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Kamu harcamalar� uyar�s�

�SO ikinci 500 büyük sanayi ku-
rulu�u raporu sonuçlar�n� de�erlendi-
ren Tan�l Küçük, yak�n zaman önce 
kamuoyuna aç�klad�klar� 2009 y�l�n�n 
ilk yar�s�na ait ekonomik durum tespit 
anketinin 2009’un ilk yar�s�n�n, son on 
y�l�n en olumsuz dönemi oldu�unu or-
taya koydu�unu söyledi. Küçük, 2009 
y�l�n�n, rekor olumsuzluklarla kapanan 
ilk çeyre�inin ard�ndan, ikinci çey-
rekle birlikte, sanayi üretiminde ve 
ekonominin genelinde dipten ç�k���n 
ba�lad��� yönünde i�aretler al�nd���n� 
hat�rlatarak, “En son olarak, Haziran 
ay�nda, sanayi üretimindeki dü�ü�ün, 
tek haneye gerilemesi iyimserli�i güç-
lendirmi�tir. Durum tespit anketimiz 
kapsam�nda da y�l�n ikinci yar�s�na yö-
nelik beklentiler iyimserdir” dedi.

“2008’i mumla arar�z”
 �TO Ba�kan� Tan�l Küçük, “Birinci 
ve ikinci 500 büyük çal��malar�m�z�n 
2008’e tuttu�u ayna, 2009’un hiç olmaz-
sa kalan�n� kazanç hanesine yazabilmek 
için yap�lmas� gerekenlere yönelik bir 
uyar� olmal�d�r. Önlemler ihmal edilme-
melidir. Aksi takdirde, 2009 y�l�na ait 
birinci ve ikinci 500 büyük sanayi kuru-
lu�u çal��malar�m�z�n sonuçlar�, 2008’i 
mumla arat�r nitelikte olabilir” diye 
konu�tu.
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Ç�kar�mlar

Ekonomide Godot’yu 
beklerken

Aç�l�m süreci iyi de, 
kapanan fabrikalar ne 

olacak?

Yeni te�vik 
yasas�na dair

Enerji Sektöründe 
Yeni i� F�rsatlar�:

Bioenerji

Kavramlara Tak�l�p
��in Özünü Kaç�rmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i 
(TOBB) Ba�kan� Rifat Hisarc�k-
l�o�lu, ekonomideki istikrar�n, 

piyasadaki güveni, piyasadaki güvenin 
ise üretim ve tüketim davran��lar�n� be-
lirledi�ine dikkat çekerek, “Bunlar�n ol-
mad��� bir ortamda kamu harcamalar�n� 
art�rmak büyüme ve istihdam art��� sa�-
lamaz” dedi.
 Hisarc�kl�o�lu, Devlet Bakan� Ali 
Babacan’�n ba�kanl���nda Konya’da 
düzenlenen Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nda (EKK) yapt��� konu�mada, 
kamu maliyesinin, özellikle da kamu büt-
çe aç���n�n, ekonomide istikrar� belirle-
yece�ini vurgulad�. �irketlerin gelir-gider 
tahminl erinin kriz öncesi ortama göre 
haz�rland���na dikkat çeken Hisarc�kl�o�-
lu, kriz nedeniyle giderler ayn� kal�rken, 
gelirlerin beklenenin çok alt�nda kald���-
na i�aret etti. Hisarc�kl�o�lu, bu noktada 
hükümetin �irketlerin taahhütlerini zama-
na yayacak tedbirler almas�n� istedi.

“Ürün desenlerini artt�rmal�y�z”

 TOBB Ba�kan� Hisarc�kl�o�lu, ilk 
alt� ayda protestolu senetler tutar�nda, 
Türkiye’de yüzde 29 art�� varken, Orta 

Anadolu bölgesinde bu art���n yüzde 
31 oldu�unu ifade ederek, “Bugün Orta 
Anadolu’ya bak�ld���nda temel sorunlar-
dan birinin yerel ekonomilerdeki ürün de-
seninin yeterince çe�itlenmemi� olmas�d�r. 
Di�er bir ifadeyle, bölge ekonomisinin az 

say�daki sektördeki gidi�atlara ba�l� olma-
s�d�r. Örne�in, Aksaray’daki bir fabrika ke-
penk kapatt��� zaman bütün �ehir ekonomisi 
çökme noktas�na  gelebiliyor. Öncelikle böl-
gedeki yerel ekonomilerin üretim desenleri-
ni  artt�rmal�y�z” �eklinde konu�tu.

�stanbul Sanayi Odas� (�SO) Yönetim Kurulu Ba�kan� Tan�l Küçük, ekonomide 2008’den 
miras kalan olumsuzluklar�n 2009’da �iddetini art�rarak devam ettirdi�ini belirtti.

Küçük: Önlemler ihmal edilmemeli
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Küçük ve Orta Büyüklükteki 
��letmeler Derne�i (KOB�-
DER) Genel Ba�kan� Nuret-

tin Özgenç, Merkez Bankas�’n�n fa-
izleri h�zla indirmesine, hükümetin 
harcama tutar�n� art�rmak amac�yla 
vergi oranlar�nda indirim yapmas�na 
kar��n, bu süreçte bankalar�n kredi 
vermedi�ini kaydetti.
 KOB�DER Genel Ba�kan� Öz-
genç aç�klamas�nda, ya�anan küresel 
krizden herkesin olumsuz etkilendi-
�ini dile getirerek, “Türkiye’de eko-
nomik durgunlu�u a�mak amac�yla 
para ve maliye politikalar� gev�eti-
liyor. Merkez Bankas� faizleri h�zla 
indiriyor, hükümet harcama tutar�n� 
art�rmak amac�yla vergi oranlar�n-
da indirim yap�yor ama bankalar da  
bu sürece destek olmad�klar�n�n ba-
riz örne�i olarak, reel sektöre kredi 
vermeyip, i�i yoku�a sürdükleridir” 
dedi. 

“KOB�’LER�N SES�NE 
  KULAK VER�LMEL�”

 Ekonomik durgunluk nedeniyle 
iç tüketimin dü�tü�ünü, çar�� pazar-

da al�� veri�in durma noktas�na gel-
di�ini belirten Özgenç, “Bu hareket-
sizlikten dolay� Merkez Bankas� faiz 
oranlar�n� h�zla indirip, reel sektörün 
kredi taleplerine cevap verebilmesi 
için, bankac�l�k sistemine likidite 
sa�l�yor. Hükümet de vergi oranlar�-
n� dü�ürüp iç tüketimdeki durgunlu-
�un giderilebilmesi için, bankalar�n 
da reel sektörün kredi  musluklar�n� 
yeniden akar hale getirmelidirler. 
�stihdam�n art�r�lmas� ve ekonomik 
istikrar�n yeniden sa�lanabilmesi 
için KOB�’lerin seslerine kulak 
vermelidirler. Merkez Bankas� 
faizleri h�zla indirip reel sektöre 
nakit ak��� sa�lamas�na ra�men, 
bankalar�n hazine tahvillerine yö-
nelmeleri ile reel sektöre s�rt�n� 
dönmelerini kabullenmek müm-
kün de�il. 2001 krizinde bankalar� 
kurtaran KOB�’lere �imdi bankalar 
esnek yakla��m göstermeyip s�rt�n� 
dönmeleri ‘ahde vefas�zl�kt�r’ Bu 
do�ru de�ildir. Bunlarla ilgili ted-
bir al�nmal�d�r. Gerekirse hazine iç 
borçlanmay� yurt d���ndan yapma-
l�d�r ki bankalar reel sektöre yöne-
lebilsinler” �eklinde konu�tu.

Marmaral� OSB’ler Gebze’de bulu�tu
OSB Üst Kurulu�unun OSB’lerin so-

runlar�n� yerinde incelemek, tan��-
mak ve ortak sorun ve çözüm öne-

rilerini payla�mak amac� ile y�lda birkaç 
kez düzenledi�i  Bölge Toplant�lar�ndan 
sonuncusu Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 
yap�ld�.
 Marmara Bölgesi ve civar�nda bulunan 
70 OSB’nin Ba�kan ve temsilcilerinin davet 
edildi�i ve Sanayi ve Ticaret Bakan� ad�na 
Müste�ar Yard�mc�s� Niyazi �lter, Kocaeli 
Valisi Say�n Gökhan Sözer ile Gebze Sa-
nayi Odas� Ba�kan� Nail Çiler’ in de ka-
t�ld��� toplant� sayg� duru�u ve ve �stiklal 
Mar��’n�n söylenmesi ile ba�lad�. Aç�l�� 
konu�mas�n� yapmak yapan            OSBÜK 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Mahmut Y�lmaz, 
GOSB’un yeni Yönetim Kuruluna ba�ar�lar 
dileyerek; OSB Temsilcilerinden yöresel 
ve özel sorunlar�n�n ve çözüm önerilerinin 
OSBÜK’ün çal��ma hede� erini belirleye-
ce�ini,  Sanayi ve Ticaret Bakanl���ndan 
onayl� toplam 67.200 hektar yüzölçüme sa-
hip 258 OSB’nin mevcut durumlar�n�n ne 
oldu�unu, ayr�ca global krizin OSB’ler ve 
sanayicilere etkilerini, yeni te�vik mevzua-
t�nda OSB’lere çok s�n�rl� olanaklar sa�lan-
d���n�, son günlerde bas�nda yer alan “OSB 
Çöplü�ü” tan�mlamas� hakk�ndaki görü�-
lerini dile getirdi.

 OSBÜK Ba�kan�, BOTA�’�n 2009 y�l� 
ba��nda OSB’lere tan�d��� �skontonun s�-
f�rlanmas� sebebiyle OSB’lerin do�al gaz 
ihtiyac�n� kar��lamak amac�yla OSB’ler 
taraf�ndan kurulan OSB DO�AL GAZ 
A.�.‘nin çal��malar� ve hede� eri hakk�nda 
aç�klamalarda bulundu ve sözlerine tüm 
kat�l�mc�lara te�ekkür ederek son verdi.
 GOSB Yönetim Kurulu Ba�kan� Dr. 
Yavuz Do�an da söz alarak; ba�ar� dilek-
leri için te�ekkür etti ve  Marmara Böl-
gesindeki OSB Temsilcileri ile OSBÜK 
Yöneticilerini GOSB’ta misa	 r etmekten 
memnuniyetlerini belirtti. Göreve gelen 
yeni yönetimlerinin OSBÜK ile daha ya-
k�n çal��acaklar�na ve birlikte daha iyi i�le-
re imza at�labilece�ine inand���n� belirtti.
 Sanayi ve Ticaret Bakanl��� Müste�ar 
Yard�mc�s� Niyazi �lter, OSB’lerin cazibe 
merkezi olmas� için OSBÜK raporunda 
yer alan “Savunma sanayii, a��r sanayi, 
entegre tesis, tersane v.s. gibi özellikleri ta-
��mas� sebebiyle sanayi ve ticaret bakanl�-
��ndan izin alm�� olanlar hariç, 2.000 m2’ 
den büyük kapal� alan gerektiren her türlü 
sanayi yat�r�mlar�n�n osb’lerde kurulmas�-
n�n zorunlu hale getirilmesi”  �eklindeki 
önerisini do�ru buldu�unu söyledi.
 Bu hususta üzerlerine dü�eni yapacak-
lar�n� anlatan �lter, ayr�ca OSB’lerin dolu-

luk oranlar�n�n artmas�, sorunlar�n�n çözü-
me kavu�mas� için OSBÜK’e de daha çok 
i� dü�tü�ünü belirtti.
 OSB’lerin sorunlar�n�n ve çözüm 
önerilerini payla�t�klar� bölümde ko-
nu�an Kocaeli Gebze V. OSB Ba�kan� 
Re	 k Baydur, OSB’lerde sanayicilerin 

ihtiyaç duydu�u ara eleman sorunun 
çözülmesi ve i�inde uzman OSB tem-
silcilerinin mesleki e�itim okullar�nda 
ders verebilmeleri konusunda s�k�nt�-
lar�n� dile getirdi. Toplant� OSBÜK’ 
ün ve Gebze OSB’nin plaket töreni ile 
sona erdi. 

Birle�en KOB�’ler vergi vermeyecek 

Kurumlar Vergisi Genel Tebli�i 
Resmi Gazete’de yay�mland�. 
Tebli�’de, KOB�’lerin 31 Aral�k 

2009 tarihine kadar birle�meleri halin-
de, birle�meden do�an kazançlar�n Ku-
rumlar Vergisi’nden istisna edilece�i 
hükme ba�land�. 
 Birle�me, tam mükellef iki veya 
daha fazla KOB� niteli�indeki �irketin 
birle�erek yeni bir anonim �irket olu�tu-
rulmas� ya da bir veya birkaç KOB�’nin 
anonim �irket statüsündeki di�er bir 
KOB�’ye devrolmas� �eklinde tan�m-
lan�yor. Birle�menin en geç 31 Aral�k 
2009 tarihine kadar yap�lmas� ve prose-
dürlerin tamamlanmas� gerekiyor.

 Normalde Kurumlar Vergisi 
Kanunu’na göre “�irketlerin birle�mesi” 
kurumlar vergisine tabi oldu�u halde; 
yap�lan yeni düzenlemeyle birle�me ha-
linde �irketlerin ortaya ç�kan kazançlar�  
kurumlar vergisinden tamamen istisna 
edilecek. Uzmanlar yeni düzenlemedeki 
en önemli vergi avantajlar�ndan birinin 
bu konu oldu�unu belirtiyorlar. Kurum-
lar vergisinde uygulanan mevcut yüzde 

20 oran, yeni yap�da yüzde 75’e kadar 
indirimli olarak uygulanacak. Yani ku-
rumlar vergisi oran�, 3 y�l süreyle yüzde 
5’e kadar indirilebilecek.
 KOB� birle�melerinde, istihdam�n 
veya faaliyetin kayd�r�lmas� gibi sade-
ce te�viklerden yararlanmak amac�yla 
yap�lan i�lemlerin bulunmas� halinde, 
te�viklerden yararlan�lamayacak. Ürün 
senetlerinin elden ç�kar�lmas�ndan do-
�an kazanç, 2015’e kadar vergiden is-
tisna edilecek.

KURUMLAR VERG�S�’NDE 
BÜYÜK AVANTAJ

“�stihdam�n Üzerindeki Yükler Kald�r�lmal�”
Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nurettin Özdebir, istihdam�n üzerindeki yüklerin kald�r�lmas� gerekti�ini söyledi.

Ekonomik gündeme ili�kin aç�kla-
malarda bulunan ASO Ba�kan� 
Nurettin Özdebir, küresel kriz orta-

m�nda hem yurt içinde hem de yurt d���nda 
üretimin zora girdi�ini belirterek, en kötü 
günlerin geride kald���n� ancak iyile�me 
sürecinin uzun zaman alaca��n� söyledi. 
Özdebir, “Maalesef i�letmelerin bir ço�u-
nun bu ko�ullara devam edecek nefesleri, 
sermayeleri kalmad�, morallerini, güçlerini 
tükettiler” dedi. Kamu maliyesinin önemli 
aç�klar� bulundu�unu ve devletin elindeki 
k�t kaynaklar� en rasyonel yerlere harcama-
s� gerekti�ini dile getiren Özdebir, “Ancak 
�unu da unutmamak laz�m borç ufalanarak 
ödenmez, borç daha çok i� yaparak öde-
nir’’ diye konu�tu.
“Reel sektör reabiliti edilmeli”
Özdebir, iç piyasay� canland�racak, di-

namik tutacak, üretim gücünü muhafaza 
edecek tedbirlere, desteklere, aç�l�mlara 
ihtiyaç oldu�unu belirterek, “Bunlar�n en 
ba��nda da istihdam�n üzerindeki yükler-
den, enerji 	 yatlar�na, bürokrasiye kadar 
bir çok yerde yeniden yap�lanmam�z, ye-
niden kendimize çeki düzen vermemiz, 
reel sektörü rehabilite etmemiz laz�m’’ 
�eklinde konu�tu.
Elektrik zamm�
Son yap�lan elektrik zamm�na ili�kin dü-
�üncelerini de dile getiren Özdebir, bunun 
nihai tüketiciye yüzde 10 civar�nda yans�-
mas�n�n beklendi�ini ifade etti. Nurettin 
Özdebir, Bota�’�n al ya da öde anla�ma-
lar�ndan kaynakl� kullan�lmayan do�al 

gazdan dolay� bir tak�m mükelle	 yetleri 
oldu�unu kaydederek, “Bunlar� yerine 
getirmede ya�anan s�k�nt�lar var. Yeni 
bir planlama, yeni bir 	 yat stratejisi 
olu�turuluyor. Do�al gaz 	 yatlar�nda 
yüzde 10’lar civar�nda bir indirimin ya-
p�labilece�i konu�uluyor. Türkiye’de 
kulland���m�z elektri�in yar�s� her ya-
nan 10 lambadan 5’i do�al gazla üre-
tilen elektrikten yan�yor ise, bu do�al 
gaza yap�lacak indirimin oraya yans�-
t�lmas�yla sanayinin rahatlat�lmas� dü-
�ünülüyor. Zaten gelirleri azalm�� olan 
insanlar�m�z�n bu mübarek Ram azan 
ay�nda elektrik faturalar�n� yükseltme-
den, böyle bir kombinasyon yap�lsayd� 
bu konu çözülebilir miydi?” dedi.

“Bankalar i�i yoku�a sürüyor”
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�SO Yönetim Kurulu Ba�kan� Ta-
n�l Küçük, 2009 ilk yar� sonuçlar� 
ve 2009 ikinci yar� beklentilerini 

içeren “Ekonomik Durum Tespiti 
Anketi” çal��ma sonuçlar�n�, �SO 
Odakule’de düzenledi�i bas�n top-
lant�s� ile aç�klad�. Ekonomik Du-
rum Tespiti Anket sonuçlar�na göre, 
olumsuzluk ya�ayan i�letmeler ora-
n�, 2009’un ilk yar�s�nda, 2008 y�l� 
ikinci yar�s�na k�yasla daha da artt�. 
Üretim, iç sat��, d�� sat��, yeni sipa-
ri�ler ve istihdam ba�ta olmak üzere 
ankette ele al�nan be� temel göster-
gelerde ikinci yar� verileri, ilk yar� 
verilerine göre daha iyimser ç�kt�. 

Ankette, 2008 ikinci yar�da 80.8 
olan üretim endeksi, 2009 ilk yar�-
da büyük bir dü�ü�le 61.5’e gerile-
di. Raporda, “Bu oran 2001 ilk yar� 
hariç, 1998’den bu yana kar��la�t�-
��m�z en dü�ük de�erdir” denildi. 
2009 ilk yar�da üretim endeksi kü-
çüklerde 52.5, ortalarda 70.2, büyük 
i�letmelerde 67.7’lik oranla, 2008 
ikinci yar� de�erlerinin oldukça al-
t�nda seyretti. 

Beklentiler olumlu yönde

 ��letmelerin ikinci yar� için üre-
tim beklentisi endeksi 121.7 ç�kan 
ankette,  “��letmelerin büyük bir bö-
lümü, 2009 ikinci yar�da üretimde 
daha az sorun ya�amay� bekledik-
lerini göstermektedir” ifadelerine 
yer verildi.  Buna göre 2009 ikinci 
yar�da i�letmelerin üretim beklenti-

si endeksi küçüklerde yüzde 114.2, 
ortalarda yüzde 124 ve büyüklerde 
yüzde 137.5 ile ilk yar�n�n çok üze-
rinde ç�kt�. 

�stihdamda daralman�n 
sürmesi bekleniyor

 Be� temel göstergeden biri olan 
istihdam için ikinci yar�da da daral-
man�n devam  etmesi bekleniyor. 
2008 ikinci yar�s�nda 76.7 olan is-
tihdam endeksi, 2009 ilk  yar�s�nda 
yüzde 66.6ya geriledi. �stihdam en-
deksi beklentisi ikinci yar� için kü-
çüklerde 102, ortalarda 101 ve bü-

yüklerde 116.2 
ç�kt�. Ankette, 
“�stihdamda-
ki daralman�n 
2009 ikinci 
yar�da da de-
vam edece�ine 
i�aret eder nite-
likte” ifadeleri-
ne yer verildi. 
Anket kapsa-
m�nda, ihracat 
yapan i�letme-
lerin oran�nda-
ki de�i�imler-
de incelendi. 
Buna göre ih-
racat�n toplam 
ciro içindeki 
pay� yüzde 
38.4’den, yüz-
de 37.6’ya 
geriledi. Kü-

çük i�letmelerde yüzde 42.2 olan 
ihracat – ciro oran�, 2009 ilk yar�da 
yüzde 38.5’e, orta  ölçeklilerde yüz-
de 36’dan, yüzde 36.7’ye, büyük 
ölçeklilerde yüzde 35.7’den, yüzde 
37.4’e ç�kt�. 2009 ilk yar�s�nda en 
yüksek ihracat ciro oran�na sahip 
sektör yüzde 68.9 oran� ile giyim sa-
nayi oldu. En dü�ük sektör ise yüzde 
8.3 ile orman ürünleri sanayinin ol-
du�u ortaya ç�kt�.
 
��letmeler yine zararda

 Karl�l�k oranlar�n�n geçen y�l�n 
ayn� dönemine göre dü�tü�ünü be-
lirten i�letmelerin oran� 2008 ikinci 
yar�da yüzde 45.1 olurken, 2009 ilk 
yar�da yüzde 45 oldu. Zarar etti�i-
ni belirten i�letmelerin oran� 2008 
ikinci yar�da yüzde 23.8 , 2009 ilk 
yar�da yüzde 23.7’lik oranla fazla 

de�i�im göstermedi�ine dikkat çe-
kilen ankette, “2008 ikinci yar�da ve 
2009 ilk yar�da her dört i�letmeden 
biri zarar etmi�tir” denildi. Sat�� he-
de	  gerçekle�me oranlar�n�n son dö-
nemlerde dü�tü�üne dikkat çekilen 
ankette, “2008 ikinci yar�da yüzde 
61.8 olan sat�� hede	  gerçekle�me 
oran�, 2009 ilk yar�da yüzde
 59.7’ye geriledi” ifadeleri kullan�l-
d�. 

Finansman s�k�nt�s� had safhada

 Anket kapsam�nda kar��l�ks�z 
çek ve protestolu senetle kar��la��-
lan i�letme oran�n�n, yüzde 61.7’den 
yüzde 71’e yükseldi�i ortaya ç�kt�. 
Finansman darbo�az�nda olan i�-
letmelerin oran� yüzde 73 oldu�u 
belirtilen ankette, “Ankete kat�lan 
i�letmelerimizin yüzde 73’ü, 	 nans-
man darbo�az�nda olduklar�n� bildir-
mi�lerdir. Küçük ve orta ölçekli i�let-
melerde sorunun daha büyük oldu�u 
görülmektedir. �lk yar�da küçük öl-
çekli i�letmelerin yüzde 68.4’ü, orta 
ölçekli i�letmelerin yüzde 62.2’si, 
büyük ölçekli i�letmelerin yüzde 
33.3’ü 	 nansman darbo�az� içinde 
olduklar�n� belirtmi�lerdir” bilgisine 
yer verildi. 

Yat�r�mdaki olumsuz seyir
 s.o.s. veriyor  

 Ankette, 2008 y�l� sonunda d�� 
borç sto�unun 271 milyar dolara 
ula�t���, bunun  içinde reel sektörün 
borç miktar�n�n 122.5 milyar dola-
ra ula�t��� bildirildi. Krizin yat�r�m 
e�ilimini de son derece olumsuz et-
kiledi�i belirtilen ankette, “2009 ilk 
yar�da i�letmelerin yüzde 63.3’ü, sa-
bit sermaye yat�r�m� yapmad�klar�n� 
belirtmi�lerdir. Yat�r�m e�ilimindeki 
olumsuz seyir, üretim ve istihdam ka-
pasitemiz aç�s�ndan alarm verir nite-
liktedir” ifadeleri kullan�ld�. Yat�r�m 
yapmay� planlayanlar�n oran�n�n ilk 
yar�da yüzde 24.6’dan, ikinci yar�da 
yüzde 30.3’e yükseldi�i de belirtildi. 
Yurt d���nda yat�r�m yapmay� dü�ü-
nen i�letmelerin oran� yüzde 9.5’den, 
yüzde 7.5’e geriledi. D�� piyasadan 
al�nan iptal oran� ilk yar�da yüzde 
27.2’ye gerilerken, ikinci yar�da bek-
lenti yüzde 13.9 oldu. �ç piyasadan 
al�nan sipari�lerde iptal oran� ilk ya-
r�da yüzde 33.4 olurken, ikinci yar�da 
beklenti yüzde 18.1 ç�kt�. Bu sonuç-
lara göre, 2009 ilk yar�da iç piyasa, 
d�� piyasadan daha olumlu bir tablo 
ortaya koydu.

  

 

 Medya deyince akl�m�za gelen genel ya da yerel 
yay�nlar�n d���nda bir de sektörel yay�nlar�m�z; der-
gilerimiz, gazetelerimiz, bültenlerimiz var. Biz onlara 
‘reel medya’ diyelim. Onlar�n arac�l��� ile üretici-
nin, sanayicinin, giri�imcinin ve bu kesimlere ait 
meslek örgütlerinin; yani ‘reel meydan’�n sesini ilk 
a��zdan duyuyoruz. Bu yaz�m�z�n malzemesini ‘reel 
meydan’�n gündeminden derledi�imiz al�nt�lardan 
olu�turduk. 

��te o sayfalara yans�yanlar:

 “En genelinde yenilikçilik statüko ile mücadele-
dir. Statüko ile mücadelede ba�ar�, kurumsal risk 
alabilmeyle neredeyse do�ru orant�l�d�r. Demek ki 
risk alma endi�esi, kurumlarda yenilikçili�in ba�l�ca 
engelidir. Yenilikçilik kurumlarda iyile�me f�rsatla-
r� yaratman�n da temel arac�d�r. De�i�im onunla 
sa�lan�r.”
(Nurdan Sönmez-Önce Kalite)(Nurdan Sönmez-Önce Kalite)

 “Aç�klanan te�vik ve istihdam paketinde KOB�’ler 
için yeterince destek olmad��� görülüyor. Pa-
ket daha çok büyük yat�r�mc�lar� desteklerken 
Türkiye’deki i�letmelerin yüzde 99’unu olu�turan 
KOB�’lere istenen destekler ç�km�yor.” 
(Ahmet Kaplan-EGEKOB�DER)(Ahmet Kaplan-EGEKOB�DER)

“Yeni te�vik yasas� bir önceki te�vik yasas�n�n ek-
siklerini gidermek, sa�l�kl� ve ak�lc� bir destek prog-
ram� sunmak üzere haz�rland�. Üretici kesim, esnaf 
bu paketle sunulacak destekleri anlamaya çal���yor. 
Uzman görü�leri bile sistemi alg�lamaya yetmiyor.” 
(Özcan Ülgener- ORS�AD)(Özcan Ülgener- ORS�AD)

“�u anda en önemli sorun üretmek ve üretti�i-
ni satabilmektir. Özellikle imalat sanayi, otomotiv 
sanayi gibi i�çi yo�un, ihracat imkânlar� olan, yan 
sanayi kurulu�lar�na i� imkân� sa�layan i�letmelere 
k�sa dönem için de olsa verilecek baz� destekler 
piyasalar� derhal düzeltecektir.”
(A.Kurtcebe Altptemoçin-G�R���M)(A.Kurtcebe Altptemoçin-G�R���M)

“Yat�r�m te�vikleri ülkemizde 1960’l� y�llardan bu 
tarafa çe�itli biçimlerde ve yönetmelerle uygu-
lanmakta olup, do�ru biçimlerde ve bölgelerde 
uyguland��� zamanlar ciddi kat�klar sa�layan bir 
mekanizmad�r. Ancak te�vik sisteminde kamu 
otoritesinin neyi, niye ve neden destekledi�ini iyi 
bilmesi, ayr�ca firmalar, iller ve bölgeler aras�nda 
haks�z rekabet ortam� yaratmamas� gerekir.”
(Sava� M.Özaydemir-ASOMEDYA)(Sava� M.Özaydemir-ASOMEDYA)

“Endüstriyel kümeler, kümeye dâhil olan i�letmele-
re, kendi esnekliklerinden feragat etmeden, büyük 
ölçekli ya da di�er i�letmelerle ile resmi ba�-
lant�lara sahip i�letmeler gibiymi� gibi fayda elde 
etmelerini sa�alar.” 
(Doç. Dr. Kaan Yaral�o�lu- EGEKOB�DER)(Doç. Dr. Kaan Yaral�o�lu- EGEKOB�DER)

“Ankara’n�n kaderi, bütün siyaset adamlar�n�n bu-
rada olmas�ndan dolay� bitmek tükenmek bilmeyen 
özel istek ve arzular�n s�n�rlar� zorlanm�� olmas�d�r. 
Bir de buna tek idarecilik yani, ‘ben yapt�m oldu’ 
egosunu eklerseniz, i�te bu günkü Ankara’y� bulur-
sunuz. Genel siyasete bak�n Ankara’y� görürüsünüz. 
Ba�kent imkânlar�n�n bo�a harcand��� kültür ve 
sanat�n son s�ralarda yer ald��� bir �ehir görürüsü-
nüz. Bu konuda konseylerin, kamu kurumu ve sivil 
toplum yöneticileri menfaat gözetmeden Ankara 
için çal��malar�, hatta mücadele etmeleri gerekmek-
tedir.”  
(Atilla �zmirlio�lu-KEPENK)(Atilla �zmirlio�lu-KEPENK)

Üretim dünyas�n�n sesini duyurmak üzere yay�n or-
gan� kuran kurumlara ve bu yay�nlara emek veren 
‘reel meydan’ mensuplar�na te�ekkür ediyoruz. 

Editörden

Reel meydan�n 
medyas�…

Kemal ÇEKÜÇ

kem
al.cekuc@

ostim
.com

.tr

Sanayici, ankette iyimser

�ZTO’dan üyelerine internet üzerinden sat�� e�itimi

 �stanbul Sanayi Odas� (�SO) 2009 ilk yar� sonuçlar� ve 2009 ikinci yar� beklentilerine 
ili�kin haz�rlad��� Ekonomik Durum Tespit Anketi sonuçlar�nda, i�letmelerin, mevcut 
durumdaki olumsuzlu�a ra�men, 2009 ikinci yar�ya yönelik beklentileri iyimser ç�kt�.

�zmir Ticaret Odas� (�ZTO), KOB� niteli�indeki üyelerine firmadan firmaya internet üzerinden 
pazarlama ve sat�� i�lemleri konusunda e�itim verecek. AB taraf�ndan desteklenen ve Ulusal 
Ajans taraf�ndan onaylanan projenin toplam bütçesi, 320 bin 885 Euro.
 �ZTO Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Ekrem Demirta�, yapt��� aç�klamada 
“Serti	 kaland�r�lm�� B2B ��lemleri 
Mesleki E�itimi” isimli projeleri-
nin AB taraf�ndan desteklenece�ini 
kaydetti. Demirta�, Ulusal Ajans ta-
raf�ndan kabul edilen proje ile KOB� 
niteli�indeki üyelere 	 rmadan 	 r-
maya internet üzerinden pazarlama 
ve sat�� (B2B) i�lemleri konusunda 
e�itim verilece�ini belirterek, “Bu 
proje ile üyelerimize sat�� ve pazar-
lama i�lemlerini internet üzerinden 
yapmay� ö�retece�iz ve yeni pazar-
lara aç�lmalar�n� sa�layaca��z” dedi. 

Demirta�, Avrupa Komisyonu’nun 
projeye 213 bin 53 Euro’luk hibe 
verece�ini dile getirdi.

Üretim sürecini h�zland�r�yor
 Proje kapsam�nda gerçekle�tiri-
lecek 6 e�itim paketi ile öncelikle 
�ZTO üyesi KOB�’lere B2B i�lem-
leri konusunda mesleki e�itim ve-
rilece�ini belirten Demirta�, daha 
sonra bu e�itim program� ve proje 
ürünlerinin haz�rlanacak web sayfa-
s� üzerinden tüm KOB�’lerin eri�i-
mine aç�laca��n� söyledi. Demirta�, 
“Türkiye’de internet üzerinden sat�� 
denildi�i zaman ilk akla gelen B2C 
olarak adland�r�lan direkt mü�teriye 

sat��. Ama en az onun kadar önemli olan 
i�letmeler aras�ndaki internetteki ticaret 
yani B2B. Dünyada say�s� h�zla artan 
say�da 	 rma üretim sürecinde ihtiyaç 
duydu�u ara mallar�, hizmetleri B2B 
yoluyla, internet üzerinden di�er 	 rma-
lardan tedarik ediyor. Bu yöntem üretim 
sürecini h�zland�r�rken, maliyetleri de 
dü�ürüyor. Ticari hayatta giderek yerini 
sa�lamla�t�ran B2B konusunda üyeleri-
miz ald�klar� bu e�itim ile bir ad�m öne 
geçme imkan� bulacak” diye konu�tu. 
Ba�kan Demirta�, e�itime kat�lmak iste-
yen üyeler için k�sa bir süre sonra duyu-
ru yap�laca��n� da sözlerine ekledi.
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TOBB’dan ekonomiyi güçlendirme reçetesi

TOBB Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�-
o�lu, 30 A�ustos ile ilgili yap-
t��� aç�klamada, demokrasinin 

kalitesini art�rmadan ekonominin 
güçlenmesinin mümkün olmad���n�, 
güçlü ekonomi olmadan da kaliteli 
demokrasinin sa�lanamayaca�� vur-
gusunu yapt�. 
 Türkiye’nin kalk�nma düzeyinin 
demokrasi düzeyinden ayr� dü�ünü-
lemeyece�i inanc�n� bir kez daha te-

yit etti�ini ifade eden Hisarc�kl�o�lu, 
“Büyük Atatürk’ün insani de�erleri 
kaybetmeden, �ere� i bir ya�am� tercih 
etmemiz konusunda yakt��� ���k, yolu-
muzu ayd�nlatmaya devam ediyor. Hu-
kukun her alanda egemen oldu�u, ba-
r��, huzur ve karde�lik içinde ya�ayan, 
özgüveni yüksek bir Türkiye, gelecek 
ku�aklara b�rakaca��m�z en büyük mi-
ras olacakt�r” dedi.

ABD’liye göre ekonomimiz hala k�r�lgan

�zmirli sanayicilerden OST�M ziyareti

KOB�’lere 11 milyar TL yeni kredinin yolu aç�ld�

Heyet halinde Ankara’ya 
gelen ve OST�M’de ki 
faaliyetleri yerinde göz-

lemleyen �zmir’li sanayiciler, 
Ba�kan Ayd�n’dan bölgedeki 
çal��malar ve Organize Sanayi 
konusundaki planl� faaliyetler 
hakk�nda bilgi ald�lar. Ba�kan 
Ayd�n, heyet üyelerinin iste�i 
üzerine OST�M’de ki kümelenme 
sistemini ve bu sistemin 	 rmalar 
üzerindeki etkilerini ayr�nt�lar�y-
la dile getirerek, “OST�M’i bir 
marka haline getirebilmek ad�na, 
rekabetçi ve sürekli gelece�i göz 
önünde bulunduran bir yap� olu�-
turma gayretindeyiz. Hangi sektör 
olursa olsun, konuyla ilgili bütün 
aktörleri ayn� platformda topla-
maya çal���yoruz. Bu noktada 

üniversitelerle ve uzman isimlerle 
çal��malar yap�yoruz” dedi.
La� ar� icraata ta��d�k
 Yenilenebilir enerji, temiz 
enerji konusunda OST�M olarak 
yo�un çal��malar yürüttüklerinin 
alt�n� çizen Ba�kan Ayd�n, “Yeni 
idare binam�z� temiz enerji kon-
septine uygun olarak yapt�k. Bu 
bina Türkiye’de hiç olmayan bir 
bina. Temiz enerji konusunda ki 
bütün la� ar� icraata ta��d�k. Güne� 
pilleri üretimi üzerine üniversiteler-
le çal��malar�m�z var. Tasar�m�n-
dan kullan�lan bütün malzemeleri-
ne kadar tamam�yla yerli bir rüzgar 
türbini üretilmesini sa�lamaya çal�-
��yoruz. Gelecek vadeden bu alan-
da sektörle alakal� bütün aktörleri 
bulu�turma gayretindeyiz” dedi

 �zmir Atatürk Organize Sa-
nayi olarak henüz yolun ba��nda 
olduklar�n� ve OST�M’in tecrübe-
lerinden yararlanmak istediklerini 
belirten �AOSB Ara�t�rma Geli�-
tirme Sorumlusu Buket Pi�kin, �A-
OSB olarak  Makine, Metal ve Dö-
küm Sektörleri Rekabet Gücünün 
Küme Yakla��m� ile Art�r�lmas� 
ve Elektronik Ticaret ile �zmir’in 
Dünya’ya Aç�l�m� konular�nda ha-
z�rlam�� olduklar� 2 projenin �zmir 
Kalk�nma Ajans�’ndan (�ZKA) 
destek almaya hak kazand���n� be-
lirtti. Pi�kin, OST�M’in çe�itli sek-
törlerde kümelenme çal��malar�n�n 
ba�ar� ile yürütüldü�ünü ve benzer 
nitelikli bir kurumsalla�may� ken-
dilerinin de gerçekle�tirmeye çal�-
�acaklar�n� söyledi.

Son dönemde KOB�’ler için “can 
simidi” haline gelen Kredi Ga-
ranti Fonu’nun ola�an genel ku-

rulu gerçekle�tirildi. TOBB’dan yap�-
lan yaz�l� aç�klamaya göre, aktar�lacak 
1 milyar TL kaynak kar��l���nda Kredi 

Garanti Fonu, bankalara yakla��k ola-
rak 11 milyar TL kefalet potansiyeline 
sahip olacak. Bu kaynak ayr�ca, zor 
durumdaki KOB�’lerin  kredilerinin 
yeniden yap�land�r�lmas�nda da kulla-
n�lacak. 

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

Hazine Müste�arl��� taraf�ndan Kredi Garanti Fonu’na aktar�larak, bankac�l�k sistemi arac�l��� ile KOB�’lere kulland�r�lmas� 
planlanan 1 milyar liral�k kayna��n önü aç�ld�. Fon, bankalara yakla��k 11 milyar lira kefalet potansiyeli imkan� verecek. 

TOBB Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�o�lu demokrasinin kalitesini 
art�rmadan ekonominin güçlenmesinin mümkün olmad���n� kaydetti.

New York Times taraf�ndan 
yay�mlanan bir analizde 
Türkiye’nin küresel kriz or-

tas�nda bir destek plan�ndan yoksun 
kalmakla birlikte “hem bir ekonomik 
felaketi, hem de IMF kredileri ile bir-
likte gelen k�s�tlamalar� bertaraf etme-
yi ba�ard���” belirtilirken, “Ekonomi, 
k�r�lgan olmay� sürdürüyor” yorumu 
yap�ld�.
 Türkiye’nin IMF ile müzakereleri 
ask�ya almas�ndan sonra ekonomide 
olu�an baz� olumlu göstergelere dik-
kat çekilen analizde, “Türkiye, gö-
rünü�teki yenilgiyi geçici bir zafere 

dönü�türdü” �eklinde aç�klamalar bu-
lunuyor. New York Times taraf�ndan 
“Türkiye’nin riskli bahsi” ba�l��� ile 
yay�mlanan  analizde, Türkiye’nin 
IMF ile yapt��� görü�melere i�aret 
edilerek, “Bu y�l�n ba�lar�nda Ulusla-
raras� Para Fonu ile yap�lan müzake-
relerde tak�n�lan s�k� pazarl�kç� yakla-
��m, ülkeyi küresel kriz ortas�nda bir 
destek plan�ndan yoksun b�rakm��t�. 
Türkiye, bir ekonomik felaketi ve 
IMF kredileri ile birlikte gelen k�s�tla-
malar� bertaraf etmeyi ba�ard�. Ancak 
ekonomisi, k�r�lgan olmay� sürdürü-
yor” ifadelerine yer verildi.
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OST�M Sanayici ve ��adam-
lar� Derne�i Ba�kan� Adnan 
Keskin, vergi borcunu öde-

yemeyenlere uygulanan ayl�k yüzde 
2,5, y�ll�k yüzde 30 faizin insafs�z-
l�k oldu�unu söyledi ve ayl�k faizin 
yüzde 1’e dü�ürülmesini talep etti.
 Keskin yapt��� yaz�l� aç�klamada, 
ekonomik kriz nedeniyle i�adam� ve 
sanayicilerin vergilerini ödeyeme-
diklerini ve Maliye Bakanl���’n�n 
Kamu Hesaplar� Bülteni’nde verilen 
bilgilere göre, 2008 y�l�nda mükel-
le� ere tahakkuk eden her 100 liral�k 
verginin 88,5’inin devlete yat�r�ld�-
��n� ifade etti.
 Tahsilat oran�nda 2007’ye göre 
yakla��k yüzde 2’lik bir gerileme ol-
du�una dikkat çeken Keskin, �unlar� 
söyledi:
 “Geçen y�l tahsilat oran�, Gelir 
Vergisi’nde yüzde 85, Kurumlar 
Vergisi’nde yüzde 87.2, Veraset 
ve �ntikal Vergisi’nde yüzde 44.9, 
Motorlu Ta��tlar Vergisi’nde yüzde 
65.2, dahilde al�nan KDV’de yüzde 
71.1, Özel Tüketim Vergisi’nde yüz-
de 97.3, Banka ve Sigorta Muamele-
leri Vergisi’nde yüzde 95.9, Damga 
Vergisi’nde yüzde 79.2, harçlarda 
ise yüzde 84.3’te kald�.”
Tahsilât yapam�yorlar
 Keskin, küresel krizden dolay� 
sanayici ve i�adamlar�n�n zaten i� ve 
tahsilât yapamad���n�, dolay�s�yla 
vergilerini de ödeyemedi�ini vurgu-
lad�. Devletin, ödenemeyen vergile-
re uygulad��� gecikme faizinin çok 

büyük adaletsizlik ve insafs�zl�k 
oldu�unu söyleyen Keskin, “Mer-
kez Bankas�, faiz oranlar�n� yüz-
de 8.25’den 7.75’e indirdi. Vergi 
borçlar�na uygulanan gecikme 
cezas� ise ayl�k yüzde 2.5, y�ll�k 
yüzde 30. Merkez Bankas�’n�n be-
lirledi�i faizin neredeyse dört kat� 
olan bu rakam, sanayici, tüccar ve 
esnaf� peri�an etmektedir. ��letme 
sahipleri vergilerini ödemek �öyle 
dursun, cezalar�n� bile ödeyemi-
yor. Nitekim, vergi cezalar�ndaki 
tahsilat oran�n�n yüzde 14.9 lira 
olmas� bunun en bariz kan�t�d�r. 
Hükümet, dü�en vergi gelirlerinin 
ac�s�n� gecikme faizlerini yüksek 
tutarak m� gidermeye çal��makta-
d�r?” diye konu�tu.

Te�vik’te OSB aya�� eksik
 Keskin, bir te�vik paketinin iller 
aras�nda haks�z rekabete yol açma-
mas� gerekti�ini, oysa aç�klanan pa-
ketin rekabeti bozabilecek unsurlar 
içerdi�ini söyledi. 
 Te�vik yasas� içinde OSB’lerin 
tan�mlanmamas�n� en büyük ek-
siklik olarak de�erlendiren Keskin, 
yat�r�mc�n�n OSB d���ndaki alanla-
ra yönelece�ini söyledi. Bir tarafta 
OSB’ler yat�r�m beklerken di�er 
yandan verimli tar�m topraklar�-
na sanayi tesislerinin kurulaca��n�, 
devletin yol, su, elektrik, altyap� gibi 
konularda kaynak israf�na u�raya-
ca��na dikkat çeken Keskin, pake-
tin OSB’lere yat�r�m yap�lmas�na 
köstek oldu�unu vurgulad�. Paketin 
güncel durgunlu�a çare olmad���n�, 
i�letmelerin talep daralmas�na ba�l� 
olarak sat��lar�n�n dü�tü�ünü, paket-
te tüketimin canland�r�lmas�na ili�kin 
hiçbir önlemin bulunmad���n� dile 
getiren Keskin, talepte bir yükselme 
trendi yakalanmad��� sürece i�a-
damlar�n�n yat�r�mda çekinceli dav-
ranaca��n� vurgulad�. “�stanbul’daki 
fabrikay� , Do�uya ta��d���n�zda , 
�stanbul’daki insan bu sefer i�siz ka-
lacak” diyen Keskin, te�vikten ya-
rarlanabilmek için y�l sonuna kadar 
tan�nan sürenin, i�adamlar�n�n yeni 
yat�r�m yap�lmas� noktas�nda karar 
vermesine yetecek bir zaman olma-
d���n� da vurgulad�. 

Yeni y�lda YTL tarih oluyor

Bu y�l Türkiye Halkla �li�kiler Derne�i        
(TÜH�D) ile �leti�im Dan��manl��� �irketleri 
Derne�i (�DA) “�leti�im Hizmetleri Alg�-

lama Ara�t�rmas�” ba�l���nda ortak bir çal��ma 
gerçekle�tirdi. 
Çal��man�n üç aya�� var;

1. Yöneticilerin ileti�ime verdi�i önem
2. Mü�terilerle ili�kilerde ya�anan temel sorunlar
3. Akademisyenlerin ileti�im e�itimi hakk�nda 
dü�ünceleri
Genel Müdür düzeyindeki yöneticiler zamanlar�-
n�n %24’ünü kurumsal ileti�ime ay�r�yorlar. �ki 
y�l öncesinde bu oran %18’di. Üst yöneticile-
rin, ileti�im yöneticilerinin, medya mensuplar�n�n 
ve akademisyenlerin ortalama %91’i ileti�imin i� 
hedeflerine ula�mada önemli bir faktör oldu�u 
cevab�n� veriyor, yaln�z çal��man�n devam�nda 
istihdam edilen kaba tabirle “ileti�imci” say�s�-
n�n dü�ük oldu�unu görüyoruz. �çinde bulun-
du�umuz i� dünyas�na göz gezdirdi�imizde bu 
say�sal verilerin ete kemi�e bürünmü� halini 
rahatl�kla bulabiliriz. Y�ll�k cirosu çizginin üzerin-
de olan birçok �irketin “halkla ili�kiler-mü�teri 
ili�kileri-bas�n” departmanlar� yoktur. Tüm 
i�letmeler ileti�im politikas� gerektiren telefonlar, 
dilekçeler veya birebir yorumlar al�rlar. Sözünü 
etti�imiz birimlerden yoksun kurulu�larda i�, 
kurumda ileti�im yetene�i güçlü olan, fakat 
ba�kaca bir görevi de olan �ah�slarla yürütülme-
ye çal���l�r. Ç�k�lan yürüyü�ün kalitesinden söz 
etmeye gerek olmad���n� dü�ünüyorum. �leti�im �leti�im 
sistemi olu�mam�� her kurulu�, tehlikeyi dep-sistemi olu�mam�� her kurulu�, tehlikeyi dep-
remden sonra fark eder.remden sonra fark eder. Çünkü kulaklar a��r 
ve yanl�� duymu�tur, i�letme mü�terinin kayg�-
s�na, k�zg�nl���na kulak vermedi�i için, mü�teri 
gitmi�tir, çok geç olmu�tur.
Ara�t�rma verilerine tekrar dönelim;
Üst yöneticilerin %56’s� ileti�im harcamalar�na 
bütçe ayr�lmas� gerekti�ini, %48’i ileti�im de-
partmanlar�n�n kuruma ölçülebilir de�erölçülebilir de�er katt���n� 
onayl�yor. 
Ço�umuzun kap�ld��� ve yenik dü�tü�ü “medya-
tik olma” konusunda da güzel, yerinde tespitler 
yap�lm��; 
��Yöneticiler veya mü�terilerin haber de�eri 
ta��mayan konularla medyada yer alma iste�i
��Tüm ileti�im faaliyetlerinin medya ili�kileri ile 
s�n�rland�r�lmas�
Yukar�daki tespitler tüm sektör çal��anlar�n�n 
yaresi. Medyada yer alma d���ndaki di�er i�ler 
(rutin �ikâyetlerin cevaplanmas�, kurumlar aras� 
ileti�im, iyile�tirme çal��malar�, yaz��malar…) 
sessiz ilerleyen bir süreç oldu�undan, birçok 
sektör çal��an�n performans� yanl�� de�erlendiri-
lebiliyor.
Son olarak bize görev atayan sonuçlara baka-
l�m. �leti�im yöneticilerinin kendilerini geli�tirme-
leri gereken noktalar önem s�ras�na göre �öyle;
� Mesleki bilgi (kriz ileti�imi vb.)
� Medya ileti�imi
� Gündem takibi 
� Ekonomi, siyaset bilgisi 
� Yabanc� dil bilgisi (bence s�ralamada daha 
yukar�da olmal�yd�)
�lgilenenler için detayl� bilgi; www.tuhid.org.tr

Not:Not: Henüz erken olsa da, içine sakarin kar��-
t�r�lmam��, gerçek �ekerden bayramlar�n�z olsun.

ÇOK OKUMALIÇOK OKUMALI
Yeni Nesil Yönetim, Medicat Kitaplar�, Jeffrey 
Pfeffer/Robert I.Sutton
En iyi �irketlerde en iyi çal��anlar m� çal���r?
De�i�memek ölmek mi demektir?

Arzu AKAY

arzu.akay@
ostim

.com
.tr

“Ç�kar�mlar”

“�nsafs�z faiz dü�ürülmelidir”
OST�M Sanayici ve ��adamlar� Derne�i Ba�kan� Adnan Keskin, vergi borcunu öde-
yemeyenlere uygulanan ayl�k yüzde 2.5, y�ll�k yüzde 30 olan faizin KOB�’ler ve 
firmalar aç�s�ndan insafs�zl�k oldu�unu söyledi.

 Yeni Türk Liras�’n�n (YTL) yüzde 80’inin 
piyasadan çekildi�i, kalan yüzde 20’nin ise 
Aral�k ay� sonuna kadar tümüyle ortadan 
kalkaca�� bildirildi.
 2005 y�l�nda ya�ama damgas�n� vuran “s�f�r” 
atma operasyonu ile tan���lan YTL banknotlar�n 
10 Ocak 2010’dan itibaren tümüyle piyasalardan 
kald�r�laca�� belirtildi. 4 y�l süren “Yeni Türk liras� 
ile Türk liras�” evlili�i de böylelikle son bulmu� 
olacak. Yeni y�lla birlikte Türk Liras� yoluna tek 
ba��na devam edecek. Özellikle ikili uygulaman�n 
ba�lad��� günlerden bu yana vatanda�lar�n kafas�n� 
kar��t�ran YTL art�k tarihteki ve koleksiyoncular�n 
raflar�ndaki yerini alacak.

Su havzalar� kirlilikten kurtulacak
Su havzalar�, Çevre Yöneti-

mi Genel Müdürlü�ü 
ile TÜB�TAK Marmara 

Ara�t�rma Merkezi ��birli�i’nde 
gerçekle�tirilecek 5.3 milyon 
TL’lik proje ile küresel �s�nman�n 
etkileri ve kirlilikten kurtulacak.
 Eylem Planlar�, havza baz�nda 
tespit edilen kirlilik kaynaklar�n�n 
ve yüklerinin ayr�nt�l� olarak 
incelenmesi, çevresel altyap� 
durumunun tespit edilmesi, 
meydana gelen kirlili�in önlen-
mesi, havzan�n korunmas� ve 
iyile�tirilmesi için havzadaki tüm 
payda�lar�n kat�l�m� ile k�sa, orta 
ve uzun vadede tedbirlere yöne-
lik çal��malar�n ve planlamalar�n 
yap�lmas�n� da kapsayacak.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfe-
derasyonu (TESK) Genel Ba�kan� 
Bendevi Palandöken, kurals�zl���n 

esnaf ve sanatkar�n sosyo-ekonomik ya-
p�s�n� bozdu�unu belirterek, “Al�nmayan 
önlemler esnaf ve sanatkar� bitirdi. Oysa 
esnaf ve sanatkar�n içerisinde olmad��� 
bir kalk�nma hayal olur” dedi. 
 TESK Genel Ba�kan� Bendevi Palan-
döken, son dönemde ya�anan geli�melere 
ili�kin yapt��� de�erlendirmede, esnaf ve 
sanatkar�n KOB�’ler için getirilen vergi 
avantaj�n�n d���nda tutuldu�unun alt�n� 
çizerek, yeni düzenlemenin Türk Ticaret 
Kanunu çerçevesinde kurulan, 10 ila 250 
i�çi çal��t�ran büyük ticari i�letmelere ç�ka-
r�ld���n� söyledi. “Vaatlerle, s�rt s�vazlama 
ile de�i�im-dönü�üm olmuyor. Esnaf�m�z 
art�k icraat bekliyor” de�erlendirme-
sinde bulunan Palandöken, geleneksel 
sosyo-ekonomik yap�n�n ‘Perakendecilik 
Yasas�’n�n ç�kar�lmamas� nedeniyle h�zla 
bozuldu�unu ifade etti. Palandöken, “Kü-
resel ekonomik krizden en çok etkilenen 
kesim �üphesiz esnaf ve sanatkar�m�zd�r. 
Birde yap�sal olarak yanl��lar�n düzeltil-
memesinden yani piyasay� düzenleyecek 
Perakendecilik Yasas�’n�n hala ç�ka-
r�lmamas�ndan do�an haks�z rekabetin 
olumsuz etkilerini de yo�un bir �ekilde 
ya�amaktay�z. Al�nmayan bu önlemler 
esnaf ve sanatkar� bitirme noktas�na ge-
tirmi�tir” diye konu�tu.  

Süpermarketlerle rekabet
 
 TESK Ba�kan� Palandöken, her geçen 
gün artan süpermarket say�s�n�n, özellikle 
son 10 y�lda yüzde 400’lük bir art�� gös-
terdi�ine dikkat çekerek, “Bu h�zl� art�� 
pazar paylar�na da yans�d�. 1998’de yüz-
de 15 olan pay oranlar� 2008’de yüzde 
60’a yakla�t�. Bunlar�n içinde 183 Hiper-
market ise devasa ‘Al��veri� Merkezleri 
ile beraber aç�larak modern �ehircilik 
anlay��� aç�s�ndan sak�ncalar�n�n yan�n-
da, aç�ld�klar� bölgede 57 meslek dal�nda 
çal��an esnaf ve sanatkara büyük zarar 
vermi�tir” �eklinde konu�tu.

“�craat bekliyoruz
 
 Esnaf ve sanatkar�n büyük marketlerle 
rekabet etmesinin mümkün olmad���n�,  
esnafa yönelik destek ve te�viklerin ve-
rilmesi gerekti�ini belirten Palandöken, 
�unlar� ifade etti: “31 Aral�k 2009 tari-
hine kadar birle�en KOB�’ler için getiri-
len vergi avantaj�  zannetmeyin esnaf ve 
sanatkara ç�kar�ld�. Türk Ticaret Kanunu 
çerçevesinde kurulan, 10 ila 250 i�çi ça-
l��t�ran büyük ticari i�letmelere ç�kar�ld�. 
Art�k b�çak kemi�e dayanm��t�r. Nasihat 
verilmesini, s�rt�m�z�n s�vazlanmas�n� is-
temiyoruz, icraat bekliyoruz”

TESK kurals�zl�ktan dert yan�yor

Avrupa Patent Ofisi’nin geç-
ti�imiz y�llarda yapt�rd��� bir 
çal��maya göre, patent ve-

ritabanlar�nda yer alan teknik bilgi-
nin %80’i ba�ka kaynaklarda yer 
almayan bilgilerdir. Dolay�s�yla yeni 
ürün/süreç geli�tirirken, i�letme içi 
teknik problemlere çözüm aran�rken 
patent veritabanlar�nda yap�lacak 
ara�t�rma bizlere ba�ka hiçbir bilgi 
kayna��nda (internet, makaleler, der-
giler gibi) ula�amayaca��m�z bilgilere 
ula�ma imkân� tan�r. 
 Patent veritabanlar�yla sa�lan�-
lan hizmetler, “tekerle�i yeniden 
ke�fetmeyi önleme, rakipleri ve 
teknolojiyi takip etme arac� olarak 
önemlidir. Firmalar patent dokü-
manlar�n� takip ederek, Ar-Ge ve 
yeni ürün/süreç geli�tirme a�ama-
s�nda ba�ka hiçbir bilgi kayna��n�n 
sa�layamayaca�� kadar maliyet 
tasarrufu sa�layabilmektedirler. 
(2000 y�l�nda yap�lan bir çal��ma 
patent doküman� ba��na 13.400 
AVRO tasarruf edildi�ini ortaya 
koymu�tur – yani veritaban�n-
da buldu�unuz, i�inize yarar her 
patent doküman� sizi ortalama 
13.400 AVRO masraftan kurtar�r!). 
 Ancak, yeterli ve etkin kulla-
n�lmayan bu kaynak nedeniyle, 
KOB�’lerin gerçekle�tirdi�i ürün 
geli�tirme çal��malar�n�n %30-50 
aras� bir oran�n�n asl�nda daha 
önce gerçekle�tirilmi� bir iyile�tir-
meyi tekrarlama, çözümlenmi� bir 
problemi yeniden çözme çal��-
malar�d�r. Avrupa’da bu duplikas-
yon nedeniyle y�lda 17 milyon 
AVRO’nun gereksiz yere harcand�-
�� ortaya konulmu�tur. Üstelik bu 
tahmin 1998 y�l�na aittir, günü-
müzde muhtemelen bu maliyetin 
çok üstündedir. Ayr�ca ülkemizde bu 
maliyetin ne kadar yüksek oldu�una 
dair bir çal��ma bulunmamaktad�r.
A�a��da say�lan konular aç�s�ndan 
patent raporlar�yla sizlere gönde-

rilen bilgileri incelemeniz, patent 
dokümanlar�n� detayl� analiz etme-
niz ve “inovasyon projeleriniz için 
çözümler, öneriler, de�erlendirmeler” 
ortaya koyman�z gerekmektedir. 
Bunu yaparken patent dokümanla-
r�n� listeleyebilir, ihtiyac�n�za uygun 
olup olmad���n� deneyebilir, ne tür 
çözüm ortaya koyduklar�n� tek tek 
de�erlendirebilirsiniz. Bu çal��may� 
yaparken kullanabilece�iniz de�erlen-
dirme ölçütleri:
�Projeniz (ürün/süreç geli�tirme, Ar-
Ge projeleriniz) için altyap� olu�tur-
malar�,
�Teknik problemlerin çözümü,
�Yeni fikir geli�tirirken esinlenme,
�Lisans m� alay�m, kendim mi ge-
li�tireyim? Sorular�n�z için yan�tlar,
��novasyon projelerinizde patentli 
ürünleri haklar�n� ihlalden kaç�nma,
�Ba�kalar�n�n geli�tirdi�i bilgiyi 
kullanma, yani ihtiyaç duydu�unuz 
teknolojiyi ücretsiz transfer etme 
(Türkiye’de korunup korunmad���n�n 
detayl� ara�t�r�lmas� yoluyla),
�Çal��t���n�z piyasaya yeni ürün ve 
teknoloji sunan di�er firmalar� daha 
yak�ndan tan�ma, piyasa bilgisini 
geli�tirme,
���letme içi teknik bilginin geli�tiril-
mesi,
�Yenilikçi projeleriniz için s�naî 
haklarla ilgili ba�vurular yap�l�p ya-
p�lmayaca��n�n de�erlendirilmesi.
 E�er patentler etkin kullan�lama-
m��sa “fikir üretme çal��mas�” ger-
çekle�tirilmesi, baz� metotlar kullan�-
larak fikirlerin derecelendirilmesi ve 
ard�ndan projelendirilmesi �eklinde 
olacakt�r.
 Patent ara�t�rmalar�, Türkiye’de 
Türk Patent Enstitüsü taraf�ndan 
sürekli sunulan hizmetlerdendir. 
Tüm projeler, çal��malar�n�z için 
bu tür ara�t�rmalar� siz de yapt�-
rabilirsiniz.Patent dokümanlar�n�n 
inovasyon projeleriniz için ���k 
tutmas� dile�iyle.

TBB’nin aç�klamas�na göre 
�ekerbank 18 Eylül’e; Ak-
bank, Hsbc, Ing Bank, Tur-

kish Bank, Ziraat Bankas�, Garanti 
Bankas� ve Yap� Kredi Bankas� 
30 Eylül’e; �� Bankas� 2 Ekim’e; 
Vak�� ar Bankas� 4 Kas�m’a; 
Tekstilbank ise 
31 Aral�k’a ka-
dar ba�vuru kabul 
edecek. �� Ban-
kas�, “Kredi kart� 
borçlular�na ikin-
ci bir f�rsat sunu-
yoruz. Avukatl�k 
ücretini tarifeye 
uygun olarak al-
mak ko�uluyla, 
yasada öngörülen 
faiz oran� ve vade-
lerden yararlanma 
süresini uzatt�k” 
aç�klamas�n� yap-
t�. Bank Asya ise 
31 May�s 2009 
tarihi ve öncesin-
de noter kanal� ile 
ihtar çekilmi� veya kanuni takibe 
geçirilmi� olan mü�terilerin, 30 
Eylül’e kadar kart borçlar�n� yap�-
land�rma ba�vurusu yapabilece�ini 
bildirdi. 
TESK: Süreyi bankalar de�il 
BDDK uzats�n 
 TÜRK�YE Esnaf ve Sanatkarlar� 
Konfederasyonu (TESK) Ba�kan� Ben-

devi Palandöken, kredi kart� bar���nda 
süreyi bankalar�n de�il, BDDK’n�n 
resmi olarak 1 Ocak’a kadar uzatma-
s�n� istedi. Palandöken yapt��� yaz�l� 
aç�klamada, “Kredi kart� borçlar�n�n 
yeniden yap�land�r�lmas� için verilen 

süre doldu. Bir 
kaç bankan�n 
kendine göre 
uzat�m�na git-
mesi yeterli ol-
maz” dedi. Pa-
landöken, �öyle 
devam etti: “K 
redi kart� bor-
cundan kurtul-
mak isteyen 
v a t a n d a � � m � z 
aç�s�ndan son 
derece önemli 
olan bu yasadan 
yararlan�lmas� 
için süre, ban-
kalar taraf�ndan 
de�il, BDDK 

taraf�ndan uzat�lmal�. 3.1 milyar li-
ral�k kredi kart� borcunun sadece 
yüzde 8’i yeniden yap�land�r�ld�. Bu, 
halk�n içinde bulundu�u s�k�nt�yla il-
gili. Piyasa s�k�nt� içinde. Esnaf dört 
gözle bayram� bekliyor. Süre 1 Ocak 
2010’a kadar uzat�lmal�; tüm borçlu-
lar için f�rsat devam ettirilmeli. Gö-
rev BDDK’ya dü�üyor”

Kredi Kart� Borcu 
Olanlara Müjde

Kredi kart� borçlar�n�n yeniden yap�land�r�lmas�yla ilgili 
ba�vurular için yasal süre 7 Eylül’de doldu; ancak Türkiye 
Bankalar Birli�i’ne (TBB) üye 14 banka ile kat�l�m bankas� Bank 
Asya, tüketiciye bir f�rsat daha sunarak süre uzat�m�na gitti.

Arife Y�lmazArife Y�lmaz

arife@
innocentric.com

.tr 

Patent Veritabanlar�n�n
KOB�’lere Yarar� Nedir?  
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OST�M’in ev sahipli�inde Lale 
Restoran’da gerçekle�tirilen iftar 
yeme�ine Devlet Bakan� ve Ba�ba-

kan Yard�mc�s� Cemil Çiçek, eski Sanayi 
ve Ticaret Bakan� Ali Co�kun, eski Ener-
ji ve Tabi Kaynaklar Bakan� Hilmi Güler, 
Ankara Sanayi Odas� Yönetim Kurulu Ba�-
kan� Nurettin Özdebir, Yenimahalle Bele-
diye Ba�kan� Fethi Ya�ar, eski Yenimahalle 
Belediye Ba�kan� Ahmet Duyar, OS�AD, 
ORS�AD ve TÜS�AV Ba�kanlar�, baz� bü-
yükelçilik temsilcileri, i� ve in�aat makine-
leri, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve 
medikal kümelenmesi üye 	 rmalar� kat�ld�. 

“B�ZE HER YERDEN 
DESTEK GEL�YOR” 

 
 Bütün restoran’�n dolu oldu�u iftar ye-
me�inde OST�M Organize Sanayi Bölge-
si Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, 
OST�M taraf�ndan geleneksel hale geti-
rilen iftara kat�lan herkese te�ekkür etti. 
Ba�kan Ayd�n, “Bize her yerden destek 

geliyor. �u sofrada bizimle bu mutlulu-
�u payla�an herkese te�ekkür ediyorum. 
Sizlerin destekleri bizleri güçlü k�l�yor” 
dedi. OST�M’de yap�lan çal��malar�n ve 
gelinen noktada Türk ekonomisi aç�s�n-
dan OST�M’in öneminin çe�itli görsel-
lerle anlat�ld��� sunum e�li�inde konu�-
mas�n� sürdüren Ba�kan Ayd�n, uçak 
sanayinde ilk Türk giri�imcisi olan Nuri 
Demira�’�n verdi�i mücadeleye de de-
�indi. 
 Ba�kan Ayd�n’�n konu�mas�n�n ard�n-
dan kürsüye gelen Devlet Bakan� ve Ba�-
bakan Yard�mc�s� Cemil Çiçek, ekonomi 
ve siyaset gündeminde yer alan konulara 
ili�kin bir konu�ma yapt�. Ba�bakan Yar-
d�mc�s� Çiçek, “Bugün burada bulunan-
lar Türkiye’nin kalk�nmas�nda en büyük 
paya sahip olanlard�r” diye konu�tu. Çi-
çek, “Bizim eksi�imiz ve zaaf�m�z, baz�-
lar�n� 50 sene 100 senedir, baz�lar�n� ise 
2000’li y�llardan ba�layarak tart��t���m�z 
sorunlar� çözüme kavu�turamamam�z-
d�r” �eklinde dü�üncelerini dile getirdi.

OST�M’de anlaml� iftar yeme�i
OST�M Organize Sanayi Bölgesi, siyaset ve i� dünyas�ndan önemli isimleri bir araya getiren büyük bir iftar yeme�i düzenledi. 

�ftar yeme�inde OST�M’in deste�inde 
TÜB�TAK yar��mas�na girerek 2. olan 
Ankara Üniversitesi’nin Hidroket 2 ta-

k�m� da yer ald�. �zmir’de düzenlenen ya-
r��madan iki kupayla dönen genç mucit-

ler, Ba�bakan Yard�mc�s� Çiçek’e kupalar� 
takdim ettiler ve birlikte foto�raf çektirdiler. Çi-
çek, genç mucitleri ba�ar�lar�ndan dolay� tebrik 
ederken OST�M’e de böylesi önemli projelere 
verdi�i destekten ötürü te�ekkür etti.

GENÇ MUC�TLERE TEBR�K

Okullar�n, özellikle de üniversi-
telerin bir kez daha aç�lmak 
üzere oldu�u bu dönemde, 

çok sorulan bir soru yine kafam�z� 
kurcal�yor:
Bir insan için okulda ö�retilenler ve 
ö�renilenler mi daha önemli, yoksa 
hayata at�ld�ktan sonra ö�renilenler 
ve kazan�lan deneyimler mi? Ya da, 
okullarda verilen e�itim hayatta ne 
kadar i�e yar�yor?
 Birçok meslek alan� için geçerli 
olan ve yumurta m� tavuktan, yoksa 
tavuk mu yumurtadan sorusu gibi 
yan�t� sürekli aranan bu soru en 
çok da mühendisler için sorulmakta. 
Üniversiteden, elinde mühendislik 
diplomas� ile ayr�lan her gencimiz 
ku�kusuz mühendistir. Ancak kendi 
mesle�im olan makina mühendisli-
�inden örnek verecek olarsam, �u 
tür yak�nmalarla kar��la��lmas� her 
zaman mümkün:
 “Makine mühendisli�i okumu�, 
ama kumpas okumay� bilmiyor”,
“Daha kaynak yapmay� bilmiyor”,
 “Tezgah ar�zalanm��, mühendis 
bir �ey yapm�yor”
 Özellikle de küçük i�letme sahip 
ve yöneticilerinden mühendislerle ilgili 
bu türden serzeni�leri sürekli duyuyo-
ruz.
 Oysa bir okul (hangisi olursa 
olsun) bunlar�n hepsini, yani bir mü-
hendisin ya�amda kar��la�aca�� tüm 
problemlerin çözümünü ö�retebilir 
mi? Soruyu daha da do�ru soracak 
olursak, bir insan�n, ya da mühen-
disin hayatta kar��s�na ç�kacak her 

sorunun nas�l çözülece�ini okulda 
ö�retmek mümkün müdür?
 Elbette böyle bir �ey mümkün 
de�ildir.
 Çünkü okul, ya�am�n özel ve 
s�n�rl� süresi olan bir kesitinden 
öte de�ildir. Oysa hayat insanl���n 
yüzlerce y�ll�k birikimi ile durmadan 
zenginle�en, hatta tüm bilimsel geli�-
melere ve teknolojik araçlara kar��n 
giderek de karma��kla�an bir aland�r.  
Bu kadar uzun zaman�n, farkl� kültür 
ve uygarl�klar�n, binlerce bilimsel 
bulu�un zenginli�ini ta��yan hayat�n 
yan�nda dört be� y�ll�k üniversite 
ya�am� nedir ki?
 Ku�kusuz bundan okulun önemli 
olmad��� anlam� ç�kart�lmamal�d�r. 
Elbette ilkö�retimden ba�layarak tüm 
okullar, özellikle de genç bir insan�n 
hayata at�lmadan önceki son dura�� 
olan üniversite e�itimi önemlidir. 
�nsan tüm bu okullarda ve nihayet 
de üniversite de ald�klar� ile hayata 

at�lacak ve kendisinden beklenen ne 
varsa, sahip olabildi�i e�itim da�arc�-
��ndan ç�karmaya çal��acakt�r. 
 Böyle olunca da, e�itimin, özel-
likle de üniversite e�itiminin daha 
çok ki�iyi gerçek hayata haz�rlayan 
bir süreç olmas�n� beklemenin do�ru 
olaca��n� dü�ünüyorum. Tüm okullar� 
bitirip hayata kar��an ki�i problem-
lerle kar��la�acak. Ondan problem-
lere çözüm getirmesi istenecek. ��in 
kötüsü bu problemler ço�u kez 
daha önce, ö�rencilik ya�am�nda 
kar��la�mad���, kendisine hiç bahsedil-
meyen problemler olacak. ��te tam 
da burada, yani ö�rencinin daha 
önce hiç kar��la�mad���, kendisine hiç 
bahsedilmeyen problemle kar��la�t��� 
anda yapt���, onun ald��� e�itimin 
gerçek de�erini gösterir.
 Bir mühendis, hayat�n onca 
zenginli�i ve karma��kl���ndan ç�k�p 
gelen yeni bir problemle kar��la�t�-
��nda ne yap�yor: B�rak�p kaç�yor 

mu, çözüm yerine bir sorumlu mu 
ar�yor, kopya m� çekmeye çal���yor, 
problemi anlamaya ve çözmeye mi 
çal���yor, yard�m m� bak�n�yor? Ya 
da ba�ka bir �ey mi yap�yor? ��te 
tüm hayat belki ö�renilemez, hatta 
bilinemez, ama problemler kar��s�nda 
ne yap�labilece�i ö�renilebilir. Üni-
versitenin as�l ö�retmesi gereken de 
budur.
 ODTÜ Makina Mühendisli�i 
Bölümü’nde olurken, teknik olmayan 
seçmeli ders olarak iki dönem man-
t�k dersi alm��t�m. �u anda ODTÜ 
Felsefe Bölümü’nde olan hocam�z 
Ahmet �nam veriyordu bu dersi. Mü-
hendislik ya�am�mda kar��ma ç�kan 
hiçbir problemin çözümü bu derste 
ö�rendiklerim (ne ö�rendi�imi anlat-
mam da çok zor) aras�nda olmad�. 
Ancak birçok problemle u�ra��rken 
bu dersin bana katt�klar�n�n faydas�n� 
hissettim. Bu yaz�y� kaleme almam� 
sa�layan nedenlerden biri de sevgili 
hocam Ahmet �nam’�n bir yaz�s�d�r 
(¹). Benim ba�ucu yaz�lar�mdan bir 
olan bu yaz�da, Say�n �nam özetle, 
“hayat, okuldan daha zengin, daha 
karma��kt�r. Dolay�s�yla hiçbir bilgi 
y���n�, hiçbir kuram hayat� içine al�p, 
aç�klayabilecek güçte olamaz” diyor. 
�lkokul birinci s�n�ftan ba�layarak, tüm 
hocalar�m� ve ö�rettikleri her �eyi 
sayg�yla an�yorum.
(¹) Gönülden Bilime, Ahmet �nam, Cum-
huriyet Bilim ve Teknik Eki, 18 May�s 
2007

Kavramlara Tak�l�p
��in Özünü Kaç�rmak

acinar@
etik.com

.tr

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi
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OST�M’li KOB� mücadelesine devam ediyor?

Gerek sanayide gerekse di�er i� 
kollar�nda ya�anan global daral-
ma piyasalarda da hareketlili�i 

k�s�tlad�. Gelinen noktada ekonomist-
lerden analiz uzmanlar�na kadar herkes 
krizi ve etkilerini tart��t�. 
 OST�M Gazetesi olarak Ankara’n�n 
ve Türk sanayinin en önemli Organi-
ze Sanayi Bölgelerinden birisi olan 
OST�M’de krizi ve gelinen noktada 	 r-
malar�n durumlar�n� onlar�n a��zlar�n-
dan dinledik.
Farkl� i� kollar�nda ayn� ekonomik ha-
vay� soluyan OST�M i�letmelerinin 
kimisi ya�anan krizle birlikte kepenk 
indirirken kimisi de bunu bir f�rsat ola-
rak de�erlendirip farkl� i� kollar�na yö-
neldi.
 �lerleyen say�lar�m�zda da yer vere-
ce�imiz “Firmalar ne diyor?” kö�emizde 
konuk 	 rmalar�m�za, “Ekonomik ortam-
dan i�letmeleri ne �ekilde etkiledi�ini, 
mevcut durumlar�n� ve ileriye yönelik 
planlar�n�” sorduk. ��te OST�M’linin 
a�z�ndan son durum:

“Kriz unutuldu”
Yusuf Atmaca 
(Atmaca Demir Sac Sanayi Limited �irketi)
 “Kriz olanca gücüyle devam ediyor. 
Pek çok 	 rman�n ya�ad��� gibi biz de 
küçülme ya�ad�k. Tam krizin ilk belir-
tileri ortadan kalk�yor derken Temmuz 
ay� ile birlikte yeni bir durgunluk ya�an-
maya ba�lad�. Türkiye’de �uan her �ey 
süt liman. Kriz de�il de ba�ka konular 
konu�uluyor. Kriz unutuldu. Ramazan 
Ay�’n�n gelmesiyle birlikte insanlar ara-
s�nda yo�un bir yard�mla�ma duygusu 
olu�tu ancak sanayi kesiminde ki i�siz-
lik halen had safhada. Büyük 	 rmalar 
k�y�da kö�ede kalanlar�yla ayakta dur-
maya çal���yor. Bankalarla çal��anlar 
yani kredi borcu olanlar, küçük 	 rmalar 
bittiler. Bizler de günü kurtarmaya çal�-
��yoruz.  Çok �ükür yine de i�letmemi-
zin devaml�l���n� sa�l�yoruz ama en k�sa 
zamanda bu krizi ve etkilerini üzerimiz-
den atmam�z laz�m. Aksi takdirde daha 
pek çok i�letme kaybolup gidecek.

“�hracatç� zor durumda”
Mustafa Kemal Aksu 
(T�MSAN Teknik �n�aat ve Makine Sa-
nayi):
 Geçti�imiz Eylül ay�ndan 2009 y�l�-
n�n ilk aylar�na kadar her �ey tam mana-
s�yla s�f�rd�. Daha sonra cepten yemek 
yerine karl�l�k oran� s�f�r olan i�ler ald�k 
ve 7 ayd�r da bu �ekilde çal��malar�m�z� 
sürdürüyoruz. Krizin etkileri bana göre 
halen ilk günkü gibi devam ediyor. �u 
anda bütün i�letme ful çal���yor gibi gö-
züküyoruz ama karl�l�k oran� hiç yok. 
Yakla��k 40 y�ld�r bu i�in içindeyim. 
Çok kriz atlatt�m ama bu çok farkl�. 
Eskiden sadece ülke olarak krizi ya�ar 
ve k�sa zamanda atlat�rd�k. �imdi ise 
bu küresel dalgalanmay� a�mak kolay 
olmuyor. Ben yurt d��� ile i� yapan ih-
racatç� bir 	 rmay�m. Hükümetin ve 
Merkez Bankas�’n�n döviz politikas� ta-
biri caizse ihracatç�n�n belini büküyor. 
Dövizi çok alt noktalarda tutuyorlar. 
Bu konuda reel kurlar�n uygulanmas� 
gerekiyor. Y�lba��na kadar da piyasa-
larda herhangi bir de�i�ikli�in olaca��n� 
sanm�yorum. Ancak y�lba��ndan sonra 
neler olur onlar� da kestirmek zor. 

“Kazanaca��m�z 1 tl’yi 
herkesle payla��yoruz”
Cengiz Biçer 
(Onur Kimya)
 Kriz kelimesi art�k her �ekliyle ha-
yat�m�z�n içinde. Uzun süredir i�lerimiz 
yar� yar�ya dü�tü. Bununla birlikte tah-
silatlarda da gecikmeler oluyor. Haliyle 
giderlerimizi kar��layabilmek ve üre-
time devam edebilmek için kredi kul-
lanmak zorunda kal�yoruz. Bu durum 
karl�l��� s�f�ra indiriyor. Bir lira para ka-
zanaca��z bankas�ndan tutun da akl�n�za 
gelen herkesle payla�mak zorunda kal�-
yoruz. Krizi hissetmeye ba�lad���m�z 

günden bu yana pek çok esnaf�n ticari 
hayat� sona erdi. Çeki yaz�lanlar, itibar 
kaybedenler kepenk indirdi. Ayakta ka-
lanlar, yoluna devam ediyor.
 Ürün yelpazemiz belli. Üretimde 
daralmaya, küçülmeye gidemiyoruz. 
Maliyetlerde belli bu noktada da yapa-
bilece�imiz bir �ey yok. Mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 2009 y�l� sonundan da 
pek fazla bir beklentimiz yok. 2010 y�l� 
için büyüklerimizin olumlu dü�ünceleri 
var ama nedense biz bu olumlu havay� 
sezemiyoruz. Özellikle de �u son za-
manlarda ekonomi ve kriz gündemdeki 
yerini iyice yitirdi. Ekonomiden ba�ka 
her �ey konu�ulur hale geldi. Biz esnaf-
lar�n halinden anlam�yorlar. 

 Haberin ba��nda da belirtti�imiz 
üzere ekonomik kriz bütün i�letmelerin, 
	 rmalar�n belini bükmedi. Krizle bir-
likte i� verimlili�ini art�ran ve çal��ma 
kapasitesini yükselten 	 rmalarda oldu. 
��te buna bir örnek :

“Birden fazla i� 
koluna ayr�ld�k”
Mustafa Ç�plak 
(ANKAMET Sergileme Sistemleri): 

 “�� yapt���m�z sektör krizin kapsama 
alan� d���nda kal�yor. Aksine kriz bizim 
i�imize yarad� desem yalan olmaz. Ser-
gileme, tan�t�m sistemleri üzerine çal��-
t���m�z için di�er 	 rmalar�n özellikle bu 
kriz döneminde bize daha fazla ihtiyac� 
oluyor. Yapt���m�z çe�itli tan�t�m ve 
promosyon ürünler var. Al�c�lar özel-
likle krizin etkisini en aza indirebilmek 
için tan�t�m ve sergileme sistemlerine 
yöneliyorlar. Bunun avantajlar�n� bir-
den fazla i� koluna ayr�larak da gördük. 
Pazarlama a��m�z� geni�lettik. �leri-
ye yönelik daha farkl� projelerimiz ve 
umutlar�m�z var.

Piyasada nakit ihtiyac� var
 “Krizin bize zararlar� olmad� da de-
�il. Örne�in piyasada olu�an nakit ih-
tiyac�ndan dolay� bizim al�mlar�m�zda 
nakde döndü. Maliyet kalemleri nakit 
para ile dönmeye ba�lad�. Çal��t���m�z 
	 rmalara uygulad���m�z vadelendirme 
süresi ne kadar uzarsa biz de o kadar 
zarar ettik. Yani ne kadar tolerans o 
kadar zarar. Kriz bizi en çok bu nok-
tada etkiledi.”

Çürük elmalar kayboldu
 OST�M’deki 	 rmalar darbo�az-
dan yak�nsalar da hepsinin ortak bir 
dü�üncesi var. O da kendi tabirleriyle 
“çürük elma” olarak nitelendirdikleri 
kesimin krizle birlikte ortadan kalk-
mas�. Yani OST�M’li, ticari ya�am�n 
ve ekonomik göstergelerin normale 
dönmesiyle birlikte ayakta kalabilen 
	 rmalar�n yoluna devam edece�i nok-
tas�nda hem 	 kir.

Ostim’li mücadelesine 
devam ediyor 
 Ekonomik kriz ba�lardaki s�cakl�-
��n� yitirse de piyasalardaki olumsuz 
hava halen da��lm�� de�il. �lerleyen 
günlerde neler olabilece�ini kestire-
meyen 	 rmalar belirsizlikten yana 
�ikâyetçiler. Önlerini görebilmek 
ad�na somut geli�meler ve de�i�im-
ler bekleyen OST�M sakinleri olum-
suz ekonomik �artlara ra�men ticari 
hayatlar�n� sürdürebilmek ad�na var 
güçleriyle mücadele ediyorlar. Biz-
lerde onlar�n verdikleri mücadelede 
yanlar�nda olmaya ve sorunlar�n� din-
leyip, çözümler üretilmesi noktas�nda 
elimizden gelen gayreti göstermeye 
devam edece�iz.    
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Küresel ekonomik kriz nedeni 
ile pek çok �irket taraf�ndan 
çal��anlar�n i�ine son veril-

meye devam edilirken yeti�tirdi�i 
nitelikli ara elemanlara i� imkanlar� 
yaratan OST�M Dan��manl�k ve E�i-
tim Merkezi, ülkemizdeki esas soru-
nun çal��acak i� olmamas�ndan da öte 
i�in nitelikleri ve sanayinin ihtiyaçlar� 
do�rultusunda yeti�mi� personel bulu-
namamas� oldu�unun önemine vurgu 
yaparak yeni i� ve istihdam olanaklar� 
yaratmaya devam ediyor.

Okul- Sanayi ��birli�i
 ODEM, son olarak Türkiye �� Ku-
rumu destekli fonlar kapsam�nda 3 
A�ustos 2009 itibari ile iki yeni mesle-
ki e�itim projesini daha hayata geçirdi. 
Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi 
ortakl��� ile yürütülen projelerin aç�l�� 
organizasyonu e�itimlerin verildi�i 
Yenimahalle EML konferans salo-
nunda yap�ld�. Kursiyerlerin, ��KUR 
yetkililerinin, OST�M Yönetiminin ve 
OST�M’den bir çok sanayicinin kat�l-
d��� aç�l�� toplant�s�nda OST�M Orga-
nize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Ba�kan� Orhan AYDIN, Okul-Sanayi 
��birli�inin önemine dikkat çekerek 
40. Y�llar�nda ayn� hedef ve misyon 
do�rultusunda hareket eden Yenima-
halle EML ile bu çal��may� gerçek-
le�tirmekten duyduklar� memnuniyeti 
dile getirdi. Okul Müdürü Mustafa 
DA�ÇI’da sanayinin ihtiyaçlar� do�-
rultusunda verilecek mesleki e�itimle-
rin ve bu tür proje çal��malar�n�n ülke 
ekonomisine ve istihdam sorununun 
çözümüne katk�lar�na de�inerek bu tür 
faaliyetleri art�r�c� çal��malar yap�lma-
s�n�n önemini vurgulad�.
 Bilgisayar Destekli Makine �malat� 
(CNC Programc�l��� ve Operatörlü�ü) 
ve Bilgisayar Destekli Çizim Tasa-
r�m (Makine Ressaml���) alanlar�nda 

30’ar ki�i olmak üzere toplam 60 ki�i-
ye ilgili projeler kapsam�nda mesleki 
e�itim verilerek i� hayat�na kazand�-
r�lmalar�n�n hede� endi�i projeler ile 
ilgili ODEM Genel Müdürü M.Burcu 
ÖZTÜRK �unlar� söyledi: “Aç�lacak 
Mesleki e�itim kurslar�yla, i� bulmak-
ta zorlanan ki�ilere ba�ta OST�M’li i�-
letmeler olmak üzere sanayi de ihtiyaç 
duyulan mesleklerde nitelik kazand�r-
may� ve istihdam edilmelerini sa�la-
may� hede� iyoruz” 

Nitelikli eleman arayan “ODEM” e

 Mesleki e�itim projeleri kapsa-
m�nda kursiyerlere bir yandan mesleki 
e�itim verilirken bir yandan da günlük 
yemek ve yol ihtiyaçlar�n� kar��lamak 
üzere günlük 15,00 lira ücret ödeniyor. 
Ayr�ca kursiyerlerin i� kazas� ve mes-
lek hastal�klar�na kar�� sigortalar� da 
proje kapsam�nda kar��lan�yor. Ekono-
mik, sosyal, mesle�inin geçerlili�inin 
kalmamas� ya da herhangi bir mesle�i 
olmamas� nedeniyle istihdam d��� kal-
m�� genç i�sizlere kendilerine uygun 
mesleki yeterlilikler kazand�rarak ça-
l��ma olana�� yarat�lan bu ve benzeri 
projeleri  ile OST�M Dan��manl�k ve 
E�itim Merkezi istihdamda fark yarat-
maya devam ediyor. “Nitelikli teknik 
ara eleman ihtiyac�m var ama bir türlü 
istedi�im niteliklere sahip çal��an bu-
lam�yorum” diyen tüm i�letme yetki-
lileri OST�M Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi’ne ba�vurabilir.
OST�M Dan��manl�k ve E�itim 
Merkezi; 385 01 66 – 385 73 13

Cumhurba�kan� Abdullah Gül, yat�-
r�mlar düzgün bir �ekilde yap�l�p, 
öncelikler düzgün bir �ekilde ve-

rildi�inde Türkiye’nin daha önce tekno-
lojiyle ilgili kaç�rd��� safhalar� bu sefer 
kaç�rmayaca��n� belirterek, “�nan�yorum 
ki Türkiye nanoteknolojide k�sa bir süre 
sonra dünyada ismi geçen, öncü olan ül-
kelerden birisi olacak” dedi.
 Gül, Bilkent Üniversitesi Yerle�ke-
sindeki Ulusal Nanoteknoloji Merkezi’ni 
(UNAM) ziyaret etti. Cumhurba�kan� 
Gül’e ziyareti s�ras�nda Devlet bakanlar� 
Mehmet Ayd�n ve Cevdet Y�lmaz, YÖK 

Ba�kan� Prof. 
Dr. Yusuf Ziya 
Özcan, DPT 
Müste�ar� Ke-
mal Madeno�-
lu, TÜB�TAK 
Ba�kan� Prof. 
Dr. Nüket Yeti� 
ve Bilkent Üni-
versitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ali 
Do�ramac� e�lik 
ettiler. 
Yakla��k 3 saat 
süren ziyaret-
te, yetkililerden 
önce bri	 ng alan 
Gül, daha sonra 

merkezdeki birimleri gezdi ve yap�lan 
çal��malar hakk�nda bilgi ald�. Nanofab-
rikasyon laboratuvar�nda Gül’e sunum 
yap�l�rken, bir saç telinin 10’da biri ka-
l�nl���ndaki bir plaka üzerindeki “Say�n 
Cumhurba�kan�m, UNAM’a ho�geldi-
niz” yaz�s� bilgisayar ekran�ndan göste-
rildi ve bunun saç teline de uygulanabi-
lece�i anlat�ld�.
 Ulusal Nanoteknoloji Ara�t�rma 
Merkezi (UNAM), Devlet Planlama 
Te�kilat�’n�n deste�iyle Bilkent Üniver-
sitesi dahilinde faaliyet göstermekte olan 

bir ara�t�rma merkezi. Direktörü, Bilkent 
Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. 
Salim Ç�rac�’d�r. Enstitünün in�aat�nda 
10 milyon YTL, laboratuvar ekipman-
lar� içinse 15 milyon YTL olmak üzere 
bugüne kadar 25 milyon YTL harcan-
m��t�r. UNAM, 8 bin 500 metrekarelik 
kapal� alanda toplam 62 laboratuvardan 
ve malzeme bilimi ve nanoteknoloji ara�-
t�rmalar� için özel olarak tasarlanan ak�ll� 
binas�n�n da 7 kattan olu�maktad�r. �u 
anda merkezin (�ubat 2008) çal��malara 
ba�lad��� aç�klanm��t�r. Avrupa Birli�i, 
Tübitak, çe�itli kamu kurulu�lar� ve özel 
�irketler taraf�ndan desteklenen 20’den 
fazla proje üzerinde çal��malar devam et-
mektedir.

Misyonu
• Türkiye’nin nanoteknoloji ça��n�n ge-
risinde kalmamas�n�, aksine öncülerinden 
birisi olmas�n� sa�lamak. 
• D�� ülkelere beyin göçünü önlemek 
ve tersine beyin göçünü ba�latmak. 
• Nanoteknoloji konusunda uzman in-
sanlar yeti�tirmek. 
• Teknoloji üreterek ülkenin refah�na 
ve kalk�nmas�na katk�da bulunmak. 
• Nanoteknolojik ürün üreten �irketler 
kurmak. 
• Üniversite sanayi i�birli�ine katk�da 

bulunmak. 

Yapt��� çal��malar
• Hidrojen enerjisi’nin üretilmesi, ve-
rimli bir �ekilde depolanmas� ve uygula-
malarda kullan�lmas�n� sa�lama. 
• Biyomimetik ürünler tasarlama 
• Bor’un farkl� alanlarda kullan�lmas�n� 
sa�lama. 
• Nanoteknoloji tabanl� ak�ll� tekstil 
ürünleri. 

Gül, Ulusal Nanoteknoloji Merkezini ziyaret etti

ODEM istihdamda fark yarat�yor
OST�M Dan��manl�k ve E�itim Merkezi iki yeni mesleki e�itim projesi daha ba�latarak ��sizlik rakamlar�n�n 
bir türlü dü�me e�ilimi göstermedi�i ülkemizde bu önemli soruna çözümler üretmeye devam ediyor.
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IMF ilk Türkçe Web sitesini açt�

Ostim’e Özbeklerden de ilgi var

Medyaloji, “Gündem Özeti” ve “Man-
�etler” ile gündemin nabz�n� tutacak, 
böylece takip edenlerin güne haz�r bir 
ba�lang�ç yapmas�n� sa�layacak. Türk 
ve dünya medyas�nda, en çok konu-
�ulan konular�n k�sa özetleri ve güne 
damgas�n� vuran haberlerin yer ald��� 
rapor, gündemden haberdar olmay� 
sa�layacak. 

 Medya ve ileti�im alanlar�nda 
neler oluyor? 
Medyaloji, medya, halkla ili�kiler, 
reklam, sponsorluk, kurumsal sosyal 
sorumluluk, medya planlama, yay�nc�-
l�k, k�sacas� ileti�imin tüm alanlar�nda, 
Türkiye ve dünyadaki en s�cak geli�-
melerden, an�nda haberdar edecek.

���� Sa�l��� ve Güvenli�i konusunda �� Sa�l��� ve Güvenli�i konusunda 
yasal kaynaklar�m�z nedir?yasal kaynaklar�m�z nedir?
 Bu konuda önemle vurgulanma-
s� gereken nokta,  �� Sa�l��� ve 
Güvenli�inin  yeni bir konu olmad�-
��d�r. �� Sa�l��� ve Güvenli�i, 1970 
lerden ba�layan bir süreçte ülkemiz-
de varl���n� mevzuat çerçevesinde 
sürdürmektedir. Ancak son y�llarda 
ya�anan AB uyum sürecinde daha 
fazla gündeme geldi�inden yeni bir 
kavram gibi alg�lanmaktad�r. Halbuki 
i� sa�l��� ve güvenli�i esas kayna-
��n� Anayasadan alm��, �� Kanunu, 
tüzükler, yönetmelikler ve imzalan-
m�� uluslararas� sözle�meler ile a��n� 
geni�letmi�tir. Ba�l� ba��na �� Sa�l��� 
ve Güvenli�i Kanunu ç�kmas� yö-
nündeki beklentilerin  henüz cevap 
bulamad��� �u günlerde, ��yeri 
sa�l�k ve güvenlik birimleri ile ortak 
sa�l�k ve güvenlik birimleri hakk�n-
da yönetmelik 15 A�ustos 2009 
tarihli 27320 say�l� Resmi Gazetede 
yay�nlanm��t�r.
��Peki, i�letmelerin ne yapmas� ge-Peki, i�letmelerin ne yapmas� ge-
rekiyor? ��veren ve çal��an�n sorum-rekiyor? ��veren ve çal��an�n sorum-
luluklar� nedir? Nas�l hareket etme-luluklar� nedir? Nas�l hareket etme-
lidir ve süreci nas�l takip edebilir? lidir ve süreci nas�l takip edebilir? 
Bu yönetmelik neden yay�nland�?Bu yönetmelik neden yay�nland�?
 Bu yönetmelik �� Kanununun 
81.maddesi uyar�nca ç�kar�lm�� olup 
bu madde gere�i i�verenler, devam-
l� olarak en az 50 i�çi çal��t�rd�klar� 
i�yerlerinde al�nmas� gereken i� 
sa�l��� ve güvenli�i önlemlerinin be-
lirlenmesi ve uygulanmas�n�n izlen-
mesi, i� kazas� ve meslek hastal�kla-
r�n�n önlenmesi, i�çilerin ilk yard�m 
ve acil tedavi ile koruyucu sa�l�k 
ve güvenlik hizmetlerinin yürütülme-
si amac�yla, i�yerindeki i�çi say�s�, 
i�yerinin niteli�i ve i�in tehlike s�n�f 
ve derecesine göre;
a)a) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi 
olu�turmakla, 
b)b) Bir veya birden fazla i�yeri 
hekimi ile gere�inde di�er sa�l�k 
personelini görevlendirmekle,
c)c) Sanayiden say�lan i�lerde i� gü-
venli�i uzman� olan bir veya birden 
fazla mühendis veya teknik eleman� 
görevlendirmekle, yükümlüdürler. 
�lgili kanun maddesinde belirtilen 
hususlar, görevlendirilecek kurum ve 
kurulu�lar ile görev alacak ki�ile-
rin görev, yetki ve sorumluluklar� 
yay�nlanan yönetmelikle aç�klanmaya 
çal���lm��t�r.
 Buna göre; devaml� olarak en 

az 50 i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde, i� 
sa�l��� ve güvenli�i hizmetlerini ye-
rine getirmek üzere i�yeri sa�l�k ve 
güvenlik birimi kurulur. ��yeri sa�l�k 
ve güvenlik birimi; en az bir i�yeri 
hekimi ile sanayiden say�lan i�lerin 
yap�ld��� i�yerlerinde en az bir i� 
güvenli�i uzman�ndan ve yap�lacak 
çal��malara yard�mc� olmak için ge-
rekti�inde di�er personelden olu�ur. 
Peki �� güvenli�i uzman�, ��yeri 
hekimi, ��yeri sa�l�k ve güvenlik 
birimi, Ortak sa�l�k ve güvenlik 
birimi denildi�inde ne anl�yoruz?Ne 
anlamal�y�z?Yönetmelik kavramlara 
aç�kl�k getirmi� ve �u �ekilde tan�m-
lam��t�r;
 �� güvenli�i uzman�:�� güvenli�i uzman�: �� sa�l��� ve 
güvenli�i konular�nda görev yapmak 
üzere Genel Müdürlük taraf�ndan 
yetkilendirilen mühendis veya teknik 
eleman�,
 ��yeri hekimi:��yeri hekimi: �� sa�l��� ve gü-
venli�i konular�nda görev yapmak 
üzere Genel Müdürlük taraf�ndan 
yetkilendirilen hekimini, 

 ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi:��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi: 
��yerinde i� sa�l��� ve güvenli�i 
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, 
gerekli donan�m ve personele sahip 
olan birimi
 Ortak sa�l�k ve güvenlik birimi:Ortak sa�l�k ve güvenlik birimi: 
Bir veya birden fazla i�yerine i� sa�-
l��� ve güvenli�i hizmetlerini vermek 
üzere i�yeri d���nda kurulan, gerekli 
donan�m ve personele sahip olan ve 
Genel Müdürlük taraf�ndan yetkilen-
dirilen kamu kurum ve kurulu�lar�n� 
ve özel hukuk tüzel ki�ilerini ifade 
etmektedir.

 

Yö-
netmeli�in 5.maddesinde 

i�verenlerin yükümlülüklerine bakt���-
m�zda amac�n, önleyici ve koruyucu 
hizmetlerin yerine getirilmesi ile 
i�yerlerinde sa�l�kl� ve güvenli bir 
çal��ma ortam�n� sa�layarak i� kazas� 
ve meslek hastal�klar�n�n önlenmesi 
oldu�u anla��lmaktad�r.
 Yönetmelik i�verenlere ayn� mad-
denin 2.f�kras�yla bu  yükümlülükle-
rini, i� sa�l��� ve güvenli�i hizmet-
lerinin tamam�n� veya bir k�sm�n� 
i�yeri d���nda kurulu ortak sa�l�k ve 
güvenlik birimlerinden alarak da ye-
rine getirebilmeleri aç�s�ndan kolayl�k 
getirmi�tir. Ancak i�verenin ortak 
sa�l�k ve güvenlik biriminden hizmet 
al�nmas� i�verenin sorumlulu�unu 
ortadan kald�rmamaktad�r.

 Önceli�in her dünya ülkesinde 
ve ülkemizde insanca ya�ama ve 
çal��ma hayat�na kavu�ulmas� olmas� 
gerekti�i hepimiz taraf�ndan bilinen 
ve arzu edilen bir gerçektir.Mevzu-
at�n getirdi�i yükümlülükler, bilinen 
gerçekler ve ya�anan olaylar�n önüne 
geçilmek üzere getirilir,bir çal��an�n�z 
bile varsa yükümlülükleriniz vard�r 
ancak baz� konularda 50 say�s� s�n�r 
olarak belirlenmi� ve i�letmelerin 
bünyesinde ��yeri Hekimi ve  sa-
nayiden say�lan i�lerde �� Güvenli�i 
Uzman� bulundurma zorunlulu�u  bu 
say�ya ba�lanm��t�r.
 Bu say� 50 den az çal��an� olan 
i�letmelerin �SG çal��malar� yapmala-
r�na gerek olmad��� anlam�n� ta��-
mamakla birlikte �� Kanunu madde 
77 gere�ince i�verenler i�yerlerinde 
i� sa�l��� ve güvenli�inin sa�lanmas� 
için gerekli her türlü önlemi almak, 
araç ve gereçleri noksans�z bulundur-
mak, i�çiler de i� sa�l��� ve güvenli�i 
konusunda al�nan her türlü önleme 
uymakla yükümlü olup, i�yerinde 
al�nan i� sa�l��� ve güvenli�i önlem-
lerine uyulup uyulmad���n� denetle-
mek, i�çileri kar�� kar��ya bulunduk-
lar� mesleki riskler, al�nmas� gerekli 
tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar� 
konusunda bilgilendirmek ve gerekli 
i� sa�l��� ve güvenli�i e�itimini ver-
mek zorundad�rlar. 
�unu unutmamak gerekir ki kurallar 
düzen sa�lamak için konulur.Millet 
ad�na bunu devlet gerçekle�tirir ve 
yasay� düzenleyerek hayat�m�z� düzenli 
bir hale getirmeye çal���r.Aksama 
olur olmaz tart���labilir ama san�r�m 
unutulmamas� gereken en önemli 
nokta insanca ya�amak istiyorsak ku-
rallar�, mevzuat� uygulamak, hak ve 
sorumluluklar�m�z� bilmek ve yerine 
getirmek yükümlülü�ündeyiz. 
 Yasal olarak belirtilen bu �artla-
r� OST�M �� Sa�l��� ve Güvenli�i 
Merkezimizden talep edebilir, akl�n�za 
tak�lan sorularla ilgili olarak da yine 
Merkezimize ula�abilirsiniz.
 Ferah bir ülke seviyesine ç�kabil-
memiz için hepimizin ba��n� ellerinin 
aras�na koyup hayat�m, ailem, i�im 
ve ülkem ad�na ba�ka ne yapabilirim 
diye dü�ünmemiz gerekir!
 Yasan�n neresinden dola�samda bu 
yükten kurtulsam gibi dü�üncelerin 
ne bizi ne de ülkemizi bir yere 
götürmeyece�inin fark�nda olan in-
sanlar�m�z�n her geçen gün artmas� 
dile�iyle Ramazan Bayram�n�z� tebrik 
eder, kazas�z çal��malar dileriz.

�� sa�l��� ve güvenli�inde
Yasal yükümlülüklerimizin 

fark�nda m�y�z?
Sadettin BAYSAL

Kimya MÜHEND�S�

 ��verenlerin oldu�u kadar 

çal��anlar�nda görev ve sorum-

luluklar�, yine yönetmelik çer-

çevesinde çal��anlar�n kendile-

rinin ve ba�kalar�n�n sa�l��� ve 

güvenli�i aç�s�ndan, i�yeri sa�l�k 

ve güvenlik birimi ile ortak sa�-

l�k ve güvenlik birimi taraf�ndan 

verilecek talimatlara uymakla 

yükümlü oldu�u �eklinde yönet-

meli�in 6. Maddesinde belirtil-

mi�tir.

 Uluslararas� Para Fonu (IMF) 
“�stanbul yolu” ad�yla ilk Türkçe 
web sitesini açt�. 
 IMF’nin ilk Türkçe in-
ternet sitesi hizmete girdi, 
Y�ll�k Toplant�lar dola-
y�s�yla haz�rlanan sitenin 
ad�: �stanbul Yolu. Böyle-
ce, IMF’nin dilleri aras�na, 
�ngilizce, Arapça, Çince, 
Frans�zca, Japonca, Rusça ve 
�spanyolca’ dan sonra Türkçe 
de girdi. IMF D�� �li�kiler Bö-

lümü taraf�ndan haz�rlanan 
sitede Eylül sonu ve 

Ekim ba�� aras�nda 
�stanbul’da dü-
zenlenecek olan 
I M F - D ü n y a 
Bankas� Y�ll�k 
Toplant�lar�’n�n 
yan� s�ra, kurum 
ve dünya eko-

nomisine ili�kin 
makale ve bilgiler 

yer al�yor.

OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n ve Ostim Yat�r�m A.�. Proje Ko-
ordinatörü Abdullah Çörtü, Özbekistan 
Türkiye Büyükelçisi Ulfat Kadirov’u 
elçilik binas�ndaki makam�nda ziyaret 
ettiler. Ziyarette iki ülke aras�nda yap�-
labilecek i�birlikleri konu�uldu. Ostim 
Modelinin Özbekistan’da da uygulana-
bilece�ini belirten Ba�kan Ayd�n; Su-
dan, Irak, M�s�r gibi ülkelerle yapt�klar� 
çal��malar� örnek gösterdi. Büyükelçi 

Kadirov da Özbekistan’�n sanayi alan�n-
da at�l�ma ihtiyaç duydu�unu belirterek 
bu konuda Ostim’in örnek olmas�ndan 
memnuniyet duyacaklar�n� belirtti. Öz-
bek i�adamlar�n�n da Ostim’i tan�mas� 
gerekti�ini belirten Kadirov, bunun için 
önümüzdeki günlerde OST�M Yönetimi 
ile bir bulu�ma ayarlanmas� gerekti�ini 
de sözlerine ekledi. 
Ayd�n ve Kadirov, temaslar�n sürmesi ve 
kar��l�kl� ziyaretlerin gerçekle�tirilmesi 
üzerine anla�t�lar. 

�leti�imciler Medyaloji’de
�leti�imin her yönüyle ele al�nd���, bir yandan güncel geli�melerden 
haberdar eden, di�er yandan çe�itli analiz ve ara�t�rmalarla sektörün 
nabz�n� tutan www.medyaloji.net, yay�na girdi.

onu (IMF) 
Türkçe 

(

in-
di, 
a-
n 
-

a, 
e,
,

ve
rkçe
er Bö-

ç

lümü taraf�n
sitede E

Ekim
�sta
ze
I
B
T
y
v

no
mak

yer al�





ORGAN�ZE SANAY� GAZETES�EYLÜL 2009EYLÜ12

Devlet Bakan� Kavaf, ORS�AD’a te�ekkür etti
ORS�AD’�n geleneksel iftar yeme�i Aileden Sorumlu Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf’ �n yan�s�ra i� dünyas� ve sivil toplum 
kurulu�lar�n�n önde gelen simalar�n�n kat�l�m�yla gerçekle�ti. Yemekte bir konu�ma yapan Kavaf, ORS�AD’�n geleneksel 
yemeklerinin günün anlam�na uygun olarak gerçekle�ti�ini vurgularken, Ba�kan Özcan Ülgener’e te�ekkür plaketi verdi.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici ve ��adam� Derne�i’nin 
(ORS�AD) iftar yeme�i �ller Ban-

kas� Sosyal Tesislerinde verildi. �ftara 
Ankara’da bulunan huzurevi, yurt, re-
habilitasyon merkezi gibi kurumlardan 
hizmet alan çok say�da yurtta� kat�ld�. 
�ftara konuk olarak kat�lan Aileden So-
rumla Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf 
da bir konu�ma yapt�. Kavaf, ORS�AD’a 
Ramazan’�n manevi havas�na uygun an-
laml� bir iftar program düzenledikleri için 
te�ekkür etti. 
 Bakan Kavaf, “Günümüz dünyas�nda 
�irketlerin ba�ar�s� giderek yaln�zca ticari 
kriterlerle de�il, topluma ne oranda katk� 
sa�lad�klar�yla, ne kadar sosyal sorumlu-
luk üstlendikleri ile ölçülmektedir. Türk 
özel sektörü, sosyal sorumluluk bilincini 
sürekli ileriye ta��yan ve dünyadaki ge-
li�meleri yak�ndan takip eden bir yap�ya 
sahiptir. Tüm dünyada sivil toplum ör-
gütlerinin daha aktif oldu�u bir dönem 
ya��yoruz” diye konu�tu.
 Sivil toplum kurulu�lar�n�n hem ulusal, 
hem de uluslararas� düzeyde çok etkin ol-
duklar�n� ve bu nedenle iyi örgütlenen ve 
do�ru planlamalar yapanlar�n yar��ta öne 
geçtiklerini vurgulayan Kavaf, “Özellikle 
sanayi kurulu�lar�n�n bir araya gelmesi 
güçlerini birle�tirmesi uluslararas� sah-
nede bu kurulu�lar�n ileti�im, pazar ve 

rekabet gücünü önemli ölçüde artt�ran 
bir unsurdur. Birlikte hareket edebilme 
kültürünü yerle�tirmemiz gerekir. As-
l�nda bu bizim gelene�imizde zaten var” 
dedi.
 ORS�AD Yönetim Kurulu Ba�kan� 
Özcan Ülgener de yapt��� konu�mada 
Ramazan günlerinin gönüllere ayr� bir 
ufuk açt���n�, toplumun birbirinden kop-
mu� parçalar�n� bir araya getirip, bütün-
le�tirdi�ini, herkese de�i�ik bir his ve 
	 kir ziyafeti verdi�ini söyledi. Ülgener, 
“Dünya sevgisi; insanlarda bireyselli�in, 
�iddetin, kin ve nefretin, ülkelerin i�ga-
linin, ülkelerin ac�mas�zl���n�n, insano�-
lunun ac�mas�zl���n�n, sosyal dengenin 
bozulmas�n�n, maddi de�erlerin hep öne 
ç�kmas�n�n ve hazz�n en üst s�raya otur-
mas�n�n, kayna�� olmu�tur. Bu durum 
ahlaki ve manevi de�erlerimizi y�k�ma 
u�ratm��t�r. Mübarek Ramazan ay�n�n 
�ahs�m�z, ailemiz, milletimiz, ülkemiz 
ve bütün insanl�k için iyilik, huzur ve 
bar�� getirmesini, bizleri manevi yönden 
yüceltmesini Cenab�-� Allah’tan niyaz 
ediyorum” dedi.
 ORS�AD’�n geleneksel iftar yeme�i 
konu�malar�n ard�ndan Grup Seyyah’�n 
sema gösterisi, ilahi ve ezgileri ile de-
vam etti. 

Bakan KAVAF Ba�kan ÜLGENER’ e te�ekkür plaketi verdi.
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Ankara Kalk�nma Ajans� faaliyette
Kurulu� yasas� bir süre önce ç�kan Ankara Kalk�nma Ajans� yönetim kurulu seçimlerini yaparak faaliyete geçti. Kalk�nma Kurulu 
Ba�kanl���na Mustafa Lale, Ba�kanvekilli�ine Balamir Gündo�du seçildi. Ostim Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n Yönetim 
Kurulu üyesi, Ba�kan Yard�mc�s� S�tk� Öztuna ise katip üye seçildi.

�çi�leri Bakanl��� Ara�t�rma ve Etüt-
ler Merkezi Konferans Salonunda 
yap�lan ilk kurul toplant�s�na, An-

kara Valisi Kemal Önal ba�kanl�k etti. 
DPT Müste�ar Yard�mc�s� Ahmet Ya-
man, Büyük�ehir Belediye Ba�kan Ve-

kili Ali Gök�in, DPT Bölgesel Geli�-
me ve Yap�sal Uyum Genel Müdürü, 
�l Özel �daresi Genel Sekreteri Adem 
Ceylan, Ankara Vali Yard�mc�s� Fahri 
Ayk�r�, Ankara Vali Yard�mc�s� Turan 
Atlamaz, il Genel Meclisi Ba�kan� Ah-
met Arslano�lu, Büyük�ehir Belediye-
si Genel Sekreter Yard�mc�s�, Ankara 
Ticaret Odas� Ba�kan� Sinan Aygün, 
Ankara Sanayi Odas� Ba�kan� Nu-
rettin Özdebir ile ilgili kurum ve 
kurulu� temsilcileri kat�ld�.
 Vali Önal toplant�n�n aç�l���nda 
yapt��� konu�mada, Ankara’da kuru-

lan kalk�nma ajans�n�n kentin gelece-
�ine yön verece�ini, yat�r�mlar� yön-
lendirmekle kalmay�p 	 nansal destek 
de sa�layaca��n� ifade etti. Amaca uy-
gun i�lev kazand�r�lmas� halinde kal-
k�nma ajans�n�n, “Ankara’da yeni bir 

bakanl�k” gibi 
hizmet verece-
�ini dile getiren 
Önal, ajans�n de-
mokratik bir yö-
netim sisteminin, 
bütçesinin bulu-
naca��na dikkati 
çekti.
 Devlet Plan-
lama Te�kilat� 
(DPT) Müste�ar 
Yard�mc�s� Ah-
met Yaman da 
kalk�nma ajans-
lar�n�n yerel ini-
siyati� ere a��r-
l�k veren yeni 

bir model oldu�unu belirterek, kentin 
vizyonunu belirlenmesinde önemli rol 
oynayaca��n� anlatt�. Kalk�nma ajans-
lar�n�n sadece dan��ma organ� gibi ça-
l��mayaca��n�, projelerin yürütülece�i 
aktif bir yap�n�n olu�aca��n� anlatan 
Yaman, bu yap�y� kent konseyi, il ko-
ordinasyon kurulu gibi alg�lamamak 
gerekti�ini vurgulad�.
 Konu�malar�n ard�ndan DPT uzma-
n� taraf�ndan Kalk�nma Ajanslar�n�n 
olu�umu, görev ve yetkileri hakk�nda 
bir sunum yap�ld�.

 Daha sonra gizli oylama yöntemiy-
le katip üyeler seçildi. As�l üyeliklere 
Yasemin Eda Erdal ve S�tk� Öztuna, 
yedek üyeliklere de �sa Kocabay ile 
Yakup Yaman getirildi.
 Vali Önal ve kurulda yer alan en 
ya�l� 2 üyeyle divan olu�turuldu. Kal-
k�nma Kurulu Ba�kanl���na Mustafa 
Lale, Ba�kanvekilli�ine Balamir Gün-
do�du seçildi.
 Toplant�da, vali, büyük�ehir bele-

diye ba�kan�, il genel meclisi ba�kan�, 
sanayi odas� ba�kan�, ticaret odas� ba�-
kan�n�n görev ald��� yönetim kurulu 
için ``özel kesim ve sivil toplum kuru-
lu�lar�ndan 3 as�l temsilci ile 6 yedek 
temsilci`` seçildi. Yap�lan seçimlerde 
Orhan Ayd�n, Ayhan Sümer ve Yase-
min Eda Erdal asil üyeliklere, Mehmet 
Akyürek, Mehmet Özarslan, Hamdi 
Necdet Çal��kan, Kemal Karakoçak, 
�rfan Giral ve Mü	 t Aksoy da yedek 

Godot’yu Beklerken, ataletine 
yenilmi�, sorunlar� çözmek 
için en ufak inisiyatif alama-

yan, içinde bulundu�u durumdan 
kurtulmak için hayali bir kurtar�c�ya 
bekleyen ve bunun gelece�i güne 
kadar eylemsizlik içinde bulunan 
insanlar� temsil eden klasikle�mi� bir 
tiyatro oyununun ad�d�r. Toplumlar 
Godot’yu beklemeye ba�lad�klar�nda 
hayatiyetlerini kaybederler. Hayati-
yetini kaybetmemi� di�er toplumlar 
taraf�ndan yönetilmeye ba�larlar. 
Daha sonra da komplo teorileri ile 
içinde bulunduklar� durumu aç�kla-
maya çal��arak Bizans gibi tarihin 
sahnesinden çekilirler.
 Ülkemizde ekonomi alan�nda da 
Godot’u bekleyenler artt�. Bekleyen-
lerin aras�nda en ba�ta gelen de 
hükümet. Merkez Bankas� rapor-
lar�yla eylemleriyle ve uyar�lar�yla 
inisiyatif almaya devam etmektedir. 
Hükümet ise adeta i�lerin kendili-
�inden düzelece�ini varsayarak tam 
bir atalet sergilemektedir. Ülkemiz 
2009’un ilk çeyre�inde %13.8 
küçülmü� bulunmaktad�r. Bizim 
gibi ülkelerin olmaz ise olmaz� 
ekonomilerinin en az % 5 büyüt-
meleridir ki nüfus art��� da dikkate 
al�nd���nda en az�ndan yerimizde 
sayal�m. �lk üç ayda teorik olarak 
(13,8+5=)%18,8 gibi bir refah 
kayb�m�z olmu�tur. Nisan May�s 
ve Haziran 2009 aylar�nda da 
te�viklerle imalat� art�rmaya çal��-

sak da sanayi endeksinde (nisan 
%-18,5,May�s,%- 17,4,Haziran 
%9,7) dü�ü� devam etmektedir. 
Önümüzdeki aylarda dü�ü� oran� 
daha da daralacak çünkü geçen 
y�l baz al�nan aylar zaten dü�üktü. 
Bu rakamlara bakt���m�zda 2009’un 
ikinci yar� küçülme oran�n�n % 9 
civar�nda olaca��n� tahmin edebiliriz. 
Bu durumda haziran ay�ndan geriye 
do�ru 12 ayl�k sürede ülkemiz % 
-6,95 küçülmü�tür. Y�l�n son iki 
çeyre�inde küçülmesek ba�a ba� 
gelsek bile % 5,7 küçülmü� ola-
ca��z ki, bu rakam 2001 krizi ile 
ayn� orand�r.
 2001 krizindeki alan tedbirleri 
göz önüne getirdi�imizde bu gün 
içinde ya�an�lan krizle ayn� oldu-
�umuzu varsayarsak hükümetin 
ald���n� varsayd��� tedbirlerin ne 
kadar yetersiz oldu�u ortaya ç�ka-
cakt�r. Bizi bekleyen tehlike, Eylül 

ve Ekim aylar�nda geçen y�la göre 
rakamlarda herhangi bir iyile�me 
olmaz ise ülkemizin art�k uzun 
süreli bir resesyon ve deflasyon ile 
kar�� kar��ya kalaca��d�r. Ayl�k be� 
milyar TL’ye ç�kan Sosyal Güvenlik 
aç�klar�, ödenmemi� 130 milyara 
varan kamu alaca�� mali yap�m�z� 
kökünden sarsacakt�r. Bunun sonu-
cunda ülkemizdeki siyasi istikrar da 
kaybolacakt�r.
 Oysa içinde bulundu�umuz ortam 
ekonomide gerekli tedbirleri almak 
için büyük f�rsatlar sunmaktad�r. 
Ancak Godot’yu bekleme psikolojisi 
f�rsatlar� görmemize engel olmakta-
d�r. Godot’luk hale gelmek için yedi 
y�lda elimizden geleni yapt�k:
 1. Milli E�itimde ald���m�z 
önlemlerle dershanelerin e�itim üze-
rideki etkisini hafifletmeye çal��t�k. 
Sonuç, dershaneler ilkokul 4. S�n�fa 
indi. Üniversite için dershanelere 
ödenen para bir y�l daha artt� lise-

lerin dört y�la ç�kmas� ile.
 2. Sa�l�k sisteminde dev-
rim yapt�k, tüm halk�m�z her tür 
hastaneden yararlanabilir hale geldi. 
Sa�l�k siteminin gelirini dü�ünmeden 
giderini art�r�c� düzenlemeler sa�l�k 
sisteminin mali yap�s�n� bozdu ve 
ayl�k aç�k 5 milyar TL’ye geldi. 
Sa�l�ktaki aç�k faizleri geçecek art�k.
 3. Enerjide d��a ba��ml� iken 
ve de  sanayinin ve refah�n temel 
girdisi enerji iken, baraj ve nükleer 
santral yapmak için kredi bulamaz 
iken, bir fantezi u�runa duble yolla-
ra 19 milyar TL döktük.
 4. Dünyan�n en büyük rezervi-
ne sahip Çin’de Mac Donalt’�n Bic 
Mac’� 1,80 dolarken ülkemizde 3,5 
dolard�r. Yani dünyan�n en güçlü 
rezervine sahip ülkesinin paras�ndan 
bizim param�z bir kat daha pahal�. 
Param�z� anlams�z �ekilde pahal� 
tutarak ve sorumlulu�u da piyasaya 
y�karak d�� ticaret aç���n� patlatt�k, 
Kobilerin istihdam ve üretim kabili-
yetini yok ettik
 5. Yabanc�lar� menkul sermaye 
gelirlerinde vergiden muaf tutarken 
yerlileri vergiye bo�duk tasarruf 
al��kanl���n� azaltt�k. Bu sayede 
bütçeyi düzelttik bununla da övün-
dük. �imdi bozulan bütçe dengesini 
göstermemek için rakamlar� geç 
aç�klamaya ba�lad�k. Orta vadeli 
plan� bile hala aç�klayamad�k.
Godotu’yu bekleyenler, Godot’u hak 
edenlerdir.

�e� k ÇALI�KAN

Ekonomide Godot’yu 
beklerken

sefikcaliskan@
hotm

ail.com
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Ankara Esnaf ve Sanatkârlar 
Derne�i’nin yay�n organ� Kepenk 
Dergisi’ne aç�klamalarda bulunan 

Ba�kan Ayd�n, OST�M’de yap�lan çal��-
malar�n önemine de�indi. Ba�kan Ayd�n, 
yerli sanayinin bir ülkenin geli�mesi için 
büyük önem ta��d���n� belirterek, dai-
ma üretimden yana olunmas� gerekti�ini 
söyledi. Dünya genelinde küresel bir re-
kabetin ya�and���na dikkat çeken Ba�kan 
Ayd�n, “Yerli sanayi �unu yapabilir, bunu 
yapamaz. Geçmi�ten bu yana bu tart��ma-
lar sürekli yap�l�yor” dedi. 
 Kepenk Dergisi’nin bu ayki say�s�n-
da “�simsiz Kahraman” ba�l��� alt�nda 
incelenen Türkiye’nin ilk uçak üreticisi, 
sanayici ve giri�imci Nuri Demira� ile il-
gili dü�üncelerini de dile getiren Ba�kan 
Ayd�n, “Ülkemizde üreten yap�ya kar�� 
olanlar var. �thalat taraftarlar� var. Biz ise 
Nuri Demira�’dan taraf�z” dedi.
Kimse teknolojiyi ikram etmez.

 Ba�kan Orhan Ayd�n, özellikle tek-
nolojik alanda ya�anan ihtiyaçlar�n yerli 
üretimle kar��lanmas� gerekti�ine vurgu 
yaparak, “D��ar�dan kimse bunlar� ikram 
etmez. Kendiniz yapmad���n�z sürece tek-

nolojiyi ve sanayi sektörünün geli�imini 
be� ad�m geriden takip etmeye mecbur 
olursunuz” diye konu�tu. 
 Ankara’da kurulan Kalk�nma Ajans� 
ile ilgili dü�üncelerini de dile getiren Ba�-
kan Ayd�n, OST�M’in geçmi� y�llardan 
bu yana kazand��� tecrübeleri ve yeni pro-
jelerini bu ajans�n hizmetine sunacaklar�n� 
söyledi. Ba�kan Ayd�n, Ankara Valisi’nin 
ba�kan� oldu�u, Büyük�ehir Belediye 
Ba�kan� ve Büyük�ehir Belediye Mec-
lis Ba�kan�’n�n tabi üyesi oldu�u bir 
kurulu�un yönetim kuruluna seçildik-
lerini hat�rlatarak, Ankara’y� ve bera-
berinde Türkiye’yi daha ileri noktalara 
ta��yabilmek için ellerinden gelen bü-
tün çabay� göstereceklerini kaydetti.

Kümelenme �art
  OST�M OSB’deki kümelenmenin 
küresel alanda rekabet edebilmenin ol-
mazsa olmazlar�ndan oldu�unu belirten 
Ba�kan Ayd�n, di�er alanlarda oldu�u gibi 
medikal alanda da �artlar�n üreticiden yana 
olmad���n� söyledi.  Ba�kan Ayd�n, medi-
kal alanda yap�lacak çal��malarda üniversi-
telerle ortak hareket etmenin önemine vur-

gu yaparak, bu konuda ilgili bütün aktörleri 
dernekleri, sivil toplum örgütlerini, resmi 
kurumlar�, üreticileri bir araya getirdiklerini 
ifade etti. Medikal alanda üniversitelerle 
yapt�klar� çal��malar�n aral�ks�z devam 
edece�ini sözlerine ekleyen Ba�kan 
Ayd�n,  “Bu konuyla ilgili alakal� bütün 
aktörleri i�in içine sokuyoruz” dedi.
      
 Nuri DEM�RA	 kimdir?
 Yurdun demiryolu a��n� üstlenen ki�i 
oldu�undan bu soyad�n� alm��, bir ara ül-
kenin ihtiyaçlar�n� göz önüne al�p uçak üre-
timine yönelerek fabrika kurmu� ve kamu 

kurumlar�n�n destek olmamas� nedeniyle 
fabrikas�n� kapat�p elindeki uçaklar� ‘Gök 
Okulu’nda gençlere havac�l��� sevdirmek 
için kullanan sanayici ve giri�imci.

Ayd�n: “Üretemeyen ülke özgür de�ildir”
OST�M Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, sanayide yerli üretimi 

gerçekle�tiremeyen hiçbir ülkenin tam manada 
özgürlükten söz edemeyece�ini söyledi.

Tüm ihaleler bu sitede

Hazine Müste�arl��� verilerine göre, 
KOB�’ler, 1 Ocak - 31 Temmuz dö-
neminde 438 milyon 617.2 bin TL 

de�erinde 551 yat�r�m te�vik belgesi ald�. 
�malat sanayinde 454 te�vik belgesiyle 347 
milyon 867 milyon TL’lik sabit sermaye 
yat�r�m� te�vike ba�land�.
 KOB�’lerin yat�r�m te�vik belgelerinin 
yo�unla�t��� sektörlerden bir di�eri ise hiz-
metler oldu. Y�l�n ilk yedi ay�nda KOB�’ler 
64 belge kar��l���nda 56 milyon 264.4 bin 
TL’lik sabit yat�r�m� gündeme getirdi. Ön-
görülen istihdam ise 768 ki�i oldu. 
 Hizmetler sektöründeki te�vike ba�la-
nan sabit sermaye yat�r�mlar�n�n, KOB�’lere 
verilen te�vik yat�r�mlar� içindeki pay� yüz-
de 12.82. Söz konusu dönemde tar�m sek-
töründe 21 ba�vuruyla 20 milyon 848.3 bin 
TL’lik sabit yat�r�m, madencilik sektöründe 
11 belgeyle 11 milyon 937 bin TL’lik sabit 
sermaye yat�r�m� gerçekle�ti. KOB� yat�-
r�mlar�nda 132 milyon TL’lik sabit serma-
ye yat�r�m�yla en büyük pay� Marmara, en 
dü�ük pay� da yaln�zca 16.2 milyon TL’lik 
sabit sermaye yat�r�m� te�viki ile Do�u 
Anadolu Bölgesi ald�.

Türkiye’deki bütün ihaleleri duyu-
ran yeni bir site kuruldu. “Tüm 
�haleler” ad�yla ve üyelik sistemi 

ile hizmet veren site kurdu�u sistemle 
	 rmalar�n yo�un i� tempolar� içerisin-
de ihtiyaç duyduklar� i� f�rsatlar�n� ve 
ihale duyurular�n� üyelerine aç�yor.
 Yaz�l�m sektöründe deneyimli tek-
nik uzmanlar ve idarecilerden olu�tu-
rulan 	 rma, Çankaya – Ankara merkez 
o	 sinde faaliyet gösteriyor. Mü�terile-
rin i�lemlerini kolayla�t�rmak ve soru-
lar�n� cevapland�rmak üzere, haftan�n 
6 günü hizmet verdiklerini anlatan site 
yetkilileri, kurduklar� bir ça�r� mer-
kezi ile kaliteli hizmet verdiklerini 
belirttiler. 
 �hale Yaz�l�m ve Reklam Hiz. Ltd. 
�ti. için etik kurallar�n her zaman ticari 
kayg�lardan önce geldi�ini belirten 	 r-
man�n baz� ilkeleri �unlar:
• Tüm ihaleler, tek bir site üzerinden 
yay�n yapar. Birbirinin kopyas� siteleri 
farkl� görsellerle lanse ederek sizi ya-
n�ltarak üye yapma kayg�s� ta��maz. 

Böyle bir duruma ancak kullan�c�lar�n 
talepleri do�rultusunda böyle bir ihti-
yaç olu�mas� ile olas� hale gelebilir. 
• Tüm ihaleler, Mü�terilerine gös-
terdi�i sayg�dan dolay� onlar�n daha 
kullan��l� bir sistemde i�lemlerini yap-
malar� için sitesine hiçbir �ekilde farkl� 
	 rmalar�n reklamlar�n� koymaz. Her 
zaman kullan��l�, ergonomik ve i�lev-
sel olmay� hede� er. 
• Tüm ihaleler, sistemi ile ilgili ger-
çe�i yans�tmayan bilgiler ve istatistik-
ler içermez. Asla yaz�l�m üzerinden 
oynamalar yaparak ziyaretçi say�lar�n� 
ve ihale say�lar�n� yükseltmez. Firma 
verdi�i hizmetin kalitesi ile gerekli 
güveni sa�layaca��na yeterince inanç 
duymaktad�r. 
• Tüm �haleler, kurumsal bir kim-
lik ile hizmet sunar. Kurumsal yap�s� 
ile ki�isel faktörlerden etkilenmeden 
hizmet sunmay� felsefe edinmi�tir. Bu 
nedenle muhatab�n�z bir ki�i de�il sü-
rekli büyümekte ve geli�mekte olan bir 
kurulu�tur. 

Senegal heyeti Ostim’i inceledi
Senegal Cumhuriyeti Ba�kanl�k Eko-

nomi Dan��man� Mautaqha Nd�aye 
ve beraberindeki heyet Ostim’i zi-

yaret etti. Yönetim Kurulu Ba�kan� Orhan 
Ayd�n ve Ostim Yat�r�m A.� Proje Koor-
dinatörü Abdullah Çörtü ile görü�üne ve 
Ostim modeli hakk�nda bilgi alan heyet 
daha sonra Ostim’deki 	 rmalar� ziyaret 

etti. Senegal heyeti Ostim’in Irak’�n gü-
neyinde ba�latt��� Nas�riye Projesi Organi-
ze Sanayi Bölgesi projesi hakk�nda da bil-
giler alarak benzer sanayi bölgesinin kendi 
ülkelerinde de kurulmas� konusunda talep-
te bulundu. Senegal’in ilgili temsilcileri ile 
OST�M yönetimi aras�ndaki temaslar�n bu 
yönde geli�tirilece�i kaydedildi.

Te�vikler imalat
 sektörüne akt�
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O
ST�M gibi bir sanayi �ehrinde, herbiri 
küçük mucizeler yaratan binlerce 	 rma 
var. OST�M’e dikkatle bakacak olur-
sak, müthi� bir enerji, bilgi birikimi, 
insan gücü ve makine altyap�s� var. 
Biz üreticiler OST�M’ in bu avantajla-
r�ndan yararlan�yoruz ancak sektörde 
söz sahibi olmak için art�k gemisini 
kurtaran kaptan mant���ndan ç�k�p, 
güçbirli�i yapman�n zaman�n�n geldi-
�ini dü�ünüyorum.
 Bir ülkenin gelece�i aç�s�ndan en 
kritik 3 sektörü sayacak olsak herhalde 
savunma, enerji ve medikal sektör-
lerini sayar�z. Medikal sanayi, insan 
ve toplum sa�l���na direk katk�da 
bulunan, stratejik öneme sahip bir 
sektördür.  
 Medikal imalat sektörünü, t�bbi 
cihaz, ilaç ve kimyasallar, sarf malze-
meler olarak 3 ana guruba ay�rabiliriz. 
Hepimizin bildi�i gibi, sektörün bu 3 
alan�nda da, ne yaz�k ki ülkemizin ismi 
dahi geçmemektedir. 

 Ülkemizin T�bbi cihazdaki d��a 
ba��ml�l�k oran� yüzde 85’dir. Yerli 
üretim sadece yüzde 15’te kalmakta-
d�r. Yerli üreticiler olarak bizler, birço-
�u yabanc� büyük 	 rmalarla rekabet 
edebilecek düzeyde de�iliz. Büyük 
	 rmalar, Ar-Ge’ye yeterli kaynak 
ay�rabilmektedirler. pazar ko�ullar�n� 
rahatl�kla istedikleri gibi yönlendire-
bilmektedirler.  Bizler, y�llard�r büyük 
yabanc� 	 rmalar�n oyun alan� haline 
gelen sektörde rüzgârda savrulan 
yapraklar gibiyiz. Oyunun kurallar�n� 
onlar koyuyorlar, biz de k�s�k bir sesle 
sesimizi duyurmaya çal���yoruz. Bir 
taraftan ara�t�rma geli�tirmeye milyar-
larca dolar harcayan dev �irketler, bir 
taraftan Çinlinin, Korelinin, Hintlinin 
yapt��� ucuz cihazlarla ba�etmek her 
geçen gün zorla��yor. Türkiye’de 
üretim yapman�n zorluklar�n� hepimiz 
biliyoruz, ya��yoruz.
 Hâlbuki TOBB un yapt��� bir 
ara�t�rmaya göre katma de�eri en yük-
sek ürün gurubu t�bbi cihaz imalat, 
ikincisi ise ilaç imalat sektörüdür.
 Bu sektörde varl���n� sürdüre-
bilmek için 	 rmalar ara�t�rmaya ve 
teknolojik geli�melere di�er sektör-
lerden daha fazla kaynak ay�rmak 
zorundad�r. Üretti�imizi sadece 
yurtiçinde de�il yurtd���nda satmay� 
hede� emeliyiz. Bu da pahal� bir 
yat�r�md�r.
 Her sene milyarlarca dolar�m�z 
insan�m�z�n sa�l���na kavu�mas� 
ve sa�l�kl� kalmas� için harcan-
maktad�r, ve harcanmal�d�r bunun 
aks� dü�ünülemez ancak medikal 
sektörü için at�lacak do�ru ad�mlarla 
bu paran�n ülkemiz içinde kalmas� 
sa�lanabilir.

 Globalle�en dünyada art�k d�� ge-
li�melerden çok daha h�zl� etkileniyo-
ruz. Kendimizi geli�en dünyaya adapte 
etmek ve hatta öne geçmek için ortak 
akl� i�letmemiz hayati önem ta��yor.
 OST�M gibi bir sanayi �ehrin-
de, herbiri küçük mucizeler yaratan 
binlerce 	 rma var. OST�M’e dikkatle 
bakacak olursak, müthi� bir enerji, 
bilgi birikimi, insan gücü ve makine 
altyap�s� var. Biz üreticiler OST�M 
in bu avantajlar�ndan yararlan�yoruz 
ancak sektörde söz sahibi olmak için 
art�k gemisini kurtaran kaptan man-
t���ndan ç�k�p, güçbirli�i yapman�n 
zaman�n�n geldi�ini dü�ünüyorum. Bu 
güç birli�ini sa�lamak için de, Ostim 
Medikal Sanayi Kümelenmesi ad�yla 
etkili bir organizasyon kurma giri�imi 
yap�lmaktad�r.
 Kümelenme modeli, rekabet gücü-
nü art�rmak için dünyada uygulanan 
çok etkili bir örgütlenmedir. Bu örgüt-
lenme çok önemli 3 sacaya�� üzerinde 

durmaktad�r. Birincisi ayn� sektörden 
co�ra	  olarak birbirine yak�n dinamik 
ve yarat�c� özel sektör, yani biz üretici-
ler.
 �kincisi, teknoloji, insan kayna�� 
ve vizyon üretecek olan akademik 
kurulu�lar yani üniversiteler, üçüncüsü 
bize bu ortam� sa�layacak kamu ve 
sivil toplum kurulu�lar�.
 Kümelenme modelinin, hepimi-
zin iyi bildi�i, dünyada çok ba�ar�l� 
örneklerinden biri silikon vadisi, bir 
di�eri Hindistan’daki yaz�l�m ata��d�r. 
Onlar bunu bunu ba�ard�lar.  
Do�ru yap�lan i�birli�i bizi ba�ar�l� k�-
lacakt�r. Zorluklar ve yanl�� koyulmu� 
kurallardan yak�nmak yerine bunlar� 
lehimize ve dolay�s�yla ülkemizin 
lehine çevirmek için bu giri�ime aktif 
olarak kat�lal�m.
 Unutmayal�m ki hiçbir mazeret 
ba�ar�n�n yerini tutamaz.    

“Medikal sektöründe güçbirli�inin zaman�”

Türkiye milli gelirinde rekor 
bir küçülme ya�ad�. Eko-
nominin küçülmesi demek 

gelirin azalmas� demektir. Daha 
do�rusu gelirdeki azalmas�n�n 
istatistiki olarak ifadesi küçül-
medir. Gelirin azalmas� ise, 
akabinde i�yerlerinin kapanmas� 
sonucunu do�uracakt�r. ��yerleri 
kapand���nda i�sizlik artacakt�r. 
Bu süreç y�prat�c� bir süreçtir. 
Toplumun motivasyonunu olum-
suz etkileyen bir süreçtir.
 2009 y�l�n�n ilk çeyre�inde 
tarihi rekorlar k�rarak %14,3 
oran�nda küçülen Türkiye eko-
nomisi ikinci çeyrekte de %7 
oran�nda küçüldü. 2008 y�l�n�n 
son çeyre�inde ya�ad���m�z 
%6,5’luk daralmay� da dikkate 
ald���m�zda ekonomimiz reel 
olarak üç çeyrektir küçülmek-
tedir. Bilimsel yakla��mlar, bir 
ülkenin milli geliri üç ayl�k 
dönemde iki kez üst üste reel 
olarak dü�üyorsa durgunluktan 
bahsederler. 
 2008 y�l�n�n ilk yar�s�ndan 
hat�rl�yorum. Milli gelirimiz bü-
yümekle birlikte piyasada bu 
büyümeyi yans�tan bir canl�l�k 
ya�anmamakta deniyordu. �imdi 
de milli gelirimiz küçülmekle 
birlikte piyasada bu küçülme-
nin olumsuz etkisini gösterecek 
boyutta s�k�nt� görülmedi�i söy-
lenmektedir. Nitekim tarihi kü-
çülmeye ra�men borsa artmakta 
ve faizler dü�mektedir. Hükü-
metin ciddi önlem almamas� 
da küçülmenin toplumun geni� 

kesimini çok fazla etkilemedi-
�ini göstermektedir. Genellikle 
ekonomistler taraf�ndan dile 
getirilen dü�ü� oran�n�n azalma-
s� ifadesi de moral düzeltmeye 
dönük bilimsel yakla��m olarak 
dikkat çekmektedir. Mesela 
%14,3 olan küçülme rakam�n�n 
%7 olmas� azal���n azalmas� an-
lam�nda olumlu kar��lanmaktad�r.
 Elbette toplumun moral ve 
motivasyonunu ayakta tutmak 
önemlidir. Sürekli a�laman�n 
hiç kimseye faydas� olmayacak-
t�r. Fakat önemli olan nokta 
yönetenlerin ve yönetilenlerin 
toplumsal ve ekonomik olayla-
ra kar�� duyarl�l���n� kaybetmi� 
olmas�d�r. Çünkü yönetenler du-
yarl�l���n� kaybettiklerinde bugün 
oldu�u gibi tedbir almayacak-
lar, yönetilenler duyarl�l�klar�n� 
kaybettiklerinde ise gelece�in 
karanl��� �iddetini art�racak ve 
toplum zifiri bir karanl�k içinde 
sa�duyusunu kaybetme nok-

tas�na gelecektir. Hissin iptal 
olmas� diye bir kavram okumu�-
tum. Yani insan�n duygusunun 
yok olmas� ile ac� duymak pa-
has�na duygunun devam etmesi 
aras�nda bir tercih yap�lmas� 
gerekse hangisi tercih edilmeli-
dir? Elbette insan ac� da duysa 
hissinin devam etmesini iste-
yecektir. Esas ac� olan hissin 
iptal olmas�d�r.
Bugünlerde çevremde çok say�-
da i�yeri kapatan müte�ebbisle 
kar��la��yorum. Bu say� artarsa 
yönetenlerimiz de toplumun 
hislerinin çok uzun süre iptal 
vaziyette kalamayaca��n� dikkate 
almalar� gerekir. 
 Gerçi her ne kadar atalar�-
m�z “ate� dü�tü�ü yeri yakar” 
demi�lerse de kesinlikle ate� 
dü�tü�ü yeri de�il hepimizin 
yüre�ini yakmal�d�r. Çünkü i�-
yerini kapatan bir müte�ebbisin 
ac�s� hepimizin ac�s� olmad��� 
takdirde millet olmam�z müm-

kün de�ildir. Peygamberimiz 
“kom�usu açken tok yatan 
bizden de�ildir” buyurdu�una 
göre ate� sadece dü�tü�ü yeri 
yakmamal�d�r.
 Ekonomik s�k�nt�lar�m�z yetmi-
yormu� gibi ülkemizin evlatlar�-
n�n �ehit edilmesi de ya�anan 
s�k�nt�l� süreci iyice bo�ucu 
hale getirmektedir. Bir ülkenin 
gencecik evlatlar�n� kaybetmesi 
elbette toplumun moral ve mo-
tivasyonunu olumsuz etkilemek-
tedir. 
 Bu olumsuzluklar� gidermek 
için dikkatleri ba�ka tarafa yön-
lendirmek asl�nda hepimiz için 
psikolojik ihtiyaçt�r. Bu ihtiyac�-
m�z�n giderilmesi de moralimizi 
bozan olaylar�n �iddetinden daha 
büyük �iddette ba�ka bir gün-
demle u�ra�mam�zd�. O da bu-
lunmu� gibi görünüyor. Aç�l�m… 
Ne aç�laca��n� merakla bekleme-
ye ba�lad�k. Kapanan i�yerimize 
kar��l�k art�k hayat�m�zda aç�lan 
bir �eyler de olacak m� baka-
l�m!?
 Gencecik askerlerimizin, en 
kutsal haklar� olan ya�ama hak-
lar� ellerinden al�n�rken toplumun 
bir kesiminin hak pe�inde ko�-
mas� trajik ve dramatik bir ruh 
halidir. Gencecik askerlerimizin 
ya�ama hakk�n� ellerinden alan-
lar�n bu aç�l�mda taraf olmas� 
da sadece dramatik de�il, ayn� 
zamanda ironik bir toplumsal 
travmay� göstermektedir. 
 Yöneticisiyle, yönetileniy-
le duyarl�l�k katsay�m�z artt��� 
oranda problemlerini çözen bir 
toplum olaca��z.

Mustafa ATAYAKUL
EMD Medikal Firma Orta��

Abdullah ÇÖRTÜ

Aç�l�m süreci iyi de, 
kapanan fabrikalar ne olacak?

acortu@
hotm

ail.com
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TSKB’den YEN�LENEB�L�R kaynaklara yeni kredi

Türkiye S�nai Kalk�nma Bankas� 
(TSKB) ile Dünya Bankas� aras�n-
daki Yenilenebilir Enerji ve Enerji 

Verimlili�i Kredi Sözle�mesi, Ankara’da 
imzaland�. T.C. Hazine Müste�arl���’n�n 
garantörlü�ünde temin edilen 420 mil-
yon dolarl�k kredi, Türkiye genelinde 
özel sektöre ait 	 rmalar�n yenilenebilir 
kaynaklara dayal� enerji üretimi ve enerji 
verimlili�i alanlar�nda gerçekle�tirece�i 
yat�r�mlar�n 	 nansman�nda kullan�lacak.
TSKB, söz konusu kredinin 350 milyon 
ABD dolar� tutar�ndaki bölümünü (210 
milyon ABD Dolar� ve 109,6 milyon 
Euro) Dünya Bankas�’ndan; geriye kalan 

70 milyon ABD Dolar� tutar�ndaki bölü-
münü ise Dünya Bankas� arac�l���yla Te-
miz Teknoloji Fonu’ndan (Clean Tech-
nology Fund-CTF) sa�lad�.

Geli�mi� Ülkeler Ligindeyiz
 �klim de�i�ikli�inin yol açt��� olum-
suz etkileri yönetmek ve azaltmak ama-
c�yla kurulan Temiz Teknoloji Fonu’na 
geli�mi� ülkeler katk�da bulunuyor. 
Buna kar��l�k, Fon’un destekleyece�i 
yat�r�mlar, geli�mekte olan ülkelerde 
gerçekle�tiriliyor. Türkiye, söz konusu 
Fon’un destekledi�i ilk ülkeler aras�n-
da yer al�yor.

MModern biyoenerji teknolojileri odern biyoenerji teknolojileri 
sayesinde; enerji ormanc�l���, sayesinde; enerji ormanc�l���, 
enerji tar�m� ve at�klardan enerji tar�m� ve at�klardan 

elektrik ve �s� enerjisi, biyoalkol, bi-elektrik ve �s� enerjisi, biyoalkol, bi-
yoetanol, metan gaz�, briket elde yoetanol, metan gaz�, briket elde 
edilebilir. Bu sistemler ayn� zamanda edilebilir. Bu sistemler ayn� zamanda 
çölle�me, erozyon, emisyon sal�n�m�-çölle�me, erozyon, emisyon sal�n�m�-
n� engelleyerek do�an�n korunumu-n� engelleyerek do�an�n korunumu-
na hizmet edebilmektedir. Biyoenerji na hizmet edebilmektedir. Biyoenerji 
sektörü k�rsal ve ulusal ekonomilere sektörü k�rsal ve ulusal ekonomilere 
de di�er enerji sektörlerinden daha de di�er enerji sektörlerinden daha 
fazla i� alan� do�urmaktad�r. Mo-fazla i� alan� do�urmaktad�r. Mo-
dern enerji ormanc�l��� projelerini dern enerji ormanc�l��� projelerini 
uygulayan ülkelerden Finlandiya ülke uygulayan ülkelerden Finlandiya ülke 
enerji gereksiniminin % 22 ‘sini, enerji gereksiniminin % 22 ‘sini, 
�sveç % 18’ ini enerji ormanc�l�-�sveç % 18’ ini enerji ormanc�l�-
�� projeleri ile sa�layan iki ülkedir. �� projeleri ile sa�layan iki ülkedir. 
Uluslar aras� Enerji Birli�ine üye Uluslar aras� Enerji Birli�ine üye 
olan ülkeler 2050 ‘li y�llarda ülke olan ülkeler 2050 ‘li y�llarda ülke 
enerji gereksinimlerinin % 25-50’ enerji gereksinimlerinin % 25-50’ 
sini enerji ormanlar�ndan sa�layabil-sini enerji ormanlar�ndan sa�layabil-
mek için büyük projeler uygulamak-mek için büyük projeler uygulamak-
tad�rlar. ABD’de Kurulu olan 376 tad�rlar. ABD’de Kurulu olan 376 
biyokütle �s� tesisi ile 7000 MW biyokütle �s� tesisi ile 7000 MW 
elektrik enerjisi üretilmekte, 66 000 elektrik enerjisi üretilmekte, 66 000 
ki�iye i� olana�� sa�lanmaktad�r. ki�iye i� olana�� sa�lanmaktad�r. 
2010’ lu y�llarda �s� tesisi say�s�n�n 2010’ lu y�llarda �s� tesisi say�s�n�n 
500’ e,  i�çi say�s�n�n 120 000 ‘ e 500’ e,  i�çi say�s�n�n 120 000 ‘ e 
ve kurulu güç kapasitesinin 12000 ve kurulu güç kapasitesinin 12000 
MW’ a ç�kar�lmas� planlanm��t�r. Bu MW’ a ç�kar�lmas� planlanm��t�r. Bu 
amaçla 100 milyon hektar alan amaçla 100 milyon hektar alan 
enerji ormanlar�n�n kurulmas� için enerji ormanlar�n�n kurulmas� için 
ayr�lm��t�r.ayr�lm��t�r.
 Önümüzdeki günlerde ç�kmas�  Önümüzdeki günlerde ç�kmas� 
beklenen yenilenebilir enerji yasa-beklenen yenilenebilir enerji yasa-
s� ile desteklenecek biyokütle ve s� ile desteklenecek biyokütle ve 
biyogazdan elektrik ve �s� üretimi; biyogazdan elektrik ve �s� üretimi; 
sanayiciler için yeni i� alanlar� do-sanayiciler için yeni i� alanlar� do-
�urmaktad�r. Biyokütle ve biyogaz �urmaktad�r. Biyokütle ve biyogaz 
tesislerinin üretimi Ostim gibi sa-tesislerinin üretimi Ostim gibi sa-
nayi altyap�s� geli�mi� KOB�’ler için nayi altyap�s� geli�mi� KOB�’ler için 
gözden kaç�r�lmayacak kadar önemli gözden kaç�r�lmayacak kadar önemli 
f�rsatlar sunmaktad�r. Biyogaz aynen f�rsatlar sunmaktad�r. Biyogaz aynen 
sindirim sistemimizde oldu�u gibi sindirim sistemimizde oldu�u gibi 
at�klar�n (organik maddelerin) ok-at�klar�n (organik maddelerin) ok-
sijensiz ortamda bakteriler yard�m� sijensiz ortamda bakteriler yard�m� 
ile metanla�t�rma sürecidir. Bu pro-ile metanla�t�rma sürecidir. Bu pro-
ses sonucu metan gaz� ve organik ses sonucu metan gaz� ve organik 
gübre elde edilmektedir. Metan gaz� gübre elde edilmektedir. Metan gaz� 

türbin vas�tas� ile elektrik ve �s� üre-türbin vas�tas� ile elektrik ve �s� üre-
timine dönü�türülebilmekte ve karbon timine dönü�türülebilmekte ve karbon 
sertifikas� ile gelir elde edilebilmek-sertifikas� ile gelir elde edilebilmek-
tedir. Biyokütle ise odunsu at�klar�n tedir. Biyokütle ise odunsu at�klar�n 
yak�larak enerji elde edilme sürecidir. yak�larak enerji elde edilme sürecidir. 
Bu sistemlere yönelik sanayicilerimizi Bu sistemlere yönelik sanayicilerimizi 
ilgilendiren i� alanlar� pelet presleri, ilgilendiren i� alanlar� pelet presleri, 
pelet yakma soba ve kazanlar�, biyo-pelet yakma soba ve kazanlar�, biyo-
gaz reaktör ve tesisleri olarak özetle-gaz reaktör ve tesisleri olarak özetle-
nebilir.nebilir.
 Pelet; Avrupa’da kullan�m� çok  Pelet; Avrupa’da kullan�m� çok 
yayg�nla�an (tala� ve odun yongas�n�n) yayg�nla�an (tala� ve odun yongas�n�n) 
bas�nç alt�nda s�k��t�r�lmas� ile elde edi-bas�nç alt�nda s�k��t�r�lmas� ile elde edi-
len, evlerden fabrikalara kadar �s�tma len, evlerden fabrikalara kadar �s�tma 
amaçl� kullan�lan bir maddedir. Pres amaçl� kullan�lan bir maddedir. Pres 
ve kazan üreten sanayi kurulu�lar�n�n ve kazan üreten sanayi kurulu�lar�n�n 
altyap�s� pelet üretimi ve yakma sis-altyap�s� pelet üretimi ve yakma sis-
temlerinin üretilmesine uygundur. temlerinin üretilmesine uygundur. 
 Ülkemizde ciddi boyutlarda biyo- Ülkemizde ciddi boyutlarda biyo-
gaz potansiyeli vard�r. do�algaz tüke-gaz potansiyeli vard�r. do�algaz tüke-
timimizin %80’i biyogazdan sa�lanma timimizin %80’i biyogazdan sa�lanma 
potansiyeline sahip olan ülkemizde, potansiyeline sahip olan ülkemizde, 
do�algaz da��t�m �ebekeleri yerine, do�algaz da��t�m �ebekeleri yerine, 
lokal biyogaz üretim tesisleriyle do�al-lokal biyogaz üretim tesisleriyle do�al-
gazdan biyogaza dönü�üm sa�lanabi-gazdan biyogaza dönü�üm sa�lanabi-
lir veya bu sistemler kombine olarak lir veya bu sistemler kombine olarak 
çal��t�r�labilir. Ülkemiz; ortalama 500 çal��t�r�labilir. Ülkemiz; ortalama 500 
kW’l�k biyogaz tesisleriyle 3.000’in kW’l�k biyogaz tesisleriyle 3.000’in 
üzerinde tesis kurulum kapasitesine üzerinde tesis kurulum kapasitesine 
sahiptir. sahiptir. 
  Bölgesel geli�imin sa�lanmas� ve Bölgesel geli�imin sa�lanmas� ve 
sürdürülebilir kalk�nma aç�s�ndan da sürdürülebilir kalk�nma aç�s�ndan da 
at�ktan enerji eldesi önemli f�rsatlar-at�ktan enerji eldesi önemli f�rsatlar-
dan birisidir. Bu ba�lamda enerji ta-dan birisidir. Bu ba�lamda enerji ta-
r�m�, evsel, organik, bitki ve hayvan r�m�, evsel, organik, bitki ve hayvan 
kaynakl� at�klar�n enerji olarak geri kaynakl� at�klar�n enerji olarak geri 
kazan�m� ve bu geri kazan�mda yak-kazan�m� ve bu geri kazan�mda yak-
ma, gazla�t�rma, biyo metanizasyon, ma, gazla�t�rma, biyo metanizasyon, 
çöp gaz�ndan elektrik  üretimi gibi çöp gaz�ndan elektrik  üretimi gibi 
ba�l�klar stratejik olarak ele al�nma-ba�l�klar stratejik olarak ele al�nma-
s� gerekli alanlardan birisidir. Ayr�ca s� gerekli alanlardan birisidir. Ayr�ca 
bu sistemlerin geli�tirilmesi için Ar-Ge bu sistemlerin geli�tirilmesi için Ar-Ge 
desteklerinden faydalan�lmas� da müm-desteklerinden faydalan�lmas� da müm-
kündür. Konu ile ilgili çal��mayapmak kündür. Konu ile ilgili çal��mayapmak 
isteyenler detayl� bilig veteknik destek isteyenler detayl� bilig veteknik destek 
almak için info@ostimenerjik.com / almak için info@ostimenerjik.com / 
mete@inopark.com e-posta adresi ile mete@inopark.com e-posta adresi ile 
irtibata geçebilir.   irtibata geçebilir.   

“Enerji Sektöründe 
Yeni i� F�rsatlar�:

Bioenerji

Türkiye’nin özel sermayeli ilk yat�r�m ve kalk�nma bankas� TSKB, 
yenilenebilir kaynaklara dayal� enerji üretimi ve enerji verimlili�i 
alanlar�nda gerçekle�tirilecek yat�r�mlar� � nanse etmek üzere, 
Dünya Bankas�’ndan 420 milyon dolar tutar�nda kredi temin etti.

Mete BA	DAT

m
ete@

inop
ark.com

Küresel krizle birlikte �ubat 
ay�nda dip yapan ve yüzde 
23.8’e gerileyen sanayi üretimi 

endeksi, Mart ay�nda ba�lad��� ç�k�� 
trendini Temmuz’da da sürdürdü. 
�ubat’ta 84.6 puana kadar dü�en 
endeks; Temmuz’da 110.3 puana yük-
seldi. Endekste 5 ayl�k yükseli�, yüzde 
30’u geçti. Sanayi üretimi endeksi bu 
ç�k�� trendine ra�men geçen, y�l�n 
Temmuz’una göre ise yüzde 9.2 ger-
iledi. 
 Büyümenin öncü göstergesi olan 
Sanayi Üretimi Endeksi, küçük bir 
oranla da olsa temmuzda toparlan-
maya devam etti. Türkiye �statistik 
Kurumu’nun aç�klamas�na göre San-
ayi Üretim Endeksi geçen y�l�n Tem-
muz ay�na göre yüzde 9.2 gerilemi� 
olmas�na ra�men, ‘dip nokta’ olarak 
görülen �ubat 2009’a göre yüzde 30 
yükseldi. Sanayi Üretim Endeksi’nde 
art�� h�z�, Mart-Nisan-May�s ve 
Haziran’a göre ise yava�lam�� gözüktü. 
Eylül 2008’de 113.9 seviyesindeyken; 
Ekim’den itibaren dü�ü�e geçen 
endeks Aral�k’ta 93.5, Ocak 2009’da 
88.5, �ubat 2009’da yüzde 23.8’lik re-
kor dü�ü�le 84.6 puana gerilemi�ti.

5 ayd�r atr�� sürüyor
 Mart ay�nda ekonomik tedbir pa-
ketleri ve yerel seçimin getirdi�i 
hareketlenme ile yükseli� trendine 
ba�layan, baharda ise d�� piyasalar-
dan gelen olumlu haberlerle yükseli� 
h�z�n� art�ran Sanayi Üretimi Endeksi, 
5 ayda 110.3 puana kadar geldi. Martta 
bir önceki aya göre yüzde 13.4 art��la 
96 puana, nisanda marta göre yüzde 
1.4 art��la 97.4 puana, may�sta nisana 
göre yüzde 5 art��la 102.4 puana gelen 
endeks, haziranda ise yüzde 7.3 art��la 
109.2 puana ç�km��t�. Sanayi Üretimi 
Endeksi, Temmuz ay�nda bir önce-
ki y�la göre yüzde 9.2 gerilemesine 
ra�men; hazirana göre yine de yüzde 
0.9 art�� kaydetti. 

Alt sektörlerde son durum
 Sanayinin alt sektörleri 
incelendi�inde üretim; madencilik ve 
ta�ocakç�l���nda yüzde 0.9 artarken, 
imalat sanayi yüzde 10.5, elektrik, 
gaz ve su sektöründe yüzde 3.2 azald�. 
Ana sanayi gruplar� s�n�� amas�na 
göre, temmuzda bir önceki y�l�n ayn� 
ay�na göre en yüksek dü�ü� yüzde 
22.7 ile sermaye mal� imalat�nda 

görüldü. Aramal� imalat� yüzde 10.8, 
enerji yüzde 4.4, dayan�ks�z tüketim 
mal� imalat� yüzde 2.7 dü�tü. Oto-
motiv yüzde 27 kan kaybetti, Radyo, 
TV, haberle�me teçhizat� ve cihazlar� 
imalat�nda ise yüzde 36.5 art�� 
ya�and�.
 
Otomobil üretiminde art��  
 A�ustosta otomobil üretimi geçen 
y�l�n ayn� ay�na göre yüzde 12 art��la 
23 bin 805 adede, ticari araç üretimi 
ise yüzde 17 artla 25 bin 640 adede 
yükseldi. Y�l�n ilk sekiz ay�nda otomo-
bil üretimi, geçen y�l�n ayn� dönemine 
göre yüzde 31 dü�ü�le 324 bin 607 
adede gerilerken, ticari araç üretimi de 
ayn� dönemde yüzde 49 azalarak 205 
bin 49 adet oldu. Bu sonuçlara göre 
otomotiv sanayinde ha	 f araç üreti-
minde A�ustos ay� kapasite kullan�m 
oran� yüzde 40, sekiz ayl�k kapasite 
kullan�m oran� da yüzde 54 seviyes-
inde gerçekle�ti. Traktör dahil toplam 
araç üretiminde ise kapasite kullan�m 
oran� A�ustos ay�nda yüzde 39, sekiz 
ayl�k dönemde de yüzde 52 oldu.

Sanayide Toparlanma Yava�lad�
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TOPLAM �ST�HDAMIN YÜZDE 
44.6’SI KAYIT DI�I ÇALI�IYOR

TÜ�K verilerine göre toplam 
21 milyon 455 bin çal��an�n 9 
milyon 565 Bini herhangi bir 

sosyal güvenlik kurumuna kayd� bu-
lunmadan istihdam ediliyor. 
 Türkiye �statistik Kurumu’nun 
(TÜ�K) son verilerine göre ülkemiz-
de toplam çal��an say�s� 21 milyon 
455 bin. Bu say�n�n yüzde 44.6’s� 
olan 9 milyon 565 Bin ki�inin her-
hangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
kayd� bulunmuyor. TÜ�K’in hesap-

lamalar�nda ücretli ve yevmiyeli 
olarak çal��an toplam 12 milyon 856 
bin ki�iden yüzde 26.9 oran�ndaki 
3 milyon 461 bin ki�inin kay�t d��� 
çal��t��� belirlendi. ��veren olarak 
faaliyet gösteren 1 milyon 183 bin  
ki�iden yüzde 26.3 oran�ndaki 311 
bini ile kendi hesab�na çal��an 4 mil-
yon 489 bin ki�iden de yüzde 69.3 
oran�ndaki 3 milyon 113 bininin de 
sosyal güvenlik kayd� bulunmad��� 
kurumun verilerinde belirtiliyor. 

2’inci el otolar�n sab�kas� k�sa mesajla cepte

TEPAV Ekonomi Politikalar� Ana-
listi Sarp Kalkan ve Ara�t�rmac� 
Ülkem Ba�da� taraf�ndan haz�r-

lanan “Türkiye’nin �hracat Performan-
s� Üzerine Bir De�erlendirme” ba�l�kl� 
politika notunda, 2008’in son çeyre�in-
de yüzde 13.2 azalan ihracat�n, bu y�l�n 
ilk iki çeyre�inde s�ras�yla yüzde 26.1 
ve yüzde 34.7 darald��� hat�rlat�ld� ve 
“Bugüne kadar ihracat�n geli�tirilmesi-
ne yönelik al�nan tedbirlerin etkileri s�-
n�rl� kald�. Bu yüzden Türkiye’nin art�k 
acil bir ihracat destek plan�na ihtiyac� 
bulunmaktad�r” denildi. 

“�hracatç�lara destek olmal�y�z”
“H�zla pazar kaybetti�imiz önemli sek-
törlerimiz ba�ta olmak üzere ihracatç�-

lar�m�za destek olmak gerekmektedir. 
Bunun için tüm parasal ve mali politika 
alanlar�n�n tart��maya aç�ld��� etkin bir 
diyalog mekanizmas�n�n faaliyete ge-
çirilmesi önemli bir ba�lang�ç noktas� 
olacakt�r” denen politika notuna göre, 
Türkiye’nin seçilmi� sektörlerde AB’ye 
ihracat performans� en fazla ihracat ya-
pan 10 rakip ülke ile kar��la�t�r�ld���n-
da, 7 ülkeden daha h�zl� darald�.

Türkiye çap�nda 1066 �ubesi ve 
80’in üzerindeki farkl� ürün ve 
hizmetiyle Türkiye’nin her ye-

rindeki Küçük ve Orta Boy ��letmele-
rin (KOB�) 	 nansal ihtiyaçlar�na des-
tek olan Türkiye �� Bankas�, �imdi de 
KOB�’ler için özel bir internet sitesi 
tasarlad�.
 Uzman ki�ilere sorular�n iletile-
bilece�i, bilgi ve içerik bak�m�ndan 
zengin bir site olan ��’TE KOB�’ye 
“istekobi.com.tr” internet adresinden 
ula��labiliyor.
 KOB�`lerin uluslararas� ve bölgesel 
f�rsatlardan yararlanabilmeleri, rekabet 
üstünlü�ü sa�layabilmeleri ve çizmi� 
olduklar� hede� ere ula�abilmeleri için 
kapsaml� bir �ekilde haz�rlanan ��’TE 
KOB�’de sektörel, ekonomik bilgi ve 
haberlerin yan� s�ra, ara�t�rmalar, kö�e 
yaz�lar�, analizler, de�erlendirmeler ve 
ba�ar� hikâyeleri yer al�yor.

��’TE KOB�’yi takip eden 
KOB�’ler;
• Uzmanlara soru yönlendirebilecek,
• Sektör temsilcilerinin ve uzmanlar�n 
görü� ve yorumlar�na ili�kin videolar�, 
yaz�l� içerikleri takip edebilecek,
• Özel sayfalar olu�turarak 	 rmalar�n�n 
tan�t�mlar�n� yapabilecek,
• ��’TE KOB�’ye özel olarak derlenen 
haberlere ula�abilecek,
• Ara�t�rma ve raporlardan faydalana-
bilecek,
• Hesaplama araçlar�n� kullanabilecek,
• Ba�ar� hikâyelerini içeren tan�t�m 
	 lmlerini izleyebilecek,
• �� Bankas�’n�n ürün, hizmet ve faali-
yetlerine ili�kin detayl� bilgiler edine-
bilecekler.   

Ya�ar’dan sanayiciye destek sözü ��bank’tan KOB�’lere özel site

“Acil Bir �hracat Destek Plan� Gerekli”

Yenimahalle Belediye Ba�kan� 
Fethi Ya�ar, Y�ld�z Sanayi Si-
tesinde esna� a bir araya geldi. 

Y�ld�z Sanayi Sitesi Ba�kan� Ahmet 
Karagöz, AT�SAN Ba�kan� Ya�ar 
Özelge ve OS�AD Ba�kan� Adnan 
Keskin’in kat�ld��� toplant�da sa-
nayi sitelerinin hak etti�i konumda 
olmas� için neler yap�labilece�i ve 
sorunlar� üzerinde duruldu.
 Ekonomik krizin etkilerinden sana-
yici ve çal��anlar�n en az zararla kurtul-
mas� için her türlü yard�m� yapaca��n�n 
alt�n� çizen Ya�ar, “Ülkemizde ekono-
mik kriz binlerce i�siz yaratt�. Bizler 
birlik olaca��z i�çimize sahip ç�kaca��z. 
Üretim yapan tüm 	 rmalar ba��m�z�n 
tac�, sizler ne kadar güçlü bir �ekilde 
ayakta durursan�z ülkemizin yarar�na 

olur. Sanayiciler gelece�imizin temina-
t�d�r” dedi. Toplant�da konu�ma yapan 
Y�ld�z Sanayi Sitesi Ba�kan� Karagöz, 
“Yerel yönetimden bu kadar destek gör-
dü�ümüz için çok mutluyuz. Bu destek-
le gücümüze güç kataca��z” dedi.
 Ostim Sanayi Bölgesindeki sorunla-
r�n fark�nda oldu�unu ve bu sorunlar�n 
Yenimahalle Belediyesi, Büyük�ehir 
Belediyesi ve Ostim yöneticilerinin or-
tak hareketiyle çözüm bulaca��n� ifade 
eden Ya�ar, “Hiç kimse buran�n so-
runlar�n� ve eksikliklerini görmezden 
gelemez. Bu üç kurum bir araya gelirse 
sanayi siteleri çok k�sa zamanda kal�c� 
çözümlere kavu�ur. Hiç kimse bir �ey 
yapmasa da ben elimden geleni yapaca-
��m” diye konu�tu.

TEPAV, Türkiye’nin pazar kay�plar�n�n yak�ndan 
incelenmesi, bunlar� gidermeye yönelik nokta at��� 
tedbirlerin tasarlanmas� gerekti�ini belirtti.

Her y�l bir milyondan fazla arac�n 
el de�i�tirdi�i ikinci el paza-
r�nda ‘güven’ sorunu a��l�yor. 

K�sa mesaj sistemiyle art�k ikinci el 
araçlar�n geçmi� bilgilerine ula��labi-
liyor. Sigorta Bilgi Merkezi’nin ‘Oto-
kontrol’ projesi hayata geçirildi. Uy-

gulama ile sigorta kapsam�ndaki tüm 
araçlar�n hasar geçmi�i, ma�dur bilgileri, 
tra	 k ya da kasko poliçelerinin olup olma-
d���, maddi hasarl� kaza tespit tutanaklar�n-
daki kusur oranlar� gibi bilgiler an�nda ö�-
renilebiliyor. Bunun için Turkcell 5664’e 
k�sa mesaj at�lmas� gerekiyor. 
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Banglade� Büyükelçisi Mu-
hammed Ishtiaq Ostim’i 
ziyaret etti. Ostim Yönetim 

Kurulu Ba�kan� Orhan Ayd�n, Os-
tim Yat�r�m A�. Proje Koordinatö-
rü Abdullah Çörtü Ve Ostim OSB 
Müdürü Adem Ar�c� ile görü�en 
ve bölge hakk�nda bilgi alan Ish�-
taq, “Biz iki halk birbirimize ben-
ziyoruz. Bizim halk�m�z Türkleri 
çok seviyor. Okullar�m�zda sadece 
Türkiye’yi tan�tan dersler veriyo-
ruz.  Ticari ili�kilerimizi de geli�-
tirmeliyiz” dedi.
 Banglade� giri�imcilerinin 
Ostim’de yat�r�m yapmas� ve Os-
tim Modelinin kendi ülkelerinde de 
uygulanmas� yönünde çal��malar 
yapaca��n� anlatan Ishtiag, bat�-
l� ülkelerin kendilerine teknolojik 
olarak ba��ml� az geli�mi� ülkeleri 
istismar etti�ini, bu durumdan kur-
tulmak için karde� ülkelerin i�birli-
�i yapmas� gerekti�ini söyledi.
 Büyükelçi Ishtiaq, “150 mil-
yon nüfusumuz var. Her y�l büyük 
tabi felaketlere u�rar�z ve büyük 
bir nüfus açl�k içinde ya�ar. Fakat 
yap�lan anketlerde en mutlu halk-
lar aras�nday�z. Çünkü halk�m�z 
zeki ve yarat�c� bir halkt�r. Türkler 

de organizasyon ve 
cesaretler ile bilinir. 
Son y�llarda ülkemiz-
de yo�un olarak Türk 
mal� ürünler kulla-
n�l�yor. Biz birlikte 
hareket edersek bat�l� 
emperyalist ülkelerin 
sömürüsünden kurtu-
luruz” diye konu�tu.
 OST�M Yönetim 
Kurulu Ba�kan� Or-
han Ayd�n da, kar-
de� ülke Banglade�’e 
geleneksel olarak 
sempati ile bakt�kla-
r�n� ve Büyükelçinin 
görü�lerini destek-
ledi�ini söyleyerek, 
“Biz de sizin yan�-
n�zday�z. Bölgemi-
zin ülke d���nda çok 
say�da sanayi bölgesi 
kurulmas�na yönelik 
giri�imleri var. Ayn� 
çal��malar� dost ve 
karde� Banglade� için 
de yapmaya haz�r�z” 
�eklinde dü�ünceleri-
nin dile getirdi.

�leti�im teknolojilerinin mesafeleri k�saltt��� ve ülkeler aras� ticari du-
varlar�n gittikçe kalkt��� günümüz-

de, ulusal ve uluslararas� rekabette 
ayakta kalmak her zamankinden 
daha çok u�ra� ve mesai gerektir-
mektedir.
 Bu artan rekabet ko�ullar� biz 
üreticileri ve sanayicileri eskiden 
kalma i� al��kanl�klar�ndan kop-
maya zorluyor. Art�k 20 sene 
önce oldu�u gibi rakiplerimiz iç 
piyasadaki tek tük üretici firmalar 
olmaktan ç�k�p, rekabet uluslararas� 
boyuta ta��nm��t�r ve bu rekabete 
ayak uyduramay�p zaman�n gerisin-
de kalan i�letmeler her geçen gün 
kendi oyun alanlar�n� daraltmaktad�r-
lar. Art�k büyük bal���n küçük bal��� 
yedi�i dönem kapanm�� olup, ça��n 
gereklerine ayak uyduran ve kendini 
yenileyen h�zl� bal���n yava� bal��� 
geçti�i dönem ba�lam��t�r. Bu yeni 
dönemde h�zl� bal�k olman�n yolu i�-
letmelerdeki beyin yap�s�n�n de�i�me-
sinden ve reaktif yakla��m� b�rak�p, 
proaktif yakla��ma geçmekten geçi-
yor. Bu proaktif yakla��m� uluslara-
ras� ticarette ve ihracatta gerçekle�-
tirmenin yolu öncelikle ‘’ba�lamak’’ 
tan geçiyor. Bu ba�lang�çta firma-
lar�m�z� en çok zorlayan 3 etmen; 
finansman s�k�nt�s�, d�� piyasalardaki 
güçlü rekabet ve ileti�im teknolojileri 
kullan�m�ndaki yetersizliktir.
 Finansman s�k�nt�s� birçok za-
man bir i�e ba�larken yolumuza 
ta� koyan temel etmendir. �hracat-
ta ya�anabilecek temel finansman 
s�k�nt�s�n� a�man�n ilk yolu ödemeler 
dengesini iyi ayarlamaktan geçer. �h-
raç etti�imiz mal�n ödeme vadesini, 
üretimde kulland���m�z hammaddenin 
ve yapaca��m�z di�er ödemelerimizin 
vadesinden k�sa tutmak, ihracat i�-
lemlerimizin kendi finansman�n� sa�-
lamas�n� sa�layacakt�r. Tabi ‘’papaz 
her zaman pilav yemiyor’’. 80’ler 
sonras� ithal ikameci politikadan 
ihracata dayal� büyüme politikas�na 
geçen ülkemizde son 20 y�lda ciddi 

bir ihracat kalk�nmas� ya�anm��t�r 
ve ya�anmaya devam etmektedir. 
Bu ba�lamda, uzun dönemli poli-
tikalar olu�turulmakta ve 2023’teki 
500 milyar dolarl�k ihracat hedefine 
ula�mak için, ihracat devlet eliyle 
desteklenmektedir. Bu kapsamda 
D�� Ticaret Müste�arl���, �hracat� 
Geli�tirme Merkezi ve KOSGEB’in 
verdi�i birçok te�vik bulunmaktad�r. 
Bu te�vikler yurtd��� fuarlara kat�l�m, 
pazar ara�t�rma, yurtd��� ma�aza 
açma, banka kredi faiz destekleri, 
teknoloji geli�tirme ve daha birçok 
konuda çe�it-
lenmektedir. 
Bu destekler, 
i�e ba�larken 
yolumuzdaki 
ta��n üstün-
den atlamak 
için iyi bir 
f�rsat sa�la-
yabilir.  
 �hracata 
ba�larken 
önümüze 
ç�kan bir 
di�er önemli 
s�k�nt� unsuru 
olan d�� 
piyasalardaki güçlü rekabet asl�nda 
bir nedenden çok sonuç. Bu reka-
betten uzak kald���m�z müddetçe bu 
rekabette geriye dü�ece�imiz a�ikar. 
Öyleyse, baltam�z� bilemeli, çad�r�-
m�zdan ç�kmal� ve sald�rmal�y�z, aksi 
halde ‘’beyaz adam’’ gelecek ve bizi 
topraklar�m�zdan sürecek. Tabi bu 
a�amada ‘’beyaz adam’’ a baltam�z� 
sallayal�m da, ‘’çekik gözlü’’ adama 
ne yapaca��z sorusu akl�m�za geli-
yor. �u anda Dünya’n�n en büyük 

4. Ekonomisi olan Çin’in son 30 
y�ldaki yükseli�i ve dünya sanayicisi 
üzerinde bir tehdit unsuru olmas� ne 
zaman son bulacak? Birçok uzman 
2020 y�l�nda Çin’in Amerika’dan 
sonra Dünya’n�n en büyük 2. 
Ekonomisi ve 2050 y�l�nda da 
Dünya’n�n en büyük ekonomisi 
olaca�� konusunda hemfikir. Öyleyse 
bu gerçekle ya�amak zorunday�z. 
Çin’in üretim maliyetleriyle yar��mak 
�u anda çok zor görünüyor. Bu 
yumu�ak taraf�m�z. Güçlü yan�m�z 
ne olmal�? Çin’de üretilen ürünler-

de hala kalite 
problemleri 
ya�anmakta ve 
Çin’in marka 
imaj� “ucuz 
ama kalitesiz’’ 
olarak dünyada 
kabul görmekte-
dir. Türk i�ada-
m� ve sanayicisi 
olarak odakla-
naca��m�z ve 
Çin’le rekabette 
ön plana ç�ka-
raca��m�z unsur 
ürün ve hizmet 
kalitemiz olmal�-
d�r. Kriz orta-

m�nda b�rak�n dünyan�n geri kalan 
k�sm�n�, Çin’e ihracat gerçekle�tiren 
i�adamlar�m�z�n hikâyelerini okuyun-
ca bunun çok da uzak bir ihtimal 
olmad��� aç�kt�r. Yeter ki zorluk ve 
güçlüklerin kendimizi geli�tirmek için 
iyi birer f�rsat oldu�unu görelim. 
 Türk sanayicisi ve i�adam� olarak 
ihracatta en zorluk çekti�imiz ko-
nulardan biri de ileti�im teknolojileri 
kullan�m�ndaki yetersizli�imiz. Maale-

sef ileti�im ça��n�n devrimi internet’i, 
sadece e-mail almak ve göndermek 
�eklinde k�s�r bir yap� içerisinde kul-
lan�yoruz. Hâlbuki kendimize do�ru 
sorular� sormak ve bunlar�n cevap-
lar�na ula�mak hiç bu kadar kolay 
olmam��t�. �hracata ba�larken, bu 
sorular� sormam�z ve cevaplamam�z 
daha i�in ba��nda bize odaklanma 
avantaj�n� getirecektir. Yapaca��m�z 
Pazar ara�t�rmas� neticesinde; ürünü-
müzün pazar� hakk�nda bilgi sahibi 
olabilir, bize rakip olan ülke pazar-
lar� ve firmalar� hakk�nda ara�t�rma 
yapabilir, ürünümüzün ihracat� s�ra-
s�nda kar��m�za ç�kacak olan yasal 
mevzuat hakk�nda detayl� fikir sahibi 
olabilir, uluslararas� ticaret anla�ma-
lar�na ula�abilir, ürünümüzün pazar� 
durumundaki ülkelerdeki ekonomik, 
sosyal ve demografik ö�eler hakk�n-
da bilgi sahibi olabilir ve ihracatta 
bize göreli avantaj sa�layacak olan 
her türlü bilgiye ula�abiliriz. 
 Bu ve benzeri sorulara verilen 
cevaplar neticesinde, ürünümüzle ve 
hizmetimizle ilgili kendimize hedef 
pazar ülkeler saptayabilir ve bu ne-
ticede çal��malar�m�z� bu hedef pazar 
ülkelerde yo�unla�t�r�p, ihracatta 
sonuç alma �ans�m�z� artt�rabiliriz. 
 Görüldü�ü üzere asl�nda ara�t�-
r�ld��� taktirde birçok problemin bir 
çözümü var. Bilgi ve ileti�im tekno-
lojisinin ya�and��� bu dönemde bu 
problemlerin çözümünü bilmek bize 
önemli avantaj sa�layacakt�r. Yeter ki 
bu i�e zaman ve emek harcayal�m. 
Yeter ki Afrika atasözünün dedi�i 
gibi ko�may� b�rakmayal�m.
Afrika’da her sabah bir ceylan 
uyan�r, en h�zl� aslandan daha h�zl� 
ko�mas� gerekti�ini, yoksa ölece�ini 
bilir. Afrika’ da her sabah bir aslan 
uyan�r, en yava� ceylandan daha 
h�zl� ko�mas� gerekti�ini yoksa aç 
kalaca��n� bilir. Aslan ya da ceylan 
bir önemi yoktur. Yeter ki güne� 
do�du�unda ko�mak zorunda oldu-
�unuzu bilin.

Ceylan kaç, 
aslan tut!

Dost Banglade� ticari i�birli�i istiyor

�lker ODABA�I
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PLAST EURASIA TÜYAP’ta
Bu y�l 21 Kas�m’da gerçekle�tirilecek fuara, otobüs organizasyonu ile üyelerin fuar� gezmeleri sa�lanacak. Fuar� gezmek 
isteyen � rmalar Plast Eurasia  bölge müdürlü�ünden ücretsiz davetiye temin edebilecekler. 

TÜYAP Tüm Fuarc�l�k Yap�m A.�. 
ve PAGEV Türk Plastik Sanayici-
ler, Ara�t�rma, Geli�tirme ve E�i-

tim Vakf� i�birli�i ile haz�rlanan PLAST 
EURASIA �STANBUL 2009 19. Ulus-
lararas� �stanbul Plastik Endüstrisi Fuar� 
19 - 22 Kas�m tarihleri aras�nda Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece-
�stanbul’da düzenlenecek.
 Türkiye’nin ve Avrasya bölgesinin 
en önemli ve en kapsaml� etkinli�i olan 
Plast Eurasia �stanbul fuar� 2008 y�l�nda 
60 ülkeden toplam 27.018 ilgili taraf�n-
dan ziyaret edildi.
 Ostim Organize Sanayi Böle Mü-
dürlü�ümüzün, SENKRON PLAST�K, 
ENERKON, ARI-�� ve ENKAR 	 rma-
lar� ile bu y�lda ortak kat�l�ml� stand�nda 
fuara kat�l�m gerçekle�tirecek. Standl� 
kat�l�m d���nda OST�M alan�nda genel 
bölge tan�t�m�, 	 rmalar�m�z bilgilerinin 
yer ald��� CD, bro�ürler ve kataloglar�n 
da��t�m� ile bölgedeki 	 rmalar�m�z�n ta-
n�t�m� gerçekle�tirilecek.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komi-
tesi taraf�ndan üç y�lda bir düzenlenen 
geleneksel Türkiye Enerji Kongreleri-
nin onbirincisi 21-23 Ekim 2009 tarih-
leri aras�nda �zmir-Tepekule Kongre ve 
Fuar Merkezi’nde yap�lacak. 
 Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve 
Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre 

Teknolojileri Kümesi olarak standl� ka-
t�l�m gerçekle�tirilecektir. Fuar ve panel-
lerin bulundu�u organizasyonda YEÇK 
haz�rlad��� sunum ile panelde yer ala-
cakt�r. 11. Enerji Kongresi önemli soru-
lar�n cevab�n� aramaya yönelik çabalar�n 
birle�ti�i bir çal��ma ortam� olacakt�r. 
Ostim’in ve Kümelenme çal��malar�m�-

z�n tan�t�m�n�n yan� s�ra gerçekle�tirdi-
�imiz ve gerçekle�tirmek istedi�imiz 
projeler fuarda kat�l�mc�lar ve ziyaretçi-
lerle payla��lacakt�r. Katk�da bulunmak 
üzere enerji ile ilgili tüm 	 rmalar�m�z�n 
ziyareti için davetiyeler kurumumuzca 
ücretsiz temin edilecektir. 
Bilgi için: 385 50 90 – 1315

 OST�M Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlü�ümüz, Milano’da düzenlenen 
EMO 2009 - Tak�m Tezgahlar� Dünya 
Fuar�’na 05-10 Ekim 2009 tarihleri ara-
s�nda  i� gezisi organizasyonu düzenle-
yecektir. Fuar program� ile ilgili detayl� 
bilgiyi Fuar ve Organizasyon birimimiz-
den alabilirsiniz.
 �ki y�lda bir Metal ��leme sektörü-
nün tart��mas�z, dünyadaki en büyük 
bulu�mas� olan EMO, bir çok görevinin 
yan�nda; en geni� �ekilde ürünlerini ser-
gilemek isteyen üreticiler için bir forum, 
ziyaretçiler için tak�m tezgahlar� endüst-
risinin geli�melerinin sergilendi�i bir 
gösteri, metal i�leme sektörü uzmanlar� 
için bulu�ma noktas�, hem ziyaretçiler 
hem de sergileyiciler için endüstrinin 
gelece�inin perspekti	 ni gözler önüne 
seren bir platformdur. Dünyan�n en ge-
ni� fuar alan�nda en geni� ürün yelpaze-
leri sergilenmektedir. 
 ÜCRET:  Seyahat Paketi; iki 
ki�i konaklamada ki�i ba��, 1600.- 
EURO, 
Tek ki�i konaklama Fark�, 420.- EURO, 
Üç ki�i konaklamada ki�i ba��, 1500.- 
EURO, Ücrete dahil olan hizmetler.
• Ankara (�zmir /�stanbul) - Milano - An-
kara (�zmir/�stanbul) ekonomi s�n�f� gidi�-

dönü� uçak bileti, Hotel  Florida, (veya 
benzeri) 5 gece oda + kahvalt�, 
konaklamalar, 
• OST�M-Esenbo�a- 
OST�M transfer-
leri, Milano’da 
Havaalan�-Otel-
Havaalan� Trans-
ferleri, Otel-Fuar 
Alan�-Otel Trans-
ferleri, (Konaklama 
grubu 15 ki�i den faz-
la oldu�u takdirde),

• Fuar Biletleri: Kombine ( Tüm gün-
ler), Vize + Vize Randevu, Sigorta, 

30.000 EURO teminatl� poliçe, 
Rehberlik Hizmeti, ücrete 

dahil olan hizmetlerdir.
• Yurt d��� Ç�k�� Fonu, 
Ö�le ve Ak�am Yemek-
leri, 25 kg. dan fazla 
bagaj ücretleri, Otelde 
extra harcamalar, �ahsi 

harcama ve giderler ücrete 
dahil de�ildir

Bilgi için: 385 50 90 – 1315

EMO Milano Fuar�’na �� Gezisi Organizasyonu

Fuar�n Ad�: SODEX-TRABZON - 
Is�tma, So�utma, Klima, Havalan-
d�rma, Yal�t�m.
Fuar�n Tarihi: 25-27 Eylül 2009
Yer: Trabzon Dünya Ticaret Mer-
kezi - TRABZON

�����

Fuar�n Ad�: A�AÇ ��LEME 
MAK�NES� 2009 22.Uluslararas� 
A�aç ��leme Makineleri, Kesici 
Tak�mlar, El Aletleri Fuar� 
Fuar�n Tarihi: 226-30 Eylül 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Mer-
kezi - �STANBUL

�����

Fuar�n Ad�: 3.Trakya Yap� ve �� 
Makinalar� Fuar�
Fuar�n Tarihi: 30 Eylül – 04 Ekim 
2009
Yer: Lüleburgaz Belediyesi Kapal� 
Ticaret Alan� – KIRKALREL�

�����

Fuar�n Ad�: 22.Uluslararas� Yap� 
2009  Ankara Fuar� - Uluslara-
ras� Yap�, �n�aat Malzemeleri ve 
Teknolojileri
Fuar�n Tarihi: 01-04 Ekim 2009
Yer: ANFA Alt�npark Fuar Mer-
kezi – ANKARA

�����

Fuar�n Ad�: ESMAK ‘2009 - 
Makine �malat� ve Otomasyon 
Teknolojileri
Fuar�n Tarihi: 01-04 Ekim 2009
Yer: Organize Sanayi Bölgesi – 
ESK��EH�R

�����

Fuar�n Ad�: CeBIT Bili�im Eura-
sia - Bilgi ve �leti�im Teknolojileri
Fuar�n Tarihi: 07-11 Ekim 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Mer-
kezi – �STANBUL

�����

Fuar�n Ad�: AIRSHOW 2009 - 
3.Sivil Havac�l�k Fuar�
Fuar�n Tarihi: 08-11 Ekim 2009
Yer: Etimesgut Türk Ku�u Tesis-
leri – ANKARA
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Türkiye 11. Enerji KongresiFUAR TAKV�M�
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Küçük �eyler

 Yakla��k 1,5 y�ld�r haz�rl�klar� sürdürülen 
yeni te�vik mevzuat� “Yat�r�mlarda Devlet 
Yard�mlar� Hakk�nda Karar�n Uygulanmas�na 
�li�kin Tebli�” ba�l��� alt�nda 28 Temmuz 
2009 tarih ve 27302 say�l� Resmi Gazete 
de yay�mlanarak yürürlü�e girdi. Yeni te�vik 
sisteminde illerin dört bölgeye ayr�ld���n� ve 
12 sektördeki büyük yat�r�mlar�n desteklenece-
�ini görüyoruz. Bu sektörler; kara ta��t�, teks-
til, konfeksiyon, deri sektörü, madencilik, t�bbi 
aletler, ilaç, elektronik hava arac�, makine 
imalat�, demiryolu, liman, transit boru hatt� 
ta��mac�l��� ve kimya sektörü olarak belirlen-
mi�. Yasa; tutar� en az 250 milyon lira olan 
yat�r�m projelerini büyük yat�r�m olarak de-
�erlendiriyor ve bu projelere kurum ve gelir 
vergisi indirimleri sa�l�yor. Keza genel olarak 
Do�u ve Güneydo�u illerinin a��rl�kta yer al-
d��� üçüncü ve dördüncü bölgelerde tar�m ve 
tar�ma dayal� imalat sanayi, konfeksiyon, deri, 
plastik, kauçuk, metal e�ya gibi emek yo�un 
sektörler de te�vik ediliyor ve destekleniyor.
 Hemen hemen tüm bölgelerde ve illerde 
a��rl�kl� olarak makine imalat�, ak�ll� ve çok 
fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral 
ürünler, kâ��t, g�da ve içecek imalat� sektörler 
te�vik ediliyor ve destekleniyor. �stanbul, An-
kara, �zmir gibi büyük illerin yer ald��� birinci 
bölgede, a��rl�kl� olarak motorlu kara ta��tlar� 
ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine ima-
lat, t�bbi hassas ve optik alet yat�r�mlar� gibi 
yüksek teknolojik alt yap� gerektiren yat�r�mlar 
destek ve te�vik kapsam�na al�n�yor ve gözeti-
liyor.
Yat�r�mc�lar�n elde edecekleri kardan %20 yerine;
Birinci bölgede %10Birinci bölgede %10
�kinci bölgede %8�kinci bölgede %8
Üçüncü bölgede %4Üçüncü bölgede %4
Dördüncü bölgede %2 Dördüncü bölgede %2 kurumlar vergisi 
ödeme avantaj� getiriliyor. Yat�r�m yapanlar�n 
sa�lad�klar� yeni istihdam için SSK i�veren 
primini;
Birinci bölgede iki y�l,
�kinci bölgede üç y�l,
Üçüncü bölgede be� y�l,
Dördüncü bölgede yedi y�l boyunca ödeme-
yecekler.
De�erlendirmemiz:De�erlendirmemiz:
Yasay� üstünkörü ana hatlar� ile bilgilerinize 
sunma�a çal��t�m. Bana göre 2009 Te�vik 
Yasas� yat�r�mc�lar�n, giri�imcilerin ve özellikle 
KOB�’lerin beklentilerini kar��lamaktan uzak 
gözüküyor. Yasa mevcut firmalara ve ken-
di ya�� ile kavrulan KOB�’lere yeni bir �ey 
getirmemi�tir. Yat�r�mc�lar�n önüne iki seçenek 
konulmu�tur.
a) Ya büyük yat�r�m yap. �stihdam yarat.
b) Veya birinci ve ikinci bölgelerde bulunan 
yat�r�m�n� üç veya dördüncü bölgeye ta��.
Türkiye’deki i�letmelerin yüzde doksan be�i 
KOB� statüsündedir. Bu i�letmeler, öngörülen 
elli milyon dolar�n üstünde yat�r�m� ve en az 
50 ki�ilik istihdam� imkân� yok gerçekle�tire-
mezler.

SON SÖZ:SON SÖZ:
Maalesef KOB�’lerin güvendikleri da�lara kar 
ya�m��t�r. KOB�’ler 2009 Te�vik Yasas�ndan 
da ç�rak ç�kar�lm��t�r. Ve kendi ya�lar� ile 
kavrulma�a, kendi çabalar� ile ayakta kalma-
�a devam edeceklerdir.

Allah KOB� sahiplerinin yard�mc�s� olsun!

Veli SARITOPRAK

Yeni te�vik 
yasas�na dair

velisaritoprak@
gm

ail.com

�lk yerli seyyar yerüstü petrol 
üretim pompas� hakk�nda bil-
gi veren �irket Müdürü Yu-

suf Tekin, üretimi Türkiye Petrol 
Ara�t�rmalar� O	 si (TPAO) için 
gerçekle�tirdiklerini ve ilk olarak 
Ad�yaman bölgesinde petrol ç�-
karmak için kullan�laca��n� söy-
ledi. Tekin, “�lk defa Türkiye’de 
gerçekle�tirilen bu üründe metal 
i�leme makineleri konusundaki 
tasar�m, mühendislik ve imalat 
birikimimizi kulland�k. Kuyudaki 
petrol rezervi sabit üretim pompa-
s� kurmaya uygun olmad��� hal-
lerde seyyar yerüstü petrol üretim 
pompas� kullan�lmaktad�r.1500–
2000 metre derinli�indeki petrol 
üretim kuyular�ndan günde 50 ile 
500 varil petrol üretmek için sey-
yar yerüstü üretim pompas� kulla-
n�l�yor. Seyyar pompa çekici araç 
ile bir kuyudan di�er bir kuyuya 
kolayl�kla nakledilir. Seyyar ye-
rüstü üretim pompas�n�n karayol-
lar�nda ula��m� da kolayd�r” diye 
konu�tu.

Yurtd���ndan da talep gelecek
 Türkiye’de petrol rezervi sa-
bit yerüstü pompas� kurmak için 
yeterli olmayan çok fazla kuyu 
bulundu�una dikkat çeken Tekin, 
“Seyyar yerüstü petrol üretim 
pompas� dü�ük ilk yat�r�m mali-
yeti ve kullan�m kolayl��� aç�s�n-
dan ülkemizde petrol ç�kar�lmas� 
konusunda önemli bir fayda sa�-
layacakt�r. Yeni yapt���m�z bu 
ürüne yurtd���ndan da talep ola-
ca��n� dü�ünüyoruz’’ dedi. 

Fark� i� felsefesinde
 Tekin, 	 rmalar�n kendilerini 
tercih etmesinin en büyük nede-
ninin i� felsefelerinde olu�turduk-
lar� farkl�l�k oldu�unun alt�n� çi-

zerek, “Çal��malar�m�zda 
iyi tasar�m,  mü-

h e n -

dislik ve imalat deneyimi ile iyi 
kalitede makine ve üretim hatlar� 
yaparak, kaliteyi uygun 	 yatlarla 
mü�terilerimize sunuyoruz. Sa-
t�� sonras� sürekli hizmet ve da-
n��manl�k uygulamalar�m�zla da 
mü�terimizi rekabetçi k�l�yoruz” 
�eklinde konu�tu.

Yeni tesis 20010’da
 Tasar�m ve üretimini tamamen 
kendi tesislerinde gerçekle�tir-
dikleri metal i�leme makineleri 
ile ilgili uluslararas� düzeyde 
yurtiçi ve yurtd��� fuarlara kat�l-
d�klar�n� kaydeden Tekin, petrol 
sanayi ile ilgili fuar ve organi-
zasyonlara da kat�larak seyyar 
yerüstü petrol üretim pompas�n�n 
tan�t�m�na a��rl�k vereceklerini 
söyledi. Tekin ayr�ca metal i�le-
me makinelerinin yan� s�ra enerji 
ve petrol sanayine yönelik yeni 
ürünlerin üretimi için daha fazla 
üretim alan�na ihtiyaç duydukla-
r�n� ve Ba�kent Organize Sanayi 
bölgesindeki üretim tesislerini de 
2010 y�l�nda devreye sokacakla-
r�n� sözlerine ekledi.

CEMATEK’in ürün yelpazesi
 CEMATEK hidrolik abkant 
presler, tek ve çift etkili k�zakl� 
hidrolik preslerin yan� s�ra delik-
li metal asma tavan için perfore 
metal üretim hatt�, s�va kö�e pro-
	 lleri için komple üretim hatlar�, 
alç�pan pro	 lleri için üretim hat-
lar� ve roll form üretim hatlar� ve 
mü�terinin taleplerine göre özel 
üretim hatlar� imalat� yap�yor.

Konstrüksiyon
 Sistemde güç üretimi dört za-
manl� ve dört silindirli dizel mo-
toru ile sa�lan�yor. Dizel motoru 
elektronik regülâtörlü olup 2000 
devirde sürekli 85 kW güç sü-
rekli güç sa�l�yor. Dizel motor 
üzerinde hidrolik platformlar�n 
arazide sabitlenmesi için hidrolik 
pompay� tahrik etmek için 25 kW 

PTO ç�k��� bulunuyor. Di-
zel motoru kav-

r a m a 

ile kay�� kasnak sistemine ba�l�. 
�anz�man ç�k���nda devir dü�ü-
rülerek k�ran ve üst bom kiri�i 
ucundaki at kafas� hareket ettiri-
liyor. Petrol ç�kar�lacak kuyunun 
özelli�ine uygun �ekilde dizel 
motoru dönü� h�z� ayarlanabili-
yor. Ayn� �ekilde at kafas� farkl� 
h�zlarda ve farkl� strok de�erle-
rinde çal��t�r�labiliyor.

SEYYAR POMPA
 NASIL ÇALI�IYOR?

 
 Komple sistem çekici araç ta-
raf�ndan çekilen 10 metre uzun-
lu�unda lastik tekerlekli, abs fren 
donan�ml� dorse üzerinde yer 
al�r. Sistem çal��t�r�lmadan önce 
dizel motorundan tahrik alan hid-
rolik sistem vas�tas�yla arka ve 
ön platformlar arazide sabitlenir. 
Konstrüksiyon: Sistemde güç 
üretimi dört zamanl� ve dört silin-
dirli dizel motoru ile sa�lan�r. Di-
zel motoru elektronik regülâtörlü 
olup 2000 devirde sürekli 85 kW 
güç sürekli güç sa�lar. Dizel mo-
tor üzerinde hidrolik platformla-
r�n arazide sabitlenmesi için hid-
rolik pompay� tahrik etmek için 
25 kW PTO ç�k��� bulunr. Dizel 
motoru kavrama ile kay�� kasnak 
sistemine ba�l�. �anz�man ç�k�-
��nda devir dü�ürülerek k�ran ve 
üst bom kiri�i ucundaki at kafas� 
hareket ettirilir. Petrol ç�kar�la-
cak kuyunun özelli�ine uygun 
�ekilde dizel motoru dönü� h�z� 
ayarlanabilir. Ayn� �ekilde at ka-
fas� farkl� h�zlarda ve farkl� strok 
de�erlerinde çal��t�r�labilir.

 Seyyar yer üstü üretim pom-
pas� petrol ç�kar�lacak kuyunun 
bulundu�u bölgeye götürüldük-
ten sonra hidrolik platformlar va-
s�tas�yla arazi zemininde teraziye 
al�n�r. Gerekli ayarlar yap�ld�ktan 
sonra otomatik olarak çal��t�r�l�r.

 CEMATEK’ten ilk: Yerli Seyyar 
 Yerüstü Petrol Üretim Pompas�

OST�M Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 y�ldan bu yana mühendislik, makine tasar�m ve 
imalat konusunda faaliyet gösteren CEMATEK, petrol sektörü için bir ilke imza att�. 
CEMATEK, Seyyar Yerüstü Petrol Üretim Pompas�n�n yurtiçinde yerli üretimini gerçekle�tirdi.






