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KOB‹’lerin güçlendiril-
mesi için KOB‹ örgütle-
rinin temel politika ve 
stratejileri ne olmal›?

Tamer
MÜFTÜO⁄LU

n 5’te

Suç planda m›?

‹lter
AKINO⁄LU

n 10’da

2006 y›l›n›n ilk çeyre-
¤inde Türkiye’nin eko-
nomik ve mali sorunlar›

Veli
SARITOPRAK

n 8’de

Tez, Karfl›tez,
Sentez

Atila
ÇINAR

n 16’da

Avrupa Birli¤i-1

Hakan
ÇINAR

n 15’de

De¤iflime ayak
uydurmak, ama nas›l?

Cevdet
BAYKAL

n 2’de

Halkla ‹liflkiler
Çemberleri

Erol
ERDO⁄MUfi

n 6’da

Çevreciler 22 may›s› her y›l DÜNYA GÜ-
NÜ olarak kutluyor. O günü ‘dünyan›n
do¤um günü’ kabul etmifller. Amaçlar›

dünyan›n do¤um gününde, üzerinde yafla-
yan ‘bilinçli’ yarat›k insanlar›n bilinçsiz çev-
resinde oluflmufl ve oluflmakta olan sorun-
lar›na dikkatleri çekmek, toplumsal duyar-
l›l›k oluflturmak. 
Çevre Mühendisleri Odas› DÜNYA GÜNÜ

nedeniyle bu y›l da bir bildiri yay›nlad›. Bil-
diride  dünyam›z›n bafl›na dert olan (ola-
cak) sorunlar› madde madde s›ralam›fllar
ve bizi sarsmaya çal›flm›fllar. 
DDiiyyoorrllaarr kkii;;  
• Dünyada obezlerle açlar›n say›s› eflit…
• Temiz suya eriflemedi¤i için, haftada 30

bin insan yaflam›n› yitiriyor…
• Dünyada 1 milyar çocuk, yeterli beslen-

me, güvenli içmesuyu, güvenli sa¤l›k tesis-
leri, sa¤l›k hizmetleri, bar›nak, e¤itim ve
bilgiye ulaflmadan yafl›yor…
• Dünyada 900 milyon insan gecekondu

benzeri yerlerde, baraka ya da plastik ev-
lerde yafl›yor… Herhangi bir hijyen olana-

¤›na sahip olmadan…
• 2004 y›l›nda, 10 milyon ço-
cuk, befl yafl›n› doldurama-
dan, temel sa¤l›k hizmetleri-
nin eksikli¤i ve altyap› yeter-
sizliklerine ba¤l› sa¤l›k hasta-
l›klar›ndan öldü. 
• Türkiye h›zla nükleer sant-
ral maceras›na sürükleni-
yor… 
• Türkiye’de termik santral-
ler yarg› kararlar›na ve kamu
yarar›na ayk›r› ayk›r› bir fle-
kilde çal›flt›-
r›l›yor, çev-

remiz kirletiliyor…

Yarat›lm›fllar içinde
‘bilinçli’ olarak nam
salan ademo¤lunun

kendi elleri ile oluflturdu-
¤u ya da oluflturma azmi
tafl›d›¤› sorunlar› okuduk-
tan sonra, ‘bilinçsiz böcek’
ARI’ya iliflkin derlenmifl
baz› bilgileri okuyal›m,
sonra da insanl›k ad›na bilincimizi sorgula-
yal›m. ‹rkilip ibret alal›m… 

AArr››’’nn››nn aassaalleettii……

Yar›m kilo bal için ar›lar, 3 milyon 750 bin
defa çiçe¤e konup kalk›yor. Bir kilo bal için
40 bin tane ar›, 6 milyon çiçe¤i dolafl›yor.
Bal ar›lar› bir pete¤i doldurabilmek için 100
milyon çiçe¤in nektar›n› emiyor ve 100.000
kilometre kanat ç›rp›yor. Bu deli çal›flma-
n›n aras›nda, dönüp, “öbür ar› benim kadar
dolafl›yor mu?” diye kontrol gere¤i de duy-
muyor. 

Bir koloninin pazarlanacak 1 kilo bal üret-
mesi ve yaflam›n› sürdürebilmesi için 8 kilo
bal tüketmesi gerekiyor. Bu da koloninin 6
kez dünya çevresini dönmesi demek... 
Onlar bu ifli canla basla yap›yor, ve genetik

olarak nesilden nesile aktar›lm›fl bir tem-
bellik asla söz konusu olmam›fl! Bu ar› cum-
huriyetinde cinlik yapmak için “birkaç
gram bal da kendime saklayay›m” diye pe-
te¤i  hortumlayana da flimdiye dek rastlan-
mam›fl. Hepsi günesin “kalk” ziliyle çal›fl-
maya bafllay›p, günesin “paydos” ziliyle
dinlenmeye ç›k›yorlar. 

Hiçbir ar›, “Kraliçe ha-
n›m iflin kayma¤›n› yi-
yecek diye ben gebere-
ne kadar çal›flmam
abi...” dememifl, birlik-
ten ve kovandan ç›k›-
n›n› al›p baflka yollara
düflüp baflka bir ko-
vanda cumhuriyet
kurmay› düflünmemifl!
Karfl› kovandakileri
k›skan›p o pete¤e da-

danmam›fl!
Hadi bakal›m ar›lardan özür dileyelim, on-

lara “hayvan” dedi¤imiz için. 
Elin hayvan› düzen tutturmufl, milyon y›l-

d›r hayat›na fesat sokmadan sürdürüyor so-
rumlulu¤u içinde sakl›! 
Ar›lar›n “ay›kla pirincin tafl›n›” diye bir

sözleri yok. Baflka ar›lar›n yapt›klar›n›, on-
lar hayatlar›n› k›s›tlayarak temizlemek zo-
runda de¤iller!.. 
Siz hiç ar›y› sokan bir ar› biliyor musunuz? 

Belki de bu dünyaya ar› olarak gelmek
varm›fl…

Bilinçli 
insanlar…. 
Bilinçsiz 
ar›lar…Kemal Çeküç

Editörden
kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

Organizasyon 
fieman›z-Bir fiema-
dan Daha Ötesi 1

Subegüm 
BULUT

n 14’de

Küçük ve orta boy iflletmelerin (KOB‹) güç-
lendirilmesi derken bu iflletmelerin gerek
yurtiçi ve gerekse yurtd›fl› piyasalarda re-

kabet güçlerinin artt›r›lmas›n›, devlet deste¤ine
ihtiyaç duymadan ayakta durabilmelerinin, hat-
ta koflmalar›n›n sa¤lanmas›n› anl›yoruz...

T
anr›y› güldürmek istiyorsan, ona  planlar›ndan
bahset... Bir köfle yaz›s›n›n son cümlesi.

Yapt›¤› plan, arkadafl›n›n hastalanmas› üzerine ya-
r›m kalm›flt›. Osman Ya¤murdereli ile Bursa’da çeki-
len film setinde buluflma plan› yapm›fllar...
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E
fendim bu yaz›m›zda, 40 y›-
l›n› Türk kimya sektörünün
geliflimine vermifl  Say›n

Alber Bilen’in ‘Yo¤un ‹fl Hayat›-
n›n Ötesi- Emeklililk’ adl› an› ki-
tab›ndan al›nt›lar yaparak de¤i-
flim konusunu iflleyece¤iz.

Say›n Bilen diyorki, hepimiz
yüzy›l›m›z›n de¤iflen h›z›n›n yük-
sek boyutlar›n› hissediyoruz.
XIX.Yüzy›lda bafllam›fl olan ilmi
geliflmeler bizi elektronik, bilgisa-
yar ve bioteknolojinin XX.Yüzy›l-
da  zaman zaman flafl›rt›c› seviye-
lerine erifltiler. Bu öyle bir hal al-
d› ki  bunlar›n sebep oldu¤u de¤i-
flimlere ayak uydurmak da zorlafl-
t›. Bu de¤iflimler yeni kültür bo-
yutlar›n›  da beraberlerinde getir-
diler. Böyle bir ça¤da sanayi, ti-
caret, e¤itim, yönetim görüflleri
yerinde sayamazd›. Tüm yöneti-
cilerin gözleri yar›na yönelik ol-

mak zorunda, çünkü geçmifli
unutmadan fakat ona saplanma-
dan, bugünü yar›nlara yönlendir-
mek zorunday›z.

Son yirmi y›l›n  en baflar›l› mü-
esseseleri en fazla hareketli olan-
lar›d›r. Bu müesseseler durumu
önceden saptam›fllar, yar›nlar›
görebilmifller ve rakiplerine  göre
daha h›zl› de¤iflim içinde olmufl-
lard›r. Baflar› kazanmak isteyen
sanayi kurulufllar› sürekli yenilik
içinde olmak, ona adapte olmak,
deneme riskine  katlanmak zo-
rundad›r.

De¤iflimin felsefesine inmifl bir
kifli, Amerikal› ekonomist, düflü-
nür ve yazar Peter DRUC-
KER’dir. DRUCKER de¤iflimin
ça¤›m›zdaki önemini anlam›fl ve
ondan faydalanmay› bilmifl olan
müteflebbislerden ‘yarat›c› y›k›c›-
lar’ diye söz etmektedir. Esasen

de¤iflimin sanayi müesseselerin-
deki rolünü anam›fl olan kifliler
yeniyi, yen›lemeyi prensip edin-
mifl yarat›c› kiflilerdir. Bu kiflilerin
karfl›s›na ç›kacak direnç de tutucu
denen  ve maalesef belki bir az›n-
l›k say›lamayan kesimden gele-
cektir. Hiçbir fleyi de¤ifltirmemek
hiçbir risk almamaya  bedeldir.
Ama bu atalet insan› bir yere ge-
tirmez. 

Ça¤›m›z ise bir de¤iflim ça¤›d›r.
Sürekli inovasyonlar›  gerektir-
mektedir. ‹novasyon ortam› için
yarat›c›l›k gereklidir. Bu yönden
ö¤renim ve e¤itim sisteminin
gözden geçirilmesinde yarar var-
d›r. 

Türkiye’de sanayide uzun za-
man de¤iflime  karfl› gösterilen
dierenç yüzünden  otoriter üslup
terkedilmemifltir.Yönetime kat›-
l›m prensibine 180 derece ters
dönülmüfl, iflçinin  en basit istek-
lerine karfl› anlay›fl gösterilmeye-
rek iflçi bir araç gibi bir kenara
itilerek sadece sendikalarla sosyal
ifller halledilmeye çal›fl›lm›fl, mo-
dern bir personel politikas› eksik-
li¤i ile iflçi-iflveren iliflkileri kritik
duruma gelmifltir. Oysa bu iliflki-
lerdeki de¤iflim gere¤ini görmek
laz›md›. 

Ayn› zihniyetle  sanayinin  ka-
zand›¤›  boyutlarla sanayide gele-
neksel aile yap›s›n›n da de¤iflime
u¤rad›¤›n›  profesyonel yöneticili-
¤ini de görmek gerekli.

fiüphesiz sade de¤iflim demekle
de¤iflim çark›na kat›lmak müm-
kün de¤il. Onun uyulmas› gere-
ken flartlar› var. Bunlar: 

1.Prodüktivite/Verim

2.‹novasyon/Yenilik
3.Profesyonel Yönetim
Produktivite, üretimde kiflilerin

ç›karabildikleri en yüksek üretim
miktarlar›na eriflmeleridir. Bunun
iki yolu vard›r. Önce iyi yetiflmifl
ekipleri yetifltirmek ve  müessese
içinde  özellikle ifl bafl›nda e¤iti-
me önem vermek. Bundan sonra
da çal›flanlara afl›lanacak moti-
vasyonun produktivite üzerinde
çok önemli etkilerini görebilmek.
Art›k çal›flanlar› insan olarak gör-
mek, onlar›n sade iflle ilgili de¤il,
kiflisel sorunlar›yla da ilgilenmek
ve her durumde iflyerinde huzurlu
bir hava yaratmak laz›md›r.

Geleneksel ürünlere dayal› üre-
timler dünya pazarlar›nda  mev-
cut rekabet dolay›s›yla karl› ol-
maktan ç›km›flt›r. Hele elektro-
nik, otomotiv, kimya ve ilaç sa-
nayilerinde sürekli inovatif ürün-
ler  aranmakta, burada yenilik
yapmay› baflaranlar büyük bir re-
kabet gücüne eriflebilmektedirler. 

Ülkemiz sanayi uzun y›llar d›fla-
r›dan ald›¤› know-how’larla  ye-
tinmifl ve kendi araflt›rma-gelifltir-
me çal›flmalar›n› ihmal etmifltir.
Oysa Türkiye gibi  ihracat›n %
80’inini sanayi mamülünün olufl-
turdu¤u  bir ülkede kendi sanayi-
nin araflt›rma-gelifltirme çal›flma-
lar› olmal›yd›. Bunun için de iki
husus önemlidir.

Üniversiteler ve ilim müessese-
leriyle iflbirli¤i ve müessese içinde
yürütülen yönetim politikas›d›r.

Profesyonelleflme konusunda
ise, günümüzde sorunlar›n ço¤al-
mas› sa¤lam stratejiler, sa¤l›kl› ve
zaman›nda kararlar› gerektiriyor.

Art›k ülkemizde say›s› fazla olan
aile yap›s› flirketlerde  tek kiflinin
kendi bafl›na karar almas› flirketi
do¤ru olmayan kararlara, dolay›-
s›yla ekon omik  zararlara götü-
rebilir. Bu yüzden ça¤›m›zda yö-
netimlerin kat›, otoriter yönleri
yerine  daha esnek görüfllere yer
verilmektedir. Kat› hiyerarflik mo-
del ler ve piramidal yönetim
yerine yatay modellere gidilmek-
te, daha ileriye varan görüfller
ise, kiflilere azami  hareket ser-
bestisi tan›yan modellere yönel-
mektedir.

Art›k sanayide  yöneticilerin
esas u¤rafl konular› aras›nda
heyecanl› çal›flma ekiplerini olufl-
turma yer almal›d›r. Ekip halinde
do¤ru fizibiliteye dayal› planlarla
ileriye yönelik stratejileri sap-
tamak profesyonelli¤in  görevidir.
Herhalde ekip halinde haz›rlanan
firma stratej is i   tek kiflinin
yapabilece¤i bir ifl de¤ildir.

Yazar bu konuda Charles Dar-
win’in bir sözününü de hat›r-
latarak flöyle diyor. ’Hayatta kal-
may› canl›lar›n en güçlüsü ya da
en zekisi de¤il, de¤iflime en iyi
ayak uyduran baflar›r’

Darwin’e karfl›l›k Atatürk’ün
de¤iflim konusundaki bir sözü ile
yaz›m›z› bit ir iyoruz. ’Zaman
süratle ilerliyor, milletlerin, top-
lumlar›n, kiflilerin  mutluluk ve
mutsuzluk anlay›fl lar› bi le
de¤ifliyor. Böyle bir dünyada  asla
de¤iflmeyecek hükümlerin
olabilece¤ini iddia etmek akl›n ve
ilmin geliflimini inkar etmek olur.’

Do¤ru söze ne denir!..

Dr. Cevdet BAYKAL

KOB‹ günlü¤ü

De¤iflime
ayak

uydurmak,
ama nas›l?

e-Devlet kap›s›n› TÜRKSAT kuracak

KOB‹ patronlar›na yönetim önerisi

Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kap›dan sunumunu
sa¤layacak olan “e-Devlet Kap›s›n›n” kurulmas› ve yönetilmesine
il iflkin görev ve sorumluluk Ulaflt›rma Bakanl›¤›'na verildi.

KOB‹DA Baflkan› Mehmet Önder, KOB‹ patronlar›n›n, iflletmelerini “orkestra flefi” gibi “bütüncül bir ahenk içinde
yönetmesi gerekti¤ini” kaydetti. KOB‹’lerin sahip olduklar› f›rsatlardan habersiz oldu¤una dikkat çeken Önder, günü
birlik hareket edip, stratejik planlar›n› yapmayan iflletmeleri ciddi tehditlerin bekledi¤ini belirtti.

K
OB‹ Dan›flmanlar› Derne¤i
(KOB‹DA) Baflkan› Mehmet
Önder, KOB‹ sahiplerinin,

firmalar›n› bir orkestra flefi gibi
“bütüncül bir ahenk” içinde yö-
netmesi gerekti¤ini kaydetti. Ön-
der, yapt›¤› aç›klamada, art›k flir-
ketlerin kabu¤undan s›yr›larak;
ürün veya hizmetin sunulufl biçi-
mi, sat›fl ve pazarlama, üretim
teknolojisi, yurt içi ve yurt d›fl›n-
da yeni pazarlar oluflturma, mar-
kalaflma, bilgi sistemleri altyap›-
s›, müflteri memnuniyeti gibi bir-
çok konuda global iflletmeler gibi
yönetilmesinin flart oldu¤unu ifa-
de etti.

Dünya rekabetinde “ben de va-
r›m” diyen KOB‹’lerin, kendilerini
bir an önce rekabet flartlar›na ha-
z›rlamas› gerekti¤ine dikkat çe-
ken Önder, “‹flletmeleri yöneten
patron veya yöneticilerin, 1, 3 ve
5 y›ll›k stratejik planlar do¤rultu-
sunda hedef lerine ulaflmas›
önemlidir. 

Aksi taktirde, dünyadaki de¤i-
flimi göremedi¤i için rekabet ede-
meyen iflletmeler, tek tek kapan-
maktad›r ve bu kapanmalar önü-
müzdeki dönemlerde de devam
edecektir” dedi.

Firma yöneticilerinin, iflletmeyi

bir “orkestra flefi” gibi “bütüncül
bir ahenk” içerisinde yönetmesi-
nin önemine iflaret eden Önder,
gerekti¤i yerde konunun uzman›
olan kiflilerden gerekli dan›flman-
l›klar›n al›nmas› da firman›n viz-
yonunu açaca¤›n› vurgulad›. 

Önder, günü birlik hareket
edip, stratejik planlar›n› yapma-
yan iflletmeleri ciddi tehditlerin
bekledi¤ini belirterek, hangi ürü-
nün hammaddesinin nereden kaç
liraya al›naca¤›, maliyet analizi,
üretim yönetimi, pazar politika-
lar›, yerli ve yabanc› rakiplerin
alabilece¤i kararlar do¤rultusun-
da iflletmenin; A ve B planlar›n›
haz›rlamas› gerekti¤ini ifade etti.

““KKOOBB‹‹’’lleerr ssaahhiipp oolldduukkllaarr››
ff››rrssaattllaarrddaann hhaabbeerrssiizz””

KOB‹'lerin sahip oldu¤u f›rsat-
lar›n fark›nda olmad›¤›na dikkat
çeken Önder, ana ifli destekleyen
yan ifller, iflin devam› olan teknik
ifller, sahip olunan müflteri data-
s›n›n yeni ifller oluflturulmas›nda
çok önemli oldu¤unu kaydetti.
Önder, iflletme içerisinde y›llar
içerisinde birikmifl çok önemli
de¤erler ile verilerin bulundu¤u-
nu dile getirdi.

Geçmiflte oldu¤u gibi üretim ve

iflçilik maliyetlerinin azalt›lmas›,
bayiler yerine firman›n kendi ma-
¤azalar zincirini kurmas›yla ulus-
lararas› arenada rekabet etmenin
yeterli olmad›¤›n› anlatan Önder,
iflletmede maliyetleri düflürme-
nin yolunun; da¤›t›m kanallar›-
n›n birlefltirilip, sat›fl ve pazarla-
mada stratejik iflbirli¤i yapmak-
tan geçti¤ini kaydetti.

Önder, iflletmeler aras›nda "or-
tak hareket etme” kültürünün
oluflmas›n›n önemine de iflaret
ederek, “Günümüzde rekabet,
maliyetlerde de¤il, da¤›t›m ka-
nallar›nda olmaktad›r. Da¤-›t›m,
lojistik ve müflterinin tüketim
noktas›nda istek ve taleplerine
an›nda cevap veren f irmalar
ayakta kalacakt›r” dedi.

Internet kullan›m›n›n her ge-
çen gün artt›¤›n› ve Türkiye'de bu
y›l›n sonunda e-ticaretin 2 milyar
dolar› geçece¤ini ifade eden Ön-
der, dünyada 7.2 trilyon dolar›
aflan e- ticaret hacminin de katla-
narak büyüdü¤ünü ve önümüz-
deki 5 y›l içerisinde dünya pera-
kende ticaretinin yüzde 15'inin
Internet üzerinden yap›laca¤›na
dikkat çekti.

K
amu hizmetlerinin Internet’ten ortak
platformda, tek kap›dan (portal) su-
numunu sa¤layacak olan “e-Devlet

Kap›s›n›n” kurulmas› ve yönetilmesine ilifl-
kin görev ve sorumluluk Ulaflt›rma Bakan-
l›¤›'na verildi. Bakanl›k da e-devlet kap›s›
teknik altyap›s›n›n kurulumu ve iflletilme-
siyle ile ilgili görev ve sorumluluklar›n›
TÜRKSAT Uydu Haberleflme ve Kablo TV
‹flletme A.fi. arac›l›¤›yla yürütecek.
Bakanlar Kurulu'nun, e-Devlet Kap›s›n›n
Kurulmas›, ‹flletilmesi ve Yönetilmesine
‹liflkin karar› resmi Gazete'de yay›mland›.
Karar uyar›nca e-devlet kap›s›n› kurmakla
görevlendirilen Ulaflt›rma Bakanl›¤› bu
görev ve sorumlulu¤un yerine getirilmesi
amac›yla çal›flma gruplar› ve geçici ya da
sürekli komisyonlar kurabilecek. Söz ko-
nusu görevin yerine getirilmesinde hizmet
bedeli de dahil olmak üzere uygulanacak
olan usul ve esaslar, Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›'yla TÜRKSAT Uydu Haberleflme ve Kab-
lo TV ‹flletme A.fi. aras›nda yap›lacak bir
protokolle belirlenecek.
SSoorruummlluulluukk
e-Devlet Kap›s›n›n kurulmas› ve yönetil-
mesi görev ve sorumlulu¤u kapsam›nda;

kamu hizmetlerinin elektronik ortamda,
ortak bir platformda ve vatandafl odakl›
sunumu için ifl süreçlerinin gözden geçiril-
mesi, içerik yönetimi, entegrasyonla ilgili
standartlar ve gerekli hukuki düzenleme-
ler konusundaki çal›flmalar, ilgili kamu ku-
rum ve kurulufllar›n›n kat›l›m›yla Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› taraf›ndan koordine edile-
cek.
Kamu kurum ve kurulufllar›, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›nca talep edilecek her türlü bilgi,
belge ve deste¤i sa¤lamak ve TÜRKSAT
Uydu Haberleflme ve Kablo TV ‹flletme
A.fi.’nin iflin yürütülmesine iliflkin önerile-
rine uymakla yükümlü olacaklar.
e-Devlet Kap›s› Projesinin uygulanmas› sü-
recinde, DPT taraf›ndan koordine edilen
e-Dönüflüm Türkiye Projesi kapsam›nda
yürütülen Ulusal Bilgi Toplumu
Stratejisinde belirlenecek hedef, ilke ve
politikalara da uyulacak.
Türk TELEKOM, e-Devlet kap›s›n›n teknik
altyap›s›n›n kurulmas›na iliflkin olarak
yürüttü¤ü ifl ve ifllemlerle bu amaçla ayr›l-
m›fl mali kaynaklar› en geç 2 ay içinde
TÜRKSAT Uydu Haberleflme ve Kablo TV
‹flletme A.fi.'ye devredecek.

MMeehhmmeett ÖÖNNDDEERR
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Türkçe isimli banka kalmayacak
ATO'nun Türkiye'deki bankac›l›k sektörüne iliflkin haz›rlad›¤› Paran›n Yabanc› Damatlar› raporuna göre, yabanc› bankalar ulusal bankalar›
birer birer kap›yor, bankac›l›k sektöründeki yabanc› pay› yüzde 28.3e ç›kt›. Aygün’e göre yak›nda Türkçe isimli banka kalmayacak.

A
nkara Ticaret Odas›
(ATO), Türkiye’de ban-
kac›l›k sektöründeki ya-

banc› pay›ndaki art›fla dikkat
çekmek için “Paran›n Yaban-
c› Damatlar›” raporunu ha-
z›rlad›.

ATO'nun “Paran›n Yabanc›
Damatlar›”  raporuna göre,
vitrindeki bankalar›n sat›l-
mas›yla birlikte bankac›l›k
sektöründeki yabanc› pay›,
borsada sat›n ald›klar› hisse-
lerle birlikte, yüzde 50’yi bu-
lacak. Raporda, Türkiye’de
faaliyet gösteren yabanc›
bankalar; “ABN Amro Bank
(Hollanda), Banca Di Roma,
Bank Mellat, Habib Bank, JP
Morgan Chase, Societe Ge-
nerale, WestLB AG, Arap-
Türk Bankas›, Bank Europa,
Citibank, Deutsche Bank,
HSCB, Fortis Bank ve Calyon
Bank” olarak s›raland›.

22000055''ttee yyaabbaanncc›› iillggiissii aarrtttt››
Yabanc› bankalar›n, Türk

bankalar›na ilgisinin 2005
y›l›nda artt›¤›na dikkat çeki-
len raporda, bankac›l›k sek-
töründeki hisse devirlerine
iliflkin gerçekleflmeler an›m-
sat›ld›.

VViittrriinnddeekkii bbaannkkaallaarr
Raporda, Türkiye’nin en

büyük ve en köklü özel sek-
tör bankalar›ndan biri olan
Akbank'›n yan› s›ra, Deniz-
bank, fiekerbank, Oyakbank,
Tekfenbank ve Alternatif-
bank da yabanc›larla görü-
flen veya hisse sat›fl›na aç›k
oldu¤unu duyuran “vitrinde-
ki bankalar” olarak s›raland›.
Bunun yan› s›ra TMSF’nin
elinde bulunan Adabank ve
Tekstilbank'›n sat›fl görüflme-
lerinin de devam etti¤i kay-
dedildi.

EEssnnaaff vvee ççiiffttççiinniinn ggeelleeccee¤¤ii 
yyaabbaanncc››yyaa bb››rraakk››llaaccaakk

Raporda, vitrindeki özel
bankalar›n yan› s›ra Halk-
bank ve Ziraat Bankas› gibi
esnafa ve çiftçiye ucuz kay-
nak sa¤layan ve ülkenin geli-
flimi için son derece önemli
ifllevler üstlenen kamu ban-
kalar›n›n da sat›lmas› duru-
munda yabanc› bankalar›n
Türk finans sistemi içindeki
pay›n›n yüzde 70'leri bulaca-
¤› kaydedildi. Raporda, “Bu
bankalar›n sat›lmas›yla bir-
likte milyonlarca esnaf, tüc-
car ve çiftçinin gelece¤i ya-

banc›lar›n iki duda¤› aras›n-
da olacak” görüflene yer ve-
rildi.

KKüüççüükk iiflfllleettmmeelleerree 
kkrreeddii vveerrmmiiyyoorrllaarr

ATO raporunda yabanc›
bankalar›n olumsuz etkileri
flöyle s›raland›:

• Sermaye kaç›fl›na sebep
oluyorlar.

• Kar transferi gibi neden-
lerle d›fl aç›¤› art›r›yorlar.

• Mali göstergeleri iyi olan
müflterileri seçiyorlar ve

• küçük iflletmelere kredi
açmakta isteksiz davran›yor-
lar.

• Kriz dönemlerinde faali-
yetlerini durdurup ülkeyi
terk ediyorlar.

• Yerli bankalar›n kredi ka-
liteleri bozuluyor.

• Yabanc› bankalar gelifl-
mifl ürün ve hizmet yelpaze-
siyle

• yerel piyasan›n en karl›
alanlar›na girerken ulusal
bankalar

• daha çok riskli sektörlerle
çal›fl›yor.

• Yerel piyasaya ba¤l›l›k
hissetmiyorlar.

• S›n›r ötesi finansal ifllem-
ler karmafl›k hale geliyor ve

uluslararas› bankalar›n de-
netimi güçlefliyor.

• Yerli bankalar üzerinde
rekabet bask›s› yarat›yorlar.

• Yerli bankalar›n rekabet
maliyetleri art›yor.

• Bir uyum sa¤lama mali-
yeti ortaya ç›kmas›na yol aç›-
yorlar.

• Yabanc› bankalar devle-
tin taleplerine karfl› daha az
esnek davrand›¤› için devle-
tin kontrolü azal›yor.
YYaakk››nnddaa aadd››nnddaa TT..CC.. oollaann

bbaannkkaa kkaallmmaayyaaccaakk
ATO Baflkan› Sinan Aygün,

yabanc› bankalar›n ulusal

bankalar› sat›n almas›n›n en-
difle verici oldu¤unu belirte-
rek, “Yabanc›lar, ulusal ban-
kalar›m›z› birer birer sat›n
al›yor. Yak›nda ad›nda T.C.
olan, Türkçe isimli banka
kalmayacak” dedi.

Yabanc› bankalar›n sektör-
deki a¤›rl›¤› artt›kça ulusal
bankalar›n güç kaybetti¤ini
belirten Aygün, “Türkiye'de
bulunan baz› yabanc› banka-
lar kendi ülkelerindeki aktif
büyüklükleri

Türk bankac›l›k sektörün-
den daha büyük. Ulusal ban-
kalar›m›z›n bu bankalarla re-

kabet etmesi mümkün de¤il”
diye konufltu. 

Ulusal bankalar› ele geçir-
mek isteyen yabanc›lara uy-
gun zemini IMF'nin haz›rla-
d›¤›n› ileri süren Aygün,
“IMF programlar› bankac›l›k
ve finans kesimini çökerti-
yor.Türkiye’de bankalar›n
ço¤u IMF’nin ›srarla dayatt›-
¤› kur garantisine güvenerek
ald›klar› devlet tahvilleri so-
nucu batt›. Finans kesimi
IMF politikalar› yüzünden
zay›flad›. 1999 y›l›nda 81
olan banka say›s› 2005'te
47’ye düfltü” dedi.

T
ürkiye'nin bu y›l da 414 milyar dolara
ulaflacak milli geliriyle Suudi Arabistan ve
Belçika'y› geride b›rak›p Dünyan›n 17'nci

büyü¤ü haline gelece¤i tahmin edildi.
Uluslararas› Para Fonu (IMF) dünyadaki 180

ülkenin 2005 ve önceki y›llara iliflkin gayri safi yurt
içi has›la (GSY‹H) büyüklükleriyle 2006-2007
y›llar›na iliflkin tahminlerini aç›klad›.

Buna göre geçen y›l cari dolar kurlar›yla yüzde
19.8 oran›nda büyüyerek 362.5 milyar dolarl›k bir
büyüklü¤e ulaflan Türkiye ekonomisi ‹sveç ve
‹sviçre'yi geride b›rakarak 19'uncu oldu. Türkiye
2004 y›l›nda 302.6 milyar dolarl›k milli geliriyle
21’inci s›rada yer alm›flt›. Türkiye'nin dolar
baz›nda milli gelirini yüzde 19.8 oran›nda
art›rarak 362.5 milyar dolara ç›kard›¤› 2005

y›l›nda ‹sveç'in milli geliri 350.7 milyardan 358.8
milyara, ‹sviçre'ninki ise 322.3 milyar dolardan
346.1 milyar dolara ç›kt›.

IMF’nin tahminlerine göre Türkiye ekonomisi
dolar baz›nda bu y›l ise yüzde 14’ün üzerinde
büyüyerek 414.1 milyar dolarl›k bir milli gelire
ulaflacak. Böylece Türkiye bu y›l da iki basamak
daha yükselerek 180 ülke içerisinde 17’nci büyük
ekonomi haline gelecek. Türkiye'nin bu y›l Suudi
Arabistan ve Belçika'y› geride b›rakaca¤› tahmin
ediliyor. Suudi Arabistan'›n bu geçen y›l 367.5
milyar dolar olan milli gelirinin gelecek y›l 360.6
milyar dolara gerileyece¤i, Belçika'n›n milli
gelirinin ise 372.1 milyar dolardan 373.3 milyar
dolara ç›kaca¤› öngörüldü.

B
aflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener, cari
ifllemler aç›¤›ndaki büyümeye ra¤men
Türkiye’ye sermaye ak›fl›nda bir sorunun

olmad›¤›n›, sermaye giriflinin yüksek
seyretti¤ini belirterek, “Bu boyutuyla
Türkiye’deki sorunun döviz k›tl›¤› de¤il döviz
bollu¤u oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz” dedi.

fiener, TÜS‹AD’›n ODTÜ Kültür Merkezi’nde
düzenlenen 3’ncü Giriflimci Kongresi'nde
gazetecilerin sorular›n› yan›tlad›. fiener, cari
ifllemler aç›¤›yla ilgili bir soru üzerine önceki
y›llara göre 2004-2005 y›llar›nda cari ifllemler
aç›¤›n›n yüksek gerçekleflti¤ini hat›rlatarak
bunun AB sürecinde di¤er ülkelerin de
yaflad›¤›n› dünyada da bir çok ülkenin yüksek
cari aç›kla yoluna devam etti¤ini belirtti. fiener,
“Ancak bu cari aç›¤›n finansman tablosuna

bakt›¤›m›zda Türkiye'ye önemli bir
sermaye girifli oldu¤unu görüyoruz.
2005'de 22.8 milyar dolar cari aç›k var.
Ancak Türkiye’ye giren sermaye miktar›
44.4 milyar dolar oldu" dedi. Sermaye
giriflinin yüzde 57’sinin do¤rudan yat›r›m
ve di¤er uzun vadeli sermaye giriflinden
kaynakland›¤›n› belirten fiener, flunlar›
söyledi:
“Demek ki do¤rudan yat›r›m ve uzun
vadeli sermaye girifli olarak Türkiye'ye
gelen para miktar›, 2005 itibariyle 25
milyar dolar›n üzerindedir. Cari aç›¤›n

22.8 milyar dolar oldu¤u bir y›ldaki finansman
tablosunun de¤erlendirmesi bu. Bu y›l da
yüksek miktarda sermaye giriflinin devam
etti¤ini görüyoruz. Hatta giren sermayedeki
kalite de¤iflimiyle ba¤lant›l› baz› önemli
de¤ifliklikler de oldu. ‹lk 2 ayda Türkiye’ye gelen
sermayenin yüzde 75'i ya do¤rudan yat›r›m
olarak geldi ya da uzun vadeli para olarak girdi.
Sermaye ak›fl›nda bir sorunun olmad›¤›n›,
sermaye giriflinin yüksek oldu¤unu görüyoruz.
Bu boyutuyla Türkiye’deki sorunun döviz k›tl›¤›
de¤il döviz bollu¤u oldu¤unu söyleyebiliriz.”

Daha önce 20 y›lda Türkiye'ye giren yat›r›m›n
art›k bir y›lda Türkiye’ye girdi¤ini belirten
fiener, “Bu de¤iflim, bu de¤iflime ba¤l› yeni
denge noktas›n› dikkate almak ve ekonomiyi
buna göre yorumlamak gerekir” dedi.

Hem ekonomideki yüzde 7.6'l›k büyüme oran› hem de YTL’nin de¤erlenmesi
Türkiye’yi geçen y›l 362.5 milyar dolarl›k milli geliriyle ‹sveç ve ‹sviçre’yi
geride b›rak›p dünyan›n en büyük 19’uncu ekonomisi haline getirdi.

Türkiye 17'nci büyük ekonomi olacak

Türkiye’deki sorun döviz k›tl›¤› de¤il bollu¤u
Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener,   

Türkiye'ye sermaye ak›fl›nda bir sorunun 
olmad›¤›n›, sermaye giriflinin yüksek 
oldu¤unu belirterek, “Bu boyutuyla 
Türkiye’deki sorunun döviz k›tl›¤› de¤il 

döviz bollu¤u oldu¤unu rahatl›kla 
söyleyebiliriz” dedi.
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Murat Çelik kalitede iddial›

1
974 y›l›nda Ankara Ostim Sanayi Bölge-
si’nde imalata bafllayan Murat Çelik ve Ah-
flap Taahhüt Ticaret Limited fiirketi Sahibi

Yusuf Murat, Türkiye’de  çelik kap›y› ilk olarak
kendilerinin yapt›¤›n› savunurken, “Murat Çelik
olarak en kaliteli kap›y› üretiyoruz. Kalitemize
sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

Murat Çelik’in 1984 y›-
l›nda Limited
fiirketi yap›-
s›na geçti¤ini
kaydeden Mu-
rat, “Biz ucuz
ve kalitesiz kap›-
lar›n imal etmek
yerine, çelik konst-
rüksiyonu sa¤lam,
metal üzerine ah-
flap giydirme çelik
kap›lar yap›yoruz” de-
di. Son teknoloji CNC
makinelere ile çelik kap›
üretimi, elektrik panolar›,
trafo hücreleri ve her türlü
lazer kesimi yapt›klar›n›
vurgulayan Murat, “Bugüne
kadar yapt›¤›m›z çelik kap›lar›n hiçbiri h›rs›zlar
taraf›ndan aç›lamad›. Murat Çelik olarak en kali-

teli kap›y› üretiyoruz. Kalitemize sonuna kadar
güveniyoruz” dedi.

Kalitemizle konuflulmak istiyoruz
2006 y›l›na yönelik bir hedef belirlemediklerini

bura karfl›n yeni tezgah alarak ve eski tezgahla-
r›n›n teknolojisini yenileyerek üretime devam

edeceklerini belirten Murat, “2005 y›l›
beklentilerimizi karfl›layacak

kadar aktif geçme-
di. ‹malat anlay›fl›-
m›z gere¤i seri üre-
timden ziyade kali-
teli üretime a¤›rl›k
veriyoruz. Bu neden-
le de sat›fl say›s› yeri-
ne kalitemizle konuflul-
mak istiyoruz” dedi. Bu-
na karfl›n Ostim’de sü-
rekli olarak elektrki ke-
sintisi yafland›¤›n› belir-
ten Murat, bu durum ne-
deniyle büyük zarar gör-
düklerin söyledi. 
Murat, “ Her elektrik kesinti-
sinden sonra tezgahlar›m›z
zarar görüyor. Her tezgah›n

zarar görmesinin maliyeti bize 20 bin Euro ” diye
konufltu.

Tahta Kafl›k Anadolu Sofras› Ostim’de

Anadolu ve Kayseri mutfa¤› yemekleri
üzerine yo¤unlaflan Tahta Kafl›k Resta-
urant, Ostim flubesini açt›. Ostim 100.

Y›l Bulvar› üzerinde hizmete bafllayan Tahta
Kafl›k farkl› lezzet ve tatlar›yla markalaflacak
olan Tahta Kafl›k kurumsallaflma için 200
bin YTL yat›r›m yapt›. 

Lokantac›l›k sektörüne yeni bir konsept
getireceklerini ifade eden tahta Kafl›k Genel
Müdürü Kürflat Tafldemir, müflterilerine tah-
ta kafl›k kulland›racaklar›n›, kesme dondur-
ma, gileburu suyu ve ar›bafl› çorbas› gibi tat-
lar ekleyerek menülerini zenginlefltirdikleri-
ni söyledi. Tahta Kafl›k’›n Atü ‹nflaat’a ait bir
kurulufl oldu¤unu belirten Tafldemir, flube-
lerinin yo¤unlu¤unun Kayseri’de oldu¤unu,
ulusal bir restaurant zinciri kuracaklar›n› ve

ulusallaflma çal›flmalar›n› ilk Ankara’da bafl-
lad›klar›n› söyledi. 

Hizmet kalitesi ve damak zevkini lüks
standartlarda verdiklerini dile getiren Tafl-
demir, flubeleflme ve kurumsallaflma konu-
lar›nda 200 bin YTL harcama yapt›klar›n›
kaydetti. Hafta sonlar› lokanta içerisinde
sosyal aktiviteler a¤›rl›k verdiklerini söyle-
yen Tafldemir, flöyle konufltu: “Hafta sonlar›
çocuklar için palyaço gösterileri ve canl› mü-
zik yap›yoruz. Gelen müflterilerimizin
Anadolu  ve flark köflelerinde rahat ettirebil-
mek için gerekil lüks donan›mlar›m›z var.
Restaurant zincirleri konusunda fark-
l›l›¤›m›z› ortaya koyarak damak zevki ve lez-
zet bak›m›nda markalaflaca¤›z. Bu konuda
ciddi. Çal›flmalar›m›z var.”

TTÜÜSS‹‹AADD,, DDOO⁄⁄ÜÜNNSS‹‹FFEEDD vvee TTÜÜRRKKOONNFFEEDD oorrttaakk aaçç››kkllaammaa yyaappaarraakk bbaasskk››,, flfliiddddeett vvee tteerröörrüünn,, eekkoonnoommiikk
ggeelliiflflmmee ff››rrssaattllaarr››nn››nn ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessiinnee eennggeell oollaarraakk,, GGüünneeyyddoo¤¤uu bbööllggeessiinnee zzaarraarr vveerrddii¤¤iinnii ddiillee ggeettiirrddii..

‹fl dünyas›ndan terör uyar›s›

‹
fl dünyas› örgütleri, ulusal ve bölgesel yat›r›m
ortam›n›n iyilefltirilmesini, Bölgesel Kalk›n-
ma Politikalar› oluflturulmas›n›, bölge giri-

flimcisinin cesaretlendirilmesini, Kalk›nma
Ajanslar›’n›n bir an önce devreye sokulmas›n›
istedi. 

Ortak bir aç›klama yapan TÜRKONFED Bafl-
kan› Enis Özsaruhan, DOGÜNS‹FED Baflkan›
fieyhmus Akbafl ve TÜS‹AD Baflkan› Ömer Sa-
banc›, Türkiye’de büyümenin süreklili¤inin, is-
tihdam art›fl›n›n
sa¤lanmas› ve
bölgesel denge-
sizliklerin gide-
rilmesi için,
“Bölgesel Gelifl-
me Politikala-
r›”na ihtiyaç oldu¤unu belirttiler.

Ortak aç›klamalar›nda, Güneydo¤u’da son
günlerde yaflanan olaylara da de¤inen üç bafl-
kan, fliddet ve terörün öncelikle bölgeye ve gi-
derek tüm ülkeye zarar verdi¤inin, ekonomik
ve demokratik geliflmeye engel oldu¤unun alt›-
n› çizdiler:  

“Bask›, fliddet ve teröre dayal› her türlü ey-
lem reddedilmeli ve hemen terk edilmelidir. 

Bu eylemler Güneydo¤u halk›n›n ve Türki-
ye’nin gelece¤ini ipotek alt›na koymaktad›r. Ya-
rat›lmak istenen fliddet ve korku ortam› bölge-
nin ekonomik geliflme f›rsatlar›n› de¤erlendir-
mesini engellemenin ötesinde, ola¤an günlük
yaflam›n sürdürülmesini de imkâns›z hale getir-
mektedir.”

Aç›klamada, bölgenin bugün, co¤rafi avan-
tajlar›n› kullanarak ekonomik geliflmesine ivme
kazand›rma konusunda önemli bir f›rsat yaka-

lad›¤›na ancak bu f›rsat›n kullan›lmas›n›n
önünde engeller bulundu¤una dikkat çekil-
di:
“Yat›r›mc› her fleyden önce yat›r›m›n›n gü-
venli¤inin garanti alt›nda olmas›n› ve faali-
yetlerini huzur içinde sürdüre-
bilmeyi ister. ‹kinci olarak, ge-

rek ülkede, gerekse bölgede yat›r›-
m› zorlaflt›ran, yat›r›m›n ekonomik
verimlili¤ini ortadan kald›ran so-
runlar›n bulunmamas›n› arzu
eder. Üçüncü olarak da tercihini
yönlendirecek politikalara bakar. 

Bu yüzden, ülke çap›nda yat›r›m
ortam›n›n iyilefltirilmesi çal›flmalar› bir an önce
tamamlanmal›, tercihlerin bu bölge do¤rultu-

sunda kullan›lmas›n› sa¤laya-
cak Bölgesel Geliflme Politika-
lar› oluflturulmal›, bu yönde
bir aç›l›m olarak tasarlanan
Kalk›nma Ajanslar› en k›sa sü-
rede devreye sokulmal›d›r.
Uzun süredir olumsuz koflul-
lar nedeniyle ekonomik faali-
yetten uzak kalan bölge giri-
flimcisinin yeniden cesaretlen-
dirilmesine ve güçlü biçimde
teflvik edilmesine, özellikle de
KOB‹’lere dönük özel politika-
lara ihtiyaç duyulmaktad›r. 

Bölgenin yar›m kalm›fl altyap› yat›r›mlar› ta-
mamlanmal›, yat›r›mlar› destekleye-
cek nitelikli yerel iflgücünün yetiflti-
rilmesini sa¤lamak üzere, bölgede
mesleki ve teknik e¤itimin kapasitesi
gelifltirilmeli ve niteli¤i iyilefltirilme-
lidir.
Konunun ekonomik boyutu kadar
sosyal boyutunun da önemli oldu¤u
gözden kaç›r›lmamal›d›r. 

Demokrasiden hiçbir surette taviz verilme-
mesi, bafllat›lm›fl olan reformlar›n yayg›nlaflt›-
r›lmas› ve yerlefltirilmesi, AB sürecinin h›zland›-

r›lmas›, kad›nlara ve çocuklara yönelik sivil top-
lum projelerinin desteklenmesi, konunun sos-
yal boyutu aç›s›ndan büyük önem tafl›makta-
d›r.”  

TÜS‹AD’›n DOGÜNS‹FED’e üye  olmas›n›n
özellikle bölgedeki gönüllü ifl dünyas› örgütlen-
mesinin ve giriflimcili¤in geliflimine destek ol-
ma amac›n› tafl›d›¤›n›n belirtildi¤i aç›klamada,
ulusal ve bölgesel yat›r›m      koflullar› iyilefltiril-
meden, bölge giriflimcisi aktive edilmeden, e¤i-
time ve sosyal ortama e¤ilmeden, yaln›zca “ge-
lin burada yat›r›m yap›n” diye-  rek sorunun çö-
zülemeyece¤i dile getirildi.

Sivil toplum örgütleri 
ve yabanc› sermaye ak›fl›

Sivil toplum örgütleri, toplumun ezilen, hor görülen
kesimlerinin sesi olmal›d›r. Mevcut sistemin ve bask›
düzeninin karfl›s›nda dimdik durmal›d›r. 

Düzenin çeliflkilerini aç›¤a ç›karmal›, her ortamda sesini
yükseltebilmelidir.
Gerçek KOB‹’lerin, ezilenlerin elinden tutanlarla, sermaye
örgütleri ve sermaye örgütlerinin deste¤i ile yollar›na devam
edenler, terazinin ayn› kefesine konmamal›d›rlar. 
fiunu da belirtmek isterim ki sivil toplum kurulufllar› çok genifl
bir alan oluflturuyor ve çok genifl kitlelere hitap edebiliyor. Çok
farkl› amaçlara hizmet eden, sivil toplum örgütleri veya
kurumsal kurulufllar, sanki ayn› misyonu yerine getirmeye
çal›fl›yormufl gibi sunuluyor.
Teknolojinin h›zla ilerlemesi ile küreselleflme kavram›n› her
yerde duyar olduk. Oysa küreselleflme, bizim geçmifl
y›llar›m›zda kalk›nma kavram› olarak telaffuz edilirdi. ““YYaabbaanncc››
sseerrmmaayyee ggeelleecceekk sseenniinn üüllkkeennee yyaatt››rr››mm yyaappaaccaakk,, üürreettiimmiinnee

kkaattkk››ddaa bbuulluunnaaccaakk,, sseenn ddee kkaallkk››nnaaccaakkss››nn”” denilirdi. fiimdi ise daha cazip bir dil kullan›l›yor;
““KKüürreesseelllleeflflmmee iillee ss››nn››rrllaarr oorrttaaddaann kkaallkkaaccaakk,, kkaayynnaakkllaarr,, sseerrmmaayyee hheerr yyeerrddee öözzggüürrccee ddoollaaflflaaccaakk,,
bbuunnuunn ssoonnuuccuu oollaarraakk ddaa aazz ggeelliiflflmmiiflfllliikk,, ggeelliiflflmmeemmiiflfllliikk ggiibbii ssoorruunnllaarr oorrttaaddaann kkaallkkaaccaakk””
deniliyor. 

Bir ülkenin d›flar›dan gelecek bir sermaye veya yat›r›mla kalk›nmas› pratikte pek mümkün
de¤ildir. Küreselleflme ile özgürce dolaflan iflsizlik ve yoksulluktan baflka bir fley de¤ildir. Güzel
fleyler paylafl›lmak istenmez; bu ülkeler içinde böyledir. Küresellefltirilmek istenen sermaye,
teknoloji, bilgi de¤il, çevre kirlili¤i, iflsizlik ve fakirliktir. 

Bunun baflka türlüsü de mümkün olamaz. Kalk›nmam›n ve küreselleflmenin bir ülke
politikas› olmas› gerekmektedir. Bu politikan›n da ciddi projelerle desteklenmesi
gerekmektedir. 

Devletimizin “KOB‹” diye ifade etti¤imiz ekonominin temel tafl›na, hamiline sahip ç›kmas›
gerekmektedir. Kontrolsüz ilerledi¤imizde yabanc› sermaye Türk KOB‹’lerini
fakirlefltirmekten, onlar› sömürmekten baflka bir ifle yaramayacakt›r.

KKaallkk››nnmmaa ve kküürreesseelllleeflflmmee ile anlafl›lan fleyin bbaatt››ll››llaaflflmmaakk,, bbaatt››ll›› ggiibbii oollmmaakk anlafl›lmamal›d›r.
Bat›l› gibi sanayici olunacak, onlar gibi yaflanacak, çevre kirletilecek. E¤er düflüncelerinizi
küresellefltirmezseniz siyasi olarak ba¤›ms›z olman›z hiçbir fley ifade etmeyecektir. Yabanc›
sermayenin alt›nda ezilip yok olunacakt›r.

Sivil toplum örgütleri olarak misyonumuzun fark›na varmal›, KOB‹’lerimizi ülkemize akan
yo¤un sermaye girifline karfl› bilinçlendirmeli, iflletmelerimiz bafllang›çta cazip gelebilecek
yabanc› evlilik tekliflerine karfl› alt yap›lar›n›n oluflturulmas›nda yaln›z b›rak›lmamal›d›r.
Kurumsallaflma süreçlerini en fleffaf flekilde gerçeklefltirmeli, en az›ndan mali tablo
analizlerini okuyabilen KOB‹ yap›s›na dönüfltürebilmeliyiz. Tabi ki bunlar›, üretim içinde
debelenip duran KOB‹’lerimizden tek bafllar›na beklemek haks›zl›k olur. 

PPeekkii nnee yyaapp››llmmaall››dd››rr?? 

Avrupa Birli¤i sürecinde de önemli yer teflkil eden sivil toplum kurulufllar› içinde daha etkin
yer alarak bilinçlenmeli ve e¤itim düzeylerini yükseltecek her etkinlikte aktif rol üstlenmeli,
kendi kabuklar›na çekilerek içe kapan›k bir politika sürdürmemelidirler. 

Önümüzdeki y›llarda KOB‹ düzeyindeki iflletmelerde yabanc› flirket evliklerinin
yayg›nlaflaca¤›n› ve bu süreçte baflkas› ad›na, baflkas›n›n markas› alt›nda üretim yapmaktansa,
kendi markalar›n› oluflturma süreçlerine a¤›rl›k vermeleri gerekecektir.

Kendilerine destek olabilecek sivil toplum kurulufllar›n›n yan› s›ra di¤er devlet desteklerine
de yak›n durarak, her destekten en yüksek düzeyde yararlanmal›d›r.

Fettah Güventürk
KOB‹DER Yön.Krl. Bflk.

                                               



Küçük ve orta boy iflletmelerin (KO-
B‹) güçlendirilmesi derken bu ifllet-
melerin gerek yurtiçi ve gerekse

yurtd›fl› piyasalarda rekabet güçlerinin
artt›r›lmas›n›, devlet deste¤ine ihtiyaç
duymadan ayakta durabilmelerinin, hat-
ta koflmalar›n›n sa¤lanmas›n› anl›yoruz.
KOB‹ örgütleri deyimi ile de TOBB ve
TESK ile odalar ve birlikler gibi yar› ka-
mu kurulufllar›n› ayr›ca TOSYÖV, birçok
flehir ve ilçemizde kurulmufl olan S‹-
AD’lar ve G‹AD’lar, TÜS‹AV, KAS‹D, KOS-
DER gibi sivil toplum örgütlerini ifade
ediyoruz.

Küçük ve orta boy iflletmelerimizin güç-
lendirilmesi için gerekli gördü¤ümüz KO-
B‹ örgütlerince uygulanabilecek temel
politika ve stratejilerinin afla¤›daki nok-
talarda toplanabilece¤ini düflünüyoruz.

11.. SSüübbvvaannssiiyyoonn DDee¤¤iill EEnnffoorrmmaassyyoonn
KOB‹ örgütleri devletin sübvansiyon

sa¤lamas›na genelde karfl› oldu¤unu,
sübvansiyonlar›n mümkün mertebe asga-
ri seviyelerde tutulmasa gerekti¤ini aç›k
bir flekilde ortaya koymal›d›r. Zira küçük
iflletmelerin laf›n›n çok edilmesine karfl›-
l›k, sübvansiyon da¤›t›m›nda aslan pay›
hep büyük iflletmelere düflmektedir.

Karfl›l›ks›z devlet yard›m› anlam›na ge-
len sübvansiyon harcamalar› yerine, dev-
let tüm iflletmeleri bilgilendirme yoluna
gitmelidir. Bu bilgilendirme veya enfor-
masyon sa¤lama, tedarik ve sat›fl piyasa-
lar›ndan para ve sermaye piyasalar›na,
teknolojik geliflmelerden mevzuat de¤i-
flikliklerine kadar her alan› kapsamal›d›r.
Devlet, küçük, orta ve büyük tüm ifllet-
melere gür bir ›rmak gibi bilgi ak›tmal›-
d›r. Böylece bu iflletmelerin bilgi yetersiz-
li¤i darbo¤az› afl›labilir ve ekonomik et-
kinlikleri art›r›labilir. Ayr›ca böyle bir
uyulama sonucunda güçlü olan ve/veya
a¤lamas›n› iyi beceren iflletmeler de¤il,
devletten sa¤lad›¤› bilgileri en iyi flekilde
de¤erlendirebilenler ödüllendirilmifl
olur. Burada bilgilendirme kapsam›na
e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri de da-
hil edilmelidir.

““SSüübbvvaannssiiyyoonn DDee¤¤iill EEnnffoorrmmaassyyoonn”” flek-
linde ifade etti¤imiz bu politikan›n bir di-
¤er uygulama zorlu¤u ise, sübvansiyon
taraf›ndan de¤il enformasyon taraf›ndan
gelmektedir. Genellikle insanlar bilgiye
ihtiyaç duyduklar›n›n ya fark›nda de¤il-
lerdir ya da bunu aç›kça itiraf etmek iste-
mezler. Genellikle baflar›s›zl›¤›n arkas›n-
da yatan neden olarak hep paras›zl›k
gösterilir. Herkes gerekli bilgiye sahiptir.
Hatta fazlas›yla sahiptir. Ama paras› yok-
tur. Ah bir paras› olsa neler yapacakt›r.

22.. MMüümmkküünn OOlldduu¤¤uunnccaa AArrzz YYöönnllüü DDee¤¤iill 
TTaalleepp YYöönnllüü SSüübbvvaannssiiyyoonn

Bu yoldan, hem küçük ve orta ölçekli ifl-

letmelerin sübvansiyonlardan daha çok
yararlanmas› ve hem de sübvansiyonla-
r›n daha etkin bir flekilde kullan›m›
mümkün olur. Zira ekonomik aç›dan is-
rafa dönüflme ihtimali en yüksek olan
devlet yard›mlar› arz taraf›ndan kaynak
tahsisi s›ras›nda sa¤lanan sübvansiyon-
lard›r. Bu sübvansiyonlar›n ço¤unu bü-
yük iflletmeler almaktad›r. Ayr›ca arz ta-
raf›ndan sa¤lanan sübvansiyonlar genel-
likle kamuoyunun denetiminden uzak
kalmaktad›r.

Sübvansiyonlar›n talep yönünden sa¤-
lanmas› derken, örne¤in devlet ihaleleri-
nin belirli bir yüzdesinin küçük ve orta
ölçekli iflletmelere tahsis edilmesini anl›-
yoruz. Böylece ‘a¤lamas›n›’ daha iyi bece-
ren iflletmeler ile hükümetler üzerinde
etkili olabilecek kadar güçlü çok büyük
iflletmeler veya lobisi güçlü sektörler ve
bölgeler de¤il, daha kaliteli mal› daha
düflük fiyatla piyasaya sunabilenler ödül-
lendirilmifl olur. Yine baz› devlet faaliyet-
lerini piyasalaflt›rmak suretiyle devletin
arzedici konumundan talep edici konu-
ma geçirilmesi de bu politika çerçevesin-
de de¤erlendirilebilir.  Yine yard›ma
muhtaç fakir ailelerin desteklenmesi, ö¤-
renci burslar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› gibi
talep yarat›c› devlet yard›mlar› talep yön-
lü sübvansiyon kapsam›nda de¤erlendiri-
lir. Sonuç da yarat›lan bu talep arz› can-
land›racak, daha kaliteli ve daha düflük
fiyatlarla mal ve hizmetlerini arz eden ifl-
letmeler ödüllendirilmifl olacakt›r. Ayr›ca
bu uygulaman›n sosyal yönü de yads›na-
maz önemli bir avantajd›r.

Talep yönlü sübvansiyonu baflkaca ör-
neklerle zenginlefltirebiliriz. Çeflitli dev-
let kurulufllar›nda yemek, krefl ve hatta
berberlik gibi hizmetler vermek yerine
bu tür hizmetler için harcanan fonlar
personele ek gelir olarak aktar›labilir.
Üretici firmalar ise artan talebi karfl›la-
mak üzere yat›r›m yaparlar ve birbirleri
ile rekabet ederler. Arz yönlü sübvansi-
yonda ise talep sahibinin kendi hür ira-
desine dayanan böyle bir tercih söz konu-

su de¤ildir. 
Talep yönlü sübvansiyonlar›n bir özelli-

¤i bilhassa vurgulanmal›d›r. Talep yönlü
sübvansiyonla çok kere arz yönlü süb-
vansiyonun çok cüzi bir k›sm›yla ayn› so-
nuca var›labilmektedir. Bir devlet kuru-
luflunda 30-40 floför ve 25-30 otomobille
sa¤lanan hizmet çok daha lüks araba ve-
ya taksi kiralama suretiyle çok daha ucu-
za sa¤lanabilir. Hem de kurulufl için ne
sigorta masraf› olacakt›r ne bak›m mas-
raf› olacakt›r. Ayr›ca ifli birbirine aktarma
ve iflten kaytarma çabas›nda olan maafll›
memur floförler yerine kuruluflun bu hiz-
metini alabilmek için birbirleriyle reka-
bet halinde olan ve bir di¤erine rekabet
üstünlü¤ü sa¤layabilmek için daha kali-
teli hizmeti daha ucuza sunabilmek için
ç›rp›nan floför esnaf› giriflimci ve küçük
giriflimciler ortaya ç›kacakt›r. 

33.. MMüümmkküünn OOlldduu¤¤uunnccaa PPiiyyaassaallaaflfltt››rrmmaakk
Bu politika, daha önce devlet iflletmele-

rinde ve di¤er devlet örgütlerinde yap›-
lan bir çok iflin ba¤›ms›z özel kurulufllara
aktar›lmas›n›n teflvik edilmesini ve özen-
dirilmesini hedeflemektedir. Bu ifller per-
sonel ve yük tafl›mac›l›¤›ndan lokantac›-
l›k ve kantincili¤e, e¤itim tesisleri ad› al-
t›nda çal›flt›r›lan turizm iflletmelerinden
lojmanc›l›¤a, teminat ifllerinden bak›m
ve onar›m hizmetlerine kadar çok genifl
bir alan› kapsamakta olup, esas itibari ile
özellefltirme konusu ile ilgilidir. Ayr›ca
bu politika ile bir önceki politika aras›n-
da çok yak›n bir iliflki vard›r. Arz yönlü
sübvansiyonculuktan talep yönlü süb-
vansiyonculu¤a geçifl genellikle piyasa-
laflmay› da beraberinde getirilecektir.

44.. BBiilliinnççlleennddiirrmmee DDee¤¤iill BBiillggiilleennddiirrmmee
Devletin küçük ve orta ölçekli iflletme-

lere yaklafl›m›nda bilinçlendirme de¤il
bilgilendirme prensibi egemen olmal›d›r.
Devlet kendisini bu iflletmelerin ak›l ho-
cas› ve kurtar›c›s› olarak görmemelidir.
Küçük ve orta ölçekli iflletmeler kendi so-
runlar›n› kendileri çözmelidir. Bu ifllet-
melerin bu konuda bilinçlendirmeye de-

¤il, bilgilendirmeye ihtiyac› vard›r. Bilgi-
lendirilmenin amac›, bu iflletmelerin so-
runlar›n› teflhis edebilecekleri ve çözebi-
lecekleri, imkanlar›n› daha iyi de¤erlen-
direbilecekleri bir duruma getirilmesidir. 

Burada “bilinçlendirme de¤il bilgilen-
dirme” prensibi ile ifade etmek istedi¤i-
miz düflünceyi net ve anlaml› bir flekilde
dile getiren bir özdeyifl vard›r: “Planla-
mayan› planlarlar.” Maalesef bizim ifllet-
melerimizin ço¤u bizzat kendilerini ken-
dileri planlamak yerine devlet taraf›ndan
planlanmay› tercih etmektedirler.  Bu
davran›fl iflletmelerimizin kaderine biz-
zat kendilerinin sahip ç›kmaklar› yerine,
kendilerini devletin emin ve flefkatli kol-
lar›na teslim etme e¤ilimlerinden kay-
naklanmaktad›r. “Faiz giderlerimi ödeye-
miyorum, bataca¤›m, beni kurtar” diyen
büyük iflletme de “Siftah etmeden kepen-
gimi kapatmak zorunda kal›yorum, beni
kurtar” diyen esnaf da haks›zd›r. Bu ifllet-
meleri, büyük iflletme olsun veya esnaf
olsun, kurtaracak olan devlet de¤il, biz-
zat kendileridir. Devletin bu iflletmeleri
kurtarmas› demek bu kesime di¤er top-
lum kesimlerinden kaynak aktarmas›, ya-
ni sübvansiyon sa¤lamas› demektir. Bu
yola çok ender olarak ancak baflka ç›kar
yolun kalmamas›,  ayr›ca ekonomik
ve/veya sosyal aç›dan tam olarak gerek-
çelendirilebilmesi halinde ender olarak
baflvurulmal›d›r.

55.. OOllaabbiillddii¤¤iinnccee DD››flflssaall ‹‹flflbbööllüümmüü,, 
OOllaabbiillddii¤¤iinnccee ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii
Entegrasyon yoluyla gerçeklefltirilen öl-

çek ekonomileri büyük iflletmeleri ekono-
mik aç›dan daha üstün bir konuma getir-
mektedir. ‹flbirli¤i veya kooperasyon yo-
luyla elde edilen sinerji etkisi ise, küçük
ve orta ölçekli iflletmelerin sinerji etkisin-
den yararlanabilmesi için iflbirli¤ine gir-
melerini gerektirmektedir. Dolay›s›yla bu
iflletmeler aras›nda iflbirli¤i ruhu geliflti-
rilmelidir. Bunun, yurdumuzda mevcut
durum esas al›nd›¤›nda yetersiz kald›¤›
muhakkakt›r. ‹flletmeler aras› d›flsal iflbö-
lümü, fason imalat sistemleri ve joint
venture (müflterek yat›r›m) imkanlar›n›
da kapsayacak biçimde anlafl›lmal›d›r. Yi-
ne büyük iflletmelerin d›flsal iflbölümüne
giderek bir yan sanayi oluflturmas›, hem
kendileri ve hem de ülke ekonomisi aç›-
s›ndan yararl›d›r.

66.. MMaallii ÖÖzzeerrkklliikk
KOB‹ örgütleri küçük ve orta ölçekli ifl-

letmelerin ç›karlar›n› koruyan bir yap›ya
sahip olmal›d›r. Bunun için baflta gelen
flartlardan biri de devletten mümkün ol-
du¤unca mali destek alma yoluna gidil-
memesi, gidilmesi halinde ise bunun
tutarl› ve sa¤lam yasal ve etik kurullara
dayand›r›lmas›, böylece örgütün mali
özerkli¤inin hassasiyetle korunmas›d›r.
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AKADEM‹K GÖRÜfi

KOB‹’lerin güçlendirilmesi
için KOB‹ örgütlerinin 

temel politika ve stratejileri
ne olmal›?

Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜO⁄LU e-mail:
tamerm@baskent.edu.trBaflkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Makim, Çin’le rekabeti sat›fl sonras› servisle aflacak 
Geçifl kontrol üniteleri, elektro

erozyon tezgahlar›, mekanik ve
elektronik ekipmanlar üreten

Makim, Çin’le rekabet etmek için, sa-
t›fl sonras› hizmeti artt›racak. Çin
mallar›n›n fiyat›n›n düflük oldu¤unu
ve sat›fl sonras› hizmetin olmad›¤›n›
söyleyen Makim Makine ‹malat Sana-
yi ve Ticaret Ltd. fiti. Genel Müdürü
Tacettin ‹leri, “Bu bizim için bir avan-
taj. Bu avantaj› kullanarak sat›fl son-
ras› hizmet kalitesini art›r›p bir ayr›-
cal›k elde etmeye çal›fl›yoruz” dedi.  

Furkan Mühendislik ve Makim Maki-
ne ad› alt›nda 2 flirketle faaliyet gös-
terdiklerini ifade eden Genel Müdür
‹leri, “Mühendislik, tasar›m, elektrik,
elektronik alan›nda üretim yap›yoruz.
Mevcut ürünlerimiz yan›nda ciromu-

zu ve rekabet gücümüzü artt›rmak
için yeni ürünler gelifltirerek yeni mo-
deller ortaya ç›kard›k” dedi. 2005 y›-
l›nda cirolar›nda yüzde 20 art›fl oldu-
¤unu ve yüzde 100 kapasite ile çal›fl-
t›klar›n› vurgulayan ‹leri, “ Üretim ka-
pasitemiz verimlilik art›fl›na ba¤l› ola-
rak artt›. ‹malat›m›z› uzmanlaflm›fl
verimli bölümlere ay›rarak kapasite-
mizi artt›raca¤›z” diye konufltu. ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesinin, deniz
otobüslerinde ve metroda kullan›lan
Akbil’in  yurtd›fl›ndan temin edileme-
yen parçalar›n imalat›n› yapt›klar›n›
belirten ‹leri, “Bu sistem d›flar›dan
büyük bedelle al›nm›flt›r.  Biz bu siste-
mi yurtd›fl›na göre 5’te 1 oran›nda da-
ha ucuz bir fiyata mal ederek yap-
t›k”dedi. ‹leri, ‹stanbul’daki Akbil sis-
teminin elektromekanik aksam ve ya-

z›l›m›, ödeme yaz›l›m›, tan›mlama ve
alma sistemi, ödeme cihazlar› ve yaz›-
l›m›, bayiler kesesi cihaz›, turnike ve
otobüs cihazlar›, turnike rapor iletim
sistemi, otobüs cihazlar› yaz›l›m› gibi
ekipmanlar›n› baflar›l› bir flekilde yap-
t›klar›n› ifade etti. 

--  AARRGGEE yyaapp››ll››yyoorr

A¤›rl›k olarak Almanya’ya ihracat
yapt›klar›n› ifade eden ‹leri, “ Ciro-
muzun yüzde 16’s›n› ihracattan kaza-
n›yoruz. ‹hracat›n› yapabilece¤imiz
yeni ürünler üzerinde ARGE çal›flma-
lar› yap›yoruz. Bu flekilde ihracat›n ci-
ro üzerindeki pay›n› artt›rmaya çal›fl›-
yoruz” dedi. ‹leri, Avustralya ve Kana-
da ile ihracat çal›flmalar›n›n oldu¤u-
nu vurgulayarak, buralara ihracat

maliyetinin yüksek olmas›ndan dolay›
harcayaca¤› paralar› yat›r›m için kul-
land›klar›n› belirtti. G›da ekipmanlar›
konusunda çal›flmalar› oldu¤unu an-
latan ‹leri, g›da ekipmanlar›  ürete-
ceklerini ve ARGE çal›flmalar› yapt›k-
lar›n› bildirdi. 

--  AAnnaa ssaannaayyii ggiibbii ççaall››flflaaccaakk

ISO kalite belgesinin oldu¤una dikkat
çeken ‹leri, kurumsallaflma ve kalite
konusunda dan›flmanl›k firmalar›n-
dan e¤itim ald›klar›n› söyledi. Yan sa-
nayi üretimini b›rakarak nihai ürün
imalat›na gireceklerini ifade eden ‹le-
ri “Gelen talepleri karfl›lamak için
makine ve teknoloji, fabrika yat›r›m›
yapt›k. Yak›n bir zamanda 3 bin met-
rekare kapal› alana kurulu fabrikam›-

za tafl›naca¤›z.  Daha fazla yan sanayi
kullanma yoluna gidiyoruz. Say› çok
oldu¤u takdirde bu ürünü üretmek
yan sanayi kullanmaktan daha paha-
l›ya geliyor. Hedefimiz ana sanayi gibi
çal›flmak. Bitmifl ürün imalat›na gir-
mek daha avantajl›” diye konufltu. 
Çin’le rekabet etmek için fiyatlar›n›
düflürdüklerini ve hizmet sonras› hiz-
met kalitesi art›rarak bir farkl›l›k
oluflturmaya çal›flt›klar›n› belirten ‹le-
ri, “Daha fazla finansör kullanarak
gücümüzü art›rmaya çal›fl›yoruz. Çin,
sat›fl sonras› hizmet konusunda zay›f.
Bu bizim için avantaj. Bu avantajlar›
kullanarak ve yeni ürünlerin imalat›-
na girerek rekabet gücümüzü art›ra-
ca¤›z” diye konufltu.

                                                    



DYP Genel Baflkan› Mehmet A¤ar Ostimli
KOB‹’lerle bulufltu. A¤ar, Ostim Mesleki
E¤itim ve Ö¤retim Merkezi’nde

partisince düzenlenen toplant› öncesi OSB’yi
ziyaret ederek Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n’la görüfltü.

Toplant›da Ostim Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim
Vakf› Baflkan› ‹brahim Karakoç, ORS‹AD Yene-
tim Kurulu Baflkan› Birol Duygu, OS‹AD Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Nihat Güçlü KOB‹’lerin re-
kabet ve üretim koflullar›na, finansal sorunlar›-
na iliflkin konuflmalar yapt›. Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Ayd›n da hayata geçirilen pro-
jeleri ve karfl›laflt›klar› güç-
lükleri dile getirdi. 

Ostim’deki iflyerlerini de
gezen DYP Genel Baflkan›
A¤ar, yapt›¤› konuflmada
Türkiye’de ekonomik kal-
k›nman›n lokomotifinin
KOB‹’ler oldu¤unu, kalk›n-
man›n Ostim’i ve benzeri
sanayi bölgelerini olufltu-
ran giriflimcilik ruhu ile
gerçekleflece¤ini vurgula-
d›. 

A¤ar, kendilerine slogan
olarak, ‘100 bin KOB‹ 500
bin kifliye ifl, 500 bin KOB‹
5 milyon kifliye ifl’ sözünü
seçtiklerini belirterek, ““BBuu
iiflfliinn iillaacc›› KKOOBB‹‹’’ddiirr;; KKOOBB‹‹
ooddaakkll›› kkaallkk››nnmmaadd››rr.. 110000
bbiinn KKOOBB‹‹ 550000 bbiinn kkiiflfliiyyee iiflfl,,
11 mmiillyyoonn KKOOBB‹‹ 55 mmiillyyoonn
kkiiflfliiyyee iiflfl.. BBuu ssllooggaann››nn tteemmeelliinnddee OOssttiimm rruuhhuu
vvaarr”” diye konufltu.

‹‹flflssiizzee  iiflfl  vvee  aaflfl  bbuullaann 
ssaannaayyiicciiddiirr……

Bürokrasinin ifl alemini rakip olarak görme-
mesini ve onlar›n kazanaca¤› servetten rahat-
s›z olmamas› gerekti¤ini anlatan A¤ar, ““ÇÇüünnkküü
üüllkkee iinnssaann››nnaa iiflfl vvee aaflfl bbuullaann ssaannaayyiicciiddiirr,, ggiirrii--
flfliimmcciiddiirr,, KKOOBB‹‹’’lleerrddiirr.. OOnnllaarr››nn öönnüünnüü aaççaaccaakk
oollaann ggüüçç ddee ddeevvlleettttiirr”” dedi.

A¤ar flöyle dedi: ““TTüürrkkiiyyee’’ddee üürreettiimmii iissttiihhddaa--
mm›› aarrtt››rrmmaann››nn yyoollllaarr›› vvaarrkkeenn,, vvaattaannddaaflflaa iikkii kkiilloo
bbuullgguurr,, iikkii kkiilloo uunn,, ççooccuukkllaarraa ffuuttbbooll ttaappuu vveerree--
lliimm,, aarraaddaa bbiirr ddee ttüürrkküüccüü ggeettiirriipp mmeeyyddaannddaa
ttooppllaayyaall››mm ddeemmeekk yyaannll››flfltt››rr.. BBuu mmiilllleettllee aallaayy eett--
mmeekkttiirr.. BBeenniimm bbaaflflbbaakkaann oolldduu¤¤uumm üüllkkeeddee kkiimm--
sseenniinn kkaapp››ss››nnaa bbiirr kkiilloo uunn,, bbiirr kkiilloo mmaakkaarrnnaa,, bbiirr
ççuuvvaall oodduunn--kköömmüürr bb››rraakk››llmmaazz.. KKiimmiinn kkaapp››ss››nnaa
bb››rraakk››ll››rr;; kkiimmsseessiizz,, yyaaflflll››,, ddüüflflkküünn kkiimmsseelleerriinn kkaa--
pp››ss››nnaa.. OOnnllaarr›› ddaa ddeevvlleett aall››pp hhuuzzuurr eevvlleerriinnee yyeerr--
lleeflflttiirriirr,, kkoorruurr,, rraahhaatt iiççiinnddee yyaaflflaatt››rr..””

DDoo¤¤aallggaazz ddaahhaa
uuccuuzz oollmmaall››……

A¤ar, esas meselenin
rekabet edebilen bir
sanayi yaratmak oldu-
¤unu, sanayicinin re-
kabet edebilen bir üre-
tim için pazarlarda
can siperane savaflt›¤›-
n›, devletin bu kesime
üretim girdi maliyetle-
ri ile mücadele edebil-
me flans› vermesi ge-
rekti¤ini vurgulad›. 
A¤ar, ““YYeerreell yyöönneettiimm--
lleerr DDeemmookklleess’’iinn kk››ll››cc››
ggiibbii KKOOBB‹‹’’lleerriinn tteeppee--
ssiinnddee dduurrmmaammaall››.. DDoo--
¤¤aallggaazz››nn bbuuggüünnee kkaa--
ddaarr ttaammaammeenn öözzeelllleeflfl--
ttiirriillmmeessii ggeerreekkiirrddii.. KKaa--

mmuu eelliinnddeekkii ddoo¤¤aallggaazz  mmaalliiyyeettii iillee öözzeell ddaa¤¤››--
tt››mmddaa bbuulluunnaann ddoo¤¤aall ggaazz ffiiyyaatt›› aarraass››nnddaa aannoorr--
mmaall ffiiyyaatt ffaarrkk›› vvaarr.. 

OOyyssaa sseekkttöörr rreekkaabbeettee aaçç››llssaa bbuunnddaann yyaarraarrllaa--
nnaaccaakk oollaann ssaannaayyiicciiddiirr.. BBuu eenneerrjjii ffiiyyaattllaarr›› iillee
ccaann›› ppaahhaass››nnaa eellddee eettttii¤¤ii ppaazzaarrllaarr›› kkaayybbeettmmee
rriisskkii iillee kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa oollaann bbiirr üürreettiicciinniinn eelliinnddeenn
bbuuggüünn ttuuttmmaayyaaccaakkss››nn››zz ddaa  nnee ggüünn ttuuttaaccaakkss››--
nn››zz??”” diye konufltu.

AAyydd››nn:: KKaammuu kkuurruulluuflflllaarr›› aall››mmllaarr››nn›› 
››ssrraarrllaa yyuurrttdd››flfl››nnddaann yyaapp››yyoorr..

Yap›lan örnek projelerle
bugün  ‘KOB‹ Laboratuar›’
say›lan Ostim’in tamamen
giriflimcilerin öz kaynaklar›
ile kuruldu¤unu ve bölgeye
gelen kamu hizmetlerine
de destek olduklar›n› anla-
tan Yönetim Kurulu Baflka-
n› Ayd›n, ““BBaazz›› hhüükküümmeettlleerr
ddöönneemmiinnddee KKOOBB‹‹ ddeesstteekkllii
ppoolliittiikkaallaarraa ttaann››kk oolldduukk..
BBuunnllaarr››nn bbaaflfl››nnddaa rraahhmmeettllii
ÖÖzzaall ggeelliiyyoorr.. YYiinnee SSaayy››nn
TTaannssuu ÇÇiilllleerr ddöönneemmiinnddee ddee
KKOOBB‹‹’’lleerree öönneemmllii ddeesstteekklleerr
vveerriillddii.. NNee yyaazz››kk kkii KKOOBB‹‹’’llee--
rree yyöönneelliikk bbuu iillggii kkeessiinnttiissiizz
oollmmuuyyoorr”” diye konufltu.
Ayd›n, KOB‹’lerin uluslar
aras› rekabette baflar›l› ol-
mas› için kendi öz kaynak-
lar›na dayanmalar›n›n ya-

n›nda devletin, yerel yönetimlerin ve üniversi-
telerin de destek vermesi gerekti¤ini belirtti. 

Ayd›n, Ostim’in sinerjisi ile oluflan güç birli¤i
sonucu teknokent, telekomünikasyon altyap›-
s›, elektrik santrali, do¤algaz da¤›t›m flebekesi
gibi projeleri hayata geçirdiklerini belirterek,
““ÖÖnncceekkii yy››llllaarrddaa bbiirr ddöönneemm eelleekkttrriikk kkeessiinnttiissii ooll--
dduu.. DDeevvlleett ‘‘ssiizz ssaannaayyiicciilleerree ssüürreekkllii eenneerrjjii vveerree--
mmeeyyeebbiilliirriizz’’ mmeessaajj››nn›› vveerrddii.. 

BBuunnuunn üüzzeerriinnee kkeennddii ssaannttrraall››mm››zz›› kkuurrdduukk,,
flfliimmddii bbööllggee ssaannaayyiicciimmiizz TTEEDDAAfifi ffiiyyaattllaarr››nnaa ggöö--
rree yyaakkllaaflfl››kk %%2200 ddaahhaa uuccuuzz eelleekkttrriikk kkuullllaann››yyoorr--
llaarr.. BBuu öönneemmllii bbiirr aavvaannttaajj.. AAyyrr››ccaa ddoo¤¤aallggaazz›› ddaa
ddiirreekktt BBOOTTAAfifi’’ttaann aall››pp,, yyiinnee kkaalliitteellii vvee uuccuuzzaa
kkuullllaanndd››rr››yyoorruuzz.. BBuu ddeesstteekklleerree bbiizz ‘‘OOssttiimm tteeflfl--
vviikklleerrii’’ ddiiyyoorruuzz”” dedi.

Kamu kurulufllar› ve yerel yönetimlerin sa-
nayi mallar›n› yerli üretim yerine d›flar›ya dö-
viz ödeyerek sat›n almas›n› da elefltiren Ayd›n
flöyle dedi:

““KKiimmssee bbiizziimm vveerrggiilleerriimmiizzllee ‹‹ttaallyyaa’’ddaann,,
ÇÇiinn’’ddeenn aall››mm yyaappaammaazz.. BBuu mmeemmlleekkeettttee iiflflii aaflfl››

oollmmaayyaann bbiinnlleerrccee iinnssaann vvaarr.. SSiizz yyeerrllii üürreettiimm yyee--
rriinnee yyaabbaanncc›› mmaallllaarr›› aall››rrssaann››zz,, oo zzaammaann bbiizz ddee
iiflflssiizzlleerrii iiflfl bbuulluunn ddiiyyee ssiizziinn kkaapp››nn››zzaa ggöönnddeerriirriizz..
DDüünnyyaaddaa aacc››mmaass››zz bbiirr rreekkaabbeett yyaaflflaann››yyoorr.. MMeess--
lleekk ooddaallaarr››mm››zz vvee ttüümm kkuurruummllaarr››mm››zzllaa öönncceelliikk--
llee yyookkssuulllluu¤¤uu vvee iiflflssiizzllii¤¤ii ççöözzmmeelliiyyiizz..””

DDuuyygguu:: KKOOBB‹‹’’lleerr  ffiinnaassmmaann 
ss››kk››nntt››ss›› ççeekkiiyyoorr

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
‹fladamlar› ve Yöneticileri Derne¤i (ORS‹AD)
Yönetim Kurulu Baflkan› Birol Duygu da
konuflmas›nda bu iktidar döneminde ekonomi

alan›nda pek çok konuda çözüm üretildi¤ini,
ancak KOB‹’lerin temel sorunlar›na tam olarak
e¤ilinmedi¤ini kaydetti.

Duygu, ““KKOOBB‹‹’’lleerr eekkoonnoommiiddeekkii aa¤¤››rrll››kkllaarr››nnaa
kkaarrflfl››nn ppeekk ssoorruunnllaa ddaa bbaaflfl bbaaflflaadd››rr.. AAllttyyaapp››,,
üürreettiimm,, ppaazzaarrllaammaa,, ffiinnaannssmmaann vvee kkaalliiffiiyyee
eelleemmaann ssoorruunnllaarr›› iillee bboo¤¤uuflflmmaakkttaadd››rr.. fifiuu aannddaa
bbuu ssoorruunnllaarr››nn eenn öönneemmlliissii iiflfllleettmmee sseerrmmaayyeessii
ss››kk››nntt››ss›› nneeddeenniiyyllee ffiinnaannssmmaann ss››kk››nntt››ss››dd››rr..
YYeetteerrllii sseerrmmaayyeeyyee ssaahhiipp oollmmaayyaann iiflfllleettmmeelleerr
üürreettiimmee aarraa vveerrmmeekkttee,, uuyygguunn oollmmaayyaann
kkrreeddiilleerree yyöönnlleennmmeekkttee vveeyyaa ttüümmüüyyllee iiflflii bb››rraakk--
mmaakkttaadd››rr”” diye konufltu.
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AA¤¤aarr,, ssllooggaann oollaarraakk,, ‘‘110000 bbiinn KKOOBB‹‹ 550000 bbiinn kkiiflfliiyyee iiflfl,, 550000 bbiinn KKOOBB‹‹ 55 mmiillyyoonn kkiiflfliiyyee
iiflfl’’ ssöözzüünnüü sseeççttiikklleerriinnii bbeelliirrtteerreekk,, ““BBuu iiflfliinn iillaacc›› KKOOBB‹‹’’ddiirr;; KKOOBB‹‹ ooddaakkll›› kkaallkk››nnmmaadd››rr.. 

BBuu ssllooggaann››nn tteemmeelliinnddee OOssttiimm rruuhhuu vvaarr”” ddiiyyee kkoonnuuflflttuu..

A¤ar Ostim’li sanayicilerle bulufltu

‹liflki, yak›nlaflmakla sa¤lan›r. Halkla ‹lifl-
kiler; halk’a yak›nlaflarak halk›n duygu-
lar›n›, düflüncelerini, davran›fllar›n› alg›-

lay›p; yönetime yeflil ›fl›k yakmakt›r.
Halkla iliflki; formal –resmi-, informal

–gayr›resmi- olabilir. Gayr›resmi iliflkide s›-
cak dostluk havas› esmeye bafllar, resmiye-
tin buzlar› erir; iklim de¤iflir insanlar kay-
nafl›r, etkileflim artar. Bakkal›n, berberin
halkla iliflkileri gayr›-
resmidir; canl›d›r, sa-
mimidir, yüz yüze-
dir, etkindir.

‹fller kartopu gibi
yuvarlan›p büyüdük-
çe; ifl ile ve ürünle il-
gili kiflilerin say›s› ço-
¤al›r, iletiflim güçle-
flir; kurumlaflma gi-
derek artar. Gayr›-
resmi olmas› gere-
ken Halkla ‹liflkiler
resmileflir, bürokra-
tikleflir. Halkla ‹liflki-
ler bürokrasisi, yak›-
n›lan öbür bürokrasi-
lerden farkl› olmaya-
bilir.

Kurumlarda ve ku-
rulufllarda, Halkla
‹liflkiler bürokrasisi
nas›l frenlenebilir?
Nas›l en aza indirilebilir? Bu konuda neler
önerilebilir?

Önerim, “Halkla ‹liflkiler Çemberleri”dir:
Niçin mi?

1 Hasta ile 1 saat ilgilenen hekimle; 1 sa-
atte 60 hastaya bakan hekimim verimlili-
¤i, teflhis ve tedavisindeki isabet mukayese
bile edilemez… Halkla ‹liflkilerci kendini
hekim; ürüne –mala ve hizmete- karfl› ilgi-
siz, flikayetçi müflteriyi –halk›- tedavi edile-
cek hasta olarak görüyorsa; 1 saat 1 kifli ile
ilgilenmesi çok maliyetlidir, 1 dakikada 1
kifliyi dinlemesi ise son derece yetersizdir,
hekimlik de¤il anketörlüktür.

Hakkaniyeti sa¤lamak, sa¤l›kl› de¤erlen-
dirme yapabilmek için; 60 kifliye 1’er saat
ay›rsa, vakit maliyeti 60 saate 2,5 güne
yükselir, halkla iliflkiler cevab› olan feed-
back –geribildirim- süresi artar ve refleks-
ler körelir.

Oysa; söz konusu 60 kiflilik hedef kitle-
mizi, 5’er kiflilik ba¤›ms›z –emir komuta
hiyerarflinde yer almayan- gruplara böl-
sek; her birini “.. No’lu X Firmas› Halkla
‹liflkiler Çemberi” olarak adland›rsak, her
çemberin elefltiri ve önerisini aradaki bü-
tün kademeleri kald›rarak do¤rudan bü-
yük patronun üyesi oldu¤u “01 No’lu X Fir-
mas› Halkla ‹liflkiler Çemberi”ne iletmesi-
ni sa¤lasak nas›l olur?

Her Çember; gerekli gördü¤ü anda elefl-

tiri ve önerisini yaparak, an›nda en yetkili
yönetim kademesine ulaflt›rabilir. Vakit
maliyeti en aza iner. Yönetimin gerekiyor-
sa an›nda de¤erlendirme refleksi köreltil-
memifl olur. Önemli öneri ve elefltiri yapan
çemberler; ödüllendirilerek motive edilir,
verimlilik art›r›l›r.

“Halkla ‹liflkiler Çemberleri” Niçin 5 üye
ile s›n›rl› olmal›d›r?

Ayaklar›m›z 5’er parmakl›d›r.
Ayak parmaklar›m›zdan çok
taban›yla bizi bir yerden bir
yere tafl›maktan ve flutuyla fut-
bolcu golünden baflka marifeti
yoktur. Ayaklar›m›z gibi 5’er
parmakl› olan ellerimiz, ayak-
lar›m›zla mukayese edileme-
yecek kadar marifetlidir. El
ayalar›ndan çok parmaklar›n›
kullanan üstün yetenekli res-
samlar›n, heykelt›rafllar›n, Fa-
z›l Say’›n; elleri 5’er parmakl›-
d›r. Parmaklar›n bu becerisi;
yap›lar›n›n yan› s›ra, bu tür be-
ceriler için en elveriflli –opti-
mal- say› olan 5 ile s›n›rland›-
r›lmas›ndan kaynaklanmakta-
d›r. 
Bir kiflinin bir konudaki dikka-
tinin %100 oldu¤unu kabul
eder, bunu bir baflkas›yla o ko-
nuda yo¤unlaflarak paylaflt›¤›-

n› –bilgi beceri al›flveriflinde bulundu¤u-
nu- varsayarsak; dikkati bu kez
%50+%50=%100 iken; ayn› kiflinin 1 de-
¤il 4 kifli ile görüfl al›flveriflinde bulunmas›
halinde dikkati, en optimaliyle
%100=%25+%25+%25+%25 olacakt›r.
Görüfltü¤ü kifli say›s› artt›kça; dikkatinin
kalitesi ve kantitesi düflecektir.

5 Say›s›, insanlar›n kolayca toplanabil-
mesinde de optimaldir. Genifl mekanlara
gerek duyulmadan; iflyerlerinde, evlerde,
kafelerde, otomobillerde ve benzeri yerler-
de çarçabuk toplan›labilir.

Nas›l bafllamal›?
‹flin sahibi –tepe yöneticisi- olarak siz; ifl-

yerinizdeki 4 arkadafl›n›zla 1. No’lu Halkla
‹liflkiler Çemberini kurun. Öbür 4 arkada-
fl›n›z da sizin gibi birer çember olufltursun-
lar. Her çember üyesi, ayn› zamanda bir
baflka çemberin kurucusu olsun ve tüm
personeliniz, giderek ürünlerinizin müflte-
rileri çemberlerde örgütlensinler.

Çember örgütlenmesinde hiyerarfli yok-
tur. Hiçbir çember ve çember üyesi birbiri-
nin ast› ya da üstü de¤ildir. Ancak en k›-
demli çember olan –üyesi bulundu¤unuz-
1 No’lu çember; çemberlerin kurulufl tuta-
naklar›n› alarak numaraland›r›r, gelen
öneri ve elefltirileri toplayarak size sunar.

Ne dersiniz, denemeye de¤er mi?
e-posta: erolerdogmus@hotmail.com

Halkla ‹liflkiler Çemberleri

Erol ERDO⁄MUfi
erolerdogmus@hotmail.com
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Sempozyumun aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan Baflkan Doç. Dr. Yusuf Balc›,
“Dünya Fikri Mülkiyet Günü; fikri

haklar konusunda bilincin art›r›lmas›,
bulufl sahiplerinin, üreticilerin ve sanatç›-
lar›n toplumun geliflmesine yapt›klar›
katk›n›n vurgulanmas› aç›s›ndan ülke-
miz için önemli bir f›rsatt›r”dedi.

Balc›, Türk Patent Enstitüsü’nün y›ll›k
60-65 bin baflvuru ile marka konusunda
ilk befl ülke aras›nda yer ald›¤›n› belirte-
rek, TPE’ye yap›lan baflvurular›n dünya
ortalamas›n›n çok üstünde oldu¤unu
sözlerine ekledi. Patent araflt›rma incele-
me iflleminin TPE’de yap›lmaya bafllan-
mas›n›n önemini de vurgulayan Balc›; s›-
nai mülkiyet alan›ndaki yar›flta ülke ola-
rak öncü olmay› hedeflediklerini söyledi.
En önemli perspektifin; s›nai mülkiyet
haklar›n›n etkin ve yayg›n kullan›ld›¤›,
sistemin etik ve ahlak boyutuyla ele al›-
n›p bir davran›fl kültürü oluflturmas›n›
sa¤lamak oldu¤unu söyleyerek, bu konu-
da tüm ilgili kesime görev düfltü¤ünü be-
lirtti.

Daha sonra konuflma yapan Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coflkun; küreselleflme
sürecinde rekabet gücünü art›rmak zo-
runlulu¤unu dile getirdi ve TPE’nin bu
anlamda vazgeçilmez kurumlar›n bafl›n-
da geldi¤ini önemle vurgulad›. Coflkun,
“Uluslararas› sermayenin bir ülkeye gel-
mesinde en çok dikkat edilen unsurlar-
dan biride s›nai mülkiyet haklar›n›n ko-
runmas›d›r” dedi. Yap›lan yasal düzenle-
melerle Türk Patent Enstitüsü’nün dünya
platformunda söz sahibi oldu¤unu da
söyleyerek; Türkiye’nin bir huzur, istikrar
ülkesi olmas›n›n gururunu yaflad›klar›n›
söyledi. 

Bakan Coflkun, konuflmas›n›n ard›ndan
kürsüye eski milletvekili göz doktoru
Turhan Alçelik’i kürsüye davet etti. ‹sviç-

re Federal Hükümeti taraf›ndan düzenle-
nen uluslararas› fuar›nda ‘Göz Kamaflt›r-
mayan Far Sistemi’ bulufluyla birincilik
ödülünü alan Alçelik’i kutlayarak teflek-
kür plaketi verdi.

Sempozyumda sanayimizin patent,
marka ve tasar›m baflvurular› bak›m›n-
dan lider firmalar›ndan olan Arçelik, Ül-
ker ve ‹stikbal firmalar›; konuyla ilgili ge-
liflim süreçleri, tecrübeleri ve hedefleri
hakk›nda konufltular. 

Son oturumda ise, s›nai haklar›n hu-
kuksal boyutu incelendi.  

SS››nnaaii hhaakkllaarrddaa TTüürrkk--‹‹ssllaamm iizzii……

PPrrooff DDrr.. AAhhmmeett KKaallaa 
((‹‹ssttaannbbuull ÜÜnniivveerrssiitteessii ÖÖ¤¤rreettiimm ÜÜyyeessii))

• S›nai mülkiyet aç›s›ndan flu
söylenebilir; konuya iliflkin yaz›-
lar ve makalelerden önce ‹slam
dünyas›nda teknik bak›m›ndan
bir ‘fukaral›k’ söz konusu gibi gö-
rünürken, geliflmeler prototipler,
makineler ortaya ç›k›nca, ‹slam
dünyas›nda bulufllar›n oldu¤u,
teknik ve s›nai geliflmeleri tetikle-
yen makineler yap›ld›¤› ve bu ma-
kinelerin üretimde organize ola-
rak kullan›ld›¤› kabul edilmifltir.

S›nai mülkiyet haklar› konusunda
dünya tar›m devrimine katk›s› aç›-
s›ndan Selçuklular›n flu özelli¤ini

vurgulamak gerekir: Hayvanc›l›k göçebe
medeniyetlerde geliflmifltir. Selçuklular
bilinçli olarak hayvanc›l›¤› göçebelikle
iliflkilendirerek devam ettirmifllerdir. Bit-
ki üretimi ile ilgili olarak da yerleflikli¤i
tercih edip, ayn› ekonomi içinde tar›m ve
hayvanc›l›¤› gelifltirmifltir. 

Selçuklular ‹slam dünyas› ile etkileflim
içinde olmufltur. Bu alemin birbirleri ile
haberleflmesini yans›tm›fllard›r. Prof. Dr.
Fuat sezgin’in temsil etti¤i teknik bilim
araflt›rmas› kapsam›nda 800 makine el
yazmalar›ndan tespit edilmifltir.  9. Yüz-
y›lla 16. Yüzy›l aras›nda çeflitli ‹slam ül-
kelerinde gelifltirilmifl 800 makinenin
prototipi çal›fl›r halde yap›l›p Almanya ve
Fransa’da sergilenmifltir. Ama Türkiye’de
pek iyi bilinmiyor. 

S›nai mülkiyet aç›s›ndan flu söylene-
biBu makinelerin üretime uygulanmas›n›
organize eden sistem, Selçuklu dönemin-
de bafllayan Ahi Evran’›n esnaf birlikleri
oluflumudur. Ahi Evran, özellikle Letaif-i
Hikmet isimli eserinde aç›k bir biçimde
esnaf birliklerinin kurulmas› ve ekono-
mik hayat›n düzenlenmesine iliflkin hu-
kukun oluflturulmas› konular›n› iflliyor.
Bizzat da dericilikle ilgili esnafl›k kuralla-
r›n› koyuyor. Esnafl›¤›n örgütleme mode-
lini gelifltirmifl ve uygulam›flt›r. Ahi Evran
esnaf›n birlik halinde üretim yapmas›n›n
üretimi ve kaliteyi art›raca¤›n›, tüketiciyi
koruyaca¤›n› öngörmüfltü. Devletin üre-
timi denetlemesi, yönlendirmesi ve sür-
dürülebilir ekonomi konusunda ç›rak,
usta, kalfa iliflkilerini ele alm›flt›r. Böyle-
likle vas›fs›z eme¤i vas›fl› hale getirmeyi,
vergi art›fl›n› sa¤lamay› amaçlam›flt›r. 

Ahi Evran’›n esnaf teflkilat› mülkiyeti
koruyan, üretim haklar›n› koruyan bir

yap› arz ediyor.
Bir usta bir üre-
tim tekni¤i geliflti-
rir, veya buluflu-
nu üretime yans›-
t›r ve tasar›m ola-
rak ortaya farkl›
bir ürün koyarsa
yeni bir esnaf bir-
li¤i kuruluyordu.
S›nai mülkiyet
haklar› korunur-
ken, bir esnaf bir-
li¤i içinde de¤ilse
üretim yapam›-
yordu.  
S›nai mülkiyet
haklar›n›n korun-

mas› için Selçuklu-
Osmanl› düzeninde esnaf birlikleri kuru-
luyor. Esnaf birlikleri kuruldu¤u an s›nai
mülkiyet haklar› koruma alt›na al›nm›fl
oluyor. Daha sonra bu esnaf birliklerinin
yeterli olmad›¤› anlafl›l›yor. 1550’lerden
itibaren bu kez esnaf birli¤i kendi üretim
haklar›n› kad› sicillerine de kaydetmeye
bafllam›flt›r. Bat›da s›nai haklara iliflkin
üretim hakk› belgeleri 1700’lere dayan›-
yor. O anlamda s›nai haklar›n korunmas›-
na iliflkin kay›tlar›n bizde 1550’lerde bafl-
lad›¤›n› söyleyebiliriz.” 

““‹‹flfllleettmmeelleerr rreekkaabbeettççii   
yyaapp››llaarr››nn›› 
ggüüççlleennddiirrmmeellii””

BBaayyrraamm MMeecciitt 
((KKOOSSGGEEBB BBaaflflkk.. YYrrdd..))

“Avrupa birli¤ine yüzünü
dönmüfl olan, hatta müza-

kere ve tarama sürecine giren
ülkemizde s›nai mülkiyet ve patent kav-
ramlar›n› ciddiye almal›y›z. AB’nin 2010
y›l›na yönelik bir hedefi var ki; bu hedef
dünyan›n en dinamik, en rekabetçi ve bil-
giye dayal›  toplumu olmakt›r.”

“Ülkelerin kendi rekabet güçlerini art›-
rabilmeleri için ekonomik yenlikler, tek-
nolojik geliflmeler, yeni bulufllar ve bun-
lar›n ticarileflmesi gereklidir. Ülkemizi bu
rekabet gücü d›fl pazarlara tafl›yacakt›r.

Ülkelerin teknolojik yenili¤e önem ver-
meleri ve bunu da koruma alt›na almala-

r›, rekabetçi ortamda avantajl› duruma
geçmek için tek temel ç›k›fl noktas›n›
oluflturmaktad›r. 

Avrupa birli¤ine yüzünü dönmüfl olan,
hatta müzakere ve tarama sürecine giren
ülkemizde s›nai mülkiyet ve patent kav-
ramlar›n› ciddiye almal›y›z. AB’nin 2010
y›l›na yönelik bir hedefi var ki; bu hedef
dünyan›n en dinamik, en rekabetçi ve
bilgiye dayal› bir toplumu olmakt›r.

Rekabetçi olabilmenin olmazsa olmaz
koflulu; araflt›rma gelifltirme faaliyetlerini
sürdürmek, güçlendirmek, desteklemek
ve bu ba¤lamda da ortaya ç›kan yenilik-
leri, ürünleri ve bulufllar› koruma alt›na
almakt›r. Bu çal›flma uluslar aras› rekabet
ortam›nda yer alman›n temel kural›d›r. 

‹flletmelerin uluslar aras› yar›fl kadar iç
pazarda da rekabetçi niteliklerini gelifltir-
meleri gerekir. Uluslararas› rekabette ba-
flar›l› olmalar› için olmazsa olmaz koflul-
lardan biri de yeni ürünler ortaya ç›kar-
mas› ve bunlar› koruyacak sistemleri be-
nimsemesidir. Firmalar›m›z›n s›nai mül-
kiyet haklar›na iliflkin bilgi birikimi ve bi-
linç düzeylerini yükseltmeleri gerekiyor.”

AArrççeelliikk’’iinn ffiikkrrii 
hhaakkllaarr yyoollccuulluu¤¤uu

SSeerrttaaçç KKöökkssaalldd››
((AArrççeelliikk FFiikkrrii HHaakkllaarr BBiirriimmii YYöönneettiicciissii))

“Patentler ekonomik kalk›nma-
n›n temel tafllar›ndan biridir. Pa-
tentin arkas›ndaki temel prensip;
yarat›c› çal›flmalar sonucu ortaya
ç›kan fikir ve bulufllar›n patent
korumas› ile de¤erlendirilmesi,
bu buluflu gerçeklefltiren kifliye
kârl›l›k olarak geri dönüflünün
sa¤lanmas› ve elde edilen karl›l›-
¤›n ar-ge yat›r›mlar›na yönlendi-
rilerek bulufllar›n art›r›lmas›d›r.”

Patent alan firma detayl› olarak haya-
ta nas›l geçirdi¤ini aç›klad›¤› patent
doküman› ile mevcut teknik literatü-

re katk›da bulunmakta, bu patentin ya-
y›nlanmas› ile teknik literatüre giren bilgi
toplumda yay›lmakta ve yay›lan bilgiyi
kullanarak baflka firmalardaki veya bafl-
ka ülkelerdeki araflt›rmac›lar›, yöneticile-
ri tetikleyerek teknolojiyi ileri götürecek
yeni çözümler oluflturmaktad›r. Bu çö-
zümler de patent sistemi taraf›ndan ko-
ruma alt›na al›nmaktad›r.

Ülkemizde 1995 y›l›ndaki mevzuat de-
¤iflikliklerinden sonra Avrupa ve bat› ül-
kelerindeki patent sistemlerine oldukça
paralel bir mevzuata kavuflmufl bulun-
maktay›z. Bu yap› ile birlikte son 10 y›ld›r
Türkiye’de de patentle ilgili faaliyetlerin
artt›¤›n› görmekteyiz.

Bunu Arçelik firmas›n›n patent ve mar-
ka konusundaki çal›flmas› ile ilgili de söy-
leyebiliriz. Arçelik, 1955 y›l›nda kurul-
mufltur. 1955’den bu güne kadar çok çe-
flitli ürünler üretilmifl. fiu an için beyaz
eflyada buzdolab›, çamafl›r makinesi, bu-
lafl›k makinesi, ocak ve f›r›nlar› üretmek-
teyiz. 1955’te kurulan flirket 1990 y›l›na
kadar bütün ürünlerini lisans alarak üre-
tiyor. fiirkette lisansla çal›fl›ld›¤› için do¤-
rusunu söylemek gerekirse, patent kavra-
m› neredeyse bilinmiyordu diyebiliriz.

1990 y›l›nda 728 milyon Euro’luk sat›fl
var. Bunu sadece 10 milyon Euro’su ihra-
cat. Yani %1.5 gibi bir oran. ‹hracat lisans
veren firmalar›n k›s›tlamas› çerçevesinde
Avrupa ve Amerika’ya ürün satmam›z
mümkün de¤il. Ar-Ge ile, yeni ürün gelifl-
tirme ile ilgili 20 teknisyeni var. Ve 3 adet
patenti var. Biri 1963’te, 2’si 1967 y›l›nda
al›nm›fl. 1967’den 1990 kadar hiç patent
baflvurusu yap›lmam›fl, ve Türkiye’nin
herhalde ilk 5 flirketinden biridir. 

Bunlar› düflününce tabi, Türkiye’nin sa-
nayi ve Ar-Ge konusunda, teknoloji gelifl-

tirme konusunda nerede oldu¤unu ve ne
kadar içe dönük çal›flt›¤›n› rahatl›kla gö-
rebiliyoruz.

2005 y›l› itibari ile neredeyiz? Sat›fl ci-
rosu 3.1 milyar Euro, yani 1990 y›l›na gö-
re dört kat artm›fl. ‹hracat›m›z sat›fllar›-

m›z›n %40’›na ulaflm›fl. Üretim adedi 1.9
milyona, Ar-Ge çal›flan› 440 kifliye, pa-
tent baflvuru say›s› 470’e ulaflm›flt›r.

Peki buradaki de¤iflimi tetikleyen ne-
dir? Aç›kças›; lisans alarak üretim yapma
stratejisinden kendi teknolojisini geliflti-
ren üretime geçifltir, ve bu geçiflin arka-
s›ndaki etkenlerden biri olan lisans ala-
rak üretim yapman›n zorlaflmas›n›n da
alt›n› çizmek gerekir. Siz tabiri caizse za-
man içinde büyüyüp palazland›¤›n›zda
art›k lisans alan firmalar size lisans ver-
mek istemeyebiliyor. Ya da siz ald›¤›n›z
lisanslarla Türkiye pazar›na hapsedilmek
yerine, yurt d›fl›na da aç›lmak istiyorsu-
nuz. Ya da son teknoloji ürünlerini getir-
mek istiyorsunuz. Ne kadar para verirse-
niz verin her zaman belli bir teknolojiyi
sat›n alamayabilirsiniz. 

Dolay›s› ile Arçelik’teki bu de¤iflimin ar-
kas›nda Ar-Ge ve ürün gelifltirme anlay›-
fl›n›n yerleflmesi oldu¤unu söyleyebiliriz.
Dünya çap›nda ürün satma iste¤i, kendi
ürününüzü tasarlama, kendi Ar-Ge’nizi
yapma, ürün gelifltirme gibi istekler mut-
laka s›nai haklar›n korunmas› ile ilgili fa-
aliyetlerle birlikte yürümek zorunda.
Çünkü bu elemanlar› kadronuza dahil
ederek, Ar-Ge kadronuzu geniflleterek or-
taya koydu¤unuz kayna¤›n baflka firma-
lar taraf›ndan kopyalanmas›n› istemezsi-
niz. Ya da lisansl› üretimden ç›kt›¤›n›z
için kimsenin patenti ile ba¤›ml› hale gel-
mek istemezsiniz. 

Arçelik’in stratejisi ekonomik de¤eri
olan bulufllar› patentle korumak, rakip
firmalar›n patentlerini takip ederek her-
hangi bir hak talebi varsa önceden bilgi-
lendirmek ve zaman içinde güçlü bir pa-
tent portföyü oluflturup, firman›n Avru-
pa’n›n önde gelen beyaz eflya üreticileri
aras›ndaki varl›¤›n› korumas›na katk›da
bulunmakt›r.

Siz e¤er ba¤›ms›z olarak iç pazarda ve
uluslararas› platformda yapt›¤›n›z ifle de-
vam etmek istiyorsan›z, fikri haklar ko-
nusundan mutlak yararlanmak zorunda-
s›n›z. Çünkü firmalar aras›nda fark› gös-
terdi¤inizde gerçekten yarat›c›l›k, ortaya
ç›kan fikri haklar ve bunlar› ne kadar et-
kin bir flekilde koruyabildi¤inizle çok ya-
k›ndan ilgilidir.

‹‹ssttiikkbbaall’’ee iiçç ppaazzaarr yyeettmmeeddii 
NNaazziiff TTüürrkkoo¤¤lluu,, 
‹‹ssttiikkbbaall YYöönneettiimm KKuurruulluu ÜÜyyeessii

“Sektörümüz mobilyac›l›k.
Müflterilerimiz konfor istiyor, er-
gonomi istiyor, estetik istiyor,
uzun ömürlü ürün istiyor, fonksi-
yondan vazgeçmek istemiyor. ‹flte
bu istekler tasar›mlar›n ana belir-
leyicisi olarak Ar-Ge ekibimizin
önünde duruyor.”

‹stikbal grubu 1938 y›l›nda kuruldu.
190 y›l›na kadar mahalli üretim yapan,
mahalli üretim noktalar›n sahip olan

ve Kayseri’nin do¤usuna ürün satan bir
iflletme durumunda  idi. 

Tescille ve marka ile tan›flmam›z 1989
y›l›na rastl›yor. 1989 y›-
l›nda henüz Türk Pa-
tent Enstitüsü kurul-
mam›flken, Sanayi Ba-
kanl›¤›na ba¤l› s›nai
mülkiyet dairesine
isimlerimizi ve logo-
muzu tescil ederek sü-
reci bafllatm›fl olduk.
Daha sonra 1994 y›l›n-
da Türk Patent’in ku-
rulmas› ile sahip oldu-
¤umuz de¤erleri, yapt›-
¤›m›z tüm iflleri tescil
ettirdik. O y›llarda
marka kavram›, patent
ve tasar›m kavramlar›

bugün içinde bulundu¤umuz ortamdaki
gibi anlafl›lm›yordu. ‹sim ve logomuzun
tescilinin yetmedi¤ini, tasar›mlar›m›z› da
tescil etmemiz gerekti¤ini ö¤rendik ve
bunu takip ediyoruz.

Grubumuz bugün ‹stikbal Mobilya,
Bellona, Hes Kablo ve Deko isimleri ile
tan›nm›fl markalara sahiptir. Ayr›ca ‹stik-
bal ve Bellona’n›n dünyada 55 ülkede
isim olarak tescil edildi¤ini, Hes Kab-
lo’nun da 18 ülkede tescil edildi¤ini ifade
etmek istiyorum.

Türkiye’de istikbal ad›na 92 ürün mar-
kas›, 9 tane patent, 354 tane endüstriyel
tasar›m yapt›rd›k. Bellona ad›na 18 alt
marka, 3 patent, 213 endüstriyel tasar›m
tesciline sahibiz. Ayr›ca Türkiye içinde
yapt›rm›fl oldu¤umuz tasar›mlar›n deva-
m› olarak Amerika ve Avrupa Birli¤i ülke-
lerinde Mastrich protokolü çerçevesinde
ürün tescillerini yapt›rd›k.

Bunlar› yapma nedenimiz, kendi yapt›-
¤›m›z, emek verdi¤imiz ürünlerini baflka-
lar› taraf›ndan taklit edilmesini önlemek
ve bunlardan azami yarar› elde etmektir.
Türkiye’nin kentleflmesi, modernleflmesi,
ça¤dafllaflmas› sürecinde bunlara ihtiyaç
oldu¤unun bilinci içindeyiz.

Küresel pazarda daha verimli, daha seri
üretim yapan firmalarla rekabet etmek
zorlaflt›. Bizim de dünyadaki rakiplerimiz
düzeyinde üretim kalitesine sahip olma-
m›z gerekiyor. ‹ç pazar yeterli de¤il. Dün-
ya pazarlar›na ç›kt›¤›n›zda ise oralarda
ürünlerinizin tescil edilmifl olmas› gereki-
yor. 

Ar-Ge ve tasar›ma önem vermek gerek-
ti¤ini düflünen kurumumuzda 300’e ya-
k›n personel Ar-Ge ve tasar›mda çal›fl›yor.
Bu ekibimizde yer alanlar dünyan›n ge-
liflmifl üniversitelerinden mezun olmufl-
lard›r. 

Sektörle ilgili geliflmeleri ve tüm fuarla-
r› mercek alt›nda tutuyorlar. 

Sektörümüz mobilyac›l›k. Müflterileri-
miz konfor istiyor, ergonomi istiyor, este-
tik istiyor, uzun ömürlü ürün istiyor,
fonksiyondan vazgeçmek istemiyor. ‹flte
bu istekler tasar›mlar›n ana belirleyicisi
olarak Ar-Ge ekibimizin önünde duruyor. 

Grup olarak 1988 tarihine kadar yurt
d›fl›na satt›¤›m›z tek ürün yok. fiu anda
Türkiye’den yap›lan mobilya ihracat›n›n
%10’una sahibiz. Marka ve ürünlerimizin
yurt d›fl›nda bilinmesi ve be¤enilmesi
performans›m›za katk› sa¤l›yor. AB süre-
ci ve küresel pazar için sanayicimizin s›-
nai mülkiyet haklar›na yönelik giriflimler-
de bulunmas› gerekiyor.

Mobilya sektörü istihdama dayal› bir
sektör. Yapt›¤›m›z araflt›rmaya göre Tür-
kiye’de 5 milyar dolarl›k bir pazar oldu-
¤unu biliyoruz. 350 milyon dolarl›k it-
halat yap›l›yor. 8-9 milyon dolarl›k ih-
racat yap›l›yor. fiunu söylemek is-
tiyorum; Türkiye’de perakende baz›nda
5 milyar dolarl›k bir mobilya imalat›
yap›lmakta, bu üretim kapasitesi içinde
üretimde 150 bin, sat›fl ve pazarlamada
ise 150 bin olmak üzere toplam 300 bin
kifli istihdam ediliyor.”

S›nai haklar: dünü, bugünü ve yar›n›
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TEKNOKENT’le daha rekabetçi oluyor

Baflkentin en büyük üretim ve istih-
dam alan› Ostim, üniversite- sanayi
iflbirli¤inin somut meyvesini al›yor.

Ostim OSB’de altyap›s› bitirilen ODTÜ
Teknokent kuluçka merkezi KOB‹’lere
küresel pazarda daha rekabetçi ve nite-
likli üretim imkân› sa¤layacak. 

Ostim OSB Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n, rekabetin yeni dinami¤inin
bilgi ve teknoloji oldu¤unu belirterek,
“Geliflmekte olan ülkeler daha ucuz ifl gü-
cü ve yat›r›m maliyetleriyle, geliflmifl ül-
keler ise bilgiye dayal› teknolojileri ile kü-
resel pazarlardan daha fazla pay alabil-
mek için k›yas›ya bir yar›fl
içindedirler” dedi.

Ayd›n, bu yar›flta Türk sana-
yicisi ve üreticileri olarak  yur-
tiçi ve yurtd›fl› pazar pay›n›
art›rman›n yolunun yeni bilgi
üretebilmek ve buna ba¤l›
olarak teknoloji gelifltirmek-
ten geçti¤ini vurgulad›.

AAyydd››nn flfluunnllaarr›› ssööyylleeddii::
“Küresel pazarlarda. ‘daha re-
kabetçi bir Ostim’ ilkesinden
hareketle, Ostim’deki araflt›r-

ma kültürünü zenginlefltirmeyi, üniversi-
te sanayi iflbirli¤ini art›rmay› hedefliyo-
ruz. Bu hedef do¤rultusunda stratejik çö-
züm orta¤›m›z ODTÜ Teknokent ile böl-
gemizde ODTÜ Teknokent Teknoloji Ge-
lifltirme Bölgesini oluflturmufl bulunuyo-
ruz. 

Ülkemizde araflt›rma potansiyelini güç-
lendirme ve sürekli k›lmak hedefiyle ku-
rulan teknoloji gelifltirme bölgeleri bura-
larda yer alan iflletmelere çeflitli muafi-
yetler ve özellikle vergisel anlamda tefl-
vikler sa¤lanmaktad›r. ODTÜ Teknokent
Ostim Kuluçka Merkezi ad›yla faaliyetle-

rini sürdürecek olan organizasyon, Os-
tim’de araflt›rma kültürünü farkl› alanlar-
da zenginlefltiren ve derinlefltiren bir gö-
rev anlay›fl› ile önümüzdeki günlerde hiz-
mete girecektir.”

KKiimmlleerr,, NNaass››ll KKaatt››llaabbiilliirr??
Araflt›rma, gelifltirme faaliyetleri sürdü-

ren ve sürdürmek isteyen iflletmelerin
tercih edildi¤i ODTÜ Teknokent Ostim
Kuluçka Merkezi’nde yer almay› talep
eden firmalar›n ODTÜ Teknokent  kabul
sürecinden geçmeleri gerekiyor. Yaklafl›k
60 gün süren kabul süreci ve ofis alanla-

r›na olan yo¤un ilgi nedeniyle
bir ön talep de¤erlendirmesi
yap›l›yor.
Türkiye’nin say›l› teknoparkla-
r› aras›nda yer alan ODTÜ’nün
merkez kampüsünde kiral›k
yer kalmad›¤›, s›rada çok say›-
da firman›n bulundu¤u kay-
dedilirken, Ostim Kuluçka
merkezinde   60 firma için bü-
ro bulundu¤u ve bu bürolar›n
öncelikle Ostim’li firmalara
tahsis edilece¤i belirtildi.

OODDTTÜÜ--TTeekknnookkeenntt OOssttiimm KKuulluuççkkaa MMeerrkkeezzii ttüümm öönn ççaall››flflmmaallaarr››nn›› bbiittiirreerreekk hhiizzmmeettee hhaazz››rr
hhaallee ggeellddii.. MMeerrkkeezzddee yyaakkllaaflfl››kk 6600 ffiirrmmaa AArr--GGee’’yyee ddaayyaall›› üürreettiimm ffaaaalliiyyeettii ggöösstteerreebbiilleecceekk..

Ülkemizin içinde bulundu¤u iç ve d›fl borç durumu, it-
halat ve ihracat, cari aç›k, üretim ve yat›r›m gibi ge-
nel ekonomik göstergeler de¤erlendirildi¤inde geli-

nen noktada baz› kalemlerde iyi ve olumlu neticeler al›nd›¤›
gibi bu rahatlaman›n tabana yay›lmad›¤› da görülmektedir.
May›s 2006 itibar› ile dar ve sabit gelirli ço¤unluk hala afl
ve ifl istemeye devam etmektedir. 

Ekonomide sa¤lanan istikrar, enflasyonun belinin k›r›lma-
s›, ihracattaki patlama, üretimin artmas›, yat›r›mlar›n h›z
kazanmas› herkes gibi Türk ifl dünyas›n› da memnun et-
mektedir. Ancak Türk ekonomisinin uzun vadede k›r›lgan-
l›k gösterebilece¤i tüm ekonomik çevrelerin ortak endiflesi-
dir. Özellikle 25 milyar dolara yaklaflan cari aç›k ile 40 mil-
yar dolar civar›ndaki s›cak para ifl dünyas›n› tedirgin et-
mektedir. ‹fl dünyas›; sanayi, ticaret ve turizm de art›k Tür-
kiye’nin rekabet gücünü olumsuz etkileyen vergi, kur, ener-
ji ve istihdam baflta olmak üzere girdi maliyetleri konusun-
da hükümetin olumlu ad›mlar atmas› beklentisi içindedir.

2006 y›l› may›s ay› itibar›yla Türkiye’nin ana gündem
maddeleri afl ve ifltir. ‹flsizlik Türkiye’nin yumuflak karn› ve
tüm kötülüklerin anas› olmufltur. Kapkaç, h›rs›zl›k ve dolan-
d›r›c›l›k olaylar› patlam›fl, zina, fuhufl, yolsuzluk vakalar›
Cumhuriyet tarihinin rekorlar›n› k›rm›flt›r.

Son y›llarda IMF güdümünde uygulanan ekonomik ve
mali politikalarda ticaret öne ç›km›fl, üretim ve yat›r›mlarda
ciddi ve hat›r› say›l›r art›fllara yer verilmemifltir. Piyasa eko-
nomisinde esas olan yat›r›mlar›, ülkenin rekabet gücünü ar-
t›rmakt›r. Yat›r›mlar›n ve üretimin artmas› istihdam› da art›-
racak; halk›n refah düzeyi ve geliri yükselecektir. 

Yap›lan araflt›rmalara göre her 5 kifliden biri iflsizdir. Tür-
kiye ‹statistik Kurumu’nun resmi rakamlar›na göre iflsizlik
%10, resmi olmayan veriler göre de %20’leri aflm›flt›r.

2005 y›l› sonu itibar› ile 
Makroekonomik göstergeler
2002 y›l› sonu itibar›yla 90 milyar dolar iç borç ve 130

milyar dolar d›fl borcu olan Türkiye (toplam 220 milyar do-
lar) 2005 y›l› sonunda toplam 342 milyar dolar iç ve d›fl
borcun alt›ndad›r. Bu borç rakam› ülke ekonomisi aç›s›n-
dan büyük risk demektir. Türkiye, borçlar›n› borç alarak
kapatma k›s›r döngüsü içindedir. 2002 y›l›ndan 2005 y›l›-
na kadar artan toplam borç yaklafl›k 123 milyar dolard›r.
Son 3 y›lda d›fl ticaret aç›¤›m›z 100 milyar dolar› aflm›fl ve
bu aç›k al›nan d›fl borçlarla kapat›lm›flt›r.

Merkez bankas›, yüksek faizle ülkemize s›cak para ak›m›-
n›n sürmesini sa¤lamaya devam etmektedir. S›cak paran›n
y›ll›k getirisi %30 dolay›nda oldu¤u için 2006 y›l› ilk çeyre-
¤i itibar›yla Türkiye’de 45 milyar dolar civar›nda s›cak para
dolaflt›¤› tahmin edilmektedir.

2006 y›l› sonunda ise s›cak paran›n 55-60 milyar dolara
ulaflabilece¤i beklenmektedir. Gelen s›cak para borsa ve
k›ymetli ka¤›tlarda dolanmakta, gelen dövizin yüksek reel
faizini Türk insanlar› ödemektedir.

Di¤er olumsuz bir geliflme de ithalat ve ihracattaki (d›fl ti-
caret) rakamlarda aç›kça görülmektedir. 2004 y›l› d›fl
ticaret aç›¤› 35 milyar dolar civar›nda iken 2005 y›l›
sonunda bu aç›k 45 milyar dolara ulaflm›flt›r. Türkiye halen
ithalat› desteklemekte ve ihracatç›n›n ikazlar›na kulak
t›kamaktad›r.

Üç buçuk y›ll›k iktidar›n› tamamlayan AKP Hükümeti de
beklenen vergi reformunu gerçeklefltirememifl ve ‘kümes-
teki kazlar’ yolunmaya devam edilmifltir. Tabana yay›l-
mayan vergiler mevcut mükelleflere fatura edilmifl ve
ödeyen cezaland›r›lm›flt›r. 

Baflta tüketim mallar› üzerinden al›nan vergiler ile gelir
vergisi, KDV, istihdam vergileri ve iletiflim vergilerinde bir
azalma ve reforma fliddetle ihtiyaç duyulmaktad›r.

2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
Türkiye’nin ekonomik ve 

mali sorunlar›

Veli Sar›toprak
TTÜÜSS‹‹AAVV YYöönneettiimm 

KKuurruulluu BBaaflflkkaann››

Ostim’de ruhsatlar online al›nabilecek

OSB’lerin, 5393 say›l› Belediye kanu-
nu içinde verilen yetki ile ruhsat
verme ile denetleme yapmaya yet-

kili k›l›nd›¤›n› söyleyen Ostim ‹flyeri Açma
ve Çal›flma Ruhsat› Müdürü Haluk Yüce,
bu yetkiye ba¤l› olarak Ostim’deki ruhsat-
land›rma ifllemlerinin bölge yönetimince

yap›ld›¤›n› söyledi.
Yaklafl›k bir y›l öne ç›kart›lan 25902 say›l›

yönetmelik do¤rultusunda ruhsatland›r-
ma baflvurular›n›n Bölge Müdürlü¤ü tara-
f›ndan kabul edilmesi ile baflvuru prosedü-
rünün ve sonuçland›rman›n daha etkin ve
h›zl› gerçekleflti¤ini belirten Yüce, “Gerekli
evraklar baflvuru sahibi taraf›ndan tamam-
land›ktan sonra ruhsat ilgiliye çerçeveli
levha halinde imza karfl›l›¤› teslim ediliyor.
Bu arada, firmalar›m›z ruhsat ifllemleri
için www.ostim.com.tr Internet adresin-
den online olarak da baflvuru yapabiliyor”
dedi.
Buflvuru ve sonuçland›rma ifllemlerinin

bilgisayar ve internet imkanlar› kullan›la-
rak yap›lmas›n›n hizmet niteli¤ini art›rd›-
¤›n› belirten Yüce söz konusu yasal düzen-
leme ile ruhsat yetkisinin OSB’lere veril-
mesinin Ostim esnaf›nca memnuniyetle
karfl›land›¤›n› anlatt›. Yüce yap›lan çal›fl-
malara iliflkin olarak flu bilgileri verdi:

“Hizmetin bizzat yerinde verilmesi ile, za-
man kayb› azal›yor, mükellefin giriflimci-
nin, esnaf›n yol masraf› ortadan kalk›yor.
Gayris›hhi müessese kapsam›ndaki ruhsat
baflvurular› ön inceleme ve denetim sonu-
cu veriliyor. Di¤er baflvuralar da beyan
üzerine verilerek, bir ay içinde denetimi
tamamlan›p, sonuçland›r›l›yor. Ruhsatlan-
d›rma yetkinsin OSB’lere verilmesinden
sonra Ostim’de OSB olarak yaklafl›k 200
ruhsat verdik  Ruhsats›z iflyerleri hakk›nda
gerekli denetimleri yaparak, tamam›n›n
ruhsatland›r›lmas› sa¤lanacak. Bu arada
Yenimahalle Belediyesi’nce bize bildirilen
ruhsats›z 386 iflyerine gerekli yasal tebli-
gatlar yap›ld› ve sonucu bekliyoruz. Ama-
c›m›z; her iflyerinin yönetmelikte belirtilen
yetkili idareden ruhsat almadan, ‘hiçbir ifl-
yeri aç›lamaz ve çal›flt›r›lamaz’ hükmü ge-
re¤ince gerekli denetim ve incelemeleri ta-
mamlay›p, her iflyerini ruhsatl› hale getir-
mektir.”

‹‹flflyyeerrii aaççmmaa vvee rruuhhssaattllaanndd››rrmmaa iiflfllleemmlleerrii OOssttiimm ‹‹flflyyeerrii AAççmmaa vvee ÇÇaall››flflmmaa RRuuhhssaatt›› MMüüddüürrllüü¤¤üü ttaarraaff››nnddaann
yyaapp››ll››yyoorr.. FFiirrmmaallaarr,, wwwwww..oossttiimm..ccoomm..ttrr IInntteerrnneett aaddrreessiinnddeenn oonnlliinnee oollaarraakk ddaa bbaaflflvvuurruu yyaappaabbiilliiyyoorr..

Sermayesini yitiren iflletmeye yeni umut

K
amuoyunda ‹stanbul Yaklafl›m› olarak
bilinen Finansal Yeniden Yap›land›rma
Kanunu ile 322 firman›n 6 milyar 20

milyon dolarl›k banka borcunun yap›land›-
r›ld›¤›n› bildiren Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) Baflkan› Tevfik
Bilgin, "Küçükler bundan yararlanamad›.
Onlar için de benzer bir taslak haz›rl›yoruz"
dedi.
K›sa bir süre önce BDDK Baflkanl›¤›'na tek-
rar atanan Bilgin, kriz döneminden sonra
Finansal Yeniden Yap›land›rma Kanunu ile
uygulamaya konan ‹stanbul Yaklafl›m›'n›n
büyük flirketleri darbo¤azdan kurtard›¤›n›
ifade etti.

KKOOBB‹‹ ttaassllaa¤¤››
Küçük ve orta boy flirketlerin ‹stanbul Yak-
lafl›m› d›fl›nda kald›¤›n› bildiren Bilgin, tas-
lakla fabrikas› üzerinde banka haczi bulu-
nan, kriz döneminden kaynaklanan vergi
borçlar› olan, iflletme sermayesi bulmakta

zorlanan, 200 ile 500 kifli aras›nda istihdam
yaratabilen flirketlere yeniden üretime geç-
me olana¤› vermeyi amaçlad›¤›n› söyledi.
KOB‹ tasla¤›n›n k›sa bir süre sonra kamu-
oyuna açacaklar›n› belirten Bilgin,
BDDK'n›n bu konuda bankalar› zorlamas›-
n›n söz konusu olmayaca¤›n› söyledi.
Dört befl ayd›r konuyu çeflitli ortamlarda di-
le getirdi¤ini söyleyen Bilgin, Anadolu'dan
yo¤un talep geldi¤ini iletti.
Ancak ilgili taraflar konuya yeterince sahip
ç›km›yorlar" diyen Bilgin, flöyle konufltu:
‹stihdam›n bu kadar çok konufluldu¤u bir
ortamda kriz dönemlerinden kaynaklanan
sorunlar› olan, yepyeni fabrikas›n›n üzerin-
de banka ipote¤i olan, evi arabas› hacizli,
devlete Ba¤ - Kur borcu olan eli kolu ba¤l›
ifladamlar›na olanak verilmeli.
Bu insanlar küçük bir iflletme sermayesi ile
düze ç›kabilirler. Ben Halk Bankas›'nda gö-
revde bulundu¤um dönemde ve son bir kaç

ayd›r BDDK'da bu tür olaylara fazlas›yla ta-
n›k oluyorum."
KKiimmlleerr yyaarraarrllaannaabbiilleecceekk??
• Kriz döneminde darbo¤aza girip, iflletme

sermayesini kaybeden firmalar.
• 200 ile 500 aras›nda çal›flan kapasitesi
bulunan iflletmeler.
• Ev, araba, arsa gibi varl›klar› üzerinde
banka ipote¤i bulunan flirketler.
• Banka kredi borçlar› 500 milyar ile 1 tril-
yon lira aras›nda olan KOB‹'ler.
BBaannkkaallaarr ss››ccaakk bbaakkmm››yyoorr
Bilgin'in bu aç›klamas›na karfl›n Türkiye
Bankalar Birli¤i (TBB) Baflkan› Ersin Özin-
ce, sektörün bu tür düzenlemelere s›cak
bakmad›¤›n›, bankalar›n zaten müfl-
terilerine yard›mc› olduklar›n› söyledi. Tas-
laktan haberli oldu¤unu ve Bankalar Bir-
li¤i'nin konuyu de¤erlendirdi¤ini belirten
Özince, “Bankalar bu tür müflterilerine
gereken kolayl›klar› sa¤l›yorlar” dedi.

ÖÖzzeelllliikkllee kkrriizz ddöönneemmiinnddee sseerrmmaayyeessiinnii kkaayybbeeddeenn,, bboorrccuunnuu ööddeeyyeemmeeyyeenn bbiinnlleerrccee ffiirrmmaayy›› iillggiilleennddiirreenn ''AAnnaaddoolluu
YYaakkllaaflfl››mm››'' hhaazz››rrll››¤¤›› ssoonn aaflflaammaaddaa.. BBDDDDKK BBaaflflkkaann›› BBiillggiinn,, ‘‘ttaassllaakk ççöözzüümm ggeettiirreecceekk’’ ggöörrüüflflüünnddee

OODDTTÜÜ TTEEKKNNOOKKEENNTT OOSSTT‹‹MM KKUULLUUÇÇKKAA MMEERRKKEEZZ‹‹
AAÇÇIILLIIfifi TTÖÖRREENN‹‹ ‹‹ÇÇ‹‹NN GGÜÜNN SSAAYYIIYYOORR

HHaalluukk YYÜÜCCEE

                                                              



Hannover MESSE Fuar›; 10 ko-
nuda, 17 ayr› salonda, 154 bin
800 metrekarelik alanda dü-

zenlendi. Fuar›n yaklafl›k 5 bin kat›-
l›mc›s›ndan, 103’ünü Türk firmalar›
oluflturdu. 

Almanya'n›n Hannover flehrinde
düzenlenen Fuar’da Ostim’li sanayi-
cilerimiz de bir araya geldi. 

Ostim OSB’nin organize etti¤i yurt-
d›fl› ifl gezisine flu firmalar kat›ld›:

Erdal Damper, Rutafl, Tamer ‹ma-

lat, Murat Atefl Makina, Altay Metal,
Tasar›m Makina, Ergençler Madeni
Eflya, Balc›o¤lu Torna, Maysan, Ar-
gesan, Deksan ve Dörtel Alüminyum. 

HANNOVER MESSE 
2006 Fuar Konular›; 

• INTERKAMA+, Proses Otomosa-
yonunda Lider ‹htisas Fuar› 

• Factory Automation, Üretim Oto-
mosayonunda Lider ‹htisas Fuar›

• Industrial Building Automation ,

Uluslararas› Birleflik Endüstriyel ve
Bina Otomasyon Sistemleri ‹htisas
Fuar› 

• Energy, Yenilenebilir ve Ticari Güç
Üretimi, Iletimi, Dagitimi ve Kullanim
Yönetiminde Lider ‹htisas Fuar› 

• Pipeline Technology , Uluslararas›
Boru Hatt› teknolojisi ve Ag Yönetimi
‹htisas Fuar›

• Subcontracting, Makine Mühen-
disli¤i, Otomotiv Endüstrisi ve Fabri-
ka Mühendisli¤i için Yan Sanayi Hiz-
metleri ve Malzemelerinde Lider ‹hti-
sas Fuar› 

• Digital Factory, Birleik Süreçler ve
BT Çözümlerinde Lider ‹htisas Fuar› 

• Industrial Facility Management &
Services, Endüstriyel Hizmetler, Ba-
kim ve Durum Görüntülemesinde Li-
der ‹htisas Fuar› 

• MicroTechnology, Uygulamal› Mik-
rosistem Teknolojisi ve Nanoteknolo-
jide Lider ‹htisas Fuar› 

• Research & Technology, Araflt›r-
ma ve Gelifltirme için Yenilik Pazar›-
d›r.

2007 Partner Ülke Türkiye
Pek çok Türk sanayicisinin ilgi duy-

du¤u, gerek standl› gerekse ziyaretçi
baz›nda kat›ld›¤› Hannover Messe

Fuar›’n› 2007 y›l›nda Türkiye temsil
edecek. HANNOVER MESSE fuar›-
n›n, kat›l›mc› ve ziyaretçilerine Türk
endüstrisi ve ticareti ile ikili iliflkileri
yo¤unlaflt›rmak için en iyi koflullar›
sa¤lamas› ve is çevrelerinin önde ge-
len temsilcilerinin de Hannover’e gel-
mesi bekleniyor.

Hint Endüstrisi ‹çin 
Bir Sergileme Alan›

Hindistan’›n HANNOVER MESSE
fuar›na ‘Partner Ülke’ olarak kat›l›m›
ile dünyan›n en h›zl› büyüyen pazar-

lardan birinin temsil edildi¤i görüldü.
Çok say›da Hintli firma, teknoloji ala-
n›nda dünyan›n lider fuar›na Partner
Ülke çat›s› alt›nda kat›ld›. Hindistan
kat›l›m›n›n ana temas›; enerji, en-
düstriyel yan sanayi ve otomotiv tek-
nolojileriydi.

Geziye kat›lamayan firmalar›m›z is-
terlerse Hannover MESSE 2006 Fu-
ar›'nda yer alan tüm kat›l›mc›lara ula-
flabilecekleri fuar kitapç›¤›, broflür ve
CD’yi Ahi Evran Caddesi 18-1 No:55
Ostim adresinden temin edebilirler.
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De¤iflen dünyada 
KOB‹’lerin gelece¤i

G
ünümüzün popüler kavram› küresellefl-
menin, mevcut süreçte  kitlesel üretim
ve tüketimin yerine bireysel tüketimi ön

plana ç›kard›¤› bir gerçektir. Tüketimin bireysel-
leflmesi, özel üretimi teflvik etmekte, siparifle
dayal› esnek mal ve hizmet üretimini artt›rmak-
tad›r. Yaflanan  bu de¤iflim büyük ölçekte üre-
tim yapan iflletmeler karfl›s›nda KOB‹’leri daha
önemli hale getirmektedir.
Biliflim teknolojilerinde ve üretim biçimlerinde
meydana gelen de¤iflmelerin  yans›mas›, yük-
sek beceri isteyen yönetsel ve teknik ifllerde ar-
t›fl, daha düflük beceri isteyen ifllerde daralma

yaratmas› olarak görülmektedir. ‹nsan sermayesinin, fiziksel sermayenin
önüne geçti¤ine her gün daha da aç›k flahit olmaktay›z. Bilindi¤i gibi, iflgü-
cünün nitelikleri iflletmelerin rekabet yetene¤inde ve baflar›s›nda önemli
rol oynamaktad›r.

Bu durumda ekonomik küreselleflmenin önemli bir unsurunun da, iflgü-
cünün niteliklerinin küreselleflmesi oldu¤u söylenebilir. Yani Belçika’da
kaynakç› ustas› iflgücü nitelikleri ile Ostim’de çal›flan kaynakç› ustas›n›n
nitelikleri ve meslek standartlar›n›n ayn› olmas› gere¤i kaç›n›lmaz hale
gelmifltir.

Küreselleflmeye ba¤l› olarak biliflim teknolojisinin üretimin her alan›nda
önem kazanmas› ile birlikte insan kaynaklar› kavram› da ön plana ç›km›fl-
t›r. ‹nsan kaynaklar› yaklafl›m› kiflilerin üretken olarak çal›flmalar› ve bu-
nun sonucunda gelir elde etmelerini sa¤layan, e¤itim süreci s›ras›nda ve
sonras›nda kazan›lm›fl bilgi, beceri ve yetenekleri sürekli biçimde güncel-
lemesini esas alan bir yaklafl›m olarak düflünülebilir. ‹nsan kaynaklar›n›n
nitelikleri öncelikle örgün
e¤itim sistemi arac›l›¤›y-
la sa¤lan›yorsa da çal›fl-
ma sürecinde kurum içi
ve d›fl› süreçler arac›l›-
¤›yla edinilen beceri, bil-
gi ve deneyim son dere-
ce önemli bir süreç ola-
rak de¤erlendirilir ve in-
san kaynaklar›n›n gelifli-
mi için önemli bir faktör-
dür.

Küreselleflme ile birlik-
te üretimde bilgiye ve bil-
gi sahibi iflgücüne duyu-
lan ihtiyac›n art›fl› ve bil-
gisayar ve otomasyon
teknolojilerinin yayg›n-
laflmas› yani; yeni üretim
biçimi, kalite standartlar› ve kullan›lan teknolojiler niteliksiz iflgücü ve yar›
nitelikli iflgücünü önemli ölçüde tasfiye etmektedir. Bu gün art›k her türlü
iflgücünün belirli düzeylerde bilgi/zihin/ak›l eme¤i de içermesine ihtiyaç
duyulmaktad›r. E¤itimi olmayan ya da bilgi ve becerilerini e¤itim süreçleri
arac›l›¤›yla gelifltirmeyen iflçiler istihdamda kendisine yer bulmakta olduk-
ça zorlanmaktad›rlar.

Bölgesel bütünleflmeler, küreselleflme sürecinin etkisiyle öncelikle Av-
rupa Birli¤i örne¤inde oldu¤u gibi önce ekonomik, daha sonra sosyo-kül-
türel ve bilgi aç›s›ndan tek bir yap› oluflturmay› öngörmüfltür. Bu süreçte;
kazananlar ve kaybedenler olaca¤› aç›kt›r. Küreselleflmenin toplumsal
sonuçlar›n›n henüz tam anlam›yla ortaya konuldu¤unu söylemek güçtür.
Türkiye’de KOB‹’ler, bal›k ya da kar›nca olman›n kendisine sa¤layaca¤›
geçici üstünlük ya da baflar›s›zl›¤a mahkum olmamal›d›r.

Aygül Aytaç (Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü)

Ostimli KOB‹’ler Hannover’de bulufltu
HHAANNNNOOVVEERR MMEESSSSEE,, 2244––2288 NNiissaann 22000066 ttaarriihhlleerrii aarraass››nnddaa eennddüüssttrriinniinn ttüümm bbööllüümmlleerriinnddeenn tteekknnoolloojjii
kkuullllaann››cc››llaarr››,, ttaassaarr››mmcc››llaarr›› vvee ggeelliiflflttiirriicciilleerriinnee vvee kkaarraarr vveerriicciilleerriinnee bbiirr kkeezz ddaahhaa kkaapp››llaarr››nn›› aaççtt››..

Etimesgut Belediye Baflkan› Serhat Kemal Y›l-
maz Ostim’i ziyaret etti. Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’la görüflen Y›lmaz, “Yerel

yönetimlerin yaz›l› olmayan önemli bir görevi de
insanlara ifl ve afl sorunlar›n› giderecek iflyerleri
aç›lmas›n› sa¤lamakt›r. Sanayicilerin, giriflimcilerin
yat›r›m ortam›n› iyi-lefltirmektir. ‹lçemizin nüfusu
her geçen gün art›yor. Gençlerimiz ifl için Ankara’y›
bir uçtan bir uca geçiyor. ‹lçemize istihdam yarata-
cak daha fazla yat›r›m istiyoruz” dedi. 

‹‹llççee MMooddeerrnn fifieehhiirr 
KKiimmllii¤¤ii KKaazzaann››yyoorr

Eryaman semti baflta olmak üzere yo¤un konut
alanlar› bulunan Etimesgut’un nüfusunun 350’bini afl-
t›¤›n› ve önümüzdeki bir-
kaç y›l içinde nüfusun
500 bini geçece¤ini  tah-
min ettiklerini anlatan
Baflkan Y›lmaz, hedef ola-
rak Etimesgut’u daha mo-
dern bir ilçe yapmay› seç-
tiklerini söyledi. Y›lmaz,
en büyük sorunlar›n›n il-
çede artan nüfusa paralel
olarak iflsiz genç say›s›n›n
ç›¤ gibi büyümesi oldu¤u-
nu vurgulad›.

Y›lmaz, ilçenin h›zl›
göç ald›¤›n› belirterek,
gelen göçlerin ihtiyac›n›
karfl›layacak konutlar›n
da süratle yap›ld›¤›n›
kaydetti. Etimesgut’un
planl› bir büyüme sürecine girdi¤ini ifade eden Bafl-
kan Y›lmaz, bütün planlamalar›n artacak nüfusa
göre yap›ld›¤›n›, e¤itimden sa¤l›¤a, kültürel sosyal
alanlardan alt ve üst yap›ya kadar her konuda plan-
lama yapt›klar›n›, çarp›k kentleflmeye asla izin ver-
mediklerini söyledi. Y›lmaz; “amac›m›z her yönüyle
modern bir flehir meydana getirmek. Bunun için ça-
l›flmalar›m›z aral›ks›z sürüyor” diye konufltu. 

EEttiimmeessgguutt,, DDüünnyyaa TTiiccaarreett 
MMeerrkkeezzii ‹‹nnflflaatt››nn›› bbeekklliiyyoorr

‹lçenin yeni yat›r›mlara ve istihdam alanlar›na ih-
tiyac› oldu¤unu, bunun için yerel yönetim olarak
yat›r›m ve üretim ortam›n›n iyilefltirilmesine çaba-
lad›klar›n› anlatan Y›lmaz, ilçede yaflayan vatan-
dafllar›n ifl için Ankara’n›n çok uzak semtlerine git-
tiklerini bildirdi. Etimesgut s›n›rlar› içine yap›lacak
Dünya Ticaret Merkezi ve Fuar› projesinin Bafl-
bakanl›kta oldu¤unu anlatan Y›lmaz, Dünya Ticaret
ve Fuar Merkezi’nin temelinin at›l-mas›ndan sonra
iki y›l gibi k›sa bir sürede bitirilmesinin planland›¤›-
n›, 1 milyon 600 bin metrekarelik alana infla edile-
cek bu proje kapsam›nda  32 bin kiflilik dev stat, 3

tane kapal› spor salonu ve Anka-
ra’n›n en büyük al›flverifl merke-
zi, dev bir otel ve ifl merkezi ya-
p›laca¤›n› kaydederek, bu ve
benzeri projelere ve yeni istih-
dam alanlar›na ihtiyaç oldu¤unu
belirtti.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n da Etimesgut Bele-
diye Baflkan›’n›n yat›r›m ve üre-
time yönelik ilgisini takdir ettik-
lerini, kap› komflusu konumun-
daki Etimesgut ilçesine Ostim
olarak destek vereceklerini söy-
ledi.
Ayd›n, fuar ve kongre merkezi
aç›s›ndan baflkentin yeterince
geliflemedi¤ini, bu projenin hem
ilçenin hem de Ostim ve çevresi-

nin çehresini de¤ifltirece¤ini ifade ederek “Fuar
merkezleri kurulduklar› bölgelerin ekonomik çeh-
resini de¤ifltiriyor. Avrupa’da bunun örnekleri var.
Almanya’n›n Hannover kenti buna bir örnek. Bu tür
fuarc›l›k merkezlerinin bulundu¤u bölgede hemen
her sektör canlan›yor. Fuar merkezi inflaat› gerçek-
leflti¤inde Etimesgut ilçesi ile birlikte Ankara’n›n da
çehresini de¤ifltirecek bir proje olacakt›r” dedi.

AAyyggüüll AAyyttaaçç

SSuuyyuunn HHaarreekkeettii
AAffrriikkaann››nn uuççssuuzz bbuuccaakkss››zz ttoopprraakkllaarr››nnddaa

iillkkbbaahhaarr yyaa¤¤››flflllaarr››yyllaa oolluuflfluupp,, yyaazz ss››ccaa¤¤››nnddaa
yyookk oollaann ““ggeeççiiccii”” ggöölllleerr vvaarrdd››rr.. ‹‹flflttee bbuu

ggöölllleerriinn oolluuflfluummuunnaa ttaann››kk oollaann yyeerrlliilleerriinn
bbiirr ssöözzüü:: ““((ggööllddee)) SSuullaarr yyüükksseelliinnccee bbaall››kkllaarr

kkaarr››nnccaallaarr›› yyeerr,, ssuullaarr ççeekkiilliinnccee ddee
kkaarr››nnccaallaarr bbaall››kkllaarr››””.. YYaannii üüssttüünnllüükk bbuuggüünn
kkaarr››nnccaaddaayyssaa yyaarr››nn bbaall››¤¤aa ggeeççeebbiilliiyyoorr;; yyaa

ddaa ttaamm tteerrssii........ KKaarr››nnccaa yyaa ddaa bbaall››kk oollmmaann››nn
ssaa¤¤llaadd››¤¤›› üüssttüünnllüü¤¤ee sseevviinnmmeekk kkeennddiimmiizzii
kkaanndd››rrmmaakkttaann ööttee bbiirr aannllaamm ttaaflfl››mm››yyoorr..
ÇÇüünnkküü,, kkiimmiinn kkiimmii yyiiyyeeccee¤¤iinnii ggeerrççeekkttee

““ssuuyyuunn hhaarreekkeettii”” bbeelliirrlliiyyoorr..

Etimesgut Belediye Baflkan› yat›r›m bekliyor
EEttiimmeessgguutt BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› SSeerrhhaatt KKeemmaall YY››llmmaazz,, OOssttiimm’’ddeekkii KKOOBB‹‹’’lleerriinn ggiirrii--

flfliimmcciilliikk ddeenneeyyiimmiinnddeenn yyaarraarrllaannmmaakk iisstteeddiikklleerriinnii ssööyylleeddii.. OOssttiimm’’ee ggeelleerreekk OOSSBB’’yyii zzii--
yyaarreett eeddeenn YY››llmmaazz,, ssaannaayyiiccii vvee ggiirriiflfliimmcciilleerrii EEttiimmeessgguutt’’aa yyaatt››rr››mm yyaappmmaayyaa ççaa¤¤››rrdd››..

BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› YY››llmmaazz,, OOssttiimm YYöönneettiimm
KKuurruull BBaaflflkkaann›› AAyydd››nn’’aa  bbeelleeddiiyyeenniinn

ffaaaalliiyyeett rraappoorruunnuu ttaakkddiimm eettttii..
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Türk Standartlar› Enstitüsü Bafl-
kan› Kenan Malatyal›, kuru-
mun 8 May›s'ta CE Belgesi ko-

nusunda AB heyeti taraf›ndan ince-
lemeye al›naca¤›n› aç›klad›. AB he-
yeti gelerek TSE'nin altyap›s›n›, uz-
manlar›n›, yap›s›n› inceleyecek. TSE
bu 's›navdan' geçerse, CE Belgesi
verme yetkisi alacak. Malatyal›'ya
göre bu, ifladamlar›n›n AB ülkeleri-
ne göre en az sekizde bir fiyatla bel-
ge alabilmeleri anlam›na geliyor.
Üstelik ‹ran baflta olmak üzere, böl-
ge ülkeleri de CE Belgesi için Türki-
ye'ye yönelecek. Malatyal›, CE Bel-
gesi konusunda ifl dünyas›n›n yafla-
d›¤› s›k›nt›lar› Akflam'a anlatt›: 

OOnnaayyllaannmm››flfl tteekk 
kkuurruulluuflfl yyookk

'Gümrük Birli¤i çerçevesinde Tür-
kiye olarak, CE Belgesi konusunda
taahhütte bulunmufltuk. 2004'ten
beri bu konuda Türkiye'de, D›fl Tica-
ret Müsteflarl›¤› yetkili. Yani koordi-
natör kurulufl oras›. Onlar ne yapt›-
lar, 23 tane AB direktifini Türki-

ye'de yürürlü¤e koydular. Bu, flu de-
mek oldu: Türkiye'de gerek üretile-
cek, gerek sat›lacak, gerekse ithal
edilecek ürünler AB direktiflerine
uygun flekilde üretilip sat›lacak. Fa-
kat burada ilginç bir fley vard›. AB
bunu geçmiflte uygulamaya koyar-
ken, ülkelerinde onaylanm›fl kuru-
lufllar› atam›fl. Özellikle atama diyo-
rum. ‹lgili bakanl›k diyor ki, 'bizim
flu konudaki haz›r kuruluflumuz flu-
dur'. AB Resmi Gazetesi'nde ilan
ediliyor, onaylanm›fl kurulufl oluyor.
fiimdiye kadar bu direktifler 15 AB
ülkesinde, atanm›fl, onaylanm›fl ku-
rulufllarla yap›ld›. fiimdi Türkiye 1
Ocak 2004'ten itibaren 23 direktifi
yürürlü¤e soktu ama Türkiye'de 1
tane bile onaylanm›fl, atanm›fl bir
kurulufl yok. 

MMaalliiyyeettii yyüükksseekk
8 May›s'ta Türkiye'ye AB uzmanla-

r› gelecek, inceleyecek. Bir hafta
içinde de karar vermelerini bekliyo-
ruz. Fakat flu ana kadar AB'de onay-
lanm›fl hiçbir kuruluflu AB denetle-

medi, tetkik etmedi. Bu, ilk kez Tür-
kiye için yap›l›yor. Bizim buradaki
öncelikli hedefimiz, belli direktifler-
de onaylanm›fl kurulufl olmak. fiu
anda 12 direktif kapsam›nda müra-
caat›m›z var. Yap› malzemeleriyle il-
gili, elektromanyetik, makine, Sa¤-
l›k Bakanl›¤›'na al›nacaklarla ilgili,
Tar›m Bakanl›¤›'nda gübreyle ilgili,
elektrik- elektronik, bas›nçl› kaplar
ve do¤algazda çok genifl yat›r›m›-
m›z var.'

SSaannaayyiiccii iiççiinn ffiiyyaatt 
ffaarrkk›› nnee oollaaccaakk??

Bizim yapt›¤›m›z hesaba göre ge-
nelde 8-10 misli düflük olacak fiyat
fark›. Çünkü baz› durumlarda özel
laboratuvar›nda yap›yor. Baflka ya-
pan yok. Onun için bir tekel pozis-
yonu var. Baz› fleyleri yurtd›fl›na gö-
türüyor, orada akredite olmufl labo-
ratuvarlarda yapt›r›yor. Bilhassa 12
direktif kapsam›nda o konuda biz
çok iyiyiz. Yeni haz›rl›¤›m›z var;
otomotiv sektörü son 4-5 y›ld›r çok
iyi bir ivme kazand›. Onunla ilgili
yeni laboratuvarlar kurmam›z la-
z›m. 

YYaassaa ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii yyaapp››llaaccaakk
Yeni yasan›n bu yasama y›l›na ye-

tifltirilmesini umuyoruz. Bu gerçek-
leflirse, TSE özel sektör gibi hizmet
verecek. Kurumdaki kamu a¤›rl›¤›
yüzde 50'nin alt›na düflürülecek.
Sanayi Bakanl›¤› müfettiflleri halen
kurumda çal›fl›yorlar. Daha yeni 3
dosyay› mahkemeye intikal ettirdi-
ler. Kurumda çal›flanlar›n mal varl›-
¤› araflt›r›l›yor. Bu noktada daha
fazla konuflmam do¤ru olmaz.  

Kaynak: Akflam Gazetesi

Tanr›y› güldürmek istiyorsan, ona
planlar›ndan bahset” Bir köfle ya-
z›s›n›n son cümlesi.

Yapt›¤› plan, arkadafl›n›n hastalan-
mas› üzerine yar›m kalm›flt›. Osman
Ya¤murdereli ile Bursa’da çekilen film
setinde buluflma plan› yapm›fllar. Ya¤-
murdereli’nin hastalanmas› ve  kanser
oldu¤unun ortaya ç›kmas› bu plan› bi-
tirmifl.

Gazetedeki yaz›y› gören eflim, “iflte
plan yapmak, neye yar›yor? dedi.
Üzülmüfltük.

Ayn› gün, daha önce planlad›¤›m›z
baflka bir olay›n da istedi¤imiz gibi
gitmedi¤ini görmüfltük. Oysa, ne ha-
yaller kurmufltuk. O iflin sonunda ne-
ler yapaca¤›m›z› bile planlam›flt›k.

Ve gazetedeki son paragraf, plan üs-
tüne. Plans›z yaflamak daha m› iyi ?

diye düflündüm. Baflar›s›zl›¤a u¤raya-
cak bir fley yok o zaman!.

Yok mu gerçekten ?
Ö¤len, masaya oturup, “ne varsa

onu yerim” dedi¤iniz hiç oldu mu?
Arada s›rada olur. Her gün ayn› dav-
ran›fl› yapsan›z yiyecek bir fley bulabi-
lir misiniz? ‹stesek de istemesek de
plan yap›yoruz. Hayaller kuruyoruz.
Baz› hayallerimize ulafl›yoruz, baz›
planlar›m›z gerçeklefliyor. Biz gözü-
müzü gerçekleflmeyenlere dikiyoruz.

-Olmad› iflte, planlar olmad›.
Her yap›lan plan›n tuttu¤u bir dün-

ya düflünsek.
Dört kifli ›ss›z bir adaya düflmüfl.

Rastlant› bu ya, adamlar bir büroda
çal›flan ekip. Müdürleri ile birlikte ›s-
s›z adadalar. Günler, son derece s›k›c›
bir flekilde geçerken  bir lamba bul-
mufllar. Lambay› ovunca bir cin ç›km›fl
ve:

-Dileyin benden ne dilerseniz, de-
mifl.

-Herkes çok mutlu, kurtulufl yak›n.
Cin sözüne devam etmifl;

-Yaln›z, herkesin bir iste¤ini yapaca-
¤›m.

Birinci adam:
-Ben ailemin yan›na dönmek istiyo-

rum, demifl.
Adam hemen yok olmufl, Cin onu ai-

lesinin yan›na götürmüfl.
‹kinci adam:
-Ben Paris’e gitmek istiyorum,de-

mifl.
Üçüncüsü de:
-Ben de Amerika’y› görmek istiyor-

dum, demifl.
Cin üçünün de iste¤ini yerine getir-

mifl ve son kalan di¤erlerinin müdürü
olan adama dönmüfl.

-Sen ne istersin?

-Ben giden arkadafllar›m›n geri gel-
mesini istiyorum.

F›kran›n sonunda, ‘amirlerinizden
önce siz bir fley istemeyin’ diyordu
ama benim düflündü¤üm, bütün in-
sanlar›n isteklerinin  birbirlerinin is-
teklerini destekler nitelikte olmad›¤›y-
d›.Baz› istekler olacak, baz› hayaller,
planlar gerçekleflecek, baz›lar› da ger-
çekleflmeyecek.

Planlar tamamen gerçekleflmese bi-
le, o yolda yapt›klar›n›z hayat›n›za
renk katacak, baflkalar›na örnek ola-
cakt›r. Siz sadece elinizden geleni
yapmaya gayret gösterebilirsiniz.

Y›ld›zs›z bir gökyüzü düflünebiliyor
musunuz? Hayalsiz, plans›z  bir dün-
yay› da öyle alg›l›yorum. Ifl›lt›s›z, he-
yecans›z. Plan›n güzelli¤i hayat›n›za
verdi¤i yöndür. Sonuç ikinci aflama.
Süreç yönetimi gibi. Önce süreç.

Gerçekleflmeyen planlar›m›z, bize
hayat›m›z› zindan eder. Oysa onu ko-
numland›rsak ve gerçek de¤erini gör-
sek?

Bir baba k›z›ndan gelen mektubu
okuyor.

“Sevgili Babac›¤›m.
Uzun zamand›r sizleri arayamad›m.

Hastaneye düflmem bu yüzden iyi ol-
du. Size mektup yaz›yorum.  Hasta
de¤ilim. Sadece trafik kazas›, biraz
yaraland›m. Arkadafl›m›n arabas›yla
bir Rolce Royce’a çarpt›m. Öbür araba
haflat oldu. Arkadafl›m›n arabas›n›n
sigortas›  da yok. Arkadafl›m yan›mda
de¤ildi, O alkol tedavisindeydi. Bu
arada hamileyim.  Alkol tedavisi biter-
se evlenece¤iz.

Sizi seven k›z›n›z.”

Not: Sadece s›navlardan kötü not al-
d›m. Umar›n yaz›m konuyu bir çerçe-

veye oturtmufltur.
Planl› olmak, benim için bir al›flkan-

l›k galiba. Belki de zaman zaman bi-
raz abart›yorum. Hava durumuna
bakarak k›yafetimi ayarlar›m, yan›ma
flemsiye al›p , almamaya karar veri-
rim. Yani illa da plan diyenlerdenim.

Yar›na bakmadan hareketlerimi
yönlendirmem. Bir tahmin, bazen bo-
fluna flemsiye ald›¤›m da olur.

Bu tarz , hayat tarz› haline gelince
her olayda ayn› flekilde planl› davran-
maya çal›fl›rs›n›z. Yönetimde de.

Biraz garip geldi de¤il mi ? Yönetim
deyince plans›z› olur mu?

Yönetimle ilgili hangi toplant›ya,
hangi ifle girsem plan konusunda ›s-
rarc› olurum. Hiç de¤ilse biraz ileriye
bak›n. Olacaklar› tahmin etmeye çal›-
fl›n. Böylelikle iki ad›m ileri bir ad›m
geri gitmezsiniz. Bu benim plan ›sra-
r›m yüzünden sözlü sataflmalar oldu
bile.

Yine bir toplant›day›z. Yine bir karar
al›nacak.  Dayanam›yorum söylüyo-
rum.

- Arkadafllar, bu karar›n dönüflü yok.
5 y›l sonra varmak istedi¤imiz hedefi
koyal›m. Geriye do¤ru y›llara düflen
hedefleri belirleyelim. Bunlar› nas›l
tutturaca¤›m›za bakal›m. Bu y›l alaca-
¤›m›z karar da bu çerçevenin bir par-
ças› olsun.

- fiimdi biz…..(uzun bir konuflma) .
- Bak›n sözünüzü kesiyorum ama ,

ben bu dedi¤iniz fleyi söylemiyorum.
Sadece plan

- Bize plans›z m› hareket ediyor di-
yorsun?  Plan dedi¤in nedir ki? Tah-
minlerin tutmazsa ne olur biliyor mu-
sun? (Cevap vermekte art›k zorlan›-
yorum.) 

Ne demek tahminlerim tutmazsa?

Kim gelece¤i bilebilir ki? Plan bir tah-
mindir, kaynaklar›n›z› gücünüzü göz
önüne alarak hedefinize ulaflmak için
yapaca¤›n›z bir koordinasyondur. Ba-
z› ifller özellikle uzun vadeli bakmay›
gerektirir. Yar›n ç›kacak sorunu bu-
günden kestiremezseniz, sorun çöz-
me konusunda seçenekleriniz her gün
azalacakt›r. Hani ilerisini görmedi¤i-
niz bir yolda 150km. h›zla gider misi-
niz?  Önüme bir fley ç›karsa frene
basar›m Ç›kmazsa gideriz

Trafik kazalar›na bak›l›rsa, Galiba
hep son anda freni tercih ediyoruz.

Hani geçmiflten hat›rl›yorum, bir
zamanlar  “ bize plan de¤il, pilav
gerek” diye planla dalga geçerlermifl.
Buna olsa olsa , biz sözümüzün eriyiz,
dönmeyiz demek gerekiyor. De¤iflen
bir fley yok.

Toplant›da biri ortal›¤› yumuflat-
maya çal›fl›yor.

-Can›m, zaten bu dediklerinizi biz
de konuflmufltuk. Sadece yazmad›k .

-Ses ç›karm›yorum.  Ses ç›kar›rsam
kesin sorun olur diye de¤il, sohbet
yapmakla, plan yapmak aras›ndaki
fark can›m› s›k›yor. Susuyorum.

Bir projede görev yap›yordum. Proje
yönetim plan› haz›rlad›m. Riskleri
yazd›m, riski yönetmek için planlar
yapt›m. Haberleflmenin nas›l
olaca¤›n›, kim, ne yapacak , yetki
sorumluluklar  nelerdir belirledim.?
Ve di¤er çal›flmalar› yapt›m.. Uy-
gulamak nasip olmad›. Bu sefer de
plans›z bir projede nas›l dans edilir
onu ö¤rendim. Hani derler ya, hayat
bir mekteptir: 

Ya okuyarak ö¤renirsin, ya
yaflayarak ?

*(Yönetim Uzman›)

‹‹lltteerr AAkk››nnoo¤¤lluu
YYöönneettiimm UUzzmmaann››

SSuuçç ppllaannddaa mm››??

TSE 'CE'  diyebilecek mi?
Sanayinin gözde mesle¤i

CNC Operatörlü¤ü

Sanayi sektörünün önümüzdeki y›llarda bilgisayardan gelen komutlara göre ifllem
yapan makineler konusunda uzmanlaflm›fl kiflilerin istihdam›na öncelik verece¤i
belirlendi. Güvenlik elemanl›¤› da sanayiciler taraf›ndan öncelikli meslek gruplar›

aras›nda say›ld›.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n, TÜB‹TAK ve Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü

(TÜSS‹DE) ile ortaklafla düzenledi¤i "sanayi sektörü personel ihtiyac›n›n mesleki ve
teknik e¤itim kurumlar›ndan belirlenmesi"ne
iliflkin anket çal›flmas›nda, sanayicilerin öncelik-
le tercih ettikleri meslek gruplar› belirlendi.
67 büyük sanayi kuruluflu üzerinde gerçekleflti-
rilen anket kapsam›nda sanayicilere yöneltilen
"‹flletmenize personel al›rken hangi meslek
gruplar›ndan daha zor eleman buluyorsuz?" so-
rusuna en fazla "elektrik teknikeri" yan›t› verildi.
‹kinci s›rada ise bilgisayardan gelen komutlara
göre ifllem yapan makine (CNC) uzmanlar› yan›-
t› geldi. Sanayiciler sertifikal› kaynakç› da bul-

makta zorland›klar›n› ifade ettiler.

GGöözzddee mmeesslleekk CCNNCC OOppeerraattöörrllüü¤¤üü oollaaccaakk
Sanayiciler, sektörde önümüzdeki 15 y›lda ön plana ç›kacak meslek gruplar› aras›n-

da ilk s›ray› CNC operatörlü¤ünün alaca¤›n› kaydetti. Sanayi sektörünün gittikçe bil-
gisayarl› makineler arac›l›¤›yla üretime yöneldi¤ine, bu alanda uzmanl›¤› olanlar›n is-
tihdam sorunu yaflamayaca¤›na dikkat çekildi.

Gelecek y›llar›n sanayideki gözde meslekleri aras›nda ikinci s›ray› ise çevre teknis-
yenli¤i alacak. Üçüncü s›ray› ise güvenlik elemanlar›n›n ald›¤› gözde meslekler flunlar
olacak:

“‹nflaat operatörlü¤ü, Ar-Ge mühendisli¤i, bilgisayar yaz›l›m uzmanl›¤›, haberleflme
mühendisli¤i, lojistik uzmanl›¤›, organik tar›m teknisyenli¤i, ürün gelifltirme teknis-
yenli¤i, at›k teknisyenli¤i, ifl güvenli¤i teknisyenli¤i, kimya mühendisli¤i, bilgisayar
operatörlü¤ü, fayans döflemecili¤i, mekatronik asistanl›¤›, sertifikal› kaynak operatör-
lü¤ü, doktorluk, hemflirelik, röntgen teknisyenli¤i, biyokimya teknisyenli¤i, motorlu
tafl›t bak›m uzman›, sistem analisti, CAD/Cam uygulamalar›, grafikerlik, halkla ilifl-
kiler uzmanl›¤›, korozyon teknikerli¤i, tesisat uzmanl›¤›, insan kaynaklar› uzmanl›¤›,
enerji yöneticili¤i.”

MMiillllii EE¤¤iittiimm BBaakkaannll››¤¤››,, TTÜÜBB‹‹TTAAKK vvee TTÜÜSSSS‹‹DDEE''nniinn bbiirrlliikkttee yyaapptt››¤¤››
aannkkeettee ggöörree ssaannaayyiinniinn öönnüümmüüzzddeekkii 1155 yy››ll››nnddaa öönn ppllaannaa çç››kkaaccaakk
mmeesslleekklleerr aarraass››nnddaa iillkk ss››rraayyaa bbiillggiissaayyaarrddaann ggeelleenn kkoommuuttllaarraa ggöörree
iiflfllleemm yyaappaann mmaakkiinnee ((CCNNCC)) uuzzmmaannllaarr››nn››nn aallaaccaa¤¤›› kkaayyddeeddiillddii..

                                               



KOB‹’lerin uluslararas› pazarlar-
da var olabilmesi için rekabetçi
olabilmeleri olmazsa olmaz ku-

rallardan bir tanesidir. Rekabetçi ola-
bilmek içinse pazardaki fiyatlar›, üre-
tici ve rakipleri, da¤›t›m kanallar›n›,
riskleri, pazardaki al›c›lar› ve profili-
ni bilmek kaç›n›lmazd›r. Pazar Arafl-
t›rmas› bilmemiz gereken bu bilgile-
re ulaflman›n en iyi yollar›ndan biri-
dir.

Acaba pazar›m neresi? 
Pazarda bana yer var m›? 
Pazara nas›l girebilirim? 
Bu pazarda nas›l tutunabilirim?
D›flardan destek almadan bu ve ben-

zeri sorular›n  cevaplar›n› kendiniz bul-
mak ve ö¤renmek ister misiniz?

‹hracatta hedef pazar› belirlemek,
araflt›rmak ve yorumlamak büyük
önem tafl›maktad›r. Uluslararas› pa-
zarlaman›n getirdi¤i maliyetleri en
aza indirgemek, zaman› do¤ru kul-
lanmak, pazar› iyi analiz ederek do¤-
ru pazarlama ve sat›fl stratejilerini
oluflturmak için Pazar Araflt›rmas›
yapmak art›k KOB‹’ler için de kaç›n›l-
maz olmufltur. 

Pazar Araflt›rmas› bir kereye mah-
sus de¤il belli dönemlerde tekrar ya-
p›lmas› gereken bir çal›flmad›r. Ayr›-
ca karfl›m›za her yeni potansiyel pa-
zarlar ç›kt›¤›nda bu pazarlar› incele-
mek gerekmektedir. 

Bu sebeple KOB‹’lerin Pazar Arafl-
t›rmas›n›n nas›l yap›laca¤›n› ö¤ren-

mesi bu araflt›rmay› kendi bünyesi
içerisinde yapmas› gereklili¤inden
hareketle uygulamal› e¤itim progra-
m› haz›rlanm›flt›r.

E¤itim program›nda as›l amaç KO-
B‹’nin kendi pazar araflt›rmas›n› ken-
disinin yapmas›d›r. Böylece araflt›r-
ma için d›flar›ya ödedi¤imiz maliyeti
azalt›rken, süreklili¤i sa¤-
layarak firmalar›m›za ve-
rimlilik kazand›raca¤›z .

PPrrooggrraamm ‹‹ççeerrii¤¤ii::
• Pazar Araflt›rmas› ne-

dir ne de¤ildir.?
• Neden Pazar araflt›r-

mas› yap›lmal›?
• Pazar araflt›rmas› ka-

ça ayr›l›r?

• Pazar araflt›rmas›n›n fihristi nas›l
olmal›?

• Pazar araflt›rmas›nda devlet des-
tekleri nelerdir?

• Pazar araflt›rmas›na konu kay-
naklar nedir nas›l tespit edilir?

• Pazar araflt›rmas› ve Internet
• Uygulama: Örnek  pazar araflt›r-

mas›n›n yap›lmas›.
• Pazar araflt›rmas›nda ulafl›lan bil-

gilerin yorumlanmas›.
E¤itimler hakk›nda detayl› bilgi al-

mak isteyen firmalar›n Ostim E¤itim
Koordinatörlü¤ü’nün 3857313 nu-
maral› telefonu ile bilgi alabilecekleri
belirtildi.
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KOB‹’ler önce kendi pazar›n› ö¤renecek
KOB‹’lerin rekabetçilik güçlerini gelifltirerek, uluslar aras› pazarda baflar›l› olmalar›n› sa¤lamak üzere
Ostim E¤itim ve Koordinasyon birimince “Uygulamal› Uluslararas› Pazar Araflt›rmas›” e¤itimleri verilecek

Koflulsuz Müflteri Memnuniyeti
• Ostim Organize Sanayi Bölgesi hizmet vermekte oldu¤u 5000
iflletmeye daha nitelikli ve birebir hizmet vermek amac›yla
“müflteri  iliflkileri ve müflteri memnuniyeti” çal›flmalar›n› bafllatt›.

Ostim OSB’de kurulan “müflteri iliflkileri ve müflteri memnuniyeti koordinatörlü¤ü”
nisan ay› itibar›yla hizmete aç›ld›. Ostimli iflletmeler istek, öneri ve flikayetlerini bu
birime birebir ve an›nda iletebilecek ve sonuçlar›n› takip edebilecekler. 

Vizyonunu hizmet vermekte oldu¤u 5000 iflletmenin rekabet gücünü artt›rmak ve buna
yönelik her türlü faaliyeti uygulamak olarak ifade eden Ostim organize sanayi Bölgesi
müflteri memnuniyeti projesiyle Ostimli iflletmelerin talep, öneri ve flikayetlerinin daha
sistemli takip edilmesi ve sonuçland›r›lmas›n› amaçl›yor. 

Hedeflerinin her bir iflletmenin her an dan›flabilece¤i ve isteklerini her an rahatl›kla
iletebilecekleri ve en k›sa zamanda cevap alabilecekleri güzleryüzlü bir hizmet merkezine
dönüflmek oldu¤unu belirten Ostim Organize sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet R›za Bal›m

“Yo¤un rekabet ortam› tüm KOB‹’ler gibi Ostimli KOB‹’leri de oldukça zorlu bir yar›fla
sokuyor. Bu yar›fl içinde kaybedilen her saat ve dakikan›n hayati önemi var. Dolay›s›yla
Ostimli bir iflletmenin bizden ald›¤› hizmetlerde öncelikle nitelik ve h›z›n oldukça önemli
oldu¤unun bilincindeyiz” dedi.

Hizmet kalitesinin artmas›nda müflterilerin istek, öneri ve flikayetlerinin oldukça
belirleyici  ve etkin olmas› gerekti¤ini vurgulayan Bal›m yeni birime iliflkin olarak flunlar›
söyledi:“Oluflturdu¤umuz Müflteri ‹liflkileri ve müflteri memnuniyeti Koordinatörlü¤ü  nisan
ay› itibar›yla hizmete girmifltir. Müflterileri birebir ve an›nda dinleyerek cevapland›ran bu
birim ayn› zamanda müflterilerden ald›¤› istek ve önerilerin hizmet biçimlerimize ve ifl
ak›fllar›m›za yans›mas›n› sa¤layan bir sinerji merkezi olacakt›r. Birimin çal›flmalar› çeflitli
anket, de¤erlendirme çal›flmalar› ve kampanyalarla da desteklenecektir.”

Ostim müflteri iliflkileri ve müflteri memnuniyeti çal›flmalar›n› koordinatör Aygül Aytaç
yürütüyor. “OST‹M’in gülen yüzü”nün temsilcisi Aytaç tüm Ostimli iflletme ve çal›flanlar›
istek, öneri ve görüfllerini paylaflmak üzere Ostime davet ediyor.

Müflteri ‹liflkileri ve Müflteri Memnuniyeti Koordinatörlü¤ü: aygul@ostim.com.tr

Müflteri ‹liflkileri Ve Müflteri Memnuniyeti 
Biriminden Hangi Hizmetleri Alabilirsiniz?
• Talep, öneri ve flikayetlerinizi birebir iletebilirsiniz
• Ostim Organize Sanayi Bölgesi  ve di¤er Ostim kurumlar› hizmetleri hakk›nda bilgi

alabilirsiniz
• Kobilerle ilgili kurum ve kurulufllar›n hizmetleri hakk›nda bilgi alabilirsiniz
• Çeflitli sorun ve çal›flmalar›n›z için görüfl al›flveriflinde bulunabilirsiniz.

BORUSAN Makina
Ostim’i seçti…

BORUSAN Holding kuruluflu olan Borusan Makine Servis ve
Ticaret A.fi. Bölge merkezi için Ostim’i tercih etti. Yaklafl›k 5.600
metrekarelik arsa üzerine yap›lacak merkez binas› inflaat›n›n
tahminen 1 milyon 400 bin Euro’ya mal olmas› bekleniyor.

BORUSAN, Ostim’de merkez
binas› infla edecek. Ostim’in
Türkiye’de ifl makinas› sek-

töründe önemli bir konuma sahip
oldu¤unu vurgulayan Borusan
Makina Bölge Müdürü Hasan Tah-
sin Güven, “Sat›fl, tedarik ve ser-
vis konular›nda kriterlerimize en
uygun yer olarak Ostim Organize
Sanayi Bölgesi’ni gördük. Yap›la-
cak Merkez binam›zla müflteri kit-
lemize daha iyi hizmet verirken, bölge esnaf›na
da daha çok ifl potansiyeli yarataca¤›z” dedi.

Borusan Ankara Bölge Müdürlü¤ü Muhasebe
ve ‹dari ‹fller Müdürü Haydar Yürekli de genel
merkezi ‹stanbul’da olan Borusan Makina’n›n, ‹z-
mir, ‹stanbul ve Ankara’da bölge müdürlüklerinin
oldu¤unu; Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nü yeniden
yap›land›rmak üzere üretim ve ticaret ortam› ola-
rak ideal nitelikler tafl›yan Ostim’i tercih ettiklerini
vurgulad›.

Yürekli, “‹fl makinas› imalat›, servisi, bak›m ve
onar›m› Ostim’deki sektörler içinde a¤›rl›kl› bir yer
tutuyor. Tedarikçilerimizin tamam›na yak›n k›sm›-
n›n Ostim OSB’de oluflu da bu bölgeyi seçmemi-
ze neden oldu. Binam›z tamamland›¤›nda Çetin
Emeç Bulvar›’nda bulunan idari merkezimiz ile
Ostim’de bulunan ifl alan›m›z tek çat› alt›nda top-
lanacak. Bu merkezde yaklafl›k 80 kifli istihdam
edilecek” dedi.

Yürekli, Ostim OSB’de yönetim taraf›ndan olufl-
turulmufl projelerle yarat›lan teflvik niteli¤indeki
uygulamalar›n, enerji santrali, teknokent, ve ben-
zeri projelerin bölgenin yat›r›m cazibesini art›rd›-
¤›n›, sanayi ve ticaret alan›nda marka olmufl fir-
malar› bölgeye çekti¤ini belirti.

Yürekli flunlar› söyledi: “Ostim’e ait yaklafl›k 5
bin 600 metrekarelik bir arsa üzerinde ticaret ve
idari departmanlar› bir araya getirecek olan bölge
müdürlü¤ü binam›z›n yap›m› için Ostim Yatar›m
Afi ve firmam›z özverili bir çal›flma yapt›. fiirketle-
rimiz aras›nda 6 ay önce bafllayan görüflmeler
protokolün imzalanmas› ile hayata geçirildi. ‹flbirli-
¤imiz çerçevesinde binam›z›n inflaat›n› komple
Ostim Yat›r›m A.fi. yapacak, Borusan Makina da
finansman›n› sa¤layacak. Ankara bölge müdürlü-
¤ümüzün çal›flma ve sorumluluk alan› Anka-

ra’dan bafll›yor, do¤uda
Erzurum, Erzincan iline,
Karadeniz’de ise Rize ve
Artvin’e kadar uzan›yor.”
‹fl makinesi sektörüne ilifl-
kin de¤erlendirme de ya-
pan Yürekli, 2005 y›l›n›n›n
ifl makinesi sat›fl› konu-
sunda rekorla kapand›¤›n›,
Türkiye genelinde sat›lan
makine sayas›n›n 6 bin

500’ü buldu¤unu, sektörde 2006 y›l› içinde 10 bin
ifl makinesi sat›fl›n›n gerçekleflmesini bekledikle-
rini kaydetti.

Borusan Makina
Vizyonunu, “verdi¤imiz tüm hizmetlerde Türki-

ye'de en iyisi olmaya devam ederek dünyada ör-
nek flirket olmak’ ibaresi ile aç›klayan BORUSAN
MAK‹NA, misyonunu da; “ürünlerimiz, çözümleri-
miz, sat›fl sonras› hizmetlerimizle sa¤lad›¤›m›z
güvenirlilik ve yüksek ifl ahlak›m›z ile müflterilerin
ilk tercihi olarak, çal›flanlar›m›z, hissedarlar›m›z
ve müflterilerimiz için de¤er yaratan bir flirket ol-
mak” diye sunuyor.

Borusan Makina, kuruldu¤u 16 May›s 1994 tari-
hinden bu yana Genel ‹nflaat, Alt yap› projeleri ve
Madencilik gibi sektörlerde kullan›lan Caterpillar
ifl makinalar›n›n sat›fl, pazarlama ve yedek par-
ça, servis konular›n› kapsayan müflteri destek
hizmetlerini yürütüyor. Bugün Türkiye çap›nda
yayg›n bir hizmet a¤› ve 50 tam donan›ml› gezici
servis ekibiyle hizmet veren kuruluflun, konusun-
da deneyimli elemanlar› sürekli e¤itim program›
ile destekleniyor. 

Borusan Holding; Türkiye’nin önde gelen
sanayi ve hizmet gruplar›ndan biri olan temelleri
61 y›l önce ‹stikbal Ticaret’in kurulmas›yla at›lm›fl.
Borusan bugün çelik, distribütörlük, lojistik ve
telekomünikasyon ana ifl kollar›nda faaliyet gös-
termektedir. 

Borusan, otomotiv, ifl makinalar› ve güç sistem-
leri alanlar›nda hizmet verilen distribütörlük ifl
kolunda dünyan›n önde gelen markalar›n›n tem-
silciliklerini yürütmektedir. Borusan, BMW’nin 21
y›ld›r, Land Rover’›n 7 y›ld›r, Caterpillar’›n ise 11
y›ld›r Türkiye distribütörlü¤ünü yap›yor.
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TÜS‹AD III. Giriflimcilik Kongre-
si çerçevesinde düzenlenen
TÜS‹AD-ODTÜ Genç Giriflimci-

ler Toplulu¤u “‹fl Fikri Yar›flmas›”
ödülleri sahiplerini buldu “‹fl Fikri
Yar›flmas›”n› kazanan genç giriflimci
adaylar› belli oldu 

Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD)’nin giriflimcili¤in
özendirilmesi, ekonomik büyüme ile
rekabet gücünün art›r›lmas› ve istih-

dam yarat›lmas› konular›na dikkat
çekmek amac›yla düzenledi¤i üçün-
cü “Giriflimcilik Kongresi” 19 Nisan
2006 tarihinde, Ankara’da ODTÜ
Kongre ve Kültür Merkezi’nde ger-
çeklefltirildi. 

Kongre çerçevesinde, ODTÜ Genç
Giriflimciler Toplulu¤u iflbirli¤i ile bu
y›l ilk defa düzenlenen “‹fl Fikri Yar›fl-
mas›”nda en iyi üç ifl fikri sahibi ö¤-
renci belli oldu. 

Kongre aç›l›fl›nda gerçeklefl-
tirilen törende, jüri taraf›n-
dan belirlenen ö¤renciler di-
züstü bilgisayar ile ödüllen-
dirildi. TÜS‹AD, “‹fl Fikri Ya-
r›flmas›” ile, üniversite ö¤-
rencilerinin giriflimcilik ala-
n›nda projeler üretmesini
teflvik etmeyi ve baflar›l› giri-
flimci adaylar›na dikkat çe-

kerek, yar›n›n genç giriflimcilerine
destek olmay› hedefliyor.

“‹fl Fikri Yar›flmas›” Ödül Kaza-
nanlar: Mehmet Emre Efeo¤lu -
ODTÜ - Trabzon Hurmas› Ürünleri
Projesi,  Zeynep Hürmüz - ‹stanbul
Üniversitesi - Çorba Bar-Restoran
Projesi, Aysun Varan - Bahçeflehir
Üniv.- Sponsorlu Davetiye Sistemi
Projesi.

Genç giriflimci adaylar› fikirlerini yar›flt›rd›
ÇÇOORRBBAA BBAARR--RREESSTTOORRAANN
‹‹flfl FFiikkrrii SSaahhiibbii :: ZZeeyynneepp HHüürrmmüüzz--‹‹ssttaannbbuull ÜÜnniivveerrssiitteessii  
“ÇORBACI” istedi¤iniz zaman gidip onlarca çeflit çorbadan diledi¤inizi

içebilece¤iniz yan›nda sunulan aperatiflerle birlikte isterseniz açl›¤›n›z› bas-
t›rabilece¤iniz isterseniz de karn›n›z› doyurabilece¤iniz bir çorba bar- resto-
ran. Çorbac› da tüm dünya mutfaklar›n›n en meflhur çorbalar›n› tadabilirsi-
niz Ayr›ca memleketimizin tüm yörelerinin kendilerine has çorbalar›n› içe-
bilir,özledi¤iniz lezzetlere yeniden kavuflabilirsiniz Çorbac› da as›l ürün çor-
ba olmakla birlikte yine her türlü damak zevkine hitap edebilecek çeflitlikte
mezeler mevcuttur.Zaten bir çok yerel yemek kültüründe çorbalarla yanla-
r›nda sunulan aperatif yiyeceklerin özdeflleflmifl oldu¤u görülmektedir. Ör-
ne¤in Siirt usulü ›spanak çorbas› ya da kurutulmufl domates çorbas› içli köf-
teyle servis edilir. Tabi her çorbayla sunulabilecek tekli aperatiflerde mev-
cuttur. Örne¤in:tulum peynirli domates sosu, sar›msakl› zeytinya¤l› kekikli
ekmekler Frans›z Elma dilimli Frans›z usulü patates,tereya¤l› lavafl ve
çökelek Peynirli, çikolatal› krepler… 

- Çorbac›da çorbalar müflterinin iste¤i do¤rultusunda 
bir s›cakl›kta servis edilir  e-mail: zeynep_hurmuz@yahoo.com

Hasip Gençer Uno'yu anlat›yor:
“37 yafl›ma geldi¤imde, art›k
kendi iflimi kuray›m dedim. O

yafla kadar edindi¤im deneyimleri
de¤erlendirdim.” (1) Un ve ekmek
en iyi bildi¤im iflti. (2) Ekmek Türki-
ye'de en fazla tüketilen g›da madde-
siydi. (3) Ekmekte kalite standard›,
hijyen dikkate al›nm›yordu. (4) Ge-
lir artt›kça, insanlar sa¤l›k
flartlar›na, kaliteli ekme¤e
daha çok dikkat edecekti.
(5) Türkiye'de fast-food zin-
cirleri (haz›r g›da/ayakta ye-
nilen g›da/sandviç pazar›)
gelifliyordu. Bunlar›n farkl›
ekme¤e talebe vard›. (6)
Türkiye'de ekmek henüz
ambalaja girmemiflti. Mar-
kal› ekmek yoktu. Bunlar›
dikkate alarak "Uno ekmek
ve unlu maddeler projesini"
gelifltirdim. 

- Projeyi haz›rlad›m ama
yat›r›m için paraya ihtiyaç
vard›. Bir ortak buldum. Her
ay belli bir maafl ve baflar›ya
göre prim almak üzere an-
laflt›m. 

- 1991 y›l›nda 50 bin ek-
mek üretecek tesisi 8-9 ayl›k
bir sürede faaliyete geçir-
dim. 

- Ambalajl› ekme¤i Uno
markas›yla piyasaya ç›kard›-
¤›mda halk›m›z geleneksel

semt f›r›n› ekme¤inin lezzetine al›fl-
m›flt›. Halk›m›z›n en zor de¤ifltirece-
¤i fleyin, gün boyu yedi¤i ekme¤in
tad› ve bu sat›n alma al›flkanl›¤› ol-
du¤unu biliyordum. 

- ‹flte bu nedenle iyi ekmek üretir-
ken Uno türü ambalajl› ekme¤i hal-
ka tan›tmak ve sevdirmek için zor-
land›m. Ama bunu baflard›m. 

- Uno'nun kuruluflunda ülkemiz-
de geliflmifl ekmek için gerekli ham-
madde ve yard›mc› maddeler yeterli
kalitede ve yeterli miktarda buluna-
m›yordu. Hatta iyi kalite bu¤day
için Amerika'dan bu¤day ithalat› zo-
runlulu¤u ortaya ç›kt›. 

- Uno'nun 50 bin ekmek kapasite-
si yetersiz hale gelince 110 bin ek-

mek kapasiteli ikinci bir
üretim tesisi için, borçlana-
rak yat›r›m yapt›k. 1994
krizinde borçland›¤›m›z
Türk Petrol'ün hisse senet-
leri Do¤ufl Grubu'na sat›-
l›nca 1998 y›l›nda grup
Uno'nun yüzde 87.5 pay›-
n›n sahibi haline geldi. 
- Ben 2000 y›l›nda
Uno'dan ayr›ld›m. Un ihraç
etmeye bafllad›m. Bu arada
Türkiye'den ihraç edilen
unun yüzde 40'›n› ben sat›-
yordum. 
- fiimdi hedefimiz, mahalle
f›r›nlar›nda sa¤l›k flartlar›-
na uygun, markal› ekmek
sat›fl›n› sa¤lamak. Mahalle
f›r›nlar›na, hamur da¤›ta-
ca¤›z, donmufl veya yar›
piflmifl ekmek çeflitleri ve
unlu maddeler da¤›taca-
¤›z. Mahalle f›r›nlar› bu
ürünleri piflirerek, taze ta-
ze çevre halk›na sunacak. 
- 50 milyon YTL dolay›nda

bir ciromuz var. Türkiye'de ambalaj-
l› ekmek pazar› henüz küçük. Bizim
ambalajl› ekmek pazar›ndaki
pay›m›z yüzde 65-70 dolay›nda
ama toplam ekmek pazar›nda
pay›m›z yüzde 1 dolay›nda. 

- Her y›l yüzde 35 büyüyoruz. On

y›lda 12 milyar dolara ulaflaca¤›n›
tahmin etti¤imiz ekmek pazar›nda
yüzde 5'lik bir pay almay› hedef-
ledik. 

- Ambalajl› ekmek sektöründe
marka tan›n›rl›¤›m›z›n yüzde 98'e
ulaflmas›ndan gurur duyuyoruz.

HHaassiipp GGeennççeerr''iinn flfliirrkkeettii UUNNOO,, TTüürrkkiiyyee''nniinn iillkk aammbbaallaajjll››,, mmaarrkkaall›› eekkmmee¤¤iinnii üürreettiiyyoorr.. fifiiimmddii
mmaahhaallllee ff››rr››nnllaarr›› iillee iillggiillii öönneemmllii pprroojjeenniinn ppeeflfliinnddee.. PPrroojjeessiinnii TTÜÜBB‹‹TTAAKK ddaa ddeesstteekklliiyyoorr

Pano tipi ölçü aleti, analog  ve diji-
tal ölçü aletleri, alçak gerilim
ak›m trafolar›, hortum kesme ma-

kineleri, orta gerilim emniyet teçhizat-
lar› imalat› yapan Emge, bu y›l 400 bin
dolar yat›r›m yaparak yüzde 15 büyü-
meyi planl›yor. Emge, 5 y›l içerisinde
10 bin metrekare kapal› alan sahip bir
tesise geçecek.
‹flçi ve girdi maliyetlerinin yüksek ol-

du¤unu belirten Emge Elektronik Me-
kanik Gereçler Endüstrisi Kollektif fiti.
Genel Müdürü Ahmet Mithat Ertu¤,
“Çin’le rekabet etmek için baz› bölüm-
lerimizi otomasyona çevi-
rerek az iflçiyle çok ifl yap-
maya bafllad›k” dedi. Az
iflçiyle üretim yapman›n
rekabette az da olsa bir
avantaj sa¤lad›¤›n› ifade
eden Ertu¤, “Asli iflimiz
olan elektrik ve elektro-
nik imalat›m›z› devam et-
tirebilmek için savunma
sanayisi ve medikal sana-
yisine yönelik üretimlere
bafllad›k. Çin’le rekabet etmek için
devletin bize yapaca¤› sübvasyonlar›;
kendimiz bu alanlarda üretim yaparak
sübvanse ediyoruz. Bu flekilde çal›fla-
rak asli iflimizi devam ettirmeye çal›fl›-
yoruz” diye konufltu.
Elektrik-Elektronik ve mekanik ad› al-

t›nda 2 ayr› imalat konular›n›n oldu-
¤unu bildiren Ertu¤, “Plastik enjeksi-
yon bask› atölyesi, kal›p atölyesi, talafl-
l› imalat atölyesi, elektro statik toz bo-
ya ve tampon bask› ve serigrafi atölye-
si, ölçü aletleri ve alçak gerilim ak›m
trafolar› atölyesi, ultrasonik kaynak
atölyesi gibi 7 atölyede üretim yap-
maktay›z” diye konufltu. 2005 y›l›nda
üretimin yüzde 15 art›¤›n› ve cironun
bu oranda artmad›¤›n› vurgulayan Er-
tu¤, “Geçen sene 400 bin dolar yat›r›m
yapt›k. ‹flimiz yüzde 30-40 civar›nda
artt›. Yüzde 15 büyüme kaydettik. Fa-

kat  üretimimiz ile birlikte ciromuz bu
oranda artmad›” dedi. 2006’da da 400
bin dolar yat›r›m yapacaklar›n› vurgu-
layan Ertu¤, savunma ve uçak sanayi-
sine yönelik yat›r›m yapacaklar›n› bu
konuda gerekli alt yap› çal›flmalar›n›
tamamlad›klar›n› söyledi.  
2006’da yüzde 10-20 büyüme hedef-

lediklerine dikkat çeken Ertu¤,  yüzde
30 kapasiteyle tek vardiyada yüzde 80
verimlilik ile çal›flt›klar›n› belirtti.  3
bin metrekarelik kapal› alan sahip te-
sislerinin kendilerini yetersiz geldi¤i-
nin alt›n› çizen Ertu¤, “Bize en az bin

500 metrekare daha kapal›
alan gerekiyor. 5 y›l içeri-
sinde en az 10 bin metre-
kare kapal› alana sahip bir
üretim tesisine geçece¤iz”
dedi.  Kalite konusunda ça-
l›flmalar›n›n oldu¤unu da
anlatan Ertu¤, ISO:9001-
2000 kalite belgelerine sa-
hip olduklar›n›, Aselsan,
TAI gibi firmalar ifl yapt›k-
lar›n›, Türkiye çap›nda bu

ifli yapan 4-5 firman›n içinde ilk 2’de
yer ald›klar›n› belirtti. 
Çin’le rekabet etmek için yeni medi-

kal kompenent üretimine girdiklerini
belirten Ertu¤, “ Burada az iflçiyle çok
ifl yap›yoruz. Full otomatik makineler-
le çal›fl›yoruz. Buradaki ciromuzu ar-
t›r›p Çin’le rekabet etmek için avantaj
sa¤layaca¤›z” diye konufltu. Çin nihai
ürün fiyat›na hammadde bile
alamad›klar›n› dile getiren Ertu¤,
“Çin’le rekabet etmek için farkl› üretim
alanlar›na girdik. Bu alanlarda kazan-
d›¤›m›z paralarla kendi ürünlerimizi
sübvanse ediyoruz. 
Kendi iflimizi hemen b›rakam›yoruz.

Bu konuda uzun y›llara dayanan
deneyimlerimiz ve yat›r›mlar›m›z var .
Bunu yok etmemek için kendimiz bir
fleyler yapmaya çal›fl›yoruz” fleklinde
konufltu.

EMGE, yeni yat›r›mlarla
büyümeyi hedefliyor

Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i taraf›ndan bu y›l 3. kez düzenlenen
“Giriflimcilik Kongresi”nde profesyonel giriflimciler ilginç giriflimcilik öyküleri anlatt›lar. 

T Ü S‹AD’›n giriflimcili¤in özendirilmesini sa¤lamak ve
önemini vurgulamak amac›yla 2004 y›l›ndan itibaren
düzenledi¤i toplant›da baflar›s›n› kan›tlam›fl giriflimci-

ler de kendi öykülerini anlatt›. AFM Sinemalar› Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Adnan Akdemir, UNO Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasip Gencer ve Eta Elektronik Yönetim Kurulu Baflkan›
Hürsel Kendir’in konuflmac› olarak kat›ld›¤› “Baflar›l› Giri-
flimci Olman›n S›rlar›” bafll›kl› oturuma TÜS‹AD Giriflimcilik
ve Yenilikçilik Çal›flma Grubu Baflkan› Tu¤rul Tekbulut bafl-
kanl›k yapt›. 

Giriflimcilik Kongresi’nde TURKTICARET.Net Genel Mü-
dürü ve Murat Yan›klar konuflmac› olarak yer ald›.

Yan›klar oturumda, giriflimcilik alan›nda karfl›laflt›¤› zor-

luklar›, bu zorluklar› aflma konusundaki deneyimlerini ve
TURKTICARET.Net’in baflar› öyküsünü gençler, ifladamlar›,
akademisyenler, siyasetçiler ve bürokratlar ile paylaflt›.  

Yan›klar, www.reg2c.com adl› site üzerinden 14 dilde ya-
y›n yapacak portal haz›rl›klar›n›n da sürdü¤ünü, portal›n
fiubat ay› içinde faaliyete geçece¤ini, bu portal ile Turktica-
ret.net’in 200’e yak›n ülkeye hizmet verir konuma gelece¤ini
belirtti. Tüm dünyada 65 milyon civar›nda alan ad› bulun-
du¤unu belirten Yan›klar, “Türkiye’de 310 bin civar›nda alan
ad› var. Turkticaret.net, 150 bin alan ad›yla Türkiye pazar›n-
da yüzde 50’ye yak›n paya sahip. Art›k tüm dünyaya alan
ad› satabilece¤iz. Amerika’daki flirket kanal›yla dünyada ilk
10 firma aras›na girmek istiyoruz” diye konufltu. 

Baflar›l› giriflimciler öykülerini anlatt›

Mahalle f›r›n›na “markal› ekmek” iflini ö¤retecek
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Y›llar önce iflinizi kurdu¤u-
nuzda belki de tek bafl›nay-
d›n›z. Sonra ifl yükü ve ciro-

nuz artt›kça insanlar almaya bafl-
lad›n›z. Gün geldi yöneticileriniz
oldu, üstlendi¤iniz rolleri üzeri-
nizden birer birer att›n›z ve bir
organizasyon flemas› oluflturma-
n›n zaman›n›n geldi¤ini düflün-
dünüz. Yani flirketinizin bir orga-
nizasyon flemas›na sahip olacak
kadar büyüdü¤üne inand›n›z.
Neden? Çünkü art›k fiman›zda o
flemada gösterebilece¤iniz kadar
çok insan çal›flmakta de¤il mi?
Oysa ki befl kifli varken, herkes
her ifli yaparken nas›l flema çizi-
lebilir? Acaba org.flemas› sadece
belli bir büyüklü¤ün üzerindeki
flirketlerde mi çizilebilir? 

Özgür Kaflifler müflterileri ço-
¤unlukla bir org.flemas› olufltur-
maya teflebbüfl ettiklerini ama
pek ifllevsel olmad›¤›n› söylerler.
Genellikle bu çal›flma, olan›n ka-
¤›da dökülmesinden öteye gide-
miyor. Ama bu da ifl sahiplerini
tatmin etmiyor...gözden kaçan
birfleyler var sanki? Siz de böyle
hissediyor musunuz?

Organizasyon flemas›n›n asl›n-
da bir planlama arac› oldu¤u hiç
akl›n›za gelmifl miydi? Evet, sizi

flirketiniz için sahip oldu¤unuz
vizyona görütecek bir planlama
arac›. Bu köfleyi bir süredir takip
ediyorsan›z, Giriflimcilik Mi-
ti’nden haberdars›n›zd›r (Bkz.
www.ozgurkasifler.com). Biz te-
mel olarak, ifl sahibinin iflinden
özgür olmas›n› savunuruz. Bu-
nun için bir “stratejik hedef”e ve
bu hedefe gitmek için de bir pla-
na ihtiyac›n›z vard›r. Stratejik he-
definiz, iflinizin kiflilere de¤il sis-
temlere ba¤l› ifllemek üzere yap›-
lanmas›n› tamamlad›¤› andaki
görüntüsüne ait bir tariftir. Plan
kurmak için ise, iflletmenin bafll›-
ca fonksiyonlar›nda (pazarlama,
yönetim, para vb.) strateji belir-
lemek gerekir. ‹flte organizasyon
fleman›z, en çok bu hedefe giden
yoldaki yönetim stratejiniz için
gereklidir. 

Stratejik hedefinizi mümkün
k›lacak çal›flmay› nas›l planlay›p
organize edersiniz? ‹fllerin yap›l-
mas› için hangi pozisyonlar›n

aç›l›p doldurulmas› gerekiyor?
Gelece¤in baflar›lmas› için çal›fl-
ma flimdi bafllamal›. fiimdiki za-
man gelece¤e nas›l hizmet edebi-
lir?

‹fl gelifltirme yolunda ilerledik-
çe organizasyon fleman›zdan da-
ha güçlü bir araç yoktur. Her ifl-
letme belli fonksiyonlar arac›l›-
¤›yla yap›lacak iflleri organize et-
mek için bir strateji gelifltirmeye
ihtiyaç duyar. Gelece¤e yönelik
organizasyon flemas› ile ve lide-
rin, S‹Z‹N, stratejik ve yerinde
verdi¤iniz kararlarla vizyonunuz
flimdiden gerçekleflmeye bafllar.
‹flte bu sebepledir ki, organizas-
yon flemas›, ne kadar büyük veya
küçük olursa olsun her iflletme
için kuruldu¤u andan itibaren
gereklidir. Çünkü her iflletmenin
kuruldu¤u andan itibaren bir
stratejiye ihtiyac› vard›r.

Yönetim stratejinizi kurmak
için 5 ad›m öneriyorum:

1- Organizasyon fleman›z› ha-
z›rlarken bizim tavsiyemiz önce
kendi vizyonunuz, kendi stratejik
hedefiniz üzerinde oturup dü-
flünmeniz ve tam olarak neye
ulaflmaya çal›flt›¤›n›z› tekrar göz-
den geçirmekle bafllaman›zd›r.
E¤er organizasyon fleman›z, ifli-
nizin gelece¤ini desteklemiyorsa
bütün çaban›z boflunad›r. Bunun
anlam› flu an ne oldu¤unu ve ki-
min ne yapt›¤›n› umursamama-
n›z de¤ildir. Ancak kendinize
flunlar› sorun ifliniz gerçekte ne
kadar iyi çal›fl›yor? Eski temelle-
riniz sizi nereye götürdü? Hangi
pozisyon ve ifller yeni vizyonunu-
zu destekliyor veya desteklemi-
yor? Bütün bu stratejik düflünme
organizasyon fleman›z› yaparken
size iyi hizmet edecek.

2- Org.flemas›n› olufltururken
iki alan›n gözden geçirilmesi ge-
rekir. ‹htiyaçlar ve sonuçlar. ‹fllet-
menizin ve iflleri yapacak insan-
lar›n ihtiyaçlar›n› düflünmeniz
gerekir. Gerekli düflünmenin ço-
¤u bu stratejik çal›flmayla yap›l›r.
Hangi tür insanlar yaratt›¤›n›z
ortama çekilecekler? Hangi bece-
ri ve kiflilik özellikleri ifliniz için
gerekli? Bu insanlar›n vizyonu-
nuzu gerçeklefltirmek için neye
ihtiyaçlar› var? Yönetici, asistan
ya da d›flar›dan yard›ma ihtiyaç-
lar› olacak m›? ‹flletmenizin ihti-
yaçlar›n›n önce geldi¤ini akl›n›z-

dan ç›karmay›n. E¤er insanlar›n
ihtiyaçlar›n› öne al›rsan›z er ya
da geç iflinizi tehlikeye sokars›-
n›z. E¤er iflletmeniz baflar›s›z
olursa hiçbir insan›n ihtiyac› gi-
derilemez. E¤er iflletmeniz ve in-
sanlar›n ihtiyaçlar› uygun bir fle-
kilde dengelenirse baflar›ya
ulafl›rs›n›z. 

Di¤er bir deyiflle, bu kararlar›
flu anda iflletmenizde kaç kiflinin
çal›flt›¤› ve ne ifller yapt›klar›na
göre de¤il,  iflletmenizde kaç
de¤iflik ifl pozisyonunun olmas›
gerekti¤i ve stratejik hedefinize
ulaflmak için gelecekte kaç
kiflinin gerekti¤ine göre ver-
melisiniz. fiimdilik baz› kifliler
birden fazla pozisyonu dol-
durabilir. Sorun de¤il, ifl yükü
artt›kça (cironuz artt›kça)
gereken eklemeleri yapars›n›z.

‹flinizin ihtiyaçlar› ve ilgili
pozisyondakilerin ne yapaca¤›na
emin olduktan sonra sonuçlara
bakmak çok önemlidir. Herbir
pozisyonun oluflturmas› gereken
sonuç nedir? Yapmas› gereken ifl-
ler nelerdir? Son olarak da bu
kurdu¤unuz plan› flu anda uy-
gulamak için ne yapmal›s›n›z? ‹fl-
te bu sorular›n cevaplar› kalan 3
ad›m›m›z›, 5 ad›m›n hepsi de
stratejimizi oluflturuyor. ‹lk iki
ad›mda sizi bir ay oyalayacak
kadar ifliniz var. Gerisi  için
Haziran’da görüflmek üzere!

Subegüm BULUT

Organizasyon fieman›z-
Bir fiemadan Daha

Ötesi-1

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan

Yard›mc›s› Faik Yavuz,
“80'lerin bafl›nda ihra-
cat›m›z›n yüzde 80'i ta-
r›m ürünüyken, bugün
yüzde 85'i sanayi ürü-
nüdür. Geldi¤imiz nok-
tada Türkiye özel sektö-
re dayal› kalk›nman›n
en iyi örne¤i haline gel-
mifltir” dedi.

TOBB Baflkan Yar-
d›mc›s› Faik Yavuz,
4’üncü Giriflimcilik E¤i-
tim Semineri çerçeve-
sinde Türkiye’de bulu-
nan 15 ülkeden 28 ifladam›yla biraraya
geldi. Yavuz, Giriflimcilik E¤itim Progra-
m›'yla komflu ülkelerdeki Türkçe konu-
flan giriflimcilerle ba¤lar›n güçlendiril-

mesinin ve ticari
iliflkilerin gelifltiril-
mesinin amaçlan-
d›¤›n› kaydetti.
Türkiye’nin Bal-
kanlardan, Ortado-
¤u’ya kadar uza-
nan bölgede, özel
sektörü en geliflmifl
ülke oldu¤unu söy-
leyen Yavuz, Türki-
ye'nin piyasa eko-
nomisine geçiflinin,
1980'lerin bafl›nda
oldu¤una dikkat
çekti. Aradan ge-
çen 25 sene içinde,
milli gelirin 60 mil-

yar dolardan 360 milyar dolara yüksel-
di¤ini vurgulayan Yavuz, “Türkiye böy-
lece bu bölgenin en büyük, dünyan›n ise
17'inci büyük ekonomisi oldu” dedi. Ya-

vuz, Türkiye'nin d›fl ticaret hacminin 25
y›l içinde, 14 milyar dolardan 190 mil-
yar dolara yükseldi¤ini ve Avrupa Birli-
¤i’nin alt›nc› büyük partneri haline gel-
di¤ini savundu.

“Bugün Türkiye, 74 milyar dolar ihra-
cat yap›yor. Bu ihracat› gerçeklefltirenler
de, TOBB üyeleridir” diyen Yavuz, 80'le-
rin bafl›nda ihracat›n yüzde 80'i tar›m
ürünüyken, bugün yüzde 85’inin sanayi
ürünü oldu¤una dikkat çekti. Yavuz,
“Özetle geldi¤imiz noktada Türkiye, bu
bölgede, özel sektöre dayal› kalk›nma-
n›n en iyi örne¤i haline gelmifltir" dedi.

Yavuz kat›l›mc› ifladamlar›na da, “Bu-
lundu¤unuz ülkelerde, baflar›l› birer ifl
adam› olman›z› çok önemsiyoruz. Sizle-
rin ekonomik olarak güçlenmeniz için,
yard›m ve iflbirli¤i projeleri gelifltirmeye
haz›r›z” diye seslendi.

Türkiye özel sektöre dayal› kalk›nman›n en iyi örne¤i
TTOOBBBB BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› FFaaiikk YYaavvuuzz,, TTüürrkkiiyyee''nniinn,, 7744 mmiillyyaarr ddoollaarr iihhrraaccaatt yyaapptt››¤¤››nnaa ddiikkkkaatt ççeekkeerreekk,, ““8800''lleerriinn bbaaflfl››nnddaa iihhrraaccaatt››mm››zz››nn yyüüzzddee 8800''ii ttaarr››mm üürrüünnüüyykkeenn,,
bbuuggüünn yyüüzzddee 8855''ii ssaannaayyii üürrüünnüüddüürr.. ÖÖzzeettllee ggeellddii¤¤iimmiizz nnookkttaaddaa TTüürrkkiiyyee öözzeell sseekkttöörree ddaayyaall›› kkaallkk››nnmmaann››nn eenn iiyyii öörrnnee¤¤ii hhaalliinnee ggeellmmiiflflttiirr”” ddeeddii..

‹lka Makine, Akatherm’le
sat›fl a¤›n› geniflletecek

A
nkara’da s›v› gaz ve çift yak›tl› brülör imalat› yapan ‹lka Makine bu y›l
sat›fl ve pazarlama konusunda yeniden yap›lan›yor. Sat›fl ve pazarlama
çal›flmalar›n› Akatherm Mühendislik ad› alt›nda birlefltiren ‹lka Makine,

sat›fl a¤›n› geniflletmeyi ve bu y›l yüzde 40 oran›nda büyümeyi hedefliyor.
S›v› gaz ve çift yak›tl› brülör imalat› yapan ‹lka Makine,  2006’da sat›fl ve

pazarlamaya a¤›rl›k verecek. ‹lka Makine Is› Sanayi ve Ltd. fiti,  Sat›fl, Pazar-
lama ve Distribütörlük bölümünü kendi bünyesinden ay›rarak Akatherm
Mühendislik ad› alt›nda birlefltirdi.  Müflteri hizmet kalitesini daha ileriye gö-
türmek amac›yla sat›fl ve pazarlama yap›lanmas›n› yeni bir kimlikle etkin bir
flekilde yürüteceklerini ifade eden ‹lka Makine Is› Sanayi Ltd. fiti. ‹ç Anadolu,
Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu Bölge Müdürü ve Akatherm Genel Müdürü
Kamil Ayd›n, “Türkiye genelinde teknik servis a¤›n› kurduk ve ülkenin her
noktas›na ulaflmak için çal›flmalara bafllad›k. Bu çerçevede pazarlama ve sa-
t›fl a¤›m›z› geniflletmek, müflteri hizmetlerini ve  sorunlar›n› daha h›zl› ve ve-
rimli flekilde cevap vermek amac›yla Akatherm  Mühendislik ‹nflaat Taahhüt
Ticaret  Ltd. fiti.’ni oluflturduk” dedi. 

2003 ve 2004 y›l›ndaki projelerini 2005 y›l›nda hayata geçirdiklerini söy-
leyen Ayd›n, imalat›n› yapt›klar› yeni ürünlerin sat›fl, pazarlama ve distribü-
törlük faaliyetlerini Akatherm olarak devam ettireceklerini söyledi. Ürün yel-
pazelerine yeni ürünler eklediklerini vurgulayan Kamil Ayd›n, “Ülkemize it-
hal edilen ‹L-13(174kW), ‹L-14(7558kW) gaz ve çift yak›tl› brülörleri üret-
meye bafllad›k. Ürünlerimiz ithal ürünlerden daha ucuz oldu¤u için iç piya-
sada daha çok tercih ediliyor” fleklinde konufltu.  Do¤algaz kullan›m›n›n yay-
g›nlaflmas›yla 2005 y›l›nda ifllerinin iyi geçti¤ini belirten Ayd›n,  “Do¤algaz›n
ço¤u illere verilmesi ve kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ile ciddi pazarlar olufltu.
Bu pazarlarla birlikte ciddi talepler geldi” dedi.  Ayd›n, 2006 y›l› içerisinde
yeni  premix brülör imalat›na bafllayacaklar›n›  kapasitelerini 12 milyon
kcal/sa’ya ç›karacaklar›n› söyledi.. 

2005 y›l›nda yüzde 25  büyüme kaydettiklerini belirten  Ayd›n, “‹ç
piyasan›n yan› s›ra d›fl piyasada canl›. Çal›flt›¤›m›z ülke say›s› artt›.
Ciromuzun yüzde 35’ini ihracattan elde ettik. Rusya, Türki Cumhuriyetleri,
Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Almanya ve Hollanda’ya ihracat yap›yoruz.
2006 y›l›nda ihracatta yüzde 20 olmak üzere toplam yüzde 40 büyümeyi
hedefliyoruz” diye konufltu.  Ayd›n Türkiye genelinde brülör imalat› yapan 5
firman›n içerisinde birinci s›rada yer ald›klar›n›n da alt›n› çizdi.

Alkan Makina, piyasan›n canl› olmas›n-
dan dolay› teknolojik ve fabrika  yat›r›-
m› yapacak. Alkan Makina’n›n sahibi

Mehmet Alkan, 2005 y›l›nda 400 bin ytl ciro
yapt›klar›n› belirterek, 2006 y›l›nda 160 bin
dolar yat›r›m yaparak yüzde 20 oran›nda
büyüyeceklerini söyledi.

--IISSOO vvee CCEE aallaaccaakk
1985 y›l›nda Büyük Sanayi Sitesi’nde tek

torna tezgah› ile ifle bafllad›klar›n› kaydeden
Alkan, “Talafll› imalat yöntemiyle makine ve
makine yedek parçalar› üretiyoruz. Tek tez-
gahla ifle bafllad›k fiu an 15 tezgahla imalat
yap›yoruz. ‹fllerimiz yo¤un. Gelen talepleri
karfl›layabilmek için son teknoloji 2 CNC tez-
gah› alaca¤›z”dedi.  “‹flyerimiz kira, yak›nda
kendi yerimizi yapt›r›p oraya tafl›naca¤›z. En

k›sa zamanda ise önümüzü gördü¤ümüz
için 2000 metrekare kapal› alana fabrika ya-
t›r›m› yaparak üretime devam edece¤iz” di-
yen Alkan, “2006 y›l› içerisinde ISO ve CE
belgesini alaca¤›z. Almak için gerekli alt ya-
p›lar› haz›rlad›k. Sadece baflvurumuz kald›”
fleklinde konufltu. 

Alkan, piyasada tahsilat  ve nitelikli eleman
s›k›nt›s› çektiklerini dile getirerek, “Türk Li-
ras›’n›n de¤erli olmas› üretim ve rekabet gü-
cümüzü etkiliyor. Çin mallar› kaliteli de¤il
ama insanlar ucuz diye al›yorlar. ‹thal mal-
larla rekabet edebilmemiz için üreticiye de-
¤er verilmesi ve desteklenmesi gerekir. Des-
teklemek demek sadece para vermek de¤il.
‹dari, teknolojik ve dan›flmanl›k olarak da
desteklemek demek” sözlerine ekledi. 

Alkan Makina 160 bin dolar
yat›r›mla üretimini artt›racak

FFaaiikk YYAAVVUUZZ

MMaakkiinnaa vvee mmaakkiinnaa
yyeeddeekk ppaarrççaa iimmaallaatt››
yyaappaann AAllkkaann MMaakkiinnee
SSaannaayyii vvee TTiiccaarreett
LLttdd.. fifittii.. ddeevvlleett vvee
öözzeell sseekkttöörrddeekkii
yyaatt››rr››mmllaarr››nn
aarrttmmaass››yyllaa ggeelleenn
iiflfllleerrii yyeettiiflflttiirrmmeekk iiççiinn
116600 bbiinn ddoollaarr yyaatt››rr››mm
yyaappaarraakk üürreettiimmiinnii
aarrtttt››rraaccaakk..

                           



Son y›llarda belki de gündemimizi en
çok meflgul eden, küçüklü büyüklü a¤-
z›m›zdan düflürmedi¤imiz bir oluflum-

dan Avrupa Birli¤i’nden bahsetmek istiyo-
rum bu yaz›mda.Asl›nda bu say›da; daha
çok Avrupa Birli¤i’ni tan›tmay› ve tarihçesi
hakk›nda biraz daha bilgilendirme a¤›rl›kl›
olmay›; bir sonraki yaz›mda ise; yorumlar›-
m› paylaflmay› istiyorum sizlerle. Böylelik-
le; belki de en çok elefltirdi¤im ve s›kça kul-
land›¤›m bir sözle de durumu izah etti¤im;
toplum olarak genelde tafl›d›¤›m›z bir zaafi-
yeti de ortadan kald›rm›fl oluruz belki :
“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak.”
Öyle de¤il mi ya, toplum olarak çok okuma-
yan ve çok araflt›rmayan bir kitleyi teflkil et-
memize ra¤men, tam aksi oran›nda çok ko-
nuflup çok tart›flan bir toplumuz. Bunun se-
bebinin neye ba¤l› oldu¤unu düflünüp dur-
muflumdur; ama bir türlü de cevab›n› bula-
mam›fl›md›r.San›yorum Avrupa’l›laflmaya
ilk buralardan bafllamam›z gerekiyor; çok
okuyan, çok araflt›ran ve üreten bir toplum
olabilme özelli¤i.

Gelelim Avrupa Birli¤i kronolojisini ince-
lemeye;

- Y›l 1957; Roma Anlaflmas› imzalanarak
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u oluflturul-
du.Anlaflma; Almanya, Hollanda, ‹talya,
Belçika, Fransa ve Lüxemburg aras›nda im-
zaland›. AB’nin do¤umu bu nokta ile baflla-
d›.

- Y›l 1963; Türkiye ile ortakl›k anlaflmas›
imzaland›. Bu tarih Türkiye aç›s›ndan süre-
cin bafllad›¤› tarihtir.

- Y›l 1973; Birleflik Krall›k, Danimarka ve

‹rlanda Cumhuriyeti’de toplulu¤a
al›nd› ve toplulu¤un ilk geniflleme
ad›m› da at›lm›fl oldu.
- Y›l 1981; Yunanistan’da toplulu-
¤a ifltirak oldu.
- Y›l 1987; Türkiye, kritik bir ad›m
atarak, Avrupa Toplulu¤u’na kat›-
l›m baflvurusu yapt›.
- Y›l 1990; K›br›s ve Malta’da Av-
rupa Toplulu¤u’nun kat›l›m ama-
c› ile kap›s›n› çalarak, Resmi bafl-

vuruda bulundular.
- Y›l 1991; Polonya ve Macaristan ile ilk

Avrupa anlaflmalar› imzaland›. Maastricht
Anlaflmas›’yla “Avrupa Birli¤i” oluflturuldu. 

- Y›l 1993; Kopenhag’da Avrupa Birli¤i
Zirvesi gerçeklefltirildi. Bu Zirve’nin temel
amac› aday olan ülkelerin hangi kriterleri
tafl›mas› gerekti¤i yönünde bir rapor olan,
meflhur “Kopenhag Kriterleri” belirlen-
di.Kriterlerin içeri¤ine bak›ld›¤›nda; de-
mokrasi, hukukun üstünlü¤ü, az›nl›klara
sayg›, insan haklar›, pazar ekonomilerinin
süreklili¤i ve rekabetçi olabilmeleri gibi te-
mel bafll›klara yer verildi.Yan› s›ra; aday ül-
kelerden; siyasi, ekonomik ve mali flartlar›n
da yerine getirilmesi yine Kopenhag kriter-
leri aras›nda yer ald›.

- Y›l 1994; Polonya ve Macaristan’da Av-
rupa Birli¤i’ne üyelik için müracaatta bu-
lundular.

- Y›l 1995; üç ülke daha Avrupa Birli¤i’ne
üye oldu.Bunlar; Avusturya,‹sveç ve Finlan-
diya’d›r.Ayn› sene alt› ülke daha üyelik mü-
racaat›nda bulundu.Bunlar; Bulgaristan,
Litvanya, Romanya, Slovakya, Letonya ve
Estonya’yd›.

- Ayn› sene; Cannes’da bir Avrupa Birli¤i
Zirvesi gerçeklefltirildi, Zirve’de a¤›rl›kl›
olarak bütçeler üzerinde duruldu.Buna gö-
re, Phare program› için 5 y›l süreli olarak
6,9 milyar - bütçe ay›r›lmas›na karar veril-
di.

Y›l 1996; Çek Cumhuriyeti ve Slovenya
Avrupa Birli¤i’ne üyelik müracaat› yapt›.

- Y›l 1997; Avrupa Komisyonu gerçeklefl-
tirdi¤i toplant›da, Birli¤in genifllemesi için

öngörülen bütçeyi Kabul etti¤ini aç›klad›.Efl
zamanl› olarak da; müracaatta bulunan befl
ülke ile görüflmelere bafllanmas› yönündeki
karar›n› aç›klad›. Bu ülkeler; K›br›s, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Es-
tonya idi.

- Ayn› sene Lüksemburg’da düzenlenen
zirvede geniflleme sürecinin bafllamas› ka-
rarlaflt›r›ld› ve Komisyon’un önerileri be-
nimsendi.

- Yine 1997’de Türkiye’nin adayl›k baflvu-
rusu reddedildi.

- Y›l 1998 ; Orta Avrupa ülkelerinin aday-
l›k süreci bafllat›ld›.Ayn› zamanda K›br›s’›n
da adayl›k süreci bafllat›ld›¤› için toplam
onbir ülkenin görüflme süreci bafllam›fl ol-
du.

- Yine 1998’de Çek Cumhuriyeti, Estonya,
K›br›s, Macaristan ve Polonya’n›n üyelik gö-
rüflmelerine baflland›.

- Y›l 1999; Berlin’de Avrupa Birli¤i Zirvesi
topland›; yard›m bütçelerinin geniflletilme-
si üzerine kararlar al›nd›. Ayn› sene Helsin-
ki zirvesi gerçeklefltirildi. Bulgaristan, Ro-
manya, Slovakya, Malta, Litvanya,Letonya
ile üyelik görüflmelerine baflland›. Türki-
ye’nin adayl›¤› Resmi olarak onayland›.

- Y›l 2000;  Avrupa Birli¤i kurumlar›n›,
say›s› iki kat›na yükselen üyelere yönelik
düzenlenen Nice Anlaflmas› imzaland›. Ge-
niflleme süreci için kesin bir takvim belir-
lenmedi. Avrupa Komisyonu’nda her üye
ülkenin tek bir komisyon üyesiyle temsil
edilmesi ve Parlemento’nun sandalye say›-
s›n›n 740’a ç›kmas› kararlaflt›r›ld›. 

- Y›l 2001; Haziran’da Göteburg’da bira-
raya gelen Lider’ler geniflleme sürecinin ar-
t›k geri dönüflü olamayaca¤›n› aç›klad›.

- Y›l 2004; Geniflleme süreci kapsam›nda
birli¤e 10 yeni ülke dahil edildi ad› aç›klan-
d›. (K›br›s, Macaristan, Letonya, Litvanya,
Polonya, Estonya, Slovakya, Çek Cumhuri-
yeti, Slovenya ve Malta)

Bir sonraki yaz›mda; Türkiye’nin AB sü-
recinde ve yolculu¤undaki yerine iliflkin yo-
rumlar›m› aktarmaya çal›flaca¤›m. Görüfl-
mek dile¤iyle;
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Türkiye'nin y›l›n ilk iki ay›nda Çin'den yapt›-
¤› ithalat, 1 milyar dolar s›n›r›n› aflt›. Türki-
ye, Çin'den iki ayda ayakkab›dan, seyahat

eflyas›na, haz›r giyimden dokumac›l›k
ürünlerine kadar 1 milyar 283 milyon dolar

de¤erinde mal ald›.
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Türkiye'nin 2006 y›l›-

n›n ocak- flubat dönemine iliflkin ülkeler baz›n-
da ihracat ve ithalat›yla ilgili bilgileri aç›klad›.
Buna göre Türkiye'nin, ocak-flubat
döneminde Çin'den yapt›¤› ithalat bir önceki

y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 71.1 oran›nda
artarak 750.1 milyon dolardan 1 milyar 283
milyon dolara ç›kt›. Söz konusu iki ayl›k dö-
nemde Çin'e yap›lan ihracat ise yüzde 22.1 ora-
n›nda artarak 37.3 milyon dolara ulaflt›. Geçen
y›l›n ayn› döneminde ise Türkiye Çin'e 30.5 mil-
yon dolar de¤erinde mal satm›flt›.

MMaallllaarr››nn YYüüzzddee 9944..22''ssii 
SSaannaayyii ÜÜrrüünnüü

Türkiye'nin Çin'den yapt›¤› ithalat›n yüzde
94.2'yle büyük bölümünü sanayi ürünleri itha-
lat›n›n oluflturdu¤u belirlendi. Türkiye, y›l›n ilk
iki ayl›k döneminde Çin'den toplam 1 milyar
208.4 milyon dolar de¤erinde sanayi ürünü al-
d›. Çin'den ithal edilen sanayi ürünleri geçen y›-
l›n ayn› dönemine göre yüzde 74.9 oran›nda ar-
t›fl gösterdi. Geçen y›l›n ocak-flubat döneminde,
Çin'den 691.1 milyon dolar de¤erinde sanayi
ürünü ithal edilmiflti.
Y›l›n ilk iki ayl›k döneminde Çin'den 26.3 mil-

yon dolar de¤erinde di¤er ve çelik ürünleri,
83.2 milyon dolar de¤erinde kimyasallar, 103.4
milyon dolar de¤erinde di¤er yar› mamuller,
642 milyon dolar de¤erinde makinalar ve

ulafl›m araçlar› ithal edildi.

Çin’den  ithalat 
furyas› sürüyor…

Dr.Hakan Ç›nar
ARC E¤itim ve Dan›flmanl›k
arc@arc.com.tr • www.arc.com.tr
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E¤er herhangi bir konuda sa-
vundu¤umuz bir düflünce-
miz, yani tezimiz var ise, ayn›

konuda karfl› tezlerin de olaca¤›n›
bilmek zorunday›z. Bu, her za-
man ve her durum için do¤ru ol-
masa da, özellikle teknolojinin bir
araç olarak kullan›ld›¤› ço¤u alan
için do¤rudur.

Kifliler, bir olaya yorum getirir-
ken ya da bir probleme çözüm
ararken do¤al olarak o anda bilgi
birikimi, deneyimi, mant›¤› ve de
sezgileri neyin do¤ru oldu¤unu
söylüyorsa o yönde hareket eder.
Oysa özellikle yönetim alan›nda,
bugün bilinenlerin yar›n yetersiz
kalabilece¤ini göz önüne alarak
davran›lmas› gerekti¤ini gösteren
örnekler her gün yaflanmakta. Bu
ba¤lamda, yöneticili¤in hiçbir dö-

nemde olmad›¤› kadar belirsizli¤i
ve karmafl›kl›¤› yönetme sanat›
haline gelmifl oldu¤unu söylemek
abart› say›lmamal›d›r. Burada ‘yö-
neticilik’ derken yaln›zca ‘müdür’,
‘genel müdür’ ya da ‘flef’ gibi ta-
n›mlanm›fl yöneticilerden söz
edilmiyor. Sözü edilen, küçük bü-
yük her iflletmedeki onlarca süre-
ci yönetenlerdir. 

Bir iflletmede katma de¤er ya-
ratan ve bir sorumlusu olan her
iflleyifl bir süreç olarak tan›mlana-
bilir. Kimi zaman bir mühendis
tasar›mda esasl› bir de¤ifliklik ya-
parak proses sürelerini k›salt›r ve
ürünün maliyetini azaltarak de-
¤er yarat›r. Bir operatör s›radan
bir malzeme üzerine oldukça has-
sas bir delik delerek bu s›radan
malzemeyi bir makinan›n önemli

bir parças›na dönüfltürür ve
böylelikle katma de¤er yarat-
m›fl olur. Bu türden ‘de¤er ka-
tan’ ifllemler süreç, bu ifllemin
yürütülmesinden sorumlu olan
kifliler de ‘süreç yöneticisi’ ola-
rak tan›mlanabilir. Böyle bak›l-
d›¤›nda da, bir iflletmede nere-
deyse herkesin yapmakta oldu-

¤u ifli (süreci) yöneten yöneticiler
oldu¤u söylenebilir.

Kuflkusuz yarat›lan katma de-
¤er üzerinde çal›flanlar›n pay›n›
belirlemek her zaman çok kolay
de¤ildir. Tasar›m de¤iflikli¤ini ya-
pan mühendisin, deli¤i düzgün ve
hassas flekilde delen operatörün
veya senede dört yeni müflteri bu-
lan sat›fl eleman›n›n katma de¤er
içindeki pay› daha kolay görülebi-
lir. Buna karfl›l›k ön muhasebeyi
yürüten idari eleman›n, ya da çay
servisi yapan hizmetlinin, telefon
trafi¤ini idare eden sekreterin ya-
rat›lan katma de¤erdeki pay›n›
belirlemek neredeyse olanaks›z,
ancak katma de¤erde paylar› ol-
mad›¤›n› söylemek de ayn› ölçüde
yanl›flt›r.

Süreçleri yönetmek ise, her dü-

zeyde yönetici için giderek daha
da zorlafl›yor. Çünkü ürün ve
müflteri çeflitleniyor, daha önce
ad› bile bilinmeyen pazarlara
ulaflma zorunlulu¤u do¤uyor, in-
ternet (teledünya) ekranlar›m›za
her gün yüzlerce farkl› alandan
de¤iflik enformasyon ak›t›yor. Yö-
neticinin esas görevi ise böylesi
bir düzen (ya da düzensizlik) içe-
risinde en do¤ru karar› verebil-
mek haline gelmektedir. Buna k›-
saca kaosu yönetmek de denebi-
lir. Tan›mlanan bu ortamda, te-
mel ve vazgeçilmez do¤rular›n ve
inan›fllar›n d›fl›nda her fley her
gün h›zla de¤ifliyor. ‹flte böyle bir
ortamda, her düzeyde yönetici-
den h›zl› ve isabetli karar vermesi
bekleniyor.

Yaln›zca kendi tezlerine güve-
nen, onlar› her koflulda gözü ka-
pal› savunan bir insan›n bu h›za
yetiflmesi ve karmafl›kl›k ile bafla
ç›kmas› zor görünüyor. O halde
yöneticiler ne yapacak? Bu du-
rumda, özellikle de farkl› düflün-
celeri (karfl›tezleri) dinlemek en
do¤ru  davran›fl biçimlerinden bi-

ri olsa gerek. E¤er her hangi bir
konuda tez varsa, karfl›tezin de
mutlaka olaca¤› do¤rusundan ha-
reketle, her düzeyde yöneticinin
yapmas› gereken flu olmal›: Karfl›
teze haz›rl›kl› ve aç›k olmak! 

Yönetici kendi tezini savunmak
için harcad›¤› enerjinin bir k›sm›-
n› tasarruf edip, bunu da karfl›tezi
dinlemek ve anlamak için harca-
mal›. Bundan sonra as›l önemli
olan ise, tez ile karfl›tezi çarp›flt›-
rarak senteze ulaflma becerisini
gösterebilmektir. Çünkü bir yöne-
ticinin ne kadar çok tezi olursa ol-
sun, e¤er bunlar karfl›tezler ile
sentezlenemez ise, fleker fleker
olarak, ya¤ ya¤ olarak, un da un
olarak kalmay› sürdürecek, bekle-
nen helva bir türlü olmayacakt›r.

En tepedekinden en alttakine
kadar her düzeyde yöneticileri-
miz sentez yapma baflar›s›n› gös-
terebildi¤i ölçüde, bat›l›lar›n 3 C
(change, complexity, competiti-
on)  olarak adland›rd›klar›  de¤i-
flim, karmafl›kl›k ve rekabet ile
daha kolay bafla ç›kabilecektir. Bu
da hepimizi daha ileriye tafl›yacak
olan as›l motor güç olacakt›r.

AAttiillaa ÇÇ››nnaarr
MMaakkiinnaa MMüühheennddiissii 
EEttiikk TTaassaarr››mm DDaann››flflmmaannll››kk 

EE¤¤iittiimm LLttdd.. fifittii..
aacciinnaarr@@eettiikk..ccoomm..ttrr

Tez, Karfl›tez, Sentez

Korucu, Çin’le rekabet için otomasyona geçecek
Yüksek gerilim havai hat malze-

meleri üreten Koru Makine,
Çin’le rekabet edebilmek için

eme¤e dayal› üretimi b›rakarak tek-
noloji a¤›rl›kl› seri üretim otomasyo-
na geçecek. Baz› üretimlerinde oto-
masyona geçtiklerini belirten Korucu
Makine Elektrik Sanayi ve Ticaret
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Veysel
Korucu, “ Çin ve Hindistan bizi çok
etkiledi. Önceleri kal›plar›m›z› eroz-

yonla yap›yorduk; flimdi iflleme mer-
kezleri ile yap›yoruz. Malzemelerimi-
zi LPG ile ›s›t›yorduk; flimdi indüksi-
yon makineleri ile ›s›t›yoruz. Tekno-

lojiyi takip ederek rekabet etmeye ça-
l›fl›yoruz” dedi.

2005 y›l›n›n iyi geçti¤ini fakat kâr
edemediklerini vurgulayan Korucu,
“2005 bizim için çok canl› geçti. Yüz-
de 50 kapasite ile çal›flt›k. Fakat ve-
rimlilik ilkesini yakalayamad›¤›m›z
için kâr edemedik. Otomasyon siste-
minden ziyade emek yo¤un çal›flt›¤›-
m›z için kapasitemiz düflük” diye ko-
nufltu. 2005’te yat›r›ma a¤›rl›k ver-
diklerini belirten Korucu, 2 tane in-
düksiyon taf tutma ünitesi ve alümin-
yum dökümhanesi kurduklar›n› söy-
ledi. Dövme sektörüne girifl yapt›¤›n›
dile getiren Korucu, “Önceleri sadece
kendi dövmelerimiz yap›yorduk.
Dövme atölyemizi geniflleterek oto-
motiv yan sanayisine ifl yapmaya bafl-
lad›k. Devlet ihaleleri aç›laca¤›ndan
piyasan›n daha da hareketlenece¤ini
düflünüyoruz” dedi. 

YYeennii üürreettiimm tteessiissiinnee 
ttaaflfl››nn››llaaccaakk

Fabrika yat›r›m› yapt›klar›n›n alt›-
n› çizen Korucu” Bin 400 metrekare
kapal› alanda üretim yap›yoruz. ‹flle-
rimizi yetifltirebilmek için teknoloji
ve tesis için yat›r›m› yap›yoruz. 4 bin
kapal› alana sahip bir üretim tesisinin
yap›m çal›flmalar›na bafllad›k. Bu se-
ne sonunda yeni tesisimize tafl›n›r›z”
dedi.  

Otomotiv ve inflaat sektörüne yö-
nelik bir proje gelifltirdiklerine dikkat
çeken Korucu, bu konuda gerekli kre-
di baflvurusuna bulunduklar›n›, üre-
time geçmek için gereken arazinin
haz›r oldu¤unu vurgulad›. Korucu
projeyi gerçeklefltirmeleri halinde
yaklafl›k 4 milyon dolarl›k bir gelir el-

de  etmeyi planlad›klar›n› anlatt›. 
Cirolar›n›n yüzde 50-60’›n› ihra-

cattan kazand›klar›n› dile getiren Ko-
rucu, “ Suriye’nin bütün elektrik hat-
lar›n› biz yapt›k desek abartm›fl ol-
may›z. Bunun yan› s›ra Suudi Arabis-
tan, Bulgaristan, ‹talya, ‹sviçre’ye di-
rek ve endirekt ihracat yap›yoruz”
fleklinde konufltu. 

Korucu, M›s›r, Azerbaycan, Yuna-
nistan ve Ürdün ile ihracat yapmak

için yaz›flmalar›n devam etti¤ini bil-
dirdi.Çin ve Hindistan ile rekabet
edemediklerini vurgulayan Korucu,
“Yurtd›fl›nda çal›flt›¤›m›z firmalar bi-
ze al›flt›¤›  ve befleri iliflkilerimiz iyi ol-
du¤u için bize ifl veriyorlar. En son ‹s-
viçre’ye yapt›¤›m›z ifli Hindistanl›la-
r›n elinden son anda ald›k. Befleri ilifl-
kilerimiz iyi oldu¤u ve istenilen ürü-
nü hemen teslim edebildi¤imiz için
bu tür iflleri alabiliyoruz” dedi.

Kardelen Makine bayilik
vererek büyüyecek

Teknikte hafif inflaat makineleri üretimi yapan Kardelen Makine sat›fl›
artt›rmak ve pazar pay›n› geniflletmek amac›yla bayilik verecek. Perdah
makineleri, vibrasyonlu mastarlar, silindir ve kompaktörler imalat› yapan

Kardelen Makine, bu y›l içerisinde yeni fabrikas›na tafl›narak üretimini
artt›racak.

1987 y›l›ndan beri imalat yapt›klar›n› belirten Kardelen Makine Sanayi
Ticaret Ltd. fiti. sahibi Ali Özbek, 2005 y›l›nda üretimimiz yüzde 50
artt›klar›n›n alt›n› çizerken bu y›lda da yüzde 30 üretim ve kapasite olarak
büyümeyi hedeflediklerini anlatt›. ‹fllerinin canl›l›¤›n›n ekonomideki canlanma
ve toplu konuttaki art›fllara ba¤layan Özbek, “2006’da 6 bin metrekare üzerine
kurulu bin 300 metrekaresi kapal› olan fabrikam›za tafl›naca¤›z. Ondan sonra
ISO ve CE belgesini alarak bayilik sistemine geçerek yurtd›fl› ve yurtiçinden
gelen talepleri karfl›layaca¤›z. En büyük hedefimiz ise beton yol yap›m›nda
kullan›lan finifler makinesini yap›p piyasa sunmak” diye konufltu. 

Türkiye genelinde sektördeki 10 firma içerisinde dördüncü, Ankara’da ise
ikinci s›rada yer ald›klar›na dikkat çeken Özbek, “1987 y›l›nda üretti¤imiz
makineler hep d›flar›dan geliyordu. 1987 y›l›nda biz bu makineleri üreterek
geometrik bir büyüme sa¤lad›k. Büyüyoruz fakat yaflan›lan krizlerden
etkilendik ve imalat›m›z› da yüzde 50 oran›nda düflürdük” dedi. 

-- SSeekkttöörrüünn ggeelleeccee¤¤ii bbeettoonn yyoollaa bbaa¤¤ll››
Beton yol uygulamalar›n›n dünyada yüzde 40 oran›nda oldu¤unu belirten

Özbek, Türkiye’de beton yol yapacak teknik donan›m ve alt yap›n›n
bulunmad›¤›n›n alt›n› çizdi. Türkiye’de beton yol uygulamas›na geçilmesi için
Çimento Üreticileri Birli¤i’nin hükümete öneride bulundu¤unu belirten Özbek,
“Bunun ilk örnekleri Afyon’da yap›ld›. Beton yol günefl ve so¤uktan
etkilenmiyor. Asfalt yol ise s›cak ve so¤uktan e¤ilip yamuluyor. Beton yolun ilk
yat›r›m› pahal› ama uzun ömürlü oldu¤u için daha ekonomik oluyor” dedi.
Dünyada son 20 y›l içinde beton yol uygulamas›n›n artt›¤›n› belirten Özbek,
sektörün önünün aç›lmas› ve sektördeki firmalar›n dünya ölçe¤inde bir firma
haline gelebilmesi için Türkiye de beton yol uygulamas›na geçilmesi gerekti¤ini
söyledi. Üretti¤i makinelerin geliflmifl ülkelerde daha çok kullan›ld›¤›n›n alt›n›
çizen Özbek, Türkiye’de beton faaliyetleri ile ilgili ifllerin geliflmifl ülkelere göre
5’te bir seviyesinde oldu¤una iflaret etti.

Bafl-Par Çin’den bile 
siparifl al›yor 

Elektrik santrallerinin trafo parçalar› ve elektro mekanik yedek parça imalat›
yapan Bafl-Par baflkent Makine Yedek Parça ‹malat› Sanayi ve Ticaret Ltd.
fiti. Müdürü Hicran Ar›kan, “Kalitemiz yüksek, fiyatlar›m›z çok düflük

oldu¤u için, Çin ve Endonezya’dan dahi siparifl al›yoruz” dedi. 
Fransa, Endonezya, Çin, Brezilya, Rusya ve Almanya’ya ihracat yapt›klar›n›

anlatan Ar›kan, “Firmam›z imalat›n›n yüzde 85’inin Frans›z menfleli Alstom
Areva firmas› için yap›yor. Areva’n›n Türkiye’deki fabrikas›na ürünlerimizin
yüzde 70’ini, yurtd›fl›ndaki fabrikalar›na ise yüzde 30’unu veriyoruz” diye
konufltu. 

-- 110000 bbiinn ddoollaarrll››kk yyaatt››rr››mm yyaapp››llaaccaakk
Firman›n 1975 y›l›nda kuruldu¤unu, kuruluflundan beri ise her türlü imalat›

yapt›klar›n› belirten Ar›kan,  “Müflteri ürün iadelerini azaltmak, imalat
hatalar›n› s›f›ra indirmek ve üretimimizi art›rmak için, 3 boyutlu SMM ölçüm
cihaz› ve bir CNC tezgah› daha alaca¤›z. Toplam bunlar için 100 bin dolar
yat›r›m yapaca¤›z. Bu bizi çok rahatlatacak” fleklinde belirtti. De¤iflik yerlerde
bulunan 4 atölyede üretim yapt›klar›n› belirten Ar›kan, “Bütün atölyelerimizi
bir çat› alt›nda birlefltirerek kurumsal bir yap› oluflturmaya çal›fl›yoruz” dedi.
Sektör içerisinde ilk 4 firma içinde oldu¤unu kaydeden Ar›kan, “Biz di¤er rakip
firmalardan farkl› olarak kaliteli ve ucuz üretiyoruz. Ucuz ve kaliteli oldu¤umuz
için tercih ediliyoruz. Kalitemiz yüksek, fiyatlar›m›z çok düflük oldu¤u için, Çin
ve Endonezya’dan dahi siparifl al›yoruz. ISO belgesine sahibiz. ISO9001:2000
standard›nda tasar›m, gelifltirme ve üretim yap›yoruz” dedi.

-- MMaallzzeemmee ffiiyyaattllaarr›› ssüürreekkllii yyüükksseelliiyyoorr
2005 y›l› bafl›ndan beri sürekli malzeme fiyatlar›n›n yükseldi¤ine ve siparifl

usulü çal›flman›n maliyetleri art›rd›¤›na dikkat çeken Ar›kan, “Firmalar stok
tutmak istemiyor. Günlük ihtiyaca göre siparifl veriyor. Bu da maliyetleri
art›r›yor. Bu y›l geçen seneye göre zorlu geçecek. Sürekli malzeme fiyatlar›
art›yor. Önceden Seydiflehir Alüminyum’dan ifllenmifl haddelenmifl malzeme
al›yorduk. Seydiflehir’in özellefltirilmesi ile birlikte fabrika haddelenmifl
alüminyum üretimini durdurdu. Ondan daha karl› olan ifllenmemifl Külçe
alüminyum satmaya bafllad›” dedi. Bu durumun tekelleflmeye neden oldu¤unu
savunun Ar›kan, bu durumun firman›n dayanma s›n›rlar›n› zorlad›¤›n› söyledi.
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