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Abdullah ÇÖRTÜ

Koskoca makro dengeler
düzeldi, s›ra küçük
mikro dengelerde

n 13’de

Subegüm BULUT

‹mdat! Toplant› da 
ifle yaram›yor,

toplant›s›z da olmuyor

n 14’de

fiefik ÇALIfiKAN 

Bir Dolar= Bir YTL 
olursa flafl›rmamak

gerekir

n 10’da

TTürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
¤i’nden yap›lan aç›klamada, se-
çimlerin sa¤duyulu ve olgun bir at-

mosfer içinde gerçekleflmesinden duyu-
lan memnuniyet ifade edilerek, sonuç-
lar›n Türkiye için hay›rl› olmas› dile¤in-
de bulunuldu ve “Yaz olmas›na ra¤men
seçimlerde yüzde 85 gibi yüksek bir ka-
t›l›m olmas› demokrasi ve Türkiye’nin
gelece¤i aç›s›ndan önem arz etmekte-
dir” denildi.

Seçim sonuçlar›n›n, Türk milletinin
bar›fl, huzur ve istikrar iste¤ini ortaya
koydu¤u belirtilen aç›klamada, “Seçim-
ler sonuçlanm›flt›r. Türk milleti seçimini
tek parti iktidar› yönünde yapm›flt›r.
Adalet ve Kalk›nma Partisi, iktidar dö-
neminden sonra girdi¤i ilk seçimde oy-
lar›n› art›rm›flt›r. Bu f›rsat› do¤ru de¤er-
lendirmek gerekiyor.  Türkiye’nin yeni
bir yol haritas›na ihtiyac› var. Yap›lmas›
gereken ifl ve yat›r›m ortam›n›n iyileflti-
rilmesi için at›lmas› gereken bütün
ad›mlard›r.  Türkiye’nin kaybedecek bir
dakikas› bile yoktur.  Ülkemizin vakit
geçirmeden yeniden ekonomiye odak-
lanmas› gerekiyor.  Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i olarak, Türk ifl dünyas›

‹‹
stanbul Ticaret Odas›
(‹TO) Yönetim Kurulu
Baflkan› Murat Yalç›n-

tafl, Türkiye’de AB stan-
dartlar›nda bir KOB‹ bul-
man›n kolay olmad›¤›n›
belirterek, “Bizim iflletme-
lerimizin büyük bölümü
KOB‹ de¤il, mikro KOB‹”
dedi.

Yalç›ntafl, ‹TO Temmuz
ay› Ola¤an Meclis Toplant›-
s›’nda yapt›¤› konuflmada,
22 Temmuz seçimlerinin
Türkiye için hay›rl› olmas›-
n› diledi. “‹fl alemi olarak
tafl›n alt›nda bizim elimiz
var" diyen Yalç›ntafl, siya-
setçilerin öncelikle kulak
vermesi gereken kesimin ifl
dünyas› ve özellikle KO-
B‹’ler oldu¤unu kaydetti.
Türkiye ekonomisinin yüz-
de 95’ini oluflturan KO-
B‹’lerin çok ciddi s›k›nt›lar
yaflad›¤›na dikkat çeken

Yalç›ntafl, en büyük s›k›nt›-
n›n ise rekabet edememek
oldu¤unun alt›n› çizdi. Yal-
ç›ntafl, hangi ekonomik
program uygulan›rsa uy-
gulans›n, küçük iflletmele-
rin dünya devleri ile reka-
bet etmesinin mümkün ol-
mad›¤›n› ifade ederek,
“Hükümetlerin flunu anla-
mas› laz›m, faizleri düflüre-
bilirsiniz, enflasyonu düflü-

rebilirsiniz ama Türki-
ye’deki iflletmelerin boyla-
r›n› ve yap›lar›n› de¤ifltir-
meden Rami’deki, Gazios-
manpafla’daki iflletmeleri
kurtaramazs›n›z” diye ko-
nufltu. Bu konuda hem
devlete hem de özel sektö-
re önemli görevler düfltü-
¤ünü dile getiren Yalç›ntafl,
hükümetin KOB‹’ler için
özel bir teflvik sistemini ha-

yata geçirmesi gerekti¤ini
vurgulad›. Özellikle 2, 3
veya 4 flirketin birleflmesi-
nin teflvik edilmesinin öne-
mine de¤inen Yalç›ntafl,
“Yerli flirketlerin evlilikleri-
ne enerji, vergi gibi alan-
larda önemli teflvikler ve-
rilmeli. Biz bunun altyap›s›
için bir çal›flma haz›rl›yo-
ruz” dedi.

Yalç›ntafl, özel sektörün
ve özellikle TOBB, ‹TO ve
‹SO gibi büyük kurumlar›n
üyelerini ortakl›k kültürü
ve profesyonellik konusun-
da e¤itmesi gerekti¤inin de
alt›n› çizdi. Yalç›ntafl, “Bil-
hassa Anadolu’da iflletme-
lerimizde ‘küçük olsun be-
nim olsun’ mant›¤› hâlâ de-
vam ediyor. ‹flletmelerimi-
zi e¤itmek zor bir ifltir.
Ama içinde bulundu¤umuz
durumdan baflka ç›k›fl yo-
lumuz yok” diye konufltu. 

Kobi yok, mikro Kobi var
‹STANBUL Ticaret
Odas› (‹TO) Yönetim
Kurulu Baflkan› Murat
Yalç›ntafl, Türkiye’de
AB standartlar›nda bir
KOB‹ bulman›n kolay
olmad›Û›n› belirterek,
“Bizim iflletmelerimi-
zin büyük bölümü
KOB‹ deÛil, mikro
KOB‹” dedi.

TOBB yap›sal reform talebini yineledi
ad›na bir an önce temel mikro ekonomik re-
formlar›n ve yap›sal reformlar›n gerçekleflti-
rilmesini, istihdam sa¤layan, üretim ve ihra-
cat yapan sanayici, tüccar ve tacirimizin
önünün aç›lmas›n› bekliyoruz. Özellikle is-

tihdam› teflvik eden politikalar bir an önce
gündeme al›nmal›. Sosyal güvenlik reformu
acilen gerçeklefltirilmelidir. Unutulmamal›-
d›r ki,  yap›sal reformlarda ilk y›l çok önem-
lidir” denildi. 

Veli SARITOPRAK

‹kinci AKP hükümetini
bekleyen sorunlar

n 15’te

Fettah GÜVENTÜRK

KOB‹’lerin yeni
yönetimden beklentileri

n 5’te

SSanayi ve Ticaret Bakanl›¤› tara-
f›ndan “2002–2007 Döneminde
Yap›lan Çal›flmalar ile Yap›lma-

s› Planlanan Çal›flmalar” de¤erlen-
dirmesinde, Küçük ve Orta Ölçekli

Sanayi Gelifltirme ve Destekleme
‹daresi Baflkanl›¤›’na (KOSGEB) ka-
y›tl› 57 bin

KOB‹’nin, say›s›n›n 100 bine ç›-
kart›lmas›n›n hedeflendi¤i belirtil-
di. De¤erlendirmeye göre, Bakanl›k
sanayi envanterini KOB‹’leri de ala-
cak flekilde geniflleterek, güncellefl-
tirecek. Esnaf ve sanatkârlara kul-
land›r›lan kredi limitinin 50 bin
YTL’ye artt›r›lmas›yla birlikte faizin-
de yüzde 8 seviyelerine indirilmesi
ve 5 y›l olan ancak bankan›n tercih
olarak iki y›ll›k olarak kulland›rd›¤›
kredinin vadesi 5 y›la kadar
uzat›lacak. 

‹ller baz›nda
Teflvik yasas›
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‹‹
stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Yönetim
Kurulu Baflkan› Tan›l Küçük, “AKP ikti-
dar›n›n ikinci dönemi, arkas›na ald›¤›

güçle mikro ekonomik de¤iflimin yafland›-
¤› bir dönem olmal›d›r” dedi. Küçük, ‹SO
500 Büyük Sanayi Kurulufl raporu sonuç-
lar›n› de¤erlendirdi ve seçim sonras› ku-
rulacak yeni hükümetten beklentilerine

iliflkin görüflleri-
ni ifade etti. 
AKP’nin seçim-
lerde elde etti¤i
baflar›n›n so-
rumlulu¤unu
daha da çok art-
t›¤›n› vurgula-
yan Küçük, eko-
nomik ve sosyal

sorunlar›n› çözebilmek için Türkiye’nin
kesintisiz ve yüksek oranlarda büyümek
zorunda oldu¤unu söyledi. Küçük, Türki-
ye ekonomisinde, büyümenin lokomotifi-
nin ise sanayi sektörü oldu¤una dikkat çe-
kerek, 2007’nin ilk çeyre¤indeki, yüzde
6,7’lik büyümenin arkas›nda üretimini
yüzde 7,8 art›ran sanayi sektörü bulundu-
¤unu kaydetti. Büyümenin devam›n›n ise
sanayinin ortaya koyaca¤› performansa
ba¤layan Tan›l Küçük, sürdürülebilir ve
yüksek oranl› büyüme için, sanayinin
önündeki engellerin süratle kald›r›lmas›
gerekti¤ini söyledi. 

Küçük, “Rekabet gücünü art›racak ya-
p›sal reformlar art›k bitirilmeli, gereklili¤i
üzerinde herkesin hem fikir oldu¤u, mik-
ro reformlar süratle devreye sokulmal›d›r.
‹lk dönemde, makro ekonomik kazan›m-
lar damgas›n› vurmufltu, ikinci dönem,
ekonomide, mikroekonomik de¤iflimin
yafland›¤› bir dönem olmal›d›r” dedi.  

Demirtafl: AKP’den 100 günde 
flok önlemler bekliyoruz 
‹zmir Ticaret Odas› (‹TO) Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Ekrem Demirtafl, AKP’den,
seçimlerde ald›¤› büyük destekle birlikte
ekonomide çok önemli ad›mlar atmas›n›
beklediklerini söyledi. Demirtafl, “Üretim,
ihracat ve istihdam için flok önlemler la-
z›m. Bunlara ilk 100 gün içinde bafllan-
mal›, ilk y›lda hayata geçmeli” dedi. Eko-
nomide çok h›zl› davran›lmas› gerekti¤ini
belirten Demirtafl, “D›fl dengeler her an
tersine dönebilir, aç›kta yakalanmamal›-
y›z. Son bir haftada
bunun iflaretlerini
gördük. Pek çok is-
te¤imiz AKP progra-
m›nda yer al›yor
ama kademeli uygu-
lamalardan bahsedi-
liyor. Biz bunlar›n
hemen uygulanma-
s›n› bekliyoruz”
dedi.

Ostim, milletvekili adaylar›n› a¤›rlad›

222 Temmuz’da yap›lan milletvekili seçimleri ön-
cesi pek çok partili partisiz politikac›n›n ilk du-
ra¤› Ostim oldu. Eski ve yeni milletvekili aday-

lar› yaklafl›k 5 bin iflyeri ve 50 bin çal›flan› ile bafl-
kentin üretim üssü olan Ostim’i kar›fl kar›fl gezdiler.

MHP Ankara Milletvekilleri ve parti heyeti seçim
çal›flmalar› s›ras›nda Ostim’deki KOB‹’lerle tan›fl›r-
ken, gezi öncesi OSB’yi ziyaret ederek Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Orhan Ayd›n’la görüfltüler. Ayd›n, ko-
nuklara hitaben yapt›¤› konuflmada, organize sanayi
bölgelerinin üretim ve istihdam konusunda tafl›d›¤›
önemi vurgularken, “Biz üretiyoruz, istihdam yarat›-
yoruz, vergi ödüyoruz. Kimi kesimler de hiçbir üret-
ken faaliyete destek olmaks›z›n bu vergilerden iste-
di¤i gibi keyfi harcama yapabiliyor. Üretime sadece
merkezi hükümetlerden de¤il, yerel yönetimlerin de
destek vermesi sa¤lanmal›” diye konufltu. Ayd›n,
MHP’nin koalisyonda oldu¤u s›rada OSB yasas›n›n
haz›rlanmas›nda önemli bir katk› verdi¤ini an›msa-
tarak, bunu unutmad›klar›n› vurgulad›.  

Öte yandan AKP Ankara Birinci Bölge Milletvekil-
lerinden Devlet Bakan› Ali Babacan da AKP’li
adaylarla Ostim’i dolaflt›. Ostim yönetimini ziyaret
eden Babacan, Yönetim Kurulu ‹kinci Baflkan S›tk›
Öztuna’dan OSB çal›flmalar› ve KOB‹’ler hakk›nda
bilgiler al›rken, bölgenin performans›n› düzenli
olarak haz›rlanan elektrik tüketim grafi¤inden tespit
etmeye çal›flt›.

Ankara’n›n yeni milletvekilleri
Ankara 1. Bölge: 
AKP (8): Cemil Çiçek, Ali Babacan, Bülent

Gedikli, Nazmi Haluk Özdalga, Zeynep Da¤›,
Mehmet Zekai Özcan, Faruk Koca, Burhan
Kayatürk. CHP (5):Önder Sav, Eflref Erdem,
Mehmet Emrehan Hal›c›, Nesrin Baytok,
Hakk› Suha Okay. MHP (2):Y›ld›r›m Tu¤rul
Türkefl, Bekir Aksoy.

Ankara 2. Bölge: 
AKP(8): Beflir Atalay, Salih Kapusuz, Mehmet

Zafer Ça¤layan, Mustafa Said, Yaz›c›o¤lu,
Ahmet ‹yimaya, Reha Denemeç, Halup ‹pek,
Aflk›n Asan. CHP (4):Y›lmaz Atefl, Zekeriya
Ak›nc›, Mücahit Pehlivan, Tekin Bingöl.
MHP (2): Ahmet Deniz Bölükbafl›, Mustafa
Cihan Paçac›.

KKüçük ve Orta Büyüklükteki ‹fl-
letmeler Derne¤i (KOB‹DER)
Genel Baflkan› Nurettin Öz-

genç, genel seçimde halk›n oyunu,
güven ve istikrardan yana kulland›-
¤›n› ifade ederken, ayn› aç›klamada
KOB‹’lerin endifle içinde oldu¤unu
ifade etti.  

KOB‹’lerin imalat sanayinde fa-
aliyet gösteren iflletmelerin yakla-
fl›k yüzde 95’ini oluflturdu¤unu ha-
t›rlatan Özgenç, “Ekonomik istikra-
r›n, siyasi istikrarla yak›n iliflkisini 3
Kas›m seçimlerinden sonra herkes
gördü. Halk›m›z ve KOB‹’lerimiz,
22 Temmuz'da iktidardaki partinin
oylar›n› artt›rarak ekonomideki iyi-
leflmenin art›k kendilerine de yan-
s›mas› gerekti¤i mesaj›n› aç›kça or-
taya koydu” dedi. 

Hükümetin, bu talebi dikkate
alarak halk› ve KOB‹’leri ekonomik
aç›dan rahatlatacak tedbirleri der-
hal hayata geçirmesi gerekti¤ini
ifade eden Özgenç, imalat sanayin-
deki istihdam›n yüzde 65’inde, ülke
ekonomisine sa¤lanan katma de¤e-
rin de yüzde 27’sinde KOB‹’lerin
pay› oldu¤unu söyledi. 

Özgenç, KOB‹’lerin en büyük
beklentisinin iç tüketimin canlan-
mas› oldu¤unun alt›n› çizdi ve ka-

ramsar bir ifade kullanarak flunlar›
söyledi:

“Faiz hala çok yüksektir. Enflas-
yon ve faiz oranlar›ndaki düflüflten
kaynaklanan mali tablolardaki iyi-
leflme KOB‹’lere, esnaf ve sanatkâr-
lara henüz yans›mad›. ‹ç piyasada
tüketim durgunluktan tam an-
lam›yla kurtulmufl de¤il. Böyle bir
ortamda KOB‹’lere kredi sunman›n
önemi büyük ama iç piyasaya ürün
sa¤layan firmalar, kredi alsalar bile
geri ödeyememe endiflesi içindedir”
diye konufltu. 

‘Reel’ baflkanlar eksiklerin 
tamamlanmas›n› istiyor

Seçimden istikrar ç›kt›,
KOB‹’ler endifleli!
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TT
emmuz’da ‘seçicilik’
yapt›k. Sand›k bafl›na
gittik; istedi¤imiz par-

tiye oy verdik. Sand›k so-
rumlusu taraf›ndan sol ifla-
ret parma¤›m›za Hint boya-
s› sürülerek damgaland›k.
Sorumlu yurttafl oldu¤umuz
‘tescil’ edildi. Kendimizi iyi
hissettik.

Seçim sonuçlar› (sanki
dünden haz›rm›fl gibi) henüz
gün batarken k›rk kanalda
birden, geliflkin iletiflim sis-
temi sayesinde, ›fl›k h›z› ile
nerede ise parma¤›m›zdaki
boya bile kurumadan, ta-
bakdaki çerez bitmeden ilan
edildi.

Oy verdi¤i parti birinci
gelen seçiciler, boyal› par-
ma¤›n› ‘bal tutmufl’ gibi gu-
rurla yalarken, partisi kay-
bedenlerimiz parma¤›m›zda-
ki boyaya ‘kara leke’ mu-
amelesi yapt›k. (Muhteme-
len kimimiz o boyay› b›çakla
kaz›mak bile istemiflizdir.)  

Bu girizgah seçim atmosferinin
ve ruh halimizin yar› mizahi anlat›-
m›d›r.

NN
e diyorduk seçim öncesi;
“sand›k kuruluyorsa, ümit
vard›r” demifltik. Bu demok-

rasi yar›fl›… Kat›lmak da önemlidir.
Tüm partilerimiz yasalar çerçeve-
sinde kurulmufltur, onay alm›fl mefl-
ru kurumlard›r. Yani hepsinin ren-
gi, diyelim ki k›rm›z›d›r. K›rm›z›lar
aras›nda sadece ‘ton’ ve ‘fon’ fark›
vard›r. Hepsi bu millet için kurul-
mufltur, bu milletten oluflmufltur;
kazanan da kaybeden de bu mille-
tin partisidir. (En az›ndan teorik
olarak farzedilen budur.) 

Üstelik bu son seçim de¤ildir; se-

çimler aras›ndaki süre fani bir ‘seçi-
ci’ için bile k›sad›r. Gelecek seçim-
de görüflürüz… Yani bu seçimde
böyle, gelecek seçimde flöyle olur.
“Her toplum lay›k oldu¤u sistemle
yönetilir’”, sonra “sand›ktan ç›kan
mesajlar› iyi okumak laz›m” denir.
Efendim halk denen kudretli el, is-
terse Kiril alfabesi ile yazm›fl olsun;
onu iyi okumak ve anlamak laz›m-
d›r. 

TT
elevizyonlardan izlemiflsiniz-
dir; biz sand›k bafl›na gider-
ken ‹spanya’da dünyan›n en

tehlikeli koflusu yap›l›yordu. ‹nsan-
lar, sokakta ayaklar›na kanat tak-
m›flças›na kofluyordu. Çünkü peflle-
rinde azg›n ve k›zg›n bo¤alar vard›.
‹nsanlar, bo¤a a¤›l›ndan sal›nan
hayvanlar›n önünde ç›k›fl› olmayan

bir koridora dönüfltürülmüfl
sokaklarda, bo¤alar›n boy-
nuzlar›ndan kaçarak koflu-
yordu.
Benzeyifl ortada; sorunlar›-
m›z bo¤a sürüsü gibidir. ‹fl-
sizlik, terör, cari aç›k, d›fl
borç, enerji krizi, susuzluk,
kurakl›k…  ‹lk akla gelenler.
Her biri dev gibi ürkütücü-
dür. (Bu bo¤alar›n say›s›n›
art›rabilirsiniz.)
Adrenalin kürüne hofl geldi-
niz! Seçimle birlikte üzerimi-
ze sal›nan bo¤alar›n önünde,
dar sokaklarda boynuz dar-
besi almadan kaçma ile kofl-
ma aras› bir yar›fla giriyoruz.
Boynuz ya da toynak darbe-
si almadan kurtulana bravo!
Macera dolu Türkiye!

KK
OB‹’lerin kronik so-
runlar› ve çözüm öne-
rileri dile getiriliyor.

“Anadolu Kaplanlar›”n›n
temsilcileri, S‹AD’lar ve
meslek örgütleri y›llard›r

KOB‹’leri kovalayan, tehdit eden,
yolunu kesen sak›ncal› ‘bo¤a’lar› ta-
n›yor; eflkâllerini ilgililere rapor edi-
yor ve yöneticilerin KOB‹’yi ‘hobi’
olarak telaffuz etmesini istemiyor-
lar.

fifi
imdi iflbafl› zaman›d›r. Seçim
nedeniyle girilen rehavetten
ç›k›p, üreticinin üretime, yö-

neticinin yönetime dönmesi bekle-
niyor. Büyük makamlar›n ‘sorun-
suz’ dolmas›n›, büyük dönemeçle-
rin ‘salimen’ dönülmesini umuyor.

60. T.C. Hükümeti’ne flimdiden
baflar›lar… Dileriz Türk milletini
‘bo¤a sürüsüne ezdirmeden’ boy-
nuz ve toynak darbesi ald›rmadan
gelecek seçimlere selametle ulaflt›r-
s›nlar…

Editörden
kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

Kemal Çeküç

‘Bo¤alar›’ sald›k,
hadi kaçal›m!

SSektörel Dernekler Federasyonu
Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent
Akgerman seçim sonuçlar›n› de-

¤erlendirdi. Akgerman, genel seçimle-
rin Türkiye’ye hay›rl› olmas›n› diler-
ken, “2002 y›l›ndan bu yana sürdürü-

len ekono-
mik politi-
kalar ile
Türkiye eko-
nomisi, sür-
dürülebilir
bir e¤ilim
kazand›. Se-
çim sonuç-
lar›ndan an-
l›yoruz ki
Türk halk›,
ekonomide
yakalanan
bu istikrar›n

devam etmesinden yana oyunu kul-
land›. Seçimlerin tüm Türkiye’ye ha-
y›rl› olmas›n› diliyoruz. Kurulacak ye-
ni hükümetin Atatürk’ün çizdi¤i ça¤-
dafl uygarl›k hedefini esas alarak ülke-
mizin ekonomik ve sosyal kalk›nmas›-
na katk›da bulunmaya devam edece-
¤ine inan›yoruz” dedi. Seçim sonuçla-
r›ndan sadece siyasi aktörlerin de¤il,
baz› kurum ve kesimlerin de kendine
mesaj ç›karmas› ve özelefltiride bulun-
mas› zorunlulu¤una dikkat çeken Ak-
german, seçim haz›rl›klar› nedeniyle
gündemde geri kalan “AB ile müzake-
re süreci”ne de art›k h›z verilmesi ge-
rekti¤ini vurgulad›. Ayr›ca, “Türkiye
seçim rehavetini h›zla üzerinden
atarak AB ile müzakere sürecine odak-
lanmal›d›r. Yap›sal reformlar h›zla
ç›kar›lmal›, bu yolda bugüne kadar
sürdürülen heyecan ve ciddiyet
devam ettirilmelidir” dedi.

““KK OB‹'lere bak›fllar› çok iyi, biz de
o konuda zaten bütün altyap›y›
haz›rlad›k. Biz Türkiye'de KO-

Bi'leri aya¤a kald›racak, dünya markas›
yapacak, ihracata yönlendirecek, kalite
ve patent konusunda gelifltirecek ve ka-
y›td›fl›ndan kay›tiçine alacak bütün mo-
delleri koyduk. Ama destek az, bütçe-
den verilen destek çok az. Bir de banka-
lar›n özellefltirilebilmesi için devlet ban-
kalar›n›n bilanço de¤erleri üzerinden
bir ödenek geliyordu. Bizim haberimiz
olmadan bir emrivaki ile say›n Ali Baba-
can Hazine taraf›ndan gece yar›s› bir
önerge ile onu kald›rd›lar. Kanunda de-
¤ifliklik yapt›lar ve KOB‹'lerin destekleri
azald›. Biz daha önce hibe çok az mik-
tarda verilen destekleri de¤ifltirdik, yeni
bir model. Elimizdeki imkânlar› banka-
lar› fonluyoruz. Bankalara diyoruz ki,
biz faiz istemiyoruz. Siz de s›f›r faizle
kredi vereceksiniz. 

Bu arada masraf olursa, tabii pazarl›k
ettik, yüzde 2.5 ile 3.5 aras›nda bir fley
de¤ifliyor. Bu fonlad›¤›m›z paradan bu-
nu al›n ve flu anda sektör teflviklerini
Türkiye'de getirmek için tamamen yerli
kayna¤a dayal›, deri sektörü ile g›da
sektörünü seçtik. Mesela Isparta, Uflak,
Ni¤de Bor'da akl›n›za gelen deri sektö-
ründe flehre girilmiyordu, kokudan, pis-

likten, fareden. Bunlara ihtisas OSB'ler
kurarak, deri OSB'leri kurarak, oralara
tafl›nmalar› için s›f›r faizle kredi sistemi
getirdik. G›da sektörünün kaliteli ve
ambalaj› düzgün hale gelmesi için tefl-
vikler veriyoruz s›f›r faizle. Basel II flart-
lar› yay›nland›. 

Türkiye de 2008 y›l›nda buna uya-
cak. Basel II flartlar›na uyamazsa, ban-
kadan çek defteri bire alamayacak. Ti-
cari hayat› felce u¤rar. Ama bizim KO-
B‹'ler buna uygun de¤il, yeniden yap›-
land›rma kredisi verdik. Telekom'la an-
laflt›k, onlar› biliflim teknolojisiyle bü-
tünlefltiriyoruz. Sistemi kurduktan son-
ra s›f›r faizle 6 ayda bir biliflim ç›ra¤› di-
yoruz, uzman›; oraya ücretini KOSGEB
ödüyor. Hemen yap›land›r›yor, muhase-
be sistemini, pazarlama sisteminin ku-
ruyor, onu kurumsallaflt›r›yor. O da yet-
medi dünya fuarlar›na tafl›yoruz onlar›.
Fuar masraflar›n› veriyoruz. Patent mü-
racaatlar›n› yüzde 50 hibe fleklinde des-
tekliyoruz. ‹hracat kredisi veriyoruz.
200 bin dolar s›f›r faizle. Dolay›s›yla is-

tihdam kredisi veriyoruz. Bütün altyap›-
y› haz›rlad›k, raylar› döfledik. Bizden
sonra hangi iktidar olursa olsun bu ray-
dan ç›kamaz. Daha fazla ödenek ay›r›r-
sa daha çok olur. Yani Türkiye sistemi
kurmufl durumda.

KOB‹’ler ve banka iliflkisi

“Bir bankan›n KOB‹ bankas› olmas›,
KOB‹'lerin ona ortak olmas› anlam›n›
tafl›m›yor. Mevduatlar›n›n krediye dö-
nüflen k›sm›n›n ne kadar›n› KOB‹'ye kul-
land›rd›¤› önemli. Biz geldi¤imizde yüz-
de 4'tü, flimdi genel banka ortalamala-
r›nda yüzde 28. Halk Bankas›'nda yüzde
62'ye ç›kt›. Dolay›s›yla Halk Bankas› ta-
rihinde ilk defa KOB‹ bankas›, esnaf
bankas› haline geldi. Özelleflirse, ne
olur? Hiçbir fley olmaz. Çünkü, oraya
flart koyduk. Özellefltirme Kurulu'nda
üyeyim. En az 5 sene alanlar da bu ifle
devam edecek. Burada önemli olan flu;
KOSGEB kap›s›nda bütün bankalar bek-
liyor. Hangi bankaya o sistemle destek

verse, hepsi KOB‹'leri besleyecek. Nite-
kim gazetelerde görüyorsunuz, hepsi
KOB‹ bankas› ilan etti kendini. Özel
bankalar da KOB‹'leri davet ediyor, faiz-
leri biraz yüksek. KOSGEB zaman için-
de özel bankalarla da çal›flmaya baflla-
yacak. flu anda devlet bankalar› ile çal›-
fl›yoruz. Biraz da kamunun, çevrenin
buna al›flmas› laz›m. çünkü kamu ban-
kalar› dururken, özel bankalarla çal›fl-
may› baz› kesimler hâlâ kabul edebilmifl
de¤il.”

SANAY‹ ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun,  kendi bakanl›k dönemi-
nin olumlu ve olumsuz yönlerini deÛerlendirirken, KOB‹’ler
için pek çok sorunu çözdüklerini, gelecek yönetimde temel ko-
nularda yaklafl›m deÛiflikliÛi beklemediÛini söyledi.

Coflkun: Altyap›y› haz›rlad›k, raylar› döfledik…

“Seçim
sonuçlar›n›n derin
mesajlar› var”
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AAKP’nin ikinci iktidar dönemi için
program›nda yer verdi¤i KOB‹ ve
sanayicilere iliflkin hususlar flöy-

le:
“Sanayi sektörünün günün koflulla-

r›na uyum sa¤lamas›, rekabet gücü-
nün daha da art›r›lmas› ve üretimde
katma de¤eri yüksek ürünlere h›zla
geçifli sa¤lamak için sanayi stratejisi
revize edilecek. Sanayide stratejik ka-
rarlar›n altyap›s›n› oluflturacak olan
"Sanayi Bilgi Sistemi" gelifltirilecek.
Sanayi sektörü; yerel kaynaklar› hare-
kete geçiren, çevre normlar›na uygun
üretim yapan, tüketici güvenli¤ini ve
tercihini gözeten, yüksek nitelikli iflgü-
cü kullanan, stratejik ortakl›klar kura-
rak teknoloji üretebilen, özgün tasa-
r›m ve marka yaratarak uluslararas›
pazarlarda yerini alan bir yap›ya ka-
vuflturulacak. Rekabet avantaj› bulu-
nan otomotiv, beyaz eflya, makine ve
elektronik gibi alanlarda sektörel stra-
tejiler haz›rlanacak. Teflvik politikala-
r›nda köklü de¤iflikliklere gidilecek,
bölgesel düzeyde teflviklere a¤›rl›k ve-
rilecek. AR-GE çabalar› teflvik edile-
cek, teknoparklarda uzmanlaflma sa¤-
lanacak. Ara ve yat›r›m mal› üreten ifl-
letmelerin iflbirli¤i ve kümelenme ça-

l›flmalar› özendirilecek. Yükselen ve
gelecekte önemli rol oynamaya aday
sektörler giriflim sermayesi ile destek-
lenecek. Yat›r›m ortam›n›n iyilefltiril-
mesi, mesleki e¤itim, altyap› yat›r›m-
lar› gibi alanlarda at›lacak ad›mlarla
da sanayinin geliflmesi ve yüksek bir
istihdam ve ihracat performans› he-
deflenecek.

KOB‹'lere yeni imkânlar

KOB‹'lerin etkin ve süratli hizmet ve
destek almas› sa¤lanacak. Yeni kuru-
lan ve geliflme sürecine giren bilgi ve
teknoloji tabanl› KOB‹'lere sermaye ih-
tiyac›n› bankac›l›k sistemi d›fl›ndaki
kaynaklardan sa¤layabilmesi için Giri-
flim Sermayesi Fonlar› arac›l›¤› ile 1,5
milyar YTL giriflim sermayesi imkân›
oluflturulacak. Üniversiteler baflta ka-
mu kurulufllar›n›n insan gücü, labora-
tuvar gibi imkanlar› KOB‹'lerin yarar-
lanmas›na sunulacak. KOB‹'lere yöne-
lik bilgilendirme, yönlendirme ve bi-
linçlendirme çal›flmalar› yap›lacak,
e¤itim, dan›flmanl›k, laboratuvar hiz-
metleri, tasar›m, ürün gelifltirme, pa-
tent alma gibi ihtiyaçlar› desteklene-
cek. KOB‹'lere, küçük sanayi siteleri ve
organize sanayi bölgelerindeki iflyerle-

rine tafl›nma deste¤i verilecek. ‹hra-
catç› KOB‹'lere her y›l "0" faizli en az 1
milyar dolar ihracat kredisi verilecek.
‹hracat yapan küçük iflletmelerin üni-
versite mezunu istihdam etmeleri
özendirilecek, "0" faizli istihdam kre-
disine devam edilecek. KOB‹'lerin or-

tak yat›r›mlar› kümelenme yaklafl›m›
çerçevesinde desteklenecek, OSB yö-
netimlerinin bunda önemli rol üstlen-
meleri sa¤lanacak. Teknoloji Gelifltir-
me Bölgelerine yat›r›m kredisi faiz
deste¤i sa¤lanarak AR-GE çal›flmas›
yapan KOB‹'lerin say›s› art›r›lacak.

AKP program›ndaki yeni KOB‹ görüflü
Rekabet gücü, verimlilik ve teknolojik yenilik ekseninde art›r›lacak, özel sektör
öncülüÛünde d›fla dönük bir yap› içinde sürdürülebilir kalk›nma saÛlanacak. 

DDerginizin bir önceki ‘Seçime 5
kala Partiler ve KOB‹’ler’ ko-
nulu yaz›m›zda;22 Temmuz

seçimlerine ifltirak eden Partilerimi-
zin KOB‹’lere yönelik vaatlerini k›sa
bir flekilde vererek Hükümet olmala-
r› halinde KOB‹’ler hakk›nda neler
yapmay› düflündüklerini görmek is-
tedik.

Bugün art›k 340’›n üzerinde mil-
letvekili ç›kararak 2007–2012 y›llar›
aras›nda tek bafl›na tekrar hükümet-
lik yapacak AKP’nin, bak›n›z seçim
vaatlerinde KOB‹’lere neleri vaat et-
miflti: Türkiye ekonomisinin dina-
miklerini ortaya ç›karma ve hareke-
te geçirme, yeni yüzy›lda önem ka-
zanan kurumlar›n güçlendirilmesi
ba¤lam›nda esnaf ve sanatkârlar›m›-
za çok yönlü desteklerin sa¤lanmas›,
KOB‹’lerin ve risk sermayesi flirket-
lerin teflvik edilmesi, stratejik önceli-
¤i belirlenmifl teknolojik kalk›nma
modellerinin desteklenmesi ve istih-
dama iliflkin tedbirlerin al›nmas›, bu
ba¤lamda sektör, üniversite ve dev-
let aras›nda iflbirli¤inin güçlendiren,
yarat›c› AR-GE faaliyetlerinin etkinli-
¤inin art›r›lmas›… Yine AKP’nin
program›nda Esnaf, Sanatkâr ve
KOB‹’ler bafll›¤› alt›nda; “Ülkemizde
üretim, sanatkârlar ile KOB‹’lerin en
etkin yöntemlerle desteklenerek ül-
kenin orta s›n›f›n› yeniden infla et-
mektir. Bu çerçevede; bu kesimle il-
gili olarak istihdam ve üretimi art›r-
maya yönelik yat›r›m yapan esnaflar
için projeye dayanan finansman
deste¤i, vergi kolayl›klar› ve bürok-
ratik engellerin azalt›lmas›n› da içe-
ren bir plan uygulanacakt›r. Esnaf

ve sanatkârlar ile KOB‹’lerin büyük
iflletmeler karfl›s›nda haks›z rekabet-
ten korunmalar› sa¤lanacakt›r. Ben-
zer ifl kollar›nda çal›flan flirketlerin
ürettikleri daha etkin ve verimli bir
flekilde ihraç edebilmelerini sa¤la-
mak için sektörel d›fl ticaret flirketleri
desteklenecektir. Esnaf ve sanatkâr-
lar›m›z›n kendi konular›yla ilgili yerel
yönetim kararlar›n›n al›nmas›na kat-
k›da bulunmalar› sa¤lanacakt›r. Es-
naf ve sanatkârlar›m›za ç›rakl›k e¤iti-
mi veren e¤itim merkezleri kurulma-
s›nda ve bu merkezlerin yayg›nlaflt›-
r›lmas›nda devletin ve yerel yöne-
timlerin deste¤i art›r›lacakt›r’’ ifadesi
yer almaktad›r.

Evet gördü¤ünüz gibi, AK Par-
ti’nin çok özet, ancak neredeyse
Türk iflletmelerinin bütün sorunlar›-
na de¤inen vaatleri, esnaf ve sanat-
kar›yla 3,5 milyonu bulan iflletme
için gerçekten hasta için yaz›lm›fl
önemli bir reçete gibi! Reçetenin k›-
saca içeri¤i; üretim ve istihdam› ar-
t›rmaya yönelik yat›r›m yapanlara,
projeye dayanan finansman deste¤i,
vergi kolayl›klar› ve bürokratik en-
gellerin azalt›lmas›. AK Parti, bun-

dan sonraki dönemde firmalar›m›za
bunlar› vaat ediyor. Asl›nda her bir
kelime kendi içinde çok önemli for-
müllere sahip, nas›l m›?

—Üretim ve istihdam› art›rmak
için yat›r›m teflvikleri

—Projeye dayal› finansman des-
tekleri

—Vergi kolayl›klar›
—Bürokratik engellerin azalt›lma-

s›
Tüm geliflmifl ya da geliflen ülke-

lerde yönetimler, iflletmelerine gü-
nümüzde bu tür kolayl›klar sa¤laya-
rak iflletmelerini gerek ülke içinde
gerekse ülke d›fl›nda yaflamalar› için
destek olurlar. Sadece destek ol-
makla kalmazlar, desteklerin do¤ru
yerde kullan›p kullanmad›klar›ndan
yaratt›klar› etkilere kadar bir zincir
fleklinde kontrol ve yeniden düzenle-
melere (de¤erlendirmelere) gidilme-
sine kadar bir dizi çal›flmalar yapar-
lar. ‹flletmelerimiz ve bunlar›n sivil
toplum kurulufllar› da asl›nda bun-
dan farkl› fleyler istemiyor. Gazete
ve çeflitli yay›n organlar›nda sanki
hükümeti bombard›man edercesine
TÜS‹AD’dan   sektöründeki sivil

toplum kuruluflu baflkan›na kadar
tüm istekler neredeyse birbirinin ay-
n›, yani hükümetin seçim vaadinde
bulunduklar›yla tamamen örtüflü-
yor!.. Yukar›da bu paragraf›n üstün-
deki 4 cümle ile…

Her fley iyi güzel de bir de madal-
yonun mat taraf›na bak›nca bak›n›z
koro halinde neleri Hükümete hay-
k›r›yoruz!..

—Vergide Kay›t d›fl›l›k önlensin!
—‹stihdamda Kay›t d›fl›l›k önlen-

sin! 
—‹flsizlik önlensin! 
—Bürokrasi azalt›ls›n!
— Yeni Teflvikler getirilsin!
Bunlar›n yan›nda küresellefl-

meden bahseden yok! 
D›fl ticaret dengesi, cari aç›k, iç

ve d›fl borçlar, Basel, Lizbon karar-
lar›, Çin, Hindistan, Uzak do¤u ve
AB ile rekabet, bunlar da ifllet-
melerimizin yan sorunlar› (!), çözüm-
leri nas›l olacak?

Her zaman söyledi¤imiz bir fley
var: Kim olursan ol, önce haddini,
kendini, güçlü, zay›f yönlerinden
sa¤lad›¤›n katk›ya kadar her fleyi
bileceksin, sonra isteyeceksin!..

Klasik tek yönlü taleplerle art›k
ülkeler firmalar›na desteklemelerde
bulunmuyorlar. Hani halk aras›nda
söylenen bir söz var: Ne kadar köf-
te, o kadar ekmek, bu söz günümüz-
de çok geçerli bir laf, hatta laftan da
öte desteklemelerden her türlü hiz-
mete kadar bu söz bir slogan oluyor
tüm ülkelerde. fiimdi herkesin önün-
de önemli ve büyük bir ifl var: Çok
çal›flmak!

Cevdet BAYKAL

mcbaykal@yahoo.com

Tüm iflletmelerin yeni
hükümetten beklentileri

Bat›yla aram›z› kapatmak için markalaflmal›y›z

AAKP’nin ekonomi kurmay›, Gazi-
antep Milletvekili Mehmet fiim-
flek, Türkiye’de küresel

ölçekte rekabet gücünü ar-
t›rmas› gerekti¤ini belirterek
“Araflt›rma ve gelifltirme har-
camalar›nda milli geliri
%2’ye ç›karaca¤›z” dedi.
Gaziantep Milletvekili fiim-
flek, gazetecilerin sorular›n›
yan›tlad›. fiimflek, gazetecilerin, “Ad›-
n›z kabine üyesi olarak geçiyor” soru-
lar›na "O konuda yorum yapmayaca-
¤›m” fleklinde yan›t verirken, takdirin
Baflbakan’da olaca¤›n› belirtti ve “Bi-
zim için makam ve mevki her aflama-
da bu ülkeye hizmet vermektir. Onun
için buraday›z. Ben Türkiye sevdal›s›-
y›m. Onun için buraday›m. Ben flunu
söylüyorum. Türkiye’de küresel öl-

çekte rekabet gücüne sahip olmal›y›z”
dedi. Türkiye’de rekabet gücünü ar-

t›rmak için partilerinin gücü
ve program› oldu¤unu söyle-
yen fiimflek, “Araflt›rma ve ge-
lifltirme harcamalar›nda milli
geliri  %2’ye ç›karaca¤›z.
ABD’deki oran budur. Marka-
laflmaya önem verece¤iz. Her
türlü sektöre sahip ç›kaca¤›z.

Küresel ölçekte rekabet gücünü sa¤la-
yaca¤›z. Türkiye’nin önü aç›k” diye
konufltu. fiimflek, Türkiye’nin sanayi
yap›s›n›n düflük kâr marjl›, düflük kat-
ma de¤erli sektörlere sahip oldu¤unu
vurgulayarak, “Bu ifl sloganlarla çö-
zülmüyor. ‹stihdam›n üzerindeki yük-
leri azaltmam›z laz›m. Türkiye’nin
enerji maliyetini afla¤› çekmemiz la-
z›m” dedi.
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Fettah GÜVENTÜRK

KOB‹’lerin yeni yönetimden
beklentileri

e-mail: bilgi@kobider.com

BBugüne kadar çeflitli platform-
larda tekrar edilen KOB‹ so-
runlar›n›n özellikle birkaç ta-

nesi stratejik boyutlu olup, çözümü
mutlak gereklidir. 60.T.C Hükü-
meti’nin AKP taraf›ndan kurulmas›
kesinleflmifltir. KOB‹ kesiminin ön-
ceki dönemden devrolan ve yeni
döneme özgü sorunlar› vard›r.
Bunlar› kurulacak yeni hükümete
›fl›k tutmas› amac›yla çözüm öneri-
leri ile birlikte yeniden an›msatmak
istiyoruz. 

fiöyle ki;  
—KOB‹’ler istihdam gibi ana ül-

ke sorununu çözecek potansiyel
toplumdur. ‹stihdam üzerindeki
afl›r› yükler kald›r›lmal›, istihdam
sa¤layan Kobi’lere bafllat›lan des-
tekler kesintisiz devam etmeli; ni-
telikli insan gücü vas›fl› eleman ara
eleman sa¤layan meslek liselerinin
önü aç›lmal› ve içine düfltü¤ü kaos-
tan kurtar›lmal›d›r.

—KOB‹ üretim kapasitesinin
artt›r›lmas›, kalitenin iyilefltirilmesi,
verimlili¤in sa¤lanmas›, ihracatta
rekabet üstünlü¤ü sa¤layacakt›r.
Ayr›ca; ihracat e¤itim ve destekleri
artt›r›lmal›, ihracat›n önünde ki bü-
rokratik engeller azalt›lmal›, gerek-
siz ve yerli üretim imkân› olan
ürünlerin ithalat› s›n›rland›r›lmal›-
d›r. 

—KOB‹’lere bilgi, e¤itim, AR-
GE, teknolojik imkânlar›n önünün
aç›lmal›. E¤itim, Dan›flmanl›k des-
teklerinin teflvik edilmeli, üniversite
/Sanayi iflbirli¤i önünde ki bürok-
ratik engeller kald›r›lmal›d›r.  

—KOB‹’lerin iflbirli¤i imkânlar›-
n›n art›r›lmas› ve kolaylaflt›r›lmas›
ile kapasite kullan›m› sa¤lamak,
çok da¤›n›k ve kurumsallaflmam›fl
olan KOB‹’lere birlikte çal›flma yo-
lunun aç›lmas›.

—KOB‹’lere yönelik finans im-
kânlar› geniflletilmeli, bankalar›n
söylem ve eylemleri paralellik arz
etmeli.

—KOB‹ yerleflim birimlerine
(Sanayi siteleri ve OSB’lere) yöne-
lik bürokratik engellerin azalt›lmas›
ile imalat›n genifl birimlere tafl›n-
mas›n›n teflviki. 

Baflta Sanayi Baflkanl›¤› olmak
üzere TOBB, meslek kurulufllar›,
destek kurumlar› ve sivil toplum
kurulufllar›n›n kesin ve yaklafl›mc›
tarz ve tav›rlar›n›n oluflmas› KOB‹
kesiminin baflar› flans›n› ve perfor-
mans›n› artt›racakt›r.

Yaz›n›n bafl›ndan itibaren vurgu-
lad›¤›m›z stratejik sorunlar›n çözü-
mü ile KOB‹’ler kadar önem tafl›-
yan s›naî tar›m iflletmelerinin, es-
naf ve sanatkârlar›n (ve tüm küçük
iflletmelerin) önemli sorunlar› da
çözülmüfl olacakt›r. Bu kadar
önemli stratejik sorunlar›n çözümü
için ilgili bakanl›k birimlerinin daha
aktif hale gelmesi gereklidir.

Yeni dönemde de sivil toplum
örgütü olarak hükümetin ve Sanayi
Bakanl›¤›m›z›n KOB‹ dünyas›na
yönelik olumlu giriflim ve
projelerine destek olmak, yetersiz
ve yanl›fl uygulamalarda ise yap›c›
öneri ve elefltiriler getirmek
görevimiz olacakt›r.

OOstim Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (OS‹AD) Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Nihat Güçlü, seç-

menin 22 Temmuz’da sand›k bafl›na
gitti¤ini, AKP’nin bu seçimde her iki
seçmenden birinin oyunu ald›¤›n› be-
lirterek, “ Adalet ve Kalk›nma Partisi,
tek bafl›na iktidara gelme baflar›s›n›
gösterdi. fiimdi seçim meydanlar›nda
yaflanan gerginli¤i geride b›rakmak
gerekiyor” dedi.

Toplumun yüzünü gelece¤e çevirip
y›llard›r birikmifl sosyal ve ekonomik
sorunlar› çözmeye yo¤unlaflmas› ge-
rekti¤ini belirten Güçlü, “ Art›k ener-
jimizi bu yönde kullanmal›y›z. ‹fl dün-
yas›n›n Türkiye’de yaflad›¤› sorunlar
belli. ‹fl dünyas› a¤›r vergi yüklerinin
alt›nda eziliyor, içerde ve d›flar›da pa-
zar s›k›nt›s› çekiyor, yat›r›m ortam›
ikliminin iyilefltirilmemesinin sanc›la-
r›n› yafl›yor” diye konufltu. 

Güçlü, döviz kuru politikas›ndan
dolay› ithal mallar cenneti olan Tür-
kiye’de yerli sanayinin giderek eridi-

¤ini, ihracat›n zorlaflt›¤›n› belirterek,
“‹thalata dayal› büyümenin iç pazar-
da üretimi çökertmesi yüzünden de
toplumda da iflsizlik, yoksulluk, gelir
da¤›l›m› adaletsizli¤i bütün a¤›rl›¤›
ile hissediliyor” dedi. Güçlü flu aç›kla-
may› yapt›:

“Oyunu art›rarak tekrar iflbafl›na
gelen Adalet ve Kalk›nma Partisi, flim-
di ald›¤› bu destekle geçmifl dönemde
yapamad›klar›n› tamamlama görevi
ile karfl› karfl›ya bulunuyor. AKP bi-
rinci döneminde makro dengeleri ra-
y›na oturtmufltu, flimdi mikrodenge-
leri düzeltmek durumundad›r. Özel-
likle toplumda ekonomik ve sosyal
denge unsuru olan KOB‹’lerin rekabet
gücünü art›racak düzenleme ve tefl-
vikleri yürürlü¤e koymal›d›r. AKP, ilk
iktidar döneminde ancak banka borç-
lar› olan KOB‹’lerin borçlar›n›n yap›-
land›r›lmas›n› öngören Anadolu Yak-
lafl›m›’n› yürürlü¤e koymufltu; flimdi
KOB‹’lere can suyu olacak onlar› ulu-
sal ve uluslararas› pazarlarda daha

güçlü k›lacak yeni düzenlemeler ger-
çeklefltirmek durumundad›r. AKP,
e¤er bunu yapmazsa ekonomik büyü-
me soka¤a yans›mamaya devam ede-
cek, a¤›rlaflan sosyal ve ekonomik so-
runlar›n siyasal sonuçlar› en fazla bu
partiyi etkileyecektir. Bu nedenle, ye-
ni iktidar tarihi bir sorumlulukla kar-
fl› karfl›yad›r. Hükümetin, seçimlerde
ald›¤› büyük baflar›n›n baflar› oran›n-
da bir sorumluluk yükledi¤ini de
unutmamas› gerekir. Art›k sorun-
lar›m›z› yak›ndan bilen bir millet-
vekiline sahip oldu¤umuz düflüncesi
bizleri rahatlatacakt›r. Kendisinin
seçimden hemen sonra yapt›¤› aç›k-
lamalarda mikro dengelerin düzel-
tilece¤ine dair sözleri bunun
iflaretidir ve KOB‹’ler için umut
vericidir. Baflar›l› çal›flmalar›yla An-
kara’n›n sanayisine mesafe kazan-
d›ran, Baflkentimizi sanayi havzas›na
dönüfltüren Say›n Ça¤layan’›n
yan›m›zda olaca¤›na inan›yor ve ken-
disini de tebrik ediyoruz.”

AAnakaral› Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (ASAD) Baflkan› Hasan
Erdo¤an, Ankara Sanayi Odas›

Baflkan› Zafer Ça¤layan’›n Bakan ola-
rak hizmet vermesini beklediklerini
vurgularken, baflkentte de bir serbest
bölge kurulmas›n› istedi.

Erdo¤an, geçen AKP iktidar› döne-
minde genel olarak sicil aff›, vergi ve
SSK borçlar›n›n dü-
zenlenmesi ve enerji
fiyatlar›na zam ya-
p›lmamas› gibi
olumlu hizmetler
yap›ld›¤›n› söyledi.
Erdo¤an bununla
birlikte, geliflmekte
olan bölgeler ve ön-
celikli yörelerde ya-
t›r›m yap›lmas›yla il-
gili düzenleme ve
çal›flmalar›n yeterli
ve istenilen ölçüde
olmad›¤›n›, ayr›ca,
Ar-Ge destekleri,
teknoloji merkezle-
ri, dan›flmanl›k flir-
ketleri ve ihracat›n
art›r›lmas›na yöne-
lik yasal düzenleme-
lerin de yeterli düzeye ulaflmad›¤›n›
vurgulad›.

ASAD Baflkan› yeni hükümetten
beklentilerine iliflkin olarak da flunlar›
söyledi:

“Yeni hükümetin icraat döneminde
KOB‹ iflletmelerinin s›n›flara ayr›lma-
s›, bu s›n›flaman›n istihdam edilen ça-
l›flan say›s›na göre yap›lmas› ve her
sektöre göre ayr› ayr› belirtilmesi gibi
hizmetleri bekliyoruz. Kobi’lerde
norm kadro uygulamas›n›n mecburi
hale getirilmesi, e¤itimin h›zland›r›l-
mas›, teflvik ve desteklerin net hale ge-

tirilmesi ile KOB‹ organizasyon flirket-
lerinin oluflmas› ve çal›flmas› için ge-
rekli düzenlemelerin yap›lmas›n› bek-
liyoruz.”

Erdo¤an, Ankara Sanayi Odas› Bafl-
kan› Zafer Ça¤layan’›n sanayicileri ta-
n›mas› nedeniyle KOB‹’lerde bir sinerji
toparlanmas› bekledi¤ini, kendisinin
Bakan yap›lmas› ile iflin ehline veril-

mifl olaca¤›n›, bu görevlendirmenin
Ankara ve Türkiye sanayisinin h›zla
büyümesine bir vesile olaca¤›n› vurgu-
lad›.

Erdo¤an Ankara özeline iliflkin ola-
rak da, “Ankara’ya serbest bölge kurul-
mas›, sanayi bölgelerine atanacak ka-
mu görevlilerinin sanayicileri anlaya-
cak donan›mda olmas›na özen göste-
rilmesi, yap›lacak bütün çal›flmalar-
dan sonra iflletmelerin istihdam ve
devlete ödedikleri gelir vergisi ve SSK
primlerindeki art›fllar›n takip edil-
mesi” gibi hizmetleri önerdi.   

OS‹AD Baflkan› Güçlü: Ça¤layan’› istiyoruz
GÜÇLÜ: Ankara’daki sanayici ve ifladamlar› olarak, içimizden ç›kan biri olan ASO Baflkan› Zafer ÇaÛlayan’›n kentimi-
zin milletvekili seçilmesi bizleri mutlu etmifltir. Say›n ÇaÛlayan’› kabine üyesi olarak görmek bizleri mutlu edecektir.

ASAD Ankara’ya
serbest bölge istiyor
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DDevlet Bakan› ve Baflbakan Yar-
d›mc›s› Abdüllatif fiener, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekono-

mi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Eko-
nomi Bölümünde ders verecek. 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu, fiener ile birlikte TOBB’da bir ba-
s›n toplant›s› düzenledi. Toplant›ya
TOBB Yönetim Kurulu üyelerinin yan›
s›ra, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tah-
sin Kesici, Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Güven Sak, TOBB ETÜ ‹ktisadi ve ‹da-
ri Bilimler Fakültesi (‹‹BF) Dekan› Fa-
tih Özatay, Ö¤retim Üyesi ve Merkez
Bankas› eski baflkan› Süreyya Serden-
geçti de haz›r bulundu. 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu yapt›¤› konuflmada, TOBB
ETÜ'nün temel amaçlar›n›n bafl›nda
uygulamaya özel önem veren bir e¤i-
tim yapmak geldi¤ini, böyle bir e¤iti-
min sa¤lam bir teorik çerçeveye otur-
tulmas›n›n ise aflikâr oldu¤unu kay-
detti. 

Böylece Türkiye'nin temel sorunla-
r›n› do¤ru tespit eden, bu sorunlar›n
arkas›ndaki ana nedenleri iyi belirle-
yen ve bu nedenleri ortadan kald›rma-
ya yönelik çözümler, politikalar üreten
bireyler yetifltirmeyi hedeflediklerini
kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, bu hedefe ise
teoriyle uygulamay› en iyi flekilde har-
manlayan bir ö¤retim üyesi kadrosuy-
la oluflman›n mümkün oldu¤unu kay-
detti. 

fiener de yapt›¤› konuflmada, kendi-

sine birçok üniversiteden teklif gelme-
sine ra¤men TOBB ETÜ'de ö¤retim
üyesi olarak çal›flma karar› verdi¤ini
bildirdi. Aktif siyaset yapma kap›s›n›
kapat›p kapatmad›¤›na iliflkin bir di-
¤er soruya verdi¤i yan›tta da fiener,
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanu-
nu'na göre devlet memurlar›n›n siya-
set yapmalar›n›n yasak oldu¤unu
an›msatt›. Üniversite hocalar›n›n bu
kapsam d›fl›nda olduklar›n› belirten
fiener, ''Benim önüme ne zaman üni-
versite hocal›¤› m› siyaset mi diye bir
tercih gelse ben her zaman hocal›¤›
tercih ederim'' dedi. 16 y›l önce siyase-
te hocal›k tercihi ikinci planda oldu¤u
için girmedi¤ini anlatan fiener, ''O gü-
nün koflullar› aday olmam› gerektir-

miflti. ‹çine bir girdik,
pir girdik. 16 y›l ç›kamad›k'' diye ko-
nufltu. fiener, flimdi gönlünce ve hu-
zurlu bir flekilde hocal›k yapmay› dü-
flündü¤ünü kaydetti. 

Toplant›n›n sonunda fiener'e TOBB
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici ta-
raf›ndan üniversitenin rozeti tak›ld›. 

TOBB ETÜ’den flehit çocuklar›na
burs 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi (ETÜ) her bölümden bir ö¤renci-
ye ayr›lan kontenjan çerçevesinde fle-
hit çocuklar›ndan ücret almayacak.
TOBB Baflkan› ve TOBB ETÜ Mütevelli
Heyet Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu
yapt›¤› aç›klamada, TOBB ETÜ'nün
herhangi bir bölümüne kay›t yapt›ran

flehit çocuklar› aras›nda ÖSS puan› en
yüksek olan ö¤rencilerden e¤itim ve
ö¤retim ücreti almayacaklar›n› belirt-
ti. Hisarc›kl›o¤lu, e¤itim için üzerleri-
ne düflen görevi yerine getirmeye ça-
l›flt›klar›n› ve flehit çocuklar›n› yaln›z
b›rakmayacaklar›n› kaydetti.

Abdüllatif fiener TOBB ETÜ’de ders verecek
16 y›l önce siyase-

te hocal›k terci-
hi ikinci planda
olduÛu için gir-
mediÛini anla-
tan fiener, ''O
günün koflullar›
aday olmam›
gerektirmiflti.
‹çine bir girdik,
pir girdik. 16 y›l
ç›kamad›k'' di-
ye konufltu.

DPT’de 2007 y›l›nda
öncelikli 12 il var  

DDPT’nin
2008–2010
dönemine

iliflkin yat›r›m
program›nda
sektörel bazda
e¤itim, sa¤l›k, teknolojik araflt›r-
ma, ulaflt›rma, içme suyu ve e-
devlet yat›r›mlar›na öncelik veri-
lecek. Türkiye’nin do¤udan bat›-
ya göçü kendine yönlendirebile-
cek, çevre illerin sosyo-ekonomik
geliflmesini h›zland›rma potansi-
yeline sahip Diyarbak›r, Elaz›¤,
Erzurum, Gaziantep, Kayseri,
Konya, Malatya, Samsun, Sivas,
fianl›urfa, Trabzon, Van illerine
yat›r›m konusunda öncelik verile-
cek. 

Bu illerin cazibe merkezi konu-
mundaki flehir merkezlerinin sos-
yal ve fiziki altyap› yat›r›mlar›na
önem verilecek.
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OOstim Irak’›n ku-
zeyindeki Erbil
kentinde fuar

düzenliyor. Üyelerini
4. Irak Uluslar aras›
Genel Ticaret ve Sa-
nayi Ürünleri Fu-
ar›’na (IV. EIF IRAQ)
davet eden OS‹AD,
“Sizi, yeniden infla
edilen Irak’a davet
ediyoruz” ça¤r›s›nda bulun-
du. Fuar, 29 Ekim - 02 Kas›m
2007 tarihlerinde Erbil’de dü-
zenlenecek.

OS‹AD’›n üyelerini fuara
kat›lmaya davet eden yaz›s›
flöyle: “150 milyar dolara yak-
laflan ifl hacmi ile yeniden ya-
p›lanmakta olan Irak’ta, ulus-
lararas› düzeyde ve Türki-
ye’den de sektörlerinin lideri
firmalar›n kat›l›m› ile
120.000 ziyaretçi - 30 ülke-
den 600 firma ve markan›n
kat›l›m› ile gerçeklefltirilen
3.Irak Uluslararas› Genel Ti-

caret & Sanayi Ürünleri Fu-
ar›’n›n 4.cüsü 29 EK‹M-02
KASIM 2007 tarihleri aras›n-
da Kuzey Irak Erbil de kat›-
l›mc›lar› ile bulufluyor. Fuar-
da Türkiye’ye ayr›lan 240 m2
alan›n sat›fl›n› üyelerimizin
firma ve ürün tan›t›mlar›n›n
yap›labilmesi amac›yla derne-
¤imiz üstlenmifltir. Fuara
standl› veya ürün göndererek
kat›lmak isteyen üyelerimizin
alan›n s›n›rl› olmas› nedeni
ile afla¤›da gönderilen formu
doldurarak ivedilikle derne¤i-
mize ulaflt›rmalar› gerekmek-

tedir.”

Fuar ürün gruplar›

‹nflaat Malzeme-Ekip-
manlar›-Elektrik Malze-
me- Ekipmanlar›- ‹fl-‹nfla-
at Makina Ve Ekipmanlar›
–Enerji Üretim Teknoloji
ve Ekipmanlar›- Otomo-
tiv-Ticari Araçlar-Yedek
Parça ve Aksesuar-Garaj

Ekipmanlar›-Mobilya-Deko-
rasyon Ürünleri-Ev Gereçleri-
Ev Tekstili - Elektronik Ürün-
ler-Makinalar-Medikal Ürün-
ler-G›da Ürün ve Üretim Tek-
nolojileri-Tar›m Ürün Ve Üre-
tim Ekipmanlar›-Hotel Ekip-
manlar›- Tekstil ve Moda
Ürünleri- Kozmetik Ürünler-
Deri-Ayakkab›-Saraciye Ürün-
leri-Hediyelik Eflya-Dekoratif
Ürünler-Peyzaj-Park-Havuz ve
Bahçe Ekipmanlar›- Yang›n-
Güvenlik Malzeme ve Ekip-
manlar›-Endüstriyel Ürünler.

ZZafer Ça¤layan’›n milletvekili seçilmesinin
ard›ndan ASO Yönetim Kurulu 26 Tem-
muz'da ola¤anüstü toplanarak baflkanl›k se-

çimi yapt›. Aç›klamada, seçimin tek adayla yap›l-
d›¤›, seçim sonucunda oybirli¤iyle baflkanl›¤a
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› olarak görev
yapmakta olan Nurettin Özdebir'in getirildi¤i
ifade edildi. Özdebir, 12 y›l süreyle en uzun süre
baflkanl›k yapan Zafer Ça¤layan’dan sonra
ASO'nun 9'uncu Baflkan› olarak görev yapacak.

ASO Baflkan› Özdebir’in Özgeçmifli

AASO Baflkan› Nurettin Özdebir 1953 y›-
l›nda Yozgat’da do¤du. ‹lk orta ve lise
e¤itimini Ankara’da tamamlayan Öz-

debir, Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Aka-
demisi ‹flletme bölümünden 1974 y›l›nda
mezun oldu. Özdebir; 1964 y›l›ndan beri
ASO üyesi olan ve babas› Ekrem Özdebir ta-
raf›ndan kurulan Nurifl Elektrik ve Kaynak
Makinalar›'nda ayn› y›l çal›flma yaflam›na
bafllad›. 

Özdebir, halen fiirketin Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› görevini yürütüyor. 1992 y›l›nda
Elektrik Sanayi Komitesi ve Meclis üyeli¤i
görevine bafllayan Özdebir, 2005 y›l›nda
yap›lan seçimlerde ASO Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›l›¤›’na seçildi. 2005 y›l›n-
dan bu yana 1'inci OSB Baflkanl›¤› görevini
de yürüten Özdebir, Organize Sanayi Böl-
geleri Üst Kuruluflu Baflkan Yard›mc›l›¤›
görevini de yürütüyor.

OS‹AD ‘infla edilen’ Irak’a gidiyor
TÜRK‹YE’nin terörle mücadelesinde

hassas konuma giren Irak’a ifl ada-
m› ilgisi eksilmiyor. OS‹AD Erbil
de düzenlenecek fuar için kollar›
s›vad›. Dernek kat›l›m› art›rmak

amac›yla, “Unutmay›n; Irak flu an
dünyan›n en iyi pazar› konumun-

dad›r” ibaresini kullan›yor.

TTürkiye S›naî Kalk›nma Bankas›, 300
milyon Euro tutar›ndaki “KOB‹ Kalk›n-
ma Global Kredisi Sözleflmesi”nin Lük-

semburg’ta imzaland›¤›n› bildirdi. Türkiye
S›nai Kalk›nma Bankas›, 300 milyon Euro tu-
tar›ndaki “KOB‹ Kalk›nma bildirdi.

Türkiye S›naî Kalk›nma Bankas›’ndan
‹MKB’ye gönderilen aç›klamada, Türkiye ge-

nelinde KOB‹’lerin yat›r›mlar›n›n finansman›
amac›yla bankan›n di¤er arac›

bankalarla birlikte Avrupa Yat›r›m Banka-
s›’ndan, Hazine Müsteflarl›¤› garantisiyle te-
min edece¤i 300 milyon Euro tutar›ndaki
“KOB‹ Kalk›nma Global Kredisi Sözlefl-
mesi”nin Lüksemburg’ta imzaland›¤› belirtil-
di.

KOB‹’ler için ‘global kredi’ sözleflmesi

ASO’da yeni baflkan
Nurettin Özdebir

ANKARA Sanayi Odas› Baflkan› Zafer
ÇaÛlayan’›n milletvekili seçilmesinin
ard›ndan istifa etmesiyle boflalan
ASO Baflkanl›Û›'na, Baflkan Yard›m-
c›s› Nurettin Özdebir seçildi.
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MMesleki e¤itim sisteminin sanayi
üretim sektörlerindeki yetiflmifl
eleman ihtiyac›n› tam olarak

karfl›layamamas› üzerine Milli E¤itim
Bakanl›¤› ile Ankara Sanayi Odas› tara-
f›ndan hayata geçirilen Okul Sanayi
E¤itim Projesi (OSEP) meslek sahibi ol-
mak isteyen gençler için umut oldu.

‹fl garantili mesleki e¤itim projesinin
Ostim’de uygulanmas›na yönelik proto-
kolün imzalanmas›ndan sonra, hangi
sektörler için ne kadar ö¤renci kabul
edilece¤i tespit edildi. OST‹M Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, projeye
iliflkin olarak yapt›¤› aç›klamada, k›sa
ad› OSEP olan program›n mesleki e¤i-
timde yeni bir model oldu¤unu söyledi.
Ayd›n, “Türkiye’deki mesleki e¤itim sis-
teminden gereken verimin al›namama-
s›, gerek ülkemizde yaflanan iflsizli¤i,
gerek sanayi sektörünü, gerekse genç
nüfusun e¤itim kalitesini önemli ölçüde
etkiliyor” dedi. Ayd›n, Ankara Sanayi
Odas› önderli¤inde Türkiye’de e¤itim
ve sanayinin klasik iflleyiflinden ç›kar›l-
mas› ve bu iki kesimin etkin bir iflbirli¤i
ile mesleki e¤itim sorununa çözüm
üretmesi amac›yla Milli E¤itim Bakanl›-
¤›, Ankara Sanayi Odas› ve Ostim ara-
s›nda “okul-sanayi iflbirli¤i e¤itim prog-
ramlar›” proje protokolü imzaland›¤›n›
söyledi. 

Ostim’deki sivil toplum kurulufllar›-
n›n da proje orta¤› oldu¤unu söyleyen
Ayd›n, ön de¤erlendirme ve kay›t için
adaylar›n ASAD, OS‹AD, TÜTEV, ORS‹-
AD ve Ç›rakl›k Vakf›’na da baflvurabile-
ceklerini bildirdi.  OSEP mesleki e¤itim
program›n›n temelinin; ‘her atölye bir
okul, her okul bir atölye’ yaklafl›m› için-
de kurguland›¤›n› belirten Ostim OSB
E¤itim Koordinatörü Burcu Öztürk,
gençlere ça¤r›da bulunarak, “Gençleri-

miz art›k ortaö¤retim kurumlar› s›nav›-
n› kazanamad›klar› için üzülmesinler.
Onlar› okul sanayi e¤itim program›na
ça¤›r›yoruz. Bu kapsamda alacaklar›
e¤itim sürecinde bir yandan meslek sa-
hibi olurken bir yandan da para kaza-
nacaklar. Diplomalar›n› ald›klar› za-
man da iflleri haz›r olacak” fleklinde ko-
nufltular. 

E¤itimin Süresi ve 
Yeri Dersler, 

Üç y›l sürecek mesleki e¤itimde haf-
tan›n 2 günü teorik e¤itimler verilecek.
Bu e¤itimler Bat›kent Endüstri Meslek
Lisesi’nde. Haftan›n 3 günü beceri e¤i-
timi ise Ostim Mesleki E¤itim Merkezi
ve iflletmelerde verilecek. 

Proje kapsam›nda mesleki geliflimin
yan›nda, yabanc› dil bilgisi olan ve sos-
yal yönü güçlü bireylerin yetifltirilmesi
de hedefleniyor.

Bu do¤rultuda, haftada 5 saat ‹ngi-
lizce dersi, haftada 2 saat bilgisayar
dersi, haftada 1 saat yaflam bilgisi dersi
verilmektedir. Ö¤rencilerin sosyal ve
kültürel geliflimlerini de sa¤lamak ama-
c›yla kalite, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i semi-
nerleri, sinema, tiyatro, spor, hobi kurs-
lar›, kiflisel geliflim gibi sosyal ve kültü-
rel etkinlikler de yer verilmektedir. Yine
projemiz kapsam›nda, s›k s›k baflar›l› ve
tecrübeli sanayicilerimizin konuflmac›
olarak kat›laca¤› seminerler düzenlene-
cek.

E¤itim Devam Ederken:

Ö¤rencilerin sigortalar› Milli E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lacak. OSEP
projesinde yer alan firmalar ise ö¤ren-
cilere asgari ücretin %30’u kadar ücret

ödeyecekler.  Ayr›ca Ç›rak E¤itim ve
Ö¤retim Vakf› taraf›ndan ö¤rencilerin
k›yafet ve yemek ihtiyaçlar› da karfl›la-
nacak.

E¤itim Süresi Sonunda:

Diploma, ifl garantisi, sanayimizin
ihtiyaçlar›na göre e¤itilmifl bir birey,
baflar›l› ö¤rencilere yurtd›fl›nda staj im-
kân›, baflar›l› ö¤rencilere üniversiteye
girifl imkân› sa¤lan›yor. 

Proje ye ‹lkö¤retim 
mezunu ö¤renciler 
kabul edilmektedir.

Ön baflvuru OST‹M E¤itim Koordi-
nasyon, ASAD, OS‹AD, ORS‹AD, TÜ-
TEV, Ç›rakl›k Vakf›’na ön baflvuru for-
mu ile yap›lacakt›r. Ön baflvurular› uy-
gun olan adaylar, OST‹M Mesleki E¤i-
tim Merkezi’nde (OMEM) bulunan ön
kay›t birimine iletilecektir. Ön kayd› ka-
bul gören ö¤rencilere, özel olarak e¤i-
tilmifl ‹fiKUR uzmanlar› taraf›ndan be-
ceri testi uygulanacakt›r. Her ö¤renci
için yaklafl›k 4,5 saat süren beceri tes-
tinde ö¤rencilerin yetenekleri, el bece-
rileri, uyumlar›, dikkatleri, zamanla ya-
r›flt›r›larak ölçülecektir.

Bu ölçüm sonuçlar› ile ö¤rencilerin
mesleki e¤itime uygun olup olmad›¤›

belirlenecektir. Beceri testi sonuçlar›na
göre mesleki e¤itime al›nabilecek ö¤-
renciler mülakata davet edilecektir.
Mülakat için bir komisyon oluflturula-
cakt›r. Mülakatta beceri testini geçmifl
ö¤rencilerin mesle¤e uygun olup olma-
d›klar›, aile yap›lar›, meraklar›, hedef-
leri, hayattan beklentileri, matematik
bilgileri ölçülmeye çal›fl›lacakt›r.

Kay›t fiartlar›: ‹lkö¤retim Okulu Me-
zunu Olmak.( 2007 ve 2006 Y›l› ) Yap›-
lacak Test Ve Mülakatta Baflar›l› Olmak.

Sa¤lanan ‹mkânlar: 

Yemek, ‹fl Elbisesi, E¤itim Materyal-
leri, Sigorta, Asgari Ücretin %30’u Ka-
dar Ücret. 3 Y›ll›k E¤itim Sonunda Yap›-
lacak S›navda Baflar›l› Olanlara Kalfal›k
Belgesi Ve Fark Derslerini Verenlere En-
düstri Meslek Lisesi Diplomas›.

‹rtibat Noktalar›:

Ostim E¤itim Koordinasyon Birimi:
312. 385 73 13

ASAD: 354 44 28, ORS‹AD: 354 01
02, OS‹AD: 354 47 47, TÜTEV:354 85
78. 

Kay›t Adresi: Ostim Mesleki E¤i-
tim Merkezi (OMEM),100.Y›l Bulvar›
Sonu (Çeflme Yan› ) Ostim / Ankara.
Tel: 312.354 77 77

Gençlere ifl garantili meslek e¤itimi
SANAY‹C‹LERE yetiflmifl eleman kazand›rmay› hedefleyen Okul

Sanayi Mesleki EÛitim Projesi, Ostim OSB’de de hayata geçiyor.
Pilot uygulama olarak ilk etapta aç›lan otomotiv, elektronik ve
metal teknik bölümleri için toplam 72 öÛrenci kabul edilecek.

Mesleki e¤itimde yeni model: OSEP

OST‹M OSB, 
Eylül’de 
KobiEfor’da
“ÇA⁄DAfi ve Evrensel KOB‹

Kenti” 40.y›l›n› Kutlamaya
Haz›rlan›yor.

TTürk KOB‹ dün-
yas›n›n etkili ve
en yayg›n dergisi

olan KobiEfor Eylül
say›s›nda OST‹M
OSB’ni tan›tacak. Der-
gi, Ostim için ay›rd›¤›
özel bölümlerinde
OSB yönetimden, böl-
gedeki S‹AD’lardan ve
üye firmalardan
haberlere yer verecek.

AAnkara Rulman Sanayi (ARS), Os-
tim’deki vitrin ma¤azas›n› yeni-
den düzenledi. Ostim’de Ma¤a-

zan›n aç›l›fl kurdelesini Ostim OSB
Baflkan› Orhan Ayd›n ve SKF Türk Ge-

nel Müdürü M. Tosun birlikte kestiler.
Aç›l›flta baflkentin sanayi ve makine
sektörünün temsilcileri bir araya geldi. 

1994 y›l›nda kurulan ARS, 13 y›ld›r
rulman ve yedek parça sektöründe bu-

lunuyor. 
“Hizmet etti¤i sana-
yi ve makine sektö-
ründe ihtiyac› en
kolay ve h›zl› flekil-
de en uygun fiyata
sunabilmek” amac›
ile çal›flan ve bu il-
kesinden asla vaz-
geçmediklerini vur-
gulayan flirket mü-
dürü Gürkan Öz-
kan, “Rulman sana-
yinde lider isim
SKF’nin distribütör-
lü¤ünü yapan fir-

mam›z bu markan›n kalitesini, hizme-
tini sunmaktan ve bu ailenin de¤erli
bir üyesi olmaktan onur duymaktad›r”
dedi. Firman›n ürün portföyünde sa-
nayi, otomotiv ve ifl makinas› rulman-
lar›n›n yan› s›ra v-kay›fl, keçe, teker,
zincir, kaplin, kasnak, loctite gibi
ürünler bulunuyor. 

Devaml› kendini gelifltirmenin ifl ha-
yat›n›n de¤iflmez koflulu oldu¤una
inand›klar›n› söyleyen Özkan, “Bizleri
bu günlere getirerek,  büyümemizi
kamç›layan herkese aç›l›fl›m›zda verdi-
¤imiz sözü tekrarl›yoruz. Daima daha
iyi, daha kaliteli hizmet için yeni he-
deflere do¤ru emin ad›mlarla birlikte
yürüyecek, sizlerle birlikte sektörü kal-
k›nd›rmak ve imalatç›lara hem teknik,
hem sat›fl, hem de mühendislik hizme-
ti için daima kendimizi gelifltirece¤iz”
dedi. 

Ankara Rulman Sanayi modern vitrini ile aç›l-d›

OSEP ‹cra 
Kurulu
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OOstim’li KOB‹’leri d›fla açma ham-
lesi devam ediyor. Hannover’de
Chemnitz IHK ile OSTIM OSB ve

OSIAD aras›nda imzalanan iflbirli¤i
Protokolü çerçevesinde efllefltirme ça-
l›flmalar› yap›l›yor.

Bu kapsamda, Chemnitz IHK Yöne-
ticileri Ostim kurum-kurulufl ve firma-
lar› ile buluflarak, ikili temaslar› yo-
¤unlaflt›rd›.

Delegasyon lideri Mr. Mchael Lohse
baflkanl›¤›nda yap›lan çal›flmalar kap-
sam›nda OSTIM OSB, OSIAD, ODAM,
ODAGEM, KOSGEB, GTZ ile birlikte
EPT‹M, TELMEK, KÜÇÜKPAZARLI,
YAKUPO⁄LU, H‹MTES, KES KL‹MA,
N‹MKA, ÜNTES, EMGE, ERMAKSAN,
AKSAN, H‹DROMEK firmalar› ziyaret
edildi. 

Protokolün imzalanmas›n› izleyen
süreçte Chemnitz Ticaret Odas› ve
muhtelif firmalar›n Almanya’ da ziya-
ret edilmesini takiben, Ostim’de yerle-

flik kurum kurulufl ve temsili firmala-
r›n ziyaret edildi.  Chemnitz Ticaret
Odas› ile gelen üç Alman firmas›yla
görüfltürülen 12 firma aras›nda efllefl-
me “pilot” uygulama süreci bafllat›ld›. 

Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Or-
han Ayd›n ve OS‹AD Baflkan› Nihat
Güçlü taraf›ndan yönetilen temaslar
sürecinde çal›flma ile iflbirli¤i potansi-
yelinin yerinde de¤erlendirildi¤i, OS-
TIM’in kapasitesi ve gücünün yans›t›l-
d›¤›, kurumsal ba¤lar›n kültürel ve ki-
flisel iletiflimlerle pekifltirildi¤i belirtil-
di. 

Protokol çerçevesinde sonuç odakl›
iflbirli¤i çal›flmalar›na h›zla devam
edilmesi, karfl›l›kl› ticaret hacminin
artt›r›lmas› yönünde sistemin kurul-
mas›, Ostim ve Chemnitz firmalar›n-
dan eflleflme niyet ve potansiyeline sa-
hip firmalar›n analiz ve envanterleri-
nin oluflturulmas› yönünde çal›flmalar
yap›lacak. 

e yeni model: OSEP
Dünya Bankas› 

destekli CNC e¤itimi

33Eylülde bafllayacak kursla ilgili
bilgi veren Ostim E¤itim Koor-
dinatörü M.Burcu Öztürk,

“üniversiteye girme hevesiyle yetifl-
tirilen gençlerimizin birço¤u aç›kta
kalarak vas›fs›z ifllerde çal›flmak zo-
runda kal›yor. Bu proje lise mezunu
geçlerimiz için kaç›r›lmayacak bir
f›rsatt›r” dedi.

Proje ile gençler meslek ve ifl sa-

hibi olacak. 3,5 ay sürecek olan e¤i-
timde kat›l›mc›lar %80 uygulama
dersi al›rken, firmalarda staj yapma
olana¤›n› da bulacaklar. Ayr›ca, e¤i-
tim süresince kat›l›mc›lara zorunlu
giderlerini karfl›lamak üzere maddi
destek veriliyor. Proje bitiminde ise
kat›l›mc›lar›n en az yar›s› Ostim fir-
malar›nda istihdam edilecek.  Bafl-
vuru,   TTeell:: 312. 385 73 13

OST‹M Organize Sanayi Bölge
MüdürlüÛü, mesleki eÛitime
yönelik projelerle KOB‹’lerin
vas›fl› eleman ihtiyac›n› kar-
fl›lamaya devam ediyor.

OST‹M EÛitim Koordinasyon bi-
rimi, Dünya Bankas› destekli
CNC eÛitim projesi düzenli-
yor. Ostim ve diÛer sanayi
bölgelerinin en önemli sorun-
lar›ndan olan CNC alan›nda-
ki nitelikli eleman s›k›nt›s›n›
gidermeye yönelik olarak
ÖSDP–2 kapsam›nda Ostim
OSB ve ‹fl-Kur aras›nda söz-
leflme imzaland›. Alman ve Ostim firmalar›

efllefltirme sürecinde
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OOstim, ODAGEM uzmanlar›n›n da
kat›l›m›yla bölgesel kalk›nma pro-
jeleri çerçevesinde Almanya Kuzey

Ren-Vestfalya eyaletine teknik gezi dü-
zenledi.  ‘Yenilenebilir enerji’ konusunda
faaliyet gösteren TZL Lichtenau Tekno-
loji Merkezi’ne giden Ostim heyeti söz
konusu kuruluflun faaliyetleri hakk›nda
bilgi ald›. OST‹M OSB Baflkan› Orhan
Ayd›n ve ODAGEM Afi Genel Müdürü Dr.
Gökhan Demirci’nin bulundu¤u heyete
sözkonusu merkezin yöneticileri taraf›n-
dan bilgilendirme toplant›s› düzenlendi.
Toplant›ya enstitünün kurucusu Günter
Benik, Prof. Dr. Muhammet Eltez ve Filiz

Sa¤l›ker de kat›ld›. ODAGEM Afi Genel
Müdürü Dr. Gökhan Demirci, yap›lan
görüflmeler do¤rultusunda Ostim’de
yenilenebilir enerji merkezi aç›lmas›
çal›flmalar›na bafllanaca¤›n›, ODAGEM
olarak TZL’nin 20 ülke genelinde
yenilenebilir enerji a¤›na dahil olarak,
bu a¤ ile üretim ve uygulamaya yönelik
taleplere do¤rudan ulaflabileceklerini
söyledi.  

Öte yandan Ostim heyeti ayr›ca
Wirtschaftörderung Mönchenglad-
bach’la daha önce yap›lan iflbirli¤i anlafl-
mas› çerçevesinde baz› Alman fir-
malar›n› da ziyaret etti. 

Almanya’ya 
‘yenilenebilir enerji’ gezisi
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11998 y›l›nda CNC torna tezgâhlar› için
otomatik malzeme besleme ünitesi
için faaliyete geçen EMT Limitet fiir-

keti, alt› y›ll›k çal›flma sonucunda Barfe-
eder konusunda
dünyan›n önde ge-
len markalar›ndan
biri oldu. EMT 2006
y›l›ndan bu yana da
ANATOOL markas›
ile CNC tezgâh› ih-
raç ediyor.  

Firma yetkilisi,
CNC torna tezgâh›
ANATOOL markas›-
n›n 2006 TATEF fuar›nda sergilendi¤ini,
fuarda büyük ilgi görmesi üzerine de seri
üretime geçtiklerini anlatt›. fiu anda 20’in
üzerinde ANATOOL GT 42 CNC torna
tezgah› yurdun çeflitli flehirlerinde çal›fl›-
yor.

Yurdumuzda, talafll› imalatta kullan›-
lan CNC torna, CNC freze tipi tezgâhlar›-
n›n tamam›na yak›n› d›fl al›m yoluyla sa¤-
land›¤›n›, ülke olarak yurt d›fl›na ne kadar
parça yap›p satarsak satal›m, gelen dövi-
zin büyük bir k›sm›n›n›n bu parçalar› üre-
ten tezgâhlar›n al›m› için geri yurtd›fl›na
gitti¤ini hat›rlatan EMT yetkilileri,

“Biz Türkiye olarak Avrupa’n›n, otomo-
tiv sektörünün parça ihtiyac›n› karfl›lar-
ken, uzak do¤unun CNC tezgâh üreticile-
rine en büyük deste¤i vermekteyiz. Sade-
ce TAIWAN’dan senelik CNC torna ve fre-
ze tezgahlar› için Türkiye’den ç›kan döviz

miktar› yaklafl›k 360 milyon dolard›r” de-
diler. 

Gerçek anlamda üreten bir toplum ola-
bilmemiz için üretimde kullan›lan maki-

nelerin de yurdumuz-
da yap›lmas›n›n zorun-
lu oldu¤unu söyleyen
yetkili,  “Ülkemizde bu
konuda giriflimde bu-
lunup netice alabilen
firma say›s› bir veya
ikidir. Bu iki firmadan
biri olan EMT Limited
fiirketi’dir” dedi.
EMT TIME 2007 fu-

ar›nda sergilenmek üzere taretli, puntal›-
taretli, befl eksenli modellerinin ar- ge ça-
l›flmalar›n›n sonucunda prototip üretimini
yapt›. EMT ’nin flu anki hedefi TIME 2007
fuar›nda befl de¤iflik model ile kat›lmak ve
2008 y›l›nda bu modellerle yurt d›fl›na
CNC torna ihracat›na bafllamak. ‹talya, Al-
manya, ‹ran, M›s›r’a yönelik sat›fl çal›flma-
lar› bafllatan firma, bugüne kadar elde et-
ti¤i baflar›lar› ve ar-ge çal›flmalar›n›, fi-
nansman zorluklar›n› kendi imkânlar›yla
aflt›. EMT’nin yeni hükümetten beklentisi
kamu al›mlar›nda yerli üretime öncelik ta-
n›mas›. Bu durum emeklemekte olan bu
sektörün, yürümesini sa¤layacakt›r. EMT
yetkilisi, Türkiye’nin gelece¤inin makine
üreten sanayinin oluflumuna ba¤l› ol-
du¤unu belirterek, “Çünkü üretim tezgâh-
lar›n› sürekli tüketen bir toplum hiçbir
zaman sanayileflmifl say›lamaz” diyor.

OST‹M’li EMT, CNC
makinelerini üretiyor

Finans Penceresi / fiefik ÇALIfiKAN

Bir Dolar= Bir YTL 
olursa flafl›rmamak gerekir

EEkonomik hayat›m›zda flu anda iflsiz-
likten daha çok yer kaplayan olay
döviz kurlar›ndaki belirsizliktir. Hak-

s›z da say›lmaz. ‹flsizli¤in kayna¤›n›n dü-
flük kur oldu¤u ise bir gerçek. Belirsizli-
¤in yönü afla¤›ya do¤ru olunca imalat
sektörü s›k›nt›da, yerli yabanc› finans
sektörü ise tedirgin bir mutluluk içinde-
dir. 

Döviz kurlar›ndaki afla¤›ya do¤ru gidi-
flin uluslar aras› likidite bollu¤undan kay-
nakland›¤› ve bunun karfl›s›nda yap›lacak
bir fleyin olmad›¤›n›, imalat sektörünün
bafl›n›n çaresine bakmas› gerekti¤i verim-
lili¤ini art›rmas›, yüksek katma de¤erli
ürünler üretmesi vb tavsiyeler en yetkili
a¤›zlardan ifade edilmektedir. Döviz kur-
lar›n›n düflmesine getirilen aç›klamalar
do¤ru olmad›¤› gibi, ifl adamlar›m›za ya-
p›lan tavsiyeleri de küstahl›k olarak alg›l›-
yorum. Maliye/para politikas›n› iyi yöne-
temeyen yetkili a¤›zlar›n, diflini t›rna¤›na
takm›fl ihracat› 100 milyar dolara tafl›ma-
y› hedefleyen imalatç›lar›m›za bu tip tav-
siyelerde bulunmas›n› k›n›yorum.

Döviz kurlar›n›n düflmesi, Ülkemizi
yöneten Hükümetin Maliye politikas›n›n
bilinçli bir tercihidir.

Bir ülkede döviz kuru niye yükselir?
‹ki sebepten dolay›: Ülkenin mal ve hiz-
met al›m› için dövize ihtiyac› vard›r ve
yeterince ihraçl›k mal üretemedikleri için
döviz kurlar› yukar› do¤ru ç›kar. Bu du-
rum, iflin kitab›na uygun ve do¤al bir yol-
dur. Suni yol ise, ülkenin merkez bankas›
bilinçli biçimde dövize müdahale ederek
yüksek kurdan al›m yapar ve kurlar› yük-
sek tutar. Suni yolun gerçekleflebilmesi
ve sürdürülebilir olmas› için al›nan dövi-
zin uluslararas› piyasada de¤erlendirme
faizinin ülkedeki reel faizden yüksek ol-
mas› gerekir.

Bir ülke niçin suni yola baflvurur? Ül-
kenin ihracat› ithalat›ndan çok fazlad›r.
Maliye politikas› tutarl› ve bütçesi denge-
dedir. Döviz girifli yüksek oldu¤u için dö-
viz bollafl›r ve de¤eri düfler. Bu ise yurt
d›fl›na mal/hizmet satamamak demektir
Sonuç: iflsizlik ve fakirleflmedir. Halk›n›
düflünen bir hükümet/maliye (Merkez
bankas› de¤il) buna asla izin vermez.

Japonya y›llard›r suni yöntemle döviz
kurlar›n› yüksek tutmaktad›r. Bu sayede
ülkesinin lehine istihdam yaratabilmekte-
dir. Ayn› flekilde Çin de bu yola baflvura-
rak refah seviyesini h›zla yükseltmekte-
dir.

Bir ülkede döviz kurlar› niye düfler? ‹ki
sebepten dolay›: Ülkenin mal ve hizmet
al›m› için dövize ihtiyac› vard›r. Ancak bu
ihtiyaçtan çok daha fazla ülkeye döviz
girmektedir. Bu yol do¤al yoldur. Suni
yol ise, yabanc› sermaye/para piyasalar›-
na üstü kapal› kur garantisi ve yüksek re-
el faiz vermektir.

Cari aç›k veren bir ülkede döviz kurla-
r› neden düfler? Suni yol ile. Kur garanti-
si ve yüksek reel faiz vermek suretiyle ül-
keye s›cak para çekerek. Bir ülke s›cak
paraya niçin ihtiyaç duyar? fiayet bir ül-
kede maliye politikas› teknik olarak kötü
kurgulanm›fl ve kötü yönetiliyorsa, bütçe
müzmin flekilde aç›k veriyorsa, bütçe
aç›klar›n› kapatmak için Merkez Bankas›
kaynaklar› do¤rudan kullan›lam›yorsa,
yurt içi tasarruflar yetersizse, yurt d›fl› ta-
sarruflar› çekmek için yüksek faiz ve dü-
flük kur politikas› uygulanmak zorunda-
d›r. Bu ise s›cak para, düflük kur ve iflsiz-
lik demektir.

Maliye politikas›n› yönetemeyen hü-
kümetler ve ifl çevreleri Merkez Bankas›-
na bask› yaparak döviz almas›n› ya da fa-
iz düflürmesi konusunda ›srarc› olmakta-
d›rlar. Bu ise ekonomi politikas› aç›s›n-

dan tüm taraflar›n bindi¤i dal› kesmek ile
efl anlaml›d›r.

Merkez Bankas› faizinin anlam› nedir?
Temel anlam›, hükümetlerin maliye poli-
tikas›na verilen bir karne notudur. fiayet
bütçe aç›k veriyorsa, bütçe gelirleri bir
defal›k de¤il, istikrarl› flekilde art›yorsa,
harcamalarda keyfilik yok ise Merkez
Bankalar› hükümetleri ödüllendirir ve dü-
flük faiz aç›klar. Aksi durumda, faizler
yüksek kal›r. Faizlerin yüksek kalmas›
Merkez bankalar›n›n karar› de¤ildir. Hü-
kümetin uygulad›¤› bütçe politikas›n›n bir
sonucudur.

Merkez Bankas›n›n döviz almas›n›n
anlam› nedir? Ülkedeki ihracat fazlas›n-
dan kaynaklanan döviz fazlas›n›n ülkenin
aleyhine dönmemesi ve kurdaki düflüflün
ülke ekonomisine zarar vermemesi için
Merkez bankalar› devreye girer ve döviz
sat›n al›r. Ancak bu al›fl mutlaka dengele-
me al›fllar›d›r. Süpürme al›fllar› de¤il. Dö-
vizin yükselmesi ve düflmesi insan vücu-
dundaki tansiyona benzer. Yüksek tansi-
yon da düflük tansiyon da vücudu felç
eder. Merkez Bankalar› buna izin ver-
mez. Ayr›ca, faizi çok düflük kendi paras›
ile al›r dövizi al›r ve yüksek faizden yurt
d›fl›nda de¤erlendirir. Ülkemizde faizi
yüksek yerli para ile döviz al›nmas› ve
düflük faiz ile yurt d›fl›nda de¤erlendiril-
mesi Merkez Bankas›ndan talep edilmek-
tedir. Faiz düflsün diyenler ile Merkez
Bankas› döviz als›n diyenler mant›k hata-
s› yap›yorlar. ‹stekleri anlams›zd›r.

Anlaml› istek nedir? ‹steklerin anlam›
olabilmesi için öncelikle soruna anlaml›
teflhis koymak gerekir. Anlaml› teflhis, ül-
kemizde maliye politikas› iyi yönetilmedi-
¤inden döviz kurlar› birinci planda devlet
borçlanmalar›n› finanse edebilmek için
düflük tutulmaktad›r. Uluslar aras› baha-
ne bulmak anlams›zd›r. Dövize bu kadar
yüksek getiri sa¤layan bir ülkede dünya-
da k›yamet kopsa kurlar yükselmez. Büt-
çedeki baflar›l› performanslar gerçek de-
¤ildir. ‹stekler afla¤›daki gibi olursa, döviz
kurlar›, bu güne kadar oldu¤u gibi ülkeyi
soyduran bir araç olmaktan ç›kar refah›-
m›z› art›ran bir araç haline gelir.

1 Bütçe dengesi bir defal›k ifllemlerle
de¤il, istikrarl› gelir ile sa¤lanmal›d›r. Do-
layl› vergilerin oran› acilen % 40 civar›na
düflürülmelidir. Özellefltirme gelirleri ke-
sinlikle borcun mutlak manada düflmesin-
de kullan›lmal›d›r.

2 Faiz d›fl› fazla, borcun GSMH’ya
oran›n› düflürmeye de¤il, mutlak anlam-
da düflürmeye odaklanmal›d›r.

3 Ülkenin pasifi -uzun vadeli tasarruf-
lar›- en az özel kesim ve devletin yat›r›m
harcamalar›n› karfl›layacak seviyeye geti-
recek flekilde teflviklerle art›r›lmal›d›r.

4 Merkez Bankas› teknik olarak kötü
yönetilen maliye politikas›n›n payandas›
de¤il kontrolörü olmal›d›r. Yüksek reel
faizin maliye politikas›n›n kötü yönetildi-
¤ini gösteren karne notu oldu¤u unutul-
mamal›d›r.

5 Sosyal Güvenlik aç›¤› radikal biçim-
de düflürülmelidir.

6 Merkez Bankas›na döviz almas› için
yap›lan bask›lar›n, reel faizin yüksek, do-
lar/euro faizlerinin ise yurt d›fl›nda düflük
oldu¤u ortamda, anlams›z oldu¤u bilin-
melidir.

SSoonnuuçç oollaarraakk;;
Ülkemiz ekonomi aktörlerinden ve

hükümetten soruna ne do¤ru teflhis ne
de uygulama gelmektedir. Bu anlamda,
döviz kurlar› düflük gidecektir. Bir dolar
bir YTL olursa flafl›rmamak la-
z›m.(02.08.2007)

sefikcaliskan@hotmail.com
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BBirleflmifl Milletler Kalk›nma Progra-
m› (UNDP) Baflkan› Kemal Dervifl,
70’li y›llar›n sonunda hiç kimsenin

Türkiye’nin ihracat›n›n 2006 y›l›nda 100
milyar dolara ulaflaca¤›n› düflünemeye-
ce¤ini söyledi. Dervifl, “En az geliflmifl ül-
keler ve onlar›n aras›nda en zay›f olanla-
ra bakarken, do¤ru politikalar ve ulusla-
raras› destek ile 30–40 y›lda, zaaf ve yok-
sulluktan refaha ulaflabilece¤imizi bilme-
liyiz” dedi.

Dünya üzerindeki teknoloji ve kay-
naklar düflünüldü¤ünde, 2 milyar insa-
n›n yoksulluk içinde yaflamas› için hiçbir
neden bulunmad›¤›na dikkat çeken Der-
vifl, bu konudaki ulusal ve uluslararas›
engellerin 20 y›l içinde afl›labilmesi duru-
munda, en az geliflmifl ülkelerin çok iyi

kalk›nma düzeyleri yakalamas›n›n hiç de
zor olmad›¤›n› ifade etti. Dervifl, yoksul
ülkelerin kalk›nmas› için uluslararas› ve
ulusal özel sektörün deste¤ine ihtiyaç ol-
du¤unu, özel sektör faaliyetlerinin bu ül-
kelerdeki büyümenin motoru olmas› ge-
rekti¤ini söyledi. 

Dervifl, bunun yan› s›ra uluslararas›
sistemde oyunun kurallar›n›n en az gelifl-
mifl ülkelerin kalk›nmas›n› desteklemesi
gerekti¤ine vurgu yaparak, flu görüflleri
dile getirdi:“Burada katedece¤imiz çok
mesafe vard›r zira uluslararas› kurallar
güçlüler  taraf›ndan yap›lmaktad›r. Mü-
zakere gücü onlara aittir. Ticaret alan›na
bakarsak ikili müzakere pozisyonlar›na
geçti¤imizde güçlülerin kendi görüfllerini
dayatmalar› çok daha kolayd›r.”

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

Aygül AYTAÇ 

BBirçok Küçük ve Orta Ölçekli ‹fl-
letmenin (KOB‹) fark›nda ola-
rak ya da olmayarak Kurumsal

Sosyal Sorumluluk (KSS) faaliyet-
lerinde bulunduklar›n› gözlemleye-
bilmekteyiz. 

Günümüzde iflletmelerin  ku-
rumsal sosyal sorumluluk faaliyet-
lerini daha fazla ön plana ç›karma-
ya bafllam›flt›r. ‹flletmelerin baflar›
kazanmalar›nda sadece kendi iç
uyumunun yeterli olmad›¤›, ayn›
zamanda kuruluflun çevresiyle de
düzenli ve uyumlu iliflkilerin kurul-
mas› gerekti¤i anlafl›lm›flt›r. Kuru-
lufllar kazanç elde etmelerinin ya-
n›nda topluma karfl› da baz› sorum-
luluklar›n›n oldu¤unu fark etmeye
bafllam›flt›r. 

Peki, nedir bu kurumsal sosyal
sorumluluk ve neden giderek önem
kazanmaktad›r? ‹flletmelerin he-
men hemen hepsi kâr elde etme
amac›yla kurulurlar. Fakat bugün,
iflletmelerin kâr elde ederken çev-
relerini, toplumu da düflünmeleri,
bu düflüncelerini uygulayarak top-
luma katk›da bulunmalar› zorunlu-
luk haline gelmifltir. 

Kurulufllar›n art›k sadece ekono-
mik birer varl›k olarak de¤il, ayn›
zamanda sosyal bir kurulufl olarak
da de¤erlendirilmeye baflland›¤›n›
söyleyebiliriz.

‹flletmeler hem kârlar›n› art›r-
mada, hem de çevreleriyle iletiflim
kurma ve katk›da bulunma
aflamas›nda özellikle halkla ilifl-
kiler ve/veya müflteri iliflkileri
çal›flmalar›ndan faydalanmaktad›r.
Halkla iliflkiler ve/veya müflteri

iliflkilerinin gerçek anlam›yla uy-
guland›¤› iflletmelerde kurumsal
sosyal sorumluluk çal›flmalar›n›n
ifllevselli¤i stratejik öneme sahip
olmaktad›r.

Kurumsal sosyal sorumluluk
kampanyalar›n›, iflletmenin imaj›n›
art›rman›n ve müflteri sadakati sa¤-
laman›n en etkin yollar›ndan birisi
olarak sayabiliriz. Toplum, art›k,
sorumluluklar›n› yerine getirme
yönünde hiçbir çaba göstermeyen
iflletmelere karfl› her geçen gün
daha az tolerans tan›r hale gelmek-
tedir. Bu nedenle kurulufllar kendi
sosyal programlar›n› oluflturmak ve
gelifltirmek zorundad›r.

Bu konuda geçti¤imiz dönemler-
de yap›lm›fl ve baflar›yla sonuçlan-
m›fl iyi uygulamalar; kardelenler
projesi, 20 bin ö¤renciye emniyet
kemeri e¤itimi, küresel ayd›nlanma
projesi, Ay›fl›¤› projesi, sokakta ilk
ad›mlar projesi ve daha yüzler-
cesi…

Sonuç olarak; “meflgul bir ifllet-
meci olarak, flirketinizin uzun
vadeli rekabet gücünü ve sürek-
lili¤ini sa¤layabilirsiniz. Ayn›
zamanda müflterilerinize hizmet
ederek ve yeni müflteriler edinerek,
yeni ürünler ve hizmetler gelifl-
tirerek ve –her fleyden önemlisi–
kârl›l›¤› sürdürerek hedeflerinize
de ulaflabilirsiniz. 

Fakat bütün bunlara ulaflman›n
basamaklar›ndan birisinin de
kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerine verilecek önem ol-
du¤unu unutmamal›y›z…

Kârl›l›k m›? Sosyal sorumluluk mu?

SSeçimlerden zaferle ç›kan AKP'den
aday olan ekonomi dünyas›ndan
çok say›da isim milletvekili seçilir-

ken, CHP ve MHP'den seçime giren ün-
lü isimler umduklar›n› bulamad›. CHP
ve MHP'den aday olan ekonomi ile ilifl-
kili isimler listelerin en tepelerinde bu-
lunmad›klar› için s›n›rl› say›yla
TBMM'ye girebildi. MHP'den seçime
kat›lan eski SPK Baflkan› Do¤an Cans›z-
lar, eski ‹stanbul Defterdar› Kadir Boy
gibi ifl dünyas›n›n yak›ndan tan›d›¤›
isimler seçimlerden umdu¤unu bula-
mazken, Profesör Mithat Melen parti-
nin ekonomi alan›nda Meclis'e soktu¤u
en önemli isimlerden biri oldu. Bürok-
rasiden veya ifl dünyas›ndan gelen yeni
milletvekilleri flunlar: 

AKP 

Mehmet fiimflek: Dünyan›n en bü-

yük yat›r›m bankalar›ndan Merrill
Lynch'in Londra merkezinde baflekono-
mist olarak çal›fl›rken AKP yönetimi ta-
raf›ndan politikaya davet edildi ve Ga-
ziantep'ten milletvekili seçildi. Recep
Tayyip Erdo¤an'›n yeni kabinesinde
ekonomiden sorumlu devlet bakan› ol-
mas› bekleniyor. Uluslararas› piyasalar-
da tan›nan ve sayg›n bir ismi olan Meh-
met fiimflek uygulanmakta olan ekono-
mi politikas›nda mikro düzenlemeler
yap›lmas› gerekti¤ini savunuyor ve ifl-
sizlikle mücadele konusunda ad›m at›l-
mas› gerekti¤ini ifade ediyor. 

Zafer Ça¤layan: TOBB Baflkan Yar-
d›mc›s› ve Ankara Sanayi Odas› Baflka-
n› olarak girdi¤i politikada Ankara'dan
milletvekili seçildi. CHP Genel Baflkan›
Deniz Baykal'a kendi sözleriyle 'a¤abey'
diyecek kadar yak›n oldu¤unu söyleyen
Zafer Ça¤layan'›n yeni hükümette sana-

‹fl ve ekonomiden siyasete geçenler
SANDIKTAN iktidar olarak ç›kan AKP ifl ve ekonomi dünyas›n-

dan çok say›da yeni ismi Meclis'e getirdi. Seçimden umduÛu-
nu bulamayan CHP ve MHP'nin adaylar›n›n çoÛu ise alt s›ra-
larda yer ald›klar› için Meclis'e giremedi.

yi bakan› olmas›na kesin gözüyle bak›-
l›yor. 

Veysel Ero¤lu: Devlet Su ‹flleri Genel
Müdürü olan Ero¤lu'nun da Türkiye'de
son dönemde önemini art›ran su soru-
nunun çözümü konusunda katk› yapa-
ca¤› öne sürülüyor. 

‹brahim Mete Do¤ruer: Sermay Pi-
yasas› Kurulu üyesi. Lütfi Elvan: Devlet
Planlama Teflkilat› Müsteflar Yard›mc›-
s›. Cevdet Y›lmaz: Devlet Planlama Tefl-
kilat› AB Genel Müdürü. Kutbettin Ar-
zu: Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas›
Baflkan›. Malatya Ticaret ve Sanayi
Odas› Baflkan›. Tu¤rul Yemiflçi: ‹zmir
Ticaret Borsas› ve VOB Baflkan›. 

Mehmet Yüksel: Denizli Ticaret
Odas› Baflkan›. Abdülkadir Akgül: Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefa-
let Koop. Birlikleri Merkez Birli¤i Bafl-
kan›. Mustafa Kabakc›: Konya Ticaret
Odas› Meclis Baflkan›. Ali Bayramo¤lu:
MÜS‹AD eski Baflkan›, Prenses Çay. Ta-
hir Öztürk: fiarkgaz. Zülfükar ‹zol: ‹zol
Petrol. 

CCHHPP 

Faik Öztrak: Esmi Hazine Müsteflar›
olan Öztrak CHP'nin ekonomi kurmay-
lar› aras›nda önde gelen isimlerden bi-
ri. CHP seçimlerde baflar› kazan›p hü-
kümet orta¤› olsayd› ekonomiden so-
rumlu bakanl›klardan birinin bafl›na
geçecekti. 

‹lhan Kesici: Demirel ailesinin dama-
d› olan DPT eski Müsteflar› ‹lhan Kesici
bürokraside geçen y›llar› nedeniyle
devleti ve ekonomi bürokrasisini iyi ta-

n›yor. Kesici sa¤ görüfllü bir politikac›
olmas›na ra¤men Türkiye'nin bugünkü
durumunu '1920 Türkiyesi'ne benzetti-
¤i ve ülkeyi içinde bulundu¤u bu kötü
durumdan Atatürk'ün partisinin kurta-
raca¤›n› düflündü¤ü için CHP'den poli-
tikaya girdi¤ini söylemiflti. 

Dervifl Günday: 16 y›ld›r yürüttü¤ü
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfede-
rasyonu ile Türkiye Otomobilciler ve
fiöforler Federasyonu Baflkanl›¤› görev-
lerini politikaya girmek için b›rakan
Günday, son dönemde AKP iktidar›yla
yo¤un mücadele içine girmiflti. Dervifl
Günday yönetiminde bulundu¤u örgüt-
lerin gelir kayna¤›n› kurutmaya çal›flt›-
¤›n› öne sürdü¤ü AKP ile yürüttü¤ü
macadele sonras› CHP'den gelen davet
üzerine politikaya girmiflti. Mehmet Ali
Susam: ‹zmir Esnaf ve Sanatkârlar
Odalar› Birli¤i Baflkan› olan Susam bü-
yük ma¤azalara ve hipermarketlere
karfl› verdi¤i mücadeleyle tan›n›yor.
Hüsnü Çöllü: Deniz Ticaret Odas› An-
talya fiube Baflkan›. 

MHP 

Prof. Mithat Melen: Eski baflbakan-
lardan ve milli savunma bakanlar›ndan
Ferit Melen'in o¤lu olan iktisat profesö-
rü Mithat Melen uzun y›llar Devlet
Planlama Teflkilat›'nda (DPT) ve
OECD'de (Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›n-
ma Örgütü) çal›flm›flt›. Melen geçen se-
çimde seçilecek miktarda oy almas›na
ra¤men partisi baraj› geçemedi¤i için
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gire-
memiflti.

“Uluslararas› kurallar› 
güçlü ülkeler koyuyor”

OOSB Üst Kuruluflu Baflkan› Bülent Koflmaz
görevinden ayr›ld›. Koflmaz’›n yerine Bursa
Ticaret ve Sanayi Odas› OSB Baflkan Yar-

d›mc›s› Mahmut Y›lmaz seçildi. Manisa OSB’den
yap›lan aç›klamada, Koflmaz’›n Manisa Ticaret ve
Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ve OSB
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, TOBB Yönetim Kuru-
lu Baflkan Vekilli¤i gibi görevleri nedeniyle OSB
Üst Kuruluflu Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevin-
den ayr›ld›¤› bildirildi. Koflmaz’›n yerine Bursa
Ticaret ve Sanayi Odas› OSB Baflkan Yard›mc›s›
Mahmut Y›lmaz seçildi.

OSBÜK’de Korkmaz’›n yerine Y›lmaz

“Zaman bal›k vermek ya da bal›k tutmay› öÛretmekle yetinmeyip,  
bal›k endüstrisinde devrim yaratana kadar çal›flma zaman›”
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DDemokrasi için ço¤unlu¤un ira-
desine ve egemenli¤ine vurgu
yapan çeflitli tan›mlar yap›l-

m›flt›r. Ben de flöyle bir tan›mlama
ile yaz›ma bafll›yorum: “demokrasi,
maliyetlere katlanarak nicelikten ni-
teli¤e yap›lan bir yolculuktur.” Nice-
likten kastetti¤im halk ço¤unlu¤udur,
nitelikten kastetti¤im ise halk›n ya-
flam kalitesi ve bu kalitenin toplumu
dünyadaki milletler aras›nda getirdi¤i
seviyedir. E¤itim gibi, sosyal ve kül-
türel alanlar gibi nitel de¤iflimler çok
uzun vade gerektirmektedir. Mesela
çok fazla okuyan bir toplum olmad›-
¤›m›z› tüm istatistikler göstermekte-
dir. Kitap okuma oranlar›m›z konu-
sunda baz› ülkelerle yap›lan k›yasla-
malarda dramatik sonuçlar ortaya
ç›kmaktad›r. Okuyan bir toplum ol-
mam›z belki çok uzun vadeli bir de¤i-
flim gerektirmektedir. E¤itimle, sos-
yal ve kültürel alanlarla ilgili sorunlar›
konunun uzmanlar›na b›rakarak biz
ekonomik alanda ne gibi de¤ifliklikle-
rin yap›labilece¤i konusunda kafa yo-
ral›m. Çünkü ekonomik alanda k›sa,
orta ve uzun vadede çok fazla politi-
ka üretilebilecektir.

Milletimiz 22 Temmuzda AKP’ye
niteliksel de¤ifliklikleri gerçeklefltirme
f›rsat›n› tekrar vermifltir. Bence bu
sonuç büyük bir f›rsatt›r. Art›k geri-
limlerden uzak bir flekilde kalitenin
art›r›lmas› için herkes üzerine düfleni
yapmal›d›r. Bu yaz›mda KOB‹’leri de
çok yak›ndan ilgilendiren makro ikti-
sat - mikro iktisat ay›r›m› konusunu
de¤erlendirece¤im.

Bu de¤erlendirmeyi yapma ama-
c›m seçim sonras›nda baz› siyasetçi-
lerin 59. hükümet döneminde mak-
ro dengelerin düzeltildi¤ini, mikro
dengelerin biraz ihmal edildi¤ini, 60.
hükümet döneminde art›k mikro
dengelere önem verilece¤ini beyan
etmelerinden kaynaklanmaktad›r.
Biz de KOB‹’ler olarak mikro iktisa-
d›n kapsam›na girdi¤imiz için ihmal
edilen kesimler aras›nda kald›k. 60.
hükümet döneminde önem verilen
kesim olmay› ümit ediyoruz. 

Önce teknik olarak konuyu aç›kl›-
¤a kavufltural›m;

En genel anlamda makro iktisat
ekonominin bütün olarak iflleyifliyle
ilgiliyken, mikro iktisat bütünü mey-
dana getiren birimleri incelemekte-
dir. Örne¤in bütçe dengesi, borçlan-
ma, cari aç›k, döviz kuru, enflasyon
gibi genel konularla ilgili incelemeler
yapmak makro iktisad›n alan›na gir-
mektedir. Üreticiler, tüketiciler ve pi-
yasalar ise mikro iktisad›n ana bafll›k-
lar›d›r. ‹ki iktisat alan›ndan bir tane-
sinde ortaya ç›kan veri di¤er alan›
çok yak›ndan etkilemektedir. Genel-
de iktisatç›lar flu soruyu kendi kendi-
lerine sorarlar: “mikro iktisat bir eko-
nomideki birimlerle, makro iktisat ise
bu birimlerin meydana getirdi¤i bü-
tünle meflgul oldu¤una göre ve bütü-
nü de parçalar›ndan ay›rmak müm-
kün olmad›¤›na göre böyle bir ikili

ay›r›m anlams›z de¤il mi”? ‹ktisatç›lar
bu soruya bir bilim adam› a¤›rl›¤›yla
yaklaflarak flöyle cevap verirler: “Ba-
z› analizler ve soyutlamalar yapmak
için bu ay›r›m› yapmam›z gereklidir.”

Do¤al olarak KOB‹ sahiplerinin
ya da yöneticilerinin çok fazla soyut-
lamalar yapma ve teoriler üretme
lüksü yoktur. Onlar iflletme fonksi-
yonlar›n› sa¤l›kl› olarak devam ettir-
me peflindedir. Yat›r›m yapar, ham-
madde sat›n al›r, üretir, personel is-
tihdam eder, yurtiçine ya da yurtd›fl›-
na satar, bir yandan borcuyla bo¤u-
flurken di¤er yandan devlete vergisini
ödemeye çal›fl›r. Gelir ve kurumlar
vergisi gibi do¤rudan vergi ödeme
gücü yoksa bile ödedi¤i dolayl› vergi-
lerle kamuya ciddi vergi geliri sa¤lar.

‹ster makro iktisat aç›s›ndan yak-
laflal›m ister mikro iktisat aç›s›ndan…
‹htiyaçlar›m›z devam etti¤i sürece bu
ihtiyac› karfl›lamak zorunday›z. ‹hti-
yac›m›z› karfl›layacak ürünleri ya ithal
ederiz ya da yurtiçinde üretiriz. Baz›
ürünleri ithal etmemiz zorunludur ya
da içeride üretmekten daha mant›kl›-
d›r. Ama ürün ithal etmemiz için de
sa¤l›kl› bir gelir seviyemizin olmas›
gerekir. Görüldü¤ü gibi bütün yollar
üretime ç›k›yor. E¤er refah toplumu
olmak istiyorsak, hayat standard›m›-
z›n yüksek olmas›n› istiyorsak üretim
ve istihdam› teflvik etmek zorunda-
y›z. 

K›saca makro dengeleri sa¤lad›k-
tan sonra mikro dengeler üzerinde
durmak konusunda samimi görüfl be-
lirten yöneticilerimize bu s›ralaman›n
yanl›fl oldu¤unu ben de samimiyetle
ifade etmek istiyorum. Çünkü iktisat-
ta denge, bir süreklilik ve kararl›l›k
ifade eder. Hatta de¤iflime yol aça-
cak bask›lar›n bile olmamas› gerekir
ki iktisadi sistem denge halinde ol-
sun. ABD gayrimenkul piyasas›ndaki
çok küçük dalgalanma bile baflar›l›
bir seçim süreci yaflayan ekonomimi-
zi olumsuz etkiledi. Bu tip dalgalan-
malar yüzünden makro ekonomi
gündemimizi doldurursa s›ra mikro
dengelere asla gelmez. Kald› ki ge-
çen y›l 6 ayl›k dönemde fazla veren
bütçemiz 2007 y›l› ayn› döneminde
aç›k vermifltir. Bütçe konusu makro
ekonomi ile ilgilidir. Dolay›s›yla büt-
çemiz aç›k verdi, s›ran› bekle flu anda
mikro ekonomi ile ilgilenemeyiz der-
sek çal›flarak, vergi ödeyerek, katma
de¤er yaratarak bütçe aç›¤›n› kapata-
cak olan üreticileri ve KOB‹’leri ih-
mal etmifl oluruz.

‹ktisat hocam›z mikro kelimesinin
küçük makro kelimesinin ise büyük
demek oldu¤unu belirttikten sonra
sak›n mikro iktisad›n daha az önemli
oldu¤u sonucu ç›karmay›n demiflti.
Bence en önemli konu ülkenin üre-
tim kapasitesini art›rmakt›r; üreticile-
rin önündeki engelleri kald›rmakt›r;
istihdam› art›rmakt›r; geliri art›rmak-
t›r; refah› art›rmakt›r. Bunu da den-
geli bir flekilde da¤›tmakt›r.

KOB‹’lerin penceresinden manzara...

Abdullah ÇÖRTÜ
acortu@hotmail.com

Koskoca makro dengeler düzeldi, 
s›ra küçücük mikro dengelerde…

AArd›nda 35 y›ll›k bir baflar› öyküsü
olan Kozano¤lu Kozmaksan Ltd.fiti,
hidrolik ve otomotiv sektöründe yeni

pazarlar ve ar-ge at›l›-
m›na devam ediyor. 

1972 y›l›nda Ankara
Ata Sanayi Bölgesinde
kurulan ve ilk olarak
Türkiye’nin yeniden
yap›lanmas› ile baflla-
yan flantiyeleflme döne-
minde, Türkiye’de
kamyon sektörünü ve
bununla beraber dam-
perli kamyonlara duyu-
lan ihtiyaca yönelen firma, bu potansiyeli
de¤erlendirerek inflaat kamyonlar›n›n
damper pompas›n› üretmeye bafllam›fl.

Firman›n sat›fl ve pazarlama sorumlusu
Erdinç Kozano¤lu, damper pompalar›na
ilave olarak yavru flanz›man veya damper
flanz›man› olarak adland›r›lan “P.T.O” üre-
timine de 1980 y›l›ndan itibaren Ostim’de
h›z verdiklerini söyledi. 

Bir y›ld›r ASO 1. Organize Sanayi Böl-
gesinde 2500 metrekare kapal› alan üze-
rinde toplam 5 bin metrekarelik alanda
kurulu fabrikada üretime devam eden fir-
ma her çeflit ticari araç ve araç üstü tak›m,
mobil hidrolik üst yap› uygulamalar› için;
yavru flanz›manlar (PTO), ara flanz›man-
lar ( Split - Shaft PTO ), hidrolik diflli
pompalar, pistonlu pompalar, kontrol
valfleri ve buna ba¤l› yard›mc› hidrolik ve
pnomatik ekipmanlar›n›n üretimine de-
vam ediyor. Kozano¤lu, KOZMAKSAN fir-
mas›n›n ürün çeflitleri, gelece¤e yönelik
projeleri ve hedeflerini anlatt›:

“Ürünlerimiz a¤›rl›kl› olarak damperli
ve dorse damperli kamyonlarda, çöp kam-
yonlar›nda, vidanjörlerde, kar küreme
araçlar›nda, yol süpürme araçlar›nda,
akaryak›t tankerlerinde, asfalt ve tuz ser-
me araçlar›nda, mobil hidrolik araç üstü
vinçlerde, rampal› araç çekicilerinde, kan-
cal› yükleyicilerde, sepetli platformlarda,
çift katl› oto tafl›y›c›lar›nda, ‹tfaiye araçla-
r›nda ve kombine kanal açma araçlar›nda
kullan›lmaktad›r. 2007 y›l›n›n bafl›ndan

itibaren Beton Pompalar› ve Beton Mikser
kamyonlar› için de PTO üretimine baflla-
yan firmam›z ve ürünlerimiz ilk olarak

1998 y›l›nda daha son-
ra 2000 y›l›nda ISO
9001/2000 sertifikas›
ile gerek yurt içinde
gerekse yurt d›fl›nda
kalitesini belgelendir-
mifltir. Ortado¤u, Afri-
ka, Orta Asya ve Avru-
pa ülkelerine gerçek-
lefltirmekte oldu¤u-
muz ihracat politika-
m›za göre ‹ngiltere

baflta olmak üzere, Birleflik Arap Emirlik-
leri, ‹ran ve Cezayir’e vermifl oldu¤umuz
bayiliklerin yan› s›ra, ileride Asya ve Ame-
rika’y› da kapsayacak flekilde geniflletmek
istiyoruz. Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda, res-
mi, özel, kamu kurum ve kurulufllar›nda
özellikle aran›lan marka olan firmam›z bu
çal›flma disiplini ve azmiyle kalitesini da-
ha da ileriye tafl›ma inanc›ndad›r. Üretmifl
oldu¤umuz ürünler kullan›m alanlar›na
göre yüksek önem arz etti¤inden dolay›
ucuz ve kalitesi düflük hammadde kullan-
ma gibi bir lüksümüz yok. Kullanan mes-
lektafl firmalarda ya giderek küçülmekte
ya da piyasadan birden silinmektedir. Biz
de bunlar› görüp kendimize ona göre bir
hedef ve hareket tarz› belirlemekteyiz. Ar-
Ge faaliyetleriyle de piyasaya devaml› ye-
ni ürünler sunan firmam›z yeni fabrika-
s›nda ar-ge ve kalite kontrole daha çok
önem vermektedir. fiu ana kadar KOS-
GEB’den farkl› projeler için destekler al-
d›k. Bunlar fuar, eleman, yeni ürün gelifl-
tirme gibi desteklerdi. fiu an TÜB‹TAK’›n
verdi¤i desteklerle ilgili görüflmelerimiz
devam ediyor.Bu desteklerin de firmam›-
za olumlu katk›s› oldu¤u düflüncesinde-
yiz. Türk ekonomisi’nin flu ana kadar gidi-
fli çok iyi düzeydeydi. Genel seçimlerle il-
gili olarak piyasa haliyle etkilendi. Dolar
kurunun da afl›r› flekilde düflmesi biz ve
bizim gibi ihracat yapan firmalar› olum-
suz yönde etkiliyor. Ümit ediyoruz ki istik-
rar› tüm Türkiye olarak yakalar›z.”

KOZMAKSAN’da yeni 
ürün yeni pazar ata¤›

OOstim’de Anadolu’nun geleneksel
mutfak lezzetini tafl›yan yeni bir
lokanta daha aç›ld›. 

Al›nteri Bulvar› üzerinde faaliyete
geçen BA⁄ EV‹ ET LOKANTASI be¤eni
kazand›.   . 

2000 metrekare aç›k ve kapal› alan
üzerinde kurulu olan tesiste gerek
çevre düzeninin yeflilli¤i gerekse
tamam› ahflap olan dekorasyonu köy

ortam›n› ça¤r›flt›r›yor. 
‹flletme sahipleri do¤al mekân›,

güler yüzle personel ve özel yeflil
servisleri ile fark yaratmaya
çal›flt›klar›n› söylediler. Özel ikram ve
çocuklara yönelik oyun park›
uygulamas› ile hizmet veren lokanta
pazar günleri aç›k büfe köy kahvalt›s›
ile müflteri memnuniyetini
pekifltirmeyi baflar›yor.

Ba¤evi, Anadolu’ya
aç›lan lezzet kap›s›
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KKOB‹’lerimize balkan pazar› için
tan›t›m f›rsat›. Orta Anadolu Ma-
kine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar›

Birli¤i, makine sektöründe düzenle-
nen Plovdiv 63. Uluslararas› Teknik
Fuar›’na bu y›l ikinci kez Milli Kat›l›m
Organizasyonu gerçeklefltirecek.

Orta Anadolu Makine ve Aksamlar›
‹hracatç›lar› Birli¤i’nden yap›lan aç›k-
lamaya göre, Plovdiv flehrinde 24–29
Eylül 2007 tarihleri aras›nda düzenle-
necek fuar›n gerek Balkanlara gerekse
Avrupa pazar›na ulaflmak aç›s›ndan
büyük önem arz ediyor. 

2007 y›l› itibari ile AB'ye üye olan
ve uyum çal›flmalar› kapsam›nda kul-
lan›lmak üzere önümüzdeki üç y›l içe-
risinde, AB taraf›ndan 2,4 milyar Euro
tahsis edilmifl olan Bulgaristan'a ihra-
cat›m›z›n süreklili¤inin sa¤lanmas›
aç›s›ndan firmalar›n bu fuara kat›lma-
s›nda büyük yarar görüldü¤ü ifade
edildi. 

Aç›klamada, fuara 2006 y›l›nda 76

firma ve 6 kurumun 2.087 metrekare-
lik alanda kat›l›m gerçeklefltirdi¤i vur-
guland›. Türk Makine sektörünün flu
ana kadar gerçeklefltirmifl oldu¤u en
büyük ve en etkin organizasyonlar›n-
dan biri oldu¤u belirtilen fuar için kâr
amac› güdülmeyip, kat›l›mc› firmalara
mümkün olan en düflük maliyetlerin
yans›t›laca¤› kaydedildi. Fuara kat›l›m
için metrekare fiyat› 280 Euro olarak
belirlendi. Kat›lan firmalar›n yurt d›fl›
fuar kat›l›mlar›na sa¤lanan teflvikler-
den yararland›r›laca¤› aç›kland›. Milli
Kat›l›m organizasyonu ile kat›lmak is-
teyenlerin en geç 20 Temmuza kadar
afla¤›da iletiflim bilgileri verilmifl
kiflilere ulaflmalar› istendi.

‹‹llggiillii KKiiflfliilleerr:: Orta Anadolu ‹hracatç›
Birlikleri Genel Sekreterli¤i (OAIB)

Tan›t›m Organizasyon ve Yay›n
fiubesi

Faks No: (0312) 447 01 80
Telefon No : (0312) 447 27 40
E-mail : oaib-pr@dtm.gov.tr 

PLOVD‹V Teknik Fuar›’na davet!..

HH
er toplant›ya iyi ni-
yetle bafllan›r, ama
ço¤u zaman çok

uzun süren ve bir fley hal-
lolmadan belki de tart›fl-
mayla biten toplant›lar in-
san› bezdirir. ‹yilefltirmek
için baz› tedbirler denemifl
olabilirsiniz. Toplant› sü-
resini k›s›tlamak gibi, bir
toplant› yöneticisi belirle-
mek gibi, toplant› notu tu-
tulmas›n› sa¤lamak gibi… Bunlar bir
dereceye kadar faydal› olsa da, hastal›-
¤›n kökünü temizlemekten uzak kal-
maktad›r. Oysaki ifl sahipleri ve yöneti-
cilerin, iflletmeyi ilerletmek için sahip
olduklar› en harika araçlardan biridir
toplant›lar. Temel prensiplere uyulursa
tabii…

Gelin öncelikle hedefi belirleyelim.
Baflar›l› bir toplant›n›n tan›m› nedir?
Toplant›y› yapmadan önceki hayat›m›z-
la toplant›y› yapt›ktan sonraki hayat›m›-
z›n farkl› (daha iyiye do¤ru ilerlemifl) ol-
mas›n› istiyoruz, de¤il mi? Hemfikirse-
niz, toplant› verimi için bir sonraki
ad›mda yapacaklar›n›z flunlar olmal›:

1- Önce bu farkl›l›¤›n ne olmas›n› is-
tedi¤imizi tan›mlamam›z gerek. Toplan-
t›n›n hedefi nedir? Bu, toplant›ya kat›la-
cak olanlar›n flirket içindeki seviyesine
ba¤l› olmakla beraber, bir KOB‹’de her
hafta her ay ifllerin gidiflat›n› iyilefltir-
mek için yap›lan ifl gelifltirme toplant›la-
r›ndan bahsediyorsak, esasen baflar›l›
bir toplant›n›n tek bir ana konusu olma-
l›. Basit tutulmal›, bir oturumda bir bü-
yük konu ele al›nmal› ve ona odaklan›l-
mal›. Örne¤in, tahsilâtlar›m›z›n gecik-
mesinde kendi hatalar›m›z› tespit etmek
ve önlemler belirlemek... Yeni ürünü-
müzü piyasaya sürerken izlenmesi gere-
ken tan›t›m plan›… Tüm meseleler bir
seferde çözülmeye çal›fl›lmamal›. Ayn›
toplant› süresi içinde hem sat›fllardaki
düflüfl, hem çal›flan sorunlar›, hem yeni
ortakl›k teklifinin analizi ele al›nmamal›.
Neden mi?

2- ‹nsanlar›n toplant›ya iyi bir haz›r-
l›k yaparak gelebilmeleri için. Evet ve-
rimli bir toplant›n›n en temel prensiple-
rinden biri budur, toplant›ya haz›rl›k ya-

parak gelmek. ‹yi bir haz›rl›k için de bir
anda bir konuya odaklan›lmal›. Ço¤u
zaman bu zaman kayb› olarak görülür,
toplant› s›ras›nda nas›lsa konuflaca¤›z
denir. Ama üzerinde düflünmeden ge-
lindi¤inde, çok fazla gereksiz detaya
girmek kaç›n›lmaz olur. Bu haz›rl›¤a
özel önem verin, çal›flanlar›n›zdan ör-
ne¤in 1 saatlik bir zaman› bu haz›rl›k
için ay›rmalar›n› önerin, bunun önemini
vurgulay›n ve arkas›nda olun. Haz›rl›¤›
kolaylaflt›rmak için yap›lacak fley ise..

3- Yaz›l› bir gündem… Yine önemli
bir temel prensip; toplant› öncesinde
(ama 5 dk, öncesinde de¤il, en geç 1
gün önceden) toplant› hedefini ve yaz›l›
bir gündemi kat›l›mc›lara gönderin, var-
sa eklemek istedikleri konular, onu da
yine toplant› öncesinde bildirmelerini
isteyin. Toplant› öncesi ne çok erken
ne çok geç olmal›. Haz›rl›¤a imkân ta-
n›yacak kadar bir zaman. Yaz›l› bir gün-
demin en faydal› taraf›, kiflileri haz›rl›¤›
da yaz›l› olarak, böylece daha ciddi ve
odakl› yapmaya yönlendirmesidir. Peki,
yaz›l› gündemi kim yapacak?

4- Elbette bir toplant› baflkan›, ya da
lideri. Yöneticisi demek istemedim, çün-
kü o zaman mekanik bir görev gibi gö-
rünebilirdi. Her toplant›da, toplant›y› is-
tenen sonuca yönlendirmekten sorumlu
bir yönetici lider olmal› ve yaz›l› günde-
mi de o haz›rlamal›. Toplant› oda¤›n› ve
disiplinini korumak her zaman liderin
görevidir. 

5- Toplant› sonras›nda ilerleme kay-
detmek için bir baflka temel prensip,
üzerinde anlafl›lan konular›n yaz›l› ola-
rak kayda geçmesi yani toplant› notlar›-
n›n tutulmas›d›r. Fakat bence her kat›-
l›mc› notlar› kendi sorumluluklar› aç›s›n-
dan yaz›ya geçirip lidere iletmeli. Böyle-

ce bir sonraki toplan-
t›ya dek yap›lacak
olanlar somut olmal›,
toplant› notu yazma
ifli bir angarya de¤il,
bilakis bir hareket
plan› havas›nda ol-
mal›. Ayr›ca k›sa ve
basit tutulmal›.
6- Toplant› neticesin-
de, üzerinde hemfikir
olunan konunun ha-

yata geçirilmesi ile ilgili sonradan yaz›l›
bir plan haz›rlamak da elzemdir. Bir so-
run çözüme kavuflturulduktan sonra ar-
t›k bunun bir daha ortaya ç›kmamas›
için br sistem mi yazmak gerekiyor, ye-
ni bir davran›fl yöntemimi gerekiyor,
farkl› bir yol mu tutmak gerekiyor, bun-
lar yaz›l› olarak plana dökülmeli ve son-
raki toplant›larda da bu plan›n uygulan›-
fl› lider ve çal›flan(lar) taraf›ndan takip
edilmeli.

Tabii ki tüm bunlar› yapabilmek
için herkesin belirlenen toplant› zama-
n›na sad›k kalmas› ve yüksek öncelik
vermesini temin etmek gerek. Özellik-
le periyodik yap›lan toplant›lar, acil
ama önemsiz ifllere kurban
edilebiliyor. fiunu çok duyuyorum:
Toplant› yapmak istiyoruz ama her-
kesin baflka iflleri ç›k›yor. Bu bir tutum
sorunudur ve bunun önüne geçmek
üzere sadece bu konuda bir toplant›
yapman›z› öneririm. Lider ve toplant›
kat›l›mc›lar› bu temel prensipleri ne
kadar benimser ve uygularlarsa ifllet-
meniz o derece ilerleme kaydeder. Bir
KOB‹ olman›z bu disiplini sa¤-
layamayaca¤›n›z anlam›na gelmez. 

Özgür Kaflifler’de ifl sahiplerine
haftada 5 saati ifl gelifltirmeye, yani
stratejik çal›flmaya ay›rmalar›n›
öneririz. Büyümenin yolu buradan
geçiyor. Düflünmeye vakit ay›rmak…
‹flletmenizde yap›lan periyodik top-
lant›lar›n amac› da bu olmal›: Haber
paylafl›m› için de¤il, iflletmenize iler-
leme kaydettirmek için toplant›
yap›n›z. 

Sorular›n›z/yorumlar›n›z için her
zaman oldu¤u gibi e-posta adresim:
subegum@ozgurkasifler.com

Subegüm BULUT

‹mdat! Toplant› da ifle yaram›yor, 
Toplant›s›z da olmuyor!

Özgür Kaflifler Yönetici Ortak / subegum@ozgurkasifler.com

OO
stim OSB üyesi
olan ve 1986 y›l›n-
da Yi¤it Torna

ad›yla faaliyete bafllayan
Y‹⁄‹T ÇEL‹K, 1995 y›l›-
na kadar torna iflleri ve
yedek parça imalat iflleri
yapt›. 1995 y›l›nda çelik
sektörüne ad›m atan Y‹-
⁄‹T ÇEL‹K, 1995 y›l›n-
dan bu yana çelik sektö-
ründe hizmet veriyor. 

fiirket Müdürü S›tk›
Yi¤it, “Müflterilerimize
daha iyi hizmet verebil-
mek amac› ile; bol çeflit
ve kaliteli malzeme, h›z-
l› kesim servisi ve kusur-
suz hizmet anlay›fl› ile
en iyisini yapmaya özen
gösteriyoruz” dedi. 

Firman›n ürün yelpa-
zesinden Cemtafl- Asil
Çelik, ‹malat Çelikleri,
Transmisyon Milleri,Çe-
lik Çekme Borular›, Alt›-
köfle- Kare ve Lamalar,
Sekmantasyon ve Islah
Çelikleri, Genifl Plat›na-
lar gibi çeflitler bulunu-
yor. 

Çelik sektöründe sa-
nayinin geliflmesi ile bir-
likte kalite de geliflti¤ini
söyleyen Yi¤it, firma
olarak belirli imalatç›
veya ithalatç› firmalarla
ifl birli¤i içinde müflteri-
lerinin istedi¤i malze-
meleri istenen kalitede
tedarik ederek müflteri-
lerine sunduklar›n› be-
lirtiyor. Yi¤it, KOB‹ des-
teklerinin önemli oldu-
¤un vurgularken, “Biz
birçok kez KOB‹ kredisi
kulland›k ve ihtiyaç duy-
dukça kullanmaya de-
vam edece¤iz. Hedefi-
miz iç pazardaki pa-
y›m›z› art›rmak, hizmet
kalitemizi yükseltmek
ve kurusallaflmakt›r”
diye konufltu. 

Y‹⁄‹T ÇEL‹K
kurumsallaflmak
istiyor
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Veli SARITOPRAK
TTÜÜSS‹‹AAVV YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann››

‹kinci AKP hükümetini bekleyen sorunlar
Seçimler hay›rl›s› ile bitti. Ve milli irade te-

celli etti. Türkiye bir demokrasi s›nav›n› daha
kazas›z belas›z atlatt›. Yüce parlamentoya se-
çilen tüm vekilleri; parlamentoya yeniden gi-
ren MHP’yi ve özellikle seçimde büyük baflar›
gösteren AKP’yi kutluyor ve baflar›lar diliyo-
ruz. CHP bu seçimde umdu¤unu bulamad›.
CHP ve Baykal ‘› da kutluyoruz.

Hz. Mevlana ‘n›n dedi¤i gibi “ düne ait
fleyler dünde kald› canca¤›z›m. Art›k yeni yeni
fleyler söylemek laz›m. “ Türkiye art›k dünle
u¤raflmamal›, dünü tart›flmamal› ve önüne
bakmal›d›r. Türkiye’nin önünde da¤ gibi y›¤›l-
m›fl problemler vard›r. Çözüm bekleyen, nefl-
ter bekleyen iç ve d›fl sorunlar vard›r. Bu par-
lamento vekili ile hükümeti ile, muhalefeti ile
ateflten bir gömlek giymifltir. D›fl politikadaki
geliflmeler, ekonomideki k›rm›z› çizgiler, sos-
yal sorunlar hem muhalefeti hem de özellikle
iktidar› yakacakt›r. Bunlar›n aras›nda iflsizlik,
esnaf›n ve emeklinin durumu, s›cak para gün-
demin ilk s›ras›n› iflgal etmektedir.

Seçim sonras› oluflacak ikinci AKP hükü-
metini en çok u¤raflt›racak olan konular›n ba-
fl›nda iflsizlik geliyor. Çünkü iflsizlik hükümet-
lerin hep bafl›n› a¤r›tm›fl, siyasi partilerin kor-
kulu rüyas› olagelmifltir. Özellikle son 4,5 y›l-
d›r devaml› zenginleflti¤imiz söylenmifl, öte
yandan iflsizlik oran› da devaml› yükselmifltir.
Türkiye ‹statistik Kurumu ( TÜ‹K ) iflsizlik
oranlar›n› maksimum %10’larda göstermifl
ancak gerçekte iflsizlik oran›n›n % 20’lerde
seyretti¤i, her 5 kifliden 1 inin iflsiz oldu¤u
gerçe¤i gözden kaç›r›lm›flt›r. Türkiye’de iflsiz-
lik giderek kronikleflmekte, 5 milyonun üze-
rindeki iflsizin % 35 – 40 › bir y›ldan uzun sü-
redir ifl aramaktad›r.

Yeni hükümeti bekleyen di¤er bir gündem
maddesi de iflçi, memur ve ba¤-kur emeklile-
rinin periflan durumlar› ile kan a¤layan esna-
f›n s›k›nt›lar› olacakt›r. Yap›lan bir araflt›rma-
ya göre Ba¤-kur emeklisi her ay›n 11 günü
aç, SSK emekli ayl›¤› 24 günlük harcamas›na
zor yetmekte, memur emeklisi ise açl›k s›n›-
r›nda yaflamakta, 15 milyon kifli  yoksulluk s›-
n›r›nda mücadele vermektedir.

Yaklafl›k 4 milyon esnaf, yeni hükümetten
köklü düzenlemeler beklemektedirler. Son
4,5 y›ld›r karfl›l›ks›z protesto edilen senet sa-
y›s› % 204, bankalardan dönen karfl›l›ks›z çek
say›s› % 102 artm›fl, esnaf kendi ya¤› ile kav-
rulmaya çal›flm›fl. Piyasalar suyu çekilmifl de-
reye dönmüfl, esnaf siftah etmeden dükkân
aç›p kapatm›flt›r.

Emanet para olarak ta adland›r›lan s›cak
para büyük bir sorun. 2002 Aral›k ay›nda
6,5 milyar dolar civar›nda olan s›cak para gi-
riflinde son 4,5 y›lda büyük patlama oldu.
Temmuz 2007 itibar›yla 90 milyar dolara
yaklaflan s›cak para Türk ekonomisi için bü-
yük bir tehdit oluflturuyor. Çünkü Türkiye,
dünyada en yüksek reel faiz veren bir ülkedir.
Yabanc›lar, Türkiye’ye döviz getirip YTL ye
çeviriyor. Mevduata, repoya, hazine bonosu-
na ya da bonoya yat›r›yor. Dolar baz›nda %
20 civar›nda kazanç sa¤l›yorlar. Bir gün dolar
ciddi anlamda yükselmeye bafllarsa bunlar
emanet paralar›n› al›p gidecekler ve o zaman
Türk ekonomisi allak bullak olacakt›r.

Yine son 4,5 y›lda borsada ve bankac›l›k
sektöründe yabanc› paylar› inan›lmaz flekilde
artt›. 2002 Aral›¤›nda bankac›l›k sektöründe
yabanc› pay› %3 iken bugün % 47, borsa da
ise % 43 olan yabanc› pay› bugün % 70’leri
geçmifltir. Artan bu paylar, akl› bafl›nda ve ül-
kesini seven herkesi tedirgin etmekte ve bu
konuda yeni hükümetten ince ayar beklen-
mektedir. Çözüm bekleyen di¤er sorunlar›n
içinde cari aç›k ve sosyal güvenlik konusu var-
d›r.

Türkiye’ye giren dövizle Türkiye’den ç›-
kan dövizin aras›ndaki fark olan Cari Aç›k
son 4,5 y›lda inan›lmaz oranda artm›fl, 2002
Aral›¤›nda 1,5 milyar dolar olan bu aç›k
2006 sonu itibar›yla 32 milyar dolara ulafl-
m›flt›r. Art›fl oran› % 2000 dir. Bu aç›k, a¤›r-
l›kl› olarak s›cak para denilen emanet para ile
karfl›lanmakta ve aç›k dengelenmektedir.

9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in
deyimiyle Türk ekonomisinin kara deli¤i sos-
yal güvenlik sistemi Temmuz 2007 itibar›yla
tamamen çökmüfl durumdad›r. Prim aff› yü-
zünden 2005’te azalan sosyal güvenlik aç›kla-
r› yeniden patlama yapacak ve bu kuruluflla-
r›n aktüerya dengeleri allak bullak olacakt›r.
Ba¤-kur geliriyle giderlerinin ancak % 78 ini,
emekli sand›¤› geliriyle giderlerinin ancak %
50 sini karfl›layabilmektedir. Türkiye’de 1,5
aktif sigortal›ya karfl› 1 pasif sigortal› düfler-
ken bu oran AB üyesi ülkelerde 3’e 1’dir. Ya-
ni AB üyesi ülkelerde 3 çal›flan 1 emekliye
bakarken Türkiye de 1,5 çal›flan 1 emekliye
bakmaktad›r. Sistem tamamen çökmüfltür ve
ivedi neflter beklenmektedir.

‹kinci AKP hükümeti, 4,5 y›ll›k geçmifl ic-
raat tecrübesi ve say›sal üstünlü¤ü ile bu so-
runlar›n üzerine kararl›l›kla giderse Türk insa-
n›na büyük hizmet etmifl olacakt›r.

OOstim’de faaliyet gösteren Baflak Teknik Tica-
ret, 1998 y›l›nda müflterilerine daha iyi hiz-
met vermek amac›yla kurumsallaflt›. Firma

2000 y›l›nda geliflen sanayi ile birlikte müflterile-
rine daha iyi hizmet verebilmek, daha genifl ürün
yelpazesi sunabilmek için; Ostim OSB’ye tafl›nd›.
Firma kurucusu ve flirket müdürü fiükrü Alt›ndal,
“32 y›ll›k bilgi ve tecrübe birikimimizle, hizmet
anlay›fl›m›z, müflteri memnuniyetimiz, müflteri-
mize verdi¤imiz güvenle 2000’li y›llara sektörü-
müze paralel olarak büyüyerek ve geliflerek gel-
dik. Alt›ndal, di¤er sektörlerde oldu¤u gibi, h›rda-
vat sektöründe de büyük geliflmeler oldu¤unu,
her geçen gün yeni ürünler ç›kt›¤›n›, yeni oluflum-
lar gözlendi¤ini vurgulad›. Alt›ndal sektöre büyük
markalar›n ve firmalar›n da hizmet vermeye bafl-
lad›¤›n›, bunun rekabeti art›rd›¤›n› anlatt›. Alt›n-
dal flunlar› söyledi:

“Firmam›z› kurdu¤umuz y›llar da; müflterileri-

mize sadece malzeme tedarik etmek yeterliydi.
Bundan on y›l öncesine kadar ucuz malzeme tale-
bi vard›, kalite o kadar önemli de¤ildi. Lakin flim-
di müflteri hem kaliteli, hem ucuz, an›nda ulafla-
bilece¤i garanti ve servis hizmeti veren malzeme-
yi istiyor. Bu hizmetleri müflterilerimize verebil-
memiz için; güçlü, dinamik, alt yap›s› olan, tek-
nolojiyi ve yenilikleri yak›ndan takip eden bir ya-
p›da olmam›z gerekiyor. Bir ad›m önde olabilme-
niz için devaml› yenilikçi olman›z ve geliflen sek-
törle beraber yar›n› düflünmek ve gelece¤e yat›-
r›m yapmak zorunday›z. Hedef pazar›m›z ‹ç pa-
zar; üretici bir firma olmad›¤›m›zdan dolay› ihra-
cat hedefimiz olmad›. Fakat müflterimize sundu-
¤umuz ürünleri daha uygun fiyata verebilmek
için ithalata bafllad›k. Bu yöndeki hedefimiz itha-
lat›m›z› artt›rmak, daha sonraki hedefimiz getir-
di¤imiz ürünleri markalaflt›rarak iç piyasaya sun-
mak.” 

BAfiAK HIRDAVAT

Sektörde geliflme ve rekabet bir arada
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AAraflt›rma ve Gelifltirme (Ar-Ge) konusu
ve destekler aç›s›ndan firmalar incelen-
di¤inde, tamam›na yak›n›n›n Ar-Ge

kavram›n›n içeri¤inden, ve bu konudaki des-
teklerden ya habersiz olduklar› ya da günlük
ifllerinden ötürü desteklerle ilgilenemedikleri
ortaya ç›kmaktad›r. 

Haberdar olan firmalar›n da küçük bir ke-
simi desteklerden faydalanm›fl, di¤erleri ise
do¤ru bildikleri yanl›fllardan dolay› bu destek-
lerle ilgilenmemektedirler. 

Firmalara Ar-Ge harcamalar›n›n %75’ine
kadar geri ödemesiz destek, hibe, fleklinde
verilen desteklerden bahsetmeden önce, bu
yaz›da en s›k yap›lan yanl›fl› sizlere aktarmak
istiyorum. Do¤ru bilinen en büyük yanl›fl Ar-
Ge kavram›n›n bizzat kendisidir. 

Geliflmifl ülkelerde icatla sonuçland›r›la-
cak, patente gidebilecek çal›flmalara Ar-Ge
olarak bak›l›rken, Türkiye’de ise durum ol-
dukça farkl›d›r. 

Ülkemizde, firmada mevcut bir ürünün ye-
ni modellerinin gelifltirilmesi yani yeni ürün-
lerin temel bir üründe yap›lan de¤iflikliklerle
gelifltirilmesi, veya mevcut bir ürünün yeni
bir alana uygulanmas› için yap›lan uyum ça-
l›flmalar›; benzerleri pazarda veya sektörde
mevcut olup firman›n ürün ailesinde olma-
yan bir ürünün gelifltirilmesi firma için yeni
bir ürün platformu gelifltirilmesi yani kendi-
sinden yeni modellerin türetilebilece¤i temel
bir ürünün gelifltirilmesi ve tüm dünyada ka-
bul edildi¤i üzere ülke için yeni bir ürün gelifl-
tirilmesi veya dünya için yeni bir ürün geliflti-
rilmesi (icat yap›lmas›) Ar-Ge olarak kabul
edilmektedir. 

Bunun yan› s›ra ürün gelifltirme haricinde,
maliyet düflürücü veya standart-kalite yüksel-
tici sonuçlar›n elde edilmesi amac›yla yeni
tekniklerin gelifltirilerek uygulanmas› ve üre-
timle ilgili olarak yeni bir yöntem veya tek-
noloji gelifltirilmesi gibi süreç gelifltirmeye yö-
nelik çal›flmalar ile çevre konusunda ham-
madde, enerji, su tüketimini ve at›k emisyo-
nunu azalt›c› nitelikte yap›lacak tüm çal›flma-
lar (teknoloji gelifltirme), yenilenebilir enerji
kaynaklar› ile ilgili çal›flmalara da ar-ge gö-
züyle bak›lmakta ve bu konudaki harcamalar
desteklenmektedir. Bu desteklerin çeflitleri ve
nas›l al›nd›klar› sorular›na gelecek yaz›larda
bu sat›rlardan cevap bulacaks›n›z.

Özetle, ülkemizde sadece icat yapmak için
gerçeklefltirilen çal›flmalar de¤il, , YEN‹L‹K
(inovasyon) çal›flmalar› da Ar-Ge olarak nite-
lendirilmektedir. 

TÜB‹TAK’›n yapt›¤› tan›mdan yola ç›kar-
sak, F‹RMA BAZINDA yap›lan her yenilik
bir Ar-Ge çal›flmas›d›r. 

Dolay›s›yla, firman›zda daha önceden
üretmedi¤iniz bir ürünü yada üretti¤iniz mev-
cut ürünlerin daha üst modellerini ya da yurt-
d›fl›nda olup ülkemizde olmayan bir ürünü
üretebilmek için yap›lan tüm çal›flmalar, sek-
tör ayr›m› olmaks›z›n (araflt›rma, tasar›m,
test, prototip üretimi vs..) Ar-Ge çal›fl-
malar›d›r. 

Ayr›ca, tesisinizde verimlilik ve maliyet
azalt›c› yönde, yeni teknikler gelifltirmek için
yapaca¤›n›z tüm çal›flmalar da Ar-Ge
faaliyetidir ve desteklenebilir. 

Hak etti¤iniz destekleri almay› unutmay›n. 

Levent B.ER‹BOL
levent.eribol@eribol.com.tr

Ülkemizdeki Ar-Ge konusu ve destekler

BB
elirsizlik…  Son iki ayd›r ülke gündemi bütün yat›r›m-
c›lar›n aç›l›fl sayfas›n› oluflturuyordu. Öyle ki rutin öde-
meler dahi temmuz sonras›na gereksizce ertelendi. Bu

durum ekmek k›r›nt›lar›n› her sabah pencere kenar›na koy-
may› al›flkanl›k haline getiren birinin, elektrikler kesilecek
diye bu al›flkanl›¤›na ara vermesi kadar yersiz bir tepkiydi.
Tedbir al›nmamal› m›yd›, elbette al›nmal›yd›. Fakat al›nan
tedbirin büyüklü¤ü bu denli olmamal›yd›. Zira ardc›llar göz
önünde tutulmal›yd›. 

Evet üreticilerimizin ço¤u ayn› rehavete kap›ld›. 
Evleri kira olanlar bilirler; kiran›z› her ay›n belli gününde

ödersiniz, küçük sapmalar olabilir elbette, ama çok de¤il
befl günden sonras› bafl›n›z› a¤r›t›r. Ev kiras›n› aksatman›n
bahane havuzu kurudur her zaman. 

Peki ya iflyeri kiralar›?? 
Evet seçim bahanesiyle bir “flehir efsanesi” yaz›ld› bir

yerlerde ve bütün üretici firma yetkililerinin ço¤u bu efsa-
neye hem inand› hem de efsaneyi uygulad›. ‹flyeri kiralar›
ertelendi, çekler seçim sonras›na yaz›ld›, do¤al olarak al›-
nan çekler de uzun vadeli oldu. Piyasadaki para ak›fl›n›n
katili olundu.

fiimdi hepimiz bir rüyadan uyand›k. Kurgulanan kâbusu-
muza ne olmufltu? Oysa biz kan-ter içinde uyan›p, rüyan›n
etkisinden aylarca kurtulamay›p, hastanelerin psikiyatri ser-
vislerinde kuyru¤a girmeyi bekliyorduk. Sonras›nda da ald›-
¤›m›z  “deli raporunu” gerekli yerlerde kullanacakt›k. Ol-
mad›… korktu¤umuz bafl›m›za gelmedi. Rüyam›zdan din-
lenmifl olarak uyand›k. fiimdi gerek var m›yd› bunca ertele-
meye diye düflünüyoruz. Sand›k sonuçlar› bugünkünden
farkl› dahi ç›km›fl olsayd›, gerek var m›yd› bunca erteleme-
ye?? Kasam›zda param›z varken geciktirdi¤imiz kiram›z,
taksitlerimiz…hepsi devleflmifl halde duruyor karfl›m›zda.

Di¤er tarafta seçim sürecinden korkup el s›k›flmad›¤›m›z
mal sahibi ayn› fiyata evini dükkân›n› çoktan satm›fl. Biz
“kaç›rm›fl” olmufluz. Ayn› flekilde gayrimenkul sat›fl›n› bek-
leyenlerin de bekledikleri yüksek art›fllar gerçekleflmemifl. 

fiu anda yap›lmas› gereken kendi ellerimizle düflür-
dü¤ümüz tempomuzu flok etkisiyle aya¤a kald›rmak. Yeni
hükümetin göreve bafllamas›, Cumhurbaflkanl›¤› seçim
süreci, yerli domatesin ç›kmas›, Chreysler’in 2008 modeli
derken vakit geçiyor, bizler erteledi¤imiz sorumluluklar›m›z-
la, kaç›rd›¤›m›z f›rsatlarla kal›yoruz.

Geçti uyku hali…günayd›n herkese!

Arzu AKAY

Uyku saati geçti

MMaliye Bakanl›¤›, vergi gelirlerini art›rmak için tedbirlerini ge-
niflletiyor. Bu kapsamda 2007 y›l› sonuna kadar vergi iletiflim
sistemi kuracak olan bakanl›k, vergi dairesi kay›tlar›nda yer

alan tahakkuk ve tahsilâta yönelik bilgilerini de “mükellef cari hesab›”
ad›yla tek bir hesapta toplayacak. 

Maliye, mükelleflerin bilgi edinmesi, ihbarda bulunmas›, vergi bor-
cunu on-line ö¤renmesi, mükelleflere borcunu hat›rlatma ve ödeme
yapmas› için vergi iletiflim sistemini y›lsonuna kadar kuracak. Vergi
dairesi kay›tlar›nda yer alan tahakkuk ve tahsilâta yönelik bilgileri
“mükellef cari hesap” ad› alt›nda tek bir hesapta toplayacak olan Mali-
ye, tahsilât etkinli¤ini art›rmak için ise borç takip sistemini olufltura-
cak. Vergi uygulamalar› ve denetim stratejilerinin belirlenmesine yö-
nelik olarak vergi bofllu¤u hesaplanacak. Hesaplanan vergi bofllu¤u
denetimin, Türkiye çap›nda bir strateji içinde yürütülmesi ve gerçek-
lefltirilen denetimlerin etkilerin gözlemlenmesinde kullan›lacak. 

Maliye, on-line takibe bafll›yor

11993 y›l›ndan beri baflta sa¤l›k sektörü ol-
mak üzere bir Ar-Ge ve üretim firmas› ko-
numunda olan ve birçok farkl› sektöre hiz-

met veren TEKNOMAR, 2005
y›l›ndan bu yana TEKNO-
KENT firmas› olarak AR-GE
faaliyetlerini yürütüyor. Fir-
ma teknolojiyi yak›ndan takip
ederek mevcut ürünlerine uy-
gulaman›n yan› s›ra sektörde
yapt›¤› yenilikler ve yeni ürün
gruplar› ile de ilgi çekiyor.

Farkl› alanlarda kullan›lan
ileri teknoloji ekipmanlar›yla
8 ayr› ürün gurubunda ve 5
ayr› sektörde (medikal cihaz-
lar, g›da sektörü sterilizasyon
ve dezenfeksiyon, savunma &
mekatronik, endüstriyel ci-
hazlar kontrol ve yaz›l›m›,
üniversiteler ve araflt›rma
üniteleri ile ilgili BAP projele-
ri, özel Ar-Ge, donan›m, üst yap› ve özel Ar-Ge
donan›mlar›nda) 50 çeflit ürünle hizmet ver-
mekte olan firma, Sanayi ve Üniversite iflbirli¤i
ile yürüttü¤ü projelerle Türkiye’de birçok ilke
imzas›n› att›. 

Teknomar, Yeni Merkez binas›nda yer alan,
300m2 steril alan›,  Mikrobiyoloji laboratuar› ve
15m3 hacimle çal›flan Sterilizasyon cihaz› ile
sektöre Sterilizasyon hizmeti vermeye haz›rla-
n›rken Sarf Malzeme üretimine bafllayaca¤›n›n
da sinyalini veriyor.  

Teknomar, 15. Y›l kutlamalar› ile birlefltirdi¤i
Yeni Merkez bina ve Sterilizasyon Merkezi aç›l›fl
törenine Ostim Baflkan› Orhan Ayd›n, OS‹AD
Baflkan› Nihat Güçlü, Sa¤l›k Endüstrisi ‹flveren-

ler Sendikas› Genel Baflkan› Metin Demir, T›bbi
Malzeme Üreticileri Derne¤i Baflkan› Mustafa
Daflc› ve SASAN Genel Müdürü Mustafa Say›n,

TEKNOMAR Genel Müdürü
Hasan Tahsin Özbek kat›ld›. 
Sa¤l›k Dergisi’ne konuflan Os-
tim Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Or-
han Ayd›n “TEKNOMAR, tek-
nolojiyi takip eden, teknoloji
üreten önemli bilgi birikimine
sahip, bölgemizin önemli fir-
malar›ndand›r. Bölgemize ya-
t›r›mlar›ndan dolay› kendileri-
ni kutluyoruz. Kendisinin Os-
tim’de kalmas› için bizim de
gayretlerimiz oldu. Bu firma-
m›z›n Ostim’de kalmas›n› çok
önemsiyoruz. Ayr›ca Tekno-
mar, bölgemizdeki teknoloji
merkezimize de kat›l›mc›.
Teknomar’›n bölgemizdeki

pek çok firmay› da tedarikçi olarak kullanmas›
bizim için büyük önem tafl›yor. Ostim’in çok
önemli bir özelli¤i var. Bunu burada vurgula-
mak istiyorum. Burada projesi olan, tasar›m ya-
pabilen ve mühendislik bilgisi olan firmalar›n
tak›m tezgâh›, atölye, fabrika kurmas›na gerek
yok. Burada kurulu müthifl bir düzen var.
Mühim olan bunu kullanabiliyor olmak. Bunu
tasarlay›p çal›flt›rabiliyor olmak. Bu firman›n en
büyük özelli¤i bence budur. Kendi yapt›¤›
tasar›m› buradaki tedarikçilerden tan›mlay›p
sa¤layabiliyor ve buradan katma de¤eri yüksek,
teknolojisi yüksek bir ürün ç›k›yor. Bu nedenle
bu firma bölgemiz için çok önemli. Kendilerini
seviyoruz, destekliyoruz ve önemsiyoruz” dedi.

TEKNOMAR 15. Y›l›n› aç›l›flla kutlad›
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