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Kamu harcamalar uyars
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birlii
(TOBB) Bakan Rifat Hisarcklolu, ekonomideki istikrarn,
piyasadaki güveni, piyasadaki güvenin
ise üretim ve tüketim davranlarn belirlediine dikkat çekerek, “Bunlarn olmad bir ortamda kamu harcamalarn
artrmak büyüme ve istihdam art salamaz” dedi.
Hisarcklolu, Devlet Bakan Ali
Babacan’n bakanlnda Konya’da
düzenlenen Ekonomi Koordinasyon
Kurulu’nda (EKK) yapt konumada,
kamu maliyesinin, özellikle da kamu bütçe açnn, ekonomide istikrar belirleyeceini vurgulad. irketlerin gelir-gider
tahminl erinin kriz öncesi ortama göre
hazrlandna dikkat çeken Hisarcklolu, kriz nedeniyle giderler ayn kalrken,
gelirlerin beklenenin çok altnda kaldna iaret etti. Hisarcklolu, bu noktada
hükümetin irketlerin taahhütlerini zamana yayacak tedbirler almasn istedi.

“Ürün desenlerini arttrmalyz”
TOBB Bakan Hisarcklolu, ilk
alt ayda protestolu senetler tutarnda,
Türkiye’de yüzde 29 art varken, Orta

Anadolu bölgesinde bu artn yüzde
31 olduunu ifade ederek, “Bugün Orta
Anadolu’ya bakldnda temel sorunlardan birinin yerel ekonomilerdeki ürün deseninin yeterince çeitlenmemi olmasdr.
Dier bir ifadeyle, bölge ekonomisinin az

saydaki sektördeki gidiatlara bal olmasdr. Örnein, Aksaray’daki bir fabrika kepenk kapatt zaman bütün ehir ekonomisi
çökme noktasna gelebiliyor. Öncelikle bölgedeki yerel ekonomilerin üretim desenlerini arttrmalyz” eklinde konutu.
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Küçük: Önlemler ihmal edilmemeli
stanbul Sanayi Odas (SO) Yönetim Kurulu Bakan Tanl Küçük, ekonomide 2008’den
miras kalan olumsuzluklarn 2009’da iddetini artrarak devam ettirdiini belirtti.

SO

ikinci 500 büyük sanayi kuruluu raporu sonuçlarn deerlendiren Tanl Küçük, yakn zaman önce
kamuoyuna açkladklar 2009 ylnn
ilk yarsna ait ekonomik durum tespit
anketinin 2009’un ilk yarsnn, son on
yln en olumsuz dönemi olduunu ortaya koyduunu söyledi. Küçük, 2009
ylnn, rekor olumsuzluklarla kapanan
ilk çeyreinin ardndan, ikinci çeyrekle birlikte, sanayi üretiminde ve
ekonominin genelinde dipten çkn
balad yönünde iaretler alndn
hatrlatarak, “En son olarak, Haziran
aynda, sanayi üretimindeki düüün,
tek haneye gerilemesi iyimserlii güçlendirmitir. Durum tespit anketimiz
kapsamnda da yln ikinci yarsna yönelik beklentiler iyimserdir” dedi.
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“2008’i mumla ararz”
TO Bakan Tanl Küçük, “Birinci
ve ikinci 500 büyük çalmalarmzn
2008’e tuttuu ayna, 2009’un hiç olmazsa kalann kazanç hanesine yazabilmek
için yaplmas gerekenlere yönelik bir
uyar olmaldr. Önlemler ihmal edilmemelidir. Aksi takdirde, 2009 ylna ait
birinci ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluu çalmalarmzn sonuçlar, 2008’i
mumla aratr nitelikte olabilir” diye

konutu.
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Marmaral OSB’ler Gebze’de bulutu
O

SB Üst Kuruluunun OSB’lerin sorunlarn yerinde incelemek, tanmak ve ortak sorun ve çözüm önerilerini paylamak amac ile ylda birkaç
kez düzenledii Bölge Toplantlarndan
sonuncusu Kocaeli’nin Gebze ilçesinde
yapld.
Marmara Bölgesi ve civarnda bulunan
70 OSB’nin Bakan ve temsilcilerinin davet
edildii ve Sanayi ve Ticaret Bakan adna
Müstear Yardmcs Niyazi lter, Kocaeli
Valisi Sayn Gökhan Sözer ile Gebze Sanayi Odas Bakan Nail Çiler’ in de katld toplant sayg duruu ve ve stiklal
Mar’nn söylenmesi ile balad. Açl
konumasn yapmak yapan
OSBÜK
Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Ylmaz,
GOSB’un yeni Yönetim Kuruluna baarlar
dileyerek; OSB Temsilcilerinden yöresel
ve özel sorunlarnn ve çözüm önerilerinin
OSBÜK’ün çalma hedeerini belirleyeceini, Sanayi ve Ticaret Bakanlndan
onayl toplam 67.200 hektar yüzölçüme sahip 258 OSB’nin mevcut durumlarnn ne
olduunu, ayrca global krizin OSB’ler ve
sanayicilere etkilerini, yeni tevik mevzuatnda OSB’lere çok snrl olanaklar salandn, son günlerde basnda yer alan “OSB
Çöplüü” tanmlamas hakkndaki görülerini dile getirdi.

OSBÜK Bakan, BOTA’n 2009 yl
banda OSB’lere tand skontonun sfrlanmas sebebiyle OSB’lerin doal gaz
ihtiyacn karlamak amacyla OSB’ler
tarafndan kurulan OSB DOAL GAZ
A..‘nin çalmalar ve hedeeri hakknda
açklamalarda bulundu ve sözlerine tüm
katlmclara teekkür ederek son verdi.
GOSB Yönetim Kurulu Bakan Dr.
Yavuz Doan da söz alarak; baar dilekleri için teekkür etti ve Marmara Bölgesindeki OSB Temsilcileri ile OSBÜK
Yöneticilerini GOSB’ta misa r etmekten
memnuniyetlerini belirtti. Göreve gelen
yeni yönetimlerinin OSBÜK ile daha yakn çalacaklarna ve birlikte daha iyi ilere imza atlabileceine inandn belirtti.
Sanayi ve Ticaret Bakanl Müstear
Yardmcs Niyazi lter, OSB’lerin cazibe
merkezi olmas için OSBÜK raporunda
yer alan “Savunma sanayii, ar sanayi,
entegre tesis, tersane v.s. gibi özellikleri tamas sebebiyle sanayi ve ticaret bakanlndan izin alm olanlar hariç, 2.000 m2’
den büyük kapal alan gerektiren her türlü
sanayi yatrmlarnn osb’lerde kurulmasnn zorunlu hale getirilmesi” eklindeki
önerisini doru bulduunu söyledi.
Bu hususta üzerlerine düeni yapacaklarn anlatan lter, ayrca OSB’lerin dolu-

luk oranlarnn artmas, sorunlarnn çözüme kavumas için OSBÜK’e de daha çok
i dütüünü belirtti.
OSB’lerin sorunlarnn ve çözüm
önerilerini paylatklar bölümde konuan Kocaeli Gebze V. OSB Bakan
Re k Baydur, OSB’lerde sanayicilerin

ihtiyaç duyduu ara eleman sorunun
çözülmesi ve iinde uzman OSB temsilcilerinin mesleki eitim okullarnda
ders verebilmeleri konusunda skntlarn dile getirdi. Toplant OSBÜK’
ün ve Gebze OSB’nin plaket töreni ile
sona erdi.

“stihdamn Üzerindeki Yükler Kaldrlmal”
Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir, istihdamn üzerindeki yüklerin kaldrlmas gerektiini söyledi.

E

konomik gündeme ilikin açklamalarda bulunan ASO Bakan
Nurettin Özdebir, küresel kriz orta-

mnda hem yurt içinde hem de yurt dnda
üretimin zora girdiini belirterek, en kötü
günlerin geride kaldn ancak iyileme
sürecinin uzun zaman alacan söyledi.
Özdebir, “Maalesef iletmelerin bir çounun bu koullara devam edecek nefesleri,
sermayeleri kalmad, morallerini, güçlerini
tükettiler” dedi. Kamu maliyesinin önemli
açklar bulunduunu ve devletin elindeki
kt kaynaklar en rasyonel yerlere harcamas gerektiini dile getiren Özdebir, “Ancak
unu da unutmamak lazm borç ufalanarak
ödenmez, borç daha çok i yaparak ödenir’’ diye konutu.
“Reel sektör reabiliti edilmeli”
Özdebir, iç piyasay canlandracak, di-

namik tutacak, üretim gücünü muhafaza
edecek tedbirlere, desteklere, açlmlara
ihtiyaç olduunu belirterek, “Bunlarn en
banda da istihdamn üzerindeki yüklerden, enerji yatlarna, bürokrasiye kadar
bir çok yerde yeniden yaplanmamz, yeniden kendimize çeki düzen vermemiz,
reel sektörü rehabilite etmemiz lazm’’
eklinde konutu.
Elektrik zamm
Son yaplan elektrik zammna ilikin düüncelerini de dile getiren Özdebir, bunun
nihai tüketiciye yüzde 10 civarnda yansmasnn beklendiini ifade etti. Nurettin
Özdebir, Bota’n al ya da öde anlamalarndan kaynakl kullanlmayan doal

gazdan dolay bir takm mükelle yetleri
olduunu kaydederek, “Bunlar yerine

getirmede yaanan skntlar var. Yeni
bir planlama, yeni bir yat stratejisi
oluturuluyor. Doal gaz yatlarnda
yüzde 10’lar civarnda bir indirimin yaplabilecei konuuluyor. Türkiye’de
kullandmz elektriin yars her yanan 10 lambadan 5’i doal gazla üretilen elektrikten yanyor ise, bu doal
gaza yaplacak indirimin oraya yanstlmasyla sanayinin rahatlatlmas düünülüyor. Zaten gelirleri azalm olan
insanlarmzn bu mübarek Ram azan
aynda elektrik faturalarn yükseltmeden, böyle bir kombinasyon yaplsayd
bu konu çözülebilir miydi?” dedi.

Birleen KOB’ler vergi vermeyecek

“Bankalar ii yokua sürüyor”

K

üçük ve Orta Büyüklükteki
letmeler Dernei (KOBDER) Genel Bakan Nurettin Özgenç, Merkez Bankas’nn faizleri hzla indirmesine, hükümetin
harcama tutarn artrmak amacyla
vergi oranlarnda indirim yapmasna
karn, bu süreçte bankalarn kredi
vermediini kaydetti.
KOBDER Genel Bakan Özgenç açklamasnda, yaanan küresel
krizden herkesin olumsuz etkilendiini dile getirerek, “Türkiye’de ekonomik durgunluu amak amacyla
para ve maliye politikalar gevetiliyor. Merkez Bankas faizleri hzla
indiriyor, hükümet harcama tutarn
artrmak amacyla vergi oranlarnda indirim yapyor ama bankalar da
bu sürece destek olmadklarnn bariz örnei olarak, reel sektöre kredi
vermeyip, ii yokua sürdükleridir”
dedi.

urumlar Vergisi Genel Teblii
Resmi Gazete’de yaymland.
Tebli’de, KOB’lerin 31 Aralk
2009 tarihine kadar birlemeleri halinde, birlemeden doan kazançlarn Kurumlar Vergisi’nden istisna edilecei
hükme baland.
Birleme, tam mükellef iki veya
daha fazla KOB niteliindeki irketin
birleerek yeni bir anonim irket oluturulmas ya da bir veya birkaç KOB’nin
anonim irket statüsündeki dier bir
KOB’ye devrolmas eklinde tanmlanyor. Birlemenin en geç 31 Aralk
2009 tarihine kadar yaplmas ve prosedürlerin tamamlanmas gerekiyor.

KURUMLAR VERGS’NDE
BÜYÜK AVANTAJ
Normalde
Kurumlar
Vergisi
Kanunu’na göre “irketlerin birlemesi”
kurumlar vergisine tabi olduu halde;
yaplan yeni düzenlemeyle birleme halinde irketlerin ortaya çkan kazançlar
kurumlar vergisinden tamamen istisna
edilecek. Uzmanlar yeni düzenlemedeki
en önemli vergi avantajlarndan birinin
bu konu olduunu belirtiyorlar. Kurumlar vergisinde uygulanan mevcut yüzde

20 oran, yeni yapda yüzde 75’e kadar
indirimli olarak uygulanacak. Yani kurumlar vergisi oran, 3 yl süreyle yüzde
5’e kadar indirilebilecek.
KOB birlemelerinde, istihdamn
veya faaliyetin kaydrlmas gibi sadece teviklerden yararlanmak amacyla
yaplan ilemlerin bulunmas halinde,
teviklerden yararlanlamayacak. Ürün
senetlerinin elden çkarlmasndan doan kazanç, 2015’e kadar vergiden istisna edilecek.

K

“KOB’LERN SESNE
KULAK VERLMEL”
Ekonomik durgunluk nedeniyle
iç tüketimin dütüünü, çar pazar-

da al veriin durma noktasna geldiini belirten Özgenç, “Bu hareketsizlikten dolay Merkez Bankas faiz
oranlarn hzla indirip, reel sektörün
kredi taleplerine cevap verebilmesi
için, bankaclk sistemine likidite
salyor. Hükümet de vergi oranlarn düürüp iç tüketimdeki durgunluun giderilebilmesi için, bankalarn
da reel sektörün kredi musluklarn
yeniden akar hale getirmelidirler.
stihdamn artrlmas ve ekonomik
istikrarn yeniden salanabilmesi
için KOB’lerin seslerine kulak
vermelidirler. Merkez Bankas
faizleri hzla indirip reel sektöre
nakit ak salamasna ramen,
bankalarn hazine tahvillerine yönelmeleri ile reel sektöre srtn
dönmelerini kabullenmek mümkün deil. 2001 krizinde bankalar
kurtaran KOB’lere imdi bankalar
esnek yaklam göstermeyip srtn
dönmeleri ‘ahde vefaszlktr’ Bu
doru deildir. Bunlarla ilgili tedbir alnmaldr. Gerekirse hazine iç
borçlanmay yurt dndan yapmaldr ki bankalar reel sektöre yönelebilsinler” eklinde konutu.
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Kemal ÇEKÜÇ

Reel meydann
medyas…

Medya deyince aklmza gelen genel ya da yerel
yaynlarn dnda bir de sektörel yaynlarmz; dergilerimiz, gazetelerimiz, bültenlerimiz var. Biz onlara
‘reel medya’ diyelim. Onlarn aracl ile üreticinin, sanayicinin, giriimcinin ve bu kesimlere ait
meslek örgütlerinin; yani ‘reel meydan’n sesini ilk
azdan duyuyoruz. Bu yazmzn malzemesini ‘reel
meydan’n gündeminden derlediimiz alntlardan
oluturduk.

Sanayici, ankette iyimser
stanbul Sanayi Odas (SO) 2009 ilk yar sonuçlar ve 2009 ikinci yar beklentilerine
ilikin hazrlad Ekonomik Durum Tespit Anketi sonuçlarnda, iletmelerin, mevcut
durumdaki olumsuzlua ramen, 2009 ikinci yarya yönelik beklentileri iyimser çkt.



SO Yönetim Kurulu Bakan Tanl Küçük, 2009 ilk yar sonuçlar
ve 2009 ikinci yar beklentilerini
içeren “Ekonomik Durum Tespiti
Anketi” çalma sonuçlarn, SO
Odakule’de düzenledii basn toplants ile açklad. Ekonomik Durum Tespiti Anket sonuçlarna göre,
olumsuzluk yaayan iletmeler oran, 2009’un ilk yarsnda, 2008 yl
ikinci yarsna kyasla daha da artt.
Üretim, iç sat, d sat, yeni sipariler ve istihdam bata olmak üzere
ankette ele alnan be temel göstergelerde ikinci yar verileri, ilk yar
verilerine göre daha iyimser çkt.

te o sayfalara yansyanlar:

“En genelinde yenilikçilik statüko ile mücadeledir. Statüko ile mücadelede baar, kurumsal risk
alabilmeyle neredeyse doru orantldr. Demek ki
risk alma endiesi, kurumlarda yenilikçiliin balca
engelidir. Yenilikçilik kurumlarda iyileme frsatlar yaratmann da temel aracdr. Deiim onunla
salanr.”
(Nurdan Sönmez-Önce Kalite)
“Açklanan tevik ve istihdam paketinde KOB’ler
için yeterince destek olmad görülüyor. Paket daha çok büyük yatrmclar desteklerken
Türkiye’deki iletmelerin yüzde 99’unu oluturan
KOB’lere istenen destekler çkmyor.”
(Ahmet Kaplan-EGEKOBDER)
“Yeni tevik yasas bir önceki tevik yasasnn eksiklerini gidermek, salkl ve aklc bir destek program sunmak üzere hazrland. Üretici kesim, esnaf
bu paketle sunulacak destekleri anlamaya çalyor.
Uzman görüleri bile sistemi alglamaya yetmiyor.”
(Özcan Ülgener- ORSAD)
“u anda en önemli sorun üretmek ve ürettiini satabilmektir. Özellikle imalat sanayi, otomotiv
sanayi gibi içi youn, ihracat imkânlar olan, yan
sanayi kurulularna i imkân salayan iletmelere
ksa dönem için de olsa verilecek baz destekler
piyasalar derhal düzeltecektir.”
(A.Kurtcebe Altptemoçin-GRM)
“Yatrm tevikleri ülkemizde 1960’l yllardan bu
tarafa çeitli biçimlerde ve yönetmelerle uygulanmakta olup, doru biçimlerde ve bölgelerde
uyguland zamanlar ciddi katklar salayan bir
mekanizmadr. Ancak tevik sisteminde kamu
otoritesinin neyi, niye ve neden desteklediini iyi
bilmesi, ayrca firmalar, iller ve bölgeler arasnda
haksz rekabet ortam yaratmamas gerekir.”
(Sava M.Özaydemir-ASOMEDYA)
“Endüstriyel kümeler, kümeye dâhil olan iletmelere, kendi esnekliklerinden feragat etmeden, büyük
ölçekli ya da dier iletmelerle ile resmi balantlara sahip iletmeler gibiymi gibi fayda elde
etmelerini saalar.”
(Doç. Dr. Kaan Yaralolu- EGEKOBDER)
“Ankara’nn kaderi, bütün siyaset adamlarnn burada olmasndan dolay bitmek tükenmek bilmeyen
özel istek ve arzularn snrlar zorlanm olmasdr.
Bir de buna tek idarecilik yani, ‘ben yaptm oldu’
egosunu eklerseniz, ite bu günkü Ankara’y bulursunuz. Genel siyasete bakn Ankara’y görürüsünüz.
Bakent imkânlarnn boa harcand kültür ve
sanatn son sralarda yer ald bir ehir görürüsünüz. Bu konuda konseylerin, kamu kurumu ve sivil
toplum yöneticileri menfaat gözetmeden Ankara
için çalmalar, hatta mücadele etmeleri gerekmektedir.”
(Atilla zmirliolu-KEPENK)
Üretim dünyasnn sesini duyurmak üzere yayn organ kuran kurumlara ve bu yaynlara emek veren
‘reel meydan’ mensuplarna teekkür ediyoruz.
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Ankette, 2008 ikinci yarda 80.8
olan üretim endeksi, 2009 ilk yarda büyük bir düüle 61.5’e geriledi. Raporda, “Bu oran 2001 ilk yar
hariç, 1998’den bu yana karlatmz en düük deerdir” denildi.
2009 ilk yarda üretim endeksi küçüklerde 52.5, ortalarda 70.2, büyük
iletmelerde 67.7’lik oranla, 2008
ikinci yar deerlerinin oldukça altnda seyretti.

Beklentiler olumlu yönde
letmelerin ikinci yar için üretim beklentisi endeksi 121.7 çkan
ankette, “letmelerin büyük bir bölümü, 2009 ikinci yarda üretimde
daha az sorun yaamay beklediklerini göstermektedir” ifadelerine
yer verildi. Buna göre 2009 ikinci
yarda iletmelerin üretim beklenti-

si endeksi küçüklerde yüzde 114.2,
ortalarda yüzde 124 ve büyüklerde
yüzde 137.5 ile ilk yarnn çok üzerinde çkt.

stihdamda daralmann
sürmesi bekleniyor
Be temel göstergeden biri olan
istihdam için ikinci yarda da daralmann devam etmesi bekleniyor.
2008 ikinci yarsnda 76.7 olan istihdam endeksi, 2009 ilk yarsnda
yüzde 66.6ya geriledi. stihdam endeksi beklentisi ikinci yar için küçüklerde 102, ortalarda 101 ve büyüklerde 116.2
çkt. Ankette,
“stihdamdaki daralmann
2009
ikinci
yarda da devam edeceine
iaret eder nitelikte” ifadelerine yer verildi.
Anket kapsamnda, ihracat
yapan iletmelerin oranndaki deiimlerde incelendi.
Buna göre ihracatn toplam
ciro içindeki
pay
yüzde
38.4’den, yüzde
37.6’ya
geriledi. Küçük iletmelerde yüzde 42.2 olan
ihracat – ciro oran, 2009 ilk yarda
yüzde 38.5’e, orta ölçeklilerde yüzde 36’dan, yüzde 36.7’ye, büyük
ölçeklilerde yüzde 35.7’den, yüzde
37.4’e çkt. 2009 ilk yarsnda en
yüksek ihracat ciro oranna sahip
sektör yüzde 68.9 oran ile giyim sanayi oldu. En düük sektör ise yüzde
8.3 ile orman ürünleri sanayinin olduu ortaya çkt.

letmeler yine zararda
Karllk oranlarnn geçen yln
ayn dönemine göre dütüünü belirten iletmelerin oran 2008 ikinci
yarda yüzde 45.1 olurken, 2009 ilk
yarda yüzde 45 oldu. Zarar ettiini belirten iletmelerin oran 2008
ikinci yarda yüzde 23.8 , 2009 ilk
yarda yüzde 23.7’lik oranla fazla

deiim göstermediine dikkat çekilen ankette, “2008 ikinci yarda ve
2009 ilk yarda her dört iletmeden
biri zarar etmitir” denildi. Sat hede gerçekleme oranlarnn son dönemlerde dütüüne dikkat çekilen
ankette, “2008 ikinci yarda yüzde
61.8 olan sat hede gerçekleme
oran, 2009 ilk yarda yüzde
59.7’ye geriledi” ifadeleri kullanld.

Finansman sknts had safhada
Anket kapsamnda karlksz
çek ve protestolu senetle karlalan iletme orannn, yüzde 61.7’den
yüzde 71’e yükseldii ortaya çkt.
Finansman darboaznda olan iletmelerin oran yüzde 73 olduu
belirtilen ankette, “Ankete katlan
iletmelerimizin yüzde 73’ü, nansman darboaznda olduklarn bildirmilerdir. Küçük ve orta ölçekli iletmelerde sorunun daha büyük olduu
görülmektedir. lk yarda küçük ölçekli iletmelerin yüzde 68.4’ü, orta
ölçekli iletmelerin yüzde 62.2’si,
büyük ölçekli iletmelerin yüzde
33.3’ü nansman darboaz içinde
olduklarn belirtmilerdir” bilgisine
yer verildi.

Yatrmdaki olumsuz seyir
s.o.s. veriyor
Ankette, 2008 yl sonunda d
borç stounun 271 milyar dolara
ulat, bunun içinde reel sektörün
borç miktarnn 122.5 milyar dolara ulat bildirildi. Krizin yatrm
eilimini de son derece olumsuz etkiledii belirtilen ankette, “2009 ilk
yarda iletmelerin yüzde 63.3’ü, sabit sermaye yatrm yapmadklarn
belirtmilerdir. Yatrm eilimindeki
olumsuz seyir, üretim ve istihdam kapasitemiz açsndan alarm verir niteliktedir” ifadeleri kullanld. Yatrm
yapmay planlayanlarn orannn ilk
yarda yüzde 24.6’dan, ikinci yarda
yüzde 30.3’e yükseldii de belirtildi.
Yurt dnda yatrm yapmay düünen iletmelerin oran yüzde 9.5’den,
yüzde 7.5’e geriledi. D piyasadan
alnan iptal oran ilk yarda yüzde
27.2’ye gerilerken, ikinci yarda beklenti yüzde 13.9 oldu. ç piyasadan
alnan siparilerde iptal oran ilk yarda yüzde 33.4 olurken, ikinci yarda
beklenti yüzde 18.1 çkt. Bu sonuçlara göre, 2009 ilk yarda iç piyasa,
d piyasadan daha olumlu bir tablo
ortaya koydu.

ZTO’dan üyelerine internet üzerinden sat eitimi
zmir Ticaret Odas (ZTO), KOB niteliindeki üyelerine firmadan firmaya internet üzerinden
pazarlama ve sat ilemleri konusunda eitim verecek. AB tarafndan desteklenen ve Ulusal
Ajans tarafndan onaylanan projenin toplam bütçesi, 320 bin 885 Euro.
ZTO Yönetim Kurulu Bakan
Ekrem Demirta, yapt açklamada
“Serti kalandrlm B2B lemleri
Mesleki Eitimi” isimli projelerinin AB tarafndan destekleneceini
kaydetti. Demirta, Ulusal Ajans tarafndan kabul edilen proje ile KOB
niteliindeki üyelere rmadan rmaya internet üzerinden pazarlama
ve sat (B2B) ilemleri konusunda
eitim verileceini belirterek, “Bu
proje ile üyelerimize sat ve pazarlama ilemlerini internet üzerinden
yapmay öreteceiz ve yeni pazarlara açlmalarn salayacaz” dedi.

Demirta, Avrupa Komisyonu’nun
projeye 213 bin 53 Euro’luk hibe
vereceini dile getirdi.
Üretim sürecini hzlandryor
Proje kapsamnda gerçekletirilecek 6 eitim paketi ile öncelikle
ZTO üyesi KOB’lere B2B ilemleri konusunda mesleki eitim verileceini belirten Demirta, daha
sonra bu eitim program ve proje
ürünlerinin hazrlanacak web sayfas üzerinden tüm KOB’lerin eriimine açlacan söyledi. Demirta,
“Türkiye’de internet üzerinden sat
denildii zaman ilk akla gelen B2C
olarak adlandrlan direkt müteriye

sat. Ama en az onun kadar önemli olan
iletmeler arasndaki internetteki ticaret
yani B2B. Dünyada says hzla artan
sayda rma üretim sürecinde ihtiyaç
duyduu ara mallar, hizmetleri B2B
yoluyla, internet üzerinden dier rmalardan tedarik ediyor. Bu yöntem üretim
sürecini hzlandrrken, maliyetleri de
düürüyor. Ticari hayatta giderek yerini
salamlatran B2B konusunda üyelerimiz aldklar bu eitim ile bir adm öne
geçme imkan bulacak” diye konutu.
Bakan Demirta, eitime katlmak isteyen üyeler için ksa bir süre sonra duyuru yaplacan da sözlerine ekledi.
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zmirli sanayicilerden OSTM ziyareti
zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Üyeleri, kümelenme projeleri konusunda bilgi almak üzere
Ostim’i ziyaret ettiler. AOSB heyeti Ostim Yönetim Kurulu Bakan, OSB Müdürü ve küme koordinatörleri ile bir araya geldi.

H

eyet halinde Ankara’ya
gelen ve OSTM’de ki
faaliyetleri yerinde gözlemleyen zmir’li sanayiciler,
Bakan Aydn’dan bölgedeki
çalmalar ve Organize Sanayi
konusundaki planl faaliyetler
hakknda bilgi aldlar. Bakan
Aydn, heyet üyelerinin istei
üzerine OSTM’de ki kümelenme
sistemini ve bu sistemin rmalar
üzerindeki etkilerini ayrntlaryla dile getirerek, “OSTM’i bir
marka haline getirebilmek adna,
rekabetçi ve sürekli gelecei göz
önünde bulunduran bir yap oluturma gayretindeyiz. Hangi sektör
olursa olsun, konuyla ilgili bütün
aktörleri ayn platformda toplamaya çalyoruz. Bu noktada

üniversitelerle ve uzman isimlerle
çalmalar yapyoruz” dedi.
Laar icraata tadk
Yenilenebilir enerji, temiz
enerji konusunda OSTM olarak
youn çalmalar yürüttüklerinin
altn çizen Bakan Aydn, “Yeni
idare binamz temiz enerji konseptine uygun olarak yaptk. Bu
bina Türkiye’de hiç olmayan bir
bina. Temiz enerji konusunda ki
bütün laar icraata tadk. Güne
pilleri üretimi üzerine üniversitelerle çalmalarmz var. Tasarmndan kullanlan bütün malzemelerine kadar tamamyla yerli bir rüzgar
türbini üretilmesini salamaya çalyoruz. Gelecek vadeden bu alanda sektörle alakal bütün aktörleri
buluturma gayretindeyiz” dedi

zmir Atatürk Organize Sanayi olarak henüz yolun banda
olduklarn ve OSTM’in tecrübelerinden yararlanmak istediklerini
belirten AOSB Aratrma Gelitirme Sorumlusu Buket Pikin, AOSB olarak Makine, Metal ve Döküm Sektörleri Rekabet Gücünün
Küme Yaklam ile Artrlmas
ve Elektronik Ticaret ile zmir’in
Dünya’ya Açlm konularnda hazrlam olduklar 2 projenin zmir
Kalknma Ajans’ndan (ZKA)
destek almaya hak kazandn belirtti. Pikin, OSTM’in çeitli sektörlerde kümelenme çalmalarnn
baar ile yürütüldüünü ve benzer
nitelikli bir kurumsallamay kendilerinin de gerçekletirmeye çalacaklarn söyledi.

KOB’lere 11 milyar TL yeni kredinin yolu açld
Hazine Müstearl tarafndan Kredi Garanti Fonu’na aktarlarak, bankaclk sistemi aracl ile KOB’lere kullandrlmas
planlanan 1 milyar liralk kaynan önü açld. Fon, bankalara yaklak 11 milyar lira kefalet potansiyeli imkan verecek.

S

on dönemde KOB’ler için “can
simidi” haline gelen Kredi Garanti Fonu’nun olaan genel kurulu gerçekletirildi. TOBB’dan yaplan yazl açklamaya göre, aktarlacak
1 milyar TL kaynak karlnda Kredi

Garanti Fonu, bankalara yaklak olarak 11 milyar TL kefalet potansiyeline
sahip olacak. Bu kaynak ayrca, zor
durumdaki KOB’lerin kredilerinin
yeniden yaplandrlmasnda da kullanlacak.

ABD’liye göre ekonomimiz hala krlgan

N

ew York Times tarafndan
yaymlanan bir analizde
Türkiye’nin küresel kriz ortasnda bir destek planndan yoksun
kalmakla birlikte “hem bir ekonomik
felaketi, hem de IMF kredileri ile birlikte gelen kstlamalar bertaraf etmeyi baard” belirtilirken, “Ekonomi,
krlgan olmay sürdürüyor” yorumu
yapld.
Türkiye’nin IMF ile müzakereleri
askya almasndan sonra ekonomide
oluan baz olumlu göstergelere dikkat çekilen analizde, “Türkiye, görünüteki yenilgiyi geçici bir zafere

dönütürdü” eklinde açklamalar bulunuyor. New York Times tarafndan
“Türkiye’nin riskli bahsi” bal ile
yaymlanan analizde, Türkiye’nin
IMF ile yapt görümelere iaret
edilerek, “Bu yln balarnda Uluslararas Para Fonu ile yaplan müzakerelerde taknlan sk pazarlkç yaklam, ülkeyi küresel kriz ortasnda bir
destek planndan yoksun brakmt.
Türkiye, bir ekonomik felaketi ve
IMF kredileri ile birlikte gelen kstlamalar bertaraf etmeyi baard. Ancak
ekonomisi, krlgan olmay sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

TOBB’dan ekonomiyi güçlendirme reçetesi
TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu demokrasinin kalitesini
artrmadan ekonominin güçlenmesinin mümkün olmadn kaydetti.
OBB Bakan Rifat Hisarckl- yit ettiini ifade eden Hisarcklolu,
olu, 30 Austos ile ilgili yap- “Büyük Atatürk’ün insani deerleri
t açklamada, demokrasinin kaybetmeden, erei bir yaam tercih
kalitesini artrmadan ekonominin etmemiz konusunda yakt k, yolugüçlenmesinin mümkün olmadn, muzu aydnlatmaya devam ediyor. Hugüçlü ekonomi olmadan da kaliteli kukun her alanda egemen olduu, bademokrasinin salanamayaca vur- r, huzur ve kardelik içinde yaayan,
gusunu yapt.
Türkiye’nin kalknma düzeyinin özgüveni yüksek bir Türkiye, gelecek
demokrasi düzeyinden ayr düünü- kuaklara brakacamz en büyük milemeyecei inancn bir kez daha te- ras olacaktr” dedi.
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“nsafsz faiz düürülmelidir”
OSTM Sanayici ve adamlar Dernei Bakan Adnan Keskin, vergi borcunu ödeyemeyenlere uygulanan aylk yüzde 2.5, yllk yüzde 30 olan faizin KOB’ler ve
firmalar açsndan insafszlk olduunu söyledi.

O

STM Sanayici ve adamlar Dernei Bakan Adnan
Keskin, vergi borcunu ödeyemeyenlere uygulanan aylk yüzde
2,5, yllk yüzde 30 faizin insafszlk olduunu söyledi ve aylk faizin
yüzde 1’e düürülmesini talep etti.
Keskin yapt yazl açklamada,
ekonomik kriz nedeniyle iadam ve
sanayicilerin vergilerini ödeyemediklerini ve Maliye Bakanl’nn
Kamu Hesaplar Bülteni’nde verilen
bilgilere göre, 2008 ylnda mükelleere tahakkuk eden her 100 liralk
verginin 88,5’inin devlete yatrldn ifade etti.
Tahsilat orannda 2007’ye göre
yaklak yüzde 2’lik bir gerileme olduuna dikkat çeken Keskin, unlar
söyledi:
“Geçen yl tahsilat oran, Gelir
Vergisi’nde yüzde 85, Kurumlar
Vergisi’nde yüzde 87.2, Veraset
ve ntikal Vergisi’nde yüzde 44.9,
Motorlu Tatlar Vergisi’nde yüzde
65.2, dahilde alnan KDV’de yüzde
71.1, Özel Tüketim Vergisi’nde yüzde 97.3, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde yüzde 95.9, Damga
Vergisi’nde yüzde 79.2, harçlarda
ise yüzde 84.3’te kald.”
Tahsilât yapamyorlar
Keskin, küresel krizden dolay
sanayici ve iadamlarnn zaten i ve
tahsilât yapamadn, dolaysyla
vergilerini de ödeyemediini vurgulad. Devletin, ödenemeyen vergilere uygulad gecikme faizinin çok

büyük adaletsizlik ve insafszlk
olduunu söyleyen Keskin, “Merkez Bankas, faiz oranlarn yüzde 8.25’den 7.75’e indirdi. Vergi
borçlarna uygulanan gecikme
cezas ise aylk yüzde 2.5, yllk
yüzde 30. Merkez Bankas’nn belirledii faizin neredeyse dört kat
olan bu rakam, sanayici, tüccar ve
esnaf perian etmektedir. letme
sahipleri vergilerini ödemek öyle
dursun, cezalarn bile ödeyemiyor. Nitekim, vergi cezalarndaki
tahsilat orannn yüzde 14.9 lira
olmas bunun en bariz kantdr.
Hükümet, düen vergi gelirlerinin
acsn gecikme faizlerini yüksek
tutarak m gidermeye çalmaktadr?” diye konutu.

Tevik’te OSB aya eksik
Keskin, bir tevik paketinin iller
arasnda haksz rekabete yol açmamas gerektiini, oysa açklanan paketin rekabeti bozabilecek unsurlar
içerdiini söyledi.
Tevik yasas içinde OSB’lerin
tanmlanmamasn en büyük eksiklik olarak deerlendiren Keskin,
yatrmcnn OSB dndaki alanlara yöneleceini söyledi. Bir tarafta
OSB’ler yatrm beklerken dier
yandan verimli tarm topraklarna sanayi tesislerinin kurulacan,
devletin yol, su, elektrik, altyap gibi
konularda kaynak israfna urayacana dikkat çeken Keskin, paketin OSB’lere yatrm yaplmasna
köstek olduunu vurgulad. Paketin
güncel durgunlua çare olmadn,
iletmelerin talep daralmasna bal
olarak satlarnn dütüünü, pakette tüketimin canlandrlmasna ilikin
hiçbir önlemin bulunmadn dile
getiren Keskin, talepte bir yükselme
trendi yakalanmad sürece iadamlarnn yatrmda çekinceli davranacan vurgulad. “stanbul’daki
fabrikay , Douya tadnzda ,
stanbul’daki insan bu sefer isiz kalacak” diyen Keskin, tevikten yararlanabilmek için yl sonuna kadar
tannan sürenin, iadamlarnn yeni
yatrm yaplmas noktasnda karar
vermesine yetecek bir zaman olmadn da vurgulad.

Su havzalar kirlilikten kurtulacak

S

u havzalar, Çevre Yönetimi
Genel
Müdürlüü
ile TÜBTAK Marmara
Aratrma Merkezi birlii’nde
gerçekletirilecek 5.3 milyon
TL’lik proje ile küresel snmann
etkileri ve kirlilikten kurtulacak.
Eylem Planlar, havza baznda
tespit edilen kirlilik kaynaklarnn
ve yüklerinin ayrntl olarak
incelenmesi, çevresel altyap
durumunun tespit edilmesi,
meydana gelen kirliliin önlenmesi, havzann korunmas ve
iyiletirilmesi için havzadaki tüm
paydalarn katlm ile ksa, orta
ve uzun vadede tedbirlere yönelik çalmalarn ve planlamalarn
yaplmasn da kapsayacak.

Yeni ylda YTL tarih oluyor
Yeni Türk Liras’nn (YTL) yüzde 80’inin
piyasadan çekildii, kalan yüzde 20’nin ise
Aralk ay sonuna kadar tümüyle ortadan
kalkaca bildirildi.
2005 ylnda yaama damgasn vuran “sfr”
atma operasyonu ile tanlan YTL banknotlarn
10 Ocak 2010’dan itibaren tümüyle piyasalardan
kaldrlaca belirtildi. 4 yl süren “Yeni Türk liras
ile Türk liras” evlilii de böylelikle son bulmu
olacak. Yeni ylla birlikte Türk Liras yoluna tek
bana devam edecek. Özellikle ikili uygulamann
balad günlerden bu yana vatandalarn kafasn
kartran YTL artk tarihteki ve koleksiyoncularn
raflarndaki yerini alacak.
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“Çkarmlar”
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B

u yl Türkiye Halkla likiler Dernei
(TÜHD) ile letiim Danmanl irketleri
Dernei (DA) “letiim Hizmetleri Alglama Aratrmas” balnda ortak bir çalma
gerçekletirdi.
Çalmann üç aya var;

1. Yöneticilerin iletiime verdii önem
2. Müterilerle ilikilerde yaanan temel sorunlar
3. Akademisyenlerin iletiim eitimi hakknda
düünceleri
Genel Müdür düzeyindeki yöneticiler zamanlarnn %24’ünü kurumsal iletiime ayryorlar. ki
yl öncesinde bu oran %18’di. Üst yöneticilerin, iletiim yöneticilerinin, medya mensuplarnn
ve akademisyenlerin ortalama %91’i iletiimin i
hedeflerine ulamada önemli bir faktör olduu
cevabn veriyor, yalnz çalmann devamnda
istihdam edilen kaba tabirle “iletiimci” saysnn düük olduunu görüyoruz. çinde bulunduumuz i dünyasna göz gezdirdiimizde bu
saysal verilerin ete kemie bürünmü halini
rahatlkla bulabiliriz. Yllk cirosu çizginin üzerinde olan birçok irketin “halkla ilikiler-müteri
ilikileri-basn” departmanlar yoktur. Tüm
iletmeler iletiim politikas gerektiren telefonlar,
dilekçeler veya birebir yorumlar alrlar. Sözünü
ettiimiz birimlerden yoksun kurulularda i,
kurumda iletiim yetenei güçlü olan, fakat
bakaca bir görevi de olan ahslarla yürütülmeye çallr. Çklan yürüyüün kalitesinden söz
etmeye gerek olmadn düünüyorum. letiim
sistemi olumam her kurulu, tehlikeyi depremden sonra fark eder. Çünkü kulaklar ar
ve yanl duymutur, iletme müterinin kaygsna, kzgnlna kulak vermedii için, müteri
gitmitir, çok geç olmutur.
Aratrma verilerine tekrar dönelim;
Üst yöneticilerin %56’s iletiim harcamalarna
bütçe ayrlmas gerektiini, %48’i iletiim departmanlarnn kuruma ölçülebilir deer kattn
onaylyor.
Çoumuzun kapld ve yenik dütüü “medyatik olma” konusunda da güzel, yerinde tespitler
yaplm;
zYöneticiler veya müterilerin haber deeri
tamayan konularla medyada yer alma istei
zTüm iletiim faaliyetlerinin medya ilikileri ile
snrlandrlmas
Yukardaki tespitler tüm sektör çalanlarnn
yaresi. Medyada yer alma dndaki dier iler
(rutin ikâyetlerin cevaplanmas, kurumlar aras
iletiim, iyiletirme çalmalar, yazmalar…)
sessiz ilerleyen bir süreç olduundan, birçok
sektör çalann performans yanl deerlendirilebiliyor.
Son olarak bize görev atayan sonuçlara bakalm. letiim yöneticilerinin kendilerini gelitirmeleri gereken noktalar önem srasna göre öyle;
z Mesleki bilgi (kriz iletiimi vb.)
z Medya iletiimi
z Gündem takibi
z Ekonomi, siyaset bilgisi
z Yabanc dil bilgisi (bence sralamada daha
yukarda olmalyd)
lgilenenler için detayl bilgi; www.tuhid.org.tr
Not: Henüz erken olsa da, içine sakarin kartrlmam, gerçek ekerden bayramlarnz olsun.
ÇOK OKUMALI
Yeni Nesil Yönetim, Medicat Kitaplar, Jeffrey
Pfeffer/Robert I.Sutton
En iyi irketlerde en iyi çalanlar m çalr?
Deimemek ölmek mi demektir?
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TESK kuralszlktan dert yanyor
T

Süpermarketlerle rekabet
TESK Bakan Palandöken, her geçen
gün artan süpermarket saysnn, özellikle
son 10 ylda yüzde 400’lük bir art gösterdiine dikkat çekerek, “Bu hzl art
pazar paylarna da yansd. 1998’de yüzde 15 olan pay oranlar 2008’de yüzde
60’a yaklat. Bunlarn içinde 183 Hipermarket ise devasa ‘Alveri Merkezleri
ile beraber açlarak modern ehircilik
anlay açsndan sakncalarnn yannda, açldklar bölgede 57 meslek dalnda
çalan esnaf ve sanatkara büyük zarar
vermitir” eklinde konutu.

“craat bekliyoruz
Esnaf ve sanatkarn büyük marketlerle
rekabet etmesinin mümkün olmadn,
esnafa yönelik destek ve teviklerin verilmesi gerektiini belirten Palandöken,
unlar ifade etti: “31 Aralk 2009 tarihine kadar birleen KOB’ler için getirilen vergi avantaj zannetmeyin esnaf ve
sanatkara çkarld. Türk Ticaret Kanunu
çerçevesinde kurulan, 10 ila 250 içi çaltran büyük ticari iletmelere çkarld.
Artk bçak kemie dayanmtr. Nasihat
verilmesini, srtmzn svazlanmasn istemiyoruz, icraat bekliyoruz”

Kredi Kart Borcu
Olanlara Müjde
kart borçlarnn yeniden yaplandrlmasyla

Kredi
ilgili
bavurular için yasal süre 7 Eylül’de doldu; ancak Türkiye
Bankalar Birlii’ne (TBB) üye 14 banka ile katlm bankas Bank
Asya, tüketiciye bir frsat daha sunarak süre uzatmna gitti.

T

BB’nin açklamasna göre
ekerbank 18 Eylül’e; Akbank, Hsbc, Ing Bank, Turkish Bank, Ziraat Bankas, Garanti
Bankas ve Yap Kredi Bankas
30 Eylül’e;  Bankas 2 Ekim’e;
Vakar Bankas 4 Kasm’a;
Tekstilbank
ise
31 Aralk’a kadar bavuru kabul
edecek.  Bankas, “Kredi kart
borçlularna ikinci bir frsat sunuyoruz. Avukatlk
ücretini tarifeye
uygun olarak almak kouluyla,
yasada öngörülen
faiz oran ve vadelerden yararlanma
süresini uzattk”
açklamasn yapt. Bank Asya ise
31 Mays 2009
tarihi ve öncesinde noter kanal ile
ihtar çekilmi veya kanuni takibe
geçirilmi olan müterilerin, 30
Eylül’e kadar kart borçlarn yaplandrma bavurusu yapabileceini
bildirdi.

TESK: Süreyi bankalar deil
BDDK uzatsn
TÜRKYE Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK) Bakan Ben-

devi Palandöken, kredi kart barnda
süreyi bankalarn deil, BDDK’nn
resmi olarak 1 Ocak’a kadar uzatmasn istedi. Palandöken yapt yazl
açklamada, “Kredi kart borçlarnn
yeniden yaplandrlmas için verilen
süre doldu. Bir
kaç
bankann
kendine
göre
uzatmna gitmesi yeterli olmaz” dedi. Palandöken, öyle
devam etti: “K
redi kart borcundan kurtulmak
isteyen
vatandamz
açsndan son
derece önemli
olan bu yasadan
yararlanlmas
için süre, bankalar tarafndan
deil,
BDDK
tarafndan uzatlmal. 3.1 milyar liralk kredi kart borcunun sadece
yüzde 8’i yeniden yaplandrld. Bu,
halkn içinde bulunduu skntyla ilgili. Piyasa sknt içinde. Esnaf dört
gözle bayram bekliyor. Süre 1 Ocak
2010’a kadar uzatlmal; tüm borçlular için frsat devam ettirilmeli. Görev BDDK’ya düüyor”

arife@innocentric.com.tr

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Bakan
Bendevi Palandöken, kuralszln
esnaf ve sanatkarn sosyo-ekonomik yapsn bozduunu belirterek, “Alnmayan
önlemler esnaf ve sanatkar bitirdi. Oysa
esnaf ve sanatkarn içerisinde olmad
bir kalknma hayal olur” dedi.
TESK Genel Bakan Bendevi Palandöken, son dönemde yaanan gelimelere
ilikin yapt deerlendirmede, esnaf ve
sanatkarn KOB’ler için getirilen vergi
avantajnn dnda tutulduunun altn
çizerek, yeni düzenlemenin Türk Ticaret
Kanunu çerçevesinde kurulan, 10 ila 250
içi çaltran büyük ticari iletmelere çkarldn söyledi. “Vaatlerle, srt svazlama
ile deiim-dönüüm olmuyor. Esnafmz
artk icraat bekliyor” deerlendirmesinde bulunan Palandöken, geleneksel
sosyo-ekonomik yapnn ‘Perakendecilik
Yasas’nn çkarlmamas nedeniyle hzla
bozulduunu ifade etti. Palandöken, “Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen
kesim üphesiz esnaf ve sanatkarmzdr.
Birde yapsal olarak yanllarn düzeltilmemesinden yani piyasay düzenleyecek
Perakendecilik Yasas’nn hala çkarlmamasndan doan haksz rekabetin
olumsuz etkilerini de youn bir ekilde
yaamaktayz. Alnmayan bu önlemler
esnaf ve sanatkar bitirme noktasna getirmitir” diye konutu.

Patent Veritabanlarnn
KOB’lere Yarar Nedir?

Arife Ylmaz
vrupa Patent Ofisi’nin geçtiimiz yllarda yaptrd bir
çalmaya göre, patent veritabanlarnda yer alan teknik bilginin %80’i baka kaynaklarda yer
almayan bilgilerdir. Dolaysyla yeni
ürün/süreç gelitirirken, iletme içi
teknik problemlere çözüm aranrken
patent veritabanlarnda yaplacak
aratrma bizlere baka hiçbir bilgi
kaynanda (internet, makaleler, dergiler gibi) ulaamayacamz bilgilere
ulama imkân tanr.
Patent veritabanlaryla salanlan hizmetler, “tekerlei yeniden
kefetmeyi önleme, rakipleri ve
teknolojiyi takip etme arac olarak
önemlidir. Firmalar patent dokümanlarn takip ederek, Ar-Ge ve
yeni ürün/süreç gelitirme aamasnda baka hiçbir bilgi kaynann
salayamayaca kadar maliyet
tasarrufu salayabilmektedirler.
(2000 ylnda yaplan bir çalma
patent doküman bana 13.400
AVRO tasarruf edildiini ortaya
koymutur – yani veritabannda bulduunuz, iinize yarar her
patent doküman sizi ortalama
13.400 AVRO masraftan kurtarr!).
Ancak, yeterli ve etkin kullanlmayan bu kaynak nedeniyle,
KOB’lerin gerçekletirdii ürün
gelitirme çalmalarnn %30-50
aras bir orannn aslnda daha
önce gerçekletirilmi bir iyiletirmeyi tekrarlama, çözümlenmi bir
problemi yeniden çözme çalmalardr. Avrupa’da bu duplikasyon nedeniyle ylda 17 milyon
AVRO’nun gereksiz yere harcand ortaya konulmutur. Üstelik bu
tahmin 1998 ylna aittir, günümüzde muhtemelen bu maliyetin
çok üstündedir. Ayrca ülkemizde bu
maliyetin ne kadar yüksek olduuna
dair bir çalma bulunmamaktadr.
Aada saylan konular açsndan
patent raporlaryla sizlere gönde-

A

rilen bilgileri incelemeniz, patent
dokümanlarn detayl analiz etmeniz ve “inovasyon projeleriniz için
çözümler, öneriler, deerlendirmeler”
ortaya koymanz gerekmektedir.
Bunu yaparken patent dokümanlarn listeleyebilir, ihtiyacnza uygun
olup olmadn deneyebilir, ne tür
çözüm ortaya koyduklarn tek tek
deerlendirebilirsiniz. Bu çalmay
yaparken kullanabileceiniz deerlendirme ölçütleri:
zProjeniz (ürün/süreç gelitirme, ArGe projeleriniz) için altyap oluturmalar,
zTeknik problemlerin çözümü,
zYeni fikir gelitirirken esinlenme,
zLisans m alaym, kendim mi gelitireyim? Sorularnz için yantlar,
znovasyon projelerinizde patentli
ürünleri haklarn ihlalden kaçnma,
zBakalarnn gelitirdii bilgiyi
kullanma, yani ihtiyaç duyduunuz
teknolojiyi ücretsiz transfer etme
(Türkiye’de korunup korunmadnn
detayl aratrlmas yoluyla),
zÇaltnz piyasaya yeni ürün ve
teknoloji sunan dier firmalar daha
yakndan tanma, piyasa bilgisini
gelitirme,
zletme içi teknik bilginin gelitirilmesi,
zYenilikçi projeleriniz için snaî
haklarla ilgili bavurular yaplp yaplmayacann deerlendirilmesi.
Eer patentler etkin kullanlamamsa “fikir üretme çalmas” gerçekletirilmesi, baz metotlar kullanlarak fikirlerin derecelendirilmesi ve
ardndan projelendirilmesi eklinde
olacaktr.
Patent aratrmalar, Türkiye’de
Türk Patent Enstitüsü tarafndan
sürekli sunulan hizmetlerdendir.
Tüm projeler, çalmalarnz için
bu tür aratrmalar siz de yaptrabilirsiniz.Patent dokümanlarnn
inovasyon projeleriniz için k
tutmas dileiyle.
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OSTM’de anlaml iftar yemei
OSTM Organize Sanayi Bölgesi, siyaset ve i dünyasndan önemli isimleri bir araya getiren büyük bir iftar yemei düzenledi.

O

STM’in ev sahipliinde Lale
Restoran’da gerçekletirilen iftar
yemeine Devlet Bakan ve Babakan Yardmcs Cemil Çiçek, eski Sanayi
ve Ticaret Bakan Ali Cokun, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Hilmi Güler,
Ankara Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Nurettin Özdebir, Yenimahalle Belediye Bakan Fethi Yaar, eski Yenimahalle
Belediye Bakan Ahmet Duyar, OSAD,
ORSAD ve TÜSAV Bakanlar, baz büyükelçilik temsilcileri, i ve inaat makineleri, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve
medikal kümelenmesi üye rmalar katld.

“BZE HER YERDEN
DESTEK GELYOR”
Bütün restoran’n dolu olduu iftar yemeinde OSTM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn,
OSTM tarafndan geleneksel hale getirilen iftara katlan herkese teekkür etti.
Bakan Aydn, “Bize her yerden destek

geliyor. u sofrada bizimle bu mutluluu paylaan herkese teekkür ediyorum.
Sizlerin destekleri bizleri güçlü klyor”
dedi. OSTM’de yaplan çalmalarn ve
gelinen noktada Türk ekonomisi açsndan OSTM’in öneminin çeitli görsellerle anlatld sunum eliinde konumasn sürdüren Bakan Aydn, uçak
sanayinde ilk Türk giriimcisi olan Nuri
Demira’n verdii mücadeleye de deindi.
Bakan Aydn’n konumasnn ardndan kürsüye gelen Devlet Bakan ve Babakan Yardmcs Cemil Çiçek, ekonomi
ve siyaset gündeminde yer alan konulara
ilikin bir konuma yapt. Babakan Yardmcs Çiçek, “Bugün burada bulunanlar Türkiye’nin kalknmasnda en büyük
paya sahip olanlardr” diye konutu. Çiçek, “Bizim eksiimiz ve zaafmz, bazlarn 50 sene 100 senedir, bazlarn ise
2000’li yllardan balayarak tarttmz
sorunlar çözüme kavuturamamamzdr” eklinde düüncelerini dile getirdi.

GENÇ MUCTLERE TEBRK



ftar yemeinde OSTM’in desteinde
TÜBTAK yarmasna girerek 2. olan
Ankara Üniversitesi’nin Hidroket 2 takm da yer ald. zmir’de düzenlenen yarmadan iki kupayla dönen genç mucit-

acinar@etik.com.tr

O

kullarn, özellikle de üniversitelerin bir kez daha açlmak
üzere olduu bu dönemde,
çok sorulan bir soru yine kafamz
kurcalyor:
Bir insan için okulda öretilenler ve
örenilenler mi daha önemli, yoksa
hayata atldktan sonra örenilenler
ve kazanlan deneyimler mi? Ya da,
okullarda verilen eitim hayatta ne
kadar ie yaryor?
Birçok meslek alan için geçerli
olan ve yumurta m tavuktan, yoksa
tavuk mu yumurtadan sorusu gibi
yant sürekli aranan bu soru en
çok da mühendisler için sorulmakta.
Üniversiteden, elinde mühendislik
diplomas ile ayrlan her gencimiz
kukusuz mühendistir. Ancak kendi
mesleim olan makina mühendisliinden örnek verecek olarsam, u
tür yaknmalarla karlalmas her
zaman mümkün:
“Makine mühendislii okumu,
ama kumpas okumay bilmiyor”,
“Daha kaynak yapmay bilmiyor”,
“Tezgah arzalanm, mühendis
bir ey yapmyor”
Özellikle de küçük iletme sahip
ve yöneticilerinden mühendislerle ilgili
bu türden serzenileri sürekli duyuyoruz.
Oysa bir okul (hangisi olursa
olsun) bunlarn hepsini, yani bir mühendisin yaamda karlaaca tüm
problemlerin çözümünü öretebilir
mi? Soruyu daha da doru soracak
olursak, bir insann, ya da mühendisin hayatta karsna çkacak her

Kavramlara Taklp
in Özünü Kaçrmak

Atilla ÇINAR
Makine Mühendisi

sorunun nasl çözüleceini okulda
öretmek mümkün müdür?
Elbette böyle bir ey mümkün
deildir.
Çünkü okul, yaamn özel ve
snrl süresi olan bir kesitinden
öte deildir. Oysa hayat insanln
yüzlerce yllk birikimi ile durmadan
zenginleen, hatta tüm bilimsel gelimelere ve teknolojik araçlara karn
giderek de karmaklaan bir alandr.
Bu kadar uzun zamann, farkl kültür
ve uygarlklarn, binlerce bilimsel
buluun zenginliini tayan hayatn
yannda dört be yllk üniversite
yaam nedir ki?
Kukusuz bundan okulun önemli
olmad anlam çkartlmamaldr.
Elbette ilköretimden balayarak tüm
okullar, özellikle de genç bir insann
hayata atlmadan önceki son dura
olan üniversite eitimi önemlidir.
nsan tüm bu okullarda ve nihayet
de üniversite de aldklar ile hayata

atlacak ve kendisinden beklenen ne
varsa, sahip olabildii eitim daarcndan çkarmaya çalacaktr.
Böyle olunca da, eitimin, özellikle de üniversite eitiminin daha
çok kiiyi gerçek hayata hazrlayan
bir süreç olmasn beklemenin doru
olacan düünüyorum. Tüm okullar
bitirip hayata karan kii problemlerle karlaacak. Ondan problemlere çözüm getirmesi istenecek. in
kötüsü bu problemler çou kez
daha önce, örencilik yaamnda
karlamad, kendisine hiç bahsedilmeyen problemler olacak. te tam
da burada, yani örencinin daha
önce hiç karlamad, kendisine hiç
bahsedilmeyen problemle karlat
anda yapt, onun ald eitimin
gerçek deerini gösterir.
Bir mühendis, hayatn onca
zenginlii ve karmaklndan çkp
gelen yeni bir problemle karlatnda ne yapyor: Brakp kaçyor

ler, Babakan Yardmcs Çiçek’e kupalar
takdim ettiler ve birlikte fotoraf çektirdiler. Çiçek, genç mucitleri baarlarndan dolay tebrik
ederken OSTM’e de böylesi önemli projelere
verdii destekten ötürü teekkür etti.

mu, çözüm yerine bir sorumlu mu
aryor, kopya m çekmeye çalyor,
problemi anlamaya ve çözmeye mi
çalyor, yardm m baknyor? Ya
da baka bir ey mi yapyor? te
tüm hayat belki örenilemez, hatta
bilinemez, ama problemler karsnda
ne yaplabilecei örenilebilir. Üniversitenin asl öretmesi gereken de
budur.
ODTÜ Makina Mühendislii
Bölümü’nde olurken, teknik olmayan
seçmeli ders olarak iki dönem mantk dersi almtm. u anda ODTÜ
Felsefe Bölümü’nde olan hocamz
Ahmet nam veriyordu bu dersi. Mühendislik yaammda karma çkan
hiçbir problemin çözümü bu derste
örendiklerim (ne örendiimi anlatmam da çok zor) arasnda olmad.
Ancak birçok problemle urarken
bu dersin bana kattklarnn faydasn
hissettim. Bu yazy kaleme almam
salayan nedenlerden biri de sevgili
hocam Ahmet nam’n bir yazsdr
(¹). Benim baucu yazlarmdan bir
olan bu yazda, Sayn nam özetle,
“hayat, okuldan daha zengin, daha
karmaktr. Dolaysyla hiçbir bilgi
yn, hiçbir kuram hayat içine alp,
açklayabilecek güçte olamaz” diyor.
lkokul birinci snftan balayarak, tüm
hocalarm ve örettikleri her eyi
saygyla anyorum.
(¹) Gönülden Bilime, Ahmet nam, Cumhuriyet Bilim ve Teknik Eki, 18 Mays
2007
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OSTM’li KOB mücadelesine devam ediyor?

G

erek sanayide gerekse dier i
kollarnda yaanan global daralma piyasalarda da hareketlilii
kstlad. Gelinen noktada ekonomistlerden analiz uzmanlarna kadar herkes
krizi ve etkilerini tartt.
OSTM Gazetesi olarak Ankara’nn
ve Türk sanayinin en önemli Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olan
OSTM’de krizi ve gelinen noktada rmalarn durumlarn onlarn azlarndan dinledik.
Farkl i kollarnda ayn ekonomik havay soluyan OSTM iletmelerinin
kimisi yaanan krizle birlikte kepenk
indirirken kimisi de bunu bir frsat olarak deerlendirip farkl i kollarna yöneldi.
lerleyen saylarmzda da yer vereceimiz “Firmalar ne diyor?” köemizde
konuk rmalarmza, “Ekonomik ortamdan iletmeleri ne ekilde etkilediini,
mevcut durumlarn ve ileriye yönelik
planlarn” sorduk. te OSTM’linin
azndan son durum:
“Kriz unutuldu”
Yusuf Atmaca
(Atmaca Demir Sac Sanayi Limited irketi)
“Kriz olanca gücüyle devam ediyor.
Pek çok rmann yaad gibi biz de
küçülme yaadk. Tam krizin ilk belirtileri ortadan kalkyor derken Temmuz
ay ile birlikte yeni bir durgunluk yaanmaya balad. Türkiye’de uan her ey
süt liman. Kriz deil de baka konular
konuuluyor. Kriz unutuldu. Ramazan
Ay’nn gelmesiyle birlikte insanlar arasnda youn bir yardmlama duygusu
olutu ancak sanayi kesiminde ki isizlik halen had safhada. Büyük rmalar
kyda köede kalanlaryla ayakta durmaya çalyor. Bankalarla çalanlar
yani kredi borcu olanlar, küçük rmalar
bittiler. Bizler de günü kurtarmaya çalyoruz. Çok ükür yine de iletmemizin devamlln salyoruz ama en ksa
zamanda bu krizi ve etkilerini üzerimizden atmamz lazm. Aksi takdirde daha
pek çok iletme kaybolup gidecek.

“hracatç zor durumda”
Mustafa Kemal Aksu
(TMSAN Teknik naat ve Makine Sanayi):
Geçtiimiz Eylül ayndan 2009 ylnn ilk aylarna kadar her ey tam manasyla sfrd. Daha sonra cepten yemek
yerine karllk oran sfr olan iler aldk
ve 7 aydr da bu ekilde çalmalarmz
sürdürüyoruz. Krizin etkileri bana göre
halen ilk günkü gibi devam ediyor. u
anda bütün iletme ful çalyor gibi gözüküyoruz ama karllk oran hiç yok.
Yaklak 40 yldr bu iin içindeyim.
Çok kriz atlattm ama bu çok farkl.
Eskiden sadece ülke olarak krizi yaar
ve ksa zamanda atlatrdk. imdi ise
bu küresel dalgalanmay amak kolay
olmuyor. Ben yurt d ile i yapan ihracatç bir rmaym. Hükümetin ve
Merkez Bankas’nn döviz politikas tabiri caizse ihracatçnn belini büküyor.
Dövizi çok alt noktalarda tutuyorlar.
Bu konuda reel kurlarn uygulanmas
gerekiyor. Ylbana kadar da piyasalarda herhangi bir deiikliin olacan
sanmyorum. Ancak ylbandan sonra
neler olur onlar da kestirmek zor.

günden bu yana pek çok esnafn ticari
hayat sona erdi. Çeki yazlanlar, itibar
kaybedenler kepenk indirdi. Ayakta kalanlar, yoluna devam ediyor.
Ürün yelpazemiz belli. Üretimde
daralmaya, küçülmeye gidemiyoruz.
Maliyetlerde belli bu noktada da yapabileceimiz bir ey yok. Mücadelemizi
sürdürüyoruz. 2009 yl sonundan da
pek fazla bir beklentimiz yok. 2010 yl
için büyüklerimizin olumlu düünceleri
var ama nedense biz bu olumlu havay
sezemiyoruz. Özellikle de u son zamanlarda ekonomi ve kriz gündemdeki
yerini iyice yitirdi. Ekonomiden baka
her ey konuulur hale geldi. Biz esnaflarn halinden anlamyorlar.

Cengiz Biçer
(Onur Kimya)
Kriz kelimesi artk her ekliyle hayatmzn içinde. Uzun süredir ilerimiz
yar yarya dütü. Bununla birlikte tahsilatlarda da gecikmeler oluyor. Haliyle
giderlerimizi karlayabilmek ve üretime devam edebilmek için kredi kullanmak zorunda kalyoruz. Bu durum
karll sfra indiriyor. Bir lira para kazanacaz bankasndan tutun da aklnza
gelen herkesle paylamak zorunda kalyoruz. Krizi hissetmeye baladmz

“Krizin bize zararlar olmad da deil. Örnein piyasada oluan nakit ihtiyacndan dolay bizim almlarmzda
nakde döndü. Maliyet kalemleri nakit
para ile dönmeye balad. Çaltmz
rmalara uyguladmz vadelendirme
süresi ne kadar uzarsa biz de o kadar
zarar ettik. Yani ne kadar tolerans o
kadar zarar. Kriz bizi en çok bu noktada etkiledi.”

Çürük elmalar kayboldu

Haberin banda da belirttiimiz
üzere ekonomik kriz bütün iletmelerin,
rmalarn belini bükmedi. Krizle birlikte i verimliliini artran ve çalma
kapasitesini yükselten rmalarda oldu.
te buna bir örnek :

“Birden fazla i
koluna ayrldk”
“Kazanacamz 1 tl’yi
herkesle paylayoruz”

Piyasada nakit ihtiyac var

Mustafa Çplak
(ANKAMET Sergileme Sistemleri):
“ yaptmz sektör krizin kapsama
alan dnda kalyor. Aksine kriz bizim
iimize yarad desem yalan olmaz. Sergileme, tantm sistemleri üzerine çaltmz için dier rmalarn özellikle bu
kriz döneminde bize daha fazla ihtiyac
oluyor. Yaptmz çeitli tantm ve
promosyon ürünler var. Alclar özellikle krizin etkisini en aza indirebilmek
için tantm ve sergileme sistemlerine
yöneliyorlar. Bunun avantajlarn birden fazla i koluna ayrlarak da gördük.
Pazarlama amz genilettik. leriye yönelik daha farkl projelerimiz ve
umutlarmz var.

OSTM’deki rmalar darboazdan yaknsalar da hepsinin ortak bir
düüncesi var. O da kendi tabirleriyle
“çürük elma” olarak nitelendirdikleri
kesimin krizle birlikte ortadan kalkmas. Yani OSTM’li, ticari yaamn
ve ekonomik göstergelerin normale
dönmesiyle birlikte ayakta kalabilen
rmalarn yoluna devam edecei noktasnda hem kir.

Ostim’li mücadelesine
devam ediyor
Ekonomik kriz balardaki scakln yitirse de piyasalardaki olumsuz
hava halen dalm deil. lerleyen
günlerde neler olabileceini kestiremeyen rmalar belirsizlikten yana
ikâyetçiler. Önlerini görebilmek
adna somut gelimeler ve deiimler bekleyen OSTM sakinleri olumsuz ekonomik artlara ramen ticari
hayatlarn sürdürebilmek adna var
güçleriyle mücadele ediyorlar. Bizlerde onlarn verdikleri mücadelede
yanlarnda olmaya ve sorunlarn dinleyip, çözümler üretilmesi noktasnda
elimizden gelen gayreti göstermeye
devam edeceiz.
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Gül, Ulusal Nanoteknoloji Merkezini ziyaret etti

C

umhurbakan Abdullah Gül, yatrmlar düzgün bir ekilde yaplp,
öncelikler düzgün bir ekilde verildiinde Türkiye’nin daha önce teknolojiyle ilgili kaçrd safhalar bu sefer
kaçrmayacan belirterek, “nanyorum
ki Türkiye nanoteknolojide ksa bir süre
sonra dünyada ismi geçen, öncü olan ülkelerden birisi olacak” dedi.
Gül, Bilkent Üniversitesi Yerlekesindeki Ulusal Nanoteknoloji Merkezi’ni
(UNAM) ziyaret etti. Cumhurbakan
Gül’e ziyareti srasnda Devlet bakanlar
Mehmet Aydn ve Cevdet Ylmaz, YÖK

Bakan Prof.
Dr. Yusuf Ziya
Özcan,
DPT
Müstear Kemal Madenolu, TÜBTAK
Bakan Prof.
Dr. Nüket Yeti
ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Doramac elik
ettiler.
Yaklak 3 saat
süren ziyarette, yetkililerden
önce bri ng alan
Gül, daha sonra
merkezdeki birimleri gezdi ve yaplan
çalmalar hakknda bilgi ald. Nanofabrikasyon laboratuvarnda Gül’e sunum
yaplrken, bir saç telinin 10’da biri kalnlndaki bir plaka üzerindeki “Sayn
Cumhurbakanm, UNAM’a hogeldiniz” yazs bilgisayar ekranndan gösterildi ve bunun saç teline de uygulanabilecei anlatld.
Ulusal Nanoteknoloji Aratrma
Merkezi (UNAM), Devlet Planlama
Tekilat’nn desteiyle Bilkent Üniversitesi dahilinde faaliyet göstermekte olan

bir aratrma merkezi. Direktörü, Bilkent
Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr.
Salim Çrac’dr. Enstitünün inaatnda
10 milyon YTL, laboratuvar ekipmanlar içinse 15 milyon YTL olmak üzere
bugüne kadar 25 milyon YTL harcanmtr. UNAM, 8 bin 500 metrekarelik
kapal alanda toplam 62 laboratuvardan
ve malzeme bilimi ve nanoteknoloji aratrmalar için özel olarak tasarlanan akll
binasnn da 7 kattan olumaktadr. u
anda merkezin (ubat 2008) çalmalara
balad açklanmtr. Avrupa Birlii,
Tübitak, çeitli kamu kurulular ve özel
irketler tarafndan desteklenen 20’den
fazla proje üzerinde çalmalar devam etmektedir.

bulunmak.
Yapt çalmalar
• Hidrojen enerjisi’nin üretilmesi, verimli bir ekilde depolanmas ve uygulamalarda kullanlmasn salama.
• Biyomimetik ürünler tasarlama
• Bor’un farkl alanlarda kullanlmasn
salama.
• Nanoteknoloji tabanl akll tekstil
ürünleri.

Misyonu
• Türkiye’nin nanoteknoloji çann gerisinde kalmamasn, aksine öncülerinden
birisi olmasn salamak.
• D ülkelere beyin göçünü önlemek
ve tersine beyin göçünü balatmak.
• Nanoteknoloji konusunda uzman insanlar yetitirmek.
• Teknoloji üreterek ülkenin refahna
ve kalknmasna katkda bulunmak.
• Nanoteknolojik ürün üreten irketler
kurmak.
• Üniversite sanayi ibirliine katkda

ODEM istihdamda fark yaratyor
OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi iki yeni mesleki eitim projesi daha balatarak sizlik rakamlarnn
bir türlü düme eilimi göstermedii ülkemizde bu önemli soruna çözümler üretmeye devam ediyor.

K

üresel ekonomik kriz nedeni
ile pek çok irket tarafndan
çalanlarn iine son verilmeye devam edilirken yetitirdii
nitelikli ara elemanlara i imkanlar
yaratan OSTM Danmanlk ve Eitim Merkezi, ülkemizdeki esas sorunun çalacak i olmamasndan da öte
iin nitelikleri ve sanayinin ihtiyaçlar
dorultusunda yetimi personel bulunamamas olduunun önemine vurgu
yaparak yeni i ve istihdam olanaklar
yaratmaya devam ediyor.
Okul- Sanayi birlii
ODEM, son olarak Türkiye  Kurumu destekli fonlar kapsamnda 3
Austos 2009 itibari ile iki yeni mesleki eitim projesini daha hayata geçirdi.
Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi
ortakl ile yürütülen projelerin açl
organizasyonu eitimlerin verildii
Yenimahalle EML konferans salonunda yapld. Kursiyerlerin, KUR
yetkililerinin, OSTM Yönetiminin ve
OSTM’den bir çok sanayicinin katld açl toplantsnda OSTM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Bakan Orhan AYDIN, Okul-Sanayi
birliinin önemine dikkat çekerek
40. Yllarnda ayn hedef ve misyon
dorultusunda hareket eden Yenimahalle EML ile bu çalmay gerçekletirmekten duyduklar memnuniyeti
dile getirdi. Okul Müdürü Mustafa
DAÇI’da sanayinin ihtiyaçlar dorultusunda verilecek mesleki eitimlerin ve bu tür proje çalmalarnn ülke
ekonomisine ve istihdam sorununun
çözümüne katklarna deinerek bu tür
faaliyetleri artrc çalmalar yaplmasnn önemini vurgulad.
Bilgisayar Destekli Makine malat
(CNC Programcl ve Operatörlüü)
ve Bilgisayar Destekli Çizim Tasarm (Makine Ressaml) alanlarnda

30’ar kii olmak üzere toplam 60 kiiye ilgili projeler kapsamnda mesleki
eitim verilerek i hayatna kazandrlmalarnn hedeendii projeler ile
ilgili ODEM Genel Müdürü M.Burcu
ÖZTÜRK unlar söyledi: “Açlacak
Mesleki eitim kurslaryla, i bulmakta zorlanan kiilere bata OSTM’li iletmeler olmak üzere sanayi de ihtiyaç
duyulan mesleklerde nitelik kazandrmay ve istihdam edilmelerini salamay hedeiyoruz”
Nitelikli eleman arayan “ODEM” e
Mesleki eitim projeleri kapsamnda kursiyerlere bir yandan mesleki
eitim verilirken bir yandan da günlük
yemek ve yol ihtiyaçlarn karlamak
üzere günlük 15,00 lira ücret ödeniyor.
Ayrca kursiyerlerin i kazas ve meslek hastalklarna kar sigortalar da
proje kapsamnda karlanyor. Ekonomik, sosyal, mesleinin geçerliliinin
kalmamas ya da herhangi bir meslei
olmamas nedeniyle istihdam d kalm genç isizlere kendilerine uygun
mesleki yeterlilikler kazandrarak çalma olana yaratlan bu ve benzeri
projeleri ile OSTM Danmanlk ve
Eitim Merkezi istihdamda fark yaratmaya devam ediyor. “Nitelikli teknik
ara eleman ihtiyacm var ama bir türlü
istediim niteliklere sahip çalan bulamyorum” diyen tüm iletme yetkilileri OSTM Danmanlk ve Eitim
Merkezi’ne bavurabilir.
OSTM Danmanlk ve Eitim
Merkezi; 385 01 66 – 385 73 13
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Sal ve Güvenlii konusunda
yasal kaynaklarmz nedir?
Bu konuda önemle vurgulanmas gereken nokta,  Sal ve
Güvenliinin yeni bir konu olmaddr.  Sal ve Güvenlii, 1970
lerden balayan bir süreçte ülkemizde varln mevzuat çerçevesinde
sürdürmektedir. Ancak son yllarda
yaanan AB uyum sürecinde daha
fazla gündeme geldiinden yeni bir
kavram gibi alglanmaktadr. Halbuki
i sal ve güvenlii esas kaynan Anayasadan alm,  Kanunu,
tüzükler, yönetmelikler ve imzalanm uluslararas sözlemeler ile an
geniletmitir. Bal bana  Sal
ve Güvenlii Kanunu çkmas yönündeki beklentilerin henüz cevap
bulamad u günlerde, yeri
salk ve güvenlik birimleri ile ortak
salk ve güvenlik birimleri hakknda yönetmelik 15 Austos 2009
tarihli 27320 sayl Resmi Gazetede
yaynlanmtr.
zPeki, iletmelerin ne yapmas gerekiyor? veren ve çalann sorumluluklar nedir? Nasl hareket etmelidir ve süreci nasl takip edebilir?
Bu yönetmelik neden yaynland?
Bu yönetmelik  Kanununun
81.maddesi uyarnca çkarlm olup
bu madde gerei iverenler, devaml olarak en az 50 içi çaltrdklar
iyerlerinde alnmas gereken i
sal ve güvenlii önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasnn izlenmesi, i kazas ve meslek hastalklarnn önlenmesi, içilerin ilk yardm
ve acil tedavi ile koruyucu salk
ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacyla, iyerindeki içi says,
iyerinin nitelii ve iin tehlike snf
ve derecesine göre;
a) yeri salk ve güvenlik birimi
oluturmakla,
b) Bir veya birden fazla iyeri
hekimi ile gereinde dier salk
personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden saylan ilerde i güvenlii uzman olan bir veya birden
fazla mühendis veya teknik eleman
görevlendirmekle, yükümlüdürler.
lgili kanun maddesinde belirtilen
hususlar, görevlendirilecek kurum ve
kurulular ile görev alacak kiilerin görev, yetki ve sorumluluklar
yaynlanan yönetmelikle açklanmaya
çallmtr.
Buna göre; devaml olarak en
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 sal ve güvenliinde
Yasal yükümlülüklerimizin
farknda myz?
Sadettin BAYSAL
Kimya MÜHENDS

az 50 içi çaltrlan iyerlerinde, i
sal ve güvenlii hizmetlerini yerine getirmek üzere iyeri salk ve
güvenlik birimi kurulur. yeri salk
ve güvenlik birimi; en az bir iyeri
hekimi ile sanayiden saylan ilerin
yapld iyerlerinde en az bir i
güvenlii uzmanndan ve yaplacak
çalmalara yardmc olmak için gerektiinde dier personelden oluur.
Peki  güvenlii uzman, yeri
hekimi, yeri salk ve güvenlik
birimi, Ortak salk ve güvenlik
birimi denildiinde ne anlyoruz?Ne
anlamalyz?Yönetmelik kavramlara
açklk getirmi ve u ekilde tanmlamtr;
 güvenlii uzman:  sal ve
güvenlii konularnda görev yapmak
üzere Genel Müdürlük tarafndan
yetkilendirilen mühendis veya teknik
eleman,
yeri hekimi:  sal ve güvenlii konularnda görev yapmak
üzere Genel Müdürlük tarafndan
yetkilendirilen hekimini,

letiimciler Medyaloji’de
letiimin her yönüyle ele alnd, bir yandan güncel gelimelerden
haberdar eden, dier yandan çeitli analiz ve aratrmalarla sektörün
nabzn tutan www.medyaloji.net, yayna girdi.
Medyaloji, “Gündem Özeti” ve “Manetler” ile gündemin nabzn tutacak,
böylece takip edenlerin güne hazr bir
balangç yapmasn salayacak. Türk
ve dünya medyasnda, en çok konuulan konularn ksa özetleri ve güne
damgasn vuran haberlerin yer ald
rapor, gündemden haberdar olmay
salayacak.

Medya ve iletiim alanlarnda
neler oluyor?
Medyaloji, medya, halkla ilikiler,
reklam, sponsorluk, kurumsal sosyal
sorumluluk, medya planlama, yaynclk, ksacas iletiimin tüm alanlarnda,
Türkiye ve dünyadaki en scak gelimelerden, annda haberdar edecek.

yeri salk ve güvenlik birimi:
yerinde i sal ve güvenlii
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan,
gerekli donanm ve personele sahip
olan birimi
Ortak salk ve güvenlik birimi:
Bir veya birden fazla iyerine i sal ve güvenlii hizmetlerini vermek
üzere iyeri dnda kurulan, gerekli
donanm ve personele sahip olan ve
Genel Müdürlük tarafndan yetkilendirilen kamu kurum ve kurulularn
ve özel hukuk tüzel kiilerini ifade
etmektedir.
dar
olduu ka m
ru
verenlerin
so
ve
a görev
çalanlarnd yönetmelik çerne
luluklar, yi anlarn kendilel
çevesinde ça alarnn sal ve
k
rinin ve ba
ri salk
sndan, iye
güvenlii aç rimi ile ortak sabi
ve güvenlik birimi tarafndan
ik
nl
ve
gü
ve
makla
lk
limatlara uy netta
k
ce
le
yö
veri
de
in
kl
e
u
yükümlü oldu desinde belirtilad
M
6.
meliin
mitir.
Yönetmeliin 5.maddesinde
iverenlerin yükümlülüklerine baktmzda amacn, önleyici ve koruyucu
hizmetlerin yerine getirilmesi ile
iyerlerinde salkl ve güvenli bir
çalma ortamn salayarak i kazas
ve meslek hastalklarnn önlenmesi
olduu anlalmaktadr.
Yönetmelik iverenlere ayn maddenin 2.fkrasyla bu yükümlülüklerini, i sal ve güvenlii hizmetlerinin tamamn veya bir ksmn
iyeri dnda kurulu ortak salk ve
güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilmeleri açsndan kolaylk
getirmitir. Ancak iverenin ortak
salk ve güvenlik biriminden hizmet
alnmas iverenin sorumluluunu
ortadan kaldrmamaktadr.

Önceliin her dünya ülkesinde
ve ülkemizde insanca yaama ve
çalma hayatna kavuulmas olmas
gerektii hepimiz tarafndan bilinen
ve arzu edilen bir gerçektir.Mevzuatn getirdii yükümlülükler, bilinen
gerçekler ve yaanan olaylarn önüne
geçilmek üzere getirilir,bir çalannz
bile varsa yükümlülükleriniz vardr
ancak baz konularda 50 says snr
olarak belirlenmi ve iletmelerin
bünyesinde yeri Hekimi ve sanayiden saylan ilerde  Güvenlii
Uzman bulundurma zorunluluu bu
sayya balanmtr.
Bu say 50 den az çalan olan
iletmelerin SG çalmalar yapmalarna gerek olmad anlamn tamamakla birlikte  Kanunu madde
77 gereince iverenler iyerlerinde
i sal ve güvenliinin salanmas
için gerekli her türlü önlemi almak,
araç ve gereçleri noksansz bulundurmak, içiler de i sal ve güvenlii
konusunda alnan her türlü önleme
uymakla yükümlü olup, iyerinde
alnan i sal ve güvenlii önlemlerine uyulup uyulmadn denetlemek, içileri kar karya bulunduklar mesleki riskler, alnmas gerekli
tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar
konusunda bilgilendirmek ve gerekli
i sal ve güvenlii eitimini vermek zorundadrlar.
unu unutmamak gerekir ki kurallar
düzen salamak için konulur.Millet
adna bunu devlet gerçekletirir ve
yasay düzenleyerek hayatmz düzenli
bir hale getirmeye çalr.Aksama
olur olmaz tartlabilir ama sanrm
unutulmamas gereken en önemli
nokta insanca yaamak istiyorsak kurallar, mevzuat uygulamak, hak ve
sorumluluklarmz bilmek ve yerine
getirmek yükümlülüündeyiz.
Yasal olarak belirtilen bu artlar OSTM  Sal ve Güvenlii
Merkezimizden talep edebilir, aklnza
taklan sorularla ilgili olarak da yine
Merkezimize ulaabilirsiniz.
Ferah bir ülke seviyesine çkabilmemiz için hepimizin ban ellerinin
arasna koyup hayatm, ailem, iim
ve ülkem adna baka ne yapabilirim
diye düünmemiz gerekir!
Yasann neresinden dolasamda bu
yükten kurtulsam gibi düüncelerin
ne bizi ne de ülkemizi bir yere
götürmeyeceinin farknda olan insanlarmzn her geçen gün artmas
dileiyle Ramazan Bayramnz tebrik
eder, kazasz çalmalar dileriz.

Ostim’e Özbeklerden de ilgi var
OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn ve Ostim Yatrm A.. Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü, Özbekistan
Türkiye Büyükelçisi Ulfat Kadirov’u
elçilik binasndaki makamnda ziyaret
ettiler. Ziyarette iki ülke arasnda yaplabilecek ibirlikleri konuuldu. Ostim
Modelinin Özbekistan’da da uygulanabileceini belirten Bakan Aydn; Sudan, Irak, Msr gibi ülkelerle yaptklar
çalmalar örnek gösterdi. Büyükelçi

Kadirov da Özbekistan’n sanayi alannda atlma ihtiyaç duyduunu belirterek
bu konuda Ostim’in örnek olmasndan
memnuniyet duyacaklarn belirtti. Özbek iadamlarnn da Ostim’i tanmas
gerektiini belirten Kadirov, bunun için
önümüzdeki günlerde OSTM Yönetimi
ile bir buluma ayarlanmas gerektiini
de sözlerine ekledi.
Aydn ve Kadirov, temaslarn sürmesi ve
karlkl ziyaretlerin gerçekletirilmesi
üzerine anlatlar.

IMF ilk Türkçe Web sitesini açt
Uluslararas Para Fonu
onu ((IMF)
“stanbul yolu” adyla ilk Türkçe
web sitesini açt.
IMF’nin ilk Türkçe indi,
ternet sitesi hizmete girdi,
aYllk Toplantlar dolan
ysyla hazrlanan sitenin
ad: stanbul Yolu. Böyle-a,,
ce, IMF’nin dilleri arasna,
e,
ngilizce, Arapça, Çince,
Franszca, Japonca, Rusça ve
rkçe
ç
spanyolca’ dan sonra Türkçe
er Böde girdi. IMF D likiler

lümü tarafn
tarafndan hazrlanan
sitede E
Eylül sonu ve
Ekim ba arasnda
sta
stanbul’da
düze
zenlenecek
olan
IMF-Dünya
B
Bankas
Yllk
T
Toplantlar’nn
y sra, kurum
yan
v dünya ekove
no
nomisine
ilikin
mak ve bilgiler
makale
al
yer alyor.
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Devlet Bakan Kavaf, ORSAD’a teekkür etti

ORSAD’n geleneksel iftar yemei Aileden Sorumlu Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf’ n yansra i dünyas ve sivil toplum
kurulularnn önde gelen simalarnn katlmyla gerçekleti. Yemekte bir konuma yapan Kavaf, ORSAD’n geleneksel
yemeklerinin günün anlamna uygun olarak gerçekletiini vurgularken, Bakan Özcan Ülgener’e teekkür plaketi verdi.

O

stim Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici ve adam Dernei’nin
(ORSAD) iftar yemei ller Bankas Sosyal Tesislerinde verildi. ftara
Ankara’da bulunan huzurevi, yurt, rehabilitasyon merkezi gibi kurumlardan
hizmet alan çok sayda yurtta katld.
ftara konuk olarak katlan Aileden Sorumla Devlet Bakan Selma Aliye Kavaf
da bir konuma yapt. Kavaf, ORSAD’a
Ramazan’n manevi havasna uygun anlaml bir iftar program düzenledikleri için
teekkür etti.
Bakan Kavaf, “Günümüz dünyasnda
irketlerin baars giderek yalnzca ticari
kriterlerle deil, topluma ne oranda katk
saladklaryla, ne kadar sosyal sorumluluk üstlendikleri ile ölçülmektedir. Türk
özel sektörü, sosyal sorumluluk bilincini
sürekli ileriye tayan ve dünyadaki gelimeleri yakndan takip eden bir yapya
sahiptir. Tüm dünyada sivil toplum örgütlerinin daha aktif olduu bir dönem
yayoruz” diye konutu.
Sivil toplum kurulularnn hem ulusal,
hem de uluslararas düzeyde çok etkin olduklarn ve bu nedenle iyi örgütlenen ve
doru planlamalar yapanlarn yarta öne
geçtiklerini vurgulayan Kavaf, “Özellikle
sanayi kurulularnn bir araya gelmesi
güçlerini birletirmesi uluslararas sahnede bu kurulularn iletiim, pazar ve

rekabet gücünü önemli ölçüde arttran
bir unsurdur. Birlikte hareket edebilme
kültürünü yerletirmemiz gerekir. Aslnda bu bizim geleneimizde zaten var”
dedi.
ORSAD Yönetim Kurulu Bakan
Özcan Ülgener de yapt konumada
Ramazan günlerinin gönüllere ayr bir
ufuk açtn, toplumun birbirinden kopmu parçalarn bir araya getirip, bütünletirdiini, herkese deiik bir his ve
kir ziyafeti verdiini söyledi. Ülgener,
“Dünya sevgisi; insanlarda bireyselliin,
iddetin, kin ve nefretin, ülkelerin igalinin, ülkelerin acmaszlnn, insanolunun acmaszlnn, sosyal dengenin
bozulmasnn, maddi deerlerin hep öne
çkmasnn ve hazzn en üst sraya oturmasnn, kayna olmutur. Bu durum
ahlaki ve manevi deerlerimizi ykma
uratmtr. Mübarek Ramazan aynn
ahsmz, ailemiz, milletimiz, ülkemiz
ve bütün insanlk için iyilik, huzur ve
bar getirmesini, bizleri manevi yönden
yüceltmesini Cenab- Allah’tan niyaz
ediyorum” dedi.
ORSAD’n geleneksel iftar yemei
konumalarn ardndan Grup Seyyah’n
sema gösterisi, ilahi ve ezgileri ile devam etti.

Bakan KAVAF Bakan ÜLGENER’ e teekkür plaketi verdi.
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Ankara Kalknma Ajans faaliyette
Kurulu yasas bir süre önce çkan Ankara Kalknma Ajans yönetim kurulu seçimlerini yaparak faaliyete geçti. Kalknma Kurulu
Bakanlna Mustafa Lale, Bakanvekilliine Balamir Gündodu seçildi. Ostim Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn Yönetim
Kurulu üyesi, Bakan Yardmcs Stk Öztuna ise katip üye seçildi.



çileri Bakanl Aratrma ve Etütler Merkezi Konferans Salonunda
yaplan ilk kurul toplantsna, Ankara Valisi Kemal Önal bakanlk etti.
DPT Müstear Yardmcs Ahmet Yaman, Büyükehir Belediye Bakan Ve-

kili Ali Gökin, DPT Bölgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Müdürü,
l Özel daresi Genel Sekreteri Adem
Ceylan, Ankara Vali Yardmcs Fahri
Aykr, Ankara Vali Yardmcs Turan
Atlamaz, il Genel Meclisi Bakan Ahmet Arslanolu, Büyükehir Belediyesi Genel Sekreter Yardmcs, Ankara
Ticaret Odas Bakan Sinan Aygün,
Ankara Sanayi Odas Bakan Nurettin Özdebir ile ilgili kurum ve
kurulu temsilcileri katld.
Vali Önal toplantnn açlnda
yapt konumada, Ankara’da kuru-

lan kalknma ajansnn kentin geleceine yön vereceini, yatrmlar yönlendirmekle kalmayp nansal destek
de salayacan ifade etti. Amaca uygun ilev kazandrlmas halinde kalknma ajansnn, “Ankara’da yeni bir
bakanlk”
gibi
hizmet vereceini dile getiren
Önal, ajansn demokratik bir yönetim sisteminin,
bütçesinin bulunacana dikkati
çekti.
Devlet Planlama
Tekilat
(DPT) Müstear
Yardmcs Ahmet Yaman da
kalknma ajanslarnn yerel inisiyatiere arlk veren yeni
bir model olduunu belirterek, kentin
vizyonunu belirlenmesinde önemli rol
oynayacan anlatt. Kalknma ajanslarnn sadece danma organ gibi çalmayacan, projelerin yürütülecei
aktif bir yapnn oluacan anlatan
Yaman, bu yapy kent konseyi, il koordinasyon kurulu gibi alglamamak
gerektiini vurgulad.
Konumalarn ardndan DPT uzman tarafndan Kalknma Ajanslarnn
oluumu, görev ve yetkileri hakknda
bir sunum yapld.

ek ÇALIKAN

sefikcaliskan@hotmail.com

G

odot’yu Beklerken, ataletine
yenilmi, sorunlar çözmek
için en ufak inisiyatif alamayan, içinde bulunduu durumdan
kurtulmak için hayali bir kurtarcya
bekleyen ve bunun gelecei güne
kadar eylemsizlik içinde bulunan
insanlar temsil eden klasiklemi bir
tiyatro oyununun addr. Toplumlar
Godot’yu beklemeye baladklarnda
hayatiyetlerini kaybederler. Hayatiyetini kaybetmemi dier toplumlar
tarafndan yönetilmeye balarlar.
Daha sonra da komplo teorileri ile
içinde bulunduklar durumu açklamaya çalarak Bizans gibi tarihin
sahnesinden çekilirler.
Ülkemizde ekonomi alannda da
Godot’u bekleyenler artt. Bekleyenlerin arasnda en bata gelen de
hükümet. Merkez Bankas raporlaryla eylemleriyle ve uyarlaryla
inisiyatif almaya devam etmektedir.
Hükümet ise adeta ilerin kendiliinden düzeleceini varsayarak tam
bir atalet sergilemektedir. Ülkemiz
2009’un ilk çeyreinde %13.8
küçülmü bulunmaktadr. Bizim
gibi ülkelerin olmaz ise olmaz
ekonomilerinin en az % 5 büyütmeleridir ki nüfus art da dikkate
alndnda en azndan yerimizde
sayalm. lk üç ayda teorik olarak
(13,8+5=)%18,8 gibi bir refah
kaybmz olmutur. Nisan Mays
ve Haziran 2009 aylarnda da
teviklerle imalat artrmaya çal-

Daha sonra gizli oylama yöntemiyle katip üyeler seçildi. Asl üyeliklere
Yasemin Eda Erdal ve Stk Öztuna,
yedek üyeliklere de sa Kocabay ile
Yakup Yaman getirildi.
Vali Önal ve kurulda yer alan en
yal 2 üyeyle divan oluturuldu. Kalknma Kurulu Bakanlna Mustafa
Lale, Bakanvekilliine Balamir Gündodu seçildi.
Toplantda, vali, büyükehir bele-

Ekonomide Godot’yu
beklerken

sak da sanayi endeksinde (nisan
%-18,5,Mays,%- 17,4,Haziran
%9,7) düü devam etmektedir.
Önümüzdeki aylarda düü oran
daha da daralacak çünkü geçen
yl baz alnan aylar zaten düüktü.
Bu rakamlara baktmzda 2009’un
ikinci yar küçülme orannn % 9
civarnda olacan tahmin edebiliriz.
Bu durumda haziran ayndan geriye
doru 12 aylk sürede ülkemiz %
-6,95 küçülmütür. Yln son iki
çeyreinde küçülmesek baa ba
gelsek bile % 5,7 küçülmü olacaz ki, bu rakam 2001 krizi ile
ayn orandr.
2001 krizindeki alan tedbirleri
göz önüne getirdiimizde bu gün
içinde yaanlan krizle ayn olduumuzu varsayarsak hükümetin
aldn varsayd tedbirlerin ne
kadar yetersiz olduu ortaya çkacaktr. Bizi bekleyen tehlike, Eylül

ve Ekim aylarnda geçen yla göre
rakamlarda herhangi bir iyileme
olmaz ise ülkemizin artk uzun
süreli bir resesyon ve deflasyon ile
kar karya kalacadr. Aylk be
milyar TL’ye çkan Sosyal Güvenlik
açklar, ödenmemi 130 milyara
varan kamu alaca mali yapmz
kökünden sarsacaktr. Bunun sonucunda ülkemizdeki siyasi istikrar da
kaybolacaktr.
Oysa içinde bulunduumuz ortam
ekonomide gerekli tedbirleri almak
için büyük frsatlar sunmaktadr.
Ancak Godot’yu bekleme psikolojisi
frsatlar görmemize engel olmaktadr. Godot’luk hale gelmek için yedi
ylda elimizden geleni yaptk:
1.
Milli Eitimde aldmz
önlemlerle dershanelerin eitim üzerideki etkisini hafifletmeye çaltk.
Sonuç, dershaneler ilkokul 4. Snfa
indi. Üniversite için dershanelere
ödenen para bir yl daha artt lise-

diye bakan, il genel meclisi bakan,
sanayi odas bakan, ticaret odas bakannn görev ald yönetim kurulu
için ``özel kesim ve sivil toplum kurulularndan 3 asl temsilci ile 6 yedek
temsilci`` seçildi. Yaplan seçimlerde
Orhan Aydn, Ayhan Sümer ve Yasemin Eda Erdal asil üyeliklere, Mehmet
Akyürek, Mehmet Özarslan, Hamdi
Necdet Çalkan, Kemal Karakoçak,
rfan Giral ve Mü t Aksoy da yedek

lerin dört yla çkmas ile.
2.
Salk sisteminde devrim yaptk, tüm halkmz her tür
hastaneden yararlanabilir hale geldi.
Salk siteminin gelirini düünmeden
giderini artrc düzenlemeler salk
sisteminin mali yapsn bozdu ve
aylk açk 5 milyar TL’ye geldi.
Salktaki açk faizleri geçecek artk.
3.
Enerjide da baml iken
ve de sanayinin ve refahn temel
girdisi enerji iken, baraj ve nükleer
santral yapmak için kredi bulamaz
iken, bir fantezi uruna duble yollara 19 milyar TL döktük.
4.
Dünyann en büyük rezervine sahip Çin’de Mac Donalt’n Bic
Mac’ 1,80 dolarken ülkemizde 3,5
dolardr. Yani dünyann en güçlü
rezervine sahip ülkesinin parasndan
bizim paramz bir kat daha pahal.
Paramz anlamsz ekilde pahal
tutarak ve sorumluluu da piyasaya
ykarak d ticaret açn patlattk,
Kobilerin istihdam ve üretim kabiliyetini yok ettik
5.
Yabanclar menkul sermaye
gelirlerinde vergiden muaf tutarken
yerlileri vergiye boduk tasarruf
alkanln azalttk. Bu sayede
bütçeyi düzelttik bununla da övündük. imdi bozulan bütçe dengesini
göstermemek için rakamlar geç
açklamaya baladk. Orta vadeli
plan bile hala açklayamadk.
Godotu’yu bekleyenler, Godot’u hak
edenlerdir.
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Aydn: “Üretemeyen ülke özgür deildir”
OSTM Yönetim Kurulu Bakan Orhan Aydn, sanayide yerli üretimi
gerçekletiremeyen hiçbir ülkenin tam manada
özgürlükten söz edemeyeceini söyledi.

A

nkara Esnaf ve Sanatkârlar
Dernei’nin yayn organ Kepenk
Dergisi’ne açklamalarda bulunan
Bakan Aydn, OSTM’de yaplan çalmalarn önemine deindi. Bakan Aydn,
yerli sanayinin bir ülkenin gelimesi için
büyük önem tadn belirterek, daima üretimden yana olunmas gerektiini
söyledi. Dünya genelinde küresel bir rekabetin yaandna dikkat çeken Bakan
Aydn, “Yerli sanayi unu yapabilir, bunu
yapamaz. Geçmiten bu yana bu tartmalar sürekli yaplyor” dedi.
Kepenk Dergisi’nin bu ayki saysnda “simsiz Kahraman” bal altnda
incelenen Türkiye’nin ilk uçak üreticisi,
sanayici ve giriimci Nuri Demira ile ilgili düüncelerini de dile getiren Bakan
Aydn, “Ülkemizde üreten yapya kar
olanlar var. thalat taraftarlar var. Biz ise
Nuri Demira’dan tarafz” dedi.
Kimse teknolojiyi ikram etmez.
Bakan Orhan Aydn, özellikle teknolojik alanda yaanan ihtiyaçlarn yerli
üretimle karlanmas gerektiine vurgu
yaparak, “Dardan kimse bunlar ikram
etmez. Kendiniz yapmadnz sürece tek-

nolojiyi ve sanayi sektörünün geliimini
be adm geriden takip etmeye mecbur
olursunuz” diye konutu.
Ankara’da kurulan Kalknma Ajans
ile ilgili düüncelerini de dile getiren Bakan Aydn, OSTM’in geçmi yllardan
bu yana kazand tecrübeleri ve yeni projelerini bu ajansn hizmetine sunacaklarn
söyledi. Bakan Aydn, Ankara Valisi’nin
bakan olduu, Büyükehir Belediye
Bakan ve Büyükehir Belediye Meclis Bakan’nn tabi üyesi olduu bir
kuruluun yönetim kuruluna seçildiklerini hatrlatarak, Ankara’y ve beraberinde Türkiye’yi daha ileri noktalara
tayabilmek için ellerinden gelen bütün çabay göstereceklerini kaydetti.
Kümelenme art
OSTM OSB’deki kümelenmenin
küresel alanda rekabet edebilmenin olmazsa olmazlarndan olduunu belirten
Bakan Aydn, dier alanlarda olduu gibi
medikal alanda da artlarn üreticiden yana
olmadn söyledi. Bakan Aydn, medikal alanda yaplacak çalmalarda üniversitelerle 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
yaptklar çalmalarn aralksz devam
edeceini sözlerine ekleyen Bakan
Aydn, “Bu konuyla ilgili alakal bütün
aktörleri iin içine sokuyoruz” dedi.
Nuri DEMRA kimdir?
Yurdun demiryolu an üstlenen kii
olduundan bu soyadn alm, bir ara ülkenin ihtiyaçlarn göz önüne alp uçak üretimine yönelerek fabrika kurmu ve kamu

kurumlarnn destek olmamas nedeniyle
fabrikasn kapatp elindeki uçaklar ‘Gök
Okulu’nda gençlere havacl sevdirmek
için kullanan sanayici ve giriimci.

Tevikler imalat
sektörüne akt

H

azine Müstearl verilerine göre,
KOB’ler, 1 Ocak - 31 Temmuz döneminde 438 milyon 617.2 bin TL
deerinde 551 yatrm tevik belgesi ald.
malat sanayinde 454 tevik belgesiyle 347
milyon 867 milyon TL’lik sabit sermaye
yatrm tevike baland.
KOB’lerin yatrm tevik belgelerinin
younlat sektörlerden bir dieri ise hizmetler oldu. Yln ilk yedi aynda KOB’ler
64 belge karlnda 56 milyon 264.4 bin
TL’lik sabit yatrm gündeme getirdi. Öngörülen istihdam ise 768 kii oldu.
Hizmetler sektöründeki tevike balanan sabit sermaye yatrmlarnn, KOB’lere
verilen tevik yatrmlar içindeki pay yüzde 12.82. Söz konusu dönemde tarm sektöründe 21 bavuruyla 20 milyon 848.3 bin
TL’lik sabit yatrm, madencilik sektöründe
11 belgeyle 11 milyon 937 bin TL’lik sabit
sermaye yatrm gerçekleti. KOB yatrmlarnda 132 milyon TL’lik sabit sermaye yatrmyla en büyük pay Marmara, en
düük pay da yalnzca 16.2 milyon TL’lik
sabit sermaye yatrm teviki ile Dou
Anadolu Bölgesi ald.

Senegal heyeti Ostim’i inceledi
S
enegal Cumhuriyeti Bakanlk Ekonomi Danman Mautaqha Ndaye
ve beraberindeki heyet Ostim’i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Bakan Orhan
Aydn ve Ostim Yatrm A. Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü ile görüüne ve
Ostim modeli hakknda bilgi alan heyet
daha sonra Ostim’deki rmalar ziyaret

etti. Senegal heyeti Ostim’in Irak’n güneyinde balatt Nasriye Projesi Organize Sanayi Bölgesi projesi hakknda da bilgiler alarak benzer sanayi bölgesinin kendi
ülkelerinde de kurulmas konusunda talepte bulundu. Senegal’in ilgili temsilcileri ile
OSTM yönetimi arasndaki temaslarn bu
yönde gelitirilecei kaydedildi.

Tüm ihaleler bu sitede

T

ürkiye’deki bütün ihaleleri duyuran yeni bir site kuruldu. “Tüm
haleler” adyla ve üyelik sistemi
ile hizmet veren site kurduu sistemle
rmalarn youn i tempolar içerisinde ihtiyaç duyduklar i frsatlarn ve
ihale duyurularn üyelerine açyor.
Yazlm sektöründe deneyimli teknik uzmanlar ve idarecilerden oluturulan rma, Çankaya – Ankara merkez
o sinde faaliyet gösteriyor. Müterilerin ilemlerini kolaylatrmak ve sorularn cevaplandrmak üzere, haftann
6 günü hizmet verdiklerini anlatan site
yetkilileri, kurduklar bir çar merkezi ile kaliteli hizmet verdiklerini
belirttiler.
hale Yazlm ve Reklam Hiz. Ltd.
ti. için etik kurallarn her zaman ticari
kayglardan önce geldiini belirten rmann baz ilkeleri unlar:
• Tüm ihaleler, tek bir site üzerinden
yayn yapar. Birbirinin kopyas siteleri
farkl görsellerle lanse ederek sizi yanltarak üye yapma kaygs tamaz.

Böyle bir duruma ancak kullanclarn
talepleri dorultusunda böyle bir ihtiyaç olumas ile olas hale gelebilir.
• Tüm ihaleler, Müterilerine gösterdii saygdan dolay onlarn daha
kullanl bir sistemde ilemlerini yapmalar için sitesine hiçbir ekilde farkl
rmalarn reklamlarn koymaz. Her
zaman kullanl, ergonomik ve ilevsel olmay hedeer.
• Tüm ihaleler, sistemi ile ilgili gerçei yanstmayan bilgiler ve istatistikler içermez. Asla yazlm üzerinden
oynamalar yaparak ziyaretçi saylarn
ve ihale saylarn yükseltmez. Firma
verdii hizmetin kalitesi ile gerekli
güveni salayacana yeterince inanç
duymaktadr.
• Tüm haleler, kurumsal bir kimlik ile hizmet sunar. Kurumsal yaps
ile kiisel faktörlerden etkilenmeden
hizmet sunmay felsefe edinmitir. Bu
nedenle muhatabnz bir kii deil sürekli büyümekte ve gelimekte olan bir
kurulutur.
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“Medikal sektöründe güçbirliinin zaman”

Mustafa ATAYAKUL
EMD Medikal Firma Orta

O

STM gibi bir sanayi ehrinde, herbiri
küçük mucizeler yaratan binlerce rma
var. OSTM’e dikkatle bakacak olursak, müthi bir enerji, bilgi birikimi,
insan gücü ve makine altyaps var.
Biz üreticiler OSTM’ in bu avantajlarndan yararlanyoruz ancak sektörde
söz sahibi olmak için artk gemisini
kurtaran kaptan mantndan çkp,
güçbirlii yapmann zamannn geldiini düünüyorum.
Bir ülkenin gelecei açsndan en
kritik 3 sektörü sayacak olsak herhalde
savunma, enerji ve medikal sektörlerini sayarz. Medikal sanayi, insan
ve toplum salna direk katkda
bulunan, stratejik öneme sahip bir
sektördür.
Medikal imalat sektörünü, tbbi
cihaz, ilaç ve kimyasallar, sarf malzemeler olarak 3 ana guruba ayrabiliriz.
Hepimizin bildii gibi, sektörün bu 3
alannda da, ne yazk ki ülkemizin ismi
dahi geçmemektedir.

Ülkemizin Tbbi cihazdaki da
bamllk oran yüzde 85’dir. Yerli
üretim sadece yüzde 15’te kalmaktadr. Yerli üreticiler olarak bizler, birçou yabanc büyük rmalarla rekabet
edebilecek düzeyde deiliz. Büyük
rmalar, Ar-Ge’ye yeterli kaynak
ayrabilmektedirler. pazar koullarn
rahatlkla istedikleri gibi yönlendirebilmektedirler. Bizler, yllardr büyük
yabanc rmalarn oyun alan haline
gelen sektörde rüzgârda savrulan
yapraklar gibiyiz. Oyunun kurallarn
onlar koyuyorlar, biz de ksk bir sesle
sesimizi duyurmaya çalyoruz. Bir
taraftan aratrma gelitirmeye milyarlarca dolar harcayan dev irketler, bir
taraftan Çinlinin, Korelinin, Hintlinin
yapt ucuz cihazlarla baetmek her
geçen gün zorlayor. Türkiye’de
üretim yapmann zorluklarn hepimiz
biliyoruz, yayoruz.
Hâlbuki TOBB un yapt bir
aratrmaya göre katma deeri en yüksek ürün gurubu tbbi cihaz imalat,
ikincisi ise ilaç imalat sektörüdür.
Bu sektörde varln sürdürebilmek için rmalar aratrmaya ve
teknolojik gelimelere dier sektörlerden daha fazla kaynak ayrmak
zorundadr. Ürettiimizi sadece
yurtiçinde deil yurtdnda satmay
hedeemeliyiz. Bu da pahal bir
yatrmdr.
Her sene milyarlarca dolarmz
insanmzn salna kavumas
ve salkl kalmas için harcanmaktadr, ve harcanmaldr bunun
aks düünülemez ancak medikal
sektörü için atlacak doru admlarla
bu parann ülkemiz içinde kalmas
salanabilir.

acortu@hotmail.com

T

ürkiye milli gelirinde rekor
bir küçülme yaad. Ekonominin küçülmesi demek
gelirin azalmas demektir. Daha
dorusu gelirdeki azalmasnn
istatistiki olarak ifadesi küçülmedir. Gelirin azalmas ise,
akabinde iyerlerinin kapanmas
sonucunu douracaktr. yerleri
kapandnda isizlik artacaktr.
Bu süreç ypratc bir süreçtir.
Toplumun motivasyonunu olumsuz etkileyen bir süreçtir.
2009 ylnn ilk çeyreinde
tarihi rekorlar krarak %14,3
orannda küçülen Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte de %7
orannda küçüldü. 2008 ylnn
son çeyreinde yaadmz
%6,5’luk daralmay da dikkate
aldmzda ekonomimiz reel
olarak üç çeyrektir küçülmektedir. Bilimsel yaklamlar, bir
ülkenin milli geliri üç aylk
dönemde iki kez üst üste reel
olarak düüyorsa durgunluktan
bahsederler.
2008 ylnn ilk yarsndan
hatrlyorum. Milli gelirimiz büyümekle birlikte piyasada bu
büyümeyi yanstan bir canllk
yaanmamakta deniyordu. imdi
de milli gelirimiz küçülmekle
birlikte piyasada bu küçülmenin olumsuz etkisini gösterecek
boyutta sknt görülmedii söylenmektedir. Nitekim tarihi küçülmeye ramen borsa artmakta
ve faizler dümektedir. Hükümetin ciddi önlem almamas
da küçülmenin toplumun geni

Globalleen dünyada artk d gelimelerden çok daha hzl etkileniyoruz. Kendimizi gelien dünyaya adapte
etmek ve hatta öne geçmek için ortak
akl iletmemiz hayati önem tayor.
OSTM gibi bir sanayi ehrinde, herbiri küçük mucizeler yaratan
binlerce rma var. OSTM’e dikkatle
bakacak olursak, müthi bir enerji,
bilgi birikimi, insan gücü ve makine
altyaps var. Biz üreticiler OSTM
in bu avantajlarndan yararlanyoruz
ancak sektörde söz sahibi olmak için
artk gemisini kurtaran kaptan mantndan çkp, güçbirlii yapmann
zamannn geldiini düünüyorum. Bu
güç birliini salamak için de, Ostim
Medikal Sanayi Kümelenmesi adyla
etkili bir organizasyon kurma giriimi
yaplmaktadr.
Kümelenme modeli, rekabet gücünü artrmak için dünyada uygulanan
çok etkili bir örgütlenmedir. Bu örgütlenme çok önemli 3 sacaya üzerinde

Açlm süreci iyi de,
kapanan fabrikalar ne olacak?

Abdullah ÇÖRTÜ

kesimini çok fazla etkilemediini göstermektedir. Genellikle
ekonomistler tarafndan dile
getirilen düü orannn azalmas ifadesi de moral düzeltmeye
dönük bilimsel yaklam olarak
dikkat çekmektedir. Mesela
%14,3 olan küçülme rakamnn
%7 olmas azaln azalmas anlamnda olumlu karlanmaktadr.
Elbette toplumun moral ve
motivasyonunu ayakta tutmak
önemlidir. Sürekli alamann
hiç kimseye faydas olmayacaktr. Fakat önemli olan nokta
yönetenlerin ve yönetilenlerin
toplumsal ve ekonomik olaylara kar duyarlln kaybetmi
olmasdr. Çünkü yönetenler duyarlln kaybettiklerinde bugün
olduu gibi tedbir almayacaklar, yönetilenler duyarllklarn
kaybettiklerinde ise gelecein
karanl iddetini artracak ve
toplum zifiri bir karanlk içinde
saduyusunu kaybetme nok-

tasna gelecektir. Hissin iptal
olmas diye bir kavram okumutum. Yani insann duygusunun
yok olmas ile ac duymak pahasna duygunun devam etmesi
arasnda bir tercih yaplmas
gerekse hangisi tercih edilmelidir? Elbette insan ac da duysa
hissinin devam etmesini isteyecektir. Esas ac olan hissin
iptal olmasdr.
Bugünlerde çevremde çok sayda iyeri kapatan müteebbisle
karlayorum. Bu say artarsa
yönetenlerimiz de toplumun
hislerinin çok uzun süre iptal
vaziyette kalamayacan dikkate
almalar gerekir.
Gerçi her ne kadar atalarmz “ate dütüü yeri yakar”
demilerse de kesinlikle ate
dütüü yeri deil hepimizin
yüreini yakmaldr. Çünkü iyerini kapatan bir müteebbisin
acs hepimizin acs olmad
takdirde millet olmamz müm-

durmaktadr. Birincisi ayn sektörden
cora olarak birbirine yakn dinamik
ve yaratc özel sektör, yani biz üreticiler.
kincisi, teknoloji, insan kayna
ve vizyon üretecek olan akademik
kurulular yani üniversiteler, üçüncüsü
bize bu ortam salayacak kamu ve
sivil toplum kurulular.
Kümelenme modelinin, hepimizin iyi bildii, dünyada çok baarl
örneklerinden biri silikon vadisi, bir
dieri Hindistan’daki yazlm atadr.
Onlar bunu bunu baardlar.
Doru yaplan ibirlii bizi baarl klacaktr. Zorluklar ve yanl koyulmu
kurallardan yaknmak yerine bunlar
lehimize ve dolaysyla ülkemizin
lehine çevirmek için bu giriime aktif
olarak katlalm.
Unutmayalm ki hiçbir mazeret
baarnn yerini tutamaz.

kün deildir. Peygamberimiz
“komusu açken tok yatan
bizden deildir” buyurduuna
göre ate sadece dütüü yeri
yakmamaldr.
Ekonomik skntlarmz yetmiyormu gibi ülkemizin evlatlarnn ehit edilmesi de yaanan
skntl süreci iyice boucu
hale getirmektedir. Bir ülkenin
gencecik evlatlarn kaybetmesi
elbette toplumun moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
Bu olumsuzluklar gidermek
için dikkatleri baka tarafa yönlendirmek aslnda hepimiz için
psikolojik ihtiyaçtr. Bu ihtiyacmzn giderilmesi de moralimizi
bozan olaylarn iddetinden daha
büyük iddette baka bir gündemle uramamzd. O da bulunmu gibi görünüyor. Açlm…
Ne açlacan merakla beklemeye baladk. Kapanan iyerimize
karlk artk hayatmzda açlan
bir eyler de olacak m bakalm!?
Gencecik askerlerimizin, en
kutsal haklar olan yaama haklar ellerinden alnrken toplumun
bir kesiminin hak peinde komas trajik ve dramatik bir ruh
halidir. Gencecik askerlerimizin
yaama hakkn ellerinden alanlarn bu açlmda taraf olmas
da sadece dramatik deil, ayn
zamanda ironik bir toplumsal
travmay göstermektedir.
Yöneticisiyle, yönetileniyle duyarllk katsaymz artt
oranda problemlerini çözen bir
toplum olacaz.
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TSKB’den YENLENEBLR kaynaklara yeni kredi
Türkiye’nin özel sermayeli ilk yatrm ve kalknma bankas TSKB,
yenilenebilir kaynaklara dayal enerji üretimi ve enerji verimlilii
alanlarnda gerçekletirilecek yatrmlar nanse etmek üzere,
Dünya Bankas’ndan 420 milyon dolar tutarnda kredi temin etti.

T

ürkiye Snai Kalknma Bankas
(TSKB) ile Dünya Bankas arasndaki Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimlilii Kredi Sözlemesi, Ankara’da
imzaland. T.C. Hazine Müstearl’nn
garantörlüünde temin edilen 420 milyon dolarlk kredi, Türkiye genelinde
özel sektöre ait rmalarn yenilenebilir
kaynaklara dayal enerji üretimi ve enerji
verimlilii alanlarnda gerçekletirecei
yatrmlarn nansmannda kullanlacak.
TSKB, söz konusu kredinin 350 milyon
ABD dolar tutarndaki bölümünü (210
milyon ABD Dolar ve 109,6 milyon
Euro) Dünya Bankas’ndan; geriye kalan

70 milyon ABD Dolar tutarndaki bölümünü ise Dünya Bankas araclyla Temiz Teknoloji Fonu’ndan (Clean Technology Fund-CTF) salad.
Gelimi Ülkeler Ligindeyiz
klim deiikliinin yol açt olumsuz etkileri yönetmek ve azaltmak amacyla kurulan Temiz Teknoloji Fonu’na
gelimi ülkeler katkda bulunuyor.
Buna karlk, Fon’un destekleyecei
yatrmlar, gelimekte olan ülkelerde
gerçekletiriliyor. Türkiye, söz konusu
Fon’un destekledii ilk ülkeler arasnda yer alyor.

K

üresel krizle birlikte ubat
aynda dip yapan ve yüzde
23.8’e gerileyen sanayi üretimi
endeksi, Mart aynda balad çk
trendini Temmuz’da da sürdürdü.
ubat’ta 84.6 puana kadar düen
endeks; Temmuz’da 110.3 puana yükseldi. Endekste 5 aylk yükseli, yüzde
30’u geçti. Sanayi üretimi endeksi bu
çk trendine ramen geçen, yln
Temmuz’una göre ise yüzde 9.2 geriledi.
Büyümenin öncü göstergesi olan
Sanayi Üretimi Endeksi, küçük bir
oranla da olsa temmuzda toparlanmaya devam etti. Türkiye statistik
Kurumu’nun açklamasna göre Sanayi Üretim Endeksi geçen yln Temmuz ayna göre yüzde 9.2 gerilemi
olmasna ramen, ‘dip nokta’ olarak
görülen ubat 2009’a göre yüzde 30
yükseldi. Sanayi Üretim Endeksi’nde
art hz, Mart-Nisan-Mays ve
Haziran’a göre ise yavalam gözüktü.
Eylül 2008’de 113.9 seviyesindeyken;
Ekim’den itibaren düüe geçen
endeks Aralk’ta 93.5, Ocak 2009’da
88.5, ubat 2009’da yüzde 23.8’lik rekor düüle 84.6 puana gerilemiti.

5 aydr atr sürüyor
Mart aynda ekonomik tedbir paketleri ve yerel seçimin getirdii
hareketlenme ile yükseli trendine
balayan, baharda ise d piyasalardan gelen olumlu haberlerle yükseli
hzn artran Sanayi Üretimi Endeksi,
5 ayda 110.3 puana kadar geldi. Martta
bir önceki aya göre yüzde 13.4 artla
96 puana, nisanda marta göre yüzde
1.4 artla 97.4 puana, maysta nisana
göre yüzde 5 artla 102.4 puana gelen
endeks, haziranda ise yüzde 7.3 artla
109.2 puana çkmt. Sanayi Üretimi
Endeksi, Temmuz aynda bir önceki yla göre yüzde 9.2 gerilemesine
ramen; hazirana göre yine de yüzde
0.9 art kaydetti.

Alt sektörlerde son durum
Sanayinin
alt
sektörleri
incelendiinde üretim; madencilik ve
taocakçlnda yüzde 0.9 artarken,
imalat sanayi yüzde 10.5, elektrik,
gaz ve su sektöründe yüzde 3.2 azald.
Ana sanayi gruplar snamasna
göre, temmuzda bir önceki yln ayn
ayna göre en yüksek düü yüzde
22.7 ile sermaye mal imalatnda

mete@inopark.com

Sanayide Toparlanma Yavalad
görüldü. Aramal imalat yüzde 10.8,
enerji yüzde 4.4, dayanksz tüketim
mal imalat yüzde 2.7 dütü. Otomotiv yüzde 27 kan kaybetti, Radyo,
TV, haberleme teçhizat ve cihazlar
imalatnda ise yüzde 36.5 art
yaand.

Otomobil üretiminde art
Austosta otomobil üretimi geçen
yln ayn ayna göre yüzde 12 artla
23 bin 805 adede, ticari araç üretimi
ise yüzde 17 artla 25 bin 640 adede
yükseldi. Yln ilk sekiz aynda otomobil üretimi, geçen yln ayn dönemine
göre yüzde 31 düüle 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 üretiminde Austos ay kapasite kullanm
oran yüzde 40, sekiz aylk kapasite
kullanm oran da yüzde 54 seviyesinde gerçekleti. Traktör dahil toplam
araç üretiminde ise kapasite kullanm
oran Austos aynda yüzde 39, sekiz
aylk dönemde de yüzde 52 oldu.

“Enerji Sektöründe

Yeni i Frsatlar:
Bioenerji

Mete BA DAT

M

odern biyoenerji teknolojileri
sayesinde; enerji ormancl,
enerji tarm ve atklardan
elektrik ve s enerjisi, biyoalkol, biyoetanol, metan gaz, briket elde
edilebilir. Bu sistemler ayn zamanda
çölleme, erozyon, emisyon salnmn engelleyerek doann korunumuna hizmet edebilmektedir. Biyoenerji
sektörü krsal ve ulusal ekonomilere
de dier enerji sektörlerinden daha
fazla i alan dourmaktadr. Modern enerji ormancl projelerini
uygulayan ülkelerden Finlandiya ülke
enerji gereksiniminin % 22 ‘sini,
sveç % 18’ ini enerji ormancl projeleri ile salayan iki ülkedir.
Uluslar aras Enerji Birliine üye
olan ülkeler 2050 ‘li yllarda ülke
enerji gereksinimlerinin % 25-50’
sini enerji ormanlarndan salayabilmek için büyük projeler uygulamaktadrlar. ABD’de Kurulu olan 376
biyokütle s tesisi ile 7000 MW
elektrik enerjisi üretilmekte, 66 000
kiiye i olana salanmaktadr.
2010’ lu yllarda s tesisi saysnn
500’ e, içi saysnn 120 000 ‘ e
ve kurulu güç kapasitesinin 12000
MW’ a çkarlmas planlanmtr. Bu
amaçla 100 milyon hektar alan
enerji ormanlarnn kurulmas için
ayrlmtr.
Önümüzdeki günlerde çkmas
beklenen yenilenebilir enerji yasas ile desteklenecek biyokütle ve
biyogazdan elektrik ve s üretimi;
sanayiciler için yeni i alanlar dourmaktadr. Biyokütle ve biyogaz
tesislerinin üretimi Ostim gibi sanayi altyaps gelimi KOB’ler için
gözden kaçrlmayacak kadar önemli
frsatlar sunmaktadr. Biyogaz aynen
sindirim sistemimizde olduu gibi
atklarn (organik maddelerin) oksijensiz ortamda bakteriler yardm
ile metanlatrma sürecidir. Bu proses sonucu metan gaz ve organik
gübre elde edilmektedir. Metan gaz

türbin vastas ile elektrik ve s üretimine dönütürülebilmekte ve karbon
sertifikas ile gelir elde edilebilmektedir. Biyokütle ise odunsu atklarn
yaklarak enerji elde edilme sürecidir.
Bu sistemlere yönelik sanayicilerimizi
ilgilendiren i alanlar pelet presleri,
pelet yakma soba ve kazanlar, biyogaz reaktör ve tesisleri olarak özetlenebilir.
Pelet; Avrupa’da kullanm çok
yaygnlaan (tala ve odun yongasnn)
basnç altnda sktrlmas ile elde edilen, evlerden fabrikalara kadar stma
amaçl kullanlan bir maddedir. Pres
ve kazan üreten sanayi kurulularnn
altyaps pelet üretimi ve yakma sistemlerinin üretilmesine uygundur.
Ülkemizde ciddi boyutlarda biyogaz potansiyeli vardr. doalgaz tüketimimizin %80’i biyogazdan salanma
potansiyeline sahip olan ülkemizde,
doalgaz datm ebekeleri yerine,
lokal biyogaz üretim tesisleriyle doalgazdan biyogaza dönüüm salanabilir veya bu sistemler kombine olarak
çaltrlabilir. Ülkemiz; ortalama 500
kW’lk biyogaz tesisleriyle 3.000’in
üzerinde tesis kurulum kapasitesine
sahiptir.
Bölgesel geliimin salanmas ve
sürdürülebilir kalknma açsndan da
atktan enerji eldesi önemli frsatlardan birisidir. Bu balamda enerji tarm, evsel, organik, bitki ve hayvan
kaynakl atklarn enerji olarak geri
kazanm ve bu geri kazanmda yakma, gazlatrma, biyo metanizasyon,
çöp gazndan elektrik
üretimi gibi
balklar stratejik olarak ele alnmas gerekli alanlardan birisidir. Ayrca
bu sistemlerin gelitirilmesi için Ar-Ge
desteklerinden faydalanlmas da mümkündür. Konu ile ilgili çalmayapmak
isteyenler detayl bilig veteknik destek
almak için info@ostimenerjik.com /
mete@inopark.com e-posta adresi ile
irtibata geçebilir.
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Yaar’dan sanayiciye destek sözü

Y

enimahalle Belediye Bakan
Fethi Yaar, Yldz Sanayi Sitesinde esnaa bir araya geldi.
Yldz Sanayi Sitesi Bakan Ahmet
Karagöz, ATSAN Bakan Yaar
Özelge ve OSAD Bakan Adnan
Keskin’in katld toplantda sanayi sitelerinin hak ettii konumda
olmas için neler yaplabilecei ve
sorunlar üzerinde duruldu.
Ekonomik krizin etkilerinden sanayici ve çalanlarn en az zararla kurtulmas için her türlü yardm yapacann
altn çizen Yaar, “Ülkemizde ekonomik kriz binlerce isiz yaratt. Bizler
birlik olacaz içimize sahip çkacaz.
Üretim yapan tüm rmalar bamzn
tac, sizler ne kadar güçlü bir ekilde
ayakta durursanz ülkemizin yararna

olur. Sanayiciler geleceimizin teminatdr” dedi. Toplantda konuma yapan
Yldz Sanayi Sitesi Bakan Karagöz,
“Yerel yönetimden bu kadar destek gördüümüz için çok mutluyuz. Bu destekle gücümüze güç katacaz” dedi.
Ostim Sanayi Bölgesindeki sorunlarn farknda olduunu ve bu sorunlarn
Yenimahalle Belediyesi, Büyükehir
Belediyesi ve Ostim yöneticilerinin ortak hareketiyle çözüm bulacan ifade
eden Yaar, “Hiç kimse burann sorunlarn ve eksikliklerini görmezden
gelemez. Bu üç kurum bir araya gelirse
sanayi siteleri çok ksa zamanda kalc
çözümlere kavuur. Hiç kimse bir ey
yapmasa da ben elimden geleni yapacam” diye konutu.
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bank’tan KOB’lere özel site

T

ürkiye çapnda 1066 ubesi ve
80’in üzerindeki farkl ürün ve
hizmetiyle Türkiye’nin her yerindeki Küçük ve Orta Boy letmelerin (KOB) nansal ihtiyaçlarna destek olan Türkiye  Bankas, imdi de
KOB’ler için özel bir internet sitesi
tasarlad.
Uzman kiilere sorularn iletilebilecei, bilgi ve içerik bakmndan
zengin bir site olan ’TE KOB’ye
“istekobi.com.tr” internet adresinden
ulalabiliyor.
KOB`lerin uluslararas ve bölgesel
frsatlardan yararlanabilmeleri, rekabet
üstünlüü salayabilmeleri ve çizmi
olduklar hedeere ulaabilmeleri için
kapsaml bir ekilde hazrlanan ’TE
KOB’de sektörel, ekonomik bilgi ve
haberlerin yan sra, aratrmalar, köe
yazlar, analizler, deerlendirmeler ve
baar hikâyeleri yer alyor.

’TE KOB’yi takip eden
KOB’ler;
• Uzmanlara soru yönlendirebilecek,
• Sektör temsilcilerinin ve uzmanlarn
görü ve yorumlarna ilikin videolar,
yazl içerikleri takip edebilecek,
• Özel sayfalar oluturarak rmalarnn
tantmlarn yapabilecek,
• ’TE KOB’ye özel olarak derlenen
haberlere ulaabilecek,
• Aratrma ve raporlardan faydalanabilecek,
• Hesaplama araçlarn kullanabilecek,
• Baar hikâyelerini içeren tantm
lmlerini izleyebilecek,
•  Bankas’nn ürün, hizmet ve faaliyetlerine ilikin detayl bilgiler edinebilecekler.

2’inci el otolarn sabkas ksa mesajla cepte

H

er yl bir milyondan fazla aracn
el deitirdii ikinci el pazarnda ‘güven’ sorunu alyor.
Ksa mesaj sistemiyle artk ikinci el
araçlarn geçmi bilgilerine ulalabiliyor. Sigorta Bilgi Merkezi’nin ‘Otokontrol’ projesi hayata geçirildi. Uy-

“Acil Bir hracat Destek Plan Gerekli”
TEPAV, Türkiye’nin pazar kayplarnn yakndan
incelenmesi, bunlar gidermeye yönelik nokta at
tedbirlerin tasarlanmas gerektiini belirtti.

T

EPAV Ekonomi Politikalar Analisti Sarp Kalkan ve Aratrmac
Ülkem Bada tarafndan hazrlanan “Türkiye’nin hracat Performans Üzerine Bir Deerlendirme” balkl
politika notunda, 2008’in son çeyreinde yüzde 13.2 azalan ihracatn, bu yln
ilk iki çeyreinde srasyla yüzde 26.1
ve yüzde 34.7 darald hatrlatld ve
“Bugüne kadar ihracatn gelitirilmesine yönelik alnan tedbirlerin etkileri snrl kald. Bu yüzden Türkiye’nin artk
acil bir ihracat destek planna ihtiyac
bulunmaktadr” denildi.

larmza destek olmak gerekmektedir.
Bunun için tüm parasal ve mali politika
alanlarnn tartmaya açld etkin bir
diyalog mekanizmasnn faaliyete geçirilmesi önemli bir balangç noktas
olacaktr” denen politika notuna göre,
Türkiye’nin seçilmi sektörlerde AB’ye
ihracat performans en fazla ihracat yapan 10 rakip ülke ile karlatrldnda, 7 ülkeden daha hzl darald.

“hracatçlara destek olmalyz”
“Hzla pazar kaybettiimiz önemli sektörlerimiz bata olmak üzere ihracatç-

TOPLAM STHDAMIN YÜZDE
44.6’SI KAYIT DII ÇALIIYOR

T

ÜK verilerine göre toplam
21 milyon 455 bin çalann 9
milyon 565 Bini herhangi bir
sosyal güvenlik kurumuna kayd bulunmadan istihdam ediliyor.
Türkiye statistik Kurumu’nun
(TÜK) son verilerine göre ülkemizde toplam çalan says 21 milyon
455 bin. Bu saynn yüzde 44.6’s
olan 9 milyon 565 Bin kiinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna
kayd bulunmuyor. TÜK’in hesap-

lamalarnda ücretli ve yevmiyeli
olarak çalan toplam 12 milyon 856
bin kiiden yüzde 26.9 oranndaki
3 milyon 461 bin kiinin kayt d
çalt belirlendi. veren olarak
faaliyet gösteren 1 milyon 183 bin
kiiden yüzde 26.3 oranndaki 311
bini ile kendi hesabna çalan 4 milyon 489 bin kiiden de yüzde 69.3
oranndaki 3 milyon 113 bininin de
sosyal güvenlik kayd bulunmad
kurumun verilerinde belirtiliyor.

gulama ile sigorta kapsamndaki tüm
araçlarn hasar geçmii, madur bilgileri,
tra k ya da kasko poliçelerinin olup olmad, maddi hasarl kaza tespit tutanaklarndaki kusur oranlar gibi bilgiler annda örenilebiliyor. Bunun için Turkcell 5664’e
ksa mesaj atlmas gerekiyor.

18

EYLÜL 2009
EYLÜ

ORGANZE SANAY GAZETES

Dost Banglade ticari ibirlii istiyor
B

anglade Büyükelçisi Muhammed Ishtiaq Ostim’i
ziyaret etti. Ostim Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn, Ostim Yatrm A. Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü Ve Ostim OSB
Müdürü Adem Arc ile görüen
ve bölge hakknda bilgi alan Ishtaq, “Biz iki halk birbirimize benziyoruz. Bizim halkmz Türkleri
çok seviyor. Okullarmzda sadece
Türkiye’yi tantan dersler veriyoruz. Ticari ilikilerimizi de gelitirmeliyiz” dedi.
Banglade
giriimcilerinin
Ostim’de yatrm yapmas ve Ostim Modelinin kendi ülkelerinde de
uygulanmas yönünde çalmalar
yapacan anlatan Ishtiag, batl ülkelerin kendilerine teknolojik
olarak baml az gelimi ülkeleri
istismar ettiini, bu durumdan kurtulmak için karde ülkelerin ibirlii yapmas gerektiini söyledi.
Büyükelçi Ishtiaq, “150 milyon nüfusumuz var. Her yl büyük
tabi felaketlere urarz ve büyük
bir nüfus açlk içinde yaar. Fakat
yaplan anketlerde en mutlu halklar arasndayz. Çünkü halkmz
zeki ve yaratc bir halktr. Türkler



letiim teknolojilerinin mesafeleri
ksaltt ve ülkeler aras ticari duvarlarn gittikçe kalkt günümüzde, ulusal ve uluslararas rekabette
ayakta kalmak her zamankinden
daha çok ura ve mesai gerektirmektedir.
Bu artan rekabet koullar biz
üreticileri ve sanayicileri eskiden
kalma i alkanlklarndan kopmaya zorluyor. Artk 20 sene
önce olduu gibi rakiplerimiz iç
piyasadaki tek tük üretici firmalar
olmaktan çkp, rekabet uluslararas
boyuta tanmtr ve bu rekabete
ayak uyduramayp zamann gerisinde kalan iletmeler her geçen gün
kendi oyun alanlarn daraltmaktadrlar. Artk büyük baln küçük bal
yedii dönem kapanm olup, çan
gereklerine ayak uyduran ve kendini
yenileyen hzl baln yava bal
geçtii dönem balamtr. Bu yeni
dönemde hzl balk olmann yolu iletmelerdeki beyin yapsnn deimesinden ve reaktif yaklam brakp,
proaktif yaklama geçmekten geçiyor. Bu proaktif yaklam uluslararas ticarette ve ihracatta gerçekletirmenin yolu öncelikle ‘’balamak’’
tan geçiyor. Bu balangçta firmalarmz en çok zorlayan 3 etmen;
finansman sknts, d piyasalardaki
güçlü rekabet ve iletiim teknolojileri
kullanmndaki yetersizliktir.
Finansman sknts birçok zaman bir ie balarken yolumuza
ta koyan temel etmendir. hracatta yaanabilecek temel finansman
skntsn amann ilk yolu ödemeler
dengesini iyi ayarlamaktan geçer. hraç ettiimiz maln ödeme vadesini,
üretimde kullandmz hammaddenin
ve yapacamz dier ödemelerimizin
vadesinden ksa tutmak, ihracat ilemlerimizin kendi finansmann salamasn salayacaktr. Tabi ‘’papaz
her zaman pilav yemiyor’’. 80’ler
sonras ithal ikameci politikadan
ihracata dayal büyüme politikasna
geçen ülkemizde son 20 ylda ciddi

de organizasyon ve
cesaretler ile bilinir.
Son yllarda ülkemizde youn olarak Türk
mal ürünler kullanlyor. Biz birlikte
hareket edersek batl
emperyalist ülkelerin
sömürüsünden kurtuluruz” diye konutu.
OSTM Yönetim
Kurulu Bakan Orhan Aydn da, karde ülke Banglade’e
geleneksel
olarak
sempati ile baktklarn ve Büyükelçinin
görülerini desteklediini söyleyerek,
“Biz de sizin yannzdayz. Bölgemizin ülke dnda çok
sayda sanayi bölgesi
kurulmasna yönelik
giriimleri var. Ayn
çalmalar dost ve
karde Banglade için
de yapmaya hazrz”
eklinde düüncelerinin dile getirdi.

Ceylan kaç,
aslan tut!
lker ODABAI
bir ihracat kalknmas yaanmtr
ve yaanmaya devam etmektedir.
Bu balamda, uzun dönemli politikalar oluturulmakta ve 2023’teki
500 milyar dolarlk ihracat hedefine
ulamak için, ihracat devlet eliyle
desteklenmektedir. Bu kapsamda
D Ticaret Müstearl, hracat
Gelitirme Merkezi ve KOSGEB’in
verdii birçok tevik bulunmaktadr.
Bu tevikler yurtd fuarlara katlm,
pazar aratrma, yurtd maaza
açma, banka kredi faiz destekleri,
teknoloji gelitirme ve daha birçok
konuda çeitlenmektedir.
Bu destekler,
ie balarken
yolumuzdaki
tan üstünden atlamak
için iyi bir
frsat salayabilir.
hracata
balarken
önümüze
çkan bir
dier önemli
sknt unsuru
olan d
piyasalardaki güçlü rekabet aslnda
bir nedenden çok sonuç. Bu rekabetten uzak kaldmz müddetçe bu
rekabette geriye düeceimiz aikar.
Öyleyse, baltamz bilemeli, çadrmzdan çkmal ve saldrmalyz, aksi
halde ‘’beyaz adam’’ gelecek ve bizi
topraklarmzdan sürecek. Tabi bu
aamada ‘’beyaz adam’’ a baltamz
sallayalm da, ‘’çekik gözlü’’ adama
ne yapacaz sorusu aklmza geliyor. u anda Dünya’nn en büyük

4. Ekonomisi olan Çin’in son 30
yldaki yükselii ve dünya sanayicisi
üzerinde bir tehdit unsuru olmas ne
zaman son bulacak? Birçok uzman
2020 ylnda Çin’in Amerika’dan
sonra Dünya’nn en büyük 2.
Ekonomisi ve 2050 ylnda da
Dünya’nn en büyük ekonomisi
olaca konusunda hemfikir. Öyleyse
bu gerçekle yaamak zorundayz.
Çin’in üretim maliyetleriyle yarmak
u anda çok zor görünüyor. Bu
yumuak tarafmz. Güçlü yanmz
ne olmal? Çin’de üretilen ürünlerde hala kalite
problemleri
yaanmakta ve
Çin’in marka
imaj “ucuz
ama kalitesiz’’
olarak dünyada
kabul görmektedir. Türk iadam ve sanayicisi
olarak odaklanacamz ve
Çin’le rekabette
ön plana çkaracamz unsur
ürün ve hizmet
kalitemiz olmaldr. Kriz ortamnda brakn dünyann geri kalan
ksmn, Çin’e ihracat gerçekletiren
iadamlarmzn hikâyelerini okuyunca bunun çok da uzak bir ihtimal
olmad açktr. Yeter ki zorluk ve
güçlüklerin kendimizi gelitirmek için
iyi birer frsat olduunu görelim.
Türk sanayicisi ve iadam olarak
ihracatta en zorluk çektiimiz konulardan biri de iletiim teknolojileri
kullanmndaki yetersizliimiz. Maale-

sef iletiim çann devrimi internet’i,
sadece e-mail almak ve göndermek
eklinde ksr bir yap içerisinde kullanyoruz. Hâlbuki kendimize doru
sorular sormak ve bunlarn cevaplarna ulamak hiç bu kadar kolay
olmamt. hracata balarken, bu
sorular sormamz ve cevaplamamz
daha iin banda bize odaklanma
avantajn getirecektir. Yapacamz
Pazar aratrmas neticesinde; ürünümüzün pazar hakknda bilgi sahibi
olabilir, bize rakip olan ülke pazarlar ve firmalar hakknda aratrma
yapabilir, ürünümüzün ihracat srasnda karmza çkacak olan yasal
mevzuat hakknda detayl fikir sahibi
olabilir, uluslararas ticaret anlamalarna ulaabilir, ürünümüzün pazar
durumundaki ülkelerdeki ekonomik,
sosyal ve demografik öeler hakknda bilgi sahibi olabilir ve ihracatta
bize göreli avantaj salayacak olan
her türlü bilgiye ulaabiliriz.
Bu ve benzeri sorulara verilen
cevaplar neticesinde, ürünümüzle ve
hizmetimizle ilgili kendimize hedef
pazar ülkeler saptayabilir ve bu neticede çalmalarmz bu hedef pazar
ülkelerde younlatrp, ihracatta
sonuç alma ansmz arttrabiliriz.
Görüldüü üzere aslnda aratrld taktirde birçok problemin bir
çözümü var. Bilgi ve iletiim teknolojisinin yaand bu dönemde bu
problemlerin çözümünü bilmek bize
önemli avantaj salayacaktr. Yeter ki
bu ie zaman ve emek harcayalm.
Yeter ki Afrika atasözünün dedii
gibi komay brakmayalm.
Afrika’da her sabah bir ceylan
uyanr, en hzl aslandan daha hzl
komas gerektiini, yoksa öleceini
bilir. Afrika’ da her sabah bir aslan
uyanr, en yava ceylandan daha
hzl komas gerektiini yoksa aç
kalacan bilir. Aslan ya da ceylan
bir önemi yoktur. Yeter ki güne
doduunda komak zorunda olduunuzu bilin.
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PLAST EURASIA TÜYAP’ta

Bu yl 21 Kasm’da gerçekletirilecek fuara, otobüs organizasyonu ile üyelerin fuar gezmeleri salanacak. Fuar gezmek
isteyen rmalar Plast Eurasia bölge müdürlüünden ücretsiz davetiye temin edebilecekler.

T

ÜYAP Tüm Fuarclk Yapm A..
ve PAGEV Türk Plastik Sanayiciler, Aratrma, Gelitirme ve Eitim Vakf ibirlii ile hazrlanan PLAST
EURASIA STANBUL 2009 19. Uluslararas stanbul Plastik Endüstrisi Fuar
19 - 22 Kasm tarihleri arasnda Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmecestanbul’da düzenlenecek.
Türkiye’nin ve Avrasya bölgesinin
en önemli ve en kapsaml etkinlii olan
Plast Eurasia stanbul fuar 2008 ylnda
60 ülkeden toplam 27.018 ilgili tarafndan ziyaret edildi.
Ostim Organize Sanayi Böle Müdürlüümüzün, SENKRON PLASTK,
ENERKON, ARI- ve ENKAR rmalar ile bu ylda ortak katlml standnda
fuara katlm gerçekletirecek. Standl
katlm dnda OSTM alannda genel
bölge tantm, rmalarmz bilgilerinin
yer ald CD, broürler ve kataloglarn
datm ile bölgedeki rmalarmzn tantm gerçekletirilecek.

FUAR TAKVM
EYLÜL – EKM
Fuarn Ad: SODEX-TRABZON Istma, Soutma, Klima, Havalandrma, Yaltm.
Fuarn Tarihi: 25-27 Eylül 2009
Yer: Trabzon Dünya Ticaret Merkezi - TRABZON
zzz

Fuarn Ad: AAÇ LEME
MAKNES 2009 22.Uluslararas
Aaç leme Makineleri, Kesici
Takmlar, El Aletleri Fuar
Fuarn Tarihi: 226-30 Eylül 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - STANBUL
zzz

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

Fuarn Ad: 22.Uluslararas Yap
2009 Ankara Fuar - Uluslararas Yap, naat Malzemeleri ve
Teknolojileri
Fuarn Tarihi: 01-04 Ekim 2009
Yer: ANFA Altnpark Fuar Merkezi – ANKARA
zzz

Fuarn Ad: ESMAK ‘2009 Makine malat ve Otomasyon
Teknolojileri
Fuarn Tarihi: 01-04 Ekim 2009
Yer: Organize Sanayi Bölgesi –
ESKEHR
zzz

Fuarn Ad: CeBIT Biliim Eurasia - Bilgi ve letiim Teknolojileri
Fuarn Tarihi: 07-11 Ekim 2009
Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – STANBUL
zzz

Fuarn Ad: AIRSHOW 2009 3.Sivil Havaclk Fuar
Fuarn Tarihi: 08-11 Ekim 2009
Yer: Etimesgut Türk Kuu Tesisleri – ANKARA

Türkiye 11. Enerji Kongresi
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafndan üç ylda bir düzenlenen
geleneksel Türkiye Enerji Kongrelerinin onbirincisi 21-23 Ekim 2009 tarihleri arasnda zmir-Tepekule Kongre ve
Fuar Merkezi’nde yaplacak.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve
Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre

Teknolojileri Kümesi olarak standl katlm gerçekletirilecektir. Fuar ve panellerin bulunduu organizasyonda YEÇK
hazrlad sunum ile panelde yer alacaktr. 11. Enerji Kongresi önemli sorularn cevabn aramaya yönelik çabalarn
birletii bir çalma ortam olacaktr.
Ostim’in ve Kümelenme çalmalarm-

zn tantmnn yan sra gerçekletirdiimiz ve gerçekletirmek istediimiz
projeler fuarda katlmclar ve ziyaretçilerle paylalacaktr. Katkda bulunmak
üzere enerji ile ilgili tüm rmalarmzn
ziyareti için davetiyeler kurumumuzca
ücretsiz temin edilecektir.
Bilgi için: 385 50 90 – 1315

EMO Milano Fuar’na  Gezisi Organizasyonu
OSTM Organize Sanayi Bölge Müdürlüümüz, Milano’da düzenlenen
EMO 2009 - Takm Tezgahlar Dünya
Fuar’na 05-10 Ekim 2009 tarihleri arasnda i gezisi organizasyonu düzenleyecektir. Fuar program ile ilgili detayl
bilgiyi Fuar ve Organizasyon birimimizden alabilirsiniz.
ki ylda bir Metal leme sektörünün tartmasz, dünyadaki en büyük
bulumas olan EMO, bir çok görevinin
yannda; en geni ekilde ürünlerini sergilemek isteyen üreticiler için bir forum,
ziyaretçiler için takm tezgahlar endüstrisinin gelimelerinin sergilendii bir
gösteri, metal ileme sektörü uzmanlar
için buluma noktas, hem ziyaretçiler
hem de sergileyiciler için endüstrinin
geleceinin perspekti ni gözler önüne
seren bir platformdur. Dünyann en geni fuar alannda en geni ürün yelpazeleri sergilenmektedir.
ÜCRET:
Seyahat Paketi; iki
kii konaklamada kii ba, 1600.EURO,
Tek kii konaklama Fark, 420.- EURO,
Üç kii konaklamada kii ba, 1500.EURO, Ücrete dahil olan hizmetler.
• Ankara (zmir /stanbul) - Milano - Ankara (zmir/stanbul) ekonomi snf gidi-

dönü uçak bileti, Hotel Florida, (veya
benzeri) 5 gece oda + kahvalt,
konaklamalar,
oa• OSTM-EsenboarOSTM
transferleri,
Milano’daa
Havaalan-OtelHavaalan Transferleri, Otel-Fuarr
Alan-Otel Trans-ma
ferleri, (Konaklama
grubu 15 kii den fazla olduu takdirde),,

• Fuar Biletleri: Kombine ( Tüm günler), Vize + Vize Randevu, Sigorta,
30.000 EURO teminatl poliçe,
Rehb
Rehberlik Hizmeti, ücrete
dah
dahil olan hizmetlerdir.
• Yurt d Çk Fonu,
Ö
Öle ve Akam Yemeklleri, 25 kg. dan fazla
bbagaj ücretleri, Otelde
eextra harcamalar, ahsi
ha
harcama ve giderler ücrete
dah
dahil deildir
Bilgi iiçin: 385 50 90 – 1315
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OSTM Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 yldan bu yana mühendislik, makine tasarm ve
imalat konusunda faaliyet gösteren CEMATEK, petrol sektörü için bir ilke imza att.
CEMATEK, Seyyar Yerüstü Petrol Üretim Pompasnn yurtiçinde yerli üretimini gerçekletirdi.



lk yerli seyyar yerüstü petrol
üretim pompas hakknda bilgi veren irket Müdürü Yusuf Tekin, üretimi Türkiye Petrol
Aratrmalar O si (TPAO) için
gerçekletirdiklerini ve ilk olarak
Adyaman bölgesinde petrol çkarmak için kullanlacan söyledi. Tekin, “lk defa Türkiye’de
gerçekletirilen bu üründe metal
ileme makineleri konusundaki
tasarm, mühendislik ve imalat
birikimimizi kullandk. Kuyudaki
petrol rezervi sabit üretim pompas kurmaya uygun olmad hallerde seyyar yerüstü petrol üretim
pompas kullanlmaktadr.1500–
2000 metre derinliindeki petrol
üretim kuyularndan günde 50 ile
500 varil petrol üretmek için seyyar yerüstü üretim pompas kullanlyor. Seyyar pompa çekici araç
ile bir kuyudan dier bir kuyuya
kolaylkla nakledilir. Seyyar yerüstü üretim pompasnn karayollarnda ulam da kolaydr” diye
konutu.

Yurtdndan da talep gelecek
Türkiye’de petrol rezervi sabit yerüstü pompas kurmak için
yeterli olmayan çok fazla kuyu
bulunduuna dikkat çeken Tekin,
“Seyyar yerüstü petrol üretim
pompas düük ilk yatrm maliyeti ve kullanm kolayl açsndan ülkemizde petrol çkarlmas
konusunda önemli bir fayda salayacaktr. Yeni yaptmz bu
ürüne yurtdndan da talep olacan düünüyoruz’’ dedi.

Fark i felsefesinde
Tekin, rmalarn kendilerini
tercih etmesinin en büyük nedeninin i felsefelerinde oluturduklar farkllk olduunun altn çizerek, “Çalmalarmzda
iyi tasarm, müh e n -

dislik ve imalat deneyimi ile iyi
kalitede makine ve üretim hatlar
yaparak, kaliteyi uygun yatlarla
müterilerimize sunuyoruz. Sat sonras sürekli hizmet ve danmanlk uygulamalarmzla da
müterimizi rekabetçi klyoruz”
eklinde konutu.

Yeni tesis 20010’da
Tasarm ve üretimini tamamen
kendi tesislerinde gerçekletirdikleri metal ileme makineleri
ile ilgili uluslararas düzeyde
yurtiçi ve yurtd fuarlara katldklarn kaydeden Tekin, petrol
sanayi ile ilgili fuar ve organizasyonlara da katlarak seyyar
yerüstü petrol üretim pompasnn
tantmna arlk vereceklerini
söyledi. Tekin ayrca metal ileme makinelerinin yan sra enerji
ve petrol sanayine yönelik yeni
ürünlerin üretimi için daha fazla
üretim alanna ihtiyaç duyduklarn ve Bakent Organize Sanayi
bölgesindeki üretim tesislerini de
2010 ylnda devreye sokacaklarn sözlerine ekledi.

CEMATEK’in ürün yelpazesi
CEMATEK hidrolik abkant
presler, tek ve çift etkili kzakl
hidrolik preslerin yan sra delikli metal asma tavan için perfore
metal üretim hatt, sva köe prolleri için komple üretim hatlar,
alçpan pro lleri için üretim hatlar ve roll form üretim hatlar ve
müterinin taleplerine göre özel
üretim hatlar imalat yapyor.

Konstrüksiyon
Sistemde güç üretimi dört zamanl ve dört silindirli dizel motoru ile salanyor. Dizel motoru
elektronik regülâtörlü olup 2000
devirde sürekli 85 kW güç sürekli güç salyor. Dizel motor
üzerinde hidrolik platformlarn
arazide sabitlenmesi için hidrolik
pompay tahrik etmek için 25 kW
PTO çk bulunuyor. Dizel motoru kavrama

ile kay kasnak sistemine bal.
anzman çknda devir düürülerek kran ve üst bom kirii
ucundaki at kafas hareket ettiriliyor. Petrol çkarlacak kuyunun
özelliine uygun ekilde dizel
motoru dönü hz ayarlanabiliyor. Ayn ekilde at kafas farkl
hzlarda ve farkl strok deerlerinde çaltrlabiliyor.

SEYYAR POMPA
NASIL ÇALIIYOR?
Komple sistem çekici araç tarafndan çekilen 10 metre uzunluunda lastik tekerlekli, abs fren
donanml dorse üzerinde yer
alr. Sistem çaltrlmadan önce
dizel motorundan tahrik alan hidrolik sistem vastasyla arka ve
ön platformlar arazide sabitlenir.
Konstrüksiyon: Sistemde güç
üretimi dört zamanl ve dört silindirli dizel motoru ile salanr. Dizel motoru elektronik regülâtörlü
olup 2000 devirde sürekli 85 kW
güç sürekli güç salar. Dizel motor üzerinde hidrolik platformlarn arazide sabitlenmesi için hidrolik pompay tahrik etmek için
25 kW PTO çk bulunr. Dizel
motoru kavrama ile kay kasnak
sistemine bal. anzman çknda devir düürülerek kran ve
üst bom kirii ucundaki at kafas
hareket ettirilir. Petrol çkarlacak kuyunun özelliine uygun
ekilde dizel motoru dönü hz
ayarlanabilir. Ayn ekilde at kafas farkl hzlarda ve farkl strok
deerlerinde çaltrlabilir.
Seyyar yer üstü üretim pompas petrol çkarlacak kuyunun
bulunduu bölgeye götürüldükten sonra hidrolik platformlar vastasyla arazi zemininde teraziye
alnr. Gerekli ayarlar yapldktan
sonra otomatik olarak çaltrlr.

velisaritoprak@gmail.com

CEMATEK’ten ilk: Yerli Seyyar
Yerüstü Petrol Üretim Pompas

Yeni tevik
yasasna dair

Küçük eyler
Veli SARITOPRAK

Yaklak 1,5 yldr hazrlklar sürdürülen
yeni tevik mevzuat “Yatrmlarda Devlet
Yardmlar Hakknda Kararn Uygulanmasna
likin Tebli” bal altnda 28 Temmuz
2009 tarih ve 27302 sayl Resmi Gazete
de yaymlanarak yürürlüe girdi. Yeni tevik
sisteminde illerin dört bölgeye ayrldn ve
12 sektördeki büyük yatrmlarn destekleneceini görüyoruz. Bu sektörler; kara tat, tekstil, konfeksiyon, deri sektörü, madencilik, tbbi
aletler, ilaç, elektronik hava arac, makine
imalat, demiryolu, liman, transit boru hatt
tamacl ve kimya sektörü olarak belirlenmi. Yasa; tutar en az 250 milyon lira olan
yatrm projelerini büyük yatrm olarak deerlendiriyor ve bu projelere kurum ve gelir
vergisi indirimleri salyor. Keza genel olarak
Dou ve Güneydou illerinin arlkta yer ald üçüncü ve dördüncü bölgelerde tarm ve
tarma dayal imalat sanayi, konfeksiyon, deri,
plastik, kauçuk, metal eya gibi emek youn
sektörler de tevik ediliyor ve destekleniyor.
Hemen hemen tüm bölgelerde ve illerde
arlkl olarak makine imalat, akll ve çok
fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral
ürünler, kât, gda ve içecek imalat sektörler
tevik ediliyor ve destekleniyor. stanbul, Ankara, zmir gibi büyük illerin yer ald birinci
bölgede, arlkl olarak motorlu kara tatlar
ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat, tbbi hassas ve optik alet yatrmlar gibi
yüksek teknolojik alt yap gerektiren yatrmlar
destek ve tevik kapsamna alnyor ve gözetiliyor.
Yatrmclarn elde edecekleri kardan %20 yerine;
Birinci bölgede %10
kinci bölgede %8
Üçüncü bölgede %4
Dördüncü bölgede %2 kurumlar vergisi
ödeme avantaj getiriliyor. Yatrm yapanlarn
saladklar yeni istihdam için SSK iveren
primini;
Birinci bölgede iki yl,
kinci bölgede üç yl,
Üçüncü bölgede be yl,
Dördüncü bölgede yedi yl boyunca ödemeyecekler.
Deerlendirmemiz:
Yasay üstünkörü ana hatlar ile bilgilerinize
sunmaa çaltm. Bana göre 2009 Tevik
Yasas yatrmclarn, giriimcilerin ve özellikle
KOB’lerin beklentilerini karlamaktan uzak
gözüküyor. Yasa mevcut firmalara ve kendi ya ile kavrulan KOB’lere yeni bir ey
getirmemitir. Yatrmclarn önüne iki seçenek
konulmutur.
a) Ya büyük yatrm yap. stihdam yarat.
b) Veya birinci ve ikinci bölgelerde bulunan
yatrmn üç veya dördüncü bölgeye ta.
Türkiye’deki iletmelerin yüzde doksan bei
KOB statüsündedir. Bu iletmeler, öngörülen
elli milyon dolarn üstünde yatrm ve en az
50 kiilik istihdam imkân yok gerçekletiremezler.
SON SÖZ:
Maalesef KOB’lerin güvendikleri dalara kar
yamtr. KOB’ler 2009 Tevik Yasasndan
da çrak çkarlmtr. Ve kendi yalar ile
kavrulmaa, kendi çabalar ile ayakta kalmaa devam edeceklerdir.
Allah KOB sahiplerinin yardmcs olsun!

