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Türkiye’de üretim
var pazarlama yok!

‹hraç mamulünüzde kullanaca¤›n›z hammaddenizi
Gümrük, Fon, KDV’siz alan›z.
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PATENT VE MARKANIZI
TTEESSCC‹‹LL EETTTT‹‹RREERREEKK KKAANNUUNN‹‹ KKOORRUUMMAA AALLTTIINNAA AALLIINNIIZZ

Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el
konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.
MMAARRKKAALLAAfifiMMAA TTEEfifiVV‹‹KKLLEERR‹‹NNDDEENN YYAARRAARRLLAANNIINNIIZZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Almadan Yat›r›ma Bafllamay›n›z

Kredi, KDV, Gümrük ve Fon deste¤inden yararlan›n›z.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Dr. Cevdet BAYKAL

Ü
lkemiz, daha
10-15 y›l ön-
cesine kadar,

dünyada kendi ken-
dine yeten birkaç ül-
keden biri iken, son
y›llardaki üretim,
tüketim, ihracat ve
ithalat aras›ndaki
dengelerin iç ve d›fl
nedenlerle yerine
oturtulamamas› yü-
zünden hem ülke,
hem de... 2’de

Bir ihracat 
hikayesi

AKADEM‹K GÖRÜfi

Prof. Dr.
Tamer MÜFTÜO⁄LU

B
u yaz›m›zda
SARAR fir-
mas›n›n ihra-

cat hikayesini suna-
ca¤›z. Zira bu hika-
yeden ç›kar›lacak
çok ders var.

Baba Abdurrah-
man SARAR pazar-
c›l›kla ifle bafllad›.
Sene 1940. Abdur-
rahman SARAR as-
kerden yeni dön-
müfl... 5’te

SUBEGÜM BULUT

‹mdat! Orta¤›m
beni anlam›yor!

G
iriflimcilik tut-
kusu tüm be-
deninizi sa-

rar, yak›n arkadafl-
lar›n›zdan birine
bunu açars›n›z, o da
heyecanlan›r, ifli ku-
rars›n›z. Baflta her-
kes fedakarca her-
fleyi yapmaktad›r,
herkes yorgun ama
mutludur ama za-
manla ifller ilerle-
dikçe... 14’te

8-9’da

•  Sanayici ve ifl adamlar› OSB’lerdeki
yönetimin yat›r›mc›lara ait olmas› ge-
rekti¤ini savunurken, kimi OSB’ler ise
vali ve belediye baflkan›n OSB yönetim-
de kalmas›n›n engelleri aflmak için
gerekli oldu¤unu savunuyor.

Yasada belirtilen üçte ikilik doluluk
oranlar›na ulaflmalar›na karfl›n, baz› Or-
ganize Sanayi Bölgeleri’nde görev süre-
leri otomatik olarak sona eren Mütefleb-
bis Heyetlerin görev sürelerinin uzat›l-
mas› s›k›nt›lar yarat›yor. 

OSB’lerin
MÜTEfiEBB‹SMÜTEfiEBB‹S s›k›nt›s›

••••

                                                          



Bankac›l›k Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (BDDK) Baflkan›
Tevfik Bilgin, iflletme sermaye-

sindeki yetersizlik nedeniyle faaliyet
gösteremeyen küçük ve orta büyük-
lükteki flirketleri ekonomiye kazan-
d›rmak amac›yla, "Anadolu Yaklafl›-

m›'' ad›n› verdikleri bir çal›flma bafl-
latt›klar›n› söyledi. 

Bankalar›n bilançolar›ndaki a¤›rl›-
¤› h›zl› bir flekilde artan kredilerin,
sistemdeki en önemli geliflmelerden
biri oldu¤unu öne süren Bilgin, ak-
tifler içerisinde kredi pay›n›n 2004

y›l› sonunda yüzde 30 iken, May›s
2005'te yüzde 35,8’e yükseldi¤ini
bildirdi. 

Kredi pay›n›n yükselmesinde ‹s-
tanbul Yaklafl›m›'n›n önemli rol oy-
nad›¤›n› dile getiren Bilgin, ‹stanbul
Yaklafl›m› kapsam›nda 318 firma ile

anlafl›ld›¤›n› bunlar›n 217'si-
nin büyük, 101'inin küçük öl-
çekli firmalar oldu¤unu ha-
t›rlatt›. Bu firmalara kullan-
d›r›lan yaklafl›k 6 milyar do-
lar›n 5,3 milyar dolar› bulan
yüzde 89'luk k›sm›n›n büyük
firmalara gitti¤i, bunun bü-
yük k›sm›n›n da Çukurova
Grubu'nun yap›land›r›lmas›

için kulland›r›ld›¤›n› kaydetti. 

BBDDDDKK ttuulluummbbaayy›› 
ççaall››flfltt››rraaccaakk 

‹stanbul yaklafl›m›n›n baflar›l› ol-
du¤unu ancak eksik kald›¤›n› ifade
eden Bilgin, Anadolu'da küçük bir
sermaye deste¤i ile hayat bulacak ifl-
letmeleri kapsayacak Anadolu Yak-
lafl›m› için çal›flmalara bafllad›klar›-
n› söyledi. Say›lar› 3 binden fazla
olan bu firmalar›, “Tulumbaya biraz
su koysan, tulumbadan sürekli su
getirecek firmalar” olarak nitelendi-
ren Bilgin, tamamen bankalar›n ini-
siyatifinde KOB‹’lere bir katk› sa¤la-

mak istediklerini vurgulad›. 
Bankalar›n projeye yaklafl›m›n›n

olumlu oldu¤unu kaydeden Bilgin,
“Bankalar›n ‹stanbul Yaklafl›m›'na
gösterdikleri isteklili¤i burada da
göstermelerini istiyorum. 

Küçük firma ayr›m› yapmadan ge-
rekli motivasyon ve enerjiyi Anado-
lu Yaklafl›m›'nda da göstereceklerine
inan›yorum” dedi. 

Bilgin, kâr marjlar›n›n darald›¤›
bir durumda, KOB‹ kredilerinin ban-
kalar için oldukça kârl› bir plasman
alan› olarak görülmesi gerekti¤inin
alt›n› çizen Bilgin, “Bundan sonra
aktiflerin en önemli kayna¤› 
KOB‹’lere gidecek” diye konufltu. 

Anadolu KOB‹'lerine sermaye deste¤i
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Ü
lkemiz, daha 10-15 y›l önce-
sine kadar, dünyada kendi
kendine yeten birkaç ülkeden

biri iken, son y›llardaki üretim, tü-
ketim, ihracat ve ithalat aras›ndaki
dengelerin iç ve d›fl nedenlerle ye-
rine oturtulamamas› yüzünden
hem ülke, hem de üreticiler olarak
bundan zarar görülmektedir.

Efendim geliflmifl ülkelerde, her
konuda oldu¤u gibi, üretim, tüke-
tim ve pazarlama konular›nda ül-
kenin ilgili ekonomi birimlerinin
(yerel makamlar- merkezi hükü-
met, sivil toplum kurulufllar› ve
özel sektör) kurmaylar›nca ‘sürekli

planlama ve izleme’ yöntemiyle ül-
kelerinin gelece¤i  kestirilmeye ça-
l›fl›l›r...

Gerçi bu durum, 40 y›l›n üzerin-
de bir süredir bizde merkezi hükü-
metin  DPT taraf›ndan yap›lmaya
çal›fl›l›r, ancak sonuçlar› ortad›r!
(biz de zaten yorum yapmakla yet-
kili ve izinli olmad›¤›m›z için bu
hususta bir fley söyleyemiyoruz.)

Bizde Devlet Planlama Teflkila-
t›’n›n y›llard›r yapmaya çal›flt›¤› ko-
nular, Bat›l› ülkelerde,  her birimin
kurmaylar› ile birlikte gerekli gö-
rülmesi halinde ‘akil adam’  deni-
len konusunda uzmanl›¤› kabul

edilmifl kifliler taraf›ndan yerine
getirilmektedir.

Bu hususta baflar›s›zl›klar ise ke-
sinlikle affedilmiyor, hanenize eksi
yazd›klar› anda ne olursan›z olun,
sistem derhal kifliyi d›fll›yor ve he-
sap soruluyor!

Zaten böyle durumlarda kifliler,
karfl› taraf›n eylemini beklemeden
hemen görevden çekilmek zorunda
kal›yorlar, hatta  Japonya’da oldu-
¤u gibi, ‘harakiri’ yaparak  mesleki
ve hayati yaflamlar›na son verebil-
diklerine de tan›k olunmaktad›r.

fiimdi bize dönersek, ülkemizde-
ki özel sektör  iflletmecili¤imiz, mü-
teflebbisli¤imiz ya da her ne ise,
hep görgüye, yani ‘göz’ kültürüne
dayal› ve ‘gözü akl›ndan önce gel-
me’, baflka deyiflle, ‘deneme yan›l-
ma’ anlay›fl›yla gerçekleflmekte, bu
durum, hemen hemen tüm sektör-
lerde de böyle olmaktad›r. Bir Al-
lah’›n kulu da yat›r›mc›y› yat›r›m›y-
la ilgili ne ayd›nlat›yor, ne de en-
gelleyebiliyor!

Ayr›ca yat›r›mc›n›n yat›r›m›  ne-
den ve niçin engellesin ki?

Alan memnun, satan memnun,
kim kimi engellemeye kalks›n,
mümkün müdür?

O zaman yat›r›m›z› engelleniyor
dediniz mi hangi memur, hengi

yetkili sizin karfl›n›za dikilebilir ki?
Efendim bunun sonuçlar› da orta-

da, hep hüsran...
Örneklerini mi istiyorsunuz?
‹flte Kahramanmarafl’›n iplik de-

posu il haline gelmesi, sadece bu
ilimiz mi?

Adana’s›, Denizli’si, Ege illerimi-
zin baz›lar›, Bursa’s›, ‹stanbul’u,
Bayrampaflal› dokumac›lara kadar,
Trakya ve daha nice Anadolu kent-
leri sanayileflmedeki hep plans›z
pro¤rams›z yat›r›mlar›n en güzel
örnekleri sergileniyor, sadece iplik-
te, dokuma ve ya tekstil konfeksi-
yonda m›?

Ege’de zeytin ve zeytinya¤›, kuru-
sundan yafl›na, yani incirden üzü-
me kadar...

Adana’da narenciyeden kavun
karpuza, hatta serac›l›k ürünlerine
kadar...

Karadenizde f›nd›ktan çaya, Ni¤-
de’de elmadan patatese ve ve ve...

K›sacas› ve öz türkçesiyle, Türki-
ye bir fleyler üretiyor, ancak sata-
m›yor, ne içerde, ne de d›flar›da...

Peki ne yapmal›y›z?
Birilerinin gelip almas›n› m› bek-

leyece¤iz?
Ya da devletin teflvik vermesiyle

mi sürdürece¤iz?
Hay›r bunlar›n hiçbirini yapma-

yaca¤›z!..
Bizler al›c›lar›n ayaklar›na gide-

ce¤iz, üünlerimiz için reklam, tan›-
t›m ve promosyon yapaca¤›z, al›c›-
lar›n kap›lar›n› afl›nd›raca¤›z, 

‹cab›nda da dampingli fiyatlarla
oralara yerleflece¤iz!

Gerekirse ülkemizin ürünlerini
almaya yönelik taktik ve stratejileri
birlikte belirleyece¤iz ve zorlansak-
ta  uygulanmas›n› sa¤layaca¤›z.

Daha önemlisi, her alanda aktif
ihracat yapacak sektörlerimizde
biraraya gelerek birer birer pazar-
lama ve d›fl ticaret flirketimizi kura-
ca¤›z.

Bunlar› da sadece KDV almak için
kurulan bir flirket de¤il, gerçek an-
lamda birer ihracat mangalar›
olarak görece¤iz.

Hep birlikte ilimizdeki valimiz-
den gümrü¤üne, maliyesine kadar
bu flirketleri desteklemek zorun-
day›z. Bir söz vard›r, derler ki
‘Baflar›ncaya kadar her fley imkan-
s›zd›r’. 

‹flte bizler bunu yapaca¤›z. Yoksa
üret, üret, satamamak var ya kim-
seye birfley sa¤lam›yor, kazand›r-
m›yor, aksine çok fleylere mal oluy-
or, yaz›k oluyor eme¤e, ürüne, kay-
naklara ve de ulusal sermayeye...

Dr. Cevdet BAYKAL

TTüürrkkiiyyee’’ddee
üürreettiimm vvaarr
ppaazzaarrllaammaa

yyookk!!

KOB‹ günlü¤ü

BBDDDDKK Baflkan› Tevfik Bilgin, küçük bir sermaye deste¤i ile hayat bulacak Anadolu'daki KOB‹'ler için
“‹stanbul Yaklafl›m›” benzeri çal›flma bafllatt›klar›n› ve bu projeye bankalar›n olumlu bakt›¤›n› söyledi.

MÜS‹AD’dan yap›sal dönüflüm reçetesi

Müstakil Sanayici ve ‹fla-
damlar› Derne¤i(MÜS‹-
AD), KOB‹'lere yönelik

olarak, yol haritas› niteli¤inde
yap›sal bir dönüflüm rehberi ha-
z›rlad›. "KOB‹'ler ‹çin Rekabet ve
Büyüme

Stratejileri" adl› kitapta yeni
ekonomi dinamikleri, KOB‹'lerin
flartlar› ve reel sektör temsilcile-
ri için pratik önerilere yer verili-
yor.

MÜS‹AD Ekonomi Dan›flman›
Kurulu taraf›ndan haz›rlanan
rehber kitap hakk›nda bilgi ve-
ren MÜS‹AD Genel Baflkan›
Ömer Bolat, mikroekonomi sevi-
yesinde küçük iflletmelerin yap›-
sal dönüflüm sürecinde zorlan-
d›¤›n› belirterek, “Baz› KOB‹'ler

piyasalardaki rekabet, tekno-
loji ve trendleri zaman›nda
göremiyor ve etkili tedbirler
alam›yor” dedi.

Bolat, Türkiye'nin 30 y›ldan
sonra ilk defa düflük enflas-
yon ortam›na girmesiyle re-
kabet flartlar›n›n da de¤iflti¤i-
ni kaydetti. Kitab›n önsözün-
de rekabet ve büyüme konu-
sunun tüm ekonomik flartlar
için geçerli oldu¤unu ifade
eden Bolat, KOB‹’lerin yeni
dönemde baflka unsurlar› da
göz önüne almas› gerekti¤ini
belirtti.

Girifl bölümünde yeni ekonomi
dinamikleri ve reel sektör için
yeni tutumlar hakk›nda bil-
gilerin yer ald›¤› kitap, “Yap›n›z›

güçlendirmek için 11 çare,
Paran›z› Gelifltirmek için

8 öneri, Rekabette çetin ol-
mak için 19 yöntem, Stratejik
büyümenin 14 yolu” bafll›klar›n-
dan olufluyor.

MMÜÜSS‹‹AADD,, rekabet flartlar›ndaki de¤iflimi okumakta zorlanan
reel sektör temsilcileri için pratik öneriler içeren “KOB‹'ler
‹çin Rekabet ve Büyüme Stratejileri” adl› bir kitap ç›kard›.

Tevfik B‹LG‹N

Ömer BOLAT
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AAiillee 
AAnnaayyaassaass››

AĞUSTOS 2005

Kemal Çeküç kemalc@ostim.com.tr

Editörden

Ankara Sanayi Odas›, aile flirketlerinde s›kça
ortaya ç›kan krizlerden yola ç›karak, bir
ANAYASA haz›rlam›fl. Bu anayasa ile aile

flirketlerinde ciddi s›k›nt›lara neden olan ““aaiillee iiççii
aannllaaflflmmaazzll››kkllaarraa”” çözüm üretilmek istenmifl.

Dört bölüm ve 20 maddeden oluflan A‹LE ANA-
YASA’NIN Genel Hükümler bafll›¤›n› tafl›yan bi-
rinci bölümünde anayasan›n gerekçesi, amac›,
ailenin misyonu, de¤erleri, aile içi iliflkiler dü-
zenleniyor. 

Çal›flma iliflkilerinin ele al›nd›¤› ikinci bölümde
ise aile d›fl›ndan ya da aile üyelerinden olan çal›-
flan ve yöneticilere iliflkin düzenlemeler, flirkette
görev alan aile üyelerinin uymalar› gereken ku-
rallar ele al›nm›fl. 

Anayasan›n üçüncü bölümü aile toplant›lar›na,
aile konseyi ve üyelerine, konseyin çal›flma flekli
ve görevlerine iliflkin hükümlerin yer ald›¤› idari
yap›lanmaya ayr›lm›fl. 

MÜLK‹YET bafll›¤›n› tafl›yan son bölümdeki hü-
kümler ise flirketin mülkiyet yap›s› ve bu yap›da
meydana gelebilecek de¤iflimlere iliflkin düzen-
lemeleri içeriyor.

AAiillee AAnnaayyaassaa’’nnddaann 
bbaazz›› bbööllüümmlleerr::
AAmmaaçç::

MMAADDDDEE 22-- Bu belgenin amac›, ailenin ve sahip
olunan flirket (ler)in istikbali ac›s›ndan, aile üye-
lerinin gerek kendi aralar›ndaki gerekse flirket
(ler) ve cal›flanlarla iliflkilerinin çerçevesinin be-
lirlenmesi, karfl›l›kl› görev, yetki ve sorumluluk-
lar›n ortaya konulmas›d›r. 

Aile ve iflle ilgili tüm iliflkilerde bu belgenin
esas al›nmas›n›n, karfl›l›kl› sevgi ve sayg›ya daya-
l›, aile ba¤lar›n› güçlendiren, birlikte çal›flmak-
tan haz duyulan, etkili ve verimli bir çal›flma or-
tam›n›n oluflturulmas›na ve devam›na katk›da
bulunaca¤›na inan›yoruz.

MMAADDDDEE 33-- Bizler, aileye yüksek bir yaflam stan-
dard› sa¤layan flirket(ler)imize gerekli önemin
verilmesi lüzumunun fark›nday›z. 

Bu ac›dan flirket(ler)imizin c›karlar›n›n ailenin
c›karlar›n›n önünde tutulmas›, uzun vadede ai-
lenin c›karlar›n da güvence alt›nda olmas›n› sa¤-
layacakt›r. 

Kurucular›m›z›n bize b›rakm›fl olduklar› miras›
cocuklar›m›z, torunlar›m›z, cal›flanlar›m›z ve
toplum için korumay› ve gelifltirmeyi temel gaye
edinmifl bulunmaktay›z. 

Böylelikle ülkemizin refah ve mutlulu¤una en
fazla ve en anlaml› katk›y› yapaca¤›m›za gönül-
den inan›yoruz. Bugün sahip oldu¤umuz flir-
ket(ler)imizin yine aile bünyesinde kalmas›, ye-
nilerinin kurulmas› ve gelifltirilmesi nihai hedef-
lerimiz aras›ndad›r. Yürüttü¤ümüz her faaliye-
tin yasalar, sosyal sorumluluk ve etik ilkeler çer-
çevesi içerisinde kalmas›na azami özeni göster-
mek yaflamsal bir önem tafl›maktad›r.

* * *
Bu anayayasa sadece aile flirketlerine de¤il, he-

men her türlü flirket yap›lanmas›nda ihtiyaç du-
yulabilecek kurallar›, prensipleri ve kriterleri
içeriyor. Hatta gerçek ailelerin bile bu anayasa-
dan esinlenecekleri; ilham alacaklar› hükümler
var.

Bu kadar kapsaml› olmasa bile her aile flir-
ketinin benzer ortakl›k kriterleri vard›r, diye
düflünüyoruz. Ama hayata geçirilememektedir. 

Ankara Sanayi Odas›’nca haz›rlanan A‹LE
ANAYASASI, adeta aile flirketlerinde yaflanm›fl
tüm vak’alar› bir araya getiriyor, her tülü anlafl-
mazl›k ve geçimsizlik argüman›n› dikate al›p,
hükümler ve kurallar koyuyor. 

Aile flirkertlerinin sorunlar›n› analiz etip teflhis
koymak isteyenlerin ve ifl dünyas›ndaki herkesin
ilgisini çekecek AASSOO AA‹‹LLEE AANNAAYYAASSAASSII 
hhttttpp::////wwwwww..ee--aassoo..oorrgg..ttrr// adresinden pdf olarak
indirebilir.

Bankalar›n tüketici kredilerin-
deki amans›z rekabeti flimdi
de KOB‹ kredilerine s›çrad›.

Son bir y›ld›r Anadolu’yu flehir fle-
hir gezen bankalar küçük ve orta
ölçekli iflletmelere ulaflman›n yol-
lar›n› ararken bir yandan da faiz in-
dirimleri ve kredi vadelerini uzata-
rak yar›fl› k›z›flt›rmaya bafllad›. 

2003'te yüzde 4-5 aral›¤›nda olan
ve geçen y›l yüzde 2-3 aral›¤›nda
seyreden YTL cinsi taksitli ticari
kredilerde faiz oranlar› son dö-
nemde ayl›k yüzde 1.5'e kadar ge-
riledi. Böylece ticari kredilerde fa-
izler yüzde 1.3'lük konut kredilerine epeyce
yaklaflt›. 

11..55--22 AArraass››nnddaa OOyynnuuyyoorr
Bankalar›n son dönemde destek kredisi ta-

n›m›yla kredi faiz oranlar› yüzde 1.5 ile 2
aral›¤›nda de¤ifliyor. Ancak bir çok banka
baflta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana
Ticaret Odalar› olmak üzere ülkenin dört bir
yan›ndaki sanayi ve ticaret odalar› ile anlafl-

ma yolunu seçiyor. Anlaflma kapsa-
m›nda bankalar ticaret odas›n›n ka-
y›tl› üyelerine daha avantajl› krediler
sunma imkan› buluyorlar. Yüzde
1.5'lik bir kredinin y›ll›k maliyeti yüz-
de 20 civar›nda. Sektörün uzmanlar›
y›l sonuna kadar bu oranlar›n yüzde
1.2-1.3 gibi seviyelere gerilemesinin
do¤al karfl›lanmas› gerekti¤ini belirti-
yorlar. 

1100 MMiillyyaarr YYttll KKrreeddii
KOB‹ a¤›rl›kl› kredilerde art›fl ise

son dönemde tüm bankalar›n dikka-
tini çekti. Öyle ki y›l›n ilk 6 ay›nda

taksitli ticari kredilerin toplam tutar› yüzde
25 oran›nda artt›. Son rakamlara göre tak-
sitli ticari krediler y›l bafl›ndan bu yana 8.5
milyar YTL'den 10 milyar YTL'yi aflt›. Y›l
sonuna kadar kredi miktar›n›n daha da art-
mas› bekleniyor.

Kredilerde faiz düflürme yar›fl›
Anadolu'yu şehir şehir gezen bankacılar KOBİ'ler için faizi
düşürüp vade uzatarak müşteri portföylerini geliştirmeye çalışıyor.

Finansbank Genel Müdürü Si-
nan fiahinbafl, Finansbank ‹fllet-
me Bankac›l›¤› bünyesinde KO-
B‹'lerin geliflmesi ve da-
ha verimli çal›flmas›
için “sektörel çözüm-
ler” gelifltirirken Tica-
ret Odalar› ve yabanc›
kurulufllarla da iflbirli-
¤ine giderek çözümle-
rin güçlendirildi¤ini
belirtti

Finansbank’›n ‹flletme
Bankac›l›¤› alan›ndaki
faaliyetleri tan›t›ld›. 

Türkiye ekonomisin-
de ilerleyen dönemler-
de bankac›l›k sektörü aç›s›ndan
KOB‹’lerin daha da önem kaza-
naca¤›na dikkat çeken fiahin-
bafl, 2007 y›l›nda 300 flube he-
deflediklerini yüzde

12’lik Pazar pay› sayesinde
yükselifl göstereceklerini belirt-
ti.

Finansbank’›n 10 y›l içinde
çok yükselece¤ini belirten fia-

hinbafl, “Yurtd›fl›ndan Türki-
ye'ye bu tür bankalar gelmedi.
Türkiye ekonomisi yükseldikçe

yabanc› talep de artacakt›r.
Türkiye’de sadece KOB‹ banka-
c›l›¤› de¤il, özel ve bireysel ban-
kac›l›k da geliflecek. Bunu flube
say›s› çok olan bankalar yapa-
cakt›r” dedi.

Finansbank'›n KOB‹'lere yöne-
lik gelifltirdi¤i hizmet ve yaratt›-
¤› farkl›l›klara de¤inen Genel
Müdür Yard›mc›s› Bekir Dildar

ise Temmuz 2005 itibariyle
184'e ulaflan flube say›s›n›n

130'unda ‹flletme Bankac›l›¤›
hizmeti sundukla-
r›n› ve bu sayede
KOB‹'lere yönelik
hizmetlerini Türki-
ye'nin her köflesine
ulaflt›rd›klar›n› be-
lirtti. Dildar, yeni
aç›lmas› planlanan
flubelerle birlikte
iflletme bankac›l›¤›
hizmeti sunan flu-
be ve personel sa-
y›s›n›n da h›zla ar-
taca¤›n› ifade etti.

Pazarlama Grup Yöneticisi
Atilla Yavaflal, Türkiye'nin ilk ve
tek banka destekli KOB‹ bilgi ve
dan›flma mer-
kezi olan Kobi-
finans projesi-
nin, KOB‹'lere
ücretsiz hizmet
sa¤lad›¤›n› be-
lirtti. Yavaflal,

iflletmelere özel çözümleri ise
flu flekilde s›ralad›:

‹‹mmaallaatt ddeesstteekk ppaakkeettii
“‹flini büyütmek veya yenile-

mek isteyen KOB‹'ler için nakit
ak›fllar›na uyumlu esnek ödeme
seçenekler sunuyor. Kredi 5 y›la
kadar vade ve 15 aya varan geri
ödemesiz dönem imkanlar›yla
sa¤lan›yor.”

TTiiccaarreett ooddaallaarr›› 
ddeesstteekk ppaakkeettii

Ticaret ve Sanayi Odalar› ile
yap›lan anlaflma say›s› 2005 y›-
l›nda 29'a yükselirken, bu an-
laflmalarla KOB‹'lere bir y›l sü-
reyle sabit oranl› ‹flletme Ser-
mayesi kredisi deste¤i sa¤lan-
maya bafllad›.

Finansbank’tan iflletmelere özel çözümler
KOBİ’lerin gelecekte daha da önem kazanacağına inanan Finansbank, işletme
bankacılığı bünyesinde KOBİ’lerin verimli çalışması için “sektörel çözümler” geliştiriyor.

fiekerbank’tan özel dan›flma hatt›
fiEKERBANK, KOB‹ bankac›l›¤› bünye-

sinde bir dan›flma hatt› kuruyor. ‹flye-
ri ve iflveren bafll›klar›nda oluflturu-

lan dan›flma hatt›, bilgi, mali müflavir, fu-
ar, e¤itim, seminer, dan›flma, t›bbi yar-
d›m, PC gibi hizmetleri kaps›yor. 

Bu dan›flma hatlar› sayesinde KOB‹'ler
marka ve patent tescili hakk›nda hukuki
bilgi yard›m› alabilecek, taklit edilen

ürünlere karfl› nas›l tedbir alaca¤›n› ö¤re-
nebilecek. 

Yine iflletme defteri tutarken nelere dik-
kat edilmesi gerekti¤i konusunda bir nok-
taya tak›ld›klar›nda bu hatt› aray›p bilgi
sahibi olabilecekler. 

Dan›flma hatt› kapsam›nda olan iflyerine
yönelik iflyeri bak›m-onar›m, elektrik-
tesisat ve çilingir hizmetleri de bulunuyor.

KOB‹’ler ülke ekonomisinin itici gücü
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu KO-

B‹’lerin Türk ekonomisinin itici gücü
oldu¤unu belirterek, bu güçten yeteri

kadar yararlan›lamad›¤›n› belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, KOB‹’lerin
Türk ekonomisinin itici gücü oldu¤unu be-
lirterek, bu güçten yeteri kadar yararlana-
mad›¤›n› belirtti.

Hisarc›kl›o¤lu, flirketlerin yeterli büyüklü-

¤e ulaflamad›¤›n› belirterek, “fiirketler ve-
rimli çal›flmad›klar› için, artan d›fl rekabet
karfl›s›nda ayakta duram›yor” dedi. 

Bugüne kadar piyasaya kurals›zl›klar›n
hakim oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu,
büyüme ve geliflme potansiyeli sayesinde
bunlar›n afl›laca¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,
piyasan›n, KOB‹’lerin organizasyon, muhasebe
ve faaliyet standartlar›n›n dünya standart-
lar›na yükseltilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
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Türkiye'nin ilk elektronik imza portal›

Sicil kayd› Eylül’de bafll›yor

III.KOB‹ Zirvesi

Sanayi siciline kay›tlar Büyükflehir beledi-
yesi bulunan illerde 1 Eylül’den, di¤er il-
lerde ise 1 Ekim’den itibaren bafll›yor.

Sanayi Bakanl›¤›’n›n tebli¤ine göre Sanayi Si-
cil Kanununun kapsam›nda de¤erlendirilen ve
en az bir iflçi çal›flt›ran sanayi iflletmeleri; Anka-
ra, ‹stanbul, ‹zmir, Bursa, Kayseri, Yalova, Ko-
caeli, Erzurum, Eskiflehir, Konya, Samsun,
Mersin, Erzincan, Antalya, Gaziantep, Diyarba-
k›r ve Adana illerinde 1 Eylül 2005, di¤er iller-
de ise 1 Ekim 2005 tarihinden itibaren, sanayi
siciline kay›t yapt›racaklar. 

‹flletmeler kay›t için, iflletmenin bulundu¤u
ilin Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü'ne bafl-
vuracaklar.

Ülkemizde KOB‹’lere destek veren, kamu,
özel sektör ve sivil inisiyatif kurulufllar›-
n›n bir araya gelerek her iki y›lda bir ger-

çeklefltirdi¤i, KOB‹ politikalar›n›n,Türkiye eko-
nomisi içinde KOB‹’lerin yerinin, sorunlar›n›n
ve çözümlerinin irdelendi¤i, TOBB-KOSGEB-
TOSYÖV-KOB‹EFOR iflbirli¤i ile  16-17 Eylül
Lütfi K›rda’da, AB BÜTÜNLEfiME SÜREC‹NDE
KOB‹’LER Temal›  III.KOB‹ Z‹RVES‹ düzenliyor.

5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu’nda
yer alan flekliyle elektronik imza; baflka
bir elektronik veriye eklenen veya elektro-
nik veriyle mant›ksal ba¤lant›s› bulunan
ve kimlik do¤rulama amac›yla kullan›lan
elektronik veriyi tan›mlar.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü ta-
raflar›n eriflimine kapal› bir ortamda, bü-
tünlü¤ü bozulmadan (bilgiyi ileten taraf›n
oluflturdu¤u orijinal haliyle) ve taraflar›n
kimlikleri do¤rulanarak iletildi¤ini elekt-
ronik veya benzeri araçlarla garanti eden
harf, karakter veya sembollerden oluflur.

Elektronik imza kavram› çok genel bir
tan›m olup kiflilerin elle atm›fl oldu¤u im-
zalar›n taray›c›dan geçirilmifl hali olan sa-
y›sallaflt›r›lm›fl imzalar›, kiflilerin göz reti-
nas›, parmak izi ya da ses gibi biyolojik
özelliklerinin kaydedilerek kullan›ld›¤› bi-
yometrik önlemleri içeren elektronik im-
zalar› veya bilginin bütünlü¤ünü ve taraf-
lar›n kimliklerinin do¤rulu¤unu sa¤layan
say›sal imzalar› içermektedir. 

Say›sal imza, imzalanan metine göre
farkl›l›k gösterir ve içeri¤in matematiksel
fonksiyonlardan geçirilerek eflsiz oldu¤u
düflünülen bir de¤er bulunmas› sureti ile
elde edilir. Yani kiflilerin, elle at›lan im-
zada oldu¤u flekilde tek imzas› yoktur;
bunun yerine imzalamada kullan›lan
anahtarlar› vard›r. 

Elektronik imza ile ilgili toplumu bilinçlen-
dirmek amac›yla haz›rlanan Elektronik
‹mza Portal›, Telekomünikasyon Kurumu

Baflkan› Dr. Tayfun ACARER aç›ld›. 
Aç›l›flta konuflan firma yöneticileri www.e-

imza.gen.tr adresinden yay›nlanan Elektronik
‹mza Portal›n›n amac›n›n, kamuoyunu e-imza,
elektronik sertifika teknolojileri ve hizmetle-
riyle ilgili do¤ru, güvenilir ve sürekli olarak bil-
gilendirmek oldu¤unu söylediler.

Www.e-imza.gen.tr adresinden yay›nlanan
portalda güncel haberlerin yan› s›ra, konusun-

da uzman, araflt›rmac›, yazar ve akademisyen-
lerin yaz›, görüfl ve makalelerine yer veriliyor.
Kapsaml› araflt›rmalara dayanan bir bilgi ban-
kas› niteli¤inde haz›rlanan elektronik imza
portal›nda, konuyla ilgili tüm mevzuat, su-
numlar, araflt›rma dosyalar›, ses ve görüntü ar-
flivi ile yay›nlar bulunuyor. 

EE--‹‹mmzzaa NNeeddiirr??EE--‹‹mmzzaa NNeeddiirr??

Türkiye'de elektronik alanda
birçok yenilik getiren ve ›slak imza ile ay-
n› hukuki sonuçlar› do¤uracak elektronik

imza (e-imza) uygulamas› bafllad›.
‹lk elektronik imzalar Devlet Bakan› ve Bafl-

bakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener ve Ulaflt›r-
ma Bakan› Binali Y›ld›r›m'a verilirken, e-imza
sertifikas› da¤›tacak TÜB‹TAK'›n yan›s›ra,
TÜRKTRUST ve E-güven firmalar› da yetki bel-
gelerini ald›lar. Telekomünikasyon Kurumu, e-
imza uygulamas›n›n bafllat›lmas› dolay›s›yla
Bilkent Oteli'nde bir toplant› düzenledi. Devlet

Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› fiener, törende
yapt›¤› konuflmada, bilgi toplumuna geçiflte e-
imzan›n kilometre tafllar›ndan birisi oldu¤unu
belirtti. 

E-imza yasas›n›n ç›kt›¤›n› ve ikincil düzenle-
melerin yap›ld›¤›n› an›msatan fiener, uygula-
ma detaylar›n›n saptand›¤›n›, bugün e-imza
kullan›m›n›n fiili olarak bafllad›¤›n› kaydetti. 

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin toplumsal
yaflam›n her alan›nda kullan›lmas›yla ekono-
mik, sosyal ve yaflamda köklü de¤ifliklikler
meydana geldi¤ini belirten fiener, ülke refah›-

n›n bu sayede artt›¤›n›, bunun bilgi toplumuna
dönüflüm olarak adland›r›ld›¤›n› kaydetti. 

Bu dönüflümün avantaj ve riskleri konusunda
tart›flma yaparken, en yüksek fayday› sa¤la-
mak üzere stratejiler gelifltirildi¤ini, Türkiye'de
de bu konuda çal›flmalar yap›ld›¤›n› anlatan
fiener, konunun hükümet taraf›ndan büyük bir
önem ve kararl›l›kla ele al›nd›¤›n›, Türkiye'nin
bilgi toplumuna dönüflümünü h›zland›rmak
üzere E-dönüflüm Türkiye Projesi'nin bafllat›l-
d›¤›n› ifade etti. 

EE--DDöönnüüflflüümm TTüürrkkiiyyee PPrroojjeessii
Bu projeyi E-dönüflüm Türkiye ‹cra Kuru-

lu'nun yönlendirdi¤ini kaydeden fiener, proje
kapsam›nda y›l sonuna kadar 42 bin 500 oku-
lun genifl bant internet eriflimine sahip olaca¤›-
n› ifade etti. 

Proje kapsam›ndaki çal›flmalarla, SSK bildir-
gelerinin ve vergilerin elektronik ortamda ya-
p›labilmesine olanak sa¤land›¤›n› anlatan fie-
ner, yarg›da köklü de¤ifliklikler yapan Ulusal
Yarg› A¤› Projesi'nin hayata geçirildi¤ini, güm-
rük ve E-devlet Kap›s› çal›flmalar›n›n yap›ld›¤›-
n›, ayr›ca bu alanda hukuki düzenlemeler geti-
rildi¤ini belirtti.

Dünya ekonomi formu e-haz›rl›k s›ralamas›n-
da Türkiye'nin 2003'te 56. s›rada yer al›rken
2004'te 52. s›raya yükseldi¤ini, Orta Avrupa
ülkelerinde e-devlet hizmetleri araflt›rmas›nda
11 ülke aras›nda Türkiye'nin 6. s›rada bulun-
du¤unu belirten fiener, bir baflka araflt›rmada
kamu hizmetlerinin elektronik sunumu konu-
sunda Türkiye'nin pek çok ülkeyi geride b›ra-
karak 9. s›raya yükseldi¤ini kaydetti.  Elekt-
ronik ortamdaki ifllemlerde yaflanan problem-
lerin e-imza ile afl›laca¤›n›, e-imza sayesinde
internetten ürün sat›n alman›n ve ödemelerin
kolaylaflaca¤›n› vurgulayan fiener, ''Elektronik
ortamda hizmet sunumu yayg›nlaflt›kça e-imza
kullan›m› da artacakt›r. Bu nedenle önümüzdeki
dönemde kamu kurumlar›nda e-imzan›n yo¤un
bir flekilde kullan›ld›¤›n› görece¤iz'' dedi. 

Elektronik imza uygulamalar›n› denetleme
görevi verilen Telekomünikasyon Kurumu'nun
Baflkan› Tayfun Acarer, e-imza uygulamas›nda
Türkiye'nin birçok AB ülkesinden ileride ol-
du¤unu belirtti.

TTüürrkkiiyyee''ddee elekt-
ronik alanda
birçok yenilik
getiren ve ›slak
imza ile ayn›
hukuki sonuç-
lar› do¤uracak
elektronik im-
za (e-imza) uy-
gulamas› 
bafllad›.

Elektronik imza uygulamas› bafllad›
EE--DDöönnüüflflüümm TTüürrkkiiyyee PPrroojjeessii
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B
u yaz›m›zda SARAR firmas›-
n›n ihracat hikayesini sunaca-
¤›z. Zira bu hikayeden ç›kar›-

lacak çok ders var.
Baba Abdurrahman SARAR pa-

zarc›l›kla ifle bafllad›. Sene 1940.
Abdurrahman SARAR askerden ye-
ni dönmüfl memleketine. Henüz be-
kâr, pazarlarda kumafl satarak geçi-
mini sa¤l›yor. Fakat gözü konfeksi-
yonculukta. Konfeksiyonculu¤a çok
hevesli. O y›llardaki tek amac› bu
alanda faaliyet gösterebilmek.

Abdurrahman SARAR nihayet 1945 y›l›nda
bu amac›na ulafl›yor. Çok küçük ölçekte de ol-
sa konfeksiyonculu¤a bafll›yor. O y›llarda Tür-
kiye’de haz›r güyüm piyasas› hemen hemen
yok gibi. Abdurrahman SARAR kal›n mallar
olarak nitelenen ucuz ceketlerle piyasaya giri-
yor. ‹mal etti¤i ceketleri 5-6 lira gibi fiyatlar-
dan sat›yor.

1950’li y›llarda Türkiye’de güzel desenli ve
kaliteli kumafllar imal edilmeye bafll›yor. Ab-
durrahman SARAR art›k fason imalata yönel-
mifltir. Nihayet 1964 y›l›nda en büyük ideali
olan kendi konfeksiyon atölyesini kurmay› ba-
flarm›flt›r. Art›k içinde 14 personelin çal›flt›¤›
bir konfeksiyon atölyesi vard›r. Bu 14 perso-
nelden 3’ü kendi o¤ullar›d›r: Cemalettin, Ce-
lalettin ve Sebahattin SARAR. Kadroda yine
aile içinden say›lmas› gereken dördüncü kifli
ise bizzat kendisidir.

Aradan 20 y›ll›k bir süre geçtikten sonra,
1983 y›l›na gelindi¤inde, bu 14 kiflilik perso-
nel kadrosu 200 kifliye yükselmifltir. Baba ve
üç o¤ul yine bu personel kadrosunda yer al-
maktad›r. Personel art›fl› birdenbire de¤il,
tedricen gerçeklefltirilmifltir.

Baba Abdurrahman SARAR 1983 y›l›n›n
Ocak ay›nda vefat ediyor. ‹flletmeyi devralan 3
o¤ul birlikteli¤i devam ettirmeye karar veri-
yorlar. ‹lk ifl olarak 1982 y›l›nda sat›n al›nan
Eskiflehir Organize Sanayi Bölgesindeki yerle-
rinde bir fabrika binas› kurmaya bafll›yorlar.
Ayn› y›l Baba’n›n kendilerine sürekli olarak
telkin etti¤i bir ö¤üdü yerine getirip, kazanç-
lar›n›n dörtte birini gayri menkule yat›r›yor-
lar. Üç kardefl bu ö¤üde ileriki y›llarda da uy-
maya devam ediyorlar. Yine ayn› y›l üç kardefl
Baba’n›n vasiyetini yerine getirerek 52 ders-
hanelik bir okul binas› yapt›r›yorlar ve okula
Abdurrahman SARAR ad› veriliyor.

1985 y›l›nda Organize Sanayi Bölgesindeki
fabrika binas› tamamlan›yor. Tesis 250 perso-

nelle ve Avrupa’dan getirilen en son teknoloji
ile faaliyete geçiyor. 3 kardefl yeni teknoloji ile
çal›flmaya büyük önem veriyor. Zira o s›ralar-
da Eskiflehir’e gelip fabrikay› ziyaret eden çok
önem verdikleri bir kifli (Sak›p SABANCI) ken-
dilerine flu tavsiyede bulunmufltur: “Eskimifl
teknolojiyi yurda getirmeyin”.

1985 y›l›nda 250 kifli ile faaliyete geçen bu
fabrikan›n personel kadrosu 4 y›l sonra 650
kifliye yükselmifltir. Fabrika sahas›n›n iki kat›-
na ç›kar›lmas› gerekmifltir. Firman›n konfeksi-
yon konusundaki yat›r›mlar› halen devam et-
mektedir. 1990 y›l›nda konfeksiyon yan›nda
bir de makine fabrikas› kurulmas› amaçlan-
maktad›r. Burada konfeksiyon makinalar›
imal edilecektir. Bu fabrikan›n 1991 y›l›nda
üretime geçmesi planlanm›flt›r. Babas›n›n
kurdu¤u ilk konfeksiyon atölyesi de faaliyeti-
ne devam etmektedir. Burada da ayr›ca 170
personel çal›flmaktad›r.

Yine Baba’n›n bir nasihat› olarak orta ve
uzun vadeli kredi kullanm›yorlar. Yat›r›mlar›
kendi imkânlar›yla yavafl yavafl gerçeklefltiri-
yorlar. Bu yol firman›n büyüme h›z›n› epeyce
düflürüyor. Di¤er yandan büyüme konusunda
aceleci davranmad›klar› için hata oranlar› da
düflük oluyor. 3 kardefl yat›r›m kredisi kullan-
salard› çok daha h›zl› bir büyüme gerçekleflti-
receklerine, fakat çokda hata yapacaklar›na
inan›yorlar. fiimdilik Baba’n›n nasihat›na uy-
maya devam ediyorlar. Baba bu konuda ço-
cuklara hep flu benzetmeyi yapm›flt›r: “Banka-
lar güneflli havada flemsiye verirler, ya¤mur
ya¤d›¤›nda flemsiyeyi geri isterler” (O¤ullar
Baba’n›n esas›nda borçlanmaktan korkmad›-
¤›n›, cesaret sahibi bir kifli oldu¤unu bilhassa
vurguluyorlar. Baba sadece bankalardan
borçlanmaktan çekinmezdi. O¤ullar Baba gibi
bankalardan hiç borç almama prensibini biraz
delmifller. Sadece orta ve uzun vadeli kredi
kullanm›yorlar. K›sa vadeli banka kredileriyle

borçlanmaktan çekinmiyorlar).
‹lk kez 1985 y›l›nda ihracat pi-

yasas›na girmeye karar veriyor-
lar. Yapt›klar› araflt›rmalar so-
nucunda ihracat piyasas›na Fe-
deral Alman BOSS firmas› ile
girmeyi uygun buluyorlar.
BOSS konfeksiyon konusunda
tan›nm›fl ve güven sa¤layan bir
firmad›r. Birkaç kez BOSS’a te-
lefon edilir, yaz› yaz›l›r ve ken-
dilerine müflterek çal›flma iste¤i
iletilir. Fakat BOSS konuya ilgi

göstermez. Yaz›lar›na cevap bile vermez.

Fakat Kardefller BOSS Firmas›n›n bu ilgisiz-
li¤i karfl›s›nda y›lmazlar. BOSS ile birlikte ça-
l›flmaya ve ihracat piyasalar›na bu girma ile
girmeye kesin kararl›d›rlar. Bu amaçla ayn› y›l
(1985 y›l›) Genel Müdür Can BAYTAfi ile kar-
defllerin en küçü¤ü Sebahattin SARAR Al-
manya’ya gidip BOSS ile do¤rudan iliflki kur-
maya karar verirler (Halen Genel Müdürlük
görevi devam eden Can BAYTAfi ‹stanbul Üni-
versitesi ‹ktisat Fakültesi mezunu olup, ‹ngi-
lizce, Almanca ve Arapça bilmektedir).

‹ki kifli bu amaçla uça¤a atlay›p Almanya’ya
giderler ve hava liman›ndan BOSS’a telefon
edip hangi amaçla geldiklerini bildirirler.
BOSS konuya karfl› halen kay›ts›zd›r ve adeta
lütfederek, bir ilgili “gelin konuflal›m” teklifin-
de bulunur. Sebahattin SARAR ve Genel Mü-
dür Can BAYTAfi hemen BOSS’a giderler.
BOSS Genel Müdürü kendilerini 1 saat beklet-
tikten sonra makam›na lütfen kabul eder.
Uzun bir yoldan, ta Türkiye’den gelen konuk-
lar›na bir çay veya kahve arzu edip etmedikle-
rini bile sormaz. Çok ilgisiz davran›r ve ko-
nuklar› bir an önce bafl›ndan savmak istedi¤i-
ni tüm davran›fllar›yla aç›kça belli eder. “Ge-
tirdi¤iniz numuneyi b›rak›p gidebilirsiniz” di-
yerek bu iste¤ini sözlü olarak da ortaya koy-
makta bir sak›nca görmez.

Fakat ne yaz›k ki acemi ihracatç›lar›m›z (!)
yanlar›nda bir numune getirmeyi unutmufl-
lard›r. BOSS Genel Müdürüne Can BAYTAfi
sadece kendilerini tan›mak, firmay› görmek
amac›yla Almanya’ya geldiklerini, bu nedenle
yanlar›nda numune getirmediklerini, arzu
edilirse hemen bir numune yollayabilecekleri-
ni söyler. Bu arada BOSS Genel Müdürü mem-
nuniyetsizli¤ini mimikleriyle ve hatta sözlü
olarak aç›kça göstermekte; Türklerle birlikte
çal›flmak istemedi¤ini, flimdiye kadar Türkler-

le müflterek ifl yapmaktan memnun olmad›¤›-
n› ifade etmektedir. Hatta bu ifadelerini kaba
bir flekilde ortaya koymaktan çekinmemekte-
dir. O an› en küçük kardefl Sabahattin SARAR
afla¤›daki kelimelerle ifade etmifltir: “O anda
her fleyi b›rak›p memleketime geri dönmeyi
çok arzu ettim. Bize söylenenlere cevap ver-
memek için kendimi zor tutuyor, dudaklar›m›
›s›r›yordum. Hep alttan almaya, bir anlaflma
zemini bulmaya çal›flt›k. Fakat gece otele dön-
dü¤ümde boflald›m ve h›çk›r›klara bo¤ul-
dum”.

Acemi ‹hracatç›m›z (!) yanlar›nda bir numu-
ne bile getirmediklerine yanarken, Genel Mü-
dür Can BAYTAfi birdenbire s›rt›ndaki ceketin
kendi imalatlar› oldu¤unu ve “Sarar” markas›
tafl›d›¤›n› hat›rlar. Hemen ceketini ç›kararak
numune talep eden meslekdafl›na uzat›r. Ce-
keti eline alan BOSS Genel Müdürü ceketin
kalitesini farkeder. Ceketi evirir çevirir, tetkik
eder bu kez mimikleriyle hayranl›¤›n› ifade
edemeden edemez. ‹lk kez konuklar›na çay
veya kahve içip içmeyeceklerini sormay› ak›l
eder. Fabrika Müdürü’nü ça¤›r›r. Fabrika
Müdürü ceketi söküp dikifllerini kontrol edip
edemeyeceklerini sorar. Can Baytafl, “tekrar
dikecek olduktan sonra istedi¤inizi yapabilir-
siniz” der ve bu kontrolde bir sak›nca görmez.
Ceket sökülür. En ince ayr›nt›lar›na kadar
gözden geçirilir ve sonuçta Fabrika Müdürü
ceketi çok be¤endi¤ini ifade ederek onlar› öv-
gülere bo¤ar. Alman taraf› ceketi çok be¤en-
mifltir. SARAR ceketlerinin Avrupa
piyasalar›nda BOSS markas› ile pazarlanmas›
konusunda hemen orada prensipde anlafl›l›r.
Daha sonra Alman taraf› Eskiflehir’e gelir. Fab-
rikay› görünce hayranl›klar› daha da artm›fl-
t›r. Fiyat konusunda da kolayca bir anlaflma
sa¤lan›r. 1992 y›l›na kadar anlaflma yap›l›r. 

1992 y›l›ndan sonra art›k ölçek büyük-
lü¤ünü büyük iflletme aflamas›na tafl›m›fl ve
kurumsallaflmada önemli bir yol katetmifl bir
firma ile karfl› karfl›yay›z. SARAR art›k kendi
markas›n› yaratm›fl, hatta dünya markas› ol-
mufltur. Sarar bugün üç bini aflan personeli,
Avrupa’dan Amerika’ya, hatta Japonya’ya
uzanan da¤›t›m a¤› ve sat›fl birimleriyle ül-
kemizin yüzak› firmalar›ndan biri durumuna
gelmifltir. Biz kendisine bu baflar›larla ulafl-
mas›n› diliyor ve tüm SARAR Ailesini kut-
luyoruz.

** BBaaflflkkeenntt ÜÜnniivveerrssiitteessii ÖÖ¤¤rreettiimm ÜÜyyeessii
ee--mmaaiill::ttaammeerrmm@@bbaasskkeenntt..eedduu..ttrr

Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜO⁄LU*

AKADEM‹K GÖRÜfi

e-mail:tamerm@baskent.edu.tr

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin ilk
çeyrekteki büyümenin büyük
ölçüde ihracatla ve k›smen de

özel tüketim ve yat›r›mla sa¤land›¤›-
n›, kamu harcamalar›n›n da önceki
dönemlere göre canlanmaya bafllad›-
¤›n› kaydetti. 

Geçen y›lki performans›n bu y›l tek-
rarlanamayaca¤›n›,
büyümede bir yavaflla-
ma olaca¤›n›n bekleni-
len birfley oldu¤unu
belirten Hisarc›kl›o¤-
lu, özellikle sanayi ve
ticaret sektörlerinde
bu y›l bir yavafllama
bafllad›¤›n› ifade etti.

Büyüme h›z›n›n ya-
vafllamas›n›n nedenle-
rine iliflkin görüfllerini
dile getiren Hisarc›kl›-
o¤lu, sanayi sektörün-
de art›k eskisi gibi, at›l
kalm›fl kapasitelerin
devreye girmeyece¤i-
ni, kapasite kullan›m
oranlar›n›n yüksek se-
viyelere ulaflt›¤›n›, son
3 senede sa¤lanan ve-
rimlilik art›fl›n›n da,
büyümeyi sürdürmek

için tek bafl›na yeterli olmayaca¤›n›
söyledi. 

Hisarc›kl›o¤lu, flimdi yap›lmas› ge-
rekenin, ekonominin bundan sonra
büyümeye nas›l devam edece¤ini, ih-
racatta sa¤lanan performans›n nas›l
sürdürülebilece¤ini tespit etmek ol-
du¤unu kaydetti. Çin’den yükselen

ve bugünlerde tekstil sektörünü de
vuran rekabetin, çok yak›nda di¤er
sektörleri de etkisi alt›na alaca¤›n›
vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, gelecek
dönemde ihracattaki art›fl›n mevcut
haliyle korunabilmesinde çok zor-
lan›laca¤›na dikkat çekti.

Bir ihracat
hikayesi

“Ekonomide yolunda gitmeyen bir fleyler var”
TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, büyüme-
deki yavaşlamaya rağ-
men ithalatın artış hızı-

nın yavaşlamadığını,
gelecek dönemde ihra-

catın mevcut haliyle
korunabilmesinde zor-
lanılacağını belirterek,
“Demek ki ekonomide
yolunda gitmeyen bir

şeyler var” dedi.
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Uluslararas› Para Fonu’nun
mali disiplini bozaca¤› en-
diflesiyle yo¤un elefltirisine

neden olan yeni teflvik düzenle-
mesi ile teflvik uygulanacak il sa-
y›s›n› artt›ran madde korunur-
ken, teflvikten faydalanmak için
iflletmelere baz› istihdam flartlar›
getirildi. 

Tteflvikten faydalanacak eski
iflletmeler için en az yüzde 20’lik
bir istihdam art›fl› flart› getiren
düzenleme yeni iflletmelerin de
en az 30 iflçi ile çal›flmaya baflla-
mas›n› öngörüyor.

Düzenleme ile gerekli koflulla-
r› sa¤layan firmalara enerji indi-
rimi SSK primi ve vergide yüzde
25’e varan indirimler yap›lacak. Yeni düzenle-
menin maliyetinin y›ll›k 600 milyon dolar› bula-

ca¤› belirtilirken, 2005 için yasan›n yürürlü¤e
girece¤i tarih dikkate al›narak bu rakam›n yar›
yar›ya azalaca¤› ifade ediliyor.

Türkiye’nin, ara mal› ithalat› hem sanayi
üretimi hem de sanayi mal› ihracat›n-
dan h›zl› art›yor. 2001 ara mal› ithala-

t›n›n yüzde 95.1’i kadar sanayi ürünü ihraç
eden Türkiye'nin bu y›lki sanayi ürünü ihra-
cat› ara mal› ithalat›n›n yüzde 84.1’ine ka-
dar geriledi.

Türkiye'nin 2000 y›l›ndan
bu yana olan d›fl ticaret ge-
liflmeleri giderek de¤erle-
nen YTL’nin ithal ara mal›
kullan›m›n›, yerli ara mal›
kullan›m›na göre daha ca-
zip hale getirdi¤ine iliflkin
iddialar› do¤ruluyor. 

Türk paras›n›n önemli ölçüde de¤erlendi¤i
y›llarda, Türkiye'nin yapt›¤› sanayi ürünü
ihracat›n›n, gerçeklefltirdi¤i ara mallar› it-
halat›na oran› düflerken, de¤er kaybetti¤i
y›llarda ise sanayi ürünü ihracat›n›n ara
mal› ithalat›na olan oran› yükseliyor.

Türkiye'de 2001 krizi öncesinde uygula-
nan kur ç›pas›n›n Türk Liras›'nda de¤erlen-
meye yol açt›¤› 2000 y›l›nda sanayi ürünü
ihracat›, toplam ara mal› ithalat›n›n yüzde
70.9'ununa kadar gerilemiflti. Di¤er bir ifa-
deyle her 100 birimlik sanayi ürünü ihracat›
için 141 birimlik ara mal› ithalat› gerçeklefl-
tiriliyordu.

Yaflanan krizin ard›ndan Türk paras›n›n
önemli ölçüde de¤er kaybetti¤i 2001 y›l›n-
da, Türkiye ithal etti¤i ara mallar›n›n yüzde
95.1'i kadar sanayi ürünü ihraç etti. Bu oran
2002 y›l›nda yüzde 89.5'e, 2003 y›l›nda
yüzde 89.2’ye, 2004 y›l›nda yüzde 88.1’e

geriledi. Türk paras›n›n reel olarak
1980'den sonraki dönemin en yüksek de¤e-
rine ulaflt›¤› bu y›l›n ilk 5 ay›nda ise sanayi
ürün ihracat› ara mal› ithalat›n›n ancak yüz-
de 84.1'ini oluflturabildi.

Böylece 2000 y›l›ndaki yüzde 70.9’luk
düzeye kadar bir gerileme yaflanmasa da
Türkiye oransal olarak ara mal› ithalat›na
göre daha az sanayi mal› ihraç eder konuma
geldi.

Baflka bir ifadeyle özellikle 2004 y›l› ve bu
y›l Türkiye'nin ara mal› ithalat› sanayi
ürünü ihracat›ndan daha yüksek oranda
artt›.

Ostim Spor Kulübünün organizasyonu ile
her y›l gerçeklefltirilen geleneksel futbol tur-
nuvas› eylülde bafll›yor. Ostim ve çevresinde-
ki sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren ifllet-
melerin kat›labildi¤i futbol turnuvas› Baflkent
TV’den izlenebilecek.
Organizasyon bo-

yunca yap›lacak olan
tüm maçlar Baflkent
TV ekranlar›na tafl›-
narak Ankara’daki
spor severlerin de iz-
lemesi sa¤lanacak.
Ostim Spor futbol sa-
has›nda yap›lacak
turnuvada tak›mlar
11 as 7 yedekten olu-

flacak 18 kiflilik kadro ile mücadele edecek ve
futbol oyun kurallar›na uygun olarak 3 oyuncu
de¤iflikli¤i yapabile hakk›na sahip olacaklar.
Yo¤un ilginin olmas› beklenen turnuvaya

için baflvurular 22 A¤ustos 2005 tarihinden
itibaren kabul edilecek
ve turnuva eylül ay›n›n
ilk günlerinde çekile-
cek kuralar ile start ala-
cak.
Futbol turnuvas›na ka-

t›lmak isteyen firmala-
r›n 385 50 90 numaral›
telefondan Cemil Kan-
dazo¤lu ile görüflüp,
ayr›nt›l› bilgi alabile-
cekleri belirtildi.

Ostim Futbol Turnuvas› eylülde bafll›yorOstim Futbol Turnuvas› eylülde bafll›yor

Maçlar Baflkent Tv’de

Sanayide ithal ara mal› kullan›m› art›yor
İhracatını ve üretimini sürdürebilmek
için öteden beri ara malı ithal etmek
zorunda olan Türkiye'nin, ara malı
ithalatı hem sanayi üretimi hem de
sanayi malı ihracatından hızlı artıyor.

Yat›r›ma kaynak yetiflmiyor
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ASO Baflkan› Zafer Ça¤layan
YTL’nin afl›r› de¤erli oldu-
¤unu ve bunun ithalat› kö-

rükledi¤ini belirterek, bu konuda cari aç›¤a dikkat çekti. Ça¤-
layan, “Eskiden cari aç›k GSMH’nin yüzde 5’ini aflt›¤› anda kriz
ç›kaca¤›na inan›l›rd›, ama görüldü ki Türkiye art›k cari aç›¤a
ra¤men herhangi bir krizle karfl›laflm›yor” dedi.

Ankara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan› Zafer Ça¤layan,
YTL’nin çok de¤erli oldu¤unu, bunun ithalat› körükledi¤ini
belirterek, Türkiye'nin baflta Erdemir ve Tüprafl’›n da özellefl-
tirmesini h›zla tamamlamas› gerekti¤ini söyledi.

Ça¤layan, 2’nci ASO Meslek Komiteleri Toplant›s›’nda yap-
t›¤› konuflmada, YTL'nin de¤eri, özellefltirme ve erken seçim
tart›flmalar›yla ilgili sanayi kesiminin hassasiyetlerine de¤in-
di. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Baflbakan Yard›mc›s›
Abdüllatif fiener, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun'un da
kat›ld›¤› toplant›da Ça¤layan, YTL'nin afl›r› de¤erli oldu¤unu
ifade etti. Ça¤layan, YTL’deki de¤erlenmenin ithalat› körük-
ledi¤ini ve bunun da cari aç›¤a neden oldu¤unu dile getire-
rek, “Eskiden cari ifllemler aç›¤›n›n GSMH’nin yüzde 5’ini afl-
t›¤› anda kriz ç›kaca¤›na inan›l›rd›. Ama gördük ki Türki-
ye'deki cari aç›¤a ra¤men herhangi bir krizle karfl›lafl›lm›yor”
dedi. Ça¤layan, yine de d›flar›dan gelen s›cak paran›n kontrol
alt›na al›nmas› gerekti¤ini bunun yerine yabanc› yat›r›mc›la-
r›n teflvik edilmesinin önemine vurgu yapt›.

Çal›flma Bakan› Murat Baflesgio¤lu, sosyal güvenlik
reformunun Meclis'ten ç›kar›lamamas› nedeniyle
IMF ile hükümet aras›nda bir gerginlik yaflanaca¤›

kanaatinde olmad›¤›n› söyledi.
Murat Baflesgio¤lu, tasar›n›n yasalaflamamas›n›n Mec-

lis’in prosedüründen kaynakland›¤›n› belirterek, “Bunun
anlay›flla karfl›lanmas› laz›m” dedi.

Sosyal güvenlik reformunun Meclis’ten geçirilememe-
sinin IMF ile bir gerginli¤e neden olup olmayaca¤› yö-
nündeki bir soru üzerine Baflesgio¤lu, “IMF ile bir ger-
ginlik beklemiyoruz, olaca¤›na da ihtimal vermiyorum”
dedi. 

““ZZoorruunnlluu iissttiihhddaamm›› kkaalldd››rraall››mm””
TOBB Baflkan Vekili ve ASO Baflkan› Zafer Ça¤layan ise

yasalardaki zorunlu iflçi çal›flt›rma uygulamas›ndan ya-
k›nd›. Ça¤layan, 247 bin sanayi iflletmesinden 242 binin
de 1-49 iflçi çal›flt›r›ld›¤›n›, bunun zorunlu istihdamdan
bir kaç›fl oldu¤unu ifade etti. ‹flletmelerin ihtiyaçlar›na
göre eleman almalar›n› ve zorunlu istihdam›n kald›r›l-
mas›n› öneren Ça¤layan,

“Özürlülerin bafl›m›z›n üstünde yeri var. Ancak devlet
sosyal politika üretmesi laz›m. ‹fl yerlerinin özürlüler için
yeterli donan›m› sa¤lamas› konusunda teflvik edilmesi
gerekir” dedi.

Sendikalar›n ve iflyerlerinin bölgesel ve sektörel bazda
istihdam› art›rma politikalar› üretmesi gerekti¤ini söyledi.
Ça¤layan, Türkiye'nin bir sosyal güvenlik reformu yapma
zorunlulu¤u bulundu¤unu belirtirken, "Bunu IMF istedi¤i
için de¤il, iflsize ifl bulmak için, istihdam› art›rmak, kay›t
d›fl›n› önlemek için yap›lmas› laz›m" diye konufltu.

Baflesgio¤lu: IMF
anlay›fll› olmal›

YTL çok
de¤erli

Hazine Müsteflarl›¤›’ndan edini-
len verilere göre özellefltirme
kapsam›ndakiler de dahil K‹T

’lerin geçen y›l martta 28.9 katrilyon
lira olan borç stoku, geçen y›l sonun-
da 32.3 katrilyona, bu y›l mart ay› so-
nunda ise 34.2 katrilyon liraya kadar
yükseldi.

K‹T sisteminin borç stokunun 25.8
katrilyon liral›k bölümü iç, 8.4 katril-
yon liral›k bölümü ise d›fl borçlardan
kaynaklan›yor. Geçen y›l›n mart ay›-
na göre d›fl borçlarda 455 trilyon lira-
l›k azal›fl yaflan›rken, iç borçlarda ise
5.7 katrilyon liral›k art›fl gerçekleflti.

Bu y›l›n ilk üç ayl›k döneminde ise iç
borçlarda 2 katrilyona yak›n büyüme
d›fl borçlarda ise 76 trilyon liral›k
azalma gözlendi.

VVeerrggii BBoorrççllaarr›› 
22..44 KKaattrriillyyoonn

K‹T’lerin Maliyeye olan vergi borç-
lar› son bir y›ll›k dönemde 342 tril-
yon liral›k büyümeyle 2.4 katrilyon
liraya kadar yükselirken, SSK’ya olan
borçlar› da 1 trilyon lira artarak 472
trilyon lira oldu. Hazineye olan borç-
lar› bu dönemde 143 trilyon lira aza-
larak 3.4 katrilyon liraya inen siste-

min, Hazine ve Maliye d›fl›ndaki res-
mi kurumlara borçlar› ise 213 trilyon
lira artt› ve 1.2 katrilyona kadar ç›kt›.
Sistemin özel sektöre olan borçlar›
1.7 katrilyon liral›k art›flla 5.1 katril-
yon, üreticilere olan borçlar› ise 51
trilyon lira artarak 540 trilyona yük-
seldi.

K‹T’lerin borç stokunun en büyük
bölümünü ise birbirlerine olan borç-
lar› meydana getiriyor. Sistemin Mart
2004’te 9.2 katrilyon lira olan birbir-
lerine olan borçlar› geçen y›l sonunda
10.6 katrilyona bu y›l mart sonunda
ise 12.1 katrilyona kadar ç›kt›. Siste-

min kendi içerisindeki borçlar› son
bir y›lda 2.9 katrilyon lira büyüdü.

Kamu flirketlerinin d›fl borçlar› ise
son bir y›ll›k dönemde 455 trilyon
lira azalarak 8.4 katrilyon liraya ger-

iledi. D›fl borçlar›n 3.6 katrilyon
liral›k k›sm› Hazine devirli, 3.4 katril-
yon liras› Hazine garantili ve 1.3 kat-
rilyon liras› ise di¤er borçlardan mey-
dana geliyor.

Baz› K‹T’ler borç üretiyor
Kamu şirketleri borç üretmeyi sürdürüyor. KİT sisteminin iç ve dış borçları Mart 2005
sonu itibariyle son bir yılda 5.3 katrilyon lira büyüyerek 34 katrilyon liraya ulaştı.
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Türkiye'nin en büyük organize
sanayi bölgelerinden olan
Gebze Organize Sanayi Bölge-

si'nde (GOSB) sanayiciler görev
süreleri iki y›l uzat›lan Müteflebbis
Heyet Baflkan› Kocaeli Valisi Erdal
Ata ve Yönetim Kurulu Baflkan› Ko-
caeli Sanayi Odas› Baflkan› Y›lmaz
Kanbak'› OSB Yönetimi'nde “isten-
meyen adam” ilan ederek, görev-
den al›nmalar›n› talep etti. “Sana-
yici art›k kendi kendisini yönetme-
lidir. Sanayicilikle ilgisi olmayan
insanlar›n bizi yönetmesini istemi-
yoruz ” diyen OSB'deki sanayiciler
"istenmeyen adamlar›n" görevden
al›nmas› için Sanayi Bakanl›¤›'na
yaz›lan dilekçeyi imzalad›. 74 sa-
nayiciden 64'nün imzalad›¤› dilek-
çede tüm imzalar tamamland›ktan
sonra vali ve oda baflkan›n›n GOSB
yönetiminde çekilmesi talebini içe-
ren dilekçe Sanayi Bakanl›¤›'na
gönderilecek. Sanayiciler GOSB
Yönetimi'nin bafl›ndaki Vali Erdal
Ata'ya da istifa ça¤r›s› yapt›. Vali
Ata, kendisine yönelik yürütülen
kampanya hakk›nda yorum yap-
mazken, Kocaeli Sanayi Odas› Bafl-
kan› Y›lmaz Kanbak, sanayi bölge-
lerinin yönetiminde valinin olma-
s›n›n sanayicinin avantaj›na oldu-
¤unu savundu. Sanayi Bakanl›¤›
dilekçenin de¤erlendirilmeye al›-
naca¤›n› söyledi. 

SSaannaayyiicciilliikkllee iillggiilleerrii yyookk 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi

Sanayicileri Derne¤i (GOSBSAD)
Baflkan Yard›mc›s› Nejat Karaa¤aç-
l›, y›llard›r OSB'nin uzaktan yak›n-
dan iliflkisi olamayan insanlar tara-
f›ndan yönetilmesinin faturas›n›
ödemekten b›kt›klar›n› söyledi. Ka-
raag¤açl›, "Sanayiciye ait milyon-
larca dolar yanl›fl projelere aktar›-
l›yor. Halen bir do¤algaz ba¤lana-
mad›. Arsa fiyatlar› 10 kat pahal›.
Sorunlar çözülemiyor. Bu bölgeyi
art›k sanayicinin kendisi yönetme-
lidir. Sesimizi duyurmak için ne
gerekiyorsa yapaca¤›z. Bölgedeki
yönetimi kaybetmemek için 20 y›l-
d›r GOSB kurulufl aflamas›nda gös-
teriliyor" dedi. Karaa¤açl›, s›k›nt›-
lar›n› Ankara’ya giderek, hüküme-
te aktaracaklar›n› belirtti. 

BBuu ssoorruunn hheepp yyaaflflaann››yyoorr 
Gebze'de yaflanan sorun asl›nda,

Türkiye'de giriflimcilere ulafl›mdan
enerjiye kadar çeflitli kolayl›klar
sa¤lamak amac›yla kurulan orga-
nize sanayi bölgelerinin genel so-
runlar›ndan biri. Türkiye'de 200
OSB'de milyarlarca dolarl›k yat›-
r›mla kurulan 3 bin 500 sanayi ku-
ruluflu yer al›yor. Özel sektör ser-
mayesiyle kurulan bu bölgelerin
125'inin bafl›nda Valiler ve Ticaret
Sanayi Odalar› Baflkanlar› bulunu-
yor. Bu durum OSB'ler kurulurken
önemli avantaj sa¤lasa da OSB'de
üretim bafllad›¤›nda sanayiciler
için bir kabus oluyor. 

YYöönneettiimm ssaavvaaflfl›› nnaass››ll bbaaflflllaadd››
Valilerin ve odalar›n OSB'lerde

son söz sahibi ol-
mas›n›n geçmifli
40 y›l öncesine
1962'de kurulan
ilk bölgeye dek
uzan›yor. O dö-
nemde genifl yet-
kiler "devlet eliyle
sanayileflme" he-
define uygun ola-
rak baflta valiler
olmak üzere oda-
lara veriliyor. Bu-
gün ise bu yetki-
ler sorun oluyor.
2000 y›l›nda ç›-
kan 4562 say›l›

OSB Kanunu Organize Sanayi Böl-
geleri’nde 3'te 2 oran›nda dolulu¤a
ulafl›l›nca yönetimin sanayiciye
devredilmesi gerekiyor. Ancak
OSB yönetimlerinden vazgeçeme-
yen oda yöneticileri ve valiler OSB
alanlar›na ek bölgeler ekleyerek
yönetim hakk›n› sürdürmeye yasal
zemin haz›rl›yor. 

Gebze Organize Sanayi Bölge-
si'nde bugün yaflanan s›k›nt› da bu-
radan kaynaklan›yor. Türkiye'nin
önemli firmalar›n›n bulundu¤u ör-
nek GOSB tamamen dolunca mev-
cut büyüklü¤ünün 3 kat› oran›nda
iki yeni ek bölge eklenerek, müte-
flebbis heyetin devam› sa¤land›. 

YYaannll››flflll››kk vvaarrssaa bbuu kkaannuunn--
ddaann kkaayynnaakkllaann››yyoorr 

KKooccaaeellii SSaannaayyii OOddaass›› BBaaflflkkaann›› 
YY››llmmaazz KKaannbbaakk::

"Bölge yönetiminde vali ve odala-
r›n yer almas›n›n sanayici için
avantaj. 20 y›lda Türkiye'nin en
modern sanayi bölgesini hayata
geçirdik. Yaflanan tart›flmalara an-
lam veremiyorum. Bölge gerekli
dolulu¤a ulafl›nca görevlerimizi sa-
nayiciye b›rakarak çekilece¤iz. An-
cak yeni bölgeler aç›ld› ve yap›la-
cak daha çok ifl var. Biz bu kadar
yo¤unlu¤umuz içinde, bölgeye ve
oradaki sanayiciye hizmet etmeye

çal›fl›yoruz. Ancak e¤er istenmi-
yorsak çekiliriz. Ama bölgenin ta-
mam›n›n böyle bir iste¤i yok. Oda
yöneticileri ve valinin tek amac›
oraya hizmet etmek, neden rahat-
s›zl›k duyuluyor anlam›yorum.
Bölgeye yap›lan her hizmette al›n
terimiz var. Üstelik bu benim yasal
görevim, yetkimi kanundan al›yo-
rum. Yanl›fll›k varsa, kanundan
kaynaklan›yor.”

OOSSBB''lleerr nnaass››ll yyöönneettiilliiyyoorr
* OSB kurulmas› için öncelikle

bir Müteflebbis Heyet oluflturulma-
s› gerek. 

* Müteflebbis Heyet içinde iste-
nirse Vali, ‹l Özel ‹daresi, Sanayi ve
Ticaret Odas›, Belediye ve Sanayici
‹fladamlar› Dernekleri Baflkanlar›

yer alabiliyor.
* Vali baflkanl›¤›ndaki OSB Müte-

flebbis Heyeti önce kamulaflt›rmay›
yap›yor. Daha sonra bölge 3'te 2
ço¤unlu¤a ulafl›nca yönetimi sana-
yiciye b›rak›yor.

UUflflaakk,, KKaayysseerrii vvee MMaanniissaa 
ssaannaayyiicciiyyee ddeevvrreeddiilliinnccee

bbüüyyüüddüü
Uflak, Manisa ve Kayseri Organi-

ze Sanayi Bölgeleri, sanayiciler ta-
raf›ndan yönetiliyor. Uflak OSB
Baflkan› Haz›m Sesli, “Tüm altyap›
ve üst yap› çal›flmalar›m›z geçen
bir senelik sürede baflar›yla ta-
mamland›. Çünkü OSB'miz bu bir
y›lda sanayici mant›¤›yla yönetildi.
Özel sektör kendini ifade edebilme
imkan› buldu. Bu anlamda valileri-
miz gerekti¤inde bu yola baflvur-
mal› ve sanayicisine güvenmeli"
dedi. Türkiye'nin 1962 y›l›nda ku-
rulan ilk OSB'si olan Manisa Orga-
nize Sanayi Bölgesi'ni valiler hiç
yönetmedi. Yönetim Kurulu Üyesi
Nejet Arusan, “Bizim bölgemizi
vali de¤il sanayicinin kendisi
yönetti ve bugün Türkiye'nin en
büyük OSB'leri aras›nda yer
al›yoruz. Baz› bölgelerde valiler
önemli sorunlar› çözmede kilit rol
oynuyor. Ancak her bölge için
geçerli de¤il" dedi. 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
2002'de benzer tart›flmalar›n ar-
d›ndan sanayicilerin yönetimine
geçti. Kayseri OSB Müdürü Orhan
Akflit “Müteflebbis heyetin yöneti-
mi sanayiciye devri 3 y›l oldu ve
bölge 3 kat büyüdü. Ciddi yeni
yat›r›mlar yap›lacak. 50 civar›nda
aç›l›fl› yap›lacak fabrika var.
Müteflebbis heyet art›k sanayi-
cilere b›rakmal›. Çok özelleflmifl ol-
sa da yöneticinin baflar›s› da önem-
li. Vali'nin olmamas› büyük avan-
taj. Vali asl›nda büyük duvar ”
dedi.

fifiiikkaayyeett ggeelliirrssee ddee¤¤eerrlleennddiirriirriizz
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› yet-

kilileri ise sanayicinin kendi ken-
dini yönetmesi konusunda çal›flma
içerisinde. Belediyeler Yasas› ile
çal›flma ruhsat› verilmesini OSB
yönetimlerine veren Bakanl›k,
mevcut dolulu¤a ulaflan OSB'lerin
gereksiz yere büyütülerek sanayi-
ciye devredilmemesinin önüne
geçmeye çal›fl›yor. 

(KAYNAK:REFERANS)

Yasada belirtilen üçte ikilik doluluk oranlarına ulaşmaları-
na karşın, bazı Organize Sanayi Bölgeleri’nde görev sü-
releri otomatik olarak sona eren Müteşebbis Heyetlerin
görev sürelerinin uzatılması sıkıntılar yaratıyor.

GGeebbzzee Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 74 sanayiciden 64'ü görev süreleri
iki sene daha uzat›lan Kocaeli Valisi Erdal Ata ve Kocaeli Sanayi Odas› Bafl-
kan› Y›lmaz Kanbak'› GOSB yönetiminde 'istenmeyen adamlar' ilan etti.
Sanayiciler Sanayi Bakanl›¤›'na 'görevden al›n' dilekçesi yazd›.

MMaaddddee  2255.. –– ((……))

Bölgede kurulacak tüm iflletmelerin 2/3`ü
üretime geçtiklerini  belgeledikleri takdirde
veya bölgenin kredi borcunun tamamen
ödenmesi durumunda, kat›l›mc›lar veya
temsilcilerinin müteflebbis heyet üyeleri ile
birlikte en geç alt› ay içinde yapacaklar› ilk
genel kurul toplant›s›nda müteflebbis heyet,
yönetim kurulu ve denetim kurulunun gö-
revi sona erer. Üretime geçmifl kat›l›mc›la-
r›n salt ço¤unlu¤u müteflebbis heyetin
devam etmesini istedikleri takdirde
müteflebbis heyet devam eder.

Sanayici ve iş adamları OSB’lerdeki yönetimin yatırımcı-
lara ait olması gerektiğini savunurken, kimi OSB’ler ise
vali ve belediye başkanın OSB yönetimde kalmasının en-
gelleri aşmak için gerekli olduğunu savunuyor.

OSB’lerin MÜTEfiEBB‹SMÜTEfiEBB‹S s›k›nt›s›

Gebzeli sanayicilerin tepkisi
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Kendileriyle görüfltü¤ümüz ba-
z› OSB yetkilileri, OSB yöne-
timlerinde ilin valisi ve beledi-

ye baflkan›n›n yer almas› konsunda
flunlar› söylediler:

GGaazziiaanntteepp OOSSBB YYöönneettiimm KKuurruulluu 
BBaaflflkkaann›› CCaahhiitt NNaakk››bboo¤¤lluu:: 

Yönetimde Müteflebbis üye olarak
Gaziantep  Vali-
si Lütfullah Bil-
gin ve ‹l Özel
‹dare Baflkan›
var.  Vali Beyin
birçok konuda
OSB’ye faydas›
bulunuyor. So-
runlar›m›z da-

ha çabuk çözüm buluyor. En önem-
li sorunumuz 5084 say›l› teflvik ya-
sas›yd›. Teflvik yasas› kapsam›na
OSB al›nmad›. Bizde önlemler al›-
yoruz. Bölgemizde yer alan sanayi-
cimizin ucuz elektrik ve do¤algaz
kullanmas› için çal›flmalar›m›z de-
vam ediyor.  

BBaall››kkeessiirr OOrrggaanniizzee SSaannaayyii
BBööllggee MMüüddüürrüü 
‹‹ssmmaaiill DDeemmiirreell:: 

fiu anda Bal›kesir OSB olarak dev-
let kredisi kullan›yoruz. ‹l Özel ‹da-
resi, Bal›kesir Valisi At›l Üzelgün ve
belediyenin deste¤i sayesinde daha
kolay ifl yap›yoruz. Vali bey bize
çok yard›mc› oluyor. Bizim Yöne-

tim Kurulu Baflkan›m›z. ‹fl bafl›nda-
ki vali iflini biliyorsa ondan fayda-
lanmamak ak›ls›zl›kt›r. Baflkan yar-
d›mc›m›z da Belediye baflkan›
olunca bize her türlü kolayl›¤› sa¤-
l›yorlar. OSB’deki yönetim, illerin
sosyoekonomik yap›lar›yla ba¤lan-
t›l›. Bal›kesir’in sanayisinin yüzde
90’›n› oluflturan küçük sanayiciler
yavafl yavafl büyümek için OSB’ye
geliyorlar. Yönetimde ‹l Özel ‹dare-
si’nin bulunmas› OSB’nin maddi
yap›s›na ba¤l›. OSB’deki en büyük
sorun para. Devletten destek alan
OSB iseniz devletin yönetimde ol-
mas› çok faydal›d›r. OSB zengin sa-
nayicilerden olufluyorsa yönetimde
‹l Özel ‹daresi’nin olmamas› daha
sa¤l›kl›.

KKaayysseerrii OOSSBB YYöönneettiimm KKuurruulluu
BBaaflflkkaann›› AAhhmmeett HHaassyyüünnccüü:: 

85 OSB’den 5-6 tanesi genel ku-
rul yaparak üyelerini seçiyor. Kay-
seri de bu OSB’lerden biri. OSB’ler-
de düzenleme yapan 4562 say›l›
yasaya göre yar›dan bir fazlas› fa-
aliyete geçen OSB’ler genel kurul
yapabiliyor. 2 senede bir yap›lan
genel kurul, seçti¤iniz kiflinin hata
yapmas› halinde yüzde 10 imza
toplanarak tekrar yap›labiliyor. ‹s-
tedi¤iniz çal›flmay› yapamayan ki-
flileri de¤ifltirebilme flans›n›z bulu-
nuyor. Kanun güzel. Binay› bina sa-
kinleri yönetmelidir. 

D›flar›dan gelip de binay› yönet-
meye kalkanlar binan›n sorunlar›n›

bilemez. Genel Kurul bunu en iyi
flekilde tamaml›yor.     

EEsskkiiflfleehhiirr OOSSBB YYöönneettiimm KKuurruulluu 
BBaaflflkkaann›› SSaavvaaflfl ÖÖzzaayyddeemmiirr:: 

10 senedir Eskiflehir OSB yöneti-
minde vali yok. Tüzükleri iyi dü-
zenlenen kanun ve etik bir yönetim
olunca sorun ç›km›yor. OSB’lerin
kurulufl aflamas›nda valinin bulun-
mas› baz› kolayl›klar sa¤layabilir.
Yönetim kurulunda vali varsa di¤er
sektörleri temsil eden arkadafllarda
var. Demokratik ve etik bir ortam
olmal›d›r. Parasal sorunlar›n da iyi
düzenlenmesi gerekiyor. OSB’nin
apartman yönetimi gibi olmas›na
karfl›y›m. OSB’ler ticaret ve sanayi
odalar›n›n kanatlar›n›n alt›nda
bulunurlarsa daha baflar›l› olurlar.

At›l›m Üniversitesi Endüstriyel
‹liflkiler Ofisi (EN‹LO) Ostimli
KOB‹’lere E-Ticaret Konferan-

s› verdi. Ostim Sanayici ve ‹fladam-
lar› Derne¤i (OS‹AD) toplant› salo-
nundaki konferans› At›l›m Üniver-
sitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Ö¤re-
tim Üyesi Bülent Gürsel Emiro¤lu
verdi.

Emiro¤lu konferansta, E-Tica-
ret'in Tan›m›, E-Ticaret'te Kullan›-
lan Terimler, E-Ticaret ‹fllemleri, E-
Ticaret Altyap›lar›, E-Ticaret'te Gü-
venlik, E-Ticaret'te Kurulufllar / Ta-

raflar, E-Ticaret'te Vergilendirme,
Türkiye'de E-Ticaret, KOBI'ler ve E-
Ticaret, Konular›nda genel ve gün-
cel bilgilendirme yapt›.

At›l›m Üniversitesi Eylül ay›ndan
itibaren OST‹M’de bir dizi konfe-
rans/seminer gerçeklefltirecek. Bu
program tüm OST‹M’e aç›k ve üc-
retsiz olarak yap›laca¤› belirtildi.

EErr ggeeçç yyüüzzlleeflfleecceekkssiinniizz……

Gelece¤in ekonomisini yönlendi-
ren E-Ticaret süreci küresel anlam-

da artan bir de¤er olarak her islet-
menin er geç yüzleflece¤i bir ger-
çektir. Büyük küçük hemen her fir-
man›n dar bir piyasada kaybolma-
s›n› önleyerek onlar› dünya pazar›-
na tafl›yacak olan E-ticaret, ürün
sat›fl›nda yer ve zamana ba¤l› kal›n-
mamas›n› sa¤layan en büyük f›rsat-
t›r. Geliflmifl bir elektronik ticaret
sistemi, isinize verimlilik, etkinlik
ve yönetilebilirlik aç›s›ndan önemli
katk› yapacak ve önümüzdeki dö-
nemde bir numaral› ticaret kanal›-
n›z olacakt›r.

EE--TTiiccaarreett ssaayyeessiinnddee;;
• Ulaflabilece¤iniz piyasalar›n çe-

flitlenmesi/artmas›,
• Müflterilerinize ulaflabilmek

için ek bir kanal›n aç›lmas›,
• Her tür geliflmenin müflterinize

en h›zl› ve güvenli yoldan ulaflmas›,
• Çok düflük maliyetlerle müflteri-

nizle do¤rudan iletiflim kurulmas›, 
• KOB‹’le-

re büyük fir-
malarla eflit
fl a r t l a r d a

rekabet etme imkan› sa¤lamas›, 
• Reklam,nakliye, ürün tasar›m›

ve üretim maliyetlerinde azalma,
• Pazar raporlar› ve stratejik plan-

lama konular›nda ilerleme, 
• Etkin pazarlama,
• Ürün ve hizmet tasar›m›na müfl-

terinin dahil edilmesi gibi bir çok
f›rsat› yakalama flans›na sahip
olacaks›n›z.

OSB’lerin Müteflebbis Heyet görüflü

At›l›m’dan Ostim’e e-ticaret konferans›

TANDO⁄AN N‹KELAJ

57. Sok. No: 10 Ostim-ANKARA
Tel: 0 312 385 44 14

BAKIR-N‹KEL-KROM
KAPLAMA ATÖLYES‹

KOB‹’lerin bafll›ca sorunu olan
“E⁄‹T‹M” ayn› zamanda ülkemizin
hatta insanl›¤›n ana sorunudur.

Kobi’lerin e¤itim sorunu iki bölümde
özetlenebilir.

1-Mesleki /Ara eleman dar bo¤az›;
Son y›llarda Endüstri Meslek Liseleri-

nin gelmifl oldu¤u konum bu sorunu
olumsuz yönde etkilemifltir.

2-KOB‹’lerin kuruluflundan itibaren söz
konusu olan bilgi ve e¤itim seviyesi dü-
flüklü¤ü; bu faktör di¤er KOB‹ sorunlar›-
n›n çözümünü de zorlaflt›rmaktad›r. Zira
tüm sorunlar›n alt›ndan E⁄‹T‹M eksikli¤i
ve teknolojik sorunlar ç›kmaktad›r.

Birinci konunun orijini; Teknik E¤itim
Tedrisat›n›n, Endüstrinin istemifl oldu¤u
elemanlar› verebilme sorumlulu¤u, ikinci
konu; iflletmelerin gerek kendi bünyele-
rinde, gerek aç›lan kurs ve seminerlere
eleman gönderme ve çok say›daki kurum
ve kuruluflun e¤itim faaliyetlerine kat›l-
makt›r.

Önemi tart›fl›lamayacak derecede bü-
yük olan bu E⁄‹T‹M sorununun çözümü;
KOB‹’lerin kendisine, odalara, meslek ku-
rulufllar›na ve baflta devlete düfler.

KOB‹’lerin bu tür etkinliklere yeteri ka-
dar önem vermemeleri, e¤itimlere yeterli
oranda kat›lmamalar›, di¤er taraftan çok
say›da e¤itim faaliyetinin hedefe uygun
tarzda “eflgüdüm” arz etmemesi nedeni ile
istenilen verim elde edilememektedir.
Hatta s›n›rl› bütçeye sahip E⁄‹T‹M faali-
yetleri eflgüdümsüzlük, baflka bir ifade ile
do¤ru yönlendirememe nedeni ile büyük
bir kaynak israf›na yol açmaktad›r.

E⁄‹T‹M VER‹ML‹L‹⁄‹N‹N art›r›lmas›;
endüstrinin ihtiyac› olan konular›n seçimi
ile zaman, mekan faktörlerini optimize
ederek, çok say›daki E⁄‹T‹M KURUMU-
NUN faaliyetinden daha etkin yararlan-
mak mümkün olabilir.

‹leri gitmifl ülkelerde; “Endüstriyel E¤i-
timler” akademiden daha ziyade Odalar,
Sivil Toplum ve Özel Kurulufllarca icra
edilmektedir. Böylece güncel, uygulanabi-
lir bilgi seviyesine kavuflulmaktad›r. Üni-
versite /Sanayi iflbirli¤i bu sebeplerden
zorunludur. Gerek ülkemizde, gerek böl-
gemizde müsbet geliflmeler olmufltur.
TEKMER ve TEKNOPARK gibi giriflimler
örnektir. KOSGEB, MPM, TOBB, TÜS‹AD,
TOSYÖV, KALDER, MESS, ‹GEME, AB‹-
GEM gibi kurum, kurulufl, vak›f, dernek-
ler ile ODALARIMIZIN giriflimleri ile
önemli mesafeler al›nm›flt›r.

KOB‹LER‹M‹Z‹N bu tür imkanlardan
yeterli miktarda yararland›¤› söylenemez.
Halbuki kaybolan bu f›rsatlar›n maddi de-
¤erle eflde¤er oldu¤u bilincine var›lsa; AB,
KOSGEB, TÜB‹TAK, TTGV hatta iç ve d›fl
finans kurulufllar›n›n hepsinin proje, fizi-
bilite istemi e¤itimin finansa özdefl oldu¤u
gerçe¤ini ortaya ç›kar›r.

‹leri gitmifl ülkeler E⁄‹T‹ME verdikleri
önem kadar, AR-GE ye önemli fonlar ay›r-
m›fllar, bu sebeple de bilgi ça¤›n›n karl›l›-
¤›n› elde etmifllerdir.

Rekabet boyutunun artt›¤›, verimlili¤in
flart oldu¤u günümüzde KOB‹LER‹M‹Z‹N
önerilen E⁄‹T‹ME önem verip her ortam-
da kat›lmalar›, AR-GE bilincine eriflmeleri
gerekmektedir.

B‹LG‹ ve E⁄‹T‹M‹N; bilinen üretim gir-
dileri gibi bir üretim girdisi haline geldi¤i
gerçe¤inden hareketle yenilikçi STRATE-
J‹K yöntemleri kullanarak hedef ve prog-
ramlar› yapmas› gerekmektedir. Bilgi ve
biliflim ça¤›n›n imkanlar›ndan yararlan-
mal›d›r.

‹flte bugünlerde KOSGEB’in önermifl ol-
du¤u “Stratejik Yol Haritas›” bu gerçekler-
den ortaya ç›km›flt›r.

AMAÇ; desteklerin do¤ru miktar ve
do¤ru zamanda verilmesi yan›nda KOB‹-
LER‹M‹Z‹ iç ve d›fl pazarlarda hak etti¤i
hedef ve seviyelere tafl›makt›r.

STRATEJ‹K yönetim, planlama yaparak
uygulayabilen iflletmeler verimlili¤i ve re-
kabet üstünlü¤ünü yakalayabileceklerdir.
E⁄‹T‹M ve iflgücü seviyesini art›rarak AR-
GE projesi yapabilen iflletmeler birçok
desteklerden daha etkin ve kolay yararla-
nabileceklerdir.

Gerek d›fl, gerekse iç desteklerdeki ana
hedef iflletmelerin ihracat ve istihdam ka-
pasitesini art›rmakt›r.

K›sacas›, günümüzde ekonomik mucize
yaratan Ç‹N’in ULUSAL ATASÖZÜ ile E⁄‹-
T‹M‹N ÖNEM‹ aras›ndaki iliflkiden hare-
ketle olay› de¤erlendirmekte yarar vard›r.

““BBiirr bbaall››kk vveerriirrsseenn bbiirr ddeeffaa,, bbaall››kk ttuutt--
mmaass››nn›› öö¤¤rreett kkii ddooyyssuunn öömmrrüü bbooyyuunnccaa””
((KKoonnffiiççyyuuss))

KOB‹’ler ve e¤itim sorunu

Fettah GÜVENTÜRK
KOBİDER Yön. Kur. Bşk.

EENN‹‹LLOO
At›l›m Üniversitesi En-

düstriyel ‹liflkiler Ofisi
(EN‹LO) Üniversite-Sa-
nayi iflbirli¤ini kurmak
ve güçlendirmek, tek-
nolojik iflbirlikteli¤ine
ortam haz›rlamak ve
üniversite araflt›rmala-
r›n› sanayinin ihtiyac›na
göre yönlendirebilmek
amaçlar›yla kuruldu.
At›l›m Üniversitesi, ken-
disine ba¤l› olarak çal›-
flan Endüstriyel ‹liflkiler
Ofisi (EN‹LO) arac›l›¤›

ile, bölgede yeni ürün
ve teknolojilerin geliflti-
rilmesi, iflletmelerin so-
runlar›na üniversitenin
bilgi, deneyim ve ola-
naklar› çerçevesinde çö-
züm getirilebilmesi, bi-
limsel ve teknolojik, hu-
kuki, sat›fl-pazarlama,
yönetsel  ve ekonomi
alanlar›nda dan›flman-
l›k ve e¤itim hizmetleri
ile gerekti¤inde labora-
tuvar hizmetleri sa¤lan-
mas›n› amaçl›yor.
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Tüzmen “9 ay 7 günü” d›flar›da geçirdi

Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen,
bakanl›¤› s›ras›nda toplam 277
günü yurt d›fl›nda geçirdi. Tüz-

men, DYP Denizli Milletvekili Üm-
met Kando¤an'›n kaç defa yurt d›fl›-
na ç›kt›¤›, ne kadar harc›rah ald›¤›
ve hangi ülkelere gitti¤ine iliflkin
önergesini yan›tlad›.

Tüzmen, göreve geldi¤i günden
bugüne kadar, ikili ve çok tarafl› ti-
cari, ekonomik ve siyasi iliflkilerin ge-
lifltirilmesi çerçevesinde “75 yurt d›fl›
ziyarette” bulundu¤unu aç›klad›.

Harc›rah konusunda herhangi bir
rakam vermeyerek, Söz konusu ziya-

retler için, yurt d›-
fl›na yap›lacak ge-
çici görev yollukla-
r›n› düzenleyen il-
gili Bakanlar Kuru-
lu Kararlar› ile be-
lirlenen miktarlar-
da gündelik tahak-
kuk ettirilmifltir"
diyen Tüzmen,
"toplam olarak
277 günde gerçeklefltirilen “ziyaret-
lerin yap›ld›¤› 49 ülkeyi ise flöyle s›-
ralad›:

“ABD, Afganistan, Almanya, Avust-

ralya, Avusturya, Azerbaycan, Bir-
leflik Arap Emirlikleri, Belarus,
Belçika, Bosna- Hersek, Bulgaris-
tan, Cezayir, Çin, Fas, Finlandiya,
Fransa, Güney Afrika Cumhuriye-
ti, Güney Kore, Gürcistan, Hollan-
da, ‹ngiltere, Irak, ‹ran, ‹talya,
Kazakistan, K›rg›zistan, KKTC,
Libya, Lüksemburg, Makedonya,
Malezya, Meksika, M›s›r, Mo¤alis-
tan, Moldavya, Pakistan, Polonya,

Portekiz, Rusya, Sudan, Suriye, Su-
udi Arabistan, Tacikistan, Tunus,
Türkmenistan, Ukrayna, Umman,
Ürdün, Yunanistan.”

Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Abdüllatif fiener,
istikrar ortam›nda yat›r›m

yapacak giriflimcilerin, küresel re-
kabete haz›r olaca¤›n› ve bununla
ekonominin performans›n›n aya¤a
kalkaca¤›n› belirtti.

fiener, finans sektöründe yeni
iliflkilerin ve ekonominin ön plana
ç›kaca¤›n› belirterek, "Kendi yöne-
tim dönemini kurtarma anlay›fl›na
dayal› sürdürülen ekonomik politi-
kalar" nedeniyle, Türkiye'nin ulus-
lararas› rekabette istenen mesafeyi
alamad›¤›n› söyledi.

fiener, 1998 y›l› ve 2002 y›l› ara-
s›ndaki dönemde Türkiye'nin s›f›r,

1990-2002 y›l› aras›ndaki dönem-
de ise yüzde 2.5 oran›nda bir y›ll›k
ortalama büyüme gösterdi¤ini be-
lirten

fifieenneerr,, flfluunnllaarr›› kkaayyddeettttii:: 
Halbuki Türkiye bu rakamlar ›n

çok daha üzerinde bir büyüme po-
tansiyeline sahiptir. Ancak uzun
vadeli politikalardan uzaklafl›lmas›
ekonomiyi olumsuz etkilemifltir. ‹s-
tikrar›n gerçekleflmedi¤i bir or-
tamda ekonominin kendi mevcut
potansiyelini maksimum düzeyde
ortaya ç›karabilmesi ve de uluslar
aras› rekabette ülkemizin mesafe
alabilmesi mümkün de¤ildir.”

AAyyaakkttaa kkaallmmaann››nn 
tteekk flflaarrtt››,, rreekkaabbeett ggüüccüünnüü

yyüükksseellttmmeekk

Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Cofl-
kun ise küreselleflme sürecinin
ekonomik güç dengelerini olumlu
etkiledi¤ini belirterek, “Dünya Ti-
caret Örgtü'nün kararlar› do¤rul-
tusunda ülkeler aras›ndaki duvar-
lar h›zla kalkmaktad›r. Bu süreç
dünyada çok h›zl› bir rekabet orta-
m›n› do¤uruyor. Bu koflullarda
ayakta kalman›n tek flart›, rekabet
gücü yüksek ülke olabilmektir” de-
di. Hükümetin güven isteyen ser-

mayenin gelece¤ini görebilmesi
için güçlü bir politika izledi¤ini
vurgulayan Coflkun, “Türkiye'de
çeflitli kesimler taraf›ndan kazanç
düflmanl›¤› yap›ld›. Al›nan tedbir-
ler, ekonomi bask› alt›na al›n›p
kazanamay›nca, sermaye güven
bulamay›nca, maliye dolayl› ver-
gileri alabilece¤i alanlara yöneldi.
Böylece, vergideki adil dengede
zedelenmifltir” dedi. 

Sermayenin kazanarak, kazan-
c›ndan vergi verece¤ini belirten
Coflkun, mali disiplinin sa¤l›kl›
olarak kuruldu¤u an, sermayenin
daha güvenli olarak yat›r›mlara
gidece¤ini kaydetti.

Ekonomik istikrar politikas› temel al›nacak

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in bugüne kadar 49 ülkeye 77 ziyaret-
te bulunduğu, bu ziyaretlerin 277 günde gerçekleştirildiği açıklandı.

Maliye Bakan› Kemal Unak›tan,
tasarruflar›n› bankada tutan
vatandafllar›n yüre¤ine su

serpti. Unak›tan, 50 milyar liran›n üs-
tündeki banka hesaplar›n›n incelene-
rek üzerine gidilmesi gibi bir duru-
mun sözkonusu olmad›¤›n› söyledi. 
Unak›tan, “Sermayeyi ürkütecek,

ekonomiyi frenleyecek, insanlar›m›z›
rahats›z edecek bir politika asla güt-

müyoruz” dedi. Gelir ‹daresi Baflkan›
Osman Ar›o¤lu da “fiu anda devam
eden incelemeler mevduat›n› banka-
da tutan, hazine bonosu alan sade va-
tandaflla ilgili de¤il. Kay›td›fl› ile ilgili.
Faturas›z ticaretin takibi ve haks›z
rekabetin önlenmesi ile ilgili. Yoksa
'Nereden Buldun?' uygulamas› yok.
Kimse tedirgin olmas›n” fleklinde
aç›klama yapt›.

Amac›m›z 
sermayeyi 
ürkütmek 
de¤il

Abdüllatif ŞENER
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H
er f›rsatta son dönemde lojisti¤in de¤er ve önemini bir kat daha
artt›rd›¤›n› vurguluyor; bu anlamda da hem hizmeti sa¤layanlar ;
hem de hizmeti alanlar aç›s›ndan sürekli olarak yeni f›rsatlar ve

yeni aray›fllar›n do¤du¤unu da belirtmeden edemiyoruz.
Kavram olarak nedir Lojistik; veya di¤er bir ad›yla Tedarik Zinciri Yöne-

timi..
Bu konuda kitaplar› kar›flt›rd›¤›m›zda; karfl›m›za Yunanca’dan türemifl

“Logistikos” kelimesi ç›kmaktad›r ve bu da  hesap yapma bilimi manas›n›
tafl›maktad›r.Günümüze tafl›¤›m›zda ise; bu kelime tüm organizasyon ve
buna ba¤l› kaynaklar› en etkili ve uyumlu flekilde hareket ettirebilme be-
cerisi olarak yorumlanmakta; ve sat›n almadan, nakliyeye; gümrükleme-
den depolamaya ; envanter yönetiminden, üretime malzeme aktarmas›-
na var›ncaya kadar; üretim ve sat›fl›n d›fl›nda kalan neredeyse tüm süreç-
leri kapsar hale gelmifltir.‹flte bu yönden bakt›¤›m›zda; rekabet koflullar›-
n›n alabildi¤ine yo¤unlaflt›¤› bu dönemde tüm firmalar›n Tedarik Zinciri
Yönetimini etkin, verimli ve asgari maliyetle gerçeklefltiriyor olma ihti-
yaçlar› pazarda kal›c› olabilme ad›na belkide en baflta gelen öncelikleri
halini alm›flt›r.Di¤er taraftan da belirtti¤imiz hususlarda avantaj› yakala-
yabilmenin kolay olmad›¤›; ifllerin konusunda uzmanlaflm›fl ve ihtisaslafl-
m›fl lojistik firmalar›na outsource edilmesinin daha do¤ru oldu¤u firma-
lar taraf›ndan daha yo¤un anlafl›lmaya ve benimsenmeye bafllanm›flt›r.
Bu da son y›llarda lojistik firmalar›n›n nitelik ve niceliklerinde ciddi art›fl-
lar oldu¤u sonucunu ortaya ç›kartm›flt›r.
Ülkemizde de lojistik pazar›n›n ‹stikrarl› büyüdü¤ünü söylemek müm-

kündür.Ülkemiz ekonomik ve sosyal refaha kavufltukça; bulundu¤u ko-
num itibar›yla yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan daha fazla tercih
edilen bir ülke konumuna gelecektir.Bu da elbetteki lojistik altyap›s›n›n
da geliflmesini mecbur k›lacak ve bu alana yönelik yat›r›mlar› da artt›ra-
cakt›r.fiu anda böyle bir sürecin içerisinde oldu¤umuzu düflünüyo-
rum.Sektörün öncü kurulufllar›ndan olan Ekol Lojistik A.fi.de halen Yü-
rütme Kurulu Üyesi olarak; sektörün de içinden gelen bir kifli kimli¤imle
ülkemizin yabanc› lojistik firmalar›n›n da ciddi manada ilgisini çeker ha-
le geldi¤ini vurgulamak isterim.
Bunun bir kaç nedeni var elbette.Öncelikli olarak bir ülkeye yabanc› ser-

maye gelmesini sa¤lay›c› etkilerin neler oldu¤unu incelemekte yarar gö-
rüyorum.Bu aç›dan ele ald›¤›m›zda; en baflta gelen faktörün hiç kuflku
yok ki, ekonomik ve siyasi istikrar›n oldu¤unu görürüz.Nitekim uzun va-
deli istikrar yabanc› sermayenin ülkemize akmas› için en önemli gerekçe
olsa gerek. Bunun yan› s›ra; iflgücünün çok pahal› olmamas› ve yan› s›ra
elektrik, hammadde gibi girdilerin bir çok ülkeye nispeten daha ucuz ola-
bilmesi, yabanc› sermayeli yat›r›mc›y› cezbedecektir. Lojisti¤i asl›nda tek
bafl›na düflünmek çok do¤ru olmayacakt›r; di¤er sektörlerin ve sanayinin
canl›l›¤› lojisti¤i tetikleyecek; kaliteli bir lojistik hizmet de flüpesiz di¤er
ifl alanlar›n› tetikleyecektir.Ülkemiz flu anda böyle bir sürece girmifl bu-
lunmaktad›r; kald› ki lojistik alan›nda da çokuluslu deneyimli flirketlerin
bu pazarda yer almas› rekabet ve kendimizi gelifltirme aç›s›ndan hepimi-
ze bir fleyler katacakt›r.

Son y›llarda lojistik pazar›nda da kendi içinde bir büyüme oldu¤unu
gözlemliyoruz. Bunun nedenlerini araflt›rd›¤›m›zda; ilk s›rada yukar›da
da bahsetmeye çal›flt›¤›m gibi, ekonominin istikrar›na ba¤l› olarak pazar-
daki geniflleme ve firmalar›n büyümesi; di¤eri ise; lojistik firmalar›n›n
her geçen gün süreçlerin yönetiminde daha etkin yer alabilmesi ve firma-
lar›n d›fl kaynak kullan›m ihtiyaçlar›n› daha fazla oranda lojistik firmala-
r›na kayd›r›yor olmas› gelmektedir.Dolay›s› ile lojistik pazar›n›n h›zla bü-
yüyor olmas› da kaç›n›lmaz bir hal almaktad›r.

Bir di¤er bak›fl aç›s› da ekonomik kriz olan ekonomilerde ve ülkelerde
lojisti¤in ve outsourcing’in (d›fl kaynak kullan›m›) daha h›zl› gelifliyor ol-
mas› gerçe¤idir.Ekonomik krizin ve darbo¤az›n yafland›¤› ülkelerde hiç
flüphe yok ki firmalar›n tasarruf aray›fllar›na ve kaynaklar› etkin kullan-
maya yönelik olarak daha h›zl› bir aray›fla girme dönemleri olmakta-
d›r.‹fllerin yolunda oldu¤u sürece hiç flüphesiz kaynaklar›n etkin kullan›-
m› yada tasarruf etme aray›fllar› firmalar›n öncelikleri aras›nda yer alma-
maktad›r.Ancak kriz dönemleri tüm firmalar›n içlerine dönüp maliyetle-
rini analiz etti¤i, ve neyi yaparak tasarrufta bulunur ve ayn› verimlili¤i
sa¤lar›z› araflt›rd›¤› dönemlerdir.‹flte bu dönemlerde firmalar; gerçekte
maliyetlerinin çok önemli bir bölümünü Tedarik Zinciri Yönetimi’ndeki
halkalar›n oluflturdu¤unu ve burada nas›l bir tasarruf yap›labilece¤ini
daha derinlemesine etüt etmeye bafll›yorlar. Dünyada her alanda ihtisas-
laflman›n öne ç›karak; herkesin iflini daha iyi yapmaya çal›flt›¤› bir
dönemde de do¤al olarak böylesine önemli bir süreç hatta süreçlerin uz-
manlar› yani lojistik firmalar› taraf›ndan üstlenilmesi de kaç›n›lmaz hale
gelmektedir.‹flte bu durumda teknolojiyi de beraberinde iyi kullanabilen
lojistik firmalar›n›n önünü açmaktad›r.
Geliflen Türkiye’de maliyetlerin belki de en önemli girdilerini oluflturan

Tedarik Zinciri yönetimideki halkalar›n outsource edilme talebi, lojistik
pazar›n› büyütecek; bu durum da elbette do¤al olarak lojistik firmalar›na
olan ihtiyac› artt›racakt›r.Ancak yaz›m› her zaman oldu¤u gibi bir mesaj-
la bitirmek istiyorum.Ne olur herkes bildi¤i ifli yaps›n ve ne olur; daha ön-
celeri özellikle tekstil sektöründe yapt›¤›m›z gibi; dükkanlar›m›z› iflyer-
lerimizi kapatarak sadece gelecek var düflüncesi ile hiç deneyimimizin ol-
mad›¤› bu sektöre girmeyi planlamayal›m. Nitekim; lojistik ve tedarik
zinciri yönetiminde yer alan her bir halka ciddi bir uzmanl›k ve deneyim
gerektirmekte olup; ancak bu ifle ciddi bir emek ve yat›r›m yapanlarca
sektör gelifltirilebilir ve ülkemize daha yararl› olur kanaatindeyim.
Sayg›lar

EEnn yyaall››nn hhaalliiyyllee::
LLoojjiissttiikk

Dr.Hakan Çınar
ARC Eğitim ve Danışmanlık
ankara@arc.com.tr • www.arc.com.tr

D›fl ticarette dengeyi Rusya ve Çin bozdu
Türkiye'nin d›fl ticaret dengesinde bu

y›l yaflanan h›zl› bozulmada Çin ve
Rusya ile yap›lan d›fl ticaretin den-

gesiz seyri belirleyici ol-
du. Türkiye 16.1 milyar
dolarl›k d›fl ticaret aç›¤›-
n›n 6.1 milyar dolarl›k
bölümünü bu iki ülkeyle
ticarette verdi.

D‹E ve D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’n›n ülkele-
re göre d›fl ticaret verile-
rine göre Türkiye bu y›-
l›n ilk befl ayl›k döne-
minde yine en fazla d›fl
ticareti 3.8 milyar dolar-
l›k ihracat ve 5.2 milyar
dolarl›k ithalatla Al-
manya ile yapt›. Ancak
Türkiye’nin Almanya’ya
karfl› verdi¤i d›fl ticaret aç›¤› 1.4 milyar
dolar olarak gerçekleflti.

Buna karfl›l›k Türkiye 4.8 milyar dolar-
la bu dönemde en fazla mal sat›n ald›¤›
Rusya'ya ancak 856 milyon dolarl›k mal
satabildi ve toplam 4 milyar dolarl›k aç›k
verdi. Rusya’dan yap›lan ithalatta yüzde
65.3 oran›nda büyüme yaflanan bu dö-
nemde ihracat art›fl› ise sadece yüzde
24.7 oldu. Türkiye’nin Rusya’dan yapt›¤›
ithalat›n büyük bölümünü ham petrol ve

do¤algaz oluflturuyor. Türkiye bu dö-
nemde Rusya'dan 1.5 milyar dolarl›k
petrol ve petrol ürünü, 1.4 milyar dolar-

l›k da do¤algaz ithal etti. Petrol ve do¤al
gaz da dahil Rusya'dan toplam enerji
maddeleri ithalat› 3.8 milyar dolara
yükseldi. Türkiye'nin Rusya'dan yapt›¤›
sanayi ürünleri ithalat› 820 milyon, ta-
r›m ürünleri ithalat› ise 144 milyon do-
lar olarak gerçekleflti.

ÇÇiinn ffaakkttöörrüü
Türkiye'nin Çin’den yapt›¤› ithalat ise

bu dönemde yüzde 63 oran›nda artarak

2.4 milyar dolara yükseldi. Türkiye ise
Çin'e ancak 218 milyon dolarl›k mal sa-
tabildi. Baflka bir ifadeyle Türkiye Çin'e

yapt›¤› ihracatla bu ülkeden
gerçeklefltirdi¤i ithalat›n an-
cak yüzde 9’unu karfl›laya-
bildi.

Çin, ‹ngiltere ve ABD gibi
ülkeleri geride b›rakarak Al-
manya, Rusya ve ‹talya'n›n
arkas›ndan Türkiye'ye en
fazla mal satan üçüncü ülke
oldu. Çin'e karfl› verilen 2.2
milyar dolarl›k aç›k ise Rus-
ya'dan sonra bir ülkeye kar-
fl› verilen ikinci büyük aç›¤›
oluflturdu. Türkiye bu dö-
nemde Çin'den 2.2 milyar
dolarl›k sanayi ürünü, 71
milyon dolarl›k tar›m ürünü

ve 83 milyon dolarl›k madencilik ürünü
ald›. Sanayi ürünlerinin 419 milyon do-
lar›n› ise tek bafl›na tüketim mallar› olufl-
turdu.

Türkiye'nin AB ülkeleriyle yapt›¤› d›fl
ticarette ise dengeler Türkiye lehine ge-
lifliyor. Bu y›l 2.9 milyar dolarla en fazla
ithalat yap›lan üçüncü ülke olan ‹tal-
ya'ya karfl› Türkiye'nin d›fl ticaret aç›¤›
yüzde 30 oran›nda azalarak 725 milyon
dolara geriledi.

Türkiye temmuzla birlikte ihracat art›-
fl›nda da t›kanmaya bafllad›. T‹M’in
kay›tlar›na göre bu ay›n ilk 14 günün-

deki ihracat geçen y›l›n ayn› dönemine gö-
re sadece yüzde 2.9
oran›nda artarak 2.5
milyar dolar olur-
ken, haziranda 70
milyar dolara yükse-
len son bir y›ll›k itha-
lat ise yine 70 milyar
dolara tak›l›p kald›.

D›fl Ticaret Müste-
flarl›¤› verilerine gö-
re, geçen y›l 1-14
Temmuz günleri aras›nda 2 milyar 441
milyon dolar olan kayda al›nan ihracat tu-

tar›, bu y›l 2 milyar 512 milyon dolar ola-
rak hesapland›. ‹hracat art›fl h›z›ndaki ya-
vafllamada sanayi ürünü ihracat›ndaki ge-
liflme belirleyici oldu. Temmuzun ilk yar›-

s›ndaki sanayi ürü-
nü ihracat› sadece
yüzde 0.7 artarak 2
milyar 147 milyon
dolarda kal›rken,
tar›m ürünü ihra-
cat›nda yüzde 21'
lik art›fl yafland›. 

307 milyon do-
larl›k tar›m ürünü
ihracat› yap›lan bu

dönemde madencilik ürünleri ihracat› ise
yüzde 3.3 oran›nda artarak 58 milyon do-

lar oldu.
Sanayinin alt sektörleri itibariyle Türki-

ye bu dönemde 7 milyar 408 milyon dolar-
l›k haz›r giyim, 7 milyar 156 milyon dolar-
l›k tafl›t araçlar› ve yan sanayinin, 5 milyar
53 milyon dolarl›k da demir ve demir d›fl›
metaller ihracat› gerçeklefltirildi. Ayr›ca,
elektrik ve elektronik cihazlar ihracat› 3
milyar 356 milyon dolar, makine ve ak-
samlar› ihracat› ise 1 milyar 394 milyon
dolara kadar ç›kt›. Tekstil ve hammad-
deleri ihracat› ise 2 milyar 604 milyon
dolar oldu. Haziran ay›yla birlikte ihracat
art›fl h›z›nda bafllayan yavafllamalar›n
temmuzda daha da belirginleflmesiyle bir-
likte Türkiye'nin y›ll›k ihracat› da 70 mil-
yar dolarda tak›l›p kald›.

TİM’in verilerine göre 1-14 Temmuz günleri arasındaki ihracat geçen yılın aynı
dönemine göre sadece yüzde 2.9 oranında artarak 2.5 milyar dolarda kaldı. 

‹hracat 70 milyar dolarda tak›ld›

P›nar E¤itim Kurumlar› Yenimahalle Belediye Baflkan› Ahmet
Duyar’›n kat›l›m›yla bir tan›t›m toplant›s› düzenledi. Toplan-
t›ya esnaf kurulufllar› ve serbest meslek odalar›n›n yöneticile-

ri ve yönetim kurullar› kat›ld›. 
Sinevizyon gösterileri ile süren toplant›da PINAR Afi. Yönetim

Kurulu Baflkan› Ali Bulut çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi.

Yenimahalle Belediye Baflkan› Ahmet Duyar da Yenimahalle’de
böyle bir e¤itim kurumunun mevcut olmas›n›n  ilçeleri ad›na bü-
yük bir kazan›m oldu¤unu söyledi. Duyar, bu tür e¤itim kurumla-
r›n›n artmas› için ellerinden gelen deste¤i vereceklerini söyledi.

‹nflaat›na Kas›m 2004’te bafllanan okul 10 ay gibi k›sa bir süre
içerisinde tamamlanarak hizmete girdi. Toplam 24 dersli¤e sahip

olan okulda 6 laboratuar, bir bilim dan›flma oda-
s› ve bir proje odas› bulunuyor. Ayr›ca kapal›
spor tesisleri ve yüzme havuzununda h›zla infla
edildi¤i ve Eylül 2005’te hizmete girece¤i ifade
edildi.

5622 metrekare kapal› alan üzerine kurulu
okulda yemekhane, konferans salonu, tiyatro sa-
lonu ve etkinlik odalar› bulunuyor. En çok 22 ki-
flilik s›n›flarda  her türlü teknolojik altyap› bu-
lunurken, bu s›n›flara “ak›ll› s›n›f” ad› verildi. In-
ternet ba¤lant›s›, kablo tv, ses sistemi ve kiflisel
ö¤renci dolaplar› her s›n›fta mevcut. Kamera ve
sinevizyon cihazlar›n›n her s›n›fta altyap›s› mev-
cut baz› s›n›flarda mevcut olan cihazlar›n önü-
müzdeki e¤itim ö¤retim y›l›nda her s›n›fa yerlefl-
tirilece¤i ifade edildi.  Farkl› bir mimari tasar›ma
sahip olan bina depreme dayan›kl› olarak infla
edilirken, otomatik güvenlik sistemleri ile
donat›lm›fl bulunuyor.   Yukardan bak›ld›¤›nda
binaya “GÖZ” fleklinin verildi¤i ve bu sayede
“gözde okul” imaj›n›n okula kazand›r›ld›¤›n›
belirten yetkililer  Türkiye de ve dünyada farkl›
bir e¤itim anlay›fl›yla “dünya okulu” olma hede-
fine ilerlediklerini söylediler.

P›nar E¤itim, Yenimahalle’de aç›ld›

Pınar A.Ş. Yön.Kur.Bşk.
Ali BULUT

Yenimahalle Bel.Bşk.
Ahmet DUYAR
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ilindi¤i gibi mal ve hizmetleri
üreten iflletmeler de¤iflik ölçek-
lere sahiptirler. Bunlar›n bir

bölümünü de KOB‹’ler oluflturmak-
tad›r ve ülke ekonomilerinde önem-
li yer tutmaktad›rlar. Bu kadar
önemli bir yere sahip olan KOB‹’le-
rin ö¤renme h›z› çevresindeki de¤i-
flim h›z›ndan daha az ise, KOB‹’lerin
yaflamas› zorlaflmaktad›r. Peki KO-
B‹’lerin h›z›n› çevredeki de¤iflim h›-
z›na eflit veya daha fazla olmas› na-
s›l olur? Hiç düflünmeyin! Cevab›
çok basit, çevreye uyum sa¤layarak.

Bugün çevreye uyum sa¤layama-
yan, dünkü çözüm teknikleri ile bu-
günün problemlerini çözmeye kal-

kan KOB‹’lerin yaflamlar› gittikçe
zorlaflacak. Çevresel de¤iflikliklere
bakt›¤›m›zda, karfl›m›za KOB‹’lerle
ilgili yeni mevzuatlar ç›kmaktad›r.

Uluslararas› ekonomik iliflkilerde
yaflanan geliflmeler, rekabet koflulla-
r›ndaki h›zl› de¤iflme, teknoloji ala-
n›ndaki yenilikler yan›nda ekono-
mik faaliyeti düzenleyen kurallarda-
ki de¤iflmeler KOB‹’lerin perfor-
mans›n› etkilemektedir. Son dö-
nemde uluslararas› finans sistemin-
de yo¤un olarak tart›fl›lmakta olan
BASEL II düzenlemesi dolayl› olarak
KOB‹’leri çok yak›ndan ilgilendir-
mektedir.

Uluslararas› uygulamada 2007 y›-
l›nda yürürlü¤e girmesi planlanan
BASEL II’nin hem bankalar hem de
KOB‹’ler taraf›ndan do¤ru anlafl›l-
mas› ve yorumlanmas›nda büyük
yarar bulunmaktad›r. Mutabakat›n
tamamlanmas›n› beklemeden pro-
aktif davran›lmal› ve yeni döneme
iliflkin haz›rl›klara biran önce baflla-
n›lmal›, eksiklikler, zay›f yönler
do¤ru analiz edilmeli ve kritik plan-
lar haz›rlanmal›d›r.

BBAASSEELL NNEEDD‹‹RR??

Denetim otoriteleri riske dayal›
sermaye yeterlili¤i düzenlemeleri
(Basel-I ve Basel II) ve risk odakl›
denetim sistemlerini oluflturmak
üzere; Ülkelerin merkez bankalar›-
n›n bir araya gelerek; dünya çap›n-
da ortak standartlarda çal›flmas›n›
sa¤lamak üzere,1974 y›l›nda BIS
(Bank for International Settle-

ments) bünyesinde “BASEL Komite-
si” oluflturulmufltur.

BASEL Komitesi taraf›ndan 1988
’de yay›nlanan “BASEL-I Standartla-
r›” ile bankalar›n uymalar› gereken
çal›flma kriterleri belirlenmifl ve
bankalar›n krizlere karfl› dayan›kl›-
l›¤›n› art›rmak üzere, banka serma-
yelerinin, riskli aktiflere oran›n›n
yüzde 8 ’den az olamayaca¤›n› ifade
eden sermaye yeterlilik rasyosu geti-
rilmifltir.

Zamanla mali piyasalar›n, daha da
geliflmesi ve ifllemlerin karmafl›klafl-
mas› sonucu, BASEL-I kriterlerinin
yetersiz kald›¤› görülmüfl ve yeni
standartlar için çal›flma bafllat›lm›fl-
t›r. Böylece “BASEL-II Standartlar›“
ortaya ç›km›flt›r. Basel-II ile banka-
lar›n riskleri daha kapsaml› ve riske
daha duyarl› bir flekilde ele al›nmak-
tad›r.

BBAASSEELL--IIII KKRR‹‹TTEERRLLEERR‹‹

BASEL-II ile kredi riskine yaklafl›m
önemli derecede de¤ifltirilirken, ilk
defa di¤er bir önemli risk olan ope-
rasyonel risk için de sermaye yü-
kümlülü¤ü getirilmifltir.

BASEL-II sadece sermaye yeterlili¤i-
nin hesapland›¤› bir hesaplama süreci
de¤ildir. Burada risklerin ölçümünün
yan›nda büyük oranda risklerin yöne-
timine odaklan›lmaktad›r.

BASEL-II ile birlikte, riskin ölçümü
iki ana unsura dayanmaktad›r; kre-
di kullanan›n (firman›n) risk seviye-
si ve kredi iflleminin risk seviyesi.
Kredi kullanan›n riski, firman›n fi-

nansal verileri (bilanço,gelir tablosu
vb.) ile niteliksel faktörlerinin (yö-
netici ve ortaklar›n geçmifli, yöne-
tim ve organizasyon yap›s›, ürün/
hizmet geliflimi, ithalat-ihracat, pa-
zar pay› vb.) de¤erlendirilmesi so-
nucu tespit edilen “firma derecelen-
dirme notu” ile ifade edilmektedir.
Kredi iflleminin riski ise, ifllemin tü-
rü, teminat, vade, para birimi gibi
unsurlar ile de¤erlendirilmektedir.
Böylece kredi, “çok riskli” veya “az
riskli” olarak belirlenmekte ve buna
göre fiyatlama yap›lmaktad›r.

BBAASSEELL--IIII ’’NN‹‹NN EETTKK‹‹LLEERR‹‹

BASEL-II kriterlerinin uygulamaya
bafllanmas› ile, firman›n ve kullan›-
lacak kredinin risk seviyesi, do¤ru-
dan kredi maliyetini etkileyecektir.
Kredi verilen firman›n derecelendir-
me notu düfltükçe, banka hem daha
çok risk alacak, hem karfl›l›k olarak
daha çok sermaye tutacak ve dolay›-
s›yla daha çok kayna¤›n› getiriden
mahrum b›rakacakt›r. Bu durumda
firmalara kulland›r›lacak kredilerin
maliyetleri artacakt›r. Öte yandan,
ülkemizde yo¤unlukla kullan›lan
müflteri çek ve senetleri ile ortak ve
grup flirketi kefaletleri BASEL II ’de
teminat kapsam›na al›nmam›flt›r.

BBaasseell IIII VVee KKOOBB‹‹’’lleerr

KOB‹’lerin finansman sorunlar›n›n
temelinde, özsermaye yap›lar›n›n
zay›fl›¤› yatmaktad›r. Ba¤›ms›z de-
recelendirme kurulufllar› ile banka-
lar taraf›ndan derecelendirmeye ta-
bi tutulacak olan KOB‹’lerin, de¤er-
lendirilecek olan özelliklerinin ba-
fl›nda, sahip olduklar› iflletme ser-
mayesi gelmektedir. Güçlü sermaye
yap›s›na sahip KOB‹’lere verilecek
kredilerin maliyetleri daha düflük
olacakt›r.

KOB‹’lerimizin zaman zaman fark-
l› merciler için farkl› mali raporlar
(bilanço, gelir-gider tablolar› vb)
üretmeleri söz konusudur. KOB‹ bi-
lançolar›n›n kredilendirmeye uygun
olmamas› (negatif sermaye, bilan-
çodaki zarar), kay›t d›fl› ifllemlerin
bulunmas›, KOB‹’lerin derecelendir-
me aflamas›nda yaflayaca¤› zorlukla-
r›n bafl›nda gelmektedir.

‹yi yönetilen, iyi finanse edilmifl ve
gerekli tüm bilgileri (finansal ve ni-
teliksel) zaman›nda ve yeterli bir fle-
kilde sunarak fleffafl›¤› sa¤layabilen
KOB‹’ler, potansiyel olarak en iyi de-
receyi almak suretiyle, en iyi flartlar-
da kredilendirilme imkan›na sahip
olacaklard›r. Ülkemizde halen ge-
çerli olan KOB‹ tan›mlamalar›n›n
aksine, BASEL II ’de toplam y›ll›k sa-
t›fl cirosu 50 milyon Euro’yu geçme-
yen firmalar KOB‹ olarak tan›mlan-
maktad›r.

BBAASSEELL IIII’’yyee GGEEÇÇ‹‹fifi 
SSÜÜRREECC‹‹NNDDEE KKOOBB‹‹’’LLEERREE

ÖÖNNEERR‹‹LLEERR

• Firmalar›n esas faaliyet konula-
r›nda çal›flmas›,
• Kay›t d›fl› ekonominin kay›t içine

al›nmas›,
• Faaliyetlerinden do¤an risklerini

kompanse (hedge) edecek finansal
enstrümanlar›n kullan›lmas›,
• KOBI ’lerin Basel II ’nin öngördü¤ü

teminat yap›s›na uyum sa¤lamas›: Fir-
malar›n düflük maliyetli kredi kullan-
malar›na imkan sa¤layacakt›r.

• KOBI ’lerin sermayelerini güç-
lendirmeleri: Ba¤›ms›z derecelen-
dirme kurulufllar›ndan ve bankalar-
dan alacaklar› derecelendirme not-
lar›n› yükselterek düflük maliyetli
kredi olanaklar› sa¤layacakt›r.

• Uluslararas› kabul görmüfl stan-
dartlarda, güvenilir mali tablolar›n
üretilmesi,

• Raporlama, veri taban› konula-
r›nda yeni teknolojik yat›r›mlar›n
tamamlanmas›,

• Kurumsal yönetim kültürünün
en üst yöneticiden tüm çal›flanlara
kadar yerlefltirilmesi,

• Risk yönetimi konusunda uz-
manlaflmay› sa¤lamak üzere nitelik-
li insan kayna¤›na yat›r›m yap›lma-
s›,

• Karar almada her türlü riskin
dikkate al›nmas›n› sa¤layan bir sis-
temin kurulmas›: Basel II ile öngö-
rülen de¤iflimlerin KOBI ’lere olan
etkilerinin bilinmesi,

KOBI ’lerin gelece¤e dönük alacak-
lar› karar ve uygulamalar›n daha
sa¤l›kl› sonuçlar vermesini sa¤laya-
cakt›r.

KKOOBB‹‹’’LLEERR‹‹NN BBAASSEELL IIII
‹‹LLEE ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ TTEEMMEELL 

FFAAAALL‹‹YYEETTLLEERR‹‹

Finansal bilgilerin yan› s›ra nitelik-
sel bilgi ve faktörler de derecelen-
dirme sürecinde dikkate al›nmakta-
d›r. Daha iyi bir derecelendirme notu
alabilmek için KOB‹’lerin dikkat etme-
si gereken baz› temel faaliyet ve özel-
liklere afla¤›da yer verilmifltir:
• Yönetim, yönetim yap›s› ve personel
• Amaçlar ve ürün /hizmet geliflimi
• Muhasebe, bütçe kontrol ve risk 
yönetimi
• Finansal yönetim
• ‹ç süreçler, ürün/hizmet ve tek-

noloji
• Sat›fl ve pazarlama faaliyetleri,

pazar konumu, rekabet
• Müflteriler ve tedarikçiler
• Güvenilirlik ve aç›k iletiflim
Yukar›daki temel faaliyet ve özel-

likleri afla¤›daki flekilde gruplayarak
bu konularda KOB‹’lerin e¤itim al-
malar› faydal› olacakt›r. Bu konular-
la ilgili ProAktif Dan›flmanl›k KO-
B‹’lere yönelik e¤itim çal›flmalar›n›
bafllatm›flt›r.
• ‹flletme ‹ç Süreçleri, Yönetim

Fonksiyonlar› ve Yap›s›
• Personel Yönetimi
• Stratejik Planlama -Yönetim,

Uluslararas› Pazarlara Girifl
• Finansal Planlama ve Bütçe Kontrol
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Pazarlama-Sat›fl Faaliyetleri ve

Müflteri ‹liflkileri
• ‹flletmelerde Aç›k ‹letiflim
• Üretim Süreci-Malzeme Yönetimi

ve Tedarikçiler
• Muhasebe Yönetimi ve Uluslara-

ras› Muhasebe Standartlar›
Bankalar›m›z ve KOB‹’lerimiz,

2007 y›l›nda yürürlü¤e girmesi
planlanan ve bankac›l›k sektörü ile
flirketler aras›ndaki iliflkilere radikal
de¤ifliklikler getirecek olan BASEL-
II düzenlemelerine haz›r olabilmek
için, proaktif davranarak nerede ek-
siklikleri bulundu¤unu analiz etme-
li ve uyum planlar›n› haz›rlamal›d›r.
Özellikle de KOB‹’lerimiz, kendi
mali yap›lar›n›, muhasebe sistem-
lerini ve organizasyonlar›n›, günün
flartlar›na göre yenileyecek çal›fl-
malara ivedilikle bafllamal›d›rlar.

Salim ÇAM
ProAktif Danışmanlık 
(Genel Müdür)

Uyum sürecinde Basel II KOB‹’leri zorlayacak!
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Ostim firmalarından Babacan Kauçuk, iç pazardaki iddiasının yanında, dı-
şarıda da Pazar payını genişletiyor. Firma ihracat faaliyetlerini etkili tanıtım
yaparak ve yabancı ülkelerde organize edilen fuarlara katılarak geliştiriyor.

Babacan Kauçuk d›fl pazar› da zorluyor

1
986 y›l›nda Kemal De¤irmen-
ci ve Akman Karakülah tara-
f›ndan kurulan firma, 1997 y›-

l›nda üretim firmas›n› da bünyesi-
ne katarak sektörün iddial› firmas›
oldu. Bünyesinde bütün ‹fl ve ‹nfla-
at Makinalar›n›n Hidrolik S›zd›r-
mazl›k Elemanlar›n› ve yedek par-
çalar›n›, Hidrolik Kaya K›r›c›lar›-
n›n Yedek Parça ve Metal aksamla-
r›n›, DNB Hidrolik Kaya K›r›c›lar›-
n›n Ankara Bayili¤ini ayn› zaman-
da 2. El Hidrolik Kaya K›r›c› Al›m-
Sat›m ifllerini yap›yor. Firma 2003
y›l›nda ISO 9001 belgesi ile siste-
mini tescillerken, 2 adette tescilli
markaya sahip bulunuyor. fiirket
Müdürü Kemal De¤irmenci, ‹fl ve
‹nflaat Makinalar› Hidrolik S›zd›r-
mazl›k Elemanlar› ve Yedek Parça-
lar› sektöründeki çal›flmalar›na

iliflkin flu bilgileri verdi:
“Sektör flu an yo¤un bir rekabet

içinde; sürekli yeni firmalar aç›l›-
yor, kapan›yor. Rekabet ortam› fir-
mam›za bir yandan olumsuz etki
yaparken bir yandan da birtak›m
art› de¤erler kazand›r›yor. Çünkü
biz köklü ve yenilikçi bir firmay›z,
bizde müflteri memnuniyeti her za-
man ön plandad›r.Yurtiçi hedefi-
miz; Türkiye pazar›nda söz sahibi
olmak. fiu an ‹ç Anadolu da lideriz
ama bu yeterli olmuyor, Akdeniz
ve Güneydo¤u öncelikli hedef böl-
gelerimiz aras›nda bulunuyor. 

D›flar›da Ortado¤u, Avrupa ve
Uzakdo¤u ülkelerine malzeme sa-
t›yoruz. Amac›m›z bunu daha da
art›rmak. Bu da ancak reklamla ve
fuarlarla oluyor.Önümüzdeki 3 y›-
l›n hedeflerinde bu bölgelerdeki

fuarlara daha yo¤un kat›lmak. Or-
tado¤u ülkelerine kendi üretti¤i-
miz ürünlerden sat›yoruz. diyaf-
ram, silindir takozlar›, kaplin, keçe
ve Beton pompa pistonlar› en çok
satt›¤›m›z ürünler. KOB‹ olarak
KOSGEB desteklerinden yararlan-
d›k fakat KOSGEB de desteklerini
kesti. Sadece D›fl Ticaret Müsteflarl›-
¤›ndan fuar deste¤i ald›k. Bu destek-
lerin daha art›r›lmas› gerekirken, ke-
silmesi bizi olumsuz etkiliyor. 

Ekonomi genel olarak iyiye gidi-
yor, ancak piyasada bir nakit s›k›n-
t›s› yaflan›yor. Yine çekler karfl›l›k-
s›z ç›kmaya bafllad›, yine tahsilat-
lar yavafllad›. Kurlar›n düflmesi ih-
racat› olumsuz yönde etkiliyor bir
yandan artan maliyetler bir yan-
dan düflük kur, fatura yine bizlere
kesiliyor.”

1986 y›l›nda kurulan SÜPER AMA-
TÖR L‹G‹N güzide kulübü OST‹MS-
POR 19 yafl›nda. Ostimspor, Organi-

ze Sanayi Bölgesi ile beraber büyüyerek,
bugün tam bir delikanl›l›k ça¤›na girdi.
19 y›ld›r amatör kümelerde bir çok bafla-
r›ya imza atm›fl olan kulübümüz, tarihi-
nin en büyük baflar›s›n› 2004-2005 sezo-
nunda yaflam›flt›r. Kayseri’de oynanan 3.
lige yükselme final gurubu
maçlar›nda, finale kadar baflar›
ile yükselmifl, fakat maalesef
son maçta flampiyonlu¤u kaç›r-
m›flt›r. 

Tabi ki hem baflkentimiz için,
hem de hedefleri olan OST‹MS-
POR için 3. Lige ç›kamam›fl ol-
mak büyük kay›pt›r. Ama ilkele-
rinden asla taviz vermeyen ku-
lübümüz, sporun illegal olaylara kar›fl-
madan, mertçe ve dürüstçe yap›labilece-
¤ini de herkese kan›tlam›flt›r. 

2004-2005 sezonunda 19 yafl›ndaki OS-
T‹MSPOR’a; bu gururu ve heyecan› yafla-
tan herkese, özellikle her konuda oldu¤u
gibi tam bir profesyonel tav›r sergileyen
ve bizden desteklerini esirgemeyen bafl-
kan›m›z Say›n Orhan Ayd›n’a ve yönetim

kurulumuza, genel kaptan›m›za, sevgili
hocam›za, finans ve kulüp müdürlerimi-
ze, ve nihayetinde hem bizi hem de ken-
dilerini mükafatland›ran sporcu kardefl-
lerime (Çünkü bu baflar›dan sonra 5 spor-
cumuz profesyonel olmufltur) flükran
duygular›m› sunuyor ve kutluyorum. 

‹nflallah önümüzdeki sezonda ilk hede-
fimiz olan profesyonelli¤e ulafl›r bu heye-

can› daha yüksek hedeflere tafl›-
r›z. Çünkü Ostim, sanayisiyle ve
dünya çap›ndaki KOB‹’leriyle
kendini kan›tlam›flt›r. Befl bin ifl-
yeri ve 50 bin çal›flan› ile dev bir
sektördür. Dünyada ve ülkemizde
futbolu bilhassa bir sektör olarak
kabul edersek; baflar›l› ve güçlü
bir Ostimspor futbol sektörüne
de bence çok yak›fl›yor.

De¤erli sanayici ifl adamlar›m›z›n;
bütün çal›flanlar›m›z›n ve Ostim’e gönül
veren herkesin gerek maddi ve gerekse
manevi desteklerini bekler, 2005-2006
sezonunun futbol camias›na ve Ostims-
por’umuza hay›rl›; u¤urlu olmas›n›
temenni ederim.

Nice y›llara Ostimspor.
Ekrem ALGÜL (Ostim Spor As Baflkan›)

OOrrttaakkll››¤¤››nn öömmüürrbbooyyuu ssüürrmmeessii
iiççiinn bbiirrkkaaçç bbaassiitt aammaa öönneemmllii
nnookkttaa……

G
iriflimcilik tutkusu tüm
bedeninizi sarar, yak›n
arkadafllar›n›zdan birine

bunu açars›n›z, o da heyecan-
lan›r, ifli kurars›n›z. Baflta her-
kes fedakarca herfleyi yapmak-
tad›r, herkes yorgun ama mutludur
ama zamanla ifller ilerledikçe kimse
di¤erinin yapt›¤›n› be¤enmemeye
bafllar. Befl y›l önce canci¤er dost olan
iki kifli, befl y›l sonra birbirinin yüzü-
nü bile görmek istemeyen insanlara
dönüflür.
Bu bir ortakl›¤›n bafl›na gelmesi çok
muhtemel bir senaryo, de¤il mi? Ben
tabii çok basitlefltirerek anlatt›m,
ama ne yapay›m yerim dar!
Birçok iflyeri ortakl›kla idare edilir.
Bazen beraber ifl kurmak isteyen iki
kifli vard›r. Bazen ifl sahibi sonradan
bir ortak edinir. Bazen de kifliler evli-
dirler ve otomatikman ifl orta¤› olur-
lar. Temeli ne olursa olsun, ifl ortakl›-
¤› tek bafl›na olan ifl sahiplerinin kar-
fl›laflmayaca¤› kendine has zorluklar
ve f›rsatlar içerir. 
Ortakl›¤›n avantajlar› çoktur. Her bir
orta¤›n güçlü yönlerinden faydalana-
cak flekilde ifl bölümü yap›labilmesi,
iflletmeye ender yetenek ve becerile-
rin çekilebilmesi, hatta “herfleyi ben
yapmak zorunda de¤ilim” hissi... Ta-
rih tek bafllar›na yapabileceklerinden
çok daha fazla fleyi baflarm›fl ortakl›k
örnekleri ile doludur.
Ancak bu ayn› avantajlar di¤er taraf-
tan fikir ayr›l›¤› da yarat›r. E¤er fikir
ayr›l›klar› iyi idare edilmezse ifli yük-
seltmek yerine çökerten bir ortakl›¤a

dönüflebilir. ‹flle ilgili eski bir ‹talyan
özlü sözü çok bilgece flunu söylüyor:
“Che ha un compagno ha un padrone
(orta¤› olan›n patronu vard›r).” Bu
sizin durumunuzda do¤ru olmayabi-
lir; ancak dikkatle gözden geçirilmesi
gereken baz› alanlar› ben yine de dik-
katinize sunmak istiyorum.
‹lk olarak, kendinize sorman›z gere-
ken soru ortakl›¤›n›z›n stratejik he-
definizi (ifliniz için vizyonunuz ve he-
defleriniz) baflarman›za nas›l yard›m
edece¤idir. Sizi gitmek istedi¤iniz ye-
re götürecek mi? ‹flinizde ve hayat›-
n›zda baflka etkileri olacak m›? Öde-
meniz gereken olas› bedeller neler?
E¤er iflinizi birisiyle paylaflacaksan›z,
iflinize nas›l fayda sa¤layaca¤› ile ilgi-
li aç›k olmal›s›n›z. Orta¤›n›z, sizin
baflka türlü uygun koflullarla elde
edemeyece¤iniz baz› özel yetenekleri
ve katk›lar› beraberinde getirmeli.
‹kinci olarak, hem siz hem de orta¤›-
n›z ifliniz için tek B‹R stratejik hedef
üzerinde anlaflmal›s›n›z. (Stratejik
hedefinizi belirlemede, bu köflede
Mart ay›nda yay›nlanan “Hedefler
için 3 alt›n Ad›m” makalesinden il-
ham alabilirsiniz. Okumak için sube-
gum@ozgurkasifler.com ‘a bir e-mail
atman›z yeterli.) ‹kinizin de %100 ar-
kas›nda oldu¤u bir vizyonunuz olma-
d›¤› sürece kendinizi farkl› amaçlara
do¤ru çal›fl›rken bulacaks›n›z. En iyi

ihtimalle bu durum he-
deflerinizi baflarmay› zor-
laflt›r›r. En kötü ihtimalle
de birbirinizden nefret
edersiniz. ‹fliniz için pay-
laflt›¤›n›z vizyon konu-
sunda ikinizin de gayet
aç›k oldu¤undan ve git-
mek istedi¤iniz yön ve

tarz konusunda tam bir anlaflma sa¤-
lad›¤›n›zdan emin olun.
Stratejik hedef kadar iflinizde hangi
rolleri üstlenece¤iniz konusunda fi-
kir birli¤inde olman›z da önemlidir.
Bu sorumluluklar› olabildi¤ince de-
tayl› ve net olarak ortaya koyun. Bu
sorumluluklara aç›kl›k getirdikten
sonra tek bafl›n›za hangi kararlar› ve-
rebilece¤inizi, neleri yapabilece¤ini-
zi, hangilerini yapmak için di¤er or-
tak(lar)›n izni ve iflbirli¤i gereceke¤i
konusunda anlaflman›z gerekir. Ge-
nellikle bütün iflinizi etkileyecek stra-
tejik kararlar birbirinizle görüflmeni-
zi gerektirirken, kendi sorumluluk
alan›n›zdaki teknik kararlar bunu ge-
rektirmez. Bu parametreleri herbiri-
niz için belirlemeniz gerekir. Bu ko-
nuyla ilgili olarak “Giriflimcilik Tut-
kusu” kitab›n›n “Organizasyon Stra-
tejiniz” bölümünde güzel bir örnek
verilmifltir.

Birleflmek için bir firma arad›¤›n›zda
ise en profesyonel tavsiyeyi alman›z
önemlidir. Bizim tavsiyemiz flirket
birleflmeleri konusunda uzman olan
bulabildi¤iniz en iyi hukuk dan›flma-
n›n› bulman›zd›r. Böylece borçsuz, en
avantajl› vergi olanaklar›na sahip bir
flirket kurman›z için ondan tavsiye
alabilirsiniz. Ayr›ca ortaklardan biri-
nin hisselerini satmak veya bir flekil-

de elinden ç›karmak istedi¤i durum-
da ne yap›laca¤›n›n aç›kça belirtildi¤i
anlaflmalar› da onun yard›m›yla do¤-
ru bir flekilde devreye sokabilirsiniz.
‹flinizi kurmak için onca emek, para
ve zaman›, onun öngörülemeyen ya-
sal ve finansal durumlardan dolay›
tehlikeye girdi¤ini görmek için harca-
mak istemezsiniz san›r›m.
En bafltan do¤ru bir ortakl›k kurmak
önemlidir; ancak daha da yap›lmas›
gerekenler var. Ortaklardan biri veya
birkaç› hergün iflle ilgilenmese bile
(bu ifl sahibi evli çiftlerde s›kl›kla
olur) BÜTÜN ortaklar›n iflin duru-
mundan haberdar edilmesi önemli-
dir. Nas›l bir ortakl›¤›n›z olursa olsun
bütün ortaklar için haftal›k bir top-
lant› ayarlamak yarar›n›zad›r. Bu top-
lant›n›n gündemini oluflturan konu-
lar flunlard›r:
• Geçti¤iniz haftada ne baflar›ld›. 
• En son hafta/ay/çeyreky›l›n finan-
sal getirileri. 
• Gelecek hafta yap›lmas› hedefle-
nenler. 
• Gelecek haftan›n finansal hedefleri. 
• Uzun dönem hedeflerle (Stratejik
Hedefiniz ve orta vadeli hedefler) il-
gili periyodik ilerleme raporlar›. 
• Varsa hedeflerinizde veya onlara ulafl-
ma stratejinizdeki de¤ifliklik önerileri. 
Bu toplant›lar›n bir ya da iki saatten
uzun olmas› gerekmez. Bir zaman
sonra bu kadar s›k görüflmeniz gerek-
medi¤ini görebilirsiniz; ancak top-
lant› yapmay› tamamen b›rakmay›n.
‹fl sahiplerinin ifllerine yapt›klar› yat›-
r›m›n ne durumda oldu¤unu anlama-
lar› önemlidir.
Ortaklar›n düzenli ilgiye ve bilgilen-
dirilmeye ihtiyaçlar› vard›r. Çok aç›k

bir diayalog içinde olmak, iletiflimi
ihmal etmemek çok çok önemlidir.
Tabii siz ya da orta¤›n›z düflünce oku-
ma gücüne sahip de¤ilseniz! Özellik-
le bizim toplumumuzda ifl kurmak gi-
bi son derece ticari bir birliktelikte
bile herfley aç›kça konuflulmadan, or-
tak olacak kifliler birbirlerinin ifl yap-
maya bak›fl›n›, amaçlar›n› neden-
lerini tam anlamadan ifle koyuluy-
oruz. Herfleyin iyi gidece¤ini safça
ümit ediyoruz, sonra da hayal k›r›k-
l›¤›na u¤ruyoruz ve buna da
flafl›r›yoruz. 
Tamam ülkemizde ticaretin geçmifli
ne kadar ki, üstelik krizler filan.
Umal›m ki bunlar geride kald›, art›k
herfleyi sadece duygusall›kla de¤il,
ak›lc›l›kla yapmay› ö¤renmenin
zaman› geldi bence. Böylece
gelece¤imiz üzerinde daha fazla söz
sahibi olabiliriz.
Apple Bilgisayar ve Hewlett-Packard
gibi flirketler, ifli b›rakt›ktan uzun
süre sonra bile insanlar›n hayat›n› et-
kileyen bir ifl yaratmak için yetenek
ve becerilerini birlefltiren ortaklar ol-
masayd›, bugünkü gibi her evde
biliniyor olmazlard›. ‹flinizin bütün
ortaklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤›na
emin olmak için biraz zaman ay›r›n,
böylece ifliniz vaat etti¤i fleyleri çok
daha büyük ihtimalle yerine
getirecektir.
Sorular›n›z/yorumlar›n›z için her
zaman oldu¤u gibi e-posta adresim:
subegum@ozgurkasifler.com 
Benimle yaz›flmalar›n›zda, ifl sahibi
mi yoksa profesyonel yönetici mi ol-
du¤unuzu bildirirseniz sizi daha iyi
yönlendirebilirim.

Subegüm Bulut Özgür Kaflifler Ltd.

‹mdat! 
Orta¤›m beni

anlam›yor!

Subegüm BULUT
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Taviller A.fi., 1978 y›l›nda talafll›
imalat, sert krom kapl› mil ve
honlanm›fl boru üretmek

için Ayd›n'da kuruldu. Sek-
törünün önde gelen firma-
lar›ndan Taviller, 2005'te
müflterilerine daha iyi
ulaflma düflüncesiyle An-
kara Ostim’de yeni flube
açt›. Sanayinin önemli te-
darikçilerinden TAV‹LLER
H‹DROL‹K Afi. 2005 Haziran
ay›ndan itibaren Ankara OST‹M
OSB’deki flubesini faaliyete geçirdi.

1977 y›l›ndan ayr› talafll› imalat

yapmakta olan firma zaman içinde
gelen talepler do¤rultusun-

da Sert Krom Kapl›
Mil ve Honlanm›fl

Boru imalât›na
a¤›rl›k vererek,
deneyim ve bil-
gi birikimiyle
yat›r›mlar›n› bu

do¤rultuda yön-
lendirdi.
Ayd›n Organize

Sanayi Bölgesinde yak-
lafl›k bin 600 metrekare kapa-

l› alan üzerinde imalât yapan firma

toplam 85 personel çal›flt›r›yor. 
Taviller Afi. Yönetim Kurulu üyesi

fierafettin Tavil, yapt›¤› aç›klamada
ülke sanayi nin önemli noktalar›n-
dan olan Ankara’ya ve bölge sanayi-
cilerine yak›n olmak ve daha iyi hiz-
met vermek için Ostim’deki hizmet
noktas›n› faaliyete geçirdiklerini bi-
dirdi. Ostim flubelerini faliyete geçir-
dikleri  için memnun olduklar›n› be-
lirten fierafettin Tavil, önümüzdeki
y›llarda üretim ve kapasitelerini da-
hada artt›rmak niyetinde olduklar›n›
söyleyerek, Ankara’n›n bu geniflle-
mede önemli yer alaca¤›n› aç›klad›.

Taviller A.fi. pazar pay›n› geniflletiyor

               



4691 Say›l› Yasa hükümleri uyar›nca
gerekli haz›rl›klar› yap›larak Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan iste-

nen flartlar› yerine getiren ve Bakanlar
Kurulu kararnamesi ile kurulufl yetkisi ve-
rilen teknopark say›s› 16’d›r. Birkaç üni-
versitenin öncülü¤ünde kurulufl çal›flma-
lar› devam eden teknopark giriflimleri de
mevcuttur. 

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii tteekknnooppaarrkkllaarr::
• GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölge-

si) Teknopark  Gelifltirme Bölgesi
• O.D.T.Ü Teknokent Teknoloji Gelifltir-

me Bölgesi
• Ankara Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
• Hacettepe Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
• Y›ld›z Teknik Üniversitesi Teknoloji Ge-

lifltirme Bölgesi
• ‹TÜ ARI Teknoloji

Gelifltirme Bölgesi
• TÜB‹TAK Marmara

Araflt›rma Merkezi
Teknopark›
• ‹zmir Teknoloji Ge-

lifltirme Bölgesi
• Kocaeli Üniversite-

si Teknoloji Gelifltir-
me Bölgesi
• Eskiflehir Teknoloji

Gelifltirme Bölgesi
• Selçuk Üniversitesi Teknoloji Gelifltir-

me Bölgesi
• ‹stanbul Üniversitesi Teknoloji Gelifltir-

me Bölgesi
• Bat› Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Ge-

lifltirme Bölgesi
• Trabzon Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
• Erciyes Üniversitesi Teknoloji Gelifltir-

me Bölgesi
• Çukurova Teknoloji Gelifltirme Bölgesi

TTeekknnoolloojjii ggeelliiflflttiirrmmee 
bbööllggeelleerriinnddee ggeenneelllliikkllee;;

• Yaz›l›m gelifltirme
• MULT‹MED‹A teknolojisi
• Analog ve dijital yay›nc›l›k
• Bilgisayar, iletiflim cihazlar›

• Kablosuz mobil iletiflim sistemi
• Fiber ve di¤er karasal iletiflim sistemle-

ri ve teknolojisi
• Mikrodalga iletiflim sistemleri
• Uydu iletiflim teknolojisi
• Savunma ve güvenlik teknolojileri

uzay ve havac›l›k teknolojisi
• B‹YO teknoloji ve gen mühendisli¤i
• B‹YO t›bbi mühendislik
• Medikal cihazlar ve araçlar
• Enerji üretim ve dönüflüm teknolojileri
• Kimya ve yeni malzeme teknolojileri 
• Yeni süper-kat› madde teknolojileri

Gibi sektörler faaliyette bulunmaktad›r.
Teknoparklar›n öncelikli hedeflerinden

biri de teknoloji alan›nda geliflme potan-
siyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli ifl-
letmelerin oluflumunu ve faaliyete geçme-
sini teflvik etmektir.

Teknoparklar özellikle KOB‹’ler için bir
üreme, büyüme ve geliflme bölgeleri ola-
rak düflünülmüfltür.
Dünyadaki ilk teknopark oluflumu ABD

California’daki Stanford Üniversitesi ön-
cülü¤ünde 1950’lerde bafllam›fl olup, gü-
nümüzde S‹L‹KON VAD‹S‹ olarak da bili-
nen bu bölge flu anda dünyan›n teknoloji
üreten en önemli merkezidir.

+

+
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Ankara, kifli bafl›na düflen 8.4 milyar liral›k mevduatla
Türkiye rekoru k›rd›. Bankalar Birli¤i raporuna göre, kifli
bafl›na düflen en yüksek mevduat›n Ankara'da kifli bafl›na

8.4 milyar lira olmas› üzerine Ankara için “servetin baflkenti”
yak›flt›rmas› yap›ld›.

Çankaya ilçesi de 334 banka flubesiyle rekor k›rarken,
Çankaya'y›, 264 flubeyle ‹stanbul Kad›köy’ün izledi¤i görüldü.

Türkiye Bankalar Birli¤i'nin haz›rlad›¤› rapora göre
Ankara'y› 7.5 milyar lira kifli bafl›na düflen mevduatla ‹stanbul
izlerken, kifli bafl›na mevduat›n en yüksek oldu¤u üçüncü il ise
3.1 milyar lira ile ‹zmir oldu. 

Kifli bafl›na mevduat›n en düflük oldu¤u il ise ortalama 145
milyon lira ile Hakkâri. A¤r›'da kifli bafl›na mevduat 153 milyon
lira, Siirt'te ise 177 milyon lira.

Mevduatta rekor Ankara’n›n

KOSGEB, CE e¤itimi veriyor

KOSGEB taraf›ndan yürütülmekte olan KOB‹ Alt Yap› Güç-
lendirme ve ‹hracata Haz›rl›k Projesi  kapsam›nda KOB‹’le-
rin CE ‹flaretlemeye dönük talepleri tespit edilerek  konuy-

la ilgili e¤itim program› gerçeklefltiriliyor.
E¤itim program› arac›l›¤› ile KOB‹’lerin ürünleri ile ilgili Yeni

Yaklafl›m Yönetmeliklerini içerik olarak bilmeleri, bunlar› uygu-
lamalar›, ayr›ca KOSGEB Destek Programlar›ndan yararlanmak
için baflvuran iflletmelerin hizmet alma taleplerini do¤ru yön-
lendirmelerinin amaçland›¤› belirtildi.
E¤itim için kat›l›mc›lar›n herhangi bir ücret ödemeyecekleri,

ancak ulafl›m konaklama v.b.masraflar›n kat›l›mc›lar›n kendile-
ri taraf›ndan  karfl›lanacaklar› kaydedildi. . 
E¤itim talepleri KOSGEB web sitesi üzerinden doldurularak

mtezyetis@kosgeb.gov.tr   e-posta adresine gönderilebiliyor.
Sadece iflletmelere yönelik talepler de¤erlendirildikten sonra
gerekli planlamalar yap›larak program›n yeri ve tarihi baflvuru
sahiplerine bildirilecek.

Özgen Makina ihracata a¤›rl›k veriyor

Özgen Makina firmas› ifl makineleri
yedek parça sektöründeki yerini
bilinçli büyüme politikas› ile pe-

kifltiriyor. Özgen Makina Sanayi Tic. Ltd.
fiti. Genel Müdürü Yusuf Özgen, firma-
n›n 1966 y›l›nda Bahri Özgen taraf›ndan
Özgen Torna ad›yla kurularak talafll›
imalata bafllad›¤›n›, daha sonra ifl maki-
neleri yedek parça sektöründe 1988 y›-
l›ndan itibaren Türkiye’de 50’yi aflk›n il-
de yedek parça sat›c›lar›na toptan sat›fl
yapacak kapasiteye ulaflt›¤›n› söyledi. 

Özgen, krizden sonraki dönemde ihra-
cata da bafllad›klar›n›, dolayl› ve direkt
olmak üzere 10 un üzerinde ülkeye ima-
lâtlar›n›n yaklafl›k %70’ini ihraç ettikleri-
ni bildirdi. Birkaç y›ld›r Silvan mamulle-
rinin de Ankara Bafl Bayili¤ini yapan ÖZ-
GEN Makina, ifl makineleri yedek parça
sektöründe önde olan kurulufllar aras›n-
da bafl› çekiyor.

Genel Müdür Özgen, ifl makineleri yedek
parça sektöründe 39 y›ll›k tecrübesi ile
imalât, ihracat, sat›fl ve ithalât yapan firma-
n›n kendi ürünlerini ÖMS markas› alt›nda
Türkiye’de 50 yi aflk›n flehirde bayileri ara-
c›l›¤› ile toptan satt›¤›n› anlatt›.

Firma ayr›ca Ostim Uzay Ça¤› Caddesi’
ndeki adresinde de yedek parça sat›c›la-
r›na, müteahhitlere, tamir servislerine ve
kamu kurulufllar›na dönük perakende
sat›fl yap›yor. 

Özgen Makina Genel Müdürü Yusuf Öz-
gen ileriye dönük hedeflerini ise flu flekil-
de anlatt›:

“ÖMS markas› ile sadece Türkiye’de de-
¤il, tüm dünyada birkaç sene içerisinde
aranan bir marka olmay› hedefliyoruz.
‹hracat›m›z içindeki direkt ihracat pay›n›

önümüzdeki y›llar içerisinde 3 kat›na ç›-
karmay› istiyoruz. Sadece üretti¤imiz
ürünle de¤il, ayn› zamanda hizmet kali-
tesini ve müflteri memnuniyetini geliflti-
rerek, etik kurallara ba¤l› kalarak sektö-
rümüzde öncü niteli¤imizi korumak isti-
yoruz.”

Özgen, önceki y›llarda KOSGEB’in KO-
B‹’lere yönelik desteklerinden yararlan-
d›klar›n›, ancak bu y›l fuar deste¤i ala-
mad›klar›n› ve geçici bir süre için de olsa

desteklerin kald›r›lmas›na anlam vere-
mediklerini belirtti. Özgen, KOB‹ destek-
lerinin s›n›fland›r›lmas›ndan çok, ifllet-
melerin ihtiyaçlar›n›n uzmanlar taraf›n-
dan do¤ru flekilde belirlenip o firmaya
özel çözümler üretilmesi ile etkinlik ka-
zanaca¤›n› anlatarak konuya iliflkin flu
görüflleri savundu:

“Destekler ifllevsel olmak yerine; koca
koca bafll›klar›n arkas›na saklanmamal›.
Önemli olan 32 bafll›k alt›nda desteklerin
olmas› ve bu desteklerden yararlanan fir-
ma say›s›n›n 10.000 adetlerde olmas› m›
do¤rudur, yoksa 100 tane firman›n des-
teklerle birlikte ciddi geliflim sa¤lamas›
ve alt yap› oluflturmas› m› do¤rudur; bu-
na karar verilmeli. Bizce destek alan KO-
B‹ say›s› 100 olsun, ama tam olsun.”

Özgen, Türkiye de son ekonomik gelifl-
melerin makro ekonomik dengeler
aç›s›ndan olumlu hissedilse bile
KOB‹’lerin bunu pazarda hissedemedik-
lerini belirerek, “Bize enflasyon çok kötü
dendi ve kötü de, ama enflasyonsuz
ticaret için gerekli bilgi ve alt yap› sa¤-
lama konusunda hiç destek verilmedi,
hatta tam tersine her zamanki gibi yaln›z
b›rak›ld›k. Enflasyonsuz ticaret içerisin-
de olmazsa olmaz birkaç unsurla tan›fl-
t›k. Baflta verimlilik. Verimlilik nedir,
nas›l olabilir, nas›l ölçülür gibi sorular›n
içerisinde hala bo¤uflmaktay›z” diye
konufltu.

Befl fuar iptal edildi

TSPAKB Baflkan›
Müslüm Demir-
bilek, Geliflen

‹flletmeler Piyasalar›
A.fi.'nin(G‹P) kuru-
luflu için Sermaye Pi-
yasas› Kurulu'na
baflvuru yap›ld›¤›n›
bildirdi.

Demirbilek yapt›¤›
aç›klamada, G‹P'lerin, baflta küçük ve
orta büyüklükteki iflletmeler dahil ol-
mak üzere, tüm sektörlerde geliflme ve
büyüme potansiyeline sahip iflletmele-
rin sermaye piyasalar›ndan fon sa¤la-

malar›na imkan tan›-
yaca¤›n› kaydetti. 

Demirbilek, sermaye
piyasas› araçlar›n›n
arac› kurulufllar arac›-
l›¤›yla al›m sat›m›n›n
yap›laca¤› G‹P'in kuru-
luflu için Sermaye Piya-
sas› Kurulu'na baflvu-
ruldu¤unu ifade etti.

Demirbilek, kurulacak piyasalara ilifl-
kin organizasyonu oluflturmak, gelifltir-
mek, ifllemlerin güven ve istikrar içeri-
sinde, serbest rekabet koflullar› alt›nda,
dürüstlük ve aç›kl›k ilkeleri çerçevesin-

de gerçeklefltirilmesini sa¤lamakla gö-
revli G‹P’in, 53 arac› kurulufl ile birlikte
TOBB ve TSPAKB’nin ifltirakiyle 10 mil-
yon YTL (10 trilyon lira) kurulufl ser-
mayesine sahip olaca¤›n› bildirdi.

G‹P’e, arac› kurumlar ile SPK taraf›n-
dan yap›lan düzenlemeler çerçevesinde
borsa d›fl› al›m sat›m arac›l›¤› yetki bel-
gesine sahip bankalar›n üye olabilece-
¤ini ifade eden Demirbilek, ifllemlerin,
ortak bir elektronik ifllem platformu
üzerinde ve G‹P'in gözetiminde, serbest
rekabet koflullar› alt›nda piyasa yap›c›-
l›k yöntemine dayal› olarak gerçeklefl-
tirilece¤ine dikkat çekti.

Geliflen iflletmeler borsas› kuruluyor
TOBB ve TSPAKB ve 53 aracı kuruluşun iştirakiyle kurulacak olan Gelişen İşletmeler
Piyasaları A.Ş’nin, 10 milyon YTL (10 trilyon) kuruluş sermayesine sahip olacağı bildirildi.

Özgen Makina üretiminin yaklaşık %70’ini dolaylı ve direkt olarak ihraç ediyor. Firma ÖMS
markasını Amerika, İtalya, İran, Suriye, Ürdün, Mısır, Sudan, Yunanistan gibi ülkelere satıyor.

SSK’n›n alacaklar› kamudan

Kamu kurum ve kurulufllar›n›n SSK'ya 1 milyar 52 mil-
yon 695 bin 915 YTL 87 YKr'si prim, 1 milyar 384 mil-
yon 393 bin 924 YTL 26 YKr'si gecikme zamm›, 187 mil-

yon 402 bin 421 YTL 7 YKr'si ise iflçi emeklilerine her ay öde-
nen sosyal yard›m zamm› olmak üzere, toplam 2 milyar 624
milyon 492 bin 261 YTL 83 YKr borcu bulunuyor. 

Kamu kurumlar›n›n borcu SSK'n›n alacaklar›n›n yüzde
37.03'ünü, özel sektör kurulufllar›n›n borçlar› ise yüzde
62.97'sini oluflturuyor.

Veli Sar›toprak
TTÜÜSS‹‹AAVV YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann››

Teknoparklar (3)

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii TTeekknnooppaarrkkllaarr

TOBB'dan yap›lan
duyuruda, ‹stan-
bul'da düzenlen-

mesi öngörülen, Fabric
2005 Kumafl, G›da De-
polama Lojistik, Hidro-
lök ve Pnömatik, Kal›p
Teknolojileri ile Otomo-
bil Fuarlar›'n›n iptal edildi¤i belirtildi.
TOBB, 25 yeni fuar›n ise bu y›lki takvime eklendi¤ini duyurdu.
Fuar takvimine eklenen fuar organizasyonlar›n›n adlar› ve dü-
zenlenecekleri iller ve tarihleri flöyle:

--ÇÇoorruumm SSaannaayyii TTiiccaarreett FFuuaarr›› ((ÇÇoorruumm;; 11 TTeemmmmuuzz''ddaa yyaapp››lldd››));;
-Yap› Dekorasyon Fuar› (Giresun; 17 Temmuz'da yap›ld›);

--‹‹ssttaannbbuull 22000055 UUlluussllaarraarraass›› MMüücceevvhheerraatt FFuuaarr››
((‹‹ssttaannbbuull;; 2244 AA¤¤uussttooss))

-G›da ve Ambalaj ‹zmit 2005 (Kocaeli; 24 A¤ustos);
--AAvv SSiillaahh vvee DDoo¤¤aa SSppoorrllaarr›› ((‹‹ssttaannbbuull;; 2255 AA¤¤uussttooss));;

-Mobilya ve Dekorasyon (Sivas; 26 A¤ustos);
--FFhhaarrmmeexx BBeeflfleerrii ‹‹llaaçç ((‹‹ssttaannbbuull;; 11 EEyyllüüll));;

-Habev Her Aileye Bir Ev Fuar› (‹stanbul; 8 Eylül);
--AAnnttaallyyaa AAuuttoo SShhooww 22000055 ((AAnnttaallyyaa;; 1133 EEyyllüüll));;

-‹stanbul Design Week (‹stanbul; 13 Eylül);
--MMooddeeff MMoobbiillyyaa DDeekkoorraassyyoonn((‹‹ssttaannbbuull;; 1177 EEyyllüüll));;

-1. ‹stanbul Ça¤r› Merkezi Fuar› (‹stanbul; 21 Eylül);
--GGllaassss TTeecchhnnoollooggyy ((‹‹ssttaannbbuull;; 2222 EEyyllüüll));;
-G›da ve Temizlik (Trabzon; 22 Eylül);

--DDiiggiitteecchh EExxppoo 22000055 ((AAnnkkaarraa;; 2299 EEyyllüüll));;
-Kal›p 2005 (‹stanbul; 30 Eylül);

--KKiittaapp KKüüllttüürr SSaannaatt EE¤¤iittiimm((AAnnkkaarraa;; 1155 EEkkiimm));;
-Yurt D›fl› E¤itim (Bursa; 20 Ekim);
--EEuurraassiiaa EElleeccttrriixx ((‹‹zzmmiirr;; 2200 EEkkiimm));;

-Makro 05(‹zmir; 16 Kas›m);
--AArrtt FFoorruumm AAnnkkaarraa PPllaassttiikk SSaannaattllaarr››((AAnnkkaarraa;; 1199 KKaass››mm));;

-Finans Eur (‹stanbul; 1 Aral›k);
--IInntteerrsshhoopp ‹‹ssttaannbbuull 22000055 ((‹‹ssttaannbbuull;; 88 AArraall››kk));;

-Sing ‹stanbul 2005 (‹stanbul; 8 Aral›k);
--CC..AA..MM.. 0055 ‹‹ssttaannbbuull 11''iinnccii KKoolleekkssiiyyoonnllaarr AAnnttiikkaallaarr

((‹‹ssttaannbbuull;; 1122 KKaass››mm))..
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