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OSB Yasas› yenilendi
BMM Genel Kurulunda, kabul
edilen "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu"nda öngörülen de¤iflikli¤e göre, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) tan›m›
geniflletiliyor. Kanunla
OSB'lerde yer alan sanayicilerin küçük ölçekli
imalat ve tamiratlar›na
iliflkin ihtiyaçlar› karfl›lan›yor. Bundan sonra
OSB'lerde küçük imalat,
tamirat, ticaret, sa¤l›k,
e¤itim, lojistik merkezler
yer alabilecek.
TBMM Genel Kurul’da de¤ifliklik
öngören "Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu" kabul edildi. Kabul edilen
kanun tasar›s›na göre, OSB içinde fa-

T

aliyet gösteren bu yerler, bölge büyüklü¤ünün yüzde 10'nu geçemeyecek.
Ortak yerlerden say›lan zorunlu

idari, sosyal ve teknik altyap› alanlar›, ar›tma tesisi alan› ve aktif yeflil
alanlar ise bölge büyüklü¤ünün yüzde 8'inden az olamayacak. OSB'ler-

de, kurulmas› öngörülen yerde, varsa
sanayi odas›, yoksa ticaret ve sanayi
odas›, o da yoksa ticaret odas›ndan
en az biri yer alacak.
OSB'lerin kendi aralar›nda yard›mlaflmalar›n› ve
ortak sorunlar› çözüme kavuflturmalar› amac›yla Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kurulu oluflturulacak.Kabul edilen kanun tasar›s›na
göre; pilot proje olarak,
"Tar›ma Dayal› ‹htisas
OSB'leri" kurulabilmesinin
de yolu aç›lacak. Besi, süt
s›¤›rc›l›¤›, sera ve çiçekçilik gibi adlar
alt›nda tan›mlanan tar›ma dayal› ihtisas OSB'lerin kurulmas›, böylece
yasal dayana¤a kavuflacak.

Gebze OSB'den sanayiciye kriz indirimi
ebze Organize Sanayi Bölgesi
(GOSB) yönetimi, küresel krize
önlem olarak elektrik ve su fiyatlar›nda önemli oranda indirime
gitti. GOSB Bölge Müdürü Güher
Türker, dünya gündeminde ilk s›ray›
alan küresel ekonomik krizden,
GOSB’da üretim yapan firmalar›n olumsuz etkilenebilece¤i düflüncesini dikkate
alarak, elektrik fiyatlar›nda paçal olarak yüzde 711 aras›nda,
su fiyatlar›nda
yüzde 11 oran›nda indirim gerçeklefltirdiklerini
aç›klad›.
Elektrikte yap›lan indirimlerin
Ekim ay› faturalar›na da yans›t›ld›¤›n› ifade eden GOSB Bölge Müdürü
Türker, suyun metreküp fiyat›n›n
3.35 YTL'den 2.98 YTL'ye indirilmesi
fleklindeki indirimin de bu aya ait faturalara acilen yans›t›laca¤›n› belirtti. Türker ayr›ca, bölge yönetiminin
sanayicilere ihtiyaç duyduklar› her
türlü deste¤i verme anlay›fl›yla faaliyet ve proje gelifltirdiklerini vurgulayarak “Hedefimiz her zaman GOSB
sanayicilerinin en önemli girdileri
aras›nda yer alan elektrik ve su hizmetlerini kesintisiz ve ucuz temin etmek olmufltur” dedi.
Güher Türker, Bölge yönetiminin
sanayicilere ihtiyaç duyduklar› her
türlü deste¤i verme anlay›fl›yla faali-
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Güher Türker

Abdullah ÇÖRTÜ
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Baflkent TV’nin
yeni frekanslar›

O

ST‹M Kuruluflu
BAfiKENT
Televizyonunun yay›n
frekanslar› de¤iflti. Türksat
3A üzerinden yay›n yapan
televizyonun yay›n
frekanslar›: 12015, Symbolrate: 27500, Fec: 5/6, Pol: (H)
Horizantal (yatay.)

yet ve proje gelifltirdiklerini vurgulayarak “Hedefimiz her zaman GOSB
sanayicilerinin en önemli girdileri
aras›nda yer alan elektrik ve su hizmetlerini, kesintisiz, kaliteli ve ucuz
temin etmek olmufltur” diye konufltu.
116 sanayi tesisi var
GOSB’un geçti¤imiz y›ldan bu ya-

na OSB Elektrik Da¤›t›m Lisans› hakk›na sahip oldu¤unu belirten Güher
Türker, enerji konusunda yeni projeler gelifltirmekte olduklar›n› da belirtti.
Türker, bölge sanayicisinin uzun
soluklu su ihtiyac›n› karfl›lamak için
harekete geçen GOSB’un, Denizli
Göleti projesiyle soruna çözüm getirdi¤ini de ifade etti.
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Kobilerde kriz tedirginli¤i
Hisarc›kl›o¤lu: Kendi
aya¤›m›za kurflun s›kmayal›m

A

nkara Sanayi Odas›
(ASO) Meclis Toplant›s›’na kat›lan Hisarc›kl›o¤lu, kriz ortam›nda yap›lan aç›klamalar›n önemli oldu¤unu belirterek, “Bugün her fleyi,
herkesin konuflma günü
de¤il. Bizlere
düflen neyi, nerede, ne zaman
konuflaca¤›n›
bilmektir. Mühim olan iflin
fark›nda olmak, bu iflin tedavisi için neler
yap›lmas› gerekti¤ini söylemek,
biz bunu iletiriz” dedi.
Söylemlere dikkat edilmesi
uyar›s›n› yapan Hisarc›kl›o¤lu,
flunlar› söyledi: “Biz, ‘Yand›k,
bittik, öldük, mahvolduk’ dersek bütün piyasalar daral›r,
bankac›l›k da daral›r, tüketim
de daral›r. Bu sefer 70 milyon
olarak hepimiz kendi aya¤›m›za
kurflun s›km›fl oluruz. Ama

EKONOM‹K kriz söylentilerinin yo¤unlaflmas› üzerine birçok
meslek kuruluflu ve KOB‹ temsilcileri önlem al›nmas›n› istiyor. Üretici çevrelerinde tedirginlik yaratan ‘kriz’e karfl› hükümetin daha etkin önlem almas› bekleniyor.
‘Hiçbir fley yok, güllük gülistanl›k’ dersek inand›r›c› olamay›z.
Bu s›k›nt›lar› düzgün flekilde,
karar merci neresiyse oraya getirmemiz laz›m. ‹fl flov zaman›
de¤il. Hiç birimiz için, baflta benim için. Popülizm yapmak zaman› de¤il. Bugün 40 tane düflünüp bir tane konuflma zaman›.”
“Ülkeyi borç ve emir
almaktan kurtarmak laz›m”
Hisarc›kl›o¤lu, ülkenin borç
ve buna ba¤l› olarak “emir almaktan” kurtar›lmas› gerekti¤ini belirterek, “Benim en çok zoruma giden, a¤›r›ma giden, ülke
olarak baflkas›ndan talimat almak. Hepimiz, IMF ve AB’ye k›z›yoruz. Ama ülkeyi de oraya
mahkûm ediyoruz. Olmaz böyle
bir fley” dedi.
AB’ye k›z›yoruz. Ama ülkeyi

Ostimli KOB‹’den

kriz yorumu

E

konomik kriz ve dövizdeki
dalgalanma piyasalar› tedirgin ediyor. Pek çok iflletme yat›r›mlar›n› k›s›tlamaya
bafllad›. Bir k›sm› krizin henüz
etkilerini söylese de yeni ürün
sipariflleri yerini stoktan tüketime b›rakmaya bafllad› bile. ‹fl
hacimleri 1-2 ay öncesine nazaran oldukça düflen Ostimli firmalar çareyi kontrollü sat›fl ve
minimum düzeyde masrafta buluyor.
n Serhan Aksu (Timsan):
Kriz sebebiyle insanlar yat›r›m
yapmakta ve ödemekte zorluk
çekiyorlar. Yat›r›mc›lar yat›r›m
yapam›yor. Mobilya sektöründe
dünyada a¤aç üretiminde bir numara olan Rusya’n›n durma
noktas›na gelmesi bu sektörü de
zora soktu.
n Durmufl Ali Ögeyik (Ada
Savunma): Türkiye’deki kriz
planlar›m›z› gerçeklefltirmeye
pek izin vermeyecek gibi. Ald›¤›m›z tezgâhlar dolar baz›nda ödeniyor. Dolar›n yükselmesi bizi
biraz geri çekti yeni aletler al›m› konusunda. Krizden az etkilenmek için borçlanmay› aza indirmeyi düflünüyorum. Kendi
kab›m›zda küçülmeyi düflünüyorum.
n Eda Göl (Uzal Alüminyum/Personel Sorumlusu): Kriz
gerçekten bizi de çok y›pratt›.
Gerçi y›pranmayan firma yok gibi. Art›k maalesef “millet olarak

bu krizlere de al›flt›k” diye düflünüyorum. Kosgeb’in krdilerinden yararlanmay› düflünüyoruz
bu dönemde.
n Nuray Atefl (Makro Çevre
Koruma Yönetici Asistan›): fiu
an için bir durgunluk var piyasada, ancak bunun yavafl yavafl
aç›laca¤›n› düflünüyoruz. Kriz
piyasay› biraz durgunlaflt›rd›.
Anlaflma yapaca¤›m›z firmalarla
eskiden bir kere düflünüyorsak
flimdi iki kere düflünüyoruz.
Ödeme k›s›mlar›nda flartlar› daha sa¤lamlaflt›rmaya çal›fl›yoruz.
n Mahmut Güzel (Mensan):
Kriz flimdi gelmedi, 2 y›ld›r var.
‹nflaat sektöründe yüzde 75 düfltü ifller. Elektrik zamlar›, do¤algaz zamlar› devam ediyor. Giderek küçülüyoruz ama baflka flans›m›z yok. Bitene kadar devam
edece¤iz.
n Bülent Özkan Özönder
(Telmek): Krizle birlikte piyasa
küçülmeye bafll›yor ve baz› firmalar eleniyor. Birçok firman›n
da ifl hacmi küçülüyor. Biz bu
tür bir krizi geçen y›ldan öngördü¤ümüz için kapasitemizi daha
çok krizden etkilenmeyecek firmalara aktard›k. Bunun da meyvelerini flu anda yemeye bafllad›k. fiu an krizin en çok patlak
verdi¤i dönemde bizim standart
ürün sat›fllar›m›z çok ciddi boyutlara ulaflt›. Bu sene itibariyle
de çok ciddi bir ihracata bafllad›k.

de oraya mahkûm ediyoruz. Olmaz böyle bir fley” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de iki
güçlü ç›pan›n olmas› gerekti¤ini, bunlar›n “Güçlü ekonomi”
ve “Kaliteli demokrasi” oldu¤unu kaydetti. Bu iki unsurun
birbirinden ayr›lamayaca¤›n›
vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, ekonomi güçlendirildi¤inde demokrasinin kalitesinin artaca¤›n›,
bununla da ekonominin güç kazanaca¤›n› vurgulad›.
ÖZDEB‹R: Bankalar
kredileri geri ça¤›rmas›n
ASO Baflkan› Nurettin Özdebir de, ekonomik göstergelerdeki bozulmaya vurgu yaparken,
gereken tedbirlerin h›zla bozulmas› gerekti¤ini ifade etti. “Her
fleyden önce ekonominin damarlar›nda dolaflan kan olan kredi
hacmindeki daralman›n mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor”
dedi. Son günlerde bankalar›n
kredileri geri ça¤›rmaya bafllad›klar›n›, flahsi kelafet gibi baz›
kredi mekanizmalar›n› ise kapatt›klar›n› kaydeden Özdebir,
flunlar› söyledi:
“Bankalar müflterilerine açt›klar› kredileri afl›r› yüksek faizlerle yenilemeyi önermekte,
ya öde ya da kapat demektedirler. Bankalar›n, küresel kriz
karfl›s›nda endifleye kap›l›p daha ihtiyatl› davranmalar›n› anlay›flla karfl›l›yoruz. Ancak, burada ölçü önemlidir. Afl›r› kat›
uygulamalar, reel sektör için oldu¤u kadar bankalar için de
olumsuz, onar›lmas› güç sonuçlar do¤urabilir. Bu nedenle bankalar›m›z gereksi yere kredileri
geri ça¤›rmamal›d›rlar. Bir savunma refleksiyle kredi hacmini daraltmaya yönelen bankac›l›k kesimini rahatlatmak ve
kredi hacmindeki daralmay›
frenlemek için mevduat zorunlu
karfl›l›k oranlar› da düflürülmelidir. Reel sektörde iflçi ç›karmalar›n›n bafllayaca¤›n› ifade
eden Özdebir, k›dem tazminatlar› sorununun çözülmesini, ‹flsizlik Fonu’nun reel sektör için
kullan›lmas›n›, çal›flanlar›n maafllar›n›n ödenmesinde sorun ç›kacak olmas› öngörüsüyle hukuki düzenleme yap›lmas›, sektörel ve bölgesel asgari ücret
uygulanmas›n›, elektrik fiyatlar›n›n ihracatç›lar›n sözleflmeleri
baz›nda sabitlenmesini istedi.
Salim Uslu: ‹flçi ç›karmak
isteyenlere engel olunmal›
Hak-‹fl Genel Baflkan› Salim
Uslu, dünya genelinde yaflanan
ekonomik krizi f›rsat gidebilece¤ine dikkat çekerek, Çal›flma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’ndan
denetimleri artt›rmas›n›, flikayet mekanizmalar›n› güçlendirerek soruna engel olmas›n› istedi.
Hak-‹fl Genel Baflkan› Uslu,
“‹nsan onuruna yak›fl›r bir ifl
ve insan onuruna yak›fl›r bir
yaflam için ortak talepler dile
getirilecek. Bugüne ülkemizde
de duyars›z kal›nmamal› ve
yükselen sese kulak verilmeli”
dedi.
Son y›llarda uluslararas› ekonomik iliflkilere damgas›n› vuran küreselleflmenin, ekonomik
türbülans olarak tüm dünyay›
etkisi alt›na ald›¤›na dikkat çeken Uslu, özellikle son dönemde
yaflanan ekonomik türbülans›n
birçok ülkede çal›flanlar ve yoksul kesim üzerinde olumsuz etki yarataca¤›n›n alt›n› çizdi.
Böyle dönemlerde ortaya ç›kan
sorunun yaln›zca iflsizlik oran›n›n yükselmesiyle kalmad›¤›n›
ifade eden Uslu, “Kay›td›fl› istihdam ve gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i artmakta, ücretler düflmekte, sendikal örgütlenme, çocuk iflçili¤i, e¤itim, sosyal güvenlik, sosyal koruma, kad›n-erkek eflitli¤i, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i gibi bir dizi alanda da sorunlar büyümektedir” dedi.
“Krizden ç›k›fl›n reçetesi,
ekonomik seferberliktir”

Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z da bütün
dünyan›n,okyanus reçetesi topyekün ekonomik seferberliktir”
dedi. Kamu-Sen Genel Baflkan›
Aky›ld›z, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, dünyan›n içinde bulundu¤u ekonomik krizi ve bu
krizi en az zararla atlatman›n
yollar›n› de¤erlendirdi.
Aky›ld›z, krizden ç›k›fl›n reçetesinin bilinçte ve eylemde
topyekün ekonomik seferberlik
oldu¤unu söyleyerek, hükümetin almas› gereken önlemleri s›ralad›. Hükümetin, Halkbank ve
Ziraat Bankas›’n›n özellefltirilmesinden derhal vazgeçmesi gerekti¤ini kaydeden Aky›ld›z,
flöyle konufltu:
“IMF prangas›ndan kurtularak, milli politikalar gelifltirilmeli, devlet ekonomi üzerinde
denetleyici ve düzenleyici rolünü art›rmal›d›r. Ayr›ca benzin,
mazot ve do¤algaz fiyatlar›nda
en az yüzde 20 oran›nda indirim
yap›larak üretim maliyetlerinin
azalt›lmas› gerekmektedir. Dar
ve sabit gelirlilerin al›m güçlerinin yükseltilmesi, gelirlerinin
reel olarak art›r›lmas› ve bu
yolla piyasalar›n durgunlu¤a
girmesinin önlenmesi de gerekmiktedir. Bu ekonomik kriz yavafl yavafl ülkemizi etkilemeye
bafllam›flt›r. fiimdiden haz›rlanacak çok daha düflük bütçeli
ekonomik paketlerle bu krizden
en az zararla ç›kmam›z mümkündür.”
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HALKBANK’tan TERMAL
sektörüne kredi deste¤i

Mevsimlerden
sonbahar...
Kemal Çeküç

K

üresel finansal kriz… Ad› böyle olunca,
“elle gelen dü¤ün bayram” alg›s› yarat›yor.
Biz her ne kadar “NO PAN‹K” desek de, meslek
kurulufllar›, sivil toplum örgütleri, ekonomistler öyle
demiyor. Çünkü ard› ard›na gelen durgunluk-yorgunluk tespitleri, kriz için öneri paketleri, reçeteler
medyaya yans›yor. Televizyonlarda t›pk› deprem uzman›, terör uzman›, vergi uzman› gibi KR‹Z UZMANLI⁄I da muteber meslek oldu.
Duymazdan, görmezden, anlamazdan gelmek
mümkün de¤il. Üretim dünyas›nda, KOB‹ dünyas›nda, reel sektörde yaflayanlar; klasik deyimi ile “eli
tafl›n alt›nda olanlar” yak›n›yor. En az›ndan önlem
al›nmas›n›, gelece¤in kurtar›lmas›n› istiyorlar.
“Krizi f›rsata dönüfltürebiliriz” diyenlere, “geçmiflte hangi krizi f›rsata dönüfltürmüfltük acaba?”, diye
sormak istiyoruz. Moda Türkçe(!) ile söyleyelim; yok
böyle bir fley!
‹yimser olmak, moral afl›lamak, so¤ukkanl› olmak, panik yaratmamak anlafl›labilir. Fakat toplumu
yan›ltmak; yanl›fla do¤ru, eksik olana tamam, kara
olana ak demek; bofl iyimserlik yaratmak da sak›ncal›d›r.
Bu boksörü tan›yoruz…
ir boks maç› öncesinde, antrenörü boksöre
sürekli olarak maç› kazanaca¤›n› söylüyor ve
moral veriyormufl. Maç bafllam›fl ve bizim
boksör bafllam›fl dayak yemeye. ‹lk raunt bitti¤inde,
çal›flt›r›c› moral vermeye devam etmifl:
- Aferin evlad›m, çok iyi gidiyorsun. Adam› iyi
dövdün, devam et...
‹kinci raunt bafllam›fl, de¤iflen bir fley yok. Bizim
boksör dayak yemeye devam ediyor, bir gözü de
yedi¤i yumruktan iyice morarm›fl. Raunt bitti¤inde
antrenörü:
- Çok iyi dövüfltün, bravo. Adam› öyle dövdün ki
neredeyse devirecektin. Devam et iyi gidiyorsun...
Üçüncü raunt bafllam›fl. Bu kez rakip boksör daha sert yumruklar atmaya bafllam›fl. Bizim boksörün
kafl› aç›lm›fl, duda¤› patlam›fl, burnundan kanlar gelmeye bafllam›fl. Ringin ortas›na serildi serilecek.
Neyse ki, gong imdad›na yetiflmifl ve üçüncü raunt
da bitmifl. Periflan bir flekilde, kesik kesik nefes al›rken, antrenörü bafllam›fl konuflmaya:
- Aferin evlat, bu rauntta da çok iyiydin. Hatta
önceki rauntlardan daha iyiydin. Adam› periflan ettin, az kals›n ringin ortas›na seriyordun. Çok iyi
dövdün, periflan ettin adam›, bravo...
- Hocam, adam› çok iyi dövdüm, periflan ettim
de¤il mi?
- Evet, evet, adam› periflan ettin, çok iyi dövdün...
- Hocam, madem ben adam› çok iyi dövüp, periflan ediyorum... Peki, ama biri de beni dövüyor,
beni döven kim?
***
‹yi gidiyoruz… Yere sa¤lam bas›yoruz.
Lakin d›flar›dan birileri bizi fena halde patakl›yor…
Dile¤imiz bu sonbahar manzaralar› sadece k›fl›n
de¤il, yeni umutlar›n da habercisi olsun…

“

Halkbank, K›z›lcahamam Akasya ‹nflaat
Turizm A.fi ile imzalad›¤› prokol kapsam›nda inflaat firmas›n›n
termal devre mülk
projesinin sat›fl› için
%0.89’dan bafllayan
faiz oranlar› ve 18 ay
vade ile 20.000 TL’ye
kadar kredi imkân›
sa¤l›yor.

B

alkbank, K›z›lcahamam
Akasya inflaat Turizm A.fi.
taraf›ndan Ankara’n›n K›z›lcahamam ‹lçesinde infla edilen termal devremülklerden sat›nalmak isteyen müflterilerine
uygun koflullu kredi f›rsat› sunuyor. Özel kredi uygulamas›na
iliflkin protokol Ostim’de Halkbank Genel Müdürünün de kat›ld›¤› toplant›da imzaland›.
‹mza törenine Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ayd›n, K›z›lcahamam Akasya Turizm A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, K›z›lcahamam Akasya
Turizm A.fi Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› S›tk› Öztuna,
Halkbank Bireysel Bankac›l›k
Genel Müdür Yard›mc›s› Bilgehan Kuru, Ankara Birinci Bölge
Koordinatörü Levent Nihat Gü-
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leç kat›ld›.
Halkbank Genel Müdürü Ayd›n, Halkbank olarak he zaman
sanayicinin, esnaf›n yan›nda olduklar›n›, piyasada s›k›nt›lar›n
oldu¤u bu dönemde de üreten
kesime destek vermeye devam
edeceklerini kaydetti. Genel
Müdür Ayd›n, baflta ‹stanbul olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerinde ve üretim merkezlerinde yeni flubeler açacaklar›n›
bildirdi. Ayd›n bir soru üzerine
finans sektöründe yaflanan küresel krizin Türkiye’yi çok fazla
etkilemeyece¤ini, Türkiye’ye
güvendiklerini söyledi.
Akasya A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da Ankara’n›n K›z›lcahamam bölgesindeki 110 bin metrekarelik alanda bafllatt›klar› 2623 adet ter-

”

mal devremülk projesinin Ankara’y› sa¤l›k turizminin önemli
merkezlerinden biri haline getirece¤ini söyledi. Ayd›n ayr›ca
Halkbank’›n flimdiye kadar Ostimdeki Kobi’lere pek çok alanda destek verdi¤ini, o desteklerle pek çok baflar›l› esere imza
at›ld›¤›n› söyledi. Ayd›n
Halkbank’›n Ostim’le gelecek
dönemde yeni ortak projeler
oluflturmas› talebini dile getirdi.
Daha sonra daha önce hayata geçirilmifl olan çeflitli proje
alanlar› gezildi. Halkbank Genel Müdürü ile bankan›n üst
düzey yöneticileri Ostimli yöneticiler ile birlikte Teknokent,
Mega Center ve Günhan Ostim
A.fi. tesislerinde inceleme
yaparak Ostim’i daha yak›ndan
tan›d›lar.
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“Sonraki dünya savafl›
finansal savafl olabilir”
üresel finansal görünümünün
her geçen gün daha korkunç bir
hal ald›¤› belirtilirken sonraki
dünya savafl›n›n, finansal bir savafl
olabilece¤i öne
sürüldü. Washington Post gazetesince yay›mlanan bir makalede bundan sonra yükselen belirtilerek riskli
ülkelerin aras›nda Türkiye de say›ld›.
Washington
Post gazetesi, prestijli Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü (M‹T) ö¤retim
üyelerinden Prof. Simon Johnson ve
merkezi ‹ngiltere’de olan “Etkin Müdahale” adl› kuruluflu Baflkan› Peter
Boone imzal› “Sonraki Dünya Savafl›? Finansal Olabilir” bafll›kl› bir makale yay›mlad›.
Makalede küresel finansal görünümünün her geçen gün daha korkunç bir hal ald›¤›n› belirtilerek ABD
Yönetiminin Wall Street’i, Avrupa
hükümetlerinin ise, ticari bankac›l›k
sistemini korumak için önlem almak
zorunda kald›klar›na dikkat çekildikten sonra ‹zlanda’da yaflanan krizin
sonuçlar›n›n sand›¤›ndan daha ciddi
olaca¤› vurguland›.
‹zlanda hükümetinin, yerlefliklerin
mevduat›n› koruma sözünü verirken

K

yerleflik olmayan mevduat sahiplerine benzer garanti sa¤lamay› reddetmesi ve bunun üzerine ‹ngiltere Baflbakan› Gordon Brown’un ‹zlanda'y›
mahkemeye verme
karar›n› almas›n›n
krizi t›rmand›rabilece¤i kaydedildi.
Johnson ve Boone, “Ço¤u zaman
bu türden bir finansal kriz, ac› verir,
maliyeti de yüksek
olur” derken yaflanan türbülans›n,
sermaye ak›mlar›n›n on y›llarca düflük düzeyde kalmas›na neden olaca¤›n›, siyaseti ve
küresel bar›fl› etkileyebilece¤i uyar›s›n› da yapt›. Krizin yükselen piyasalar için de oluflturdu¤u tehlikeye dikkat çekildi¤i makalede flu görüfllere
yer verildi: “Daha küçük ülkeler ve
yükselen piyasalarda çok daha büyük borç ödememe vakalar› ve kredi
panikleri görülebilir. ‹zlanda’n›n
düflüflünden sonra herhalde büyük
aç›klar› ve önemli tutardaki d›fl borçlar› olan ülkelere borç verenler, riskini azaltma yolunu ar›yor. Aç›kt›r ki
riskli ülkeler, Do¤u Avrupa’n›n ço¤u,
Türkiye ve Latin Amerika’n›n baz›
bölümlerini kaps›yor. Rusya’n›n zorluklar›, ödeme gücü oldu¤u gibi
görünen ülkelerin de yüksek risk
tafl›yabilece¤i gösteriyor.”

Merr›ll Lynch: Dünya kontrollü
bir kapitalizme geçiyor
errill Lynch Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika (EMEA) Bölgesi
Global Varl›k Yönetimi Direktörü Gary Dugan, küresel piyasalarda
yaflananlara dikkat çekerek, "Yaflanan
fleyi baflka bir kelime ile adland›rmak
mümkün de¤il. Tam bir küresel felaket yafland› mali piyasalarda” dedi.
Dugan, ABD’de kurtarma operasyonunun boyutunun 5 trilyon
dolara ulaflabilece¤ini söyledi.
Merkez bankalar› aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendiren Gary Dugan
“Merkez bankalar› aras›ndaki bu
yo¤un iletiflimi flimdiye kadar hiç
görmedik. Böyle koordineli bir flekilde birbirlerini konufltuklar›na
hiç tan›k olmad›k. Merkez Bankalar› aras›ndaki iflbirli¤i ve koordinasyon art›k çok önemli. Önümüzdeki dönemde bu önlemler
bireysel ülke düzeyinden ç›k›p daha
koordineli hale gelecek ve küresel bir
koordinasyona dönüflecek. Bu dünya
çap›nda bir politika de¤iflikli¤ine iflaret ediyor” dedi.
Dugan, kapitalizmin iyi ve kötü
olarak ikiye ayr›ld›¤›n› söyleyerek
“fiimdi biz çok daha fazla düzenleyici
bir kapitalizme do¤ru geçiyoruz. Bir
anlamda kapitalist uygulamalar›n yan› s›ra daha fazla hükümet kontrolü
ve baz› sosyalist tarz› uygulamalar
birlikte olacak. Kurumlar art›k daha

M

kontrollü kredi verecekler. Çünkü insanlar›n mutlaka kontrole ihtiyac›
var” dedi.
Türkiye’ye
olumlu-olumsuz etkileri
Küresel kriz karfl›s›nda Türkiye’nin
durumunu de¤erlendiren Gary Dugan, Türkiye için hem iyi hem de kötü
haberler olabilece¤ini vurgulayarak flunlar› söyledi:
Öncelikle flunu belirtmeliyim
ki ortada dolaflan bir uluslar aras› sermaye yok eskisi gibi. Sermaye ak›fl›nda bir yavafllama
var. Türkiye’de enflasyon hala
çok yüksek, faiz oranlar› da öyledir. Türk Liras›’n›n da afl›r› de¤erli olmas› ve cari aç›¤›n yüksekli¤i de baflka bir sorun. Cari
aç›¤›n kontrolü için pozitif sermaye ak›fl›na ihtiyaç var. ‹yi haber, dünyada enflasyonist bask› azal›yor. Çünkü petrol fiyatlar› gerilemeye
devam ediyor. Petrol fiyatlar› 80 dolara kadar inerse, bu durum Türkiye’de
hem enflasyonun hem de faiz oranlar›n›n afla¤› çekilmesine ve dolay›s›yla
büyümeye olumlu katk› yapacakt›r.
Gelecek 6-8 ay gibi bir dönemde sermaye ak›fl› genelde yavafllayacakt›r.
Ancak uzun dönemde Türkiye’ye sermaye ak›fl› olumlu olaca¤› için büyüme süreci de bundan olumlu etkilenecektir.”

ANKAREF, KOB‹’leri RFID
teknolojisi ile tan›flt›r›yor
ANKAREF kanal ifl orta¤› CNC Biliflim’ in Genel Müdürü Selçuk AZAK, OST‹M bünyesindeki iflletmelerin RFID ile tan›flmas›n› kolaylaflt›rmak için her türlü analiz, fizibilite ve demo çal›flmalar›n›n yap›labilece¤ini ve iflletmelere bu konuda
dan›flmanl›k sa¤layabileceklerini ifade etti.
ayat›m›za yeni bir teknoloji
giriyor. Üzerinde bulundu¤u
her nesnenin ya da canl›n›n
uzaktan izlenebilmesini ve kontrol edilebilmesni sa¤layan bu
teknolojinin ad› RFID
(Radio Frequency
Identification), aç›k
söylemi ile Radyo
Frekans› ile Kimlik
Tan›mlama.
RFID teknolojisi,
radyo frekans› kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tan›mlama yöntemidir. RFID, temel olarak
bir etiket ve okuyucudan meydana
gelir. RFID etiketleri Elektronik
Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Ürün
üzerine yerlefltirilen etiketlerin
okuyucu taraf›ndan okunmas›yla
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bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir veya de¤ifltirilebilir.
Ankaref Biliflim Teknolojileri,
ürünlerin tan›t›lmas›, da¤›t›lmas› ve depolanmas› gereken
perakendecilik, üretim, lojistik gibi pek
çok endüstri alan›nda RFID teknolojileri ile farkl› çözümler
sunuyor. Geçifl güvenli¤i, mal say›m›,
personel takibi, malzeme takibi,
elektronik bilet, tedarik zinciri,
sa¤l›k, envanter takibi, kütüphane
yönetimi, evrak takibi ve so¤uk
zincir takibi gibi sektörel bazl›
ürünleri bulunan Ankaref 2007 y›l›nda faaliyetine bafllam›fl ve RFID
teknolojileri üzerine Hacettepe
Teknokentte Ar&Ge çal›flmalar›na
devam etmektedir.
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ASO Baflkan› Özdebir
krize karfl› önlem istedi

A

nkara Sanayi Odas›
(ASO) Baflkan› Nurettin Özdebir, krizin Türkiye’yi etkiledi¤ini,
olabilecek, olma olas›l›¤›
bulunan daha fazla etkileri
için flimdiden gereken önlemlerin al›nmas› ve bir “B
plan›” haz›rlanmas› gerekti¤ini dile getirdi. Küresel
krizin baflta d›fl ticaret olmak üzere, iç piyasa ve büyümeyi de etkileyece¤ini
vurgulayan Özdebir, büyümenin yüzde 3’ün alt›nda
kalmas› durumunda bunun
resesyon anlam›na gelece¤ini ifade etti.
Ekonomi Muhabirleri
Derne¤i (EMD) üyeleri ile
bir araya gelen ASO Baflkan› Nurettin Özdebir, ipotekli konut sat›fl› ve faiz art›fllar›ndan sonra Amerikan
ekonomisinin "duvara toslad›¤›n›" belirterek, Amerika’n›n 1.5 trilyon dolar› piyasaya enjekte etti¤inin
söylendi¤ini dile getirdi.
Dünya ile entegre olan Türkiye’nin de krizden etkilenece¤ini ifade eden Özdebir,
“Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, her ne kadar bize
bir fley olmaz diyorsa da ondan daha farkl› bir söylemi
beklemek do¤ru de¤il. Bir
Baflbakan›n ‘öldük, bittik,
önümüzde felaket var, k›yamet yar›n geliyor’ demesini
de beklemememiz gerekiyor” dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan ile birkaç
gündür bir araya geldiklerini kaydeden Özdebir, hükümetin çok kapsaml› bir tak›m çal›flmalar ve aray›fllar
içerisinde oldu¤u izlenimini
edindi¤ini söyledi. Sanayiciler ile görüflüldü¤ünü, bankac›lar ile bir araya gelindi¤ini dile getiren Özdebir,
çal›flmalar›n yap›ld›¤›n› belirtti.
“Tedbirler al›nmal›”
Bankac›l›k sektörünün
riskleri itibariyle s›k›nt›n›n
olmad›¤›n› vurgulayan Özdebir, “Ama olabilecek, olma ihtimali olan fleyler için
tedbirler al›nmas› gerekiyor. Bu kriz Türkiye’yi nas›l, nerelerden vuracak? Bir
kere d›fl ticaretimizden vuracak. Dünya ekonomisinin
küçülmesi ile birlikte ihracat düflecek, daha zorlaflacak” diye konufltu.
Tasarruf yapamayan, fona ihtiyac› olan bir ülkenin
d›fl ticaretinin zay›flamas›n›n d›fl ticaretinin azalmas›-

do¤rudan bankalara teminat karfl›l›¤›, döviz vermesi
daha büyük bir rahatl›k ve
güvence sa¤layabilir. Böyle
bir mekanizma ayn› zamanda bankalar›n döviz kredilerin fonlanmas› aç›s›ndan
faydal› olaca¤›na inan›yorum. Bankalar›n baz›lar›
kredilerini erken ça¤›r›yorlar. Bir tak›m yapt›r›mlar
uygulamaya çal›fl›yorlar.
Bunun yayg›nlaflmamas›
için bankalar›n da elinin
rahatlat›lmas› gerekiyor.”
Yerli mal› al›n ça¤r›s›
n›n mutlaka etkileyece¤ine
iflaret eden Özdebir, dünyada bol paran›n da darald›¤›n›, gelecek günlerde bunlar›n daha da daralaca¤›n›
kaydetti. Dünyada çok h›zl›
olaylar›n olmas› ve kimin,
ne zaman, bafl›na ne gelece¤ini bilinmemesi korkusuyla kimsenin birbirine para
vermek istemedi¤ini ifade
eden Özdebir, “Bunun için
gerek Amerika’da gerekse
Avrupa’da varl›k yönetim
flirketleri oluflturulmaya veya bu finansal kurumlar›n
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
bir tak›m fonlar oluflturulmaya çal›fl›l›yor. Belki Türkiye’nin de böyle fonlar ve
varl›k yönetim flirketleri
oluflturmas› gerekecek” dedi.
‹ç piyasalar daha da
daralacak
Ayr›ca içeride yaflanan
geliflmeler sonras›nda daralan iç piyasan›n d›flar›daki
geliflmelere paralel olarak
daha da daralaca¤›na dikkat
çeken Özdebir, çok büyük
bir kur riski ile karfl› karfl›ya kal›nmas› halinde bilançolarda bozulmalar olaca¤›
uyar›s›nda bulundu. Piyasalar›n istikrara kavuflmas›na
kadar kimsenin pozisyonunu e¤ifltirmeyece¤ini dile
getiren Özdebir, reel sektörün bundan korkusu olmad›¤›n› söyledi. Yabanc› para
cinsinden Türk bankalar›n›n da kredi verdi¤ini ifade
eden Özdebir, flöyle devam
etti:
“Bu kredilerin karfl›l›¤›nda da bu bankalar›n ay›rm›fl olduklar› teminatlar›
var, kar›fll›klar› var. Bankac›l›k sisteminde bu karfl›l›klar dünyadaki rasyonun üstünde. Ancak afl›r› kur yükselmesi durumunda bu rasyolar bozulabilir. Bunun
için Merkez Bankas›’n›n

Büyümenin kaybedilmesi
halinde fon giriflinin zorlaflaca¤›na dikkat çeken Özdebir, büyümenin devam ettirilebilmesi için yap›lmas›
gerekenlerin oldu¤unu kaydetti. Türkiye’nin en büyük
yumuflak karn› cari aç›¤›n
k›sacak tedbirlerin al›nmas›
gerekti¤ini dile getiren Özdebir, yurttafllardan ithal
ürünler yerine Türkiye’de
üretilen ürünlerin tercih
edilmesini istedi. Kamunun
da yapt›¤› ihalelerde yerli
mal›n› tercih etmesi gerekti¤ini dile getiren Özdebir,
bu konuda en hassas kesimin askerler oldu¤unu söyledi.
Kredi maliyetlerinin artaca¤›n› dile getiren Özdebir,
kredi maliyetlerinin düflürülmesi için bankac›l›k ifllemleri üzerinde al›nan vergilerin düflürülebilece¤ini,
fakat bunun Maliye Bakan›’n›n hofluna gitmeyece¤ini
ifade etti. Yerel seçimlerin
yaklaflt›¤›n›, seçim ekonomisinin de kesinlikle uygulanmamas›, kamunun harcama yapacak tasarruflardan kaç›nmas› gerekti¤ini
vurgulayan Özdebir, kamunun öncelikle “kendi kemerlerini iyi s›kmas›” gerekti¤ini kaydetti.
Özdebir, ”Kamu daha fazla dikkat etmeli. IMF’yi keflke bu kadar sürümcemede
b›rakmasayd›k. fiimdi IMF
ile anlaflma imzalamak istiyoruz desek bile kimseyi
bulamayabiliriz. Herkes
dünyadaki geliflmelerle u¤rafl›yor. IMF ve AB ç›pas›
güveni pekifltirmek aç›s›ndan faydal› olacakt›r” diye
konufltu.
TÜ‹K’in verilerinin kamuya aç›k olmamas›n› elefltiren Özdebir, verilerin olmamas› nedeniyle geliflmelerin izlenemedi¤ini, herkesin kendine göre senaryo
üretti¤ini söyledi.

5

Türk Mal›
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ekiç sesi, kaynak s›ras›nda etrafa saç›lan k›v›lc›mlar, CNC tezgah›, lazerli
kesim makinesi, çelik konstrüksiyon…
Tamam› çok uzak, so¤uk ve flu…
‹flçi tulumu, kaynak maskesi, ifl ayakkab›s›… Bunlar da öyle.
Zamanla foto¤raf
makinesinin netlik
ayar› dönüyor, yavafl
yavafl, çok uzun bir
süreç bu. Ve görüntü
netlefliyor.
Baz› mühendislerin neden kurumsal
müesseselerde çal›flmak yerine, akflamlar› so¤uk ofislerinde
Arzu AKAY
gelir gider hesab›
arzuakay@ostim.com.tr
yapt›klar›n› anlayabiOstim Müflteri ‹liflkileri
liyorum.
Koordinatörü
Art›k “soba” kelimesinin karfl›l›¤›, 2000 y›l›ndan sonra do¤an çocuklar›n ço¤unun zihninde canlanmazken, neden Özgüven Döküm çal›flanlar›ndan birinin hararetle, “bizim üretti¤imiz
sobay› taaa Eskiflehir’in köyünde gördüm”
dedi¤ini anlayabiliyorum.
Aile içinde hazzedilmeyen, ters karakter
Recep Amca’n›n, ç›raklar› yan›nda neden
“Recep Usta kesin halleder” diye itibar gördü¤ünü anlayabiliyorum.
‹nsan›n kendi rengini katt›¤› her ürünün,
az ya da çok eser (bazen flaheser) olabilece¤ine hak veriyorum.
Yap›lan bir fley olmadan, yaz›lan bir fleyin olamayaca¤›n›n fark›nday›m art›k.
Sanayici olmadan sanayinin içinde olmak
bile insana bu kadar fley ö¤retebiliyor.
Eminim ki, 40 yafl›n› aflan çal›flanlar›n
hepsi emeklilik yafllar› dolar dolmaz, ikramiyeleri ile bahçeli bir ev al›p, toprakla arkadafl olmak ve bazen de bal›k tutmak istiyordur (itiraf: 40 yafl›n alt›ndakiler de ayn›
rüyay› görebiliyor).
Ostim atölyeleri bir fley daha ö¤retti. Bu
rüyas› gerçe¤e delalet eden kifli say›s› çok
az.
Emektar iflletmecilerin ço¤u, hâlâ icraat›n
içinde olmay› bal›k tutmaya tercih ediyor,
öyle de¤il mi? Ço¤u hâlâ, o¤ullar›ndan önce atölyeye gelip, gündemi takip ediyor.
Bu say›da; 29 Ekim’i yeni kutlam›flken,
k›rm›z›n›n ve beyaz›n k›ymetini bir yafl daha
büyüdü¤ümüzden olacak daha iyi anlam›flken, tüm yerli üreticilerimize teflekkür etmek istiyorum. Türk Traktör için, Arçelik
için, Ostim’de ve Türkiye’deki tüm sanayi
bölgelerinde üretirken ellerini ac›tan parçalara “Made in Turkey” yazd›rd›klar› için ve
bize yazabilece¤imiz cümleler verdikleri için
tüm sanayicilerimize teflekkür ediyorum.
ÇOK OKUMALI
l Türkiye Nas›l Zenginleflir?
Prof.Dr. Arman KIRIM, REMZ‹ K‹TABEV‹
“Mor ‹ne¤in Ak›ll›s›” yazar›ndan Türkiye’nin 21. yüzy›lda h›zl› büyümesi ve toplumsal refah›n› art›rmas› için yepyeni bir
zenginleflme stratejisi.
l Gisele FREUND, Foto¤raf ve Toplum,
SEL YAYINLARI
Foto¤raf›n icad›ndan günümüze kadar
geçirdi¤i de¤iflimlere toplumsal çerçeveden
bakan bir kitap. Sanat ile toplumsal geliflmeler aras›ndaki yads›namaz iliflkinin
boyutlar›n› gözler önüne seriyor.
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OST‹M’e yeni enerji park›
OST‹M Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n,
organize sanayi bölgesi
içinde bir "enerji park›"
kurmay› planlad›klar›n›
bildirdi.

H

acettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi (YETAM) ile
Temiz Enerji Vakf› (TEMEV) taraf›ndan ortaklafla
organize edilen, "1. Temiz
Enerji Kurultay› ve Temiz
Enerji Gençlik Kurultay›",
Hacettepe Üniversitesi Konferans Salonu’nda bafllad›.
Kurultay›n aç›l›fl›nda konuflan OST‹M OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, OST‹M OSB içinde temiz enerji ile ilgilenen birçok firman›n bulundu¤unu,
bu nedenle temiz enerji kaynaklar› uygulamalar› ve
teknolojilerini önemsediklerini söyledi.
Y›lbafl›nda yerleflmeyi
planlad›klar› OST‹M OSB
yeni hizmet binas›n›n da tamamen çevre teknolojilerine duyarl› temiz enerji türleri ile donat›ld›¤›n› anlatan
Ayd›n, "‹kinci olarak bölgemizde bir enerji park› kurmay› planl›yoruz. Bu parkta
tüm temiz enerji türlerini
görme imkan›n›z olacak" di-

ye konufltu.
Ayd›n, temiz enerjiye destek vermek amac›yla Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan yürütülen
Enerji Verimlili¤i Projesi’nde çözüm orta¤› olduklar›n›, ayr›ca Ankara’da bu
konuda araflt›rma ve çal›flma yapan üniversite ö¤rencilerine de destek verdiklerini sözlerine ekledi.
YETAM VE TEMEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Aynur Eray da 1993 y›l›nda kurulan YETAM’›n fosil yak›tlar›n çevreye olumsuz etkilerini giderici araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar› yapmak, yeni yöntem-

ler gelifltirmek, temiz enerji
üretmek ve bu konuda yeni
yöntemler gelifltirmek, yap›lan araflt›rmalara katk›da
bulunmak, yeni ve temiz
enerji konular›nda çal›flanlar›n aralar›ndaki iletiflimi
art›rmak amac›yla kuruldu¤unu söyledi.
1994 y›l›nda kurulan TEMEV’in de benzen amaçlar
için hizmet verdi¤ini kaydeden Eray, Türkiye’nin temiz
enerji kaynaklar› konusunda büyük bir potansiyeli bulundu¤unu, bu potansiyelin
en k›sa zamanda de¤erlendirilmesi gerekti¤ini kaydetti.
(Kaynak: Hürriyet Ankara)

Hacettepe Üniversitesinde
TEM‹Z ENERJ‹ kurultay› yap›ld›

U

luslararas› Kat›l›ml› Temiz Enerji Kurultay› 15-17 Ekim
tarihleri aras›nda Hacettepe Üniversitesi’nde yap›ld›. Üniversite’nin Beytepe
Yerleflkesindeki kurultay›n ikinci günüde TEM‹Z
Enerji’de Destek ve Teflvikler konulu bir panel
düzenlendi.
OST‹M Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan
Ayd›n’›n baflkanl›k etti¤i
panele TÜB‹TAK’tan Asl›
Vural, Elektrik
‹flletmeleri Genel Müdür
Yard›mc›s› Erdal Çal›ko¤lu,
TTGV’den Ayfle Kaya Dündar, Türkiye
Kalk›nma Bankas›ndan ‹brahim Sevin pa-

nelist olarak kat›ld›lar.
Kurultay Yürütme Kurulu ad›na yap›lan konuflmalarda kurultay düzenlenmesindeki amac›n üniversitelerde, sanayicilerin
ve enerji ile ilgili kurumlar›n temiz tükenmez (yenilenebilir) enerjiler alan›nda yeni fikir ve teknolojileri ve uygulamalarda

karfl›lafl›lan sorunlar› tart›flabilecekleri bir ortam
yaratmak oldu¤unu vurgulad›lar. Kurultayda,
konusunda uzman davetli
konuflmac›lar›n yan› s›ra,
bildiriler ve bunlar›n
yan›nda, üniversite ö¤rencilerine yönelik “Ulusal
temiz Enerji Gençlik
Kurultay›” da düzenlendi.

Çerden çöpten elektrik

G

elece¤e yön verecek sektörlerden birisi de
enerji. Yüzy›llar boyunca petrol odakl› geliflen enerji politikalar› gerek teknoloji ile
enerji ihtiyac›n›n artmas› gerekse petrolün yak›n
zamanda tükenecek bir kaynak olmas› enerjiyi bir
girdi olmaktan ç›kar›p üzerinde poltikalar üretilen
bir kavram haline getirmifltir. Çok gereksinim
duydu¤umuz enerjiyi verimli kullanarak, yeni
enerji kaynaklar› bularak
ve çevre faktörünü de
dikkate alarak elde edebiliriz. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklar›
günlük ihtiyaçlar›m›z›n
karfl›land›¤› bir kaynaktan ziyade, petrol gibi
Mete BA⁄DAT
u¤runa savafllar›n yap›lmete@inopark.com
may›p, kaynaklar›n›n
kontrol alt›nda tutulmas›
gerekmeyen hatta yeni dünyan›n bar›fl dengesinin
kurulmas›nda önemli rol alaca¤›na inand›¤›m bir
kaynakt›r. Bu alternatif kaynaklar›n ortaya ç›k›fl› ile
birlikte yepyeni sektörler ve ifl alanlar› da ortaya
ç›kmaktad›r. Bu geliflmeler Ostim gibi sanayi ve ticaret merkezleri için enerji politikalar›n› belirlemek,
takip etmek, enerji pazar›ndan pay alabilmek için
önemli f›rsatlar sunmaktad›r.
Alternatif enerji kaynaklar› konusunda y›llard›r
en yayg›n uygulama günefl kollektörleridir. Güneflin do¤uflundan bat›fl›na kadar atmosferin içine
verdi¤i ›s›y›, suyu ›s›tmak amac›yla kullan›yoruz.
Her gün yenilenen günefl, rüzgar, jeotermal, su ve
biyokütle kaynaklar›ndan ayd›nlatma, elektrik üretme, ortam ›s›tma gibi birçok alanda yararlanmak
mümkün. Yine çöp alanlar›nda aç›¤a ç›kan metan
gaz›ndan elektrik üretmek mümkün. Bunun ülkemizde de çok güzel örnekleri var. Çöp içinde biriken metan gaz› aç›lan kuyulardan borularla enerji
üretim tesisine pompalanarak üretim gerçeklefliyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazlar›n ar›t›lmas›yla elde edilen metan gaz› yak›larak
elektrik enerjisine dönüfltürülüyor. Bunun yan›nda
inflaat ve mimari tasar›mlarda, yaz aylar›nda güneflin evin içine girmesini engelleyen, k›fl aylar›nda
ise içeriye girmesini sa¤layan pasif sistemler kullan›l›yor. Bu durum da birçok sektördeki iflletmeler
için yeni ve alternatif ifl alanlar›n›n do¤mas› demektir.
Asl›nda petrol kullan›m›ndan da önce insano¤lu
enerji kayna¤› olarak günefl, rüzgar ve su gibi do¤al ve yenilenebilir enerji kaynakalar›n› kullan›yordu. Ancak daha k›sa sürede ve daha çok enerji elde etme ihtiyac› do¤an›n ekolojik dengesini bozmufl, fosilller bitmeye bafllay›nca yeniden eskiye
do¤ru bir yönelifl zorunlu hale gelmifltir. Ekolojik
dengenin bozulmamas›, enerji kaynaklar›n›n bitmemesi için enerji kaynaklar›n›n yenilenebilir ve do¤al, enerji sistemlerinin ise sürdürülebilir olmas› gereklidir.
Hidrolik, günefl, rüzgar, biyokütle ve jeotermal
gibi do¤al kaynaklar yenilenebilir olmalar›n›n yan›
s›ra temiz enerji kaynaklar›d›r. 2020 y›l›nda dünyada üretilen elektri¤in yüzde 50’sinin yenilenebilir
kaynaklardan olmas› planlan›yor. Türkiye’de mevcut toplam elektrik üretme kapasitesi 27 bin Megavatt›r. OECD kaynaklar›, Türkiye’de y›lda tüketilen elektri¤in en az iki mislinin rüzgardan karfl›lanabilece¤ini gösteriyor. Bu da rüzgar endüstrisinde
yeni imalat di¤er ifl kollar›nda aç›l›mlar›n yap›laca¤›n›n göstergesi. Rüzgar›n kullan›ma haz›r ve teknolojik olarak h›zl› geliflecek alanlardan biri olmas›n›n da etkisiyle rüzgar türbinlerinde küresel piyasa
2020 y›l›na kadar flimdiki 8 milyardan, 80 milyar
y›ll›k ifl hacmine ç›kmas› beklenmektedir. Enerji;
küresel enerji politikalar›, iklim de¤ifliklikleri, talep
art›fllar› ve enerji sa¤lamada güvenlik konular› dikkate al›nd›¤›nda rüzgar enerjisinin bir ad›m önde
oldu¤u görülmektedir.
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Ostim “Devrim Arabalar›”n› izledi

T

ürkiye’nin ilk yerli üretim arabas› olan Devrim
Otomobili’ni konu alan
“Devrim Arabalar›” filmi, 24
Ekim 2008 Cuma günü gösterime girdi. Önceki davetlerinde
Devrim Otomobili’ni tema olarak kullanan OST‹M OSB de çal›flanlar› için Devrim Arabalar›
filmine özel bir gösterim düzenledi. Yönetmen Tolga Örnek’in
de kat›ld›¤› gösterim, Ankamall
AFM Sinemalar›nda gerçekleflti.
Taner Birsel, Selçuk Yöntem,
Ali Düflenkalkar, Halit Ergenç,
Vahide Gördüm, Sait Genay,
U¤ur Polat, Altan Gördüm ve
Onur Ünsal’›n rol ald›¤› film,
Ostim çal›flanlar› taraf›ndan
çok be¤enildi.
Daha önce belgesel filmler çeken Örnek “Devrim Arabalar›’nda Türkiye’ye has çok unsur
var. Ancak beni en çok etkileyen, bu ülkede iyi ifller oluyor.

K›y›da köflede kalm›fl birçok
isimsiz kahraman bu ülke için
çal›fl›yor. Benim filmi çekerkenki amac›m bu ismisiz kahramanlar› hat›rlamakt›. Bu film,
ülkesi için çal›flan herkese bir

arma¤and›r” dedi. Örnek izleyicilerden istedi¤i tepkileri ald›¤›n› da sözlerine ekledi.
OST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da bu
filmdeki hikâyenin onlara çok

tan›d›k oldu¤unu belirterek “sanayiciler olarak buradaki hikâyeyi çok iyi anlayacak bir yerden geliyoruz. Keflkeler var ama
yapabildiklerimiz de var bunlar›n yan›nda. Türk insan› çok
yarat›c›. Türkiye’nin gündemine böyle bir filmi getirdikleri
için Tolga Bey’e ve ekibine teflekkür ediyorum. Çok güzel ve
hüzünlü bir film, zaten filmin
arkas›ndaki öykü çok dokunakl›, film de bunu çok iyi anlat›yor” fleklinde konufltu.

OSEP ö¤rencileri Ata’n›n huzurunda

O

SEP ö¤rencileri, Atatürk Haftas› sebebiyle
An›tkabir’i ziyaret etti. ASO Baflkan› Nurettin Özdebir, OST‹M OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, Ostim Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim
Vakf› Baflkan› ‹brahim
Karakoç ve OSEP e¤itimcilerinin de kat›ld›¤› törenin ard›ndan,
ASO Baflkan› Özdebir
mozoleye çelenk
koydu.

Türkçe konuflan ifladamlar› Ostim’de

T

OBB’un düzenledi¤i
Türkçe Konuflan ‹fladamlar› Giriflimcilik E¤itim
Semineri’nin dokuzuncusu

Ekim ay› içinde gerçeklefltirildi. 2005 y›l›ndan beri düzenlenen seminerlere bu y›l da çok
say›da ülkeden kat›l›m oldu.

Ostim Yat›r›m A.fi. ‹dari Koordinatörü Abdullah Çörtü de seminer kapsam›nda ifladamlar›na bir sunum yapt›. Yabanc›
ifladamlar›na Ostim’i tan›tan
Çörtü, dünyan›n dört bir yan›ndan gelen ama ayn› dili konuflan, ayn› fleyleri hissedebilen kiflilerle bir arada olmaktan mutluluk duydu¤unu belirtti. Kazakistan, M›s›r, Sudan gibi ülkelerde de Ostim benzeri
sanayi bölgeleri kurma çal›flmalar› yapt›klar›n› anlatan
Çörtü, Ostim’deki KOB‹’lerin
esnek bir yap›ya sahip oldu¤unu vurgulad› ve bu yüzden de
Ostim’le ifl yapman›n kolay oldu¤unu ifade etti.
Türkçe Konuflan ‹fladamlar›
heyeti ayr›ca Ostim’i gezerek,
Ostimli firmalarla ikili görüflmelerde bulundular.

Türk-K›rg›z ‹fl
Konseyi topland›
l

K›rg›zistan Baflbakan› Igor
Çudinov Türkiye’yi ziyaret etti. 30–31 Ekim tarihlerinde ‹stanbul ve Ankara’ya ziyaretlerde bulunan K›rg›z Baflbakana, Maliye Bakan› Tajikan
Kalimbetova
ve K›rg›zistan
Ticaret
ve Sanayi
Odas›
Baflkan› Boris Perfilyev’in
yan› s›ra çok say›da bürokrat
ve ifladam› efllik etti. ‹stanbul’da DE‹K’le ekonomi toplant›s› yapan Baflbakan ve yan›ndakiler, daha sonra Ankara’da
Sincan Organize Sanayi Bölgesini gezerek bilgi ald›lar. Cam,
otomotiv, maden makineleri ve
içecek sektörlerinden gelen ifladamlar› ikili görüflmelerde bulundular.
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Kobilere Google üzerinden tan›t›m

G

oogle Türkiye ve OST‹M
OSB iflbirli¤i ile KOB‹’ler interneti daha etkin bir pazarlama arac› olarak
kullanabilecek. Ostim Ç›rak
E¤itim ve Ö¤retim Vakf›nda, internet dünyas›n›n KOB‹’lere
sundu¤u f›rsatlar ve internet
reklamc›l›¤›n› etkin kullanma
yöntemlerini tan›tmak amac›yla
ücretsiz e¤itim toplant›s› düzenlendi. Toplant›ya Google Türkiye ve OST‹M OSB yöneticileri
kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl ko-

nuflmas›n› yapan OST‹M OSB
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, Google’›n internet dünyas›n›n en çok kullan›lan arama
motoru olmas›n›n yan› s›ra internet reklamc›l›¤›nda da güçlü
bir çözüm orta¤› oldu¤una dikkat çekti. Küresel mali kriz tehdidinin gündemde oldu¤u bir s›rada hayata geçirilen proje ile
KOB‹’lere motivasyon vermek
istediklerini vurgulayan Ayd›n,
Ostimli firmalar›n Google Adwords’ten yap›lan özel anlaflma

Google'›n “Cumhuriyet
Bayram›” sürprizi
nternet arama motoru Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunun
84. y›l dönümü nedeniyle ana sayfas›na Türk Bayrakl› logo
koydu. Dünyan›n en
büyük internet arama
motorlar›ndan biri
olan Google'›n Türkiye sayfas› ''www.google.com.tr'' adresine girenler, ''Doodle''
olarak nitelendirilen özel tasar›ml› logoyla karfl›laflt›. Türkiye Cumhuriye-

‹

ti'nin kuruluflunun 84. y›l dönümü nedeniyle haz›rlanan özel tasar›ml› ''Google'' logosunda, ''l'' harfinin yerine
Türk Bayra¤› yerlefltirildi¤i
görüldü. Baz› özel günlerde kullan›c›lar›na
farkl› logo tasar›mlar›yla hizmet veren Google'un Türkiye'deki kullan›c›lar›,
geçen sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram›'nda da özel bir logo
ile karfl›laflm›fllard›.

çerçevesinde yararlanabileceklerini belirtti.
Google Türkiye Pazarlama Direktörü Mustafa ‹çil ise Google
ve internet reklamc›l›¤› hakk›nda bilgiler vererek Google AdWords’ün avantajlar›ndan söz
etti. ‹çil, Google Türkiye olarak
KOB‹’lerin online dünyan›n
sundu¤u f›rsatlardan etkin olarak yararlanmalar›n› sa¤lamay›
hedeflediklerini belirtti. Bu
amaçla OST‹M OSB ile iflbirli¤ine gittiklerini söyleyen ‹çil, Ostim üyelerinin yeni pazarlara
aç›lmalar›na imkân tan›yacak
online pazarlama faaliyetleri ve
internet reklamc›l›¤›n› etkin

olarak kullanmalar›n› sa¤layacak yöntemler konusunda onlara rehberlik etmek istediklerini
ekledi. Toplant›n›n ikinci k›sm›nda ise Google Türkiye Ürün
Pazarlama Müdürü Esra Güler
ve Google AdWords Müflteri ‹liflkileri Yöneticisi Gonca Baflak,
firmalara Google AdWords’ü nas›l kullanacaklar›n› anlatt›lar.
Google Adwords; Google üzerinde arama yapan kiflilerin
arad›klar› kelimelerle ba¤lant›l›
ürün ve hizmetlere, hedeflenen
dil ve co¤rafi bölgeye göre reklam yay›mlama ve reklam›n
okunma say›s›na göre ücretlendirme gibi avantajlar sunuyor.

Almanlar’dan K›z›lcahamam’a DOSTLUK koflusu

K

oflu 300 sporcu taraf›ndan
Weilburgtan bafllad›, 28
gün süren maraton sonucu 20 Türkiye’ye girifl yapt›. Kafile 15 Ekim’de K›z›lcahamam’a
geldi. K›z›lcahamam ilçe giriflindeki tabelay› gördükleri an duygular›na yenik düflen sporcular,
tabelaya sar›larak gözyafl› döktüler.
K›z›lcahamam Belediyesi taraf›ndan R›za
Do¤an Spor Salonunda
Alman Koflucular için
bir karfl›lama töreni
düzenlendi. Karfl›lama
törenine K›z›lcahamamda bulunan Tar›m ve Köy ‹flleri Bakan› M.Mehdi Eker ve
Eski Bakanlardan ‹stanbul Milletvekili
Güldal Akflit de kat›ld›. Düzenlenen törende Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n da yer ald›.
Törenin aç›l›fl konuflmas›n› K›z›lcahamam Belediye Baflkan›
Adem Özbekler yapt›,
Özbekler; Bu kardefllik
iliflkilerinin kültürel
ve Sporsal kapsam›
içindeki gözle görünen
taraf›yd›. Ayr›ca bizim kardefllik
iliflkilerimiz aras›nda, AB destekli Projeler ve bu projelerin gündeme al›nmas›, Desteklenmesi ve
Avrupa Birli¤inden yard›m alabilmesi için Kardefl fiehrimiz ta-

raf›ndan desteklenmekte ve takip
edilmektedir." dedi.Tar›m ve Köyiflleri Bakan› M.Mehdi Eker,
Törende yapt›¤› konuflmada, tarihi bir gün yaflad›klar›n› belirtti.
Türkiye'nin çeflitli etnik aidiyete
sahip insanlar›n binlerce y›ld›r
bar›fl içerisinde yaflad›¤› bir ülke
oldu¤unu vurgulayan Eker, "Tür-

kiye, befl yüz sene önce ›rkç›l›k
sebebiyle Avrupa'n›n baz› ülkelerinden kovulan insanlara kucak
açan bir ülke. Weilburg kentinden insanlar bar›fl ve dostlu¤un
evrensel mesaj›n› 28 günde 2 bin

ALMANYA'n›n Hessen eyaletine ba¤l› Weilburg Belediyesi ile
K›z›lcahamam Belediyesi bir y›l önce yapm›fl olduklar› bir
görüflmeyle, kardeflliklerinin boyutlar›n›n ne kadar büyük oldu¤unu Tüm Dünya'ya duyurmak üzere, 18 Eylül'de, “Dostluk ve Kardefllik Koflusu” kapsam›nda bir koflu düzenlediler.
877 kilometre koflarak sadece Almanya'daki baz› ›rkç›lara de¤il

bütün Avrupa'ya ve dünyaya asl›nda cevab› en güzel flekilde vermifl oldular. Bu dostluk ve kardeflli¤in bundan sonra da sadece
Weilburg-K›z›lcahamam aras›nda
de¤il Türkiye-Almanya aras›nda

ve bütün dünyada devam etmesini diliyoruz" dedi.
Daha sonra Alman koflucular Belediye Baflkan› Adem
Özbekler taraf›ndan
birer madalya ile
ödüllendirildi. Son
Olarak Weilburg Belediye Baflkan› Hans
Peter Schick bir konuflma yapt›. Alman
sporcular›n, “Bizler
Türk kardefliyiz. B›rak›n onlar› yakmay› onlar› kucaklamaya gidiyoruz” diyerek bu kofluyu
bafllatt›klar›n› söyledi.
Bu arada, 70 yafl›ndaki Alman sporcu Hans Ohlenmacher finifl günü
15.10.2008 tarihinde
ikinci bir mutlulu¤u, K›z›lcahamaml›larla ve törene kat›lanlarla paylaflt› ve Alman sporcu Hans Ohlenmacher 71 yafl›na
Türkiye'de K›z›lcahamam’da girdi. Alman sporcu Hans Ohlenmacher hayat›n›n en mutlu
gününü yaflad›¤›n› söyledi.
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KÜMELENME’ye OST‹M damgas›
O

SB Üst Kuruluflu (OSBÜK) taraf›ndan düzenlenen OSB yöneticileri e¤itim toplant›s›nda KÜMELENME
ve ‹novasyon konusu ifllendi.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan’›n aç›l›fl›n› yapt›¤› e¤itim çal›flmas›na Ostim’in kümelenmeye iliflkin projeleri damgas›n› vurdu.
Aç›l›fl konuflmas›nda, “rekabet flartlar›n›n de¤iflti¤i bir ortamda kümelenme kadar inovasyonun da çok önemli oldu¤unu, babadan kalma ifllerle, kopyalanan tasar›m ve üretimlerle
ifl yapman›n mümkün olmad›¤›n› hat›rlatan Ça¤layan, bakanl›¤›n 2009 y›l›nda ön gördü¤ü arge bütçesinin 2 milyar YTL oldu¤unu söyledi.
E¤itim
program›
kapsam›nda
Birleflmifl
Milletler Kalk›nma Program› Dan›flman› Murat
Gürsoy ve di¤er panelistler sunum
yapt›. Gürsoy, küme
kavram›, nas›l küme olunur? Küme
olmak bölgeye/küme
oyuncular›na
ne kazand›r›r? Küme organizasyonu ve/veya süreç nas›l olmal› ve yönetilmeli? Gibi kümelenme ile ilgili
birçok sorunun cevab›n› aktar›rken küme ve inovasyon iliflkisi ile inovasyon kavram›na
iliflkin bilgilendirme yapt›. Türkiye’nin inovasyon performans›
ve potansiyelini ise Technoplus
Grup Türkiye Direktörü fiirin
Elçi sundu.
Sunumlar›n örnek vakalarla
ifllendi¤i, kat›l›mc›lar›n da sorucevap fleklinde aktif olarak kat›ld›¤› program›nda; kümelenme
konusunda en baflar›l› kümelenme organizasyonu ve süreci olarak Ostim-Çankaya üniversitesi
iflbirli¤i ile yürütülen ‹fl ve ‹nflaat Makineleri Kümesi (‹fi‹M)
ele al›nd›.
‹fi‹M kümelenmesinin bafllang›c›n›, yürütülen çal›flmalar› ve
flu an geldi¤i noktay› anlatan
Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Güvenç “Kümelenmenin kalk›nma için sadece
bir araç oldu¤unu, as›l hedefin
refah düzeyinin artt›r›lmas›
için gerekli inovasyon ve nanoteknoloji oldu¤unu” vurgulad›.
Güvenç; küme olman›n kolay
olmad›¤›n› bir araya gelen her
y›¤›n›n kümelenme olamayaca¤›na kum tepesi ve m›s›r piramitleri örne¤i ile dikkat çekti.

Ayr›ca ‹fi‹M kümesindeki üniversite-sanayi iflbirli¤ini sürecinde yaflanan baflar›lar›, s›k›nt›lar› ve bu s›k›nt›lar›n nas›l
afl›ld›¤›n› da kat›l›mc›larla paylaflt›. Bölgesel rekabet analizinin önemine dikkat çekti. Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan ayd›n da; Ostim’de 4
farkl› sektörde kümelenme projeleri yürütüldü¤ünü, Çankaya
Üniversitesi ile yap›lan çal›flman›n lokomotif ifllevi gördü¤ünü
dile ifade etti. Ayd›n, “Kümelenme projeleri özverili ekip çal›flmas›n› ve üniversite-sanayi iflbirli¤i gerektiriyor. Bakanl›¤›m›z›n, KOSGEB’in bu çal›flmalara sahip ç›mas› tabi ki çok
önemlidir. Ancak bu süreci bir
üniversitenin
sahiplenmesi,
hocalar›m›z›n
kendilerini
bu çal›flmalara adamas›,
liderlik etmesi daha da
önemlidir.
Çankaya Üniversitesi ve
Say›n Rektörü bu yönde
takdir edilecek bir yaklafl›m gösterdiler” diye konufltu.
Ostim’in
kümelenme
konusunda
belli bir noktaya geldi¤ini ve bu düzeyi de
sürekli yükselterek yola devam
etti¤ini belirten Ayd›n, Ostim’in
bu bilgi ve deneyiminin tüm
OSB’lere yön gösterece¤ini, referans ve yol haritas› olarak kullan›labilece¤ini belirtti.
3 günlük e¤itimde ayr›ca AB
projesi olarak bafllat›lan ve sürdürülebilirli¤ini devam ettiren
Konya Otomotiv Yan Sanayi ‹fl
Kümesi, Bir Sanayi Kümesi Nas›l Örenir ‹le Ankara Siteler
Mobilya Örne¤i, OSB’ler Ve Kümelenmedeki Rolleri, gibi konularda sunumlar yap›ld›.
Toplant› Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Küçük Sanatlar ve
Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü Ramazan Y›ld›r›m’›n; 60. Hükümet Program›nda da yer alan ve üretimin uluslararas› piyasalara yönelimi,
rekabet gücü ve yenilikçili¤i
h›zland›racak olan “Kümelenme
ve ‹novasyon” konular›nda desteklenmesi için OSB yöneticilerini bilgilendirmek ve Sanayi
ve Ticaret Bakan› Ça¤layan’›n
“OSB yönetimlerinin kümelenmede önemli rol üstlenmeleri
sa¤lanacakt›r” ifadesinden yola
ç›k›larak yap›lan toplant›da tebli¤ sunan uzmanlara ve kat›l›mc›lara teflekkür konuflmas› ile
sona erdi.

OST‹M’deki kümeler
n Ostim OSB’de gerçeklefltirilen kümelenme projeleri ve bilgi al›nabilecek web adresi:
1. ‹fl ve inflaat makineleri
kümelenmesi: www.cankaya.ostim.edu.tr
2. Savunma sanayi kümelen-

mesi: www.ostimkumelenme.com
3. Yenilenebilir enerji kümelenmesi: www.ostimenerjik.com
4. Sa¤l›k sektöründe
makine–ekipman
kümelenmesi.
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Ostim’de yeni nesil iflbafl›nda
Çal›flanlar›yla birlikte büyük
bir aile Telmek
ac iflleme ve savunma yan
sanayi sektöründe Ostim’in
en büyük firmalar›ndan biri
olan Telmek’in ikinci kuflak yöneticisi Bülent Özkan Özönder 30
yafl›nda flirketin genel müdürlü¤ünü devralm›fl. ODTÜ Petrol ve
Do¤algaz Mühendisli¤i mezunu
olan Özönder, 12 yafl›ndan itibaren yaz tatillerinde babas›n›n yan›nda çal›flarak ifli ö¤renmifl. Firmada finans birimi hariç hemen
her birimde çal›flt›¤›n›, temizlikten makine operatörlü¤üne kadar
her ifli yapt›¤›n› söylüyor. Mezun
olduktan sonra firman›n Ar-Ge
bölümünde çal›flmaya bafllayan
Özönder, önce Ar-Ge müdürlü¤ü
bu sene bafl›nda da genel müdürlük görevlerine getirilmifl. Özönder, Telmek’in bir aile flirketi olmas›na ra¤men patron çal›flan

ayr›m› olmad›¤›n› bu birbirine
ba¤l› kadroyla daha da güçlendiklerini belirtiyor. Tüm çal›flanlar›n aileden biri gibi oldu¤unu
söyleyen Özönder, dinlenme saatlerini de çal›flanlar›n belirlediklerini, böylece demokratik bir ortam taratt›klar›n› sözlerine ekliyor.
Genel müdür olduktan sonra
firmay› yeniden yap›land›rma sürecine giden Özönder, “Biz bu yola ç›kt›k ve bu ifli yapaca¤›z dedik. Hiçbir zaman için çizgimizden taviz vermedik. Hiçbir za-

man için ay›pl› mal göndermedik.
Karfl› taraf›n paras›n› ödedi¤i fleyin hakk›n› ödemeye çal›fl›yorum. ‹flinizi düzgün yapt›¤›n›z zaman, evet, belki h›zl› büyüyemezsiniz ama yavafl ve emin ad›mlarla yürürsünüz. Bizim gibi güçlü
bir kadroya sahip olursunuz” diyor.
Hedefi yurtd›fl›na aç›lmak
2001 y›l›nda kurulan Ada Savunma’y› 2003 y›l›nda devralan
Durmufl Ali Ögeyik henüz 26 yafl›nda olmas›na ra¤men baflar›l›

Gürkan Y›lmaz
(Dizayn Makina)

B.Özkan Özönder
(Telmek)

S

ONLAR, Ostim’in genç yüzleri, ikinci kuflak yöneticileri. Babalar›ndan devrald›klar› tecrübeye, heyecanlar›n› ve yarat›c›l›klar›n› katarak firmalar›n› daha da büyütmek için çal›fl›yorlar. Bir k›sm› çoktan dümenin bafl›na geçmifl, bir
k›sm› ise henüz alt birimlerinin bafl›nda kendilerini göstererek flirketlerine parlak bir gelecek vaat ediyorlar.

bir ifladam›. Ticaretle u¤raflmay›
düflünürken babas›n›n imalatla
ilgilenmeye bafllamas› üzerine,
kendini bu sektörün içinde bulmufl. Sadece savunma sktörüne
hizmet veren Ada Savunma’y›
tek bafl›na iflleten Ögeyik, 1997 y›l›nda tek tezgâhla kurduklar› Koma Makine’den sonra çok yol kat
ettiklerini belirtiyor. Aselsan’dan
sonra yeni dönemde TA‹ ile de
anlaflma yapan Ögeyik, OST‹M’in
kümelenme çal›flmalar›na kat›lmaktan da memnun olduklar›n›
ancak piyasadaki rekabet koflullar›n›n çetin geçti¤ini söyledi. Önümüzdeki y›llarda yurtd›fl›na da
aç›lmay› düflünen Ögeyik, tezgâh
say›s›n› art›rarak üretim kapasitesini art›rmay› ve kurumsallaflmay› hedefliyor.
Hem iflte ortaklar hem evde
‹fl ve aile birlikteli¤inin Ostim’deki en güzel örneklerinden
birini sunan Dizayn Makine’nin
veliahtlar› Gürkan ve Ela Y›lmaz
çifti, babalar›n›n ortakl›¤›n› aile
kurarak perçinlemifller. Dizayn
Üretim Müdürü olarak çal›flan
Gürkan Y›lmaz ve Yönetim Temsilcisi efli Ela Y›lmaz, Dizayn Makine’nin yeni at›l›mlar yaparak
daha da büyümesine katk›da bulunuyorlar. Metalurji ve Malzeme
Mühendisi olan Gürkan Y›lmaz,
ortaokul y›llar›ndan beri aile iflini ö¤renmek için flirkette çal›flmaya bafllam›fl. Y›lmaz, aile flirketi olman›n, özellikle flirketi sahiplenmek ve deneyimleri aktarmak ad›na çok büyük avantajlar›
oldu¤unu ifade ediyor. ‹kinci kuflak olarak yeni teknoloji ve yeni
iflleme yöntemleri getirerek flirketin verimli¤ini art›rd›klar›n› belirten Y›lmaz, flu anda siparifl
üzerine üretim yapt›klar›n› ancak önümüzdeki y›llarda seri üretime geçmeyi hedeflediklerini
söylüyor.

Durmufl Ali Ögeyik
(Ada Savunma)

Genç kuflak flirkete
dinamizm getirdi

Serhan Aksu - Can Koçy›ld›r›m (Timsan)

1988’de iki makine mühendisinin ortakl›¤›yla kurulan Timsan,
›s› sektörüyle bafllad›¤› ifl hayat›na havaland›rma, mobilya-orman
ürünleri sektörlerini de ekleyerek devam ediyor. Toz toplama,
filtreleme, silolama ve yakma sistemleri kuran Timsan; yak›nda
ikinci kuflak yöneticilere devrolmaya haz›rlan›yor. Bunlardan biri olan Serhan Aksu, flirketi özellikle pazarlama konusunda gelifltirdiklerini belirtti. 1976 do¤umlu
olan Aksu, 10 y›ld›r Timsan’da
çal›fl›yor. Kendisi de makine mühendisi olan Aksu, ikinci kuflak
olarak flirkete dinamizm getirdiklerini düflünüyor. “Biz bu sektörde etkin olmaya bafllad›ktan sonra, yurtd›fl›ndan hiçbir ürün Türkiye’ye sat›lamad›” diyen Aksu,
uluslararas› bir firma olmay› hedeflediklerini, ancak bunun için
de do¤ru zaman› ve do¤ru ülkeyi
bulmalar› gerekti¤ini belirtiyor.
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Küçü¤üz orta ölçekliyiz büyüyüp ilerleyece¤iz
›s›tl› sermaye ve pazarlama olanaklar›na ra¤men, kendi çabas›yla ayakta duran, bu çabayla
gerek kendi ülkesinin gerekse di¤er
ülkelerin piyasalar›na mal ve hizmet
üretip sunan…
O ülkede oluflabilecek herhangi bir
ekonomik buhranda, ülkenin genifl
kesimleri, yani iflçi, memur, çal›flanlarla birlikte yo¤un olarak olumsuz
etkilenen…
Büyük iflletme ve firmalar, ekonomik sistemde oluflan bunal›mlar sonucu yat›r›mlar›n› rahatl›kla transfer
edip, siyasi sorunu ve ekonomik problemi olmayan ülkelere ve pazarlara
kayd›rabilirken, ekonomik olumsuzlu¤u finans darl›¤›, sermaye azl›¤›, k›s›tl› kapasite ve pazar daralmas› nedeniyle olanca fliddetiyle hisseden…
Bunun sonucu a¤›r yaralar alabilen, iflas kelimesiyle yaflayan ama buna ra¤men yine de üreten… Ekonomik geliflme ve büyüme dönemlerinde ise s›n›rs›z baflar› hikâyeleri yaratan… Toplam ve oransal olarak o ülke
için büyük iflletmelerden çok daha
fazla katma de¤er yaratabilen… Tüm
ticari, s›nai ve hizmet iflletmeleri birer
KOB‹’dir diyebiliriz. Evet biz KOB‹’yiz;
bir ülkenin gerçek dinamosu olan kobiler ülke ekonomisinde ne kadar
önemli yer tuttuklar›n›n kendileri bile
fark›nda de¤iller, bunun sebebi olarak
ta yaflanan ekonomik s›k›nt›lar konjonktürel dalgalanmalar, kalifiye eleman ihtiyac›n›n karfl›lanamamas›,
yurt d›fl› pazarlara girebilecek kanallar›n sa¤lanamamas›, düflük fiyat yüksek kalite dengelemesinde yurt d›fl›ndaki firmalarla rekabet gücünün her
geçen gün azalmakta olmas›, teknoloji yat›r›mlar›ndan mahrum kalmas› ve
bunun fliddetinin giderek artmas› KOBi’lerin kendini niteliklerinin fark›na
var›p ar-ge yapmas›n› yeni ufuklar
aramas›n› siyah bir tül perde gibi kapatmaktad›r.

K

B

ir Konuya farkl› noktalardan
bak›p ayn› sonuca varmaya
simetrik bak›fl denir. Asimetrik bak›fl ise bir konuya farkl› noktalardan bak›p farkl› sonuç ç›karma olarak de¤erlendirilir. Dünya
mali krizin ülkemize nas›l yans›yaca¤› konusunda hükümet ve di¤erleri aras›nda asimetrik bir yaklafl›m
bulunmaktad›r. Bu durum al›nacak
önlemler ve al›nan önlemlerin
inand›r›c›l›¤› güven vericili¤i konusunda flüpheler uyand›rmaktad›r.
Bu da uluslararas› mali piyasalardaki krizin ülkemizde daha yo¤un
alg›lanmas›na neden olmaktad›r.
Hükümet ülkemiz mali rasyolar›n›n
iyi oldu¤unu krize dayan›kl› oldu¤umuzu ifade etmektedir. Aksi görüflleri ise krize için yap›lm›fl teflhis
ve tedavi önerileri olarak de¤il hükümeti y›pratma hükümete sald›rma olarak alg›lamakta ve aksi görüfl savunanlar› felaket tellal› krizden medet umanlar. Kriz üzerinden hükümeti y›pratanlar olarak

Krizde yenilenerek f›rsat yaratmak:

Yaflanan s›k›nt›lar firmalar›n dayanma gücünü artt›rmakta, kendi imkanlar›yla çeflitli formüller gelifltirip
'KOB‹' ad›n› tafl›man›n bedelini ödemekte ve büyük ölçüde güzel ifller ç›kartabilmektedirler
En kötü koflullara al›flm›fl bir neslin
sanayisine gereken önemin verilmesi
elveriflli koflullar›n sa¤lanmas› ile neler yapabilece¤i tart›flmas›z olarak ortadad›r.
Sanayide flöyle bir gezintiye ç›kt›¤›m›zda en ufak atölyede bile kalite ad›na, maliyet düflürme ad›na kendine
göre yöntemler gelifltirip, Avrupa
standartlar›n› sa¤lamaya çaba gösterdi¤i gözlenmektedir
‹mkâns›zl›klar içinde imkân yarat›p gerekli koflullar› sa¤lad›¤›m›zda
ise yüksek hammadde maliyetleriyle
karfl› karfl›ya kalmakta ve 1-0 ma¤lup
bafllad›¤›m›z maç› beraberli¤e tafl›d›¤›m›z› düflündü¤ümüz bir anda 2-0
ma¤lup olma durumuna düflmekteyiz. Seyirci gereken tezahürat› yapmazsa teknik direktör maç› iyi yönetmezse san›r›m bu gidiflle sahalar›m›zda yabanc› tak›mlar maç yapmaya
bafllayacak, tribünlerde ise kendi milliyetini tafl›yan insanlar olacakt›r. Sürüklenifl buysa vay halimize! fiöyle bir
silkelensek neler yapabilece¤imizin
fak›na varsa k›s›tl› olsa da kaynaklar›m›z› etkin kullansak inan›yorum ki
her kobi büyük ad›mlar atacak ve ülkemizin dinamosu dedi¤imiz kobilerimiz ülke ekonomisini çok güzel yerlere tafl›yacaklard›r.
Çünkü kullan›lmayan güç, güç de¤ildir... Eee bir de kulland›r›lm›yor ya
da kullanmas›n diye s›rt›na tafl›yabilece¤inden fazla yük bindiriliyorsa sanayide kurtulufl savafl› yapma zaman›
gelmifltir diye düflünüyorum... Yorum
sizin...

Yenilenin yenilmeyin…

H

içbirfley eskiden oldu¤u gibi de¤il. ulaflmak, projeler için altyap›y› oluflturacak teknik bilgi kaynaklar›na ulaflmak ve
Rekabet eskiden oldu¤u gibi bateknoloji trendlerini takip etmek, insan
fledilebilir de¤il, üstelik hizmet
kaynaklar› yönetimi sistemimizi yarat›c›üreten iflletmelerin önünde Hindistan,
ürün üretenlerin ise ad›ndan daha uzun l›¤› destekler flekilde yeniden yap›land›rmak, projelerimizi daha
bir tehlike Ç‹N var. Y›llarca
profesyonel yönetecek
yüksek enflasyonlu ortamda
sistemler kurmak say›labiiflletme yönetmeyi de¤il, palir.
ra yönetmeyi oldukça iyi ö¤‹novasyonu anlat›rken,
renmifl iflletmeciler h›zla debelki de firmas›n›n yürüt¤iflen, her gün takip edilmetü¤ü mükemmel PR çal›flsi daha da zorlaflan yeni ramas›ndan dolay› herkesin
kip ve yeni ürünlerin boy
haberdar oldu¤u 3M,
gösterdi¤i piyasa koflullar›nPost-It hikayeleri kullan›da son kozlar›n› oynamaktar›m bazen. E¤itimlerin çolar. Dönemin gözdesi “ino¤unda bu klasik örne¤i isvasyon” ifl dünyas›na yöneArife YILMAZ
men vermeyip baflka örlik tüm yay›nlarda ana tema
arife@innocentric.com.tr
neklerle anlatmaya çal›flhaline gelmifl durumda. Yasam da bu örne¤i duyduzarlar inovasyonu h›zla de¤i¤unda kat›l›mc›lar›n yüzünde oluflan o
flen piyasa koflullar›na adapte olman›n
“ben anlad›m bu inovasyon olay›n›” ifatek yolu olarak görüyorlar. Çünkü inovasyon da de¤iflim, geliflme, yenilenme desini de sevmiyor de¤ilim. Yaln›z herkeste oluflan ve son dönemde okududemek, de¤iflimin önünde olmak, gele¤um yaz›larda dikkat çekilen bir çekince¤i yönetmek de inovasyonla mümcem var 3M konusunda; “inovasyonun
kün.
tesadüfen gerçekleflen bir olgu oldu¤unu
Asl›nda güzel bir söz var, f›rsatlarla
vurgulanmas›”.
tehditler yaz› tura gibidir, tehditin olduGerçekten de iflletme içinde inovas¤u yerde f›rsat da vard›r. H›zl› de¤iflim
yon potansiyelinizi destekleyecek tüm
iflletmeler için tehdit yaratt›¤› kadar f›rsatlar› da beraberinde getirmekte. Piya- unsurlarda %100 performans gösterseniz bile riskli bir konu var, do¤ru fikri
say› daha profesyonel izleyecek sistem
kuran, inovatif fikirleri içerden ya da d›- seçmek ve ard›ndan gitmek. Ancak fikir
üretme ve seçiminin de sistematize ediflar›dan sürekli toplay›p stratejik olarak
lebilece¤ini, çeflitli yöntemlerle iflletmecide¤erlendirebilecek sisteme sahip iflletmeler de¤iflimin önüne geçerek trendleri nin bu yeteneklerini gelifltirebilece¤ini
belirleyebilir, rüzgar› kendine çevirebilir. de bilmekteyiz. Dolay›s›yla baflar› riskli
Peki, bu o kadar kolay m›d›r: rüzgar› ve flansa ba¤l› olsa da, muhteflem bir ifl
fikri buldu¤unuzda onu pazarlama yada
kendimize çevirmek. ‹novasyonun
kompleks yap›s›na bak›ld›¤›nda bu yete- üretime aktar›rken kullanaca¤›n›z mone¤i kazanmak için oldukça fazla alanda dern tasar›m tekniklerinde yaflayaca¤›n›z
geliflme göstermeli iflletmeler. Bu alanlar sorunlar nedeniyle kolayl›kla kaybedebilirsiniz. Louis Pasteur’ün o ünlü sözünaras›nda inovasyonu bir strateji olarak
benimsemekten tutun, inovasyoncu ça- deki gibi “fians sadece haz›rl›kl› olan›n
ifline yarar!
l›flmalar› finanse edecek kaynaklara

Ça¤dafl E. KAZMA
ÇKYM KALIP MAK‹NA SAN. LTD. fiT‹

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Krize asimetrik bak›fl
tan›mlamaktad›r. Ülkemiz siyasal
anlamda oldu¤u gibi ekonomik anlamda da Bizans”›n y›k›l›fl aflamas›nda gibi. Yani meleklerin cinsiyetini tart›fl›yor.
Konuyu taraflar aç›s›ndan özetleyecek olursak:
Hükümet:
Ülkemizdeki alt› y›ldaki kazan›mlar hükümetimizin uygulamalar›
sayesinde olmufltur. Sa¤lanan baflar›lar›n alt›nda uluslararas› olumlu
geliflmelerin etkisi zannedildi¤i kadar de¤ildir. Bu baflar›da hükümetimizin bilinçli ekonomi yönetimi
vard›r. Dolays› ile uluslararas› kriz

her ne kadar bizi etkileyecekse de
alt› y›ldan bu yana ülkeyi nesnel
flekilde yönetmemiz sayesinde bu
kriz bizi te¤et geçecektir. Bu konuda yap›lan tespit öneri ve elefltiriler art niyetli ve hükümetimizi y›pratma gayesindedir.
Di¤er Taraf:
2001 y›l›ndan itibaren yakalanan baflar› sürdürülebilir de¤ildir.
Son alt› y›lda cari aç›¤a dayal› ekonomik program bu sözde baflar›y›
sa¤lam›flt›r. Ülkenin 1975 - 2002
y›llar› aras›nda toplam cari aç›k 29
y›lda 42 milyar dolar olmufltur. Bu
y›lda yaklafl›k 1.5 milyar dolar

eder. 2003 - Temmuz 2008 aras›nda 5,5 y›lda 162 milyar dolar.
Bu ise y›lda 29,5 milyar dolar ac›k
demektir. Son befl bucuk y›lda cari aç›k yaklafl›k 19,6 kat art›r›larak
sözde baflar› yakalanm›flt›r.
Cari aç›¤›n sürdürülebilir olmas›n›n ard›nda da alt› y›ldan bu yana
uluslararas› finans piyasalar›n›n bu
cari aç›¤› finanse etmek için risk
alma ifltah›ndaki büyük art›fl bulunmaktad›r. fiu anda dünya mali
piyasalar›nda bir kriz var iken bu
sözde baflar›n›n sürdürülmesi imkâns›zd›r. Bütçe disiplini istikrarl›
hükümet sonuç almay› kolaylaflt›rm›flt›r. Ancak uluslararas› piyasalar
de¤iflmifltir. Acilen tedbirler al›nmal›d›r.
Kimin hakl› oldu¤unu nas›l anlayaca¤›z?
Büyüme, borsa, tasarruf, ve
gelece¤e güven art›yorsa,
Faizler, enflasyon, dolar kuru,
iflsizlik düflüyorsa hükümet hakl›d›r.
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ST‹M'de KOSGEB Baflkan›
Say›n Mustafa Kaplan'›n kat›ld›¤› ve KOSGEB’in önümüzdeki döneme iliflkin vizyonunun
ve küçük iflletmeler ve giriflimciler
için öngörülen desteklerin anlat›ld›¤› bir toplant› yap›ld›. Toplant› salonu, OST‹M'de yap›lan benzer
toplant›lar›n birço¤unda oldu¤undan çok daha fazla dolu idi. Bu ilgi,
OST‹M’de bulunan küçük iflletme
sahibi, yöneticisi ve çal›flanlar›n›n
KOSGEB'den beklentilerinin ne
denli yüksek oldu¤unu gösteriyordu.
Toplant› için ayr›lan zaman daha
uzun olsa kuflkusuz çok daha fazla
konu dile getirilebilirdi. Ancak s›n›rl› süre içerisinde, toplant› daha çok
KOSGEB'in parasal destekleri ve
faizsiz kredi olanaklar› üzerine yo¤unlaflt›. Hâl böyle olunca da, kat›l›mc›lar›n birço¤u taraf›ndan, KOSGEB'in banka gibi çal›flan bir kurum olarak anlafl›lm›fl olmas› ihtimali belirdi. Oysa KOSGEB’in geçmiflteki de¤erli hizmetlerinin fark›nda olan, benim de dahil oldu¤um
bir çok kifli için böyle bir ihtimal
kayg› vericidir.
KOSGEB’in bir çok hizmetinin
yan› s›ra, ayn› zamanda kredi de
sa¤layan bir kurulufl olarak görev
yapmas› ola¤an kabul edilse bile,
ülkemizdeki on binlerce KOB‹'nin
tümünün nakit ihtiyac›n› karfl›laya-

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

Küçük iflletmenin KOSGEB’den
as›l beklentisi ne olmal›?
mayaca¤› aç›kt›r. Toplant›da bu sorun için dile getirilen çözüm, “ilk
gelen alacak” fleklinde olmufltur.
Oysa bu durumda ilk gelemeyenler,
buna gücü yetmeyenler ne yapacak? Böyle bir yar›flta kimlerin ilk
gelece¤i zaten aç›k de¤il mi? Do¤al
olarak, iyi koflan, güçlü olan, daha
bask›n olan ilk gelecek. Oysa as›l
amaç, di¤erlerine göre daha zay›f
olanlara en az›ndan eflit f›rsat tan›mak olmamal› m›d›r?
Kredi sa¤layan bir kurum olarak
çal›flma fikrini bir tarafa b›rakacak
olursak, KOSGEB asl›nda ne yapmal›?
KOSGEB’in bir dönem vermifl
oldu¤u hizmetlerden yaln›zca birkaç
örnek vererek asl›nda yap›lmas› gerekeni dile getirmeye çal›flaca¤›m:
Bir makina mühendisi olarak
bundan yaklafl›k 12 y›l önce OST‹M'de çal›flmaya bafllad›¤›mda
KOSGEB'de e¤itimler verilirdi.
KOSGEB'in e¤itim salonu her gün

ODAGEM’de
ücretsiz CNC e¤itimi

OST‹M ve Siemens iflbirlil
¤i ile ücretsiz CNC e¤itimleri düzenlendi. 20–26 Ekim

2008 tarihleri aras›nda ODAGEM
E¤itim Salonunda düzenlenen seminerden e¤itmenler ve usta ö¤reticiler faydaland›. Bilgisayarl› simülasyon ve makine bafl›nda uygulama olmak üzere iki aflamada
gerçeklefltirilen e¤itim semineri,
çal›flanlara geliflen teknoloji karfl›-

s›nda yeni imkânlar yaratabilmeyi
amaçl›yor. Kat›l›mc›lar, toplam 30
saat süren e¤itim süresince CNC
Sistemlerine girifl, ISO programlamaya girifl, ISO programlama ve
G-Kodlar›, ShopMill Programlama, ShopTurn Programlama dersleri gördüler. Seminere kat›lan
e¤itmenler ve usta ö¤reticiler,
oluflturulacak yeni e¤itim gruplar›na ders verecekler.

ö¤renmeye ihtiyac› olan genç teknik elemanlar taraf›ndan doldurulurdu. O dönemin ö¤renme süreçlerinden geçen birçok insan›m›z bugün OST‹M'de bir çok firmada
önemli fonksiyonlar üstlenmifl durumdalar. Ne yaz›k ki KOSGEB
uzunca bir zamand›r bu önemli
misyondan uzak kald›.
Yine bundan 10 y›l kadar önce
KOSGEB'in laboratuarlar› malzeme
analizi ve boyutsal ölçüm konular›nda sanayicilere hizmet vermekte
idi. Hepimiz biliriz ki, AR-GE yapmaya çal›flan, inovasyon peflinde
koflan, yeni bir ürün gelifltirmek ya
da varolan bir ürünü tersine mühendislikle yeniden üretmek isteyen
bir kurumun paradan daha önce laboratuara ihtiyac› vard›r. Laboratuar analizi sonuçlar› bir araflt›rmac›ya pusula gibi yol göstemelidir. Ne
yaz›k ki uzunca bir süredir OST‹M
iflletmeleri böyle bir hizmetten de
yoksunlar ve yönlerini el yordam›

ile bulmaya çal›fl›yorlar.
Bir baflka konu ise ürünlerin CE
iflaretlenmesidir. 2001 y›l›nda AB
ile uyum yasalar›ndan biri olan
4703 say›l› yasan›n yay›mlanmas›
ile birlikte, hatta bu yasadan da önce KOSGEB'in mamullerin CE
iflaretlenmesi konusunda yapt›¤› çal›flmalar›, KOSGEB'in de¤erli uzmanlar›n›n bu alandaki donan›mlar›n› ve KOSGEB'in bir 'Uygunluk
De¤erlendirme Kuruluflu' olma iradesini hat›rl›yoruz.
Çok k›saca, üretim hayat›n›n ve
KOB‹'lerin içinde olan bir mühendis olarak benim KOSGEB'den
beklentilerim bu alanlardad›r. Kuflkusuz iflletmeler için faizsiz kredi,
dan›flmanl›k deste¤i, yaz›l›m deste¤i
vb. destekler de hayati öneme sahiptir. Ancak bu destekleri sa¤layacak baflka kurumlar, say›lar› ve destekleri yetersiz de olsalar, zaten
varlar. As›l misyonu KOB‹'lere kredi veya AR-GE deste¤i sa¤lamak
olan kurulufllar varken, KOSGEB'in
de ayn› kulvarda yer almas› ne kadar do¤rudur?
Oysa, sanayicinin oldu¤u hemen
her yerde bir biriminin olmas› nedeniyle her zaman sanayicinin en
yak›n›nda olan KOSGEB'in, küçük
iflletmelerin günlük teknik sorunlar›na yan›t verebilecek çal›flmalar›
yürütmesi gerekmez mi?
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Reel sektörde moraller bozuk

A

l›nan ola¤an d›fl› önlemlere karfl›n giderek fliddetlenen küresel mali kriz, sanayide göstergeleri h›zla kötülefltirirken, gelece¤e yönelik beklentilerde de karamsarl›k
hakim oldu. Sanayinin üretim hacminin düfltü¤ü,
stoklar›n büyüdü¤ü, iç piyasa ve ihracat siparifllerinin azald›¤›, rekabet gücünün yitirildi¤i, yat›r›mlar›n k›s›ld›¤›, birim maliyetlerin yükseldi¤i belirlenirken, bu geliflmelerin izleyen dönemde artarak sürece¤i beklentisinin yayg›nlaflt›¤›
dikkati çekti. Bu olumsuz geliflmelerde bafl etmen olarak
talep daralmas› öne ç›kt›.
100 iflyerinden 4’ü
bile iyimser de¤il
Merkez Bankas›’nca imalat
sanayii iflyerlerinde gerçeklefltirilen iktisadi yönelim
anketine dayanarak yapt›¤›
belirlemelere göre, faaliyette
bulundu¤u sanayi dal›ndaki
genel gidiflat konusunda bir
önceki aya göre daha “kötümser” olanlar›n geçen y›l›n
Ekim ay›nda sadece yüzde 18
olan üretim de¤eri a¤›rl›kl›
oran›, izleyen aylarda h›zla
yükselerek bu y›l›n Ekim

ay›nda yüzde 65,9’a kadar
ulaflt›. Genel gidiflat›n de¤iflmeyece¤i görüflünde olanla-

r›n oran› yüzde 65.9’dan yüzde 30.2’ye gerilerken, iyimserlerin oran› yüzde 16.1’den
yüzde 3.9’a kadar düfltü. Buna göre her 100 iflyerinden
sadece 3,9’unun iyimser, neredeyse her üç iflyerinden
ikisinin ise gidiflattan kayg›l›
oldu¤u belirlendi.
Temel sorun talep
daralmas›
Üretimi k›san faktör olan
talep yetersizli¤ini dile getiren iflyerlerinin toplam üretimdeki pay› y›l›n dördüncü
dönemi itibariyle yüzde 51.5
olarak belirlendi. Talep daralmas›n›n üretimi k›s›c› etkisinin son bir y›lda giderek
artt›¤› gözlendi. Bu oran ge-

çen y›l›n ayn› döneminde
yüzde 36.5 ç›km›flt›.
Üretimi k›san faktörlerden
ifl gücü yetersizli¤inin pay›
yüzde 10.7, hammadde-ekipman yetersizli¤inin pay›
yüzde 10.3, mali olanaks›zl›klar›n pay› yüzde 9.1, di¤er nedenler de yüzde 10.7
olarak belirlendi. Üretimi
k›san faktör bulunmad›¤›n›
bildiren iflyerlerinin geçen
y›l yüzde 25.6 olan oran›,
bu y›l yüzde 14’e düfltü.
Yat›r›mlar k›s›l›yor,
iflçi ç›karmalar› art›yor
Yaflanan olumsuz süreç,
sanayicilerin yat›r›m e¤ilimine de yans›d›. Gelecek bir y›l
içinde önceki bir y›la göre
yat›r›m harcamalar›n› art›rmay› planlayan iflyerlerinin
geçen y›l Ekim ay›nda yüzde
31 olan üretim de¤eri a¤›rl›kl› oran› bu y›l ayn› ayda yüzde 15.6’ya indi. Yat›r›m harcamalar›n› k›saca¤›n› bildirenlerin oran› ise yüzde
22,7’den yüzde 42.2’ye yükseldi. Ekim ay›nda toplam üretimdeki pay› yüzde 31 olan
iflyerleri gelecek üç ayda istihdam›n› azaltaca¤›n› bildirdi. ‹stihdam art›rmay› planlayanlar›n oran› ise yüzde
7’de kald›.

“Reel ve mali sektör birbirine destek olmal›”

S

anayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan,
dünyadaki likidite krizinin baz› bankalar üzerinde endifle yaratt›¤›n›, söz
konusu endifleye gerek olmad›¤›n› dile getirerek, “Reel sektörle mali sektörün
birbirine köstek de¤il destek olmas› gereken birdönemden geçiyoruz” dedi.
Ça¤layan, “Giriflimci Bilgi Sistemi” (GBS 08) ile küresel ekonomik krizin Türkiye'ye etkileri konusunda
aç›klama yapt›. Ça¤layan
yapt›¤› aç›klamada,
GBS’nin bir say›m olmad›¤›n›, say›m›n çok ötesinde
yer ald›¤›n› ve sürekli güncellenece¤ini söyledi.
GBS’nin bir defa yap›l›p rafa konulacak bir çal›flma olmad›¤›n› vurgulayan Ça¤layan, çal›flmayla 2 milyon 10
bin 377 iflletmenin mercek
alt›na al›nd›¤›n› kaydetti.
Ça¤layan, “Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› bir tedarikçi konumuna geldi, devlete
tafleronluk yap›yor. Bundan
sonra sanayi de ticarette ve
hizmet sektöründe nas›l bir
strateji olmas› gerekti¤i konusunda, sektörel analizler
yapma noktas›nda bir altyap›, tedarikçi modeli olufltur-

duk” diye konufltu. Ça¤layan, “Firmalar›m›z›n borç
ve aktiflerini görebiliyoruz,
bu canl› bir sistem. Bazen
verilerin bize gelmesinde
k›rm›z› ›fl›k yan›yor ama
bununla ilgili idari ve hukuki altyap› düzenlemesine
de bafllad›k” diye konufltu.
“Mali sektör ve reel
sektör birbirinin
tamamlay›c›s›”
Toplant› sonras›nda gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan Ça¤layan, bankac›l›k
sistemine yönelik sorulan
soruya, “Mali sektör ve reel
sektör birbirinin tamamlay›c›s›d›r. Öyle bir mali sektörümüz bankac›l›k sistemimiz var ki 350 milyar YTL
fluan da kredi kulland›rm›fl.
Yani eskisi gibi de¤il, bankac›l›k sistemi toplam›fl oldu¤u mevduat›n büyük bir
ço¤unlu¤unu krediye dönüfltürmüfl. Bu rakamlar› 6 y›l
öncesinde hayal bile edemezdik” diye cevap verdi.
“Küresel kriz ortam›nda
Türkiye iyi durumda”
Ça¤layan, 2007 sonu verilerine göre reel sektörün
104 milyar YTL pozisyon
aç›¤› oldu¤unu belirterek,
“Küresel kriz ortam›nda
Türkiye’nin korkulacak du-

rumu yok. Avrupa pazar›n›n daralmas› nedeniyle, reel sektör mutlaka krizden
etkilenecek, ancak meseleye
hakimiz, yeni pazarlar üretece¤iz ve bu do¤rultuda ihracatç›y› yönlendirece¤iz”
dedi.
Ça¤layan, küresel krize
karfl› al›nan önlemleri aç›klarken, “KOB‹’lere s›f›r faizli, 6 ay vadeli 650 milyon
dolarl›k ihracatç› kredisi
veriyoruz ve buna devam
edece¤iz. Sanayi stratejisini
haz›rl›yoruz, sektörlerle ilgili alt yap› haz›rlayaca¤›z.
Sektörel, bölgesel ve proje
bazl› teflvik yasas›n› 2009
bafl›nda uygulamaya sokaca¤›z” dedi.
Bu anlamda, ihracatç›y›
ve KOB‹’leri destekleyeceklerini kaydeden Ça¤layan
flöyle devam etti:
“KOSGEB olarak KOB‹’lere ciddi destek verece¤iz.
KOB‹’lere s›f›r faizli, 6 ay
vadeli 650 milyon dolarl›k
ihracatç› kredisi veriyoruz
ve buna devam edece¤iz.
Sanayi stratejisini haz›rl›yoruz, sektörlerle ilgili alt
yap› haz›rlayaca¤›z. Sektörel, bölgesel ve proje bazl›
teflvik yasas›n› 2009 bafl›nda
uygulamaya sokaca¤›z.”
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‹mdat! Kendimi lider
gibi hissetmiyorum!

M

aalesef! Siz hissetseniz de hissetmeseniz de bir lidersiniz, Türkçesiyle önder. Önder nedir? En basit tan›m›yla önde giden ve izleyenleri
olan kifli, de¤il mi? E
buna göre siz de
kendi iflinizi kurmufl
olmakla cebren önder oldunuz. Çal›flanlar›n›z, müflterileriniz, iflletmenizle ifl
yapan herkes o iflletmenin lideri olarak
sizi görüyor. Bu seSubegüm
beple dediklerinizden
çok yapt›klar›n›z yaBULUT
subegum@ozgurkasifler.com
p›l›yor, çünkü sizi
örnek al›yorlar, herfleyi size göre belirliyorlar. Bu sebeple
esas mesele, iyi bir ifl önderi olup olmad›¤›n›zda. ‹flletmenizin kaderi tamamen
buna ba¤l›.
Hemen bir kontrol yapal›m. Mesela
flu anki ekonomik krizi ne kadar so¤ukkanl›l›kla karfl›lad›¤›n›z sizin iyi bir lider
olup olmad›¤›n›z›n göstergelerinden biri
bence. Neden boyle düflünüyorum?
Çünkü iyi bir liderin en birinci özelligi
vizyon sahibi olmas›d›r. Sorumlu oldu¤u
organizasyonu gelecekte flimdikinden
daha iyi bir yere götürebilmek için geçmifli iyi gözlemlemifl olmak, geçmiflten
ders almak, ö¤renmek gerekir. Dolay›s›yla, e¤er siz iyi bir liderseniz, ülkemizin ve dünyan›n ekonomik krizleri daha
önce de yaflam›fl oldu¤unu, bunun kapitalizmin bir normali hatta rutini oldu¤unu bilgece gözlemlemifl ve flu anki krizi
son derece so¤ukkanl›l›kla karfl›lam›fl olmal›s›n›z. Hatta bir ad›m daha ileri gidiyorum ve diyorum ki, iyi bir lider iseniz,
çoktan krizin bitece¤i günlere odaklanmaya bafllam›fls›n›zd›r.
‹flte krizlerin en büyü¤ünü yaflam›fl bir
liderin sözü: “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir!” fiu sözdeki güzelli¤e, derinli¤e, içerdi¤i liderlik bilgeli¤ine bakar
m›s›n›z? Olabilecek en kötü flartlar alt›nda söylenmifl üstelik. O kötü flartlar› tersine çeviren de bu felsefe olmufl zaten,
öyle de¤il mi? Peki bu sözden üstünüze
al›n›yor musunuz? Ben de bir liderim,
bu benim için nas›l geçerli olabilir, buradaki felsefeyi hayat›ma nas›l aktarabilirim diye düflünüyor musunuz? Efendim?
Kendinizi hala lider gibi hissetmiyor musunuz? Üzgünüm, siz lidersiniz. Art›k bu
sizin elinizde de¤il.
Zafer benimdir diyebilmek! ‹flte vizyon becerisinin en özlü ifadesi. Bir hedefe ulaflabilmenin püf noktas›. fiartlar
ne olursa olsun. Bak›n, flartlar ne olursa
olsun! fiartlar›n›z›n hiçbir zaman Atatürk’ün içinde bulundu¤u flartlardan
daha kötü olaca¤›n› sanmam. Sadece
yapman›z gereken, bir tane firmay›, belli aral›klarla gelece¤i kesin olan iç veya
d›fl krizlere dayan›kl›, sa¤l›kl› iflleyen bir
yap›ya kavuflturmak. Muhtaç oldu¤unuz
kudret ise damarlar›n›zdaki asil kanda
mevcut zaten!
Bu makaleyi özgür bir ülkenin özgür
bir vatandafl› olarak yazabilmeme imkan
yaratan Ulu Önder önünde sayg›yla
e¤iliyorum..Cumhuriyetimizin kurulmufl
olmas› hepimize kutlu olsun!
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OSB çal›flanlar›na e¤itim

O

ORS‹AD Çin BAUMA’ya
TUR DÜZENL‹YOR
O

RS‹AD, BAUMA
CH‹NA 2008 fuar›na da ifl gezisi düzenliyor. ORS‹AD yönetimi,
inflaat
makineleri
sektörünün Çin ve Uzakdo¤u'da hala iki haneli
büyüme rakamlar›n›
yakalayabildi¤ini belirtilerek, bu co¤rafyan›n, dünyan›n en yo¤un nüfuslar›na sahip

E

olmalar› nedeniyle, di¤er sektörlerde oldu¤u
gibi inflaat sektörünün
de en gözde bölgeleri
oldu¤unu söylediler.
25-28
Kas›m
tarihleri aras›nda düzenlenen fuara iliflkin seyahat organizasyonu
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi ve baflvurular›n
afla¤›daki adreslere yap›labilece¤i bildirildi.

konomik hayat hiçbir zaman
tekdüze olmam›flt›r. Zaten insan›n oldu¤u yerde tekdüzelik
olamaz. ‹nsanlar›n farkl› olaylara
farkl› tepkiler göstermesi, farkl› zamanlarda farkl› davran›fllar sergilemesi asl›nda hayat›n ta kendisidir.
‹nsan davran›fl›n›n ve tepkisinin zamana, mekana ve olaya göre farkl›l›k göstermesi, ayn› zamanda bir belirsizlik hali ortaya ç›karmaktad›r.
Ekonomik hayatta oluflan devreler ve
zikzaklar da insan davran›fl ve tercihlerinin ortaya ç›kard›¤› sonuçlard›r.
Do¤al olarak insanlar davran›fl ve
tercihlerinin sonuçlar›na katlan›rlar.
Ancak katlan›lan bu sonuçlar›n çok
fazla hasar oluflturmamas› için yaflananlardan ders ç›karmak ve tedbir
almak gerekir. Bireysel hayat›m›z› ilgilendiren bir konudan bahsetseydik,
sadece bireysel tedbir ve dersler yeterli olurdu. Lakin hepimizi, hatta
tüm dünyay› meflgul eden bir konuyla karfl› karfl›ya oldu¤umuz için kamusal gücü kullanan iradenin konuyu ciddiye almas›, hepimizi do¤ru
davranmaya yönlendirecek ve bu süreci en az hasarla atlatmam›z› sa¤layacak tedbirleri almas› mutlaka gerekmektedir.
Bir anda gündemimize oturan
ekonomik krizin tüm dünyada yaflan›yor olmas› çözüm alternatiflerini
art›racakt›r. Mesela son günlerde fliddetini art›ran toplumsal olaylardan
kaynaklanan siyasi kriz, bize özgüdür
ve ekonomik krizden çok daha vahim boyutlarda seyretmektedir. An-

‹RT‹BAT:

l Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ‹fladam› Ve Yöneticileri Derne¤i; Tel: 0312
354 01 02
l F. 0312 354 24 86, E-mail: orsiad@orsiad.org.tr, msn: orsiad@hotmail.com,
l T.[+90 212] 2197575 - Dâhili
185, F.[+90 212] 2199919,
G.[+90 505] 4365063
l E-mail : info@altintour.com –
operasyon@fuarara.com
l Msn: cesmeci@hotmail.com

DAM ve Bo¤aziçi
E¤itim’in ortak
çal›flmas›yla OST‹M OSB çal›flanlar›na
“Müflteri ‹liflkileri Yönetimi” semineri verildi.
Dr. Murat Bilgili’nin
sundu¤u seminerin amac›, ifl hayat›nda müflteri
talepleri karfl›s›nda zorlanan çal›flanlar›n çabuk
ve do¤ru karar vermesini, bu kararlar›n günlük
yaflama kolayca aktar›lmas›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r.Bir gün boyu

K›z›lay Derne¤i
Ostim fiubesi aç›ld›

T

ürkiye K›z›lay Derne¤i, Ostim’de de
flube açt›. Türkiye
K›z›lay Derne¤i Ostim fiubesi ad›na aç›klama yapan Mehmet Demirci,
derne¤in Uzay Ça¤› Bulvar› Ahenk ‹fl Merkezi
76/9 adresinde hizmet
verdi¤ini söyledi. Baflkan
Demiri, ba¤›fllarla Türkiye genelinde yap›lan ba¤›fllarla yüzbinlerce insan›n yüzünün güldürüldü¤ünü, hedeflerinin milyonlar›n yüzünü güldür-

Abdullah ÇÖRTÜ
acortu@hotmail.com

Ekonomi bütçe için de¤il,
bütçe ekonomi için vard›r
cak yaz›m›n konusu ekonomik kriz
oldu¤u için konuyu de¤ifltirmeyeyim.
Her fleyden önce tüm dünya ne yap›labilir diye kafa yoruyor. Özellikle
uluslararas› örgütler ve geliflmifl ülkeler, krizi en az hasarla aflman›n yollar›n› araflt›r›yorlar. Bu ülkelerin uygulad›klar› tedbirler bizim için de örnek teflkil edebilir. fiu anda takip
edebildi¤im kadar›yla geliflmifl ülkeler
de dahil tüm ülkeler, insanlar›n›
muhtemel bir durgunluktan korumaya yönelik tedbirler almaktad›rlar.
Ülkemizin de yak›n gelecekte karfl›laflabilece¤i en ciddi problemin daralma ve tedbir al›nmad›¤› takdirde bu
daralman›n getirece¤i durgunluk olabilece¤i birçok ekonomist taraf›ndan
söylenmektedir.
Ülkemizde ekonomiyi canl› tutan
en önemli unsur iç taleptir. ‹ç talep
de tüketim ve yat›r›m harcamalar›ndan oluflmaktad›r. Tüketim ve yat›r›m harcamalar› da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda: gelirimizin genel olarak dörtte üç oran›nda tüketim harcamas›ndan, dörtte bir oran›nda yat›r›m harcamas›ndan olufltu¤u söylenebilir.
Toplam yat›r›m ve tüketim harcama-

süren seminerde müflteriyle iliflkilerde koflullar›n motive ve demotive
edici etkileri, müflteriyle
karfl›l›kl› etki-tepki süreci, müflteri karfl›s›nda
duygu yönetiminin sa¤lanmas›, “zor insan”
kavram›, müflterinin etken tav›rlar›n› karfl›lama flekilleri, müflteri gerilimini yönetmek, müflterinin sosyal stiline
uyum, farkl› kiflilikleri
analiz etme gibi konular
ifllendi.

s›n›n ise yaklafl›k olarak %90’›n› özel
sektör, %10’unu kamu sektörü gerçeklefltirmektedir. Rakamlardan hareketle flunu söyleyebiliriz: Türkiye
özel tüketim harcamalar›n› k›smamal›d›r. Kamu otoritesi, özel tüketim
harcamalar›n› teflvik edici tedbirler
almal›d›r. Bu konuda kamu ne yapabilir? Öncelikle bankac›l›k kesiminde
kredilerin daralmamas› sa¤lanmal›d›r. Faizlerin enflasyonla paralel olmas› laz›md›r. Tüketim mallar› üzerindeki dolayl› vergiler mutlaka düflürülmelidir. Kamunun kontrolündeki
girdilerde fiyat art›fl›na gidilmemelidir.
Yat›r›m harcamalar› ekonomide
canl›l›¤› sa¤layan di¤er bir lokomotiftir. Türkiye’de kamu yat›r›m harcamalar› her geçen dönem azalarak
toplam harcamalar içinde %2’lere
kadar düflmüfltür. Dolay›s›yla özel
sektör yat›r›m harcamalar› gelir yaratan ikinci önemli unsur olarak dikkat
çekmektedir. Ana kalemler itibariyle
inflaat ve makine teçhizattan oluflan
özel sektör yat›r›mlar›n›n devam etmesi sa¤lanmal›d›r. Tüketim harcamalar› ile yat›r›m harcamalar› aras›n-

mek oldu¤unu söyledi.
“Kurbanlar›n K›z›lay
arac›l›¤› ile gerçek amac›na ulaflaca¤›n›” vurgulayan Demirci, ba¤›fllar›n
banka, ‹nternet, telefon,
PTT v e K›z›lay flubeleri
arac›l›¤› ile yap›labilece¤ini belirterek, Ostim’de
de ba¤›fl kabul edilece¤ini
söyledi. K›z›lay Ostim fiubesi Baflkan› ayr›ca dernek yard›mlar›na iliflkin
olarak da bölgedeki yurttafllar›n kendilerine baflvurabileceklerini söyledi.

da birbirini uyar›c› bir iliflki oldu¤u
için, birinde al›nan tedbirler di¤erinin
artmas›n› sa¤layacakt›r. Bu konuda
kamu otoritesine düflen en önemli
görev yine banka kredilerinin daralmamas›, vade ve faiz oran›n yat›r›m›n getirisine paralel olmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Kredi hacmi, faiz oran›
ve vadeler konusunda bankalardan
kendi mali yap›lar› çerçevesinde çözüm gelifltirmelerini beklemek gerçekçi de¤ildir. Çünkü bankalar›n en
önemli kayna¤› mevduatt›r. Mevduat›n maliyeti ve vadesi bankalar›n
kulland›raca¤› kredinin flartlar›n› belirlemektedir. Belki Merkez Bankas›
ya da ilgili baflka bir kurulufl bankalara sadece özel sektörün yat›r›mlar›nda kulland›r›lmak üzere uzun vadeli
kaynak sa¤layabilecektir.
Yukar›da belirtti¤im tedbirler zaten krizle mücadele paketi aç›klayan
ülkelerin gündemindeki tedbirlerdir.
Birçok ülkede krizle mücadele için ilk
aç›klanan tedbirler, bankac›l›k kesimine ve özel sektöre kaynak aktar›m› ve faizlerin düflürülmesi olmufltur.
Bizim ülkemizde bunlara ilave olarak
dolayl› vergilerin düflürülmesi de düflünülmelidir. Çünkü ekonomi bütçe
için de¤il, bütçe ekonomi için vard›r.
Bu arada krizden dolay› afl›r› karamsarl›¤a kap›lanlara flunu hat›rlatal›m. ‹nsan var oldu¤u sürece ihtiyaç
var olacakt›r. ‹htiyaç var oldu¤u sürece ekonomi durmayacakt›r. Ekonomi
yavafllasa bile unutmay›n›z:
ekonomik hayat hiçbir zaman tekdüze olmam›flt›r.
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D

ünya piyasalar›n› alt üst
eden ABD kaynakl› kriz,
Türkiye’ye de u¤rad› ve
Türk ekonomisini sarsma¤a
bafllad›. Uzun uzun edebiyat
parçalama¤a, ekonomik ve
mali analizler yapma¤a gerek
yok. Türk ekonomisi için afla¤›daki tedbirler al›n›r ve reel sektörün önündeki engeller kald›r›l›rsa bu krizi en az hasarla atlatabiliriz.
KÜRESEL MAL‹ KR‹ZDEN
REEL SEKTÖRÜN AZ
ETK‹LENMES‹ ‹Ç‹N
NELER YAPILAB‹L‹R:

n Bankalar›n reel sektöre
kulland›rd›¤› kredilerin erken
ödenmesini istememesi,
n Bankalar›n reel sektöre
verdi¤i kredi faiz oranlar›n›
keyfi art›rmas›n›n önüne geçilmesi,
n Reel sektöre orta ve uzun
vadeli düflük faizli kredilerin ve-

Veli SARITOPRAK
velisaritoprak@gmail.com

Hasta ve ilaç...
rilmesi,
n Enerji fiyatlar›n›n düflürülmesi,
n Enerji kalitesini yükselterek, üretim kay›plar›n›n önüne
geçilmesinin sa¤lanmas›,
n Ulafl›mdaki alt yap› yetersizli¤inin giderilmesi, en ucuz
nakliye arac› olan demiryolu tafl›mac›l›¤›n›n etkin hale getirilmesi,
n Reel sektörün ihracattan
dolay› KDV iadelerinin zaman›nda ödenmesi,
n Küresel mali kriz nedeniyle iflçi ç›kartmak zorunda kalacak reel sektörün, sosyal gü-

Ostim birikimlerini ihraç ediyor

G

eçti¤imiz aylarda Ostim’i ziyaret
eden Sudan Kalk›nma Bankas›
temsilcileri ve OST‹M OSB aras›nda bir iyi niyet mutabakat› imzaland›. Sudan Cumhurbaflkan› ve bakanlar›ndan oluflan heyetin, Ocak 2008’deki
Ostim ziyaretlerinin ard›ndan Sudan’la
yak›n iliflkiler bafllam›flt›. Sudanl› gençlerin mesleki e¤itimi konusunda iflbirli¤ine giden OST‹M OSB, Sudan Kalk›n-

ma Bankas› yetkililerinin ziyaretinin ard›ndan, Sudan’a Ostim benzeri bir sanayi bölgesinin kurulmas› için de çal›flmalara bafllad›.
‹mzalanan iyi niyet mutabakat› çerçevesinde OST‹M OSB, tasar›mdan altyap›ya, sektör seçiminden bölgedeki
müteflebbisli¤in gelifltirilmesine kadar
her konuda aktif dan›flmanl›k hizmeti
verecek.

venlik prim oranlar›nda indirim
yap›lmas› veya ertelenmesi,
n ‹flsizlik sigorta fonunda düzenlemeler yaparak, iflçi ç›kartacak reel sektörlere destek
sa¤lanmas›,
n Çin, Hindistan, Rusya,
Asya ülkeleriyle, orta ve do¤u
Avrupa ülkelerinden yap›lan
ucuz, düflük kaliteli ithalat›n neden oldu¤u haks›z rekabetin
önlenmesi,
n Bu ülkelerden ithal edilen
ürünler ülkemizde üretiliyorsa,
YERL‹ ÜRET‹M’‹N desteklenmesi,
n Yat›r›m Teflviklerin Küre-

sel Mali Kriz göz önünde bulundurularak, kurumlar aras›ndaki farkl› uygulamalar›n kald›r›lmas›,
n Tar›m ve Hayvanc›l›k sektöründeki daralmaya dikkat
ederek, üretti¤imiz tar›msal,
hayvansal ürünlerin ithalat›n›n
önlenmesi,
Her fleyden önemlisi REEL
SEKTÖRÜN temsilcilerinin sorunlar›n› iyi dinlemeli, iyi anlamal›, sorunlar›na geciktirilmeden çözüm getirilmelidir.
Bize bir fley olmaz, aya¤›m›z›
yere sa¤lam bas›yoruz demek
ile krizden kurtulamay›z. Ülkemizin içinde bulundu¤u cari
ve d›fl ticaret aç›¤›, reel sektörün kulland›¤› d›fl krediler,
SICAK PARA miktar› ile di¤er
ekonomik verilerin sonucu iyi
de¤ildir.
Hükümet, Merkez Bankas›,
BDDK ve di¤er kurumlar ile eflgüdüm sa¤lanmal›d›r.
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3 kuflak demirci:
fiaban Demirbüken

A

nkara Sanayi Odas› meclis üyesi olan fiaban Demirbüken, 1977 y›l›nda ticarete at›lm›fl ve 1985 y›l›nda

da Ostim’e gelmifl. O dönemden
günümüze Ostim’in ciddi anlamda büyüdü¤ünü ve geliflti¤ini belirten Demirbüken’in soyad› da dede mesle¤i olan demircilikten geliyor. Demirbüken,
kendi ad›n› tafl›yan firmas›nda
sac sat›m› ve kesimi üzerine faaliyet gösteriyor.
Sac›n inflaat sektöründen makine sektörüne, t›bbi cihazlara
kadar her alanda kullan›ld›¤›n›
anlatan Demirbüken, demir fi-

yatlar›ndaki yükseliflten yak›n›yor. Dünya piyasalar›n›n genel
olarak durgun oldu¤unu belirten Demirbüken, döviz fiyatlar›ndaki yükselmenin sac ve
demir fiyatlar›n› yükseltti¤ini ifade etti. Demirbüken,
fiyatlardaki bu art›fllara
ra¤men müflterilerini ma¤dur etmemek için stoklardan sat›fl yapmay› ve zam
geçse bile bu zamm› yüzde
yüz yans›tmamay› tercih
ediyor. Müflteri menfaatini
ön planda tutan Demirbüken’i üzen bir baflka nokta
ise haks›z rekabet koflullar›. Küçük firmalar›n çok
ucuza mal satt›¤›n›, ancak
bunlar›n kalite bak›m›ndan
çok iyi olmad›¤›n› belirtiyor. Rekabet flartlar› konusunda yurtd›fl›ndaki firmalar›n daha avantajl› oldu¤unu belirten
Demirbüken, Almanya ve ‹talya
ile çal›fl›yor.
Önümüzdeki dönemde firmas›n› kurumsallaflt›rmay› ve sac
iflleme konusunda henüz Ankara’da olmayan teknolojiyi getirmeyi planlayan Demirbüken,
sanayiciye daha iyi hizmet vermeyi ve distribütörlük almay›
hedefliyor.
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Kobi'lere enerji
verimlili¤i deste¤i
KOB‹’lerin enerji verimlili¤i dan›flmanl›k flirketlerinden alacaklar› etüt ve dan›flmanl›k hizmetleri için de KOSGEB
taraf›ndan destek verilecek.

K

üçük ve orta boy iflletmelere KOSGEB kanal›yla verilen desteklere,
“enerji verimlili¤i etüt ve dan›flmanl›k deste¤i” de eklendi.
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme
‹daresi’nin (KOSGEB), KOB‹
desteklerine iliflkin yönetmelikte yapt›¤› de¤ifliklikler bugünkü Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Buna göre, KOB‹’lerin enerji
verimlili¤i dan›flmanl›k flirketlerinden alacaklar› etüt ve
dan›flmanl›k hizmetlerine
KOSGEB taraf›ndan destek verilecek. ‹flletmeler taraf›ndan,
etüt ve dan›flmanl›k flirketlerine yapt›r›lan ön enerji etütleri hizmet bedeli için, üst limit
2 bin YTL, Elektrik ‹flleri Etüt
‹daresi Genel Müdürlü¤ü’nce
(E‹E) uygunluk belgesi verilen
detayl› enerji etütleri hizmet
bedeli için 20 bin YTL olarak
aç›kland›. Etüt ve dan›flmanl›k flirketlerine yapt›r›lan ve-

rimlilik art›r›c› projelerin haz›rlanmas›, gerçeklefltirilmesi
veya iflletilmesinin en fazla
ilk iki y›l› boyunca alacaklar›
dan›flmanl›k hizmet bedelleri
için proje uygulama raporunun E‹E taraf›ndan onaylanmas›n›n ard›ndan verilecek
deste¤in üst s›n›r› da 10 bin
YTL olarak belirlendi.
Söz konusu destekler, belirlenen bu üst limitler içinde
kalk›nmada öncelikli, normal
ve geliflmifl yörelerde ayn›
oranda olmak üzere proje tutar›n›n yüzde 70’ine kadar
verilecek.
Bu arada iflletmelerin, Enerji Verimlili¤i Yasas› kapsam›nda; E‹E, yetkilendirilmifl kurumlar, yetkilendirilmifl enerji verimlili¤i dan›flmanl›k flirketlerinden alacaklar›, “Enerji Yöneticisi
E¤itimleri” için de KOSGEB’in belirledi¤i kriterler
do¤rultusunda destekler sa¤lanacak.
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FUAR.. FUAR..
FUAR.. FUAR..
l Ankiros 2008:
9. Uluslararas› Demir Çelik ve
Döküm Teknolojileri, Makina ve
Ürünleri ‹htisas Fuar›, HANNOFER
2008, 16-19 Ekim 2008 tarihlerinde
Hannover Messe Ankiros Fuarc›l›k
A.fi taraf›ndan ‹stanbul'da TUYAP
Fuar ve Kongre Merkezi - Beylikdüzü'nde gerçeklefltirildi.
‹ki y›lda bir organize edilen ve sonuncusu 2006 y›l›n›n kas›m ay›nda
gerçeklefltirilen fuarlar›n gerek kat›l›mc› say›s› ve fuarda sergilenen genifl ürün yelpazesi, gerekse fuar› ziyaret eden kifli say›s› ve profili göz
önünde bulunduruldu¤unda fuar öncesi beklentileri aflarak bir kez daha
metalurji sektörünün Avrasya Bölgesi'ndeki lider platformu oldu¤unu
kan›tlad›.
11.000 m2 stand alan› olmak
üzere, toplam 25.000 m2 alanda
gerçekleflen fuara 35 ülkeden toplam 619 firma kat›ld›. Fuarlar› 52 ülkeden 13.651 sektör ilgilisi ziyaret
etti. Art›k fuarlar›n vazgeçilmez parças› haline gelen Alman, ‹talyan, Çin
ve ‹spanyol ülke pavyonlar› da uluslararas› anlamda gücüne güç katt›
Ostim OSB olarak fuara 30 m2’lik
alanda standl› kat›l›m gerçeklefltirdik. Fuarda, bölgemizde faaliyet
gösteren firmalar›m›z hakk›nda bilgi
verilmifl, 500 adet tan›t›m cd, 50
adet rehber, 500 adet broflür ve di¤er tan›t›m materyallerimiz ilgili firmalara verilmifltir.
MÜS‹AD 2008:
‹slam ülkeleri aras›nda iflbirli¤ini
sa¤lamak ve ticari faaliyetleri canland›rmak amac›yla gerçeklefltirilen
12. MÜS‹AD Fuar› ve 12. Uluslararas› ‹fl Forumu(IBF) 61 ülkeden
2000`i aflk›n yabanc› ifladam›n› ‹stanbul`da, yerli ve yabanc› ziyaretçilerin kat›l›mlar›yla 23 – 26 Ekim`de
CNR Expo Center Fuar Merkezi`nde
gerçeklefltirildi.
Fuar; Makine, Elektronik, Dekorasyon, ‹nflaat, Tekstil, Giyim, Hizmet, Otomotiv, G›da ve Ambalaj
sektörlerini bir araya getirdi.
Aç›l›fl›n› Devlet Bakan› Kürflad
Tüzmen`in 23 Ekim 2008 Perflembe
günü yapt›. Fuara 2000`e yak›n yabanc› ve 5 bine yak›n Türk ifladam›n›n yan› s›ra yerli ve yabanc› 200 bini aflk›n ziyaretçi kat›ld›.
Ostim OSB’nin standl› kat›ld›¤›
fuarda, Ortado¤u’dan bir çok ziyaretçiyi a¤›rland›. ‹fl birliktelikleri, firmalar hakk›nda olumlu görüflmeler
oldu. Yabanc› dilde haz›rlanan yay›nlar›m›z, katalog ve cdlerimiz misafirlerimize verildi. 200 y›l› içerisinde yapmay› düflündü¤ümüz ikili görüflmelerin çal›flmalar› bafllat›ld›.
KASIM 2008
KATILIMLARIMIZ
l Plast Eurasia:
18. Uluslarararas› ‹stanbul Plastik
Endüstrisi Fuar›, PAGEV Türk Plastik

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

OSB FUAR ETK‹NL‹KLER‹…

Sanayicileri, Araflt›rma, Gelifltirme
ve E¤itim Vakf› ile birlikte haz›rlanmaktad›r. Fuar 27-30 Kas›m 2008
tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi, Beylikdüzü’nde, Plastik
Makine ve Malzemeleri, Kal›p, Plastik ürünler, Hammadde, Plastik Ambalaj Teknolojisi, Hidrolik ve Pnömatik sektörlerinde faaliyet gösteren
firmalar›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilecektir.
Bölge Müdürlü¤ümüz HALL 2’de
335 numaral› stand alan›nda; ARI-‹fi
FORSTHOFF, ENERKON, HACETTEPE ÜN‹VETS‹TES‹ ve SENKRON
Plastik firmalar› ile 100 m2’lik alanda fuara kat›l›m sa¤layacakt›r. Üyelerimizin fuar› gezebilmesi için otobüs organizasyonu düzenlenecek.
l Endüstri Fuar›:
Sine Fuarc›l›k A.fi. organizasyonu, M‹B Makine ‹malatç›lar› Birli¤i deste¤i ile 27-30
Kas›m 2008 tarihleri aras›nda
CNR Expo’ da
düzenlenecek
olan EFENDÜSTR‹ FUARI, 30.000 m2 kapal› fuar alan›, yaklafl›k 300 kat›l›mc›s›yla Avrasya’n›n en büyük Endüstri Fuar› olmay› hedefleniyor.
Son y›llarda, artan kapasite kullan›m› ve ihracat rakamlar› ile dünya
standartlar›n› yakalayan; otomotiv,
beyaz eflya, makine imalat, tar›m ve
ifl makineleri, havac›l›k ve savunma,
gemi imalat ve inflaat sanayinin, gücüne güç katacak makine gruplar›
ve endüstriyel donan›m ürünleri EF
– ENDÜSTR‹ FUARI’ nda bulufluyor…
Bölge Müdürlü¤ü fuara OST‹M
OSB olarak standl› kat›l›m sa¤layacakt›r. Bölgedeki faaliyetlerden, projelerden, firmalar›m›za ait cd ve broflürlerden ziyaretçilere ulaflt›r›lacakt›r. Üyelerimizin fuar› gezebilmesi
için fuara otobüs organizasyonu düzenlenecektir.
OTOBÜS
ORGAN‹ZASYONLARIMIZ
l PlastEurasia - ‹stanbul
Plastik Endüstrisi Fuar›
l Yer: Tüyap Beylikdüzü ‹stanbul
l Tarih
: 29 Kas›m 2008 –
Cumartesi
: 05.00
l Saat
l Ücret
: 15. YTL
Otobüsler Ostim ‹dare Binas›
önünden kalkacakt›r. Fuar bitiminde, otobüsler
Fuar alan›ndan
hareket edecek
24.00’de Ostim
‹dare binas›nda
organizasyon
son bulacakt›r.

2009’da Ortak
kat›l›mlar›m›z
l TATEF 2009
12. Uluslararas› Metal ‹flleme ve
Teknolojileri Fuar›, 31 Mart -5 Nisan
‹stanbul CNR EXPO Fuar Merkezi’nde 8 salonda gerçeklefltirilecek.
Fuara daha önceki y›llarda oldu¤u
gibi OST‹M OSB de üyesi olan firmalarla bir arada kat›lacak.
Alan›nda Türkiye’nin en büyük,
dünyan›n 3. büyük endüstriyel fuar›
olan TATEF 2006’ya yerli ve yabanc› 500’ün üzerinde firma kat›ld›.
2.014’ü yabanc› toplam 62.672 kiflinin ziyaret etti¤i fuarda, kat›l›mc› firmalar fuar süresince 200 milyon dolarl›k siparifl ald›lar.
Sektörün lider fuar›nda Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü,
2006 y›l›nda 23 firma ile fuara ortak
kat›l›m gerçeklefltirmiflti. Fuarda OSB
üyelerine uygun fiyatta alan stand ve
hostes hizmeti veriliyor.
OST‹M OSB, ortak kat›l›m
imaj›n› bozmam›fl bu y›lda ayn›
organizasyonu gerçeklefltirmek
için çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r. Geçen y›l fuara kat›lan firmalar›m›za yer temini konusunda öncelik tan›nacakt›r. TATEF 2009 Fuar›’n›n alan sat›fl fiyatlar› belirlenmifltir. Fiyata; bofl alan bedeli, stand dekorasyon hizmeti, genel alandan sorumlu
olacak hostes ve tercüman bedeli
dâhil edilmifltir.
TATEF Fuar› Ostim Osb
Alan Sat›fl Bedeli:
n M2 bedeli: 135 $ + KDV’ dir.
l KOMATEK 2009

11. Uluslar aras› ‹fl ve ‹nflaat Makine, Teknoloji ve Aletleri Fuar›,
2007 y›l›nda Ankara’da yap›lan en
büyük fuar ve bu güne kadar yap›lan
en büyük KOMATEK fuar› olmufltur.
Komatek 2007 fuar›na 18.000 kifli
taraf›ndan ziyaret edilmifltir. 2009
y›l›nda da bu rakamlar›n artmas›
planlanmaktad›r. Fuar alan› 7000
m2 kapal›, 65000 m2 aç›k olmak
üzere toplam 72000 m2 ye ç›kart›lm›flt›r. Ostim Organize Sanayi Bölge
Müdürlü¤ümüz bu y›l SADA Fuarc›l›k ile iflbirli¤i içerisine girmifl ve

1000 m2lik kapal› alanda üyeleri
için uygun rakamda yer alam› yapm›flt›r.
OST‹M OSB Kapal› Alan
SADA FUARCILIK Kapal› Alan
Standl› 140 YTL/m_Standl›
195 YTL/m_Stands›z
120 YTL/m_ Stands›z 175
YTL/m_
Ostim alan›nda, bir arada olmak
dile¤iyle…

Kas›m 2008 Sektörel
Fuar Takvimi
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Tarih : 13-16.11.2008
Fuar Ad›: ANKATEK '2008 - Metal ‹flleme ve Otomasyon Teknolojileri
Yer: ANFA Alt›npark Fuar Merkezi – Ankara
Tarih:13-16.11.2008
Fuar Ad›: WEM (Elektrik, Ayd›nlatma, Elektronik, Otomasyon,
Enerji, Makine ve Kontrol Sistemleri)
Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi, Yeflilköy – ‹stanbul
Tarih:15-19.11.2008
Fuar Ad›: A¤aç ‹flleme Makinas›A¤aç ‹flleme Makinalar›, Kesici
Tak›mlar, El Aletleri
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi – ‹stanbul
Tarih:20-23.11.2008
Fuar Ad›: Compex 2008
33.Uluslararas› Bilgisayar Fuar› Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojileri,
Yer: Lütfi K›rdar Uluslararas›
Kongre ve Sergi Saray› – ‹stanbul
Tarih: 27-30.11.2008
Fuar Ad›: Plast Eurasia ‹stanbul
2008 – Plastik Endüstrisi.
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi – ‹stanbul
Tarih: 27-30.11.2008
Fuar Ad›: Endüstri Fuar› - Endüstri, Makine ve Otomasyon
Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy– ‹stanbul.

HAZIRLAYAN: Derya ERDO⁄AN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi Tel: 385 50 90 – 1315 derya@ostim.com.tr

