bakarak zaman 
geçirecekleri mekanların azalmasından 
olamaz mı? 
 O halde durumda meydanlara 
olan ihtiyaç sürüyor.
 Konuyu aslında nereye getirmek 
mi istiyorum: Her yerde olduğu gibi 
OSTİM’de de meydanlara ihtiyacımız 
var. Yani OSTİM’de de insanların 
bir araya gelip, yüz yüze, göz göze, 
gönül gönüle, hesapsız ve açık görü-
şebilecekleri ortamlara ihtiyaç var. 
 OSTİM Gazetesi’nde zaman 
zaman izleyip çok seviniyorum: İkinci 

Kuşak Ostimliler bir araya gelip 
konuşuyorlar. İşte onların bir araya 
geldikleri bu yer, neresi olursa olsun, 
OSTİM’in bir meydanıdır.
 Çeşitli alanlarda kümelenme çalış-
maları var, bazılarına ben de katılıyo-
rum. Bu çalışmalar için insanların bir 
araya geldikleri yerler de OSTİM’in 
meydanlarıdır.
 OSTİM’de kurulu, önlerine 
hedefler koymuş dernekler, bunla-
rın üyeleri var. Bu üyelerin de bir 
araya gelip konuştukları, görüştükleri 
yerler OSTİM’in meydanlarıdır.
Bu tür meydanların sayısını artır-
mak tan, bu tür meydanlarda 
bir araya gelip görüşmekten kaçınıl-
mamalı. Çeşitli teknik ya da sosyal 
komisyonlarda gönüllü yer alıp ayda 
birkaç saat de olsa böyle komisyon-
larda bir arada olmanın da yararlı 
olduğu unutulmamalı. Birçok me-
sele komisyona havale edilip orada 
unutulmaya terk edildiği için, bizde 
‘komisyon’ kavramı pek iyi anılmasa 
da, insanların birbirleriyle yüz yüze 
görüşme ihtiyacı duydukları zaman-
larda komisyonlar da birer meydan 
görevi görebilirler pek ala.
Bu tür komisyonlarda (teknik veya  
sosyal) somut üretimler olmasa da, 
geçen zamanın havanda su dövmek-
ten başka işe yaramadığı yanılgısına 
düşülse de, uzun vadede bu çalış-
malar mutlaka sonuç verir.
 Meydanlarımız da eksik olmasın, 
meydanlarda birbirleriyle söyleşen 
insanlarımız da…

Bir kentin meydanı

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi
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Genç Yöneticiler ve İş Adam-
ları Derneği (GYİAD) Baş-
kanı Pınar Eczacıbaşı, Türki-

ye ekonomisindeki toparlanmanın, 
dünya ekonomileri ile birlikte ola-
cağı öngörüsünde bulunurken, krize 
bağlı olarak işsizlikteki artışa dikkat 
çekerek, “Genç nüfus konusunda 
avantajlı durum artıya mı eksiye mi 
gidiyor diyecek olursanız, ben eksi-
ye doğru gittiğimizi düşünüyorum. 
Bu genç nüfus, bu gidişle elimizde 
patlayacak bir bomba gibi olacak” 
diye konuştu. Eczacıbaşı, 2001 kri-
zinde büyük yara alan bankaların 
halkın ödediği vergilerle kurtarıldı-
ğını belirterek “2001’de halkımız, 
reel sektör ve toplumun her kesimi, 
zararları 25-30 milyar doları bulan 
bankaların kurtarılması için büyük 
fedakarlıkta bulundu. Şimdi ahde 
vefa sırası bankacılık sektöründe. 
Ancak bu konuda hükümetin yön-
lendirme sorumluluğu var” dedi. 

“Bankalar reel ekonomiyi 
desteklemeli”

 Eczacıbaşı, GYİAD üyelerini de 
derinden etkileyen 2001 krizini bu-
günkü krizle karşılaştırıp bankacılık 
sektörü ile ilgili özel bir yorum ve 
tespitte bulunmanın da gerekli ol-
duğunu ifade ederek şunları söyledi: 

“2001 yılında büyük yara alan ban-
kacılık sektörü, halkımızın vergileri 
ile kurtarıldı. Bankacılık sektörün-
deki yaklaşık 25-30 milyar dolarlık 
zarar vatandaşın vergileri ile fi nanse 
edildi, ama şimdi bankacılık sektörü 
işletmelere ve reel ekonomiye riskli 
bulduğu için destek vermiyor. Her 
kesim bankacılık sektöründen ahde 
vefa bekliyor, ancak bu konuda hü-
kümetin yönlendirme sorumluluğu 
var. Hükümetin bankalara kızıp, 

sözlü açıklamalarla yetinmesi yeri-
ne, bankaları reel ekonomiye kredi 
vermeye yönelik istekli ve cesaretli 
kılacak yasal düzenlemeleri ve yö-
nergeleri hayata geçirmesi gerekirdi. 
Reel sektörde birçok fi rma, çok ufak 
miktarlarda kredi desteği bulamadı-
ğı için batarken, bankacılık sektörü 
ciddi kar rakamları açıklıyor. Reel 
sektörü küçülmüş ama bankacılık 
sektörü büyümüş bir böyle bir eko-
nominin de sağlıklı bir ekonomi gö-
rüntüsü vermediği ortada”

  

 

Ostim’in yatırımları, işbirliği protokolleri, proje-
leri, imzaları, ziyaretleri, oluşumları bitmiyor. 
Aman bitmesin, diyoruz… Bu çalışmaları 

ülkemizdeki tüm OSB’lerimiz ve kamuoyu ile pay-
laşmaya çalışıyoruz. 

 OSTİM Yönetimi ve çalışma ekibi, içinde yak-
laşık 30 yıldır görev yaptığı binadan yenilenebilir 
enerji uygulamalarının, çevreye ve doğaya uyumlu 
sistemlerin adapte edildiği ‘akıllı bina’ya taşındı. 

 Yeni yönetim merkezimiz ilkler arasına giriyor 
ve model olma özelliği taşıyor. Eski binamızın 
bulunduğu araziye ise muhteşem bir yatırım projesi 
hazırlandı ve yakında temeli atılacak. Proje Ostim 
Endüstriyel Yatırımlar A.Ş ve onların hepimizin çok 
iyi bildiği güçlü çözüm ortakları tarafından gerçekleş-
tirilecek. Bölgemizin çehresini değiştirecek bu proje-
nin ayrıntılarını önümüzdeki sayılarda paylaşacağız.

 Bölgemizde bu iki yatırıma ek olarak kurdele-
si kesilmeye hazır en az iki projemiz daha var. 
Yakın zamanda toplu bir töreni hak eden yeni 
açılışlar ve atılacak temeller, kuşkusuz gelecek yıl-
larda Ostim OSB’de yapılacak atılımların lokomotifi 
ve motivasyon kaynağı olacaktır.

“Aslan yattığı yerden belli olur.”  

Yeni yönetim binamız OSTİM markasına ve 
yönetim kadromuza saygın bir duruş, çalışanlara 
çağdaş bir çalışma ortamı, Organize Sanayi Bölgesi 
üyelerinin sanayici ve iş adamı kimliklerine yakışır 
hizmet alma ortamı sağlayacaktır. İşte bu nedenler-
den dolayı “geleceğe taşındık” diyoruz…

* * *
 Kendimize ayırdığımız alanı bu kadarla sınırlayalım.  

 Kalan yerimizi KOBİ’lerimizin ve OSB’lerin isimlerine 
aşina olduğu kıdemli kuruluşumuz KOSGEB ile henüz 
popüler olmaya başlayan ve kısa adı OSBÜK olan 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna ayıralım.

KOSGEB’in yükü iyice ağırlaştı. KOSGEB’in yükü iyice ağırlaştı. 

 KOSGEB (nihayet) uzun yıllardan sonra ‘asa-
leten’ yönetilecek. Merak ediyorduk; bu kurum 
ne zaman vekâleten yönetilmekten kurtulacak 
diye. Kamu kurumları içinde herhalde en uzun 
süre vekâleten yönetilen kuruluş KOSGEB’dir. 
Sayın Mustafa Kaplan, atama sonrası yaptığı 
açıklamada ‘gösterilen irade ve kendisine du-
yulan güvene’ layık olacağını söylemiş… Uzun 
zamandır esirgendiği için gerçekten gösterilen 
‘irade ve güven’ çok değerli olmalı. Kaplan’ı 
tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Artık kuru-
luşun performansından ‘asaleten’ sorumludur. 
KOSGEB umarız Avrupa’da birçok ülke nüfusu 
kadar olan hedef kredi kitlesini memnun eder. 

 OSBÜK’e gelince… Bu kuruluşumuz OSB’ler 
için hayati önemi olan enerji kaynaklarını takibe 
aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yıl-
maz ve ekibi aynı gün içinde yönetim kurulu 
toplantısı yaptılar, Enerji Bakanını ziyaret ettiler 
ve ekonomi muhabirleri ile toplantı düzenlediler. 
Doğalgazda bir dağıtım şirketi kuran ve bu sü-
reçte Enerji Bakanı ile iki kez görüşen OSBÜK 
yöneticileri, OSB’lere uygulanan indirim oranının 
%7’ye yükseltilmesini sağladılar. 

 OSBÜK, enerji takibini İstanbul’da bu ay 
sonunda düzenleyeceği, “III. OSBÜK Enerji Zir-
vesi” ile sürdürecek. Son bilgi olarak; OSBÜK, 
daha yeni çıkan OSB yönetmeliği ile OSB Ya-
sası Hükümleri arasında çelişkilerden söz ediyor. 
Bunu da masaya yatırdılar. Performanslarının 
devamını dileriz…
 ÖNEMLİ NOT:ÖNEMLİ NOT: Adresine gazete ulaşmayan 
Ostim OSB üyesi firmalarımızın tarafımıza bilgi 
vermeleri önemle rica olunur. 

Editörden

Geleceğe 
taşınmak…

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Vefa sırası bankalarda

Bakan Çağlayan 2023’e göz dikti

GYİAD Başkanı Pınar Eczacıbaşı, geçmişte bankacılık sektörünü kurtarmaya yönelik önemli 
çabalar olduğunu hatırlatarak, “Şimdi ise bankacılık sektörü işletmelere ve reel ekonomiye riskli 
bulduğu için destek vermiyor. Her kesim bankacılık sektöründen ahde vefa bekliyor” dedi.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, krizin minimum zararlarla 
atlatıldığını belirterek, 2023 yılında 500 milyarlık ihracat hedefi ne ulaşılabileceğini söyledi. 

Uludağ İhracatçı Birlikleri 
tarafından Görükle’de yapı-
mına başlanan UİB Otomo-

tiv Anadolu Teknik Lisesi’nin temel 
atma töreni için Bursa’da bulunan 
Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Ba-
kanı Zafer Çağlayan, törenin ardın-
dan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde 
basın toplantısı düzenledi. Basın 
toplantısına Bakan Çağlayan’ın 
yanı sıra TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Bursa Valisi Şahabettin 
Harput, UİB Başkanlar Kurulu Baş-
kanı Ferit Sünneli katıldı. Toplan-
tıda, Türkiye’nin genel ekonomik 
durumunu ve yeni açıklanan teşvik 
paketleri değerlendirildi. Toplantı-
da konuşan Bakan Çağlayan, bu yıl-
ki 104 milyarlık ihracat hedefi ne 41 
milyar dolar kaldığını ve yılsonuna 
daha 4 ay olduğunu hatırlattı. Çağ-
layan, hedefi  yakalamak için ülke 
gezilerini çok sık şekilde sürdürdü-
ğünü ifade etti. 
 

Anti kriz tedbirleri

 Hükümetin krize karşı tedbirler 
aldığını belirten Dış Ticaretten So-
rumlu Devlet Bakanı Zafer Çağ-
layan, 50’ye yakın tedbir paketleri 
açıklandığını söyledi. Bunların için-
de ÖTV ile birlikte beyaz eşya ve 
mobilyanın da yer aldığını belirten 
Bakan Çağlayan, özellikle enerjiye 
son 5 yılda zam yapılmadığının al-
tını çizdi. Küresel fi nansal krizden 
Türkiye’nin çok az miktarda etki-
lendiğini belirten Bakan Çağlayan, 
bunda gerekli alt yapının krizden 
önce alınmasının büyük payı ol-
duğunu vurguladı. Hiçbir hükümet 
döneminde SSK primlerinde 1 puan 

bile düşüş yapılmadığını örnek gös-
teren Çağlayan, “Ortada kriz yokken 
biz 5 puan düşüş gerçekleştirdik. Şu 
unutulmamalıdır ki SSK primlerin-
deki bir puanlık düşüş ortalama 1 
milyar TL’ye tekabül ediyor” dedi. 
 

Bakan’ın yıl sonu beklentisi 

 Türkiye’nin küresel mali krizden 
arınarak atağa geçmeye başladığını 
söyleyen Dış Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 2009 
ihracat hedefi  olan 104 milyara ula-
şacaklarını belirtti. Yıl sonu hedefi ne 
41 milyar kaldığını belirten Bakan 
Çağlayan, “100 milyarın altına düş-
meyeceğimizi söyleyebilirim. Ama 
bunun sonunda ölüm yok. Bizler 
çalışmalarımızı buna göre yapıyo-
ruz. Amacımız hedefl ediğimiz ra-
kamları tutturmak” dedi. Hükümete 
geldikleri 6 yıl boyunca yıllık ihracat 
rakamlarının 36 milyardan 132 mil-
yar dolara çıktığını belirterek rekor 

gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan 
Çağlayan, “Ben bile iddiaya girsem 
kaybederdim” dedi. Ar-Ge yasa-
sının devrim yasası olduğunu dile 
getiren Bakan Çağlayan, teşvik pa-
ketinde Ar-Ge’ye verilecek desteği 
önemsediklerini dile getirdi. Türkiye 
ve Çin Eximbanklarının karşılıklı 
ortaklık anlaşması yapmasının da 
gündemlerinde olduğunu ifade eden 
Çağlayan, bunun gerçekleştirilmesi 
halinde Çin Eximbank kredilerinin 
Türkiye’ye daha fazla verilmesi, 
Türkiye’deki enerji yatırımlarında 
bu uzun vadeli kredilerden fayda-
lanılmasının söz konusu olacağını 
bildirdi. Üzerinde mutabakat sağla-
nan bir başka konunun ise bir Çin 
bankasının Türkiye’de şube açması 
olduğunu belirten Çağlayan, diğer 
bir konunun ise Çin Eximbank’ının 
Türkiye Halk Bankasıyla ortak bir 
anlaşma yaparak, kredi vermesinin 
söz konusu olduğunu kaydetti.
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Sabancı Vakfı’ndan “Fark Yaratanlar Projesi”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Güler Sabancı, projenin 
tanıtıldığı basın toplantısında, 

Vakfın, insanların hayatında fark ya-

ratmak ve toplumsal gelişmeye katkıda 
bulunmayı amaçladığını, bunu gerçek-
leştirmek için yeni stratejiler belirledik-
lerini, bu kapsamda da kadın, genç ve 

engellilere odaklandıklarını söyledi.
Güler Sabancı, vakfın 35 yıl önce ku-
rulduğunu hatırlatarak, ‘Vakıf kuruldu-
ğunda şunu da gözönüne aldık; Türkiye 
gelişmekte olan bir ülke. Her şeyi dev-
letten beklemeyelim, biz de bir şeyler 
yapalım, katkıda bulunalım, fark yara-
talım. Vakıf, bizler de kazandıkça, var 
oldukça topluma katkıda bulunmalıyız 
diyerek başladı çalışmalarına. 35 yıldır 
vakfımızın bütün çabası bunun üzerine 
inşa edildi’ diye konuştu.

Projelerin ağı genişliyor

 Güler Sabancı, vakfın yeni dö-
nemde kadınlar, gençler ve engellilere 
yönelik hibe programlarını hayata ge-
çirdiğini, bu kapsamdaki projelerin he-
defi ne ulaşması için de yakından takip 
edildiğini belirterek, 2007’den bu yana 
toplam 40 projenin Sabancı Vakfı Hibe 
Programı’ndan yararlandığını ve proje-
lerin Türkiye’nin 30 ilinde yürütüldü-

ğünü ifade etti.
 Sabancı Vakfı Genel Müdürü Hüs-
nü Paçacıoğlu da vakfın çalışmaları 
hakkında bilgi verirken, bugüne kadar 
120’nin üzerinde kalıcı eser yapan ve 
33 binden fazla öğrenciye burs veren 
vakfın ‘kadınlar, gençler ve engellilere 
eşit fırsatların yaratılmasını, topluma 
aktif katılımlarını destekleyen ortamla-
rın geliştirilmesine katkıda bulunmak’ 
amacıyla başlattığı hibe programlarında 
34 projeyi destekleme noktasına geldi-
ğini sözlerine ekledi.
 Sabancı Vakfı Genel Müdür Yar-
dımcısı Zerrin Koyunsağan ise, ‘Fark 
Yaratanlar’ projesine aday olmak iste-
yenlerin www.farkyaratanlar.org web 
sitesinden online olarak adaylık baş-
vurusu yapabileceklerini, başvuruların 
yurttaş katılımı, ekonomik gelişme, 
sağlık, çevre, eğitim/öğrenim ve top-
lumsal adaletten oluşan 6 kategoriden 
birinde gerçekleştirilen çalışmaları 
kapsayacağını kaydetti.

Sabancı Vakfı, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını gündeme 
getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ‘ilham vermek’ amacıyla ‘Fark Yaratanlar’ projesini hayata geçirdi.

İhracat rakamlarında gerileme sürüyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2009 Eylül ayı ihracatının geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 30,53 gerileyerek 8 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Eylül ayı ihracat rakamları, Uşak 
Organize Sanayi Bölgesi’nde açık-

landı. Toplantıya, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, TİM Başkan Vekilleri Mus-
tafa Çıkrıkçıoğlu ve Ali Nedim Güreli, 
TİM Meclis Başkan Vekili Adnan Ersoy, 
Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hazim Sesli katıldı. TİM 
verilerine göre, Türkiye’nin Eylül ayı ih-
racatı yüzde 30.53 gerileyerek 8 milyar 
388 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Son aylarda ihracatta görülen toparlanma 
Eylül ayında iki günlük bayram tatiline 
rağmen sürdü. Aylık ihracat Ağustos ayı-
na göre yüzde 9.36 oranında arttı. İhracat 
artışını ise otomotiv ve yan sanayi sektö-
rü sürükledi.
 Büyükekşi, Uşak OSB’de yaptı-
ğı konuşmada, IMF konusuna değindi. 
Türkiye’nin IMF’ye ihtiyaç duymadan 
krizi atlatabilecek bir plana sahip olma-
sı gerektiğine dikkat çeken Büyükekşi, 
Türk iş adamı ve ihracatçılarının temel 
amacının IMF’ye ihtiyaç duyulmadan 
krizi atlatmak olduğunu söyledi. Büyü-
kekşi, “IMF bu ülkenin kaderi değil. IMF 
olmadan da artık kendi programımızı ya-
pacak cesaretimizin olması lazım. Ken-
dimize güvenelim. Şunu da görelim: 
Türkiye gelişmekte olan ülkeler ara-
sında öne geçiyor. Önümüzdeki hafta 
başlayacak olan IMF - Dünya Bankası 
toplantıları bu açıdan önemli. IMF ve 
Dünya Bankası yeni ekonomik düzende 
daha fazla düzenleyici ve dengeleyici 
rol üstlenecek. Gelişmiş ülkelerin yanı 
sıra, gelişmekte olan ülkelerin de bura-
da daha fazla rol üstlenmesiyle dengeli 
bir uluslar arası sisteme geçebileceğiz. 
Artık Amerika tek başına oyun kurucu 
olmaktan çıkıyor” dedi. 

Çok boyutlu dünya vurgusu

 Küresel sistemin yeniden kurgulandı-
ğını anlatan TİM Başkanı, yeni dönemde 
bir veya iki gücün egemenliğinden, çok 
tarafl ı ve çok boyutlu bir dünyaya doğru 
gidildiğini anlattı. Büyükekşi, yeni oluşu-

mun politik yapısı gibi ekonomik yapısı, 
aktörleri ve platformlarının da değişti-
ğine dikkat çekerek, “G-20 zirvesinde 
ABD tarafından hazırlanan yeni bir plan 
kabul edildi. Bu plan Çin’in ABD’nin 
tüketimine daha az odaklanmasını ve 
ABD’nin tasarrufl arını artırmasını, açık-
larını düzeltmesini içeriyor. Yani, Çin 
üretsin, Amerika tüketsin, sonra Çin ka-
zandığı parayla Amerikan ekonomisini 
fi nanse etsin, onlarda daha da çok Çin 
malı tüketsin, çark dönsün sistemi deği-
şiyor” diye konuştu. 

İhracatçıların hedefi  belli

 Büyükekşi, TİM Eylül ayı ihracat 
rakamlarının açıklanmasının ardından 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eko-
nomik programa ilişkin bir soru üzerine 
Büyükekşi, açıklanan orta vadeli ekono-
mik programda ihracatçının değil, kamu 
tarafının görüşünün alındığını söyledi. 
Büyükekşi, bu yıl ihracat hedefl erini 98.5 
milyar dolara çektiklerini dile getirerek, 
“İhracat rakamını 100 milyar doların altı-
na düşürmemek için çalışıyoruz. Bundan 
sonra ki süreçte yüzde 30’luk ihracat dü-
şüşlerini konuşmayacağız, yüzde 30’ların 
altına inecek artık” dedi.
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OSBÜK Başkanı Mahmut Yılmaz, 
yıllık 100 milyon metreküp tüke-
timi bulunan ve 30 Ekim`e dek 

BOTAŞ ile doğalgaz alım anlaşması 
imzalayan organize sanayi bölgelerine 
(OSB) 2010 yılı için yüzde 5 artı yüzde 
2 olmak üzere toplam yüzde 7 oranında 
indirim yapılacağını açıkladı.  
 OSBÜK Başkanı Mahmut Yılmaz ve 
yönetim kurulu üyeleri, bir grup gazete-
ciyle akşam yemeğinde bir araya geldi. 
Yemeğe, Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özde-
bir de katıldı.
 Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 
OSB`lerin doğalgaz fi yatlarıyla ilgili ya-
şadığı sıkıntıya değinirken, BOTAŞ`ın 
bu konuya çözüm getirdiğini söyledi. Yıl-
maz, 30 Ekim`e dek BOTAŞ ile doğalgaz 
alım anlaşması imzalayan ve yıllık tüke-
timi 100 milyon metreküpün üzerinde 
bulunan OSB`lerin 2010 yılı için yüzde 
5 artı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 
7 oranında indirim alacaklarını bildirdi. 
OSB`lerdeki yıllık dogalgaz tüketiminin 
yaklaşık 4.5 milyar metreküp olduğunu 
belirten Yılmaz, BOTAŞ`ın OSB`lere 
yıllık tüketimlerine göre kademeli indi-
rim uygulayacağını ve bu indirimin yıl-
lık ortalama yüzde 6 civarında olacağını 
ifade ederek, indirim sonunda OSB`lerin 
135 milyon lira tutarında bir fi yat avan-
tajı sağlayacaklarını anlattı.

 ASO Yönetim Kurulu Başkanı Özde-
bir de bugün aldıkları bir duyuma göre, 
BOTAŞ`ın OSB`lerle sözleşme yapma 
süresini 1 ay uzatacağını, buna göre ekim 
ayının sonuna dek BOTAŞ ile doğalgaz 
alım sözleşmesi imzalayan OSB`lerin de 
1 Ocak 2010 tarihi itibariyle yüzde 5 artı 
yüzde 1 olmak üzere toplam yüzde 6 ora-
nında indirim alacağını aktardı.
 OSBÜK Başkanı Yılmaz, Türkiye ge-
nelindeki OSB`ler hakkında da bilgiler 
verdi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 
OSB sayısının 258`e ulaştığını belirten 
Yılmaz, bunun 31`inin ihtisas, 225`inin 
karma, 2 tanesinin ise özel OSB`lerden 
oluştuğunu, OSB`lerin yüzde 22`sinin 
Marmara, yüzde 20.2`sinin İç Anadolu, 
yüzde 19`4`ünün Ege bölgesinde olduğu-
nu kaydetti.

OSB Bilgi Sitesi tanıtıldı

 Basın mensupları ile buluşulan ye-
mekli toplantıda OSBÜK resmi inter-
net sitesinde yapılan OSB Bilgi Sitesi 
de tanıtıldı. Arama, haritadan arama, 
ayrıntılı arama, enerji tüketim bilgile-
ri, toplam enerji tüketimleri ve karşı-
laştırmalı enerji tüketimleri başlıkları 
altında bilgiler veriliyor. Fotoğraf ga-
lerisine ise isteyen OSB kendi bölgesi-
nin fotoğrafl arını girebiliyor. 

Türk-İş, IMF ve Dünya Bankası’nın 
İstanbul Toplantıları öncesinde, bu 
kuruluşların beklentileri doğrultu-

sunda uygulanan politikalarla sonuçlarını 
“IMF-DB Kavşağında Türkiye - Sendikal 

Yaklaşım” başlıklı bir rapor haline getir-
di. Raporun “Sonuç” bölümünde, aslında 
yaşanan ekonomik ve sosyal krizlerin bu-
günün sorunu olmadığı, dünyada yaşanan 
gelişmeler ve sorunların Türkiye’ye yan-

sıdığı belirtilerek, “Türkiye’nin sorunları 
yapısaldır ve kökeni geçmişe dayanmak-
tadır. Bir anlamda, günümüze gelen neo-
liberal politikaların yarattığı bir sonuçtur” 
denildi.
 Anılan politikaların geçerli olduğu 
ekonomilerde birikim, kalıcı büyüme, 
yapısal değişme, insani gelişim, istihdam, 
sanayileşme, teknolojik dönüşüm, adil 
gelir dağılımı, sosyal adalet, ekonomik 
bağımsızlık gibi temel ve orta uzun dö-
neme dönük hedefl erin göz ardı edildiği 
belirtilen raporda, “Uygulanan ekonomik 
politikalarla yapısal sorunlarımızın çö-
zülmesi bir yana, ertelenmekte, çözülme-
yen sorunlar giderek birikmekte ve fakat 
oluşturulan sanal bir görüntü ile gözden 
kaçırılmaktadır” görüşü dile getirildi. 
Türkiye’de, neoliberal krizin yarattığı so-
runları dikkate alarak köklü bir değişime 
ihtiyaç bulunduğu, bu politika değişimin-
de neoliberal politikaların Türkiye’ye ta-
şıdığı dogmaların terk edilmesi gerektiği, 
Türkiye’nin sosyal sektörlerle, ekonomik 
sektörler arasında dengeyi kuracak bir 
kalkınma anlayışını uzun vadede sürdü-
recek yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğu 
belirtilen raporda, şu görüşler savunuldu: 

Türkiye gerçekleri uyarısı 

 “Küreselleşmenin ve değişimin çok 
hızlı ve farklı boyutlu olduğu günümüz-
de, Türkiye’nin geleceği için str atejik 
plan büyük önem taşımaktadır. Özel ke-
sim için yönlendirici kamu kesimi için 
bağlayıcı, bölgesel ve sektörel bağlan-
tıları etkin bir şekilde oluşturulmuş ve 
demokratik katılıma açık planlama süreci 
bu açıdan önem taşımaktadır. Ülkenin 
gerçekleriyle uyumlu, kalkınma hedef ve 
politikalarıyla donatılmış yeni bir progra-

ma acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Şimdi-
ye kadar uygulanan ekonomik politikalar 
esas itibariyle çalışanların fedakarlığını 
esas almış, bu yaklaşım hak ve çıkar ka-
yıplarını da beraberinde getirmiştir. Geç-
miş dönemde bir dizi yanlışlık ve hak-
sızlıklar yapılmıştır. Aslında bu yapıyı 
daha da sürdürmek, çalışanların yaşama 
ve çalışma koşullarını daha da geriletmek 
mümkün değildir ve artık gündeme de 
getirilmemelidir. İnsan onuruna yaraşır 
bir iş ve geçim şartlarını sağlamak duru-
munda olanların, işsizlerin ve yoksulların 
çaresizliğini temel alarak politika geliş-
tirmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır. 
Türkiye’nin rekabet şartlarını düşük ücret 
politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir 
anlayışı egemen kılarak ülkede demok-
ratikleşme, bölgesel gelir eşitsizliğini 
iyileştirme, yeni iş imkanları yaratılması 
mümkün değildir” 
 Türk-İş raporunda ekonomik açıdan 
ülkenin önünde bulunan iki alternatif-
ten, halen sürdürülmekte olan uluslara-
rası ekonomik program yerine ülkenin 
gerçekleriyle uyumlu kalkınma hedef ve 
politikalarıyla donatılmış bir programın 
temel alınması istenerek, “Türkiye’nin 
halen uygulanan ekonomik programlarla 
kendine bir gelecek oluşturması mümkün 
değildir. İnsana öncelik veren ekono-
mik ve sosyal politikalar benimsenmeli 
ve ülkemizde uygulanmalıdır” denildi. 
“IMF’den dost, söylediklerinden reçete 
olmayacağı ortaya çıkmıştır” görüşü sa-
vunulan Türk-İş raporu, “TÜRK-İŞ ola-
rak, IMF-DB patentli politikaların terk 
edilmesi yönündeki çağrımızı yineliyor 
ve siyasal tercihin bu yönde oluşmasını 
talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

OSBÜK OSB’lere gaz indirimi aldı
OSBÜK Ekim toplantısını Ankara’da yaptı. OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri aynı gün Enerji Bakanı Taner 
Yıldız’ı da makamında ziyaret ederek enerji dağıtımı ve doğalgaz fi yatların ilişkin beklentilerini iletti. 

Türk-İş, “IMF ve Dünya Bankası patentli” politikaların terk edilmesini, siyasal tercihin bu yönde oluşmasını talep etti.

Türk-İş IMF ve DB patentli politikalara karşı
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 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül 
ayı ihracat rakamları, Uşak Organize Sanayi 
Bölgesi’nde açıklandı. Toplantıya, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, TİM Başkan Vekilleri Mus-
tafa Çıkrıkçıoğlu ve Ali Nedim Güreli, TİM Mec-
lis Başkan Vekili Adnan Ersoy, Uşak Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hazim 
Sesli katıldı. TİM verilerine göre, Türkiye’nin 
Eylül ayı ihracatı yüzde 30.53 gerileyerek 8 mil-
yar 388 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Son aylarda ihracatta görülen toparlanma Eylül 
ayında iki günlük bayram tatiline rağmen sürdü. 
Aylık ihracat Ağustos ayına göre yüzde 9.36 ora-
nında arttı. İhracat artışını ise otomotiv ve yan 
sanayi sektörü sürükledi.
 TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uşak 
OSB’de yaptığı konuşmada, IMF konusuna de-
ğindi. Türkiye’nin IMF’ye ihtiyaç duymadan 
krizi atlatabilecek bir plana sahip olması gerek-
tiğine dikkat çeken Büyükekşi, Türk iş adamı ve 
ihracatçılarının temel amacının IMF’ye ihtiyaç 
duyulmadan krizi atlatmak olduğunu söyledi. 
Büyükekşi, “IMF bu ülkenin kaderi değil. IMF 
olmadan da artık kendi programımızı yapacak 
cesaretimizin olması lazım. Kendimize güvene-
lim. Şunu da görelim: Türkiye gelişmekte olan 
ülkeler arasında öne geçiyor. Önümüzdeki hafta 
başlayacak olan IMF - Dünya Bankası toplan-

tıları bu açıdan önemli. IMF ve Dünya Bankası 
yeni ekonomik düzende daha fazla düzenleyici 
ve dengeleyici rol üstlenecek. Gelişmiş ülkele-
rin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin de burada 
daha fazla rol üstlenmesiyle dengeli bir uluslar 
arası sisteme geçebileceğiz. Artık Amerika tek 
başına oyun kurucu olmaktan çıkıyor” dedi. 

Çok boyutlu dünya vurgusu

 Küresel sistemin yeniden kurgulandığını 
anlatan TİM Başkanı, yeni dönemde bir veya iki 
gücün egemenliğinden, çok tarafl ı ve çok boyutlu 
bir dünyaya doğru gidildiğini anlattı. Büyükekşi, 
yeni oluşumun politik yapısı gibi ekonomik ya-
pısı, aktörleri ve platformlarının da değiştiğine 
dikkat çekerek, “G-20 zirvesinde ABD tarafın-
dan hazırlanan yeni bir plan kabul edildi. Bu plan 
Çin’in ABD’nin tüketimine daha az odaklanma-
sını ve ABD’nin tasarrufl arını artırmasını, açık-
larını düzeltmesini içeriyor. Yani, Çin üretsin, 
Amerika tüketsin, sonra Çin kazandığı parayla 
Amerikan ekonomisini fi nanse etsin, onlarda 

daha da çok Çin malı tüketsin, çark dönsün siste-
mi değişiyor” diye konuştu. 
 Türk işadamlarının Pazar paylarını kolay ka-
zanmadığına dikkat çeken Büyükekşi, 2001-2008 
yılına kadar en önemli 60 ülkeye bakıldığında 54 
farklı ülkede pazar payının arttığının altını çizdi. 
Büyükekşi, şunları söyledi: “Yani sadece ticaret 
artışı değil, gerçek anlamda pazar payı kazandık. 
Dünyanın en gelişmiş ekonomileri olan Alman-
ya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda gibi ülke-
lerin tamamında yüzde 1’in üstünde Pazar payı-
na sahip olmuşuz. Daha yakın AB ülkeleri olan 
Yunanistan, Romanya, Bulgaristan’da yüzde 5 
civarında bir pazar payı aldık. Komşu ülkeler 
olan Gürcistan, Azerbaycan, Irak gibi ülkelere 
de yüzde 15 ile 25 arasında pazar payına sahip 
olmuşuz. Bu ülkelerin en büyük dış ticaret ortağı 
olduk.”

“İhracatçı mutlaka desteklenmeli”

 Krizi fırsata çevirmek için ihracatçının des-
teklenmesi gerektiğinin altını çizen Büyükekşi, 
2010 yılı bütçesinin hazırlandığı dönemde, ihra-
catçıya yaptığı ihracatın yüzde 1’i kadar bir des-
tek verilmesini istedi. Büyükekşi, “Yani 1 mil-
yar dolarlık kaynak, bütçeye konmalıdır” dedi. 

Bir diğer önemli konunun 
ise rakipler gibi alıcı fi nans-
manına geçmek için kaynak 
yaratılması olduğunu belirten 
Büyükekşi, “Biz satıcıyı des-
tekliyoruz. Gittiğimiz pazar-
larda alıcıya fi nansal kaynak 
sağlamalıyız ki malı bizden 
alabilsin” dedi. 
 Uşak OSB Başkanı 
ve Türkiye Genç İşadamları 
Konfederasyonu (TÜGİK) 
Genel Başkanı Hazim Sesli 
de, yaptığı konuşmada, Uşak 
OSB’de kullanılan doğalgaz 
ve elektrik kullanımının, kriz 
öncesinin üzerine çıktığını be-
lirterek, ihracat artışı için eski 
teşvik sisteminin 1 yıl daha 
uzatılmasını talep ettiklerini 
söyledi. Sesli, şunları söyledi:
“Uşak’ın, geçen yıl yakaladığı 
100 milyon dolarlık ihracatta, 
bu yıl yüzde 25’lik düşüş var. 
İhracattaki gerilemeye karşın, 
özellikle son aylarda Uşak 
OSB’de kullanılan doğalgaz, 
elektrik kullanımlarında kriz 
öncesinin üzerine çıktığı göz-
lenmektedir. Bu gelişmeler 
ışığında Uşak ihracatındaki 
daralmanın 2010 yılında yüz-

de 15 çekileceğini düşünmekteyiz. Özellikle 
elektrikte 2004 yılından bu yana uygulanan ve su 
yıl sona erecek olan 5084 sayılı kanunun, bir yıl 
daha uzatılması ile, 2010 yılında ihracatımızdaki 
ivmenin daha hızlı olacağı inancındayız. Bu doğ-
rultuda Hükümetin bu teşviki bir yıl daha uzat-
masını talep etmekteyiz.” 

Hedef 100 milyar doların altına 
düşmemek

 Büyükekşi, TİM Eylül ayı ihracat rakam-
larının açıklanmasının ardından gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Ekonomik programa ilişkin 
bir soru üzerine Büyükekşi, açıklanan orta vadeli 
ekonomik programda ihracatçının değil, kamu 
tarafının görüşünün alındığını söyledi. Büyükek-
şi, bu yıl ihracat hedefl erini 98.5 milyar dolara 
çektiklerini dile getirerek, “İhracat rakamını 100 
milyar doların altına düşürmemek için çalışıyo-
ruz. Bundan sonra ki süreçte yüzde 30’luk ihra-
cat düşüşlerini konuşmayacağız, yüzde 30’ların 
altına inecek artık” dedi.

 Tema Vakfı, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile 
birlikte Ekim ayı içinde Ankara’da ilkokul çocuklarına 
yönelik bir proje başlatıyor.
 Proje “Geleceğimiz Erimesin” sloganıyla lanse ediliyor. 
12 Ekim’de Ankamall AVM’de mobil eğitim aracı içinde 
öğrencilere küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin tehlike-
leri üzerine bilgi verilecek.
 Mobil eğitim aracı; 40 kişi kapasiteli, 70 m2’lik kapalı 
alanı olan ve gereksinim duyduğu elektrik enerjisini üze-
rindeki güneş panellerinden elde eden yapıda tasarlanmış.
Bu insana ve dünyaya dair çalışmaya, Ostim de destek 
veriyor. Kampanyanın sponsoru olarak iki hafta boyunca 
öğrencilere, Ostim’in Yüksek Performanslı Yeşil Bina-
sı, Atık Kağıt Projesi ve Ağaç Dikme Şenlikleri ile ilgili 
çalışmalarımız aktarılacak. Enerji tasarrufu temel alınarak 
tasarlanmış olan binamızın çalışma sistemini anlatan ani-
masyon filmimiz eğitim aracı içinde yayınlanacak. Bu film 
esasen binanın güneş enerjisiyle nasıl aydınlatıldığını, atık 
suların arıtılarak nasıl değerlendirildiğini, ısıtma ve soğut-
manın doğal yollarla nasıl sağlandığını en anlaşılır haliyle 
anlatabilmek amacıyla oluşturuldu. Bu nedenle animasyon-
lu anlatım tercih edildi. Bilirsiniz çocuklar animasyona ilgi 
duyarlar, bu vesileyle onlara binamızın çalışma sistemini 
hem öğretmiş hem de onları eğlendirmiş olacağız.

III. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZİRVESİIII. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZİRVESİ
 Geçen yıl zirveye katılan şanslılardan biri olarak, tüm 
Halkla İlişkiler Uzmanları, Müşteri İlişkileri Yöneticileri ve 
alanla ilgilenenlere şiddetle tavsiye edeceğim zirve 28 
Ekim 2009’da İstanbul’da düzenlenecek.
Bu yılın başlıkları sektörün gerçeklerinden tutulmuşa ben-
ziyor;
“Şikâyeti olan müşterilerin duyguları sorulduğunda, neden 
%20’ye yakını “intikam” demektedir?”
 “Kim istekleri sonsuz olan insanoğlunu, %100 oranın-

da memnun edebilecektir?” 
 “Kim daha önemli; müşteri mi, yoksa siz mi?”
 “Neden bir dünya bankası müşteri temsilcilerini, iş 

hayatını bilmeyen ve iki çocuklu annelerden seçmektedir?”
Başlıklar ilgi çekici öyle değil mi?
Katılamayanlar için gelecek sayıda detaylı bir aktarım 
yapabilmeyi ümit ederek, hoşça kalın diyorum.
---------------------------------------------------------------------
ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI
ATLANTİS’TEN İSTANBUL’A,ATLANTİS’TEN İSTANBUL’A,  Ayhan ÇORBACIOĞLU; 
Galata Yayınları
On bin yıl önce Atlantis Kıtası’nda başlayıp, Uygur 
Yurdu’nda ve ardından İstanbul’da devam eden fantastik 
bir öykü.
ÇİVİSİ ÇIKMIŞ DÜNYAÇİVİSİ ÇIKMIŞ DÜNYA, Amin MAALOUF, Yapı Kredi 
Yayınları
Medeniyetler çatışmasına yol açacak politikaların eleştirildi-
ği bir kitap.
 Lübnan’da doğup, Avrupa’da yetişen yazar, olaylara 
iki taraf açısından da objektif bakarak yaklaşmaya çalıştı-
ğından, tarihe 90 dereceye yakın bir açıyla yaklaşmamızı 
sağlıyor. 

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

“Geleceğimiz 
Erimesin” projesi

TİM’den IMF’ye ihracat şerhi
 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, reel sektörü, üretimi 

ve ihracatı desteklemeyen bir IMF anlaşmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.
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Sektörde “Yeşil Bina” olarak tanımla-
nan Ostim Yönetim Merkezi ısınma, 
yalıtım ve yenilenebilir kaynaklara 

yönelik yapı ve inşat teknolojisi ile tasar-
landı.Binada Ostim Yatırım A.Ş, Ostim 
Sanayi Sitesi Kooperatifi  yönetimleri ile 
OSTİM OSB’ye ait elektrik, çevre, imar, 
basın ve halkla ilişkiler, iletişim teknolo-
jileri, müşteri ilişkileri, fuar ve organizas-
yon, doğalgaz, ruhsat, kümelenme ve gü-
venlik birimleri yer alıyor. Binada toplantı 
salonları ile eğitim amaçlı etkinlikler için 
seminer salonu da bulunuyor. 

“Yüksek Performanslı Yeşil Bina”

 Enerji tasarrufu olgusunun her geçen 
gün daha çok kişi tarafından önemsenme-
ye başladığı bir gerçek. Bu olguyu önem-
semekle kalmayıp, görünür adımlar atan 
Ostim, enerji konusundaki yaklaşımını 
kendi yeni yönetim binası ile ortaya koydu.                                                                                                                    
5.000 fi rma ve 50.000 çalışanın faaliyet 
gösterdiği Ostim’de, Ostim Organize Sa-
nayi  Bölgenin yönetim merkezi olarak 
hizmet verecek olan ‘akıllı bina’ enerjisi-
nin büyük bir bölümünü güneş panelleri ve 
rüzgar türbini ile üretecek.
 Ostim, “Yüksek Performanslı Yeşil 
Bina” olarak adlandırılan yönetim binası 
inşaatına 2008 yılı sonunda başladı. Bina, 
USGBC (United States Green Building 
Council) nin yayımladığı LEED (Leaders-
hip in Energy and Environmental Design: 
Enerji ve çevresel tasarımda öncülük) yeşil 
bina sertifi kasyonunun en üst düzeyi olan 
platin sınıfına ve ASHRAE yüksek per-
formans binaları kriterlerine uygun olarak 
tasarlandı.

Üniversite ile işbirliği yapıldı

 “Ostim Yüksek Performanslı Yeşil Bina 
Projesi”, Başkent Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Birol Kılkış’ ın değerli 
tasarım ve ar-ge katkıları ile Ostim OSB 
Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturu-
lan proje grubumuzun deneyim ve yoğun 
çabaları ışığında yükseldi. 

 Binanın tüm mekanik tesisatı ve diğer 
sistemleri geri dönüşüm, enerjinin nitelik 
ve niceliğinin aynı anda en akıllı kullanı-
mı, enerji tasarrufu, net-sıfır enerjiye ve 
net-sıfır karbon salımlarına 
yöneliş ve düşük ekser-
jili bina kavramları 
üzerine kuruludur. 
Örneğin aydın-
latma; otopark 
üzerine güneş 
panellerinden 
elde edilen ener-
jinin elektriğe dö-
nüştürülmesiyle sağ-
lanacak. Bina çatısına 
yerleştirilen gün ışığını kulla-
nan  aydınlatma sistemleri ile özellikle kış 
aylarında kapalı günlerde, binada elektrik 
kullanmadan aydınlatma sağlanmaktadır. 
Yapay aydınlatma sisteminde ise balastı 
aydınlatma ihtiyacı oranında ayarlı fl ore-
san lambalar tercih edilmiştir. Otopark ka-
binlerinin üzerindeki panellerden, hibrit ve 
elektrikli araçlara şarj edilen enerji, ulaşım 
enerjisine dönüştürülecek. Bahçe aydınlat-
ması da yine aydınlatma lambalarının üze-
rindeki güneşi takibeden fotovoltaik panel-
ler ile gerçekleştirilecek. Binanın siyah su 
olarak adlandırılan tüm atık suyu arıtılarak, 
bahçe sulaması ve wc baslarında değerlen-
dirilecek. Bahçe tanziminde en az sulama 
ve bakım gerektiren, ilaçlama istemeyen 
ve yöresel iklime dayanıklı bitkilerin seçi-
mi, gölgeleme, yağmur sularının sele sebep 
olmaması gibi önlemlere yer verildi. Yağ-
mur suları da arıtılıp depolanarak temiz su 
olarak kullanılabilecek. Yine bina bahçesi-
ne yerleştirilecek olan rüzgar türbini elekt-
rik üretimini sağlayacak. Mekanik tesisatta 
pik yüklerin azaltılması için yaz dönemin-
de buz deposu, kış döneminde ısı deposu 
kullanılacaktır. Binada toprak kaynaklı ısı 
pompası için açılan 8 adet 100 metrelik 
kuyuya indirilen borularla toprak ısısı ile 

ısıtma ve soğutma yapılacak. Yazın üreti-
len fazla ısı toprakta depolanarak kış için 
saklanacaktır. Klima santrali giriş havası 
toprak altında ön şartlandırma yapılarak 

kullanılacak. Bina ön cephesine 
yapılan trombe duvarı ile kı-

şın bina ısıtmasına katkı 
sağlanacak. Yine bina 

içerisinde uygulanan 
(ekserji duvarı) akıl-
lı duvar melez klima 
sistemleri ile enerji 
tasarrufu sağlanmak-

ta ısıtma ve soğutma 
atık enerji kullanılarak 

gerçekleşmektedir. Hava-
landırma kanallarında bakteri ve 

virüs üremesini engellemek amacıyla agi-
on (gümüş iyon emdirilmiş) hijyenik alü-
minyum kanallar kullanılmış, ayrıca kanal 
dönüşlerinde gerekli yerlere UV lambalar 
takılmıştır. Ostim yüksek performanslı ye-
şil binadan doğaya sera gazı salımlarının 
minimum seviyede olması, binanın çevre 
dostu olmasının en büyük göstergesidir. 
Karbon salımları alışılan tipteki bir eşde-
ğer binaya göre %75 azalacaktır. Sistemin 

daha da yeşil olmasını teminen çevredeki 
sınai atık ısı da kullanılarak konfor ısıt-
ması ve soğutması temin edilecektir. Bu 
konuda bir AB projesi hazırlanmaktadır.
 Çevreyi korumada örnek teşkil eden 
bu binadaki tüm yapı elemanlarının seçi-
minde geri kullanım, geri kazanım, yerel 
tedarik, minimum inşaat artığı, en az gö-
mülü enerji ve ekserji kullanımı, zararlı 
kimyasal madde içermeme gibi kıstaslar 
göz önünde tutulmuştur. 

Türkiye’de ilk

 2009 Şubat ayından itibaren Bayın-
dırlık ve İskân Bakanlığı, yabancı heyet-
ler ve üniversitelerin ziyaret ettiği bina, 
Türkiye’nin ilk hizmete giren yüksek per-
formanslı yeşil binası olup fonksiyonları 
arasında ileri düzey sürekli eğitim merkezi, 
bina ve malzeme sertifi kasyonuna yönelik 
ARGE altyapısı, bina performans metrik-
lerinin geliştirilmesi ve benzeri konularda 
laboratuar ve bir mükemmeliyet merkezi 
işlevlerini de üstlenecektir. Daha şimdiden 
bina bilgileri ve tanıtımı ulusal ve ulusla-
rarası dergilerde yer almaya başlamıştır 
(COSSP, ASHRAE ve TTMD Dergileri).

Geleceğe taşındık!
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, yenilenebilir enerji ve çevre duyarlılığı alanlarındaki 
yaklaşım ve faaliyetlerini “Yüksek Performanslı Yeşil Bina” projesiyle somutlaştırdı.

1978 yılından bu 
yana aynı binada hizmet 

veren OSTİM, Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü hizmet birim-

leri ve diğer bazı kuruluşları 
ile birlikte yeni yönetim 

binasına taşındı.
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OSTİM’li esnafl ar tarafından oluşturulan Mehteran Takımı OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü önünde mini bir konser verdi
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSTİM’li esna
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrganize Sana

OSTİM’de faaliyet gösteren bazı fi rma 
sahipleri ve çocuklardan oluşan kar-
ma mehteran takımı, OSTİM’in eski 

hizmet binasının önünde konser verdi. OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ida-

re yöneticileri ve personelin yanı sıra çok 

sayıda vatandaşın bulunduğu konserde, mehteran 
takımı çaldığı marşlarla alanda bulunan herkesi 
coşturdu. Çocuk mehteranların performansı ise 
dinleyenlerden tam not aldı. Konserin ardından 
mehteran ekibiyle hatıra fotoğrafı çektiren Baş-
kan Aydın, çocuk mehteranları kutladı.

Başkan   Orhan Aydın’ın 
yeni binadaki ma-
kamında gerçek-

leştirilen ziyarete Ostim 
Sanayici İş Adamları 
Derneği (OSİAD) Başka-
nı Adnan Keskin, Başkan 
Yardımcısı Nihat Özön-
der, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ahmet Kurt, Ke-
mal Değirmenci, Hasan 
Gürel ve OSİAD Anonim 
Şirketi Başkanı Rıfkı Gü-
vener katıldılar.
 Başkan Aydın, yeni 
yönetim binasının enerji 
kullanımı açısından büyük 
verimlilik sağladığını be-
lirterek, “Enerjiyi har vu-
rup harman savuruyoruz. 
Enerji verimliliği önce-
likli konumuz olmalı. Bu 
binada enerjinin yenilene-
bilir olması ve tasarrufuna 
yönelik sistemleri uygula-
maya çalıştık” dedi.

 OSİAD Başkanı Kes-
kin ise yeni binanın ör-
nek alınması gereken çok 
önemli bir konu olduğu-
nun altını çizerek, “İstenir-

se neler yapılabileceğini 
görüyoruz. Enerji konusu 
her geçen gün önemini 
daha da artırmaktadır. 
OSTİM’e kazandırılan bu 

binadan dolayı bütün OS-
TİM Yönetimini kutluyo-
rum” diye konuştu.
 Öte yandan Çıraklık 
Eğitim ve Öğretim Vakfı 
Mütevelli Heyet Başka-
nı İbrahim Karakoç da 
Başkan Aydın’ı ziyaret 
etti. Karakoç, OSTİM’de 
yaşanan gelişmelerin 
sevindirici nitelikte ol-
duğunu ifade ederek, 
bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda da başarı-
lar diledi. Başkan Orhan 
Aydın ise Karakoç’a 
ziyaretinden dolayı te-
şekkür ederek, Çıraklık 
Eğitim Vakfı’nın yaptığı 
çalışmaları dikkatle ta-
kip ettiklerini ve vakfın 
yapacağı çalışmalarda 
desteklerini esirgemeye-
ceklerini dile getirdi.

OSTİM’de mehteran şenliği

OSTİM’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

Türkiye’de herkesin gündemini kapsaya-
cak iki kelime nedir sorusuna herhalde 
açılım ve ekonomi diye cevap verebiliriz. 

Türkiye bir taraftan iyimserlikle, diğer taraftan 
kötümserlikle, ama hepsinin ötesinde merakla 
gündemi takip ediyor.

Açılımın Kürt, Ermeni ve işsizlik so-
runlarını içerdiği açıklanınca, işsizlik açılımla 
ekonominin kesişim noktası haline geldi. İşsiz-
liğin paketin içine girmesi son derece doğal, 
çünkü Türkiye’deki işsizlik oranı %16 civarın-
dadır. Bu oran Ermeni ve Kürt nüfusun top-
lam nüfusa oranından daha fazladır. (kaldı ki 
işsizlik oranının hesaplanmasında iş arayanların 
sayısı, 15-65 yaş arası çalışabilir toplam nüfu-
sa oranlanarak bulunmaktadır.) 

Önce Kürt ve Ermeni haklarını içeren 
paketin içine işsizlik konusunun da alınması 
“acaba paket sadece belli etnik kökenden 
gelen vatandaşlarımızın işsizlik problemlerinin 
çözümünü mü içerecek” diye düşündüm. 
Ama bu yaklaşım fazla ayrımcılık olacaktır. O 
zaman genel işsizlikle ilgili bir kaygı nedeniyle 
işsizlerin de pakete girdiğini düşündüm. Bel-
ki yöneticilerimiz “işsizlik başta olmak üzere 
ekonomik gidişattaki olumsuzlukları örtmek 
için açılım gündeme getirildi” ithamlarına kar-
şı tedbir olarak işsizlik konusunu da açılımla 
birlikte zikrediyorlar. Belki de Dünya Bankası 
Başkanının 59 milyon kişinin işsiz kalacağını, 
90 milyon kişinin aşırı yoksullukla mücadele 
edeceğini belirtmesi, dünyayı böyle bir tehli-
kenin bekliyor olması ve ülkelerin buna göre 
tedbirler alması düşünülerek paketin içine iş-
sizlik de konulmuştur. Sebebi ne olursa olsun 
işsizlerimiz paketin içindedir. Küçük de olsa 
bir katkı olur düşüncesiyle paket açıklanmadan 
önce işsizlik konusunda fikir beyan etmek 
istedim.

İşsizlikle ilgili iki yönlü bir analiz ya-
pılmalıdır. İşgücüne olan talep ve işgücünün 
arzı… İşgücünün talep edilmesi ekonominin 
büyümesi ile ilgilidir. Ekonomi (üretime dayalı 
olarak) büyürse işletmeler işgücü talep edecek-
lerdir. Ekonominin büyümesi de bir taraftan 
ülke içindeki yatırım ve tüketim harcama-
larının artmasına, diğer taraftan dış talebin 
artmasına bağlıdır. Rakamlar ekonomimizin 
küçüldüğünü, ihracatımızın, imalatımızın azal-
dığını göstermektedir. Öyleyse talep açısından 
durum iç açıcı değildir. Bu durum küresel 
krizle ilişkilendirildiğinde zaten yapacak bir şey 
görülmemektedir. 

İşgücünün arzı açısından baktığımızda 
karşımıza işsizlerimizin iş beğenip beğen-
memesi, işe uygun olup olmaması gibi psi-
kolojik, sosyolojik ve eğitimle ilgili hususlar 
çıkmaktadır. İşsiz bir vatandaşımız için psi-
kolojik ve sosyolojik sebeplerin kısa vadede 
sorun teşkil etse bile uzun vadede bir sebep 
olamayacağını düşünüyorum. Uzun süre işsiz 
kalan bir kişi mutlaka kendi psikolojisini tamir 
edecektir. 

Geriye işgücünün niteliğinin artırılması 
ve eğitilmesi kalmaktadır. İşletmelerimizin ih-
tiyaç duyduğu meslek sahibi işgücünde sıkıntı 
olduğunu biliyorum. O zaman gençlerimize 
meslek kazandırmanın önemi ortaya çıkmakta-
dır. Sonuç olarak açılımın içini doldurmak için 
yeni bir önerim var. Gelin mesleki eğitimi de 
açılımın içine alalım…

Abdullah ÇÖRTÜ

İşsizlerimiz de 
‘açılım’ ı bekliyor

Ostim yönetim ve hizmet birimlerinin yeni binaya taşınması dolayısı OSİAD ve Ostim 
Çıraklık Vakfı yöneticileri Başkan Aydın’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

acortu@
hotm

ail.com
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
ve OSTİM’de faaliyet gösteren 
fi rmaların destekleriyle yürütü-

len OSEP projesinin yeni eğitim öğretim 
yılı açılış töreni gerçekleştirildi. OSTİM 
Yönetim Merkezi toplantı salonunda 
gerçekleştirilen törene OSTİM Bölge 
Müdürü Adem Arıcı, Batıkent Endüst-
ri Meslek Lisesi Müdürü Adem Öksüz, 
OSEP yetkilileri, veliler ve öğrenciler 
katıldı. Arıcı, törende yaptığı konuşma-
da, OSEP ve benzeri projelerin birer sos-
yal sorumluluk olduğunu dile getirerek, 
OSTİM olarak eğitime büyük önem ver-
diklerini söyledi. Sadece okul hayatında 
değil, normal süreçte de öğrencilerin ya-
nında olduklarını ifade eden Arıcı, yeni 
eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını 
diledi.
 Batıkent Endüstri Meslek Lisesi Mü-
dürü Öksüz ise konuşmasında OSEP 
projesinin piyasadaki kaliteli teknik 
eleman ihtiyacını karşılama noktasında 
büyük önem arzettiğini belirterek, “Ba-
şarının sırrı teori ve uygulamayı bir araya 
getirebilmektir. Personel kalitesi arttıkça 
üretim kalitesi artar, üretim kalitesi artın-
ca ülke kalkınır” dedi.  

 Konuşmaların ardından OSEP yetki-
lileri tarafından öğrencilere yeni eğitim 
öğretim yılı için bazı hediyeler verildi. 
Proje kapsamında bulunan 138 öğrenciye 
ceket, pantolon, gömlek, kravat ve çanta-
nın  yanı sıra içerisinde el sabunundan 
tırnak makasına, diş macunundan tıraş 
malzemelerine kadar çok sayıda ürünün 
bulunduğu temizlik seti hediye edildi. 

İlk mezunlar sene sonunda 

 OSEP Projesi kapsamında yetiştiri-
len öğrenciler eğitim sürecinde mesle-
ğe ve işletmelerin prensiplerine uyum 
sağlamak, mesleklerinin gerekliliklerini 
yerine getirmek ve iş yaşantısına hazır 
olmak doğrultusunda önemli adımlar 
atıyorlar. 2009-2010 eğitim yılı sonun-
da ilk mezunlarını verecek olan OSEP, 
yıl sonunda mezun olacak 51 öğrenci-
sinin işletmelerinde istihdam edilmesini 
hedefl iyor. İhtiyaç duyulan nitelikli ara 
elemanları işletmeler ile birlikte yetiş-
tirmeyi hedefl eyen OSEP Projesi ile fi r-
maların bu sorunları için önemli açılım-
lar sunuluyor. Böylece işletmeler kendi 
prensipleri, üretim alanları ve üretim 
koşulları doğrultusunda yetişmiş perso-
nellere sahip oluyorlar.

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı 
Seminer Salonu’nda düzenlenen 
sertifi ka törenine İŞ-KUR Genel 

Müdürü Namık Ata, Vakıf Başkanı İb-

rahim Karakoç, OSTİM Organize Sana-
yi Bölge Müdürü Adem Arıcı, ODEM 
Genel Müdürü Burcu Öztürk, yetkililer 
ve kursiyerler katıldı. 

 Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Pla-
nı çerçevesinde, Kadınlara ve gençle-
re yeni fırsatlar programı kapsamında 
gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) 
projesi, OSTİM Danışmanlık ve Eğitim 
Merkezi tarafından OSTİM’de başarıyla 
uygulanıyor. Yenilikçi Teknik Personel 
Yetiştirme Projesi’ne 40 kursiyer katıl-
dı. Kursiyerlerin yüzde 75’ine istihdam 
imkanı sağlandı.
 Proje Koordinatörü Hakan Ünsal’ın 
projeye ilişkin verdiği bilgiler sonra-
sında değerlendirmelerde bulunan İŞ-
KUR Genel Müdürü Namık Ata, mes-
lek edindirme kurslarında başarılı olan 
kursiyerleri tebrik ederek, iş hayatların-
da başarılar diledi. Ata, Sağlanan yüzde 
75 istihdam oranı büyük bir başarıdır. 
Yurt dışındaki projelerde dahi bu oran 
yüzde 20-30 dolaylarındadır. Proje sa-
hibi OSTİM OSB’ye ve katkı veren 
tüm herkese bu nedenle tekrar teşekkür 
ederiz” dedi. Daha sonra başarılı kursi-
yerlere tek tek sertifi kaları verildi. Top-
lu fotoğraf çekiminin ardından sertifi ka 
töreni sona erdi.   

Sırada başka projeler var 

 Bu ve benzeri projeleri OSTİM OSB 
adına yürüten OSTİM Danışmanlık ve 
Eğitim Merkezi yetkilileri, şu an İŞ-
KUR kapsamında CNC Operatörlüğü 
ve Makine Ressamlığı Projelerinin de-
vam ettiğini, AB–hareketlilik projeleri 
kapsamında yurt dışı mesleki eğitim 
projesinin de başlatıldığını ve başvuru-
larının alındığını belirterek, yeni birçok 
projenin de yolda olduğunu dile getirdi-
ler. ODEM, bu doğrultuda hem nitelikli 
teknik personel talebi bulunan işletme-
lerin hem de genç işsizlerin kendileri ile 
irtibata geçebileceğine dikkat çekiyor.

Projenin Amacı

 AB destekli proje kapsamında kendi-
lerine uygun iş alanlarını belirlemek, iş 
başvurusunda bulunmak ve bir işe yer-
leştirilmek isteyen kadınların ve genç-
lerin desteklenmesinin yanı sıra işgücü 
piyasasına dahil olmalarının sağlanması 
hedefl eniyor.

ODEM’den başarılı kursiyerlere sertifika

OSEP’ten yeni yıla merhaba

AB’nin Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II Hibe Planı “Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” kapsamında OSTİM OSB 
tarafından yürütülen YENTEK-Yenilikçi Teknik Personel Yetiştirme Projesi’ne katılan kursiyerlere sertifi kaları verildi.

OSTİM’de yürütülen Okul Sanayi Eğitim Programları 
(OSEP) yeni öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

AR-GE, İnovasyon ve Proje Yönetimi

Uygulamalarını sürdürmekte oldu-
ğumuz savunma yan sanayi kü-
melenme projemiz kapsamında 

bugüne kadar KOBİ’ler ile yapılan bire 
bir görüşmeler, çalıştay ve toplantılar 
sonucunda ortak ve öncelikli ihtiyaç 
olarak nitelikli eleman konusu ile kar-
şılaşılmıştır.
 Savunma Sanayicileri Derne-
ğinin (SASAD) ’’Sektörümüzde 
Anayüklenici-Alt Yüklenici İlişkileri 
2009” raporunda önemle vurgulanan 
ar-ge, innovasyon ve proje yonetimi 
konusu savunma sanayi sektörünün 
en önemli niteliksel özellikleridir. Bu 
alan da yetişmiş insan kaynağıda çok 
önemlidir.
 Kobilerimizin de talepleri üzerine bu 
alanda yetkin bir insan kaynağı yetiştir-
mek üzere bir eğitim programı tasarlan-
mıştır.
SASAD ve Savunma Teknolojileri Mü-

hendislik Ve Ticaret A.Ş (STM) katkıla-
rıyla 26 Ekim/14 Kasım tarihleri arasında 
toplam 30 saat olarak gerçekleştirilecek 
olan eğitim programında,

Savunma sanayinde ulusal ve küresel • 
 eğilimler,

Savunma sanayinde ürün özellikleri • 
 ve teknolojiler, 

Savunma sanayinde tedarik, projeler • 
 ve çalışma modelleri,

Kobi’ler için inovasyon yönetimi,• 
Proje yönetimi, • 
Kobi’ler için ar-ge yönetimi,• 
Ar-ge ve inovasyonun korunması,• 
Ar-ge öncesi teknoloji araştırması,• 
İnovasyon sürecinde sık karşılaşılan • 

 sorunlar ve çözümleri konuları 
 aktarılacaktır.

Konu ile ilgili Detaylı bilgi ve kayıt için: 
Ostim Danışmanlık ve Eğitim Merkezi: 
0312 385 01 66

Savunma Sanayi Sektörünün 
en önemli niteliksel özellikleri:
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Birçok açıdan değişimin 
hızlı olduğu bir dünyada 
yaşadığımıza hiç kuşku yok... 

Üstüne üstlük “Değişim” kavramı 
da dillerden düşmüyor artık.“Bilgili” 
insan yerine de “bilgilenen, sürekli 
öğrenen insan” tanımı yapılıyor. 
 Üniversite diplomaları için 
“öğrenme lisansı” açıklaması 
bile  getirenler var. Günü-
müzde, geçmişte on yıllara 
sığan gelişmelerin bir kaç yılda 
gerçekleşmesi söz konusu. 
Yaşanan değişimin teknolojik 
ve sosyo-kültürel boyutunda 
toplum yaşamındaki etkileri, insan 
ilişkilerinden başlayarak komşuluk, 
eğlence, değerler, kavramlar 
ve içerikleri, moda, müzik, si-
yaset, spor, toplumsal kurallar, 
uluslararası vb.  tüm ilişkileri  
temelinden etkiliyor. Bunun dışında 
kalmak mümkün değil...
 Böylesine hızlı değişimi yaka-
lamak ve onun geliştirici yönleri 
içinde yer alabilmek, zararlı ve 
durdurucu yönlerine karşı refleks 
geliştirmek kurum olsun, şirket 
olsun, kişi olsun hiç fark etmez,  
yüksek bir farkındalık gerektiri-
yor. Geçmişte aldığımız kararlar, 
mesleki ya da kültürel eğitimler, 
bizleri bugün bulunduğumuz nok-
taya taşıdı. Bugün kendimiz için 
yapacaklarımız yarın bizi başka bir 
yere taşıyacak veya aynı yerde 
bırakacaktır. Yapılacak ilk şey, 
bizi yeni bir başarıya götürecek 
gücün kendimiz olduğunu bilerek 
ona yaptığımız yatırımı artırmaktır. 
Bu sürece edilgen bir öğrenme 
anlayışıyla değil, aktif olarak etki 
yapmak gerekiyor.Her şey bizim 
kontrolümüzde değil ancak bi-
zim dışımızda da değil. Etkileşim 
gerektiren, stratejik gelişme 
programlarını hayata geçirmeliyiz.
 Değişim ve gelişim sorumluluğu 
öncelikle sizindir...
 Öte yandan işletmeler 
açısından bilgi ve enformasyo-
nun bir sağanak şeklinde aktığı 

günümüzde, ona ulaşmadan çok 
kritik olanı yaratma, elde etme, 
analiz ve hedefler doğrultusunda 
kullanabilme sorunuyla karşı 
karşıyayız. Kısaca “Bilginin  
Yönetimi” de başlı başına bir 
disiplin haline gelmiştir. O neden-
ledir ki günümüz kuruluşlarının 
bebeklik, çocukluk ve ergen-
lik dönemlerini sağlıklı biçimde 
tamamlayarak birer öğrenen 
organizasyona dönüşmeleri, günün 
şartlarına uyan ve daha ötesine 
hazırlanan anlayışlara tepeden 
tırnağa kavuşması, olmazsa olmaz 
şartlardandır. Ve bu süreç  ev-
rensel  temel prensiplere dayalı 
çözümlerin yanında, giderek 
farklılaşan yeni yöntem ve araçları 
da gerektirmektedir.
 Bugünün rekabet ortamında 
fark yaratmanın en önemli un-
suru çalışan ve tüketen insandır. 
İnsan, iş dünyasında, geçmişte 
olduğundan çok daha fazla ön 
plana geçen bir önem kazanmıştır.
 Firmaların ürün kaliteleri ve 
teknolojiler birbirine yaklaşmış, 
tüketiciler için seçenekler çoğalmış, 
kâr marjları çoğu sektörde 
ortalamanın altına inmiş görünüy-
or. Müşteri, pazar, rekabet, 
yatırım, satış , pazarlama, halkla 
ilişkiler, müzakere, iletişim ve 
aklınıza gelen birçok kavram artık 
yeniden tanımlanmaktadır. Piyasa 
ilişkilerini etkileyen parametreler 
süratle değişmekte, inişli çıkışlı 
ve belirsizliğin yüksek olduğu bir 
dünyada yolculuk yapılmaktadır. 
İşte bu noktada müşteri odaklılık 
rekabetin ana eksenini oluşturarak 
kalite anlayışına yepyeni bir boyut 
kazandırmıştır. Bu anlayış kamu 
sektöründe de anlam genişlemesine 
uğrayarak  vatandaş “müşteridir” 
şeklinde yeniden şekillenmektedir.
 Müşterilerin giderek “kral” 
duruma geldiği günümüz rekabet 
ortamında işletmeler, hizmet ver-
meyi hedefledikleri pazarlarda yer 
alan tüketicilerin isteklerine kulak 
vermek durumundadırlar. “Pazar-
lama ve Satış” konusunda günün 
bilgilerine ve tekniklerine ulaşmak, 
rakiplere göre daha iyi hizmet 
verebilmenin gereği olan bir 
pazarlama anlayışını organizasyona 
kazandırmak demektir. Bu noktada 
işletme liderliğinin günümüzdeki 
rolü ortaya çıkmaktadır. 
Liderlik işletmenin her kademes-
inde oluşturduğu takımlarla birlikte 
lokomotif olurken uzun erimli bir 
kârlılık anlayışı geliştirmek, etkin 
satış yönetiminin temel stratejisini 
belirlemektedir.

DTM’nin pilot uygulaması OSTİM’de
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İhra-

cat Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Cavit Erdem ve DTM 

Şube Müdürü Emrah Sazak, OSTİM Yö-
netim Merkezi’nde İhracatta devlet yar-
dımları ve İhracatçı Geliştirme Programı 
hakkında bilgilendirme toplantısı düzenle-
diler. Toplantıya OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın ve farklı sektör-
lerden kümelenme faaliyetlerine mensup 
fi rmalar katıldılar. Sinevizyon eşliğinde 
fi rmalara konu hakkında bilgi veren Dış 
Ticaret Uzmanı Emrah Sazak, “Küçük ve 
Orta Boy İşletmeler (KOBİ) başta olmak 
üzere ihracatçı fi rmaların ihracata yönelik 
faaliyetlerini gerek üretim gerek pazarlama 
aşamalarında destekleyerek uluslararası 
pazarlarda karşılaştıkları sorunların gide-
rilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü 
kazanmalarını sağlamak düşüncesiyle yeni 
bir program hazırlıyoruz” dedi.

Yetişmiş uzman eleman ihtiyacı

 Sazak, “Bu destek KOBİ’lerin, yeni 
ihraç pazarları yaratmaları ve geleneksel 
pazarlarındaki paylarını artırmalarını sağ-
lamayı amaçlayan bir devlet desteğidir. 
 Günümüzde, ihracat pazarlamasının 
başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş 
uzman elemanlara sahip olmanın önemi 
açıktır. Uzunca bir süredir dış ticaret ile 
ilgili kuruluşlarda çalışan elemanların bu 
alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, 
dış ticaretin hedefl enen düzeye ulaştırıl-
masında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturul-
masında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü-

nün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve 
bu konudaki eğitimi yurt sathına yaymak 
amacı ile Eğitim Programları düzenliyo-
ruz” diye konuştu.

Eğitim fi rmalarına etkinlik

 Şu ana kadar Türkiye’de sektörel bir dış 
ticaret başarı hikayesi oluşturulamadığının 
altını çizen Sazak, bu konuda eğitim ver-
mek üzere DTM tarafından akredite edilmiş 
15 kadar eğitim fi rmasının bulunduğunu 
belirtti. Sazak, “Eğitim fi rmalarının sayıla-
rını artırmayı hedefl iyoruz. Projemiz henüz 
hazırlık aşamasında ancak sizlerin ihtiyaç-
larıyla daha yetkin hale gelecektir. Önem-
li olan sizlerin ihtiyaçlarıdır. Uygulamalı 
eğitimi pilot bölgelerde gerçekleştireceğiz. 
Pilot uygulama için düşünülen bölgeler de 
OSTİM, Siteler ve Sincan Organize Sanayi 
Bölgeleri” şeklinde konuştu.

Süreç bürokrasiden arınacak

 DTM olarak eğitim yardımını etkin 
olarak uygulayamadıkları noktasında öze-
leştiri de bulunan Sazak, yeni uygulamada 
bütüncül bir yaklaşım olacağını ve bu nok-
tada kümelenme anlayışının çok önemli ol-
duğunu söyledi. Sazak, “Süreci bürokrasi-
den arındırma düşüncemiz var. OSTİM’de 
kümelenme konusunda çok önemli işler 
yapılıyor. Bütün bunlardan yararlanma dü-
şüncesindeyiz” dedi. Toplantının sonunda 
konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.  

İhracatçı Geliştirme Programı’nın pilot uygulaması OSTİM, Siteler ve Sincan Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek.

Soner SELÇUKLU
Yönetim Danışmanı

Nasıl bir
dünyada
yaşıyoruz?
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Sanayicinin kabusu yeniden hortladı!

MEB’den indirim istediler artış aldılar

Küresel kriz nedeniyle geçen yıl yoğun bir şekilde hissedilen yatırım eğilimindeki kırılma, 2009 Eylül’ünde daha 
da belirginleşti. Yatırım harcamalarını kısacağını bildirenlerin oranı ise yüzde 28.9’dan yüzde 37.5’e çıktı.

Küresel kriz nedeniyle geçen yıl yoğun bir şekilde hissedilen yatırım eğilimindeki kırılma, 2009 Eylül’ünde daha 
da belirginleşti. Yatırım harcamalarını kısacağını bildirenlerin oranı ise yüzde 28.9’dan yüzde 37.5’e çıktı.

Ekonomimizde ilk altı ay-
lık küçülme % 10,6 olarak 
gerçekleşti. İmalat sanayide ve 

kapasite kullanım oranında ise düşüş 
devam etmektedir. Verilere baktı-
ğımızda 2009 yılını % 7 civarında 
bir küçülme ile tamamlayacağız. 
Bu küçülme her şeyin tepe taklak 
olduğu 2001 küçülmesinden (%5,7) 
daha kötü. 2001 krizinde Kemal 
Derviş’in gelmesi ile güçlü bir 
program ortaya konmuş ve hemen 
ertesi yıl büyümeye geçilmişti. Orta 
vadeli planın açıklanmasına rağmen 
gelecekle ilgili güçlü bir kanaat 
oluşturulamadı.
 Son iki ayda açıklanan enflasyon 
oranları ile de ülkemizde ciddi bir 
deflasyon başladığını göstermektedir. 
Ancak ne gariptir ki, enflasyondaki 
düşüş planlanmış bir program sonu-
cunda oluşmuş gibi sunulmaktadır. 
Bu sunum, ülke olarak ekonomi 
alanında aciziyet içerisinde olduğumu-
zu net olarak ortaya koymaktadır.
 Bu güne kadar ülkede yüksek 
faiz düşük kur politikası uygulanmış-
tır. Yüksek faizle içerdeki yatırımlar, 
düşük kur ile de üretimin cazibesi 
kaybettirilmiştir. Gelinen noktada 
ülke işsizlik ve büyüme kaybı ile 
karşı karşıya bırakılmıştır. Enflas-

yondaki çok düşük artış ise gıda 
fiyatlarından kaynaklanmaktadır. 
 Ülkede enflasyon düşüp mal 
fiyatlarında artış olmaz iken resmi 
yetkililer enflasyonu düşürdük diye 
sevinirken geniş halk kitlelerinde 
geçim sıkıntısı başlamıştır. Enflasyon 
düşerken geçim sıkıntısının başla-
ması, deflasyonla mal fiyatlarının 
artmaması hatta düşmesi ne anlama 
gelmektedir? Bu durumu anlaya-
bilmek için öncelikle enflasyon, 
deflasyon ve hayat pahalılığı kav-
ramlarının ne ifade ettiğini bilmemiz 
gerekmektedir. Enflasyon fiyat genel 
seviyesinin yükselmesidir. Yani her 
enflasyon hayat pahalılığı değildir. 
Zaten enflasyonun olabilmesi için 
aynı oranda gelirin de artması gere-

kir. Bu kavga etmeye benzer. Yani 
siz birine tokat attığınızda şayet 
karşıdaki size tokat atmıyorsa ortada 
kavga yok demektir. Enflasyon da 
böyle bir şey. Malların fiyatı arttı-
ğında insanların şayet geliri yüksel-
memişse o maldan alamazlar ve 
malların fiyatı düşmek zorunda kalır. 
Yani fiyatlar artarken talep devam 
ediyorsa enflasyon olur.
 Deflasyon mal fiyatlarında ucuz-
lama demektir. Ancak fiyatlardaki 
her düşüş deflasyon değildir. Fiyatlar 
düşerken mala olan talep artmıyor-
sa yada talep düşüyorsa o zaman 
deflasyon var demektir. Deflasyonun 
olabilmesi için ciddi talep eksilmesi 
gerekir. 

 Hayat pahalılığı ise talep ve 
fiyatla ilgili değildir. Hayat pahalılığı 
gelirle ilgilidir. Malların fiyatı düşse 
de artsa da şayet ülkede çalışanla-
rın geliri azalıyorsa hayat pahalılığı 
var demektir. Ülkemizde enflasyon 
düştüğü halde insanların geçimle-
rinde zorluk başlamıştır. Deflasyon-
la da şirketlerin durumu sıkıntıya 
girmiştir. Ülkemizde hane halkları 
geçim sıkıntısı çekerken, şirketler 
satış yapamazken enflasyondaki 
ve faizlerdeki düşüşü başarı kabul 
etmek akıl tutulmasıdır.
 Peki, içinde bulunduğumuz 
durum sürpriz mi? Kesinlikle hayır. 
Son yedi yılda cumhuriyet tarihi 
boyunca verilen cari açıktan daha 
fazla cari açık veren bir ekonomi 
başka bir akıbetle karşılaşamazdı. 
Yapılması gereken iç tüketimi ve 
dış tüketimi ülkenin makro denge-
lerini bozmadan tutarlı bir program 
yapmaktır. Yoksa DPT’nın kurul-
duğu günden beri yaptığı üslupla 
orta vadeli plan açıklamak değildir. 
DPT böyle planları yıllardır açıklar 
ama “nasıl” yapılacağını hiç ortaya 
koymaz. Bence orta vadeli plan 
“laf olsun torba dolsun”dan öteye 
bir anlam ifade etmiyor.

Enflasyon deflasyon ve 
hayat pahalılığı 

sefikcaliskan@
hotm

ail.comŞefi k ÇALIŞKAN

Krizin bir yılının geride kaldığı 
şu günlerde talep daralması 
sanayicinin en büyük kabusu 

olmaya devam ediyor. Eylül 2009’da 
talep yetersizliğini dile getiren işyer-
lerinin toplam üretimdeki payı yüz-
de 43.7’den, yüzde 57’ye yükseldi. 
Merkez Bankası’nca imalat sanayii 
işyerlerinde gerçekleştirilen iktisadi 
yönelim anketine dayanarak yapılan 
belirlemelere göre bu yıl ve geçen 
yılın Eylül ayları karşılaştırıldığın-
da, sanayinin üretim hacminin art-
tığı, stokların gerilemeye başladığı, 
canlandırma paketlerinin etkisiyle 
toplam satış miktarını artırdığı görül-
dü. Ancak, küresel ekonomik krizin 
Türkiye’de ciddi bir şekilde hisse-
dilmeye başlamasının üzerinden bir 
yılın geçtiği şu günlerde, reel sektö-
rün yatırıma hala çekimser yaklaştığı 
görüldü.

Yatırım eğiliminde kırılma arttı 
 

 Küresel kriz nedeniyle geçen yıl 
yoğun bir şekilde hissedilen yatırım 
eğilimindeki kırılma, 2009 Eylül’ünde 
daha da belirgin hale geldi. Yaşanan 
olumsuz sürecin etkisiyle sabit ser-

maye yatırım harcamaları endeksi 
90.7’den 77.6’ya geriledi. Gelecek 
bir yıl içinde önceki bir yıla göre ya-
tırım harcamalarını artırmayı plan-
layan işyerlerinin geçen yıl Eylül 
ayında yüzde 19.6 olan üretim değeri 
ağırlıklı oranı bu yıl aynı ayda yüzde 
15.1’e indi. Yatırım harcamalarını kı-
sacağını bildirenlerin oranı ise yüzde 
28.9’dan yüzde 37.5’e çıktı.

Talep yetersizliği büyük sorun
 

 İktisadi yönelim anketine göre 
üretimi kısan faktör olan talep yeter-
sizliğini dile getiren işyerlerinin top-
lam üretimdeki payının yüzde 57 ol-
duğu belirlendi. Özellikle son iki yıldır 
kendisini hissettiren talep yetersizliği 
2007 yılı Eylül’ünde yüzde 37.2 dü-
zeyindeyken, 2008 yılının aynı ayında 
yüzde 43.1 olarak gerçekleşmişti. Üre-
timi kısan faktörlerden hammadde-
ekipman yetersizliğinin payı Eylül 
2009’da yüzde 10.2’den 7.7’ye, mali 
olanaksızlıkların payı yüzde 8.7’den 
yüzde 7.7’ye, iş gücü yetersizliğinin 
payı yüzde 8’den yüzde 6’ya, diğer 
nedenler de yüzde 9.9’dan 7.9’a ge-

riledi. Üretimi kısan faktör bulunma-
dığını bildiren işyerlerinin geçen yıl 
Eylül’de yüzde 20.1 olan oranı, bu yıl 
aynı ayda yüzde 13.7’ye düştü.

İyimserlerin oranı düştü
 

 İktisadi yönelim anketine daya-
narak yapılan belirlemelere göre, fa-
aliyette bulunduğu sanayi dalındaki 
genel gidişat konusunda iyimserler 
lehine olan seyrin (aynı diyenlerin) 
yüzde 66.2’den yüzde 66’ya gerile-
diği gözlendi. Daha iyimser olanla-
rın oranı ise Eylül’de, geçen aya göre 
0.1 puanlık artışla yüzde 21.5’ten, 
Eylül’de yüzde 21.6’ya çıktı. İçin-
de bulunduğu sanayi dalı hakkında 
bir ay öncesine kıyasla daha kö-
tümser olanların oranı ise yüzde 
12.3’den yüzde 12.4’e çıktı. Geçen 
yıl Eylül’le karşılaştırma yapıldı-
ğında, sanayi dalında genel gidişat 
konusunda daha iyimser olanların 
oranında 14.7 puanlık artış görülür-
ken, aynı kaldı diyenlerde 15.3 puan 
artış oldu. Daha kötümserlerin oranı 
ise geçen yıla göre Eylül ayında 30 
puanlık bir gerileme yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ter-
biye Kurulu, yeni eğitim öğre-
tim yılı için Anadolu Meslek ve 

meslek liselerini büyük bir problemle karşı 
karşıya bırakacak bir karar aldı. Önceki yıl-
larda 8 olan ders saatini 9’a çıkaran kurul, 
büyük çoğunluğu ikili eğitim veren kara-
ra müdahil okullarda eğitim alan öğrenci, 
öğretmen ve okul yöneticilerini, sabah saat 
07.00’den akşam saat 20.20’ye kadar oku-
la bağlayarak zor durumda bıraktı.

 Günde 8 saatlik ders uygulamasının, 
öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler ya-
rattığına dikkat çeken lise yöneticileri 
daha önce bir rapor hazırlayarak Milli 
Eğitim Bakanlığı’na iletmişti. 8 saatlik 
ders uygulamasının tüm olumsuz etki-
lerini anlatarak ders saatlerinde indirim 
bekleyen yöneticiler, ders saatinin bir 
saat artırılmasıyla şaşkına döndü. Talim 
Terbiye Kurulu’nun konuyla ilgili nasıl 
bir değişikliğe gideceği ise belirsiz.
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Sobada“OSKAR”lık başarı öyküsü

Kaymakam’ın komşuluk projesi
Yenimahalle Kaymakamı Kenan Çiftçi, OSTİM’de faaliyet gösteren güvenlik sistemleri ve kapı imalatı 
sektörünün temsilcilerine hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik hazırladığı “Komşu Güvenliği” projesini anlattı.

1974 yılında Dalca Mühendislik 
adıyla kurulan fi rma, şimdilerde 
OSKAR Makina olarak alanında 

Türkiye’nin en büyüklerinden birisi 
olmayı başardı.
 Bir makine mühendisi için 
en önemli şeydir yeni makineler 
geliştirmek. Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği 
Bölümü mezunu Aydın Cömert’te 
genç bir makine mühendisi olarak 
Dalca Mühendislik ile başlattığı ticar-
et hayatını çeyrek asırdır sürdürüyor. 
1997 yılında OSKAR Makina olarak 
isim değişikliğine giden fi rması 
ise faaliyet gösterdiği alanlarda 
Türkiye’nin lokomotif isimlerinden 
biri olarak büyümeye ve gelişmeye 
devam ediyor.
 1993 yılında beton düzeltme ve 
hafi f inşaat makinaları ihracatına 
başlayan fi rma, kurduğu beton 
teknik birimi ile Türkiye’ye ilk defa 
monolitik beton kavramını getirerek 
yüksek vasıfl ı endüstriyel zemin be-
tonu uygulamaları yapmaya başladı. 
Türkiye’de toplam 13 milyon 500 bin 
metrekare beton yapan fi rma, yıllık 
üretiminin yüzde 80’i gibi yüksek 
bir oranda ihracat gerçekleştiriyor. 
Firma sahibi Aydın Cömert, ihracatçı 
olmanın ayrı bir hazzı olduğunu be-
lirterek, “Türkiye’de bizimle birlikte 
aynı alanda üretim yapan diğer fi r-
malar bizden ayrılan ya da onlardan 
ayrılan fi rmalar. Ürettiğimiz maki-

nalar piyasada rağbet gören ürünler. 
Örneğin perdah makinasında dünyanın 
en iyisiyiz” diyerek iddiasını ortaya 
koyuyor.

İlk yerli elektrikli araç
 

 Firma sadece inşaat makinaları 
alanında değil başka alanlarda da 
öncülük yapma özelliğine sahip. 2007 
yılında savunma sanayi sektöründe 
de faaliyet göstermeye başlayan OS-
KAR Makina, aynı yıl içerisinde 
Türkiye’deki ilk yerli elektrikli küçük 
arabaların imalatına da başlamış. 
Firmanın, “Emisyon yok, gürültü 
yok, maliyeti düşük, sessiz ve tam 
bir çevreci” sloganlarıyla reklamını 
yaptığı elektrikli araçlar, 1 buçuk 
liralık masraf ile 60 kilometre yol ya-
pabiliyor. Aydın Cömert, 
benzeri projeler üz-
erinde de çalışmalar 
yaptıklarını sözlerine 
ekleyerek, zamana ayak 
uydurmakla kalmayıp, 
mevcut gelişmeleri daha 
yakından takip etmeye 
çalıştıklarını belirtiyor.
 Oskar Grup olarak 
hayata geçirmeyi 
planladıkları farklı pro-
jelerinin olduğunu da kay-
deden Cömert sektördeki 
gelişmelere büyük bir hızla 
ayak uydurmaya çalıtıklarını belirtiyor.

Oscar’ın ekolojik sobası

 2009 yılı başlarında verimli ısınma 
ve yanma verimi konusunda araştırma 
geliştirme çalışmaları yapan fi rma, 
hem ekolojik hem de ekonomik bir 
şömine sobanın da imalatını yapıyor. 
Diğer sobalardan çok daha verimli ve 
çok daha estetik bir yapıya sahip olan 
“Oscar Soba”ları yüzde 50’ye varan 
yakıt tasarrufu ve yüzde 74’lere varan 
verimlilik oranlarıyla piyasadaki ben-
zerlerinden ayrılıyor. İstatistiki rakam-
lara göre Türkiye’de yıllık ortalama 1 
buçuk milyon civarında odun sobası 
kullanıldığını da göz önüne alırsak Os-
car Sobaları’nın çevreci yönünün de ne 
denli önemli olduğu açıkça görülüyor.lar, 1 buçuk 

ometre yol ya-
mert, 
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e 

ak 
yi 
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arını belirtiyor.
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Yenimahalle Kaymakamı Kenan 
Çiftçi, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret 

etti. Çiftçi, Aydın’ın nezdinde OSTİM 
Yönetim Kurulu’nu yeni hizmet binası-
nın yapımından dolayı kutlayarak, “Bu 
nezih binada daha başarılı çalışmala-
rın altına imza atmanızı temenni edi-
yorum” dedi. Kaymakam Çiftçi, daha 
sonra OSTİM eğitim ve toplantı salo-
nunda “Komşu Güvenliği” adlı projesi 
hakkında güvenlik sistemleri ve kapı 
imalatı sektöründe faaliyet gösteren fi r-
ma temsilcilerine bilgi verdi. 

Komşudan daha iyi güvenlik yok
 

 Komşuluk felsefesinden hareketle 
fi rmaların yapacakları reklamlarda kom-
şu güvenliğini ön plana çıkarmalarını 
isteyen Çiftçi, “Komşudan daha iyi bir 
güvenlik sistemi olamaz. Açılamayacak 
kapı, aşılamayacak güvenlik sistemi yok. 
Her kesimden destek istediğimiz gibi siz 
fi rmalardan da destek bekliyoruz. Da-
yanışma ile hırsızlık oranlarını daha alt 
seviyelere çekebiliriz” diye konuştu.
 Kaymakam Çiftçi’nin konuşmasının 
ardından Emniyet Amiri Ahmet Cemil 
Bezci yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin 
fi rmalara bilgi verdi.  

Ostim Sanayici ve İşadamları 
Derneği (OSİAD) ile İç Ana-
dolu Sanayici ve İşadamları 

Dernekleri Federasyonu, Türk 
Kızılay’ı ile ortaklaşa kan bağışı 
kampanyası düzenledi. İki gün sü-
recek kan bağışı 
kampanyasında en 
az 100 ünite kanın 
toplanması hedefl e-
niyor. 
 OSİAD binasında 
başlatılan kan bağışı 
k a m p a n y a s ı n d a 
ilk kanı, OSİAD 
Başkanı Adnan Ke-
skin ve eşi Nurhan 
Keskin, İÇASİFED 
Başkanı Mehmet 
Akyürek, Anadolu 
OSB Bölge Müdürü 
İhsan Gökçınar 
verdi. Kan bağışı 
kampanyasıyla ilgili bilgi veren 
OSİAD Başkanı Adnan Keskin, 
70 milyon nüfuslu Türkiye’de kan 
bağışının yetersiz olduğunu ve kan 
stoklarının azaldığını söyledi. Acil 
hastaların kan bulamadığını, bu ne-
denle can kayıplarının yaşandığını 
belirten Keskin, “Hastanelerde kana 
ihtiyacınız varsa, kullanacağınız mik-

tar kadar kan borçlusu oluyorsunuz. 
Oysa kan vermek hem hayat kurtarır 
hem de vücudun yenilenmesini 
sağlar. Kan vermenin vücut sağlığı 
için de yararlı olduğu bilincini her-
kese vermemiz gerekiyor. Herkes, 

bir gün kana ihtiyaç duyabileceğini 
düşünerek kan vermelidir” dedi. 
 İÇASİFED Başkanı Mehmet 
Akyürek, 3 ayda bir kan verdiğini 
belirterek, kan bağışının insani bir 
sorumluluk olduğunu hatırlattı. 
Akyürek, “Yıllardır her 3 ayda bir 
kan veririm. Daha sağlıklıyım” 
diye konuştu. 

OSTİM’li sanayicilerden kan bağışı
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Yıldız Gaz Armatürleri tarafın-
dan “oksijen kaynak, tavlama ve 
kesme ekipmanları kullanıcıla-

rına destek. Sahip olduğu teknik bilgi, 
müşteri yaklaşımı, insan kaynakları ile 
makina ve ekipman konusunda müşte-
rilerine değer katmak doğrultusunda on-
lara beklentilerinin üzerinde hizmeti, en 
uygun, kaliteli ve ihtiyaçlara özel şekilde 
vererek müşteri memnuniyetinin en üst 
seviyede tutmayı hedefl eyen Yıldız Gaz, 
bu çerçevede Oksijen kaynağı ve kesme 
ekipmanları kullanıcıları için OSTİM’ 
de “Oksijen Kaynak, Kesme Ve Tavla-
ma Ekipmanlarının Doğru Kullanımı Ve 
Alınacak Emniyet Tedbirleri” konulu 
ücretsiz bir eğitim gerçekleştirecek.
 Yanlış ve hatalı kullanım sonucu 
meydana gelebilecek iş kazalarının ve 
üretimdeki verimlilik kayıplarının önüne 
geçmek için kullanıcılarını bilinçlendir-
mek doğrultusunda sürekli olarak bu tür 
eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Yıldız 
Gaz Yetkilileri; “Yıldız Gaz Armatürleri 

olarak, gerçekleştirdiğimiz fi rma ziya-
retlerinde birçok personelin ürünlerimizi 
yanlış ve hatalı kullandıkları gözlenmiş-
tir. Bu tür kullanım hataları neticesin de 
istenmeyen can ve mal kayıplı kazalar 
meydana gelebilir. Bu riski azaltmak ve 
engellemek amacı ile fi rmamız “Oksijen 
Kaynak ve Kesme ekipmanları doğru 
kullanımı ve alınacak emniyet tedbir-
leri” konulu eğitimler düzenlenmekte-
dir.  Bu eğitimlerden biri 24 Ekim 2009 
Cumartesi günü saat 14:00’de OSTİM 
OSB fi rmaları için gerçekleştirecek.
 OSTİM Teknokent Seminer 
Salonu’nda gerçekleştirilecek eğitime 
oksijen kaynağı ve kesme ekipmanları 
kullanan tüm OSTİM’liler ücretsiz ola-
rak katılabilecekler. 
 

“Ölçülemeyen nesne geliştirilemez”
Türkiye’de giderek artan kalibrasyon ihtiyacını karşılayabilmek için faaliyet gösteren fi rmalardan 
biri olan,NANOTEK, müşterilerine uluslararası çalışma standartlarıyla hizmet veriyor.  

NANOTEK Test-Ölçüm Merkezi 
2008 yılında Ankara’da kuru-
lan oldukça genç bir fi rma. Test, 

ölçüm, bakım, onarım ve kalibrasyon 
hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 
işletme, hukuki yapısı itibariyle bir li-
mited şirket. İleri teknoloji sektörlerinin 
fi lizlenme sürecinde olduğu Türkiye 
ekonomisinin mevcut şartlarında, yüz-
de yüz yerli sermaye yatırımıyla küresel 
krize meydan okumaları, başlı başına bir 
başarı öyküsüne işaret ediyor. 
 Şirketin kurucuları profesyonel iş 
hayatlarının önemli bir bölümünde ül-
kemiz Hava Kuvvetlerinde ve Savunma 
Sanayinin hizmetinde çalışmışlar. F-16 
Aviyonik Sistemleri yanında her türlü 
elektronik sistemin bakım-onarımı, test 
ve kalibrasyon hizmetleri üzerine çok 
ciddi bir eğitim ve 15 yılı aşkın deneyim 
elde etmişler. Kamu sektöründeki düşük 
maaş politikasından da etkilenmekle be-
raber, sahip oldukları yüksek seviyeli gi-
rişimcilik dürtüsüyle kamuda elde ettik-
leri iş tecrübesini özel sektöre aktararak 
başarılı olabileceklerine inanmışlar. 
Artan kalibrasyon ihtiyacı
 Türk sanayicisinin ve KOBİ’lerinin 
test, ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerine 
giderek artan bir ihtiyaç duyacağı öngö-
rüsüyle hareket eden Şirket Genel Mü-
dürü Nadir Yılmaz, kalibrasyon sistemi 
ve şirket olarak bu konudaki hedefl erini 
şöyle anlattı:
 “Ölçme ve kalibrasyon, bilimsel ve 
endüstriyel faaliyetlerin doğrulanmasın-
da önemli yer tutuyor. Ölçüm güveni-
lirliği için sadece ölçmek yeterli değil. 

Cihazlar ne kadar modern olursa olsun, 
kalibreli değilse hatalı ürün çıktılarına 
sebep olabilir. Buna karşın ülkemizde 
özellikle kalibrasyon faaliyetleri zorunlu 
haller haricinde fuzuli olarak görülüyor, 
sertifi ka sahibi olma düşüncesinden ile-
ri gidemedi. Özel sektörde kalibrasyon 
ve test hizmetlerine ilgi 90’ların başla-
rında oluşmaya başladı ve 2000 yılı ile 
bir ivme kazandı. Gelişmiş ülkelerde 
bu tip test, ölçüm ve belgelendirme la-
boratuarları yaygın olarak tesis ediliyor 
ve sistem içerisinde aktif olarak kul-
lanılıyor. Almanya’da bu alanda 500, 
Danimarka’da ise 200’ü aşkın akredite 

laboratuar hizmet vermekte iken bu sayı 
Türkiye’de sadece 60. Dolayısıyla ülke-
mizde pazarın ciddi anlamda büyüme 
potansiyeli bulunuyor. Ayrıca bölgeler 
arasında pazarın gelişmişliği açısın-
dan bazı farklar da mevcut. Sektörün 
İstanbul’da oldukça gelişmiş olduğu, 
ancak İç Anadolu’ya hizmet edebilme 
potansiyeli de olan Ankara’da yeterince 
donanımlı laboratuar olmadığı görülü-
yor. İşte biz bu boşluğu doldurmak üze-
re yola çıktık. Amacımız kullanılan ölçü 
aletleri, cihaz ve sistemlerin kalibrasyon, 
ayar ve onarım işlemlerini gerçekleştire-
rek milli ve milletlerarası güvenirlilikle-
rini sağlamak, kalite ve kalite altyapısı 
oluşmasında temel kriterlerden biri olan 
kalibrasyonun gerekliliğini anlatmak ve 
bu hizmetin her türlü ihtiyacını uluslara-
rası kabul görmüş normlar çerçevesinde 
icra etmek”

Kalibrasyonda OMKA Çatısı

 Tüm test ölçüm ekipmanları ve 
elektronik sistemler için ekonomik 
bakım-onarım hizmeti veren şirkette 
ayrıca Elektriksel ve Boyutsal Kalibras-
yon olmak üzere iki ayrı laboratuar ya-
pılandırılmış. Olgunlaşma dönemindeki 
sektörde, yüksek yatırım maliyetleri do-
layısıyla belirgin bir dayanışma mevcut. 
Özellikle yetkinlik alanı dışında kalan 

kalibrasyon faaliyetlerinde fi rmalar ara-
sı bir işbirliği oluşturmuşlar. Organizas-
yonun çatısı konumunda sektörün büyük 
oyuncularından OMKA Kalibrasyon bu-
lunuyor. Yurt çapında yaygın toplam 9 
Laboratuara sahip kümelenme modelli 
bu yapı içerisinde, OMKA Kalibrasyon 
İç Anadolu bölge temsilciliği görevi 
alınmış ve akredite kalibrasyon hizmet-
leri OMKA üzerinden veriliyor. 
 Şirket faaliyetlerine bakıldığında 
müşteri lehine uygulamalar görülüyor. 
Örneğin onarım işlemlerinde; arızalı 
cihaz/sistem senet karşılığı fi rmaya tes-
lim edildikten sonra süratle keşif işlemi 
yapılıyor. Ünitenin tamiri mümkün ise, 
müşteriye iletilen proforma faturanın 
onaylanmasının ardından onarım safha-
sına geçiliyor. Aksi durumda herhangi 
bir keşif ücreti talep edilmeksizin cihaz 
müşteriye iade ediliyor. Tüm bu işlemler 
için özel sigorta kapsamı mevcut ve ona-
rımlarda garanti veriliyor.

Sektörün ilk izolasyon odası

 Gelişen teknolojiye eşgüdümlü ola-
rak yeni yatırımlar da planladıklarını 
belirten Yılmaz, şirketin stratejik yatırım 
hamleleri olduğunu da dile getiriyor. El-
lerinde özel sektörün belki de ilk Radyo 
Frekans izolasyon odası (Faraday Room) 
bile mevcut. Bu kabinin özelliği itibariy-
le, içerisinde havadaki Radyo Frekanslar-
dan steril bir ortam sağlamak mümkün. 
Şirketin detaylarını paylaşmak istemedi-
ği savunma sanayine ve iletişim teknolo-
jilerine yönelik önemli Ar-Ge çalışmaları 
olduğunu öğrendik. Şirket yakın zaman-
da Ostim Savunma Yan Sanayi Küme-
lenmesine katılmak için sabırsızlanıyor. 
Böyle bir örgütsel sermaye içerisinde yer 
almanın getirdiği avantajlardan faydala-
nılarak, yapılacak işbirliğinden sonra pa-
tent çalışmaları da planlıyorlar.
 Bu noktada şirketin Teknik Mü-
dürü Adem Gürbüz, fi rmanın sadece 
bir ticarethane olmayıp, aynı zamanda 
bir eğitim kurumu olduğunu ifade edi-
yor. Dahili olarak verdikleri bir eğitim 
programları var. Talep eden dış fi rma ve 
kurumlara yönelik olarak da bu mesleki 
eğitimleri veriyorlar. Metroloji (ölçüm-
bilim) müfredatlarda henüz yer edin-
mediği için üniversitelerden yararlanma 
olanağı az, ancak mutlaka işbirliği geliş-
tirilmesi yönünde bir iradeye sahipler.

Türkiye Ekonomi Politikaları 
Vakfı (TEPAV) Ekonomi 
Politikaları Analisti Sarp Kal-

kan ve Araştırmacı Ülkem Başdaş 
tarafından hazırlanan “Kriz döneminde 
ihracat yapısının işsizlik üzerindeki et-
kileri” başlıklı politika notu yayımlandı. 
Raporda küresel krizden göreli olarak 
daha az etkilenen ülkelere ihracatı daha 
yoğun illerde istihdam kayıplarının daha 
az gözlendiği, hatta bazı illerde krize 
rağmen istihdam artışları yaşandığına 
dikkat çekilerek, “Yeni pazarlara erişimi 
kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasının 
işsizlik sorunuyla mücadele anlamında 
etkili olacağı gözlenmektedir” denildi. 

Bazı illerde istihdam artışı

 Notta küresel kriz sonrasında artan 
işsizlik oranlarının ekonomi gündemi-
nin en önemli sorunlarından biri haline 
geldiği vurgulanarak, şunlar ifade edildi: 

“Kriz sonrası istihdam dinamikleri bölge-
ler arasında ciddi farklılıklar göstermek-
tedir. Bu notta illerin küresel ekonomiye 
entegrasyon düzeylerinin kriz döneminde 
istihdam kayıplarını nasıl etkilediği in-
celendi. Üç ana bulgu, geliştirilecek is-
tihdam politikaları için önem arz etmek-
tedir. Öncelikle, illerin iktisadi aktivitesi 
içinde ihracatın önemi arttıkça istihdam 
kayıpları artmaktadır. İkinci olarak, kü-
resel krizden göreli olarak daha az etki-
lenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya 
(MENA) ihracatı daha yoğun illerde is-
tihdam kayıpları daha az gözlenmektedir, 
hatta bazı illerde krize rağmen istihdam 
artışları yaşanmaktadır. Üçüncü olarak, 
illerin küresel ekonomiye entegrasyon 
düzeyi ve hedef pazarlarındaki çeşitlilik 
sadece ihracat yapan şirketleri değil, ge-
nel olarak ildeki iktisadi faaliyeti etki-
lemektedir. İhracat-istihdam ilişkisinin 
açılan kapanan esnaf sayısına da yansımış 
olması bunun en önemli göstergesidir”

Yeni pazarlara ulaşan çalışanını korudu OSTİM’de Ücretsiz Eğitim
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İşsizlik sıralamasında Dünya 5’incisiyiz
Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK), Haziran’da işsizlik oranı ve istihdam azalışı 
geçmiş aylara göre daha düşük olmakla birlikte, mevsimlik çalışmaların etkisini taşıdığını bildirdi.

Türkiye Refah İzleme Anketi’ne göre, ailelerin neredeyse dörtte üçünün Ekim 2008 ile Haziran 2009 arasında gelirleri düştü.

TEPAV, UNICEF ve Dünya Ban-
kası tarafından Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Kocaeli merkezinde ya-

pılan “Türkiye Refah İzleme Anketi’ne” 
göre, 2 bin 100 ailenin dörtte üçü gelirle-
rinin Ekim 2008 ile Haziran 2009 döne-
minde düştüğünü belirtti. Kentlerde ya-
şayan aileler gelirlerindeki düşüşe uyum 
sağlamak için çeşitli yollara başvurduğu 
görüldü. Öncelikle, aileler daha ucuz 
gıda ve gıda dışı ürünlere yöneldiler, 
ancak aynı zamanda gıda tüketiminin 
miktarında da tasarrufa gittiler. Yaygın 

olarak başvurulan diğer yollar ise sos-
yal etkinliklere yapılan harcamaların 
kısılması, gıda ürünlerini kendilerinin 
üretmesi ve ulaşım tercihlerinin değişti-
rilmesi oldu. Öte yandan, ailelerin eği-
tim ve sağlık harcamalarını mümkün 
olduğunca korudukları görüldü. Anketin 
gerçekleştirildiği dönemde, katılımcı-
ların üçte biri elektrik-gaz-su faturala-
rını ödeyemez duruma düştü ve yüzde 
9’unun en azında geçici süreyle de olsa 
faturalarını ödeyemediklerinden dolayı 
bağlantıları kesildi.

Borç yükü arttı
 Kentlerde yaşayan yoksul ailelerin 
çoğu gelirlerini ve giderlerini denkleş-
tirebilmek için komşularından, dostla-
rından, ailelerinden, toplumlarından ve 
kamu programlarından destek aldıkla-
rını bildirdi. Özellikle yoksullar ve orta 
sınıf olmak üzere, aileler geçinebilmek 
için yüklü bir borçlanma altına girdi ve 
yeni alınan borçlar toplam aylık gelir-
lerinin yarısına ulaştı. Bununla birlikte, 
bazı aileler ile yapılan derinlemesine gö-
rüşmeler, bu destek ağlarının daralmak-
ta olduğunu gösterdi ve en yoksul aileler 
yaklaşık beşte birinin her türlü destekten 
yoksun kaldıklarını belirtti.

İş kaybı krizin göstergesi
 

 Dünya Bankası Türkiye Ülke Direk-
törü Ulrich Zachau, “İş kaybı ekonomik 
krizin en görünür etkisidir, ancak özel-
likle kayıt dışı sektörde çalışanlar ve 
kendi işini yapanlar olmak üzere çalışan-
ların da birçoğu işleri olmasına rağmen 
gelirlerinde düşüş olduğunu bildirdi” 
dedi. Bu düşüşlerden en fazla yoksulla-
rın etkilendiğini ifade eden Zachau, bu 
şehirlerdeki en yoksul aileler arasında, 
on aileden dokuzunun daha düşük gelir-
le başa çıkabilmenin yolunu bulmak zo-
runda kaldıklarını bildirdiğini ifade etti.

Gıda tüketimi azaldı
 
 UNICEF Türkiye Daimi Temsilcisi 
Reza Hosseini çalışma ile ilgili olarak 
“Anket, krizin sonuçları ile başa çıkabil-
mek için ailelerin çok çeşitli yollara baş-
vurduğunu ortaya koymaktadır. Önemli 
bulgulardan birisi, yoksul ailelerin ebe-
veynlerinin neredeyse yarısının çocukla-
rının gıda tüketimlerini kısmak zorunda 
kaldıklarını bildirmesidir. Bu ekonomik 
gerilimin yoksul aileler için devam edip 
etmediğini çok yakından takip etmemiz 
gerekecek.” dedi. 

Sıkı diyalog ihtiyacı

 TEPAV Direktörü Güven Sak ise 
şöyle dedi: “Anket ekonomik yavaşla-
manın Türkiye’deki aileler üzerindeki 
etkileri ile ilgili olarak oldukça fazla 
bilgi sağlamaktadır. Aynı zamanda, 
uluslararası platformda, bu gibi durum-
larda yapılmış çalışmalar bulunuyor. 
Türkiye’de de krizden etkilenen aile-
leri desteklemek için uygulanabilecek 
en iyi sosyal politikaların neler olduğu 
konusunda Hükümet, sivil toplum, üni-
versiteler ve genel kamuoyu arasında 
bir diyalog ihtiyacı bulunduğunu ortaya 
koymaktadır”

TİSK’ten yapılan açıklamada, “Yıllık 
bazda, işsizlik oranındaki artış ve is-
tihdam düzeyindeki azalış süreci de-

vam ediyor” vurgusu yapıldı. Açıklamada 
şöyle denildi: “Verilerden hareketle başlı-
ca şu tespitler öne çıkıyor: İşsizlik oranı bir 
yıl önceye göre 3,6 puan artarak % 13’e 
işsiz sayısı ise 972 bin artarak 3 milyon 
269 kişiye çıktı ILO verilerine göre işsiz-
lik oranındaki yıllık artış eğilimi dünya 
ortalamasının (0,7 puan), gelişmekte olan 
ülkelerin (0,3 puan) ve gelişmiş ülkelerin 
(2,5 puan) üzerinde. Türkiye’de işsizlik 
oranının artış hızı dünya ortalamasının 5 
katı. The Economist’in verilerine göre Ha-
ziran 2009 itibariyle Türkiye, işsizlik ora-
nının yüksekliği açısından dünya 5’incisi. 
İlk sırada % 23,6 ile Güney Afrika, son sı-
rada % 2,4 ile Ukrayna bulunuyor. Avrupa 
ortalaması % 9,4. 

Kan kaybı devam ediyor 

 Sanayi istihdamındaki kan kaybı hız 
kesmeden devam ediyor. Haziran 2009’da 
bir yıl önceye göre sanayi istihdamı 473 
bin kişi azaldı. İşsizlerin 330 bini sanayi-
den kaynaklandı. Diğer sektörlerin aksine, 

imalat sanayi istihdamındaki yıllık azalışın 
Mart’tan itibaren yükseldiği ve herhangi 
bir azalma göstermeden % 10 düzeyinde 
kaldığı anlaşılıyor. Haziran 2009’da işgü-
cü 809 bin kişi artarken, istihdam 164 bin 
kişi azaldı. 424 bin kişilik erkek istihdamı 
azalışını, 260 bin kişilik kadın istihdamı 
artışı telafi  etmeye çalıştı. Kentlerde istih-
dam 427 bin kişi azaldı. Genç istihdamın-
daki azalış 206 bin kişi oldu. 

Kayıt dışı istihdam artıyor

 Genç işsizlik oranı % 18’den 5,7 puan 
artarak % 23,7’ye çıktı. Kentlerde bu oran 
% 20,8’den 7,3 puan artışla % 28,1’e yük-
seldi. İşgücüne katılma oranı % 48,1’den % 
48,8’e yükselirken mevsimlik çalışan 104 
bin kişi ve ev kadını 166 bin kişi çalışma ta-
lebi ile işgücüne dahil oldu. İş bulma umu-
du olmayan ve iş aramadığı halde çalışmaya 
hazır kişi sayısı 222 bin kişi arttı. Tarım dışı 
sektörlerde işsizlik oranı % 11,9’dan 4,5 
puan artışla % 16,4’e yükseldi. Kayıt dışı 
istihdam oranı % 44,9’dan % 45,7’ye çıktı. 
(99 bin kişi arttı) Ücretli ve yevmiyeli sayısı 
296 bin kişi azaldı. En geniş alternatif tanımlı 
işsiz sayısı 5 milyon 735 bin kişi oldu.”

TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’nun da dayı-
sı olan Muharrem Eskiyapan, 

1973-1985 yılları arasında 13 yıl 
aralıksız Ankara Sanayi Odası’nın 
(ASO) Başkanlığı’nı yaptı ve İstan-
bul Milletvekilliği için CHP’den aday 
adayı oldu. Ancak daha sonra AK 
Parti’ye geçti. Eskiyapan’ın tedavi 
gördüğü Özel Bodrum Hastanesi yet-
kilileri basın toplantısı düzenledi. 
 Toplantıda konuşan Kardiyoloji 
Uzmanı Uzman Doktor Nejat Sön-
mez, Eskiyapan’nın yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen hayatını kaybet-

tiğini söyledi. Sönmez, ‘’Hastamıza 
ilk müdahaleyi otel görevlileri yap-
mış. Ekiplerimiz de kısa sürede otele 
ulaştılar. Hastanın duran kalbi yolda 
yapılan müdahale ile yeniden çalıştı-
rılmış. Ancak hastanede yaptığımız 
tüm müdahalelere rağmen hastayı 
kurtaramadık’’ dedi. 
 Muharrem Eskiyapan eğitime 
verdiği önemle tanınan bir sanayiciy-
di. Bugüne kadar 10 okul yaptıran Es-
kiyapan, son olarak Bodrum’da yap-
tırdığı ilköğretim okulunun açılışını 
göremeden hayatını kaybetti. 

Ekonomik kriz ailelerin belini büktü

ASO Başkanlarından Eskiyapan hayatını kaybetti
Nuh Çimento’nun kurucularından olan ve Nuh’un Ankara Makarna’nın 

sahibi sanayici ve işadamı eski Kayseri milletvekili Muharrem 
Eskiyapan, Bodrum’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
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ODAGEM’de düzenlenen genel 
kurula şirketin yönetim kurulu 
üyeleri ve hissedarları katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk 
olarak Divan Kurulu üyeleri belirlendi. 
Divan Kurulu’na Nihat Güçlü, Özgür 
Ertuğ ve Burcu Öztürk seçildiler. Gün-
dem maddelerinin okunmasının ardından 
Prof. Dr. Engin Kılıç, şirketin 2008-2009 
yılı faaliyetlerine ilişkin kurul üyelerine 
sunum yaptı.  Kılıç, İleri İmalat Sistem-
leri ve Teknolojileri Projesi hakkında 
katılımcılara bilgi verdi.
 Denetleme Kurulu’nun faaliyetlere 
ilişkin raporunun okunmasının ardından 
Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirildi. 
Mevcut yönetimin ibraz edildiği genel 
kurulda Nihat Özönder’in Başkanlığını 
yaptığı yönetim kurulunun görevine de-
vam etmesi kararı alındı.   

Alpena’dan yeni yatırım
Alpena Grup, 1995 yılında baş-

ladığı ticari faaliyetlerine hız 
kesmeden devam ediyor. Kriz 

sonrasında yatırımların azaldığı bir 
süreçte Alpena, balkon camlama sek-
töründeki faaliyetlerini artırmak ama-
cıyla 300 metrekarelik yeni bir üretim 
atölyesini hizmete soktu. Atölyenin 
açılış törenine OSTİM Yönetim Kuru-
lu Başkanı Orhan Aydın, OSİAD Baş-
kanı Adnan Keskin, Alpena Grup yö-
neticileri ve çok sayıda davetli katıldı. 
Başkan Aydın, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada Alpena yetkililerini tebrik 
ederek, yeni atölyelerinin hayırlı uğur-
lu olmasını diledi. 
 Sinevizyon gösterisi eşliğin-
de Alpena’nın Elephant markası ile 
yaptığı çalışmaların izlettirildiği açı-
lış merasiminin ardından davetliler, 
atölyeyi gezme ve ürünleri yakından 
görme imkanı buldular. Başkan Aydın 
ve OSTİM’li sanayiciler fi rmanın ta-

sarımlarını inceleyerek, Alpena yetki-
lilerinden bilgi aldılar. 

Hedef pazar payını artırmak
 Geniş bir ürün yelpazesine sahip 
olan Alpena Grup, doğrama sektörüne 
yan malzeme ve hırdavat satışı ile baş-
ladığı ticari hayatını, imalat alanına 
taşıyarak genişletti. Müşteri devam-
lılığını ve memnuniyetini temel ilke 
edinen Alpena, Ar-Ge çalışmalarına 
da büyük önem veriyor. Firma, kapı ve 
pencere aksesuar dağıtımı konusunda 
İç Anadolu Bölgesi’nde sahip olduğu 
yüzde 20’lik pazar payını 2010 yılın-
da yüzde 40’lara çıkarmayı hedefl iyor. 
Balkon camlamada ise bölge distribü-
törü olduğu Elephant balkon camlama 
sistemlerini tüm bölge illerde imalatçı 
ve montaj bayileri oluşturarak 2010 
yılında sektör lideri konumuna getir-
meyi amaç edinen Alpena, ticari haya-
tına hız kesmeden devam ediyor.  

Kamu kurumları, 2010-2012 döneminde zorunlu olmadıkça çok yıllı yeni projelerden uzak duracak. 
Harcama programlarını gözden geçirip, yapılabilirliğini yitirmiş projelerini tasfiye edecek.

KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde, girişimcilerin ve KOBİ’lerin kullanacağı yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik 
Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerinin faiz, komisyon ve diğer masrafl arına yönelik destek verecek.

Ostim Ortak Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ODAGEM)’nin 
genel kurulu yapıldı. ODAGEM mevcut yönetimiyle  
yola devam etme kararı aldı.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
(DPT) hazırladığı 2010-2012 
Dönemi Yatırım Programı 

Rehberi’nde, kamu idarelerinin çok yıl-
lı yeni projelere başlanmaması istendi. 
Özellikle Orta Vadeli Plan’da 2011’de 
kamunun sabit yatırımlarının yüzde 4.6 
oranında azaltılması, 2012 için ise sa-
dece yüzde 2.6’lık bir artış öngörülmesi 
nedeniyle, acil ve çok zorunlu haller dı-
şında yatırım programına çok yıllı yeni 
proje alınmayacak. Getirilen bu sınırla-
maya yatırım programı uygulama süre-
cinde de devam edilecek. Yıllık proje 
teklifl erinin yatırım programına alın-
masında ise azami ölçüde seçici olu-
nacak. Devlet Planlama Teşkilatı’nın  
yaptığı değerlendirmede Orta Vadeli 
Program’da 2009 yılında kamunun sa-

bit sermaye yatırımlarının sabit fi yat-
larla 0.6, 2010 yılında ise yüzde 5.7 
artacağı tahmin edilmişti.

Harcamalar gözden geçirilecek

 2010-2012 döneminde kamu ya-
tırımlarını yeniden önceliklendirecek 
olan kamu idareleri, harcama program-
ları gözden geçirip, önceliğini ve yapı-
labilirliğini yitirmiş projelerini tasfi ye 
edecek. Proje maliyetinde sabit fi yatlar-
la yüzde 30’u aşan oranda artış olması 
halinde, DPT Müsteşarlığı tarafından 
güncel keşfe dayanan yeni yapılabilir-
lik etüdü istenecek ve proje hakkındaki 
nihai karar bu etüde dayandırılacak.
 DPT Müsteşarlığı gerekli gördüğü 
takdirde yatırım programında yer alan 
projelerin ortalama tamamlanma süre-

sini azaltma yönünde ihtiyaç duyula-
bilecek ilave tedbirleri almaya yetkili 
olacak. Kuruluşlar, geçmiş yıllarda ras-
yonelleştirme faaliyeti kapsamında ya-
tırım programından çıkarılan projelerin 
yatırım programına alınmasına yönelik 
taleplerde bulunmayacak. 

Yatırımlarda kamu-özel işbirliği 
modelleri yaygınlaştırılacak

 Yatırımların fi nansmanında kamu-
özel işbirliği modellerinin kullanımı 
yaygınlaştırılacak.Yatırım hacmini ar-
tırma ve yatırımlara hız kazandırmak 
amacıyla kamu özel sektör işbirliği 
modelinin yasal altyapısı 2010 yılında 
tamamlanacak ve bu modelle gerçek-
leştirilecek proje sayısı artırılacak.

Kamu uzun yıllı yatırımdan uzak duracak

KOSGEB’den faiz ve komisyon desteği 

KOBİ’lere özel kiracı kredisi

ODAGEM Genel Kurulu yapıldı

Finansbank, yeni ürünü ‘Kiracı 
Kredisi’ ile işyeri kiralarının yıllık 
olarak tahsil edildiği Adıyaman, 

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, 
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye illerinde 
faaliyet gösteren işletmelere, 1 yıllık kira 
bedeli toplamı kadar kredi veriyor. Ürün 
kapsamında işletmeler yüzde 1,39’dan 
başlayan faiz oranları ve 12 ay vade ile 50 
bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor. 

Ürettikleri çözümlerle KOBİ’lere tam 
destek verdiklerini belirten Finansbank 
Perakende Pazarlama Grup Yöneticisi 
Erkin Aydın, “Hedefi miz beklenti ve 
ihtiyaçlara yönelik ürünler hazırlayarak 
KOBİ’lerin her koşulda yanında yer al-
mak. 2009 yılı içinde pazara sunduğumuz 
ürünlerle desteğimizi hep devam et-
tirdik. Yeni ürünümüz ile de işletmelere 
kolaylık sağlıyoruz” dedi.

KOSGEB Kobi Kredi Faiz Deste-
ği Yönetmeliği Resmi Gazete’de 

yayımlandı. Yönetmelik, KOBİ’lerin 
etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini 
ve düzeylerini yükseltmek, sanayide 
entegrasyonu ekonomik gelişmelere uy-
gun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, 
işletmelerin ve girişimcilerin kamu ban-
kaları, özel bankalar, katılım bankala-
rıyla diğer fi nans kuruluşlarından uygun 
koşullarda nakdi veya gayri nakdî kredi 
temin edebilmeleri için faiz, komisyon 

ve diğer masrafl arına KOSGEB tara-
fından geri ödemeli veya geri ödemesiz 
destekler sağlanmasını yönelik hususla-
rı kapsıyor. Yönetmeliğe göre bankalar 
tarafından işletmelere ve girişimcilere 
kullandırılacak yatırım, işletme serma-
yesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya 
döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi 
kredilerin faiz, komisyon ve diğer mas-
rafl arına yönelik olarak KOSGEB tara-
fından bütçe imkânları dâhilinde destek 
verilecek. 

Ana para riski bankaya ait
 

 Bu desteğin geri ödemeli veya geri 
ödemesiz olarak uygulanması, kredi 
destek üst limiti, kredi destek süresi, 
destek oranları, işbirliği yapılacak ku-
rumlar ve diğer hususlar, 3624 sayılı 
Kanunun 3’üncü maddesine göre Ba-
kanlar Kurulu’nca belirlenen sektörel ve 
bölgesel öncelikler de dikkate alınarak 
KOSGEB İcra Komitesi kararıyla belir-
lenip, KOSGEB’in banka ile yapacağı 
protokollerle uygulanacak. 

 Bu destekten, KOSGEB Destekle-
rinden yasaklı olmayan, işletme ve gi-
rişimciler yararlanacak. İşletmelerin ve 
girişimcilerin Bankalar ile yapılacak olan 
protokoller kapsamında kullanacakları 
kredinin ana para riski tamamen bankaya 
ait olacak. Banka, kredi başvurularını pro-
tokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı 
çerçevesinde değerlendirecek. KOSGEB, 
gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol 
tarafl arını bilgilendirmek kaydı ile kredi 
faiz desteği uygulamasını durdurmaya 
yetkili olacak. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün’ün açıkladığı üç ayaklı 
destek paketinin ilki, 100 bin 

işletmeye toplam 2.5 milyar TL’lik kre-
di sağlanmasını öngörüyor. İkinci destek 
paketi GAP Bölgesinde faaliyet gösteren 
KOBİ’lere yönelik olarak açıklanırken, 
üçüncü kredi faiz desteği ise 2009 
yılında selden zarar gören işletmelere 
kullandırılacak olan ’acil destek kredisi 
programı’ olacak. Nihat Ergün tarafından 
açıklanan paketin ayrıntıları ise şöyle:

100 bin KOBİ

 100 bin KOBİ’yi kapsayan ilk pa-
kette işletme başına ilk 3 ayı ödemesiz 
12 ay vadeli 25 bin lira kredi verilecek 
ve bu kredinin faizinin yüzde 75’i KO-
SGEB tarafından karşılanacak. İşletme 
sahibi eğer kadınsa kredi üst limiti 
30 bin lira olacak. GAP bölgesindeki 
KOBİ’leri yönelik açıklanan ikinci pa-
kette ise ilk 6 ay ödemesiz 36 ay vade 
yapılacak ve kredi üst limiti 300 bin lira 
olacak. Bu paketle GAP’taki işletmelere 
makine teçhizatı ve kredi faiz desteği 
sağlanacak. Faizin yüzde 75’i yine KO-

SGEB tarafından karşılanacak. Selde 
zarar gören işletmeleri kapsayan üçüncü 
pakette ise bu işletmelerin alacağı kredi-
nin faizinin tamamı KOSGEB tarafından 
karşılanacak. Bu pakette kredinin üst 
limiti 100 bin TL olurken, vadesi ilk 6 
ayı ödemesiz, 24 ay olacak.

Amaç dışı kullananlar 

 100 binlik işletme hedefi  için 2.5 mil-
yar TL’lik bir kredi hacmi oluşturduklarını 
kaydeden Ergün, GAP bölgesindeki 
işletmeler için ayrılan kredi hacminin ise 
85 milyon TL olduğunu söyledi. Ergün, 
“Afet için ne kadar başvuru olacağını 
henüz bilemiyoruz. İşletme ve konutu 
birbirinden ayırdıktan sonra zannedersem 
önümüze 1000 kadar bir işletme çıkabilir. 
Bunlara da 100 bin lira destek olduğuna 
göre 100 milyon liralık bir hacim ortaya 
çıkmış olacaktır” dedi. Bakan Ergün, ver-
ilen kredilerin amaç dışı kullandığı tespit 
edilen işletmelerin KOSGEB desteklerin-
den mahrum bırakılacağı uyarısında bu-
lunurken, kredi başvurularının kasım ayı 
başına kadar başlatılması için çalışmaların 
sürdüğünü açıkladı.

Araştırmak, geliştirmek, farklı 
projelerle yeni açılımlar yaka-
lamak. İşte üretimle iç içe 

olmanın temel şartları. OSTİM’de de 
gün geçmiyor ki fi rmalardan fark yara-
tan bir yenilik haberi gelmesin. Sanayi 
ve üretim alanında Türkiye’nin odak 
noktalarından birisi olan OSTİM’de 
faaliyet gösteren Yavas Endüstriyel, 
yeniliklerle karşımıza çıkan fi rmalar-
dan birisi. Onları farklı kılan nokta 
ise “ultrasonik buhar makinesi” çünkü 
Türkiye’de üretilen ilk ve tek ultrason-
ik endüstriyel buhar makinesi.
 Yavas Endüstriyel, kuruluş yılı 
itibariyle henüz çok genç bir fi rma. 
Ancak Ar-Ge çalışmalarına verdikleri 
önem ve hazırladıkları projelerle ad-
eta köklü bir fi rma görüntüsü çiziyor. 
Mustafa Yavaş ve Hatice Yavaş Gürel 
kardeşlerin kurduğu fi rma hakkında 
bilgi edinmek amacıyla görüştüğümüz 
Hatice Hanım gazetemize, çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulundu. Ul-
trasonik endüstriyel buhar makineleri-
nin Türkiye’de alanında tek olduğunu 

vurgulayan Hatice Yavaş, enfeksiyon 
hastalıklarına karşı geliştirilen dezen-
fekte sistemiyle buhar makinelerinin 
başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Özel dezenfeksiyon yöntemi

 
Yavaş, özellikle hastanelerden 

ve diğer kurumlardan yoğun talep 
gördüklerini belirterek, “‘Dezenfektan 
madde, cihaz yardımı ile suyu 1 ya da 
2 mikron boyutunda küçültüyor. Özel 
çıkış borusuyla buhar istenen her yere 
uygulanıyor. 1-2 mikron boyutundaki 
dezenfektan uzun süre havada asılı 
kalarak etkisini saatlerce sürdürüy-
or. Bu sistemle duvardaki en küçük 
girinti ve çatlaklara, ulaşılamayan 
köşelere, dolap arkalarına, dezen-
fektan ulaştırılıyor ve dezenfeksiyon 
işlemi gerçek amacına ulaşıyor’ dedi. 6 
yıldır ameliyat yapılamayan bir ameli-
yathanede gerçekleştirdikleri dezen-
feksiyon işleminden sonra ameliyat 
yapılabildiğini dile getiren Yavaş, kon-
trollü nem gereken her yerde ürettikleri 
makinenin kullanılabileceğini kaydetti.

2003 yılından bu yana toplam 48 bin işletmeye değişik destek programları ile 5.2 milyar TL’lik 
kredi hacmi sağlayan hükümet, esnaf ve KOBİ’lere yönelik ’Yeni Kredi Destek Paketini’ açıkladı.

Yavas Endüstriyel’in ürettiği ultrasonik endüstriyel buhar makine-
si, geliştirilen dezenfeksiyon sistemiyle mikroplara geçit vermiyor.

Hükümetten yeni “can suyu” kredisi

Buhar makinesiyle mikroplara son

Genç işadamı Burak 
KURTULDU ‘nun sahibi 
olduğu Plus Akademi 

Girişimcilik Eğitim Enstitüsü 
Ekim ayı ilk haftası içinde eğiti-
me başladı. İş hayatına atılmak 
veya iş hayatında belli başa-
rıya ulaşmak isteyen kişilere, 
konularında yetkin ve uzman 
eğitmenler ve profesyoneller 
tarafından izlemeleri gereken 
yolu göstermek, girişimci ve 
lider yetiştirmek faaliyete geçiri-
len eğitim amacıyla programının 
ilk derslerinden birisi tarafım-
dan verildi. Girişimci adaylarına 
yöneticilik ve liderlik konusunda 
aşağıdaki özlü sözlerle açıklama-
lar getirdim.

 Başarılı ekibin pek çok eli 
ama tek bir beyni vardır
 Şans ancak hazırlıklı zihne 

güler
 Başarı; ulaşılması gereken bir 

sonuç değil, sürekli gelişen bir 
süreçtir.
 Bu güne kadar işinizi hep 

aynı şekilde yapmışsanız, büyük 
ihtimalle yanlış yapıyorsunuz 
demektir.
 Eğitimli insan nasıl öğre-

neceğini ve nasıl değişeceğini 
öğrenmiş insandır.
 Liderlik temelini güvenden 

alır. Güven biterse lider de 
gider.
 İyi bir lider insanlarda güven 

uyandırır. Daha iyi bir liderse, 
insanların kendilerine güvenme-
lerini sağlar.

 Güven, insanı motive eden 
en önemli güçtür.
 Yenileceğinden korkan daima 

yenilir.
 Gerçek lider, mutlaka büyük 

işler başaran değil, insanların 
büyük işler başarmasını sağlayan 
kişidir.
 Arkasında açtığı yoldan ka-

rarlılıkla yürüyen inançlı insan-
lar bırakabilmek bir liderin en 
büyük başarısıdır.
 Bir girişimde bulunacaksanız 

kararsızlık kapılarını kapatın.
 Başarının sırrı kendi işini-

zi yapmanızda değil, o işi iyi 
yapacak doğru adamı bulmanız-
dadır.
 Tuhaf görünebilir ancak 

büyük liderler yetkiyi kendilerin-
de toplayarak değil, dağıtarak 
başarılı olurlar.
 İyi bir yönetici sıradan insan-

ları sıra dışı şeyler yapar hale 
getirir.
 Önemli işleri başarmak zor. 

Yönetmek ise daha zordur.
 İyi yöneticiler, astlarıyla so-

runları konuşmaz. Bunun yerine 
onların kendi sorunlarını dile 
getirmelerine imkan verir.

AÇIK TEŞEKKÜR: Yakın çev-
resini, eşini, dostunu ve arka-
daşlarını bu tür özlü sözler gön-
dererek yıllardır motive eden, 
teşvik eden ve destekleyen OS-
TİM Başkan vekili sevgili SITKI 
ÖZTUNA’ ya binlerce teşekkür. 
İyi ki varsın SITKI.

Veli SARITOPRAK

velisaritoprak@
gm

ail.com

Girişimci - Yönetici -  Lider
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Enerji’de 2020 hedefi

İzmirli sanayicilerden OSTİM ziyareti

Sponsorları arasında OSTİM’in de yer aldığı kongrede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji alanında 2020 
yılını hedef gösterdi ve “121 enerji kaynağında gelirlerin artırıldığı ve giderlerin azaltıldığı bir yapı oluşturmalıyız” dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Üyeleri, kümelenme projeleri konusunda bilgi almak üzere 
Ostim’i ziyaret ettiler. İAOSB heyeti Ostim Yönetim Kurulu Başkanı, OSB Müdürü ve küme koordinatörleri ile bir araya geldi. 

Gazi Üniversitesi ve Türkiye Bilim 
Araştırma Vakfı (TÜBAV) tara-
fından düzenlenen Uluslararası 

Nükleer ve Yenilebilir Enerji Kaynak-
ları Kongresi,  OSTİM ve TÜBİTAK’ın 
destekleriyle Gazi Üniversitesi Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kongre-
nin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Gazi Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, 
yerli ve yabancı enerji uzmanları ile çok 
sayıda davetli katıldı. Konuşmasında ye-
nilebilir enerjilerin tartışmasız bir tercih 
olduğuna dikkat çeken Bakan Yıldız, 
Türkiye’de birçok enerji kaynağında 
yerli kaynakların kullanıldığını ifade 
etti. Bakan Yıldız, “2020 yılında 121 
enerji kaynağında gelirlerin artırıldığı 
ve giderlerin azaldığı bir yapıyı oluştur-
mamız lazım” dedi. 

 Civa buharlı ampullerin kansere neden 
olduğu yönündeki tartışmalara değinen 
Bakan Yıldız, “Civa buharlı ampullerin 
kanser yapıp yapmadığına dair tartışmalar 
var. Yurtdışındaki tespitlerde kanserojen 
yapmadığı belirtiliyor. Bakanlık olarak 
Gazi Üniversitesi’nin bir rapor sunmasını 
bekliyoruz” diye konuştu. 

Nabucco Son Sürat

 Nabucco Projesi’nin son durumuna 
ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yıl-
dız, Avusturya ve Türkiye’de toplantıların 
karşılıklı olarak devam ettiğini belirterek, 
“6 ay içinde çalışmalara başlanacak. Bu ça-
lışmalar arasında hem uluslararası arenada 
kaynak arayışları hem de Türkiye’deki ya-
pılanma ile ilgili çalışmalar devam edecek. 
Nabucco konusunda yasal bir sıkıntı yok” 
şeklinde konuştu. 

Denizaltı anlaşmaları yolda

 Komşu ülkelerle enerji konusunda 
yapılan işbirliği ve çalışmalarla ilgili 
olarak da bilgi veren Bakan Yıldız, “Ba-
kanlar düzeyinde bir konsey toplantısı 
yaptık. Irak’ta 3 temel konuda 5 ana baş-
lığımız var. Petrol, doğalgaz ve elektrik. 
Bu ayın sonunda düzenlenecek ihalede 
Irak ile ilişkilerimiz 3 konuda daha ge-
lişecektir. Bütün komşu ülkelerimizle 
ilişkilerde enerji sektöründe çok ciddi 
bir ilerleme var. Petrol ve doğalgaz ara-
maları ile ilgili Romanya’da, Türkiye’ye 
aktarılacak elektrik hatları ile ilgili deni-
zaltı anlaşmalarımız olacak” dedi. 

Aydın: “Sorunları çözmeyi 
kafamıza koyduk”

 Kongrede konuşma yapan OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Orhan Aydın ise Türkiye’nin 
rüzgar tribünlerini ve güneş panelle-
rini yurt dışından aldığını belirterek, 
“Türkiye’de bilim insanlarının yaptığı 
çalışmalarla sanayicininkini bir araya 
getireceğiz ve bu alanda ileriye dönük 
önemli adımlar atacağız” dedi. Başkan 
Aydın, nükleer enerji ve yenilenebilir 
enerji kaynakları konusunda atılımlar 
yapmayı hedefl ediklerinin altını çizerek, 
“Bu alandaki sorunları çözmeyi kafa-
mıza koyduk. Rüzgar tribünü yapılması 
için TÜBİTAK projesini yürütüyoruz” 
diye konuştu. 
 Başkan Aydın, konuşmasının so-
nunda yapımı tamamlanan ve hizme-
te giren yeni OSTİM İdare Binası’nın 
resmi açılışını gerçekleştireceklerine 
değinerek, Bakan Yıldız’ı ve salondaki 
katılımcıları ve açılışa davet etti. 

Uluslararası katılım

 Farklı ülkelerden çok sayıda akade-
misyenin katıldığı kongredeki bazı isim-
ler şöyle: Prof. Dr. Lee Sing Nanyang 
(Teknoloji Üniversitesi/Singapur), Prof. 
Dr. Anumakonda Jagadeesh (RMK Mü-
hendislik Üniversitesi, Hindistan), Prof. 
Dr. Birol Kılkış (Başkent Üniversitesi), 
Prof. Dr. İbrahim Dinçer, (Ontario Tek-
noloji Üniversitesi/Kanada), Prof. Dr. 
Yunus Çengel, (Nevada Üniversitesi/
ABD) ve Prof. Dr. Sümer Şahin (Gazi 
Üniversitesi)
 Kongrenin konu başlıkları ise 
şunlardı: “Fisyon enerji sistemleri”, 
“Füzyon enerji sistemleri”, “Manyetik 
hapsetme ve plazma sistemleri”, “Hız-
landırıcı sistemleri”, “Transmutasyon 
ve yakıt çevrimi”, “Radyasyondan ko-
runma ve koruyucu sistemler”, “Enerji 
yönetimi ve politikaları”, “Güneş enerji 
sistemleri”, “Rüzgar enerji sistemele-
ri”, “Biyokütle ve biyodizel sistemleri”, 
“Jeotermal enerji sistemleri”, “Hidrojen 
enerji sistemleri”, “Hidrojen üretim me-
totları”, “Hidrojen depolama teknoloji-
leri”, “Hidro-enerji sistemleri”, “Enerji ve-
rimliliği” ve “Enerji-çevre teknolojileri.”

Heyet halinde Ankara’ya gelen ve 
OSTİM’de ki faaliyetleri yerinde 
gözlemleyen İzmir’li sanayiciler, 

Başkan Aydın’dan bölgedeki çalışmalar 
ve Organize Sanayi konusundaki planlı 
faaliyetler hakkında bilgi aldılar. Başkan 
Aydın, heyet üyelerinin isteği üzerine 
OSTİM’de ki kümelenme sistemini ve 
bu sistemin fi rmalar üzerindeki etkilerini 
ayrıntılarıyla dile getirerek, “OSTİM’i 
bir marka haline getirebilmek adına, re-
kabetçi ve sürekli geleceği göz önünde 
bulunduran bir yapı oluşturma gayretin-
deyiz. Hangi sektör olursa olsun, konuy-
la ilgili bütün aktörleri aynı platformda 
toplamaya çalışıyoruz. Bu noktada üni-
versitelerle ve uzman isimlerle çalışma-
lar yapıyoruz” diye konuştu.

Lafl arı icraata taşıdık

 Yenilenebilir enerji, temiz enerji 
konusunda OSTİM olarak yoğun çalış-
malar yürüttüklerinin altını çizen Baş-
kan Aydın, “Yeni idare binamızı temiz 
enerji konseptine uygun olarak yaptık. 
Bu bina Türkiye’de hiç olmayan bir 
bina. Temiz enerji konusunda ki bütün 

lafl arı icraata taşıdık. Güneş pilleri üre-
timi üzerine üniversitelerle çalışmaları-
mız var. Tasarımından kullanılan bütün 
malzemelerine kadar tamamıyla yerli bir 
rüzgar türbini üretilmesini sağlamaya 
çalışıyoruz. Gelecek vadeden bu alanda 
sektörle alakalı bütün aktörleri buluştur-
ma gayretindeyiz” dedi.  

OSTİM Modeli

 İzmir Atatürk Organize Sanayi ola-
rak henüz yolun başında olduklarını ve 
OSTİM’in tecrübelerinden yararlanmak 
istediklerini belirten İAOSB Araştırma 
Geliştirme Sorumlusu Buket Pişkin, 
İAOSB olarak  Makine, Metal ve Dö-
küm Sektörleri Rekabet Gücünün Küme 
Yaklaşımı ile Artırılması ve Elektronik 
Ticaret ile İzmir’in Dünya’ya Açılı-
mı konularında hazırlamış oldukları 2 
projenin İzmir Kalkınma Ajansı’ndan 
(İZKA) destek almaya hak kazandığını 
belirtti. Pişkin, OSTİM’in çeşitli sektör-
lerde kümelenme çalışmalarının başarı 
ile yürütüldüğünü ve benzer nitelikli bir 
kurumsallaşmayı kendilerinin de ger-
çekleştirmeye çalışacaklarını söyledi.
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‘Aykırılık’ yeni kredilere engel

TOBB 2010 Yılı Fuar Takvimi yayımlandı

Küresel kriz nedeniyle geçen yıl yoğun bir şekilde hissedilen yatırım eğilimindeki kırılma, 2009 Eylül’ünde daha 
da belirginleşti. Yatırım harcamalarını kısacağını bildirenlerin oranı ise yüzde 28.9’dan yüzde 37.5’e çıktı.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Ge-
liştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı Destekleri Yönetme-

liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Destek konusu alacak, herhangi bir ihbar 
ve ihtara gerek olmaksızın yasal faizi ile 
birlikte KOSGEB tarafından tahsil edile-
cek. KOSGEB kredilerinden yararlanan 
girişimcilerin ve KOBİ’lerin, KOSGEB 
Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine 
aykırı durumlarının tespiti halinde, yarar-
lanıcının yeni destek başvuruları uyuş-
mazlık bitene kadar kabul edilmeyecek. 
 Mevcut yönetmeliğin yerel ekono-
mik ve sosyal gelişmeye katkıda bulun-
mak üzere, yeni ve başarılı küçük işlet-
melerin tesisini sağlamak için işletici 
kuruluşlar marifetiyle kurulan ve işletilen 

iş geliştirme merkezlerinin (İŞGEM) 
etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına 
yönelik olarak destek verilmesiyle ilgili 
(25/A ) maddesini yürürlükten kaldıran 
yönetmelik, söz konusu yönetmeliğin 
28’inci maddesinin birinci fıkrasının “h” 
bendinde şu değişikliği yaptı: “Destekle-
rin; yararlanıcı veya tedarikçilerin KOS-
GEB Kanunu ve bu Yönetmelik hüküm-
lerine aykırı durumlarının tespiti halinde, 
yararlanıcının yeni destek başvuruları 
uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez, 
destek konusu alacak, herhangi bir ihbar 
ve ihtara gerek olmaksızın yasal faizi ile 
birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. 
Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin 
müracaatı halinde yeni desteklerden ya-
rarlanma hakkı devam eder”

TOBB, ülkemizde düzenlenecek 
fuarların etkin ve kapsamlı bi-
çiminde tanıtılması ve yıl bo-

yunca kullanabilecek bir bilgi kayna-
ğına duyulan ihtiyacın karşılanması 
amacıyla hazırladığı 2010 Yılı Fuar 
Takvimi’ni yayımladı.
 5174 sayılı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsa-
lar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (g) 
bendi uyarınca, yurt içi fuarlar konu-
sunda yapılan müracaatların incelenip 
karara bağlanması ve fuar şirketlerine 
“Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki 
Belgesi” verilmesi ile ilgili işlemler 
TOBB tarafından yürütülüyor. Bu kap-
samda hazırlanan, “Yurt İçinde Fuar 
Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar” 

TOBB tarafından yürürlüğe konuldu. 
 Söz konusu Esaslar uyarınca, yurt 
içinde fuar düzenleme başvuruları, fu-
arın düzenleneceği yerdeki Oda veya 
Borsalar kanalıyla TOBB’a intikal et-
tiriliyor. 
 TOBB tarafından anılan esaslara 
uygun olduğu tespit edilen fuar dü-
zenleme başvurularına Yıllık Fuar 
Takvimi’nde yer veriliyor. 
 Bu çerçevede, TOBB tarafından, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 
http://fuarlar.tobb.org.tr adresli internet 
sitesinde yayımlanmış olan 2010 Yılı 
Fuar Takvimi’nde toplam 369 fuar yer 
almış olup, bu fuarların şehirlere, ay-
lara, fuar türlerine ve konularına göre 
dağılımına ilişkin bilgiler yer alıyor. 

Fuarın Adı: 15.Uluslararası Yapı 2009 İzmir Fuarı, Uluslararası Yapı, İnşaat 
Malzemeleri  ve Teknolojileri.
Fuarın Tarihi: 15-18 Ekim 2009
Yer: Uluslararası İzmir Fuar Alanı – İZMİR 
  * * *
Fuarın Adı: ALUEXPO 2009  Alüminyum Teknolojileri,
Makine ve Ürünleri
Fuarın Tarihi: 15-18 Ekim 2009
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy - İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: MEDIST 2009  8.Uluslararası Medikal Ürünler, 
Laboratuvar Ekipmanları ve Hastane Donanımları
Fuarın Tarihi: 15-18 Ekim 2009
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy - İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: Yapıdecor Yalova 2009
Fuarın Tarihi: 15-18 Ekim 2009
Yer: Yalova Fuar Alanı – YALOVA
  * * *
Fuarın Adı: NALBURİYE 2009 Nalburiye & Hırdavat Fuarı 
Fuarın Tarihi: 15-18 Ekim 2009
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy – İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: Kent Fuarları İstanbul
Fuarın Tarihi: 22-25 Ekim 2009
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy – İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: 17.Uluslararası Baucon Yapex -Yapı  Malzemeleri,  
İnşaat Teknolojileri ve Yapı Yenileme Fuarı
Fuarın Tarihi: 22-25 Ekim 2009
Yer: Antalya Fuar Merkezi – ANTALYA
  * * *
Fuarın Adı: İstanbul Ambalaj  (15.) 
Fuarın Tarihi: 22-25 Ekim 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: TIME 2009, 6.Üretim Teknolojileri Fuarı
Fuarın Tarihi: 29 Ekim – 01 Kasım 2009
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy – İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: KALİTE ‘ 09  (4.) Kalite, Kontrol, Metroloji ve Test 
Ekipmanları, Endüstriyel Yazılım
Fuarın Tarihi: 05 - 08 Kasım 2009
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy – İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: 5.İstanbul Kalıp 2009
Fuarın Tarihi: 05 - 08 Kasım 2009
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy - İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: RENEX - Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği, 
Arıtma,  Su, Çevre, Akışkan Kontrolü Teknolojileri
Fuarın Tarihi: 05 - 08 Kasım 2009
Yer: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy - İSTANBUL
  * * *
Fuarın Adı: ELECO 2009 7.Elektrik, Elektronik, Otomasyon, 
Aydınlatma ve İletişim Fuarı ve Sempozyumu 
Fuarın Tarihi: 05 - 08 Kasım 2009
Yer: Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

FUAR TAKVİMİ    EKİM - KASIM
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TİSK’ten 2010 zor geçecek uyarısı

TİSK Aylık Ekonomi Bülteni’nde, 
yılın son çeyreğine girilen bir 
dönemde açıklanan veriler ile 

birlikte Orta Vadeli Program ve Mali 
Plan’da göz önüne alındığında, Tür-
kiye için 2010 yılının çok zor geçe-
ceğinin söylenebileceği ifade edil-
di. Açıklanan program çerçevesinde 
Türkiye’nin büyüyebilmesi, işsizliğin 
azaltabilmesi için Türkiye’nin ciddi 
bir fi nansman kaynağına ihtiyacı oldu-
ğuna işaret edildi. Bültende, “Çünkü 
2009 yılı bütçesinin 63 milyar dolar 
açık vereceği resmi ağızlar tarafın-
dan da ifade edilmiştir. Bu nedenle 
Türkiye’nin IMF ile anlaşması gerek-
mektedir” denildi.

Kayıtdışı istihdam artışı   
 

 2007-2008 döneminde uygulanan, ik-
tisadi gerçeklerden uzak kamu harcama 
politikasının Türkiye’yi bugünkü bütçe 
açığı ile karşı karşıya bıraktığı belirtilen 
bültende, önümüzdeki dönemde büt-
çenin, politik kaygılarla değil, iktisadi 
gerçeklere göre yönetilmesi gerektiği 
ifade edildi. Türkiye’nin adeta kayıtdışı 
istihdama teslim olduğuna dikkat çeki-
len bültende, kayıtdışı istihdam oranının 
yüzde 45.7’ye yükseldiği, bunun kamu 
bütçesine girmesi gereken vergi ve pri-
min kaçırılması demek olduğu da kay-
dedildi. 
 Bültende, kayıtdışı ekonominin 
aynı zamanda kayıtlı ekonomi ile 
haksız rekabet içinde olduğu da belir-

tilerek, kayıtdışı ekonominin kayıtlı 
ekonominin ödediği vergi ve primlerle 
yaşamını idame ettirdiği ifade edildi. 
Bültende, “Hükümetimizden bu soru-

nu en aza indirecek etkin bir program 
uygulanmasını ve bu konunun üzerine 
ehemniyetle eğitmesini beklemekte-
yiz” denildi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna 
(TİSK) göre, Türkiye’de 2010 yılı çok zor geçecek.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali 
İlişkiler Genel Direktörlüğü tara-
fından hazırlanan “Avrupa’da 

Ekonomik Kriz: Nedenleri, Sonuçları ve 
Yanıtları” başlıklı raporda, olaylar zin-
cirinin Avrupa’da 1930’lardan bu yana 
en derin durgunluğu hazırladığı belir-
tilerek, “Ekonomik büyümeye ilişkin 
tahminler aşağı yönlü rekor adımlarla 
revize edildi. Daralmanın şu anda dip 
yaptığı görülse de, 2010’da ekonomik 
etkinlikte az miktarda hızlanma beklen-
tisiyle GSYİH’nin 2009’da Avro bölgesi 
ve genel olarak AB’de yüzde 4 düşeceği 
tahmin ediliyor” denildi.
 1930’lu yıllarda benzeri görülme-
miş kitlesel işsizliğe tanık olunduğunu, o 
dönemde işsizliğin ABD’de yüzde 38’e, 
Almanya’da ise yüzde 43’lere ulaştığını 
belirten rapor, birçok ülkede ise bu ora-
nın yüzde 30’lar düzeyinde yaşandığına 
değindi. Raporda, “2010 için daha yük-
sek işsizlik tahminlerine karşın, bugün 
işsizlikte 1930’lardaki artış ve kaynak 

kullanımındaki azalmadan, dünya ölçe-
ğindeki otomatik stabilizörler ve güçlü 
konjonktür karşıtı politikalardan dolayı 
sakınılabilir” denildi. 

Büyük Buhran’dan daha hızlı

 103 sayfalık raporda şu ifadeler de 
yer aldı: “Şimdiki ekonomik düşüş açık-
ça 1930’lardan bu yana yaşananların 
en şiddetlisi, fakat şimdiye kadar olan 
üretim düşüşü itibarıyla daha az şiddetli 
olanıdır. Ani fi nansal baskının derece-
si, dünya ticaretindeki düşüşün sertliği, 
varlık fi yatları ve ekonomik etkinlik söz 
konusu olduğunda, şimdiki kriz, Bü-
yük Buhran sırasındakinden daha hızlı 
gelişmiş bulunmaktadır. Fakat 2008-
2009’daki keskin başlangıç düşüşüne 
karşın şu andaki kriz, 1930’da olduğun-
dan daha hızlı iyileşme ve stabilizasyon 
vaat ediyor.
 Komisyon’un 2009 tahminlerine 
göre iyileşme, 2010’daki durgun büyü-
meyle birlikte görece yavaş olacaktır”

Küresel ısınma ve iklim değişiklik-
lerine karşı, ilk kez iki sivil toplum 
kuruluşu el ele vererek yurt çapın-

da eğitimler vermek üzere bir kampanya 
başlattı. Çevre konusunda önemli bir adım 
olarak TEMA (Türkiye Erozyonla Müca-
dele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı) ve TURMEPA (Deniz 
Temiz Derneği) tarafından başlatılan “Ge-

leceğimiz Erimesin” kampanyası kapsa-
mında ANKAMALL Alışveriş Merkezi 
önünde bir tanıtım organizasyonu düzen-
lendi. TEMA Vakfı Genel Müdürü Prof. Dr. 
Orhan Doğan, OSTİM OSB Bölge Müdürü 
Adem Arıcı, TEMA Ankara Temsilcisi 
Mukadder Ekremoğlu, eğitimciler, öğrenci-
ler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı orga-
nizasyona Ankara Seymenleri’nin gösterisi 
ile başlandı. Ardından TEMA Vakfı’na üye 
okulların minik öğrencilerinden oluşan koro 
şarkılarıyla alanda bulunan katılımcıları ne-
şelendirdi. 
 Kampanyaya ilişkin bir konuşma ya-
pan TEMA Vakfı Genel Müdürü Doğan, 
projeye her kesimden destek verilmesi 
gerektiğini belirterek, “Çevre bilincini 
yerleştirebilmek çok önemli. Uzun so-
luklu bu projede amacımız geniş kitlelere 
düşüncemizi anlatabilmek” dedi. TEMA 
Ankara Temsilcisi Ekremoğlu ise proje-
ye sponsor olarak destek veren OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi’ne teşekkür 
ederek, farklı projelerde de OSTİM’den 
destek beklediklerini söyledi. 

OSTİM binasına büyük ilgi
 

 Konuşmaların ardından eğitim ‘TIR’ında 
katılımcılara projeyle ilgili bir sunum ya-
pıldı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği 
konusunda beklenen sorunların ve neler 
yapılabileceği noktasında bilgilerin ve-
rildiği sunum sonrasında OSTİM’in yeni 
hizmet binası hakkında davetlilere kısa bir 
sinevizyon gösterisi yapıldı. Enerji verim-
liliği ve alternatif enerji kaynaklarının kul-
lanımı konusunda Türkiye’de örnek teşkil 
bina ile ilgili bilgileri dikkatli bir şekilde 
takip eden katılımcılar, sunumu büyük bir 
hayranlıkla izlediler ve OSTİM’i başarı-
sından dolayı kutladılar.

Kampanyada neler yapılacak?
 

 TURMEPA’nın özel donanımlı eğitim 
teknesi, eğitim için gerekli olan elektrik 
enerjisini rüzgar enerjisinden yararlana-
rak sağlayacak. Geçtiğimiz ay içerisinde 
Göcek’ten Kalkan’a hareket eden tekne, 
kıyı il ve ilçelerinde yaşayan vatandaş-
larla buluşacak. TEMA’nın eğitimler için 
gerekli elektrik enerjisini güneş panel-

leriyle sağladığı ve aynı anda 40 kişiye 
eğitim verebilen kapalı eğitim salonuna 
sahip ‘TIR’ı ise tüm vatandaşların ziyare-
tine açık olacak ve şehir şehir dolaşacak. 
Kampanyanın çok daha fazla sayıda kişi-
ye ulaşması için tüm kişi ve kuruluşlara 
da destek çağrısı yapılıyor. Kampanyaya 
bağış yapmak için Avea, Turkcell veya 
Vodafone hatlarından 4014’e SMS atıla-
biliyor veya banka hesap numaralarından 
bağış yapılabiliyor.        

Global kriz Hitler’e rahmet okutmuş

Geleceğin TEMA’sına OSTİM desteği
TEMA ve TURMEPA’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Geleceğimiz Erimesin kampanyasının eğitim 
çalışmaları başladı. OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, projeye sponsor olarak destek veriyor. 






