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Orhan AYDIN
Yerli üretime
destek, gelece¤imize
destektir…
n 7’de
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Alman KOB‹’leri
mutlu…
n 2’de

Veli SARITOPRAK
‹flsizlik ve
giriflimci
n 10’da

Atila ÇINAR
Kurumsallaflma
Ne Zaman
‹yidir?
n 12’de

Mete BA⁄DAT

K

OB Zirvesi bu kez
novasyon temas n n i ÒKOBÜÕlerin SŸrdŸlendi i zirvede Ostim
rŸlebilir Rekabet
yine bir konuda ilk ve
GŸcŸ ve ÜnovasyonÓ ana
model olmay ba ard .
kemalc@ostim.com.tr
temas yla topland . SorunlaA l konu malar n n
r n AB ile m zakere s reci
hemen ard ndan gerba lam nda kritik e ikte
ekle tirilen t ren ile
ele al naca vurgusu yap lProje HEZARFEN’in
m t . AB m zakere s recinprotokol imzaland .
de sekiz ba l n ask ya al nT rk Patent Enstit s
mas n n KOB ler i in ta d HEZARFEN projesi ile
Kemal Çeküç
KOB lerde inovasyonriskler pek ciddi vurgulancu altyap n n geli imi
mad ise de Bilgi niversitesi
i in s nai haklar n etkin kullan lretim G revlisi Say n Can Bay- lerinin dšrdŸncŸsŸ, AB ile
mŸzakerenin gittik•e •etinmas ve KOB lerin inovasyoncu
darol, renkli ve rahatlat c bir koleßtiÛi kritik bir eßikte toplayap y i letme k lt rlerine ta manu ma yapt .
lar a amalar nda KOB lere desZirvenin mek n , d zenleyicile- nÝyor ve TŸrkiye ekonomisinin en šnemli dinamiÛi olan
tek olmay ama l yor. HEZARri, destekleyicileri, konu mac lar ,
bir kesim i•in ortaya ciddi taFEN in pilot uygulamas 2007 y l
davetlileri ve d l seremonileri de
lepler ve šneriler koymasÝ
i inde OST M Organize Sanayi
d hil nerede ise nceki zirvelerle
bekleniyorÓ denmi ti.
B lgesi’nde ger ekle tirilecek.
ayn idi.
Ayr salonlarda ayn zamanda
Bu durum i in istikrar diyebiYeni y lla birlikte b lge KOB leri; yenilik i ve yarat c r nliriz, ya da monotonluk diyebili- ba layan birbirinden nemli konu
ba l klar olan oturumlar izleyip
ler, s re ler ortaya koymak, pariz. Hakl olarak kat l mc lar kendi
karmak zordu. Fikir rezarlanabilir fikirler zerinde al aralar nda soruyordu: Acaba salo- sonu
tenlerin, sanayicilerin, b rokratla- mak olarak tan mlanan inovasyon
nun, organizasyonun ve hava kor n, uzmanlar n anlatt klar ndan
ullar n n bu kadar pozitif oldu u
altyap lar y n nde dan manl k,
KOB ler ad na ortaya kan c i dbir ortamda kat l m neden zay f
teknoloji-inovasyon taramas gibi
di talep ve šnerilerin kamukalm t ? Hatta ad ge en kimi
hizmetler alabilecek.
oyuna yans mas n bekliyoruz. Zira r toplar neden gelmemi ti?
ve sonralar yap lan geleneksel
Salonlarda 17 oturum yap ld
ki y l sonra pop lizm dozu az
Òzirve
sonu• bildirgesiÓ bu y l
ve temel KOB konular yakla k
olan, ba ar yk s bol, sorun lisa klanmad . Zirveler aras za140 yetkili-uzman konu mac tatesi k k, ger ek i neri ve fikirmanda ger ekle en z mler neraf ndan detayland r ld .
lerin ortaya koyulaca V. KOB
lerdi? Sorunlar listesine eklenen
Zirve ncesi Ankara da yap lan
Zirvesi nde g r mek dile i ile
yeni sorunlar hangileri idi? Kamutoplant da, ÒKOBÜÕlerin gŸndeYeni y l geldi. Kapakta da
de imiz gibi, imdi yeni eyler
mini tayin eden ve yÝllÝk pers- oyu olarak, organizasyon payda
kurumlardan bu bilgiyi bekliyoruz.
yapmak laz m.
pektiflerini •izen KOBÜ Zirve-

Editörden

Kritik eflikte
inovasyon
merdiveni…

Küçülürken
büyümek...
n 4’te

TOSY…VÕden
bilgisayar eÛitimi

l
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Biliflim Haftas› etkinliklerinin yap›ld›¤›
haftada TOSYÖV de KOB‹’lerimize yönelik ücretsiz bilgisayar e¤itimleri gerçeklefltirdi.
KOB‹’lerimiz için her türlü konuda e¤itim ve
bilgilendirme çal›flmalar›nda bulunan TOSYÖV,
1–10 Kas›m tarihleri aras›nda Ostim OSB’de
bulunan donan›ml› bilgisayar s›n›f›nda e¤itimler düzenledi. KOB‹ yönetici ve çal›flanlar›na
yönelik olarak düzenlenen bilgisayar e¤itimlerine yaklafl›k 100 kifli kat›ld›. Bilgi ve iletiflim
teknolojileri konusundaki tespit edilen ihtiyaçlar do¤rultusunda haz›rlanan e¤itim program›nda kelime ifllemci, hesap tablosu program›, proje yönetimi program› ve sunum haz›rlama program› konular›nda e¤itimler verildi.
Toplam 28 saat süren e¤itimlerde orta seviye
kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›na yönelik temel bilgiler deneyimli e¤itmenler taraf›ndan aktar›ld›.
E¤itimler sonras›nda, 15 Aral›k 2006 tarihinde
OS‹AD Sergi Salonunda düzenlenen sertifika
töreninde kat›l›mc›lara kat›l›m belgeleri taktim
edildi.
Sertifika törenine TOSYÖV Yönetim Kurulu
Baflkan› Hilmi Develi ve OSB yetkilileri ve
OS‹AD ve ‹ÇAS‹DEF gibi bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar›n›n yetkilileri de
kat›ld›.
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fendim bu ayki yaz m z , Ticaret Ata eli ini a mak zere g revlendirildi imiz D esseldorf tan yazmaktay z. lke Almanya, konumuz da KOB ler
olunca ister istemez yaz m zla bu
lkedeki KOB lere y nelik son geli meleri bilgilerinize sunmak istedik.
Yaz m zda Alman bas n nda yer
alan KOB haberleri ile birlikte Alman H k met yetkililerinin beyanatlar yer alacakt r. kan sonu
ise zetle; 2005 y l n n ard ndan
2006 y l nda da Alman KOB lerinin durumlar ndaki iyile me s recinin devam etti i, dolay s yla lkenin ncelikli sorunu i sizlikle m cadelede de KOB lerin ne kadar
nemli bir rol oynad n g steriyor.
KfW (Yeniden Yap lanma Kredi
Bankas ) taraf ndan bir panelde;
2003 y l sonunda 24,4 milyon
olan al an say s , 2005 y l nda
24,8 milyona y kseldi i belirtilmi tir. Bununla KOB lerin yakla k
400.000 ilave istihdam sa lad ,
istihdamdaki olumlu bu geli me
trendinin 2006 y l nda da kendini
g sterece inin tahmin edildi i a klanm , buna g re bu y l n sonuna
kadar da 600.000 ki ilik bir art la
Alman KOB lerinin 25,4 milyon
al an say s na ula acaklar beklenmektedir.
Yine Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakan Michael Glos, bir
a klamas nda, bu da g steriyor ki
H k metimizin uygulamaya ge irdi i KOB politikalar do ru yoldad r, dolay s yla KOB lere bir b y me ivmesi sa lad d r. B y yen ve
geli en bir KOB camias n n da istihdam piyasas n n canlanmas i in
anahtar rol oynad n g stermektedir diyor

Cevdet Baykal
mcbaykal@yahoo.com

Alman KOB‹’leri
mutlu…
Alman Bakan; Almanya daki
KOB lerin finansman ihtiya lar na
ili kin finans sekt r nde de nemli
iyile meler oldu unu, bankalarla
kredi g r melerinde bulunan k k ve orta l ekli i letmeler i erisinde kredi alamayan i letmelerin
say lar nda da d lerin g r ld n belirtiyor. Ve bu durumun,
bankalar n tekrar KOB lere y nelik kredi programlar n sunmaya
ba lad klar n g sterdi ini, her eyden nemlisinin ise, k k i letmelerin yat r mlara giri melerde uygun
finans imk nlar na sahip olduklar nda istihdam yaratabilecekleri y n nde a klamalarda bulundu.
Efendim Almanya da yakla k
3,5 milyon KOB l e indeki firmalarda yukar da okudu unuz gibi
25 milyona dayanan bir istihdam
imk n sa lanmaktad r. KOB ler,
burada da; yani Almanya da da
ekonominin b y mesinde ve istihdam n yarat lmas nda ger ek anlamda hep itici g olarak g r l yor.
B y menin itici g c KOB lerin
nlerini a abilmek i in ge ti imiz
temmuz ay nda Alman H k metince bir KOB nisiyatifi ya da Hareketi ba lat lm t r. Bu kapsamda:
lk olarak b rokratik engellerin sistematik olarak kald r lmas , giri im-

ci ve k k i letmecilerin i e ba lama safhas nda iyile tirmelerin yap lmas , mesleki e itimin modernle tirilmesi ve i yerinde gen kuaklar n kalifiye eleman olmalar
yani uzmanla mas n n sa lanmas ,
KOB lerin finansman durumlar n n
iyile tirilmesi gibi konularda harekete ge ilmesi kararla t r lm t r.
Tabii bu hareket ile ilgili olarak
h k met taraf ndan hemen baz lar n n uygulamas na ge ilerek bu
ba lamda i letmelerin statik y klerinin d r lmesine y nelik vergisel y klerde iyile tirmelere gidilmi .
Kurumlar vergisinde y zde 10 luk
bir d
ile birlikte i letme gelirleri
vergisinde y zde 1,5 luk bir d
sa lanm , 2008 y l ndan itibaren
i letmelerin toplam vergi y klerinin
y zde 30 lar seviyesinde ger ekleece i imdiden a klanm t r.
Di er taraftan, Alman KOB leri
i erisinde yakla k 100.000 inin
Ar-Ge yaparak yeni r nleri piyasaya sunduklar , 30.000 inin ise
s rekli olarak Ar-Ge yat r m nda
bulunduklar bilinmektedir. Bu KOB ler, inovativ (yenilik i) r nler
reten, yeni fikirlere sahip, d nya
pazarlar n n lideri gibi zelliklerle
birlikte Alman ekonomisinin b y mesinin ve istihdam n sa lanmas ndaki bo luklar dolduran kesim ola-

rak g r lmektedir.
Bu i letmeler, ayn zamanda ortalaman n zerindeki bir potansiyele sahip ok y ksek kaliteli i g c ne sahip i yerlerinden olu maktad r. Bu itibarla Alman KOB lerinin
desteklenmesi Almanya n n ileri
teknoloji stratejileri a s ndan
nemli bir role sahiptir.
Bu konuda da Federal Alman
H k metince 2010 y l na kadar
ekonominin geli mesiyle birlikte
Ara t rma ve Geli tirme harcamalar n n da Gayri Safi Yurt i H s lan n % 3 l k seviyesine y kseltilmesi i in gerekli abalar n g sterilece i a klanmaktad r, h k metin
yenilik ilik ve Ar-Ge konusunda bir
ba ka projesi de deniz feneri projesidir.
Bu proje kapsam nda gelece in
pazar olu turacak sekt rlerinden
rne in, ileti im ve bili im, uzay ve
hava ta t ara lar , g venlik tekni i,
nano- teknoloji ile biyo-teknolojilere i letmelerin y nlendirilmeleri
i in toplam 17 alanda KOB lere
destek olunaca d r.
Ayr ca, geli me yolundaki lkelerin ba nda gelen in ve Hindistan la gelecekte rekabette zorlanmamak i in h zl bir tempo i erisinde rekabet edebilen lke konumunda olunmas i in yenilikler yaratmada ba
ekme hedef al nmakta
halen d nya ap nda %12 lik patent al nmas ile s ralamada nde
gelen bir lke olduklar g r lmektedir.
OECD lkeleri i erisindeki ihracatta % 16,5 l k pay n teknolojik
r nlerden olu turmas da unu
g stermektedir:
Patent ve d nya ihracat ampiyonlu u ba ar s n n geri plandaki
sahipleri de k resel oyuncular ile
gizli ampiyonlar ki bunlar da

Baflkentin
havas›
“AB ask›s› ekonomide 7 ayd›r ölçülmüyor

moralleri bozar”
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, K›br›s sorunu nedeniyle AB müzakerelerinde 8 bafll›¤›n ask›ya al›nmas›n›n ticaretten kopma gibi bir etkisini olmayaca¤›n› belirterek, sadece k›sa vade
moral bozuklu¤una neden olabilece¤ini
söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, ikili görüflmelerinde
(bizle iliflkileriniz bozulursa ekonominiz
s›k›nt›ya girer) dendi¤ini belirterek,
"Ak›ll› insanlar neyi, nerde, nas›l konuflaca¤›n› iyi bilmesi laz›m... Toplumda kanaat önderi olan insanlar her söyledi¤ini
ak›lc› söylemek zorunda. Sorumluluk sahibi olan insanlar›n bunu böyle düflünmesi laz›m" diye konufltu.
Türkiye'nin Çin ve Kore ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda 1980'den beri "iyi ad›m atamad›¤›n›", 2001'den bu yana bak›ld›¤›nda
ise "çok iyi ad›mlar" at›ld›¤›n› söyleyen
Hisarc›kl›o¤lu, bunu yeterli veya yetersiz
bulan bak›fl aç›lar›nda do¤ruluk pay› oldu¤unu belirtti. Türkiye'nin dünya eko-

nomisiyle bütünlefltikçe ekonomisinin
büyüdü¤ünü söyleyen Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye'nin son 25 y›lda, GSMH'nin 70
milyar dolardan 400 milyar dolara, ihracat›n›n ise 2 milyar 850 milyon dolardan
90 milyar dolara ulaflt›¤›na iflaret etti.
Anketten ask› ç›kt›

Kas›m 2006’da14 büyük kentte yap›lan bir anketten, yüzde 60 oran›nda, “AB
ile iliflkileri ask›ya alal›m” sonucu ç›kt›.
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Mersin,
Gaziantep,Antalya, Kayseri, Konya, Samsun, Manisa, Bal›kesir, Van ve Elaz›¤’da
gerçeklefltirilen ankette, “Türkiye, AB
‹liflkilerini Ask›ya Almal› m›” sorusu yöneltildi. Bu soruya, ankete kat›lanlar›n 2
bin 227’si(yüzde 59.9) evet, 347’si(yüzde 9.3) k›smen yan›t› verdi. 776 kifli ise
(yüzde 20.9) AB ile iliflkilerin ask›ya
al›nmas›na hay›r dedi. Ankete kat›lanlar›n 368’i(yüzde 9.9) bu konuda fikri olmad›¤›n› belirtti.

R

efik Saydam H›fz›s›hha Merkezi’nde 7 ayd›r süren yenileme
çal›flmalar› nedeniyle baflkentin hava kirlilik oran› ölçülemiyor.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas›
(ÇMO) Ankara fiubesi’nden yap›lan
yaz›l› aç›klamada, hava kirlili¤inin
en çok k›fl ve sonbahar aylar›nda yafland›¤›na dikkat çekerek, Ankara
Refik Saydam H›fz›s›hha Merkezi’nde 7 ayd›r ölçüm yap›lamad›¤›
bildirildi.
Belçika’n›n Mense Havzas›nda
1930 y›l›nda, Pensilvanya’n›n Donar
kentinde 1948 y›l›nda, Londra’da
1948 ve 1952 y›llar›nda, Hindistan’›n
Bhopal kentinde 1984 y›l›nda yafla-

nan yo¤un hava kirlili¤i nedeniyle
binlerce insan›n hayat›n› kaybetti¤inin kaydedildi¤i aç›klamada, 7 ayd›r
ölçülmeyen Ankara’n›n hava kalitesi’nin, 2004 ve 2005 y›l› de¤erlerinin
Hava Kirlili¤i Kontrol Yönetmeli¤i’nin ve AB’nin belirledi¤i s›n›r de¤erlerinin üzerinde oldu¤u ifade
edildi.
OTOMOB‹L
KULLANIMININ
ÖNÜNE GEÇ‹LMEL‹
Aç›klamada, hava kirlili¤inin ana
nedeninin tafl›tlar ve yak›tlar oldu¤u
belirtilirken, mücadelenin yollar›
flöyle s›raland›:
”-Toplu tafl›ma sistemi bir an önce
planlanmal›.
—Emisyon oran› yüksek olan eskimifl otobüsler hizmetten kald›r›lmal›.
—Otomobil kullan›m›n› azaltmak
için projeler üretilmeli.
—Do¤algaz kullan›m› yayg›nlaflt›r›lmal›.
—Kalitesiz kömür kullan›m›n›n
önüne geçilmesi için denetimler art-
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Yerli mal ve T rk e elden gidiyor
“Yerli mal›

T

üretelim, yerli mal› tüketelim, üretti€imiz mallara
Türkçe isim
verelim, hem
dilimiz hem
mal›m›z yaflas›n... ‹nsan›m›z ifl afl
bulsun... Daha iyi bir
e€itim için
Türk Mal›
tüket”

Ad›n› Türkçesi ile de¤ifltiren kurulufllara ödül
l Türk Dil Kurumu (TDK), yabanc› ismini Türkçesi ile de¤ifltiren
iki kurulufla ödül verdi. TDK'dan
yap›lan aç›klamaya göre, üye ifl
yerlerinde Türkçe tabelalar kullanmalar› ve Ticaret Sicil Memurlu¤u'na tescili yapt›r›lmayan yabanc›

ürkiye Kamu-Sen öncülü¤ünde aç›lan
“Yerli Mal› Tüketelim” kampanyas› Ostim’de düzenlenen bas›n toplant›s› ile
duyuruldu. Toplant›ya Türkiye Kamu-Sen,
Ostim, Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i, Ankara
Ticaret Odas›, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i, Ankara Sanayi Odas›, Türk-‹fl, TESK
ve baz› meslek kurulufllar›n›n temsilcileri
kat›ld›.
Aç›fl konuflmas›n› Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’›n yapt›¤› kampanya
toplant›s›nda Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z, her türlü lüks ithal
ürün tüketiminin ekonomik geliflmemize engel oldu¤unu belirterek, ÖTV arac›l›¤› ile ithalat›n teflvik edildi¤ini öne sürdü.
Aky›ld›z, ithalat mevzuat› için “yerli üretimi destekleyen, en az›ndan köstek olmayan
bir yap›ya kavuflturulmal›d›r” dedi. Aky›ld›z
devamla, “Türkiye yerli mal› kullan›m için
hafta bafllatm›fl. Yerli üretimi bir haftayla s›n›rl› tutmufl Amerika ise Amerikan mal› sat›n al kanunu ç›karm›fl ve hala yürürlükte
ayn› flekilde di¤er geliflmifl ülkeler de yerli
ürünlerini teflvik etmifller, etmektedirler” diye konufltu. Aky›ld›z, “Yerli mal› bir hafta ile
s›n›rl› olmamal›d›r. Yerli sanayinin geliflmesi, daha yüksek oranda istihdam›n sa¤lanmas›, ticaret aç›¤›n›n kapat›lmas›, ülke ekonomisinin güçlendirilmesi için her gün, her
hafta, her ay ve her y›l yerli üretimi ve tüketimi düflünmeliyiz. Bu anlamda
kamuoyunun dikkatini çekmek üreticisi,
tüketicisi, iflçisi, memuru bütün bir millet ortak hareket edecek tüketime yerli mal› kullanman›n, ülkemize sa¤layaca¤› faydalar›
gözler önüne sermeliyiz. Bunun için Ostim
gibi yerli üretimin yo¤un oldu¤u merkezde
Ostim sanayicileriyle birlikteyiz.”

unvanlar›n tabela gibi yerlerde kullan›lmas› halinde para cezas› uygulanmas› konusunda ald›¤› karar
dolay›s›yla Ankara Ticaret Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan› Sinan Aygün'e, TDK Baflkan› Prof. Dr. fiükrü
Haluk Akal›n taraf›ndan onur bel-

gesi verildi. Buradaki törenin ard›ndan, ''Sofort Hal› Y›kama'' ad›n›
''Duygusal Hal› Y›kama'' ve ''Bioclean'' olan ismini ''Otopak'' olarak
de¤ifltiren kurulufllara da ödülleri,
bu iflyerlerinde düzenlenen törenlerle sunuldu.

KOB‹’lere
10 milyar
Avro
vrupa Birli¤i’nin gelece¤inin inflas›nda
en önemli ad›mlardan kabul edilen çerçeve
programlar›n yedincisi,
2007’den itibaren bafll›yor. Yenilikçi projelere
maddi destek sa¤lamak
ve birçok alanda birli¤in
rekabet gücünü art›rmak
için ifl dünyas›, üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar›na yap›lan hibe yard›mlar› kapsayan çerçeve
programlar, özellikle küçük ve orta büyüklükteki
iflletmelerin (KOB‹) büyümesi ve uluslararas› rekabet gücü kazanabilmesi
için büyük öneme sahip.
Yedinci Çerçeve Program›’n›n 73 milyar Avro’luk
toplam bütçesinin 10 milyarl›k k›sm› KOB‹’lere ayr›ld›. 2007–2013 y›llar›n›
kapsayan Yedinci Çerçeve, bugüne kadarki en büyük bütçeli ve en uzun süreli proje olma özelli¤ine
de sahip.

A
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Düflünce gardrobumuz / Mete BA⁄DAT
mete@ostim.com.tr (ODAM)

Fabrikay› bilgisayarla
d›flar›dan yönetiyorlar

Küçülürken büyümek...
novasyon parlak fikirlere sahip olmak de il, bu fikirlerin, deneyim
ve kaynaklar n do ru kullan m ile
katma de eri y ksek olan ticari uygulamalara d n t r lmesidir. Parlak fikirlerin k noktas ; tan mlanm
z lmeyen problemler, mutsuz m teri sorunlar ve al anlar n fikirleridir. Yenili in, ba ar m yoksa ba ar s zl kla m
sonu lanaca na karar veren j ri yeleri m teriler oldu una g re, pazar n
ve m terinin hassasiyetleri dikkatle izlenmelidir. htiya veya beklenti analizleri yap l rken, bunlar n eldeki kaynaklar n do ru kullan m ile de s n rl olduu g z n nde bulundurulmal y z.
Ki isel m teri ili kileri, sat m zakereleri, al an nerileri ya da rakip
ve ba ar l farkl sekt r irketleriyle yap lacak benchmarking faaliyetleriyle
rasgele ya da programl olarak alg lanan her t rl veri hassas duyma ve izleme yetenekleriyle bir ihtiya lar listesi
olu turabilir. ncelikleri de belirleyen
yine bu verilerin alt nda gizlenen analizlerdir; yani ortalama i ili ki s releri,
tekliflerin sipari e d n oranlar , yeni
m teri kazan m say lar ihtiya lar n
acil z m bekleyenleri ortaya kar r.
Bu noktada
ana soruna cevap
aranmal d r; biz neye odakland k ve ne
zerinde zorlan yoruz - g l ve zay f
yanlar m z, neyi hedefliyor ve neyi
a maya al yoruz - tehditler ayn zamanda f rsatlar, hedefimize nas l ula aca z - l ve metodlar. Bu sorular n
cevab yla ekonomik geli meler, sekt r
ve irket analizleri ortaya stratejik baar ya giden yollar karacakt r. irketin kendisini bulundu u durumdan
farkl bir pozisyona getirecek inovatif
stratejik direktiflerin uygulanmas en
can al c noktalardan biridir. Kaynaklar n olu turulmas ve do ru kullan lmas ,
iyi fikirlerin yar yolda kalmamas n
sa layacakt r.
lkemizin d ticaret verilerini i imize sindirmemiz m mk n de il, kur
y kseli i bile d ticaret a m z kapatacak durumda de il. Bunun sebebi
katma de eri y ksek i ler ve alanlarda
olmay m z. Rekabet deyince ilk akl m za gelen in r nleri, oysaki in de
de enerji problemleri, finansal problemler var. Neden Amerika in den
etkilenmiyor, orada i ilik maliyetleri
daha y ksek olmas na ra men. Tam
aksine in i ine yar yor Amerika n n.
Bizim in ile rekabet etmemizin tek
yolu ise yeni r n geli tirmek. Bir inli
i inin bir saatte retti i katma de er
46 cent iken, bu rakam bir alman i i
i in 36 _ , bir Amerikal i inse 46_.
Bu u anlama geliyor; d nya markas
olan Nike n tasar m Amerika dan,
retim sisteminin tasarlanmas ve makine temini Almanya dan, seri retimi
ise in den sa lan yor. te yandan i e
taklitle ba layan in as l rekabet tehdidini ARGE ye ay rd
muazzam kapital, yeti tirdi i ve istihdam etti i ARGE
elemanlar yla olu turuyor.
D nyadaki en b y k 500 irketin
defter de eri 3 trilyon dolar iken piyasa de erleri 12 trilyon dolar. Yani ayn
kaynaklarla 4 kat daha fazla b y k ol-

Ü

mak m mk n.
Inovasyon ve yeni r nlerin ortaya
kabilmesi i in ncelikle niyet ard ndan da ortam olu turmak gerek. Ulusal
bazda d necek olursak, Amerika n n
ARGE harcamalar na ay rd
bte
T rkiye milli gelirinden daha fazla bir
rakam. ARGE i in en nemli kaynaklardan biri de insan kayna d r. Kaliteli
insanlar g men ku lar gibi nerede
kendilerine uygun iklim g r rlerse oraya do ru u arlar. Dolay s yla inovasyon i in de uygun iklim olu turulmal d r. Amerika n n hala ok b y k olu unun sebebi teknoloji, oradaki sosyal
bunal mlar ve sorunlar daha b y k olmas na ra men. in ilgin yan , Amerika daki ara t rma kurumlar hep yabanc larla dolu. Bildi iniz Amerikan
ara t rma merkezlerinin personeli hakk nda internetten bir ara t rma yapt n zda, ismi Michael, John olan ki ilerden ok, orta do u, do u Avrupa ve
uzak do ulu isimlerle kar la acaks n z.
ARGE i in istek ve uygun ortamla
birlikte para da gerekli phesiz. San ld n n aksine lkemizde de di e dokunur ARGE destekleri var ve ARGE
projelerine destek veren kurumlar, sanayiden zellikle KOB lerden ba vuru
beklemektedirler. Japonya da arge
kaynaklar n n 2/3 n sanayi, geri kalan k sm n ara t rma merkezleri kullan yor. Bizde ise bu kullan m oran tersine yani sanayi yaln zca 3 te birini
harc yor bu kaynaklar n. KOB lerin
kulland
parasal de ere bakarsan z
bu oran iyice k l yor.
KOB ler her ne kadar ad zerinde
k k i letmeler olsa da ARGE ve Pazar hareketlerini b y klere paralel olarak tasarlamal d rlar. Pazar yap s ok
h zla de i iyor, bu h zl de i ime k klerin ayak uydurmas ok daha kolay ancak takip ettikleri yolun yani
stratejik planlaman n do ru olmas art yla. Mobilya sekt r nde, kea T rkiye ye gelince herkes stikbal bitecek
dedi ama stikbal in en b y k m terisi
kea oldu. Yine pazar ve teknoloji
takibi konusunda bir fuar var, gideyim
bakay m ne kacak mant yla de il
de zel bir konuyu ara t rmak i in yola
kmal d r. Hedefe tek seferde ula may da beklememeli; bu i numbers
game yani hedefe ne kadar ok at
yaparsan z, o kadar ok tutturma ans n z artar. 100 tane golf topunu ayn
anda hedefe atarsan z hi birini
sokamazs n z. Ama birer birer atarsan z 3—4 den sonra renir di erlerini
de hedefe ula t r rs n z.
Herkesin retti ini retmek ya da
bir ana reticinin emsiyesi alt nda
b y mek imkans z, hayatta kalmak ise
her ge en g n zorla maktad r. r n
fiyat n iki ekilde hesaplars n z: birincisi r n maliyeti + m teri maliyeti
(pazarlama, lojistik ve genel giderler) +
kar. Bu durumda rekabet her ge en
g n sizi biraz daha zorlayacakt r. kincisi ise r n n de eri + verilen servislerin de eri + imaj ya da katma de eri
+ kar. te b y menin s rr da burada
sakl.

HELVACIZADE G›da ve ‹htiyaç Maddeleri A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Tahir Büyükhelvac›gil, Bitkisel Ya¤ Rafinasyon Tesislerini, teknoloji seçiminden uygulama aflamas›na kadar dünyaca ünlü dan›flman firmalar›n deste¤ini alarak kurduklar›n› anlatt›.
onya’da bulunan Helvac›zade
G›da ve ‹htiyaç Maddeleri
A.fi’ye ba¤l› ya¤ fabrikas› ileri
teknoloji kullanarak tamamen bilgisayarla yönetiliyor. Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Tahir Büyükhelvac›gil,
Konya’da 1991 y›l›nda kurulan fabrikay› evden, baflka bir flehir ve ülkeden yönetebildiklerini belirtti. Ayçiçe¤i, zeytin, m›s›r, f›nd›k, pamuk,
palm, soya ve kanola gibi bitkisel
ya¤lar›n üretildi¤i tesislerde sadece
dolum, paketleme ve sevk›yat bölümlerinde iflçi çal›fl›yor.
G›da ticaretiyle 1950 y›l›nda faaliyete bafllayan Helvac›zade A.fi. 1989
y›l›nda temeli at›lan ve 1991 y›l›
ekim ay›nda üretime bafllayan, 102
bin metrekare aç›k 42 bin metrekare
kapal› alan üzerine kurulu tesislerde
ayçiçe¤i, zeytin, m›s›r, f›nd›k, pamuk, palm, soya ve kanola ya¤lar›
üretiyor.
Dünya’n›n en ileri teknolojisi kullan›larak üretim yap›lan tesisleri,
Türkiye’nin ISO 9002 Kalite Sistem
Belgesi ile tescil edilen ilk bitkisel
ya¤ tesisi unvan›n› tafl›yor. Helvac›zade G›da ve ‹htiyaç Maddeleri A.fi.
fabrikalar›nda "Zade" markas›yla
üretilen ya¤lar, Türkiye'de ve dünyada bir çok ülkede sat›fla sunuluyor.

K

“Fabrikay› istedi¤imiz
yerden yönetiyoruz”
Helvac›zade G›da ve ‹htiyaç Maddeleri A.fi Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili Tahir Büyükhelvac›gil, Bitkisel
Ya¤ Rafinasyon Tesislerini, teknoloji
seçiminden uygulama aflamas›na
kadar dünyaca ünlü dan›flman firmalar›n deste¤ini alarak kurduklar›n› anlatt›.
Üretimde kullan›lan makineler,
Belçika ve ‹sveç gibi sektörde öncü
olan ülkelerden al›nd›¤›n›, bunun
yan›nda Almanya, Hollanda ve Japonya ürünü ekipmanlarla desteklediklerini belirten Büyükhelvac›gil,
her fley, kusursuz, mükemmel bir
ürünün üretimini hedefiyle, insan
hatas›ndan ba¤›ms›z, PLC Otomasyon sistemi kullanarak fabrikay›
yönettiklerini söyledi.
Fabrikan›n üretim bölümünde iflçi
çal›flt›rmad›klar›n›, üretimin el de¤meden yap›ld›¤›n›, ya¤ fabrikas›n›n
vanalar›n› yüksek teknoloji kullanarak oluflturduklar› sistemle, evden, baflka bir flehirden veya baflka
bir ülkeden bilgisayar arac›l›¤›yla
aç›p kapayabildiklerini ifade etti.
(Kaynak: ANKA)

Her 100 liral›k kazanc›n
72 liras› devletten gizlendi

M

aliye Gelirler Kontrolörleri, vergi kay›p ve kaça¤›nda ürküten tablonun devam etti¤ini bildirdi. Son 1,5 y›ll›k
dönemde yap›lan denetimlerde
incelenen mükelleflerin, 44.3
milyar YTL olan gelirlerinin sadece 12.5 milyar YTL’sini Gelir ‹daresine beyan ettikleri belirlendi.
Mükelleflerin her 100 liral›k kazanc›n 72 liras›n› devletten gizledikleri aç›kland›.
Gelirler Kontrolörleri Derne¤i'nden yap›lan aç›klamada, 2006
y›l›n›n ilk 7 ayl›k döneminde büyük mükellefler nezdinde yürüttükleri vergi incelemelerinden
839’unu tamamlad›klar› bildirildi. ‹ncelemeler sonucunda söz

konusu mükelleflerin devlete 2
milyar 768 milyon YTL gelir beyan etmelerine ra¤men 1 milyar
559 milyon YTL geliri gizledikleri
tespit edildi.
Gelirler Kontrolörlerinin tespit
ettikleri, vergi kay›p ve kaça¤›n›n
büyüklü¤ünün vergi sisteminde
yeni güvenlik müesseselerinin
devreye sokulmas›n› zorunlu k›ld›¤› savunuluyor.
Gelirler Kontrolörlerinin, 2005
y›l›nda tamamlad›klar› 3 bin 943
vergi incelemesiyle ilgili olarak
yapt›klar› tarhiyat öncesi uzlaflmalar sonucunda Hazine'ye, vergi, ceza ve gecikme zamm› dahil
yaklafl›k 650 milyon YTL gelir
sa¤lad›lar.
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KOB‹’ler KURESELPAZAR.COM’da bulufluyor
K
OB‹’lerin esnek imalat yeteneklerini online platforma tafl›yarak,
h›zl› ve pratik ticari modüllerle
al›c› ve sat›c›lar› buluflturma hedefiyle
kurulan KURESELPAZAR.COM iflletmelerin d›fl pazardaki rekabetçi niteliklerini de gelifltirecek.
Projeyi firmalar›n ulusal ve uluslar
aras› rekabet gücünü yükseltmek düflüncesi ile gündeme getirdiklerini be-

lirten Omedya A.fi. Koordinatörü Ümit
Güçlü, “Portal›m›z, iflletmelerimize
online pazarlaman›n küresel avantajlar›n› sunarken, rekabetçi yaklafl›mda
yeni pazarlama argümanlar›n›n nas›l
kullan›lmas› gerekti¤ine de örnek
oluflturuyor” dedi.
Türkçe ve ‹ngilizce yay›nlanan portal›n, Türkiye genelindeki yeni üyelerle etkinli¤ini geniflletme sürecine girdi¤ini vurgulayan Güçlü, “Portal üze-

OST‹M OSB ve Omedya A.fi. iflbirli¤iyle hayata geçirilen
online pazarlama portal›; www.kureselpazar.com k›sa
sürede KOB‹’lerin etkili bir pazarlama mecras› olmay›
baflard›.

rinden binlerce üyemiz al›m-sat›m-dan›flmanl›k ve iflbirli¤i talepleri, online
kataloglar, detayl› ürün tan›t›m› ve mesajlaflma gibi servisleri kullanarak ticari iletiflimde bulunuyorlar. Burada
B2B alan›nda, esnek imalat
gücünü ortaya koyan ticari
modül yap›m›zla dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye’de ilk
kez uygulanan ‘geliflmifl dinamik güncelleme modülü’
sistemi ile de dijital pazarlamada yeni bir dönemi bafllat›yoruz” diye konufltu.
KURESELPAZAR.COM portal›yla bütünleflmifl çal›flan
ki-EX DG-Card da (Güncellenebilir Dijital Firma Tan›t›m
Kartviziti) portal üyelerine
ücretsiz olarak sunulan etkili
bir dijital pazarlama çözümü
olarak nitelendiriliyor. Bu
arada, DG-Card içerisinde
bulunan resim ve metinler KURESELPAZAR.COM portal› üzerinden online
olarak güncellenerek, üye firmalara
ürün ve hizmetlerini her zaman en
güncel haliyle potansiyel müflterilerine sunma imkan› da sa¤l›yor.
Güçlü, k›sa bir süre önce aktif hale
getirilen portalda bütün servislerden
yararlanabilmek için ‘platin üye’ olmak gerekti¤ini hat›rlatarak, Platin
Üyelere sa¤lanan hizmetler hakk›nda
bilgi verdi:

Aygün: 2007 y›l›nda kriz bekliyoruz
nkara Ticaret Odas›
(ATO) Baflkan› Sinan
Aygün, cumhurbaflkanl›¤›
seçimi arifesinde piyasalarda
bir kriz beklentisi olufltu¤unu
belirtirken, "2007 y›l›ndaki
siyasi çalkant›yla beraber bir
kriz beklentisi içine girmifl
durumday›z. Rakamlar böyle
söylüyor. Paras› olan tedbirini
al›yor" dedi.
ÒPembe bir tablo yok,
kriz ßartlarÝ olußtuÓ
“Anlat›ld›¤› gibi pembe bir
tablo yok. Biz 2000–2001
y›l›nda da ayn› fleyi, ülkenin tehlikeli bir duruma
gitti¤ini söylüyorduk. Ama dinlemiyorlard›. Kriz
gününde Baflbakan Bülent Ecevit bizi ça¤›rd›, ‘ne
yapaca¤›z, dolar 1 milyona yaklaflt›’ dedi. Bir kaos bir
kaotik ortam vard›. fiimdi bir kriz olur mu olmaz m›?
O günkü flartlara bak›yorum, 1994-1999’a
bak›yorum, Türkiye’nin krize yakaland›¤› flartlara
bak›yorum, bugünkü kriz flartlar›n›n çok daha fazla
olufltu¤u, çok daha fazla kriz olma ihtimalinin
oldu¤u flartlar, ama niye kriz olmuyor diye
düflünülebilir.”
Ò10 •ekten 8Õi karßÝlÝksÝzÓ
Karfl›l›ks›z çek ve protestolu senet say›s›ndaki
art›fla dikkat çeken Aygün, “Kimse art›k piyasada
senet çek ödemiyor. Bankaya yollanan 10 çekten
8’inin karfl›l›ks›z ç›kt›¤›ndan, senetlerde protesto
oran›n›n yüzde 60’lara ulaflt›¤›ndan ve büyük bir
nakit s›k›nt›s› oldu¤undan söz ediliyor” dedi.

A

Aygün, “Anlat›l-

d›€› gibi pembe
bir tablo yok. Biz
2000–2001 y›l›nda da ayn› fleyi,
ülkenin tehlikeli
bir duruma gitti€ini söylüyorduk.
Ama dinlemiyorlard›. Kriz gününde Baflbakan Bülent Ecevit bizi ça€›rd›, ‘ne yapaca€›z, dolar 1
milyona yaklaflt›’
dedi.

“Platin üyelik sistemini özel avantajlar ve uygulamalar getiren bir sistem olarak düflündük. Ücretli olarak
uygulanmaktad›r. Platin Üyelik Sistemi, internet üzerinden daha önce yap›lan standart üyeli¤in Platin Üyeli¤e
çevrilmesi, direkt platin üyelik baflvurusu ya da Omedya A.fi. Müflteri ‹liflkileri Departman› yetkilisi ile görüflerek
gerekli formlar› doldurmak kayd›yla
gerçekleflebiliyor. Portal üzerinde firman›n kendisine ait Türkçe ve ‹ngilizce olarak iki dilde ayr› bir sayfa haz›rlan›yor. Bir baflka özelli¤i, firman›n
kendi ürünlerini yay›nlayabilece¤i, 1
ürün için 4 ayr› resim kullanabildi¤i ve
bu resimlere haz›r efektlerden herhangi birini kullanabildi¤i, ürüne ait özel-

likleri online yay›nlayabildi¤i ve de¤ifliklik yapabildi¤i bir yönetim paneli
sunulmas›d›r. Firman›n iste¤i üzerine
ürün resimlerinin çekilmesi, temizlenmesi ve portal üzerinde yay›nlanmas›
gibi hizmetler de bu kapsamda veriliyor. E-mail yoluyla al›c›-sat›c› diyalogunu düzenleyen al›flverifl sepeti uygulamas› Platin Üyelik Sistemiyle etkin
bir flekilde kullan›labiliyor. Befl adet email hesab› açma ve kurulumu yap›l›yor, firmaya kendi belirleyece¤i bir flifre ile birlikte kullan›c› ad› verilerek firma bilgileri, ürün özellikleri ve ürün
ekleme, fiyat listesi, talepler ve mesajlar bölümünden oluflan bir yönetim
paneli de veriliyor.
KURESELPAZAR.COM portal›n›n
ingilizce yay›n› ayn› zamanda
“www.ki-ex.com” alan ad›yla da birlefltirmifl durumda. Yurt d›fl›nda yap›lan tan›t›m ve pazarlama çal›flmalar›nda www.ki-ex.com ad› kullan›larak
portala ulafl›m›n kolaylaflt›r›lmas›
hedefleniyor.”

KÜRESELPAZAR avantajlar›…
n
n
n

n
n

n

Firma bilgileri ‹ngilizceye çevrilerek
portalda yay›nlan›yor.
Firmaya ayl›k ziyaretçi istatistikleri
kontrol paneli üzerinden sunuluyor.
Firman›n kontrol paneli yard›m›yla
diledi¤i kadar al›m ve sat›m talebi
yay›nlayabilmesi sa¤lan›yor.
Online Yard›m Merkezi, Online
Destek Hatt› uygulamas› yap›l›yor.
Portal kullan›m› ve kontrol paneli
özellikleri hakk›nda e¤itim
veriliyor.
Portal Ana Sayfas›nda bir defada

n

n

n

maksimum 3 ürün için 1 günlük
flash duyuru yay›mlan›yor.
PLAT‹N ÜYEL‹K’te firmaya 100
ADET güncellenebilir firma tan›t›m
kartviziti veriliyor.
PLAT‹N ÜYE olarak online katalog,
s›n›rs›z al›m-sat›m talebi
sunulabiliyor.
Platin Üyeye Dinamik
Güncellenebilir Dijital Firma
Tan›t›m Kartviziti sa¤lan›yor.
Ayr›nt›l› bilgi: www.kureselpazar.com
portal›n› ziyaret edebilirsiniz.

“2015’de AB ülkelerinde
160 bin Türk ifladam› olacak”

ÖNEN Türk ifladamlar›n›n dünyan›n her yerinde ifl yapt›klar›n› ve
önemli baflar›lara imza att›klar›n› belirterek, “Türk ifladamlar›n›n yaratt›klar› istihdam ve bulunduklar› ülkelerin ekonomisine olan katk›lar› büyük oranlara ulafl›yor” dedi.
ünya Türk ‹fladamlar› Vakf› (DÜT‹V) Baflkan› Ertu¤rul Önen,
Türk ifladamlar›n›n Avrupa Birli¤i ülkelerindeki baflar›s›n›n dünya geneline yay›lm›fl Türk
ifladamlar› varl›¤›n›n gücü ve önemi
aç›s›ndan çok önemli bir referans oldu¤unu belirterek,
“2015 y›l›n› hedefleyen bir projeksiyona
göre, Avrupa Birli¤i’ndeki Türk ifladamlar›n›n say›s›n›n
150-160 bine ulaflmas›n› bekliyoruz” dedi.
DÜT‹V Baflkan› Ertu¤rul Önen, Kas›m ay›nda ‹stanbul’da yap›lan 6. Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultaylar›’na iliflkin bilgi verdi. Önen, Türk ifladamlar›n›n dünyan›n her yerinde ifl yapt›klar›n› ve önemli baflar›lara imza att›klar›n›
belirterek, “Türk ifladamlar›n›n yaratt›klar› istihdam ve bulunduklar› ülke-

D

lerin ekonomisine olan katk›lar› büyük
oranlara ulafl›yor. Ama art›k bu baflar›larla uzaktan övünmeyi de¤il, ifl
adamlar›m›z› ülkemizde yat›r›m yaparken görmeyi istiyoruz. fiimdi s›ra anavatana yat›r›m yapmaya geldi” dedi.
Türk ifladamlar›n›n
Avrupa Birli¤i ülkelerindeki baflar›s› Dünya geneline yay›lm›fl
Türk ifladamlar› varl›¤›n›n gücü ve önemi
aç›s›ndan çok önemli
bir referans kabul
edildi¤ini dile getiren Önen, “2015 y›l›n› hedefleyen bir projeksiyona göre
Avrupa Birli¤i’ndeki Türk ifladamlar›n›n say›s›n›n 150-160 bine, yaratacaklar› istihdam›n 1 milyon kifliye, cirolar›n›n yaklafl›k 90 milyar Euro’ya ve
toplam yat›r›m tutarlar›n›n ise 20 milyar Euro’ya yak›n bir büyüklü¤e ulaflaca¤› hesaplan›yor” diye konufltu.
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acortu@hotmail.com

KOB‹’lerin
penceresinden manzara

B

a ar l insanlar n program , ba ar s z insanlar n mazereti
vard r. Y l sonuna do ru hepimiz bir taraftan ge mi y l n
muhasebesini yaparken di er taraftan gelecek y lda neler
olaca n tart maya ba lad k. Bireyler, irketler, h k metler k saca amac olan her ki i ve kurum hedeflemeler yapmaya ba lad .
Kamu otoritesi b t e ile T rkiye nin gelecek y l n planlarken i letmelerimizin de 2007 y l b t elerini yapmalar n n zaman geldi
de ge iyor bile
B t enizi haz rlad n z m diye g r t m baz sanayicilerimize
g re;
n Gelecek y l ne olaca belli de il,
n Yar n bile tahmin edemezken koskoca bir y l nas l tahmin
edelim?
n Ekibimiz yeterli de il, b t e haz rlamak bizim i in l ks,
n
gelirse yapar z, b t eye gerek yok,
n Ge ti imiz y llarda bir kez b t e haz rlam k, bir faydas n
g rmedik, zaman israf ,
gibi mazeretlerin listesini uzatmak m mk n Ancak unutmayal m ki ba ar l insanlar n her zaman bir program , ba ar s z insanlar n her zaman bir mazereti vard r. letme b t elerini de
gelecek y l n programlanmas olarak d nd m zde i letme
y neticilerinin hi mazeret retmeden hemen b t e haz rl klar na
ba lamalar n neriyorum. G ndemimizdeki i her ne ise birbirimize u slogan s rekli hat rlatal m imdi yap n Zaman n z ,
yetene inizi, kaynaklar n z ve enerjinizi iyi planlarsan z ba ar s z
olman z m mk n de ildir.
letmelerin kurumsalla mas ah slardan ba ms z olarak i letmenin kimli inin olmas demektir. Kurumsalla ma d meye basarak olu an bir de i im olmay p i letme sahibinden ba layan
zorlu bir s re tir. B t e kurumsalla may sa layan bir ok ara tan bir tanesidir.
ok b y k misyonlar y klemeden, ok b y k beklentilere kap lmadan gelece in planlamas n l lebilir hale getirmek amac yla, akl m zdan ge enleri bir sistem dahilinde rakamla t rarak
ka da d kmek zere hemen b t emizi haz rlamam z neriyorum.
Biraz daha profesyonel al ma anlay m z varsa b t eye, i letmemizin verimli al mas , al anlar m z n etkinli i, i letmemizde i kontrol n sa lanmas gibi fonksiyonlar da y kleyebiliriz.
Hatta bir ad m daha ileri giderek performans de erlendirme
arac olarak da b t e haz rlayabiliriz. i par alara ay rabiliriz. letmeyi kar ve gider merkezleri olarak ay rabiliriz. Her bir i in ve
her bir merkezin sorumlusunu tespit ederek yetkiye paralel bir
sorumluluk tan mlayabiliriz. Tespit etti imiz yetkiliden yetkisi
kapsam ndaki i ler i in 2007 b t esini haz rlamas n talep edebiliriz. st y netimin kontrol nden sonra haz rlanan b t eyi i letmenin hedefi olarak ortaya koyabiliriz. B ylece i in sahibini net
olarak ortaya kar r, d llendirmelerle motivasyonu art rabiliriz.
Faaliyetlerin rakamsalla t r lmas n sat lar, sat nalmalar, giderler
i in yapt m z zaman ortaya m kemmel bir b t e kacakt r.
Bu kadar i i yapaca z da ne olacak diye d nenler i in
tekrar ba a d n yorum. B t e tek ba na sihir ta mamaktad r.
Ama en az ndan t m ba ar l i letmeler b t e yapt na g re tercihimizi ortaya koymam z laz m: ba ar l olanlar n yapt n
yapal m m ? Kurumsalla maya bir ad m daha yakla al m m ?

CE izni resmi ilana kald›
zun süre konuyla ilgili çeflitli tetkik ve incelemelerde bulunan
AB, nihayet geçti¤imiz a¤ustosta Türk Standartlar› Enstitüsü
(TSE)'nü, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i'ni ve Türk Loydu Vakf›'n› onaylanm›fl kurulufl olarak atad›. Fakat bu sefer de resmi
gazete engeliyle karfl›lafl›ld›. Bu kurulufllar›n Türkiye'de CE iflareti verebilmesi için karar›n AB'nin resmî yay›n organ› Brüksel Resmî Gazetesi'nde yay›nlanmas› gerekiyor. En geç ekimde yay›mlanmas› öngörülen karar ise halen sürüncemede. ‹hraç ürünlerinin AB ülkelerinin
gümrü¤ünden geçebilmesi için iflarete sahip olmas› gerekiyor. Ancak
Türkiye'de bu belgeyi vermeye yetkili kurulufl bulunmuyor. Dolay›s›yla firmalar yurtd›fl›na gitmek durumunda kal›yor. Belgenin en basiti 35–50 bin Euro aras›nda ücretlendiriliyor. Örne¤in 20 ürün için
baflvuran bir firma, yaklafl›k bir milyon Euro'dan fazla para ödüyor.
Türk firmalar›, 2000'den beri bu kapsamda 5 milyar dolara yak›n
harcama yapt›. Üç Türk kuruluflunun CE belgesi konusunda yetkili
k›l›nmas›yla birlikte yerli firmalar daha k›sa sürede belge alabilecek.

U

Nijeryal›lar OST‹M’in
kopyas›n› kuracak
pisini nas›l Nijerya'ya yerlefltireir süre önce Nijerya'n›n An- TÜRK‹YE'de inkara büyükelçisiyle birlikte
celeme yapan lim? Bize öncü olun, KOB‹ sistemini bizim oraya monte edelim.
Ankara Ticaret Odas›'n›
Nijeryal›lar,
Bugün sistemi kursak, 20 y›l
(ATO) ziyaret eden Nijeryal›
Ankara'daki
sonra çok iyi bir yere geliriz" deyetkililer, Ankara'n›n son 3–4
OST‹M'e hay- di¤i ö¤renildi.
y›ldaki ekonomik kalk›nmas›n›
ran kald›. Ayn›- ATO D›fl Ticaret ekibi de heyete
dikkatle incelediklerini ve kenti
bir sunum yapt›. Ankara'da Osmodel olarak almak istedikleris›n› kurmak
tim ve Sincan ile ‹stanbul'da ‹kini söyledi. Heyette Nijerya Küiçin ATO'dan
telli OSB'lerini ziyaret eden
çük Ölçekli Sanayiciler Birli¤i
yard›m istedi- heyet, buralarda ifladamlar›n›n
Baflkan› Gordon Isaac da yer aller.
baflar› öykülerini de dinledi.
d›.
Özellikle inflaat ve otomotiv yan
Nijerya'da ifl yapmak isteyen
sanayii yat›r›mlar› üzerinde
20 kadar Türk firman›n da kat›ld›¤› toplanduran
Nijeryal›lar,
sonunda Ostim
t›da, Nijeryal› yetkililer ülkelerine kurmak
modelinde
karar
k›ld›.
Ostim'i ülkenin Akistedikleri organize sanayi bölgesi için ‹talwa Ibom eyaletinde kopyalayarak 300 flirya'ya, Almanya'ya ve hatta Pakistan'a gitket kurmaya haz›rlanan Nijerya, yan sektiklerini ancak Türk modelinde karar k›ltörlerle birlikte 350 bin Nijeryal›ya istihd›klar›n› söyledi.
dam sa¤lamay› hedefliyor. Sistem kurulur'Fotokopisini •ekelim mi?'
ken ATO'nun Nijerya'ya tecrübelerini aktarNijeryal›lar›n toplant›da, "Ostim'in ya da
mas› ve know-how sa¤lamas› bekleniyor.
Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nin fotoko-

B

Finansbank KOB‹
Bankac›l›€›na haz›rlan›yor
F

inansbank Genel Müdürü Sinan fiahinbafl, Finansbank’›n KOB‹’lere
bugüne 8 milyar dolar
kredi kulland›rd›¤›n›
belirterek, bu rakam›n
artt›r›laca¤›n› ve KOB‹
bankac›l›¤›na servis
veren flubeler aç›laca¤›n› aç›klad›.
Finansbank Genel Müdürü
Sinan fiahinbafl, Anadolu
Markalar› ödül töreninde konufltu. fiahinbafl, Finans-

bank’›n Türkiye’nin beflinci
büyük bankas› oldu¤unu belirterek, bugün itibariyle 275
olan flube say›s›n›n y›l
sonuna kadar 315’e
ulaflaca¤›n› söyledi.
fiahinbafl, “Gelecek
dönemde, Finansbank
büyümeye devam
edecek. Daha önce bir
y›ll›k bütçe yap›l›rken bu y›l
ilk defa üç y›ll›k bütçe yapt›k”
dedi. fiahinbafl, Finansbank’›n KOB‹ bankac›l›¤›nda-

ki pazar pay›n›n yüzde 9 oldu¤unu söyledi. fiahinbafl,
“Yaklafl›k iki y›ld›r KOB‹ bankac›l›¤› yap›yoruz.
Gelecek dönemde KOB‹
bankac›l›¤›na servis veren flubeler aç›lacak. KOB‹ bankac›l›¤›na 2002’de s›f›r kredi ile
bafllad›k. ‹tiraf etmek gerekirse KOB‹’lere hiç kredi vermiyorduk ama çok k›sa sürede
yüzde 9’a ulaflt›k bunu da artt›rmaya devam edece¤iz” diye
konufltu.

Tüzmen: Temiz Türkiye’yi
yaratacak olan ihracat
evlet Bakan› Kürflad Tüzmen,
Türkiye’de ihracatç›lar›n her zaman iyi
ve yeni fleyler
söylediklerini belirterek,
“Türkiye’nin morali ihracat
oldu. Türkiye’yi ileride,
21'inci yüzy›lda dünyan›n en
baflar›l› ülkeleri aras›na
sokacak olan tek ihracatt›r.
Her fleyi temizleyecek,
yolsuzlu¤u, suiistimalleri
temizleyecek, ter temiz ülke
yapacak tek fley bizim
ihracat›m›zd›r” dedi.
‹hracatta elde edilen
rakamlara kolay
lafl›lmad›¤›n› anlatan
Tüzmen, 2023 y›l›nda
ihracat›n 500 milyar dolar›
yakalayaca¤›n› ifade etti.
Mevlana’n›n “Satrançta
piyon yola ç›kar sonunda
yüce vezir olur” sözlerini hat›rlatan Tüzmen,
“‹hracatta da piyon yola ç›kt›, yüce vezir

D

Kürflad Tüzmen

Abdullah ÇÖRTÜ / Kobi’lerin penceresinden

olma yolunda” diye konufltu.
D›fla ba¤›ml›l›¤› azaltan, maliyeti
düflürüp, verimlili¤i
art›rarak tüm dünyada
rekabeti sa¤layacak
innovasyon çal›flmalar›n›n
son aflamaya geldi¤ini dile
getiren Kürflad Tüzmen, bu
çal›flman›n sonuçlar›n›
yak›n zamanda
aç›klayacaklar›n› kaydetti.
Bakan Kürflad Tüzmen,
Türkiye’de ihracatç›lar›n
her zaman iyi ve yeni fleyler
söylediklerini dile getirerek,
“Türkiye’nin morali ihracat
oldu. Türkiye’yi ileride,
21'inci yüzy›lda dünyan›n
en baflar›l› ülkeleri aras›na
sokacak olan tek ihracatt›r.
Her fleyi temizleyecek,
yolsuzlu¤u, suiistimalleri
temizleyecek, tertemiz ülke yapacak tek fley
bizim ihracat›m›zd›r” dedi.
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AnadoluÕda šdŸller sahibini buldu

ANKARA Hilton
Otel’de Devlet
Bakan› Kürflat
Tüzmen’in de kat›ld›¤› törende
Ostim hizmet dal›nda, ‘bölgesel
markalaflma koordinasyonu’ ile birincilik ödülü ald›. Ödül Yönetim
Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n’a
takdim edildi.
apital ve Ekonomist dergileri taraf›ndan,
Finansbank ‹flletme Bankac›l›¤›’n›n sponsorlu¤unda bu y›l ilk kez düzenlenen
Anadolu Markalar› 2006 yar›flmas›nda dereceye girenlerin ödülü Ankara Hilton Otel’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Ostim’in birincilik ödülünü alan Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, ‘ödülü tüm Ostimli çal›flanlar, KOB‹’ler ve bölge yönetimi
ad›na kabul etti¤ini belirtirken, ödül komitesine verdikleri karar için teflekkür etti. Törende,
kamu, yerel yönetim, bürokrasi, ifl dünyas›, sivil toplum kurulufllar› temsilcilerinin yan› s›ra
Do¤an Grubu ve Finansbank üst düzey yetkilileri haz›r bulundu.
Küresel dünyada önemini giderek art›ran
Markalaflma konusunu tüm Türkiye’ye yaymak, Marka Bilincini ‹stanbul d›fl›ndaki illerde
de yerlefltirmek amac›yla düzenlenen Anadolu
Markalar› 2006 yar›flmas› sonucunda, imalat,
tar›m, ticaret, hizmet sektörlerinde faaliyet
gösteren 9 firma ödüllendirilirken, ayr›ca bir
firma Yeni Marka Giriflimi Özel Ödülü’ne lay›k
görüldü.
‹stanbul d›fl›nda, tüm Türkiye’ de gerçeklefltirilen yar›flman›n di¤er dallardaki birincileri
flöyle:

C

Ticaret: 1.Teknolojix Biliflim, 2.Uzuner Tic
Ltd. fiti, 3.Bilge Promosyon ve Tan›t›m Hiz.
‹malat: 1.Hipokrat A.fi, 2.Esmen Kolonya
ve Kimya San A.fi. , 3.Çelikler G›da San.
Tar›m; 1. Meysan Meyve ‹flleme San.
‹th.‹hr.Paz.Tic.Ltd.fiti, 2.Yüksel Tohumculuk
ve Tar›m San Tic Ltd fiti. “Yeni Marka Giriflimi” özel ödülü: Özçay Koop.
TŸzmen: TŸrkiyeÕde
Markalaßmadan Baßka ‚ÝkÝß Yok
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, bu y›l “belki” 84 Milyar dolar› geçen bir ihracat rakam›n›n yakalanabilece¤ini belirterek, dünya devleriyle ihracat rakamlar›ndaki fark›n markalaflarak 10–15 y›lda kapat›labilece¤ini söyledi.
Tüzmen, Anadolu Markalar› ödül töreninde
konufltu. Törende 10 firmaya ödül verildi.
Türkiye’nin markalaflmak d›fl›nda baflka ç›k›fl›
olmad›¤›n› söyleyen Tüzmen, “Ülke olarak
marka haline gelmeliyiz. Bunun için ülkede
markalar›n olmas› gerekir. Markalar› yaratmak da kolay de¤il” dedi.
Türkiye’nin kendisini dünyada markalar›yla
gösterebilir bir hale geldi¤ini anlatan Tüzmen,
hedefin 10 y›lda 10 dünya markas› yaratmak
oldu¤unu söyledi.
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Orhan AydÝn

Yerli üretime
destek, gelece¤imize destektir…
Yerli mal retelim, yerli mal t ketelim. retti imiz mallara T rk e isim
verelim. Hem dilimiz hem mal m z yaas n slogan ile T rkiye Kamu-Sen in
ba latt ve Ostim de bas n duyurusu
ile ilan edilen kampanyaya sahip k yoruz. Yerli retimin ve sanayinin merkezi olarak bu yakla m KOB lerimiz ad na destekliyoruz.
Elbette yerli r n t ketmeliyiz Ama bundan daha da nemlisi
yerli r n retebilmeliyiz. Peki, r nlerini bize satan k resel firmalar n kendi lkelerinde ge irdikleri s reci biliyor muyuz? lkelerinde o retimi yapabilmeleri i in harcad klar abalar , g sterdikleri
duyarl l klar bir an i in bizim de hissetmemiz gerekiyor.
Bu s re leri ge meden bir anda her eyi kendimiz yapmaya soyunam yoruz. Ama bir eyleri retemez ve rettiklerimizin de k ymetini bilemez isek, o zaman gelece imiz hakk nda ciddi teredd tler ya amaya ba lar z; insanlar m z i siz ve a b rak r z ve bu insanlar da tehdit olu turur; huzursuz bir toplumda ya amak zorunda kalrz.
Ben olay ok somutla t ral m istiyorum. Bizim sekt rel d ticaret irketimiz var. Bu irket Ostim de retilen r nlerin yurtd na
sat lmas ile u ra r. Bu s re te biz nelerle kar la r z? Ostim de
reterek satt m z baz r nleri T rk t ketici, sat n al c kurum ok
benimsemez, g ven duymaz. S rf Ostim de, T rkiye de yerli sanayici taraf ndan retiliyor diye. Ku ku ile bakarlar. Ama biz ayn
r nleri talya ya da Amerika ya g nderir, paketini ve ambalaj n
kutsalla t r r(!), yeni bir g r n me sokarsak, o zaman i de i ir. rnek olarak bir i makinesine ait aft Ostim de bir firmadan 32 dolara sat n al nabiliyor. Bedeli budur. Siz bunu be enmez, Ben bunun orijinalini istiyorum, Avrupa s n istiyorum dedi iniz zaman
bizim retici bunu talya ya g nderiyor 32 dolara, sonra orada bir
ambalaja giriyor ve 162 dolara yabanc r n olarak T rkiye ye sat l yor. Ba ka bir rnek; i makinelerine Ostim de retilen bir e it
kompres r. Ostim deki bedeli 110 dolard r. Ama Bunun Avrupa s n istiyorum dedi inizde bunun kutsanmas (!), talya ya gitmesi, yeni bir marka ve ambalaja girmesi gerekiyor. D ar ya 110 dolara kacak ve 480 dolara talyan mal olarak alacaks n z. E er,
Amerikan mal olarak al rsan z 1200 dolar deyeceksiniz.
B yle bir eli kimiz, b yle bir kompleksimiz, b yle bir yanl m z
var. Asl nda biz b t n de erlerimizi, katma de erimizi, kaynaklar m z bir ba ka lkenin hizmetine nas l g z kara sunabildi imizin
fark nda m y z?
Kendi lkemizin r nlerine g venmeliyiz, kendi insan m za g venmeliyiz ve belli bir s re bunun kahr n ekmeyi de g ze almal y z. retimde a ama ak amdan sabaha olacak i de ildir. Ara t rma-geli tirmesi yap lacak, teknolojisi yerle ecek. stedi iniz anda
olmaz. O zaman hi bir ey yapman za gerek yoktur. Zaten d nyada hepsi retiliyor.
Y ksek fiyatla d ar dan r n sat n al nd nda ba kalar n n istihdam na, ba ka lkelerin geli mesine, ba ka lkelerin ar-ge sine
kendi cebimizden destek veriyoruz demektir.
Kamu kurumundan bir vatanda , al ma karken acaba benim
lkemde bu retiliyor mu? diye sormas laz m. O da yetmez; ihale
artnamesini yazarken acaba bu yerli sanayici bu ihaleye nas l kat l r diye de d nmeli. Hatta yerli sanayici bu r n retemiyorsa acaba ben bunu sanayicimize nas l rettiririm diye kafa yormal . retim yemiz, retmenimiz benim mezun etti im ki i
bunu nas l retebilir? diye d nmeli.
lkemizde piyasa ekonomisi, herkes istedi i yerden al r istedi i
yere satar deniyor. Bu fikir k resel sermayenin felsefi tuza d r.
Amerika da da Almanya da da ger ek b yle de ildir. yle istedi ini istedi in yerden al p satamazs n. Herkes kendi sanayisini, kendi
sermayesini, kendi irketini, kendi lkesini son noktas na kadar d n yor.
E er kendi lkesinde retemiyorsa, ba ka yerden alan adama
diyor ki o zaman ben senden sat n alaca m zaman ya yerli bir firma ile anla , ya da y zde 30-40 n benim lkemde ret diye bir
dizi yakla mda bulunuyor. Yani yurtd ndan bunu kay ts z arts z
almak en son aredir. Her eyi her yerden al rsan z kaynaklar m z
bo una harcan r. T rk halk n n b yle bir l ks yok. Bunu yaparsan z insanlar i siz kal r, a kal r, sonra da ramazan paketleri ile
g da paketleri ile bu insanlara yard m da t rs n z. Bu onurlu bir
ya ama ekli de ildir. nsanlara i bulacaks n z, retim yapt racaks n z, a vereceksiniz ve b ylece insanlar toplumda onurlu bir ekilde ya ayacaklar. Bunun aksi felaket olur.
O nedenle yerli retimi, yerli mal ve T rk e kullan m n g ndeme getiren ve destekleyen kurulu lar m za te ekk r ediyoruz.
T rk mal ve T rkiye de retilen r nlerin t ketilmesine y nelik
bilin lendirme gayreti s rekli olarak g ndemde tutulmal d r. Bu
kampanya lkemizin ve halk m z n gelece i i in son derece nem-
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OSB Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü- aygul@ostim.com.tr

Giriflimci mucit olunca…
E¤er yapamayaca¤›n›z› düflünüyorsan›z, hakl›s›n›z, yapamazs›n›z.
Henry Ford

T

ketimin ruhumuza i ledi i a m z d nyas nda, farkl d nen
ve fark yaratanlar zirve yolunda
sa lam ad mlarla ilerleyebilirler. Gerek olan u ki, fark yaratarak zirveye
kmak i in hi bir engel yoktur. Yeter
ki ihtiyac n z olan tek eyin novasyon
oldu unu bilin. G n m zde lkelerin
kalk nm l k d zeyi ile yapt klar bulu lar aras nda s k bir ba bulunmaktad r. Bulu un; ok farkl ve imdiye kadar g r lmemi r n veya hizmet olmas gerekmemektedir. K c k bir
farkl l k bile bulu say l r ve lkenin kalk nmas nda b y k bir rol stlenebilir.
Yeni k rl l k ve b y me alanlar
arayan giri imcilerin herkesle birlikte
hareket etmek yerine Herkesten
farkl neler yapabilirim? sorusunu sormas gerekiyor. Sorunun cevab , inovasyona dayal farkl la ma stratejileri
geli tirmektir.
Bug n bir ok gazete ve dergide bu
farkl la t rma stratejilerini iyi kullanarak rakiplerine b y k fark atan firmalar n yk lerini okuyoruz. rne in
Kot pantolon fiyat na u un slogan yla yola kan Easyjet, stratejisini bilet fiyatlar n ucuz tutmak ve seyahat
acentelerini devre d b rakmak zerine kurdu. nceleri telefon ile rezer-

vasyon yapan Easyjet, imdi biletlerinin %95 ini internet zerinde sat yor.
Bilet fiyatlar n ucuz tutmak i in ba ka
y ntemlerde uyguluyor. U u larda yemek verilmiyor. Yemek isteyen, parayla sat n al yor. Ayr ca Easyjet u u ta ay ve kahve de ikram etmedi i i in
hem tasarruf ediyor, hem de u akta
pek fazla s v t ketimi olmad ndan
tuvaletlerden birisini kald rarak u a a
ekstra koltuk yerle tirme imk n oluyor.
British Airways, Easyjet le rekabet
edebilmek i in 1998 de ucuz Go Havayolu irketini kurdu. Bunu bir reklam f rsat olarak de erlendiren Stelios, 9 arkada ile birlikte Go Airways in Roma ya yap lan gala u u una bilet ald . Easyjet in al metifarikas turuncu tulum giyen 10 arkada ,
u akta yol boyunca gazetecilere deme verdi ve bedava Easyjet biletleri
da tt . Go nun u u undan ok, kendileri haber oldu. Reklam f rsat n da
iyi de erlendiren Stelios, Yunan acenteleri taraf ndan kendilerini devre d
b rakt
gerek esiyle mahkemeye
verilince, mahkemeye kendisini desteklemeye geleceklere bedava bilet
verece ini a klad
K ssadan hisse; nemli olan,
rekabeti kar lamay ama layan
inovasyonlarda, r n ve hizmeti
daha iyiye getirmek i in neler
yap labilece ini g rebilmektir.

Genç giriflimcilere
Ostim deneyimi
DTÜ Genç Giriflimciler Derne¤i’nin KOB‹ komitesince düzenledi¤i bilgilendirme toplant›s›nda genç mühendis adaylar› Ostim’i yak›ndan tan›rken, bölgede faaliyet gösteren ifl adamlar›n›n baflar› öykülerini
dinlediler.

O

SÝtkÝ …ztuna

AygŸl Ayta•

Ostim’deki Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim
Vakf› salonunda düzenlenen toplant›ya yaklafl›k yüz kadar ODTÜ ö¤rencisi
kat›ld›. Ostim Yönetim Kurulu ‹kinci
Baflkan› S›tk› Öztuna toplant›y› açarken yapt›¤› konuflmada bölgeyi tan›tarak, yönetim yap›s› ve tarihçesi hakk›nda bilgi verdi. Öztuna, “Ostim’in
yönetim anlay›fl›nda dört duvar›n inflas› yerine bu duvarlar›n gerisindeki

yap›lanmaya ruh vermek vard›r. Ostim sadece ulusal boyutta de¤il, uluslar aras› sanayi yerleflkeleri aray›fl›nda
da felsefesi ve organizasyon yap›s› ile
model olmaktad›r. Bölgemiz Ankara’da genç giriflimcilerimiz ve istihdam edilmeye haz›r gençlerimiz için
de bir çözüm merkezidir” diye konufltu.
Ostim OSB Müdürü Ahmet
R›za Bal›m bölgenin yönetim
organizasyon ve yapt›¤› altyap› çal›flmalar› hakk›nda bilgiler verdi. Ostim Yat›r›m Afi
Koordinatörü Abdullah Çörtü
de flirketin vizyonunu ve Ostimli KOB‹’lerle yapt›¤› güç
birli¤i çal›flmalar›n› anlatt›.
Bölge firmalar›ndan Senkron
Plastik firmas› sahibi fienol
Kervano¤lu ve Manas Elektronik firmas› sahibi Ahmet
Görür ise kurucusu ve yöneticisi olduklar› flirketlerin baflar› öykülerini anlatt›lar.
Konuflmac›lar genç giriflimci adaylar›na; ortakl›k ve ekip çal›flmas›na
inanmalar›, proje odakl› düflünmeleri,
kurumsallaflmaya önem vermeleri,
baflar›l› olmaya öncelik tan›y›p ilkeli
çal›flmalar› durumunda parasal kazanc›n kendili¤inden gelece¤ini söylediler.
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Sorunlar ayn›, çözümler baflka bahara

TOYÖV, TOBB, KOSGEB, Rekabet Kurulu ve Türk Patent Enstitüsü’nün iflbirli€iyle
“KOB‹’ler Sürdürülebilir Rekabet Gücü ve ‹novasyon” ana temas›yla gerçeklefltirildi.

S

anayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, toplant›n›n aç›l›s›nda yapt›¤›
konuflmada, kendi içine de sinmeyen bir flekilde, Türkiye’deki iflletmelerin devletin yanl›fl politikalar› sonucunda kay›t d›fl›l›¤a itildi¤ini söyledi.
Devletin, sosyal güvenli¤i ifladam›n›n s›rt›na yükledi¤ini ifade eden Coflkun, “Bu gerçekleri görüp, önyarg›lardan kurtulmam›z laz›m” dedi. Coflkun,
“Paran›n, sermayenin rengi olmaz. Yeflil sermaye dedikleri olsayd›, dolar›n
rengi de yeflil. O zaman yeflil sermaye o
olurdu” diye konufltu. Bu sebeple bütçede bilinen harcamalar›n yan›nda TÜB‹TAK’a 700 trilyon ek ödenek ay›rd›k”
diye konufltu. Türkiye’deki 22 üniversite “Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri” kurduklar›n› dile getiren Coflkun, “Ekim
sonu itibariyle teknoloji ihracat›m›z
100 milyon dolara ulaflt›. AR-GE proje
say›m›z y›lsonu itibariyle 2 bin 472 oldu. Gördü¤ünüz gibi, bu alanda insanlar›m›z›n önü aç›ld›kça, derhal harekete geçiyorlar” dedi.
Zirvenin afifline dikkat çeken Coflkun, “Türk kültüründe k›rm›z› elma en
son hedef demektir. Oradaki merdiven
inovasyon merdivenidir. Merdivenin
dayand›¤› bir yer yok. Biz bakanl›k olarak oraya mesnet olaca¤›z” dedi.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ise Halk Bankas›’n›n özellefltirme sürecine de¤indi. Hisarc›kl›o¤lu, "Halk
Bankas› halk›n bankas›d›r. Adres belli... Siz bunu yanl›fl adrese yönlendirirseniz, k›ta Avrupa’s›ndaki uygulamalarla da ters düflersiniz" dedi. Avrupa’n›n tüm ülkelerinde halk bankalar›
bulundu¤unu ve kamu deste¤iyle yönetildi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu,
"Türkiye Halk Bankas› kapasitesinden
dolay› yabanc›lar›n ifltah›n› art›r›yor.
Türkiye’de Halk Bankas› kadar müflterisi olan banka yok, o yüzden herkes
göz dikiyor. Bizim talebimiz Halk Bankas›’n›n halka devredilmesidir” diye
konufltu.
TOSYÖV Baflkan› Hilmi Develi de,
küresel pazarda rekabet etmek isteyen
KOB‹’lerin biliflime, innovasyona, markalaflmaya ve kaliteye önem veren bir
yap›ya kavuflmas› gerekti¤ini söyledi.
KOB‹’lerin yaflad›¤› finansal s›k›nt›lara
da de¤inen Develi, “Bizim için Halk
Bankas› çok önemli. Ad›n›n bafl›nda
Türkiye isminin bulundu¤u Halk Bankas›n›n yabanc›lara sat›lmas›na karfl›y›z. Bankan›n Türkiye’ye sat›lmas›ndan yanay›z. Herhangi bir bankay› yabanc›lara satabilirsiniz ama Halk Bankas›’n›n sat›lmas›n› istemiyoruz.
TOBB’un bu konuya iliflkin tavr›n› destekliyoruz” dedi. ‹SO Baflkan› Tan›l Küçük de, uyum sa¤lamaya çal›fl›lan küresel rekabet koflullar›nda kalitenin art›k ay›rt edici özellik olmaktan ç›kt›¤›n›, olmazsa olmaz bir flart haline geldi¤ini söyledi. Küçük, KOB‹’lerin önemine de¤inerek, KOB‹’leri innovasyon kapasitelerini gelifltirmek zorunda oldu¤unu, bu süreçte devlet ve özel sektörün üzerine düfleni yapmas› gerekti¤ini
söyledi. Küçük, flunlar› kaydetti:
“Büyük denizlere aç›l›rken, büyük
ve dayan›kl› gemilere ihtiyaç var. Büyük gemiler yapmak için güçlerimizi
birlefltirmeliyiz. fiirket birleflmelerine

gidebilmeliyiz. Bizler bu konularda pekiyi de¤iliz, buralardaki eksikliklerimizi gidermeliyiz. ‹flbirli¤i ve ortakl›k
kültürünü gelifltirmeliyiz. Küresel rekabet baflar› h›z› gerektiriyor. Art›k büyük bal›¤›n
küçük bal›¤› de¤il, h›zl› bal›¤›n yavafl bal›¤› yuttu¤u bir dönemde yafl›yoruz. F›rsatlar› önceden takip etmemiz
gerekiyor.” KOSGEB Baflkan Vekili
Bayram Mecit de, KOB‹’ler para ve sermaye piyasalar›ndan yeterince faydalanmad›¤›n›, faaliyetlerini öz kaynaklar›yla yürüttü¤ünü ifade ederek. KOB‹’lerin büyük bir ço¤unlu düzenli def-

ter tutmad›klar› içinde finans çevrelerinden kredi alamad›¤›n› söyledi.
Türk Patent Enstitüsü Baflkan› Doç.
Dr. Yusuf Balc›, tüm dünyada etkisini
gösteren inovasyon sürecinin en önemli halkas›n›n s›nai mülkiyet haklar› oldu¤unu belirterek, “‹flletmelerimiz s›nai mülkiyet haklar› konusunda yeterli
bilgiye sahip de¤il. 21. yüzy›lda baflar›l› olmak isteyen tüm iflletmeler s›nai
mülkiyet portföylerini iyi yönetmeli”
diye konufltu. Türk Patent Enstitüsü’nün bu amaçla iflletmeler ve meslek
odalar›yla iflbirli¤i içinde oldu¤unu
kaydeden Balc›, Mili E¤itim Bakanl›¤›

ile ortak yürüttükleri çal›flmalarla da 6,
7 ve 8. s›n›flarda verilen “Tasar›m ve
Teknoloji” dersiyle üretici zekay› art›rmay› hedeflediklerini vurgulad›. Balc›,
Türkiye’deki yerli patent baflvurular›n›n 2003 ile 2005 y›llar› aras›nda yüzde 92 oran›nda art›fl gösterdi¤ine dikkat çekerek, “Dünya ortalamas›n›n
yüzde 5 oldu¤unu düflünürsek, bu rakam çok önemli” dedi. Türkiye’de
2006 y›l›nda 70 bine yak›n marka baflvurusu yap›ld›¤›n› dile getiren Balc›,
bu rakamlar Avrupa’da Almanya ve
Fransa’dan sonra üçüncü olduklar›n›
sözlerine ekledi.

OST‹M s›nai haklara aç›l›yor

HEZARFEN Projesi törenle imzaland›
KOB‹ Zirvesinde KOB‹’lerde inovasyon altyap›s›n› gelifltirmeye
yönelik bir proje olan HEZARFEN’in protokolü Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun’un himayelerinde, proje paydafllar›
TPE, KOSGEB, OST‹M OSB ve
TOBB yönetimleri aras›nda imzaland›.
OB‹ Zirvesinin aç›l›fl konuflmalar›n›n hemen ard›ndan gerçeklefltirilen tören ile, Proje HEZARFEN'in protokolü, Sanayi ve Ticaret
Bakan›m›z Ali Coflkun, Türk Patent
Enstitüsü Baflkan› Doç. Dr. Yusuf Balc›,
KOSGEB Baflkan Vekili Bayram Mecit,
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n ve TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu taraf›ndan imzaland›.
Bir süredir enformasyon konusunda yeniden yap›lanma aflamas›nda
olan Türk Patent Enstitüsü, bu çal›flmalar›n›n sonucu tan›t›m faaliyetlerini
‘‹novasyon Destek Hizmetleri’ ad› alt›nda yeniden yap›land›rm›fl, farkl›
aflamalardaki müflterilerin farkl› ihtiyaçlar›n›na yönelik yeni ürünler gelifltirmeye bafllad›.
Türk Patent Enstitüsü HEZARFEN

K

projesi ile KOB‹’lerde inovasyoncu altyap›n›n geliflimi için s›nai haklar›n etkin kullan›lmas› ve KOB‹’lerin inovasyoncu yap›y› iflletme kültürlerine tafl›malar› aflamalar›nda KOB‹’lere destek
olmay› amaçlamaktad›r. HEZARFEN’in pilot uygulamas› 2007 y›l› içinde Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde
gerçeklefltirilecektir. HEZARFEN Projesi kapsam›nda çeflitli e¤itimler, çal›fltaylar, sektörel analizler, konferans ve
seminerler, yay›nlar ve baz› pilot aktiviteler düzenlenecek. Hezarfenin ilk

aflamas›nda KOB‹’lerde inovasyoncu
altyap›n›n gelifltirilmesi için s›nai haklar›n nas›l kullan›laca¤›na yönelik etkinliklerle genel bir bilinç oluflturulmas› hedefleniyor. HEZARFEN’in ileri
aflamalar›nda uygun görülen KOB‹’lere yönelik olarak; yenilikçi ve yarat›c›
ürünler, süreçler ortaya koymak, pazarlanabilir fikirler üzerinde çal›flmak
olarak tan›mlayabilece¤imiz inovasyon altyap›lar› birebir dan›flmanl›klar,
teknoloji - inovasyon taramalar› gibi
hizmetler sunulacak.
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‘Anadolu Yaklafl›m›’na nas›l yaklaflt›lar?
n ErdoÛan: Ekonominin
omurgasÝnÝ sahip •ÝkÝyoruz
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
KOB‹'lerin yaklafl›k 1 katrilyonluk
borçlar›n›n Anadolu Yaklafl›m› ile yeniden yap›land›r›laca¤›n› belirterek, "Borçlar› bankalar›n
takibinde olan en az 40
bin iflletmeyi takipten
kurtar›yoruz" diye konufltu.
Türkiye'de ekonominin omurgas›n›n KOB‹'ler
oldu¤unu belirten Baflbakan Erdo¤an, kendilerinden önceki hükümet döneminde kamuoyunda
"‹stanbul Yaklafl›m›" olarak bilinen 4743 say›l› yasa kapsam›nda 320 büyük firma için çözüm
üretildi¤ini ancak KOB‹'lerin kaderine
terk edildi¤ini söyledi. Bu yasa ile 6
milyar dolarl›k borcun yeniden yap›land›r›ld›¤›n› hat›rlatan Erdo¤an, Anadolu Yaklafl›m› ad› KOB‹'leri gözeten
bir düzenleme yapt›klar›n› ve KOB‹'lerin 31 Aral›k 2005 tarihinden önceki 1
katrilyon civar›ndaki borçlar›n›n yeniden yap›land›r›laca¤›n› aç›klad›.
n UnakÝtan bankacÝlara
seslendi: Anadolu'ya
kulak verin
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan,
ASO Baflkan› Zafer Ça¤layan'›n bankalardan 'kaçak gürefliyorlar' diyerek yak›nmas› ve haz›rl›klar› süren Anadolu
Yaklafl›m›'n› ‹stanbul'da IMF'yi bloke
ederek engelleyebilecekleri endiflesini
gündeme getirmesi üzerine flu görüflü
iletti: "Stoklar nas›l el yakarsa, fazla
para da bankalar›n elini yakar. Anadolu'nun sesine kulak versin." Unak›tan,
Bakanl›k ve hükümet olarak reel sektörün yan›nda olduklar›n›, Anadolu
Yaklafl›m›'n›n çok önemli oldu¤unu
vurgulad›. Unak›tan, flöyle devam etti:
"Bankac›lar›m›z›n art›k kendilerini de¤ifltirmeleri icap ediyor. Bankac›l›¤›m›z en güzel günlerini yafl›yor. Her geçen gün gerek oto finansmandan ve
d›fl sermayenin Türkiye'ye gelmesinden dolay› eldeki sermaye artacak. O
zaman o paralar› ne yapacaklar. Reel
sektörle paylaflmak mecburiyetindedir. Çünkü nas›l enflasyonun düfltü¤ü
ortamda stoklar el yakarsa, fazla para
da bankalar›n elini yakar. Ben demiyorum ki risklere girsinler. Sa¤lam gidilsin. Hakiki müflterileri bilin. Anadolu'nun sesine kulak verilmesi laz›md›r."
n Devlet BakanÝ Þener:
Tulumbaya su vereceÛiz
Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener, Anadolu yaklafl›m› giriflimi ile KOB‹'lerin 31 Aral›k
2005'e kadar olan borçlar›n›n yeniden
yap›land›r›lmas›n›n öngörüldü¤ünü
aç›klad›.
fiener, daha önce mali sektöre yönelik olarak uygulanan ‹stanbul Yaklafl›m› kapsam›nda 221'i büyük ölçekli
322 firman›n, 6 milyar 20 milyon Dolarl›k borcunun yeniden yap›land›r›ld›¤›n› hat›rlatt›. Yaflanan ekonomik
krizin neden oldu¤u tahribat›n etkisiyle baz› KOB‹'lerin hala zor koflullarda
olduklar›na iliflkin bilgiler edindiklerini söyleyen fiener, bu çerçevede sözkonusu firmalar› ekonomiye kazand›rmak için ‹stanbul Yaklafl›m›'ndan yola

ç›karak Anadolu Yaklafl›m› üzerinde
çal›flma bafllatt›klar›n› ifade etti. fiener, "Anadolu Yaklafl›m›, iflletme sermayesi s›k›nt›s› olan küçük ve orta ölçekli firmalar›n, örne¤in
tulumbaya az bir su kondu¤u zaman tulumbaya
su getirecek firmalar›n
ekonomiye kazand›r›lmas› için düflündü¤ümüz bir giriflimdir. Dü¤meye bas›ld›¤›nda
300–400 kifliyi çal›flt›racak firmalar›m›z bulunmaktad›r, zor durumdad›r ve finansal darbo¤az
afl›ld›¤› takdirde bu firmalar ekonomiye kazand›r›lacak durumdad›r.
Bankalardan ‹stanbul
Yaklafl›m›'na gösterdikleri ilgiyi Anadolu Yaklafl›m›'na da göstermelerini bekliyoruz.
Bu yaklafl›mda firma ayr›m› yap›lmadan iflletme sermayesine ihtiyac› olan,
özellikle orta büyüklükte olup da çok
büyük sorunlar yaflayan firmalara,
ekonomiye kazand›r›larak istihdam›
art›rmalar› için finansal destek sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r” diye konufltu.
n ‚aÛlayan ÔpopŸlizmÕ
diyenleri kÝnadÝ
Ankara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan› Zafer Ça¤layan, KOB‹’lerin bankalara olan borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›n› kapsayan Anadolu Yaklafl›m›
düzenlemesi konusunu “popülizm”
olarak de¤erlendiren kiflileri sert bir
flekilde elefltirdi.
ASO Baflkan› Zafer Ça¤layan, “Kap›da benim güvenlikçi yapmayaca¤›m
adamlar ç›k›p bu iflin popülist bir yaklafl›m oldu¤undan bahsediyorlar. Arkadafl e¤er 42 bin firmay› aya¤a kald›rmak popülistlikse bunun ad› popülistlik olsun” diye konufltu.
Ça¤layan, flunlar› kaydetti:
“Bir hükümet geçmifl dönemlerdeki
bir hükümetin hatas›yla s›k›nt›ya düflürmüfl oldu¤u sanayicileri, ifl adamlar›n›, kendisine iflçi çal›flt›ran, katma
de¤er yaratan, vergi ve SSK ödeyen iflletmeleri bankalarda karfl› karfl›ya kald›¤› problemlerden kurtarmak için bir
hareket yap›yorsa, buna da popülist
diyenlerin milliyetinden flüphe ediyorum. ‹nan› ki ›rk›ndan da flüphe ediyorum. ‹nan› ki insanl›¤›ndan da flüphe
ediyorum. Yani burada esefle ve fliddetle k›n›yorum.”
n OSÜAD BaßkanÝ GŸ•lŸ:
ÒEkonominin kÝlcal
damarlarÝna kan gidecekÓ
‹stanbul Sanayi Odas›’n›n “500 Büyük Sanayi Kuruluflu Çal›flmas›”n›n
2005 y›l›na iliflkin verileri, KOB‹’lerin
ekonomik büyümeden pay alamad›¤›n› ortaya ç›karmaktayd›. Bu çal›flmada, karl›l›k oranlar›n›n minimize oldu¤u, iç pazarda daralma yafland›¤›, ihracatta zorluklarla karfl›lafl›ld›¤› gözler
önüne seriliyordu.
Bilimsel çal›flmalar›n da ortaya koydu¤u gibi KOB‹’ler, 2001 krizinin yaralar›n› henüz saramad›lar; ekonomik
büyümeden, ekonomi içindeki a¤›rl›klar› oran›nda pay alamad›lar. ‹stanbul
Yaklafl›m› ile büyük firmalar›n borçlar›, yeniden yap›land›r›l›rken, KOB‹’ler
ihmal edildi. Anadolu Yaklafl›m›, iyi fakat gecikmifl bir destektir.
Anadolu Yaklafl›m› ile flimdi KOB‹’lerin borçlar› yap›land›r›lacak, yani

ekonominin k›lcal damarlar›na kan gidecek. Anadolu Yaklafl›m›’ndan 70 bine yak›n KOB‹’nin yararlanaca¤› ifade
ediliyor. 10 bin KOB‹’nin kurtar›lmas›
bile ekonomiye canl›l›k getirecek, istihdam, vergi, ihracat yönünden ayr›ca de¤er yaratacakt›r. Borçlar› nedeniyle zor durumda kalan KOB‹’ler yeniden ekonomiye kazand›r›lacakt›r.
Anadolu yaklafl›m› sadece ekonomik
aç›dan de¤il sosyal yönden de fayda
sa¤layacakt›r. fiirketlerin ekonomik faaliyetlerini sürdürmeleri kolaylaflt›r›laca¤› için istihdam› art›racakt›r. Ayr›ca ‹stanbul Yaklafl›m› ile büyük flirketler lehinde yarat›lan durum dengelenmifl olacak ve adaletli bir ortam sa¤lanacakt›r.
Anadolu Yaklafl›m›n› destekliyoruz.
Ancak belirtmek gerekirse bu tip
çözümler, sorunu tam olarak ortadan
kald›rm›yor. Hükümetin yat›r›m ortam›n› iyilefltirmesi, Anadolu Yaklafl›m› gibi tasar›lar›n haz›rlanmas›na
neden olan sorunlara çözüm bulmas›
gerekiyor.
n ÒYaklaßÝmla birlikte,
KOBÜÕler bilin•lendirilmeli.Ó
KOB‹DER Yönetim Kurulu Baflkan›
Fettah Güventürk, “KOB‹’lere uygun;

düflük faizli, uzun vadeli kredi ve desteklerin sa¤lanmas› daha isabetli
olacakt›r” dedi.
“Hükümetin ANADOLU yaklafl›m›nda ad›m atmas› KOB‹’ler ad›na pozitif
ama baz› yönleri tam belirlenemeyen
bir geliflmedir. Taslak boyutu arz eden
bu geliflme genelde KOB‹ borçlar›n›n
ertelenmesini öngörüyor. KOB‹ kavram› ile ertelenecek borçlar›n paralellik arz etmesi yaklafl›m›n etkinli¤ini
artt›racakt›r.
Anadolu yaklafl›m› da ‹stanbul yaklafl›m›nda oldu¤u gibi uzatma
süresinin 3 y›l olmas› ve yeterli ölçüde
KOB‹’nin istifade etmesi do¤ru olur.
Ülke iflletmelerinin %98’i olan
KOB‹’lerin %10 mertebesinde desteklerden yararlanabildi¤i ac› gerçe¤inden hareketle; yat›r›m, istihdam,
üretim ve katma de¤er sa¤layan
KOB‹’lere uygun (düflük faizli, uzun
vadeli) kredi ve desteklerin sa¤lanmas› daha isabetli olacakt›r. Ayr›ca
Basel kriterleri arifesinde Kamunun ve
bankalar›n KOB‹’leri bilinçlendirici,
proje ve teknoloji desteklerine ulaflmay› kolaylaflt›r›c›, ihracata yaklaflt›r›c› desteklerde bulunmas› kurtar›c›
rol oynayacakt›r.”

Veli SARITOPRAK
k an ›
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflflk

‹flsizlik ve giriflimci

T

rkiye nin bir numaral ve en
nemli sorunu i sizliktir. sizlik, lkemizin yumu ak
karn d r. Cumhuriyet H k metlerinin hepsinin ba n a r tan,T rk
ekonomisinin y llard r g ndeminin
ba nda oturan i sizlik 2007 y l na
girece imiz bu g nlerde de s k nt
yarat yor. T rkiye de ya ayan her
vatanda m z, y kselen i sizli in
ekonomik, sosyal,k lt rel ve adli
olumsuz etkilerini ya yor ve endi e
duyuyor. sizli e ba l olarak gasp,
kapka , h rs zl k, doland r c l k, soygun ve zina su lar nda patlama yaan yor ve T rkiye, D nya s ralamas nda ilk e yerle iyor. Yaz l ve
g rsel medyan n ana haberlerinde
su patlamas b t n deh etiyle yans t l yor ve devletin i g venlik politikas k yas ya ele tiriliyor.T m bu
olumsuzluklar n anas olan i sizlik
T rkiye nin sosyal b nyesini kemiriyor. Akl ba nda T rk ayd nlar i sizli in lkeyi bir sosyal patlamaya
yakla t raca ndan endi eliler.
T K T rkiye statistik Kurumu
srarla %10 oran nda g steriyor.
Ancak T rkiye de her 4 ki iden 1 i
i sizdir. Gizli i sizler, al yor g r nen , ancak yapt klar i ten ne
katma de er, ne de gelir sa layamayanlar, y l n 1 — 2 ay al abilenler, umudunu kesti i i in i
aramayanlar resmi i sizlik rakamlar nda g r lm yor. Bunlar dikkate
al nmad nda, ger ek i siz say s 5
milyon ki iyi a maktad r. T rkiye de
i sizlik oran %10 de il %20 dir.
N fus trendleri nedeniyle, toplumdan i talep edenlerin say s ve
oran gelecek y llarda ok daha
b y k olacakt r. sizlik bask s gelecek 10 y lda daha da iddetlene-

cek ve T.C. h k metlerini ok
zorlayacakt r.
T rkiye veren Sendikalar Konfederasyonunun ( T SK) yapt
ciddi bir ara t rmaya g re i sizli in
ayn d zeyde kalmas i in bileT rk
Ekonomisi iyimser tahminle her y l
en az net 650 bin, baz ara t rmalara g re de 750 bin YEN
yaratmak zorundad r.
T rkiye nin AB istihdam oran n
yakalamas i in 2010 y l na kadar
10 milyon yeni i yaratmas gerekmektedir.Bu da y lda1,5 milyon istihdam demektir.Yine T SK in
ara t rmas na g re i sizli i sabit
tutmak i in bile y lda 70 milyar
Dolarl k yat r m yap lmal d r.
1999 y l ndan beri ekonomimizin
y netimi, denetimi ve y nlendirmesini ellerine teslim etti imiz MF bize bu yat r mlar yapt rmaz. , zel
sekt re yani T rk giri imcisine d yor.Giri imcili i zendiren ve y reklendiren, giri imciyi itibarl vatanda konumunda g ren ve onun
yaratt
i letmeleri katma de er ve
istihdam retti i i in koruyup kollamay , ulusal ve de i mez bir politika
olarak benimseyen bir anlay devrimine ihtiya vard r.T rkiye s ratle
bir ULUSAL ST HDAM stratejisi
belirlemeli ve bu stratejiyi ULUSAL ST HDAM POL T KASINA
d n t rmelidir. Bu politika iktidarlar de i se bile de i memeli. Politikan n z nde giri imci olmal , giri imci ba tac edilmeli, yat r m ortam iyile tirilmeli ve giri imci te vik
edilmeli ve desteklenmelidir.
sizli in panzehiri Giri imcinin
elindedir.
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“Bu yaklafl›m ifle yaramaz”
‹
AlÝntÝ...

stanbul Yaklafl›m›'ndan sonra flimdi
de Anadolu Yaklafl›m›. Yaz›n›n sonunda yazmam›z gerekeni hemen bafltan yazal›m: Genel seçimler öncesi, ad› bile popülizm
kokan gereksiz ve yarars›z ekonomik bir karar!
2002 ile 2005 y›llar› aras›nda ‹stanbul Yaklafl›m› ad› ile bir uygulama yap›ld›. Bankalara borcu
olan ama bu borçlar› var olan yap› ile ödeyemeyen firmalara,
borçlar›n› yeniden yap›land›rma
olana¤› verildi.
Amaç, ekonomiye hem katma de¤er
hem de istihdam katk›s› olan ama
1999-2001 krizleri ile sallanan firmalara, bir “hayat öpücü¤ü” vermekti. Ayr›ca alacakl› bankalar, borçlar› yap›land›r›lacak firmalar›n, yap›land›rma sonras›nda yaflayacaklar›na da inanmal›yd›lar. Yoksa borçlar› yap›land›rarak firmaya ek zaman kazand›rman›n ne anlam› olurdu ki?
En az›ndan kamuoyuna aç›klanan
amaç buydu.
Çünkü bu konuyu yak›ndan izleyenler, as›l amac›n zor durumdaki flirketlere hayat öpücü¤ü vermek kadar, bankalar›n bilançolar›n› iyilefltirmek oldu¤unu da biliyorlard›...
Nas›l m›?
E¤er bir bankan›n tahsil edilemeyen
alaca¤› (kredisi) varsa, bu alacak için
ciddi bir karfl›l›k (sermaye) ay›rmas›
gerekmektedir. Halbuki ‹stanbul Yaklafl›m› gibi bir uygulama ile tahsil edilemeyen alaca¤› flüpheli krediler k›sm›ndan ç›karabilirsiniz (çünkü borç art›k
yeniden yap›land›r›lm›flt›r ve ödemesi
daha uzun vadeye yay›lm›flt›r). Böylece
bu kredi için çok daha az karfl›l›k (yani
sermaye) ay›rmak zorunda kal›rs›n›z.
‹flte zaten tam bu nedenle bankalar,
‹stanbul Yaklafl›m›'na giren baz› -birçok
firman›n uzun dönemde yaflayaca¤›na
inanmasalar bile- borçlar› yeniden yap›land›rmay› kabul ettiler. Çünkü böylece kötü kredileri için ay›racaklar› özsermaye/karfl›l›k oran› ciddi anlamda
azalacakt›.
...
Peki ya Anadolu yaklafl›m›?
San›r›z bankalar yine tam bu nedenle Anadolu Yaklafl›m›'na da s›cak bakacaklard›r. Ayr›ca hem hükümet “Anadolu Kaplanlar›” (!) için bir fleyler yapmak istiyor hem de bu kere yeniden yap›land›rman›n say›sal etkisi çok daha

büyük olacak.
Ortada dolaflan verilere bak›l›rsa;
- Anadolu Yaklafl›m›'ndan 40 ile 70
bin aras›nda KOB‹ yararlanacak. (‹stanbul Yaklafl›m›'na sadece 322 büyük
ölçekli firma girmiflti.)
- Say›lar› 40 ile 70 bin aras›nda de¤iflen KOB‹’lerin toplam banka borcunun
1.2 milyar dolar oldu¤u hesaplan›yor
(‹stanbul Yaklafl›m› ile 6 milyar dolarl›k borç yeniden yap›land›r›lm›flt›.)
- 1.2 milyar dolarl›k banka borcunun ço¤unlu¤u Halk Bankas›'na; geri
kalan› di¤er bankalara imifl. (San›r›z
‹stanbul Yaklafl›m›'nda bu tür bir banka
yo¤unlaflmas› yoktu.)
- Bankalara kredilerini ödeyemeyen
KOB‹’ler, sadece banka borçlar›n›n de¤il, ayr›ca vergi ve SSK borçlar›n›n da
yeniden yap›land›r›lmas›n› istiyorlar.
(‹stanbul Yaklafl›m›'nda bu yoktu.)
...
Liberal ekonominin kurallar›na
inand›¤›m›z için biz kifli olarak bu tür
bir yeniden yap›land›rmaya karfl› ç›kar›z. Çünkü liberal ekonominin en
önemli ilk kural› pazarlara serbest girifl
(free entry) ise ikinci en önemli kural›
da serbest ç›k›flt›r (free exit). Yani firmalar›n iflas›na/pazardan ç›kmas›na
izin vereceksiniz...
Hatta pazardan ç›kmalar›na (kapasitelerinin ortadan kalkmas›na) olanak
yaratacaks›n›z.
Yapamayan, beceremeyen, kazanç
elde edemeyen, çark›n› döndüremeyen.. firma, ne olursa, kim olursa, ne
yaparsa yaps›n, pazardan ç›kmal›d›r.
E¤er baflar›s›z firmalar›, siz politikac›lara göre herhangi hakl› bir gerekçeyle pazarda tutmay› sürdürürseniz, asl›nda baflar›l› olan firmalar›n yaflama
flans›n› azalt›rs›n›z.
‹flte Anadolu Yaklafl›m› da tam bu
tür bir yanl›fl uygulamad›r.
Nas›l bugün genel kamuoyu, “Rahflan Aff›” olarak bilinen genel ceza aff›n›n yanl›fll›¤›na inan›yorsa, Anadolu
Yaklafl›m› türü bir af da yanl›flt›r.
fiimdi hemen akl› evveller, “Anadolu
Yaklafl›m› bir af de¤ildir, sadece 'kader
kurbanlar›na' kendilerini toparlamalar›
için yeni bir flans verilmesidir” gibi hamasi bir gerekçe öne sürebilirler...
Bunlara inanmay›n çünkü bu savlar
sadece popülizm kokan gerekçelerdir!
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Yolsuzlukla mücadele raporu
Türkiye’yi mi anlatt›?
luslar aras› Yolsuzlukla Mücadele Konferans›” sonunda
yay›mlanan deklarasyonda
tüm ülkelerde yolsuzluklar›n üzerine
gidilmesini engelleyen siyasetçi okunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas› istendi.
Konferans sonunda yay›mlanan deklarasyona göre, konferans›n ana konusu
“Yasaya Sayg›” olarak belirlendi. Yolsuzlukla mücadelede uzun dönemli
baflar› için çocuklar›n temel insani de¤erleri anlama ve bunlara sayg› göstermeleri konusunda e¤itilmelerinin önemine de¤inilen deklarasyonda “Konferans, dini inanç temelli kurumlar›n
dünya çap›ndaki liderlerinin yolsuzluk
karfl›t› hareketleri teflvik etmelerinin
önemini teyit etti” denildi. Yolsuzlu¤un
azalt›lmas›nda özel sektör ve kamu
sektörünün sivil toplum örgütlerini de
bir yandafl olarak kabul etmesi konusu
üzerinde durulan deklarasyonda, yolsuzluk karfl›t› kampanyalar› destekleyenlerin artan tehlikelerle karfl› karfl›ya
bulundu¤u belirtildi.
Raporda, “Cesur bireyler ve örgütler, yolsuzluklara bulaflt›klar› sabit görülen hükümetlerin bulundu¤u, yolsuzlu¤a bulaflan bireylerin ve organize
suç çetelerinin, yarg› dahil, hükümetin
temel organlar›n› ele geçirdi¤i yerlerde
aç›kça konuflmal›d›rlar. Buralar, yolsuzluk karfl›t› kampanyalar› sürdürenlerin en az korunduklar› ve en vahim
tehditlerle karfl›laflt›klar› yerlerdir. Bu
kifliler desteklenmelidir” denildi.
12’nci Uluslar aras› Yolsuzluk Karfl›t›

“U

Konferans sonucu kabul edilen Çözüm
Metni’nde ise 10-14 Aral›k tarihlerinde
Ürdün’de gerçeklefltirilecek olan toplant›da, BM olsuzlu¤a Karfl› Sözleflmesi’nin etkin bir flekilde uygulanabilmesi
için, etkili bir kontrol program› kabul
edilmesi ça¤r›s›nda bulunuldu. Ayn›
flekilde delegeler siyasi yolsuzlu¤un
birçok ülkede, âdemi merkeziyetçilik
h›zlan›rken bölgesel ve belediyeler düzeyinde art›fl›nda ortaya ç›kan rastlant›ya da dikkat çektiler.
Çözüm metninde, BM sözleflmesi
kastedilerek “Etkin bir flekilde uygulanmayan sözleflmeler ka¤›t parças› halinde kalmaya mahkumdur” denildi. BM
Yolsuzlu¤a Karfl› Sözleflmesi’nin yolsuzlukla bafla ç›kmada küresel bir çerçeve olma potansiyeli bulundu¤u kaydedilen bildiride, sözleflmenin önceki
dönemlere göre büyük bir ad›m oldu¤u
belirtildi. Bildiride flöyle denildi:
“Kontrol ve izleme baflar›n›n anahtar›d›r. Ülkeler taraf›ndan Bir ‘Kontrol
ve ‹zleme Program›’n›n kabulü, BM
sözleflmesini dünyan›n yolsuzluklarla
mücadelede bafll›ca silah› yapma konusundaki taahhütler için aç›k mesaj gönderecektir. Bir izleme program› oluflturulmas›n›n baflar›s›z kalmas› BM Yolsuzluklara Karfl› Sözleflmesi’nin kazand›¤› ivmeyi zay›flatacakt›r.” Kontrol ve
izlemenin sivil toplum ile birlikte saydam bir flekilde yürütülmesi gerekti¤inin alt› çizilen bildiride “Yolsuzluk küresel bir tehdittir” denildi.

Ertu¤ Yaflflaar
ertug@yasar.nom.tr

Unak›tan: Türkiye’de kimse vergi
ödemedi¤i için hesap soram›yor
aliye Bakan› Kemal Unak›tan, demokrasilerde yönetimleri en iyi sorgulayanlar›n vergi mükellefleri oldu¤unu hat›rlatarak, Türkiye'de
sorgulaman›n olmad›¤›n› belirtti. Bunun nedeninin vergi ödeyenlerin
mükellefiyetlerini tam
yerine getirmemeleri oldu¤unu kaydeden Unak›tan, "Kimse
kafay› dikip de 'ey devlet benim vergimi nas›l, nereye harcad›n' diye soram›yor. ‘Sen vergini ödedin mi?
Bakay›m’ desem. Orada bir ya-

M

mukluk olacak. Onun için söyleyemiyor kimse" dedi. Unak›tan, imaj›n kuvvetlenmesinin
devletin gelirlerinin
tam olarak ödenmesiyle mümkün oldu¤unu
ifade etti. Türk milletinin potansiyel vergi
ödeme gücüyle kay›t
d›fl› olmamas› durumunda "Türkiye'nin
kimseye, hiçbir uluslararas› kurulufla muhtaç olmayaca¤›n›" belirten
Unak›tan, eski yönetimlerin "Vergi
toplama, borç yap" politikas› uygulad›¤›n› anlatt›.
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Türk ifl dünyas› vergi ödemek
için y›lda 254 saat harc›yor
ürk ifl dünyas›n›n DÜNYA Bankas› ve Pri- lanmas› gerekiyor. Ravergilerini ödeyeporda hükümetler ve ifl
cewaterhouse Cobilmek için y›lda
dünyas›, iflbirli¤i içeriopers’›n yapt›¤› arafl- sinde çal›fl›rlarsa vergi
254 saat mesai harcat›rmaya göre Türk ifl
d›¤› belirlendi. Bu sosistemlerinin basitleflnucun 332 saat olan
tirilmesi ve gelir tahsidünyas› vergilerini
dünya ortalamas›n›n
ödeyebilmek için y›l- lât›n› gelifltirme konualt›nda bulundu¤una
da 254 saat mesai ay›- sunda kazan-kazan sodikkat çekilirken, Türnucu yaratabilecekleri
r›yor. Bu sonuç 332
kiye'nin vergi gelirlerivurguland›. Bunun
saat olan dünya orta- özellikle ekonominin
ni art›rabilmesinin yolamas›n›n alt›nda bu- kay›td›fl› ve vergi kaylunun basit ve fleffaf bir
vergi rejiminden geçtib›n›n yüksek oldu¤u
lunuyor.
¤i bildirildi.
geliflmekte olan ülkeDünya Bankas›’n›n
ler için geçerli oldu¤u
uluslararas› denetim, dan›flmanl›k ve
vurguland›.
vergi hizmetleri flirketi PricewaterhoT†RKÜYE'NÜN VERGÜ
useCoopers ile birlikte gerçeklefltirdi¤i
SORUNLARI
“Vergi Tahsilât›” araflt›rmas›nda, karRapora göre vergilerini ödeyebilmafl›k vergi sistemleri ve ifl dünyas›n›n
mek için y›lda 254 saat mesai ay›ran
ödedi¤i toplam vergi konusundaki bilTürkiye’deki flirketler her y›l 18 farkl›
gi eksiklikleri yüzünden vergi gelirleri- vergi ödüyor. Bunlar›n 2’si kurumlar
nin olmas› gerekenden düflük düzeyde
vergisi, 2'si istihdam vergisi. Di¤er 14
kald›¤›na dikkat çekildi.
vergiyi ise emlak vergisi gibi farkl› ver“Vergi Tahsilat›: Küresel Görünüm”
giler oluflturuyor. Vergi say›s›nda en
ad›n› tafl›yan rapora göre kurumlar
çok ödemeyi 130 vergiyle Özbekistan’daki flirketler yap›yor; kurumlar ve
vergisinde art›fl sa¤lanmas› tüm vergi
istihdam vergisinin olmad›¤› Maldivgelirlerinin art›fl› anlam›na gelmeyebiliyor. Bu nedenle vergi oranlar› konuler’de ise flirketler y›lda sadece bir kez
vergi veriyor. PricewaterhouseCoopers
sunda hükümetlerin sadece kurumlar
vergisi oranlar›na de¤il iflle ilgili topVergi Bölümü Baflkan› Adnan Nas flirlam vergi gelirlerini art›rmaya odakketlerin ödedi¤i vergi say›s› bak›m›ndan Türkiye’nin durumunun oldukça iyi oldu¤unu belirterek, “Belli
bir zaman plan› içinde
kald›r›lmas› düflünülen
baz› ifllem vergileri bu
durumu daha da iyilefltirebilir” dedi. Nas, Türkiye'nin en önemli vergi
sorunlar›n›n ise vergi taban›n›n darl›¤› ve vergi
mükellefleri aras›ndaki
eflitsiz vergi da¤›l›m› oldu¤unu belirtti.

T

KOB‹’ler mutlaka ‘risk
analizi’ yapt›rmal›
isk analizi, risk yönetimi kavramlar› ülkemizde de geliflen
ekonominin temel tafllar›ndan olan s›naî kurulufllar›n ve Kobi’lerin gündemine de yavafl yavafl girmeye
bafllad›. Ülkemiz do¤al afet riskleri
aç›s›ndan oldukça kritik bir co¤rafi konumda bulunuyor. Türkiye’nin genelinde yerleflim alanlar›n›n yüzde 98’i
her an bir deprem riski ile karfl› karfl›ya. Yer kaymas› ve sel, heyelan riskleri
de co¤rafi konumumuz aç›s›ndan risklerin bafl›nda yer alan di¤er unsurlar.
Bunlar›n yan› s›ra, kötü niyet ve terör
riskleri de birçok ticari flirketi yak›ndan ilgilendiriyor.
Gerek do¤al afet gerekse terör risklerinde kam otoritesinin ald›¤› önlemlerin d›fl›nda ilave önlemler al›nmas›,
s›naî ifllemeler ve KOB‹’ler aç›s›ndan
büyük önem tafl›yor. Fiziksel riskiler
aç›s›ndan incelendi¤inde de yang›n,
deprem, terör ve h›rs›zl›k gibi önemli
riskleri sigortaya transfer etmek flart.
Günümüzde bu tür riskleri sigorta

“R

Atila Ç›nar
Makina MŸhendisi
Etik TasarÝm DanÝßmanlÝk EÛitim Ltd. Þti.
acinar@etik.com.tr

Kurumsallaflma ne zaman iyidir?

B

y k k k t m i letmelerimiz
kurumsalla man n pe inde
letme sahip ya da y neticilerinin
kurumsalla madan ne anlad klar ise
yle zetlenebilir: letmede herkes
g rev yetki ve sorumluluklar n kitap gibi bilmeli, i letmede her zaman ne yap laca bilinmeli, iyi i leyen retim
planlar olmal , her ey saat gibi i lemeli, kimin kime ba l oldu u bilinmeli,
birisi olmad nda da i ler aksamamal ,
m teri ikayetleri an nda de erlendirilmeli, hatal par a kmamal , k yorsa
da sorumlusu belli olmal , ok fazla eitli r n ve ok say da de i ik m teri
ile u ra lmamal vb.
Yani i letmenin bir kitab olmal ,
her i kitaba uygun y r meli, hi bir ey
aksamamal .
Bunu t m i letmeciler, i letmelerde
al anlar, herkes ok istiyor. Herkesin
istedi i t k r t k r bir d zen i inde giden
bir i leyi . Planlar yap lmal ve hi aksamadan y r meli
letmelerin burada tarif edildi i ekilde kurumsalla mas i in bir ok ki i
ve kurulu aba g steriyor, emek harc yor. Dan manlar al yor, ISO
9000 vb. sistemler kuruluyor, e itimler
veriliyor, belgelendirme kurulu lar denetimler yap yor, sistemler belgelendiriliyor, belge i in kutlamalar yap l yor
Ku kusuz bunlar n hepsi de i letmelere fayda sa l yor. Yaz l kurallar, kurallara uygun i leyi , i leyi in zaman
zaman
nc taraflarca denetlenmesi,
de erlendirme toplant lar , verilerin
analiz edilmesi, e itim vb. ile kurumsalla man n temelleri at l yor. Giderek bir
kurum k lt r olu uyor, bu k lt r n
i erisinde yo rulan al anlar i letmenin misyonunu alg lamaya ba l yorlar.
Bunlar kurumsalla man n avantajlar
ve g zel yan .
Ancak madalyonun g rmezden gelinmemesi gereken bir de arka y z
var: zellikle k k i letmeler r n geli tiren i letmeler de il. Bu i letmeler
o unlukla ba kalar taraf ndan geli tirilen fikir ve tasar mlar r ne d n t ren, ya amlar n bu ekilde s rd ren
kurulu lar. r n geli tirme faaliyetleri
ise durmuyor. nsanlar n be eni ve ihtiya lar na ba l olarak hem mevcut
r nler durmadan de i erek geli iyor,

hem de r n e idi, teknolojinin de etkisi ile durmadan art yor. Durmadan
geli en teknoloji, durmadan de i en
modeller, e itlenen r nler kimi zaman k k i letmeler i in deyim yerindeyse bir kaos ortam olu turuyor ve
rekabetin ko ullar n sertle tiriyor.
Oysa o u k k i letme sahibinin
en b y k r yas kap lar kapat p az say da m teriye, az say da r nden ok
say da ve y llarca yapmakt r. Ancak
b yle bir d nya ne yaz k ki yok art k.
letmelerimiz her g n yeni r nlerle,
yeni malzeme, boyut ve toleranslar ile
kar la maya haz r olmak durumunda.
Bunu da ancak de i meye her an haz r
olan, k r lmadan kolayca esneyebilen
i letmeler ba arabilir.
te tam bu noktada kimi zaman kurumsalla ma ad na kurulmu sistemler
i letmelere ayak ba olabiliyor. zellikle k k i letmelerde, kurumsalla mak ad na kurulan sistemin kat kurallar ve b rokrasisi kimi zaman i letmeyi
k p rdayamaz duruma getiriyor.
Kurumsalla ma i in koyulan kurallar, at lan ad mlar b rokrasinin artmas na ve giderek sisteme egemen olmas na ve bir s re sonra da i leyi in yava lamas na hatta kilitlenmesine neden
olabiliyor. Hi ku ku yok ki, ISO 9000
vb. kalite y netim sistemlerini kurmak
ve s rd rmek bir i letme i in nemlidir. Ancak bu sistemler yaln zca faydal
ara lard r ve tek ba lar na i letmeleri
kurum yapamazlar. letmeyi bu ara lardan yararlanarak kurum yapacak
olan y netici ve al anlar n yarat c l dr.
unu bilmeliyiz ki, mevcut yasalara
ve piyasan n kurallar na g re i leyen ve
ya ayan bir i letme zaten bir kurumdur. Onu zorluklar a arak gelece e tayacak olan ise kat kurallar de il esnekliktir. letmeyi yenilik i ve rekabeti yapacak olan ise standartlarda yaz l
kurallar n tesine ge ebilmektir. zellikle farkl y netim bi imlerini
deneyecek cesareti g stermek i letmesinin gelece ini d nen i letme
sahiplerinin en nemli erdemi olmal d r.

flirketleri ile paylaflan sigorta ettiren
flirketlerin de kurumsallaflm›fl büyük
s›naî kurulufllar ile s›n›rl› kald›¤›n› biliyoruz.
Fakat KOB‹’lerde tam tersi. Sigortal›l›k oran› KOB‹’lerde çok düflükken,
sigortalanabilecek potansiyel aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bu oran›n yüksek oldu¤unu görüyoruz.
KOB‹’ler için durum farkl›. Fiziksel
bir risk ile karfl›laflan KOB‹’lerin tekrar
eski konumuna dönebilmesi uzun y›llar al›yor. Bunun için yap›lacak en
önemli fley risk analizi yapt›r›p risklerin sigortaya transferi. Risk analizini
sadece uluslar aras› flirketler yapm›yor. Sigorta flirketlerinde bulunan
risk mühendislerinden de bu hizmet
al›nabilir. Bunun bir ek maliyet olmamas›na ra¤men, analizi yapt›rd›ktan sonra daha uygun flartlarda sigorta yapt›r›labiliyor.”
(Sektörün içinden-Dünya Gazetesi,
29 Kas›m 2006 Çarflamba/ Can Kantar)
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Asya Olimpiyat Oyunlar›,
“Moonlight” ile ayd›nlan›yor
u y›l 04–15 Aral›k 2006 tarihleri
aras›nda Doha/ Katar’da gerçeklefltirilecek ve 15.si düzenlenecek olan Asya Olimpiyat Oyunlar›
–Olimpiyat Köyü ve Khalifa Spor Köyü
projesi Moonlight Ayd›nlatma taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. Moonlight Ayd›nlatma bu proje ile dünya çap›nda
uluslar aras› bir buluflma noktas› ve
olimpiyatlar için uygun bir ortam yaratmay› amaçl›yor.
Teknik ayd›nlatma konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalar›ndan olduklar›n› ve 1994 y›l›ndan bu yana faaliyet gösterdiklerini kaydeden Moonlight Ayd›nlatma Sanayi ve Ticaret Ltd
fiti Sat›fl Koordinatörü Serdar Erciyes,
“Moonlight olarak dizayn ve teknolojinin getirdi¤i kullan›fll›l›k ve ürün
yelpazemiz do¤rultusunda, ihtiyaç
duyulan her alanda en uygun ayd›nlatma sistemlerini önererek, daha güzel bir ortam yarat›lmas›na katk›da
bulunmay› hedefliyoruz” dedi. Teknik
d›fl mekân ayd›nlatma armatürlerinden, duvar aplikleri ve cephe ayd›nlatma sistemlerine, apron ayd›nlatma
sistemlerinden, ankastre elemanlar ve
LED sistemleri gibi çeflitli ürün gruplar›yla hizmet verdiklerini ifade eden
Erciyes, dünya çap›nda 25’ten fazla
ülkeye ihraç edilen ürün gruplar›yla

teknik d›fl ayd›nlatma konusunda tüm
ihtiyaçlara cevap verdiklerini söyledi.
Ürünlerini, CE EN 60598–1-2 (Avrupa Birli¤i) ve ENEC (European Norms
of Electrical Certification) normlar›
ile üretmekte olduklar›n›n alt›n› çizen
Erciyes, ürünlerinin ayr›ca GOST-R
Rusya Federasyonu standartlar›na da

stim’de faaliyet gösteren ve KOB‹’lerle iç içe olan Ayd›n Sigorta Limited fiirketi’nin acente sorumlusu
Nurcan Yar›z, KOB‹’leri iflyeri riskleri konusunda uyard›. Ak Sigorta acenteli¤i
yapt›klar›n› belirten Yar›z; iflyerlerinin
yang›n, y›ld›r›m, infilak, kötü niyetli hareketler, terör, sel su bask›n›, h›rs›zl›k, deprem gibi muhtemel risklere karfl› sigortalanmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Sigortac›l›¤›n bir anlamda “felaket tellall›¤› oldu¤unu” belirten Yar›z, “Kötü
fleyler hep baflkalar›n›n bafl›na gelmiyor.
Biz en kötüyü hat›rlat›p en iyiyi yaflay›n
diye çal›fl›yoruz. Nasrettin Hoca misali testi k›r›lmadan olabilecekleri hat›rlat›yoruz.
Hasar olufltu¤unda film karesi dondurur
gibi hiçbir fleyi bafla saramazs›n›z. Geri dönüflü yoktur. Keflkelerle hiçbir yere varamay›z. Hasar meydana geldi¤inde do¤ru
risk analizi ve do¤ru poliçe iflinizi ve iflyerinizi kurtar›r. ‹flyerinizde yeterli güvenlik
önlemi yoksa fabrika veya iflyerinizde özel
kamera, alarm sistemi ve benzeri tedbirleri alam›yorsan›z, elektrik tesisat› sa¤l›kl›
de¤ilse, ofis ve üretim alanlar›n›z su bask›nlar›na, yang›na ve sele duyarl› yap›da
ise risk alt›ndas›n›z demektir. Öncelikle
bu tehditleri en aza indirecek önlemler
al›nmal›d›r” fleklinde konufltu.
Kimi marka olmufl firmalar›n çok basit
önlemler bile almad›klar›na tan›k oldu¤unu belirten Yar›z konuya iliflkin bir örnek
verdi:
“Bir süre önce tan›k oldum, bir mobilya
fabrikas›; hem de marka olmufl. Her fley
mükemmel, ifl güvenli¤i önlemlerinin
hepsi al›nm›fl, her taraf uyar› yaz›lar› ile
donanm›fl, elektrik tesisat› çok düzenli
ama yang›na dair s›f›r önlem var. Yapt›kla-

r› ifl mobilya ifli, ahflap, sünger, yan›c› parlay›c› her türlü malzeme var. Yang›n ç›karsa ne yapars›n›z diyorum, ceketimi al›r ç›kar›m, diyor. ‹flyerlerimiz bizim gelece¤imizdir. O yüzden onlar›n güvenli¤ini
önemsemeliyiz.”
Sigorta poliçelerinin iyi niyet üzerine
yap›ld›¤›n› belirten Yar›z, sigortac›lar›n
yan›c›, parlay›c› maddeler bar›nd›ran mekanlar›, d›flar›da b›rak›lan çal›nmas› kolay
malzemeleri, yafl› büyük ifl makinelerini
sigortalamay› sevmedi¤ini söyledi. Risk
analizinin ücretsiz oldu¤unu belirterek,
risk mühendislerinin iflyerine gidip mutlara do¤ru analiz yapmas› ve do¤ru fiyat
vermesi gerekti¤ini kaydeden Yar›z, flunlar› anlatt›:
“Kesinlikle her yerin sigortal› olmas›
gerekiyor. Bunu sigortac› oldu¤umuz için
söylemiyorum, akflamlar› rahat uyusunlar
diye. Sigortal› bir kaza oldu¤unda üzülerek bizi ar›yor; bu aflamadan sonra art›k
siz üzülmeyin, sigortac› üzülsün, diyoruz.
‹flyeri sahiplerinin öncelikle iflyeri sigortas› yapt›rmalar› gerekiyor. ‹flveren mali mesuliyet sigortas› yapt›rtmalar› gerekiyor.
A¤›rl›kl› olarak ifl makinelerinin makine
k›r›lma sigortalar›n›n olmas› laz›m. ‹fl makineleri elektronik aksam içeriyorsa elektronik cihaz sigortas› yapt›r›lmal›d›r. Çünkü sigorta ufku çok genifl bir kavramd›r.
‹flçilere ferdi kaza sigortas› yapt›rmal›d›r.
Birkaç y›l önce tan›flt›¤›m›z birisi servetini
kaybetmiflti ama elinde sadece sigorta poliçeleri vard›. Depremde her fleyini yitirmiflti. Elinde ailesinin sigorta poliçeleri
vard›. Baflka bir fleyi yoktu ve art›k ne
yapacaksa onunla yapt›.”

B

Do€ru poliçe iflinizi
ve iflyerinizi kurtar›r
O

haiz oldu¤unu belirtti. Altyap›lar›n›
ISO 9001 Kalite Güvence Sisteminin
gereklerini karfl›layacak yönde oluflturduklar›n› dile getiren Erciyes,
“2004 y›l›nda Moody International’
dan kalite güvence belgesini ald›k ve
bu standartlar do¤rultusunda üretim
ve hizmet anlay›fl›n› benimsedik” diye

konufltu.
AR-GE faaliyetlerini bünyelerinde
bar›nd›rd›klar›n› ve ayd›nlatma teknolojileri alan›nda dünya ölçe¤inde
en ileri teknolojileri edindiklerini kaydeden Erciyes, müflterilerine farkl› seçenekler sunma amac› ile sürekli yeni
tasar›mlar gelifltirdiklerini, bu anlamda AR-GE ekibinin ça¤dafl teknolojileri yeni yat›r›mlar ve mevcut üretim
hatlar›yla bütünlefltirme u¤rafl› içinde
olduklar›n› söyledi.
Doha/ Katar’da gerçeklefltirilecek
15. Asya Olimpiyat Oyunlar›- Olimpiyat Köyü ve Khalifa Spor Köyü projesinde, komite taraf›ndan olimpiyat
köyünün tamam›nda Moonlight ayd›nlatma armatürlerinin kullan›lmas›n› uygun bulundu¤unu belirten
Erciyes, “Belirlenen ürünler sonras›nda komiteyle yap›lan çal›flmalarda ayd›nlatma direkleri, armatür özellikleri, reflektörler ve banner aksesuarlar için tasar›ma yönelik çal›flmalar
dört-befl ayl›k sürede gelifltirildi.
Projeyle birlikte, teknolojik spor alanlar› ve tesisleri bünyesinde bar›nd›ran
yeni bir kent yaflam› oluflturulmaya
çal›fl›ld›. Ayn› zamanda, Doha’ya dünya çap›nda bir spor merkezi ve sosyal
yaflam alan› sa¤layan bu proje ile kentin e¤lence kültürü de de¤iflti” dedi.
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Can
BaydarolÕun
AB ikazlarÝ:

K

Can Baydarol

OB‹ zirvesinde konuflan Bilgi
Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi
AB Uzman› Can Baydarol, AB
konusunda bir dizi uyar›da bulundu. Baydarol, AB projeleri ile 7. çerçeve program›ndan kaynak sa¤layabilmek için do¤ru kurulufllar›n seçilmesi gerekti¤ini söyledi. Baydarol,
“fiu anda Türkiye’nin AB projecili¤i
AB’yi fena halde inek oldu¤u ça¤r›flt›rmas› yap›yor. Hay›r, efendim AB’de çok k›t
kaynaklar var. Ve Türkiye karfl›s›nda çok
cimri davranacaklar›n› söylüyorlar. Sa¤-

Do¤ru aktörleri seçin
mak için çok yarat›c› olmam›z gerekiyor.
Bunun için Türkiye kendi politikalar›n›
üretmeli. ‹nisiyatifi bizim almam›z gerekiyor. Bir arkadafl›m›z, “AB’ye bizi al›rlar
m›, diye sorana art›k sayg›m› yitirdim”
dedi. AB bizi almayacak AB’ye biz girece¤iz. Bunu çok iyi anlamam›z gerekiyor”
dedi.
Her ßeyi ÜstanbulÕda
Ÿretelim diyoruzÉ
“Biz ne üretiyoruz. Sadece AB’ye k›z›yoruz. Yapt›¤›m›z tek fley AB’yi yönetenlere k›zmak. K›zmam›z gerekiyor. Baz›
arkadafllar›m›z AB yöneticilerine de k›zm›yor; ’Sekiz bafll›k aç›lmad›, ne olacak?
‹lerde aç›l›r, bofl verin’, diyenler var. Öyle
fley olur mu? Bu siyasi mücadeledir. Böyle bir mesaj verilebilir mi? Orada terminolojik bir hata yap›yoruz. Esas bizim politika üretmemiz gerekiyor. Teknik konudaki müzakerelerden bahsediyoruz. fiunu sorguluyor muyuz; Türkiye hangi ana
sanayi dallar›nda önümüzdeki on y›l içerisinde dünyada liderli¤e oynuyor? Hangi sanayi dallar›nda önümüzdeki on y›l,
yirmi y›l içerisinde teknoloji transferi
yapmay› planl›yor? Ne kadar ar-ge üretebilmeyi, yeni patent almay›, dünya teknoloji kültürüne know how’una katk›da
bulunmay› hesapl›yor? Bunu hiç tart›flm›yoruz. Biz sadece baz› sonuçlar üzeri-

ne sonuç üretiyoruz. Ama o sonuçlar› yaratacak ana stratejileri kendimize hedef
olarak koymuyoruz. O zaman yanl›fll›klar
bafll›yor. O zaman bölgesel konulardaki
söylemlerimiz eksik kal›yor. Bundan sonra bölgesel politikalar için tart›flmam›z
gereken hususlar var. ‹stanbul nüfusu 16
milyon diye telaffuz ediliyor. Bir arkadafl›m›z, en az 30 milyonuz, dedi. Yok art›k!
Gelmedik oraya ama gelebiliriz de. Karfl›m›zda böyle bir risk var. Fark›nda m›y›z?
Biz ‹stanbul’da ne yapt›k? Her fleyi ‹stanbul’da üretelim diyoruz. Sanayi de ‹stanbul’da olsun, turizm de olsun, ticaret de
olsun. Geriye ne kald› peki? Türkiye’nin
art›k biraz daha farkl› olarak her flehrin,
her bölgenin kendi vizyonunu kendi misyonunu ülke genel hedefleri ve AB’ye yönelik olarak düflünmesi ve planlamas› gerekir.”
ArtÝk havuz problemi deÛil,
okyanus problemi var
“Biz küresel bir aktörüz. Burada paradigma de¤iflimi önem kazan›yor. So¤uk
savafl döneminde tart›flmalar›m›z›n ana
eksenini adeta bir tür havuz problemi
oluflturuyordu. ‘Bizim ülkenin sorunlar›n› bu ülke içinde nas›l çözeriz’, fleklinde
idi. Ama bugün geldi¤imiz küreselleflme
ça¤›nda sorunlar›n küreselleflti¤i yerde
tart›flt›¤›m›z konular ‘havuz problemi’ ol-

maktan ç›kt›, ‘okyanus problemi’ oldu.
Art›k tek bir ülkenin kaynaklar› bu sorunlar› çözmeye de yetmiyor. Onun için bu
kadar uluslar aras› iflbirli¤ine ve birlikte
hareket etmeye ihtiyaç var. Onun için AB
bizden vazgeçemiyor. ‘Avrupal›lar karakafl›m›z kara gözümüz için y›llar sonra
ne kadar ay›p ettiklerini anlad›lar ve Türkiye ile müzakere’ye bafllama karar› ald›lar’. Böyle fley olur mu? Onlar›n ç›karlar›
bizim ç›karlar›m›zla örtüfltü¤ü için müzakere karar› ald›lar. Karfl› taraf›n ç›karlar›n›n bizim ç›karlar›m›zla örtüfltü¤ü noktada bizim de yerel politikalar üretmemiz
laz›m. Bütün plânlamalar› yaparken küresel aktör olmam›z güveni ve alg›lamas›
içinde yapmal›y›z. Bu kapsamda KOB‹’leremize destek olmal›y›z. Yoksa yanl›fl alg›lamalar üzerine do¤ru politikalar üretemeyiz.”
AB projesinde
baßarmanÝn tŸyosu
“7. Çerçeve program› üzerine flunlar›
söyleyebilirim. Biz 6. Çerçeve program›ndan acemiliklerimiz yüzünden gerekli
pay› alamad›k. Proje üretmek, proje sunmak baflka fleylerdir. AB’den proje almak
için o iflin kulislerinde de çok do¤ru yer
almak laz›m. Size küçük bir tüyo; 7. Çerçeveden pay almak istiyorsan›z, Frans›z
firmalar›n›n peflinde koflmay›n. Özellikle

Tak›m›m›z ilk yar›y›
5. s›rada tamamlad›

OST‹MSPOR futbol tak›m› yar›fltan kopmad›.
Amatör Süper Lig’de mücadele eden Ostimspor
futbol tak›m›, grubunda 7 galibiyet 1 beraberlik
5 ma€lubiyet ve 22 puanla ilk yar›y› 5. s›rada
tamamlad›.
stimspor Futbol fiube Sorumlusu Murat Kandazo¤lu,
sezonun ilk yar› de¤erlendirmesini yapt›. Her sezon
oldu¤u gibi 2006–2007 futbol sezonunda da iddial›
olduklar›n› belirten Kandazo¤lu, bu y›l sezona daha genç bir
ekiple mücadele ettiklerini söyledi.
Ostimspor’da ilk yar› sonunda 6
golle Dervifl Ali ve 4 golle de At›l
en golcü oyuncular oldular. Tak›m
kadrosu flu isimlerden olufluyor:
Dervifl Ali, At›l, Ömer, Gökhan,
Murat K›l›ç, Murat Halc›, Özgür,
Arda, fiafak, Serdar, Erkan, Engin,
Turgay, Hasan, Alper, Sevran,
Yasin, Zeki, Ayhan. fiube
Sorumlusu Kandazo¤lu tak›ma
iliflkin olarak flu bilgileri verdi:
“Ostim, Ankara Amatör Süper
Ligi’nin yetenekli ve centilmen
sporcular›na sahip olman›n da hakl› bir gururunu yafl›yor.
Bu sezon tak›m›n bafl›nda bulunan teknik adam›m›z Cengiz
Nafi fientürk ekibimize ilk önce insan ve iyi sporcu olman›n
temel özelliklerini benimsetti. Bir futbol tak›m›n›n baflar›l›
olmas› sadece saha sonuçlar›na ba¤lanmamal›. Bu ilke
›fl›¤›nda Baflkan›m›z Say›n Orhan Ayd›n’›n da deste¤i ve
yönetim kurulumuzun ilgisi ile önemli baflar›lara imza
at›yoruz. K›saca bahsetmek gerekirse kulübe dört hal› saha,
kulüp binas› ve bir toprak saha kazand›r›ld›. fiu an toprak
saha olarak hizmet veren mevcut tesisi en k›sa zamanda
yapay çime dönüfltürülmeyi plânl›yoruz.” Kandazo¤lu,
“Ostimspor bölgemizdeki tüm KOB‹’leri temsil ediyor. O
yüzden bölge sanayici ve ifl adamlar›m›zdan daha yo¤un
destek istiyoruz” diyerek, kulübe destek veren Mak-San
Otomotiv ve Asya Bank’a teflekkür etti.
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enellikle i letmelerin ( ve genelde t m kurumlar n) faaliyet
g sterdikleri alanlarda, evre,
sa l k, e itim gibi konularda ger ekle tirdikleri projelerle kar m za kan
ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk"
(Corporate Social Responsibility)
kavram yla ifade edilen faaliyetler, i letmelerin sosyal sorumluluklar olarak de erlendirilip ele al nmal d r.
Baz i letmeler kendi vak flar n kurarak baz lar da mevcut sivil toplum
kurulu lar ile i birli i yaparak veya
do rudan i letme olarak devreye girmek suretiyle bu t r projeleri ger ekle tirme yoluna gitmektedirler. Bunun d nda i letmenin sivil toplum
kurulu lar n n y r tmekte oldu u
projelere destek vermek suretiyle bu
alanda faaliyet g sterdi i de g r lmektedir.
K saca KSS (veya CSR) olarak ifade edilen kurumsal sosyal sorumluluk, irketlerin g n ll olarak sosyal,
sa l k, e itim ve evre gibi konular
faaliyetlerine ve payda lar ile olan
etkile imlerine entegre etmeleri eklinde tan mlanabilir. KSS, Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derne i taraf ndan, daha geni bir ekilde " irket
operasyonlar n n sosyal payda lar na
kar ne t r evresel, ekonomik ve
sosyal etkiler yaratt n l meleri,
yarat lan olumsuz etkileri azaltacak
ve daha da nemlisi, toplumun ve
irketin ayn anda geli mesine katk
sa layabilecek i lemleri hayata ge irmeleri" olarak tan mlanmaktad r. Avrupa Birli i 2001 y l nda yay nlad
Greenpaper’ da KSS’ yi, yukar daki
ekilde, " irketlerin g n ll olarak,
toplumsal ve evresel konulan operasyonlar na ve payda lar yla olan etkile imlerine entegre etti i" kavram
olarak tan mlamaktad r. (
http://www.kssd.orgyindex.htmr) .
Burada sosyal payda larla kastedilen
i letme personeli, tedarik iler, m teriler, ortaklar, kredi verenler ve nihayet t m toplumdur. irketlerin var olduklar b lge ve bu b lgede ya ayan
insanlarla, kendi personeliyle ve temasta bulundu u t m insanlarla b t nle mesi gere i, irketin onlar i in
yapabilece i katk lar KSS faaliyetlerinin kapsam m belirlemektedir.
Bu alandaki
sorumluluklar ndan ka mak i letmenin kamuoyundaki imaj n , i letme
personelinin motivasyonunu, m terilerin memnuniyetini, i letmenin tedarik ilerle ve da t c larla olan ileti imini ve i inde faaliyet g sterilen lkelerin ekonomik geli imi gibi pek
ok konuyu olumsuz olarak etkileyecektir. Dolay s yla i letmenin KSS faaliyetleri ekonomik ama larla da
uyum i inde olmal d r. KSS er evesinde i letmeden beklenilen faaliyetler i letmenin s rd r lebilirli ini ve
karl l m olumsuz etkileyecek faaliyetler olmamal d r.
KSS ad na neler yap labilir? irketler evre, e itim, i ili kileri, sponsorluklar, insan haklan, r n kalitesi, bilgilendirme gibi pek ok konuda kendi varl klar na zarar vermeden topluma kar olan sorumluluklar m yerine
getirebilirler. rneklerine bakt m z
zaman i letmelerin KSS faaliyetlerinin bir ok alan kapsad gibi az say da veya tek bir alanda yo unla t n da g r yoruz. rne in sa l k, evre, e itim gibi farkl alanlara y nelen
i letmeler yan nda sadece al anlar n

AKADEM‹K GÖRÜfi

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk
Tamer Müftüo¤lu / Baflkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
e-mail:tamerm@baskent.edu.tr
e itiminin ve al ma ko ullar n n iyile tirilmesine odaklanan i letmeler de
g r lmektedir. rne in bug nlerde
T rkiye’ de Band rma y resinde faaliyet g steren bir tavuk uluk irketi,
ku gribi e itim projesiyle, belirlenen
pilot yerle im merkezlerinde ya ayan
kad nlara, k y okullar nda e itim g ren ocuklara ve k yl lere ku gribi,
temel hijyen kurallar ve mutfak hijyeni e itimleri vermektedir. Projede
kad nlara ve k y okullar nda e itim
g ren ocuklara y nelik olarak olu turulan e itim program n n i eri i
Milli E itim Bakanl ’n n onay ile
haz rlanm t r. May s- Temmuz 2006
d neminde ger ekle tirilen 1. fazda
toplam 72.850 ki i e itilmi tir. 2. faz
Eyl l- Kas m 2006 d nemi devam
etmektedir. Kozmetik alan nda faaliyet g steren uluslararas orta l ekli
bir i letme de " Gen Bilim Kad nlar na Destek Burslar " ulusal program
2007 y l i in T rkiye’ de 6 gen kad n ara t rmac n n her birine 12.000
dolar de erinde burs ile destek sa lamay kararla t rm t r. T rkiye i in
ng r len bu program " For Women
in Science" bilim kad nlar uluslararas program n n bir uzant s d r. Yine
bir petrol irketi de T rkiye’nin de bu
y l 4. kez kat laca uluslararas bir
yar ma d zenleyerek gen lerin e itimi ve mesleki geli imleri, evrenin
korunmas , enerjinin denetimi gibi
s rd r lebilir geli me kavramlar na
odaklan yor. irket, bu faaliyeti ile "
En az yak tla en fazla mesafe nas l
katedilir?" sorusuna yan t arayan rencilerin geli tirdikleri fikirleri son
derece somut bir alanda hayata geirme ve s nama olana tan maktad r. Yar n temel prensibi, yar pistinde enerjiden m mk n olan en
y ksek verimi alacak ekilde en uzun
mesafeyi kat etmek olarak belirlenmi tir. 21 y ld r t m Avrupa genelinde lise, teknik lise ve niversite rencilerine y nelik d zenlenen ve onlara gelece in "en az yak tla en fazla
yol alan otomobillerini" bug nden
retmelerine imkan sunan yar man n 2006 y l nda yar maya hidrojen
ile al an otomobilleriyle kat lan
zel Kas m o lu Co kun Fen Lisesi
1 litre yak t ile 1045 km yol kat ederek Avrupa 23. olmu tur. Ad ge en
lisemiz elde etti i bu sonu ile liseler
aras ndaki klasifikasyonda 5. olmu tur.
KSS konusuna ili kin g zel bir rnek de bir gazete haberinde dikkatimizi ekti. 30 Ekim 2006 tarihli H rriyet Gazetesinde T rk Otomotiv
sekt r n n duayenlerinden Orhan
Y ce otomobil reticisi ve da t c s
firmalara ilgin bir neride bulunu-

yordu. Orhan Y ce bu haberde, bug n T rkiye’ de 40 markan n y lda
600-650 bin adet ara satt n hat rlatarak, sekt r firmalar na sorumluluklar m hat rlat yordu. "Otomobil sat lar artt k a buna ba l olarak trafik
kazalar da art yor. Ocaklar s n yor,
aileler yok oluyor. Bunun nedeni cehalet. imdi Otomotiv Distrib t rleri
Derne ine (ODD) ok i d yor.
Otomobil sat lar iyi gidiyor ama sadece sat p para kazanmak d n lmemeli. Art k trafik cehaletine de bir
el atmalar laz m. nce stanbul’da
daha sonra da di er b y k illerde
okullar a mal lar. Ayr ca devletin de
yard m yla televizyonlarda haftada 23 g n halk e itmek konusunda
programlar yapmal lar. Otomobil sat yoruz, alan adama biraz yol g sterip e itmeliyiz. Askerlerimiz lmesin
diye Irak sava ma girmiyoruz veya
L bnan a asker g ndermek sorun
oluyor. Ama bu arada her g n trafikte 20 ki i kaybediyoruz. ODD’ nin ve
T rkiye’ deki otomotiv fabrikalar n n
bu konudaki cehaleti g r p e itim
i in bir fon ay rmas gerekiyor. Her
eyi devletten beklemeyelim. Cahil
insana ehliyet verirsem trafik polisi
ne yaps n."
Orhan Y ce nin bu nerisi belirli
sekt rlerdeki di er firmalara da KSS
alan ndaki sorumluluklar n ve g revlerini hat rlat yor: n aat sekt r nde
stanbul ve Marmara B lgesinde her
g n binlerce konut yapan firmalar
halk n depremden korunmas konusunda e itim faaliyetlerinde bulunabilirler. Her y l y zlerce insan m z n kaak gaz zehirlenmesinden gen ya larda hayata veda etti i lkemizde ilgili sekt r turnalar n n lke ap nda
yayg n e itim programlan y r tebilirler; veya g n m zde gen insanlar m z n hayat m cadelesinde ba ar l
olabilmelerinin olmazsa olmaz art
olan bilgisayar kullan m konusunda
ilgili firmalar gen lerimize yine lke
ap nda yayg n e itim imkanlar sa layabilirler. G r ld gibi i letmelerin KSS faaliyetleri gerek sat lar artt rarak, gerek m teri memnuniyeti
sa layarak ve gerekse firma itibar n
y kselterek orta ve uzun vadede kar
maksimizasyonu a s ndan da olumlu
sonu lar do uracakt r.
Sonu olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin ncelikle topluma yararl olmas gere inin bir sonucudur. letme amac olarak t m payda lar n karlar n n ortak paydas
olan katma de er maksimizasyonu,
memleket menfaati (toplumsal kar)
olarak n plana kmaktad r. Serbest
piyasa ekonomisi sisteminde ise bir
i letmenin rekabet g c n koruyarak
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(hatta y kselterek) yaratt katma deeri maksimize etmesinin yolu kar
maksimizasyonundan, ama etkin rekabet ko ullar nda
-para bat›rmadan,
-devleti soymadan,
-tüketiciyi aldatmadan,
-vergi kaç›rmadan,
-tekelcilik yapmadan,
-kartelleflme yoluna gitmeden,
-hakim durumlar›n› kötüye kullanmadan,
-yasalardan sapmadan,
-ifl eti¤inden ç›kmadan ve
-KSS’lar›n›n bilincinde ve kendilerine toplumun tahsis etti¤i üretim kaynaklar›n› en etkin
flekilde kullanarak
kar maksimizasyonu amac n uygulamas ndan ge mektedir. Ger ek
giri imcinin bireysel amac budur. Fakat toplumun ona verdi i g rev de
budur. Zira Memed’ in (firman n) karlar ile memleket karlar n ba da t rman n yolu buradan ge er. Giriimcinin bu yoldan sapmas n engelleyecek olan, olu turaca yasal d zenlemeyle ve bunun etkili bir ekilde
uygulamaya koyaca kurum ve kurulu lar yla devlettir. Devlet rekabet yasalar , bankac l k sekt r n ve sermaye piyasalar n d zenleyen yasalar ,
t keticiyi koruma yasalar , enerji piyasalar n d zenleyici yasalar gibi
t m yasal mevzuat ve bu mevzuat n
uygulay c s olan kurum ve kurulu lar yla i letmelerin bu yoldan sapmalar n engellemeye al mal d r. Bu yasal mevzuat ve onun uygulay c s olan
kurulu lar, piyasan n g r nmeyen eli
yan nda, ondan hi ayr lmayan ve
onu ad m ad m izleyeni devletin piyasalardaki g r nen elini olu turmaktad r. Hatta bu g r nen ve g r nmeyen ellerin yan nda toplumdaki etik
de erleri ifade eden bir de g r nmeyen vicdan n varl sa lam bir ekilde yerini almal d r. Toplumsal ba ar
i in g r nmeyen el kadar devletin
g r nen elinin ve toplumun g r nmeyen vicdan n n da i ini ok iyi ve
etkili bir ekilde yapmas gerekmektedir. Burada hi unutulmamas gereken husus, toplumun ve zellikle de
i letmelerin ve giri imcilerin ahlaki
de erlerinin, yani g r nmeyen vicdan n serbest piyasa ekonomisinde veya kapitalizmde ta d
b y k nemdir. Bu durum toplumdaki ahlaki
(etik) altyap n n olu umunun y llar,
hatta nesiller s rd ; fakat k sa s rede yok olabilece i ger e i g z n ne al nd nda daha b y k bir nem
kazanacakt r. stenen ve zlenen,
ger ekle mesi i in bilin li olarak gayret sarf edilmesi gereken husus, i letmelerin ve giri imcilerin g r nmeyen
vicdanlar n n piyasalardan eksik olmamas d r. Yery z nde insanlar hep
iyiye ve g zele y nlendiren melekler
gibi g r nmeyen vicdanlar n da piyasalar n zerinde hep kanat rpmas d r. Esasen, konunun neminin anlaml bir bi imde dile getirildi i, " valyelik kahramanl a, krall k erefe,
kapitalizm ahlaka dayan r" eklindeki
zdeyi de bu ger e in veciz bir ifadesi de il midir? Yine burada, daha
nceki bir makalemizde s z n etti imiz, Haham Hillel in ya am n
z n n dile getirildi i
zl s zden
ikincisi de bu evrensel ve ebedi gere in bir ifadesidir: "Ben ba kalar
i in de ilsem ben neyim?".
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in do rusu etkili bir z m. An nda zay flat yor. Sonu ne mi olur?
Tabii ki daha zay f ve daha k t
olur.
Peki, bu konunun kalite ile y netim ile ne ilgisi var?
Etraf ma bakt mda zay flamak,
yani k lmek i in kollar n , bacaklar n kesen bir ok irket g r yorum.
nce bir hafiflik hissediyorlar, sonra...
Neden irketler zay flamak, kilo
vermek istiyorlar? Kriz, maliyetlerin
artmas , teknoloji de i iklikleri irketlerin akl na ilk olarak k lme yi,
k lerek maliyetleri azaltmay getirir.
En kolay tasarruf yolu eleman karmak gibi g r n r.
En kolay yol her zaman en iyi yol
mudur?
Eleman karmak, gideni etkiledi i
gibi, kalan da etkiler. Tabii m teriyi
de etkiler.
Eleman karma yolu bir defa a l nca, irket politikas n bu yola bir defa kayd r nca art k herkes topun a z ndad r. Herkes huzursuzdur. S ra
bana ne zaman gelecek diye beklemeler ba lar. Bu bekleme a amas nda
performans , bilgi d zeyleri y ksek
personel d ar da i aramaya ba lar.
Performansa g re deme yap lan
yerlerde bu insanlar da irketin g z -

Ü

‹lter AKINO⁄LU
Yšnetim UzmanÝ
akinoglu2000@yahoo.com

Kilo vermek için
kolunuzu keser misiniz?
ne batmaya ba lam t r. Ve bu elemanlar k sa s re i inde irketten de
ayr l rlar. Art k, irket rekabette faydalanaca kaliteli personelinden de
yoksundur. Bu m teriye yans r? Hizmet kalitesi de i ir, hizmette, retti i
r nde yenilik yapacak g kalmaz.
irketin kilo kayb art k kontrol
d ndad r. Bir ok bilin siz kilo verme
eklinde oldu u gibi, kilo verme nlenemez hale gelir. irketinize g veren, ayakta tutan beyinler yoktur. En
b y k sermayeniz kaybolmu tur. Rekabet ortam nda ayakta durmakta
zorlanmaya ba lars n z.
Peki, eleman karan irketlerin
hepsi batar m ?
K lme amac na y nelik olarak
yap lan bu t r operasyonlar irketin
gelece ini etkilemektedir. Bu krizi at-

Teknoloji tabanl› fikirler yar›flt›
DTÜ ve ODTÜ Teknokent taraf›ndan
düzenlenen ve sponsorlarca da desteklenen “Yeni Fikirler Yeni ‹fller” teknoloji tabanl› fikir yar›flmas› sonuçland›.
“Yeni Fikirler Yeni ‹fller” En ‹yi Teknolojik
‹fl Fikri Yar›flmas› finalinde PalMAX birinci oldu. Böylece PalMAX’e grubu 50, 000 YTL
ödüle ve 3 y›l boyunca ODTÜ Teknokent’te
ofis sahibi olma hakk›n› kazanm›fl oldu. Türkiye’nin en rekabetçi giriflimcilik yar›flmas›
olarak tan›mlanan YFY‹’nin amac›, teknoloji
tabanl› bir fikrin, baflar›l› bir ifle dönüfltürülmesi.

O

Yeni Fikirler Yeni Üßler
YarÝßmasÝnÝn Hedefi:
“Teknoloji tabanl› bir fikrin, bir ifle dönüflmesi…”
Yeni Fikirler Yeni ‹fller yar›flmas›nda kazanan projenin verilecek desteklerle teknoloji
tabanl› yenilikçi bir ifle dönüflmesi ve bu sayede nitelikli iflgücüne istihdam yarat›lmas› hedeflenmektedir.
Ayn› zamanda YFY‹’ye kat›lan tüm ö¤rencilerin büyük kazan›mlarla bu süreci tamamlamalar› da bu yar›flman›n hedeflerindendir.
l Bir fikrin bir ifle dönüflme sürecinde e¤itilmek,
l Giriflimcili¤in zorluklar›, riskleri ve
ödüllerine iliflkin kiflisel deneyime sahip olmak,
l Disiplinler aras›, planl› ve hedefe yönelik ekip çal›flmas›n›n de¤erini ve önemini yaflamak,
l Daha önce benzer süreçlerden geçmifl
kiflilerin deneyimlerinden birebir faydalanma
flans›na sahip olmak,
l Projelerinin baflka ilgi gruplar›nca (risk
sermayesi flirketleri, yat›r›mc›lar, flirketler
gibi) ö¤renilmesini sa¤lamak ve belki de
finanse edilmesi flans›n› yakalamak,
l Temelde e¤itilirken rekabet alt›nda e¤lenme f›rsat›n› yakalamak,

latsa bile mant k de i medi i m ddete di er krizde daha da k lmek zorunda kalacakt r. K lmenin ise sonu. Unutulmamas gereken bir di er
nokta krizler hayat n bir par as d r.
Ummad m z zamanlarda ortaya kacakt r.
irketlerin eleman karmalar i sizlik olarak toplumu da olumsuz etkileyecektir. Konunun toplumla ba lant s n kurduktan sonra ne yapmal lar? sorusunu sorabiliriz?
Bu konuda da bir s r teknik var.
Bunlardan baz lar : S re yenileme,
kademe azaltma, irket al anlar n n
kendi i yerlerini kurmalar n desteklemek ve onlardan hizmet sat n almak,
vb.
Chrysler 1990 — 1991 de ekonomik durgunluk ya and nda, stoklar

azalt p, retimdeki daha fazla girdiyi
out source yapt . B ylece masraflar k st lar ve 1992 y l n ok b y k
karla kapatt lar.
1929 da d nyay saran kriz Konosuk Matsushita n n irketlerini de etkiledi. Tabi ki hemen u soru akl n za
geldi.
Kim bu adam?
Bu adam Panasonic, Technics ve
National n sahibi. B t n i letmeler
Japonya da bu krizde eleman kar yor. Konosuk Matsushita n n uygulad teknik ise i ilerine tam cret verip yar m g n retim yapt rmak, di er
yar m g nde ise i ileri sat eleman
olarak kullanmakt . Bu strateji ok
b y k ba ar getirdi ve krizden karl
olarak kt lar.
Krizde nemli olan, hem irketi
hem al anlar kurtarmak, topluma
olumsuz etki vermemektir.
nerim: irketlerin g l birlikler
olu turarak dayanma ve rekabet
g c n art rmalar , d nya pazarlar na
a lman n yollar n bulmalar d r.
Rekabet g c y ksek ekipler olu turmak g n m z n d nyas nda krizin
olmad
ortamda bile uygulanan
nemli stratejik se eneklerden biridir.
G l olman n yolu kaliteli birlikteliklerden ge iyor.

Ostim ‹stihdam Ofisi
yeniden yap›land›r›ld›
ok parlak olmasa da, yeterli
e¤itimim var. Askerlik öncesi
biraz deneyim de kazand›m.
Art›k kendimi gösterebilece¤im,
kendi iflim gibi sahiplenebilece¤im, uzun vadeli çal›flabilece¤im
bir ifle ihtiyac›m var. Birkaç firmaya baflvurdum. Ancak eleman aramad›klar›n› söylediler. Görüflmeye ça¤›ran bir firmada da kendimi
iyi ifade edemedim, yapt›¤›m iflleri anlatmakta zorland›m. Bir yandan sözlüm s›k›flt›r›yor, dü¤ün gününü belirleyelim art›k diye. Di¤er yandan art›k kendi ayaklar›m
üzerinde dikilmek ve hayat›m›
kurmak istiyorum. Nas›l ifl bulaca¤›m, nereye baflvuraca¤›m?
Üzerinde uzun süreden bu yana çal›flt›¤›m›z yeni ürünümüz piyasada çok tutuldu. Bu kadar›n›
biz de tahmin etmiyorduk. Üst üste yeni siparifller ald›k. Bunlar› zaman›nda teslim etmek zorunday›z. Baflka projelerimiz de var asl›nda. Son kat›ld›¤›m›z fuarda
yurt d›fl›na aç›lma olanaklar›n›
araflt›rd›k. ‹hracat yapabilirsek,

en az iki kat› büyüyebiliriz. Ama
her yere yetiflemiyoruz. Yeni elemanlara ihtiyac›m›z var. Birkaç
kifli baflvurdu, ifl ar›yoruz diye.
Ama bizim arad›¤›m›z özellikleri
tafl›m›yorlard›. Nas›l eleman bulaca¤›z, nereye baflvuraca¤›z?
Bunlar, çevremizde s›kça duydu¤umuz yak›nmalar. Bir yanda
iflsizlik, di¤er yanda istenilen
özellikte eleman bulamamak. ‹ki
bilinmeyenli denklem gibi karfl›m›zda duruyor. Hem ifl bulmak,
hem de eleman bulmak için iflin
uzman›ndan yard›m almak gerekiyor. Bu iki beklentinin buluflmas›n› sa¤lamak amac›yla OST‹M ‹stihdam Ofisi yeniden yap›land›r›ld› ve daha dinamik bir yap›ya kavuflturuldu. Sadece iflyerlerine
eleman yönlendirmiyor. Ayn› zamanda do¤ru ifle do¤ru eleman
yerlefltirilmesi için hem iflyerlerine hem de ifl arayanlara dan›flmanl›k hizmeti veriyor.
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Destek Patent’in uzman patent
vekili ve avukat› taraf›ndan verilen seminerde stratejilerin sadece
teknik boyutlarda kalmamas› gerekti¤i hukuksal boyutu ile birlikte de¤erlendirilmesi vurgulan›rken, firmalara stratejilerini belirlemede kritik ve do¤rudan ifllev-

Ç

Üßverenler

• Referans kontrolü yap›lm›fl
• Psiko-Teknik testler uygulanm›fl
• Arad›¤›n›z niteliklere sahip
• Zaman kaybetmeden
• Do¤ru ifle do¤ru aday için
Üß Arayanlar
• ‹fl aramak için zaman kaybetmeden
• Umutsuzlu¤a kap›lmadan
• Tek bir merkezden binlerce
yere ulafl›m olana¤› sa¤layan
• Sizin ad›n›za çaba sarf eden
• Sizin kariyer gelifliminiz ile
de ilgilenen bir merkez için
OST‹M ‹stihdam Merkezine
gelin, çözümü birlikte bulal›m…

Ahi Evran Caddesi 18/1 NO:57
OST‹M / ANKARA
Tel : (312) 385 74 84 Faks :
(312) 385 70 50
basvuru@ostim.com.tr www.ostim.com.tr

Fikri sermayesi olan bir ad›m önde
irmalar›n rekabet savafl›nda,
Ar-Ge, Tasar›m, Teknoloji
Yönetimi ve Marka Yönetimi
gibi fikri sermayeye dayal› rekabetin önemli oldu¤unu belirten
uzmanlar; stratejinin fikri mülkiyet yönetimi üzerine kurulmas›
gereklili¤ine dikkat çektiler.

• Ön elemeden geçirilmifl

sel bilgiler aktar›ld›. Konuyla ilgilenen firmalar›m›z ayr›nt›l› bilgiyi
afla¤›daki adreslerden edinebilirler:
n www.tpe.gov.tr,
n www.wipo.int,
n www.uspto.gov,
n www.destekpatent.com.tr
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OstimÕde KOBÜ eÛitimini
yaygÝnlaßtÝrdÝkÉ
M.BURCU ÖZTÜRK
(Ostim E¤itim Koordinatörü)
stim Vakf›’na ba¤l› olarak iki y›l
önce kurulan E¤itim Koordinasyon birimi, Ostim’de bulunan tüm kurum ve kurulufllar›m›z›n
e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
yap›land›. KOB‹’lerimizin e¤itim ihtiyaçlar› ve e¤itim beklentilerini karfl›layacak en kaliteli e¤itim tasar›mlar›n› ve e¤itmenleri bir araya getirerek
sundu¤umuz e¤itimlerle Ostim’de
e¤itimi ifl yaflam›n›n bir parças› haline getiriyoruz. Bununla birlikte, herkesi bugüne kadar yap›lanlar›n ötesine geçerek e¤itim faaliyetlerimize
dâhil etmeyi hedefliyoruz.
Bölgemizdeki firmalarda çal›flanlar›n idari veya teknik alanda almas›
gereken teknik, kiflisel, yönetim e¤itimleri ya da nitelikli iflgücüne ihtiyaç duyulan alanlara yetifltirilecek
personelin mesleki e¤itimi, birimimiz
taraf›ndan sa¤lan›yor.
Ostim E¤itim Koordinasyon Birimi, talep edilen e¤itimlerin firmalar›n kendi iflletme yerinde özel olarak
verilmesini sa¤lad›¤› gibi genel kat›l›ma aç›k toplu e¤itimlerde düzenliyor.
Çok yeni bir proje olmas›na ra¤men faaliyetleri ile firmalar›m›za
önemli katk› sa¤layan e¤itim birimimiz çeflitli alanlarda düzenledi¤i e¤i-

O

timlerle KOB‹’leri rekabette bir ad›m
daha öne tafl›maktad›r.
Mesleki e¤itimlerle ilgili; özellikle
CNC Ve Kaynakç›l›k Alan›nda Yetifltirme Ve Gelifltirme E¤itimleri, Akademi Pazar Sat›fl-Pazarlama E¤itimleri, Yönetici Asistanl›¤› Ve Halkla
‹liflkiler Program›, Kobi Hibe Programlar›, ‹lk Yard›m E¤itimleri, Simülasyonlu ‹hracat E¤itimleri Uluslararas› Pazar Araflt›rmas› flimdiye kadar
düzenledi¤imiz e¤itimlerinden baz›lar›d›r.
Aral›k 2006’da bafllayan TOSYÖV’le e¤itim alan›nda yapt›¤›m›z iflbirli¤i ile Ostim E¤itim Koordinasyon
biriminin bölge KOB‹’lerine yönelik
e¤itim faaliyetleri 2007 y›l›nda daha
da yayg›nlaflt›rmay› hedefliyoruz.
Bu çerçevede flimdiden; ‹fl Yaflam›nda Baflar›n›n S›rlar›, ‹fl Güvenli¤i
Ve ‹flçi Sa¤l›¤›, Üretim Maliyetleri Nas›l Hesaplanmal›, Sat›fl Teknikleri,
Toplam Kalite Yönetimi-Kurumsallaflma, Üretim Planlama Ve Kontrol,
Stres Kendine Güven Ve Mücadele
Ruhu, Pazarlama E¤itimi gibi konularda kurslar vermekteyiz.
Yeni y›l›n tüm firmalar›m›z için
baflar› y›l› olmas› dile¤i ile…
Not: Planlanan e¤itimlere kat›lmak isteyen firmalar›m›z 385 73 13385 74 84 numaral› telefonlardan
bilgi alabilir ve kay›t yapt›rabilirler.

†LGER HALI:
l “Ostim E¤itim Koordinasyonun düzenlemifl oldu¤u ‹GEME destekli YK Dan›flmanl›k D›fl Ticaret E¤itim ve Dan›flmanl›k firmas›n›n taraf›ndan verilen Uygulamal› ve Simülasyonlu ‹hracat E¤itimi Program›na
Ülger Grup Hal› Sergileme Sistemler
flirketi ad›na 3 kifli olarak kat›ld›k.
Bu seminerin, kat›l›mc› tüm KOB‹’lerin bak›fl aç›lar›n›, her yönden olumlu etkiledi¤i düflüncesindeyiz. Özellikle, bu program›n ‹thalat ve ‹hracat anlam›nda ister ilk defa bafllayacak olsunlar ister, bafllam›fl olsunlar,
mutlaka onlara kazand›raca¤› ekstra
çok önemli, faydal› bilgiler sa¤layaca¤› inanc›nday›z.

Tart›fl›lmaz ki, e¤itim her alanda
ve her yaflta gereklidir. Bu sebeple
özellikle, d›fl ticarette baflar›l› olmaksa hedefiniz, bu seminer sizler
için çok iyi bir f›rsat olabilir.
Çünkü bu seminerle hedef d›fl pazarlar›n tespit yollar›, hedef d›fl pazarlardaki al›c› firmalar›n adresleri,
hedef d›fl pazarlar ile ilgili sektör raporlar›, hedef d›fl pazarlar ile ilgili ticaretinizi ilgilendiren alanlarda dikkat edilecek hassas konular› kapsayan raporlar, hedef d›fl pazardaki
da¤›t›m a¤› kanallar› analizi ve hedef d›fl pazara girifl stratejisi gibi
saymakla bitmeyen çok de¤erli bilgileri edindik.”

Babacan Makine:
l “Babacan Makina, Paslanmaz Çelik Su Tanklar›, Çelik
Konstrüksiyon, Yak›t Tanklar›, Çimento Silolar›, ‹nflaat ‹skelesi Sektöründe 20 y›ll›k tecrübe sahibidir. Bu süre içinde kalitesini ve
standartlar›n› sürekli gelifltiren
firmam›z çok önemli Projelere imza atm›flt›r.
Bu süreç içinde yurt d›fl›na yapt›¤›m›z iflleri de de¤iflik vesilelerle
ve baflka arac› firmalar arac›l›¤› ile
gönderme imkân› bulduk. Gerek
iç pazardaki oynamalar gerekse

ürünlerimizin d›fl piyasalarda gördü¤ü ilgi ve takdir bizleri ihracata
yönlendirmeye bafllad› ancak bunun için ne yapmam›z gerekti¤ini
araflt›rma süreci içindeydik. ‹flte
Tam bu s›rada Ostim gazetesinde
ki yaz›y› okuduk. ‹lgililerle iletiflime geçtik ve sonunda da Programa da kat›lm›fl olduk. Art›k ‹hracata yaklafl›m›m›z tümden de¤iflti.
Zorluklar›n› ve kolayl›klar›n› biliyor, nerede dikkatli olmam›z gerekti¤ini uygulamalar içinde ö¤reniyoruz.”

Þevki Akkoca (Beßik Raf):
l “YK D›fl Ticaret E¤itim ve Dan›flmanl›¤› taraf›ndan verilen, uygulamal› ve simülasyonlu ihracat
e¤itimini ald›ktan sonra, ihracat ve
ithalat yapman›n nedenli kolay ve
zevkli oldu¤unu gördük.

Bunun yan› s›ra kendi üretimimiz olan ürünlerimiz için, dünya
pazarlar›n› araflt›rarak, kendimizi
Türkiye s›n›rlar› üzerinden dünyadaki di¤er pazarlara tafl›may›
baflard›k.”

Nur Kelleci (Antik TuÛra):

Üßte bazÝ firmalarÝmÝzÝn gšrŸßleri:
Hakan KoloÛlu:
m Ve Ambalaj Sanayi)
(KoloÛlu BasÝm

l “Firma olarak uzun süredir sektörde olman›n verdi¤i tecrübe birikimi
ve kalitesinden ödün vermeyen ifl prensiplerimiz, bizlerde yavafl yavafl ihracat
yapabilme güveni ve düflüncesini oluflturmaya bafllam›flt›. Bu düflünceler içindeyken Ostim E¤itim Koordinasyon taraf›ndan düzenlenen ve YK dan›flmanl›k
uzmanlar› ile yap›lan görüflmeler sonucu bu e¤itime kat›ld›k.Nitekim kursun
bafllad›¤› tarihten bu yana görüp ö¤rendi¤im konular ve di¤er kat›l›mc› arkadafllarla aralarda yap›lan sohbetlerde
onlardan da duydu¤um olumlu yaklafl›mlar kursun tüm kat›l›mc›lar için büyük bir kazanç oldu¤unu çok net bir flekilde belirtiyor. Sektörde hizmet verdi¤imiz firmalar›n % 80’lik bölümünü ihracat yapan firmalar oluflturuyordu. Dolay›s›yla ihraç kay›tl› olarak birkaç kez

mal gönderdik. Ancak direk ihracat yapabilme düflüncesi, prosedürlerin ne flekilde uyguland›¤›n› bilemedi¤imiz için,
aç›kças› bizi biraz ürkütüyordu. Ancak
ald›¤›m›z bu e¤itim sonras›, ilk ihracat
ba¤lant›m› ve anlaflmam› da yapt›m. Ve
flu an bu endiflelerin de ne kadar yersiz
oldu¤unu görüyorum.
Bu e¤itime kat›lan tüm ufku aç›k firmalar›n olumlu flekilde kendilerini gelifltirebileceklerine faydal› bilgiler edinip bunu kendilerine ve ülkemize kazand›racaklar›na inan›yorum. Hani derler ya baz› fleyler anlat›lmaz yaflan›r, bu
tecrübeyi yaflamalar› ve kendilerini gelifltirebilmeleri tüm KOB‹’ler için gerçekten hem kendileri hem de ülkemiz ad›na büyük bir f›rsatt›r. Bu vesile ile bu
memnuniyeti bizlere yaflatan baflta sayg›de¤er hocalar›m›z olmak üzere YK
Dan›flmanl›k, kursu organize eden Ostim E¤itim Koordinatörlü¤ü’ne ve e¤itime verdi¤i destekten dolay› ‹GEME ye
teflekkür ederim.”

l “Ben Antik Tu¤ra Ltd fiti’nin
orta¤› ve müdürüyüm. fiirketimiz
gümüfl hediyelik eflya, kupa ve
madalya imalat› ve ihracat› yapan
bir firmad›r. Simülasyonlu d›fl
ticaret kursuna devam ettim. Bu
süre zarf›nda ihracat ve ithalat
konusunda kendimi epeyce ayd›nlanm›fl hissediyorum. Daha önce
de ihracat yapt›¤›m›z halde mevzuat› pek bilmedi¤imiz için epey
zorlan›yorduk.
‹hracat yapaca¤›m›z firmalarla
yapt›¤›m›z yaz›flma ve haberleflmelerde yeterince bilgili ve etkin
olamam›fl oldu¤umuzu flimdi
daha iyi görüyorum. Genel olarak

ihracat yaparken hata
yapaca¤›m›z ile ilgili saplant›lar›m›z vard›. Oysa flimdi
sayenizde bu korkular›n yersiz oldu¤unu gördük. ‹hracat ve ithalat
mevzuat›, gümrükleme, fiyatland›rma, bankac›l›k, evraklar›n nas›l
doldurulaca¤› ile ilgili çok kapsaml› bilgiler edindik.
Hocalar›m›z hem bilgi yönünden,
hem de yaflam tecrübeleri yönünden oldukça donan›ml› idiler. Ald›¤›m›z bu e¤itimle ihracat ve ithalatla ilgili ufkumuz aç›ld›, kendimize güvenimiz artt›, gözlerimiz parlamaya bafllad›,
motivasyonumuz artt›.”

Sinan KÝlcÝ (Simba Ünßaat):
l “Bilkent Üniversitesi ‹çmimarl›k ve Çevre Tasar›m› bölümü
mezunuyum. Yaklafl›k iki y›ld›r Sinba ‹nflaat Sanayi ve Ticaret Ltd. firmas›nda çal›flmaktay›m.1985 y›l›nda kurulan firmam›z o y›ldan beri
Ostim’de faaliyet göstermektedir.
Firmam›z 2002 y›l›ndan beri fiili ihracat yapmaktad›r. Firmam›z yapm›fl oldu¤u ihracat de¤erleri artt›r-

may› planlamakta ve bu yolda çal›flmaktad›r.
Bu sebepten bu konuda bir
eleman yetifltirmeyi uygun bulmufl
ve Ostim’in düzenlemifl oldu¤u
simülâsyonlu d›fl ticaret e¤itimine
kat›lmaya karar vermifltir. D›fl
ticaretle u¤raflmak isteyenlerin
kesinlikle böyle bir kurstan faydalanmalar› gerekir.”
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Baflkent TV; canl› ve heyecanl›…
beklenen büyümeden en iyi flekilde
¤ü belirtilerek, flöyle denildi:
aflkent Televizyonu yenilenen
hedefliyor.
faydalanacak konuma gelmifltir. Bun"Büyük ölçüde tamamlanan yeniteknolojisi ve iddial› programlar›
Baflkent Televizyonu Yönetim Kudan sonraki hedefimiz, sanayi kenti
den yap›lanma, dijitalizasyon ve
ile Ankaral› izleyici ile bulufltu.
rulu Baflkanl›¤›ndan verilen aç›klaOstim bünyesinde üreten,
Yeni teknolojisi,
e¤iten, büyüyen, güçlü
yeni yay›n yönetiTürkiye için, halk›n bekmi, yeni programlentilerine tam anlam›yla
c›lar› ve yeni yay›n
cevap veren, yerel yay›nc›anlay›fl› ile yola ç›l›kta model bir yap› oluflkan kanal, yaflaturmakt›r.”
m›n her alan›na
hitap eden canl›
Televizyonun
yay›nlar› ile ilgi
canlÝ olacak
görüyor.
programlarÝndan
Televizyonda
bazÝlarÝ ßunlar:
haber, müzik, saTürkiye'nin Yol Haritas›,
nat, e¤lence ve
1 + 100, El Eme¤i Ev
sporun yan› s›ra iç
Eme¤i, Ostim Meydan›,
ve d›fl siyaset, poliKor Atefl Türküler, Fark›ntika ve entelektüel
da m›s›n, Tarihe S›¤madüflünce alan›nda
yanlar, Sektörler Konuflusöz sahibi kiflilerin
yor, Y›l 1900, Hayat Bu,
konuk oldu¤u çok
Handikap, fiov, Hayata
say›da program
Dair, Yerel Rapor, Söz ve
var. Yay›n yöneticiEzgi, Dünya Gündemi,
leri televizyonun
Ekonomi Koridoru, Cuma
ulusal ve manevi
Sohbeti, Neva Perdesi, Tede¤erlere sayg›l›,
fekkür Penceresi, Tarihin
üretene, emekçi ve
Gerçe¤i, E¤itim Günlü¤ü,
emekliye sahip ç›Her fleye Ra¤men, Y›ld›zl›
kan, KOB‹ odakl›
Türküler, Üreten Türkiye,
Televizyonda haber, müzik, sanat, e¤lence ve sporun yan› s›ra iç ve d›fl siyaset, politika ve entekalk›nma stratejiTürk Dünyas›, Kitap Vadilektüel düflünce alan›nda söz sahibi kiflilerin konuk oldu¤u çok say›da program var.
sine katk› verecek
si, Çetin Ceviz Türkiye Bianlay›flla yay›nc›zimdir, Sat›r Aras›, Genç
program çeflitlendirmeye yönelik yamada, yerel yay›nc›l›¤›n› ça¤dafl ciDiyalog, Evimizdeki Dostlar, Baflkent
l›k yapacaklar›n› söylüyor. Televizyon
t›r›mlar›m›z ile Baflkent Televizyonu
hazlar ile daha genifl kitlelere ulaflt›rSpor, Ters Aç›, Türkiye'nin Yol Harimeslek eti¤ine sayg›l›, toplumsal baönümüzdeki dönemde Türkiye'de
ma yolundaki yat›r›mlar›n sürdürdür›fltan yana ve haberde tarafs›z yay›n
tas›.

B

Türkülerimiz Ostim
Radyo ile online
stim Radyo internet üzerinden yay›na bafllad›. Halk müzi¤ine gönül veren radyo
dostlar›na hitap eden Ostim Radyo
yeni at›l›mlarla dinleyici say›s›n› ço¤alt›yor.
Art›k internette http://www.ostimradyo.com adresinden de yay›n

O

yapan radyoya istekleriniz için 445
0 155 numaral› telefonla, istek@ostimradyo.com adresine maille ve
3834’den GSM k›sa mesajla ulaflabilirsiniz.
Ostim Radyo’nun günlük yay›n
ak›fl›nda yer alan baz› program bafll›klar› ise flöyle:
l Zahide Yasak'la Sabah Postas›
l Kubilay Bayg›n ile Türkü Saati
l Mustafa Coflkun ile Ö¤le ‹stek-

leri
l ‹smail Öztekin ile ‹llerden Dil-

lere
l Kesintisiz müzik

ORS‹AD’dan yard›m eli
O
stim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici, ‹fl Adam› ve Yöneticileri
Derne¤i (ORS‹AD) kad›n komitesi, yard›ma muhtaçlar ailelere ‘yard›m
marketi’ oluflturdu.
Giyim-kuflam ile
kullan›labilir ev eflyalar›ndan oluflan malzemeler Yenimahalle Belediyesi ile yap›lan iflbirli¤i ile tespit edilen
muhtaç ailelere da¤›t›ld›.
ORS‹AD Kad›n Komitesi Baflkan› Sibel Özben, Kurban Bayram› öncesi

gerçekleflen yard›mlara iliflkin verdi¤i
bilgide, derne¤in sosyal sorumluluk
çerçevesindeki çal›flmalar›n›n sürekli
olaca¤›n› vurgularken, hay›rsever sanayici ve esnaf› kampanyaya katk› vermeye davet etti.
Geçti¤imiz y›l oluflturularak, çal›flmaya
bafllayan ORS‹AD kad›n komitesi, kiflisel
geliflime dayal› kurs ve seminerlerle,
mesleki ve sosyal dayan›flma amaçl›
toplant›lar da düzenliyor.
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ala l imalat ve metal i leme
sekt r nde faaliyet g steren
KOB lerin hemen hepsinde malzemenin karakteristiklerini
tan mama, yanl malzeme kullan m ve malzemeyi pahal ya temin
etme gibi nedenlerle ciddi kay plar olu maktad r. A a da, bu zararlar nas l en aza indirebilece imize ili kin bir kurgu geli tirmeye
al aca z.
Malzememi Se•iyorum:
Bu sekt rde fason imalat yapan
firmalar n o unlukta oldu unu ve
a rl kl olarak ana sanayi firmalar n n g nderdi i teknik spesifikasyon ve resimler zerinden al t klar n dikkate al rsak yap lacak ilk
i in teklifle gelen bu dok manlar n
detayl incelenmesi oldu unu s yleyebiliriz.
Bu dok manlarda ana sanayilerin men ei oldu u lkelerin standartlar genelde n plana kmaktad r. elik malzemesi rne inden
hareketle, artnamelerde tan mlanan kalite ad DIN X7Cr13, AFNOR Z6C13, BS 403S17, UNI
X6Cr13, JIS SUS 403, SS 2301,
GOST 08Ch13, UNE F.3110,
AISI/SAE 403 ifadelerinden biri
olabilir. Tan mlar her ne kadar
birbirini a r t rmasa da bunlar n
tamam 1.4000 malzeme numaral ve EN normu ncesi DIN
17440 martensitik paslanmaz eli ini tarif etmektedir. Aralar ndaki fark lkelere g re de i en notasyondur. Bu rnekte s ras yla
Alman, Frans z, ngiliz, talyan,
Japon, sve , Rus, spanya, ve
ABD tan mlar aktar lm t r.
zellikle ihracat yapan ve youn olarak farkl kalitede eliklerle
al mak durumunda kalarak ben

Mustafa SALMAN
KOBI Metal Sektšr UzmanÝ
www.mustafasalman.com/tr - info@mustafasalman.com

Malzeme Temininde Ne
Kadar Para Kaybediyorum? ...
bu detayda malzeme bilgisine sahip de ilim ama i imi y r tmek
ve hataya d memek i in ne yapmal y m? diye d nen sanayicilerimizin ilk yapabilecekleri ey
g ncel bir Nachschlagewerk
Stahlscl ssel katalogu edinmeleridir. Bu katalog kullan m basit ve
hatalar belli seviyeye kadar d rmek i in olduk a yararl d r.
kinci yap lmas gereken ey, spesifikasyonda veya teknik resimde
verilen DIN X7 Cr13 kalite ad n n
adreslendi i DIN 17440 standard na ula makt r. Bu standartta
malzemenin t m metal rjik ve
mekanik zellikleri tan mlanmaktad r.
Bu a amada kulland n z standard n en son versiyon olmas na
dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu
tip standartlar n yasal kopyalar
olduk a maliyetli oldu undan
edinme imk n n z n olmad
durumlarda m terinizden veya Asil
elik, emta gibi kaliteli elik
reticilerinden bu kapsamda bilgi
deste i ve y nlendirme isteyebilirsiniz.
u ana kadar ifade etti imiz
a amalarla malzememizin ancak
ad n koymu olduk. imdi bu
malzemeyi kullanaca m z imalat

y ntemini de dikkate alarak tedarik etmeye al al m.
Bir rnek olarak, DIN
42CrMoS4 adl , 1.7227 malzeme
numaral , DIN 17200 standard na
tabi slah eli ini alal m. htiyac m z olan apta s cak haddelenmi
ubuklar elik fabrikalar ndan yumu atma tavl veya slahl olarak
al nabilecektir. Bunun yan s ra
imalat y ntemimiz so uk ekim,
d vme, pres, y zeyden tala kald rma ve g bek bo altmadan herhangi biri olabilir. Bilinmelidir ki
elik fabrikalar hurda se iminden
elikhane ergitme, d k m i lemlerine ve oradan da haddeleme, tamamlama ve tahribats z muayeneye kadar olan s re lerinde bu pahal ilave i lemleri garantileri karl nda sat fiyatlar na yans tmaktad r. D vme yapacak bir firman n slahl elik almas ne kadar
hatal ysa y zeyden 1mm kabuk
soyacak bir firman n 0.3mm y zey atlak garantisine fazladan
para demesi de o kadar gereksiz
ilave bir maliyettir.
imdi ad n koydu umuz malzemenin boyunu, kilosunu ve g z
rengini de tarif ettikten sonra s ra
bu m stakbel malzemeyi bulmaya
gelmi tir.

Malzememi AlÝyorum:
Arad n z elik malzemeyi temin etmek zere neler yapabilirsiniz? E er miktar n z 5 tonun zerinde ise yurt i inden veya yurt d ndan ekli sat nalma teknik spesifikasyonu ile elik reticilerinden
do rudan al m yapma ans n z olabilir. Bu durumda deme ve termin dengeleri size hitap etmiyorsa
ana bayi veya b lgesel perakende
sat c lardan al m yapman z gerekmektedir. Bu a amada sat c firmada ad n koydu unuz malzeme
kalitesinin ayn s n bulamad n z
takdirde yukar daki rnekte ifade
etti imiz gibi farkl lke normlar
ile an lan muadil malzemeler size
nerilebilir. Yapman z gereken,
sat c dan nerilen ilgili d k mlere
ait malzemeleri metal rjik ve
mekanik olarak tan mlayan retici
kalite belgesi ni m terinize
ileterek ondan yaz l onay alman zd r. Yap lan en tipik hatalardan
biri de, DIN 42CrMo4 malzemesi
muadili olarak SAE 4140 malzemesini alma niyetiyle yola k p
daha uygun fiyat ve ayn y zey
sertli ine sahip SAE 1040 malzemesine karar vermektir.
Sonu•:
Bir ok alt sekt r grubundaki i letmelerin, standart maliyetlerinin
% 70 ini a abilen bir oranda k lfeti olan bu malzemelerin se iminde yanl yapma l kslerinin olmad bir ger ektir. Belirli bir
seviyeden sonra derin uzmanl k
gerektiren bu konuda kamu ve
zel te ebb s kurum ve kurulu uzmanlar ndan dan manl k, y nlendirme ve bilgi alman z ayn zamanda kendinize yapaca n z bir
yat r md r.

Bodycote, Ista la ortak oldu
ünyan›n ve Türkiye’nin en büyü¤ü birlikte çeli¤e su verecek.
Toplam 260 fabrikas› ile 35 ülke
ve bölgede faaliyet gösteren ›s›l ifllemde dünyan›n en büyü¤ü Bodycote, ‹zmir, ‹stanbul, Bursa, Ankara ve Adana
gibi befl kentte bulunan 6 fabrikas› ile
sektöründe Türkiye’nin en büyü¤ü
olan Istafl’›n hisselerinin yüzde 60’›n›
sat›n ald›.
Is›l ifllem sanayinde dünyan›n en
büyü¤ü ‹ngiliz Bodycote firmas› ile ayn› alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin
en büyü¤ü Istafl, birlefltiklerini
aç›klad›lar.
‹ngiliz Bodycote ve Istafl yöneticileri ‹stanbul Hilton Oteli’nde
yapt›klar› ortak bas›n toplant›s›nda birleflme sonucu Istafl’›n hisselerinin yüzde 60’›n›n Bodycote
taraf›ndan sat›n al›nd›¤›n› belirttiler.
Birleflme ile dünyan›n bir numaras› Bodycote’un Türkiye’yi
yeni aç›laca¤› bölgeler için merkez üs ve s›çrama tahtas› yapaca¤›n› belirten ‹ngiliz flirketin yöneticileri, Istafl’la birleflmelerinde en
önemli etken olarak yöneticilere güven, ifl güvenli¤i, yasalara uygun dav-
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ranmak gibi flirket kültürlerindeki uyumu gösterdiler.
Birleflme sonucu Istafl’›n faaliyetlerini Genel Müdür Bar›fl Telseren yönetimindeki mevcut kadronun sürdürece¤i
aç›kland›.
TŸrkiye kazandÝ
ISTAfi Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Taflk›n birleflmeyle ilgili olarak görüfllerini flöyle aç›klad›:
“Dünyan›n en büyük flirketlerinin

güçlerini birlefltirdi¤i küreselleflen
dünyan›n bir parças› olan Türkiye, son

y›llarda benzer bir süreci yo¤un olarak
yafl›yor. Türk ekonomisinin sürdürülebilir bir flekilde büyümesi için ihtiyac›
olan yabanc› sermaye, birçok ülkeye
oldu¤u gibi Türkiye’ye ye de baflta
bankac›l›k olmak üzere öncelikle hizmet sektörlerine yat›r›m yaparak girmeye bafllad›.
Bugün art›k yeni bir dönüm noktas›na gelmifl bulunuyoruz. Sanayi flirketleri de yabanc› sermayenin ilgi alan›na
girmifl bulunuyor. Bodycote – Istafl birleflmesi bunun son örne¤i. Sektörlerinde biri dünya lideri, di¤eri Türkiye lideri iki kuruluflun birleflmesi öncelikle yeni yat›r›mlar› beraberinde getirecek. fiu anda Istafl,
‹zmir’de yeni bir fabrikan›n kuruluflu için çal›flmalara bafllam›fl durumda. Üç y›lda 2007 ile 2010
aras›nda yap›lacak yat›r›m miktar›
5 milyon euro’yu bulacak. Yeni yat›r›m, mühendisinden iflçisine bir
çok insan ve aile için ifl ve afl demektir.
Ayr›ca bizim hisselerimizi satarak
elimize geçen kaynaklar› da yeni
yat›r›m ve ifl alanlar› yaratmada kullanaca¤›m›z düflünülürse bu birleflmeden en fazla Türkiye’nin kazanaca¤›

çok aç›k ortadad›r.”
IsÝl Üßlem nedir?
Otomotivden, uçak, makine ve savunma sanayine kadar bir çok sektörde güvenlik, kalite ve ömür art›fl› için
metallere uygulanan ›s›l ifllem hayati
bir öneme sahip.
Son ürünün meydana getirilmesi s›ras›nda kullan›lan çelik ve benzeri metallerden yap›lan parça ve bölümler
›s›l ifllemle sertlefltirilip, dayan›kl›l›¤›
art›r›l›r ve baz› uygulamalarda da tam
tersi yumuflat›labilir. Bunlar bir arac›n
difllileri de olabilir, elektrik sanayinde
kullan›lan parçalar da ve hatta evde
tamirat için kulland›¤›m›z pense ve
çekiç de.
En basit tan›m›yla halk dilinde
“çeli¤e su verme,, olarak bilinen bu ifllem, günümüzde atmosfer kontrollü
f›r›nlar, indüksiyonla sertlefltirme tezgahlar›, vakumla sertlefltirme f›r›nlar›
gibi elektronik ortama tan›ml› ileri
teknolojiye sahip ekipmanlarla yap›lmaktad›r. Is›l ifllemde uluslararas›
kaliteyi yakalayan Istafl baflta otomobil
olmak üzere pek çok ürünün ihracat›na katk›da bulunmaktad›r.
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Taflç› Makine, kapasitesini
3 kat›na ç›karmay› hedefliyor
D

isiplinden ödün vermeden 1993 y›l›ndan bu yana faaliyetlerine devam
eden Taflç› Makine, bünyesinde
bulunan nitelikli elemanlar ve
kalite anlay›fl›yla kapasitesini 3
kat›na ç›karmay› hedefliyor.
Kurulduklar› dönem baraj
ekipmanlar›, mekanik ifller, kelebek vana ve sürgülü vana gibi
alanlarda tafleron firma olarak
hizmet verdiklerini söyleyen
Taflç› Makine Sanayi ve Ticaret
Limited fiirketi Yönetin Kurulu
Baflkan› Yusuf Taflç›, 2003 y›l›nda yeniden yap›lan›p, al›nan
ihalelerle belli bir noktaya geldiklerini dile getirdi. Taflç› Makine olarak kalite ve disiplin-

Yat›r›mlar›n aslan
pay› 10 ilde…
ktisatç› Mustafa Sönmez, Türkiye'de son dört y›ll›k dönemde
104,5 milyar YTL'lik yat›r›m yap›ld›¤›n› ve bu yat›r›mlar›n 56,9 milyar
YTL'lik k›sm›n›n ise 10 ile gitti¤ini belirtti. Bu illere yap›lan yat›r›m›n toplam yat›r›mlar›n yüzde 54,4’ünü karfl›lad›¤›na dikkat çekti.
Sönmez, "Yat›r›mlar›n Co¤rafi Da¤›l›mlar›" konulu bir araflt›rma yapt›.
Araflt›rmaya göre, 2002 y›l›ndan bu
y›l›n ilk yedi ayl›k dönemine kadar
Türkiye toplam 104.5 milyar YTL yat›r›m yapt›. Bu dönemde imalat sanayi
yat›r›mlar› ise 58.4 milyar YTL oldu.
Buna göre, toplam yat›r›mlar›n yüzde
55.9'unun imalat sanayinde yap›ld›¤›
belirlendi.
2001 ekonomik krizinin arkas›ndan
düzenli büyüme süreci yaflayan Türkiye’nin y›ll›k teflvikli yat›r›mlar› ortala-

‹

ma 20 milyar YTL’nin üzerine ç›kt›¤›
belirtilen araflt›rmaya göre, 2001 krizi
sonras›n›n büyüme sürecinde toplam
teflvikli yat›r›mlar Türkiye genelinde
y›ll›k ortalama yüzde 18 dolay›nda
artt›. Toplam teflvikli yat›r›mlar›n,
özellikle 2003 y›l›nda 26 milyar
YTL’ye kadar ç›kt›¤› belirlendi. Yat›r›mlar›n 2004’te tempo kaybetti¤i,
2005’te ise yeniden artarak 24 milyar
YTL’yi geçti¤i belirlendi. ‹malat sanayi yat›r›mlar›n›n yüzde 23,7’sinin ‹stanbul'a, yüzde 2.9'unun Ankara'ya,
yüzde 1,1’inin Antalya'ya yap›ld›. ‹malat sanayi yat›r›mlar›n›n yüzde 7.5'inin
Gaziantep'e, yüzde 5.8'inin Bursa'ya,
yüzde 3.4'ünün ‹zmir'e yap›ld›¤› belirlenirken, söz konusu oran Tekirda¤
için yüzde 5.9, Kocaeli için yüzde 4.8,
Kahramanmarafl için yüzde 4.1 ve Manisa için de yüzde 2 oldu. Türkiye'de
2002–2006 döneminde
yap›lan teflvikli yat›r›mlarda imalat sanayi lokomotif rolünü sürdürdü¤ü
kaydedilen araflt›rmada,
ortalama olarak yat›r›mlar›n yüzde 56'ya yak›n›n›n imalat sanayine yap›ld›¤› belirtildi. ‹malat›n yat›r›mlardaki pay›
2004'te yüzde 62.3 ile
daha yukar›lara ç›kt›¤›
da belirlendi.

den hiçbir zaman ödün vermediklerini kaydeden Taflç›, “Bu
anlay›fl›m›zla belli bir seviyeye
geldik. Bunun yan› s›ra kalifiye
eleman olarak da oldukça iyi
bir kadromuz var. Bu kadro ile
belli ifllere imza att›k. Bundan
sonra da ayn› do¤rultuda hizmet vermeye devam edece¤iz”
diye konufltu.
Baflkent OSB’ de 1,5 milyon
dolarl›k yat›r›m yapt›klar›n› ve
Kas›m ay› sonunda üretime geçeceklerini ifade eden Taflç›,
“Baflkent OSB’ de kendimizi
daha da gelifltirerek önemli
ad›mlar ataca¤›z. Birkaç sene
içerisinde kapasitemizi üç kat›na ç›karmay› hedefliyoruz. Bu

anlamda yerimizi daha da geniflleterek sektörde belli bir yere gelmek istiyoruz” dedi. 3 bin
600 metre karelik alanda faaliyet göstereceklerini belirten
Taflç›, ISO 9001:2000 kalite
belgesi ile çal›flmalar›n› sürdürdüklerini belirtti. Yeni ihaleler
ald›klar›n› ve ifllerin büyümesi
sebebiyle daha fazla eleman ve
makineye ihtiyaç duyduklar›n›
kaydeden Taflç›, “Yeni yat›r›mlar için önce elimizdeki iflleri
bitirmemiz gerekiyor. Gelecek
dönemler için yeni makineler
getirmeyi ve Baflkent OSB’ deki
inflaat bittikten sonra 2–3 milyon dolar aras›nda yat›r›m yapmay› hedefliyoruz” dedi.

WIN FUARLARI 2007
yÝlÝnda iki kez kazandÝracak
ürkiye ve Avrasya Bölgesi’nin
en önemli fuarlar›ndan biri
olan WIN - World of Industry
Fuar›, 2007 y›l›nda da sizi
kazand›rmaya ça¤›r›yor.
Hannover - Messe Bileflim
Fuarc›l›k A.fi. taraf›ndan
düzenlenen, Avrasya Bölgesi’nin
imalat endüstrisinin lider
organizasyonu WIN – World of
Industry Fuar›, son y›llarda gerek
kat›l›mc› gerekse ziyaretçi say›s›nda
yaflanan art›fl ile yeni bir sürece
giriyor. 2007 y›l›ndan itibaren,
gelen kat›l›mc› taleplerinin
karfl›lanabilmesi ve ziyaretçilere
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daha çok say›da firman›n
sergilendi¤i bir ortam
yarat›labilmesi amac›yla WIN
Fuarlar› 2 fazda Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirilecek.2006 y›l›nda 882
kat›l›mc›y›, 91.557 ziyaretçi ile
buluflturan WIN, 2007 de bu ç›tay›
daha da yükseltiyor. Türkiye
endüstrisinin ve geliflen
teknolojilerinin dünya platformuna
tafl›nd›¤› bu fuarda, henüz yerini
almam›fl tüm giriflimcileri
bekliyoruz. Markan›z›
tamamlaman›n en k›sa yolu WIN
2007’ fuarlar›d›r.

Ostim Organize Sanayi Bölge
Müdürlü¤ümüz bu y›lda yine WIN
Fuar›’na destek veren kurulufllar
aras›nda yerini alacak ve üyeleri ile
ortak kat›l›m gerçeklefltirilecektir.
2007 y›l›nda kat›laca¤›m›z fuara

otobüs organizasyonu ile destek
verilerek üyelerimizin fuar›
gezmeleri sa¤lanacakt›r.
Derya ERDO⁄AN - Ostim OSB
Fuar ve Organizasyon Yöneticisi
0 312 385 74 84-0 312 385 73 13

Baflesgio¤lu: Kaçak iflçilikle
mücadele öncelikli hedefimiz
l Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Murat Baflesgio¤lu, Kay›td›fl› ‹stihdamla
Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun k›sa
dönemdeki ve öncelikli hedeflerinden birinin yabanc› kaçak iflçilerin çal›flmalar›na
son verilmesi oldu¤unu aç›klad›. Kay›td›fl›
ekonomi ve istihdam›n mücadele edilmesi
gereken, prim ve vergi kayb›na sebep olan,
rekabet ortam›n› bozan bir olgu oldu¤unu

belirten Baflesgio¤lu, konuyla ilgili olarak
bugüne kadar çeflitli bakanl›klar›n mücadele etti¤ini ama bugün kay›td›fl› oranlar›n›n yüksek olmas›n›n dikkat çekici oldu¤unu söyledi. Bu nedenle daha koordineli bir
çal›flman›n yap›lmas›n›n gereklili¤inin ortaya ç›kt›¤›n› anlatan Baflesgio¤lu, kurulunun ise kurumlar aras›ndaki koordinasyonu sa¤lamay› hedefledi¤ini belirtti.
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