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KKütahya Milletvekili Feh-
mi K›nay’›n da kat›ld›¤›
Ostim ziyaretinde AKP

Genel Baflkan Yard›mc›s› Bü-
lent Gedikli, KOB‹’leri üretim
alan›nda ziyaret etti. Firma sa-
hipleri ile görüflen Gedikli,
“Ekonomiden sorumlu bir par-
lamenter ve parti yöneticisi ola-
rak sanayicilerimizin, üreticile-
rimizin sorunlar›n› tespit edip
ilgili platformlarda dile getiriyo-
rum. Böylece sorunlar› yerinde
teflhis ve erken müdahale etme
flans›m›z oluyor” dedi.

Ostim Yönetim Kurulu Baflka-
n› Orhan Ayd›n’dan bölgede yü-
rütülen projeler hakk›nda bilgi
alan Gedikli, daha sonra OSB
yönetim kurulu üyelerinin de
eflli¤inde EMGE, TÜZÜN Kar-
defller Makine, OSP D›fl Ticaret,
Ostim Kal›pç›l›k A.fi, EMT gibi
firmalar› ziyaret ederek sahip
ve yöneticilerinden karfl›laflt›k-
lar› sorunlar›na iliflkin bilgi al-
d›. Gedikli ve Kütahya Milletve-
kili Fehmi K›nay daha sonra Ç›-
rakl›k E¤itim Vakf›nda düzenle-
nen toplant›ya kat›ld›lar. 

Gedikli burada yapt›¤› konufl-
mada Ostim’le iliflkilerinin yeni
olmad›¤›n› ve bölgeyi yak›ndan
tan›d›¤›n› belirterek, Türkiye’de
üretimin nabz›n›, KOB‹’lerin so-
runlar›n› Ostim üzerinden tut-
tu¤unu vurgulad›. Gedikli, Os-
tim’in özellikle yerli mal› kulla-
n›m›na iliflkin çabalar›n› Baflba-
kana iletti¤ini, bunun üzerine
al›mlarda yüzde 15 yerli üretim
koflulunu getiren yasan›n yü-
rürlü¤e girdi¤ini belirtti. 

Gedikli KOB‹’lerin üniversite
sanayi iflbirli¤ine önem verme-
lerini, üniversitelerin sahaya
inmesi gerekti¤ini belirterek,
“Dünya de¤ifliyor. Buna ayak
uydurmal›y›z. Biz çevremizdeki
ülkelerle iyi iliflkiler gelifltirdik.
Büyük düflünerek hareket etme-
miz gerekir. Ostim uluslararas›
bir baflar›. Giriflimcili¤in mer-
kezi durumunda. Gezerken onla-
r›n neler yapt›¤›n› gördük. Bun-
lar› birçok fleye ra¤men yap›-
yorlar. Bir de önleri aç›lsa kim
bilir neler yapacaklar?  Biz bun-

dan sonra da görüflmelerimize
devam edece¤iz” diye konufltu. 

Toplant›da ifladamlar› daha
çok KOSGEB kredilerine ulafl-
mad›klar›n›, krizle birlikte ver-
gilerini ödemekte güçlük çektik-
lerini, finansman s›k›nt›s› yafla-
d›klar›n›, devletin kamu al›mla-
r›nda yerli mal› kullanmad›¤›n›,

vadeli çeklerde karfl›laflt›klar›
sorunlar›, sicil aff›n›, bankala-
r›n bunalt›c› uygulamalar›n›,
belediyelerin osb’lere yeterli
deste¤i vermedi¤ini dile getirdi-
ler. 

Toplant›ya kat›lan Çankaya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Güvenç de sanayicilerin
kriz dönemlerini kolay atlatma-
lar›n›n yolunun kümelenme
projelerine girmelerinden geçti-
¤ini söyledi. Güvenç sanayicile-
rin bu çal›flmalara ilgi duymas›-
n›, devletin de bölgesel kalk›n-
ma için en etkili yol olan küme-
lenme projelerine fon sa¤la-
mas›n› da istedi. 

KKOB‹ dünyas›n›n en popüler
dergisi KobiEfor Ocak say›-
s›nda Ostim’i ele ald›.

OST‹M Yönetim Kurulu Baflka-
n› Orhan Ayd›n’la yap›lan röpor-
tajda Ostim’in yat›r›mc›lar aç›s›n-
dan cazibe merkezi oluflu, bölge-
nin sa¤lad›¤› avantajlar, gelecek
planlar›, ifl makineleri alan›ndaki
geliflmiflli¤i, Ostim OSB’nin çal›fl-
malar›, kümelenme projeleri ve
Ostim’e ba¤l› birimler tan›t›l›yor.
OST‹M dosyas›nda ayr›ca bölge-
mizde faaliyet gösteren çok say›da
KOB‹’nin haberi  de yer al›yor. 

http://www.kobi-efor.com.tr/ha-
ber_detay.asp?id=2364

AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› Ankara Milletvekili Bülent Gedikli, Os-
tim’de KOB‹ temsilcileri ile bir araya geldi. Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’la bölgedeki iflletmeleri dolaflan Gedikli, da-
ha sonra sohbet toplant›s›na kat›larak ifl adamlar›n› dinledi.

Kobi EFOR’un
OSB dosyas› Ostim

GED‹KL‹’den yerinde teflhis

Arife YILMAZ

Yenileflim 
Derne¤i’nden

Giriflimci Akademisi
n 17’de
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“Karad›r” diyene muhalif, “akt›r” diyene mu-
vaf›k m› diyelim?

T
ürkiye’de kriz varsa ya da kriz rivayeti varsa
kimdir müsebbibi? Herkes birbirinin üzerine
atabilir bu sevimsiz yorgan›. Hükümet mu-

halefete, muhalefet hükümete yüklenebilir muhte-
lif aç›lardan. Oysa karfl›l›kl› suçlamaya hiç de ge-
rek yokmufl, çünkü krizde Türklerin zerre kadar
günah› yokmufl! 

Nouirel Roubini diye biri demifl bunu. Gazete
haberine göre bir de ünü ve unvan› varm›fl, “pi-
yasa kâhini” diyorlarm›fl kendisi için. “Yaflanan
s›k›nt›lar›n sorumlusu Türkiye de¤il; uygulad›¤›n›z
pek çok do¤ru politikaya ra¤men, siz de Ameri-
ka'n›n ç›kard›¤› ve küresel ekonomiyi vuran mali
tsunaminin rastlant›sal kurbanlar›ndan birisiniz”
demifl.

“Her fley Allah’tan” söylemini revize ediyor
Mr. Kâhin: Her fley ABD’den!

Bak›nca baflkaca hadiselere de, çok da abesle
ifltigal de¤il!

K
rizi savmak için düflünülen önlemlerden biri
de sicil aff› oldu. Sicil aff› ilan edilmesine
karfl›n kimi bankalar›n “affetmeyiz” diret-

melerine iliflkin olarak Say›n Sanayi ve Ticaret
Bakan›m›z Ça¤layan’›n demeci de ilgi çekiciydi: 

“Borç ödenmifl ise, bu kiflinin sicil kayd› te-
mizlenecek. Kanunlar riayet edilmesi içindir.
S›rf fantezi olsun diye kanun ç›kart›lmaz. Böy-
le bir kanun ç›kar›ld› ise, buna baflta Merkez
Bankas› olmak üzere tüm bankalar uymak du-
rumundad›r.”

Say›n Bakan, bankalar› vicdani hareket etmeye
davet ederken, “Allah affediyor, umar›m banka-
lar da affedecektir” demifl. Zaten demecin en
can al›c› noktas› buras›d›r bizce. Acaba bu güçlü
söylem etkili olmufl mudur? Soruyoruz, çünkü
bankalar›n büyük k›sm› yabanc›laflt›. Feryatlara
“No törkifl! No törkifl!” diye yan›t verebilirler. 

Yabanc›laflma ve özellefltirmeden söz aç›lm›fl-
ken de¤inelim. Geçenlerde Ostim’in heyecan veri-
ci projelerinden birinin sunumu esnas›nda Yöne-
tim Kurulu Baflkan›m›z bir makale kupürü da¤›tt›.
“Bu ülkede sizin neyiniz var?” diye soran bir
yaz›:

• Finansbank Yunanl›n›n...
• Oyakbank Hollandal›n›n...
• Denizbank Belçikal›n›n...
• Türkiye Finans Suudilerin...
• TEB Frans›z’›n...
• Cbank ‹srailli’nin...
• MNG Bank Lübnanl›n›n...
• D›flbank Hollandal›n›n...
• fiekerbank Kazak’›n...
• Yap› Kredi’nin yar›s› ‹talyan’›n...
Bu listeyi gördükten sonra “Allah affediyor,

bankalar da eder” diyebilir miyiz? Peki, ban-
kalar›n yabanc›laflmas›na neden olanlar›, seyirci
kalanlar› Allah affeder mi, diye sorabilir miyiz?
Do¤ru yan›t› bulmak için herhalde kâhin olmaya
gerek yok!

kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç

Kâhinin
kehaneti!

EEddiittöörrddeenn

TTürkiye ‹flveren Sendi-
kalar› Konfederasyo-
nu (T‹SK), ekonomik

krizin bafllang›ç dönemi
olan 2008’in üçüncü çeyre-
¤inde imalat sanayiinde
üretim ve istihdam›n yan›
s›ra verimlili¤in de azald›¤›-
n› bulundu. 

T‹SK’den yap›lan aç›kla-
mada, TÜ‹K’in imalat sana-
yii üretim ve istihdam en-
deksleri kullan›larak yap›-
lan hesaplamalara göre,
imalat sanayinde verimli¤in
2008’in birinci çeyre¤inde
bir önceki y›l›n ayn› döne-
mine göre yüzde 4.3 oran›n-
da artt›¤›, bu art›fl oran›n›n
ikinci çeyrekte yüzde 2.1’e
indi¤i, üçüncü çeyrekte ise

negatife dönerek yüzde -1
olarak gerçekleflti¤i kayde-
dildi. Üçüncü çeyrekte üre-
timin yüzde 2.3,
istihdam›n ise
yüzde 1.3 oran›nda
küçüldü¤ü belirti-
len aç›klamada,
“Üretimin, istih-
dam›n ve verimli-
li¤in birlikte gerilemesi, sa-
nayinin çok tehlikeli bir sü-
reç içinde bulundu¤unu ifa-
de ediyor” denildi. 

Aç›klamada, ekonomik
durgunluk ve kriz dönemle-
rinde iflletmeler aç›s›ndan
verimlili¤in hayatta kal-
makla ayn› anlam› tafl›d›¤›
vurguland›. Aç›klamada,
“Verimlilik; sanayi genelin-

de, sektör, alt sektör ve ka-
mu/özel kesim ayr›mlar›n-
da güncel olarak izlenebil-

meli ve tedbirler
bu veriler ›fl›¤›n-
da gelifltirilmeli.
Buna karfl›l›k ifl
dünyas› 2007 y›l›
bafl›ndan beri ve-
rimlilik göster-

gelerinden yoksun durumda
bulunuyor” denildi. Aç›k-
lamada, Resmi ‹statistik
Program› gere¤ince
MPM’nin TÜ‹K’ten dev-
ralaca¤› yay›n faaliyeti bafl-
lay›ncaya kadar, TÜ‹K’in
bu alan› bofl b›rakmamas›,
verimlilik göstergelerini
yay›nlamas› gerekti¤i belir-
tildi.

MMüstakil Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i
(MÜS‹AD) Genel

Baflkan› Ömer Cihad Var-
dan, krizin “yo¤un bak›m”,
“nekahet” ve “istirahat” ha-
talardan’ kaç›nmas› flartt›r”
dedi.

MÜS‹AD Genel Baflkan›
Ömer Cihad Vardan yapt›¤›
aç›klamada, küresel alanda
büyüme, sanayi üretimi, iç
talep, tüketim, kapasite kul-
lan›m oranlar›, siparifller ve
istihdam verilerinden al›-
nan sinyaller halihaz›rda
durumun sadece Türkiye’de
de¤il, tüm dünyada kritik
oldu¤unu gösterdi¤ini belir-
terek, bu süreçte piyasala-
r›n çal›flmad›¤›, fiyatland›r-
man›n zorlaflt›¤› bir tecrü-
benin yafland›¤›n› ifade etti.
Vardan, “Bütün bu yafla-
nanlar art›k piyasalarda, in-
sanlar›n beyinlerinde bir
psikoloji yönetimine ihtiyaç
oldu¤unu alenen göstermek-
te olup, ne süre zarf›nda ne-
tice verece¤i belli olmamak-
la beraber güven art›r›c›
tedbirlerin behemehal dev-
reye girmesi gerekiyor” de-
di.

Dünya genelinde hükü-
metlerin ald›klar› tedbirle-

re, bunlar›n neticelerine,
devam eden aray›fllara ba-
karak genel anlamda yurt
d›fl› piyasalarda 2009 y›l›n›n
ikinci yar›s›yla birlikte, son
bir senede yaflanan finansal
pani¤in, büyük oranda
yerini belli bir süku-
nete b›rakaca¤›n›
kaydeden Vardan,
flöyle devam etti:

“Türkiye, dün-
yadaki toplam eko-
nomik büyüklü¤ün
içinde çok küçük kal-
d›¤›ndan, bu
flartlar alt›nda
al›nacak bir ta-
k›m iç tedbir-
lerle ne dünya-
daki geliflmeleri olumlu
yönde etkileme gücüne ne
de iç piyasas›n› bütünüyle
koruma flans›na sahip. 2009
y›l›n›n ikinci yar›s› itibariy-
le aç›¤a ç›kmas›n› ümit etti-
¤imiz likidite fazlas›n›n, yö-
nelece¤i yeni f›rsat alanlar›-
n› takip edece¤i düflünülü-
yor. Bu aray›flta yüksek ka-
zanç kadar risksiz kazanç
da ön plana ç›kacak.” 

2009 y›l› beklentileri

2009 y›l›n›n tamam›nda
cari aç›¤›n 25 milyar dolar

band›na kadar gerileyece¤i-
ni ve bunun finansman›nda
bir sorun yaflanmas›n›n
beklenmedi¤ine dikkat çe-
ken Vardan, enflasyondaki

düflüflünün bu y›l›n ilk ya-
r›s›nda h›zlanarak de-

vam edece¤ini vur-
gulad›. Vardan,

“Merkez Bankas›
rahatl›kla faiz
indirme sürecine
devam edebilecek

ve faizlerin sevi-
yesi 2009 y›l› sonun-

da büyük bir
ihtimalle 2005
y›l› sonunda
ulaflt›¤› en

düflük düzeyin
alt›na sarkabilecek. Mali di-
siplinin, kamu finansal den-
gelerinin, genel olarak ban-
kac›l›k sisteminin oldukça
sa¤lam oldu¤u ve iyi iflledi-
¤i, bankalar›n ve reel sektö-
rün de sendikasyon kredile-
rini yüzde 80'leri aflan oran-
da yeniledi¤i bir ortamda,
kamunun ald›¤› tedbirlerle
belirsizlikleri azalt›p, güve-
ni art›rabilmesiyle, iç talep
y›l›n ikinci yar›s›nda hare-
ketlenecek. Bu y›l büyüme
hedefi yüzde 2,5-3 civar›nda
tutturulabilir” dedi.

T‹SK: Sanayi çok tehlikeli bir süreç içinde

S
anayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, Sicil Aff›’n›n geçti-
¤imiz günlerde yasalaflt›¤›n›

söyledi. Ça¤layan, geçti¤imiz gün-
lerde Sicil Aff›’na iliflkin düzenle-
menin yap›ld›¤›n›, bundan sonras›-
n›n baflta Merkez Bankas› (MB) ol-
mak üzere tüm bankalarda oldu¤u-
nu söyledi. 

Ça¤layan konuya iliflkin flunlar›
söyledi: “Bizim orada (Mufl’ta)
‘Ele¤i bahane edip, suya neden gi-
diyorsun’ derler. Burada art›k baha-

ne kalmad›. Borç ödenmifl ise, bu
kiflinin sicil kayd› temizlenecek.
Kanunlar riayet edilmesi içindir.
S›rf fantezi olsun diye kanun ç›kar-
t›lmaz. Böyle bir kanun ç›kar›ld›
ise, buna baflta Merkez Bankas› ol-
mak üzere tüm bankalar uymak du-
rumundad›r” dedi. Bakan Ça¤layan
ayr›ca, baflta MB olmak üzere tüm
bankalar› vicdani hareket etmeye
davet ederken, “Allah affediyor,
umar›m bankalar da affedecektir.” 

‹fl dünyas›n›n yeni bir tedbir pa-

keti beklentisi içerisine girdi¤ini ve
bunu do¤ru bulmad›¤›n› ifade eden
Bakan Ça¤layan, “Kriz var ve 6 ay
s›k›nt›l› geçecek.  Ancak ifl dünyas›
bir tedbir paketi beklentisi içerisin-
dedir. Bunu do¤ru bulmuyoruz. Bu
krizi Almanya ayr› Türkiye ayr› ya-
flamaktad›r. Ve al›nan tedbir paket-
leri ülkelere göre de¤iflkendir. Biz-
den dünya ile ayn› tedbirleri alma-
m›z beklenmemeli. Kald› ki, biz hü-
kümet olarak gerekli tedbirleri daha
önce aç›klad›k” diye konufltu.

“Allah affediyor, umar›m bankalar da edecek”

Türk ekonomisi yo¤un bak›mda
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K
riz ortamlar›n›n ayn› za-
manda “f›rsat yaratma”
ortamlar› oldu¤una inan›-

yorum. Ancak bura-
daki f›rsat yaratma-
n›n, birileri fakirleflir
ya da batarken zen-
ginleflmek olarak alg›-
lanmas›ndan yana de-
¤ilim. Çünkü birileri
fakirleflir ya da batar-
ken, bundan yararla-
narak zenginleflmek
krizden f›rsat yarat-
mak de¤il, olsa olsa
f›rsatç›l›k olarak ad-
land›r›labilir.

Krizden gerçekten
f›rsat yaratman›n ise, bu süreç-
lerden ö¤renerek ve ö¤renilen
bilgilerle güçlenmifl olarak ç›k-
mak oldu¤unu düflünüyorum.
Nas›l çeli¤e su verilerek onun iç
yap›s› daha güçlendiriliyor, ko-
rozyon direnci ve sertli¤i art›r›l›-
yor, ömrü uzat›l›yor ise, krizle-
rin de kurumlar üzerinde bu tür
bir etki yaratmas›n›n olabilece-
¤ini düflünüyorum. As›l krizden
f›rsat yaratman›n da bu olaca¤›-
n› savunuyorum.

Kuflkusuz krizi derinden yafla-
yanlar›n, onu her gün iliklerinde
hissedenlerin flimdi flöyle düflün-
düklerini görür gibi oluyorum:
Konuflmak kolay, ne yapal›m
onu söyle…

KOB‹’ler için neredeyse ö¤re-
ti haline gelmifl, her yerde oku-
du¤umuz ve duydu¤umuz bir
söylem vard›r: KOB‹’lerin en
büyük avantaj›, esnek yap›lar›
nedeniyle krizlere karfl› dayan›k-
l› olabilmeleridir.

KOB‹’ler için bunu sa¤lad›¤›
düflünülen bafll›ca faktörler ne-
lerdir:

- KOB‹’ler kriz f›rt›nalar›
eserken, biraz e¤ilerek, ama k›-
r›lmadan (yani yok olmadan)
rüzgar› savuflturabilirler.

- Büyük kurulufllar›n kolay
kolay alamayacaklar› baz› ön-
lemleri daha kolay alabilirler.

- Masraflar›n› daha kolay
azalt›p, ödemelerini daha kolay
öteleyebilirler.

- Ayn› ortamda ve benzer ko-
flullarda yaflayan KOB‹ sahibi ile
çal›flanlar belirli sürelerle ve bir-
likte özveride bulunmak için an-
laflmaya varabilirler.

Bu ve benzer olumlu faktörler
y›llard›r KOB‹’lerimiz için dile
getiriliyor. KOB‹ iflletmelerinin
sözcüleri ve temsilcileri duru-
munda olan yöneticilerimiz bu
özellikleri her zaman vurgulu-
yor.

Peki bütün bu söylenenler
gerçekten KOB‹’ler için bir ö¤-
reti midir, yoksa yaln›zca bir ef-
sane, bir söylence midir? ‹flte
flimdi tam da bunu görmenin,
bunun do¤ru olup olmad›¤›n›
anlaman›n zaman›d›r.

Son befl alt› ayd›r, OST‹M’de
bulunan iflletme sahiplerinden

yak›n tan›d›klar›mla konufluyo-
rum. Birço¤u ile KOB‹’lerin
krizlerden nas›l daha kolay s›yr›-

labilece¤i üzerine gö-
rüflüyoruz. Almakta
olduklar› bafll›ca ön-
lemleri flöyle s›ralaya-
bilirim:

- Ödemeleri biraz
gecikerek yapmak
(alacaklar da gecikti¤i
için bu durum zaten
do¤allaflmaya bafllad›)

- Eleman ç›karma
yoluna gitmeden,
günlük cari giderler-
den tasarruf etmek
(yemek, servis, ›s›n-

ma, sosyal etkinlik vb.)
- Çal›flanlar ile görüflüp karfl›-

l›kl› anlaflarak, çal›flma saatlerini
esneklefltirmek, ifller aç›lana ka-
dar dönüflümlü ücretsiz izin uy-
gulamalar›n› bafllatmak vb.

Kuflkusuz bu önlemlerin her
biri karfl›l›kl› özveri gerektiren,
k›rg›nl›klara, k›zg›nl›klara ve
hatta öfkelere neden olan ön-
lemler. Bir kriz döneminden ge-
çiliyor ve belirli bedeller ödene-
cek. Ne yaz›k ki bu bedelleri
krize neden olanlar, bafltan ön-
lem almayanlar hiçbir zaman
ödemeyecekler ve bedelin öden-
mesi ifli her zaman oldu¤u gibi
çal›flanlar ile küçük iflletme sa-
hip ve yöneticilerine kalacak.
Yukar›da s›ralanan türden ön-
lemler al›n›yor, al›nacak da. Bu
neredeyse kaç›n›lmaz.

Ancak esas olan, geçen ya-
z›mda da bahsetti¤im gibi, üre-
tim alt yap›s›n› korumak, ürete-
bilme kabiliyetini kaybetmemek
için ne gerekiyorsa yapmak. ‹fl-
te as›l krizden f›rsat ç›karmak
da bu olsa gerek. Yani “nas›l
yapal›m da, üretebilme kabiliye-
timizi (nitelikli ifl gücümüzü,
makinam›z›, malzememizi, ta-
k›mlar›m›z›, binam›z› vb.) mu-
hafaza edelim?” Kuflkusuz bu
noktada çok büyük bir yarat›c›-
l›k gerekiyor. Hepimiz biliyoruz
ki, hiçbir sorun ortaya ç›kt›¤›
koflullar›n d›fl›na ç›kmadan çö-
zülemez. Yani sorunumuz varsa
(ki var), bu sorunu gerçekten
çözmek istiyorsak her zaman
yapt›¤›m›zdan baflka bir fley
yapmal›y›z. ‹flte KOB‹ olman›n
gerçek avantaj› da burada yat›-
yor. Büyük iflletmeler kolay ko-
lay her zaman gittikleri yolun
d›fl›nda bir yol seçemezler.
Çünkü seçecekleri her yeni yol
uzun uyum sürelerinin uzunlu¤u
nedeniyle onlar›n sonunu geti-
rebilir. Bunun birçok yaflanm›fl
örne¤i verilebilir.

Oysa KOB‹’lerin krizleri e¤i-
lerek, yok olmadan savuflturabi-
lecekleri sav›n›n gerçek oldu¤u-
nu, bir söylence olmad›¤›n›
göstermek için flimdi bir f›rsat
var. Krizin içinde oldu¤u söy-
lenen gerçek f›rsat da asl›nda
bundan baflka bir fley de¤il.

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

Yine kriz üzerine

AAvrupa Birli¤i Küçük ‹fllet-
meler Kredi Program›’n›n
ikinci aflamas› ile  KO-

B‹’lere 75 milyon Euro kredi kul-
land›r›lacak. Alman Kalk›nma
Bankas› arac›l›¤› ile Akbank,
Garanti Bankas›, ‹fl Bankas› ve
fieker Bankas›’na aktar›lacak
kaynak kalk›nma bölgesindeki
KOB‹’ler kullanabilecek. Faiz
oranlar› ve vadeyi bankalar tara-
f›ndan belirlenirken, kredi riski
ise bankalar taraf›ndan karfl›la-
nacak. Hazine Müsteflarl›¤›,
Türk özel ticari bankalar›n›n kü-
çük iflletmeleri kredilendirmele-
rinin teflvik edilmesini amaçla-
yan Avrupa Birli¤i Küçük ‹fllet-
meler Kredi Program› ‹kinci
Aflamas› (SELP II) kapsam›nda,
programa kat›lan Akbank, Ga-
ranti, ‹flbankas› ve fiekerbank ile
toplam 75 milyon Euro tutar›nda
kredi sözleflmesi imzaland›. AB
kaynakl› projede 75 milyon Euro
Alman Kalk›nma Bankas› arac›-
l›¤› ile ticari bankalara aktara-
cak. Hazine’nin arac› oldu¤u
programa kalk›nma bölgesinde
bulunan KOB‹’ler baflvurabile-
cek. 50’den az iflçi çal›flt›ran ve 1

milyon eurodan az özvarl›¤› olan
iflletmeler programdan yararla-
nacak. Sabit yat›r›mlar için 50
bin Euro, iflletme sermeyesi ihti-
yaçlar› için 30 bin Euro, sabit
sermaye ve iflletme sermayesi ih-
tiyaçlar› ile birlikte en fazla 50
bin Euro kredi kullan›labilecek. 

KOB‹’lerin istihdam›n
yüzde 77’sini sa¤l›yor

Düzenlenen tan›t›m toplant›s›-
na kat›lan Hazine Müsteflarl›¤›
D›fl Ekonomik ‹liflkiler Genel
Müdürü Memduh Aslan Akçay,
KOB‹’lerin gelirin dengeli da¤›l-
mas›na ve ülkenin sosyoekono-
mik geliflimine katk› sa¤lad›¤›n›
belirterek, Türkiye’de iflletmele-
rin yüzde 99.8’ini KOB‹’lerin
oluflturdu¤unu söyledi. KOB‹’le-
rin istihdam›n yüzde 77’sini, ya-
t›r›mlar›n yüzde 27’sini, ihraca-
t›n yüzde 10’unu, toplam katma
de¤erin ise 38’ini gerçeklefltirdi-
¤ini dile getiren Akçay, KOB‹’le-
rin ekonomide tafl›d›klar› öneme
karfl›n faaliyetlerini yürütürken
çok say›da s›k›nt› ile karfl›laflt›¤›-
n›n alt›n› çizdi.

MMerkez Bankas›, Ocak
ay› ‹ktisadi Yönelim
Anketi sonuçlar›n›

aç›klad›. 2008 y›l› içerisinde ifl-
yeri kapsam›nda yap›lan gün-
celleme sonras›nda, ‹ktisadi Yö-
nelim Anketi'nin sonuçlar› 2009
y›l› Ocak ay›ndan bafllayarak
imalat sanayinde faaliyet göste-
ren 2 bin 29 iflyeri ve giriflim
merkezinin yan›tlar›na dayal›
olarak hesaplanmaya baflland›.
Ocak ay›nda bin 620 kat›l›mc›-
dan yan›t al›nd›, yan›tlama ora-
n› yüzde 79.8 oldu. Sonuçlardan
yap›lan belirlemeye göre, Ocak
ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na

göre reel kesim güven endeksi
yüzde 43 azalarak 104.2’den
59.4’e geriledi. 

Sorun talep yetersizli¤i,
ço¤unluk karamsar

Ankete kat›lan iflyerlerinin
yüzde 10.6's› üretimlerini k›s›t-
layan faktör bulunmad›¤›n› be-
lirtirken, yüzde 62.6's› talep ye-
tersizli¤inin üretimlerini k›s›t-
layan en önemli faktör oldu¤u-
nu belirtti. Bunu da s›ras›yla
di¤er faktörler, mali imkans›z-
l›klar, iflgücü yetersizli¤i ve
hammadde-ekipman yetersizli¤i
izledi.

Az geliflmifl bölge
KOB‹'lerine Euro deste¤i

Reel kesimin güveni
bir y›lda yar›ya indi
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TTürkiye ‹fl Kurumu (‹fi-
KUR) taraf›ndan yürütü-
len Aktif ‹stihdam tedbir-

leri Projesi II, Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan› Faruk Çe-
lik’in de kat›ld›¤› aç›l›fl töreniy-
le bafllad›. Kad›n ve genç iflsizli-
¤i sorununa önemli katk› sun-
mas› hedeflenen ve 2010 y›l›nda
tamamlanmas› planlanan proje,
2003–2006 y›llar› aras›nda yap›-
lan Aktif ‹stihdam Tedbirleri
Projesi’nin devam› niteli¤inde.

Törenin aç›l›fl konuflmas›n›
yapan ‹fiKUR Genel Müdürü
Nam›k Ata, projenin insan kay-
naklar›n› mesleki nitelikler ba-
k›m›ndan gelifltirmeyi amaçla-
d›¤›n›, bu bak›mdan da yeni ve
önemli bir proje oldu¤unu söy-
ledi. Törene kat›lan Çal›flma ve

Sosyal Güvenlik Bakan› Faruk
Çelik de küresel krize karfl› yo-
¤un bir flekilde önlem al-
maya çal›flt›klar›n› belir-
terek bu konuda 30’a ya-
k›n önlemi yürürlü¤e
koyduklar›n› söyledi.
Amaçlar›n›n istihdam›
korumak oldu¤unu ifade
eden Çelik, “‹nsan›m›z›,
çal›flan›m›z› iflsiz b›raka-
rak ona iflsizlik ödene¤i
ödemek yerine; gerek ta-
lep daralmas› gerek piya-
sada yaflanan di¤er so-
runlardan dolay› üretim-
de meydana gelen düflme
ve pazar alan›n› kaybet-
me fleklinde üretime yan-
s›yan olumsuzluklar›n istihda-
ma yans›mamas› için, iflçinin

akdinin feshedilmemesi için bu
deste¤i mutlaka gerçeklefltirme-

miz gerekti¤i konusunda, sosyal
taraflarla da mutabakat sa¤la-

d›k” fleklinde konufltu. 
‹fiKUR’un özellikle yerel dü-
zeyde daha etkin istihdam
hizmeti sunmas›n› sa¤lamak
ve aktif istihdam tedbirleri
içeren hibe plan› uygulan-
mas›n› destekleyen projenin
bütçesi 20 milyon Euro. ‹s-
tanbul, Ankara, ‹zmir, Bur-
sa, Kocaeli, Adana, Zongul-
dak, Tekirda¤, Mersin, An-
talya, Manisa, Eskiflehir,
Konya, Kayseri, Sakarya,
Samsun, Ayd›n, Denizli,
Trabzon, Sivas, Diyarbak›r,
Çorum, Hatay ve Kahra-
manmarafl olmak üzere top-
lam 25 ilde uygulanmas›
planlanan proje kapsam›nda

12 bin kiflinin meslek ve ifl
sahibi olmas› bekleniyor. 

l IMKB Turgut Özal Anadolu
Teknik Lisesi ve Endüstri

Meslek Lisesi ö¤rencileri Os-
tim’i ziyaret etti. Elektrik –
Elektronik Bölümünde ö¤renim
gören ö¤rencilere, önce OST‹M
– ODTÜ Teknokent binas›nda
Ostim’i tan›tan bir sunum yap›l-
d›, ard›ndan da Ostimli firmalar
gezdirildi. 

Ostim’in öncü firmalar›ndan
EMGE, Telmek ve Eptim’i gezen
gençler bu firmalar›n faaliyet

gösterdikleri sektörler, ürettik-
leri ürünler ve çal›flma prensip-
leri hakk›nda bilgi ald›lar. 

Bu firmalarda staj yapma ve
çal›flma imkânlar›n› da merak
eden gençler çal›flma hayat›yla
ilgili tavsiyeler ald›lar. IMKB
Turgut Özal Anadolu Teknik
Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi
ö¤rencileri Ostim’i gördüklerin-
den oldukça etkilendiklerini de
belirttiler.

Gelece¤in meslekli 
gençleri OSB’yi tan›d›

OSB’de ihracaat e¤itimi yeniden bafllad›
‹‹hracat Gelifltirme Etüd

Merkezi (‹GEME) dünya
pazarlar›ndan pay almak,

iç pazara olan ba¤›ml›l›¤›n›z›
azaltmak, pazar dalgalanmala-
r›n› dengede tutmak, fazla üre-
tim kapasitenizi satmak, reka-
bet gücünüzü yükseltmek, sat›fl
ve karlar›n›z› art›rmak, istih-
dam yaratmak için ihracata
önem veren firmalara hizmet
verecek.

‹GEME’nin her hafta Per-

flembe günleri ö¤leden sonra
14.00 - 17.00 saatleri aras›nda,
Ostim’de, fuar ve sergi alan›n-
da uzmanlar taraf›ndan ücret-
siz olarak e¤itim verece¤i be-
lirtildi. E¤itim konular› flöyle:

l ‹hracat nedir, ihracata ha-
z›rl›k için neler yap›lmal›d›r.

l ‹hracatta yaz›flma, amba-
laj, ödeme flekilleri, uluslarara-
s› belgeler, fiyatland›rma, da¤›-
t›m kanallar›.

l ‹hracata yönelik devlet

destekleri, teflvikler gibi konu-
larda yürürlükteki mevzuat.

l Sektörünüzde/ürününüzde
ülkemizin ihracat potansiyeli
ve durumu, dünyadaki geliflme-
ler, pazar araflt›rmas› nas›l ya-
p›l›r.

l Firman›z›n yurt d›fl›nda
tan›t›m› için, ‹GEME’nin yurt
d›fl› yay›nlar›nda, web sitesin-
de ve fuarlar›nda yer al›nmas›.

l ‹htiyaçlar›n›z do¤rultusun-
da d›fl ticarete yönelik e¤itim

programlar› organize edilmesi.
l D›fl pazarlardaki ticari uy-

gulamalar, al›c›lar ve rekabet.
Ayr›ca OST‹M Dan›flmanl›k

ve E¤itim Merkezi (ODEM)
taraf›ndan, firmalara ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda haz›rlan-
m›fl olan e¤itim programlar›
ile Mart ay›ndan itibaren
yüzde 90’› devlet desteklerin-
den karfl›lanmak üzere d›fl
ticaret e¤itim programlar› ger-
çeklefltirecek.

Baflkentin elektri¤ini ENERJ‹SA devrald›

EEnerjisa, 3 milyon abone-
si bulunan Türkiye’nin
en büyük elektrik da¤›-

t›m flirketlerinden Baflkent
Elektrik Da¤›t›m
A.fi.’yi devrald›.

Türkiye’nin en bü-
yük sanayi ve finans
topluluklar›ndan Sa-
banc› Holding ve
Avusturya’n›n enerji
lideri Verbund or-
takl›¤›nda faaliyetle-
rini sürdüren Ener-
jisa Elektrik Da¤›t›m
A.fi., Baflkent Elekt-
rik Da¤›t›m A.fi.’nin
iflletme hakk›na res-
men sahip oldu. 

Sabanc› Holding
Yönetim Kurulu
Baflkan› Güler Sa-
banc›, Sabanc› ve
Verbund ortakl›¤›
olan Enerjisa ile
Baflkent gibi büyük
bir bölgede elektrik
da¤›t›m›n› üstlene-
rek, Türkiye'de bir ilki ger-
çeklefltirdiklerini belirtti. An-
kara baflta olmak üzere Bafl-
kent Elektrik Da¤›t›m bölge-
sinde bulunan illerde yafla-

yanlara en iyi hizmetin veril-
mesi için ellerinden geleni
yapacaklar›n› söyleyen Sa-
banc›, hedeflerinin bu bölge-

de Avrupa standartla-
r›nda hizmet vermek
oldu¤unu vurgulad›. 

Sabanc› Holding
Enerji Grup Baflkan›
Selahattin Hakman de-
vir teslim töreninde
yapt›¤› konuflmada,
üretim, perakende ve
toptan sat›fl ile entegre
bir yap›da Türkiye
elektrik sektöründe li-
der hizmet kuruluflu
olmay› hedefledikleri-
ni, Baflkent EDAfi’›
müflteri memnuniyeti
ve operasyonel kalite
olarak Avrupa’ya ör-
nek oluflturacak bir
hizmet kuruluflu yap-
may› planlad›klar›n›
ifade etti. Baflta An-
kara olmak üzere Çan-
k›r›, K›r›kkale,

Karabük, Zonguldak, Kas-
tamonu, Bart›n merkezlerini
kapsayan Baflkent Elektrik
Da¤›t›m A.fi.’nin yaklafl›k üç
milyon abonesi bulunuyor.

Aktif istihdam deste¤iyle kad›n ve gençlere ifl
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altanat devri a¤›zda hofl bir tat b›rak›yor. Devir
ifllemi gönüllü ve bile isteye yap›ld›ysa ziyade
üzerine ziyade.  Erkek çocuk nas›l ailenin

soyad› bayra¤› olarak görülüyorsa, Ostim esnaf›
için çocuklar›n iflleri devral-
mas› ayn› ehemmiyette. Bu
o kadar önemli ki; dikkat
ederseniz Ostim esnaf›n›n
yüksekö¤renimine devam
eden çocuklar›n›n yüzde 90’›
mühendislik veya iktisadi
idari bilimler fakültelerinden
mezun. Erken yaflta ifl deney-
imi kazanmay› tercih eden
çocuklar›n ise yine neredeyse
tamam› babalar›n›n ifllet-
melerinde deneyim kazanm›fl
durumda.

Bugün 50’li, 60’l› yafllara
ulaflm›fl babalar›n ço¤u, o¤ula veya k›za anahtar›
teslim etme gönüllüsü.

‹kinci kuflak Ostimliler esasen çok çetin bir yerde
duruyorlar. Nedeni flu; babalar üretimin tam içinde
yer ald›lar, kimi torna tezgâh›n›n bafl›nda, kimi
senetsiz tahsilât becerisine sahip babalar… ‹kinci
kuflak ise, tabiri caizse köprü durumunda. Babadan
ö¤renilen pratik ile geliflen teknoloji do¤ru yerde
harmanlan›rsa köprünün ayaklar› sa¤lam infla
ediliyor. Ve en önemlisi üçüncü kufla¤›n var olup
olmayaca¤› onlar›n baflar›s›na ba¤l›. Çünkü
iflletmede ikinci kuflak olmak, birinci kufla¤›n ifllet-
menin hayatiyetini korudu¤u ve az ya da çok
baflar›ya imza att›¤› anlam›na geliyor. ‹flte bu yüz-
den ikinci kuflak kritik ve önemli bir sorumlulu¤u
devralm›fl oluyor. Üçüncü kuflak köprü üzerinden
saltanat marfl›n› m›r›ldanarak geçebilecekse bu yine
onlar sayesinde olacak.

Ostim OSB ve ODEM iflbirli¤iyle, saltanat›
devralan veya devralmak üzere olan flehzadeleri bir
araya getiriyoruz. Bu buluflmalarla yeni nesil
esnaflar birbirlerini tan›y›p ticari ad›mlar atabilecek,
dinlemek istedikleri fikir adamlar›yla-e¤itmenlerle
Ostim’de buluflabilecek ve yakalanacak olan sinerji
ile yeni art› de¤erler do¤acak. ‹lkini 24 Ocak’ta
gerçeklefltirdi¤imiz toplant›m›zda otuza yak›n ikinci
kuflak Ostimli bir araya geldi. Hep birlikte çocuk-
luklar›ndaki Ostim ile günümüz Ostim’i aras›ndaki
flafl›rt›c› de¤iflimleri de¤erlendirdik. Birbirinden keyi-
fli hikâyeler dinledik. Ulaflamad›¤›m›z 20 - 30 yafl
aras› ikinci kuflaklar için irtibat numaram›z; 385 50
90*1221, e-posta adresimiz;
arzu.akay@ostim.com.tr. 

Nörolojik, psikolojik, merkezi, te¤et… 
Her nevi krizden uzak bir fiubat ay› diliyorum… 
ÇOK OKUMALI
‹nsanat Bahçesi, Desmond MORRIS,

‹nk›lap Kitapevi
n Kendini kalabal›k flehirlere hapsetmifl ça¤dafl

insan›n do¤as›na ayk›r› davran›fllar› gün geçtikçe
artmakta. Vahfli hayvanlar, do¤al koflullar alt›nda
mide ülserinden k›vranmazlar; fakat hayvanat
bahçesinin kafesleri ard›na konulduklar›nda bu tür
sorunlar yaflarlar, t›pk› “‹nsanat Bahçesi”nde
yaflayanlar gibi. Eser, çarp›c› oldu¤u kadar bil-
gilendirici de.

Leonardo Da Vinci, Charles Nicholl
n Sanatç›n›n bugüne kadar yay›nlanm›fl en genifl

biyografisi. Leonardo Da Vinci’nin k›rm›z› tebeflirle
çal›flt›¤› eskizler, ayna yaz›s› ile ald›¤› notlara kadar
bir çok ayr›nt›. Biyografiye ilgi duyanlar için,
oldukça detayl› bir eser.

Ostim’de yeni nesil

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

Koordinatörü

GGazi Üniversitesinin koordinatör-
lü¤ünde gerçeklefltirilecek olan,
AB Sivil Toplum Diyalogu Üni-

versiteler Program› çerçevesinde des-
tek gören UniKOB‹ (Üniversiteler ve
KOB‹’ler Aras› ‹flbirli¤inin Gelifltiril-
mesi) projesinin bas›n toplant›s› Gazi
Üniversitesi Rektörlük Senato Salonun-
da yap›ld›. 

Bozok Üniversitesi (Yozgat) ve Siauli-
ai Üniversitesinin (Litvanya) ortakl›k
etti¤i ve AB taraf›ndan finanse edilen
projenin bütçesi yaklafl›k 422 bin Euro.
OST‹M OSB’nin de ifltirakçileri aras›n-
da yer ald›¤› projeye destek veren di¤er
kurulufllar aras›nda Erciyes Üniversite-
si, Türkiye Teknik Elemanlar Vakf›
(TÜTEV), Türkiye ‹fl Kurumu, Phönix
Vakf› (Viyana, Avusturya), Frohsinn
Förderkreis Derne¤i yer al›yor. 

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
R›za Ayhan, Bozok Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. ‹nci Varinli, Litvanya’n›n
Türkiye Büyükelçisi Darius Pranckevi-
cius ve Proje Koordinatörü Murat Sa-

vafl’›n konuflma yapt›klar› toplant›da
projenin amaç ve hedefleri anlat›ld›.
Üniversiteler ve KOB‹’ler aras› iflbirli-
¤inin gelifltirilmesini amaçlayan Uni-
KOB‹ Projesi, giderek artan iflsizlik so-
rununa çözüm getirmeyi hedefliyor.
Üniversitelerdeki e¤itimin güçlendiril-
mesi, sanayiye kaliteli elemanlar›n ka-
zand›r›lmas› ve sanayide kaliteli üreti-
min oluflturulmas›, gençlere mezuniyet
sonras› ifl istihdam›n›n sa¤lanmas› pro-
jenin alt hedeflerini oluflturuyor. 

Bu çerçevede TÜTEV, OST‹M, Gazi
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve
Bozok Üniversitesinde toplam 6 adet
“UniKOB‹ Ofisi” kurulacak. Projeye
kat›lan ö¤rencilere KOB‹’lerin ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda mesleki e¤itim kurs-
lar› verilerek kat›l›mc›lar›n kazan›m-
lar›n›n art›r›lmas› sa¤lanacak.
Projeden Ankara, Yozgat ve Litvan-
ya’dan seçilecek 5000 üniversite ö¤ren-
cisi, 500 üniversite eleman› ve 8000
KOB‹ temsilcisinin yararlanmas› bek-
leniyor. 

Sanayiciler UniKOB‹
projesiyle geliflecek

DDemir do¤rama ve çelik konstrüksi-
yon üzerine faaliyet gösteren Ye-
ner-San, 1991 y›l›nda Necdet Ye-

ner ad› alt›nda kurulmufl ve 1998 y›l›nda
Yener-San ‹nflaat Turizm Tafl. Yay. San.
Tic. Ltd. fiti. ad›n› al-
m›fl. Otomotiv yan sa-
nayii, GSM baz istas-
yonlar› montaj imala-
t›, CNC lazer kesim,
CNC sac kesim ve bü-
küm iflleri sektörlerin-
de hizmet veren Ye-
ner-San; güvenli ve
kaliteli ürünler üret-
meyi, fiyatlar›nda ve
ifl tesliminde istikrarl› olmay›, çevre ve
insanlar›n yarar›n› gözetmeyi ilke edin-
mifl. Kalite politikas›n› “müflteri memnu-
niyeti” olarak belirleyen Yener-San sat›fl
öncesi ve sonras› hizmetler, müflterilerin
istek ve flikâyetleri do¤rultusundaki
ürün ve ifl gelifltirme, ürünlerin kulla-
n›m yerlerine uygunlu¤unu test etme
amac›yla üretilen numune ürünler gibi

hizmetlerle bu hedefini gerçeklefltirmeye
çal›fl›yor.

Yener-San Genel Müdür Yard›mc›s›
Nedret Yener ekonomik s›k›nt› yaflad›¤›-
m›z flu günlerde bile bu müflteri memnu-

niyetini göz ard› et-
mediklerini belirte-
rek “Daha iyi hizmet
verebilmek için per-
sonelimizi sürekli e¤i-
timlerden geçiriyo-
ruz. Son dönemde ifl-
lerimiz çok iyi olma-
mas›na ra¤men perso-
nel ç›kartmay› düflün-
medik ve bu konuda

da sonuna kadar mücadele edece¤iz.
KOSGEB’in ‘Can Suyu’ ve di¤er destek-
lerini takdirle karfl›l›yoruz. Ancak bu
kredilerin kullan›m› bankalar taraf›ndan
zorlaflt›r›l›yor. Bundan da maalesef pek
çok Ostimli arkadafl›m›z etkileniyor. Bu
yüzden bankalarla olan iliflkilerimiz ye-
niden gözden geçirmemiz gerekti¤i dü-
flüncesindeyim” fleklinde konufltu.

Yener-San’da müflteri odakl› üretim
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YYurtd›fl› aç›l›mlar›nda ön-
celikler çerçevesinde Irak
ekonomi çevreleri ile ilifl-

kilere önem veren OST‹M OSB
yöneticileri, bir ifladam› grubu
oluflturarak Irak’›n DHI – QAR
bölgesinin Nas›riye (An Nasiri-
yah) flehrini ziyaret etti. Os-
tim’in Ortado¤u ülkelerinde ko-
ordinasyonunu yürüten Müey-
yed Sar›kahya organizasyonun-
da Nas›riye Yat›r›m Komisyonu
(Investment Commission) yetki-
lilerinin Ostim ziyaretinde yap›-
lan olumlu ve somut görüflme-
ler sonucu çok k›sa sürede iade-
iziyaret gerçeklefltirildi. Türki-
ye’de söz konusu ekiple yap›lan
görüflmelerde ele al›nan proje-
ler yerinde incelenerek çal›flma-
lara devam edildi.

Irak denilince ilk akla gelen
güvenlik konusu oldu¤u ancak
OST‹M heyetinin ziyareti s›ra-
s›nda normal bir güvenlik orta-
m› yafland›¤› vurguland›. Proje
gezisi hakk›nda bilgi veren Yö-
netim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, “Bundan sonra Irak her
geçen gün olumluya gidecek
sosyal, siyasi ve ekonomik yap›-
s›yla Türkiye’nin sürekli günde-

minde kalacak ve ifladamlar›-
m›z için cazip bir pazar olacak-
t›r. Heyetimiz herhangi bir gü-
venlik sorunu ile karfl›laflmad›.
Nas›riye’nin de bulundu¤u Gü-
neyde normal güvenlik koflulla-
r› yaflan›yor. Uzun y›llard›r
mahrumiyet içinde bulunmas›
nedeniyle her fleye ihtiyaç var”
dedi. 

Heyette Irak’› yak›ndan tan›-
yan ve Ostim’le birlikte Irak
projelerini takip eden Müeyyed
Sar›kahya ve ‹smail Aga ile Os-
tim Organize Sanayi Müdürü
Bölge Müdürü Adem Ar›c›, Ge-
nel Koordinatör Gülnaz Karaos-
mano¤lu da bulundu. 

Ostim Yat›r›m A.fi. Proje Ko-
ordinatörü Abdullah Çörtü ise
Ostim modelinin kurulumu ile
ilgili görüflmeleri yürütmek ve
daha önce gündeme gelen
Irak’ta komple anahtar teslimi
tesis kurulumu konusunda gö-
rüflmeler yapmak üzere heyette
yer ald›. 

Seyahate kat›lan ifladamlar› 
ve flirketler flunlar: 

Meka - Mehmet Kaybal, Senk-

ron – fienol Kerva-
no¤lu, Mücahit
Tunç Y›ld›z fiirket-
ler Grubu - Güngör
Y›d›z, Merkez Gal-
vaniz - Zekeriya Öz-
türk, Evzen Mobil-
ya - Sadi Y›ld›z,
Uludo¤an Otomotiv
- Ali Uludo¤an, Fe-
za Grup - ‹lhan
Akay.

Ticari görüflmele-
rin yan› s›ra Nas›-
riye’de bir organize
sanayi bölgesi ku-
rulum projesi için
Ostim ve Yat›r›m
Komisyonu prensip-
lerde anlaflmaya va-
r›ld›. Ostim’in bilgi,
deneyim, yat›r›m,
imalat ve iflletme
gücünü aktaraca¤› proje, iki ül-
kenin sadece ticari de¤il, sosyal
ve kültürel iliflkilerini de gelifl-
tirecek bir altyap› sa¤layacak.
Nitekim daha ön görüflmeler s›-
ras›nda bile, Ostim heyetinin zi-

yareti Irak televizyonlar›n›n
ana haber bültenlerinde yer
al›rken, yap›lan röportajlar
Türk taraf›n›n iyi niyet ve
olumlu sözlerini do¤rudan
Irak’l› yetkililere ve Irak hal-
k›na ulaflt›rd›.

Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çal›flmalar ve projeler ülke s›n›rlar›n›n d›fl›na tafl›yor

O
ST‹M OSB ile Elaz›¤ Ticaret ve Sa-
nayi Odas› (ETSO) aras›nda, ortak
AB projeleri ve çeflitli e¤itim, dan›fl-

manl›k ve iflbirli¤i projeleri için ortak çal›fl-
ma karar› al›nd›. Elaz›¤ Ticaret ve Sanayi
Odas›’nda yap›lan toplant›ya ETSO Baflkan›
Suat Öztürk, OST‹M Koordinatörü Gülnaz
Karaosmano¤lu, OST‹M Kümelenme Koor-
dinatörü Bar›fl Cihan Bafler, OST‹M Dan›fl-
manl›k E¤itim Merkezi Genel Müdürü M.
Burcu Öztürk, KOSGEB T‹P 2 Sinerji Oda-
¤› Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Orhan,
Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i Merkez Müdürü
Prof. Dr. Erhan Ak›n, ETSO Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ve F›rat Üniversitesi ö¤retim üye-
leri kat›ld›. OST‹M’in tecrübelerinin ETSO
ve üyelerine önemli katk›lar sa¤layaca¤›n›
belirten ETSO Yönetim Kurulu Baflkan› Su-

at Öztürk, “Türkiye’nin en büyük, dünyan›n
ise say›l› küçük ve orta ölçekli sanayi üretim
alanlar›ndan biri olan OST‹M, 50 bin çal›fla-
n› ile bir sanayi kenti konumuna gelmifltir.
OST‹M sahip oldu¤u zengin üretim yetene¤i
ile çevresindeki di¤er sanayicilerin üretim
süreçlerini de desteklemektedir. Bu iflbirli¤i
ile ilimize ve üyelerimize önemli bir hizmet
verilece¤ine inan›yorum” fleklinde konufltu.
Toplant›da, OST‹M’in gerçeklefltirdi¤i fieh-
zade ve Hezarfen projeleri hakk›nda bilgi
veren OST‹M temsilcileri de bilgi ve dene-
yimlerini ETSO üyeleri ile paylaflmaktan
büyük bir mutluluk duyacaklar›n› ifade etti-
ler. Ostim’in art›k bir sanayi kenti konumu-
na geldi¤ini belirten yetkililer, ETSO ile ya-
pacaklar› çal›flmalar›n kendileri için de
önemli bir deneyim olaca¤›n› belirttiler.

“Bilgi birikimini
Anadolu’ya tafl›yoruz”

Ostim Irak’ta ses getirdi
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OOST‹M’in ara yüzlerinden
birisi olan ODEM; KO-
B‹’lerin ve çal›flanlar›n›n

geliflimine ve desteklenmesine
yönelik dan›flmanl›k, e¤itim ve
proje hizmetlerini sunarak böl-
gesel kalk›nmaya katk›da bulu-
nuyor. Ostim kuruldu¤undan
bu yana çeflitli kurum ve kuru-
lufllarla gerçeklefltirilen dan›fl-
manl›k ve e¤itim faaliyetleriyle
y›llar içinde edinilen bilgi biri-
kimi; ihtiyaçlardan yola ç›ka-
rak KOB‹’lere özgü bir biçimde
tasarlanarak ODEM taraf›ndan
Ostimli Kobilerin hizmetine su-
nuluyor.

ODEM, öncelikle Ostimli ko-
bilerin dan›flmanl›k ve e¤itim
ihtiyaçlar›n›n düflük maliyet,
yüksek verim, takip ve sürdü-
rülebilir bir biçimde sunulmas›
amac›yla kurulmufl. Bu nedenle
dan›flmanl›k ve e¤itim tasar›m-
lar›n› ortak ihtiyaçlar do¤rultu-
sunda projelendirip yayg›nlaflt›-
rarak, bu hizmetlerden bölgede-
ki tüm kobilerin faydalanmas›-

n› sa¤l›yor.
Dolay›s›yla
Bölgede yay-
g›n dan›flman-
l›k ve e¤itim
konular›nda
bölge KOB‹’le-
rinin ortak
hizmet birimi
fonksiyonunu

da yürütmekte olan ODEM’in
Genel Müdürü M.Burcu Öztürk
hizmet anlay›fllar›n› “E¤itim ve
nitelikli eleman yetifltirme ça-
l›flmalar›m›z› bölge KOB‹’leri-
nin genel ihtiyaçlar›n› dikkate
alarak, en etkin, kaliteli ve dü-
flük maliyetle sunmaya gayret
ediyoruz. Projelerimizin temel
baflar›s›n› uygulamadan çok ta-
kip ve sürdürülebilirlik anlay›-
fl›m›zdan al›yoruz. Çünkü genel
hizmetleri verirken her kobinin

ayr› bir dünya oldu¤unu unut-
mamak gerekiyor. Sektörlerin-
den personeline, iflletme kültür-
lerinden cirolar›na kadar firma-
ya özgün bir çok de¤iflken ihti-
yaç var. Özellikle söz konusu
dan›flmanl›k ise ancak, firma-
n›n yeterliliklerini, hareket ve
yenilik kabiliyetlerini dikkate
alarak firmaya anlaml› bir kat-
k› verebiliriz. Bu anlay›fltan yo-
la ç›karak kendimizi her bir fir-
mam›z›n yerine koyuyor ve on-

lar›n kendi e¤itim ve sistem ge-
lifltirme birimi gibi hareket edi-
yoruz.” fleklinde ifade ediyor.
Özellikle Ostim ‹stihdam Ofi-
si’nden gelen bilgiler do¤rultu-
sunda Nitelikli Teknik Eleman
ve Mesleki e¤itim konular›nda
baflar›l› projelere imza atan
ODEM, bölgede altyap›s›n› olufl-
turdu¤u Meslek Yüksek Okulu
ve Sürekli E¤itim Merkezinin
kurulmas› haz›rl›klar›n› yap›-
yor. 

KOB‹’lerin ihtiyac› için KOB‹’lere özgü hizmet tasar›m› 

Ostim Dan›flmanl›k ve E¤itim Merkezi (ODEM)

Y
eni bir y›la bafllarken “tüm di-
leklerin gerçekleflmesini” iste-
yen umut ve nefle mesajlar›

veririz. Ancak 2009’a böyle baflla-
mad›k, endifleler var. 2008 y›l›ndan
daha zor bir y›l olaca¤› iddialar› var,
karamsarl›k var

Neden zor y›l olacak, neden ka-
ramsarl›k var. Bunun en önemli ne-
deni durgunluk beklentisidir. Büyü-
me h›z›n›n eksi olmas›, ekonominin
2009 y›l›nda canlanmayaca¤› 2010
ya da 2011’e kadar küçülmenin
a¤›rlaflarak devam edece¤i beklenti-
sinin piyasaya hakim olmas›d›r.

Ancak elbette bir gün ekonomi
canlanacak ama ne zaman. ABD’de
ne zaman, Avrupa Birli¤inde ne za-
man, Türkiye’de ne zaman? Bu pi-
yasalar ayn› zamanlarda canlanabile-
cek mi?

ABD, 1929 Büyük Buhran’› 43
ay sürmüfltü, Ekim 2007’de baflla-
yan mevcut kriz ise 20 ayd›r devam
ediyor ve krizde en isabetli tahmin-
lerde bulunan iktisatç› Roubini’ye
göre 2009 y›l›nda da ABD ekono-
misi resesyonda kalacak, canlanma
2010 y›l›nda bafllayacak canlanma-
n›n belirtisi gayrimenkul sektöründe
ki talep ile olacakt›r, fiyatlar yukar›
yönlü hareket edecektir, hisse senet-
lerinin fiyatlar›nda ve borsada yukar›
do¤ru istikrarl› ve sürekli bir art›fl

olacakt›r.
Sonuç olarak ABD için tahminde

bulunan 5 iktisatç›dan 4’ü en erken
canlanma için 2009 Aral›k, sadece
bir iktisatç› ikinci çeyrek tahmininde
bulunmufltur. Avrupa Birli¤i’nin bü-
yük pazar› ABD oldu¤u için
ABD’deki canlanmay› takip edecek-
tir.

Türkiye’ye gelince Türkiye henüz
küresel kriz anlam›nda krize girme-
mifltir. Çünkü Türkiye 2007
Mart’›ndan itibaren zaten krizdedir.
2007 Mart’›ndan itibaren büyüme
h›z› düflmektedir. 2006 y›l›nda yüz-
de 6 olan büyüme h›z› 2007 y›l›n›n
son çeyre¤inde yüzde 1,2 civar›nda-
ki büyüme ile otalama büyüme
yüzde 4,5‘a düflmüfltür. 2008 y›l›
büyüme h›z› yüzde 2 civar›nda ger-
çekleflecektir. 2009 y›l›nda büyüme
h›z›n›n eksi yüzde 2 gibi bir oran ile
negatif olmas› beklenmektedir.

Böyle bak›ld›¤›nda küresel krizin
olmad›¤› 2007 bafl›ndan itibaren

Türkiye’nin büyüme h›z› mukayeseli
olarak düflmektedir. Türkiye’nin ifl-
sizli¤i artmaktad›r, cari aç›k sorunu
vard›r. Türkiye 2001 krizi sonras›
bafllad›¤› kamu reformlar›n› tamam-
layamam›flt›r, yap›sal sorunlar›n› ta-
mamen çözememifltir. Türk özel
sektörü de 2001 krizi sonras› sa¤la-
d›¤› verimlilik art›fl›n› ve pazar at›l›m-
lar›n› devam ettirememifltir.

IMF ile fiubat ay›nda imzalanmas›
beklenen anlaflma sonras› Türk ban-
kac›l›k sektörü için finansman sa¤-
lansa ve likidite yarat›lsa dahi ürüne
talep olmayacakt›r. Beklentilerdeki
belirsizli¤e dayal› güvensizli¤in bir
anda afl›lmas› mümkün de¤ildir. Ge-
rek iç gerekse d›fl piyasada tüketici
güveninin yükselmesi ve harcama
e¤ilimlerinin artmas› zaman alacak-
t›r.

Kocaeli Sanayi Odas›‘n›n araflt›r-
mas›na göre 2007’de yüzde 80
olan ortalama kapasite kullan›m ora-
n› 2008’de yüzde 60‘lara kadar in-

mifltir ki bu oran yüzde 40 ve yüzde
50’lere düfltü¤ü taktirde büyük za-
rar, kapanmalar bafllayacakt›r. Yine
yüzde 60 kapasite kullan›m oran› ile
çal›flan firmalar›n ne kadar stok üre-
timi yapt›¤›n› da bilmiyoruz; yani
üretimin sat›lan k›sm› ne kadard›r.
Bu firmalar yüzde 20 kapasite düflü-
flüne ra¤men sadece 350 civar›nda
iflçi ç›kartm›flt›r, buna ne kadar süre
ile dayanabileceklerini bilmiyoruz.
Peki firmalar›m›z 2009 y›l›n›n bafl›n-
da krizden ç›k›fl olarak ne yapabilir
diye bakacak olursak, on üretimden
birinin sat›n al›naca¤›n› göz önüne
alarak tüketicinin bekledi¤i fiyattan
mal satmal›y›z. Talep innovasyonu
denilen, yenilikçi, farkl› sat›fl teknik-
leri kullanmal›y›z. Verimlili¤inizi artt›-
r›p, fiyatlar›m›z› tüketici için cazip
olacak seviyeye indirmeliyiz.

En önemlisi 2010 ya da 2011
krizinden sonra ortaya ç›kacak yeni
ekonomik düzene kendimizi haz›rla-
mal›y›z. Firmam›z› baflta yönetim
anlay›fl›m›z› de¤ifltirerek yenilemeli-
yiz. Ar-Ge’yi firmam›z için yaflamsal
unsur olarak görmeliyiz. Araflt›rma
gelifltirme faaliyetlerini ve bütçesini
artt›rmal›y›z. Farkl› bir dünyada daha
yüksek katma de¤erli ürünlerle, tü-
keticinin fiyat beklentisine cevap ve-
ren ürünlerle, yeni sat›fl teknikleri-
mizle yerimizi almal›y›z.

Yaklaflan krize karfl›Yaklaflan krize karfl›
Nilüfer Ar›ak

nlufer.ariak@danisman.info.tr 

OODEM, herhangi bir
E¤itim dan›flmanl›k
flirketinden çok KOB‹-

lere katk›s› oldu¤unu düflün-
dü¤ümüz çözüm ortaklar›yla
bölgede etkin ve sürdürülebi-
lir hizmetler sunmas›n› sa¤-
layan bir koordinasyon mer-
kezi. Daha önce Ostim’de yü-
rüttü¤ümüz projelerden edin-
di¤imiz tecrübeler her geçen
gün say›s› artan çözüm or-
taklar›m›z›n bilgi ve yetenek-
leriyle birleflince ortaya çok
de¤erli bir bilgi birikimi ç›k-
t›. ODEM bu bilgi biriki-
minin haf›zas› ve model-
lenerek yayg›nlaflt›r›ld›¤› bir
kurum. 2009 y›l›nda bir yan-

dan bölgeye sundu¤umuz hiz-
metlere devam ederken di¤er
taraftan edindi¤imiz bilgi
birikimini benzer sanayi böl-
geleri ve kurumlarla “Böl-
gesel Kalk›nma Projeleri”
vas›tas›yla paylaflmaya haz›r-
lan›yoruz. Bu projelerde
e¤itimlerle OST‹M deneyim-
lerini anlat›rken hizmet ver-
di¤imiz bölgelerin “Rekabet
Odakl› Bölgesel Kalk›nma”
için yol haritalar› haz›r-
lamalar›na yard›mc›
olaca¤›z. Bu hizmet için
çözüm ortaklar›m›z ve uz-
manlarla oluflturaca¤›m›z
genifl bir ekip ve tasar›m
haz›rl›¤› içindeyiz. 

“Deneyimlerimizi paylaflmaya haz›rlan›yoruz”

ODEM Yönetim Kurulu Baflkan› 
Gülnaz KARAOSMANO⁄LU
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Yeni nesil Ostimliler bir araya geldi

OOOO
stim’in gelece¤ini temsil
eden ikinci ve üçüncü
kuflak yöneticileri, OS-
T‹M OSB ve ODEM’in

düzenledi¤i bir kahvalt›da bir ara-
ya geldi. Ostim’in köklü firmalar›-
n›n genç temsilcilerini tan›flt›rma-
y› ve Ostim’in gelecek projeleri
hakk›nda fark›ndal›k oluflturmay›
amaçlayan kahvalt›l› toplant›y›
Ostim Koordinatörü Gülnaz Kara-
osmano¤lu yönetti. 

OST‹M Yönetimi olarak amaçla-
r›n›n Ostimli KOB‹’lere daha iyi
hizmet vermek oldu¤unu söyleyen
Karaosmano¤lu “Ostim’in 10 y›l,
20 y›l, 30 y›l sonraya kalmas› için
neler yap›labilir, bunlara bakt›k.
‘Ostim’in hedefleri ne?’ diye sor-
duk kendimize. Bu sorulara cevap
ararken ikinci kufla¤› fark ettik.
Çünkü gelece¤e dönük projelerimi-
zin as›l muhataplar› onlar ve bu
yüzden fikirleri çok önemli. Os-
tim’in gelece¤ine dair bir sonraki
ad›m› düflünen bir buluflma bu”
fleklinde konufltu. Karaosmano¤lu
sözlerine flöyle devam etti: “Os-
tim’in yeni nesil yöneticileri ile
bir araya gelme projemizin anah-
tar sözcü¤ü, fark›ndal›k. Öncelikle
gelecekteki projelerimizin gelece-
¤inin sahipleri olarak Ostim, ikin-
ci olarak kariyerinin bafl›nda ve
aile flirketi yöneten yöneticiler
olarak kendileri, üçüncü olarak
ise gelece¤i birlikte flekillendire-
cek ve yaflayacak Ostimliler ola-
rak birbirleri hakk›nda fark›nda-
l›k ve bilinç oluflturmay› amaçl›-
yoruz. Çünkü fark›na vard›klar›-
m›z› bilince, bilinci ise ifl davra-
n›fllar›m›za yans›tabilirsek yönet-
meyi baflarabiliriz.” Ostim’in ba-
flar›s›n›n, iflletmelerin bir arada
olmakla kalmay›p birbirini ta-
mamlayan ve takip eden firmalar-
dan ve sürdürülebilir bir yönetim
anlay›fl›na sahip bir sanayi bölge-
si olmas›ndan kaynakland›¤›n› be-
lirten Karaosmano¤lu Gelecekteki
projelerde de yeni nesil yöneticile-
ri daha aktif rollerde görmek iste-
diklerini ifade etti.

‹lk buluflmada al›nan ortak ka-
rarlarla yeni nesil Ostimlilerin ta-
n›flma ve fark›ndal›k projeleri
“Dün, bugün ve yar›n Ostim” se-
mineri, aile flirketleri e¤itimleri,
deneyim paylafl›m› ve sosyal akti-
vitelerle devam edecek. 

Babalar›n›n kurdu¤u flirketleri
gelece¤e tafl›ma konusunda emin
ad›mlarla yürüyen genç kuflak yö-
neticiler de aile flirketinde olman›n
kendilerine katt›klar›ndan, firma
içindeki yükselifllerinden ve gelece-
¤e dair planlar›ndan bahsettiler. 

Özkan Özönder 
(Telmek A.fi. Genel Müdürü)

Biz 14 y›ll›k, genç bir firmay›z.
Ben kuruldu¤u günden beri firma-
n›n içindeyim ve flirketin hemen
her departman›nda çal›flt›m. fiu an-
da ciddi bir makine park›na sahi-
biz ve oradaki birçok makinenin

ilk operatörü benim. K›s›m flefli¤i,
atölye flefli¤i, üretim flefli¤i bunla-
r›n hepsinde bulundum. Yaklafl›k 1
y›ld›r da flirketin genel müdürü
olarak görev yap›yorum. 

Biz bir aile flirketiyiz, ama 55 ki-
flilik bir aileyiz. Literatürlerde ge-
çen tan›ma uygun bir kurumsallafl-
ma bizde yok. 55 kifli oturup tart›-
fl›yoruz kararlar›. Bizim hedefimi-
zi, babam Nihat Özönder koy-
mufl:“3 sene sonra burada olacaks›-
n›z. Ne yaparsan›z yap›n, flirketi
oraya getirin”. Biz de o yönde çal›-
fl›yoruz. Hedeflerimiz ticari kayg›-
lar de¤il. Bu ülkede çocuklar›m›z
yaflayacak. Benim hayalimdeki Tel-
mek, flu andaki Telmek’in 10 kat›
kadar büyük bir yer. E¤er ben çal›-
flanlar›n hepsinin birer ev, birer
araba sahibi olmalar›n› sa¤layabi-
lirsem, tatillerini karfl›layabilir-
sem, çocuklar›n› özel okullarda
okutturabilirsem, e¤itimlerini belli
bir noktaya getirebilirsem iyi bir
noktaya gelmifliz sayar›m. Çünkü
iflinizi dürüst yapt›¤›n›z sürece pa-
ray› bir flekilde kazan›yorsunuz. 

Müge Ertu¤ 
(Emge Kollektif fiirketi 
‹hracat Müdürü)

Aile flirketinde çal›flman›n çok
fazla avantaj› var. Bir kere, çok
büyük bir güven sa¤l›yor size. Bili-
yorsunuz ki yaln›z de¤ilsiniz, bü-
yük bir destek var arkan›zda. Bu
güven duygusuyla istedi¤iniz gibi
risk alabiliyorsunuz, daha da cesur
oluyorsunuz. Çocuklu¤umuzdan iti-
baren flirkete gelmeye bafllad›k
ama hep kendimiz istedik bunu.
Okuldan sonra da herhangi bir
bask› kurulmad› üstümüzde. Ba-
bam zeki bir adam bunu öyle kod-
lad› herhalde. ‹hracatla u¤raflmaya
bafllad›m. Benim plan›m, ihracat›-
m›z› art›rmak. Ben ihracatç› ola-
rak içinde bulundu¤umuz krizi de
f›rsat olarak de¤erlendirmeye çal›-

fl›yorum ve yurtd›fl›yla ba¤lant›lar
kuruyorum. Bunun yan› s›ra Ar-
Ge projelerine önem veriyorum ve
bu sene bunlar›n say›s›n› art›rma-
y› hedefliyorum. 

Fatiha K›rkp›nar 
(K›rkp›narlar Nakliyat)

Biz Ostim’de de yeniyiz asl›nda.
Fakat uluslararas› nakliyat yapt›¤›-
m›z için sürekli Ostim’e gidip geli-
yordu babam. Biz de onunla birlik-
te geliyorduk. Ostim, küçüklü¤ü-
müzde bizim için tekerleklerin ara-
s›nda oyun oynad›¤›m›z bir yeri
ifade ediyordu. Ama hiçbir zaman
“mezun olal›m da iflin bafl›na geçe-
lim” gibi bir düflünceye sahip ol-
mad›k. Ama ben daha ö¤renciyken
benim üzerime planlar yap›lm›fl ve
ben kendimi birden bire iflin orta-
s›nda buldum. Üstelik çok s›k›nt›l›
bir dönemdi, flirket evlili¤i yapm›fl-
t›k. Buna ra¤men iyi ifller yapt›¤›-
m› düflünüyorum.

‹smail Ayd›n 
(Ayd›nlar Elektrik)

Dört kardefliz flirkette çal›flan ve
bu bayra¤› al›p daha ileriye götür-

mek için çal›fl›yoruz. Ben 12 y›ld›r
aktif olarak flirketteyim, sat›fl ve
pazarlama a¤›rl›kl› olarak çal›fl›yo-
rum. A¤abeyim ve ben daha aktifiz
flirkette, her türlü sorumlulu¤u
alabiliyoruz. Kardeflim ise henüz
yetiflme aflamas›nda. Babam›n so-
rumluluk olarak yükledi¤i pek bir
fley yok art›k, biz bayra¤› devral-
d›k. 

Eskilerin kaybetme korkular›
var ve bu zihniyetini y›kmak ba-
zen zor olabiliyor. Kaz›yarak gel-
dikleri için kaybetme korkular›
bizden daha fazla. Biz haz›ra kon-
du¤umuz için bu korkuyu daha az
duyuyoruz. 

Ali Mutlu (Yalç›n Akü)

fiirkette sorumlu müdür olarak
çal›fl›yorum. Esasen matematik ö¤-
retmeniyim, ama 2005 y›l›nda istifa
ettim ve Ostim’e geldim. ‹fle baflla-
d›¤›m ilk zamanlarda gözlem yap-
t›m öncelikle. Sonra idarecili¤i de
denedim, üretimde de çal›flt›m.
Sonra gördüm ki benim en iyi yap-
t›¤›m ifl yurtd›fl›na mal satmak.
Memuriyetten geldi¤im için, baflta
küçük de olsa hatalar yapt›m. Sa-
nayide gerilla takti¤i denen uygu-
lamalar var. Buna sayg› duymak
laz›m ama ben bunu hayatta yapa-
mam. Ben bunu denedim, ama de-
nediklerimde hep yan›ld›m. Sana-
yinin kendine özgü kurallar› var.
Bunu özümseyip, ondan sonra ku-
rumsallaflmaya gitmek daha iyi di-
ye düflünüyorum.” 

Gürkan Y›lmaz 
(Dizayn Makina Üretim Müd.)

Babam bizi yaz tatillerinde çal›fl-
t›r›rd›. Çocukluktan yetiflmek, iflin
içinde bulunmak çok önemli. Bü-
yüklerimizin ifli sevdirmek aç›s›n-
dan bak›fl aç›lar› da öyle tabii. Biz
geldi¤imizde maafl al›rd›k, ama cid-
di paralar da al›rd›k. Bu da çok ho-
flumuza giderdi. Babam bana “üni-

versitedeyken, ö¤renciyken soraca-
¤›n her fleyi sor; mühendisken so-
rulmaz” derdi. Okurken bütün so-
rular› sorduk, o yüzden de alt ka-
demelerdeki çal›flanlarla iliflkile-
rimde çok s›k›nt› yaflamad›m. 

Bir de görevleri bildiren bir uy-
gulama var bizim flirkette, bir bil-
diri yay›ml›yoruz. Bu flirketteki o
ifllerin kabul edilme sürecini h›z-
land›r›yor ve fark›ndal›k yarat›yor.

Serhan Aksu 
(T‹MSAN)

Küçük yafltan itibaren hep baba-
m›n mesle¤ine çok merakl›yd›m.
Bildim bileli ben flirketteydim. Me-
zun olduktan sonra da bilfiil flir-
ketteydim. Ve daha öncesinden de
tecrübem olmas›na ra¤men en alt-
tan bafllad›m. fiirkette günlük ko-
fluflturma içinde insanlar›n göre-
medi¤i fleyleri görebiliyorsunuz. fiu
anda pazarlama bölümünün bafl›n-
day›m ve hem iç pazarda hem
yurtd›fl›nda müflterilerle teklif an-
lam›nda olan bütün ifller bizim de-
partman›m›zda oluyor. Bana göre
KOB‹ olmak bir avantaj, aile flirke-
ti olmak da ikinci bir avantaj.
Çünkü KOB‹’ler h›zl› davran›yor,
aile flirketleri iki kat h›zl› davran›-
yor. Bir tedbir almak gerekti¤inde
aile kendisi seferber olabiliyor. Gü-
nün getirdi¤i finansal zorluklar,
bankalar, kredilerden ziyade çok
daha h›zl› toparlan›yor ve bunu
flirkete yans›t›yor. Bu tür krizlerde
ve zor dönemlerde aile flirketleri
daha da ayakta duruyor. Çünkü o
flirket sizin, o flirket sizin eme¤i-
nizle oluflturulmufl, büyütülmüfl,
yani krizde terk etme gibi bir du-
rumunuz yok. Aile içinden ne ka-
dar birey flirket içinde yer alm›flsa
o kadar sa¤lam oluyor bu yap›. Ta-
bii her aile flirketi bu durumda ol-
muyor ama biz memnunuz. Birlik
beraberlik olarak yans›yor bu du-
ruma, onun büyük bir avantaj›
var.”

Y›ld›ray Erzurum 
(Karke Makina)

Ben Ostim Ç›rak E¤itim Merkezi
mezunuyum ve bunun çok avanta-
j›n› gördüm. Yan›n›zdaki çal›flan-
lar sizin de onlar›n içinden geldi¤i-

nizi bildikleri zaman dediklerinizi
daha kolay yapabiliyor. fiirketin
yurtd›fl› aç›l›mlar›,  genel toplant›-
lar›, organizasyonlar, birimlerin
oluflmas›yla ilgili tüm faaliyetlerle
ilgileniyorum. Amac›m›z flirketimi-
zi ileriki nesillere daha iyi bir fle-
kilde ulaflt›rabilmek. Ben bu ifle ilk
bafllad›¤›mda “babam olmasa ben
bu flirketi uçururum” diyordum,
ama iflin asl› öyle de¤il. Aile flirke-
ti olman›n avantajlar›, s›k›nt›l›
günlerde ya da büyük etkinliklerde
birlikte hareket edebilmeniz ve bir-
birinize destek olman›z. Dezavanta-
j› ise beraber hareket etmenin flir-
ket için yeterli oldu¤unu düflünüp,
kurumsal hareketlere geç ad›m at-
man›z. Babam diyor ki “bizi bilen
biliyor, bu ürünü al›r”. Eskiden
öyleydi, ürün odakl› sat›fl vard›,
yap›lan fleyler de al›c› buluyordu.
Ancak flimdi müflteri odakl› sat›fl
bafllad›. Müflteriye gidip ürününü-
zün avantajlar›n› anlatmazsan›z ol-
muyor. Pazarlama yapmak laz›m
bunun için de.

Neslihan Öztürk 
(Merkez Galvaniz 
Finansman Sorumlusu)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi ‹flletme Bölümü me-
zunuyum. Amac›m mezun olduk-
tan sonra kamuda çal›flmakt›. An-

cak biz 3 k›z kardefliz, ablam da
kardeflim de doktor olunca annem
taraf›ndan kendi flirketimizde ça-
l›flmaya yönlendirildim. Galvaniz
çok yabanc› oldu¤um bir sektördü.
Onun için 6 ay gözlem yapt›m ön-
celikle, 1 sene yönetildim, flu an
yönetti¤imi hissediyorum. Karar
alma yetkisinin elimde oldu¤unu

da hissediyorum. E¤er baflka bir
yerde çal›fl›yor olsam eve gidince
ifl biterdi, ancak kendi flirketiniz
olunca bu planlar›n›z ve stresiniz
bitmiyor. Bu bir bak›ma aile flirke-
tinde olman›n dezavantaj›. Sorum-
luluk sahibi olunca dezavantajlar›-
n› daha çok hissediyorum aç›kças›.

Tasar›m Makina 
(Arda Özk›l›ç)

Uçak mühendisiyim ve ODTÜ’de
master yap›yorum. 6 ayd›r da flir-
kete geliyorum. Asl›nda 20 y›ld›r
gelip gidiyordum, babamla küçük-
lükten beri, yaz tatillerinde. Firma-
ya ›s›nmak benim için sorun olma-
d› o yüzden. Ancak eski düzeni y›-
k›p yeni düzen kurmak zor bir fley.
Al›p sat›yoruz, stok yönetimi çok
önemli bu yüzden. Düzen olmay›n-
ca bu olmuyor. Dolay›s›yla ben ön-
celikle bunu oturtmaya çal›flt›m.
Elemanlarla iyi geçinmeye çal›fl-
t›m.

Burcu Erdo¤an (Er Makina)

Mezun olduktan sonra bir süre
baflka firmalarda çal›flt›m d›flar›y›
da görmek için. Sonra kendi flirke-
timize geçtim flirketin iflletmecili¤i-
ni yap›yorum, babam da imalat
k›sm›yla ilgileniyor. Bizim flirketi-
miz Ostim camias›nda bir okul gi-
bi olmufl art›k. Babam biraz disip-
linli ve sert oldu¤u için çocu¤unu
kolundan tutan babama getirirmifl.
Babam bana da çok destek oldu.
Sürekli bizi öne sürdü ve yanl›fl ya
da do¤ru kararlar›m›za sayg› duy-
du. Kendime olan özgüvenim konu-
sunda çok yard›m› oldu bunun.
fiartlar ne olursa olsun karar›m›-
z›n arkas›nda durmay› ö¤retti bize.
Direksiyonun bafl›nda hissedebili-
yorum art›k.

Hüsamettin Mutlutürk 
(Akdo¤an Reklam)

“Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi 2. S›n›f ö¤renci-
siyim. ‹fllerimizle ilgili olarak bu
bölümü seçtim. Her fley sanayide
durmayla da olmuyor. Zaman za-
man kendinizi oradan uzak da tut-
mal›s›n›z, bir fleyler ö¤renebilmek

için. Bu sizi iflyerinden uzaklaflt›r›-
yormufl gibi dursa da bunun mey-
velerini ileride al›rs›n›z. 

Kendi yolumu firmaya çevirdim
tabii ki, ancak baz› fleylerin de¤ifl-
mesi de gerekiyor. Tasar›m anla-
m›nda eksi¤iz. Sürekli bugüne ka-
dar imalat k›sm›yla ilgilenilmifl.
Bize getirilmifl proje, biz sadece

üretimini yapm›fl›z. Ama art›k bu-
nun böyle olmas›n› istemiyorum.”

Filiz Alkan Akcan / 
Murat Alkan (Alkan Makina)

Firmam›z savunma sanayi ve
Petro kimya tesisleri yedeklerini
yapan bir firma. Aile flirketlerine
bakt›¤›n›zda eski nesil ve yeni ne-
sil aras›ndaki çat›flman›n temel se-
bebi kaybetme korkusu ve yenilik-
lere aç›k olamama, risk alamama.
Genç yaflta risk almak daha kolay

ama yaflland›kça duruluyorsunuz.
Bir de gençler baz› noktalar› daha
iyi görebiliyorlar, çünkü flirkette
çok fazla vakit geçirdi¤iniz zaman
iflletme körlü¤ü dedi¤iniz fley bafll›-
yor.

Erdal Karatafl (Filiz Reklam)

1976’da babam›z›n kurdu¤u fir-
may› ikinci kuflak olarak biz dev-
rald›k. Çocuk yaflta atölyeye gidip
gelmeye bafllad›k. Lise1’de okulu
b›rakt›m “ben atölyeye gelece¤im”
diye. Atölyeyi süpürerek bafllad›m
ifle. Sonra her fleyle ilgilenmeye
bafllad›m yavafl yavafl… Sonra ba-
bam geri planda durmaya bafllad›
ve sa¤ olsun bize de çok güvendi.
Babam kuvvetli bir ortak olarak
devam ediyor. Day›m›n o¤lu, onun
o¤ullar› devam ediyorlar ifle, tam
bir aile flirketiyiz yani.”

Bermal fiahin (fiahinler Grup)

fiahinler ‹nflaat’ta yaklafl›k 4 se-
ne muhasebede çal›flt›m. Bu konuy-
la ilgili her fleyi ö¤rendim. Sonra-
s›nda tahsilât ve pazarlama bölüm-
lerinde de çal›flt›m. Bu sene de fia-
hinler Sofras›’na geçtim. Oradaki
baz› s›k›nt›lar› gidermeye çal›fl›yo-
rum flimdi. fiahinler sofras›n› eski
performans›na kavuflturmak için
buraday›m. ‹dealim S›r Çelik Ka-
p›’n›n idaresini üstlenmek.

Hamza Bay›r (Baysan F›rça)

Yaklafl›k 7 senedir Ostim’deyim.
Büyüklerden devrald›¤›m›z firmam›-
z› daha iyi yerlere getirmeye çal›fl›-
yoruz. 1978 y›l›nda üç kardefl tara-
f›ndan kurulan firmam›z›n 30. sene-
sinde ortakl›¤›m›za son verdik. Ku-
flak çat›flmas› denilebilir. Ancak on-
lardan ö¤rendi¤imiz çok fley var. Ço-
cuklu¤umdan beri Ostim’e gelip gi-
diyorum ve farkl› firmalarda çal›fl-
t›m hep. Sonra bizim atölyede baflla-
d›m ve muhasebe, sat›fl, pazarlama,
müflteri ziyaretleri derken flu anda
tek bafl›ma ben var›m yönetimde.

(Haber: fiirin AYDIN)
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Yeni nesil Ostimliler bir araya geldi

OOOO
stim’in gelece¤ini temsil
eden ikinci ve üçüncü
kuflak yöneticileri, OS-
T‹M OSB ve ODEM’in

düzenledi¤i bir kahvalt›da bir ara-
ya geldi. Ostim’in köklü firmalar›-
n›n genç temsilcilerini tan›flt›rma-
y› ve Ostim’in gelecek projeleri
hakk›nda fark›ndal›k oluflturmay›
amaçlayan kahvalt›l› toplant›y›
Ostim Koordinatörü Gülnaz Kara-
osmano¤lu yönetti. 

OST‹M Yönetimi olarak amaçla-
r›n›n Ostimli KOB‹’lere daha iyi
hizmet vermek oldu¤unu söyleyen
Karaosmano¤lu “Ostim’in 10 y›l,
20 y›l, 30 y›l sonraya kalmas› için
neler yap›labilir, bunlara bakt›k.
‘Ostim’in hedefleri ne?’ diye sor-
duk kendimize. Bu sorulara cevap
ararken ikinci kufla¤› fark ettik.
Çünkü gelece¤e dönük projelerimi-
zin as›l muhataplar› onlar ve bu
yüzden fikirleri çok önemli. Os-
tim’in gelece¤ine dair bir sonraki
ad›m› düflünen bir buluflma bu”
fleklinde konufltu. Karaosmano¤lu
sözlerine flöyle devam etti: “Os-
tim’in yeni nesil yöneticileri ile
bir araya gelme projemizin anah-
tar sözcü¤ü, fark›ndal›k. Öncelikle
gelecekteki projelerimizin gelece-
¤inin sahipleri olarak Ostim, ikin-
ci olarak kariyerinin bafl›nda ve
aile flirketi yöneten yöneticiler
olarak kendileri, üçüncü olarak
ise gelece¤i birlikte flekillendire-
cek ve yaflayacak Ostimliler ola-
rak birbirleri hakk›nda fark›nda-
l›k ve bilinç oluflturmay› amaçl›-
yoruz. Çünkü fark›na vard›klar›-
m›z› bilince, bilinci ise ifl davra-
n›fllar›m›za yans›tabilirsek yönet-
meyi baflarabiliriz.” Ostim’in ba-
flar›s›n›n, iflletmelerin bir arada
olmakla kalmay›p birbirini ta-
mamlayan ve takip eden firmalar-
dan ve sürdürülebilir bir yönetim
anlay›fl›na sahip bir sanayi bölge-
si olmas›ndan kaynakland›¤›n› be-
lirten Karaosmano¤lu Gelecekteki
projelerde de yeni nesil yöneticile-
ri daha aktif rollerde görmek iste-
diklerini ifade etti.

‹lk buluflmada al›nan ortak ka-
rarlarla yeni nesil Ostimlilerin ta-
n›flma ve fark›ndal›k projeleri
“Dün, bugün ve yar›n Ostim” se-
mineri, aile flirketleri e¤itimleri,
deneyim paylafl›m› ve sosyal akti-
vitelerle devam edecek. 

Babalar›n›n kurdu¤u flirketleri
gelece¤e tafl›ma konusunda emin
ad›mlarla yürüyen genç kuflak yö-
neticiler de aile flirketinde olman›n
kendilerine katt›klar›ndan, firma
içindeki yükselifllerinden ve gelece-
¤e dair planlar›ndan bahsettiler. 

Özkan Özönder 
(Telmek A.fi. Genel Müdürü)

Biz 14 y›ll›k, genç bir firmay›z.
Ben kuruldu¤u günden beri firma-
n›n içindeyim ve flirketin hemen
her departman›nda çal›flt›m. fiu an-
da ciddi bir makine park›na sahi-
biz ve oradaki birçok makinenin

ilk operatörü benim. K›s›m flefli¤i,
atölye flefli¤i, üretim flefli¤i bunla-
r›n hepsinde bulundum. Yaklafl›k 1
y›ld›r da flirketin genel müdürü
olarak görev yap›yorum. 

Biz bir aile flirketiyiz, ama 55 ki-
flilik bir aileyiz. Literatürlerde ge-
çen tan›ma uygun bir kurumsallafl-
ma bizde yok. 55 kifli oturup tart›-
fl›yoruz kararlar›. Bizim hedefimi-
zi, babam Nihat Özönder koy-
mufl:“3 sene sonra burada olacaks›-
n›z. Ne yaparsan›z yap›n, flirketi
oraya getirin”. Biz de o yönde çal›-
fl›yoruz. Hedeflerimiz ticari kayg›-
lar de¤il. Bu ülkede çocuklar›m›z
yaflayacak. Benim hayalimdeki Tel-
mek, flu andaki Telmek’in 10 kat›
kadar büyük bir yer. E¤er ben çal›-
flanlar›n hepsinin birer ev, birer
araba sahibi olmalar›n› sa¤layabi-
lirsem, tatillerini karfl›layabilir-
sem, çocuklar›n› özel okullarda
okutturabilirsem, e¤itimlerini belli
bir noktaya getirebilirsem iyi bir
noktaya gelmifliz sayar›m. Çünkü
iflinizi dürüst yapt›¤›n›z sürece pa-
ray› bir flekilde kazan›yorsunuz. 

Müge Ertu¤ 
(Emge Kollektif fiirketi 
‹hracat Müdürü)

Aile flirketinde çal›flman›n çok
fazla avantaj› var. Bir kere, çok
büyük bir güven sa¤l›yor size. Bili-
yorsunuz ki yaln›z de¤ilsiniz, bü-
yük bir destek var arkan›zda. Bu
güven duygusuyla istedi¤iniz gibi
risk alabiliyorsunuz, daha da cesur
oluyorsunuz. Çocuklu¤umuzdan iti-
baren flirkete gelmeye bafllad›k
ama hep kendimiz istedik bunu.
Okuldan sonra da herhangi bir
bask› kurulmad› üstümüzde. Ba-
bam zeki bir adam bunu öyle kod-
lad› herhalde. ‹hracatla u¤raflmaya
bafllad›m. Benim plan›m, ihracat›-
m›z› art›rmak. Ben ihracatç› ola-
rak içinde bulundu¤umuz krizi de
f›rsat olarak de¤erlendirmeye çal›-

fl›yorum ve yurtd›fl›yla ba¤lant›lar
kuruyorum. Bunun yan› s›ra Ar-
Ge projelerine önem veriyorum ve
bu sene bunlar›n say›s›n› art›rma-
y› hedefliyorum. 

Fatiha K›rkp›nar 
(K›rkp›narlar Nakliyat)

Biz Ostim’de de yeniyiz asl›nda.
Fakat uluslararas› nakliyat yapt›¤›-
m›z için sürekli Ostim’e gidip geli-
yordu babam. Biz de onunla birlik-
te geliyorduk. Ostim, küçüklü¤ü-
müzde bizim için tekerleklerin ara-
s›nda oyun oynad›¤›m›z bir yeri
ifade ediyordu. Ama hiçbir zaman
“mezun olal›m da iflin bafl›na geçe-
lim” gibi bir düflünceye sahip ol-
mad›k. Ama ben daha ö¤renciyken
benim üzerime planlar yap›lm›fl ve
ben kendimi birden bire iflin orta-
s›nda buldum. Üstelik çok s›k›nt›l›
bir dönemdi, flirket evlili¤i yapm›fl-
t›k. Buna ra¤men iyi ifller yapt›¤›-
m› düflünüyorum.

‹smail Ayd›n 
(Ayd›nlar Elektrik)

Dört kardefliz flirkette çal›flan ve
bu bayra¤› al›p daha ileriye götür-

mek için çal›fl›yoruz. Ben 12 y›ld›r
aktif olarak flirketteyim, sat›fl ve
pazarlama a¤›rl›kl› olarak çal›fl›yo-
rum. A¤abeyim ve ben daha aktifiz
flirkette, her türlü sorumlulu¤u
alabiliyoruz. Kardeflim ise henüz
yetiflme aflamas›nda. Babam›n so-
rumluluk olarak yükledi¤i pek bir
fley yok art›k, biz bayra¤› devral-
d›k. 

Eskilerin kaybetme korkular›
var ve bu zihniyetini y›kmak ba-
zen zor olabiliyor. Kaz›yarak gel-
dikleri için kaybetme korkular›
bizden daha fazla. Biz haz›ra kon-
du¤umuz için bu korkuyu daha az
duyuyoruz. 

Ali Mutlu (Yalç›n Akü)

fiirkette sorumlu müdür olarak
çal›fl›yorum. Esasen matematik ö¤-
retmeniyim, ama 2005 y›l›nda istifa
ettim ve Ostim’e geldim. ‹fle baflla-
d›¤›m ilk zamanlarda gözlem yap-
t›m öncelikle. Sonra idarecili¤i de
denedim, üretimde de çal›flt›m.
Sonra gördüm ki benim en iyi yap-
t›¤›m ifl yurtd›fl›na mal satmak.
Memuriyetten geldi¤im için, baflta
küçük de olsa hatalar yapt›m. Sa-
nayide gerilla takti¤i denen uygu-
lamalar var. Buna sayg› duymak
laz›m ama ben bunu hayatta yapa-
mam. Ben bunu denedim, ama de-
nediklerimde hep yan›ld›m. Sana-
yinin kendine özgü kurallar› var.
Bunu özümseyip, ondan sonra ku-
rumsallaflmaya gitmek daha iyi di-
ye düflünüyorum.” 

Gürkan Y›lmaz 
(Dizayn Makina Üretim Müd.)

Babam bizi yaz tatillerinde çal›fl-
t›r›rd›. Çocukluktan yetiflmek, iflin
içinde bulunmak çok önemli. Bü-
yüklerimizin ifli sevdirmek aç›s›n-
dan bak›fl aç›lar› da öyle tabii. Biz
geldi¤imizde maafl al›rd›k, ama cid-
di paralar da al›rd›k. Bu da çok ho-
flumuza giderdi. Babam bana “üni-

versitedeyken, ö¤renciyken soraca-
¤›n her fleyi sor; mühendisken so-
rulmaz” derdi. Okurken bütün so-
rular› sorduk, o yüzden de alt ka-
demelerdeki çal›flanlarla iliflkile-
rimde çok s›k›nt› yaflamad›m. 

Bir de görevleri bildiren bir uy-
gulama var bizim flirkette, bir bil-
diri yay›ml›yoruz. Bu flirketteki o
ifllerin kabul edilme sürecini h›z-
land›r›yor ve fark›ndal›k yarat›yor.

Serhan Aksu 
(T‹MSAN)

Küçük yafltan itibaren hep baba-
m›n mesle¤ine çok merakl›yd›m.
Bildim bileli ben flirketteydim. Me-
zun olduktan sonra da bilfiil flir-
ketteydim. Ve daha öncesinden de
tecrübem olmas›na ra¤men en alt-
tan bafllad›m. fiirkette günlük ko-
fluflturma içinde insanlar›n göre-
medi¤i fleyleri görebiliyorsunuz. fiu
anda pazarlama bölümünün bafl›n-
day›m ve hem iç pazarda hem
yurtd›fl›nda müflterilerle teklif an-
lam›nda olan bütün ifller bizim de-
partman›m›zda oluyor. Bana göre
KOB‹ olmak bir avantaj, aile flirke-
ti olmak da ikinci bir avantaj.
Çünkü KOB‹’ler h›zl› davran›yor,
aile flirketleri iki kat h›zl› davran›-
yor. Bir tedbir almak gerekti¤inde
aile kendisi seferber olabiliyor. Gü-
nün getirdi¤i finansal zorluklar,
bankalar, kredilerden ziyade çok
daha h›zl› toparlan›yor ve bunu
flirkete yans›t›yor. Bu tür krizlerde
ve zor dönemlerde aile flirketleri
daha da ayakta duruyor. Çünkü o
flirket sizin, o flirket sizin eme¤i-
nizle oluflturulmufl, büyütülmüfl,
yani krizde terk etme gibi bir du-
rumunuz yok. Aile içinden ne ka-
dar birey flirket içinde yer alm›flsa
o kadar sa¤lam oluyor bu yap›. Ta-
bii her aile flirketi bu durumda ol-
muyor ama biz memnunuz. Birlik
beraberlik olarak yans›yor bu du-
ruma, onun büyük bir avantaj›
var.”

Y›ld›ray Erzurum 
(Karke Makina)

Ben Ostim Ç›rak E¤itim Merkezi
mezunuyum ve bunun çok avanta-
j›n› gördüm. Yan›n›zdaki çal›flan-
lar sizin de onlar›n içinden geldi¤i-

nizi bildikleri zaman dediklerinizi
daha kolay yapabiliyor. fiirketin
yurtd›fl› aç›l›mlar›,  genel toplant›-
lar›, organizasyonlar, birimlerin
oluflmas›yla ilgili tüm faaliyetlerle
ilgileniyorum. Amac›m›z flirketimi-
zi ileriki nesillere daha iyi bir fle-
kilde ulaflt›rabilmek. Ben bu ifle ilk
bafllad›¤›mda “babam olmasa ben
bu flirketi uçururum” diyordum,
ama iflin asl› öyle de¤il. Aile flirke-
ti olman›n avantajlar›, s›k›nt›l›
günlerde ya da büyük etkinliklerde
birlikte hareket edebilmeniz ve bir-
birinize destek olman›z. Dezavanta-
j› ise beraber hareket etmenin flir-
ket için yeterli oldu¤unu düflünüp,
kurumsal hareketlere geç ad›m at-
man›z. Babam diyor ki “bizi bilen
biliyor, bu ürünü al›r”. Eskiden
öyleydi, ürün odakl› sat›fl vard›,
yap›lan fleyler de al›c› buluyordu.
Ancak flimdi müflteri odakl› sat›fl
bafllad›. Müflteriye gidip ürününü-
zün avantajlar›n› anlatmazsan›z ol-
muyor. Pazarlama yapmak laz›m
bunun için de.

Neslihan Öztürk 
(Merkez Galvaniz 
Finansman Sorumlusu)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi ‹flletme Bölümü me-
zunuyum. Amac›m mezun olduk-
tan sonra kamuda çal›flmakt›. An-

cak biz 3 k›z kardefliz, ablam da
kardeflim de doktor olunca annem
taraf›ndan kendi flirketimizde ça-
l›flmaya yönlendirildim. Galvaniz
çok yabanc› oldu¤um bir sektördü.
Onun için 6 ay gözlem yapt›m ön-
celikle, 1 sene yönetildim, flu an
yönetti¤imi hissediyorum. Karar
alma yetkisinin elimde oldu¤unu

da hissediyorum. E¤er baflka bir
yerde çal›fl›yor olsam eve gidince
ifl biterdi, ancak kendi flirketiniz
olunca bu planlar›n›z ve stresiniz
bitmiyor. Bu bir bak›ma aile flirke-
tinde olman›n dezavantaj›. Sorum-
luluk sahibi olunca dezavantajlar›-
n› daha çok hissediyorum aç›kças›.

Tasar›m Makina 
(Arda Özk›l›ç)

Uçak mühendisiyim ve ODTÜ’de
master yap›yorum. 6 ayd›r da flir-
kete geliyorum. Asl›nda 20 y›ld›r
gelip gidiyordum, babamla küçük-
lükten beri, yaz tatillerinde. Firma-
ya ›s›nmak benim için sorun olma-
d› o yüzden. Ancak eski düzeni y›-
k›p yeni düzen kurmak zor bir fley.
Al›p sat›yoruz, stok yönetimi çok
önemli bu yüzden. Düzen olmay›n-
ca bu olmuyor. Dolay›s›yla ben ön-
celikle bunu oturtmaya çal›flt›m.
Elemanlarla iyi geçinmeye çal›fl-
t›m.

Burcu Erdo¤an (Er Makina)

Mezun olduktan sonra bir süre
baflka firmalarda çal›flt›m d›flar›y›
da görmek için. Sonra kendi flirke-
timize geçtim flirketin iflletmecili¤i-
ni yap›yorum, babam da imalat
k›sm›yla ilgileniyor. Bizim flirketi-
miz Ostim camias›nda bir okul gi-
bi olmufl art›k. Babam biraz disip-
linli ve sert oldu¤u için çocu¤unu
kolundan tutan babama getirirmifl.
Babam bana da çok destek oldu.
Sürekli bizi öne sürdü ve yanl›fl ya
da do¤ru kararlar›m›za sayg› duy-
du. Kendime olan özgüvenim konu-
sunda çok yard›m› oldu bunun.
fiartlar ne olursa olsun karar›m›-
z›n arkas›nda durmay› ö¤retti bize.
Direksiyonun bafl›nda hissedebili-
yorum art›k.

Hüsamettin Mutlutürk 
(Akdo¤an Reklam)

“Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi 2. S›n›f ö¤renci-
siyim. ‹fllerimizle ilgili olarak bu
bölümü seçtim. Her fley sanayide
durmayla da olmuyor. Zaman za-
man kendinizi oradan uzak da tut-
mal›s›n›z, bir fleyler ö¤renebilmek

için. Bu sizi iflyerinden uzaklaflt›r›-
yormufl gibi dursa da bunun mey-
velerini ileride al›rs›n›z. 

Kendi yolumu firmaya çevirdim
tabii ki, ancak baz› fleylerin de¤ifl-
mesi de gerekiyor. Tasar›m anla-
m›nda eksi¤iz. Sürekli bugüne ka-
dar imalat k›sm›yla ilgilenilmifl.
Bize getirilmifl proje, biz sadece

üretimini yapm›fl›z. Ama art›k bu-
nun böyle olmas›n› istemiyorum.”

Filiz Alkan Akcan / 
Murat Alkan (Alkan Makina)

Firmam›z savunma sanayi ve
Petro kimya tesisleri yedeklerini
yapan bir firma. Aile flirketlerine
bakt›¤›n›zda eski nesil ve yeni ne-
sil aras›ndaki çat›flman›n temel se-
bebi kaybetme korkusu ve yenilik-
lere aç›k olamama, risk alamama.
Genç yaflta risk almak daha kolay

ama yaflland›kça duruluyorsunuz.
Bir de gençler baz› noktalar› daha
iyi görebiliyorlar, çünkü flirkette
çok fazla vakit geçirdi¤iniz zaman
iflletme körlü¤ü dedi¤iniz fley bafll›-
yor.

Erdal Karatafl (Filiz Reklam)

1976’da babam›z›n kurdu¤u fir-
may› ikinci kuflak olarak biz dev-
rald›k. Çocuk yaflta atölyeye gidip
gelmeye bafllad›k. Lise1’de okulu
b›rakt›m “ben atölyeye gelece¤im”
diye. Atölyeyi süpürerek bafllad›m
ifle. Sonra her fleyle ilgilenmeye
bafllad›m yavafl yavafl… Sonra ba-
bam geri planda durmaya bafllad›
ve sa¤ olsun bize de çok güvendi.
Babam kuvvetli bir ortak olarak
devam ediyor. Day›m›n o¤lu, onun
o¤ullar› devam ediyorlar ifle, tam
bir aile flirketiyiz yani.”

Bermal fiahin (fiahinler Grup)

fiahinler ‹nflaat’ta yaklafl›k 4 se-
ne muhasebede çal›flt›m. Bu konuy-
la ilgili her fleyi ö¤rendim. Sonra-
s›nda tahsilât ve pazarlama bölüm-
lerinde de çal›flt›m. Bu sene de fia-
hinler Sofras›’na geçtim. Oradaki
baz› s›k›nt›lar› gidermeye çal›fl›yo-
rum flimdi. fiahinler sofras›n› eski
performans›na kavuflturmak için
buraday›m. ‹dealim S›r Çelik Ka-
p›’n›n idaresini üstlenmek.

Hamza Bay›r (Baysan F›rça)

Yaklafl›k 7 senedir Ostim’deyim.
Büyüklerden devrald›¤›m›z firmam›-
z› daha iyi yerlere getirmeye çal›fl›-
yoruz. 1978 y›l›nda üç kardefl tara-
f›ndan kurulan firmam›z›n 30. sene-
sinde ortakl›¤›m›za son verdik. Ku-
flak çat›flmas› denilebilir. Ancak on-
lardan ö¤rendi¤imiz çok fley var. Ço-
cuklu¤umdan beri Ostim’e gelip gi-
diyorum ve farkl› firmalarda çal›fl-
t›m hep. Sonra bizim atölyede baflla-
d›m ve muhasebe, sat›fl, pazarlama,
müflteri ziyaretleri derken flu anda
tek bafl›ma ben var›m yönetimde.

(Haber: fiirin AYDIN)
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OOST‹M OSB geçti¤imiz y›l
bafllatt›¤› Savunma Yan
Sanayi, ‹fl ve ‹nflaat Ma-

kineleri ile Yenilenebilir Enerji
ve Çevre Teknolojileri bafll›kl›
kümelenme  çal›flmalar›nda he-
deflerine yürümeye devam edi-
yor. Kümelenme niçin önemli,
teflvik edilmeli mi, OSB ile far-
k› nedir, kümede yer almak bir
KOB‹’ye ne yarar sa¤lar? Bu so-
rular›m›z› Ostim Savunma Yan
Sanayi Küme Koordinatörü Ba-
r›fl Cihan Bafler yan›tl›yor:

nnnn  TTüürrkkiiyyee nneeddeenn KKüümmeelleennmmee
yyeerriinnee OOSSBB ggiibbii bbiirr yyaapp››llaannmmaa
iiççiinnddee??

-Kümelenme ve OSB birbirine
rakip kavramlar de¤ildir. fiöyle
ki OSB sanayinin faaliyet göste-
rebilmesi için gerekli altyap› ve
mekân› sa¤lar. Kümelenme ise
ilgili alanlarda faaliyet gösteren
ve belirli bir co¤rafi bölgede
yer alan yatay/dikey ba¤lant›l›
firmalar›n ve destekleyici ku-
rum/kurulufllar›n ayn› çat› al-
t›nda bir araya gelerek bölgesel
rekabet avantaj› sa¤lamak için
çaba sarf ettikleri bir platform-
dur. Kümelenme için sadece ay-
n› sektörde faaliyet gösteren fir-
malar›n fiziksel olarak bir ara-
ya gelmeleri yetmez. Ancak
OSB’ler zaten firmalar›n fizik-
sel olarak bir araya geldi¤i böl-
gelerdir ve ayn› sektörde faali-
yet gösteren firmalar›n say›s›
uygun oldu¤u taktirde kümelen-
me çal›flmalar›n›n yap›labilmesi
için uygun bir ortam oluflturur-
lar.

nnnn  KKüümmeelleennmmeenniinn tteeflflvviikk eeddiill--
mmeessii nneeddeenn öönneemmllii??

-Kümelenme çal›flmalar› hem
maddi hem de manevi olarak
teflvik edilmelidir. Aksi taktirde
küme kurmak neredeyse imkan-
s›z. Her fleyden önce kümelen-
me yapabilmek için know-how*
ihtiyac›n›z var. Bu know-how’a
sahip kiflilerle çal›flabilmenin
de birtak›m maliyetleri var. Ge-
rekli altyap› çal›flmalar›n› ta-
mamlamak ve kümeyi kurabil-
mek için de bir ekip kurman›z

gerekiyor. Tabi ki bu ekibin de
bir maliyeti var. As›l büyük fi-
nansman ise kümeyi gelifltir-
mek için gerekli projelerin uy-
gulanmas› s›ras›nda laz›m. Do-

lay›s› ile ortada bir finansman
olmadan kümelenme yapaca¤›z
diye yola ç›kmak hayal kur-
maktan öteye geçmez. Bu fi-
nansman›n sa¤lanmas› için de
kümelenme çal›flmalar›n›n mad-
di olarak desteklenmesi için
devletin baz› fonlar oluflturmas›
flart. Yoksa gerekli potansiyel
olsa bile kümelenme çal›flmas›
yap›lamaz.

nnnn  BBiirr ffiirrmmaa iiççiinn kküümmeelleennmmee
iiççiinnddee yyeerr aallmmaann››nn aavvaannttaajjllaarr››
nneelleerrddiirr?? 

-Çok basit bir örnek vererek
kümelenmenin mant›¤›n› anlat-
maya çal›flay›m. Kendinize bir
cep telefonu alaca¤›n›z› düflü-
nün. Piyasa fiyat› 500 TL olsun.
Bir de sizin gibi cep telefonu ih-
tiyac› olan 50 kifliyi ikna etti¤i-
nizi ve ortak al›m yapaca¤›n›z›
düflünün. Hiç flüphesiz 50 adet
almakla 1 adet alman›n aras›n-
da kayda de¤er bir fiyat fark›
olacakt›r. Kümelenme çat›s› al-
t›nda bir araya gelmek, firmala-
r›n kendi bafllar›na yapamaya-
ca¤› iflleri yapabilmelerinin ka-

p›s›n› açar. Kendi bafllar›na ya-
pamayacaklar› iflleri küme çat›-
s› at›nda yapabilir hale gelmek
ise kümede yer alan firmalar›
küresel rekabette birkaç ad›m

öne tafl›r.
nnnn  SSiizzccee kküümmeelleennmmeenniinn

üüllkkee vvee flfliirrkkeettlleerr aaçç››ss››nnddaann
nnee ggiibbii ddeezzaavvaannttaajjllaarr›› vvaarr??

-Kümelenme çal›flmas›
içerisinde ortaya ç›kabile-
cek dezavantajlar›n hepsi
zaten herhangi bir küme-
lenme çal›flmas› yap›lma-
sa da mevcut. Bu nedenle
kümelenme çal›flmalar›n›n
herhangi bir dezavantaj›
oldu¤u söylenemez. Küme-
lenme ile ortaya ç›kart›la-
bilecek avantajlar› ise
böyle bir çal›flma yapma-
dan ortaya ç›karmak im-
kans›z. Dolay›s› ile bölge-
sel rekabet avantaj› sa¤la-
mak için “kümelenme”
çok iyi bir model. Ancak
kümelenme o kadar çok

konuflulmaya bafllad› ki, her
bölgesel otoritenin bir küme
kurmaya çal›flt›¤›n› görüyoruz.
Küme kurmak için gerekli po-
tansiyel yoksa kümelenme çal›fl-
mas› yapmak para ve zaman is-
raf›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Kümelenme çal›flmas› bafllat›l-
madan önce, bu çal›flmay› bafl-

latacak olan bölgesel otoritenin
öncelikle kendisinin kümelen-
menin ne oldu¤unu çok iyi an-
lamas› laz›m.

nnnn  SSiizzccee TTüürrkkiiyyee bbuu kkoonnuuddaa
nnaass››ll bbiirr ppoolliittiikkaa bbeenniimmsseemmeellii??

-Küresel rekabette ne kadar
h›zl› uygulamaya geçerseniz o
kadar fazla rekabet avantaj›
sa¤l›yorsunuz. Dolay›s› ile bi-
ran evvel kümelenme çal›flmala-
r›n› maddi olarak desteklenme-
si için gerekli fon kaynaklar›-
n›n sa¤lanmas› laz›m. Bu fon
kaynaklar›n›n etkinli¤ini art›r-
mak için de bürokrasi asgariye
indirilmeli. Zaten yerel otorite-
ler bölgelerindeki hangi sektör-
lerde kümelenme çal›flmalar›
için gerekli potansiyel var bili-
yorlar. Ulusal politikalar›n be-
lirlenmesi, ulusal strateji gelifl-
tirilmesi vb ifller için zaman
kaybedilmemeli. Dedi¤im gibi
çok h›zl› hareket etmek laz›m.
Yoksa biz hala kümelenmeyi
konuflmaya devam ederken,
di¤er ülkeler ulaflamayaca¤›m›z
yerlere gelmifl olurlar.

*know-how: Bir üründen ya da
yöntemden en verimli en kolay
biçimde yararlanabilmek için o
konudaki ticari s›rlar›n ve bilgile-
rin tümü.
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“KÜME projelerine fon sa¤lanmal›”
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E
konomide birtak›m tahmin-
ler yap›l›rken mutlaka varsa-
y›mlarla hareket edilir. Yani

birtak›m veriler sabit kabul edilir
ve sabit kabul edilmeyen verinin
ne flekilde bir hareket sergileyece-
¤i tahmin edilir. Ne kadar çok ve-
riyi sabit, yar› de¤iflken kabul
ederseniz geri kalan de¤iflkeni
tahmin etme konusunda eliniz o
kadar güçlü olur. Bu aflamaya po-
litika üretmek denir. Ancak baz›
durumlarda yar› sabit ya da sabit
kabul etti¤iniz veriler de¤iflken
hale gelmiflse tahminler tutmama-
ya bafllar. Yar› de¤iflkenler, tam
de¤iflken haline geldi¤inde kriz ç›-
kar. Sabitler de¤iflken haline gel-
di¤inde de kaos bafl gösterir.
Tahminlerin yap›l›p da tutmad›-
¤›nda nesnel analizler yap›lm›yor-
sa orada amigolar/ideologlar var
demektir.

Ülkemiz dünya mali krizinden
tahminlerin ötesinde etkilenmek-
tedir. Krizin kayna¤› ülkelerde
borsa 1 düflüyorsa bizde 10 düflü-
yor. ‹flsizlik onlarda 2 art›yorsa
bizde 10 art›yor. Baz› kalemlerde
onlarda büyümenin h›z›nda bir
yavafllama olurken bizde büyüme
eksiye dönüyor. Bunun anlam›,
içinde bundu¤umuz kriz dünyan›n
bir krizi de¤il, bizim krizimiz.
Dünya krizi sadece bunun üzerini
açt›. Korkar›m bu durum anlafl›la-

na kadar ifl iflten geçmifl olacak.
Bu ortamda döviz kurlar›nda

nas›l bir geliflme olabilir. Baz›
fleyleri sabit, baz› fleyleri de yar›
sabit kabul ederek bir tahmin ya-
paca¤›m. Sonra söyleyece¤imi de
baflta söyleyece¤im ve bu tahmi-
nimi de gerekçelendirece¤im. Ül-
kemizde döviz kurlar›n›n artmas›
anlams›zd›r. Ülkemizde döviz ku-
runun artmas›n›n tek bir nedeni
vard›r: Hükümetin kriz karfl›s›nda
ne yapaca¤›n› bilememesidir. Ya-
ni hükümetten kaynaklanan belir-
sizlik, döviz kurlar›n›n art›fl ola-
cakm›fl gibi ivmelenmesine neden
olmaktad›r.

Ülkemizde döviz kurlar› niçin
artamaz. Hükümetin kriz karfl›s›n-
da ki tutumunu saymaz isek hem
iç geliflmeler hem de d›fl geliflme-
ler döviz kurlar›n›n artmamas›n›
gerektiriyor.

Dünyan›n içinde bulundu¤u
krizden ç›k›lmas› için dolar›n ciddi
biçimde de¤er kaybetmesi gereki-

yor. Japonya, Çin ve petrol üre-
ten ülkelerin paralar›n›n ise ciddi
biçimde de¤er kazanmas› gerekir.
Avro’nun durumu biraz kar›fl›k
ama o da de¤er kaybetmek zo-
runda. Avro bölgesi yak›n gele-
cekte ne üretimin ne de tüketi-
mim merkezi olacakt›r. Yafllanm›fl
ve üretim gücü kalmam›fl bir böl-
gede hüküm süren Avro anlams›z
bir parad›r. fiayet geliflmeler bu
yönde olmaz ise dünya mali krizi
derinleflerek devam edecek ve ka-
osa dönüflecektir. Kaos dünyada
gelir dengesi sa¤lanana kadar de-
vam edecektir. Fakat bu denge
geçmiflte oldu¤u gibi baz› ülkele-
rin korumac›l›k yaparak kendi ül-
kelerini kurtarmalar›na da f›rsat
vermeyecektir. Denge iyide ya da
ortada de¤il kötüde sa¤lanacakt›r.
Ak›l galip gelirse bu dengenin or-
tada sa¤lanmas› ihtimal dâhilinde-
dir.

Hükümetin ataleti ile yaratt›¤›
belirsizlik d›fl›nda dövizin artmas›

için hiçbir neden bulunmamakta-
d›r. Ülkemizde büyük bir iflsizlik
ve büyüme kayb› bulunmaktad›r.
Baflka bir anlat›mla ülkemizde ta-
lep her alanda h›zla düflmektedir.
Buna ilave ülkemizi d›flar›ya ba¤-
layan petrol ve do¤algaz olmak
üzere ithal ürünlerin fiyatlar›nda
gerileme vard›r. Keza büyüme
kayb›ndan dolay› miktarda da bü-
yük düflüfller bulunmaktad›r. ‹flsiz-
lik oldu¤u için ülkemizde tasarruf
art›fl› durmufl ve tasarrufun dövize
yönelme ihtimali de uluslararas›
piyasalardan dolay› azd›r. 

Mali sektörde ise, Ban-
kalar›m›z›n yüzde 42’si yaban-
c›lara aittir. Yani döviz ihtiyac› ol-
du¤unda kolayca bulabilirler. Mer-
kez bankas›nda 70 milyara yak›n
brüt döviz bulunmaktad›r. Tasar-
ruf hesaplar› da yeterince dövize
dönmüfltür. Faiz oranlar›m›z da
hala dünyan›n en yükse¤idir.
Dünya mali piyasalar›n›n hiç biri
bizden daha iyi de¤ildir. Özellikle
Avro bölgesinde bizim klas-
man›m›zdaki ‹spanya, Yunanis-
tan, ‹talya’ n›n notlar› düflürül-
müfltür. Almanya bile zorlanarak
borçlanma yapmaktad›r. ‹çinde
bulundu¤umuz ortamda dövizin
atefli hükümetin ataletindendir.
Atalet geçti¤inde de dövizin 1,5
TL’nin alt›na gelece¤ini tahmin
ediyorum.

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Kurlarda art›fl anlams›zd›r
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“T
abii ki kriz yönetimi yaparak” diyece¤imi sa-
n›yorsan›z yan›ld›n›z. O bir anlamda, “kaybet-
memek için oynamak” olur. Oysa ki ben “ka-

zanmak için oynaman›z›”, yani krizden güçlenerek ç›k-
ma yönetimi yapman›z› öneri-
yorum. Özgür Kaflifler’in mis-
yonu gere¤i bu konuda hassa-
s›m! Bunun için de önce önü-
müzdeki pazar gününü nas›l ge-
çirece¤iniz önemli…

Evet..Gelecek pazar gününü
nas›l geçirmeyi planl›yorsunuz?
Dinlenerek mi? Bofl verin din-
lenmeyi, dinlenmeye bir tek
gün yetmez zaten. Bir KOB‹
patronunun dinlenmesi için en
az bir ay gerekli. (Öyle de¤il
mi?) Çok yorgun oldu¤unuzu
tahmin ederim, özellikle zihin-
sel yönden. Ama gelecek pazar
günü için dinlenme de¤il tam
tersine egzersiz yaparak geçir-
menizi öneriyorum!

Bir KOB‹ patronu için en iyi egzersiz nedir? Tabii ki
stratejik çal›flma. Stratejik çal›flma size iç huzuru verir,
enerji verir, zihninizi tazeler, yönünüzü netlefltirir, hede-
fe odaklar… Yararlar› say›lamayacak kadar çoktur. Yeni
bir y›l›n bafl›nda yap›lacak en iyi stratejik çal›flma ise,
tahmin edece¤iniz gibi hedef belirleme çal›flmas›d›r. Yal-
n›z önerece¤im bu çal›flma bildiklerinizden biraz farkl›
bir çal›flma olacak. K›sa bir ön haz›rl›k ve k›sa bir yolcu-
luk gerektiriyor…!

Önce ön haz›rl›k… Zihin s›k›nt›ya gelemez. Sadece
rahatlad›¤›, serbest kald›¤› zaman yeni fikirler üretebilir.
Dolay›s›yla önerim flu: Pazar günü erken kalk›n derim.
Al›n ailenizi hava durumuna uygun bir mekân seçin ve
d›flar›da kahvalt› yap›n. Biraz rahatlay›n. Sonra eve ge-
lince kendinize 2 saat kadar yaln›z vakit ay›r›n. Rahats›z
edilmemenizi temin edin. Her zamanki ortam›n›zdan
farkl› bir yerde, mesela mutfak masas›nda oturun, tabii
e¤er mutfa¤›n›z› seviyorsan›z. Öyle bir ortam seçin ki,
içiniz acilsin, kendinizi iyi hissedin. Onun için her za-
mankinden farkl› olsun diyorum, bilgisayar›n bafl›na da
geçmeyin, rahat bir fleyler giyin, al›n elinize çay›n›z›,
kahvenizi, bir de kalem ve not defteri. Rahat, huzurlu,
sevdi¤iniz bir mekânda kendiniz ile bafl bafla kal›n.
2009’un en önemli stratejik çal›flmas›n› yapacaks›n›z ni-
hayetinde.

fiimdi de yolculuk… Not defterinin üzerine tek bir
soru yazacaks›n›z ve iki saat boyunca bunun cevab› üze-
rinde düflüneceksiniz. Soru flu: 1 Ocak 2010 günü ken-
dimi nas›l hissetmek isterim? Evet, iflte yolculuk bu!
2010 y›l›n›n ilk gününe gitmenizi istiyorum. Bu sorunun
cevab› bir sonraki ad›mda 2009 y›l›n› nas›l geçirmeniz
gerekti¤ini tan›mlayacak, yani stratejik hedefinizi. ‹flte
Özgür Kaflifler’de E-Myth felsefesine göre, ifl sahibi
dostlar›m›za tavsiyemiz budur. Hedefleriniz ka¤›t üzerin-
de kalmas›n, ulafl›labilir olsun istiyorsan›z, hedefinizi dü-
flünmeye duygularla bafllamal›s›n›z. Sonra size o duygu-
lar› yaflatacak flartlar nelerdir? Ne kadar ciro? (hedef
mutlaka daha büyük ciro demek olmayabilir) Ne kadar
daha fazla veya az çal›flan? Hangi yeni beceriler? Hangi
yeni sistemler? Ne tür yeni ifl ba¤lant›lar›? ‹flletmeniz ve
dolay›s›yla hayat›n›z nas›l olmal› ki o duyguyu yayabilin?
‹flte bu 2. ad›mda ak›lc› tarifler devreye girer. 3. ad›mda
ise yazd›¤›n›z tarifleri 1.ad›mdaki duygular› hissettiriyor
mu diye kontrol edersiniz, gerekirse revize edersiniz.
Hiçbir fley betona yaz›l› de¤il, bu noktada sadece düflü-
nüyorsunuz, daha eyleme geçmiyorsunuz, onun için ra-
hat olun, gerekirse 20 kere fikir de¤ifltirin, ta ki kendi-
niz için en iyi kombinasyonu bulana dek.

Bir hedefe ulaflabilmek için onun sizi heyecanland›r-
mas› gerekir, ulaflmay› iple çektirmesi gerekir. Bunun
için de sadece “flu kadar ciroya ulaflmak istiyorum” de-
mek yetmez, bu çok rasyonel bir tespit olur, oysa ki o
ciroya ulafl›nca hayat›n›zda nelerin de¤iflece¤ini ve
bunun size nas›l hissettirece¤ini bilmeniz gerekli. Nas›l
bir mutluluk? Nas›l bir heyecan? Nas›l bir huzur? Nas›l
bir tamamlanm›fll›k duygusu?

Abartmaktan söz etmiyorum. Kriz yaflad›¤›m›z› da
göz ard› etmiyorum. Ama siz krizden güçlenerek ç›kan-
lardan olmak istiyor musunuz? Daha do¤rusu olacak
m›s›n›z? Olmak için ne gerekiyorsa yapacak m›s›n›z?
‹çinizdeki flu teknisyeni bir temiz pataklay›p… fiaka
flaka, o teknisyene deyin ki, ben baflar›l› bir ifl
adam›/kad›n› olmaya gidiyorum, döndü¤ümde sen beni
de¤il, ben seni yönetiyor olaca¤›m!... Bu pazar iki saat-
li¤ine 1 Ocak 2010’a gidebilir misiniz?

Mutlu y›llar!

Bir KOB‹ patronu 2009’u 
nas›l geçirmeli?

Subegüm
BULUT

subegum@ozgurkasifler.com

OOST‹M Organize Sana-
yi Bölgesi (OSB), KO-
B‹’lerin yurt d›fl›na

aç›l›m›n› kolaylaflt›rmak
için projeler gelifltiriyor. De-
¤iflik formatlarda ‹talya ile
iflbirli¤ini sürekli geliflti-
ren OST‹M, fabrika içi
proses optimizasyonu ko-
nusunda bir ‹talyan fir-
mayla iflbirli¤ine gidiyor.
Bu iflbirli¤i gere¤i Ostimli
firmalar ve ‹talyan part-
neri projeler takip edecek,
‹talya’n›n know-how’› ile
OST‹M’in üretim gücünü
buluflturacak ve ilerleyen
süreçte yeni bir ortak flir-
ket kurarak güçlerini böl-
ge ülkelerine tafl›yacaklar. 

OST‹M ve ‹talyan Part-
neri 2009’da kurulmas›
beklenen yeni flirketle,
büyük bir sinerji yarat-
may› hedefliyor. fiimdiye
kadar ‹talya ile önemli ifl-
birlikleri gerçeklefltirdik-
lerini belirten OST‹M OSB
Yönetim Kurulu Baflkan› Or-
han Ayd›n, ‹talya’n›n ihra-
cat yapt›klar› ülkelerin ba-
fl›nda geldi¤ini söyledi. ‹tal-
ya ile inflaat makineleri ko-
nusunda çok s›k› iliflkileri
oldu¤unu söyleyen Ayd›n,
“Cat, Komatsu, Volvo gibi
a¤›r ifl makinelerinin after
market yedek parçalar›nda
çok güçlüyüz. Türkiye’nin
bu konudaki en iddial›, en
rekabetçi bölgesiyiz” dedi.
Bu alanda ‹talya’n›n da çok
güçlü oldu¤unu belirten AY-
DIN, ‹talya’daki büyük fir-
malarla diyaloglar›n›n çok
iyi oldu¤unu ifade etti. Ay-

d›n, “Amerika, Afrika, Avru-
pa piyasalar›nda belli bir pa-
zar pay›na sahip olan ‹tal-
ya’n›n, pazardaki bu etkinli-
¤inden de yararlanarak, di-
yaloglar›m›z› gelifltiriyoruz”

dedi. Ayd›n, “Biz nas›l ‹tal-
ya’n›n güçlü oldu¤u pazarla-
r›na ‹talyanlarla birlikte gi-
rebiliyorsak, ‹talyanlar da
bizim güçlü oldu¤umuz pa-
zarlara bizimle birlikte gir-
mek istiyor”. ‹talyanlar›n
otomotiv, kamyon, beyaz efl-
ya fabrikalar›n›n yerleflim
plan›, konveyor ve tafl›ma
sistemleri gibi çok kompleks
yap›lar›n kurulumunda ifl-
birli¤i yap›laca¤›n› ifade
eden Ayd›n, “Bu konuda
‹talya’daki firmalar biz mal-
zememizi size ürettirelim,
ayn› zamanda sizinle ortak
olal›m, Orta Do¤u ve Orta
Asya ülkelerine birlikte gire-

lim diyorlar. Bu konuda da
çok s›cak görüflmelerimiz de-
vam ediyor” dedi. 

‹talya ile üretim güçlerini
birlefltirerek yapacaklar› her
projenin baflar›l› olaca¤›n›

da sözlerine ekleyen Ay-
d›n, OST‹M Bölgesi’nin
sundu¤u hizmetlerin yeni
yat›r›mlar için çok avan-
taj sa¤lad›¤›n› belirtti. Ya-
banc› yat›r›mc›lar›n OS-
T‹M Bölgesi’ni avantajla-
r›ndan dolay› tercih etti¤i-
ni söyleyen Ayd›n, “Uy-
gun ve ucuz altyap› im-
kânlar›m›z, bizi bir ad›m
öne ç›kar›yor. Ucuz ener-
ji, haberleflme ve s›f›r bü-
rokrasi imkânlar›m›z,
imalat altyap›m›z, yan sa-
nayi gücümüz ile bölgede
çok önemli bir konumda-
y›z” dedi. 

OST‹M’in çok say›daki
önemli imkânlar› olan bir
üretim üssü oldu¤unu

vurgulayan Ayd›n, katma
de¤eri olan kurulufllara sa-
hip olduklar›n› söyledi. Ay-
d›n, sahip olduklar› medya,
biliflim, teknopark imkânla-
r›n›n geliflmiflli¤ine iflaret et-
ti. Ayd›n, enerji alan›nda
OST‹M’in kendi elektri¤ini
üretip da¤›t›m›n› yapabilen
bir konumda oldu¤unu söy-
ledi. Projeleri OST‹M’e getir-
me konusunda bir OST‹M
Yat›r›m flirketleri oldu¤una
dikkat çeken Ayd›n, “Bu flir-
ketin projeleri OST‹M’e ge-
tirmek ve OST‹M’li firmalar-
la iflbirli¤i yaparak onlar›n
üretti¤i katma de¤eri art›r-
mak oldu¤unu söyledi. 

OST‹M-‹talya iflbirli¤i
OST‹M - ‹talya iliflkisi giderek hem gelifliyor, hem de çeflitleniyor.

HHalkbank ‹vogsan fiubesi yetkilileri,
ORS‹AD üyelerinin Cansuyu Kre-
disi ve Halkbank’›n di¤er destekle-

ri hakk›ndaki sorular›n› yan›tlad›. Kredi-
ye baflvuru konusunda KOSGEB ya da
ASO ad›na s›k›nt› yaflamad›klar›n›, ancak
bankalardan kredi çekmek konusunda
pek çok engelle karfl›laflt›klar›n› ifade
eden üyelere, Halbank temsilcileri özel
bankalar ve kamu bankalar› uygulamala-
r› aras›nda fark oldu¤u fleklinde yan›t
verdi. Halkbank ve ASO aras›nda imzala-
nan protokole göre ASO üyelerine Nakit

Kredi, Finansal Destek Kredisi ile Orta
ve Uzun Vadeli Proje Kredisi olmak üzere
3 kapsamda kredi veriyor. Azami 500 bin
YTL limitindeki Nakit Kredi, 6 aya kadar
ödemesiz dönemiyle birlikte 36 ay vadeli
kullan›labiliyor. Firmalar›n yat›r›m ve ifl-
letme sermayesi ihtiyaçlar›n› karfl›lama-
ya yönelik olan Finansal Destek Kredisin-
de ise sanayi ve tar›ma dayal› sanayi ifl-
letmeleri ile turizm, e¤itim, sa¤l›k ve bu
sektörlerle ilgili faaliyet gösteren firmala-
ra 3 milyon YTL’ye kadar ve 60 aya ka-
dar vadeyle kredi kulland›r›labiliyor. Fir-

malar›n komple yat›r›m pro-
jelerinin finanse edildi¤i öde-
mesiz dönemli Orta ve Uzun
Vadeli Proje Kredisinde de
imalat sanayii, tar›ma dayal›
sanayi, turizm, e¤itim, sa¤-
l›k, ticaret, enerji, bilim ve
iletiflim teknolojileri sektörle-
rinde faaliyet gösteren firma-
lara YTL, USD ve Euro cin-
sinden kredi kulland›r›l›yor.
84 aya kadar vadeli olan ve
500 bin USD alt limitten bafl-
layan kredinin üst limiti ise
proje baz›nda belirleniyor. 

Halkbank ve ASO kredileri OSB’de tan›t›ld›
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008 y›l›nda küresel mali piyasalarda
yaflanan krizin 2009 y›l›nda da derin-
leflerek sürece¤i art›k herkesçe kabul

edilen bir gerçek olmufltur. Kriz nedeniyle
mali piyasalarda yeniden yap›lanma
sürecinin 2009’da da
devam edece¤i aflikârd›r.
‹flin ilginç taraf› bu
sürecin ne zaman ve
nas›l bitece¤i, tahribat›n
ne olaca¤›, kaç kiflinin
iflsiz kalaca¤›, kaç fir-
man›n iflas edece¤i,
döviz kurunun ne olaca¤›
kestirilmemekte ve ifl
dünyas› önünü göre-
memektedir. Herkes
flikâyet etmekte ve
herkes her fleyi devletten
beklemektedir.

fiubat 2009 itibar›yla Türkiye yo¤un bir
likidite darl›¤› içinde. Kimse paras›n› harca-
mak istememekte, aksine 1 liras›n› 1000
dü¤ümlemektedir. ‹fl dünyas› yat›r›m karar-
lar›n› ertelemekte, devam eden yat›r›mlarda
ask›ya al›nmaktad›r. Daralan likidite,
yat›r›mlar› ve üretimi olumsuz etkilemekte,
dolay›s›yla ekonomiyi bir daralma ve
büzülme sürecine sokmaktad›r.

De¤erli dostum ASO Baflkan› Nurettin
Özdebir’in de dedi¤i gibi; “Bizce
önümüzdeki dönemin en önemli sorunu
ekonomik büyümenin finansman›nda d›fl
kaynaklardan çok iç tasarruflara dayanan
bir modele geçmemiz ve iç tasarruflar›
art›racak tedbirler almam›z gerekmektedir”
Nurettin Baflkana kat›lmamak mümkün
de¤il. Bize düflen görev üç üretip ikisini d›fla
satmak birisini kendimize ay›rmakt›r.
Hesab› kitab› iyi yapmak, tasarruflu
yaflamak, aya¤›m›z› yorgan›m›za göre uzat-
makt›r. fiatafatl› ve gösteriflli yaflamdan
uzak durmak, e¤lence yerlerinde boy
göstermemek ve lüks tüketimden (özellikle
ithal mal›) kaç›nmak bizim yaflama tarz›m›z
olmal›d›r. Birçok sanayici ve ifladam› arka-
dafl›m›z çorap de¤ifltirir gibi araba
de¤ifltirmekte, her biri 5bin –10 bin TL
de¤erinde alt›n saatlere heves etmekte,
yurtd›fl›ndan ithal giysileri tercih etmektedir.
Eskilerin deyimiyle “Para iflten de¤il, diflten
artar” Bizler de harcamalar›m›za azami
dikkat etmeliyiz. Mümkün oldu¤u kadar
tasarruflu yaflamal›y›z.

Y›llarca önce bir BAfiKENT TOPLAN-
TISI‘nda konuflmac› konuk olarak
a¤›rlad›¤›m rahmetli Vehbi KOÇ; sanayici
ve ifladamlar›na flu alt›n ö¤ütlerde bulun-
mufltu.

“Sizler göz önünde olan insanlars›n›z.
Varl›kl› insanlar kategorisine giriyorsunuz.
Toplumun gözü sizin üzerinizde olacakt›r.
O yüzden sade giyinin, sade yaflay›n ve
mütevazi olun. Hiçbir fleyde ifrata
kaçmay›n. Sizden daha az flansl› insanlar›n
k›skançl›¤›n› ve tepkisini üzerinize çek-
meyin. fiatafattan ve lüks tüketimden
kaç›n›n. Tasarruflu olun. Unutmay›n bu
çeflme her zaman böyle gür akmaz. Bir gün
kesinti olur. Bir gün k›s›nt›ya gidilir.
Tedarikli olun. Tedbirli olun.”

Bu vesile ile merhum Vehbi KOÇ’u da
rahmetle an›yorum. O vizyon sahibi bir
ifladam› idi. Gelece¤i iyi okur ve tedbirlerini
ona göre al›rd›.

Gün tasarrufa yönelme günüdür. Gün
sade ve mazbut yaflama dönüfl günüdür.
Bizim de yapmam›z gereken budur.

Kriz ve biz

Veli Sar›toprak
velisaritoprak@gmail.com

AAnkara Büyük-
flehir Belediye
Baflkan aday›

Murat Karayalç›n,
Ankara’n›n iktisadi-
toplumsal geliflimi
için, “Ankara ‹ktisa-
di ve Toplumsal Kon-
seyi”, “Ankara Tefl-
vikleri”, “Ankara ‹k-
tisadi Enstitüsü”,
“K›rsal Yerleflim Ge-
lifltirme Merkezi” gi-
bi kat›l›mc› yönetim
anlay›fl›n› benimse-
mifl sistemler uygula-
yacaklar›n› bildirdi. 

Karayalç›n, çal›flma ofi-
sinde düzenledi¤i bas›n top-
lant›s› ile göreve geldi¤inde
Ankara’n›n ‹ktisadi ve top-
lumsal geliflimine yönelik
yapacaklar› çal›flmalar hak-
k›nda bilgi verdi. Göreve
geldiklerinde Ankara Bü-
yükflehir Belediyesi’nin ön-
cü rolünü tepeden inme ka-
rarlarla de¤il, kat›l›mc› yö-
netim anlay›fl›na uygun ola-
rak gerçeklefltirece¤ini söy-
leyen Karayalç›n, bu anla-
y›fl do¤rultusunda ilk  ola-
rak, Ankara'daki belediye
baflkanlar›, Ankara Ticaret
Odas›, Ankara Sanayi Oda-

s›, Ankara'daki esnaf odala-
r›, iflçi ve memur sendikala-
r›, meslek odalar›, tüketici
derneklerinin kat›l›m›yla
"Ankara ‹ktisadi ve Top-
lumsal Konseyi" kurulaca¤›-
n› belirtti.  Karayalç›n, kon-
sey kararlan do¤rultusunda,
Ankara Büyükflehir Beledi-
yesi’nin "Ankara Teflvikle-
ri”ni yürürlü¤e sokaca¤›n›
da belirterek, arsa ve altya-
p›  temini, belediyenin sun-
du¤u mal ve hizmetlerin uy-
gun koflullarla sa¤lanmas›
gibi önlemleri kapsayan
“Ankara Teflvikleri”nin,
kentin iflsizlik sorununu
çözmeye yönelik projelerde

öncelikle uygulanaca-
¤›n› söyledi.

“Belediye, ankara 
sanayicilerinin 
ürünlerini 
kullanacak”

Karayalç›n, Ankara
Belediyesi’nin kullana-
ca¤› mal ve hizmetle-
rin “hemflehricili¤ini”
yapaca¤›n› belirterek,
belediyenin kentin çe-
flitli yerlerinde yapaca-
¤› ayd›nlatma araçlar›,
kent mobilyalar›, alt-

yap› malzemeleri için Anka-
ra'n›n organize sanayi bölge-
lerinde üretim yapan iflyerle-
rinden sa¤lanaca¤›n› kaydet-
ti. Siteler, Ostim, Gimat, Sin-
can OSB, Temelli'deki
OSB'ler ve Ankara'ya yeni
kat›lan ilçeler de dahil olmak
üzere tüm sanayi alanlar›nda
sokak, cadde ve kald›r›mla-
r›n düzenlenmesi, tabela ve
yön levhalar›n›n yenilenece-
¤ini söyleyen Karayalç›n, bu
alanlar ça¤dafl ifl merkezleri
konumuna gelece¤ini, bura-
larda çal›flanlar›n sa¤l›k hiz-
metlerine ulaflmas›n›n sa¤la-
naca¤›n› belirtti.

Karayalç›n, Ankaral› sanayicinin
ürünlerini kullanacak

SSanayide aran›l›r, yük-
sek vas›fl›, toplumsal
sorumluluk sahibi ve

özgüveni geliflmifl teknik
elemanlar yetifltirmeyi
amaçlayan Bursa E¤itim
Gelifltirme Vakf› (BEGEV)
ve ODEM iflbirli¤i ile Os-
tim’de “Prototipleme Semi-
neri” düzenlendi. Seminer-
de ilk olarak BEGEV Genel
Koordinatörü Erhan Yücel,
kat›l›mc›lara BEGEV’i tan›-
tan bir sunum yapt›. BE-
GEV’in mesle¤ini gelifltir-
mek veya yeni teknolojiler
almak isteyenlere e¤itim
verdi¤ini belirten Yücel, Ko-

re E¤itim Sistemini örnek
ald›klar›n› ve bu yolla y›lda
yaklafl›k 1500 kifliyi ücretsiz
olarak e¤ittiklerini ifade et-
ti. Bursa Büyükflehir Bele-
diyesi ve Bursa Sanayi Oda-
s›n›n da deste¤ini ald›klar›-
n› söyleyen Yücel, bu saye-
de e¤itimleri ücretsiz olarak
verebildiklerini sözlerine
ekledi. 

Önemli sanayi kentlerin-
den biri olan Bursa’da faali-
yet gösteren BEGEV, 2001
y›l› itibariyle mesleki e¤i-
timler vermeye bafllam›fl.
Türkiye’de mesleki e¤itim
konusunda, örgün e¤itimin

d›fl›nda hizmet veren ilk ba-
¤›ms›z e¤itim merkezi olan
BEGEV, sanayinin ihtiyac›
olan kalifiye eleman yetifl-
tirme konusunda Türkiye
çap›nda ad›n› duyurmufl bir
kurulufl. 

Tan›t›m›n ard›ndan BE-
GEV H›zl› Prototipleme
Laboratuar Sorumlusu U¤ur
Bayd› söz alarak, Prototip-
leme konusunda seminer
verdi. Bilgisayar destekli
tasar›m (CAD) dosyalar›n-
dan fiziksel model üretmeye
yarayan teknolojiler, H›zl›
Prototipleme olarak adlan-
d›r›l›yor. 

Prototip üretmek art›k daha kolay
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TToplam 26 olma-
s› planlanan
Kalk›nma

Ajanslar›n›n 2009 y›-
l›nda tamamlanmas›
hedefleniyor. Yeni
Kalk›nma Ajanslar›,
‹stanbul, Konya,
Samsun, Erzurum,
Van, Gaziantep, Diyarbak›r
ve Mardin’de kuruldu. Dev-
let Planlama Teflkilat› (DPT)
Bölgesel Geliflme ve Yap›sal
Uyum Genel Müdürü Ahmet
Yaman, küresel mali krizin
tüm ekonomileri etkilemeye
bafllad›¤› bugünlerde reel
önlemlere daha fazla ihtiyaç
duyuldu¤unu söylüyor. Kal-
k›nma Ajanslar›na bu süreç-
te daha fazla sorumluluk
düfltü¤ünü belirten Yaman,
“Yeni Ajanslar› kurarken flu
ana kadar Bölgesel Kalk›n-
ma Programlar›’nda faal
olanlar› tercih ettik. Ayr›ca
hükümetin GAP Eylem Pla-
n›’n› gündeme getirmesi ve
bölgelerdeki faaliyetleri des-
tekleme karar› almas›yla Di-
yarbak›r, Gaziantep ve Mar-
din’de Kalk›nma Ajans› ku-
ruldu” diyor.

Resmi Gazete’de yay›mla-
nan Baz› Düzey 2 Bölgele-
rinde Kalk›nma Ajanslar›
Kurulmas› Hakk›nda Ka-
rar’a göre ‹stanbul’a ba¤l›
farkl› flehir bulunmayacak.
Yaman, ‹stanbul Kalk›nma
Ajans›n›, küresel arenada
‹stanbul’u güçlü tutmak,
Marmara’da stratejik konu-
munu pekifltirmek ve flehrin

uluslararas› fonksiyonunu
güçlendirmek amac›yla bu
karar› ald›klar›n›n alt›n› çi-
ziyor.

Konya Merkezli Ajans,
Karaman’› kaps›yor. Sam-
sun Kalk›nma Ajans›na;
Amasya, Çorum ve Tokat,
Erzurum Kalk›nma Ajan-
s›’na Erzincan ve Bayburt
dâhil. Van Kalk›nma Ajans›,
Bitlis, Hakkari ve Mufl’u
kaps›yor. Gaziantep Kalk›n-
ma Ajans›, Ad›yaman ve Ki-
lis, Diyarbak›r Kalk›nma
Ajans›, fianl›urfa, Mardin
Kalk›nma Ajans› ise Bat-
man, fi›rnak ve Siirt’i kaps›-
yor.

Kaynak 1 milyar 
YTL’yi bulacak

Kalk›nma Ajanslar› Ku-
rulmas› Kanunu’ndan sonra
yaklafl›k 1.5 y›ll›k bir kay›p
oldu¤unu belirten Yaman,
“‹zmir ve Çukurova’dan
sonra h›zl› gitmek zorun-
dayd›k. Ulusal kalk›nmaya
katk› sa¤layacak yerel ak-
törlere maksimum fayda
sa¤lamak amac›nday›z.
2009’a kadar tüm Kalk›nma
Ajanlar›’n›n kuruluflunu
gerçeklefltirece¤iz. Kuruluflu

gerçekleflen Ajansla-
r›n, daha verimli da-
ha etkin hale gelmesi
ve kendi potansiyeli-
ni anlamas›n› bekli-
yoruz” fleklinde
konufltu.

Kalk›nma Ajansla-
r›’na flu anda merkez-

den aktar›lan kaynak yakla-
fl›k 700 milyon TL. Yerel Be-
lediye, ‹l Özel ‹daresi ve Sa-
nayi Odalar›’n›n katk›lar›y-
la toplam bütçenin 1 milyar
TL’ye ulaflmas› amaçlan›-
yor. Ahmet Yaman, Kayna-
¤›n Ajanslara belli kriterler-
de tahsis edilece¤ini söylü-
yor. Her bir Ajansa yaklafl›k
30-40 milyon YTL’nin düfle-
ce¤ini dile getiren Ahmet
Yaman, bölgelerin ihtiyaçla-
r› göz önüne al›nd›¤›nda
kayna¤›n mütevaz› kald›¤›-
n›n alt›n› çiziyor.

Yaman, flöyle devam edi-
yor: “Fakat bu tür kaynak-
lar› altyap› yat›r›mlar›na
aktaracak de¤iliz. ‹nsan ser-
mayesi, kurumsal sermaye,
sosyal sermaye ve KOB‹ po-
litikalar› a¤›rl›kl› olmak
üzere kaynaklar kullan›la-
cak. Bu tür çal›flmalar için-
de söz konusu bütçe ciddi
bir kaynak. Ayr›ca son dö-
nemlerde ‹l Özel ‹daresi ve
Belediyelere aktar›lan kay-
naklar›n art›r›ld›¤›n› da be-
lirtmekte fayda var. Ayr›ca
bu iflin baflar›s› ortaya ç›-
k›nca kaynak aktarma ih-
tiyac› kendili¤inden
oluflacakt›r.”

G
iriflimciler, toplumun gelece¤ini olumlu
yönde de¤ifltirebilirler. Giriflimciler, tut-
kuyla bir ifl fikrine ba¤lananlard›r.

Baflkalar›n›n göre-
medi¤i f›rsatlar› görebi-
lirler.

Çal›flt›klar› alanda
yenilikçidirler.

Bir fikrin,  dünyay›
de¤ifltirebilece¤ine ina-
n›rlar.

Giriflimciler sadece
risk üstlenen vizyoner-
ler de¤ildirler; onlar ay-
r›ca yarat›c›, sorumlu ve
duyarl› kiflilerdir.

Giriflimciler geliflmifl
ülkelerin en önemli
ekonomik de¤erleridir. Örne¤in Amerika’da 40
milyondan fazla giriflimci, 25 milyon civar›nda
yeni iflletme kurmufllard›r. Amerika’da giriflimci-
lerin ekonomik gücü dünyan›n 10. büyük eko-
nomisini oluflturacak kadar fazlad›r. Ayn› za-
manda giriflimcilerin kurduklar› ifllerle 18 mil-
yon kifli ifl sahibi olmufltur.

Bilindi¤i üzere, ülkemizde genç nüfusta iflsiz-
lik oran› yüzde 20lerin üzerindedir. Yani 5
gençten biri sürekli iflsizdir. Giriflimcilik, kendi
iflini kurma istihdam sorunu için de önemli çö-
züm alternatiflerinin bafl›nda gelmektedir.

Bu ba¤lamda Yenileflim Derne¤imiz, ‹ngilte-
re Büyükelçili¤inin deste¤iyle “Giriflimci Akade-
misi” projesini gelifltirmifltir. Projenin ilk uygula-
mas› Harran Üniversitesinde gerçeklefltirilecek-
tir. 

Projede hedeflenen giriflimci adaylar›n›n ba-
flar›l› bir ifl fikri bulmak ve ifl fikrini hayata ge-
çirmek konular›nda ücretsiz e¤itimler almas›,
ayn› zamanda gelifltirilecek bir web sitesiyle giri-
flimci adaylar›n›n aralar›nda bilgi ve deneyim
paylaflabilmeleridir. Proje kapsam›nda gelifltiri-
lecek bir forumla giriflimci adaylar›n›n gerçek
hayat deneyimlerini paylaflarak birbirlerini bilgi-
lendirmeleri, deneyimlerden ö¤renmelerini sa¤-
lanacakt›r.

Proje hakk›nda detayl› bilgiler www.girisim-
ciakademisi.org adresinde yay›mlanacakt›r.
Projeye dâhil olmasa da baflka flehirlerdeki
giriflimciler de Giriflimci Akademisi’nin
“forum”unu kullanarak ifl fikri, ifl plan›, geliflen
sektörler ve ihtiyaçlar ve giriflimciler için rehber
niteli¤inde bilgiler ve deneyimlerini de pay-
laflabilirler.

Arife YILMAZ
arife@innocentric.com.tr 

AVRUPA Birli¤i'nin (AB) bölgeleraras›
geliflmifllik farklar›n› gidermek amac›y-
la gelifltirdi¤i ve Türkiye’de ‹zmir ve
Çukurova’da pilot uygulamalar›yla ça-
l›flmalar›na bafllayan Kalk›nma Ajans-
lar›’nda say› 10’a ç›kt›. 

Berdan Civata kalitesini CE belgesiyle destekledi
YYüksek mukavemetli

c›vata, somun, sapla-
ma, ankeraj ve ben-

zeri ba¤lama elemanlar›
üreten Berdan C›vata, Ha-
san ve Yunus fiemsi kar-
defller taraf›ndan kurul-
mufl. TSE, DIN, ASA ve
ISO standartlar›nda üretim
yapan Berdan C›vata; Tek-
fen, Uskon, Alarko, Gürifl,
Ataçelik, Çimtafl gibi say-
g›n müteahhitlik firmalar›-
na ve Tüprafl, Petkim, Er-
demir, ‹sdemir gibi dev te-
sislere hizmet veriyor. ISO
9001 Belgesinin yan› s›ra
CE Belgesine de sahip olan

Berdan C›vata, yeni tekno-
lojileri yak›ndan takip edi-
yor. 1 Kas›m 2007’den itiba-
ren CE Belgeli olarak üre-
tilmesi zorunlu olan 10.9
kalite HV Çelik Yap› C›va-
talar›n› bu standartlarda
üreten tek firma olan Ber-
dan C›vata özellikle sanayi-
leflmifl Avrupa ülkelerine
yapt›¤› ihracatta art›fl bek-
liyor. Bu yüzden ‹zmir, ‹s-
tanbul, Ankara, Adana gibi
flehirlerdeki güçlü c›vata
üreticilerine de CE Belgele-
rini almalar›n› tavsiye
eden Berdan C›vata Genel
Müdürü Hasan fiemsi, hak-

s›z rekabet yaratan kalite-
siz Uzak Do¤u ürünleri ve
korsan üreticilerle mücade-
le edilmesi gerekti¤ini dile
getirdi. Kalitesiz c›vata kul-
lan›m›n›n çok riskli oldu-
¤unu vurgulayan fiemsi
“2006’da gümrüklerden TSE
denetimlerinin kald›r›lmas›
ile Türkiye’ye giren düflük
mukavemetli ucuz ürünle-
rin miktar› y›lda 10 – 15
bin ton artm›flt›r. Bu du-
rum kaliteli üretim yapan
üreticilerimize haks›z bir
rekabet yarat›yor. Ayr›ca
Türkiye’de çelik fabrikala-
r›nda üretilen pahal› c›va-
tal›k çelik hammaddeleri
ile b›rak›n Çin ve Hindis-
tan ürünleri ile rekabet et-
meyi pahal› bilinen Avru-
pal› üreticilerle bile reka-
bet edemiyoruz” fleklinde
konufltu. Firmas›n›n kalite-
ye odakland›¤›n› belirten
fiemsi, önümüzdeki dönem-
de yeni tesis ve tezgâh yat›-
r›mlar›n›n olaca¤›n› ve
büyümeye devam edecek-
lerini belirtti.

Kalk›nma Ajanslar›nda say› 10'a ç›kt› Yenileflim Derne¤i’nden
Giriflimci Akademisi
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AAt›k ya¤ nedir? Bir kere
k›fl›n en ucuz ›s›nma
yollar›ndan biridir. Ya

da kap›dan geçen herhangi bi-
risine bedel karfl›l›¤› sat›lan
bir gelir kayna¤›d›r. Ya da hiç
bir fley yapam›yorsan yola ve
ya kanalizasyona, hatta ya¤-
mur suyu ›zgaras›na dökülme-
sinde pek de bir zarar olma-
yan s›v› maddedir. Asl›nda
bunlar›n hepsi do¤ru.  Sobada
yakars›n uçar gider, sonra üs-
tüne ilave edersin. Kap›na ge-
len adama satar kurtulursun,
iyi kötü üç befl kurufl girer ce-
bine iflte. Ya da dökersin gi-
der, kurtulursun ondan. Bütün
bunlarda ne gibi bir kötü ni-
yet olabilir ki...

Biraz düflünelim ve bilgileri-
mizi paylaflal›m…

Öncelikle kanalizasyona dö-
kersek ne olur? Çok da önemli
bir fley olmaz. En önemlisi bir
kere ondan kurtulursun. ‹kin-
ci olarak mesela kanallar›n
çaplar› zamanla daralabilir ki
nas›l olsa t›kan›rsa ekipler ge-
lir açarlar. Veya kanalizasyon
borular›n› ve fosseptik çukur-
lar›n› tahrip ederler. Ya da ka-
nallara zarar vermedi¤ini var-
sayal›m; at›k ya¤ içeren at›k
su e¤er hatt›n sonunda bir
at›k su ar›tma tesisi varsa ora-
ya ulafl›r. At›k ya¤lar›n içer-
dikleri a¤›r metaller (kurflun,
çinko, baryum, kadmiyum, c›-
va, krom, arsenik, vanadyum,
vs…) ve bozunmufl kimyasal
yap›lar› nedeniyle at›k suya
ilave ar›tma teknikleri uygu-
lanmak zorunda kal›n›r. Olsa
olsa ar›tma maliyeti artar bi-
raz, o da gene senden benden
ç›kar. Ama bizim memleketi-
miz kifli bafl›na düflen milli ge-
lir s›ralamas›nda birinci s›ra-
da oldu¤undan bu da pek
önem arz etmez. 

Ya da at›k ya¤› herhangi bir
yere, mesela bofl bir arsaya ve-
ya çöpe döktü¤ümüzü varsaya-
l›m. Ne olabilir ki? Topra¤› bi-
raz etkiler belki. Misal; topra-

¤a dökülen at›k ya¤lar, bitkile-
rin geliflmesine engel olurlar.
Buna ra¤men geliflen bitkiler
ise at›k ya¤lar›n içerdi¤i yük-
sek miktarda kurflun, arsenik,
kadmiyum, krom gibi a¤›r me-
talleri absorbe ederler, yani
depolarlar. Bizde bu bitkileri
toplay›p afiyetle yeriz. Bu da
en fazla kansere yakalanma
flans›m›z› artt›r›r. Zaten bize
bir fley olmaz…

Ya çöpe döksek? Gene çok
önemli bir durum olmaz. Çöpe
dökülen at›k ya¤lar; çöp depo-
lama alan›nda oluflan s›z›nt›
suyunda yo¤un bir kirlilik yü-
kü oluflturur ve s›z›nt› suyu-
nun ar›t›m›n› daha da güçlefl-
tirir. Yer alt› suyuna da direk
kar›fl›r tabi. Herhangi bir su
kayna¤›na döktü¤ümüzü düflü-
nelim. Su yollar›na dökülen
at›k ya¤lar, suyun üzerinde
günefl ›fl›¤›n› engelleyen bir ta-
baka oluflturarak, fotosentezi
azalt›r ve oksijen döngüsünü
bozan ve ya¤› besin kayna¤›
olarak kullanan mikroorganiz-
malar›n üremesini ve büyüme-
sini sa¤layan oksijen geri bes-
lemesini önler. Buna ba¤l› ola-
rak su ortam›ndaki besin zin-
cirinde yer alan bal›klar›n, ka-
buklular›n ve di¤er mikroor-
ganizmalar›n ihtiyac› olan ok-
sijen tüketilir. Su zamanla
kullan›lmaz hale gelir. Ancak
bu durum da kimseyi endifle-
lendirmesin, oran o kadar da
yüksek de¤il. 1 litre at›k ya¤›n
kullan›lmaz hale getirebilece¤i
su miktar› sadece 1 milyon lit-
re ve içilmez hale getirece¤i
su miktar› sadece ve sadece 5
milyon litredir. Ama nas›l olsa
bizim hiç kurumayacak ve tü-
kenmeyecek kuyular›m›z, ne-
hirlerimiz, barajlar›m›z oldu-
¤undan s›k›nt› yapacak bir du-
rum bunda da yok… 

Ve tabii ki at›k ya¤› yaka-
rak ›s›nmak… Benim en sevdi-
¤im yok etme yolu! Yak›nca
hem buhar olur uçar hem de
›s›n›r›z. Çok da güzel yanar,

soba k›z›la bürünür. Ama bi-
linmesinde fayda olan, önem-
siz ve ufak bir ayr›nt› olarak;
bacadan ç›kan buhar de¤il in-
san sa¤l›¤› aç›s›ndan ciddi za-
rarlara neden olan kükürt,
klorür ve a¤›r metaller vb. kir-
leticileri içeren baca gaz›d›r.
Verebilece¤i zarar; öncelikle o
havay› soluyan yan komflu-
nun, iflçilerin daha da kötüsü
tan›mad›¤›n›z ve o havay› so-
luyan say›s›z insan›n hatta
kendi yak›nlar›n›n hatta ve
hatta kendinin yakalanaca¤›
kanser gibi rahats›zl›klarda
baflrol oynamak kadar büyük-
tür. 

At›k ya¤lar konusu bu ka-
dar önemsizken bir de devlet
kalkm›fl özel yasalar yönetme-
likler ç›kartm›fl; “Bunlara at›k
ya¤ deyip geçmeyin, çöp de-
meyin. Bunlar tehlikeli mad-
dedir, e¤er yakarsan, döker-
sen, satarsan can›n› yakar›m.
Ya¤ kullan›yorsan at›k ya¤
üretiyorsun demektir ve ber-
taraf›ndan da sen sorumlusun,
bu ya¤lar› ne yap›yorsun?” di-
ye sordu¤umda bana benim
onaylad›¤›m evraklar› göster-
mek zorundas›n” demifl özetle. 

Göz atmak isteyenler için,
kime verece¤iz, nas›l verece-
¤iz bu at›k ya¤lar›? diye so-
ranlar için, biliyorum bir bil-
gisayar bulup internete gir-
mek çok zor ama Çevre ve Or-
man Bakanl›¤›n›n ilgili inter-
net sitesinin adresi afla¤›da
yaz›yor. 

http://www.atikyoneti-
mi.cevreorman.gov.tr/

K›z›lderililerin bir laf› var;
“Son bal›k öldü¤ünde, son ne-
hir kurudu¤unda, son a¤aç ke-
sildi¤inde paran›n yenmedi¤i-
ni anlayacaks›n›z” demifl
adamlar. Ne kadar da anlam-
s›z!..

At›k ya¤ nedir ki! Barbaros TÜRKO⁄LU*

*OST‹M OSB
Çevre Temizlik ve Güvenlik 

Müdür Yard›mc›s›
Çevre Mühendisi

UUlusal Enerji Verimlili¤i
Hareketi'nin bir halkas›
olarak 1. Ulusal Enerji

Verimlili¤i Forumu, 15–16 Ocak
2009 tarihlerinde ‹stanbul’da
gerçeklefltirildi. Forum süresin-
ce konferans, panel, sergi, kül-
tür ve sanat etkinlikleri dü-
zenlendi. Foruma kat›lan ül-
keler, dünya enerji piyasa-
s›ndaki fiyat hareketleri
ve küresel ›s›nmadan
kaynaklanan iklim
de¤iflikliklerini,
enerji ve çevre gü-
venli¤i konular›n›
ve bunlara ba¤l› olarak da ener-

jinin her noktada verimli ve et-
kin kullan›lmas›n› öncelik-
li gündemlerine ald›lar.

Foruma kat›lan OST‹M
Yenilenebilir Enerji Kü-

mesi Koordinatörü
Mete Ba¤dat konu-
ya iliflkin olarak

flu bilgiyi verdi: “Ülkemizde
2007 y›l›nda Enerji Verimlili¤i
Kanunu yürürlü¤e girmifl;

2008–2 Say›l› Baflbakanl›k Genel-
gesi ile kamu, özel sektör ve si-
vil toplum kurulufllar›n›n kat›l›-
m›yla ‘Ulusal Enerji Verimlili¤i
Hareketi’ bafllat›lm›fl ve 2008 y›-
l›, Enerji Verimlili¤i Y›l› olarak
ilan edilmiflti. Ulusal Enerji Ve-
rimlili¤i Hareketi kapsam›nda,
toplumdaki enerji kültürü ve
verimlilik bilincinin gelifltiril-
mesi amac›yla bakanl›klar, vali-

likler, büyükflehir belediyeleri;
ayd›nlatma, beyaz eflya, elektrik
motoru ve yal›t›m sektörleri;
bankalar, turizm tesisleri ve
al›flverifl merkezleri ile iflbirli¤i
ortamlar› gelifltirilmektedir.”

Ba¤dat, toplant›da 300’ün üze-
rinde ziyaretçiye Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi ve OST‹M Yeflil
Binan›n bütün unsurlar› ile ta-
n›tmaya yönelik bilgiler verildi-
¤ini, ayr›ca forum süresince dü-
zenlenen konferans ve paneller
ile yap›lan ikili görüflmelerde
bilgi ve deneyimlerin paylafl›ld›-
¤›n› söyledi.

n Tarih: 03 – 08 Mart 2009
n Fuar Ad›: Çukurova Otoshow

2009 Adana 3.Otomobil, Ticari
Araç, Motosiklet, Bisiklet,
Aksesuarlar

n Yer: Tüyap Adana Uluslararas›
Fuar ve Kongre Merkezi -
ADANA

n Tarih: 05 – 08 Mart 2009
n Fuar Ad›: EKSPOMED 2009

16.Uluslararas› ‹stanbul T›bbi
Analiz, Teflhis, Tedavi,
Koruma ve Rehabilitasyon
Ürün, Cihaz, Teknik ve
Ekipmanlar› Fuar›   

n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi – ‹stanbul

n Tarih: 05 – 08 Mart 2009
n Fuar Ad›: 5.Uluslararas› Boru

ve Ek Parçalar› 2009
n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi

Yeflilköy
n Tarih: 12 – 15 Mart 2009
n Fuar Ad›: LIGHTECH'09 -

Ayd›nlatma, Tesisat, Elektrik,
Proje ve Bina Otomasyon
Teknolojileri

n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy

n Tarih: 12 – 15 Mart 2009
n Fuar Ad›: Yap›da Yeni Ürünler

- Yap› Malzemeleri, Mobilya,
Ayd›nlatma, Tesisat, Kap› Ve
Pencere, Çat› Kaplama
Malzemeleri

n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy

n Tarih: 16 – 22 Mart 2009
n Fuar Ad›: Dünya Su Sergisi -

Su ve At›k Su Yönetimi, Su
Teknolojileri, Sistemleri ve
Donan›mlar›

n Yer: Feshane Fuar ve Kongre
Merkezi & Sütlüce Kongre ve
Kültür Merkezi -‹stanbul

DDeerryyaa EERRDDOO⁄⁄AANN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi
385 50 90/1315
derya@ostim.com.tr

fiubat – Mart 2009
Fuar Takvimi

OST‹M Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Küme Koor-
dinatörü Mete Ba¤dat, enerji verimlili¤i konusunda  düzen-
lenen forumda bölgenin sektöre yönelik bilgi birikimini
ziyaretçilere ve sektör üreticilerine aktard›klar›n› söyledi.

OST‹M, Enerji Verimlili¤i Forumu’na kat›ld›
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AAvrupa Birli¤i
(AB)’nin “Teknolojik
Avrupa” slogan›yla

bafllatt›¤› ve her befl y›lda
bir tüm AB ülkeleri ve Tür-
kiye’nin de dâhil olarak
milyonlarca Euro kat›l›m
pay› ödedi¤i çerçeve prog-
ramlar›n›n yedincisi Türki-
ye aç›s›ndan bir ilkin ger-
çekleflmesini sa¤lad›.

‹flletmelerin Ar-Ge yapa-
bilme kabiliyetlerini geliflti-
rerek, yeni ürünler ve yeni
pazarlar hedefleyen 7. Çer-
çeve Program›, farkl› ülke-
lerin flirketlerini bir araya
getirerek çok ortakl› proje-
lerin önünü aç›yor. Bu çok
ortakl› projelerden birinde
yer alan Gökser Makina de
g›da kurutma sistemi gelifl-
tirilecek bir projede AB 7.
Çerçeve Program›’nda proje
koordinatörü oldu. Böylece
bugüne kadar gerçeklefltiri-
len çerçeve programlar›n ta-
mam›na kat›lan Türk firma-
lar› içinde ilk defa bir fir-
ma, proje koordinatörlü¤ü-
nü üstlenmifl oldu. 

Kuruluflu 1987 y›l›na da-
yanan Gökser Makina; bafl-
ta ›s›tma-so¤utma-havalan-
d›rma sektöründe olmak
üzere, tünel havaland›rma,

maden ocaklar› havaland›r-
mas›, kimya fabrikalar› gibi
zehirli gazlar›n ve tah›l-pa-
muk gibi partiküllerin tahli-
yesinde kullan›lmak üzere
fantüp, ›s›tma ve so¤utma
ünitelerindeki s›cak ve so-
¤uk havay› iletilmesinde fle-
xible hava kanal›, esnek
hortum, düflük ve yüksek
›s›ya dayan›kl› hortum (-30
C ile +700 C aras›), esnek
hava kanal›, tekstil hava
kanal›, çad›r, hangar, sera
gibi aç›k ve kapal› alanlar›n
›s›t›lmas›, helikopter-tank
gibi savunma sanayisindeki
araçlar›n kullan›ma haz›r-
l›k için, inflaatlarda beton
kurutmak için mobil ›s›t›c›,
mobil iklimlendirme, fan ve
salyangoz fan üretimlerinin
yan› s›ra g›da sektöründe
endüstriyel g›da kurutma
sistemleri, kompost üretim
tesisi, mantar üretim tesisi
yap›yor. Y›ll›k üretiminin
yüzde 30’unu ihraç eden fir-
ma AB ülkeleri, Türk Cum-
huriyetleri ve Orta Do¤u ül-
keleriyle çal›fl›yor. 

TÜB‹TAK’›n KOB‹ Ar-Ge 
deste¤ini alan ilk firma 

Bilim Teknoloji Yüksek

Kurulu 18. Toplant›s›’nda
da baflar› hikayesi sunumu
yap›lan firman›n her zaman
Ar-Ge’ye önem verdi¤ine
dikkat çeken Gökser Maki-
ne Yönetim Kurulu Baflkan›
Hilmi Ünal, “Bunun en aç›k
ispat› flu an 7. Çerçeve
Program›nda üstlenmifl ol-
du¤umuz roldür. Yine TÜ-
B‹TAK’›n 1507 say›l› KOB‹
Ar-Ge deste¤ini alan ilk fir-
ma biziz. Bu destekle TÜB‹-
TAK projemizin yüzde
75’ini desteklemiflti” diyor.
Gökser Makina’n›n AB 7.
Çerçeve Program›nda Ult-
raveg G›da Kurutma sistemi
üzerinde çal›flt›¤›n› hat›r-
latan Ünal, “Bu projede ‹s-
panyol, ‹ngiliz ve Alman
g›da firmalar›yla orta¤›z.
Toplam sekiz ortakl› ve iki
y›l boyunca sürecek olan
projenin koordinatörü ol-
duk. Projeyi tamam-
lad›¤›m›zda g›da kurutma
art›k daha ucuza olaca¤›
gibi zamandan da tasarruf
edilmifl olacak. Yeni sistem
sayesinde iflletmeler hem
ucuza hem de aflatoksinsiz
kurutma yapabilecek” aç›k-
lamas›n› yap›yor. 

17
A¤ustos 1999 gecesi, memleketim
Tosya’da gecenin bir yar›s›nda kötü
bir kâbusla uyanm›flt›m. Çok geçme-

den gördü¤üm kâbusun, gerçekte yaflananlar ya-
n›nda tatl› bir rüya oldu¤unu ne yaz›k ki anlad›m.
Daha ac›lar tazeyken, 17 A¤ustos depreminin
haberleri hâlâ yaz›l› ve görsel medyada güncelli¤i-
ni kaybetmeden 12 Aral›k 1999 günü ikinci ac›y›
yaflad›k. Binlerce insan›m›z hayat›n› kaybetmiflti.

O zamandan bugüne de¤iflen ne oldu? 
Daha kaliteli inflaat yapmaya bafllad›k. Üniver-

sitelerin ilgili bölümlerinde deprem riskini özüne
sindirmifl teknik elemanlar yetifltirdik ve hak ettik-
leri de¤eri onlara verdik. ‹nflaatlarda çal›flan iflçile-
ri e¤itimlerden geçirdik, hepsine sertifika verdik,
sertifikas› olmayan› inflaatta çal›flt›rmad›k. Müte-
ahhitleri bilinçlendirdik, yap› denetimler kurduk;
her fleyi denetim alt›na ald›k, en önemlisi insanla-
r› bilinçlendirdik, “bu ifl hesap kitap ifli bakarak
görerek ö¤renilmez” dedirttik. 

Asl›nda bunlar›n hiçbirisi tam anlam›yla olma-
d›, maalesef!

“Binaya olmas› gerekenden fazla demir koy-
dum diyerek  “daha sa¤lam bina yapt›m” iddi-
as›nda olanlar› m› arars›n›z, sa¤lam zemine in-
mek için 1 metre fazla derinli¤ine temeli kurup
üst yap›y› hesaps›z de¤ifltireni mi arars›n›z? Hâlâ
etriyeleri 135 derece bükmeye üflenen ustalar m›
arars›n›z, kat yüksekliklerini insani de¤erlere ayk›-
r› bulup (!) yükseltenleri mi arars›n›z? ‹nflaata sa-
dece haz›r kutulara doldurulmufl betonlara evrak
düzenlemeye giden yap› denetimleri mi arars›n›z,
yapt›¤› iflin arkas›nda duran cesur kifliliklerin hay-
ranl›k duyulas› hayal gücünün hesaps›z kitaps›z
yans›malar›n› m› arars›n›z? “Zemin etüdü için
sondaj flart m›?” diyenler, sizi bu gruplara dahil
bile etmiyorum. Hepsi ve daha fazlas› inan›n var.

Ne olmufl demiri fazla koyduysak? Maalesef bi-
nan›n statik projesinde öngörülen süneklik düze-
yini bilinçsizce de¤ifltirerek tüm sistemi riske att›-
n›z. Ne olmufl olmas› gerekenden fazla derine in-
diysek ve biraz yükseklikte de¤ifliklik yapt›ysak?
Kolon hesaplar›n› alt üst ettiniz ve daha kötüsü
bir yeri düzeltirken di¤er taraf› bozdunuz. Anlat-
makla ve saymakla bitmez bu liste böyle uzar gi-
der.

Durum çok mu vahim? Biz Ankara’day›z dep-
rem olmaz olursa da düflük fliddette olur bizi etki-
lemez diyenler; Ankara’n›n dört taraf›ndan Türki-
ye’nin önemli fay hatlar›n›n geçti¤ini hat›rlatmak
isterim. Yine bir 17 A¤ustos tarihi fakat bu kez
y›l 1668. Ankara’n›n ciddi bir depremle yüzleflti¤i
tarih. 

En nihayetinde; deprem fliddeti ne olursa ol-
sun amaçlar bellidir. Hafif fliddetli depremlerde
bina hasar görmemeli, orta fliddette hafif hasarla
atlatmal›, y›k›c› depremlerde can kayb› olufltur-
mayacak derecede hasar görmeli ve mümkünse
güçlendirme yap›larak yola devam edilebilmelidir.
Bunlar kesinlikle ve kesinlikle her fliddette dep-
rem için mümkün olmakla beraber ekonomik ve
vicdani avantajlar›n› anlatmaya gerek duymuyo-
rum.

Anlatmak istedi¤im; yap›laflma anlam›nda bir
çivi bile çakman›n sorumluluklar› oldu¤u, alt›nda
insan olan her çat›n›n y›k›lma riskinin oldu¤u ve
bunu önlemek mümkünken göz göre göre teslim
olman›n, ehliyetsiz olarak göz hesaplar›yla ifl yap-
man›n bedeli ödenemeyecek vicdani ve kanuni
borçlar do¤uraca¤›d›r. 

Lütfen bir bilene dan›fl›n›z ve ifli bilenlerle çal›-
fl›n›z. 

Bu ifli bilinçle yapanlara lütfen sayg› gösteriniz. 
Not:17 A¤ustos 1668 Ankara Depremi Tarihi

Gazi Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve deprem
hocas› Prof. Süleyman Pampal’›n aç›klamalar›n-
dan al›nm›flt›r. Ayn› hocam›z›n Ankara ‹çin dep-
rem risk analizi 7.7 fliddetidir.

‹nce hesaplar!

‹rfan To¤rul
Gökser Makina AB çerçeve
programlar›nda bir ilke imza at›yor

Bu Ülkede Sizin Neyiniz Var? 
• Türk Telekom, Arapla-

r›n...
• Telsim ‹ngiliz’in...
• Kufladas› Liman› ‹srailli-

nin...
• ‹zmir Liman› Hong

Konglunun...
• Araç muayene ifli Al-

man’›n...
• Baflak Sigorta Fran-

s›z’›n...
• ETT Garaj› Dubailinin...
(Al›c› paray› ödemedi)
• Avea Lübnanl›n›n...
• Petkim, Ermeni’nin...

• Rak› , Amerikal›n›n.
• Finansbank Yunanl›n›n...
• Oyakbank Hollandal›-

n›n...
• Denizbank Belçikal›n›n...
• Türkiye Finans Suudile-

rin...
• TEB Frans›z’›n...
• Cbank ‹sraillinin...
• MNG Bank Lübnanl›-

n›n...
• D›flbank Hollandal›n›n...
• fiekerbank Kazak’›n...
• Yap› Kredi’nin yar›s› ‹tal-

yan’›n...

• Turkcell’in yar›s› Finli-
nin, Rus’un...

• Beymen’in yar›s› Ameri-
kal›n›n...

• Enerjisa’n›n yar›s› Avus-
turyal›n›n...

• Garanti’nin ve Akbank’›n
bir bölümü Amerikal›-
n›n...

• Eczac›bafl› ‹laç, Çek’in...
• ‹zocam, Frans›z’›n...
• TGRT (Fox) Amerikal›-

n›n...
• Demirdöküm Alman’›n...
• Döktafl Frans›z’›n...
• Süper FM Kanadal›n›n...

Al›flverifl yapt›¤›n›z mar-
ketlerin neredeyse “tamam›”
yabanc›lar›n...

Y›ll›k ödedi¤imiz 50 mil-
yar dolar›n “neredeyse” ta-
mam› yabanc›n›n...

2003 bafl›na kadar hepsi
“yüzde 100’ü Türk sermaye-
sine ait flirketlerdi”...

Bu ülke “Bizim” deyip,
duruyorsunuz söyleyin baka-
l›m, sizin neyiniz var bu top-
raklarda!         

(Yi¤it Bulut)






