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KKüçük ve orta ölçekli iflletme-
ler (KOB‹), yılın ilk dokuz
ayında, Türkiye genelinde

gerçeklefltirecekleri toplam 628
milyon YTL tutarındaki 674 yatı-
rımı için teflvik belgesi aldı. Bu
yatırımlarla 13 bin 50 kifliye istih-
dam sa¤lanacak. 

Ocak-Eylül döneminde teflvik
belgesine bafllanan KOB‹ yatırım-
larının yüzde 58 oranındaki 363
milyon YTL'lik bölümü, on ilde
gerçekleflecek. ‹stanbul, toplam
100 milyon YTL tutarındaki 117
yatırımla birinci sırada yer alır-
ken, 50.5 milyon YTL’lik yatırımla
Bursa ikinci, 46.4 milyon YTL’lik
yatırımla Konya üçüncü sırada
geldi. Ankara 34 milyon, ‹zmir
33,1 milyon, Mersin 25 milyon,
Denizli 19,8 milyon, Antalya 19.2
milyon, Manisa 17.7 milyon ve
Trabzon 17.1 milyon YTL'lik KOB‹
yatırımı ile ilk 10 il arasına girdi.
ilk 10 ilde gerçeklefltirilecek top-
lam yatırım tutarının 363 milyon

FFinans Kulüp taraf›ndan yap›-
lan “Avrupa Birli¤i Kat›l›m
Sürecinde Finans Sektörü”

bafll›kl› araflt›rma, AB ile tam
üyelik müzakerelerinin tamam-
lanmas›yla birlikte Türk finans
sisteminde çok h›zl› bir büyüme-
nin gerçekleflece¤ini, rekabet
koflullar›n›n fliddetlenece¤ini ve
sektörde AB’nin önde gelen ban-
kalar›n›n sistemde iyice hakim
duruma geçece¤ini ortaya koy-
du.

Finans Kulüp Baflkan› Tevfik
Alt›nok, “Asl›nda bankac›l›k ve
sigortac›l›k sektörünün sermaye
yap›s› itibariyle yabanc›laflmas›
bundan 5 y›l evvel bafllad›. Ka-
mu otoritesinden bu süreçte
beklenen, müzakere sürecini iyi
yöneterek yabanc›laflma konu-
sunda ülke menfaatine uygun
düzenlemelerin yap›lmas›n› sa¤-
lamas› olacakt›r” dedi. 

Stratejik Araflt›rmalar Ensti-
tüsü’nden Ekonomist Dr. Can
Fuat Gürlesel’in baflkanl›¤›nda
Finans Kulüp için gerçeklefltiri-
len araflt›rma, bankalar›n bilan-
ço büyüklüklerinin, 2010–2015
aras› dönemde çok yüksek ra-
kamlara ç›kaca¤›, sektörde bir-
leflme ve sat›n almalarla banka
say›s›n›n 20-25’e inece¤ini ön-
görüyor. Araflt›rmada sigorta
sektöründe yabanc›laflman›n çok
daha h›zlanaca¤›, arac› kurum-
lar›n ortadan kalkarak tümüyle
yat›r›m bankalar›n›n bu alanda
egemen olaca¤› ve say›s›n›n da
20’li rakamlara inece¤i vurgula-
n›yor. 

Araflt›rmay› gerçeklefltiren
Dr. Can Fuat Gürlesel, ‹MKB’nin
de söz konusu süreçte özelleflti-
rilmek ve yabanc› borsalarla bir-
leflmek durumunda kalaca¤›n›
belirterek, “Halkla arzlarda ya-

banc› sermayenin de etkisiyle
büyük patlama yaflanabilir. Hal-
ka arz say›s›n›n 1.000’li rakam-
lar› geçece¤ini öngörüyoruz.
Manüpülasyon ve insider tra-
ding benzeri uygulamalara da
a¤›r cezalar getirilecek” dedi.

Finans 2015: Sisteme yabancılar hâkim olacak 

OCAK-Eylül döneminde
teflvik belgesine baflla-
nan KOB‹ yatırımları-
nın yüzde 58 oranında-
ki 363 milyon YTL'lik
bölümü, on ilde ger-
çekleflecek. 

YTL oldu¤u belirlendi. Bu yatırımla-
rın yaklaflık 6 bin 978 kifliye istih-
dam sa¤layaca¤ı öngörüldü.
Söz konusu 10 il teflvik
belgesine bafllanan top-
lam yatırım tutarında
yüzde 57,8, istihdamda
ise yüzde 53,5 pay aldı.

Özellikle ‹stanbul’un 100 mil-
yon 56,7 bin YTL’lik yatırımla
toplamda tek baflına yüzde
15,9 pay aldı¤ı gözlendi.
‹stanbul'da gerçeklefltirile-
cek KOB‹ yatırımları yakla-

flık bin 505 kifliye istihdam
sa¤layacak. 

KOB‹’lerin 628 milyon YTL’lik yatırımına teflvik

Veli SARITOPRAK
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OOECD ülkeleri aras›nda en fazla
üniversite mezunu iflsiz Türki-
ye’de bulunuyor. ‹flsiz kad›n üni-

versite mezunu s›ralamas›nda da Tür-
kiye birinci s›rada yer al›rken, ikinci s›-
radaki Yunanistan’a fark at›yor.

Kalk›nmada bat›l› parlamenter reji-
mi benimseyen ve serbest piyasa eko-
nomisine yönelen ülkelerin dayan›flma
ve yard›mlaflma kuruluflu olan Ekono-
mik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü’nün
(OECD) “Bilim, Teknoloji ve Endüstri
Tablosu 2007” adl› çal›flmas› yay›nlan-
d›. Raporda üniversite mezunu iflsizler
konusunda 1998 verileri belirtilerek
“Üniversite mezunlar›n›n iflsiz kalma-
lar›, üniversite mezunu olmayanlara
göre daha az görülüyor. Ancak Türki-
ye’de üniversite mezunlar› aras›ndaki
iflsizlik oran› yüksektir (yüzde 12.5).

Oran ayn› zamanda ‹spanya’da (8.1),
Fransa’da (7.4) ve Polonya’da da (7.3)
yüksektir” ifadesi yer ald›. Raporda
yer alan 2004 rakamlar›na göre ise,
Türkiye’de kad›n üniversite mezunlar›-
n›n iflsizlik oran› yüzde 17, erkek üni-
versite mezunlar›n›n iflsizlik oran› ise
yüzde 10. Türkiye 2004 y›l› itibar›yla
OECD ülkelerinde “toplam istihdamda
yüksek ö¤renim mezunlar›n›n en az
yer ald›¤› ülke” de oldu. Üniversite
diplomas› olmayan kad›nlar, üniversi-
te mezunu olanlara göre daha fazla ifl-
siz kal›yor.  Ayn› diplomaya sahip kifli-
ler aras›nda kad›nlar›n daha çok iflsiz
kald›¤› da belirtildi. Kad›n ve erkekler
aras›nda iflsizlik fark› ise kad›nlar aley-
hine yaklafl›k bir kat olmak üzere, en
fazla iki AB ülkesi Avusturya ve Yuna-
nistan’da görülüyor.

DDünya yoksulluk göstergeleri, ül-
kelerin yoksullukla mücadelede
s›n›fta kald›¤›n› ortaya koyuyor.

17 Ekim “Dünya Yoksullukla Mücadele
Günü” dolay›s›yla Birleflmifl Milletler
kaynaklar›ndan derlenen bilgilere gö-
re, dünyada yoksulluk son 10 y›lda,
önceki 10 y›ll›k döneme oranla beflte
bir oran›nda azald›. Ancak, bu genel
iyileflmeye karfl›n, baz› ülkelerde yok-
sulluk h›zla artt›.  

BM kaynaklara göre Türkiye, insa-
ni kalk›nma de¤erlendirmelerinde or-
ta düzeyde bir yer al›yor. Türkiye’de
afl›r› yoksulluk (günde 1 dolardan az
gelir) dikkat çekici düzeyde olmasa
da, günde en fazla 4,5 dolarla geçi-
nenlerin oran›, nüfusun yüzde 24’ünü
oluflturuyor. 

Türkiye’de “yeni yoksulluk” denen
olgu da yükseliflte. Özellikle 2001 eko-
nomik krizinden sonra, uzun süreli
yoksullar›n say›s›, geleneksel yard›m-
laflma usulleriyle giderilemeyecek
oranda artm›fl görünüyor. Türkiye’de
befl yafl›n alt›ndaki çocuk ölümleri de
çok yüksek düzeyde bulunuyor. Bölge-
leraras› ve kad›nlarla erkekler aras›
eflitsizliklerin de dikkat çekici oldu¤u
Türkiye’de, kad›nlar›n sosyal yaflamda
yer almas› konusunda, 140 ülke ara-

s›nda 76’nc› s›rada yer al›yor. 
Yoksullu¤un kifli psikolojisine yan-

s›mas›n› de¤erlendiren Uzman Psiko-
log Ceyda Y›lmazçetin Eke ise, yoksul-
lu¤un özellikle ebeveynler için önemli
bir stres kayna¤› oldu¤unun alt›n› çi-
zerek, “Bu stres kayna¤› kiflilerin dav-
ran›fllar›na yans›yor ve kiflinin toleran-
s›n› düflürüyor. 14 saat çal›flan bir ba-

ba, eve geldi¤inde dinlenmek, rahatla-
mak istiyor ve çocuklar›n davran›fllar›-
na kolay k›zabiliyor. Bu durum evde fi-

ziksel fliddetle sonuçlanan olaylar›n
do¤mas›n› tetikliyor. Bar›nabilme ve
aç olmama üzerine kurulan hayat tam
sa¤lanamad›¤› için sevgi, sayg› gibi te-
mel unsurlar da olam›yor” dedi. Türki-
ye’deki yoksul oran›n›n yar›dan fazla-
s›n›n bu sorunlar› yaflad›¤›n› ve bu
döngüye hapsoldu¤unu belirten Eke,
k›s›r döngüsünden ç›kamaman›n bera-
berinde çaresizli¤i kabullenifli getirdi-
¤ini kaydetti. Türkiye’nin di¤er gelifl-
mekte olan ülkelerden genç nüfus faz-
lal›¤› aç›s›ndan farkl› oldu¤unun alt›n›
çizen Eke, “Di¤er ülkelerden fark›m›z,
genç popülâsyonumuzun fazla olmas›,
bu da yoksullu¤un neden oldu¤u stre-
sin gelecek y›llarda daha da artaca¤›-
na iflaret ediyor” dedi.  Eke, buna mey-
dan vermemek için gençler için dona-
n›mlar› artt›r›p, e¤itim ve istihdam
olana¤› sunulmas›n›n gereklili¤ine ifla-
ret ederek, bunlar›n yap›lmamas› ha-
linde gençlerin sistem d›fl›na düflece¤i
ve suç oran›n›n da artaca¤›n› söyledi.

Yoksulu ‘geleneksel yard›mlaflma’ da kurtaram›yor

‹‹
flsizli¤in en önemli sosyo-ekono-
mik sorun olmaya devam etti¤i
Türkiye’de bir kiflilik ifl yaratmak

için ortalama 190 bin YTL’lik yat›-
r›m gerekiyor. Bu y›l Ocak-Eylül dö-
neminde teflvik belgesi al›nan yat›-
r›m projelerinin toplam tutar› 20
milyar 561,3 milyon YTL, bu yat›-
r›mlarla yarat›lmas› öngörülen top-
lam istihdam da
108 bin 249 kifli ol-
du. Buna göre tefl-
vikli yat›r›mlar
kapsam›nda yara-
t›lacak her bir kifli-
lik istihdam için
yap›lacak ortalama
yat›r›m 189,9 bin
YTL’ye geldi. ‹lk
dokuz ayl›k dö-
nemlere göre teflvik belgeleri kapsa-
m›nda bir kiflilik istihdama düflen
ortalama yat›r›m tutar›, 2004 y›l›n-
da 124.6 bin, 2005’te 133.5 bin,
2006 y›l›nda da 188.1 bin YTL ola-
rak gerçekleflmiflti.  

En yüksek ortalama 
maliyet iç Anadolu’da

Bu y›l ortalamada 190 bin YTL
dolay›nda bulunan bir kiflilik istih-
dam yaratma maliyeti, emek-yo¤un
ve teknoloji-yo¤un yat›r›mlar›n pa-
y›yla da ilintili olarak bölgelere gö-
re de¤iflkenlik gösterdi. Öngörülen
yat›r›m tutar› ve istihdama göre

218.1 bin YTL ile
en yüksek ‹ç Ana-
dolu bölgesinde
gerçekleflen orta-
lama istihdam
maliyeti, Karade-
niz’de 197.1 bin,
Akdeniz’de 179.7
bin, Güneydo-
¤u’da Ege’de

171.8 bin YTL düzeyinde olufltu. Bir
kiflilik ifl yaratman›n maliyeti Do¤u
Anadolu’da 168.6 bin YTL olurken,
Marmara’da ise 140.2 bin YTL ile
en düflük düzeyde gerçekleflti. 

Bir kiflilik ifl yaratman›n
maliyeti 190 bin YTL.

Üniversiteli iflsiz oran›nda
dünyaya örnek olduk

Türkiye’de “yeni
yoksulluk” denen
olgu da yükselifl-
te. Özellikle 2001
ekonomik krizin-
den sonra, uzun
süreli yoksullar›n
say›s›, geleneksel
yard›mlaflma
usulleriyle gideri-
lemeyecek oran-
da artm›fl görünü-
yor. 

Türkiye’de “yeni
yoksulluk” denen
olgu da yükselifl-
te. Özellikle 2001
ekonomik krizin-
den sonra, uzun
süreli yoksullar›n
say›s›, geleneksel
yard›mlaflma
usulleriyle gideri-
lemeyecek oran-
da artm›fl görünü-
yor. 
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Ü
lkemiz iki efli¤i birden atlama-
ya çal›flmaktad›r. Avrupa Birli-
¤i ve küresel koflullara ekono-

misini ve demokrasisini ‘uydurma-
ya’ çal›fl›rken, bir yandan da yine
ucu küresel hesaplara dayanan te-
rör musibeti ile cebellefliyor. 

Bu iki ‘eflik’ devleti ve toplumun
her kesimini tepeden t›rna¤a geri-
yor; sars›yor.

Türk halk› tarihsel bir vakarla so-
¤ukkanl› olmaya çal›fl›rken, bir yan-
dan da tehlikeyi alg›lad›¤›n› ve
onunla savaflmaya haz›r oldu¤u me-
saj›n› veriyor. Para, piyasa, ekono-
mi, istikrar gibi normal zamanda fe-
tifl hale getirilen figürler, vatan›n ‘ol-
mak ya da olmamak’ ikilemi ortaya
ç›k›nca hakl› olarak ikinci planda
kal›yor. 

Dileriz devlet, özel sektör, sivil
toplum ve topyekûn Türk halk› ola-
rak bu efli¤i ‘ortak akl› kullanarak’
en k›sa zamanda ve en az hasarla
atlatal›m.  

Kabakl› köyün 
ahalisi…

P
atagonya ülkesinde küçük bir
köy varm›fl. Köylüler yiyecek
s›k›nt›s› içinde yaflarlarm›fl; se-

bebi de köylülerin tarlalar›na gidip
mahsullerini toplamalar›n› engelli-
yen bir canavarm›fl. 

Bir gün köye bir yabanc› gelmifl
ve köylülerin halini anlamak iste-
mifl. Köylüler bir canavar›n bütün
bu yoksullu¤un sebebi oldu¤unu ve
ondan korktuklar› için tarlalar›na gi-
dip mahsullerini toplayamad›klar›n›
anlatm›fllar. Yabanc› cesur biriymifl,
k›l›c›n› çekerek canavar›n oldu¤u
söylenen tarlaya gitmifl. Ancak yak-
laflt›kça hayreti artm›fl, çünkü köylü-
lerin canavar diye gösterdikleri tar-
lada gözüken fley kocaman bir ka-
bakm›fl. Kaba¤› parçalayarak köye
dönen yabanc› korktuklar› fleyin bir
kabak oldu¤unu söyleyince köylüle-
rin h›flm›na u¤rayarak öldürülmüfl.

3–5 Hafta sonra köylüler açl›k-
tan k›vran›rken köye baflka bir ya-
banc› gelmifl, köylülere, “korkmay›n
canavar› öldürece¤im” diye söz ver-

dikten sonra tepeye yürümüfl. Tar-
laya vard›¤›nda o da büyük bir ka-
bakla karfl›laflm›fl. K›l›c›n› çekip ka-
ba¤› parçalara ay›rd›ktan sonra kö-
ye dönüp canavar› öldürdü¤ünü
söylemifl. 

Sevinçten havalara uçan köylü-
ler adam› uzun süre misafir edip on-
dan özgüven ve cesaret dersleri al-
m›fllar. Adam bu zaman zarf›nda
köylülere kabaklarla canavarlar ara-
s›ndaki fark› da bir güzel ö¤ret-
mifl...”

Konfüçyüs ve ülkeyi 
yönetenler

E
yaletin birinde kurakl›k ve k›t-
l›k olmufl; halk oldukça kötü
durumda imifl. Konfüçyüs o s›-

rada bölgeden geçiyormufl. Eyaleti
yöneten kifli Konfüçyüs’ün yan›na

gidip, ne yapmas› gerekti¤ini sor-
mufl. Konfüçyüs: “Kötü y›llar ola-
bilir. Bu kötü y›llarda yöneticiler
az at kullanmal›, angaryalar› b›-
rakt›rmal›, devletin büyük posta
caddeleri bir süre onar›lmamal›.
Yöneticiler ayinlerde ipek kumafl
ve mücevher sunmay› b›rakmal›,
atalar için yap›lan kurban törenle-
rinde musiki olmamal›, kurban
edilen hayvan say›s› pek aza indi-
rilmeli. ‹yi bir hükümdar halk›n›
kurtarmak için töreleri bozmak-
tan bile çekinmemeli.”

K
onfüçyüs’e devlet yönetimine
nas›l kiflilerin getirilmesi ge-
rekti¤i sorulunca da; flu ceva-

b› vermifl: “Kendi kendisini yönete-
bilen için devlet yönetiminde bir
güçlük yoktur. Kendi kendisini yö-
netemeyenin, baflkalar›n›n bafl›na
geçmek nesinedir?”

K
›ssa; zor dönemden geçerken
öncelikle yöneticiler gerçek
canavarla, kabak aras›ndaki

fark› bilmeliler. Kitlenin korkular›na
sayg› göstermekle birlikte as›l gerçe-
¤i de sab›rla ve bilgelikle onlara an-
latmal›lar. En önemlisi de toplumu
(ya da bir ekibi) yönetmeye kalk›-
flanlar›n Konfüçyüs’ün dedi¤i gibi
‘ölçülü olmas›’ ve ‘öncelikle kendi
kendisini yönetebiliyor’ olmas›d›r.  

EEddiittöörrddeenn
kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

Kemal Çeküç

Canavar, kabak 
ve Konfüçyüs

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹ 33KASIM 2007

SSanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, KOB‹’lere yönelik
haz›rlanan yeni ‹stihdam

Destek Paketi ile 7 bin 500’den
fazla kiflinin istihdam›n›n hedef-
lendi¤ini belirterek, bu kapsamda
meslek lisesi ve yüksekokul  me-
zunu genç iflsizleri istihdam eden-
lere 40 bin YTL, master ve dokto-
ra yapm›fl iflsizlerin istihdam
edenlere de 50 bin YTL faizsiz
kredi deste¤i verilece¤ini bildirdi.

KOSGEB’in 2007 y›l› bütçesin-
den ödenek aktar›m› yöntemiyle
yarat›lan 60 milyon YTL’lik kay-
na¤›n KOB‹’lerin istihdamlar›n›n
artt›r›lmas›na dönük kullan›laca-
¤›n› dile getiren Ça¤layan, sa¤la-
nacak destekle KOB‹’lere 2 ay için
250 milyon YTL’lik kredi hacmi
yarat›laca¤›n› söyledi. Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ça¤layan, konuyla
ilgili yapt›¤› bas›n toplant›s›nda
KOB‹’lerin ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda istihdam sorunu ele al›na-
rak yeni bir ‹stihdam Destek Pa-
keti haz›rlad›klar›n› belirtti. Söz
konusu uygulamayla KOB‹’lerin
nitelikli eleman istihdam› karfl›l›-
¤›nda bankalardan 18 ay vadeli
s›f›r faizli kredi alabileceklerini
belirten Ça¤layan, kredi faizinin
KOSGEB taraf›ndan ödenece¤ini
bildirdi. Ça¤layan, “Her KOB‹
azami 5 istihdam için bankalar-
dan en fazla 100 bin YTL kredi
kullanabilecek. Bu paran›n 18 ay
vadeli faizi olan yaklafl›k 25 bin
YTL’si bankaya KOB‹ ad›na KOS-
GEB taraf›ndan ödenecek. Söz
konusu destekten 2 bin 500 ifllet-
menin yararlanmas› ve 7 bin
500’den fazla insan›m›z›n istihda-
m› hedefleniyor. Ayr›lan kaynak
2007 sonuna kadar kullan›labile-
ce¤inden KOSGEB veri taban›na
kay›tl› iflletmelerin, en k›sa süre-

de KOSGEB merkezlerine ve bu-
lunduklar› yerlerdeki Ziraat Ban-
kas›, Halk Bankas› ve Vak›f Bank
flubelerine baflvurmalar› gerek-
mektedir” dedi.    

“Mesleki e¤itim ön 
planda olacak”

Ça¤layan, söz konusu program
kapsam›nda 2007 sonuna kadar
meslek lisesi, meslek yüksekoku-
lu mezunlar› ile master ve dokto-
ra yapm›fl olan genç iflsizlerin KO-
B‹’lerde istihdam›na destek veri-
lece¤ini vurgulad›. Bugüne kadar
niteli¤i ne olursa olsun istihdam
bafl›na 20 bin YTL’ye, iflletme ba-
z›nda toplam 5 kifliden 100 bin
YTL’ye kadar istihdam kredisi faiz
deste¤i verildi¤ini an›msatan
Ça¤layan, flunlar› söyledi:

“Meslek lisesi ve meslek yükse-
kokulu mezunu genç iflsizleri is-
tihdam eden iflletmelere, istih-
dam bafl›na verilecek kredi destek
miktar› 40 bin YTL, master ve
doktora yapm›fl genç iflsiz istihda-

m› için verilecek kredi destek
miktar› ise 50 bin YTL olarak be-
lirlendi. Di¤er elemanlar için veri-
len destek miktar› ise 20 bin YTL
olarak sürdürülecek.”

SSK prim borcu 
bulunmayacak

Ça¤layan, söz konusu uygula-
madan yararlanmak için SSK’ya
prim borcu olmama veya olan
borcu yap›land›rma flart›n›n bu-
lundu¤unu vurgulad›. ‹lk kez bafl-
kanl›¤›n› yapt›¤› ‹cra Komitesi
Toplant›s›’nda etkili kararlar al-
d›klar›n› belirten Ça¤layan, KOS-
GEB’in yeniden yap›land›r›lmas›-
na öncelik vereceklerini dile ge-
tirdi. Kredi Garanti Fonu’nda da
flube ve sermaye art›r›m›na gide-
ceklerini vurgulayan Ça¤layan,
KOSGEB’in 2007 y›l›n›n 10 ayl›k
döneminde 8 bin 400 iflletmeye
81 milyon YTL’lik destek verdi¤i-
ni, KOSGEB’in verdi¤i desteklerle
KOB‹’lere 660 milyon YTL’lik kre-
di hacmi sa¤land›¤›n› söyledi.

Ça¤layan, KOSGEB AB Rekabet
ve Yenilikçilik Program›’na 50
milyon euro katk› sa¤layacak
KOSGEB’in, Türkiye’de KOB‹’lerin
gelifltirilmesi ve desteklenmesiyle
ilgili ulusal bir ajans görevi gör-
dü¤ünü söyledi. KOSGEB’in
2008-2013 y›llar› aras›nda Avru-
pa Birli¤i Rekabet ve Yenilikçilik
Program›’n› yürütece¤ini de belir-
ten Ça¤layan, ”KOSGEB aktard›¤›
kayna¤›n birkaç kat fazlas›n› do-
layl› olarak KOB‹’lere ulaflt›rmay›
hedefliyor. Daha önce de Avrupa
Birli¤i ‹flletmeler Çok Y›ll› Progra-
m›’n› yürüten KOSGEB, Avrupa
Birli¤i Rekabet ve Yenilikçilik
Program›’n› da baflar›yla yürüte-
cektir” diye konufltu.

Diplomal› iflsiz alana faizsiz kredi Araplar 800 milyar
dolar yat›r›m yapacak

IIMF’ye göre, Körfez ülkeleri gelecek befl y›lda
petrol, gaz, altyap› ve gayr› menkulde 800
milyar dolarl›k yat›r›m yapacak. IMF rapo-

runda, bir dönem Türkiye’nin “a¤abeylik” ya-
paca¤› belirtilen Kafkasya ve Orta Asya ülkele-
rinde büyümenin yüzde 10’lar› geçti¤i ve iki ha-
neli rakama oturdu¤u belirtildi.

Uluslararas› Para Fonu’na göre 
“Bölgesel Ekonomik Görünüm” 

“Orta Do¤u ve Orta Asya” bafll›kl› raporu
aç›kland›. Türkiye IMF araflt›rma birimlerince
ayr› incelenip Avrupa’yla iliflkilendirildi¤inden,
bu raporda özel olarak ele al›nmad›. Bölgedeki
olumlu ekonomik ortam›n k›sa vadede de varl›-
¤›n› sürdürece¤i, ancak bölgenin “sürekli dönü-
flüm” ve iflsizli-
¤in azalt›lmas›
sorunlar›yla
karfl› karfl›ya
bulundu¤u be-
lirtildi.

Petrol üreti-
cileri harcama-
lar›n› h›zland›-
r›rken bölgede
tasarruf azal-
d›. Yat›r›m ve tüketim mallar› ithalat›ndaki h›zl›
art›fl, petrol ihracatç›lar›n›n cari ifllemler fazla-
s›n›, 2006’da, petrol fiyatlar› rekor yükseklik-
lerde kald›¤› halde GSY‹H’lar›n›n yüzde 21’in-
den yüzde 17’ye düflürmüfltür. 

Yüksek özel sektör ve kamu kesimi harcama-
s› buna katk›da bulunmufltur. Körfez Ülkeleri
‹flbirli¤i Konseyi (GCC) ülkelerinde (Bahreyn,
Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve
BAE), gelecek befl y›l için yat›r›ma 800 milyar
dolar harcanmas› planlan›yor, yat›r›mlar büyük
petrol ve gaz projelerini içerecek, büyük ölçüde
ulusal petrol flirketleri taraf›ndan fonlanacak.
Altyap› yat›r›mlar› kamu-özel sektör ortakl›k-
lar› taraf›ndan finanse edilirken gayr› menkul
sektöründe öncelikle özel sektörün yat›r›m› söz
konusu olacak.”
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KKoç Üniversitesi Ekonomi Araflt›r-
malar› Forumu ‹cra Komitesi Efl
Baflkan› Ömer Aras, dünya eko-

nomisinin art›k eskisi gibi ABD ekono-
misine s›k› s›k›ya ba¤l› olmad›¤›n› be-
lirterek, “Dünya ekonomisindeki bü-
yümenin yar›s›ndan fazlas› geliflmekte
olan ülkelerden geliyor” dedi.

TÜS‹AD ve Koç Üniversitesi Ekono-
mik Araflt›rma Fonu taraf›ndan “ABD
Ekonomisi ve Dünya: Yükselen Piyasa-
lar›n Rolü” konulu bir konferans dü-
zenlendi. konferans›n aç›l›fl konuflma-
s›n› yapan Koç Üniversitesi Ekonomi
Araflt›rmalar› Forumu ‹cra Komitesi Efl
Baflkan› Ömer Aras, art›k dünya eko-
nomisinde ABD’nin merkezde yer al-
mad›¤›n› belirterek, Çin, Hindistan,
Brezilya, Rusya ile di¤er petrol ve do-
¤al gaz üreticisi ülkelerdeki yüksek
büyüme sürecinin devam etti¤ine dik-
kat çekti.

2050'de dünya 
lideri Çin olacak

Çin’in 2006 itibariyle dünyan›n
dördüncü büyük ekonomisi konumu-
na yükseldi¤ini ifade eden Aras,
“Çin’in 2050 y›l›nda, 70 trilyona yak-
laflan milli geliri ile Amerika, Japonya
ve Almanya ekonomilerini önemli bir
farkla geride b›rakarak birinci s›raya
yerleflece¤i öngörülüyor” diye konufl-
tu. Aras, Türkiye’nin yüksek büyüme

h›z›n› sürdürülebilmesinin, d›fl talep-
ten ve do¤rudan yabanc› sermaye yat›-
r›mlar›ndan daha fazla pay alabilmesi-
ne ba¤l› oldu¤unu öngörerek, bunun
için yo¤un bir yap›sal reform sürecinin
gereklili¤ine dikkat çekti. 

“ABD ekonomisi 
resesyona gidiyor”

Konferansta konuflan IMF Ekono-
misti Ayhan Köse de, ABD aks›rd›¤›n-

da dünyan›n geri kalan›n›n so¤uk al-
g›nl›¤›na yakaland›¤›n› belirterek,
2004’ten bu yana dünya ekonomisinin
h›zla büyüdü¤ünü, bu büyümede ABD
ekonomisinin büyümesinde yavaflla-
ma, geliflmekte olan bölgelerin büyü-

mesinde ise art›fl gözlendi¤ini dile ge-
tirdi. 

ABD’deki yavafllaman›n tüketim ve
yat›r›m› etkilemesi sonucu resesyona
(durgunluk) dönüflece¤ine iflaret eden
Köse, ortalama ekonomilerin yüzde
70’inin durgunluk karfl›s›nda durgun-
luk yaflad›klar›n› kaydetti. Köse,
2007’de yüzde 5.2 olan küresel büyü-
menin 2008’de yüzde 5.4 olaca¤›n›n
öngörüldü¤ünü de ekledi. 

"Dünya, ABD’ye eskisi kadar ba¤l› de¤il" 

2008 Y›l›nda 421
Fuar Yap›lacak

22008 y›l› fuar takvimi belli ol-
du. TOBB Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i taraf›ndan

2008 y›l›nda yurt içinde toplam
421 fuara izin verildi. Gele-
cek y›l düzenlenecek olan
421 fuar›n 193'ü ‹stan-
bul'da, 41'i Ankara'da,
36's› ‹zmir'de, 20'si Bur-
sa'da düzenlenecek. 

2008 y›l› içinde düzenle-
necek olan yurt içi fuarlar›n di-
¤er illere göre da¤›l›m› ise flöyle:
Antalya 18, Konya 18, Adana 17,
Gaziantep 13, Denizli 9, Mersin 9,
Kayseri 5, Afyonkarahisar 4, Mu¤la
4, Samsun 4, Manisa 3, Ordu 3, Ay-
d›n, Bodrum, Diyarbak›r, Isparta,
‹negöl, Malatya, fianl›urfa, Trab-

zon ikifler, Çorlu, Edirne, Erzincan,
Erzurum, Finike-Antalya, Tekir-
da¤, Yalova ve Yozgat'ta birer fuar

organize edilecek.
2008 y›l›nda düzenlenecek

olan fuarlar›n aylara göre
da¤›l›m› incelendi¤inde ise
en fazla fuar yo¤unlu¤u-
nun mart ay›nda oldu¤u
dikkat çekiyor. 

TOBB taraf›ndan Mart ay›n-
da 76 fuara izin verilirken,

Ekim ay›nda 64, Nisan ay›nda 61
fuar yap›lacak. En az fuar ise Eylül
ay›nda (11 adet) organize
edilecek. Firmalar, 2008 y›l› fuar
takvimine http://fuar-
lar.tobb.org.tr adresli internet
sitesinden ulaflabiliyor. 
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TTürkiye’de yeni kurulan
flirketlerin ilk tercihi
üretim de-

¤il ticaret oldu.
Ocak-Eylül dö-
neminde kuru-
lan 42 bin 538
flirket içinde ilk
s›ray› 12 bin
629 flirket ve 2,3 milyar YTL
sermaye ile ticaret ald›. ‹ma-
lat ise 8 bin 232 flirket ve 1,8
milyar YTL sermaye ile tica-
retin hayli gerisinde kald›.

Türkiye’de yeni kurulan
sermaye ile ticaretin hayli ge-

risinde kald›. Türkiye ‹statis-
tik Kurumu (TÜ‹K), Eylül

ay›na iliflkin ku-
rulan-kapanan
flirketler verile-
rini aç›klad›.
Buna göre;
Ocak-Eylül dö-
neminde kuru-

lan flirket ve kooperatif say›s›
geçen y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 4 artarak 42 bin
538’e yükseldi. Kapanan flir-
ket say›s› yüzde 5,8 artarak 7
bin 456 oldu. Ayn› dönemde
kurulan ticaret unvanl› iflyeri

say›s› yüzde 8,7 azalarak 38
bin 52’ye geriledi. Kapanan
ticaret unvanl› iflyeri say›s›
yüzde 1,7 artarak 18 bin
175’e ç›kt›.

Faaliyet kollar›na göre ba-
k›ld›¤›nda, ticaretin bafl› çek-
ti¤i görüldü. Ocak-Eylül dö-
neminde kurulan 42 bin 538
flirket içinde ilk s›ray› 12 bin
629 flirket ve 2,3 milyar YTL
sermaye ile ticaret ald›. Tica-
reti 8 bin 232 flirket ve 1,8
milyar YTL sermaye ile ima-
lat, 6 bin 296 flirket ve 1,3
milyar YTL ile inflaat izledi.

KOB‹’lerin penceresinden manzara...
Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

Unutmak hadisenin 
yaflanmad›¤› anlam›na gelmez

Giriflimcilerin gözdesi
üretim de¤il ticaret

OOsmanl› Devleti'nden, dörtte üçü köyler-
de yaflayan ve tamamen ilkel koflullar-
da üretim yapan bir tar›m toplumu

devralan Türkiye Cumhuriyeti, 84’üncü yafl›-
n› doldururken, arada yaflad›¤› ekonomik
kriz dönemlerine ra¤men bu dönemde kay-
detti¤i h›zl› büyümeyle dünyan›n 20 büyük
ekonomisi aras›na girerken, yurttafllar›n›n
ortalama refah düzeyini 145 kat art›rmay›
baflard›.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruldu¤u 1923
y›l›nda 12,5 milyon olan nüfusu aradan ge-
çen 84 y›lda yaklafl›k befl katl›k art›flla 73
milyona geldi. Kuruluflta nüfusun dörtte üçü
köylerde yaflarken, bu denge tersine döndü.
Yenilmifl, topraklar›n›n büyük bölümünü yi-
tirmifl, y›k›lm›fl, harap bir imparatorlu¤un ar-
ta kalan topraklar› üzerinde kuruldu¤unda;
kara sabana dayal› ve kendi ihtiyac›n› karfl›-
layacak üretimi yapmaktan bile uzak bir ta-
r›m toplumu olan Türkiye, aradan geçen sü-
rede bir yandan Osmanl›’n›n borçlar›n› öder-
ken, ayn› zamanda h›zla kalk›narak 2000’li
y›llarda sanayi ihracatç›s› ve bölgesinin en
güçlü ekonomisi haline geldi.

Milli gelirde 900 kata yak›n art›fl

Türkiye nüfusunun 4.9 katl›k art›flla 12
milyon 475 bin kifliden 2007 projeksiyonlar›-
na göre 73 milyon 875 bine ç›kt›¤›
1923–2007 döneminde gayri safi milli has›la
(GSMH) ise dolar baz›nda 864 kat artt›. Tür-
kiye’nin 1923 y›l›nda 565 milyon dolar olan

milli geliri bu y›l›n tümünde 489 milyar dola-
ra ulafl›yor. Ekonomide var olan yap›sal so-
runlar ve baz› y›llarda yaflanan krizlere ra¤-
men büyümesini sürdüren Türkiye’nin
1923’te sadece 45 dolar olan kifli bafl›na milli
gelirinin bu y›l›n tümünde 6 bin 625 dolar ol-
mas› bekleniyor. Buna göre Türk halk›n›n or-
talama refah düzeyini gösteren kifli bafl›na
gelirde 84 y›ldaki art›fl 145 kata ulafl›yor.

‹hracat 100 milyar dolar› aflt›

Türkiye Cumhuriyeti, kuruldu¤u 1923 y›-
l›nda 51 milyon dolarl›k ihracat ve 87 milyon
dolarl›k da ithalat gerçeklefltirdi. Uzun y›llar
korumac› ekonomi uygulayan Türkiye 24
Ocak kararlar›yla 1980’den sonra ekonomisi-
ni dünyaya açarak, ihracata dayal› büyüme
modelini benimsedi. 

1996 y›l› bafl›ndan itibaren AB ülkeleri ile
gerçeklefltirilen gümrük birli¤i de Türk sana-
yiini uluslar aras› pazarlarda tam rekabete
açt›. 2000’li y›llarda d›fl ticaret hacmindeki
büyüme daha da h›zland›. Ancak bu süreçte
ihracat ve ithalatta rekor art›fllar yaflan›rken,
Türkiye’nin d›fl aç›klar› da h›zla büyüdü.
2006 y›l›nda ihracat 85.5 milyar, ithalat
139.6 milyar dolara ulaflt›. Eylül sonu
itibariyle son bir y›lda 100 milyar dolar› aflan
ihracat›n bu y›l›n tümünde 104 milyar ol-
mas›, ithalat›n da 166 milyar dolara ulaflmas›
bekleniyor. Buna göre d›fl ticaret aç›¤› 62 mil-
yar dolara ulaflacak. Cari ifllemler aç›¤› da bu
y›l 34 milyar dolar dolay›nda bekleniyor.

Cumhuriyet’le, 84 y›lda 
145 kat zenginlefltik

2
001 y›l› Ekim ay›n›n son günlerinde Ostim’li ifladam›
grubuyla birlikte, karayoluyla Kuzey Irak’a bir seyahat
yapm›flt›k. Bu seyahatte de¤iflik illerde yapt›¤›m›z ticari

temaslar›n yan› s›ra Erbil’de Türk Özel Kuvvetler Komutanl›-
¤›n› ve oradaki mehmetçikleri de ziyaret etmifltik. Komutanla
yapt›¤›m›z k›sa sohbette ben “de¤iflik ülkelerden ifladamlar›y-
la ticari alanda rekabet etti¤imizi, dolay›s›yla baflka bir aç›dan
ülke ad›na mücadele içinde oldu¤umuzu” söyledi¤imde Ko-
mutan “aram›zda küçük bir fark var, biz düfltü¤ümüzde tekrar
kalkam›yoruz” demiflti. Yaflad›¤›m›z kritik günlerde bu an›m›
hat›rlad›m. fiehitlerimize övgü ve takdir hislerini ifade etmeye
çal›flan insanlar› dinledikçe flehitlerin en yüce makama ulafl-
t›klar›n›, dolay›s›yla onlar›n övgü ve takdirine lay›k olmaya
çal›flmam›z gerekti¤ini söylemek istiyorum. Asl›nda flehitlere
sayg› arz edecek kelime bulamad›¤›m için s›k›nt› çekiyorum.
Siyasetçisiyle, askeriyle, ifladam›yla, bürokrat›yla flehitlere la-
y›k oldu¤umuz ölçüde baflar›l› bir ülke olaca¤›m›za inan›yor,
aksi takdirde ac›nacak hale düflece¤imizden korkuyorum.
Ac›ma tepkisinin yüce flehitlerimize karfl› en büyük haks›zl›k
olaca¤›n›, dünyadaki en de¤erli varl›k olan canlar›n› bizim
için kaybetmeleri dolay›s›yla esas kendimize ac›mam›z gerek-
ti¤ini düflünüyorum.

Türkiye’nin sürekli de¤iflen gündemi nedeniyle bu yaz› ya-
y›nland›¤›nda belki de içinde bulunaca¤›m›z psikoloji gere¤i
lüzumsuz bir duyarl›l›k içinde oldu¤umu düflünenler olacakt›r.
‹nflallah hiçbir güvenlik görevlimizin k›l›na zarar gelmez de
benim yaz›m okuyucular için geçmifl ayda yaflanan üzüntüyü
gündeme getiren bir lüzumsuzluk olarak alg›lan›r. Ancak bu
vesileyle toplumsal bir zaaf›m›z› tart›flmak istiyorum.

Ülke olarak çok süratli ve de¤iflik gündemleri yaflad›¤›m›z-
dan m›d›r nedir, toplumsal haf›zam›z çok zay›f… Bir olay ya-
fl›yoruz, çok büyük tepki gösteriyoruz, sonra unutuyoruz. ‹flin
garibi ayn› olay yeniden oluyor, biz ayn› ‘tepki-unutma’ dön-
güsünü hiç daha önce yaflamam›fl›z gibi tekrar yafl›yoruz. As-
l›nda siyasi-sosyal olaylarda farkl› kiflilik, bireysel hayat›m›zda
farkl› kiflilik ve hatta iflletmeyi yönetirken farkl› kifliliklerimiz
olmayaca¤›na göre bu sosyo-psikolojik özelli¤imizden hare-
ketle bireysel psikolojimize iliflkin dersler ç›karman›n yan› s›ra
acaba sahip oldu¤umuz bu psikolojik yap› “iflletme yönetimi-
ne nas›l yans›r?” “iflletmemizi yönetirken nelere dikkat etme-
liyiz?” gibi sorular› sorarak bu konuda da dersler ç›karmal›y›z.
Kuvvetli ve zay›f yönlerini bilemeyen toplumlar›n ya da kiflile-
rin baflar› flans› çok yüksek olmayacak, baflkalar›n›n kullan›-
m›na aç›k hale gelmeleri daha kolay olacakt›r. Baflkas›n›n in-
saf›na aç›k hale gelen kifli ya da toplumlar, insafs›z biriyle
karfl›laflt›klar›nda yaflayacaklar› felaketler sonucunda ‘el-insaf’
diyecekler, ama ifl iflten geçmifl olabilecektir.

Ben bu ‘afl›r› tepki – unutkanl›k’ k›s›r döngüsünün ülke
olarak bafl›m›za açabilece¤i felaketler üzerinde çok durmak
istemiyorum. Çünkü ilgili kifli ve kurumlar bu konu üzerinde
mutlaka duracaklard›r. Ben daha çok zaaf olarak gördü¤üm
bu psikolojinin bireysel hayat›m›z ve iflletme yönetimimiz aç›-
s›ndan nelere yol açabilece¤i konusuna dikkat çekmek istiyo-
rum. Sak›n ola ki bu ‘afl›r› tepki - unutkanl›k’ k›s›r döngüsünü
bir köfle yaz›s›na konu yapacak derecede ciddiye alarak,
abartt›¤›m›, ifli taaaa iflletme yönetimine kadar götürerek lü-
zumsuzluk yapt›¤›m› düflünmeyin. Çünkü elin adam› bu top-
lumsal zaaf›m›zdan spor konusunda bile dersler ç›karm›fl.
Geçmiflte bir tarihte Fenerbahçe teknik direktörlü¤ü yapan
Daum’un bir Alman dergiye verdi¤i beyanat› okumufltum.
Daum’un tespitine göre “Türklerin yap›lan vaatlere çok kolay
inanan, ama vaat edilen hususlar›n arkas›n› takip etmeyen,
hesap sormayan bir kiflilikleri var.” Daha sonra bu zaaf›m›z›n
spor camias›nda çok yo¤un kullan›ld›¤›n› gördüm. Spor
camias›nda taraftar› kand›rmak için kullan›lan masum vaatler
belki çok kritik sonuçlar do¤urmaz, ama ülke insan›n›n top-
yekun kand›r›lmas›ndan hepimiz zarar görürüz.

Yaflad›¤›m›z ac›lar›, olumsuzluklar› unutmazsak tekrar
yaflamay›z. ‹ster devlet olal›m, ister flirket olal›m… Unutkan-
l›k bizim psikolojik yap›m›zla ilgilidir, yoksa biz unuttuk diye
yaflad›klar›m›z yaflanmam›fl hale gelmez. Hatta unutkanl›k
bize suç ifllettirir, ayn› suçu bir daha ifllemek de a¤›rlaflt›r›c›
bir sebeptir. (5 Kas›m 2007)
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DDevlet Bakan› Kürflat Tüzmen,
Türkiye’nin son bir y›ldaki
ihracat›n›n 102.8

milyar ihracat yapar hale
geldi¤ini belirtti.

10’uncu D›fl Ticaret
Gençlik Kurultay’›na kat›-
lan Devlet Bakan› Kürflad
Tüzmen, “Baflarmak için
önce kendine güven, sonra
bir hedef belirleme ve bu
hedefe ulaflmak için sis-
temli çal›flmak flartt›r” de-
di. Bu kurultay›n on y›l ön-
ce bafllad›¤›n› an›msatan
Tüzmen, ihraç edilen ürün-
lerin on y›l öncesine göre
çeflitlendi¤ini ve ihracatta
ileri teknoloji ürünleri ora-
n›n›n yükseldi¤ini söyledi.
Tüzmen, Türkiye’nin son
y›llarda ihracatta yaflad›¤›
köklü de¤iflikliklerle dünya
ortalamas›n›n çok üzerin-
de art›fllar yakalad›¤›n› be-
lirterek, Türkiye’nin dünya ticare-
tinden yüzde bir pay ald›¤›n› kay-
detti. Bakan Tüzmen, “12 ayl›k ih-
racat›m›z 102.8 milyar dolar oldu.
Art›k bu ülkede saatte 13 milyon
dolar üzerinden ihraç yap›l›yor. On

y›l öncesine bakt›¤›m›zda Türki-
ye’de ihraç yapmayan 20’ye yak›n

il vard›. 2006 y›l› sonu itibariyle ih-
racat yapmayan il kalmad›. ‹hra-
catç› firma say›s› ise 1998 y›l›na
göre iki kat artarak, 44 bini geçti”
diye konufltu. 

Tüzmen, 2030 y›l›na kadar

dünya ticaretinin 3 kattan fazla ar-
taca¤›n›, dünya ihracat›n›n ise 27

trilyon dolara ulaflaca¤›n›
dile getirdi. Konuflmas›nda
gençlere de tavsiyelerde
bulunan Tüzmen, flöyle de-
vam etti:
“En zekice planlar›, en ce-
sur projeleri üretebilirsiniz.
En vurucu analizleri, en
dikkat çekici tezleri de üre-
tebilirsiniz. Ama bunlar ha-
reketle, eylemle desteklen-
medikçe fayda etmez. Ente-
lektüel birikiminizi yo¤un-
laflt›r›rken, prati¤i ihmal et-
meyeceksiniz. Devinim ve
hareket adeta do¤an›zda
olmal›d›r. Baflar›l› olmak
için daima tek yönde
hareket edeceksiniz; ‹leriye
do¤ru. Hayat› basitlefltirir-
sek iki unsurdan ibarettir.
Tercih yapmak ve harekete
geçmektir. Do¤ru tercihi

yap›n ve eyleminizi gerçeklefltirin.
Hata yapmaktan korkmay›n fakat
ayn› hatay› asla tekrarlamay›n.
Hareket varsa hayat vard›r. Köpek
bal›¤› gibi düflünün: durursam
bo¤ulurum.”

Esfender KORKMAZ

Küçük ve orta boy 
iflletmeler 

K
ISACA KOB‹ olarak ça¤r›lan küçük ve
orta boy iflletmeler, bizim gibi gelifl-
mekte olan ülkeler aç›s›ndan ekonomi-

de stratejik öneme sahiptir. 
Asl›nda ister sanayileflmifl ülkelerde olsun,

ister geliflmekte olan ülkelerde olsun, aramal›
üretiminin önemli bir k›sm›n› KOB‹’ler yap-
maktad›r. 

KOB‹’ler büyük cesametli firmalara göre
daha pratiktir… Daha esnektir. Daha çeviktir.
Ekonomik konjonktüre daha kolay uyum sa¤-
larlar… Kriz veya durgunluk dönemlerinde
daha çabuk küçülebilirler. Bu yolla krizlerden
daha az etkilenirler. 

Yine müflterilerle daha yak›n iliflki içinde-
dirler. Çevreyle daha uyumludurlar. Bu aç›-
dan do¤ru ifl yapan KOB‹’lere olan güven ar-
tar.

Emek yo¤un çal›flt›klar› için de daha fazla
istihdam yarat›rlar. Sanayileflmifl ülkelerde
toplam istihdam›n yar›dan  fazlas› KOB‹’ler
yaratm›flt›r. Yat›r›mlar›n yüzde 3 ile yüzde
40’›n› da KOB‹’ler yapmaktad›r. Bizde ise ya-
t›r›mlar›n yaln›zca yüzde onunu KOB‹’ler yap-
maktad›r. 

KOB‹’lerin örgütlenmeden, yönetime,
üretimden, pazarlamaya kadar temel sorunla-
r› y›llard›r tart›fl›l›yor. Y›llard›r öneriler yap›l›-
yor. Ancak bu güne kadar bu sorunlar çözül-
medi.

Devletin rolü
P‹YASA ekonomisinde devletin rolü bu

durumlarda önem kazan›r. Zira devlet KOB‹
kurmaz, rakip olmaz. Ancak Piyasa ekonomi-
sinin ve KOB‹’lerin önünü açar.

Yine ayn› paralelde devlet teflvik vererek,
destek ve kolayl›k sa¤layarak, ekonomide
kaynaklar›n daha verimli alanlara gitmesini
sa¤lar. Bu yolla KOB‹’lerin daha verimli ve
gerekli sektörlerde yo¤unlaflmas› da sa¤lan-
m›fl olur. 

KOB‹’lerin koordinasyonunda da anarfli
var. KOB‹’lerle ilgili, kamu sektöründe 10
adet, özel kurulufl olarak bir adet ve yurt d›fl›
destekli örgütler olarak da 4 adet organizas-
yon yapan kurum ve kurulufl var. Bunlar› tek
çat› alt›nda birlefltirecek ve tek elden planla-
ma yapacak bir kurulufl gereklidir.

Politikas›zl›k ve çözüm
TÜRK‹YE’DE tüm ekonomi finans tuza¤›-

na düfltü. KOB‹’ler reel sektörün bir parças›-
d›r. Bu nedenle KOB‹’leri aya¤a kald›rmak is-
tiyorsak, önce reel sektöre, yap›sal çözümlere
dayanan politikalara a¤›rl›k vermeliyiz.

fiimdi yap›lmas› gerekenler flunlar olmal›-
d›r:

1. Bu günkü k›sa vadeli iktisat politikalar›
ve IMF reçeteleri tamam›yla terk edilmeli ve
reel sektör ile finans sektörü aras›nda yeniden
dengeyi kurabilecek, sektörel planlar yap›lma-
l›d›r.

2) KOB‹’lere ara eleman yetifltirecek lise
düzeyindeki meslek okullar› e¤itimine a¤›rl›k
verilmelidir. 

3) Özellikle KOB‹’lerin yo¤un oldu¤u böl-
gelerde ve Anadoluda, Üniversite-sanayi iflbir-
li¤i rektörlerin inisiyatifinden ç›kar›lmal›. Ob-
jektif kurallara ba¤lanmal›d›r. 

4) Yerli mal› kullan›lmas› teflvik edilmeli-
dir. Ancak e¤er kurlar bugünkü gibi bask› al-
t›nda tutulursa, ithalat ucuzlayaca¤› için, ara-
mal› ithalat› avantajl› durumda olur. Zaten
Türkiye’de en önemli s›k›nt› da budur. 

5) Devlet altyap› yat›r›mlar›na kaynak ay›r-
mal›d›r. KOB‹’lerin yo¤un üretim yapt›klar›
organize sanayi bölgeleri s›k›nt› içindedir. 

(30.10.2007-Tercüman)

“Saatte 13 milyon dolarl›k ihracat yap›yoruz”

Durursam bo¤ulurum

‹
nsanlar risk almaktan her za-
man korkarlar. Çünkü risk al-
mak flu an bulundu¤unuz du-

rumdan ç›k›p, farkl› bir hayata
ad›m atmak demektir. Ola¤and›fl›
fleyler yapmak her insan› tedirgin
eder.

Hiçbir zaman kendimizi oldu-
¤umuz yerden daha kötü bir hal-
de bulmak istemeyiz. Al›nan her
risk bir belirsizlik tafl›r, bilinmeye-
ne do¤ru bir yol al›r. Bu sebeple
de risk alabilmek büyük bir cesa-
retin göstergesidir. Cesaretle att›-
¤›n›z her ad›m bir s›çramad›r. Ne
zaman, nerede ve ne için s›çra-
ma yapman›z gerekti¤ini do¤ru
olarak ad›mlamal› ve zaman har-
camadan harekete geçmelisiniz.

Do¤ru risklere girer; enerjinizi,
coflkunuzu ve heyecan›n›z› bu
yönde kullan›rsan›z, risk almak
daha kolay ve e¤lenceli bir hal
al›r. Ard›ndan gelecek baflar›lar›n
sizleri her zaman yeni baflar›lara
götürece¤i de bir gerçektir.

Risk almadan önce konu ve
durum ne olursa olsun mutlaka
planlamal› ve durum de¤erlendir-
mesi yapmal›s›n›z. Aksi takdirde
karfl›laflabilece¤iniz sorunlara da-
vetiye ç›kart›yorsunuz demektir.
Planlamadan att›¤›n›z her ad›m
da, verdi¤iniz her karar›n sorum-
lulu¤u da size aittir. Bu unutma-
man›z gereken önemli bir nokta-
d›r. Sonuçta; hayat sizindir ve
ulafl›lan sonuçlar yaflam›n›z› et-
kileyecektir.

Hayat›n›zda ayn› noktada kal-

mak istemiyorsan›z, do¤ru bir de-
¤erlendirme yapmal› ve berabe-
rinde kendinizi gelifltirmek için
harekete geçmelisiniz. Hayatta
hedeflerinize risk almadan ulafl-
mak gibi bir hayaliniz varsa, bofla
zaman kaybediyorsunuz demek-
tir.

Al›nan her riskte bir kay›p var-
d›r, diye düflünebilirsiniz, ancak
ilerlemek için kay›plar vermek
kaç›n›lmazd›r.

Eminim ki bir ço¤unuz istedi-
¤iniz baflar›lar›n tamam›n› yafla-
yamad›n›z..Bunun en önemli se-
bebi; toplum olarak ,sorumluluk
almaktan ve akabinde risk almak-
tan her zaman korkmufl olma-
m›zd›r..Her zaman geri ad›m at-
t›k ,riski de sorumlulu¤u da bafl-
kalar›n›n almas›n› istedik.San›yor
musunuz ki… Yeriniz de kalsan›z
da hayatta risk alm›yorsunuz; ha-
yat, nefes almak bafll› bafl›na bir
risktir. Risk almaktan m› kaç›yor-
sunuz? 

‹flte bu mümkün olmayand›r…
Hayattan kaçamazs›n›z… Kendi-
nizi düflünün, hayat›n›zdaki inifl
ç›k›fllar›, ald›¤›n›z riskler de¤il mi-
dir, bu inifl ç›k›fllar›n sebepleri? 

Nefes ald›¤›n›z süreç içerisinde
talihsizlikler ve hayal k›r›kl›klar›
yaflars›n›z. Bu duygular›n sizlere
katt›¤› olumsuzluklar›n pefliniz-
den gelmesine izin vermeyin. Ya-
flan›lan her baflar›s›zl›k yeni bafla-
r›lar›n bafllang›c›d›r, bunu sak›n
unutmay›n ve asla yeni riskler al-
maktan korkmay›n. Daha iyi

ad›mlar atmak, ileriye do¤ru yol
almak için yanl›fl kararlar almak-
tan ve hata yapmaktan korkma-
y›n. 

Risk tehlikeleri göze almakt›r.
Hiçbir tehlikeyi göze almamak
ise en büyük risktir. Her zaman
çizdi¤iniz s›n›rlar çerçevesinde
yaflaman›z demektir. Unutmay›n
bazen hiç istemedi¤iniz bir riski
göze almak zorunda kalabilirsi-
niz.

Risk almak bu 
kadar a¤›r m›?...
Bir gün, bir demiryolu görevli-

si iki yafl›ndaki o¤lunu ifle götür-
mek zorunda kal›r.Bu adam tren-
lerin ray de¤ifltirmesi için gerekli
kollar› çekmekle görevlidir.Tam
ray› de¤ifltirmesi gerekti¤i s›rada,
çocu¤u ray› de¤ifltiren kolun alt›-
na düfler. ‹ki tren h›zla birbirine
do¤ru yaklaflmaktad›r. Adam›n
fazla zaman› yoktur. Çocuk iki
metre afla¤›da kolun alt›nda s›k›-
fl›p kalm›flt›r ve e¤er raylar› de¤ifl-
tirmezse, iki yolcu dolu tren çar-
p›flacakt›r. 

Bu yüzlerce yolcunun ölmesi
demektir. Ama kolu çekerse de
kendi çocu¤unun hayat›na son
verecektir. Bir karar vermesi ge-
rekiyordur. Ya çocu¤u ölecek ya
da yüzlerce yolcu… 

Adam trenlerin çarp›flmas›na
saniyeler kala kolu çeker…

Alman›z gereken riskin bu
kadar a¤›r olabilece¤ini san-
m›yorum. O halde neyi bekliyor-
sunuz?

Dilflat Kaz›kl› / Kimyager

Risk almak bu kadar a¤›r m›?
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B
ir iflletmenin h›z› çevresindeki
de¤iflim h›z›ndan daha az ise,
iflletmenin yaflamas›

zorlaflmaktad›r. Peki iflletmelerin
h›z›n› çevredeki de¤iflim h›z›na eflit
veya daha fazla olmas›n› nas›l
sa¤lar›z? Hiç düflünmeyin! Cevab›
çok basit: Basel II standartlar›
çerçevesinde dijital ortamda
bütçelemeyi en etkin ve verimli
flekilde kullanarak. Yani
iflletmelerinizin hareketlerini daha iyi
kontrol edebilecek bir dijital sinir
sistemleri kurarak.

Sadece bütçe haz›rlaman›z
yetmez; ayr›ca standartlara da dikkat
etmeniz gerekiyor. Yeni yeni hayata
geçirilmeye çal›fl›lan Basel II de
bunlardan biri. Basel II ile bankalar
ve bankac›l›k gruplar›n›n denetim ve
gözetimlerinin risk odakl› ve proaktif
olarak gerçeklefltirilmesi ve bu
konuda uluslararas› iflbirli¤inin
güçlendirilmesi amaçlanmaktad›r.
Uluslararas› uygulamada 2008
y›l›nda yürürlü¤e girmesi beklenen
BASEL II standartlar›, iflletmelere
bütçe planlama yapma
zorunlulu¤unu getirecek, bütçe
planlama sistemi ile çal›flmayan
firmalar AB uyum süreci içinde
zorlanacaklard›r. 

Bütçe ve Planlama kurulufl
karl›l›¤›n›n artt›r›lmas›nda en önemli
araçlardan biridir. Bu sistemde
bulunan simülasyon sayesinde

iflletme ile ilgili herhangi bir
karar›n›z›n meydana getirece¤i
sonuçlar› bir tuflla görebilmemiz
mümkündür. Dinamik bütçe
uygulamas›, sürekli iç ve d›fl çevre
analizine ba¤l› olarak gerçeklefltirilir.
Bu bütçe haz›rlama yaklafl›m›,
yöneticilerin pazardaki de¤iflmelere
ve kapasite s›n›rlamalar›, malzeme
ak›fl›, personel ve sermaye gibi
problemlere karfl› daha duyarl›
olmalar›n› sa¤lar.

Basel II ile dijital ortamda yaz›lm›fl
bütçe oluflturma ve kontrol sistemi
ile mümkündür.. Bu sistem
firmalar›n malzeme girdisinden,
üretim safhas› ve ürün ç›kt›s›na
kadar, tüm uyar›c› ve iyilefltirici
göstergeleri entegre bir program
haline getirilmifltir. 

Yaz›lan programla tüm bu
göstergeler birbirleri içinde öyle bir
entegre edilmifl ki siz sadece
varsay›m ve sat›fllar› girdi¤iniz
takdirde, programlar otomatik
çal›flarak,  kar› an›nda

gösterecektir...
E¤er kar› be¤enmiyorsan›z, dijital

ortamda yap›lan entegrasyon ile
çoklu senaryo ve tahmin tekni¤i
sayesinde sonuçlar› an›nda
de¤ifltirebilirsiniz...  

1. Dijital Ortamda Senaryo
Analizlerinin Haz›rlanmas›: Senaryo,
vurgulanmak istenilen belirli bir fikir
veya konumun; çevresel, sosyal,
politik, teknolojik ve ekonomik
faktörler ile etkileflimi de dikkate
al›narak portresinin çizilmesidir. 

2. Dijital Ortamda Bütçelerin
Oluflturulmas›: Bütçe oluflturma
çal›flmalar› faaliyet bütçelerinin
haz›rlanmas› ile bafllar. Bu bütçeler
s›ras›yla; 

Sat›fl bütçesi, Üretim bütçesi,
Direkt ilk madde ve malzeme
kullan›m bütçesi, Direkt ilk madde ve
malzeme sat›nalma bütçesi, Direkt
iflçilik giderleri bütçesi, Genel üretim
gideri bütçesi, Faaliyet giderleri
bütçesi, Sat›fllar›n maliyeti bütçesi,
Faaliyet bütçelerinin, Yat›r›m

bütçesi, Nakit bütçesi, Proforma
gelir tablosu, Proforma bilanço

Dijital Ortamda Bütçe 
Kontrol Çal›flmalar›
Dijital ortamda yaz›lan program

ayn› zamanda bütçe kontrolunü de
sa¤l›yor. Bütçe kontrolü bilgisayar
ortam›nda hedeflerin gerçek
sonuçlarla karfl›laflt›r›larak, hedeften
sapmalar varsa,düzeltici önlemlerin
al›nmas› ve izlenmesidir. Ayr›ca
bütçe kontrolü sayesinde tüm
çal›flanlar iflletme kaynaklar›n›
korumada duyarl›l›k gösterir ve
kaynaklar›n› amac›na uygun kullan›r. 

Bütçeleme halen baz›
kurulufllarda kullan›lan spreadsheet
(excel-lotus) üzerinden yap›lmaktad›r.
Bu çal›flma birçok flirketi zor
durumda b›rakmaktad›r. Çünkü bu
programlar entegre ve kapsaml› bir
bütçe çal›flmas›n›n gerektirdi¤i
kurguya uygun de¤ildir. Bu
ihtiyaçtan yola ç›karak Proaktif
Uluslararas› Dan›flmanl›k E¤itim
Biliflim ve Araflt›rma Limited
fiirketi’nin ProGroup çat›s› alt›ndaki
ProBudget ürünü, mevcut Türkiye
flartlar›na uyumu, gerçek pratik
çal›flmalar› içermesi, h›z›,
güvenilirli¤i, simülasyon yetene¤i,
Basel II standartlar›na uyumu ile
bütçe planlama çal›flmalar› alan›nda
sektörde büyük bir bofllu¤u
doldurmufltur.

Salim ÇAM / (MBA, MSC)

ProGroup Uluslararas› Dan›flmanl›k Genel Müdürü
salimc@progroup.com.tr

Basel II ile Dijital Ortamda
Bütçeler Nas›l Haz›rlan›r?

Fettah GÜVENTÜRK

Kurtuluflumuzun anahtar›:
‹hracat ve komflular›m›z…

e-mail: bilgi@kobider.com

Ü
RET‹M, ‹HRACAT; her ortamda
ve s›kça yaz›l› ve sözlü olarak ifa-
de edilmesine ra¤men, yeteri ka-

dar arzu edilen hedeflere ulaflamad›k.
Faizlerin düflerek, bir numaral› so-

run olan finansman konusunda al›nan
önlemler ile yat›r›m ve ÜRET‹M tekrar
düflünülebilir hale gelmifltir. Özellikle
iflletme sermayesi darbo¤az› nedeniyle
kilitlenen ‹fiYER‹ KAPILARI aç›lmaya
bafllanm›flt›r.

Bafllayan bu iyimserli¤in devam›
için;

� ‹stikrar›n dolay›s›yla GÜVEN or-
tam›n›n tam iyileflmesine yönelik ted-
birleri elden b›rakmamak,

� Üretim kapasitesinin yükselmesi
için özellikle ve öncelikle ‹fiLETME
sermayesi temininin kolaylaflt›r›lmas›,

� ‹HRACATIN daha çok artmas›
için; baflta “ KUR sorunu olmak üzere
bürokratik engellerin tamamen kald›r›l-
mas›.

Ayr›ca, ülkemizin stratejik önemi
haiz, komflular›m›z›n (Orta Do¤u Ülke-
lerinin) durumu göz önüne al›narak bir-
kaç önemli husus ve tedbiri de ihmal
etmemek gerekli.

Bilindi¤i gibi yak›nl›k, Transport ve
‹LET‹fi‹M bir avantajd›r. Ananevi ve
dini ortak de¤erlerde göz önüne al›nd›-
¤›nda bu ülkelerde POTANS‹YEL ‹H-
RACAT kapasitesi yatmaktad›r.

ANCAK, flu hususlar unutulmamal›-
d›r;

� Bu ülkelerin genelinde halen çok
büyük boyutlu bürokrasi mevcuttur.

� Ülkelerimiz aras›nda yarat›lm›fl
bir ölçüde GÜVENS‹ZL‹K vard›r.

� Bu ülkelerin ticaretinde Çin, Hin-
distan, Rusya ve Avrupa ülkeleri genel-
de hakim olup, büyük ölçüde REKA-
BET söz konusudur.

Kalite düflüklü¤ü bir yana, radikal
teflvik tedbirlerinin uygulanmas› ile bu
tür ülkelerde uzun vadeli anlaflmalar
yap›lm›flt›r.

Bu dezavantajlar›n izalesi hususun-
da;

- ‹kili anlaflmalar›n gözden geçiril-
mesi ve yumuflat›lmas› Fuar ve Diplo-
matik ziyaretlerin artt›r›lmas›,

- Söz konusu ülkelerdeki temsilcilik-
lerin çok ciddi flekilde motive edilip bü-
yük sorumluluk verilmesi, zira bu ma-
kamlar›n ülkemiz kaderini yak›ndan et-
kiledi¤i görüflüyle hata yapmalar›na
meydan verilmemesi,

- Ülkeler aras› firmalar ve kurulufl-
lar›n sektörel bazda birbirini çok iyi
tan›ma ve iletiflim kurma imkânlar›n›n
haz›rlanmas› gereklidir.

Bu ülkelerde ‹HRACAT yapan
zaman zaman seyahat ve ikili görüfl-
melerimizde konuya önemli ölçüde
vak›f sanayici, ihracatç›lar›n görüfl ve
tecrübelerinden yararlanarak al›nacak
benzeri önlemler, bu ülkelerde etkin
d›fl ticaret uygulamalar› ile ‹H-
RACATIMIZIN önemli ölçüde ar-
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MMaliye Bakan› Kemal Unak›tan,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nu’nda, DTP’lilerin s›n›r ötesi ope-

rasyona, bütçeyi etkiyece¤i gerekçesiyle
karfl› ç›kmalar›na tepki gösterdi. Unak›tan,
“Vallaha bütçede bir s›n›r yok arkadafl. Va-
tan mevzu bahisse gerisi teferruatt›r. Bu-
nun böyle bilinmesi laz›m” dedi.

DTP’lilerin s›n›r ötesi operasyonun büt-
çeyi olumsuz etkileyece¤i ve bölgesel den-
gesizliklerin giderilmedi¤i elefltirilerini ya-
n›tlayan Unak›tan, “En fazla harcamay›
KÖYDES’te Diyarbak›r’a yapt›k. Di¤er har-
camalar›m›z da böyle. Güneydo¤u’ya Do-
¤u’ya o kadar çok harc›yor ve teflvik veri-
yoruz ki. Vatan›m›z›n her köflesi bizim için
ayn›, ister Hakkâri ister ‹zmir olsun. Hü-
kümet vatan›n her köflesine ayn› gözle ba-
kar. Bizden baflka hangi hükümet olsa ay-

n› fleyi yapar, ona da inan›yoruz” diye ko-
nufltu.

S›n›r ötesi harekât›n bütçeye etkisinin
gündeme getirilmesini de¤erlendiren Una-
k›tan, “Valla bütçede hiç s›n›r yok arkadafl,
ben size söyleyeyim. Vatan mevzu bahisse
gerisi teferuat.  Bunun böyle bilinmesi la-
z›m. Biz ölçümüzü biliriz, hesab›m›z›-kita-
b›m›z› biliriz fakat vatan dedik mi de ta-
mam, gerisi teferruat” dedi.

Kitap okumaya 
benzemez ben krizi yaflad›m

Geçmiflte kriz üzerine kriz yafland›¤›n›
an›msatan Unak›tan, “Bir günde dolar f›r-
lam›fl. Ben yaflad›m bunlar›. Ben özelden
yaflayarak geldim, yaflaman›n fleyi baflka,
kitap okumaya benzemiyor. Bir günde

adam akflam yatt› sabah kalkt› flirket bat-
m›fl” dedi. “2001–2002 krizlerinde bafl›m›-
za gelmedik kalmad›” diyen Unak›tan, bu
krizlerin yüksek bütçe aç›klar›ndan kay-
nakland›¤›n› vurgulad›. AKP olarak böyle
bir miras devrald›klar›n› ifade eden Unak›-
tan, göreve geldiklerinde yap›sal reformla-
ra da ihtiyaç bulundu¤unu an›msatarak,
“Eski meclisler yapamam›fl bu reformlar›.
Neden, devaml› suretle popülist
politikalar takip edilmifl. Adam› 35–40
yafl›nda emekli etmiflsin, yaz›k günah. 40
yafl›nda emekli ordusu, ondan sonra ona
nas›l emekli maafl› yetifltireceksin. fiimdi
sosyal güvenlik aç›¤› 37 milyar YTL. O
zamanki hatalar flimdi ç›k›yor. Eski yap›l-
m›fl yanl›fll›klar› biraz olsun düzeltmemiz
laz›m, yoksa tamam›n› birden düzel-
temiyoruz” diye konufltu.

Bütçede s›n›r yok arkadafl!

Ça¤layan: Terör ulusal birli¤in 
korunmas›ndaki kararl›l›¤› pekifltirdi 

SSanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, “Terörist sald›r›lar,
ulusal birli¤imizi ve ege-

menli¤imizi koruma konu-
sundaki kararl›l›¤›m›z› pekifl-
tirmifltir” dedi. 

Türk milletinin tarih bo-
yunca en zor flartlarda birli-
¤inden ve istiklalinden vaz-
geçmedi¤ini kaydetti. Bu-
gün de ortak iradenin
ulusal birlik ve beraber-
li¤in korunmas› yönün-
de oldu¤unu vurgulayan
Ça¤layan, yaflan›lan te-
rörist sald›r›lar›n ulusal
birli¤in ve egemenli¤in
korunmas› konusundaki kararl›l›¤›
pekifltirdi¤ini ifade etti. Ça¤layan
flöyle dedi:

“Büyük Atatürk ve çal›flma arka-
dafllar›n›n, nice zorluklar› gö¤üsleye-
rek kurdu¤u ve gelifltirdi¤i Türkiye

Cumhuriyeti’nin varl›¤› ve birli¤i,
milletine sars›lmaz bir vatan sev-
gisi ve ba¤›ms›zl›k fluuruyla ba¤l›
olan bizler için her fleyden üstün-
dür. fiu çok iyi bilinmelidir ki,

Türk vatan›n›n ve ulusunun ebedi
varl›¤›na ve Yüce Türk Devleti’nin

bütünlü¤üne yönelik hiç-
bir sald›r›, bizleri vatan›n

bölünmez bütünlü¤ün-
den ve Büyük
Atatürk’ün çizdi¤i,
muas›r medeniyetlere
ulaflma ülküsünden as-

la vazgeçiremeyecektir. Tarihimiz
milletçe el ele vererek, neleri baflar-
d›¤›m›z›n örnekleriyle doludur.”

Özdebir: Terörün amac› ekonomik 
geliflmenin h›z›n› kesmek

AAnkara Sanayi Odas› (ASO) Mec-
lisi, teröre karfl› al›nan tüm ka-
rarlarda TBMM, Hükümet ve

Ordu'ya "kay›ts›z
flarts›z" destek karar›
ald›. ASO Baflkan›
Nurettin Özdebir,
Türk ekonomisinin
son befl y›ld›r yüksek
h›zla büyüdü¤ünü
kaydederek, terör
sald›r›lar›n›n bir
amac›n›n da bu ge-
liflmeyi kesintiye u¤-
ratmak oldu¤unu
söyledi. Özdebir,
ekonomik ambargo-
nun terörü ve des-
tekçilerini hedef ala-
cak biçimde tasar-
lanmas›n›n etkili so-
nuçlar do¤uraca¤›n›
belirtti.

ASO Ekim Ay›
Ola¤an Meclis Top-
lant›s›’na son dö-
nemde h›zla artan
terör olaylar› damgas›n› vurgu. Top-
lant›da Baflkan Özdebir’in teklifiyle
al›nan Meclis karar›nda, “Teröre karfl›
al›nan tüm kararlarda TBMM, Hükü-
met ve ordumuzu kay›ts›z flarts›z des-
tekliyoruz. Al›nacak her türlü ekono-
mik yapt›r›m karar›n›n eksiksiz uygu-
lanmas› için her türlü deste¤i sa¤laya-
cak, bundan zarar görebilecek üyele-
rimizin her zaman yan›nda olaca¤›z”
denildi. Kararda ayr›ca ülkenin birli-
¤ini bozmaya çal›flan terör sald›r›lar›-
n›n Türk milletinin sa¤duyusu karfl›-
s›nda etkisiz kalaca¤›, milletçe verilen
mücadelenin baflar›ya ulaflaca¤›na
olan inanc›n tam oldu¤u vurguland›.

Özdebir toplant›da yapt›¤› konufl-
mada, teröre karfl› duyulan öfkenin
toplumu yanl›fl yönlere itmesine izin
verilmemesi gerekti¤ini kaydetti. te-
rörün niyetinin Türkiye’de yaflayan
farkl› etnik kökenlerden gelen vatan-
dafllar›n aras›na kin ve nefret tohum-

lar› ekmek oldu¤unu söyleyen Özde-
bir, terör örgütünün bu çabalar›na
birlik ve beraberlikle cevap verilmesi

gerekti¤ini dile ge-
tirdi.
Türk ekonomisinin
son y›llarda yüksek
h›zla büyüdü¤ünü
ve küresel boyutta
bir güç olma yolun-
da ilerledi¤ini kay-
deden Özdebir, te-
rör örgütünün son
dönemlerde artan
sald›r›lar›n›n bir
amac›n›n da söz
konusu geliflmenin
h›z›n› kesmek ve
kesintiye u¤ratmak
oldu¤unu söyledi.
Terörle mücadele-
nin kal›c› sonuçlar
do¤uracak boyutu-
nun ekonomi oldu-
¤unu vurgulayan
Özdebir, flunlar›
söyledi:

“Terör iflsizlikten, yoksulluktan ve
umutsuzluktan besleniyor. ‹fli olan,
ailesine gelir sa¤layabilen neden da¤a
ç›ks›n? Da¤a ç›kan teröristlerin
ailelerine  maddi ç›karlar sa¤land›¤›-
n› duyuyoruz. Bu haberler terörün ifl-
sizlikten, gelir da¤›l›m›ndaki bölgesel
dengesizliklerden de beslendi¤ini
aç›kça ortaya koyuyor. Bu durumu
de¤ifltirmek zorunday›z. Ayr›ca bir
di¤er konuda ekonomik ambargodur.
Baz› ülkelere karfl› ekonomik ambar-
go uygulanm›fl ve uygulanmaktad›r.
Edilen tecrübeler ekonomik ambar-
gonun s›k› bir biçimde uygulansa
dahi çok s›radan insanlar›n hayat›n›
zorlaflt›rd›¤›n›, ülkelerin siyasi tutum-
lar›n› de¤ifltirmekte fazla etkili ol-
mad›¤›n› göstermektedir. Bu nedenle
uygulanacak ekonomik ambargonun
terörü ve destekçilerini hedef alacak
biçimde tasarlanmas›n›n daha etkili
sonuçlar verece¤ini düflünüyoruz.”

EEsnaf ve Sanatkârlar Derne¤i (ESDER) Genel Bafl-
kan› Mahmut Çelikus, “Teröre karfl› yap›lacak en
h›zl› çözüm esnaf ve sanatkârlar›n desteklenme-

sidir” dedi. ESDER Genel Baflkan› Çelikus yapt›¤›
aç›klamada, terör olaylar›n›n cereyan etti¤i bölgele-
rin ekonomik aç›dan ihmal edildi¤ini kaydetti. Eko-
nomik yat›r›mlar›n olmamas›n›n iflsizli¤i tetikledi¤ini
belirten Çelikus, "Dünyadaki fliddetin ve kötülüklerin
temel noktas›nda iflsizlik ve fakirlik yat›yor. ‹flsiz in-
sanlar terör örgütleri taraf›ndan potansiyel olarak gö-
rülüyor. D›fl güçlerin de deste¤iyle bu insanlar çeflitli
vaatlerle kand›r›larak terör örgütlerin tuza¤›na düflü-
yor” diye konufltu.

Esnaf ve sanatkârlar›n say›s›n›n her gün azald›¤›n›
ifade eden Çelikus, “Esnaflar›n güçlenmesi ekonomi-
nin güçlenmesi demektir. Esnaf ve sanatkârlar en kö-
tü ihtimalle yan›nda bir kifli çal›flt›r›rsa Türkiye’deki
iflsizli¤in azalmas›nda önemli katk› sa¤layacakt›r.
Yine terör olaylar›n›n artt›¤› bölgemizde yat›r›mlar›n
olmas› y›llar› al›r. Ancak esnaf›n desteklenmesi terör
belas›n› daha çabuk bitmesine yard›mc› olur” dedi.

ESDER: Esnaf›n güçlenmesi
iflsizli¤i ve terörü bitirir

Mevzubahis vatanDEVLET-M‹LLET
TEK YÜREK

DEVLET-M‹LLET
TEK YÜREK
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DÜNYA Gazetesi
OST‹M sektör

toplant›s›

DÜNYA Gazetesi
OST‹M sektör

toplant›s›

Rüfltü Bozkurt: Geçifl döneminde ortak ak›l kullan›lmal›

Orhan Ayd›n: Büyüklük mekânla ilgili de¤ildir

DÜNYA Gazetesi ve OST‹M OSB taraf›ndan or-
ganize edilen ve yazar Rüfltü Bozkurt’un ko-
nuflmac› olarak kat›ld›¤› sektör toplant›s› Os-
tim’de yap›ld›. Ostim TEKNOKENT’teki top-
lant›ya ifl makineleri sektöründe faaliyet göste-
ren firma sahipleri ve yöneticileri kat›ld›. Kat›-
l›mc› firmalar gelecek vizyonlar›n› anlat›rken,
sektörün güncel ve ortak sorunlar›n›, ortak ha-
reket edebilme yeteneklerini paylaflt›lar. 

ÇALIfiMAYA Özgen Makine, Çeliksan, Gün-
han Ark, Tipisan, Ostim OSP, Ostim Yat›-
r›m A.fi., Polat Makine ve Palme Makine
temsilcileri kat›ld›. Yazar Rüfltü Bozkurt’un
yönetti¤i toplant›da OST‹M Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Orhan Ayd›n, Ostim OSB Mü-
dürü Ahmet R›za Bal›m ve Dünya Gazetesi
Ankara Temsilcisi Ferit Parlak da haz›r bu-
lundu.

YAZAR Rüfltü Bozkurt KOB‹’lerin küresel Pazar koflullar›-
na geçifli ortak akl› kullanarak yapmalar› gerekti¤ini,
aksi takdirde ‘vahfli adaptasyon’un sonuçlar›n›n ac›
olaca¤›n› vurgulad›. OST‹M Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Ayd›n da,
“Kapal› alanlar›m›z› büyüte-
rek de¤il, yeni üretim bil-
gilerine ulaflarak büyük
firma olmal›y›z” dedi. 

““GG eçifl dönemlerinde yeni
durumlara adapte olma-
n›n iki flekli vard›r; ya

vahfli adaptasyon olur; do¤al ay›k-
lama sonucu ile elemeler olur, ölen
ölür kalan sa¤lar bizimdir. Ya da
ortak akl› kullanarak kontrollü ge-
çifller olur. Ak›ll› ve kontrollü ge-
çifllerde düflünce kurulufllar›, sivil
toplum örgütleri bir araya gelirler.
Ortak ak›l kullan›larak adaptasyon
sa¤lan›r. Örne¤in, Türkiye’de bir
rivayete göre 8 bin bir rivayete gö-
re ise 12 bin kal›pç› var. Ama Ka-
l›pç›lar Derne¤i’nin Türkiye gene-
lindeki üye say›s› 275’dir. Böyle bir

ülkede hiçbir geçifl dönemini sa¤-
l›kl› götüremezsiniz. Bir kere ken-
diniz o örgütlere üye olacaks›n›z.
Kendi sorunlar›n›za sahip ç›kacak-
s›n›z. Bunu yapmazsak sadece a¤-
lar›z ve o ‘vahfli dönüflüm’ü sa¤la-
r›z. Devletin görevi art›k eskisi gibi
gidip yapmak de¤ildir. Kanal aç-
makt›r, sörf etkisi yaratmakt›r. Kal-
k›nman›n bir önceli¤i vard›r. Fay-
da-maliyet hesab› vard›r. Bu top-
lant›daki konuflmay› sizinle y›lda
iki kez yapmam›z laz›m. Yapam›-
yorsak hiçbirimizin a¤lamaya hak-
k› yoktur. 

Ben medya olarak ‘ortak akl›’

aramal›y›m, siz de 6 ay sonra firma
olarak hangi ad›mlar› att›¤›n›z›n,
nereye geldi¤inizin hesab›n› vere-
bilir olmal›s›n›z. Hesap vermenin
en k›sa yolu kendinize hesap ver-
mektir. Kendi içinizde yolculuk
edin.  ‹srailli bar›flç› bir yazar›n sö-
zü vard›r, ‘hayatta eli bofl dönül-
meyen tek yolculuk, insan›n kendi
içine yapt›¤› yolculuktur’ diyor.
Önce kendi içimizde bir yolculuk
yapaca-
¤›z. Bir
de Ka-
racao¤lan’›n
sözü vard›r. Di-
yor ki, “cehen-
nem yerinde hiç
atefl yoktur.  Giden-
ler ateflini kendi götü-
rür.” Bir arkadafl›m›z›n
belirtti¤i gibi, Türk milleti
zor ortamda iyi kapan›p, sa¤lam
duran ve ç›k›fl› bulan bir millettir.
Türkiye kritik bir eflikten geçiyor.
Ortak akl› iyi kullan›rsak bu efli¤i
birçok ülkeden daha iyi geçece¤i-
mize inan›yorum.”

Rüfltü Bozkurt: Geçifl döneminde ortak akl› kullanmal›y›z

Orhan Ayd›n: Ostimli firma kendini nas›l tan›mlamal›
““BBiz bölgemizi üniversite sanayi ifl-

birli¤i baflta olmak üzere birçok
enstrüman kullanarak rekabetçi

yapmaya çal›fl›yoruz. Sektör temsilcileri-
nin ifade etti¤i kritik bir söz var. Bana gö-
re ‘ara eleman’ tan›m› kesinlikle kullan›l-
mamas› gereken bir tan›mlamad›r. Bu in-
sanlar› biraz kötü hissettiriyor. Üniversite
mezunu, yüksek okul mezunu birine ‘ara
eleman’ demek, asl›nda ‘pek laz›m da de-
¤ilsiniz de aray› dolduruyorsunuz’ de-
mektir. Biz buna ‘ifl mü-
hendisi’ ad›n› veriyoruz.
Yukar›da tasarlayan, be-
yaz önlüklü biri de¤il ama
ifli yapan adam. Bence ‘ni-
telikli, vas›fl› eleman’ tabi-
ri daha do¤ru olur diye
düflünüyorum. Bunun için
de bölgemizde kurulufllar
var. Sanayiciler nitelikli
eleman konusunda flikâ-
yet ediyor. Ama ilgili ku-
rulufllar da hiçbir sanayi-
cinin kap›lar›n› çalmad›¤›n›, dertlerini
anlatmad›klar›n› söylüyorlar. Bu iki taraf-
l› bir eksikliktir. OST‹M olarak okul sana-
yi e¤itim projesi ile bunu çözmeye çal›fl›-
yoruz. Önümüzdeki y›llarda bunun yara-
r›n› görece¤iz.”

“‹fl Makineleri sektörü 
tesadüfen oluflmad›”
“Ostim’de ifl makinesi sektörü tesadü-

fen oluflup, geliflmifl bir sektör de¤ildir.
Bafllang›çta her ne kadar faaliyet alan›
olarak ifl makineleri denk geliflmiflse de,
daha sonra bilinçli olarak buran›n bir ad-
res olmas›, merkez olmas› için iki önemli
çal›flma yapt›k. Bunlardan biri flehirde ne
kadar ifl makinesi yedek parças› satan ifl-
letme varsa kap›s›n› çalarak, OST‹M’de
üretti¤imiz ifl merkezlerine ça¤›rd›k.
Ucuz ve uygun ödeme koflullar› ile sun-
duk ve onlar› OST‹M’de toplad›k. fiu an

flehirde ifl makinesi yedek parças› satan
kurulufl yok. Çarfl›lar›m›z› sadece onlara
tahsis ettik ve bunun sonucunda ifl maki-
neleri yedek parçac›lar› burada topland›.
Bunun d›fl›nda BORUSAN A.fi.’nin kap›s›-
n› çal›p buraya davet ettik ve en k›ymetli
arsam›z› kendilerine sunduk. Bu kurulufl
ifl makinesi servisi ve yedek parças› ile lo-
jistik hizmetlerini burada toplad›. ‹kinci

el sat›c›lar› bölgemize geldiler. Yeni gele-
cek marka firmalar var. Böylece Türkiye
genelinde ve hatta çevre ülkeler dâhil ifl
makinesi konusunda birinci el, ikinci el,
servis, yedek parça, tamirat söz konusu
oldu¤unda adres olarak akla OST‹M geli-
yor.” 

“Ostim’li bir firma 
kendini nas›l takdim etmeli”
“Firmalar›m›z kendilerini takdim

ederken, 200 metrekarelik bir dükkân
olarak takdim ederlerse
kendilerine yaz›k eder-
ler. Onlar yurtd›fl›ndan
gelen firmalara kendile-
rini kataloglar›nda, bro-
flürlerinde flöyle takdim
etmeliler:
‘Ben Ostim’de faaliyet
gösteriyorum. Ama be-
nim e¤itim hizmetleri-
mi Mesleki E¤itim Mer-
kezi, Meslek Yüksek
Okulu ve OSB E¤itim

Koordinasyon birimi sa¤lar. Benim Ar-Ge
projelerimi gerçeklefltirmek üzere kurul-
mufl ODAGEM ve TEKNOKENT gibi kuru-
lufllar›m var. Arad›¤›m her eleman› bana
sa¤layabilecek profesyonel bir istihdam
ofisim var. Sorunlar›m›n çözümünde ba-
na yard›mc› olabilecek bir dan›flmanl›k
merkezim var. Yurt içi ve yurt d›fl› tan›-
t›mlar›mda, web çal›flmalar›mda destek

olacak ajans›m var. D›fl ticaret organizas-
yonum var. Finansman ve proje ortakl›¤›
konusunda, üretim ve ihracata yönelik
projelerimde destek ald›¤›m güçlü bir flir-
ketim var. Ben böyle bir co¤rafyada yafl›-
yorum ki; çevremde befl bin iflletme var;
bunlar›n her biri benim yan sanayim, te-
darikçim, benim birer parçam. Ben onlar-
la birlikte bu çat› alt›nday›m ve onlar›n
bir parças›y›m…’ Bu ifade ile firma ken-
disini rekabetçilik anlam›nda dünyada
örne¤i olmayan bir organizasyonun par-
ças› olarak takdim edebilirler.”

Büyüklük mekânla 
ilgili olmayacak
“Çevreyi, ve ortam› gözlemleyen birisi

olarak flunu söyleyebilirim: Gelece¤in bü-
yük firmas› kapal› alan› büyük olan, ta-
k›m tezgahlar› ve makine ekipmanlar›
çok olan firma de¤il, mevcut sistemleri
entegre edebilen, çevresindeki kabiliyet-
leri kullanabilen, nitelikli tasar›m yapabi-
len, flebeke oluflturanlar büyük firma ola-
cakt›r diye düflünüyorum. Kapal› alanla-
r›m›z› büyütmenin yerine bilgi ve beceri-
lerimizi art›ran, çevremizdeki firmalar›,
tak›mlar›, tezgâhlar› kullanabilen bir va-
s›f kazanman›n daha önemli oldu¤unu
düflünüyorum. Bu düflüncelerle Çankaya
Üniversitesi, Ortado¤u Teknik Üniversite-
si, Mu¤la Üniversitesi, Hacettepe Üniver-
sitesi ile yap›lan çal›flmalar bu yöne odak-
l›d›r.” 

OST‹M Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, “Firmalar›m›z
kendilerini takdim
ederken, 200 metreka-
relik bir dükkân
olarak tak-
dim eder-
lerse ken-
dilerine
yaz›k
eder-
ler.
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R
ahmetli Ecevit, siyasi hayat›
boyunca kalk›nmay›
köylerden bafllatmak istemifl,

birbirine yak›n köyleri birlefltirerek
sinerji yaratmay› hedeflemifl ve bu
projesini de KÖYKENT’LER
olarak hayata geçirme¤i
planlam›flt›. Proje Dünya Bankas›
taraf›ndan son derece be¤enilmifl
olmas›na ve dünyaya örnek
gösterilmesine ra¤men Ecevit’in
ömrü vefa etmeyince çal›flmalar
sümenalt› edilmifltir.

Ama rahmetli Ecevit’in bir baflka
projesi olan teknolojinin ve
biliflimin Türkiye’de hem üretilmesi

hem de kullan›lmas›na dönük
TEKNOKENT’ler projesi hayata
geçti ve giderek de büyüyor.fiu
anda 28 TEKNOKENT
(TEKNOPARK) Türkiye için “
Yüksek Teknoloji” üretiyor. AR
–GE çal›flmalar› yap›yor.
‹NOVASYON ve G‹R‹fi‹MC‹L‹K
kavramlar›n› ekonomiye
yerlefltirerek, bilimsel bilgiyi
ekonomik de¤erlere dönüfltürüyor.

‹leri Teknoloji Üreten Firmalar
Bugün itibar›yla ileri teknoloji

(YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ) üreten
firmalar›n konuflland›¤› 28
Teknokent’te %80’ i bilgisayar
mühendisi, elektronik mühendisi,
fizik, metalürji, atom ve çevre
mühendisi gibi en az 2 yabanc› dil
bilen beyinlerden oluflan 8000’i
aflk›n bir istihdam sa¤lanmaktad›r.
Ülke genelindeki teknokentlerde
600’e yak›n firma; elektrik –
elektronik, telekomünikasyon,

savunma sanayi, yaz›l›m sanayi,
medikal – biyomedikal-
biyoteknoloji–nanoteknoloji ve ileri
malzeme teknolojileri, çevre ve
g›da gibi sektörlerde faaliyet
göstermektedirler.

ANKARADAK‹ 
TEKNOKENTLER

Üniversite sanayi iflbirli¤inin en
yo¤un yafland›¤› Baflkent , di¤er
illerimize göre teknokentler
aç›s›ndan oldukça zengin durumda.
En son Ekim ay› içinde Gazi
Üniversitesi teknopark›n›n kurulufl
karar›n›n Resmi Gazete de
yay›nlanmas›yla Ankara’da 6
teknopark faaliyete geçmifltir.

- ODTÜ
- Bilkent
- Hacettepe
- Ankara Üniversitesi
- Gazi Üniversitesi

- OST‹M 
Teknoparklar› ülkemiz sanayinin

rekabet gücünü art›rabilmek ve
bilgiyi önce ürüne daha sonra
yüksek teknolojiye çevirebilmek
için har›l har›l çal›fl›yorlar. Türk
ekonomisine yüksek katma de¤er
sa¤lamak için gecelerini
gündüzlerine kat›yorlar. Türkiye
Zekâ Vakf› Baflkan› Emrehan
HALICI’n›n “yaz›l›m ile içerik
üreten teknokentler, Ankara’n›n
en büyük f›rsat› ve Ankara bu
f›rsat› en iyi flekilde kullanmal›d›r.
Çok say›da kaliteli üniversiteyle
bilgi ve teknoloji üretmek Baflkent
için hem f›rsat hem de büyük bir
flanst›r” diyor. Keza ABS‹AD
Ankara Biliflim Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i Baflkan› F›rat
HASP‹fi‹REN de üniversite sanayi
iflbirli¤ine inananlardan birisi.
Bilkent teknoparktaki iflyerinde
orta¤› Savafl ÇALIMLI ile beraber
10 a yak›n bilgisayar mühendisine
ifl ve ekmek veriyor. Ve
Türkiye’deki teknopark say›s›n›n
en az 100’e ulaflmas›n› arzu
ediyor. Amerika’da 1000’i aflk›n
teknopark›n yan›nda Ankara’daki
6 teknopark›n de¤erlendirilmesini
OST‹M’lilerin takdirine
b›rak›yorum. 

Veli SARITOPRAK

TTÜÜSS‹‹AAVV  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  BBaaflflkkaann››

6 Teknokentli Ankara
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ÖÖ
ncelikle belirtmek gerekir ki
NLP/( Neuro, Linguistic, Prog-
ramming) 1970’lerde ortaya ç›k-

m›fl son derece genç bir bilim ve ayn›
zamanda sanatt›r. Amerikal› bilim
adamlar›, Richard Bandler John Grin-
der taraf›ndan ortaya at›lm›fl ve gelifl-
tirilmifltir. Psikoloji kaynakl› bir ç›k›fl›
bulunmakla birlikte ayr› bir bilim ola-
rak geliflmifltir. Sanat derken NLP Pra-
tisyenlerinin, kiflilere bilgi ve beceri
transferi yaparken veya bu teknikler
ile de¤iflimi yarat›rken bir sanat icra
ettikleri düflünülmektedir.

Neuro: Beynimizdeki nöronlar›,
Linguistic: Kulland›¤›m›z dili,
Programming: Programlama an-

lam›na gelmektedir. 
Bu üç bilefleni ele al›p bir tan›m ya-

parsak NLP için flöyle basit bir tan›m
yapabiliriz:

“Beyin dili programlamas›” bura-
dan yola ç›karak diyebiliriz ki beyni-
miz ile dilimizi programl›yoruz… NLP,
bir çok kaynakta 'mükemmelli¤in bili-
mi...de¤iflimin sanat›', 'mükemmellik
yap›s› üzerine çal›flma', 'performans
teknolojisi', 'istedi¤iniz sonuçlar› elde
etme yöntemi' gibi tan›mlarla an›l-
maktad›r. Davran›fl düzeyine a¤›rl›k
vererek kestirme sonuçlar› öne ç›kar-
mak NLP'yi eksik tan›mak olacakt›r.
Davran›fllar›n ve görünen sonuçlar›n
arkas›nda, asl›nda çok katmanl› bir ya-
p› vard›r. Daha üst düzeyde NLP, kifli-
sel inanç, misyon ve vizyona odaklafl-
maya, sadece birey olarak de¤il, daha
büyük sistemlerin (aile, toplum, ev-
ren) bir eleman› olarak insan› anlama-
ya yönelik bir çerçeve sunar.

NLP nerelerde kul-
lan›labilir?

NLP hayat›m›z›n her
içeri¤inde ve her an›n-
da kullan›labilir. ‹fli-
mizde, (stratejiler,
do¤ru karar verme,
motivasyon, sat›fl,
prezantasyon, ino-
vasyon, CRM vb.)
özel hayat›m›zda
(eflimizle, çocu-
¤umuzla, dostla-
r›m›zla ve dünya
ile iletiflimde,
çocuk yetifltir-
mede, kolay ö¤-
renmede, her
seviyede ileti-
flimde, kiflisel
karar ver-
mede, kendi
kendinizi
kendi mode-
limize uygun
olarak motive
etmede, fobilerin
yok edilmesinde,
cinsellikte ve hatta
hastal›klar›n iyileflti-
rilmesinde- tabii bu
uygulamalar›

yapan kiflilerin doktor veya psikolog
olup bir de NLP pratisyenli¤ini hak et-
mifl olmalar›n› tavsiye ederiz.) daha
do¤rusu insan olan her yerde ve insan
yaflad›¤› dünyay› yönetmesine ihtiyaç
olan her durumda kullan›labilinir. ‹fl-
letmelerde; yönetimde, iletiflimde, ya-
rat›c›l›¤›n artt›r›lmas›nda, karar ver-
mede, motivasyonda, sat›flta, ikna tek-
niklerinde, ö¤renen organizasyonlar›n
gelifltirilmesi gibi çok farkl› içeriklerde
kullan›labilir. 

NLP, Kurulufllara da 
sonsuz katk› sa¤l›yor

NLP’nin insan akl›n›n nas›l
çal›flt›¤›n› tan›mlayarak ki-
flinin kendi ve di¤er insan-
lar›n davran›fllar›nda arzu

edilen de¤ifliklikleri yap-
mas›n› sa¤layan yöntem-
leri belirledi¤ini biliyo-
ruz. Bu yöntemlerle ge-

reksiz al›flkanl›klar›n,
düflüncelerin, duy-

gular›n ve inanç-
lar›n daha fayda-
l› olanlarla nas›l
de¤ifltirilece¤i-
ni ö¤reten
NLP, ifl yafla-
m›nda da et-
kin olarak
kullan›l›-

yor. 
Peki,
NLP, ku-
rumlarda

neler de-
¤ifltirebilir?

NLP, e¤itim-
leri nas›l daha

etkin k›lar? Ve
elbette NLP e¤i-
timlerini seçer-
ken nelere dik-

kat et-

mek gerekir? Bu sorular›n yan›t›n› al-
mak için; NLP alan›nda da hizmet ve-
ren Berkman Dan›flmanl›k’tan Gülhan
Berkman Yakar ile sohbet edip neler
ö¤rendik?

—Öncelikle, ‹fl Dünyas›nda çal›flan-
lar›n NLP’den nas›l yararlanabilece¤i
hakk›nda bilgi verir misiniz? Bu konu-
da verebilece¤iniz baz› örnekler var
m›?

—Son y›llarda, ifl dünyas›n›n
NLP’ye bu kadar odaklanmas›n›n
önemli bir nedeni var; yönetici ve çal›-
flanlar›n yetkinliklerinin gelifltirmesini
sa¤layan becerilerin bu yolla transfer
edilebilmesi… Zaman zaman ‹nsan
Kaynaklar› Yöneticilerine flunu sora-
r›z: 

“E¤er kurum çal›flanlar›n›za, yöneti-
cilerinize, meslektafllar› ile iletiflim
kurma becerilerinin geliflmesi, sorun-
lar› tespit etmek ve çözmek, olumlu
sonuçlar ›fl›¤›nda etkilemek, sorunlar›
etkin bir biçimde çözümlere ulaflt›r-
mak, duygular›n› kontrol etmek’ gibi
bir arma¤an verebilecek olsan›z onla-
ra bu arma¤an› sat›n al›r m›yd›n›z?

E¤er bu soruya verilen yan›t ‘evet’
ise bu durumda Coca –Cola, Cable Wi-
reless ve IBM gibi ifl dünyas›n›n pek
çok önemli kurulufllar›n›n NLP’yi ne-
den yöneticilerin becerilerini art›rmak
için temel kaynak olarak kulland›¤›n›
da anlayabilirsiniz. 

—NLP kurumsal yaflamda nas›l kul-
lan›labilir?

—Hangi alanlarda kullan›lmaz ki!
NLP; hepimizin (düflünme, hissetme
ve inanma da dâhil) kendi gerçeklik
anlay›fl›m›z oldu¤u ilkesi üzerine te-
mellenmifltir. Bu nedenle bir birey bir
göreve odakland›¤›nda performans›-
n›n büyük bölümü bu unsurlardan ge-
lir; düflüncelerinizi, duygular›n›z› ve
inançlar›n›z› gelifltirin. Bunun sonu-
cunda tahmin edin ne olur? Att›¤›n›z
ad›mlar ilerler… Ancak NLP ayn› za-
manda di¤er kiflilerle daha etkin bi-

çimde etkileflim içine girmekle de ilgi-
lidir. Daha iyi sorular sorarsan›z, des-
tek verir ve coach’luk yaparsan›z, etki-
ler ve liderlik ederseniz, organizasyon
genellikle tahmin edilenden çok daha
iyi sonuçlara ulafl›r. 

—NLP ile e¤itim aras›nda nas›l bir
iliflki vard›r? NLP, e¤itimin etkinli¤ini
nas›l art›r›r?

Berkman Dan›flmanl›k, NLP e¤itimi
verirken uygulamal› e¤itim teknikleri
kullan›yor. Bu; bireylerin, gerçek de-
neyimlere, aktar›lan konular hakk›nda
içsellefltirilmifl bilgilere sahip olmalar›-
n› sa¤lar. E¤itimlerin tümü, kiflinin ve
kurumun ihtiyac›na göre belirlenir bu
da beklenen performans› bize verir. 

—NLP Teknikleri ile ifl dünyas›nda-
ki profesyonellere h›zl› bir flekilde ‹n-
gilizce de ö¤retti¤inizi biliyoruz, bu
konuda da bizi ayd›nlatabilir misiniz?

—Bu e¤itimlere 2003 y›l›ndan bu
yana devam ediyoruz. Bu e¤itim sade-
ce 8 kiflilik bir grup ile gerçeklefliyor.
Kat›l›mc›lar 5 dakikal›k bir konuflmay›
haz›rl›ks›z bir flekilde yapabiliyorlar
veya bir toplant›y› yönetebiliyorlar. ‹n-
gilizceyi ö¤retirken NLP tekniklerinin
mükemmelli¤inden yararlan›yoruz
NLP Business Express English ad›n›
verdi¤imiz programda ifl dünyas›ndaki
profesyoneller için ‹ngilizceyi etkin k›-
lacak bir yöntem gelifltirdik. Yaln›zca
2.5 ay gibi k›sa bir sürede kat›l›mc›lar
etkin bir ‹ngilizce’ye kavufluyorlar. Kur
sistemi olmadan ve belli bir kitaba
ba¤l› kalmadan keyif al›nan bir ortam-
da ‹ngilizceyi bir zorunluluk bir yük
olmaktan ç›kar›p hayat›n›z›n bir par-
ças› haline getiriyoruz.

—NLP e¤itimleri seçilirken hangi
kriterlere dikkat etmek gerekir?

—Asl›nda bu konuda biraz yanl›
olabiliriz! Ama yine de d›flar›dan bak-
maya çal›flaca¤›z. Bu konudaki temel
kriter; sonuçlar› elde edebilmek için
ürüne bakmakt›r. Çok az fark yaratan
ve herkes için uygun olmayan pek çok
NLP e¤itimi veriliyor. Oysa NLP sonuç-
lar› gelifltirmekle ilgilidir; bu nedenle
bunu elde edebilece¤inizden emin
olun. 

‹letiflim: Gülhan Berkman Yakar
Berkman Dan›flmanl›k ve E¤itim Ltd. Paris

Cad. 9/1 K.dere – Ankara /
www.kariyercafe.com / gberkman@kariyer-

cafe.com 0312 419 89 20

NLPNLPBeynimizi ve
dilimizi programl›yor

NLP Nedir ??
G

ül
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rk
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‹çinizdeki Gücün Büyüsü / Gülhan Berkman Yakar

1996 y›l›n› hat›rl›yor musunuz?
11996 y›l› ile ilgili Türkiye’den ba-

z› önemli olaylar› size yard›mc›
olabilir diye hat›rlataca¤›m. 

� Kurulan Anayol Hükümeti faz-
la uzun sürmeden yerini Refahyol'a
b›rakt›.

� Kardak krizi patlad›.
� Ö. Lütfi Topal öldürüldü.
� Oral Çelik iade edildi. 
� Zeki Müren öldü. 
� Susurluk kazas›, Türkiye'nin

gündemine bomba gibi düfltü.
Bir düflünün bakal›m bundan tam

10 y›l önce bu olaylar›n yafland›¤› za-
man siz hat›rlayabildi¤iniz kadar›yla
neredeydiniz? Nas›l biriydiniz? 

Arkadafllar›n›z kimdi? 
Umutlar›n›z, rüyalar›n›z neydi? 
Birisi size ‘10 y›l sonra nerede ola-

caks›n?’ diye sorsa ne derdiniz onla-
ra?

O s›ra öngördü¤ünüz yere vard›-
n›z m›? Ya da herhangi bir hedefiniz
yok muydu? 

On y›l ne çabuk geçiyor öyle de¤il
mi?

Geçti¤imiz 10 y›la bakt›¤›n›zda,
belli bir anda vermifl oldabilece¤iniz
farkl› bir karar›n, bu günkü durumu-

nuzu kökten de¤ifltirebilcek güçte ol-
du¤u noktalar› görebiliyormusunuz?
Bugünkü hayat›n›z› çok daha iyi ve-
ya çok daha kötü yapabilecek karar
noktalar›n›? Örne¤in belki hayat›n›z›
de¤ifltirmifl olan bir kariyer karar›
vermiflsinizdir. Ya da belki o karar›
verememiflsinizdir. Belki bu 10 y›l
içinde evlenmeye ya da boflanmaya
karar vermiflsinizdir. Belki bir eve ya
da bir ifle yat›r›m yapmaya karar ver-
miflsinizdir. Ya da çocuk yapmaya ka-
rar verdiniz veya pek çok fley olabilir.

Son on y›l içinde ac›, çaresizlik, gi-
bi duygular hissettiniz mi? Size hak-
s›zl›k edildi¤i duygular›na kap›ld›-
n›z, umutsuzluklar duydunuz
mu?Ben bunlar›n hepsini kesinlikle
yaflad›m.

Mademki öyle siz bu konularda ne
gibi kararlar verdiniz? Kendinizi s›-
n›rlar›n›z›n ötesine geçmeye zorlad›-
n›z m›? Yoksa vaz m› geçtiniz? Bu
kararlar flimdiki hayat yolunuzu na-
s›l biçimlendirdi? Farkedebiliyor mu-
sunuz?

Daha da önemlisi belki de kendi-
nize flu sorular› sormal›s›n›z:

Ömrümün bundan sonraki 10 y›l›-

n› nas›l yaflayaca¤›m? ‹stedi¤im yar›-
n› yaratabilmek için bugün nas›l ya-
flamal›y›m? Hayat›n›z›n bundan son-
raki 10 y›l›n›n tasar›m›n› yapaca¤›n›z
gün bugündür.

Ben herfleyden çok kaderimizi ka-
rarlar›m›z›n biçimlendirdi¤ine inan›-
r›m. Yoksa koflullar›n biçimlendirdi-
¤ine de¤il. ‹mtiyazl› flekilde do¤du-
¤unu düflündü¤ümüz kifliler vard›r
elbette Genetik avantajlar, aile, çevre
vs. Ama ne yapacaklar› konusunda
yeni kararlar vermekle tüm dezavan-
tajlara ra¤men kendi koflullar›n›n
çok ötesine s›çrama yapan kiflilerle
de karfl›lafl›r›z veya onlarla ilgili fley-
ler okuruz duyar›z asl›nda. ‹flte O in-
sanlar içlerindeki o müthifl gücü far-
ketmifl kiflilerdir. E¤er karar verirse-
niz siz de hayat›n›z› bu ilham verici
örneklere benzetebilirsiniz. Nas›l
m›? 

2016’da Ve onun ötesinde nas›l
yaflayaca¤›m›za iliflkin kararlar› flim-
di vererek. Son On y›ld›r yapmakta
oldu¤unuz fleyleri yapmak zorunda
de¤ilsiniz. Baflka bir fley yapmaya ka-
rar verebilirsiniz. Yeni bir fley  bu ka-
rar› hemen bu gün verebilirsiniz.

fiimdi flu anda bir karar verebilirsi-
niz. Okula geri dönersiniz, dans et-
meyi, flark› söylemeyi ö¤renebilirsi-
niz. Çocuklar›n›za daha çok kitap
okursunuz ne isterseniz…

Bu gücün en heyecan verici ve bü-
yüleyici yan›, zaten sizin içinizde
olufludur. Karar denilen fleyin o pat-
lay›c› etkisi, yanl›zca gerekli refe-
ranslara sahip parasal ve ailesel
avantajlar› olan bir avuç insana özgü
de¤ildir. Kral›n elinde oldu¤u gibi
basit bir iflçinin de elindedir. fiu an
bu sat›rlar› okuyan sizlerinde…

Ben karar derken o karar› dile-
mekten bahsetmiyorum yaln›z. O gö-
rüfle o duruma adanmaktan bahsedi-
yorum asl›nda… Adanmak, kendini-
zi di¤er bütün ihtimallerden kopar-
makt›r.

‹çinizdeki güç ile evrensel gücün
birleflmesini sa¤layan bir sihirdir ka-
rar vermek...

‹flte bu gücü farketmek ve onu ge-
rekti¤i flekilde yönlendirmek yaflam-
la ve tüm evrenle ba¤›n›z› güçlen-
direcektir.

http://www.kariyercafe.com

Aygül AYTAÇ

Gelin birlikte
yönetelim...

OST‹M OSB Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü / aygul@ostim.com.tr

O
stim organize sanayi bölgesi hizmet
vermekte oldu¤u 5000 iflletmeye da-
ha nitelikli ve birebir hizmet vermek

amac›yla “müflteri iliflkileri ve müflteri mem-
nuniyeti” çal›flmalar›na h›z kesmeden devam
etmektedir. 

Vizyonu, hizmet vermekte oldu¤u iflletme-
lerin rekabet gücünü artt›rmak ve buna yöne-
lik her türlü faaliyeti uygulamak olan Ostim
Organize Sanayi Bölgesi müflteri memnuni-
yeti projesiyle Ostimli iflletmelerin talep, öne-
ri ve flikayetlerinin daha sistemli takip edilme-
sini ve sonuçland›r›lmas›n› sa¤l›yor. 

Hedef, her bir iflletmenin her an dan›flabi-
lece¤i ve isteklerini her an rahatl›kla iletebile-
cekleri ve en k›sa zamanda cevap alabilecek-
leri güzleryüzlü bir hizmet verebilmektir.

Yo¤un rekabet ortam› tüm kobiler gibi Os-
timli kobileri de oldukça zorlu bir yar›fla soku-
yor. Bu yar›fl içinde kaybedilen her saat ve
dakikan›n hayati önemi var. Dolay›s›yla Os-
timli bir iflletmenin bizden ald›¤› hizmetlerde
öncelikle nitelik ve h›z›n önemli oldu¤unun
bilincindeyiz. Ayr›ca hizmet kalitemizin art-
mas›nda müflterilerimizin istek, öneri ve flika-
yetlerinin belirleyici ve etkin olmas› gerekti¤i
inanc›nday›z. Bu nedenle oluflturdu¤umuz
“Müflteri ‹liflkileri ve müflteri memnuniyeti
Koordinatörlü¤ü” müflterileri birebir ve an›n-
da dinleyerek cevapland›ran, ayn› zamanda
müflterilerden ald›¤› istek ve önerilerin hizmet

biçimlerimize ve ifl ak›fllar›m›za yans›mas›n›
sa¤layan bir sinerji merkezi olma yolunda
ilerlemektedir. 

"Bu kurumda, ister kifli olarak, ister pos-
tayla, ister telefonla olsun, en önemli kifli
müflteridir. Müflteri bize ba¤l› de¤ildir, biz
ona ba¤l›y›z. Müflteri çal›flmalar›m›z› kesen
ve engel olan biri de¤il, yapt›¤›m›z iflin
amac›d›r. Ona hizmet etmekle ona iyilik
etmifl olmay›z, bize kendisine hizmet etme
flans› vermekle o bize iyilik etmektedir. 

Hiç kimse bir müflteri ile tart›flmadan za-
ferle ç›kmam›flt›r."

L.L.Bean

Müflterilerin her türlü isteklerini ulaflt›rabil-
mesi için tüm kanallar› en etkin flekilde kul-
lanmaya özen gösteren birim çal›flmalar›na
bir yenisi daha eklendi. Yeni çal›flmam›z olan
Citybox 4525 projesiyle yap›lacak ifllem ve
bize ulaflman›z çok kolay. Cep telefonunuza
“OSTIM SIKAYET” yaz›p Turkcell kullan›c›s›
iseniz 4525’e, di¤er operatörleri kullan›yor-
san›z 0 532 752 4525’e gönderin, biz size
an›nda geri dönelim.

Ostim hepimizin, her geçen gün daha da
iyi hizmet verebilmemiz için gelin B‹RL‹KTE
YÖNETEL‹M…

TTeknolog Bilgisayar Güvenlik Elektronik Sistemleri
Ltd. fiti, 2000 y›l›nda sadece bilgisayar sat›fl› ve
teknik servisi olarak faaliyete geçerken, 2002 y›-

l›nda Güvenlik Sektöründe Girifl/Ç›k›fl Kontrolü ve Ka-
pal› devre kamera sistemleri ile ifl alan›n› geniflletti.
fiirket performans›n› ‘maddi kazanç yerine müflteri ka-
zanc›’ odakl› çal›flma anlay›fl› sayesinde Limitet fiirket’e
dönüflerek kurumsallaflma karar› ald›. Teknolog Ltd.,
Bilgisayar; (Sat›fl, Servis, Teknik Destek, Yap›sal Kablo-
lama, Bilgi Güvenli¤i, Güvenlik Sistemleri (Kapal›
Devre kamera sistemleri, H›rs›z, Yang›n, Sel, Gaz/Du-
man Alarmlar›, Girifl Ç›k›fl Kontrol Sistemleri, Personel
Devam  Kontrol Sistemleri, Yang›n Topu, Bomba ve
Metal Dedektörleri.), Kapal› Ortamda Sigara ‹çme Ma-
salar› ve Elektronik gibi alanlarda çal›fl›yor. 

Ankara baflta olmak üzere çevre iller ve Türkiye ge-
neline hitap eden TEKNOLOG firmas›n›n flirket müdü-
rü ve kurucusu Sertaç Serto¤lu’nun sektöre iliflkin de-
¤erlendirmesi flöyle:

“Ülkemizde artan güvenlik ihtiyac›, sadece iflyeri
baz›nda de¤il, insanlar›n evlerine ve sevdikleri insan-
lara yönelik bir hal alm›flt›r. Eskiden sadece bilgisayar-
lar›m›z›, alt›nlar›m›z› korumaya çal›fl›rken flimdi evde-
ki eflyalar›m›zla beraber eflimizi, çocuklar›m›z› da ko-
rumak, kimi zamanda iflyerimizde olmad›¤›m›z esna-
da iflyerimizi, çal›flanlar›m›z› izlemek, biz yokken neler
yapt›klar›, müflterilere nas›l davrand›klar› hakk›nda
bilgi sahibi olmak durumunda kald›k. Dolay›s›yla ürün
gam› yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek flekilde yeni-
lendi, ço¤ald›. Teknolog olarak müflterilerimizin tüm
ihtiyaçlar›na cevap verebilecek, onlar› yar› yolda b›rak-
mayacak projeler, uygulamalar gelifltirmeye
çal›fl›yoruz.”

CCTV ve telefon Ses Kay›t sistemleri üzerinde Ar-Ge
çal›flmalar›n›n 2005 y›l›ndan beri devam etti¤ini söy-
leyen Serto¤lu, 2008 y›l›nda ad katile belgesi almay›
hedeflediklerini belirtti.   

TEKNOLOG: Güvenlik
sistemlerinin boyutu
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TTeknik H›rdavat Sektörü’nde 41 y›ld›r
hizmet veren ve birçok ilke imza atan
‹kmal Teknik

A.fi. ülkemize sade-
ce ekonomik alanda
de¤il, sosyal alanda
da katk› sa¤l›yor.  

Dünya Göz Has-
tanesi ile iflbirli¤i ya-
pan ‹KMAL, OS-
T‹M’de bir haftada
925 kiflinin ücretsiz
göz taramas›ndan
geçirilmesini sa¤la-
d›.

Dünya Göz Has-
tanesi Mobil T›r’› 5
gün süreyle OS-
T‹M’de kalarak, baflta bölgedeki Kaynak
Atölyeleri ve Talafll› ‹malat Sektörü çal›-
flanlar› olmak üzere göz taramas› yap›ld›. 

‹kmal Teknik A.fi yetkilileri, Dünya Göz

Hastanesi’nin gezici klini¤inin  günde or-
talama 155 kiflinin ücretsiz göz taramas›n›

gerçeklefltirdi¤ini ve
aralar›ndan göz ame-
liyat›na ihtiyac› olan
hastalar›n belirlene-
rek, ‹kmal Teknik A.fi.
taraf›ndan tüm mas-
raflar› karfl›lanarak
ameliyat ettirildi¤ini
belirttiler.
‹kmal Teknik A.fi.
Halkla ‹liflkiler So-
rumlusu Ceylan Bafl-
yi¤it, sosyal sorumlu-
luk bilinci ile gerçek-
lefltirilen ve yo¤un ilgi
gören çal›flman›n

di¤er OSB ve KOB‹’lere de örnek olmas›n›
umduklar›n›, ayn› çal›flmay› OST‹M’de
gelecek y›llarda da sürdüreceklerini söy-
ledi. 

Kimya Mühendisi At›l›m Üniversitesi 
Endüstriyel ‹liflkiler Ofisi Yöneticisi / sbalku@atilim.edu.tr

Dr. fiaziye BALKU

Ü
lkemizde ve dünyada son
y›llarda en çok konuflulan
konular aras›nda küresel

›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i gel-
mektedir. Bu konuda kongreler
yap›lmakta, seminerler düzen-
lenmekte devletler bir araya ge-
lerek çözüm yollar› araflt›rmak-
tad›r. Kuzey yar› kürede buzulla-
r›n erimesi, kurakl›k, s›cakl›k ar-
t›fl›, f›rt›na benzeri do¤al afetler
ve olas› etkileri ile sonuçlar› ko-
nuflulmaktad›r. Küresel ›s›nma,
dünya atmosferi ve okyanuslar›-
n›n ortalama s›cakl›klar›nda be-
lirlenen art›fl için kullan›lan bir
terimdir. Son yüzy›lda normal
de¤erlerinin üzerine ç›kt›¤› belir-
lenmifl ve önlem al›nmamas› du-
rumunda daha da yükselmesi
endiflesi oluflmufltur. S›cakl›k
artmas›n›n sonuçlar›ndan biri de
tar›m ürünlerinin yani g›da
hammaddelerinin üretiminin
olumsuz etkilenmesidir ve açl›k
sorununun büyümesi anlam›na
gelmektedir.

Küresel ›s›nmadan atmosfer-
de sera gazlar› düzeyinin artma-
s› sorumlu tutulmaktad›r. Sera
gazlar› aras›nda yer alan su bu-
har›n›n bu konuda bir etkisi ol-
mamakta, ancak karbon dioksit
(CO2), metan (CH4), nitrus ok-
sit (N2O), hidroflorokarbonlar
(HFC), perflorokarbonlar (PFC)
ve kükürt hegzaflorid (SF6) gü-
neflten gelen radyasyonun yan-
s›mas›n› engellemekte ve ›s›s›n›
tutarak yerkürenin normalden
fazla ›s›nmas›na neden olmakta-
d›r. Bu gazlar›n aras›nda nicelik
olarak en büyük pay karbondi-
oksite aittir. Her ne kadar at-
mosferdeki karbondioksit, litos-
fer yüzeyinde suda çözünerek
ve yeflil bitkilerin fotosentezi ile
atmosferden uzaklaflsa da sana-
yi devriminden bu yana emis-
yonlar›n çok artmas› nedeniyle
bu do¤al mekanizma yetme-
mekte, atmosferde bu gaz›n
oran› gittikçe artmaktad›r.

Atmosferde sera gazlar›n›n
gittikçe yükselmesi Birleflmifl
Milletleri harekete geçirmifl ve
Montreal Protokolünce al›nmas›
gereken önlemlerde baflar›l› olu-
namamas› nedeniyle 11 Aral›k
1997 y›l›nda Kyoto’da bir pro-
tokol düzenlenerek devletlerin
onay›na sunulmufltur. Esas itiba-
r›yla emisyonlar›n s›n›rland›r›l-
mas›n› getiren ve emisyon tica-
retinin bafllang›c› say›labilecek
bu protokol, sera gazlar› emis-
yonunda en büyük paya sahip
olan ABD’nin onaylamamas› ile
ifllevini yerine getirememifl an-
cak Rusya’n›n imzalamas› ile
2005 y›l›nda hayata geçmifltir.
Protokolü imzalamayan ülkeler-
den biri de Türkiye’dir. Ancak
Türkiye’nin nedenleri biraz da-

ha farkl›d›r. Protokolde sera ga-
z› emisyonunda ön s›ralarda yer
alan ülkelerin baz y›l›na oranla
veya dönem yüzdesi olarak s›-
n›rlama veya indirim taahhü-
dünde bulunmas› istenilmekte-
dir. Henüz kalk›nma sürecini ta-
mamlamam›fl ve kirletici oranla-
r› di¤er geliflmifl ülkelerin alt›nda
olan ülkemizin benzer taahhüt-
ler alt›na girmesi sanayi gelifli-
mimizi yavafllataca¤› endiflesi ile
protokolün imzalanmas›ndan
kaç›n›lm›fl ve belirsiz bir durum-
da kal›nm›flt›r. Sonuç olarak ül-
kemiz sanayileflme ve yaflanabi-
lir bir çevre aras›na s›k›flm›fl gö-
zükmektedir. Sürdürülebilir kal-
k›nma sözcü¤ü bu noktada ta-
n›mlanmaktad›r. Kalk›nmadan
vazgeçmeden ama kalk›nma
için çevreyi feda etmeden, de-
delerimizden ald›¤›m›z dünya
miras›n› torunlar›m›za da b›ra-
kabilmek ve onlara da kalk›nma
f›rsat› verebilmektir. 

Sera gazlar› emisyonunda en
büyük pay karbondioksite aittir
ve kifli bafl›na karbondioksit
emisyonunda dünyada 71., top-
lam karbondioksit emisyonunda
21. s›rada bulunmaktay›z. Küre-
sel ›s›nmada bizim de pay›m›z›n
oldu¤unu, di¤er ülkelerin önlem
almas› ve bizim önlem almama-
m›z durumunda bu pay›n gittik-
çe artaca¤› gerçe¤ini ve Kyoto
protokolü imzalans›n imzalan-
mas›n sera gazlar› emisyonu ko-
nusunda önlem almaya bir an
önce bafllamam›z gerekti¤ini
unutmamal›y›z. Konuya bir de
madalyonun di¤er taraf›ndan
bakal›m. Karbondioksit emisyo-
nunun bafll›ca kayna¤› enerji
üretiminde fosil yak›tlar›n kulla-
n›lmas›d›r. 1997 y›l›ndan bu-
güne kadar olan ithalat›m›za
bakt›¤›m›z zaman en fazla
dövizin mineral yak›t ve ya¤lara
harcand›¤›n› görmekteyiz. 2006
y›l›nda ithalat›m›z›n % 20,7’sini
bu fas›l oluflturmufl ve s›rf bu
yak›tlar için söz konusu y›lda
28,86 milyar dolar yurtd›fl›na
ödenmifltir. Bu miktar›n y›llar
geçtikçe artaca¤› da kaç›n›lmaz
bir gerçektir. Enerji üretim ve
tüketiminde al›nacak önlemlerle
birlikte, geliflen teknolojileri
takip etmek, uygulamak ve
giderek teknoloji gelifltirmek
ekonomimiz ve sanayimiz için
önemli bir aflama olacakt›r.
Enerji konusunda yeni tek-
nolojiler çevre bilinci ile gelifl-
tirilmektedir. Avrupa Birli¤i de
konuya bu flekilde bakmakta,
araflt›rma ve yat›r›mlar›n› bu
flekilde yönlendirmektedir. Uy-
gun teknolojilerin gelifltirilmesi
ve kullan›lmas› hem kalk›n-
mam›z hem de çevreyi
korumam›z, k›saca sürdürülebilir

Küresel ›s›nma ve iklim 
de¤iflikli¤i; Kyoto Protokolü

‹kmal Teknik’ten bir ilk

GÖZ SA⁄LI⁄I GÜNLER‹GÖZ SA⁄LI⁄I GÜNLER‹

G‹MAT OTEL ifl
dünyas› için yenilendi
AAnkara G‹MAT OTEL, ifl dünyas›n›n

konaklama, toplant› ve benzer
sosyal taleplerini yan›tlamak üze-

re bafltan sona yenilendi.  Otel ortakla-
r›ndan Neslihan Sabuncu, Ostim  G‹-
MAT ve ‹vedik sanayilerinin geliflimin-
den dolay› konaklama, toplu ye-
mek ve firma toplant›lar› için
do¤acak talebi düflünerek oda
kapasitesini 104’e ç›kard›kla-
r›n›, 150 kiflilik bir
toplant› salonu olufl-
turduklar›n› ve resto-
ran kapasitelerini de
200 olarak art›rd›kla-
r›n› anlatt›.

Sabuncu, firmalar
ve ifl dünyas›na yönelik olarak her türlü
toplant›lara, ‹nternet  Fax ve benzeri
hizmetlere önem verdiklerini belirte-
rek,  “Otelimizin bulundu¤u konum no-
tere, bankalara ve sanayi yerleflkelerine
yak›n oldu¤undan ifl adamlar› için bü-
yük bir avantaj sa¤l›yor. Ayr›ca G‹MAT
toptanc›lar sitesi, ‹vedik, fiaflmaz ve Os-
tim bölgelerine çok yak›n mesafedeyiz”
dedi.

Ülke ekonomisini kalk›nd›ran sanayi
ve pazarlama sektör orta ve üst düzey
çal›flanlar›na güven ortam› içinde ko-

naklama ve toplant› hizmeti vererek
katk›da bulunmak istediklerini anlatan
Sabuncu flunlar› söyledi:

“Otelimiz bir aile flirketidir ve hedef-
ledi¤imiz hizmette müflterilerimizin te-
miz ve güvenli bir ortamda kendilerini
evlerinde ki gibi rahat ve samimi his-

settirmek ve tüm ihtiyaçlar›na hitap
etmektir. Otelimiz yukar›da belirtti-
¤imiz 4 adet sanayi bölgesine çok

yak›nd›r. Sonra flehir
otelcili¤ine göre daha es-
nek ve samimi bir ortam

vard›r. Yönetimle Misafir-
lerimiz aras›nda  bire bir
iliflki söz konusudur.”  
KAPAS‹TE: Otelimiz

36 adet 1 kiflilik, 65 adet 2 kiflilik ve 3
adet ilave yatak ile 5 kifliye kadar ayn›
odada konaklama imkân› verebilece¤i-
miz toplam 104 oda kapasitelidir. Mo-
dern flekilde haz›rlanm›fl odalar›m›z›n
25 adedi Klimal› olup tümü; Uydu TV,
mini bar, telefon, 24 saat s›cak sulu dufl
ve saç kurutma makinesi ile donat›lm›fl-
t›r. Ayr›ca 24 saat oda servisi mevcut-
tur. Toplant› salonumuz 100 kifli kapa-
siteli olup, projeksiyon ve ses sistemi ile
her türlü toplant› ve organizasyon için
hizmetinize sunulmufltur.
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TTMMOB Makine Mühendis-
leri Odas›’n›n düzenledi¤i
4. Demir Çelik Kongresi

Karabük’te yap›ld›. Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Emin Koramaz,
özellefltirme uygulamalar›yla
“sosyal devlet” yap›s›ndan uzak-
lafl›l›rken, ayn› zamanda halk›n
vergileriyle oluflturulmufl ve 84
y›ll›k Cumhuriyet döneminin bi-
rikimi olan varl›klara el konul-
du¤unu söyledi.  TMMOB Maki-
na Mühendisleri Odas› taraf›n-
dan 2001 y›l›ndan bu yana iki
y›lda bir gerçeklefltirilen Demir
Çelik Kongrelerinin 4’üncüsü
Karabük Üniversitesi’nde ger-
çeklefltirildi. Koramaz, kongre-
nin aç›l›fl›nda önce özellefltirme-
ler ve ERDEM‹R özellefltirmesi-
ne de¤inerek, flunlar› söyledi: 

“Odam›z özellefltirme uygula-

malar›n›n temel hedefini, ülke-
mizin kendi kaynaklar›n› kullan-
ma, gelece¤ini planlama ve eko-
nomisini yönlendirme ifllevlerin-
den ar›nd›r›lmas› olarak yorum-
lamaktad›r. Özellefltirme uygu-
lamalar› ile bir yandan sa¤l›k,
sosyal güvenlik gibi alanlar tica-
rete aç›larak devlet sosyal görev-
lerinden ar›t›l›rken, di¤er yan-
dan da halk›m›z›n vergileri ile
yarat›lan ve 84 y›ll›k cumhuriyet
döneminin birikimi olan entegre
endüstri tesislerimize el konul-
maktad›r. 

Özellefltirmeden elde edilen
gelirler, iç borçlar›n faizlerinin
bir bölümünün ödenmesine bile
yetmemektedir. Bir anlamda ül-
kemizin sanayi alt yap›s› ve
üretim yetene¤i de bitirilmek-
tedir.”

‹‹
stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler Odas›
(‹SMMMO) Türkiye’de faali-

yet gösteren yabanc› yat›r›mc›la-
r›n elde etti¤i ve ülkelerine ak-
tard›¤› kar›n son y›llarda h›zl› bir
art›fl gösterdi¤ini bildirdi.

‹SMMMO’nun “Türkiye’deki
Yabanc›-Kar Transferleri” konulu
raporuna göre; son

4.5 y›ll›k dönemde yap›lan
kar transferi toplam› 5 milyar
150 milyon dolara ulaflt›. Söz ko-
nusu tutar, geçmifl 12 y›ldan ya-
p›lan transfer toplam›n›n yüzde
60 üzerinde gerçekleflti. 

Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler ve Yeminli Mali
Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜR-
MOB) Genel Baflkan Yard›mc›s›
ve ‹SMMMO Baflkan› Yahya Ar›-
kan, konuya iliflkin de¤erlendir-
mesinde “Yabanc› sermayenin
Türkiye’ye yönelmesinin en te-
mel nedeni büyüme potansiyeli-

ne ba¤l› olarak kar marjlar›n›n
geliflmifl ülkelere göre daha yük-
sek olmas›” dedi. 

Araflt›rmalara göre, firmalar›n
ev sahibi ülkeye getirdikleri ser-
mayenin, uzun dönemde d›flar›
transfer ettikleri sermayeden kü-
çük kald›¤›n› belirten Ar›kan,
“Türkiye’de de s›f›rdan bir yat›-
r›m yapmak yerine var olan ifllet-
meleri almay› tercih eden yaban-
c› yat›r›mc›lar›n, kâr transferle-
rinde art›fl flimdiden bafllad›” de-
¤erlendirmesinde bulundu. 

Ar›kan, yabanc› yat›r›mc›lar›n
genellikle iç pazara dönük üre-
tim yapan yat›r›mlara yöneldi¤i,
bunun da ciddi kâr beklentileri
oldu¤una dikkat çekerek, flu
uyar›y› yapt›: 

“Benzer durum Türkiye için
de söz konusu. Türkiye’ye daha
çok özellefltirmeler ve özel sek-
tör flirketlerinin sat›n al›nmas›
yöntemiyle giren yabanc› flirket-

lerin tercihini iç pazar›n potan-
siyeli belirledi. Baflka bir ifadeyle
özellefltirilen Telekom,  sat›lan
bankalar döviz kazand›r›c› bir
üretim alan› de¤ildir. Türkiye bu
konuda planlama ve yönlendir-
meye dayal› politika belirlemek
ve uygulamak zorundad›r.” 

Ali Emrah ÖZER
‹nsan Kaynaklar› Uzman› 

OST‹M ‹stihdam Ofisi

Kelebek etkisi

Ç
o¤u insan›n hayat›nda pusula görevi görüp,
zihnindeki ›fl›¤› yakmaya yard›mc› olan çe-
flitli araçlar vard›r. Bize yol gösteren, bazen

bir kitap, bazen bir film bazen de sadece bir
cümle olabilir. Kaynak ne olursa olsun yeni karfl›-
laflt›¤›m›z bu fikir, bize daha önce göremedi¤imiz
bir bak›fl aç›s› kazand›r›p içimizi, hofl, yarat›c› ve
heyecan verici duygularla doldurur. Bu yaz›da da
dünyay› alg›lay›fl›mda bana yard›m› olan bir teori-
den bahsetmek istedim. Asl›na bakarsan›z bu ko-
nu son dönemde çok popüler oldu. Üniversiteler-
de derslere konu olup, gazetelerde köfle yaz›lar›
yaz›ld›. Bunlar›n d›fl›nda ad›na Hollywood’da iki
film ve benzer konularda çeflitli televizyon dizileri
çekildi. Konunun ad›na gelince ‘’Kaos Teorisi’’
ya da daha bilinen ismiyle Kelebek Etkisi’nden
bahsediyorum. 

Her fley 60’l› y›llar›n bafl›nda Edward Lorenz
isimli bir meteorologun basit bir meteoroloji mo-
deli kurmas›yla bafllar. Lorenz,  hava durumunu
analiz etmek için kulland›¤› bilgisayar benzeri ci-
haz›nda hesaplamalar yaparken, bafllang›ç verile-
rinde yap›lan çok küçük bir de¤iflikli¤in (1/1000)
sonuç üzerinde çok büyük farklara yol açt›¤›n›
gözlemler. Ve yapt›¤› araflt›rma sonucunda;
Amazon Ormanlar›'nda bir kelebe¤in kanat ç›rp-
mas›’n›n, Avrupa'da f›rt›na kopmas›na sebep ola-
bilece¤i gerçe¤i ile karfl›lafl›r. Lorenz’in ortaya ç›-
kard›¤› bu teori, asl›nda dünyan›n ne kadar has-
sas bir denge üzerinde bulundu¤unu gözler önü-
ne serer. 

Peki, asl›nda tamamen hava durumuyla ilgili
olan bu teori neden bu kadar popüler olup, ço¤u
bilim dal› için örnek kabul edildi? Çünkü bu teori
basit bir saptamadan öte, evrenin zekâs›n›n ne
kadar hassas hesaplamalar yapt›¤›n› bizlere gös-
termektedir. Ço¤umuz hayat› ve gelece¤i düflü-
nürken, kendimize has bir mant›k sistemi kurup
yaflad›¤›m›z olaylardan anlaml› sonuçlar ç›kar›r›z.
‹flte bu sonuçlar da bizim vizyonumuzu oluflturur.
Baz›lar›m›z yaflad›¤› olaylar› kadere ba¤lay›p, ha-
yatta her fleyin olaca¤›na varaca¤›n› ve bu dünya-
n›n bir yans›ma oldu¤unu düflünürken baflka bir
kesim de kader diye bir olgunun olmad›¤›n›, ha-
yatta her fleyin kiflinin elinde oldu¤unu düflünür.
Ama bu teorinin benim zihnimde oluflturdu¤u
mant›k hayat›n iki yönü oldu¤udur. Birinci yön
kiflinin hayat›nda kendi kontrolü alt›nda olan bir
yüzdenin bulunufludur. Baflka bir deyiflle hayat›-
m›z›n gidiflat› belli bir ölçüde her gün yapt›¤›m›z
küçük ifllerin toplam›d›r. Di¤er taraftan bakt›¤›-
m›zda ise bizlerin, bireysel olarak d›fl›m›zda geli-
flen büyük bir sistemin küçük parçalar› oluflumuz-
dur. Bu sisteme müdahale etmemiz olanaks›zd›r.
Zaten insan do¤as› gere¤i d›flar›da geliflen olayla-
r› ço¤u zaman fark edemez. Bunun sebebi insan
beyninin çok iyi çal›flan bir süzgeç olmas›ndand›r. 

Baflka bir deyiflle insanlar gündelik hayatlar›n›
sürdürüp, yapt›klar› ifllere konsantre olabilmek
için d›flar›dan gelen uyar›lar›n ço¤unu zihinlerin-
de süzüp, sadece ihtiyaçlar› olan bilgileri ken-
dilerine almalar›d›r. 

Bu yaz›y› sizlerle paylaflmamdaki amaç, mes-
leki ve özel hayat›m›zda amaçlad›¤›m›z hedeflere
giderken yapt›¤›m›z küçük fleylerin bile hayat›m›z
üzerindeki büyük etkisini hat›rlatmakt›. Di¤er
yandan geçmifle bakt›¤›m›zda keflke dedi¤imiz
olaylar›n bile bu günkü bak›fl aç›m›z› oluflturmak-
ta büyük pay sahibi oldu¤unu, bizi biz yapan en
önemli derslerin yapt›¤›m›z hatalar oldu¤unu da
unutmayal›m. Umar›m bu bak›fl aç›s› hedef-
lerinizden uzaklaflt›¤›n›z anlarda size de umut
verir. 

Çünkü amac›ndan uzaklaflan insanlar engel-
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TTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Tahsin Kesici baflkanl›¤›ndaki he-
yet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› dolay›s›yla

An›tkabir'i ziyaret etti. 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tahsin Kesici baflkanl›¤›ndaki heyet, 29
Ekim Cumhuriyet Bayram› dolay›s›yla An›tkabir'i
ziyaret etti. Prof. Dr. Kesici'nin, Ulu Önder Ata-

türk'ün kabrine çelenk koymas›n›n ard›ndan sayg›
duruflunda bulunuldu. Daha sonra, Misak-› Milli
Kulesi'nde An›tkabir Özel Defteri'ni imzalayan Prof.
Dr. Kesici düflüncelerini yazd›.

An›tkabir'deki törene, eski Devlet Bakan› ve Bafl-
bakan Yard›mc›s›, TOBB ETÜ'de ‹ktisat Bölümü'nde
ö¤retim üyeli¤i yapan Doç. Dr. Abdüllatif fiener de
kat›ld›. 

TOBB ETÜ An›tkabir'i ziyaret etti 
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‘K
urumsallaflma’ gü-
nümüzün sihirli
kavramlar›ndan bi-

ri oldu.
Büyük küçük tüm iflletme-

lerimiz uzunca bir süredir ku-
rumsallaflman›n ne kadar
önemli oldu¤unun fark›nda
ve kurumsallaflmak için ça-
bal›yorlar. Hiç kuflkusuz bu
çabay› taktir etmek ve des-
teklemek gerekir. Çünkü bir
iflletmenin müflterileri, ortak-
lar› ve rakipleri taraf›ndan
bir ‘kurum’ olarak alg›lan-
mas› ve böyle görülmesi da-
ha iflin bafl›nda o iflletmeye
önemli bir avantaj kazand›r-
makta.

Ancak kurumsallaflmak
gerçekte nedir? Bir iflletme-
nin hangi durumlarda ger-
çekten kurumsallaflm›fl oldu-
¤unu düflünebiliriz? Örne¤in
bir iflletmenin:

� Bir iflletmenin düzgün
binas›, iyi döflenmifl ofisleri,
s›ra ile dizilmifl p›r›l p›r›l tez-
gahlar› varsa,

� ‹flletmenin iyi bir orga-
nizasyon flemas›, flemadaki
tüm fonksiyonlar için atan-
m›fl personeli varsa,

� ‹flletmenin ISO 9000
vb. bir sertifikas›, anlaml› bir
misyon tan›m› ve vizyonu
varsa,

� ‹flletmenin sürdürülebi-
lirli¤ini sa¤layan müflterileri
ve öz kayna¤› varsa,

� Varsa, bu iflletmenin
art›k kurumsallaflm›fl oldu¤u
söylenebilir mi?

� Kurumsallaflman›n var
oldu¤unun iflaretleri olabile-
cek bu gibi durumlar daha
da art›r›labilir. 

‘Kurumsallaflm›fl’ oldu¤u
kabul edilen ve örnek olarak
gösterilecek bir çok iflletme-
de yukar›da s›ralanm›fl du-
rumlar›n var oldu¤u söylene-
bilir. Bunlar›n bir  ço¤u ku-
rumsallaflma için gerekli ko-
flullard›r.  Ama gerekli olan
bu koflullar ayn› zamanda
yeterli midir? 

‹flte bu noktada bir soru
iflareti ile karfl›laflabiliyoruz.
Çünkü bir çok iflletme görü-
yoruz: Güzel binalar içerisin-
de, düzgün yerlefltirilmifl ma-
kinalar›, iyi yetiflmifl eleman-
lar›, sertifikalar› vb. olan.
Bunlar elbette çok önemli.
Ancak tüm bunlara sahip bir
iflletmenin, çok güçlü ve y›-
k›lmaz görünürken bir gün
aniden y›k›l›p gitti¤ine de ta-
n›k olabiliyoruz.  Buna karfl›-
l›k bu olanaklar›n ço¤una sa-
hip olmayan, eski bir bina
içerisinde yafllanm›fl makina

teçhizatla birlikte, omuz
omuza vermifl iki üç iyi anla-
flan orta¤›n y›llarca varl›klar›-
n› sürdürebildiklerine de ta-
n›k oluyoruz. Her iki duruma
da tan›k oldu¤umuzda bir fle-
yin fark›na var›yoruz: Ku-
rumsallaflma yaln›z bafl›na
yukar›da s›ralanan ve ço¤u
zaman para karfl›l›¤›nda elde
edilebilen olanaklarla sa¤la-
nabilecek bir fley olmamal›.

Baz› iflletmeleri yak›ndan
tan›ma olana¤› buldum: Ge-
lece¤i parlak olan bir sektö-
rel alan yakalay›p o alana
yat›r›m yaparak birden var-
l›kl› bir iflletme haline gelebi-
liyorlar. Bir ihtiyac› önceden
görüp, baflkalar›ndan da da-
ha erken davran›p pazardan
önemli bir pay al›yorlar. Ka-
zand›kça da büyümelerinin
gerekti¤ini düflünüp binalar›-
n› yeniliyorlar, yeni makina-
lar ve elemanlar al›yorlar.
Genel Müdür, Genel Koordi-
natör, CEO atamalar› yap›-
yorlar. Sonra bu atad›klar›-
n›n beklentileri karfl›lamad›-
¤›n› düflünüp onlar› görev-
den al›yor yerlerine yenileri-
ni at›yorlar. Bir süre sonra
da bu yaln›zca birilerinin
hofllanmaya bafllad›¤› bir
oyuna dönüflüyor ve iflin özü
kayboluyor. Zaman geçtikçe
oyunun kurallar› da kendili-
¤inden ve yeniden flekillen-
meye bafll›yor.

Bu arada  eski bir bina
içerisinde yafllanm›fl makina
teçhizatla birlikte, omuz
omuza vermifl iki üç iyi anla-
flan orta¤›n varl›¤› zamana
meydan okurcas›na ve her-
kesi flaflk›na çevirerek
sürüyor. Kurumsallaflmay›
bina, makina teçhizat, per-
sonel ve belgeden ibaret
sand›¤› için kurumsallaflm›fl
oldu¤unu düflünen ve bunun
için büyük paralar harcayan
iflletme sahipleri flaflk›nl›k
içinde ne yapacaklar›n›
bilemezken, iki üç iyi an-
laflan ve birbirlerini tamam-
layan orta¤›n iflletmesi
kurumsallaflma yolunda
emin ad›mlarla iler-
leyebiliyor. 

Tüm bunlardan flöyle bir
ders ç›kar›labilir mi: Kurum-
sallaflma için kaynak ve alt-
yap› gereklidir. Ancak bir
baflka çok önemli fleye daha
gereksinim vard›r. O da
zaman ve sab›rd›r. ‹kinci
üçüncü kuflaklar›n sürece
kat›lmalar›n› sa¤layacak
kadar uzun zaman ve onlara
karfl› gösterilen hoflgörü ve
sab›rd›r.

AAr-ge çal›flmalar›na önem
veren ve bu do¤rultuda
ürün yelpazesini genifl-

leten Lamasan Matbaa, 2008
y›l›nda üretimin bir k›sm›n›
ihraç etmeyi hedefliyor. Faali-
yet gösterdikleri matbaa sek-
töründe kaliteye önem verdik-
lerini ve sunduklar›n› ürün-
lerle kendi markalar›n› olufl-
turduklar›n› kaydeden Lama-
san Matbaa B›çak Lamalar›
Makine ‹malat ‹thalat ‹hracat
Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Ge-
nel Müdürü Ünal Pehlivan, 5
y›l süren Ar-Ge çal›flmalar›n›n
ard›ndan,
1981 y›l›nda
matbaa b›çak-
lar›n›n üretil-
mesi amac›yla ku-
rulduklar›n› belirtti.
Daha sonra ürettikle-
ri yongalama b›çak-
lar› ile kâ¤›t sanayine
de hizmet vermeye
bafllad›klar›n› söyle-
yen pehlivan, b›çak
imalat›n›n yan› s›ra
1982 y›l›nda ihtiyaç
duyulan tafllama tezgâhla-
r› da imal ettiklerini ve bu
alanda bir ilke imza att›klar›n›
ifade ederek, “Makine üreti-
mini; bobin kâ¤›t ebatlama
makinesi, mukavva makas› gi-
bi makinelerin üretimi ile bafl-
latt›k ve b›çak alan›ndaki
ürün yelpazemizi; tütün a¤aç
sanayi, kimya sanayi, ambalaj
ve banknot b›çaklar›n› da içi-
ne alacak flekilde genifllettik”

dedi.

ODTÜ ile Ar- Ge 
çal›flmalar› yap›l›yor 

Ar-Ge çal›flmalar›na önem
verdiklerinin alt›n› çizen Peh-
livan, bilgi birikimini art›rd›k-
lar›n› ve yeni teknolojileri kul-
lanmay› ilke edindiklerini

söyledi. Lamasan ve Vi-
king tescilli markala-

r› ile üretimi sür-
dürdüklerini

ifade

eden Pehli-
van, Lamasan ola-

rak,1996 y›l›nda bo-
bin kâ¤›t ebatlama
makinelerinin Ar-Ge

çal›flmalar›na bafllayarak,
2000 y›l›nda tamamlad›k.
Makine ve ka¤›t sektörüne da-
kikada bin 600 tabaka ka¤›t
kesebilen makineleri kazan-
d›rd›k.Yine 1996 y›l›nda OD-
TÜ Metalürji ve Malzeme Mü-
hendisli¤i bölümü ile Ar-Ge
çal›flmalar›na bafllayarak,Tür-

kiye’de ilk defa sert lehim
(brazing) ile üretilmifl iki
farkl› çelik içeren b›çaklar›
kullan›ma sunduk .

Bu anlamda sektördeki ön-
cülü¤ümüzü devam ettirerek
verimi daha yüksek b›çaklar
üretmek için araflt›rmalar›m›z
devam edecektir’’fleklinde ko-
nufltu. Pehlivan, Lamasan’›n,
ODTÜ  ile yapt›¤› Ar- Ge çal›fl-
malar›n›n sonucunda üretti¤i,
maksimum uzunlu¤u 2 bin 50
mm. olan b›çaklar›n boyunu
y›l sonunda 4 bin 100 mm’ye

ç›kartmay› ve
2008 y›l›nda
üretimin bir
k›sm›n› ihraç
etmeyi hedef-

lediklerini söyledi.
“Metalürji ve Malze-

me Mühendisli¤i Bö-
lümleri için bilyal› de-

¤irmen, h›zl› kat›laflma
maddesi, pers, glove box ve
baflka laboratuar makinele-
ri de üretiyoruz” ifadesini
kullanan Pehlivan, sektö-
rün sorunlar›na da de¤in-

di.  
Sektördeki sorunlar›n ba-

fl›nda maliyetlerin yüksekli¤i
ile Çin mallar› gerçe¤inin gel-
di¤ini vurgulayan Pehlivan,
s›k›flan piyasa koflullar›nda re-
kabete girmeden, üst seviye-
de b›çak ve makine üretimine
a¤›rl›k vererek, gerek iç,
gerekse d›fl piyasalarda
faaliyete devam edeceklerini
dile getirdi.

Lamasan Matbaa
ihracata bafll›yor

‹‹
flletme olarak yasal zorunluluklar›m›z› ve bu
zorunluluklar›n asl›nda firmaya kazand›raca-
¤› verimlili¤i ne kadar biliyoruz?
“Zaten üretimle, ihracatla, istihdamla u¤rafl›-

yoruz bu yasal zorunluluklar da nerden ç›kt›
flimdi? B›rak›n bizi rahat rahat iflimizi yapal›m.”
Keflke her fley son cümleyi söyleyebilece¤imiz ka-
dar rahat ve kolay olsayd›. Rahat rahat iflimize
devam etmek istiyorsak, yapmam›z gerekenleri
atlamamal›y›z. Bunlardan en önemlisi ve asl›nda
yasal zorunluluk olmasa dahi firmam›z›n yap-
mas› gereken ilk fley; ‹fi SA⁄ILI⁄I VE ‹fi GÜVEN-
L‹⁄‹ alan›nda ki tedbirleri almak ve uygulamak-
t›r.

Firman›n yap› tafl›d›r 
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i 

Firma verimlili¤inizi artt›rman›n en kolay ve
en ucuz yoludur. Bir ifl kazas› sonucu bir iflçinin
ifl göremezli¤i, onun yerine baflka iflçi tahsisi ve
bu durumdan do¤an direk ve endirekt masraflar
göz önüne al›nd›¤›nda bir iflgünü kayb›n›n iflve-
rene günlük maliyeti   ortalama 351 YTL dir. (*)
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uygulama ve tedbirleri al-
mada maliyetiniz (sabit ve de¤iflken maliyetler
dâhil; teknik önlemlerin bir defaya mahsus mas-
raflar›, bir defal›k art›r›mlar›n›z, sürekli giderle-
riniz, hukuki zorunluluktan do¤an maliyetler) 

261.356 YTL iken ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uygu-

lamalar›ndan do¤an geliriniz (Iskarta mallarda
% 0,5 azalmas›, Makinelerin çal›flma ve verimli-
lik sürelerinin % 5 yükseltmesi, ‹flgünü kay›plar›-
n› % 1,5 azaltmas›) 1.995.744 YTL olur ki kazan-
c›n›z 1.734.388 YTL’dir. (*) Bu kadar maliyete
katlanmaktan ise ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlem-
lerini alarak verimlili¤imizi artt›ral›m hem de
yasal zorunluluklar› yerine getirmifl olal›m. A¤›r
bedeller ödemek yerine uyan›k kal›n ve önlem-
lerinizi baflta al›n.

Ostim E¤itim Koordinasyon 
‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Temel E¤itimi 
16-17 Kas›m 2007 
Bilgi ve Kay›t için: 385 73 13
(*) Kaynak:TeamPrevent

Korkulu rüya görmektense uyan›k kalmak iyidir

Eyvah… Yasal Zorunluluk-lar…
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Levent B.ER‹BOL
Eribol Mühendislik Dan›flmanl›k / levent.eribol@eribol.com.tr

“Desteklemek için icat 
ç›karanlar aran›yor”

TTürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) organizatörlü¤ünde düzen-
lenen; Bölge ve Komflu ülkelerde ya-

flayan ve Türkçe konuflan giriflimcilerin
Türkiye ile ticari ba¤lar› güçlendiriliyor. 

Konuya yönelik olarak Giriflimcilik E¤i-
tim Program› düzenlendi. Programda Os-
tim Yat›r›m A.fi. Proje Koordinatörü Ab-
dullah Çörtü, Ostim’i anlatan bir sunum
yapt›.  TOBB salonundaki toplant›da Çör-
tü, Ostim’in yat›r›mc›lar ve giriflimciler
aç›s›ndan önemini vurgulad›. ‹fladamla-
r›ndan bir grup daha sonra ilgilendikleri
sektör firmalar› ile ikili görüflmeler yap-
mak üzere Ostim OSB’yi de ziyaret ettiler.

Ziyaretçiler plastik sektöründen Kent Plas-
tik, Opisan ile ‹fl makinalar› ve Tar›m alet-
leri sektöründen On-ifl Makine ve Dadafl
Torna’y›,  Metal ‹flleme ve Ahflap ‹flleme
sektöründen ise Emsi Metal, Miksan Ma-
kine ve H›zal firmas› yetkileri ile görüfltü-
ler.  

Ankara Ticaret Odas› ve KOSGEB’in de
yer ald›¤› organizasyona Azerbaycan, Bos-
na Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Irak,
‹ran, Kazakistan, K›rg›zistan, Kosova,
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti, Makedon-
ya, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rus-
ya, Tacikistan ve Ukrayna’dan Türkçe
konuflan ifladamlar› kat›ld›. 

B
irço¤umuz küçükken ve hatta
yetiflkin birer bireyken bile
“bafl›m›za icat ç›karma” diye

azar iflitmiflizdir. 
Galiba eskiden icat ç›karanlara iyi

gözle bak›lm›yordu. Acaba hala öyle
mi? 

Genelleme yapmak için elimde
bir bilgi yok fakat en az›ndan bir ku-
rum böyle düflünmüyor. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Arafl-
t›rma Kurumu (TÜB‹TAK), ülkemiz-
de icat ç›kar›ls›n, yenilik yap›ls›n di-
ye çok çeflitli ve cazip teflvikler veri-
yor. ‹cad›n ne oldu¤unu biliyoruz,
bir fleyi ilk defa yap›lmas›. Peki yeni-
lik? Yenilikten kas›t, firman›zda
mevcut bir ürünün önemli oranda
gelifltirilmesi, piyasada mevcut biri
ürünün gelifltirilmesi ya da ülkemiz-
de olmayan bir ürünün gelifltirilmesi
olabilir. Ayr›ca, maliyet düflürücü ve-
ya standart/kalite yükseltici teknolo-
jilerin gelifltirilmesi de yenilik say›l-
maktad›r. 

Ülkemizde icat ç›karan firmalara
ve genç giriflimcilere TÜB‹TAK de-
¤iflik bafll›klar alt›nda %75’e varan
oranlarda hibe yani geri ödemesiz
destekler veriyor.

Bu desteklerden k›saca bahset-
mek istiyorum.

KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Deste¤i;
ad›ndan da belli oldu¤u üzere, daha
önce Ar-Ge yapmam›fl, hiç destek
almam›fl ya da en fazla bir kere des-
tek alm›fl firmalar›n Ar-Ge yapmalar›
ve bu çal›flmalar› için destek almalar›
için bafllat›lm›flt›r. Yap›lan harcama-
lara 300.000YTL’ye kadar %75’ine
destek verilmektedir. Ar-Ge giderleri
hariç, bu desteklerden faydalanmak
için firmalar uzman dan›flmanlardan
destek almak isterlerse TÜB‹TAK
bu hizmeti de desteklemektedir.

Sanayi Ar-Ge Deste¤i, 1997’den
beri devam eden bir destektir. Yap›-
lan de¤iflikliklerle yapt›¤›n›z yenilik
çal›flmalar›n›n %60’a kadar›na hibe
verilmektedir. Bu destek ile proje sa-
y›s› ve bütçe s›n›r› olmaks›z›n, her
projeniz için milyonlarca dolar des-
tek alman›z mümkündür. 

Teknogiriflim deste¤i, di¤erlerin-

den farkl› olarak genç giriflimciler
için bafllat›lm›fl bir destektir. Üniver-
site ve sonraki derecelerden herhan-
gi birinin son s›n›f›nda ya da bitireli
5 y›l› aflmam›fl ve Ar-Ge projesi olan
genç giriflimcilere 100.000YTL’ye
kadar harcamalar›n›n %75’i oran›n-
da hibe verilmektedir.

Bu destekler ile icat ç›karman›z
için gerekli personel, malzeme, ma-
kine, ekipman, teknik hizmet al›mla-
r›, dan›flmanl›k gibi ihtiyaçlar›n›z
desteklenmektedir. Ayr›ca genç giri-
flimcilerin ofis giderleri de desteklen-
mektedir. 

Bu geri ödemesiz desteklerin yan›
s›ra 1.000.000$’a kadar y›ll›k mali-
yeti yaklafl›k %3 olan proje bittikten
sonra 1 y›l ödemesiz olmak üzere 4
y›l vadeli krediler de bulunmaktad›r. 

Kredi fleklindeki destekler bir ter-
cih meselesidir cazip bulabilirsiniz
ya da bulmazs›n›z. Fakat hibeler bir
hak etme meselesidir. E¤er uygun
projeleriniz ve harcamalar›n›z varsa
bu destekleri ihtiyac›n›z olsa da ol-
masa da almak zorundas›n›z. Çünkü
rakipleriniz al›yor olabilir. Bu bir ih-
tiyaç meselesi de¤il bir hak etme
meselesidir. Arçelik, Vestel, Ford,
Siemens ve daha yüzlerde büyük fir-
ma bu desteklerden sonuna kadar
faydalanmaktad›rlar. ‹htiyaçlar› oldu-
¤u için de¤il hak ettikleri için, bu
destekler olmadan y›lda 10 proje
yapabilecekken, bu desteklerle 20
proje yapabilmek için faydalanmak-
tad›rlar.

2006 y›l›na kadar toplam 1100’ü
KOB‹ olmak üzere 1400 civar› fir-
ma bu desteklerden faydaland›lar.
Bu say› her geçen gün artan bir h›z-
la ço¤almaktad›r. 

Bugünkü dünyada art›k sadece iki
seçenek kald›, bilgiyi ya üretecek-
siniz ya kullanacaks›n›z. Unutmay›n
bilgiyi üretmeyenler, üretenlere
mahkum kalacaklar.

Büyüyebilmek için, daha çok ürün
satabilmek için, daha çok ihracat
yapabilmek için, Ar-Ge yap›n ‹CAT
ÇIKARIN. 

Art›k icat ç›karanlar› sevenler var.
TÜB‹TAK ve Ar-Ge destekleri var. 

EAG Demir büyüme
hedeflerine ulafl›yor

DDemir-Çelik sektöründe 20. y›-
l›na ad›m atan Ostim firmala-
r›ndan EAG Demir ekonomi-

deki istikrar› da f›rsat bilerek büyü-
me yolunda ilerlemeye bafllad›.
2007 hedeflerini de revize eden
EAG Demir, ‘para kaybetmeyi, iti-
bar kaybetmeye’ tercih ediyor.

Demir konstrüksiyon imalat sa-
nayinde 1988 y›l›nda faaliyetlerine
bafllamas›na karfl›n, sosyo-ekono-
mik koflullar› göz önünde bulundu-
rarak demir-çelik sanayinde pazar-
lama ve sat›fl faaliyetlerine a¤›rl›k
veren EAG Demir Sanayi ve Ticaret
A.fi., büyüme yolunda ad›mlar at-
maya devam ediyor. Sektörde ge-
çen 20 y›l içerisinde güvenilirli¤e,
ürün çeflitlili¤ine ve kaliteye önem
vererek sektörde kal›c› ve baflar›l›
bir hale geldiklerini belirten EAG
Genel Müdürü Özgür Bayraktar,
firma olarak 30 personeli,  2 bin
metrekarelik tesisleri ve 6 adet gezer
vinç ile hizmet verdiklerini anlatt›. 

Yeni yat›r›mlara 
ad›m at›ld›
Sektörde geçen y›llar boyunca

sürekli kriz ortam› gördüklerini di-
le getiren Bayraktar, “Ekonomik ik-
lim ço¤unlukla bir kriz mevsimi
olarak hüküm sürmektedir. EAG
Demir olarak bizler bu flartlar alt›n-
da do¤duk, büyüdük, gelifltik ve ol-

gunlaflt›k. Genel hedeflerimiz d›-
fl›nda konjonktrüel hedeflerimize
a¤›rl›k vererek dinamik ve esnek
bir bünye yaratmaya çal›flt›k. Bu
ba¤lamda 2006 y›l› di¤er y›llara k›-
yasla daha istikrarl› ve baflar›l› geçti
diyebiliriz. Büyümeye yönelik ge-
nel hedeflerimize ilgi gösterebilme
f›rsat› bulduk” dedi. Zorunlu koru-
mac› politikalardan bir nebze s›yr›-
larak yeni yat›r›mlara yöneldikleri-
nin de alt›n› çizen Bayraktar, “‹leri-
yi görebildi¤imiz oranda risk ala-
bildik, di¤er bir deyiflle mikro dü-
zeyde makro ekonomiye katk› sa¤-
layacak baflar›l› bir piyasa oyuncu-
su gibi davranabildik. Sermaye ya-
p›m›z› güçlendirerek ciro ve sat›fl
kapasitesi olarak hedeflerimizi ya-
kalad›k” diye konufltu.  

“Müflteri memnuniyetini 
kolay kazan›mlara 
tercih ettik”

Bayraktar, 2007’nin ikinci çey-
re¤inde hedeflerin konjonktüre
göre revize ettiklerini de anlatt›.
Birincil hedeflerinin ‘önce insan’
oldu¤unu söyleyen Bayraktar, “Bu
anlamda para kaybetmeyi itibar
kaybetmeye; personel mut-
lulu¤unu flirket karl›l›¤›na; müflteri
memnuniyetini kolay kazan›mlara
tercih ettik” dedi. 

Türkçe Konuflan
‹fladamlar› Ostim’i gezdi

Bayraktar
Ailesi
EAG’yi
birlikte
yönetiyor
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CCNR Holding kuruluflu olan
Sine Fuarc›l›k A.fi. taraf›n-
dan, M‹B - Makine ‹malatç›-

lar› Birli¤i, Sektörel Tan›t›m
destekleri ve Alternatif Ya-
y›nc›l›k iflbirli¤i ile 22 – 25
Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda CNR Expo’da-
ki F- Endüstri Fuar›,
endüstrinin tüm kolla-
r›n›n ayr›lmadan bir
araya geldi¤i tek fuar konumun-
da. 

EF-Endüstri Fuar›’na toplam üç
salonda yerli ve yabanc› 250 fir-
ma kat›l›yor. 

Son y›llarda, artan kapasite
kullan›m› ve ihracat rakamlar› ile
dünya standartlar›n› yakalayan;

otomotiv, beyaz eflya, makine
imalat, tar›m ve ifl makineleri, ha-

vac›l›k ve savunma, gemi ima-
lat ve inflaat sanayinin, gücü-

ne güç katacak makine
gruplar› ve endüstriyel do-

nan›m ürünleri Endüstri
Fuar›nda yer alacak. 
Fuara Hidrolik&Pnöma-
tik, Endüstriyel Otomas-
yon, Tak›m Tezgâhlar›,

Metal ‹flleme makineleri, Yaz›l›m
ve Tasar›m Mühendisli¤i, Endüst-
riyel El Aletleri, Yüzey ‹fllemler,
Kaynak Makineleri ve Robotlar
Kesintisiz Güç Kaynaklar› Kontrol
Panelleri Ve Panolar› Jeneratörler
Ve Kompresörler Depolama Ve
Raf Sistemleri hizmeti veren fir-

malar kat›l›yor.  EF-Endüstri Fu-
ar› esnas›nda düzenlenecek olan,
akademisyenlerin konuflmac› ola-
rak kat›ld›¤› panel ve konferans-
lar sektörde olan son geliflmelerin
ve projelerin aktar›laca¤› önemli
bir platform olaca¤› belirtiliyor.
Ostim OSB’nin standl› kat›laca¤›
fuarda firmalar›n tan›t›m›na yer
verilecektir. Fuarla ilgili detayl›
bilgiye www.endustrifuari.com
adresinden ulaflabilir. Fuarda yer
almak isteyen firmalar›m›z
afla¤›da belirtilen telefonlardan
da bilgi alabilirler.

‹LET‹fi‹M: CNR HOLD‹NG -
S‹NE FUARCILIK A.fi. 
TU⁄BA ÇET‹NKAYA 

Tel: 212. 465 74 74/2750

KKOB‹ Zirveleri'nin V.si bu y›lda, üretimin ve tica-
retin tüm alanlar›nda yaflad›-
¤›m›z sorunlara çözüm bul-

mak için 13–14 Aral›k 2007 ta-
rihleri aras›nda Grand Cevahir
Hotel ve Kongre Merkezi' nde
"BÜYÜME VE KALKINMA ‹Ç‹N
KOB‹ STRATEJ‹LER‹" ana tema-
s› ile gerçekleflecek. 

TOSYÖV, TOBB, KOSGEB iflbirli¤i
ile yap›lacak olan zirvede, AB sürecine uyumda; ye-
rel, küresel bazda sürdürebilir rekabet gücü kazana-
rak büyüme ve kalk›nmada kal›c› baflar›y› yakalama-
lar› için KOB‹'lerin yapmas› gerekenleri de derinle-
mesine irdelemeyi planlan›yor.  

Zirve; TÜB‹TAK, REKABET KURUMU, Türk Patent
Enstitüsü, Devlet Planlama Teflkilat›, Hazine Müste-
flarl›¤›, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, MPM, ‹GEME gibi
kamu kurumlar›, üniversiteler, TAYSAD, BEYSAD,
OSD,PAGEV vb. gibi sektörel kurulufllar ve Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri
(KSS), Teknoparklar, Serbest Bölgeler, Sanayi ve Ti-
caret Odalar›, S‹AD'lar ve TESK, KALDER, TBD, TBV,
‹KV gibi sivil toplum kurulufllar›n›n kat›l›m› ile KO-
B‹'lerimizi bir araya getirerek, etkileflimli genifl bir

kat›l›m›n olmas›n› sa¤layacak. 
Ostim OSB’nin standl› kat›laca¤› zirvede, KO-

B‹’lerimizin sorunlar›na da yer ve-
rilecektir. Zirveye kat›lmak iste-
yen üyelerin; www.kobizirve-
si.org.tr adresinden ya da (216)
347 56 56 numaral› telefondan
bilgi alabilecekleri belirtildi. 

OST‹M de Z‹RVE’ye kat›l›yor

OTURUM BAfiLIKLARI 
� KOB‹'ler ve S›nai Mülkiyet Haklar›
� KOB‹'ler ve Standartdizasyon 
� Finansman-1
� Finansman-2

KOB‹'ler ve Biliflim
� KOB‹'ler, Ar-Ge ve ‹novasyon 
Büyüme ve Kalk›nma için KOB‹ Stratejileri
� Kümelenme
� KOB‹'ler ve ‹hracat
� KOB‹'lere Yönelik Devlet Destekleri
� Türkiye'de AB destekli KOB‹ Programlar›
� KOB‹'ler, Çevre ve Enerji.

V. KOB‹ Zirvesi Program›

Makine ve Otomasyonun 
gövde gösterisi Endüstri Fuar›’nda

TTÜYAP Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi. ve PAGEV
Türk Plastik Sanayiciler, Arafl-
t›rma, Gelifltirme ve E¤itim

Vakf› iflbirli¤i ile haz›rlanan PLAST
EURASIA ‹STANBUL 2007,   17.
Uluslararas› ‹stanbul Plastik Endüst-
risi Fuar› 5 – 9 Aral›k 2007 tarihleri
aras›nda düzenleniyor. ‹stanbul Ka-
uçuk 2007 4. Kauçuk Endüstrisi Fu-
ar› ile efl zamanl› olarak organize
edilen fuar, ‹stanbul Beylikdüzü’nde
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenleniyor.  Plastikte potansiyel bir
pazar olan ülkemiz ve komflu ülke sanayicilerinin
plastik, kauçuk ve plastik ambalaj sanayine dö-
nük yat›r›mlar› için uygun teknoloji, makine ve
malzemeyi topluca tan›ma, k›yaslama ve seçim-
lerine olanak tan›yan PLASTEURASIA ISTAN-
BUL 2007 Fuar›’nda; dünyadaki en son teknolo-

jik yenilikler “makine, hammadde, endüstrideki
ara mallar ve mamul maddeler ” yan› s›ra hid-
rolik ve pnömatik ekipmanlar› da yer alacak. 
Türkiye’nin ve Avrasya bölgesinin en önemli

ve en kapsaml› etkinli¤i olan fuara
geçti¤imiz y›l Türkiye hariç 42 ülke-
den 1050 firma ve firma temsilcili¤i
kat›ld›. Fuar, 64 ülkeden toplam
25.120 ilgili taraf›ndan ziyaret edil-
di.  Ostim OSB’nin de bölge firmala-
r› ile birlikte ortak kat›l›m yapaca¤›,

ana salonda, OST‹M stand› içerisin-
de, firmalar için 10’ar m2’lik alanlar ayr›l-

d›¤› belirtilirken, stand dekorasyonu, hostes ve
tercüman hizmetlerinin fiyata dahil edilece¤i
kaydedildi. Fuara kat›lmak isteyen OST‹ML‹ fir-
malar OSB fuar biriminden detayl› bilgileri
alabilir. 

‹letiflim: Derya Erdo¤an 385 50 90–1315

PLASTEURASIA 2007

Teknoloji Günlü¤ü
Ümit GÜÇLÜ

‹nternet ve rekabet
üstünlü¤ü

G
eliflen teknoloji, de¤iflen dünya bir fleyi
aç›kça ortaya koyuyor; Günümüzde ifl
dünyas›, bugüne kadar hiç olmad›¤› ölçü-

de gelece¤ini planlamak zorunda. Gelecekteki
riskleri bugünden göremeyenler san›r›m bunun
bedelini ileride biraz a¤›r ödeyecekler.

Pazarlama iletiflimi penceresinden ileriye
bakt›¤›m›zda ne görüyoruz? Ne görmeliyiz? Ne-
yi nas›l de¤erlendirip vizyon ve strateji belirle-
meliyiz?

En genel flekliyle; pazarlama iletiflimi; kurum-
sal var oluflunuzla, ürünleriniz ve hizmetlerinizle
herhangi bir flekilde iliflkide bulundu¤unuz ya da
bulunaca¤›n›z kesimlere neler sa¤lad›¤›n›z› an-
latmak için gösterdi¤iniz iletiflim çabalar›n›n tü-
müdür...

Pazarlama iletiflimi bir ‘ikna sürecidir’ ve bu
süreçte her kurum tüketiciye ulaflmay› hedef-
ler..

Tüketiciye, hedef kitleye ulaflmak için firma-
lar›n pazarlama iletiflimi çerçevesinde en büyük
kozu Reklam ve Tan›t›m Faaliyetleridir. Elbette
ki pazarlama iletiflimi sadece reklam ve tan›t›m-
dan ibaret de¤il fakat bu süreçteki en önemli
unsur olarak Reklam’›n yani hedef kitleye ne
söyledi¤inizin alt›n› özellikle çizmek gerekir.

Bugün “Pazarlama ‹letiflimi”nin en önemli
unsuru REKLAM konusunda çok büyük bir de-
¤iflimin yafland›¤› malum… Yayg›n olarak kulla-
n›lagelen, yaz›l›, görsel ve iflitsel iletiflim araçla-
r›n›n tamam›n› birlefltiren ‹NTERNET, h›zl› ha-
reket edip sa¤lam bir konuma yerleflebilen fir-
malar için inan›lmaz bir rekabet üstünlü¤ü sa¤-
lad›.

Rekabet üstünlü¤ünü izah için çok net bir
cümle yakalad›m; “Rekabet üstünlü¤ü, b›çaklar-
la yap›lan bir savaflta ateflli silaha sahip olmak
gibidir”. Bu tan›m çok bar›flç› olmasa da reka-
bet üstünlü¤ünü anlatmakta bence çok baflar›l›.

Televizyonla, gazete-dergilerle, aç›khava rek-
lam uygulamalar›yla, k›saca bildi¤imiz klasik
reklam yöntemleriyle kendini anlatmaya çal›-
flanlar›n karfl›s›nda ‹NTERNET gibi s›n›rs›z bir
‘yeni dünya’y› kullananlar elbette ki rekabet üs-
tünlü¤ü sa¤layacaklard›r.

Her geçen gün de¤iflen internet kullan›m is-
tatistiklerine bak›l›rsa günümüzde hedef kitleyi
en h›zl› ve en ekonomik flartlarda etkileyebile-
ce¤iniz mecra ‹NTERNET… 

‹nternet; 2000’li y›llar›n bafl›nda ‘girilen’ bir
yerdi. Hatta espri konusu bile olmufltur.  Mük-
remin Abi’den bir cümle “Baba sonunda bi ifl
buldum. Bir arkadafl internete girmifl. Ben de
oraya bafllayaca¤›m k›smetse“... Art›k “interne-
te girmek” tabiri kullan›lm›yor. Çünkü internet
bir yaflam alan›… Eskiden ‘sörf yapmak’ vard›,
bugün internet sadece SÖRF’den ibaret de¤il,
art›k s›n›r ve zaman kavramlar›yla engelleneme-
yecek büyük bir güç var ‘ARA’… 

Yaz›m›n sonunda bir kez daha vurgulamak
istiyorum; “Gelece¤imizi planlamak zorunday›z.
Gelece¤imizi planlarken ‹nternet dünyas›nda
‘sa¤lam bir pozisyon’ almak ya da mevcut po-
zisyonumuzu “daha da güçlendirmek” zorunda-
y›z…

Küçük bir not;
Bir istatistik sitesinden derlenmifl verilere gö-

re Türkiye nüfusunun yüzde 21'i internet kulla-
n›yor. Bu yaklafl›k 16 milyon internet kullan›c›s›
demek. 2000-2007 tarihleri aras›nda internet
kullan›m oranlar›ndaki art›fl % 700 olarak görü-
lüyor. Avrupa ülkelerinin birço¤unda ülke
nüfusunun % 50’si internet kullan›yor.
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NNitelikli eleman bulma
konusunda yaflanan s›k›nt›lar›n
bütün sanayicimizin ortak

sorunu oldu¤undan yola ç›kan Ostim
E¤itim Koordinasyon birimi farkl›
projelerle bu aç›¤› kapatmaya
çal›fl›yor. Bu nedenle Ostim, bölgede
en çok ihtiyaç duyulan nitelikli CNC
eleman› yetifltirmeye yönelik bir
program bafllatt›. Ostim E¤itim
Koordinasyon birimi programa iliflkin
aç›klamas›nda flu bilgiyi verdi:

“Endüstri meslek lisesi alan ç›k›fll›,
19–28 yafllar› aras›nda olan
kursiyerlerimiz, S‹EMENS ve FANUC
ünitelerinde hem torna hem de freze
de, teknik resim okuma, malzeme
bilgisi ve AOUTOCAD gibi birçok konu
da uygulamal› olarak e¤itim
görmektedirler. Konu hakk›nda bilgi
almak isteyenler ve personel talep
edenler Ostim E¤itim Koordinasyon
birimine ait 385 73 13 numaral›
telefonla bu isteklerini iletebilir.” 

Okul Sanayi E¤itim Prog-
ramlar› Projesi kapsam›nda
OST‹M OSEP ö¤rencileri
2007–2008 e¤itim ö¤retim
program›na h›zl› bafllad›. Te-
mel mesleki e¤itimin yay›n-
da sosyal ve kültürel geliflim-
lerini sa¤lamak için, yaflam
bilgisi dersi ad› alt›nda ö¤-
rencilere Ostim E¤itim Koor-
dinasyon taraf›ndan organi-
ze edilen, ‹fl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i, 5S, çal›flma ortam›n›n
düzenlemesi, ‹lkyard›m,
NLP-Ö¤renmeyi ö¤reniyo-
rum adl› seminerleri düzen-
lendi.

Ayr›ca, OST‹M E¤itim ta-

raf›ndan, OST‹M OSEP ö¤-
rencileri için kültürel gezi
program› da düzenlendi. Ge-
zi program›nda ilk önce sa-
nayinin dünü-bugününü en
iyi yans›tan, Türkiye'de Ula-
fl›m, Endüstri ve ‹letiflim tari-
hine adanm›fl ilk önemli mü-
ze olan Rahmi Koç Müzesi
gezildi.  Müze müdürü Mine
Türky›lmaz ö¤rencileri müze
hakk›nda bilgilendirdikten
sonra gruplar halinde ö¤ret-
menler eflli¤inde müze gezil-
di. 

Ayn› gün Anadolu
Medeniyetleri Müzesi de
gezildi.

OSEP’te çok yönlü e¤itim

Nitelikli CNC eleman›na
ihtiyac›n›z var m›?

Rulman e¤itim semineri 

YYanl›fl rulman seçimi ve yanl›fl
rulman kullan›m›ndan dolay›
maddi kay›plar› dikkate alan

Ostim E¤itim Koordinasyon birimi
‘rulman e¤itim semineri’ düzenliyor.
“Her y›l rulman için ödedi¤iniz mik-
tar› do¤ru seçim ve kullan›mla nere-
deyse yar› yar›ya düflürebilirsiniz”
ça¤r›s› yapan yetkiler, ilgili iflletme
yetkililerini 22 KASIM da yap›lacak
olan seminere davet ediyor. Semi-

nerde; rulman seçimi, kullan›m›,
kullan›m alanlar›ndaki farkl›l›klar›,
bak›m-onar›m› ve daha birçok deta-
y›n aktar›laca¤› belirtilirken, OST‹M
firmalar›n›n ilgili ustalar›n›, sat›n al-
ma gruplar›n›, mühendislerini, tek-
nik gruplar›n› ve yöneticilerini
seminere göndermesi önerildi. 

Detayl› bilgi ve kay›t için: 
OST‹M E¤itim 

Koordinasyon: 385 73 13

TTIME 4. Uluslararas› Üretim Tek-
nolojileri Fuar› 18 – 21 Ekim
2007 tarihleri aras›nda ‹stan-

bul’da düzenlendi. Ostim OSB Time
2007 Fuar›’na, 378 metrekarelik bir
alanda bölge firmalar› ile birlikte ka-
t›ld›.2. Hall’de bulunan OSB’nin özel
stantl› alan›nda dokuz adet bölge fir-

mas› tan›t›m›n› gerçeklefltirdi. Verimli
bir fuar geçiren kat›l›mc›lar bir sonra-
ki üretim fuar›nda buluflmak üzere ay-
r›ld›lar.  OST‹M OSB’nin tan›t›m stan-
d› da fuarda büyük ilgi gördü. Fuar sü-
resince Ostim’i tan›tan 1000 adete
yak›n broflür, tan›t›c› belge ve OST‹M
rehber CD’si da¤›t›ld›.

Finans Penceresi 
fiefik ÇALIfiKAN

sefikcaliskan@hotmail.com

Avro’nun de¤er 
kayb›na haz›r m›y›z?

Ü
lkemizde dövizin YTL karfl›s›nda de-
¤er kaybetmesi yine ekonomik gün-
demimizin bafl konusu olmaya de-

vam ediyor. Küresel ekonominin reel ve fi-
nans mimarisinde stratejik bir de¤ifliklik ol-
du¤u gündemde yeterince yer almamakta-
d›r. Döviz kurlar›ndaki geliflmeler sebep
de¤il, sonuçtur. Ülkemizde ekonomi yöne-
timi sebebe göre de¤il, sonuca göre hare-
ket ederek her zaman oldu¤u gibi rüzgâr›n
önünde savrulan yapra¤a döndü. Amaçs›z-
ca sadece s›zlanmaktad›r.

Dünya ekonomisinin üretim, yat›r›m,
istihdam, d›fl ticaret, üretken nüfus vb gibi
makro ekonomik olaylar›n›n merkezi özel-
likle son on y›lda belirgin ve mutlak anlam-
da do¤u ve güney Asya’ya kaym›fl ve kay-
maya da devam etmektedir. Öncelikle Ja-
ponya olmak üzere Çin, Hong Kong, Tay-
van, Güney Kore, Endonezya, Malezya
Singapur art›k dünya ekonomisinin a¤›rl›k
merkezi olmaya do¤ru h›zla ilerlemektedir.
Hal böyle iken; AB ve ABD dünya finans
piyasas›n›n ve bu piyasan›n temel araçlar›-
n›n (para birimleri, türev ürünler devlet
tahvili, hisse senedi, hazine bonosu vb)
a¤›rl›k merkezini oluflturmaktad›r. Bu du-
rum, ekonomi aç›s›ndan asimetriktir. Orta
ve uzun vadede bu flekilde devam edemez.
Yani, üretim merkezi Asya’ya kaym›fl iken
AB ve ABD, finans merkezi olarak kala-
maz ve bu bölgelerde üretilen finans ürün-
leri baflat rol oynayamaz. 

Bu nedenle, öncelikle dolar olmak üze-
re ve yak›n zamanda da Avro’nun Asya
para birimleri karfl›s›nda h›zla de¤er kay-
betmesi gerekmektedir. Dolar hem mutlak
anlamda (kurlar›n düflmesi ile) hem de nis-
pi anlamda (dolara verilen faizin düflürül-
mesi ile) devalüe edilmektedir. Ancak, do-
lar›n gerçek sorunu Avro ile de¤il, Asya
paralar› iledir. Dolar bu paralar karfl›s›nda
de¤er kaybetmemekte; tam tersine, bu pa-
ralar dolara endeksli oldu¤u için onlar da
dolar›n de¤er kaybetmesi ile otomatik ola-
rak ya da Japonya’da oldu¤u gibi MB mü-
dahalesi ile suni olarak de¤er kaybetmek-
teler. 

Dolar, de¤er kaybetmesi gereken para-
lar karfl›s›nda de¤il, de¤er kaybetmemesi
gereken Avro ve özellikle bizi ilgilendiren
taraf› ile YTL karfl›s›nda de¤er kaybetmek-
tedir.

Dolar›n de¤er kaybetmesi ve Amerikan
ekonomisinin cari aç›k vermesine ra¤men
Amerika’ya enflasyon transferi oluflma-
maktad›r. Çünkü özellikle Asya ülkeleri pa-

ralar›n›n de¤erlerini otomatik ya da suni
olarak düflürmekte, ihraç mallar›na zam
yapmamaktad›r. Di¤er taraftan Amerikan
d›fl ticaretinin GSMH’s›n›n % 10’una teka-
bül etmesi de dolar›n de¤er kaybetmesinin
enflasyona neden olmas›na engel olmakta-
d›r.

Bu gidiflattan en çok zarar› AB ekono-
mileri görecektir. Çünkü bu ülkelerin eko-
nomilerinin % 30 ‘u d›fl ticarete aç›kt›r.
Ayr›ca, bu ekonomilerin üretti¤i hiçbir
ürün dünyada tekel konumunda de¤ildir.
Baflta Japonya olmak üzere di¤er Asya ül-
keleri AB ülkelerinin üretti¤i tüm mallar›n
alternatifini daha ucuza üretebilmektedir.
Avro’nun yükselmesi nüfusu yafllanm›fl, te-
mel tüketim mallar› olarak (Petrol, do¤al-
gaz) olarak d›fla ba¤›ml›, ekonomilerini is-
tikrarl› flekilde gelifltirmek için mutlaka ih-
racat yapmas› gereken AB ülkelerini yak›n
zamanda s›k›nt›ya sokacakt›r.

fiayet Asya ülkeleri paralar›n› dolara
endeksli olmaktan ç›karmaz ve suni müda-
halelerle paralar›n›n de¤erini düflük tutma-
ya devam ederlerse AB ekonomilerini da-
ralma beklemektedir. Bu nedenle, Av-
ro’nun de¤erinde hem mutlak hem de nis-
pi düflüfl olmas› kaç›n›lmazd›r.

YTL’ye gelince, MB’nin faizleri yüksek
tutmas› enflasyon korkusundan kaynaklan-
mamaktad›r. Ülkemizde orta s›n›f›n harca-
maklar›nda faize duyarl›l›k en alt seviyeye
inmifltir. Çünkü harcanabilir gelir elde et-
mede ve harcanabilir gelirde dramatik dü-
flüler olmufltur. Bu durum; ev, araba, be-
yaz eflya ve kahverengi eflya sat›fllar›nda
gözlenmektedir. Faizlerin yüksekli¤inin ne-
deni baflar›s›z maliye politikas›d›r. Nitekim
baflar›s›zl›k toplanan vergilerdeki düflüfl ve
yap›lan zamlarla kendini somut olarak ifa-
de etmektedir. 2008 y›l›nda faiz d›fl› fazla-
n›n % 5,5 olarak aç›klanmas› da bunun
sonucudur. Ülkemizde faizlerin yüksekli¤i-
nin nedeni, baflar›s›z› maliye politikas› ile
hazinenin borçlanmaya ihtiyaç duymas›d›r.
Faizler yüksek tutulacak ki, ülkeye s›cak
para gelsin ve hazine rahat borçlans›n. 

Sonuç olarak; dünyada dolar›n hem
mutlak(kurda düflüfl) hem de nispi(faizde
düflüfl) anlamda de¤er kaybetmesi gerek-
mektedir. Ancak, dolardan daha dramatik
olarak Avro’nun mutlak ve nispi anlamda
de¤er kaybetmesi gerekir. Asya ülkelerinin
paralar› ise mutlaka de¤er kazanmal›d›r.
K›sa ve orta vadede Avro’da mutlak ve
nispi anlamda de¤er kayb› bekliyorum.

OST‹M’liler TIME’da bulufltu

kasm 2007  11/7/07  12:50 PM  Page 21



C M Y K

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹KASIM 20072020

HAZAR Plastik Sanayi firmas›n›n sahibi ve müdürü Alparslan Hazar, “Sana-
yici bu ülkenin olmazsa olmaz›d›r. Biz sadece kendimize karfl› de¤il, top-
luma karfl› da sorumluyuz. Biz devletin sanayici evlatlar›y›z” diyor.  

K
üçük ve Orta Boy ‹fllet-
meler (KOB‹) faaliyet
gösterdikleri bölgeler-

de ayn› zamanda birer e¤itim
merkezleridirler. Teknik e¤i-
tim veren lise ve meslek yük-
sek okulu mezunlar›, üniversi-
te mezunlar›, ekonomi ve
hatta fen bilimi mezunlar›n›n
önemli bir k›sm› KOB‹’lerde
istihdam edilmektirler. Bu
gerçe¤i ispatlayan yegane ve-
ri ülkemiz iflletmelerinin yüz-
de 99’unu KOB‹’lerin olufl-
turmas›d›r.

Bugün geliflmifl ülkelere
bak›ld›¤›nda mesleki e¤itimin
ikili yap›da sürdürülmesi ger-
çekten önem verilen bir alan-
d›r. Alman kalk›nmas›n›n ana
motorlar›ndan birisi mesleki
e¤itim ve KOB‹’lerin bu sü-
reçte üstlendikleri roldür.
“‹kili meslek e¤itimi Alman
e¤itim sisteminin tafl›y›c› bir
dire¤i ve ülkenin ekonomik
verimlili¤i için önemli bir ko-
fluludur. Meslek e¤itimini ba-
flar›yla vermek flu anlama gel-
mektedir: ‘Gelecek flanslar›n›
iyilefltirmek -hem genç nesil,
hem de ekonomi ve Alman-
ya’daki refah için’. Baflar›l›
meslek e¤itimi:

n Gençlere ve genç yetifl-
kinlere mesleki bir perspektif
ve kendi hayat›n› bizzat belir-
leme flans›n› verir,

n ‹flverenler için kendi flir-
ketlerinin gelece¤ine yap›lan
kazançl› bir yat›r›md›r,

n Acilen ihtiyaç duyulan
yeni kuflak kalifiye elemanla-
r›n yetifltirilmesini ve böylece
Alman ekonomisinin yenilikçi
ve rekabetçi yetene¤ini gü-
vence alt›na al›r. [1]

Almanya'daki sistem 

Almanlar›n mesleki e¤iti-
min faydalar›na nas›l bakt›¤›-
n› maddeler halinde özetleye-
lim:      

Almanya’da takriben 500
bin baflar›l› flirket genç insan-
lar›n iflletme içi meslek e¤iti-
mine kat›lmaktad›r. Bu saye-
de gençlere bir flans tan›mak-
la kalm›yorlar, her fleyden
önce kendi flirketlerinin gele-
ce¤ine de yat›r›m yapmakta-
d›rlar.. Zira bizzat meslek e¤i-
timi vermenin birçok avantaj-
lar› vard›r:

n fiirketin ihtiyac› olan en
uygun kalifiye eleman› bul-
man›n en iyi yolu, onu mes-
leki aç›dan bizzat e¤itmektir. 

n Meslek e¤itimi personel
seçiminde güvence sa¤lar.
Meslek e¤itimi veren iflveren-
ler gelece¤in potansiyel kalifi-
ye elemanlar›n› iki üç y›l bo-

yunca tan›ma f›rsat› bulurlar. 
n Meslek e¤itimi alanlar ifl-

letmeyi tan›r. Avantaj: Uzun
ifle al›flma süreleri ortadan
kalkar, eleman›n flirkete ba¤-
l›l›¤› daha güçlü ve eleman
de¤iflimi daha az olur.

n Meslek e¤itimi kazand›-
r›r. Ç›raklar iflletmede yap›lan
iflte yard›mc› olurlar. Onlar›n
yapt›¤› ifller sayesinde daha
meslek e¤itimi s›ras›nda bile
kazanç elde edersiniz. Avan-
taj: Meslek e¤itimi veren ifl-
letmeler net bir imaj kazanc›
edinirler. 

n Meslek e¤itimi gelecekte
yeterli ölçüde kalifiye elema-
n›n olmas›n› garantiler. Ülke-
mizde gittikçe daha az çocuk
do¤urulmaktad›r. Sak›ncas›:
Bir kaç sene sonra genç nesil
azalacak. Bu yüzden geçerli
olan: Yar›n ihtiyaç duyulacak
kalifiye eleman› bugünden
e¤itmek laz›m. [2] 

Görüldü¤ü gibi Almanlar
mesleki e¤itimin iflletmelerle
birlikte yürütülmesine son de-
rece önem vermektedirler.
Bu hem insan kaynaklar›n›n
geliflimi hem de iflletmelerin
kalifiye eleman ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› aç›s›ndan önem-
lidir.

Türkiye'deki durum

Ülkemizde de mesleki e¤i-
tim konusunda belli yasalar
ve yönetmelikler bulunmakta,
uygulamal› e¤itimlerin gerek
KOB‹’lerin yard›m›yla gerek-
se ç›rakl›k e¤itim merkezle-
rinde gerçeklefltirilmesi pra-
tikte de sa¤lanmaktad›r.
3308 Say›l› “Mesleki E¤itim
Kanunu” nun birinci madde-
sinde “Kanunun amac›; ç›-
rak, kalfa ve ustalar›n e¤itimi
ile okullarda ve iflletmelerde
yap›lacak mesleki e¤itime ilifl-
kin esaslar› düzenlemektir”
fleklinde tan›mlanmaktad›r.

Yine bu konuda ç›kar›lm›fl
birçok kanun, tüzük, yönet-
melik bulunmaktad›r. Bafll›ca-
lar›, ‹flletmelerde Meslek E¤i-
timi ve S›navlar› Tüzü¤ü",
507 say›l› Esnaf ve Sanatkar-
lar Kanunu örnek verilebilir.
Bunlardan baflka birçok yö-
netmelik mevzuattaki yerini
alm›flt›r, tek tek saymaya ge-
rek yoktur.

Di¤er taraftan AB’nin üye-
lik sürecindeki ülkelerin geli-
flimi açt›¤› programlar›n
önemli bir k›sm›n› da mesleki
e¤itim projeleri oluflturmakta-
d›r. 

Akif CARKÇI / Yorum  

http://ak.blogcu.com /3475264

KOB‹’lerin mesleki e¤itime katk›lar› 

HAZAR Plastik,
kurucusunun performans›
ile sektördeki yerini ald›

SSektöre ç›rak olarak giren Alparslan Hazar
taraf›ndan OST‹M’de kurulan HAZAR
PLAST‹K, 15 y›lda kurucusunun perfor-

mans› ve teknolojiyi yak›ndan izlemesi ile 50
metrekarelik atölyeden 800 metrekarelik alan-
da, modern tezgâhlarla üretim yapan büyük
bir fabrikaya dönüflmüfl. 

Mesle¤e 1974’te ç›rak olarak girdi¤ini ve
1992 y›l›nda kendi firmas›n› kurdu¤unu anla-
tan Hazar, zor teknolojik koflullar› geride b›-
rakt›klar›n› belirterek, “Teknolojiye uzak dur-
mad›k. Teknolojiyi sürekli takip ettik. Fuarlar-
dan, literatürlerden gelifltirdik. Bugün günü-
müzün CNC teknolojisini yakalad›k. CAT-
CAM programlar› ile ifllerimizi h›zland›rd›k.
Sektöre eskiden bir ayda yapt›¤›m›z kal›b› üç
befl günde yaparak yan›t veriyoruz” dedi. Ge-
nel olarak mobilya, elektronik, savunma sek-
törü ve elektronik ev eflyalar› gibi plastikle ilgi-
li kal›p ve yan ürünleri yapt›klar›n› anlatan
Hazar, tan›nm›fl firmalar› da müflteri zincirine
eklemeyi baflard›klar›n› vurgulad›.

Sektör olarak s›k›nt›lar›n›n bafl›nda ‘ara ele-
man’ sorunu geldi¤ini, bu sorunun üniversite-
sanayi iflbirli¤i ile çözülebilece¤ini anlatan Ha-
zar, finansman temininde KOB‹’lerin güçlük
çekti¤ini, bankalar›n kredi kulland›rmada ipo-
tek taleplerini yumuflatmas›n› önerdi. Hazar,
“KOB‹’nin kayna¤› olsa zaten kredi bulmaya
çal›flmaz. Birçok KOB‹’nin önü bu yüzden ka-
pal›. Buna bir sistem bulunmas› gerekir. Ban-
kalar kredi karfl›l›¤› projeye ortak olabilir, ifl
gerçekleflti¤inde buradan tahsilât yap›labilir-
ler” diye konufltu. 

Ostim OSB’nin üyelerinin elektrik konusun-
da maliyet düflürücü bir yol izledi¤ini, a¤›rl›kl›
olarak enerji maliyeti olan plastik sektörü bafl-

ta olmak üzere tüm KOB‹’lerin
maliyetlerini düflürdü¤ünü vur-
gulayan hazar, maliyet ne kadar
düflük olursa o kadar rekabet
flanslar› oldu¤unu, ayr›ca kartl›
sistemde kredili elektrik de kulla-
nabildiklerini belirtti. 
Devlet desteklerine de de¤inen
Hazar,  CAT-CAM program› al›-
m›nda KOSGEB deste¤i kullan-
d›klar›n›, sanayicilerin en büyük
s›k›nt›lar›ndan olan yaz›l›m konu-
sunu çözdüklerini söyledi. Hazar,
“KOSGEB bu deste¤i vermese fir-
malar kaçak ve korsan yaz›l›mlar-
la devam edecekti. KOSGEB yüz-
de 70’ini destekleyerek yasal yaz›-
l›m kullanmay› ö¤retti. Bu tip
desteklerin devam›n› bekliyoruz”
dedi.
Devletin sanayicilere verdi¤i de-
¤eri ve önemi yetersiz buldu¤unu
vurgulayan Hazar, sanayicilerin
toplumdaki ifllevi ve verilmesi ge-
reken önem üzerine de flunlar›
söyledi:
“Sanayici olmak büyük bir ayr›ca-
l›kt›r. Devlet taraf›ndan çok de¤er
verildi¤ini düflünmüyorum. Bu
konuda s›k›nt›lar›m›z var. Ben iflçi

kökenli bir sanayiciyim. Hayalimiz hep kendi
iflimizin patronu olmakt›r. Bu hayallerle bura-
ya t›rmand›k. Bugün bu ülkede sanayici olmak
çok kolay de¤il. Sanayici olman›n bir faturas›
var. Devlete karfl›, millete karfl›, topluma karfl›,
yan›n›zda çal›flt›rd›¤›n›z insana karfl›, onlar›n
ailelerine ve geleceklerine karfl› sorumluyuz.
Ama bireysel olarak çal›flan kifli sadece kendi-
sinden ve ailesinden sorumludur. Ama vatan-
sever, dürüst bir sanayici yan›nda çal›flanlar›
da kendisi ve ailesi gibi düflünür, onlar› öyle
görür. ‹flte devletin bizi öyle görmesini istiyo-
ruz. Biz onlar›n sanayici evlatlar›y›z, biz onla-
r›n evlatlar›n›n küçük babalar›y›z. Bizi böyle
görmesini, böyle sarmas›n› istiyoruz. Bizi ver-
gileriyle, maliyesi, SSK’s›, belediyesi ile s›k›fl-
t›rmas›n› de¤il. Çünkü küçük sanayiciler yok
olursa, d›flar›daki binlerce aile, binlerce insan
iflsiz kalacakt›r. ‹nsanlar iflsiz kal›nca baflka
yollara düflüyor; h›rs›zl›k ve gasp gibi. Sanayi-
ci bu ülkenin olmazsa olmaz›d›r diye düflünü-
yorum. Devletten bu konuda daha yumuflak,
daha anlay›fll› bir babas› olmas›n› istiyorum.”

� ELEKTRON‹K KUTULAR 
� ÇEfi‹TL‹ MOB‹LYA AKSESUARLARI 
� PLAST‹K VE METAL ENJEKS‹YON 
KALIPLARI, DÖVME KALIPLARI 
� PLAST‹K OTO AKSESUARLARI 
� TAPA VE AYAKLAR 
� HOMETRE 
� KOLTUK KOLÇAKLARI 
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