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hiyeraflisi

Arzu AKAY

n 9’da

Tekrar›n 
s›rr›

SSanayi ve Ticaret Baka-
n› Zafer Ça¤layan,
KOSGEB arac›l›¤›yla

KOB‹’lere yönelik bafllat›lan
ve 2 bin KOB‹’nin yararlan-
d›r›laca¤› “s›f›r” faizli kredi
deste¤ini içeren
“1000+1000 KOB‹ Yat›r›m
Destek Program›” için 31
May›s’ta sona eren baflvuru
süresinde 4 bin 489 baflvu-
ru geldi¤ini aç›klad›. 

Bakan Ça¤layan’›n ko-
nuyla ilgili yapt›¤› yaz›l›
aç›klamaya göre, 28 Ni-
san’da duyurulan program
kapsam›nda baflvurular
1–31 May›s aras›nda inter-
net ortam›nda yap›ld›.
Programa Türkiye genelin-
de 4 bin 489 KOB‹ baflvuru-
da bulunarak s›ra numaras›
ald›. ‹ki aya¤› bulanan
program›n “Orta Yüksek ve
‹leri Teknoloji Sektörleri”ne
979 baflvuru al›nd›. Bu çer-
çevede talep edilen kredi
tutar› 326 milyon 71.7 bin
YTL oldu. Program 1’de
Do¤u ve Güneydo¤u bölge-
leri ile kalk›nmada öncelikli
yörelerde faaliyet gösteren
183 KOB‹ baflvuruda bulu-
nurken, normal ve geliflmifl

yörelerden 793 KOB‹ bafl-
vurdu. Program›n 2’nci k›s-
m›n› oluflturan ve “Orta Dü-
flük ve Düflük Teknoloji
Sektörleri” program›na ise
toplam 3 bin 510 KOB‹ bafl-
vuruda bulundu. Bunlar›n
toplam kredi talebi de 827
milyon 347 bin YTL oldu.
Program 2 çerçevesinde
Do¤u ve Güneydo¤u ile kal-
k›nmada öncelikli yöreler-
den bin 185, normal ve ge-
liflmifl yörelerden 2 bin 325
KOB‹’den baflvuru geldi.
Böylece toplam baflvuru 4
bin 489’a, talep edilen top-
lam faiz deste¤i 192 milyon
236,4 bin YTL’ye, toplam
kredi de 1 milyar 153 mil-

yon 418.7 bin YTL’ye ulaflt›.
KOB‹’lerin baflvuru s›ras›na
göre de¤erlendirilmesi
KOSGEB taraf›ndan ta-
mamlanarak, kriterlere
uyan KOB‹’lerin dosyalar›
kredi tercihinde bulunduk-
lar› bankalara gönderildi.
Kredi taleplerinin ‹fl Banka-
s›, Yap› Kredi, Garanti, TEB
ve Alternatif Bank taraf›n-
dan de¤erlendirilmesinin
Haziran sonuna kadar ta-
mamlanaca¤› ve kredi al-
maya hak kazanan KOB‹’le-
re bilgi verilece¤i bildirildi.
Bakan Ça¤layan aç›klama-

s›nda, bu program›n, haz›r-
l›¤›n› sürdürdükleri sanayi
envanteri, sanayi stratejisi
çal›flmalar› do¤rultusunda
flekillenecek teflvik politika-
lar›n›n da bir öncü uygula-
mas› oldu¤unu ifade etti.
Ça¤layan, hem bölgesel
hem ölçeksel ve hem de
teknolojik bazda destek uy-
gulamas› yap›ld›¤›n›, ban-
kalardan bu program kap-
sam›nda kredi kullanacak
KOB‹’lerin koflullar gere¤i 4
bin 500 dolay›nda yeni is-
tihdam da yarataca¤›n›
kaydetti.

TTicaret sektörü, bankalar›n firma-
lara kulland›rd›¤› kredilerdeki pa-
y› son konumunu sürdürürken,

ilk on sektörün pay› yüzde 70’e yakla-
fl›yor.

Merkez Bankas› verilerinden edini-
len bilgiye göre, toptan ve perakende
ticaret sektörünün firma kredilerinde
2006 y›l›nda yüzde 22.9 olan pay›,
2007’de yüzde 19.7’ye, bu y›l›n Mart
sonu itibariyle de yüzde 18.2’ye kadar
indi. ‹nflaat sektörü söz konusu kredi-
lerde yüzde 9.3 payla ikinci, tafl›mac›-
l›k, depolama ve haberleflme sektörü
yüzde 8.5 payla üçüncü s›rada yer ald›.

Bu üç sektörü yüzde 6.2 payla metal
ana sanayii ve ifllenmifl maden ürünle-
ri, yüzde 5.9 payla tekstil ve tekstil
ürünleri sanayii, yüzde 5.5 payla g›da,
yüzde 5.2 payla tar›m ve ormanc›l›k iz-
liyor. Daha sonra yüzde 4.2 payla
elektrik, gaz ve su, yüzde 3.2 payla
makine ve teçhizat sanayii geliyor. Söz
konusu on sektörün firma kredilerin-
den ald›¤› pay Mart sonu itibariyle
yüzde 69.6 düzeyinde gerçekleflti. Söz
konusu pay 2006 sonunda yüzde 71.4,
2007 sonunda yüzde 70.2 düzeyinde
gerçekleflmiflti.

Merkez Bankas› Risk Merkezi veri-
lerine göre, söz konusu on sektör için-
de inflaat, tafl›mac›l›k, depolama ve
haberleflme ve metal ana sanayi ve ifl-
lenmifl maden ürünleri sektörlerinin
toplam firma kredilerinden ald›¤›
paylar art›fl gösterirken, tekstil ve
tekstil ürünleri sanayi sektöründe
azal›fl e¤ilimi sürdü.

SANAY‹ ve Ticaret Ba-
kan› Zafer Ça¤layan,
KOSGEB taraf›ndan
uygulamaya konulan
ve 2 bin KOB‹’ye ve-
rilecek s›f›r faizli kre-
di deste¤ine, 4 bin
489 baflvuru geldi¤ini
aç›klad›.

KOSGEB'in “cansuyu”na rekor talep

Kredilerin
yüzde 70'i
10 sektöre
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B
ir zamanlar çok hayal kuran-
lar› elefltirirlerdi. Kardeflim
ayaklar›n biraz yere bass›n,

derlerdi.
fiimdi durum de¤iflti. Hayal

önem kazand›.
Asl›nda hayal her zaman önem-

liydi. H›zl› de¤iflmeyen bir dünyada
hayalleriniz çok uzakta kal›yordu.
Ulafl›lmaz oluyorlard›. O nedenle
ayaklar›n yere bass›n diyorlard›. Bi-
zim de ayaklar›m›z hep yere bast›.
Olmaz, demek daha kolay, sadece
bir ad›m ileriyi düflünmek daha ko-
layd›. Yar›n› düflünmek, öbür günü
düflünmek daha zordu, bir de  bu
düflüncenizi hayata geçirmeye kalk-
mak çok emek istiyordu. Üstelik
“yok mu senin baflka iflin”, “yeni
icat ç›karma” yaklafl›mlar›na muha-
tap olurdunuz. Hâlâ da bu böylde-
dir.

Bu yüzden baflkalar› Ay’a gider-
ken bize Ay’a bakmak kald›.

Çünkü hayalleriniz kadar büyük-
sünüz. Düflündü¤ünüz ne ise ger-
çeklefltirmek için onun peflinden
koflars›n›z. Sonuçta da en fazla o
gerçekleflir.

Hayal etmek,  yaflamakt›r. Haya-
leriniz insanlar› peflinizden sürükler.
Seçimlerde bile hayal vaat edenlere

daha s›cak bak›l›yor. Churchill gibi
kan ve gözyafl› vaat etmek art›k
çok geride kald›. Umut tafl›m›yor-
san oy bile alam›yorsun.

Günümüzde flirket yönetimlerin-
de de hayal kavram› yer buldu. Ha-
yal hiyerarflisi denilen bir model or-
taya ç›kt›. Art›k tecrübesi en çok
olan de¤il, en iyi hayali kuranlar
flirketlerin göz bebe¤i oluyorlar. Ya-
rat›c›l›k günümüzde çok önem ka-
zand›. Hayal gücü olmayan yeni bir
fley ortaya koyam›yor. Hep daha
önce yaflad›klar›, insanlar›n akl›nda
kal›yor. Ona göre davran›yorlar,
yorumluyorlar, karar al›yorlar. Oy-
sa dünya çok h›zl› de¤ifliyor. Tecrü-
beniz sadece iflin daha iyi yap›lma-
s›nda size yard›mc› oluyor. Ama en
iyi daktiloyu siz yapsan›z ne ola-
cak?

Peki, düflünün ya bilgisayardan

daha farkl› daha kullan›fll› bir yaz-
ma arac› gelifltirseniz sonuç ne
olur?

1869 y›l›nda Süveyfl kanal›n› aç-
may› düflününebilir miydiniz? 160
kilometre uzunlu¤unda bir kanal›
açmak size mant›kl› gelir miydi?
Asfalt yol yapmak bile zor. Hayal
ettiler ve yapt›lar.

Bir zamanlar Japon ürünleri için
flöyle bir söz vard› “Japon mal› ta-
pon mal›”. O zamanlar Sony’nin
hayali, bir ürünün Japonya’da üre-
tiliyor olmas› bir kalite göstergesi
olarak alg›lanmal›, fleklindeydi. Ha-
yal edip, çal›flt›lar. fiimdi Japon-
ya’da üretilyor olmas› bir kalite gös-
tergesi oldu.

Yar›n bugünden çok farkl› ola-
caksa ancak hayal edip, kendimizi
yar›na haz›rlayabiliriz.

Yar›n›n nas›l olaca¤›n› düflünmek

için 10 y›l önceki bilgisayarlara ba-
k›n, petrol fiyat›n› bir hat›rlay›n, 8,
10 dolardan 150 dolara petrolün
ç›kaca¤›n› düflünebiliyor muydunuz?

TOK‹ baflkan› baflbakana yapt›¤›
sunumu anlat›yor. Geçen y›llar›n
verilerine bakt›k, 5 kat›n› kendimize
hedef olarak seçtik. Baflbakan be-
¤enmedi. 200 kat›, 300 kat› düflü-
nün, dedi.

Düflündüler, düflündükleri ger-
çekleflti. Gazetelerde Ürdün’nün de
TOK‹’den kendi ülkesinde konut
yapmas›n› istedi¤i haberleri ç›kt›.
Ülke s›n›rlar›n› aflan bir konuma
geldiler. 

Geppetto usta televizyon seyre-
den Pinokyo’nun yan›na  gelir.

—Pekâlâ, gerçek bir çocuk ol-
mak istiyorsan, önce televizyon iz-
lemeyi b›rak›p, Anadolo Lisesi s›na-
v› için çal›flmaya bafllamal›s›n, der.

Pinokyo da,
—Vazgeçtim, der.
fiimdi yar›n› hayal edin, eski bil-

gilerinize bakmadan, korkmadan
hayal edin. Yar›n› siz tasar›mlay›n.
Baflkalar›n›n açt›¤› yoldan gitmek
yerine siz bir yol aç›n. Baflkalar› sizi
takip etsin. Vazgeçmeyin. Sizin
baflar› öyküleriniz anlat›ls›n. ‹stemez
misiniz?

‹lter AKINO⁄LU
akinoglu@yahoo.com

Hayal hiyeraflisi

AAnkara Ticaret Odas› (ATO),
geri dönmeyen kredilere
karfl›l›k haciz yoluyla el

koyduklar› gayrimenkuller nede-
niyle bankalar›n “emlakç›”ya
döndü¤ünü belirledi. ATO’nun
araflt›rmas›na göre, sadece ‹fl
Bankas›’n›n sat›fla sundu¤u gay-
rimenkullerin bedeli 232 milyon
YTL’ye aflarken, Vak›fbank’›n sa-
t›fltaki gayrimenkullerinin bedeli
160 milyon YTL’yi buldu. 

ATO’dan yap›lan aç›klamada,
“Türkiye’nin yaflad›¤› ekonomik
s›k›nt› nedeniyle vatandafl, çiftçi,
sanayici ve tüccar kredi borçlar›-
n› ödeyemeyince binlerce ipotek-
li konut, arsa, tarla, fabrika, dük-
kan ve tafl›t bankalar›n eline geç-
ti. Bankalar›n sat›fla sundu¤u
gayrimenkullerin listesi gün geç-
tikçe kabar›yor” de-
nildi. 

ATO’nun
bankalar›n in-

ternet sitelerindeki sat›fl ilanlar›-
na dayanarak yapt›¤› çal›flmaya
göre, sadece ‹fl Bankas›’n›n sat›fla
sundu¤u gayrimenkullerin mu-
hammen (tahmini) bedeli 232
milyon 348 bin YTL’ye ulaflt›. Va-
k›fbank’›n sat›fltaki gayrimenkul-
lerinin muhammen bedeli ise
160 milyon 458 bin YTL’yi bul-
du. 

Araflt›rman›n sonuçlar›na gö-
re, geri dönmeyen kredilere kar-
fl›l›k haciz yoluyla el koyduklar›
gayrimenkuller nedeniyle ban-
kalar “emlakç›” gibi oldu. Baz›
bankalar, gayrimenkul sat›fl› için
“emlak servisi” bile oluflturdu. Ca-
zip fiyatlara konut ve arsa sat›n

almak isteyen vatandafllar ile
fabrika ya da iflyeri sat›n
almak isteyen ifladamlar›,
emlakç›lardan önce banka-

lara u¤ramaya bafllad›.

SATILIK KÜMES 
B‹LE VAR

Gayrimenkul zengini haline
gelen bankalar›n elinde, müsta-
kil ev, villa, apartman, apartman
dairesi, fabrika, imalathane,
atölye, ardiye, benzin istasyonu,
otel, lokanta, depo, garaj, dük-
kan, ofis, iflhan›, arsa, tarla, sera,
çiftlik, ba¤, meyve bahçesi, na-
renciye bahçesi, f›nd›k bahçesi,
f›st›kl›k, zeytinlik, besihane gibi
çok çeflitli gayrimenkuller bulu-

nuyor.
Hatta, Albaraka Türk’ün elin-

de sat›l›k kümes bile oldu¤u sap-
tand›.Bankalar, gayrimenkulleri-
ni k›sa sürede elden ç›karmak
için cazip fiyatlarla sat›fla sunu-
yorlar. Bankalar›n elinde her ke-
seye uygun gayrimenkul buluna-
biliyor. Halkbank, Eminönü’de
962 metrekare büyüklü¤ündeki
bir dükkân için 7 milyon YTL,
Tarsus’ta 145 metrekare büyük-
lü¤ündeki daire için 80 bin YTL,
Rize’de 140 metrekare büyüklü-
¤ünde bir daire için 40 bin YTL
istiyor. 

VAKIFBANK 
“FABR‹KABANK” OLDU 

Vak›fbank’›n elinde çok say›da
fabrika bulunmas› dikkati çeki-
yor. Adeta “fabrikabank” olan
Vak›fbank’›n sat›fltaki gayrimen-
kuller listesinde tekstil fabrikas›,
iplik fabrikas›, boya fabrikas›,
sentetik çuval fabrikas›, ya¤ fab-
rikas›, un fabrikas›, un ve irmik
fabrikas›, f›nd›k fabrikas›, f›nd›k
k›rma fabrikas› ve hal› fabrikas›
ile bir adet de fabrika idare bina-
s› bulunuyor. Banka, 14 bin 736
metrekare büyüklü¤ündeki teks-
til fabrikas›n› 17.5 milyon YTL,
14 bin 400 metrekare büyüklü-
¤ündeki iplik fabrikas›n› ise 10.8
milyon YTL muhammen bedelle
sat›fla ç›karm›fl bulunuyor.

ANKARA Ticaret Odas›, geri dönmeyen kredilere kar-
fl›l›k haciz yoluyla el koyduklar› gayrimenkuller ne-
deniyle bankalar›n “emlakç›”ya döndü¤ünü belirledi.

“Bankalar emlakç›ya döndü”

SSanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan,
KOSGEB’le ilgili çal›flmalar yapt›klar›n›
belirterek, “Bir yandan sanayi stratejisini

haz›rlarken di¤er taraftan da esnaf stratejisini
haz›rl›yoruz” dedi. Ça¤layan, hayata geçirilen
çal›flmalarla Türkiye’nin MR’n› çektiklerini ve
bunu yaparken sektörler baz›nda araflt›rmalar
yapt›klar›n› da dile getirdi.

Ça¤layan, Türkiye’nin y›l sonuna kadar "s›-
f›r kilometre" yeni bir teflvik sistemine kavufla-
ca¤›n› dile getirerek, “Bu uluslararas› yüksek
rekabet gücünü destekleyecek, üç bacak üze-
rine kurulacak. Bu yap›l›rken ne iller haks›z
rekabet ortam› içine sokulacak ne de sektörel
aç›dan haks›z rekabet ortam› yarat›lacak” de-
di. Ça¤layan, bir gazetecinin teflvik sistemine
iliflkin sordu¤u soruya, “Ekonomi Koordinas-
yon Kurulu, teflvik sisteminin uygulanmas›n-
dan, belirlenmesinden, sisteminden görevlen-
dirmeyi alacak. Teflvik sistemi yap›l›rken ge-
rek AB gerekse Dünya Ticaret Örgütü kuralla-
r› dikkate al›narak bunlar haz›rlanacak. Bu-
nun sonunda y›lsonuna kadar Türkiye s›f›r ki-
lometre yeni bir teflvik sistemine kavuflmufl
olacak” diye cevap verdi.

Bakanl›k olarak yeni çal›flmalar hayata ge-
çireceklerini kaydeden Ça¤layan, “fiu anda
bir taraftan sanayi stratejisi, bir taraftan da
esnaf stratejisini 3D dedi¤imiz; De¤iflim, Dö-
nüflüm ve Destek Projesi’ni haz›rl›yoruz. Bu-
nunla ilgili de çeflitli çal›flma birimleri olufl-
turduk. Bunlarda flu anda ciddi anlamda tes-
pitleri yapt›k, tahliller yap›l›yor. Bunu da
A¤ustos ay› itibariyle yapaca¤›z” diye konufl-
tu. KOSGEB’le ilgili çal›flmalar yapt›klar›n›
kaydeden Ça¤layan, “Bir yandan sanayi
stratejisini haz›rlarken di¤er taraftan da esnaf
stratejisini haz›rl›yoruz” aç›klamas›n› yapt›.

Ça¤layan, yap›lan çal›flma ve analizlerde
dikkat çekici noktalar yakalad›klar›n› kaydet-
ti. Türkiye’nin "MR’n› çektiklerini" ve bunu
yaparken sektörler baz›nda raflt›rmalar yap-
t›klar›n› da dile getirdi. 

Sanayi Bakanl›¤› 
ülkenin MR’›n› çekiyor!
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ölgemizin genel kurulu baflar›yla geride b›rak›-
lan bir dönemin ‘sunumu’ ile geçti. Bölgemiz,
OSB’ler içindeki farkl›l›¤›n› ve sayg›nl›¤›n› fizi-

ki ve say›sal büyüklü¤ü üzerinden de¤il, yönetim ka-
litesi, sistemi ve üretim yetene¤i üzerinden ediniyor.

Genel kurul bitiminde bir arkadafl›m›z›n gönder-
di¤i teflekkür mailinde güzel bir öykü vard›: 

Zaman›n birinde bir adam yolda bir bilge kifli-
ye rastl›yor ve “baflar› nerede?” diye sorarak ken-
disine yol göstermesini istiyor. Bilge hiç konufl-
madan uzakta bir yeri iflaret ediyor. Çabuk ve
kolay baflar› umuduyla heyecanlanan adam, bil-
genin gösterdi¤i yere kofluyor. Birden bire “küt”
diye bir ses duyuluyor ve adam üstü bafl› parça-
lanm›fl, sersemlemifl, flaflk›n bir halde geri geli-
yor. Mesaj› yanl›fl anlad›¤›n› düflünerek sorusunu
tekrarl›yor ve bilge yine sessizce ayn› yönü iflaret
ediyor. Adam tekrar ayn› yöne yürüyor. Bu sefer
sa¤›r edici “küüt” sesinden sonra adam emekle-
yerek geri geliyor; her yeri k›r›lm›fl üstü bafl› pa-
ramparça, kanlar içinde ve öfkeli “sana baflar›
nerede diye sordum” diye ba¤›r›yor bilgeye “gös-
terdi¤in yoldan gittim ve elime geçene bak! Pa-
ramparça oldum! Art›k iflaret istemiyorum! Ko-
nufl!” Ancak o zaman bilge kifli konufluyor:

“Baflar› orada. Paramparça olmay› biraz ge-
çince…”

Ostim’in baflar›s› “dersini iyi çal›flan” bir ekip ile
liderin baflar›y› elde etmek için “paramparça olma-
y›” göze almas›n›n meyvesidir.

ÜÇ ZARF VE ZAMLAR

Bilirsiniz belki, “sadrazam ve üç mektup” hikâye-
si vard›r.

Eski sadrazam koltu¤unu yenisine devrederken,
köfledeki kasay› göstererek, “Ola ki ileride bafl›n s›-
k›fl›r, iflte o zaman seni rahatlatacak ö¤ütlerimi için-
de bulaca¤›n üç zarf var o kasada; ancak senden ri-
cam, mektuplar› üzerinde yaz›l› s›rayla aç›p oku-
man” der... Bir süre sonra yönetimde baz› zaaflar
ortaya ç›kar: Elefltiriler artar, halk huzursuzluk alâ-
metleri gösterir, sadrazam› bunaltan geliflmeler bir-
biri ard›na yaflan›r... Sadrazam›n akl›na mektuplar
gelir. Birinci mektubu okur: ESK‹ YÖNET‹M‹ KI-
YASIYA ELEfiT‹R. ‹flini gücünü b›rakm›fl yeni yö-
netimi elefltiren herkes, bir an, “Yahu hakl› adam-
lar, eskiler çok kötüydü” demeye bafllar. 

Bir süre sonra bahar havas› yeniden da¤›l›r. Elefl-
tiriler iyiden iyiye koyulafl›r. Sadrazam müthifl buna-
l›r. Bu defa “kasadaki zarflar” daha çabuk akl›na ge-
lir. ‹kinci zarf› açar: ETRAFINI SUÇLA VE SUÇ-
LADIKLARINI ETRAFINDAN UZAKLAfiTIR. 

Bir süre direnir sadrazam, oyalan›r, sonra yavafl-
tan yan›ndakileri suçlad›¤› görülür. Bunun rahatlatt›-
¤› ortaya ç›k›nca bu defa suçlad›klar›n› etraf›ndan
uzaklaflt›rmaya da bafllar. 

Son dalga ülke siyasetini yeniden çalkaland›rd›-
¤›nda son zarf› açma zorunda hisseder kendini sad-
razam; tek cümlelik bir nottan ibarettir son mektup:
“Kötü flans ha, çok yaz›k; yapabilece¤in fazla bir
fley oldu¤unu sanm›yorum; SEN DE HALEF‹N
‹Ç‹N fi‹MD‹DEN ÜÇ ZARF HAZIRLA.”

Elektri¤e yap›lan yüzde 22 zam var ya… Yok
elefltirecek de¤iliz. Yaln›z iktidar elindeki bu enstrü-
man› bu kadar tiz ve yayg›n çalmaya bafllad›¤›nda
(ki öyle görünüyor) ifller iyi gitmiyor demektir. 

Geçmiflten biliyoruz; “bu zam az bile” ya da “ta-
sarruf etsinler” diye savunulmaya bafllayan zam
ya¤murlar›n›n peflinden ço¤u kez “ÜÇ ZARF” ha-
z›rlanmaya bafllanm›flt›r.

kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

KKeemmaall ÇÇeekküüçç

Baflar› ve 
‘üç zarf’ 

hikâyesi…

KKOB‹ Finansal Yeniden Yap›-
land›rma Program› çerçeve-
sinde bu y›l›n May›s ay› so-

nuna kadar toplam 112 KOB‹, fi-
nansal yeniden yap›land›rma
program› kapsam›na al›n›rken,
bunlardan finansal yeniden yap›-
land›rma (FYYP) anlaflmas› imza-
lanan 92’sine ait toplam 43 mil-
yon 310 bin YTL’lik borcu yeni-
den yap›land›r›ld›. 

Türkiye Bankalar Birli¤i’nin
KOB‹ Finansal Yeniden Yap›lan-
d›rma Program› Ayl›k Raporu’na
göre May›s ay›nda 7 KOB‹ prog-
ram kapsam›na al›n›rken, bunla-
r›n 8 milyon 976 bin YTL'lik bor-
cu yeniden yap›land›r›ld›. May›s
ay›nda FYYP anlaflmas› ba¤›tla-
nan 7 KOB‹’nin 5’i Akdeniz Bölge-
si’nde, biri Do¤u Anadolu, biri de
Güney Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
faaliyet gösteriyor. Geçen ay
FYYP anlaflmas› imzalanan firma-
larda 300 kiflinin çal›flt›¤› belir-
lendi. 

Böylece y›l›n ilk befl ay›nda

program kapsam›na al›nan KOB‹
say›s› 22’ye ulafl›rken, bu dönem-
de FYYP anlaflmas› ba¤›tlanarak
borcu yeniden yap›land›r›lan KO-
B‹ say›s› önceki y›ldan devreden-
lerle birlikte 24, yeniden yap›lan-
d›r›lan borç tutar› da 21 milyon
590 bin YTL olarak gerçekleflti. 

BUGÜNE KADAR 112 
F‹RMA KAPSAMA 
ALINDI
Uygulaman›n bafl›ndan bu ya-

na kapsama al›nan KOB‹ say›s›
112’ye ulafl›rken, bunlardan 92’si
ile FYYP anlaflmas› ba¤›tlanarak
toplam 42 milyon 310 bin YTL’lik
borcunun yeniden yap›land›r›ld›-
¤› bildirildi.  Söz konusu firma-
lardaki toplam çal›flan say›s›n›n

da 2 bin 429 kifli oldu¤u belirlen-
di. Firmalardan 27’si g›da ve hay-
vansal ürünler, 17’si tekstil ve
tekstil ürünleri, 13’ü di¤er imalat
ve yöneticilik faaliyetlerinde fa-
aliyet gösteriyor. Kapsama al›-
nanlar aras›nda 7 inflaat, 6 plas-
tik, 5 seramik ve fayans firmas›
yer al›yor. Turizm, metal ürünleri
ve motorlu araçlar sektöründen
4’er, ambalaj sanayinden 2, cam
ürünleri, çimento-haz›r beton,
elektronik ve elektrikli ev aletleri,
karayolu yük tafl›mac›l›¤›, toptan
ticaret sektörlerinden 1’er firma
kapsamda bulunuyor. Finansal
yeniden yap›land›rma program›
kapsam›nda di¤er sektörlerden
de toplam 11 firma yer al›yor. 

MMakine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu’na ba¤l› BARUT-
SAN Roket ve Patlay›c› Fab-

rikas› Malzeme Sergisi Ostim’de
aç›ld›. 30 Haziran 3 Temmuz ara-
s›nda sanayiciler taraf›ndan gezi-
len sergiyi Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n ve Barutsan
Fabrikas› Teknik Müdür Yard›mc›s›
Korman Obuz açt›. Aç›l›flta yap›lan
konuflmalarda, serginin üretim ka-
litesine güvenilen tedarikçiler olufl-
turmak oldu¤u belirtildi. Ostim
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n, Ostim’de savunma sanayine
yönelik üretim yetene¤ini küme-
lenme süreci ile gelifltirmek iste-
diklerini vurgulad›. Ayd›n, savun-
ma sanayinde yerlilefltirme çabala-
r›n›n KOB‹’ler aç›s›ndan önemine

de¤indi. MKE BARUTSAN Roket ve
Patlay›c› Fabrikas› Teknik Müdür
Yard›mc›s› Obuz, “Yurt içinden te-
min edilen malzemeler için yete-
nekli, istekli, alternatif üretici fir-
malara ulaflarak, rekabet ortam›
yaratmak istediklerini, uluslararas›
piyasada rekabet edebilir maliyette
üretebilmek için tedarikçi say›s›n›
artt›rmak istiyoruz. Yurtd›fl› pazar-
da yer edinebilmemiz uygun mali-
yetlerde üretim yapabilmemizi ge-
rektirdi¤inden yetenekleri, kabili-
yetleri, kalitesi ve maliyet etkinli¤i
ile Ostim sanayicisi ile çal›flmaya
istekliyiz” diye konufltu. 

MKE BARUTSAN Teknik Müdür
Yard›mc›s› Obuz firmalara hitaben,
“Sizlerle el ele verip birlikte çal›fl-
mak hem yerlileflmeye hem de as-

kerimizin isteklerini düflük
maliyette k›sa sürede karfl›lamaya
imkân sa¤layacakt›r.”

MMay›s ay›nda düzenlenen
ve verimli geçen "'Donan-
ma Komutanl›¤› 6. Mal-

zeme Sergisi" nedeniyle Deniz
Kuvvetleri Komutan› Oramiral
Metin Ataç’a OST‹M yönetimi
ad›na teflekkür plaketi takdim
edildi.  Plaketi, Deniz Kuvvetleri

Komutanl›¤› makam›nda Orami-
ral Ataç’› ziyaret eden OST‹M
Baflkan Yard›mc›s› S›tk› Öztuna
ve ziyarete kat›lan ATO Baflkan›
Sinan Aygün birlikte takdim etti-
ler.  Ziyarete iliflkin bilgi veren
Öztuna, sergi sonuçlar›n›n böl-
gedeki sanayicileri ve yönetim

olarak da kendilerini son derece
memnun etti¤ini, savunma sa-
nayindeki yerlilefltirme çabalar›-
na her zaman destek olacaklar›-
n› vurgulad›. Deniz Kuvvetleri
Komutan›’n› bizzat ziyaret ede-
rek, sanayiciler ve Ostim yöneti-
mi olarak flükranlar›n› takdim
ettiklerini belirten Öztuna, “Sa-
y›n Oramiral Ataç da sergi so-
nuçlar›ndan övgü ile söz etti, ba-
flar›l› bulduklar›n› söyledi. Sa-
vunma sanayinde di¤er komu-
tanl›klar›m›z›n da benzer çal›fl-
malar› olursa severek destek
oluruz. Bu milli bir görevdir ve
katk›m›z olursa gurur duyar›z”
dedi. 

Öte yandan sergi öncesinde
ve sergi süresince organizasyona
destek olan ATO Baflkan› Sinan
Aygün’e de Ostim ad›na bir
teflekkür plaketi verildi. 

Deniz Kuvvetleri Komutan› 
Oramiral Ataç’a teflekkür

Yaklafl›m’daki KOB‹ say›s› 112’ye ulaflt›
ANADOLU Yaklafl›m› kapsam›nda May›s sonuna kadar olan

dönemde toplam 112 KOB‹, finansal yeniden yap›land›r-
ma program› kapsam›na al›n›rken, bunlardan FYYP anlafl-
mas› imzalanan 92’sinin toplam 42 milyon 310 bin
YTL’lik borcu yeniden yap›land›r›ld›.

EEddiittöörrddeenn

Barutsan da malzeme sergisi açt›



TEMMUZ 2008 ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹44

KKüçük ve Orta Öl-
çekli Sanayi Ge-
lifltirme ve Des-

tekleme ‹daresi Bafl-
kanl›¤› (KOSGEB)
desteklerinde, ihmal
niteli¤indeki herhangi
bir uygunsuzlu¤un
tekrar› KOSGEB’in,
“KOSGEB Destekleri
Yönetmeli¤inde De¤i-
fliklik Yap›lmas›na Da-
ir Yönetmeli¤i” Resmi
Gazete’de yay›mland›. Buna göre, ifl-
letmelerin Türkiye’de yerleflik flubesi
bulunan yerli ve yabanc› bankalar-
dan kullanacaklar› ihracat, iflletme
ve yat›r›m amaçl› kredilerin faizi
KOSGEB taraf›ndan geri ödemesiz
destek olarak iflletmelere verilecek.
KOSGEB desteklerinden yararlan›r-
ken uygunsuzluk yapt›¤› tespit edilen
iflletmeler yasaklanacak.

Uygunsuzlu¤u kas›t olan iflletme-
lerin yasakl›l›¤›, uygunsuzluk konu-
sunu gidermesi veya varsa sebep ol-
du¤u KOSGEB zarar›n› faizi ve her
türlü masraf›yla beraber kay›ts›z
flarts›z ödemesinden itibaren 1 y›l
süreyle devam edecek. Bu sürenin
sonunda müracaat› halinde destek-

lerden yararland›r›la-
bilecek. Kas›t niteli-
¤indeki herhangi bir
uygunsuzlu¤un tekrar›
halinde iflletme des-
teklerden yararland›-
r›lmayacak. Uygun-
suzlu¤u ihmal olan ifl-
letmeler, uygunsuzluk
konusunu masraf›yla
beraber ödemesinden
itibaren desteklerden
yararland›r›labilecek.

‹hmal niteli¤indeki herhangi bir uy-
gunsuzlu¤un tekrar› halinde iflletme
her ihmalinde desteklerden 1 y›l sü-
reyle yararland›r›lmayacak. Bu süre-
nin sonunda müracaat› halinde des-
teklerden yararland›r›labilecek.

Deste¤in kulland›r›lmas›nda kü-
çük ölçekli iflletmelere ve kalk›nma-
da öncelikli yörelerdeki iflletmelere
belirli bir kontenjan ayr›lacak. Bu
kontenjan KOSGEB taraf›ndan belir-
lenecek. 

Sa¤lanan destek, deste¤i uygun
flekilde kullanmayan iflletmelerden,
“Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü
Hakk›ndaki Kanun” hükümlerine
göre KOSGEB taraf›ndan tahsil edile-
cek.

TESK: Büyüme için yat›r›m flart

TTESK Genel Baflkan› Bendevi
Palandöken, büyümenin sür-
dürülebilir olmas› için milli

gelirin yüzde 30’u oran›n-
da yat›r›m yap›lmas›n›n
flart oldu¤unu vurgulaya-
rak,“Tasarruf oran›m›z
yüzde 17. Halk›m›z üretti¤i
milli gelirin yüzde 83’ünü
tüketiyor” dedi. Palandö-
ken yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mada, büyümenin sürdü-
rülebilir olmas› için milli gelirin
yüzde 30’u oran›nda yat›r›m yap›l-
mas›n›n flart oldu¤unu ve bu yat›-
r›mlar›n da a¤›rl›kl› olarak iç tasar-
ruflarla finanse edilmesi gerekti¤i-
ni söyledi.

Türk halk›n›n bugün üretti¤i
milli gelirin yüzde 83’ünü tüketti-
¤ine ve sadece yüzde 17’sini tasar-
ruf edebildi¤ine dikkat çeken Pa-
landöken, “Asya’da büyümelerini
hayranl›kla izledi¤imiz ülkelerin
milli gelirlerinin yüzde 35’ini ta-
sarrufa ay›rmakta. Ülkemizin y›ll›k
yüzde 7 oran›nda bir büyüme h›z›-
na ulaflabilmesi için milli gelirin en
az yüzde 30’u kadar her y›l yat›r›m
yap›lmas› gerekiyor” dedi. 

Yat›r›mlar›n gerçeklefltirilebil-
mesi için yaln›zca tasarruf düzey

ve e¤iliminin yeterli olmad›¤›n› ay-
r›ca bu tasarruflar› yat›r›ma yön-
lendirecek müteflebbislere de ihti-

yaç bulundu¤unu belirten
Palandöken, flunlar› kay-
detti:

“Esnaf›n yat›r›m yapma-
s› teflvik edilmiyor, teflvik
mevzuat›ndaki ayr›mc›l›k,
yat›r›mda haks›z rekabet
yarat›yor. Böyle olunca da
giriflimcili¤in fidanl›¤› say›-

lan esnaf ve sanatkârlar giderek
zemin kaybetmekteler. Bu ilgisizlik
devam ederse zamanla giriflimcili-
¤in ana zemini de kuruyacak. Bu-
gün, uluslararas› piyasalarda bafla-
r›yla rekabet edebilen ünlü sanayi-
cilerimizin çok büyük bir bölümü
ifl hayat›na, küçük iflletmelerini ku-
rarak bafllam›fllar, daha sonra
geliflerek bugünkü büyüklüklerine
ulaflm›fllard›r. Bu giriflimcilik ruhu-
nun yaflat›lmas› ve gelifltirilmesi,
devletin küçük iflletmelere dönük
politikalar›n› gözden geçirmeleriy-
le mümkündür. Dile¤imiz, ülkemiz
ekonomisinin daha fazla zemin ve
zaman kayb›na neden olunmamas›
için hükümetlerin esnaf-sanatkar
iflletmelerine gereken önem ve
deste¤i vermesidir.”

Destekte ihmale bir
y›l “bekletme” cezas›

KOSGEB desteklerin-
de, ihmal niteli¤in-
deki herhangi bir
uygunsuzlu¤un tek-
rar› halinde iflletme
her ihmalinde des-
teklerden 1 y›l sü-
reyle yararland›r›l-
mayacak.

SSK, Ba¤-Kur ve
Emekli Sand›¤›’n›n
Sosyal Güvenlik Kuru-
mu olarak tek çat› al-
t›nda birleflmesinden
sonra, 1 Ekim 2008
tarihinde yürürlü¤e
girecek olan Sosyal
Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile birlikte
yeni bir sayfa aç›l›yor.

Birikmifl prim
borcu bulunan iflve-
ren ve Ba¤-Kur si-
gortal›lar›m›za bü-
yük bir avantaj ile
prim borçlar›ndan
kurtulma imkan› ge-
tiren 5763 say›l› Ka-
nun uyar›nca;

Kamu sektörü ve
özel sektör iflverenleri ile Ba¤-Kur si-
gortal›lar›n›n tahakkuk etti¤i halde
ödenmemifl olan 2008/Mart ve önce-
si dönemlere iliflkin; Sigorta primi,
sosyal güvenlik destek primi, iflsizlik
sigortas› primi, idari para  cezas›,
sosyal yard›m zamm›, özel bina infla-
at› ve ihale konusu ifllerden, kaynak-
lanan asgari iflçilik fark›ndan do¤an
prim, topluluk sigortas›na tabi avu-
katlar ve noterlerin malullük, yafll›l›k
ve ölüm sigortas› kollar›na ait prim,
iste¤e ba¤l› sigortal›lardan sigortal›-
l›¤› sona ermeyenlerin prim borçlar›-
na yap›lacak uygulamalar flöyle:

Peflin ödenmesi halinde gecikme

cezas› ve gecikme
zamm›n›n % 85’i, 12
aya kadar taksitlendir-
me ile ödenmesinde
gecikme cezas› ve ge-
cikme zamm›n›n %
55`i, 12 ay üstü 24
aya kadar taksitlendir-
me ile ödenmesinde

gecikme cezas› ve gecikme zamm›n›n
% 30’u silinecek. Ek olarak, taksit-

lendirmelerde vade
fark› uygulanmaya-
cak, 5458 say›l› ka-
nun kapsam›nda
taksitlendirmeleri
bozulan iflveren ve
sigortal›lar›m›z›n
taksitleri yeniden
düzenlenecek.

Sigorta prim bor-
cu bulunanlar iç kaç›r›lmayacak bir
f›rsat olarak olarak sunulan uygula-
mada, son baflvuru tarihi 28 Tem-
muz 2008’dir.

Sa¤lanan bu avantajlara ra¤men
birikmifl prim borçlar›n›n ödenme-
mesi halinde sigorta prim borcu
bulunan mükellefler; icra ve haciz ifl-
lemlerine muhatap olacaklar, devlet-
çe sa¤lanan prim indirimi ile destek
ve teflviklerden yararlanamayacaklar,
ihalelere girmek için gerekli olan
“Borcu Yoktur” yaz›s›n› alamayacak-
lar, özellikle Ba¤-Kur sigortal›lar›
prim borçlar› sebebiyle sa¤l›k sigor-
tas›ndan yararlanamayacaklar.

S‹GORTA prim borcu
bulunanlar iç kaç›-
r›lmayacak bir f›rsat
olarak olarak sunu-
lan uygulamada, son
baflvuru tarihi 28
Temmuz 2008.

SGK, üyelerine 
bir f›rsat daha veriyor
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‹‹
fl Bankas›’n›n düzenledi¤i “Tedarik zincirinde
‹flbirli¤inin Önemi” konulu “‹fl’le Buluflmalar”
Toplant›s›, Bilkent Otel’de yap›ld›. Toplant›da

söz alan Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, OST‹M’in de ‹fl Bankas› gibi bir giriflimci-
lik öyküsü oldu¤unu söyledi. OST‹M’in bir giri-
flimci yetifltirme okulu olarak Ankara’da önemli
bir yeri oldu¤unu belirten Ayd›n, “Ostim’in gelifl-
mesinde ‹fl Bankas›’n›n da büyük katk›s› var” de-
di. Yabanc›lar›n Ostim’i örnek ald›¤›na dikkat çe-

ken Ayd›n, bir bölgesel kalk›nma modeli olarak
Ostim’in baflka ülkelerde de uygulanmas›n›n söz
konusu oldu¤unu belirtti. Ayd›n, Hartum’da ken-
dilerine benzer bir OSB kuruldu¤unu, Kahire’de
de bir OSB için OST‹M’in birikimlerini tafl›mak
için iflbirli¤i anlaflmas› yapt›klar›n› ifade etti. 

OST‹M’in kalabal›klardan oluflan bir mekân
de¤il, bölgesini rekabetçi yapmaya çal›flan bir
model oldu¤unu kaydeden Ayd›n; sanayicilere
ortak hareket etme mesaj› verdi.

TTEK ADIM bürolar› giriflimcile-
rin sorunlar›n› dinleyecek, ge-
rekti¤inde ilgili kurumlarla

ba¤lant›ya geçerek çözüm üretecek,
giriflimcilere yönelik bilgilendirme,
rehberlik ve bölgedeki cazip yat›r›m
alanlar› konusunda tan›t›c› faaliyet-
te bulunacak.

Hükümet, yat›r›m e¤ilimini hare-
kete geçirmek, bürokrasiyi azalta-
rak yat›r›mlar› h›zland›rmak ama-
c›yla valileri devreye sokuyor. 

Valilikler bünyesinde kurulacak
“Tek Ad›mda Yat›r›m” bürolar› yat›-
r›m yapmak isteyen giriflimcilerin
sorunlar›n› yerinde çözerek, yat›-
r›mlar›n h›zland›r›lmas›nda etkin
görev alacak. Söz konusu bürolar iki
ay içinde faaliyete geçirilecek. 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo-

¤an’›n imzas›yla Resmi Gazete’de
yay›mlanan genelgede “Tek Ad›mda
Yat›r›m Bürolar›"n›n oluflturulmas›
gere¤i bildirilirken, flöyle denildi:
“Ülke genelinde faaliyet gösteren
sanayi kurulufllar› ile yat›r›m yap-
mak isteyen müteflebbislerin kamu
kurum ve kurulufllar›nda karfl›lafl-
t›klar› sorunlar›n k›sa yoldan ma-
hallinde çözülebilmesi amac›yla, sa-
nayiciler ve giriflimcilerin sorunlar›-
n› dinlemek, gerekti¤inde ilgili ku-
rumlarla irtibata geçerek çözüm
üretmek, giriflimcilere yönelik bilgi-

lendirme, rehberlik ve bölgede bu-
lunan cazip yat›r›m alanlar› konu-
sunda tan›t›c› faaliyetlerde bulun-
mak üzere, valilikler bünyesinde
‘Tek Ad›mda Yat›r›m Bürosu’ olufltu-
rulmas› uygun görülmüfltür.”

‹fiE “DERHAL” 
BAfiLANACAK

Genelge uyar›nca, söz konusu bü-
rolarda valiler taraf›ndan belirlene-
cek yönetici bir personel ile ilin ya-
t›r›m kapasitesine göre yeterli say›-
da yard›mc› personel görevlendirile-

cek, bürolarla ilgili tan›t›m faaliyet-
lerine “derhal” bafllanarak, adres,
telefon, faks ve e-posta adresleri il-
gililerin rahatça ulaflabilece¤i yay›n
organlar› ile ilan edilecek.

Tek ad›mda yat›r›m bürolar› ge-
nelgenin yay›m›ndan itibaren iki ay
içinde faaliyete geçirilecek, kurulu-
fla iliflkin bilgiler ile çal›flmalar›yla
ilgili faaliyet raporlar› üçer ayl›k dö-
nemler halinde Baflbakanl›k ilgili
kuruluflu Türkiye Yat›r›m Destek ve
Tan›t›m Ajans› Baflkanl›¤›na gönde-
rilecek.

Genelgede, Tek Ad›mda Yat›r›m
Bürosu uygulamas›n›n en k›sa süre-
de yaflama geçirilmesi konusunda
valiliklere tüm kamu kurum ve
kurulufllar›nca gereken destek ve
yard›m›n sa¤lanmas› istendi.

BAfiBAKANLIK taraf›ndan yay›nlanan genelge uyar›nca, ülke
genelinde yat›r›m yapmak isteyen giriflimcilerin sorunlar›n›
k›sa yoldan yerinde çözmek amac›yla, valilikler bünyesinde
birer “Tek Ad›mda Yat›r›m Bürosu” kurulacak.

TEK ADIMDA h›zl› yat›r›m

‹fi’te OST‹M buluflmas›

KKablo sat›fl›nda Ankara'n›n önde gelen
firmalar›ndan olan Aktem Elektrik, ye-
ni flubesini Ostim Sanayi Bölgesinde aç-

t›. 35 y›ll›k deneyimiyle müflterilerine en iyi
hizmeti vermeyi amaçlayan firman›n aç›l›fl›-
na ATO Baflkan› Sinan Aygün, OST‹M OSB
Baflkan› Orhan Ayd›n, ORS‹AD Baflkan› Öz-
can Ülgener, OS‹AD Baflkan Vekili Adnan
Keskin, EMS‹AD Baflkan› Yakup Aras ve Ada-
na Expres Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smet Be-
yazk›l›ç kat›ld›. Aç›l›flta, yönetimi babas›
Tu¤rul Tu¤lu’dan devralan Tamer Tu¤lu,
kablo stoku bak›m›ndan Türkiye’deki dev-
lerden biri olduklar›n› belirtti. Pamukkale,
Kaptek ve ETK gibi Türk sanayisinin önemli
firmalar›yla çal›flan Aktem Elektrik’in Türki-
ye’nin pek çok bölgesinde flubesi bulunuyor.
Köklü geçmifli ve sahip oldu¤u ileri teknolo-
jisiyle sektörde öne ç›kan Aktem, elektrik
kablolar›n›n yan› s›ra elektrikle ilgili oto-
masyon cihazlar›n›n da pazarlamas›n› yap›-
yor. Aktem Elektri¤in genifl ürün yelpazesin-
de harmonize kablolar, PVC yal›tkanl› enerji
kablolar›, XLPE yal›tkanl› (alçak, orta ve
yüksek gerilim) enerji kablolar› ve siparifl
do¤rultusunda çal›flm›fl oldu¤u ve ‹ç Anado-
lu bölge bayisi oldu¤u firmalara tasarlat›lan
özel kablolar›yla müflteri taleplerine cevap
verebilecek sat›fl kapasitesi bulunuyor. Pro-
fesyonel ekibiyle hizmet veren Aktem, kali-
teli mamulü ilk seferde ve do¤ru olarak sat›-
fla sunmay› ilke edinmifl bir firma. 

Sektörde Türkiye’nin 
devlerinden biri: 

Aktem Elektrik 

OOstim OSB ve Çankaya Üniver-
sitesi KÜMELENME ekibi
Ad›yaman’daki Kümelenme

çal›flmalar›n› yerinde incelemek
amac›yla bölgeyi ziyaret etti. Ostim
heyeti, Ad›yaman Kümelenme ça-
l›flmalar›n› yürüten Ad›yaman Tek-
sitil Ve haz›r Giyim Kümelenme
Derne¤i taraf›ndan konuk edildi.
Dernek baflkan› ‹smet Aç›kgöz kat›-
l›mc›lara Kümelenme çal›flmalar›na
iliflkin olarak bir sunum yapt›. 

Aç›kgöz, Tekstil Haz›r Giyim Kü-
melenme Projesi’nin, 2004 y›l›nda
Avrupa Birli¤i Taraf›ndan finanse
edilen, Birleflmifl Milletler Kalk›n-
ma Program› ve GAP ‹daresi’nin ifl-
birli¤iyle yürütülen, k›sa ad› G‹-
DEM olan Giriflimci Destekleme
Merkezleri taraf›ndan bafllat›ld›¤›n›
söyledi. Toplant›ya Ad›yaman Vali-
si, Ad›yaman Belediye Baflkan›,
Ad›yaman Sanayi ve Ticaret Odas›

baflkan›, Ad›yaman Milli E¤itim
Müdürü, Ad›yaman Emniyet Mü-
dürü de kat›ld›.   Toplant›da OSB
Baflkan› Orhan Ayd›n ise Ostim’i ve
Ostim’de yürtülmekte olan Küme-
lenme çal›flmalar› hakk›nda bilgi
verdi. Daha sonra Çankaya Üniver-
sitesi rektörü Prof.Dr. Ziya B. Gü-
venç de Ostim’deki çal›flmalar›n›
anlatt›. Heyet, Ad›yaman OSB’de
bulunan Yücel Tekstil ve ‹nternet
Tekstil firmalar›n› gezerek, Ad›ya-
man Üniversitesi Rektörü, Ad›ya-
man Ticaret ve Sanayi Odas› Baflka-
n› Zafer Ersoy, sanayiciler ve di¤er
kat›l›mc›lar›n da haz›r bulundu¤u
de¤erlendirme toplant›s›n› izledi.
Daha sonra Gaziantep’e geçen he-
yet, Gaziantep Organize Sanayi
Bölge Müdürlü¤ü’nü ziyaret ede-
rek, Yönetim Kurulu Baflkan› Cahit
Nak›bo¤lu ve Bölge Müdürü Cengiz
fiimflek’le toplant› yapt›. Kümelen-

me çal›flmalar› için düzenlenen ge-
ziye Ostim OSB Baflkan› Orhan Ay-
d›n, OSB Bölge Müdürü Adem Ar›c›
ve baz› proje koordinatörleri kat›l-
d›. Heyette ayr›ca Çankaya Üniver-
sitesi’nden de Rektör Prof.Dr.Ziya
Burhanettin Güvenç, Prof.Dr.Le-
vent Kandiller, Benhür Sat›r, Arif
Orçun Sakarya, Gökçe Kurucu’da
yer ald›. 

Ostim’den Ad›yaman’a KÜMELENME ziyareti
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HHerkesi ithal ürünler yerine Bar-
kodu “869” ile bafllayan yerli
mal› ürünleri sat›n almaya ça-

¤›r›yoruz. Yabanc› markal› ürünlerin
market raflar›n› istila etti ve ithal
ürün tüketimi nedeniyle Türkiye
ekonomisi ba¤›ml›lafl›yor. Bir ürünün
barkoduna bakarak hangi ülkeye ait
oldu¤u anlafl›labilmektedir, Türkiye
ekonomisinin kurtuluflu 869 raka-
m›nda gizlidir.

Unutmayal›m ki, Türkiye ekono-
misi bu gün güçlü ekonomiler karfl›-
s›nda ba¤›ms›zl›k savas› veriyor. Bu
savaflta parolam›z 869'dur. Yani
TC’nin flifresi 869'dur.

Savafl› kazanmak ve bafl› dik gez-
mek istiyorsak ülkemizin ürünlerine
sahip ç›kal›m.

‹thal ürünlere verdi¤imiz her ku-
rufl, ekonomimizi ç›kmaz soka¤a
oturtuyor, yerli sanayinin bacas› tüt-
mez oluyor. 

Gençlerimize istihdam yarat›lam›-
yor. Yerlisi varken yabanc› mal al-

mak, k›t kaynaklar›m›z›n d›flar›ya
gitmesi ve yat›r›mlar›n azalmas›d›r.
Tüketim mal› ithalat›na giden her 6
bin 500 dolar›n Türkiye’de bir kifliyi
iflsiz b›rak›yor. 869'u al, çocuklar›m›z
iflsiz kalmas›n. Azalan yat›r›m, ço-
¤alan iflsizliktir.

Unutmayal›m ki ülkemiz s›n›r-
lar› içinde üretilen ürün-
ler, fabrikalar›m›z-
da yap›lan mal-
lar Türk mal›-
d›r. Türk mal›
yerli mal›d›r.
Gereksinme-
lerimizi 869
barkotlu yerli
mallar› ile kar-
fl›lamal›y›z. Bu-
gün yurdumuzda
her tür araç ve gereç
yap›lmakta, topraklar›m›zda her tür
ürün yetifltirilmektedir. 869 barkotlu
yerli mal› kulland›¤›m›zda ilaç, akar-
yak›t, hammadde ve d›fl borçlar›m›z

için gerekli olan dövizimiz azalma-
m›fl olur. Yurtseverlik yurdu düflün-
mektir. Her yurtsever barkotlarda

869 numaras›yla
bafllayan yerli ma-
l› kullanmal›.

Çünkü devletler
gelirleriyle giderle-
rini dengelemek zo-
rundad›r. Bir devlet
e¤er gelir ve gider-
lerini iyi ayarlarsa;

gelir kaynaklar›n› iyi
yat›r›mlarda kullan›rsa,

869 numarayla bafllayan
barkotlu ürünleri al›rsa param›z

bizde kal›r, bizde kalan param›z ül-
kemizi kalk›nd›r›r ve zenginlefltirir,

yoksa ülkemiz yoksul ve ba¤›ml› ka-
l›r. 

Tasarruf yapmak, milli kaynakla-
r›n iflletilmesi, yerli fabrikalar kurul-
mas›, paran›n d›fl ülkelere gitmesini
önlemek, temel tüketim maddelerini
öz kaynaklardan karfl›lamak, ekono-

mimizi gelifltirmek için 869 barkotlu
yerli mal› kullan›m› tercih edilmeli,
Yerli mal› kullan›m› hepimiz için
amaç olmal›d›r. 

869 numarayla bafllayan barkotlu
yerli mal› ürünleri kullanal›m ki ül-
kemizde yat›r›m olsun.. Yat›r›m so-
nunda araç, gereç üretilsin. Yat›r›m-
lar sonunda yeni ifl alanlar› aç›ls›n.
Toplumun gereksinmeleri karfl›lan-
s›n. Kendi ürünümüze yat›r›lan para-
lar yat›r›mla de¤erlendirilsin. Ülke
ekonomisi ve halk›m›z›n yaflam stan-
dard› geliflsin..

l 869 barkoduna bak, sonra al!
l 869 barkotlu ürünler bizim ma-

l›m›z, yerli mal›d›r!
l 869 barkotlu yerli mal› kullana-

l›m, param›z bizde kals›n!
l Kals›n ki; Anne, Babalar iflsiz

kalmas›n!
l Çocuklar›m›z›n gelece¤i karar-

mas›n!
l Ülkemiz ça¤dafl medeniyetlerde

ki refaha ulafls›n!

YYat›r›m Dan›flma Konseyi
(YDK) 5. Toplant›s› sonuç
bildirgesi, Baflbakan Recep

Tayyip Erdo¤an’›n bas›n toplant›-
s›yla aç›kland›. Bildiride, ihtiyat-
l› para politikas›n›n ve bütçe di-
siplinin korunmas›n›n ve mali
kural uygulamas›na geçirilmesi-
nin önemine de dikkat çekilerek,
sürekli istihdam uygulamalar›na
imkân veren düzenlemelerle ifl-
gücü piyasas› esnekli¤inin ve
e¤itim kalitesinin art›r›lmas›n›n
ve ifl ortam›n›n iyilefltirici re-
formlar›n öneminin alt›n› çizdi¤i
ifade edildi. 

Birçok flirketin Türkiye’deki
operasyonlar›n› geniflletme plan-
lar› bulundu¤una da iflaret edi-
len bildiride, “Türkiye’de halen
hayata geçirilmeyi bekleyen bü-
yük bir yat›r›m potansiyeli oldu-
¤una inanmaktay›z ve bizler de
kendi faaliyet alan›m›z ile ilgili
potansiyeli de¤erlendirmekte ka-
rarl›y›z” denildi. 

YDK üyeleri bildirilerinde,
enflasyonist bask›lar› s›n›rlaya-
cak ve cari ifllemler aç›¤›n› azal-
tacak makroekonomik politika-

lar›n güçlendirerek devam›n›n
sa¤lanmas›n› istedi. Üst düzey
yöneticiler, önümüzdeki y›l flu
konulara yo¤unlafl›lmas› öneri-
sinde bulundu:

n Kamu-özel sektör iflbirli¤i
çerçevesinde yabanc› dil becerisi
ve teknik e¤itim öncelikleri bafl-
ta olmak üzere özel sektörün ih-
tiyaçlar› ile uyumlu e¤itim ve ö¤-
retimin gelifltirilmesi, 

n Liderlik ve yönetim beceri-
lerinin gelifltirilmesi için sanayi-
üniversite diyalogunun pekiflti-
rilmesi, 

n Maliye bazl› otomatik fiyat-
lama, kaynaklar›n çeflitlendiril-
mesi, özellefltirme sürecinin de-
vam›n› da içerecek flekilde enerji
sektörü reformlar›na h›z kazan-
d›r›lmas›,

n ‹fl gücü piyasas› reformlar›-
na, ifl gücü piyasas›n›n esnekli¤i-
ni daha art›racak ve ayn› zaman-
da ifl gücünü koruyacak bir yak-
lafl›ma devam edilmesi, 

n Kamu-özel sektör iflbirli-
¤i/yap-ifllet devret projeleri için
uygun bir sözleflme ve yasal alt-
yap› ile birlikte özellikle ulafl›m

ve bilgi teknolojileri alan›nda
altyap›n›n gelifltirilmesi, 

n Uluslararas› standartlarla
uyumlu olarak fikri mülkiyet
haklar› mevzuat›n›n uygulanma-
s›n›n daha da güçlendirilmesi, 

n Genifl bant internet ve kifli-
sel bilgisayar kullan›m› oran›n›n
art›r›lmas›n›n önündeki engelle-
rin azalt›lmas›, 

n Gümrük sürecinin iyileflti-
rilmesi, 

n fieffafl›k, öngörülebilirlik
ve etkinli¤i art›rmak suretiyle
kamu yönetimi uygulamalar›n›n
iyilefltirilmesi, 

n Vergi kaçaklar› da dâhil ol-
mak üzere kay›td›fl›l›kla mücade-
le konusunda yürütülen çal›flma-
lar›n güçlendirilmesi, 

n ‹stihdam yaratmak ad›na
KOB‹’lerin büyümesinin teflvik
edilmesi ve kay›tl› ekonomideki
rollerinin güçlendirilmesi, 

n Kurumsal yönetimin ve mu-
hasebe standartlar›n›n gelifltiril-
mesi bak›m›ndan yeni Ticaret
kanunu tasar›s›n›n yasalaflt›r›l-
mas› ve uygulanmaya bafllanma-
s›.

869 barkotlu yerli mal› kullanal›m

YDK’dan yat›r›ma yol haritas› Argemet, t›p 
sektöründe de 
Ostim’in ad›ndan 
söz ettirecek

TT ürkiye çap›nda makine ta-
sar›m ve imalat konula-
r›yla ilgilenen mühendis-

lerin oluflturdu¤u bir dernek
olan MAT‹M (Makina Tasar›m›
ve ‹malat› Derne¤i), ODTÜ
Makine Mühendisli¤i Bölümü
öncülü¤ünde 1986 y›l›ndan
beri faaliyet gösteriyor. 

Prof. Dr. Bilgin Kaftano¤lu
baflkanl›¤›ndaki MAT‹M, dü-
zenledi¤i sempozyumlar, tek-
nik geziler ve söylefliler maki-

ne tasar›m› konusundaki bilgi
aç›¤›n› kapatmaya yard›mc›
oluyor. Bu çerçevede “Ulu-
sal/Uluslararas› Makine Tasa-
r›m ‹malat Kongresi”ni düzen-
leyen dernek, 21 – 23 Haziran
2007 tarihlerinde “4th Inter-
national Conference & Exhibi-
tion on Design & Production of
Machines & DIES/ MOLDS”
kongresine imza att›. MAT‹M,
her y›l May›s ve Kas›m aylar›n-
da yay›mlad›¤› Makina Tasa-

r›m ve ‹malat Dergisi’nde de
bu alanla ilgili araflt›rma ma-
kalelerine yer veriyor.  Makine
tasar›m ve imalat› ile ilgili ve
üniversite mezunu olan her-
kes, www.me.metu.edu.tr/ma-
tim sitesinden ulaflacaklar›
baflvuru formunu doldurarak
derne¤e üye olabilir. 

Ayr›ca, Makina Tasar›m ve
‹malat Dergisi’ne abonelik ko-
flullar›na da bu site üzerinden
ulafl›labilir.

Makine imalat alan› derneklefliyor: MAT‹M

OOstim’in en yeni firmalar›ndan olan
Argemet, ürolojik t›bbi cihazlar› üre-
tiyor ve teknik hizmetini veriyor.

Ocak 2008’de kurulan firma, elektronik ve
mekanik projeler haz›rlayarak  firmalara
müflteriye özel üretim de gerçeklefltiriyor. 
Argemet’in orta¤› ve elektronik taras›rm
sorumlusu U¤ur Sar›, çal›flma konular›n›n
h›zla geliflen bir alan oldu¤unu ve Türki-
ye’deki büyük bir aç›¤› doldurduklar›n›
söylüyor. 

Medikal cihaz üretimi ve Ar-Ge çal›flma-
lar› konusunda 10 y›ll›k tecrübeye sahip
olan Sar›, art›k Türk üreticiler taraf›ndan
üretilen medikal teknolojilerin yeni bek-
lentileri beraberinde getirdi¤inden ve bu-
nun da sektörü dinamik tuttu¤una dikkat
çekiyor. Türk ekonomisinin, derin uyku-
dan art›k uyanmas› gerekti¤ini vurgulayan
Sar›, d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltarak kendi ken-
dine yetebilen bir ekonomi olmas› gerekti-
¤ini söylüyor. 

Her sektörün kendi içerisinde bir üretim
at›l›m› gerçeklefltirmesi gerekti¤ini düflü-
nen Sar›, bu konuda her türlü bilgi ve tec-
rübeyi sanayiciyle paylaflmaya haz›r ol-
duklar›n› belirtiyor.  

Yurtiçi pazarda teknolojik destek ihtiya-
c› olan firmalar› hedefleyen Argemet, me-
dikal cihaz ihracat›n› gerçeklefltirerek
yurtd›fl› pazara ulaflmay› da amaçl›yor.

Arap ülkeleri ve Uzak Do¤uya geziler
düzenleyerek pazar araflt›rmas›n› yapan
firma, bu hedeflere yönelik olarak gerekli
kalite belgelerini edinme çal›flmalar›na da
h›z kazand›rm›fl. Argemet’in üretti¤i t›bbi
cihazlar›n bafl›nda böbrek tafl› k›rma ciha-
z›, manyetik inkontinans terapi cihaz› ve
vücut d›fl›ndan ses dalgalar›yla terapi ci-
haz› geliyor. 
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Ostim’de baflar› ile uygu-
lanan model hakk›nda bilgi
alan Nijerya Yat›r›m Ajans›
yöneticileri, bölge yönetimi
ile yapt›klar› görüflmeleri ta-
kiben OST‹M’le bilgi paylafl›-
m› ve model inflas› üzerine
iflbirli¤i konusunda protokol
yapma karar› ald›lar.

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
Orta Anadolu ‹hracatç›lar
Birli¤i davetlisi olarak Türki-
ye’de bulunan ve birçok ilde
ifl görüflmeleri düzenleyen
formun 70 kadar üyesi, OS-
T‹M’deki Ç›rakl›k E¤itim
Vakf›’nda ortak toplant›ya
kat›ld›. Ostim OSB taraf›n-
dan konuk edilen heyet, böl-
ge çal›flmalar› ve projeleri
hakk›nda bilgi ald›. OST‹M
OSB Yönetim Kurulu Baflka-
n› Orhan Ayd›n, iki ülke ara-
s›ndaki mesafenin zannedil-
di¤i kadar uzak olmad›¤›n›,
kültürel ba¤lar dolay›s› ile de

Nijerya’n›n çok yak›n bir ül-
ke oldu¤unu söyledi.  Ayd›n,
“Ostim, Sudan ve M›s›r gibi
ülkelerle Ostim modeli üze-
rine ikili görüflme yap›yor.
Bu iliflkilerimizi Nijerya ile
de gelifltirebiliriz. Kalk›n-
makta olan genç giriflimcileri
olan bir ülkede bizimkine
benzer OSB’ler kurulabilir ve
baflar›l› olur. Ostim olarak
her türlü deste¤i vermeye
haz›r›z” dedi. 

Türkiye-Nijerya ‹fl ve Yat›-
r›m Forumu kapsam›nda Os-
tim’i ziyaret eden Nijerya he-
yeti ise yapt›¤› sunumda; Ni-
jerya Hükümeti’nin yat›r›m,
üretim ve kalk›nma yönün-
deki karar ve uygulamalar›n›
çeflitli örneklerle anlatt›. Ve-
rilen bilgide göre Nijerya’n›n
sanayi, ticaret ve sosyal alan-
larda pek çok reform uygula-
d›¤›ndan; yat›r›m ortam›n›
iyilefltirici vergi düzenleme-

leri getirdi¤inden söz edildi. 
Heyet ad›na konuflan Ni-

jerya Ankara Büyükelçisi Ah-
met Muhammed, “Ülkemizi
sadece petrol ba¤›ml›s› bir
ülke olmaktan kurtarmak,
yat›r›m ve üretimi çeflitlen-
dirmek istiyoruz. Bu yönde
yeni OSB’ler kuruluyor. Eko-
nominin lokomotifinin özel
sektör olmas›n› istiyoruz. Bu
arada dost Türkiye’nin de ül-
kemize yat›r›m yapmas›n›
bekliyoruz. Enerji, altyap›,
insan kaynaklar› ve mevzuat
aç›s›ndan her türlü kolayl›¤›
sa¤l›yoruz. Türkiye’den gele-
cek giriflimcilere görüflme ve
iletiflim kurma konusunda

yard›mc› olmaya haz›r›z” di-
ye konufltu. 

Nijeryal› konuklar Os-
tim’deki baz› iflyerlerini do-

laflt›lar ve Ostim yönetimince
Lale Lokantas›’nda kendileri
için verilen ö¤le yeme¤ine
kat›ld›lar.

Nijerya’dan 
s›cak davet
N‹JERYA ‹fl ve Yat›r›m Fonu Heyeti Ostim’i ziya-

ret etti. Nijeryal›lar iki ülke aras›ndaki kültürel
ve sosyal iliflkilere ekonomik ve ticari ilifl-
kilerin de eklenmesini istiyor.

OOST‹M OSB’de gerçekleflen bu-
luflmada öncelikle OST‹M ve
GIAD hakk›ndaki sunumla-

r›n ard›ndan, hangi alanlarda ifl-
birli¤i yap›labilece¤i tart›fl›ld› ve
Ostim’in önemli firmalar› ve Os-
tim-Odtü Teknokent ziyaret edildi.
Ostim’den oldukça etkilenen GI-
AD’l› sanayiciler “Sudan’›n yükü
GIAD’›n s›rt›nda. Bu yükü tafl›mak
için deste¤inizi bekliyoruz” mesaj›-
n› verdiler. 

Sudan’› birkaç defa ziyaret ettik-
lerini ve Sudan’› bir dost ülke ola-
rak gördüklerini belirten OST‹M

OSB Yönetim Kurulu baflkan› Or-
han Ayd›n da “Biz bu yüke destek
veririz. Derdimiz sadece para de-
¤il. Biz bu modeli di¤er ‹slam ülke-
lerine de tafl›mak istiyoruz” fleklin-
de konufltu. Hartum’daki sanayi
bölgesini de kardefl bölge ilan et-
tiklerini söyleyen Ayd›n, Su-
dan’dan 50 kiflilik bir grubun mes-
leki e¤itimini de karfl›lamak üzere
anlaflma yapt›klar›n› ifade etti. Ay-
d›n “Sudan’la iflbirli¤ine her za-
man haz›r›z. Karfl›l›kl› olarak bizim
onlara, onlar›n bize ihtiyac› var.
Ama somut bir fleyler yapmam›z

laz›m. Ostim’de bir kontak noktas›
oluflturmal›y›z, gereken yeri biz
sa¤layaca¤›z” dedi. 

Arapça “en iyi atlar” anlam›na
gelen GIAD sadece Sudan’da de¤il,
Afrika pazar›n›n genelinde önemli

bir güce sahip. Yar› kamu kuruluflu
niteli¤i tafl›yan GIAD sanayi flehri;
demir-çelik, bak›r, alüminyum,
otomotiv, metal iflleme, mobilya,
boya, tekstil ve havac›l›k alanlar›n-
da faaliyet gösteriyor.

Sudan’›n önde gelen sanayicileri Ostim’deydi
SUDAN’›n

en büyük
sanayi
komplek-
si GIAD,
Ostim
OSB’yi
ziyaret
etti. GI-
AD bün-
yesindeki
9 flirketin
genel
müdürle-
rinin ka-
t›ld›¤› zi-
yarette
ortak
karar, ifl-
birli¤iydi. 
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“Z
ekilik” baz›-
lar›m›za
bahfledilen

parlak, gösteriflli bir
yaka i¤nesi.

Bu yaka i¤nesine
sahip olan çocuk, her
nas›lsa harfleri okula
bafllamadan tan›r, k›r-
m›z› kurdelenin ilk sa-
hibi olur. Rasyonel sa-
y›lar›n irrasyonelli¤i
onu s›kmaz. Çarp›m
tablosunun çarp›klafl-
t›rd›¤› minik beyinlerin
aras›nda parlayan bir çift parlak göz bu çocu-
¤a aittir.

Zaman ilerledikçe bu seçkin çocu¤un seç-
kinli¤i çevre taraf›ndan da pekifltirilir. Bütün
mavi boncuklar onundur, saklambaçta “ebe”
bile olmaz bazen.

Bu çerçevenin k›y›s›nda bekleyen bir de
“zeki olmayan çocuk” vard›r. Okula bafllad›k-
tan ancak alt› ay sonra harfleri birbirine yap›fl-
t›rabilmifl, “6” rakam›n› yazarken zorlanan (il-
kokul döneminde en zor yaz›labilen rakam “6”
d›r), ö¤retmeni onu fark etsin diye beyin kasla-
r›n› s›kan ve yorgun düflen di¤er çocuk.

Hepimiz çocukluk döneminde tablonun ya
ortas›nda olduk ya da k›y›s›nda. Baz›lar›m›z
annelerimizin alt›n günlerinde keyifle baflar›s›n-
dan bahsedilendik. Baz›lar›m›z›n annesi ise
okul konusu aç›l›r aç›lmaz makyaj›n› tazeleme
ihtiyac› hissetti.

Sonra… as›l hikaye sonras›nda bafll›yor;
980 y›l›nda Buhara yak›nlar›ndaki Afflan

kasabas›nda do¤an ‹bn-i Sina, okul ça¤lar›nda
matematik dersinde baflar›s›zd›. Arkadafllar›n-
dan baz›lar› bir defada anlayabilirken, ‹bn-i Si-
na bir türlü matematikteki s›rr› çözemiyordu.
Bu durum bir süre devam etti ve ‹bn-‹ Sina bir
gün “ben ilimden vazgeçtim, nas›lsa zekâm
buna müsait de¤il, gidip kendime bir ifl edine-
yim” dedi.  Bu düflünceler içinde yürürken yol
üzerinde bir kuyu gördü ve serinlemek için ku-
yudan su çekmeye bafllad›. Kuyunun a¤z› mer-
merdendi ve mermerin bir kenar› kovan›n
ba¤l› oldu¤u halat taraf›ndan afl›nm›flt›. Halat
kuyuya inip ç›kt›kça, sert mermere sürtündü¤ü
noktada oyuk oluflturmufltu. Bu basit örnek
do¤an›n ‹bn-i Sina’ya f›s›ldad›¤› bir s›rd›. Kuyu-
nun bafl›ndan ald›¤› dersle kalkan ‹bn-i Sina,
düzenli ve tekrarl› çal›flarak matematikteki dur-
gunlu¤unu yenip, dönemin ve tarihin baflar›l›
filozof ve hekimlerinden biri oldu. 

Bugün günlük hayatta kulland›¤›m›z “akl›n
kesiyor mu?” deyiminin bu hikâyeden geldi¤i
söylenir.

Tekrar ederek konuya haz›rlanma, e¤itimde
önemli baflar› koflullar›ndan biridir. 

Hikâyenin en güzel sentezi ise; baflar›l› ol-
mak için zeki olman›n flart olmad›¤›, ›srar ve
tekrar›n daha sa¤lam bir sigorta oldu¤udur.

ÇOK OKUMALI
n 10 ‹NOVASYON EMR‹, Medikat Kitap-

lar›, Tom Kelley
n KOB‹’LER ‹Ç‹N ALTERNAT‹F F‹-

NANSMAN YÖNTEMLER‹,Sinemis Yay›nlar›,
Arif U¤ur

n SEMERKANT, Yap› Kredi Yay›nlar›,
Amin Maalouf

KAN BA⁄IfiI KAMPANYASI
14-15 VE 16 Temmuz 2008 tarihinde

OSB Binas› Otopark Alan›’nda Kan Ba¤›fl›
Kampanyas› uygulanacakt›r. Tüm Ostimlileri
bu sosyal etkinli¤imize davet ediyoruz.

Tekrar›n s›rr›
arzuakay@ostim.com.tr

Arzu AKAY
Ostim Müflteri ‹liflkileri

Koordinatörü

OOstim Organize Sanayi Böl-
gesi Sanayici ‹fladam› ve Yö-
neticileri Derne¤i (ORS‹-

AD), Ola¤an Genel Kurul Toplan-
t›s›n› 7 Haziran 2008 tarihinde
yapt›. Yeni yönetim kurulunun se-
çildi¤i genel kurulda, derne¤in
2007 y›l›na ait faaliyetleri sunul-
du. 

Kurulda divan baflkanl›¤› ya-
pan OST‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, ORS‹AD gi-
bi bir derne¤in her yerde etkisi ve
dinlenirli¤i olaca¤›n› belirterek,
derne¤i gelifltirmek için daha çok
çaba sarf edilmesi gerekti¤ini ve
bu konuda her üyeye görev düfltü-
¤ünü kaydetti. 

ORS‹AD’›n yeni Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Özcan Ülgener de der-
ne¤in 2008 y›l› çal›flma plan›n›
aç›klayarak; üye firmalar›n ulusla-
raras› ticarete haz›rlanmas› ve bu
konuda e¤itim – dan›flmanl›k hiz-
metlerinin verilmesi, yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda düzenlenecek fuarlara
kat›l›m›n sa¤lanmas›, yurtiçi ve
yurtd›fl› ihalelerin araflt›r›lmas› ve
duyurulmas› amaçlar›ndan söz et-
ti. 

Ülgener, piyasalardaki krizler
sebebiyle firmalar›n iç pazara
olan güven ve umudunun kaybol-
du¤unu, bu yüzden de büyümek
isteyen firmalar›n ç›k›fl yolunun
yurt d›fl›na aç›lmak oldu¤unu söy-
ledi. “De¤iflimi gerçeklefltirmek ve
gelece¤i tasarlamak bizim yöne-
tim kurulumuzun ukdesi olacak”
diyen Ülgener, her geçen gün bü-
yüyen ve güçlenen ORS‹AD’›n ku-
rumsal bir kimlik kazanarak yeni
projelere imza atmas›na çal›flacak-
lar›n› belirtti. 

Ülgener flunlar› söyledi: “H›zla
geliflen teknoloji ve küreselleflen
dünya ile sanayinin ülkeler ekono-
misindeki yerinin önem kazanma-

ya bafllad›¤› aç›kça görülmektedir.
Ülkemiz aç›s›ndan yaflanan krizler
nedeniyle iç pazara olan güvenin
ve umudun yitirildi¤ini, bu neden-
le büyümek isteyen firmalar›n ç›-

k›fl yolunun art›k iç pazar yerine,
d›fl ticaretle arad›klar›n› söyleyebi-
liriz. Bu do¤rultudaki giriflim ve
projelerle gelece¤in tasarlanmas›-
na katk›da bulunmak istiyoruz.”

ORS‹AD’da yönetim de¤iflti

OOstim OSB genel kurul yap-
t›. Yönetim Kurulu faali-
yetleri ve 2008 çal›flma ra-

poru görüflülerek kabul edilen
Genel Kurul’da Ahmet
R›za Bal›m’›n yerine ye-
ni OSB bölge müdürü-
nün atamas› da yap›ld›.
Yönetim Kurulu Baflka-
n› Orhan Ayd›n, “Bu fa-
aliyet raporumuzda sa-
y›labilir, ölçülebilir ve
anlat›labilir faaliyetler
ile huzurunuza ç›k›yo-
ruz. Fakat bir de iflin
anlat›lamayan, ölçüle-
meyen ama yaflan›lan,
hissedilen, ideal bir ta-
raf› vard›r. Bunu ancak
OST‹M’de iflletmeci
olanlar›n anlayabilece¤ini düflü-
nüyoruz” diye konufltu. 

BALIM VEDA ETT‹
Bu arada Ahmet R›za Bal›m

da mesai arkadafllar›na veda et-
ti. Ostim idare merkezindeki
toplant› salonunda düzenlenen
mini törene Ostim OSB ve di¤er

birimlerdeki görevli yöneticiler
ve personel kat›ld›.

Bal›m, veda ederken yapt›¤›
konuflmada dostça duygular

içinde ayr›ld›¤›n›, kalbinin Os-
tim’le birlikte ataca¤›n› söyledi.
Bal›m, OSB Müdürü olarak ata-
nan Adem Ar›c›’ya da baflar›lar

diledi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da
Bal›m’›n OSB’ye kurulu-
flundan itibaren çok hiz-
metinin geçti¤ini, birlik-
te pek çok çal›flma yap-
t›klar›n› belirtti ve bir
kol saati hediye ederek
teflekkür etti.

Ostim’de çal›flm›fl,
katk› vermifl tüm per-
sonele her zaman
kap›lar›n›n aç›k ol-
du¤unu anlatan Ayd›n,
“Ahmet Bey’i de ayr›lm›fl
saym›yoruz, kap›m›z

kendisine her zaman aç›k” dedi.
Vedalaflmaya kat›lan personel,
eski müdürlerini pasta keserek
u¤urlad›. 

ORS‹AD– OSB buluflmas›

GG eçti¤imiz günlerde ge-
nel kurul toplayarak
yeni yönetimini seçen

ORS‹AD(Ostim Organize Sa-
nayi Bölgesi Sanayici ‹flada-
m› ve Yöneticileri Derne¤i),
OST‹M OSB’deydi. 

Özcan Ülgener baflkanl›-
¤›ndaki yeni yönetim, OS-
T‹M OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’› ma-
kam›nda ziyaret ederek OR-
S‹AD’›n önümüzdeki dönem
hedeflerinden bahsetti.
Amaçlar›n›n ORS‹AD’›n ge-
liflmesi ve daha iyi yerlere

gelebilmesi oldu¤unu söyle-
yen Ülgener, “ORS‹AD ve
OST‹M için çok güzel fleyler
olacak” dedi. Ülgener, der-
nek olarak üyelerine ellerin-
den gelen deste¤i göstere-
ceklerini belirterek OST‹M
OSB’nin de bu konuda ken-
dilerine yard›mc› olmas›n›
istedi. 

Deste¤e haz›r olduklar›n›
ifade eden Baflkan Orhan
Ayd›n ise OST‹M OSB ve
ORS‹AD olarak birbirlerine
daha yak›n durmalar› gerek-
ti¤i mesaj›n› verdi. 

OSTİM OSB Genel Kurul yaptı
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TTürkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹fllet-
meler, Serbest Meslek Mensuplar›
ve Yöneticiler Vakf› (TOSYÖV)

Baflkan› Hilmi Develi, do¤algaz zamm›-
n›n, elektrik zamm›n› tetikledi¤ini belir-
terek, "Bir y›l içinde ikinci kez yap›lan
zamlar KOB‹’lerin üretim gücünü k›rma-
ya yöneliktir" diye konufltu. Develi yapt›-
¤› yaz›l› aç›klamada, hükümetin elektrik
fiyatlar›na 5 y›ldan beri zam yap›lmad›-
¤›n› gerekçe göstererek zam yap›lmas›-
n›n zorunlu hale geldi¤ini, Avrupa Birli-
¤i (AB) ülkelerine göre Türkiye’de elekt-
rik fiyatlar›n›n ucuz oldu¤unu ifade etti-
¤ini söyledi. 

Kifli bafl›na ulusal gelire göre elektrik
fiyatlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, de¤il AB ül-
keleri aras›nda, dünya ülkeleri içinde bi-

le elektrik fiyatlar›n›n en yüksek oldu¤u
ülkenin Türkiye oldu¤unu belirten De-
veli, "Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda,
en pahal› elektri¤ini kullan›yor. Gerçek-
ler ortada" diye konufltu. Develi, "Gerek
konutlara gerekse sanayiye yap›lan
zamlarla tüketicileri ve KOB‹’leri

elektrik zamm› çarpt›" dedi. Bir y›l için-
de iki kez yap›lan elektrik ve do¤algaz
zamlar› KOB‹’lerin belini büktü. Zaten
güç durumda olan sanayi üretimindeki
maliyetlerde ki bu art›fllarla sanayiciler
rekabet güçlerini iyice kaybetmifl ola-
caklard›r.  Sanayimizin ve Türkiye’nin

d›fla ba¤›ml› enerji politikalar›na kurban
edildi¤ini belirten  Develi, flunlar› kay-
detti: Kendi yerli kaynaklar›m›z durur-
ken d›fla ba¤›ml› olunmasayd›  özellefltir-
meler, yabanc›laflt›rmalar ve kamuyu on
milyarlarca YTL zarara u¤ratan özel an-
laflmalar yap›lmasayd›, bugün elektrik fi-
yatlar› en az yar›ya inebilecekti. Hükü-
met yanl›fl enerji politikalar›n› terk etme-
lidir. Mevcut elektrik üretim ve fiyatlan-
d›rma politikalar› sanayicilerimize zarar
vermekte olup, Sanayimizin, üretimin
gelece¤i aç›s›ndan kamu yarar›na ayk›r›-
d›r. Bu nedenle TOSYÖV olarak elektri¤e
yap›lan zam Türk sanayisinin rekabet
gücünü önemli ölçüde azaltaca¤›n› gibi
sanayicinin, ihracatç›n›n verimini de dü-
flürece¤i görüflündeyiz” dedi.

TMMOB Makine Mühendisleri
Odas› (MMO), Türkiye’nin enerji ve
ekonomi politikalar›nda son derece
kritik bir durum yaflad›¤›na iflaret
ederek, 2006 y›l›nda 28.7 ve
2007’de ise 33.9 milyar dolara ç›kan
enerji ithalat› faturas›n›n 2008’de 40
milyar dolar› aflmas›n›n beklendi¤ini
bildirdi.

MMO’nun, “Türkiye’nin Do¤al
Gaz Temin ve Tüketim Politikalar›-
n›n De¤erlendirilmesi” raporunda,
Türkiye enerji tüketiminde yüzde
73’lere varan yüksek bir d›fla ba¤›m-
l›l›k yaflad›¤› kaydedilerek, “Petrol ve
do¤al gaz fiyatlar›ndaki art›fl›n sür-
mesi durumunda, toplam enerji tü-
ketiminde petrole yüzde 33, do¤al
gaza yüzde 29 ba¤›ml› olan Türkiye
ekonomisinin ne hale gelece¤inin ay-
r›ca hesaba kat›lmas› gerekli” de¤er-
lendirmesi yap›ld›. 

Raporda, Türkiye’nin yüksek itha-
lat ba¤›ml›s› oldu¤u ülkelere yönelik
yaflad›¤› arz güvenli¤i kayg›lar›n›n
enerji sorunlar›n›n bafl›nda yer ald›-
¤›na dikkat çekilerek, “Gerçekçi bir
gözle de¤erlendirildi¤inde bu ve
benzeri göstergeler Türkiye enerji
politikalar› ve genel ekonomi denge-

leri aç›s›ndan alt üst edici de¤erler-
dir ve birer kriz faktörü oluflturmak-
tad›r” denildi.

“En Yüksek Zaml› Do¤al Gaz Sat›-
fl› Önce Ankara’da Yap›lacak”

MMO raporda flu aç›klamalara
verdi: “Serbestlefltirme-özellefltirme-
de öyle bir noktaya gelinmifltir ki,
önce Melih Gökçek için özel yasa ç›-
kar›lm›fl ve Baflkent Do¤algaz A.fi.’yi
devir alacak flirkete Türkiye’deki en
yüksek birim hizmet ve amortisman

bedelini uygulama olana¤› tan›nm›fl-
t›r. Böylelikle lisans ihalelerinde ve-
rilen en yüksek birim hizmet ve
amortisman bedelinin yüzde 76 faz-
las› ile Türkiye’de en yüksek zaml›
do¤al gaz sat›fl› önce Ankara’da
yap›lacakt›r. Odam›z Baflkent Do¤al-
gaz Da¤›t›m A.fi. özellefltirmesinin
yürütmesinin durdurulmas› ve iptali
istemiyle Dan›fltay’da dava açm›flt›r.
‹ZGAZ özellefltirmesinin iptali için
de dava açmay› düflünmektedir.” 

EEGE Bölgesi Sanayi Odas› (EB-
SO) Baflkan› Tamer Taflk›n,
elektrik fiyatlar›na yap›lan yüz-

de 22 civar›ndaki zamm›n oldukça
yüksek bir oran oldu¤unu söyledi.

Enerji Piyasas› Düzenleme Kuru-
lu'nun, TEDAfi'›n konutlarda yüzde
21, sanayide yüzde 22'lik zam talebi-
ni onaylamas›n›n ard›ndan zaml› ta-
rife 1 Temmuz'dan itibaren yürürlü-
¤e girecek. EBSO Baflkan› Tamer
Taflk›n, zaman›nda yap›lmayan fiyat
art›fllar›n›n bir kerede yap›ld›¤›na
dikkat çekti. 

Zamm›n sanayicinin maliyetlerini
büyük ölçüde etkiledi¤ine dikkat çe-
ken Taflk›n, “Sanayicinin bu zamm›

müflterilerine yans›tma flans› yok.
Zam, do¤rudan üretim maliyetlerine
yans›yacak” dedi.

Sektörler itibariyle enerjiye ba¤l›-
l›¤›n›n ayn› ölçüde olmad›¤›na de¤i-
nen Taflk›n, demir-çelik, metal sana-
yi, döküm, çimento gibi sektörlerin
büyük oranda enerji kulland›klar›
için bu zamdan en çok etkilenecek
sektörler oldu¤unu kaydetti.

“Elektrik enerjisi en
pahal› ülkelerden olduk”
Son zamlarla elektri¤in 1 kilo-

wattsaatinin dolar baz›nda 12 cente
yükseldi¤ini belirten Taflk›n, “Böyle-
likle Türkiye, dünyada enerji fiyat›
en yüksek ülkelerden biri oldu. Bir-

kaç y›l önce bu fiyattan özel sektör-
den enerji ald› diye pek çok bürokra-
t›n bafl› yanm›flt›. Buradaki sorunlar-
dan biri de YTL'nin afl›r› de¤erli ol-
mas› nedeniyle enerjinin dolar ba-
z›nda yüksek fiyata gelmesi. Sanayi-
ci müflterilerine yans›tamad›¤› fiyat
art›fllar›n› karfl›lamak için yine ban-
kalardan kredi çekme yoluna gide-
cek. Yeni bir faiz yükü ile karfl› karfl›-
ya kalacak. 

Sanayicimiz, bir yandan finans di-
¤er yandan enerji maliyetleri döngü-
sü içinde eriyor” diye konufltu. Tafl-
k›n, enerji yat›r›mlar›n›n zaman kay-
bedilmeden yap›lmas› gerekti¤ini
sözlerine ekledi.

Üreticiye negatif enerji

SSanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan, Ankara
Sanayi Odas›'n›n (ASO)

Meclis Toplant›s›nda, “Elektrik
fiyat art›fl›n› sizlere karfl› savun-
mak zorunda kald›¤›m için ma-
alesef üzüntülüyüm. Ama dün-
yada petrol fiyatlar›ndaki art›fl
Türkiye’yi bu konuda darbo¤a-
za soktu” dedi. 

Hiç kimsenin bundan 5 y›l
önce 22 -23 dolarlarda olan
petrol fiyat›n›n bugün 140 do-
lara ç›kaca¤›n› tahmin edeme-
yece¤ini belirten Sanayi ve Ti-
caret Bakan› Zafer Ça¤layan,
Ankara Sanayi Odas›’n›n (ASO)
meclis toplant›s›nda, “Elektrik
fiyat art›fl›n› sizlere karfl› savun-
mak zorunda kald›¤›m için ma-
alesef üzüntülüyüm. Ama dün-
yada petrol fiyatlar›ndaki art›fl
Türkiye’yi bu konuda darbo¤a-
za soktu” dedi.  Hiç kimsenin
bundan 5 y›l önce 22-23 dolar-
larda olan petrol fiyat›n›n bu-
gün 140 dolara ç›kaca¤›n› tah-
min edemeyece¤ini belirten
Ça¤layan, bu art›fl nedeniyle
2002 y›l›nda petrol ithalat›na 9
milyar dolar ödeyen Tür-
kiye’nin bugünkü faturas›n›n
39 milyar dolara yükseldi¤ini
anlatt›. 

Ça¤layan zamm› 
savundu¤u 
için üzgün

Enerjide d›fla ba¤›ml›l›k ürkütüyor

Sanayici elektrik zamm›na tepkili

SANAY‹DE kullan›lan elektrik fiyatlar›na yüzde 22 zam yap›lmas›
sanayicilerin ve mesleki örgütlerinin tepkisine yol açt›. TOSYÖV
Baflkan› Develi elektri¤e bir y›l içinde ikinci kez yap›lan zamlar›n
KOB‹’lerin üretim gücünü k›rmaya yönelik oldu¤unu söyledi.

EGE Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO) Baflkan› Tamer Taflk›n da
“Sanayiciler müflterilerine yans›tamad›¤› fiyat art›fllar›n›
karfl›lamak için yine bankalardan kredi çekme yoluna gidecekler.
Üretici bir yandan finans, di¤er yandan enerji maliyetleri
döngüsü içinde eriyor” dedi. 

Zam 
tedirgin etti
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OOST‹M OSB Yönetimi, her y›l
düzenli olarak gerçeklefltirdi¤i
firma ziyaretlerine Haziran ay›

içinde bafllad›.  OST‹M OSB Müflteri
‹liflkileri Koordinatörü Arzu Akay’›n
takibinde gerçekleflen ziyaretler, Os-
tim Organize Sanayi Bölgesi bünye-
sinde bulunan firmalar›n OST‹M
OSB taraf›ndan yürütülen temizlik,
güvenlik, çevre düzenlemesi, elektrik
da¤›t›m iflletmecili¤i, altyap›, imar-is-
kân, iflyeri açma ve çal›flma ruhsat›,
tan›t›m-enformasyon ve fuar düzen-
leme hizmetlerinden daha iyi yarar-
lanabilmelerini amaçl›yor. Müflteri
‹liflkileri Koordinatörlü¤ünün yan› s›-
ra yönetim temsilcilerinin ve hizmet
veren birimlerden her hafta 1 temsil-
cinin de bulundu¤u ziyaretlerle Os-
tim’deki firma-
lar›n istek,
memnuniyet ve
flikâyetleri belir-
leniyor. Yaklafl›k
2,5 ay boyunca
devam etmesi
planlanan ziya-
retlerin sonun-
da OSB yöneti-
mine bir rapor
sunularak flart-
lar›n daha da
iyilefltirilmesine çal›fl›lacak. 

Bugüne kadar 10, 11, 12, 13 ve 29.
sokaklardaki firmalar› gezdiklerini
belirten Arzu Akay, firmalar›n daha
çok çevre düzenlemesi ve altyap› hiz-
metlerine yönelik isteklerini dile ge-
tirdiklerini; bas›n ve halkla iliflkiler,
fuar düzenleme, insan kaynaklar› gi-
bi hizmetlerin ise çok fazla bilinme-
di¤ini söyledi. Akay, firma ziyaretle-
rinin OST‹M OSB’nin bu fazla bilin-
meyen hizmetlerini tan›tmak ad›na
da iyi bir f›rsat oldu¤unu belirtti. 

Türkiye Netmon’la 
haberlefliyor 

Ostim’in en önemli ve güçlü fir-
malar›ndan Ankara Netmon ‹letiflim
Sistemleri, Türkiye’nin haberleflmesi-
ni sa¤l›yor. ‹letiflim ve biliflim sektör-
lerine montaj, servis ve test hizmeti
veren; sektörün ihtiyac› olan AC, DC,
da¤›t›m panolar›, DDF rack, kablo
rack, MDF çat›s›, kablo kanallar› üre-
ten firma Türkiye’deki haberleflme-
nin yüzde 80’ini gerçeklefltiriyor. 

Ankara Netmon Genel Müdürü
Ahmet Kurt, 1999 y›l›ndan beri Os-
tim’de faaliyet gösteren firman›n böl-
geye katk› sa¤lamay› amaçlad›¤›n›
belirtiyor. 2003 y›l›ndan beri GSM
sektöründe de hizmet vermeye baflla-
yan Netmon, Avea iflletim ça¤r› mer-
kezini de bünyesinde bar›nd›r›yor.
GSM sektörünün gereksinimi olan
testler ve Garanti sonras› bak›m hiz-
meti ve kurulu GSM site üzerinde
upgrade ifllemlerini de gerçeklefltiren
firma, kesintisiz müflteri memnuni-
yetini esas alan anlay›fl› ile liderli¤ini
devam ettirmeyi hedefliyor. Bu anla-
y›flla Telekom hizmetlerini de yürüt-
tüklerini belirten Ahmet Kurt “Y›llar-
d›r telefonunuzu açt›¤›n›zda çevir se-
si kesilmiyor ve bunu biz sa¤l›yoruz”

diyor. 
176 çal›flan›yla 7 gün 24 saat çal›-

flan Netmon, müflterilerinin oldu¤u
kadar çal›flanlar›n›n memnuniyetini
de önemsiyor. Deneyimli ve dona-
n›ml› kadrosuyla yüksek kalitede
hizmet veren Netmon; kurulum, ser-
vis yenileme, bak›m ve onar›m hiz-
metlerini en k›sa zamanda gerçeklefl-
tirmeye çal›fl›yor. 

Türkiye’deki ADSL altyap›s›n›n ta-
mam›na yak›n›n› da sa¤layan firma,
sektöre yönelik Ar-Ge çal›flmalar›n›
kesintisiz sürdürüyor. Ankara Net-
mon, halen ülkemizde 3G (UMTS),
CDMA, WIMAX, IPTV, CRBT sistem-
leri konusunda tek deneyimli firma
olma özelli¤ini korumaktad›r. 

Kalite ve güler yüzün adresi: Zeka
Makina

Türkiye’de
ilk elek fabri-
kas›n› faaliyete
geçiren Zeka
Makina; çelik,
poliüretan
krom, nikel
elek ve yedek
parçalar› üreti-
mi yap›yor. Ze-
ka Makina
malzeme kali-

tesi, ürün teslimindeki özeni ve uz-
man kadrosuyla 25 y›l› aflk›n süredir
müflterilerine en iyi hizmeti vermeyi
amaçl›yor. 

Müflteri potansiyelini her geçen y›l
% 35 civar›nda art›ran Zeka, müflteri
memnuniyetini, kalite ve güler yüzü
ilke ediniyor ve müflterilerin tüm ih-
tiyaçlar›n› en k›sa sürede, ilk elden
çözmeye çal›fl›yor. Daha çok inflaat
sektörüne yönelik çal›flan firma, g›da
sektörü ve dekoratif eflya alanlar›nda
da faaliyet gösteriyor. 

Pencere sistemlerinde
uzman bir isim: UZPEN

1983 y›l›nda Uzal Alüminyum
bünyesinde kuru-
lan ve 1992 y›l›n-
dan beri Ostim’de
faaliyetlerini sür-
düren Uzpen;
panjur, otomatik
panjur ,garaj kap›-
s›, kepenk , asma
tavan, sineklik ve
PVC do¤rama
imalat› yap›yor.
Ostim’de 1800 m2

kapal› imalat alan› ve showroom’u
ile hizmet veren Uzpen; Egepen ve
pencere panjur sitemlerinin yan› s›ra
otomatik garaj kap›s›, cam balkon
sistemleri ve American Siding alanla-
r›nda üretim yap›yor. 

Piyasa araflt›rmalar›yla sektördeki
kaliteli ve güvenilir firmalar aras›na
yerini alan Uzpen, uzman kadrosu
ile öne ç›k›yor. Sektördeki geliflmele-
ri yak›ndan takip eden firma; ihti-
yaçlar› do¤ru tespit eden ve çözüm
üreten, standartlar›n› belirleyen ve
yükselten hizmet anlay›fl›yla; yarat›c›
ve yenilikçi bak›fl aç›s›yla alan›nda
lider olmay› hedefliyor. 

OST‹M OSB, firma ziyaretlerine bafllad›

Riwak Vakum

1978’de amatör olarak vakum
pompas› üretmeye bafllayan Riwak
Vakum, 12 senedir profesyonel
olarak vakum pompas› yap›m›n› ger-
çeklefltiriyor. Mermer sanayinden
plastik sanayine, cam sanayinden
çimento fabrikalar›na kadar her

alanda kullan›lan vakum pompas›,
hastanelerin genel bak›m sistemleri
için de olmazsa olmaz bir ürün.
Vakum pompas› havay› emerek birik-
mifl havay› boflaltmak amac›yla kul-
lan›l›yor.  Riwak Vakum Genel
Müdürü Rifat Altunda¤, Türkiye’de
tek olduklar›n› Avrupa’da ise özellik-
le ‹talyanlarla yar›flt›klar›n› belir-
tiyor. 9 kiflilik ekibiyle üretimini ger-

çeklefltiren Riwak Vakum’un
öncelikli hedefi ise yurtd›fl›na
aç›lmak. Bu konuda Rusya’yla
görüflmelere bafllad›klar›n› söy-
leyen Rifat Altunda¤, son 4 ay-
d›r devam eden piyasa s›k›n-
t›s›n›n d›fl›nda finansal s›k›nt›
yaflamad›klar›n› ifade ediyor. 

Rifat 
Altunda¤
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B
az› mamullerin üzerine
CE iflareti konmas› ile ilgili
uygulamay› bafllatan 4703

say›l› çerçeve yasa 11 Temmuz
2001 tarihinde yay›mlanarak yürür-
lü¤e girmiflti. Çerçeve yasan›n ve
bu yasa ile birlikte yönetmeliklerin
yay›mlanmas›n›n üzerinden uzunca
bir zaman geçti. Bu zaman zarf›nda
öngörülen yere gelinebildi mi?

Yasa ve ilgili yönetmelikler ulusal
mevzuatta yer almaya bafllad›¤›nda,
bir grup makina mühendisi, Maki-
na Mühendisleri Odas› Ankara fiu-
besi’nde konuyla ilgili bir komisyon
oluflturup çal›flmaya bafllam›flt›k.
Konuyla ilgili çal›flmaya bafllad›¤›-
m›zda, konuyu ö¤renmenin ve ilgili
çevrelere anlatman›n yan›nda, te-
melin sa¤laml›¤› için terminolojinin
do¤ru oluflturulmas› ve ilgili terimle-
rin uygun seçilmesi konular›nda da
çaba göstermifltik. O dönemde
özellikle iki terimin üzerinde yo¤un
olarak durdu¤umuzu an›ms›yorum.
Bunlardan birincisi “CE iflareti” ve
buna ba¤l› olarak “CE iflaretlemesi”
terimleri idi. CE iflaretinin ‹ngiliz-
ce’de kullan›lan “CE Marking” teri-
minden yola ç›k›larak “marka” ol-
du¤unun düflünülmemesi için çaba
göstermifltik. Tüm yaz›l› ve sözlü
anlat›mlar›m›zda flunu söyledik: CE
yaln›zca bir iflarettir. CE bir marka
olarak alg›lanmamal›d›r. Baz› ma-
mullerin üzerine bu iflaretin konul-
mas› mevzuat gere¤i zorunludur.
Bugün CE’nin yaln›zca bir iflaret ol-
du¤u ve bu iflaretin mamulün üzeri-
ne imalatç›n›n bizzat kendisi tara-
f›ndan konaca¤›, ancak imalatç›n›n
imzal› uygunluk beyan› olmadan bu

iflaretin tek bafl›na bir anlam›n›n ol-
mad›¤› genel olarak anlafl›lm›fl du-
rumda.

O dönemde kullan›m›na ›srarla
karfl› ç›kt›¤›m›z ve dilimize yerlefl-
memesi için çaba gösterdi¤imiz
ikinci terim ise “CE belgesi’” terimi
idi. Ancak bugün “CE belgesi” teri-
minin yayg›n olarak kullan›lmakta
oldu¤unu görünce üzülüyoruz. O
dönem baflkanl›¤›n› yapt›¤›m ko-
misyonun çabalar› kuflkusuz s›n›rl›
idi ve çabalar›m›z yeterli olmad›.
Buna karfl›l›k konu ile do¤rudan il-
gili baz› kurum ve kurulufllar da bu
konuda yeterli çabay› gösteremedi-
ler. Tasar›mc› ve imalatç›lar›n e¤itil-
mesi süreci kesintiye u¤rad› ve de-
vam ettirilemedi. Örne¤in bu alan-
da kendisinden hakl› olarak çok fley
beklenen KOSGEB bir dönem yay-
g›nlaflt›rd›¤› e¤itimlerine ara verdi.
Odalar yeterli çabay› gösteremedi-
ler, baz› kurumlar ise bu alan› yal-
n›zca bir para kazanma yeri olarak
görüp, yap›lan yanl›fllarla ilgilenme-
diler bile. ‹lgili bakanl›klar›n piyasa
gözetim faaliyetlerini bir türlü yay-
g›nlaflt›ramamalar› da uygulamay›
geciktirdi.

Bugün ne yaz›k ki yayg›n olarak
“CE iflaretlemesi” süreci bir yerler-

den bir belge al›nmas› ile sonuçla-
nan bir süreç olarak alg›lan›yor. Bu
durumda imalatç›lar, bu nereden
al›naca¤› belli olmayan, kimin ver-
di¤i bilinmeyen bir belgenin peflin-
de koflar duruma geldiler. Hatta ta-
n›d›¤› iflletmeleri aray›p “senin CE
belgen varm›fl, ihracat›mda kullana-
bilir miyim?” diye soranlar›n oldu-
¤unu iflitiyoruz.

Durumu bir kez daha, k›saca ve
bafll›klarla ilgilenenlere duyurmak
gerekirse:

- “CE belgesi” diye bir belge
yoktur. 

- CE yaln›zca bir iflarettir ve bu
iflaret ürünün üzerine imalatç›s› ta-
raf›ndan ilifltirilir. Bu iflaret mamulü
pazara arz eden ve bunun sorumlu-
lu¤unu alan taraf›n imzal› beyan› ile
birlikte geçerlidir (genellikle CE bel-
gesi olarak adland›r›lan belgenin
burada bahsedilen uygunluk beyan›
oldu¤unu ben de zamanla ö¤ren-
dim).

- Yüksek riskli olmayan ürünlerin
üzerine CE iflareti koymak daha
kolayd›r. Bu ürünlerde e¤er imalat-
ç› ürününü ilgili teknik düzenleme-
lere (direktif) uygun tasarlay›p imal
etti¤ini biliyorsa, ürünle ilgili her
türlü sorumlulu¤u alabilece¤ini ön-

görüyorsa, bir yerden izin almadan,
uygunluk beyan›n› yaz›p imzalaya-
rak, CE iflareti koydu¤u ürünü piya-
saya arz edebilir (bu uygulama ge-
nellikle özbeyan – self declaration –
olarak bilinir. 

- Buna karfl›l›k baz› ürünlerin kul-
lan›m› s›ras›nda daha yüksek riskle-
rin varl›¤› söz konusu oldu¤u için,
ürünün piyasaya arz›ndan önce
ürün ile ilgili bir onaylanm›fl kurulu-
flun – notifed body – onay› istenir. 

- Baz› ürünlerde ise, uygun bir
kalite yönetim sisteminin kurulmas›
ve bu sistemin o alanda akredite
edilmifl bir onaylanm›fl kurulufl
taraf›ndan sertifikaland›r›lmas› is-
tenir.

- Bir çok durumda imalatç›ya bu
yollardan (bu yollar›n her birine
modül de denmektedir) uygun
olan›n› seçme olana¤› da verilmifl-
tir.

Bu durumda bir imalatç›ya düflen
birinci görev, bir CE belgesi pefline
düflmek de¤il, pazara arz edece¤i
ürünle ilgili yukar›da özetle bah-
sedilen yollardan hangisini iz-
leyece¤ini bilmektir. Bunu bilmenin
yegane yolu ise “Yeni Yaklafl›m
Direktifleri” olarak bilinen, CE
iflaretlemesi isteyen direktif (yönet-
melik)leri okumak ve anlamakt›r.
Bu yönetmelikler yukar›daki yollar-
dan hangilerinin izlenebilece¤ini
(uygunluk de¤erlendirme yolunu)
anlatmaktad›r. Bu yönetmelikler il-
gili bakanl›klar›n sayfalar›nda yer
ald›¤› gibi, isteyen internetteki
arama motorlar›n› kullanarak
mamulü ile ilgili yönetmeli¤e kolay-
l›kla eriflebilir.

Atila ÇINAR
acinar@etik.com.tr

“CE BELGES‹”

TTürk – Fas Dostluk Derne¤i yöneticileri
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›’n› ziyaret
etti.  Fas Büyükelçisi Abdullah Zagour ve

Dernek Baflkan› Cahit Yürüker’in aralar›nda
bulundu¤u heyette Lütfü Do¤an, Necdet Özgen,
Yusuf Tekin, Salah Oukhay, Hassane Adurach,
M.Chakib Beelmalih, Mohammed Taha yer ald›.
Fas-Türk Dostluk Derne¤i ile  Ostim OSB
aras›nda Fas’la baflta “Ostim modeli” olmak
üzere, sanayi ve mesleki hangi alanlarda ifl
birli¤i yap›labilece¤i konular› görüflüldü. 

OOST‹M OSB, Kore Kalk›nma Ensti-
tüsü (KDI) temsilcileri, Türki-
ye’deki KOB‹’lerin inovasyon alt-

yap›lar›n› ölçmek amac›yla Devlet Plan-
lama Teflkilat› (DPT) ile yürüttükleri
proje kapsam›nda inceleme yapmak için
Ostim’deydi. 

Güney Kore üniversitelerinin akade-
misyenlerinden oluflan grup, OST‹M ta-
n›t›m filmini izledikten sonra Hezarfen
Projesi’yle ilgili bilgi ald›lar. OST‹M’den
çok etkilenen Konkuk Üniversitesi ö¤re-
tim üyesi Doç. Chaisung Lim, Ostim’de-
ki sistemin Güney Kore’de kurulmufl sa-
nayi bölgelerinin sistemlerinden daha
iyi oldu¤unu ifade etti. 

Lim’in OST‹M modelinin baflka bölge-
lere aktar›lmas› ile ilgili sorusuna ise,
OST‹M OSB Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n “Kesinlikle baflka bölgelere
de aktar›labilir. Biz buradaki tecrübele-
rimizi hem Türkiye’de hem de yurtd›fl›n-
da benzer yerlerin kurulabilmesi için
paylafl›yoruz. Ostim modelini uyarla-
mak için, Türkiye’den çok yurtd›fl›ndan
talep var; özellikle Sudan, Nijerya ve
Azerbaycan’la bu konuda çal›flmalar›m›z
var” fleklinde yan›t verdi. Kore’yi çok ilgi
çekici buldu¤unu ve en yak›n zamanda
ziyaret etmek istedi¤ini belirten Ayd›n,
Güney Kore’deki h›zl› de¤iflimin sihrini
merak ettiklerini de dile getirdi. 

KDI temsilcileri Ostim’i ziyaret etti

Türk-Fas dostluk 
derne¤i Ostim’de
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ÜÜ
stün Zekâl› ve Yetenekli Ço-
cuklar Derne¤i’nin (ÜZÇEY-
DE) yürüttü¤ü “liderlik ens-

titüsü” program› çerçevesinde
söylefliler yap›l›yor. Her biri kendi
alan›nda lider olan kiflilerin ko-
nuk oldu¤u programa OST‹M Yö-
netim Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n’da kat›ld›.

Konuflmas›na Ostim Organize
Sanayi Bölgesi hakk›nda ön bilgi
vererek bafllayan Ayd›n, organi-
zasyonlar›n ve ortaya konan bafla-
r›lar›n arkas›nda sadece yetenek
de¤il, özverinin ve eme¤in de bu-
lundu¤unu çeflitli örneklerle an-
latt›. Herkesin mutlaka bir hedefi-
nin olmas› gerekti¤ini, hedefi ol-
mayan yelkenliye hiçbir rüzgar›n

faydas›n›n olmad›¤›n› vurgulayan
Ayd›n çocuklara, “olup biteni izle-
me ve kabullenme yerine proaktif
olun” önerisinde bulundu. Ekono-
mide küresel ölçekte büyük bir
yar›fl oldu¤unu, vahfli bir sistemin
iflledi¤ini söyleyen Ayd›n, “Kaza-
n›lm›fl her yar›fl mutlu etmeyebi-
lir. Bu tür ac›mas›z yar›fllar›n çok
say›da ma¤duru olabilir. Kat›lan
herkesin mutlu olaca¤› yar›fllar
kurgulamal›y›z” diye konufltu.

Ayd›n daha sonra çocuklar›n
“Çin ekonomisi sahiden tehdit un-
suru mu?”, “Yüksek faiz üretimi
nas›l etkiliyor?”, “Kurumunuzda
çal›flanlar› nas›l motive ediyorsu-
nuz?”, “Üretti¤iniz ürünleri sata-
bilmek için rakiplerinizden farkl›

neler yap›yorsunuz?” , “Devlet
destek oluyor mu?”, “Sanayicile-
rin gelece¤ini nas›l planl›yorsu-
nuz?” gibi sorular›na yan›tlar ver-
di.

Türkiye’nin çeflitli illerinden
gelen çocuklara Ostim Vakf› yay›-
n› olan seçilmifl didaktik hikâyele-
rin yer ald›¤› “Hayata Dair” adl›
kitaptan da birer adet da¤›t›ld›. 

ÜZÇEYDE’nin “liderlik enstitü-
sü” program›na daha önce pek
çok devlet adam›, gazeteci, bilim
adam›, sanatç›, sendikac› ve sivil
toplum örgütü liderinin konuflma-
c› olarak kat›ld›¤›n› vurgulayan
yetkililer flu görüflü eklediler:

“Program kapsam›nda, ülke-
mizin geliflimine, kendi alanlar›n-

da katk›s› olan, lider-
ler ve uzmanlar ile
gençlerimizin bulufl-
mas› sa¤lanacakt›r. 

Bu buluflmalar›n,
toplumsal duyarl›l›¤a
sahip yetenekli lider-
leri yetifltirmeyi amaç-
layan bir çerçevesin-
de, iki tarafl› pozitif
bir de¤iflimin olufl-
mas›na olanak
tan›yaca¤›n› öngör-
mekteyiz. Gençlerimiz
liderlerin ve uzman-
lar›n deneyimlerinden
faydalan›rken, liderler
ve uzmanlar da genç-
lerimizin dinamizmi,
öncelikleri ve gelecek
projeksiyonlar› hak-
k›nda bilgi sahibi
olabileceklerdir.”

G
eçti¤imiz hafta Ankara Ticaret
Odas›nda inflaat sektörü ameli-
yat masas›na yat›r›ld›. Ve sektö-

rün sorunlar› sektör temsilcileri ve sivil
toplum örgütlerinin
baflkanlar› taraf›n-
dan enine boyuna
tart›fl›ld›. 

ATO Baflkan› Si-
nan Aygün’ün yö-
netti¤i toplant›ya;

Tüm Emlak Mü-
flavirleri Federasyo-
nu Baflkan› Ali
TAYLAN, Ankara
Ticaret Odas› Mec-
lis üyeleri Süley-
man USLU, Erdo-
¤an YILDIRIM, TOBB ‹nflaat yap›mc›-
lar› sektör Meclisi Baflkan Vekili Sacit
GÜRAN, ATO Baflkan vekili Salih
BEZC‹, Birleflik ‹nflaat Müteahhitleri
Federasyonu Baflkan› Mustafa fiAH‹N,
Tüm ‹nflaat Müteahhitleri Federasyonu
Baflkan› Tahir TELL‹O⁄LU, Tesisat
‹nflaat Sanayi Malzemecileri Derne¤i
Baflkan› Emin AYAR ve TÜS‹AV Bafl-
kan› Veli SARITOPRAK kat›ld›lar.

DERT B‹R DE⁄‹L
‹nflaat sektörünü temsil eden bafl-

kanlar›n dile getirdi¤i bafll›ca sorunlar›
ATO Baflkan› Sinan AYGÜN afla¤›da-
ki gibi s›ralad›:

1- Dünya hammadde piyasalar›nda-
ki yükselifle paralel olarak, özellikle de-
mir ve sac ürünlerindeki ihracat›n etki-
siyle, sektör yüzde 50’leri aflan bir ma-
liyet art›fl› ile karfl› karfl›yad›r. ‹nflaat
maliyetleri içerisinde yüzde 13 pay›
bulunan demir fiyatlar›ndaki art›fl yüz-
de 70’leri bulmufltur.

2- Dünya genelindeki ekonomik hu-
zursuzlu¤un yan› s›ra, siyasi ve ekono-
mik istikrars›zl›k, rakamsal büyüklük
olarak ciddi ölçülerdeki inflaat ve ko-
nut yat›r›mlar› üzerindeki bask›s›n› his-
settirmeye bafllam›flt›r. Bu ba¤lamda
faiz oranlar›ndaki art›fl ve azalma e¤ili-
mine giren konut kredisi kullan›m› da
sektörü olumsuz etkilemektedir. Bu
bask›n›n azalmas› için sektörün önünü
açacak tedbirler, bir an önce al›nmal›-
d›r.

3- Bu ülkenin tafl tafl üstüne koyan
en önemli sektörü durumundaki inflaat
sektörünün temsilcileri olarak, kendisi
de eski bir müteahhit olan TOK‹ Bafl-
kan›n›n “Hiçbir ifl beceremeyen adam
gelip müteahhit oluyor” fleklindeki
sözlerini esefle k›n›yoruz.

4- Bizler, inflaat sektörü olarak, TO-
K‹’nin ucuz konut üretip dar gelirliyi
konut sahibi yapmas›na karfl› de¤iliz.
Bizler, TOK‹’nin kimi uygulamalar›n-
daki haks›z rekabete karfl›y›z. Bizim
beklentimiz, TOK‹’nin devlet deste¤i
ile ticaret yap›p para kazanmas› de¤il,
sosyal konut üretilmesine adilane bir
biçimde arac›l› etmesidir.

5- TOK‹ s›rt›n› devlete dayam›fl,
müteahhitlik sektörünü hallaç pamu¤u
gibi at›yor. TOK‹ ‘nin Devlet güven-
cesinde olman›n verdi¤i bu imkanlarla
ucuza daire üretti¤i san›l›yor. Oysa ay-
n› koflullar müteahhitlik sektörüne de
sa¤lansa, sa¤l›kl› bir k›yaslama yapma
imkan› ortaya ç›kacakt›r.

Veli Sar›toprak
velisaritoprak@gmail.com

‹nflaatç›lar›n 
feryad›AAnkara Sanayi Odas› (ASO)

Baflkan› Nurettin Özdebir,
Merkez Bankas› Baflkan› Dur-

mufl Y›lmaz’a yapt›klar› ziyaret ko-
nusunda, “Temel olarak anlaflama-
d›k, ama faizle mücadele konu-
sunda Merkez Bankas› Baflkan›-
m›zla anlaflamad›k” dedi.

Özdebir, Merkez Bankas›’n›n,
“Ne pahas›na olursa olsun enflas-
yonla mücadele edece¤iz” görü-
flünde oldu¤unu kaydederek, “Biz
de diyoruz ki, biz de ayn› fleyi isti-
yoruz. Ancak sizin yapt›¤›n›z bu ifl-
ler bizim maliyetlerimizi yükselt-

meye bafllad›. Bizim istihdam ya-
ratmam›z, ülkeyi zenginlefltirme-
miz laz›m. Bunun da yolu üretim-
den geçer. Art›k burada yap›lmas›
gereken iflleri d›flar›da yapt›rmaya
bafllad›k” diye konufltu.

ASO Baflkan› Özdebir, Özlem
Do¤aner Baflkanl›¤›ndaki Ekonomi
Muhabirleri Derne¤i (EMD) Yöne-
tim Kurulu üyelerini kabulünde,
Merkez Bankas› Durmufl Y›lmaz’a
yapt›¤› ziyarete iliflkin bilgi verdi.
Özdebir, yurt içi yurt d›fl› ayr›m›-
n›n kalmad›¤›n›, yurt içinde ki-
minle rekabet ediliyorsa yurt d›-
fl›nda da onunla rekabet edildi¤ini
söyledi. Özdebir, “Yani burada bir
haks›zl›k var. Bask› alt›nda tuttu-
¤un YTL ile bize haks›zl›k yap›yor-
sun. Belki bizim iflletmelerimizin
ifl yapmas›, büyümesi, geliflmesi,
kendi sermaye birikimi yapmas›
laz›m ki teknolojisini, ürününün
teknolojisini gelifltirebilsin, yeni
fleyler yapabilsin. Ama sen buna
f›rsat vermiyorsun” dedi.

Özdebir, yüksek faiz nedeniyle
reel sektörün çok zor duruma gir-
di¤ini dile getirerek, ziyarete ilifl-
kin flunlar› ifade etti:

“Binlerce KOB‹ Türkiye’nin flart-

lar›yla yaflamak mecburiyetinde-
ler. Onlar›n da Türkiye flartlar›yla
ayaklar› üzerinde durabilmeleri la-
z›m. ‘Üretimin yüzde 95’ini sa¤la-
yan o firmalar› düflünmemiz la-
z›m’ dedik. Merkez Bankas› Baflka-
n› da ‘Evet onlar da s›k›nt› yaflaya-
caklar, bir baflkas› o firmay› al›r
çal›flt›r›r. Uzun dönemde refaha
ulaflt›¤›m›z zaman’ dedi. Merkez
Bankas› enflasyonla mücadelede
kesin ve kesin kararl›. Ama bura-
daki araçta anlaflam›yoruz. Mer-
kez Bankas›’n›n kullanabilece¤i
çok araç var. O da diyor ki, ‘Evet
yap›lacak çok ifl var. Biz üzerimize
düflen görevi yap›yoruz. Asl›nda
yap›sal reformlar›n bir an önce ha-
yata geçirilmesi, sizlerden daha az
vergi al›nmas›, istihdam üzerinde-
ki yüklerin azalt›lmas›, bürokrasi-
nin azalt›lmas›, sizin daha rahat
çal›flabilece¤iniz imkânlar›n yara-
t›lmas› laz›m. Benim üzerime dü-
flen ekonomik olarak enflasyonsuz
ortamda gelecekten önümüzdeki
günlerde bu fiyatlar artar m›, dal-
galanma olur mu olmaz m› korku-
su yaflamadan ifl yapaca¤›n›z orta-
m› sa¤lamak. Gerisi de Hükümetin
almas› gereken tedbirlerdir’ diyor.”  

Özdebir Merkez Bankas› ile anlaflamad›

Üstün zekâl› çocuklara liderlik dersleri
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11986 y›l›nda kurulan Temesist
Depo ve Raf Sistemleri, Ar-Ge
çal›flmalar›na verdi¤i önemle de-

po ve raf sistemlerindeki pazar pay›n›
sürekli art›r›yor. A¤›rl›kl› olarak oto-
motiv, g›da, lojistik, ambalaj, makine
ve matbaa gibi sektörlerine hizmet
veren Temesist, Türkiye’de giydirmeli
raf sistemiyle depo inflaat›n› komple
yapabilen iki firmadan biri konumun-
da. Bu sistem çok detayl› statik he-
saplamalar gerektirdi¤i için çok has-
sas ve zor bir alan, fakat buna karfl›n
infla süreci çok daha h›zl› ve ekono-
mik olarak gerçeklefltirilebiliyor, çün-
kü tafl›y›c› kolon yerine, raf kolonlar›
kullan›l›yor. Bugüne kadar Toyota,
Tüprafl, Coca Cola, Arçelik, Vestel,
Avea, G›daSA,  Assan, Ülker, Filli Bo-
ya (Betek), Yurtiçi Lojistik, Aras Lojis-
tik, fiiflecam, Evyap, Çanakkale Sera-
mik gibi önemli kurumlar›n raf sis-
temlerinin yan› s›ra Turkcell’in 20 bin
metrekarelik arflivini infla etti. 

“Türk sanayisinin yükünü rafa kal-
d›r›yoruz” diyen Temesist’in Genel
Müdürü Halil ‹brahim Gül; depola-
r›nda maksimum alandan faydalan-
mak isteyen flirketler için depo raflar›
kullanman›n kaç›n›lmaz oldu¤unu
belirtti. Depolar›n mutlaka uzmanlar-
ca tasarlanmas› gerekti¤i üzerinde

duran Gül “Uzmanlarca tasarlanma-
m›fl olan bir depo ve içindeki raf sis-
temleri kolayl›k yerine maliyet ve za-
rar da getirebilir. Bu da rafta mal bu-
lundurmama riskini, müflteri siparifl-

lerinde gecikme, müflteri kay›plar›,
demode ürünlerin say›s›nda art›fl,
fazla stokla çal›flma, hasarl› ürün sa-
y›s›nda art›fl, ölü stoklar›n say›s›nda
art›fl, stok maliyetlerinde fliflme gibi

sorunlara yol açabilir” dedi. Depola-
man›n, art›k ürünlerin ve hizmetlerin
üreticiden tüketiciye ulaflmas›nda et-
kin bir faktör oldu¤unu söyleyen Gül,
depolama sistemlerinin üretimde sü-
reklilik, pazar talebine göre h›zl›
ürün sevk›yat› sa¤lanmas› ve rekabet
gücü bak›m›ndan büyük önem tafl›d›-
¤›n› belirtti. 

Ankara, Bursa ve ‹zmir’de bölge
müdürlükleri bulunan Temesist, ya-
k›nda Adana Bölge Müdürlü¤ünü fa-
aliyete geçirecek. 21 y›l önce flah›s fir-
mas› olarak kurulan firma, bugün
Belçika, Fransa, Bulgaristan, Irak, Ka-
zakistan, Gürcistan, Azerbeycan gibi
ülkelere ihracat yap›yor. Türkiye’nin
en yüksek tek parça raf›n› imal eden
Temesist, 2007 y›l›nda 8000 tonluk
üretim gerçeklefltirdi. Sektördeki
pazar pay›n› h›zla büyütmeye kararl›
olan Temesist 2008 için 12 bin ton,
2009 için ise 32 bin tonluk üretim
yapmay› hedefliyor.

Temesist’in ürünleri aras›nda; a¤›r
yük palet raflar›, rack tipi raflar,
mezanin raf sistemleri, drive-in raf
sistemleri, orta ve hafif yük sistem-
leri, makaral› kayar raflar, arfliv sis-
temleri, tafl›ma paletleri ve benzeri
depolama ve istiflemede kullan›lan
tüm raf sistemleri yer al›yor. 

TEMES‹ST sanayinin yükünü rafa kald›r›yor

SSanayi sektörünün hemen
kolunu bünyesinde bar›n-
d›ran Ostim’de, zaman

zaman aralara saklanm›fl farkl›
yüzlerle karfl›laflmak da müm-
kün. Heykelt›rafl Burhan Al-
kar’›n atölyesi 1978’den beri
Ostim Sanayi Bölgesi 11. So-
kakta faaliyet gösteriyor. Hey-
kel yap›m› için arad›¤› her
malzemeyi Ostim’de bulabildi-
¤ini ve bu yüzden burada ça-
l›flman›n çok rahat oldu¤unu
belirten Alkar, özellikle atölye-
nin tepeden ayd›nlatmaya sa-
hip olmas›n›n çok önemli ol-
du¤unu ve Türkiye’de benzer
bir heykel atölyesinin daha ol-
mad›¤›n› belirtti. Atölyenin sa-
dece Ankara’daki de¤il, Türki-
ye’deki 1 numaral› heykel atöl-
yesi oldu¤unu söyleyen Alkar,
“yumruk kadar heykelden 15
tonluk an›tlara kadar her ifl bu
atölyede yap›l›r ve hiçbiri bite-
ne kadar d›flar› ç›kmaz. Bura-

n›n ikinci bir örne¤i yoktur”
dedi.  

1951 y›l›nda Gazi E¤itim
Enstitüsü Resim-‹fl Bölü-
münden mezun olan Al-
kar, daha sonra Fran-
sa’da heykel alan›nda ih-
tisas yapm›fl. Erzu-
rum’daki Aziziye An›t›,
Ankara Seymenler An›t›,
Ankara Atatürk Orman
Çiftli¤i Tar›mc› Atatürk
An›t›, TMO Hasat Sonu
An›t›, Ankara Sakarya

Caddesi Yaya Bölgesi Heykel-
leri gibi pek çok tan›nm›fl ese-
re imza atan Alkar, bugün da-
ha çok küçük heykeller üze-
rine çal›fl›yor. Bugün bir yere
an›t yap›l›rken sanat›n de¤il,
kiflisel iliflkilerin ön plana ç›k-
mas›ndan yak›nan Alkar; pey-
zaj›n, mimarinin, sanat›n art›k
çok önemsenmedi¤ini söyledi.
Alkar, bunun en büyük
sebebininse heykelt›rafllara ait
yetkin bir birli¤in olmamas›n-
dan kaynakland›¤›n› belirtti. 

Ostim için de bir an›t tasar-
lad›¤›n›, ancak daha sonra
bunun üzerine fazla gidil-
medi¤ini söyleyen Alkar,
“1978’de ben buraya ilk gel-
di¤imde otobüs, dolmufl bile
yoktu. O günden bugüne Os-
tim’de çok güzel geliflmeler ve
de¤iflmeler oldu” dedi.

Ostim’in farkl› yüzü: Burhan 
Alkar Heykel Atölyesi

SSavunma Sanayi Müsteflarl›¤› savun-
ma sektörüne yönelik üretim yapan
sanayicileri “gelecek” hedefinde bu-

luflturdu. Kara Araçlar› Endüstri Günü
ve Güç Sistemleri
Çal›fltay›’n›n aç›l›-
fl›nda konuflan Müs-
teflar Murat Bayar,
toplant› ile Türk Si-
lahl› Kuvvetlerinin
ileri teknoloji silah,
araç ve gereçlerle
donat›lmas› ve uluslararas› alanda reka-
bet edebilir bir savunma sanayi alt yap›-
s›n›n oluflturulmas›n›n hedeflendi¤ini
söyledi. 

Müsteflarl›k taraf›ndan ihtiyaçlar›n
yurt içi karfl›lanma oran›n›n art›r›lmas›n›
sa¤lamak amac›yla mevcut tasar›m, ge-
lifltirme ve üretim altyap›s›n›n güçlendi-
rilmesi ve projeler çerçevesinde yan sa-
nayi kat›l›m›n›n art›r›lmas›na yönelik fa-
aliyetler gerçeklefltiriliyor.

Bayar, her bir sektörün kendi dina-
mikleri içinde de¤erlendirilerek; sektörel
amaç ve hedefler ile uygulamaya sokul-
du¤unu bugün Türk savunma sanayinin
lokomotifi olan kara araçlar› sektörünün
geçmiflten günümüze bir analizi yap›la-
rak, gelece¤e dönük iddial› ve savunma

sanayiine örnek amaçlar belirlenmesine
çal›fl›ld›¤›n› anlatt›. “Türk Kara Savunma
Sektörünün Ulaflt›¤› Nokta ve Hedefler
Endüstri Günü” ile kara araçlar›nda ta-

sar›m, gelifltirme,
üretim ve entegras-
yon kabiliyetlerinde
dünden bugüne ula-
fl›lan nokta, ö¤reni-
len dersler, uygula-
nan politikalar›n
analizi, otomotiv sa-

nayii ve savunma sanayii iflbirli¤inde yan
sanayi pay›na iliflkin de¤erlendirmeler
ve gelece¤in resmedilmesine yönelik ko-
nular›n irdelenmesi yap›ld›.

Toplat›larda, kara araçlar›na yönelik
stratejiler, savunma Ar-Ge yol haritas› ve
Ar-Ge desteleri, kara araçlar› sektöründe
sanayi kat›l›m›, kalite faaliyetleri,
de¤iflen tahditler ›fl›¤›nda kara araçlar›n-
da modernizasyon stratejileri, savunma
sanayi kara araçlar› sektöründe özgün ve
özerk tasar›m ve üretim için mevcut
kabiliyetler ve strateji önerisi, güçle bir
kara araçlar› altyap›s› için otomotiv sek-
tör stratejisi, otomotiv yan sanayiinin
savunma sanayine bak›fl›, üniversite
sanayi iflbirli¤i gibi konu bafll›klar›nda
sunumlar yap›ld›.

Savunma sanayinde “gelecek” buluflmas›
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ÇÇ›rak E¤itim ve Ö¤retim Vak-
f›’n›n Avrupa Birli¤i proje-
leri kapsam›nda Alman-

ya’ya gönderdi¤i 8 kat›l›mc›ya
sertifikalar› verildi. ‹flletmelerin
AB düzeyinde iyilefltirilmesi için
çal›flanlara mesleki e¤itim veril-
mesi amac›n› tafl›yan projenin
kat›l›mc›lar›; Almanya’n›n Augs-
burg kentindeki çeflitli firmalar-
da torna tesviye (CNC), oto –
motor tamir ve yedek parça,

elektrik ve otomasyon iflleri ko-
nular›nda 5 haftal›k e¤itim gör-
düler. Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim
Vakf› Baflkan› ‹brahim Karakoç
projenin, mesleki e¤itimin yan›
s›ra dil ve kültür ö¤renmek,
farkl› bir kültürde çal›flma dene-
yimi edinmek için de iyi bir f›r-
sat sundu¤una de¤indi. OST‹M
OSB yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n ise, Avrupa’n›n da
Türkiye’den çok farkl› olmad›¤›-

n› belirterek Ostimli gençlerin
Avrupa’y› görmesinin özgüven-
lerini art›rmak ad›na da çok ya-
rarl› oldu¤unu söyledi. 

Salih Ayd›n, Yunus Aytekin,
Niyazi Erol, Ahmet Ergin Efendi-
o¤lu, Boray Çetin, Feyzullah
Cantürk, Ferhan Özenç ve Mu-
rat fiahin’den oluflan kat›l›mc›lar
da farkl› bir kültür ve farkl› üre-
tim tekniklerini görmekten
memnun olduklar›n› belirttiler.
Avrupa’daki disiplin ve sistemin
Türkiye’ye getirildi¤i takdirde
sanayimizin çok daha ileri bir
noktaya gelece¤ine dikkat çeken
kat›l›mc›lar, bu sistemi görmek
ad›na da projenin yararl› oldu-
¤unu vurgulad›lar. Proje
dönemindeki baflar›s›yla Alman-
ya’da çal›flt›¤› firma yet-
kililerinin de takdirini alan
Niyazi Erol, organizasyonun çok
baflar›l› oldu¤unu ve çok güzel
geçti¤ini belirterek bu imkân›
sa¤lad›klar› için OST‹M OSB ve
Ç›rakl›k E¤itim Vakf›na teflekkür
etti. 

n Birimler aras›nda
çekiflmeli ve nefleli
maçlara sahne olan
voleybol turnuvas›n-
da Ostim Kooperatifi
flampiyon oldu. Kü-
flad-Do¤algaz ekibi
ile finalde karfl›laflan
Ostim Kooperatifi ra-
kibini 3-1 yendi.
fiampiyonluk ve ‹kin-
cilik kupalar›n› OS-
T‹M Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n
takdim etti. fiampiyon
ve ikinci olan ekipler
bir arada poz ver-
diler. 

Ç›rakl›k Vakf› AB Projesini
baflar›yla tamamlad›

Voleybol’da Kooperatif flampiyon

Yaflam için… 
Kan ba¤›fll›yoruz

11
4–15–16 Temmuz 2008 Pazartesi-Sal›-
Çarflamba günleri, Ostim Organize Sana-
yi Bölge Müdürlü¤ü’nde bulunan gezici

kan alma arac›m›zda 10.00–17.00 saatleri
aras›nda kan ba¤›fl› kampanyas› düzenliyo-
ruz. Amac›m›z kan ba¤›fllamak isteyen ve kan
ihtiyac› olan
kifliler ara-
s›nda gönül-
lülük ba¤›n›
kurmak. Siz
de düzenle-
di¤imiz
kampanya-
larda ba¤›fl-
lad›¤›n›z
kanla üç ki-
flinin hayat›-
n› kurtarmak isterseniz kampanyam›za kat›-
labilirsiniz.

Bu kampanyalarda gösterdi¤iniz ilgi ve
deste¤iniz için teflekkür ederiz. 

Unutmay›n ki; KAN YAfiAM ‹Ç‹N B‹R AR-
MA⁄ANDIR.

B‹LG‹N‹Z ‹Ç‹N:
n 18–65 Yafl aras› kifliler kan verebilir.
n 50 kg üzeri sa¤l›kl› her birey, 3 ay ara ile

y›lda 4 kez kan ba¤›fllayabilir.
n Kan ba¤›fllamadan önce kan say›n›z (he-

moglobin düzeyiniz) ölçülüyor. Kan say›n›z
uygunsa doktorumuz sizi kan ba¤›fl›na yön-
lendiriyor.

n Verdi¤iniz her kan ba¤›fl›nda mutlaka
HIV (AIDS), HEPAT‹T C, Hepatit B, Frengi
(Sifilis) ve Kan grubu testi yap›l›yor.

n Kan vermeden önce yorgun, uykusuz ve
aç olunmamal›.

n Son 24 saat içinde afl›r› miktarda alkol
al›nmam›fl olmal›d›r.

n Grip, nezle gibi herhangi bir sa¤l›k prob-
lemi olmamal›d›r.

n 3 gün içinde antibiyotik kullan›lmamal›-
d›r.

n 3 gün içinde difl hekimine gidilmemifl ol-
mal›d›r. 

n Kullan›lan ilaçlar ve afl›lar doktora bildi-
rilmelidir.

n Resimli ve resmi bir kimlik belgesi (ehli-
yet, nüfus cüzdan›, vb) ibraz etmeniz kay›tla-
r›n do¤ru ve güvenli olmas› aç›s›ndan zorun-
ludur.

Kan ba¤›fllad›ktan sonraki mutlulu¤u yafla-
mak ve yaflatt›¤›n›z mutlulu¤u görmek için
sizleri kan ba¤›fllamaya davet ediyoruz.
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OOstim, AUTOMECHAN‹KA, Uluslar Aras›
Otomotiv Yedek Parça Fuar› Frankfurt-
Almanya’ya, ‹fl Gezisi Organizasyonu

Düzenliyor… 16–21 Eylül 2008

PROGRAM

n 16 Eylül 2008 - TK 1605 Ankara Frank-
furt–03.50/06:20, veya

n TK 0113 Ankara ‹stanbul - 09:00/10:05-
TK 1595 ‹stanbul Frankfurt - 12:00/14:10,
Havaalan›nda karfl›lama, Otel'e transfer ve
otele yerleflme, var›fl saatine göre ö¤leden
sonra fuar ziyaretleri.

n 17–19 Eylül 2008 -Otelde kahvalt›, fuar
ziyaretleri - Firmalarla görüflmeler,

n 20 Eylül 2008 - Otelde kahvalt› - Fuar
Ziyaretleri - Firmalarla görüflmeler, ö¤leden
sonra havaalan›na transfer, TK 1590 Frank-
furt ‹stanbul - 18:00/22:00, TK 0168 ‹stanbul
Ankara - 23:55/01:00

n ULAfiIM: Türk Hava Yollar› 
n KONAKLAMA: Otel 3 y›ld›zl›. 16–20 Ey-

lül 2008 /4 gece (oda+kahvalt›)
n ÜCRET: ‹ki kiflilik odada kifli bafl›: 1469.-

EURO                 
n Tek kifli konaklama fark›: 429.- EURO      
n Üç kiflilik odada kifli bafl›:1367.- EURO        

Dünyan›n En Çok Bilinen 
Otomotiv Yan Sanayi Fuar›:

Automechanika Frankfurt Almanya’n›n bir
numaral› Orjinal Ekipman (OEM) ve After-

market fuar› olarak bölgedeki otomotiv üre-
tim, da¤›t›m ve tamir sektörlerinin ilgili tüm
profesyonellerini bir araya getiriyor ve KO-
B‹’ler için pazarda öne ç›kma imkan› sunu-
yor. Automechanika, endüstrideki birinci,
ikinci ve üçüncü kademedeki tedarikçilerin,
yerel ve uluslararas› Müflterilerle yeni ifl f›r-
satlar› yaratmak için bulufltuklar› Avrasya’n›n
1 numaral› etkinli¤i.

Fuarda Sergilenecek ürün gruplar›:

Yedek Parça Ve Sistemler, Otomobil Sürüfl,
fiasi, Gövde, Elektrik Ve Elektronik Gruplar›
Yedek Parça Ve Bileflenleri, ‹ç, D›fl, Sürüfl, Sü-
rüfl Dinamikleri Ve Elektronik Sistem Ve Mo-
dülleri, Tamir Ve Bak›m, Araç Servisi Ve Ta-
mir, Gövde Onar›m› Ve Boyama Ekipman›,
Garaj ‹nflas› Ve Yönetimi, Aksesuarlar Ve Tu-
ning, Araç Aksesuarlar›, Özel Ekipmanlar,
Performans Sistemleri, Tasar›m Gelifltirme,
Servisler & Araç Y›kama, Araç Servis Ve
Tamir Ekipmanlar›, Karoser Tamiri Ve Boyas›,
Garaj Yap›m› Ve ‹flletmesi, Yak›t ‹kmali Ve
Bak›m›, At›k Ve Yeniden Kazan›m Ekipman-
lar› 

Bilgi ‹çin:
Derya ERDO⁄AN
Ostim OSB 
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi
312. 385 50 90 – 1315
derya@ostim.com.tr

OST‹M OSB ‹fi GEZ‹S‹ Komatek 2009
1111. Uluslararas› ‹fl ve ‹nflaat Makine, Teknoloji ve Aletleri

Fuar› Komatek Fuarlar› 2007 y›l›ndaki son tekrar›nda
27 ülkenden 395 firman›n kat›l›m› ile 8000 m2 si ka-

pal› alan 60000 m2 si aç›k olmak üzere toplam 68.000 m2’lik
alanda gerçeklefltirilmifl olup bu rakamlara göre 2007 y›l›nda
ülkemizde yap›lan en genifl alana yay›lm›fl fuar, 2007 y›l›nda
Ankara’da yap›lan en büyük fuar ve bu güne kadar yap›lan en
büyük KOMATEK fuar› olmufltur. Komatek 2007 fuar›, 18.000
kifli taraf›ndan ziyaret edilmifltir. 2009 y›l›nda da bu rakamla-
r›n artmas› planlanmaktad›r. Fuar alan› 7000 m2 kapal›, 65000
m2 aç›k olmak üzere toplam 72000 m2 ye ç›kart›lm›flt›r.

Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ümüz bu y›l SADA
Fuarc›l›k ile iflbirli¤i içerisine girmifl ve 1000 m2lik kapal› alan-
da üyeleri için uygun rakamda yer alam› yapm›flt›r. Ostimli fir-
malar›m›z alanlar›n› Bölge Müdürlü¤ümüzün Fuar biriminde
uygun rakam ve taksitlendirme imkanlar› ile yerlerini alabile-
ceklerdir. Minimum 12 maksimum 50 m2 olarak sat›fl› yap›la-
cak olan alanlar›n birim fiyatlar› afla¤›da sunulmufltur.

Planda yer alan OST‹M (veya OSB) olarak ayr›lan alanlarda
firmalara, panel, al›nl›k yaz›s›, Her 3 m2’ye 1 ayd›nlatma, 3’lü
priz ve zemin hal› kapl› olarak verilecektir. Masa, sandalye,
stant dekorasyon malzemeleri, depo – mutfak gibi talep do¤rul-
tusunda organizatörden bedeli karfl›l›¤›nda temin edilecektir.
Yerleflik firmalara ise daha küçük alanlar halinde ve stant, hal›,
mobilya ve baz› hizmetleri de içerecek flekilde kiralanacakt›r.

Stants›z olarak kiralanacak alanlarda sadece alan s›n›rlar› çi-
zilmifl olacak ve 220V luk elektrik tek noktada kat›l›mc› taraf›n-
dan sa¤lanacak bir panoya ba¤lanacakt›r. Bu alanlara kira ücre-
ti içerisinde baflka bir stant malzemesi, hal› veya hizmet sa¤lan-
mayacakt›r. Kapal› alan›n di¤er stantlar› (alan›n kenarlar›nda
kalan ve 3m derinli¤indeki stantlar) prefabrik stant konstrüksi-
yonu tamamlanm›fl, rip hal› ile kaplanm›fl, ayd›nlatmas› beher
3m_ ye bir adet 100w l›k spot ile sa¤lanm›fl ve stant isimleri
standart olarak yaz›lm›fl flekilde kiralanacakt›r. 

Baflvuru: Derya ERDO⁄AN
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi  / 385 50 90 - 1315

T
C Merkez Bankas›n›n temel
amac›, fiyat istikrar›n› sa¤la-
mak ve sürdürmektir. Bu

cümleyle her ne kadar fiyat istikrar›-
n› sa¤lamak Merkez Bankas›n›n gö-
reviymifl gibi görünse de bu, teknik
olarak mümkün de¤ildir. Çünkü
merkez bankas› fiyat istikrar›n› bo-
zamaz ki sa¤las›n. Fiyat istikrar›n›
bozan, Maliye/Bütçe politikas› ve
onun tasarlay›c›s›, uygulay›c›s› hükü-
mettir. Niçin Merkez Bankalar›na
böyle bir görev verilir? Paran›n sa-
hibi Merkez Bankas› oldu¤u için,
üretti¤i ürünün (paran›n) de¤erini de
en iyi o ölçebilir. Merkez Bankas›-
n›n fiyat istikrar›n› sa¤lamaktaki ka-
s›t, maliye/bütçe politikas›n›n fiyat
istikrar›na ne kadar zarar verdi¤inin
tespiti ile ilgilidir. Merkez Bankas›
Maliye politikas› uygulay›c›s› hükü-
mete, uygulad›¤› politika ile fiyat is-
tikrar›na zarar verdi¤ini bildirmekle
görevlidir. 

Yukar›daki aç›klamay› vücudu-
muzdan hareketle ve bir benzetme
ile daha anlafl›labilir k›labiliriz. ‹rade-
mizi Maliye/Bütçe politikas›na ben-
zetecek olursak, kalbimiz de Merkez
bankas›d›r. ‹rademizle durmadan
koflmak istersek kalbimiz bu iste¤i-
miz karfl›s›nda damarlara daha fazla
kan pompalar, nabz›m›z (kan pom-
palama say›m›z) daha h›zl› atmaya
bafllar. Ya da irademizle yanl›fl bes-
leniyorsak, damarlar›m›zda oluflan
ya¤dan dolay› vücudun gerekli yer-

lerine yeterince kan gitmesi için kal-
bimizin daha kuvvetli bas›nç (tansi-
yon) uygulamas› gerekir. Bu süreçte
doktora gitti¤imizde tansiyonumu-
zun yüksek oldu¤unu ö¤reniriz.
Tansiyon, yal›n›z bafl›na bir hastal›k
de¤ildir. Bir hastal›¤›n göstergesidir.
Hasta olan ise irademizle yanl›fl bes-
lenmektir. Yap›lmas› gereken, ira-
demizi kullan›p bu yanl›fl beslenme-
den vazgeçmektir. Hem irademizi
kullanmay›p hem de kalbimizin iyi
çal›flmad›¤› suçlamas›nda bulunmak,
ak›l tutulmas›d›r. Sebep ile sonucun
kar›flt›r›lmas› ve yeterli teknik bilgiye
sahip olmamak demektir.

Teorik olarak faizin ekonomideki
ifllevi, talebin kontrol edilmesidir.
Ekonomide afl›r› talepten fiyatlar ar-
t›yorsa faizler yükseltilerek insanlar
tüketim ile tasarruf aras›nda tasarruf
yapmaya teflvik edilir. fiayet talep
düflüklü¤ünden dolay› mal sat›lm›-
yorsa faiz oranlar› afla¤›ya çekilerek
insanlar›n borçlanma ya da yeni ya-
t›r›m yapmalar› sa¤lanarak piyasada
talep yukar›ya çekilir. Bu flekilde

ekonomi istikrar içinde yönetilmeye
çal›fl›l›r. Ancak ülkemizde faiz ne
yaz›k ki bu ifllevi ile kullan›lmaz.  Ni-
tekim son günlerde ülkemizde büyü-
me düflerken, iflsizlik artarken, talep
daralmas› varken, binlerce çek se-
net karfl›l›ks›z ç›karken Merkez Ban-
kam›z faizleri yükseltmektedir. Hâl-
buki ABD, Japonya’da ve AB’de ya
faizler düflürülmekte ya da art›r›lma-
maktad›r. Ekonomideki herhangi bir
durgunlu¤a karfl› o ülkeler faizi piya-
san›n lehine olacak flekilde afla¤›ya
çekerken bizde piyasan›n aleyhine
olacak flekilde yükseltmektedir.

Merkez Bankas› niçin böyle dav-
ranmaktad›r? Çünkü merkez banka-
s› yapt›¤› teknik çal›flmalarla ekono-
mi için esas felaketin piyasadan de-
¤il, maliye/bütçe politikas›ndan yani
hükümetten gelece¤ini düflünmekte-
dir. Faizin bir di¤er anlam› da mali-
ye politikas›n›n karne notu olmas›-
d›r. fiayet maliye/bütçe politikas›
enflasyonist de¤ilse faizler, düflük-
tür. Düflük faizden kas›t, y›ll›k % 2
ila %3 aras›nda reel faizdir. Düflük

faiz ile Merkez Bankas› hükümeti
ödüllendirir. Bütçenin enflasyonist
nitelik tafl›mad›¤›n›, sa¤lam kaynak-
larla dayand›¤›n› ve ülkenin büyü-
mesini sa¤layan etkin alanlara har-
cand›¤›n› Merkez Bankas› düflük faiz
ile teyit eder. fiayet bir ülkede reel
faizler yüksek ise hükümetin bütçe
karne notunun k›r›k oldu¤unu gös-
terir. Merkez Bankas›n›n çal›flmas›
nesneldir. Ancak Maliye/bütçe poli-
tikas› özneldir. Teknik anlamda büt-
çe Merkez Bankas›ndan geçer not
almad›¤› için faizler yükseltilmekte-
dir. 

Ülkemizin kurumu olan Merkez
Bankas›, Maliye/Bütçe politikas›na
güvenmez ve yüksek faiz yani k›r›k
not verirken Say›n Maliye Bakan›-
m›z nas›l oluyor da ‹ngiltere’de y›l›n
Maliye Bakan› seçiliyor. Ya da nas›l
oluyor da hükümetin en baflar›l› uy-
gulamas› olarak gösterilen bütçe di-
siplini Merkez Bankas›ndan geçer
not (düflük faiz) alam›yor. 

Merkez bankas› ülkedeki tüm
KOB‹ ve hane halklar›n›n aleyhine
ve fakat bütçenin/hükümetin lehine
faizleri yükseltirken Sanayi Bakan›-
m›z Merkez Bankas› uygulamalar›n›
“evlere flenlik” deyimi ile aç›klamak-
ta, Baflbakan›m›z ise enflasyonun
sebebini yüksek faiz, yani Merkez
Bankas› olarak göstermektedir. Kim
ne yapt›¤›n›n ve ne konufltu¤unun
fark›nda m›?

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Merkez Bankas› faizi 
neden art›r›yor?



TEMMUZ 2008ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 1717

ÜÜ
niversite – sanayi iflbirli¤i,
kümelendirme çal›flmalar›
kapsam›nda h›zla devam

ediyor. ‹fl ve inflaat makineleri
sektöründeki firmalar›n iyilefltir-
mesi amac›na yönelik çal›flmala-
r›n ilk ürünleri, Ç›rak E¤itim ve
Ö¤retim Vakf›nda yap›lan top-
lant›da sunuldu. 

Çankaya Üniversitesiyle ortak
yürütülen çal›flmada, firmalar›n
maliyet muhasebesi ve yerleflim
planlamas› konular›nda yaflad›k-
lar› sorunlar için çözüm yollar›-
n›n bulunmas› amaçland›. Çan-
kaya Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisli¤i Bölümü 4. s›n›f ö¤-
rencilerinin haz›rlad›¤› projeler
kapsam›nda ifl ve inflaat makine-
leri sektöründen 10 firma pilot
olarak seçildi. Çankaya Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr.
Levent Kandiller,
Prof. Dr. Ümit Yü-
ceer, Prof. Dr. Fetih
Y›ld›r›m, Yrd. Doç.
Dr. Ferda Can Çe-
tinkaya, Yrd. Doç.
Dr. Sibel Uluda¤
Demirer, Dr. Özlem
Türker Bayrak,
Ö¤r. Gör. Benhür
Sat›r ve Ö¤r. Gör.
Öncü Haz›r’›n da-
n›flmanl›k yapt›¤›

projeler yaklafl›k 8 ayl›k bir ça-
l›flma sonunda tamamland›. Ça-
l›flmalar›n sonunda sektördeki
birçok kuruluflun ürün maliyet-
lerinin gerçek de¤erlerini tah-

min etmekte zorland›¤› ve bu-
nun fiyatland›rmada sorun ya-
ratt›¤›, makine parklar›n›n ge-
nifllemesiyle yaflanan mekân s›-
k›flmas› sorunun çözümü içinse

yeniden bir yerleflim
planlamas› yap›lmas› ge-
rekti¤i sonuçlar›na
ulafl›ld›. Proje kapsam›n-
da incelenen firmalar ise
flunlar: Arel Arça¤ Elekt-
rik, Özgen Makine, Y›l-
d›r›m Mühendislik, Polat
Makina, Gülhan Kauçuk
Yedek Parça, Hidrolift ‹fl
Makinalar› ve Yedek
San., Tipisan Otomotiv,
Meka Beton Santralleri,
Palme Makine, Karke
Makine.

Kümelendirme çal›flmalar›na üniversite deste¤i
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— Anneee anneee annnee
— Efendim k›z›m.
— Ben flu elbiseden istiyorum.

Hani Barbie’li olan var ya .
— Tamam k›z›m bir ara bakar›z.
— Anne, ama hep daha sonra di-

yorsun ben flimdi istiyorum.
— Yavrum, “onu alacak kadar

paran var m›?” diye hiç sormuyor-
sun ama.

— Niye soray›m ki? Sen bana
param yok diyorsun o zaman. Asl›n-
da ben biliyorum cüzdan›nda bir sü-
rü kart var. Onlarla istedi¤ini alabili-
yorsun. Zaten o bankan›n önündeki
makina da sana istedi¤in kadar para
veriyor.

— Hay Allah öyle mi zannediyor-
sun.

— Tabii ki. Hiç beni kand›rmaya
kalkma flimdi. Ben kaç kere gözle-
rimle gördüm bunu. Bir kart var onu
yerlefltiriyorsun o da sana para veri-
yor.

— Gerçekten böyle mi düflünü-
yorsun? Harika, ne kadar güzel! Ya
da, ne kadar güzel olurdu, demeli-
yim asl›nda.

— O paralar› kim koyuyor bizim
için oraya sence? (Sihirli bir de¤nek
olabilir mi?)

— Bilmem…
— Hani ben, baban çal›fl›yoruz ya

çocu¤um, sabahtan akflama kadar,
ifle gidiyoruz ya yavrum…

Bu konuflmay› k›z›m 5 yafllar›n-
dayken yapm›flt›k diye hat›rl›yorum.
Kendisine baz› fleylerin ancak çal›fla-
rak ve emek vererek elde edilebile-
ce¤ini aktarmaya çal›flm›flt›m o za-
man. Ve tabii onun düflündü¤ü fle-
yin gerçek oldu¤u bir dünyay› da ha-
yal etmifltim. Çok keyifliydi do¤rusu.

Tatl› Cad›
fiimdi kendisi 8 yafl›nda arada s›-

rada benzeri konuflmalar yapmam
gerekiyor yine de Geçti¤imiz y›llar-
dan hat›rlad›¤›m bir dialo¤u daha
aktar›yorum size; 

Otomobil kullan›yorum o da arka-
dan bana sesleniyor.

—Anne sihir diye bir fley var m›? 
‹zledi¤i TV dizilerinden veya çizgi

filmlerden etkileniyordu. Ben de onu
biraz flafl›rtay›m istedim 

—Var yavrum.
fiaflk›n gözlerle bana do¤ru e¤ildi,

yüzüme bakt› ve;
—Gerçekten mi? Diye sordu. Yü-

zümdeki mimikleri görmek için bü-
yük çaba harc›yordu arka taraftan…

—Evet. Dedim ciddiyetle.
Nefesini tutarak benim söyleye-

ceklerimi dinledi¤ini hissediyordum.
Sonra devam ettim.

—Bu özelli¤i kazanabilmek için
çok çal›flt›m biliyor musun? Hem de
y›llarca.

— Nas›l yani senin sihirin mi var?
— Tabii ki… Bak, burnumu nas›l

oynat›yorum. E¤ildi ve burnumu na-
s›l oynatt›¤›m› yak›ndan gördü.

— Eee ne olmufl yani? 
— Sen oynatabiliyor musun? Bir

dene istersen. Ama hiç ellemeden
oynatacaks›n.

(Denedi tabii. Bu hiç kolay de¤il-
dir. Belki siz de denemiflsinizdir…) 

Yaa gördün mü? Ben sana daha
önce de söyledim. Bunu herkes ya-
pamaz ben üzerinde çok çal›flt›m,
y›llarca.

— Ne oluyor sanki bununla?
— Aaa tabi sen bilmiyorsun yok

o dizi televizyonda flimdi. Eskiden
yani ben senin yafllar›ndayken “Tatl›
Cad›” diye bir dizi vard›. O tatl› cad›
bir anneydi. T›pk› benim gibi. Ad›
da yan›lm›yorsam Samantha’yd›.
Tatl› Cad›, sadece ne istedi¤ini belir-
ler, hafifçe burnunu oynatt›¤›nda in-
sanlar› k›l›ktan k›l›¤a çevirebilir, or-
tadan kald›rabilir veya ne isterse ona
sahip olabilirdi. Burnunu oynatt›¤›n-
da istedi¤i giysiler, yemekler… Ne
isterse, hepsi an›nda gerçeklefliyor-
du. 

(Bir TV dizisinden bahsetti¤imi
anlay›nca bizimkinin surat› as›ld› ta-
bii. Ben devam ettim anlatmaya…) 

‹flte yavrum o zamanlar ben de
burnumu ellerimle dokunmadan oy-
natabilirsem istedi¤im her fleye an›n-
da kavuflabilece¤imi düflünüyordum.
Çal›flt›m çal›flt›m çal›flt›m. Bu gücü
elde edebilmek için öyle çok burnu-
mu oynatt›m ki, her akl›ma geldi¤in-
de bu çal›flmay› yapt›m. Kaç kere
denedi¤imi hat›rlam›yorum… ‹flte bu

azimli çal›flmalar›m sayesinde bu
gün bile bu ayr›cal›kl› özelli¤e sahi-
bim.

— Ne ayr›cal›¤› anne, hani? Hiç
bir fley olmuyor. Oynat›yorsun da
ne fark ediyor sanki? Yani sihir diye
bir fley yok. Onu mu anlat›yorsun
bana.

Yoo ben bafltan beri sihir oldu¤u-
nu söylüyorum sana. Bu konuda
ciddiyim. Ben ayr›cal›kl› oldu¤umu
düflünüyorum tabii ki. Çünkü burnu-
mu oynatarak mucizeleri nas›l ger-
çeklefltirebilece¤imi ö¤rendim. Bak
iflte görüyorsun. Dingi dingi dingi
ding! 

Nas›l m› yapt›m? Bunu yürekten
istedim ve hayal ettim. Her gün ça-
l›flt›m. O kadar çok denedim ki bir
süre sonra, burnumu oynatabilmek,
sonunda elde edece¤im sihir gücün-
den de önemli olmufltu. 

Baflard›¤›mda ise çok mutlu ol-
mufltum ve tabii bu süreçte insanla-
r›n sahip oldu¤u o müthifl sihir gücü
hakk›nda çok fley ö¤renmifl oldum.
Hayaller sihirsiz baflar›lmaz.

Benim sihirim flöyle gerçeklefliyor
k›z›m:

Bir fleyin olmas›n› çok istedi¤im-
de önce bir burnumu oynat›yorum
(dingi dingi dingi ding!). Bu bana bir
fleyleri derinden istemenin ne oldu-
¤unu, mücadele ruhunu ve sabr› ha-
t›rlat›yor. Gülümsüyorum, ard›ndan
olmas›n› istedi¤im fley için çal›flmaya
bafll›yorum. “Anne böyle sihir olur
mu? ‹stedi¤inin hemen olmas› la-
z›m” dersen… 

Ben de flöyle söylerim: Zaman
dedi¤in nedir ki? Tüm bu çabalar
sonucunda elde ettiklerimle ilgili ge-
riye bakt›¤›mda sadece bir AN’›m›

Gülhan BERKMAN

-Anne… Sihir diye 
bir fley var m›?

OODTÜ Teknokent, aktif olarak rol
ald›¤› Avrupa Birli¤i (AB)proje-
leriyle Türkiye'nin teknoloji ge-

lifltirme ve üretimine destek oluyor.
Bugüne kadar 7 ayr› çerçeve progra-
m› projesinde yer alan ODTÜ Tekno-
kent, AB Komisyonu'ndan 1 Milyon
302 bin Euro ödene¤i Türkiye'ye ka-
zand›rd›.

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü
Mustafa K›z›ltafl yapt›¤› aç›klamada,
proje maratonuna 2004 y›l›nda 1.6
milyon Euro bütçeli IRC-Anatolia ile
bafllayan ODTÜ Teknokent’in, 2005
y›l›nda ise Türkiye'nin ilk bölgesel
inovasyon stratejisi projesi olan 572
bin Euro'luk RIS-Mersin'de yer ald›¤›-
n› hat›rlatt›. Her iki projenin de bu y›l
içinde tamamland›¤›n› belirten K›z›l-
tafl, "Koordinatör olarak görev ald›¤›-
m›z bu iki proje ODTÜ Teknokent'i AB
komisyonu nezdinde güçlü bir bilinir-
li¤e kavuflturdu" diye konufltu.

25 ÜLKEYLE ‹fiB‹RL‹⁄‹

K›z›ltafl, 6. Çerçeve Program› dâhi-
linde befl ayr› projede daha görev al-
d›klar›n› ve 25 ülkeden 53 farkl› or-
takla iflbirli¤i çal›flmalar› da yürüttük-

lerini söyledi. K›z›ltafl, ISMersin ve
IRC-Anatolia'ya ek olarak NICE, IP-
4inno, SMEinnov8Gate, ResIST ve
SINCERE adlar›n› tafl›yan uluslararas›
nitelikteki projelerde, ‹ngiltere, Al-
manya, Belçika, ‹spanya gibi AB üyesi
ülkeler ile Mozambik, Güney Afrika
Cumhuriyeti ve ABD gibi baflka k›ta-
lardan ülkelerin yer ald›¤›n› kaydetti.
K›z›ltafl flöyle devam etti:

"Halen sürmekte olan bu befl proje-
nin toplam bütçesi 8.9 milyon Euro.
AB Komisyonu taraf›ndan verilen des-
tek ise 5.2 milyon Euro. ODTÜ Tekno-
kent'in toplam bütçedeki yeri ise 566
bin 700 Euro tutuyor. IRC Anatolia ve
RIS Mersin de kat›ld›¤›nda, ODTÜ
Teknokent yürüttü¤ü Çerçeve Progra-
m› projeleri sayesinde AB komisyo-
nundan 1.3 milyon Euro'yu aflan bir
ödene¤i Türkiye'ye kazand›rm›fl bulu-
nuyor." Projelerle yürütülen çal›flma-
lar›n da çok yönlü oldu¤una dikkat
çeken K›z›ltafl, bu sayede sadece OD-
TÜ-Teknokent firmalar›n›n de¤il, ‹ç
Anadolu bölgesindeki KOB‹'lerin de
kendilerini yurtd›fl›nda tan›tma f›rsat›
bulduklar›n› ve uluslararas› platform-
larda iflbirlikleri kurma flans› yakala-
d›klar›n› ifade etti. 

ODTÜ-TEKNOKENT’‹N 
AB başarısı

MMaliye Bakan› Kemal Unak›-
tan, vergi borçlular›na kolay-
l›k getirilece¤i ol-

mad›klar›n› bildirerek,
“Vergi borcu olanlar
borçlar›n› ödesin, kesin-
likle af yok” aç›klamas›
yapt›.

Bakan Unak›tan yap-
t›¤› yaz›l› aç›klamada,
kamu alacaklar›n›n za-
man›nda ödenmesinin
zorunlu oldu¤u, borçla-
r›n› ödemeyenlerden bu
alacaklar›n “cebri icra”
yoluyla tahsil edilece¤i-
ni belirtti. Son günlerde kamu-
oyunda vergi aff› beklentisi oluflma-
ya bafllad›¤›na iflaret eden Unak›-
tan, böyle bir çal›flman›n ise yap›l-
mad›¤›n›, bunun tam tersine ala-
caklar›n takibine h›z verildi¤i, bu
nedenle vergi borcu olanlar›n ba¤l›
bulundu¤u dairelerle irtibata geç-
melerinin kendi ç›karlar›na oldu¤u-
nu anlatt›.

Bakan Unak›tan, Amme Alacak-
lar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Ka-
nun’da de¤ifliklik yapan son yasay-
la, bir yandan alacaklar›n daha h›z-
l› tahsiline yönelik, di¤er yandan da

borçlar›n› ödemek isteyen mükel-
leflere kolaylaflt›r›c› nitelikte dü-

zenlemeler getirildi¤ini
ifade etti. Son düzenle-
melerle borç tutar› 50
bin YTL’ye kadar olan
mükelleflere borçlar›n›
teminat koflulu arama-
dan taksitlendirme ola-
na¤› sa¤land›¤›na iflaret
eden Unak›tan,  borç
tutar›n›n bunun üzerin-
de olmas› durumunda
ise aflan k›sm›n yar›s›
kadar teminat al›narak
taksitlendirme yap›la-

bilece¤ini hat›rlatt›. Unak›tan, çok
zor durumda olan mükelleflere ön-
ceden 24 aya kadar taksitle borçla-
r›n› ödeme imkan› verilebilirken,
durumlar› uygun olan mükelleflere
36 aya kadar taksit imkan› sa¤la-
yan yasal düzenlemenin de yap›ld›-
¤›n› belirtti. 

Maliye teflkilat›n›n borcunu öde-
mek isteyen mükelleflere yard›mc›
oldu¤unu ifade eden Unak›tan, ge-
tirilen bu kolayl›klara ra¤men bor-
cunu ödemeyenlerin ise hiçbir bi-
çimde takipten kurtulamayaca¤›
uyar›s›nda bulundu.

Vergi borcu olan ödesin
kesinlikle af yok
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S
erbest piyasa, ürünün fiyat›n›n
al›c› ve sat›c›n›n karfl›l›kl› ola-
rak anlaflmas›yla belirlendi¤i,

arz ve talebe d›flar›dan müdahale
yap›lmayan bir piyasad›r. Serbest
piyasa ekonomisinin temelinde öz-
gür irade vard›r. Bu anlamda ser-
best piyasa ekonomisi demokrasi ile
birlikte an›l›r. Çünkü halk›n kendisi-
ni yönetme iradesinin ad› demokra-
si oldu¤una göre hem serbest piya-
sa ekonomisinde hem de demokra-
side bireyin iradesi ipotek kabul et-
memektedir. Bu nedenle serbest pi-
yasa ekonomisinin tersi olan kat›
planlaman›n yap›ld›¤› ekonomilerde
üretim, da¤›t›m ve fiyatland›rma ka-
rarlar› hükümetin (ya da kamusal
otoritenin) kontrolü alt›nda al›nmak-
tad›r. Yak›n tarihe ve çevremize
bakt›¤›m›zda kat› merkezi planla-
mayla yönetilen ülkelerde iflin do¤a-
s› gere¤i siyasi sistem de demokrasi
olmam›flt›r. Merkezi planlama flah›s
ya da parti diktatörlüklerinde uygu-
lama alan› bulmufltur. Dolay›s›yla di-
yebiliriz ki serbest piyasa ekonomisi
ekonomik alanda özgür irade ve
serbestlik gerektirirken, demokrasi
de idari ve siyasi alanda iradenin
serbestçe kullan›lmas›n› gerektir-
mektedir. 

Serbest piyasa ekonomisinin hâ-
kim oldu¤u ülkelerde kamu sektörü
tüm kurum ve kurallar›yla özel sek-
törün geliflmesine ve piyasa flartlar›-
n›n sa¤l›kl› olarak oluflmas›na çal›fla-
cakt›r. Mesela karar verici konumda

bulunan yetkililerimizin özel sektö-
rün dövizle borçlanmas›n›n tehlikeli
boyutlara ulaflt›¤›ndan, insanlar›n ta-
sarruflar›n› dövizde tutmalar›ndan,
yüksek faizden veya düflük kurdan
ya da kay›t d›fl› ekonomiden flikayet
etmeleri asl›nda ülkeyi iyi yönetemi-
yoruz itiraf›d›r. Çünkü ülkeyi yöne-
tenlerin amac› kamu sektörünü yö-
netmek de¤ildir. Elbette yönetici
otorite kamu sektörü üzerinde do¤-
rudan müdahale yetkisine sahiptir.
Ancak amaç bu do¤rudan yetkinin
de yard›m›yla tüm ülkeyi yönetmek-
tir.

Yönetici otoriteye kamu sektörü
üzerinde do¤rudan müdahale yetki-
sini veren en önemli araç bütçe ka-
nunudur. Bütçe, ülkeyi yönetenlerin
hangi harcamalar› yapt›¤›n› ve bu
harcamalar› hangi gelirlerle karfl›la-
d›¤›n› gösterir. Sürekli dile getirildi¤i
üzere ülkemizi yönetenler, gelir üze-
rinden do¤rudan vergi tahsil edeme-
dikleri için tüketim üzerinden dolayl›
olarak vergiye yüklenmektedir.
KDV, ÖTV, ÖTV’nin KDV’si der-

ken harcamalar üzerinden al›nan
vergiler gittikçe artan fliddette ser-
best piyasan›n dengesini bozmakta-
d›r. Otomobil, akaryak›t, elektrik,
iletiflim, tütün gibi günlük tüketimi-
mizin içinde yer alan vergi yükü,
maliyetlerin sürekli artmas› demek-
tir. Di¤er deyiflle vergi yükündeki bu
art›fl serbest piyasa mekanizmas›na
merkezi bir müdahale anlam› tafl›-
maktad›r. Bu da üretim, tüketim ve
yat›r›m konular›nda rasyonel ve pi-
yasan›n gerektirdi¤i kararlar›n al›n-
mas›n› engellemektedir. Peki bu
vergi gelirleri ile yöneticilerimiz ne
yapmaktad›r? Güvenlik, sa¤l›k, e¤i-
tim, enerji gibi konularda personel
istihdam etmekte, yat›r›mlar yap-
makta, politikalar oluflturmaktad›r. 

Piyasaya kamunun müdahalesi
genel bütçe ile s›n›rl› de¤ildir. Yerel
yönetimlerin ald›¤› muhtelif vergi ve
harçlar da gerek bireysel gerekse
kurumsal olarak maliyetlerimizi do¤-
rudan art›rmaktad›r. 

Genel ve yerel idareler d›fl›nda
baz› kamu kurumlar›na ödedi¤imiz

paylar da piyasaya do¤rudan müda-
hale anlam› tafl›maktad›r. Mesela
elektrik faturalar›nda TRT için yap›-
lan %2’lik kesintiyi serbest piyasa
mant›¤› içinde de¤erlendirebilir mi-
yiz? Veya konut piyasas›nda TO-
K‹’nin imtiyazl› ve aktif oyuncu ola-
rak yer almas› sektördeki rekabeti
ve fiyat oluflumunu nas›l etkilemek-
tedir? 

Buraya kadar verdi¤imiz örnek-
lerde ülke içi müdahalelerle serbest
piyasa ekonomisinin sa¤l›kl› gelifl-
mesinin nas›l engelledi¤ini anlatma-
ya çal›flt›m. Ancak esas tehlike dü-
flük döviz kuru politikas› ile serbest
piyasa ekonomisine yap›lan müda-
hale ki bu yerli üretimi yok eden bir
haks›z rekabet unsurudur. Kendi yö-
neticilerimiz yabanc› sermayeyi, ya-
banc› krediyi, yabanc› ürünü ülke-
mizde daha cazip ve ucuz hale ge-
tirmektedir ki serbest piyasa ekono-
misine hem de ülke aleyhine yap›-
lan en ciddi müdahale budur.

Asl›nda ana sorun kamu otorite-
sinin vergi almas› ya da de¤iflik ku-
rumlar› kullanarak sosyal ve ekono-
mik hayata müdahale etmesi de¤il-
dir. Esas mesele bu politikalar›n ser-
best piyasa ekonomisindeki do¤al
dengeyi bozup bozmad›¤›d›r. Çünkü
serbest piyasaya yap›lan müdahale
özgür iradeye yap›lan müdahaledir.
Özgür iradenin ipotek alt›nda oldu-
¤u bir toplum hem ekonomik ola-
rak hem de siyasi olarak sa¤l›kl› ka-
rar veremez. Böyle bir toplumda
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