KOB‹LER‹N SES‹

EK‹M 2005

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

ekonomide
A B rüzgar›

Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen
başlaması ekonomide olumlu rüzgarların
esmesine neden oldu. Borsa rekor
kırarken, reel sektör
yeni yatırım ve istihdam
yaratmak için kolları sıvıyor.
KOBİ’ler yeni dönemde
üretim ve ihracat yetenekleri
kadar AB’ye uyum ve
rekabet için danışmanlık
hizmetlerine ağırlık
verecek.

AKADEM‹K GÖRÜfi

Ufukta Çin/Hindistan Ortak
Pazar› m› gözüküyor?

KOB‹ GÜNLÜ⁄Ü

SUBEGÜM BULUT

‹flte globalizm
flark›s› ve duas›

‹mdat! Çal›flanlar›m
Kurallar› ‹zlemiyorlar!

vr upa Birli¤i
(AB) ile ortakl›k görüflmelerimizin bafllamas›na
birkaç gün kala
ufukta görünmeye
bafllayan ve tüm
dünya dengelerini
de önemli ölçüde etkileyebilecek bir geliflmeye dikkatinizi
çekmek istiyor uz.

ilindi¤i gibi,
içinde bulundu¤umuz ‘Bilgi
ça¤›’nda, baz› kesimlerin konular›yla
ilgili sunufllar›nda
k ü r e s e l l e fl m e n i n
sanki bir f›rsatm›fl gibi gösterilmesine
hep birlikte tan›k
oluyoruz!.. Nedir bu
küreselleflme ?

A
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n 2’te

Kendim yapar›m
daha iyi!!” Bir
hafta içinde kaç
kere kendinizi bu flekilde söylenirken buluyorsunuz? Muhtemelen olmas› gerekenden daha fazla.
Cevab›n› daha önce
de verdi¤iniz sorularla size tekrar geldiklerinde...

“

n 14’te

PATENT VE MARKANIZI
TESC‹L ETT‹REREK KANUN‹ KORUMA ALTINA ALINIZ
Gümrüklerde ve yabanc› ülkelerde mal›n›za el
konmamas› için yurt d›fl› marka tescili yapt›r›n›z.

MARKALAfiMA TEfiV‹KLER‹NDEN YARARLANINIZ

YATIRIM TEfiV‹K BELGES‹
Almadan Yat›r›ma Bafllamay›n›z
Kredi, KDV, Gümrük ve Fon deste¤inden yararlan›n›z.

DAH‹LDE ‹fiLEME ‹Z‹N BELGES‹
‹hraç mamulünüzde kullanaca¤›n›z hammaddenizi
Gümrük, Fon, KDV’siz alan›z.

4 M Müflavirlik Tic.Ltd. fiti.
Ankara 312-418 36 06, ‹stanbul 212-662 80 60
4m@4m.com.tr-www.4m.com.tr
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Dr. Cevdet BAYKAL
ilindi¤i gibi, içinde bulundu¤umuz ‘Bilgi ça¤›’nda,
baz› kesimlerin konular›yla ilgili sunufllar›nda küreselleflmenin sanki bir f›rsatm›fl gibi gösterilmesine hep birlikte
tan›k oluyoruz!..
Nedir bu küreselleflme ? Ne
anlama geliyor? Küreselleflme
makro ekonomi için, bir iflletme için tehdit olarak alg›lanabilir mi?

B

‹flte
globalizm
flark›s› ve
duas›
Küreselleflmenin böyle bir
yönü var m›? Bir tehdit ya da
bir f›rsat m›?
Efendim biz, bu yaz›m›zda
bu tür sorulara yan›t vermeyece¤iz. Çünkü :Globalizm,
Türkçe’siyle Küreselleflme olgusu, dünyada, halen ne getirip, ne götürece¤i konusunda
tam kestirilemeyen bir bilmece olarak alg›lan›yor!
Ancak uzmanlarca, küresel-

leflme hareketinin, ekonomik,
kültürel ve politik alanlarda çok
say›da faktörün efl zamanl› olarak birarada bulunmas› sonucu
ortaya ç›kan bir e¤ilim ya da
rüzgar oldu¤u, ya da bir baflka
aç›dan mal ve sermaye piyasalar›n›n küresel ölçekte genifllemesi ve serbestleflmesinden
ibaret oldu¤u fleklinde aç›klanmaktaysa da küreselleflmeye
karfl› herkesin kendine göre
çekincelerinin oldu¤unu da belirtmek isteriz.
Hal böyle iken, dünyam›z
süper sermayeye sahip ‘Firma
‹mparatorluklar›’ taraf›ndan
yönetilmektedir, kendinden olmayan firmalar› birer ‘tafleron’, tüketicilere de ‘sad›k
kul’lar olarak bak›lmaktad›r.
Bunlara göre esas kahramanlar da ‘Markal› ürün’leridir.
Size, bu ba¤lamda Alfred
Zellinger’in ‘Bir Dünya Tiyatrosu: fiirket Kültürleri: Kartellerin Oyunu’ adl› yay›n›ndan
al›nan ve taraf›m›zdan tercüme
edilen Dünya Tüketicilerinin
‘Globalizm flark›s›:Kahraman
Ürün’ ile Global Firmalar›n
‘Dua’s›n› vermek istedik!

Asl›nda biz tüketici kullar
Globalizm flark›s›n› zaten korolar halinde söylüyoruz. Firmalar›n da bu duay› her gün okuduklar›n› san›yoruz!..
Ancak flimdi biraz sesli söyleyelim de içimiz aç›ls›n!..
Globalizm fiark›s›
Al›fl veriflle mutlu oluruz biz,
Video, mobil telefon, internet tek hürriyetimiz,
Aç bir Coca-Cola, bak keyfine, gülümse,
Akflamlar› Johnny Walker’den çek bir duble,
Sizin gücünüz var ise, bizim
de e¤lencemiz geceler,
Mercedes Benz’in y›ld›z› ne
güzel de parl›yor,
Yoktur bizim gelece¤imiz,
bitsin art›k bu gündüz,
Gelsin biran evvel Black
and White’m›z,
Kim erken ölmüflse, o çok
önceleri ölmüfltür,
‹yi ki Mc Donald’s’›m›z var,
Campari’miz var,
Daha ne istiyoruz?
Hayat Xerox’tur, bizler birbirimizin kopyas›,
Mobil’in benzini ile insan
mobil oluyor,

Huzurevleri zararda, gençlik
çabuk bitiyor,
Bizler için ‘Geliflme’ art›k s›n›r tan›m›yor,
Kahraman üründür, kahraman üründür.
Efendim, flimdi de ‘Globalizm Dua’s›n› bilginize sunuyorum.
Ey kalkülatör (hesap makinas›), kim galip, nedir ölçü,
kimdir lider,
Ey kalkülatör, bizlerin büyümesini, karlar›m›z›n artmas›n›,
düzenimizin bozulmamas›n›
sa¤la, bizlere huzur ver,
Ey kalkülatör, kim büyüyor,
kim gelifliyor, kim birlefliyorsa,
kim sermayesini art›r›yorsa,
kim mal›n›n da¤›t›m›n› geniflletiyorsa, kim ürününü çeflitlendiriyorsa bizleri de unutma,
Ey kalkülatör, kim öndeyse,
kim daha çok kazan›yorsa, kim
h›zl›ysa, kim yükseliyorsa bizleri de ayn› flekilde yap,
Ey kalkülatör, bizi baflar›l›
k›l, bizi hür k›l, bizi sonsuza
dek yaflat, bizim s›n›rlar›m›z›
genifllet, bizi ölümsüzlefltir,
Ey kalkülatör, bize kim oldu¤umuzu söyle !.. Amin

Kürflad Tüzmen’in “Osmanl›” hesab›
“Osmanl› co¤rafyas›nda 33 ülke var. Bu ülkelerle ya dil, ya din, ya co¤rafya, ya kültür ba¤›m›z var. Hepsi ortak
paydalar›m›z olan ülkeler. Bu ülkelerle iletiflim sorumuz yok. Akrabal›k ba¤›m›z var. Bu ülkeler y›lda 700 milyar dolarl›k
ithalat yap›yor. Biz bu ithalat pastas›ndan sadece yüzde 2 pay al›yoruz. Bizim bu ülkelere girmemiz gerekiyor.”
ürk Giriflim ve ‹fl Dünyas› OST‹M Baflkanlar Konseyi toplant›s›’na kat›lan devlet bakan› Kürflad Tüzmen, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na ait eski topraklar üzerinde 33
devlet bulundu¤unu bu devletlerin y›ll›k 700 milyar dolarl›k ithalat yapt›klar›n›, Türkiye’nin ülkelerin toplam ithalatlar›ndaki pay›n›n ancak %2 oldu¤unu söyledi.
Devlet Bakan› Tüzmen ekonomide
kötü tablo çizmeye gerek olmad›¤›n›,
ekonomide genel olarak 2003 y›l›ndan
sonraki devrede büyük at›l›m yap›ld›¤›n›, Türkiye’nin dünyan›n 17. büyük
ekonomisi oldu¤unu söyledi.
TÜzmen, Türkiye’nin ihracatta 26. s›radan 22. s›raya yükseldi¤ini, 14. büyük ithalatç› oldu¤unu, d›fl ticaret hacminin 160 milyar dolar› buldu¤unu
söyledi. Tüzmen “Bu hacimler uluslar
aras› görüflmelerde etkili oluyor. Ülkeler de kendi pazar paylar›n› düflünüyor.
Ekonomik alanda rekabetçi olmak zorunday›z.bilim ve teknoloji alan›nda
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Kürflad Tüzmen

ilerlerde olmak zorunday›z” diye konufltu.
2004 y›l›nda rekor bir büyüme yakaland›¤›n›,. 2005’te bu düflse de yine
yüzde 5 dolay›nda büyüme sa¤lanaca¤›n› anlatan Tüzmen, “Yat›r›m açl›¤›
her y›l biraz daha gideriliyor. ‹hraç etti¤imiz ürün nitelikleri de¤ifliyor. Tar›m
ürünlerinden ifllenmifl tar›msal ürünler
dönemine geçildi. 5 milyar dolarl›k ihracat yerine 80 milyar dolarl›k ihracat
rakamlar› konufluyoruz.
Sanayicilerimizi katma de¤eri yüksek
ürünlere yönlendirmemiz gerekiyor.
Ofis malzemeleri, otomotiv, telekomünikasyon, geliflmifl makineler ihracat›m›zda belli oranlarda yükselmeye
bafllad›” dedi.
Tüzmen flunlar› söyledi: “Komflu ülkelere yönelik ihracat stratejimizi de¤ifltirdik. Yunanistan’la, Bulgaristan’la,
‹ran’la, Irak’la Suriye ve hatta Rusya
ile sorunlar›m›z vard›. Bu sorunlarla
bo¤uflurken, bu ülkelere ziyaretler yaparak ticaret hacmini genifllettik. Afrika ülkelerinin ad› bile geçmiyordu,
flimdi 4.5 milyar dolarl›k ihracata ulaflt›k. Asya Pasifik bölgesine girdik. Bu

ülkeler toplam 2.2 trilyon dolarl›k ithalat yap›yor. Yaflad›¤›m›z bu Osmanl›
co¤rafyas›nda 33 ülke var. Bu ülkelerle ya dil, ya din, ya co¤rafya, ya kültür
ba¤›m›z var. Hepsi ortak paydalar›m›z
olan ülkeler. Bu ülkelerle iletiflim sorumuz yok. Akrabal›k ba¤›m›z var. Bu
ülkeler y›lda 700 milyar dolarl›k ithalat
yap›yor. Biz bu ithalat pastas›ndan sadece yüzde 2 pay al›yoruz. Biz bu ülkelere girece¤iz.”

100. Y›lda
500 milyar dolar
“Türkiye Cumhuriyetin 100. Y›l›nda
500 milyar dolarl›k ihracat yapmas›n›
hedefliyoruz. Bu hedefe kendimizi haz›rlamal›y›z. Her seferinde daha iyisini, daha kalitelisini üretmeliyiz. Dünyadaki e¤ilimleri iyi takip edece¤iz. Yoksa bizim üretti¤imiz mal ve hizmetlerin
ayn›s›n› baflka ülkeler de üretiyor.
Dünya ticaret hacminde ülkemiz bu y›l
ilk kez yüzde 1 pay alabildi. Daha önce bu rakam binde 2, binde 3 olarak
telaffuz ediliyordu. 1’i bulduk. fiimdi
önüne s›f›rlar› koymak sizin ve bizim
ortak iflimiz.”

‹halede K‹K- ETÜ iflbirli¤i
OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) ile Kamu
‹hale Kurumu, y›ll›k 40 milyar dolara kadar yükselebilen
kamu ihalelerinin etkinlefltirilmesi için birlikte çal›flma yürütecek.
Söz konusu iflbirli¤ine yönelik olarak TOBB-ETÜ ile
Kamu ‹hale Kurumu aras›nda bir protokol imzaland›. Amac›,
kamu al›mlar›n›n
saydam, rekabetçi, eflitlikçi, güvenilir, denetlenebilir,
ticari s›rlar› koruyan,
kaynaklar›n verimli kullan›lmas›n›
sa¤layan bir sistemle yürütülmesi ve
etkin kamu al›mlar› politikalar›n›n

T

üretilebilmesi olarak çizilen iflbirli¤ine
iliflkin protokol imzaland›.
‹flbirli¤i protokolünü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile Kamu ‹hale Kurumu
‹kinci Baflkan› Adnan Zengin
imzalad›.
‹flbirli¤inin temel çerçevesinin, proje uygulama kalitesi
için bilimsel destek, kamu al›mlar› politikalar›n›n belirlenmesi,
yönlendirilmesi ve
de¤erlendirilmesi,
kamu al›mlar›na iliflkin e¤itim programlar›
ve kamu al›mlar› sisteminin globalleflme sürecinde yeniden de¤erlendirilmesi olarak belirlendi.
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Ankara’n›n sanayi müzesi Çengel Han’da
Çengel Han'da bulunan Rahmi Koç Müzesi'nde 800'den fazla alet sergide. Çengel Han, Koç Holding'in
kurucusu Vehbi Koç'un ifl yaflant›s›na bafllad›¤› y›llarda kulland›¤› bir dükkana ev sahipli¤i de yapm›fl.
Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür
Vakf› taraf›ndan Vak›flar Genel Müdürlü¤ü'nden kiralanarak restore
edilen Çengel Han, Ankara'n›n ilk
sanayi müzesi olarak Baflkentlilere
hizmet veriyor.
Asl›na uygun restore edilen han›n avlusu, üzeri cam ile kapat›larak koruma alt›na al›nd›.
Rahmi Koç Müzesi'nde, toplam
32 odada, denizcilikten karayolu tafl›mac›l›¤›na, havac›l›ktan t›bba kadar çeflitli sanayi kollar›n›n geçmiflini gözler önüne seren 800'den fazla alet bulunuyor.
Rahmi Koç'un koleksiyonun yan›
s›ra ba¤›fllarla da çeflitlenen müze
envanteri aras›nda birçok teknolojik
aletin ilk örnekleri yer al›yor.
Tarihin tozlu sayfalar›ndan günümüze tafl›nan ilk daktilo, ilk siyah
beyaz televizyon, ilk çamafl›r makinesi gibi çeflitli elektronik aletler burada sergileniyor.
Çengel Han'da, engelliler ve yafl-

l›lar için
müzenin
her yerinin
rahatl›kla
gezilebilmesi için
katlar aras› asansör
ve özel
platformlar
yer al›yor.
Ziyaretçiler, müzeyi gezdikten
sonra,
handa hizmet veren
iki pastanede Ankara manzaras› eflli¤inde çay içerek yorgunluk atabiliyor. Müzenin
zemin kat›nda bulunan "Sergi Alan›" resim, foto¤raf, heykel ve benzeri sergilere ev sahipli¤i yap›yor.

Çengel Han, Osmanl› Padiflah›
Yavuz Sultan Selim döneminde,
Mihrimah Sultan'›n efli Damat Rüstem Pafla taraf›ndan 1522 tarihinde

17. yüzy›llarda ise uluslararas› bir
sanayi ve ticaret merkezine dönüflen Ankara'n›n bafll›ca hanlar› aras›nda yerini alm›fl.
Dönemin en büyük ve pahal›
dört han›ndan biri olan Çengel
Han, 20.Yüzy›l›n sonlar›nda terk
edilmifl. Han, bu tarihten hemen
önce tiftik, yapa¤› ve ham deri toptan sat›fllar›n›n yap›ld›¤› bir tabakhane ve yün deposu olarak kullan›lm›fl.
Kareye yak›n dikdörtgen planl›
mimari yap›s›yla klasik Osmanl›
kent içi hanlar›n›n güzel
örneklerinden olan Çengel
Han'›n ortas›nda üstü aç›k
bir avlu da bulunuyor. Avlunun ortas›ndaki tek katl›
dikdörtgen yap›, Koç Holding'in kurucusu Vehbi
Koç'un ifl yaflant›s›na bafllad›¤› y›llarda kulland›¤› bir
dükkana ev sahipli¤i de
yapm›fl.

Ostim OSB genel kurul yapt›

Editörden

AB’den önce
kiflilik…
Kemal Çeküç

Çengel Han'›n Tarihçesi

yapt›r›lm›fl. Çengel Han,
500 y›la yak›n bir süre önce infla edilmesine ra¤men günümüze kadar
ayakta kalabilmifl. Çengel
Han, Ankara'n›n hanlar
bölgesinde özgünlü¤ünü
hala koruyabilen ender
yap›lardan...
Han, Ankara Kalesi'nin
ana girifl kap›s›n›n karfl›s›nda, eskiden "At Pazar›" olarak an›lan mevkide,
bedestenlerin yak›n›nda
bulunuyor.
Çengel Han,
tarih boyunca Anadolu
kervansaraylar›n›n tipik ifllevlerini üstlenmifl, halk›n konaklama ve al›flverifl ihtiyaçlar›n› karfl›lam›fl.
Çengel Han, 16. ve

kemalc@ostim.com.tr

982 y›l› Gazi Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek
Okulu'nda 2.s›n›f ö¤rencileri Türkiye Ekonomisi dersinin hocas›n› bekliyor.
S›n›f, ö¤rencilerin gürültü pat›rt›s›yla sallan›rken sert
görünümlü hoca kap›da beliriyor, içeriye k›zg›n bir bak›fl at›p kürsüye geçiyor.
Tebeflirle tahtaya kocaman bir (1) rakam› çiziyor.
“Bak›n” diyor.
“Bu, kiflilik'tir. Hayatta sahip olabilece¤iniz en de¤erli fley.”
Sonra (1)'in yan›na bir (0) koyuyor:
“Bu, baflar›d›r. Baflar›l› bir kiflilik (1)'i (10) yapar.”
Bir (0) daha “Bu, tecrübedir. (10) iken (100) olursunuz.”
S›f›rlar böyle uzay›p gidiyor: Yetenek... disiplin...
sevgi...
Eklenen her yeni (0)'›n kiflili¤i 10 kat zenginlefltirdi¤ini anlat›yor hoca...
Sonra eline silgiyi al›p en bafltaki (1)’i siliyor.
Geriye bir sürü SIFIR kal›yor. ve Hoca yorumu patlat›yor;
“Kiflili¤iniz yoksa, öbürleri hiç’tir”

1

***
Avrupa Birli¤i saatleri durdurup, 3 ekimde müzakereleri resmen bafllatm›fl oldu.
E¤er 3 Ekim’de müzakereler kimi AB ülkelerinin
m›z›kç› tutumlar› nedeni ile ç›kmaza girse idi ekonominin ve toplumun ruh hali harap olabilirdi. Beklentiler
tepe taklak olurdu.
Ama flimdi borsa rekor üstüne rekorlar k›r›yor… Evde bir bayram havas›..
3 Ekim’de kap›lar kapan›yor olsayd›, hem AB karfl›tlar›n›n, hem yandafllar›n›n nas›l öfkeleneceklerini
tahmin edebiliyoruz.
O zaman da Turgut Özakman’›n
“fiu Ç›lg›n Türkler” kitab› yeni rekorlar k›rmaya
devam edecekti.

fiimdi herkes için bir UYUM ve HAZIM süreci
bafllad›.
Hem Avrupa ve Avrupal›lar için, hem Türkiye
ve Türkler için…
Ülke olarak müzakere sürecinde tabi ki akl›m›zla hareket edelim, fakat kiflili¤imizi de sildirmeyelim.
Yoksa geriye H‹Ç kalabilir...

Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan›
“OSB’yi oluflturan sitelerimizle birlikte daha güçlü
Ostim için elimizi tafl›n alt›na koyaca¤›z.
Her site OSB’ye yol, do¤algaz, elektrik
altyap›s› ve benzer temel ortak hizmetler için katk›s›n› verip nimetlerinden de
yararlanacak” dedi.
stim Organize Sanayi
Bölgesi Genel Kurul
yapt›. Yeni Ostim, Koca Sinan, Y›ld›z, Keresteciler, Atisan ve Örnek Sanayi
Sitesi temsilcilerinin kat›l›m›
ile oluflan genel kurul,
yönetim ve denetim kurulu
oluflturma, ibra ve hesaplar›n ibras›, OSB’nin yat›r›m
program› ve bütçenin onaylanmas› ile Bölge Müdürünün
atanmas› ve azli gibi görevlerin d›fl›nda kalan yetki ve
sorumluluklar›n› yönetim kuruluna devretti.
Divan Baflkanl›¤›n› S›tk› Öztuna’n›n yapt›¤› Genel kurulda yeni dönemde görev yapacak yönetim ve denetim
kurulu seçimleri de yap›ld›.
Orhan Ayd›n, S›tk› Öztuna,
Ahmet Mithat Ertu¤, Mustafa
Korkmaz, S›tk› Özmen Yönetim Kurulu’na seçilirken, Yusuf Ünlü ve Evren Bulut da
Denetim Kurulu üyeliklerine
seçildiler.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n toplant›da
yapt›¤› konuflmada biten ve
gündemde olan projelere iliflkin bilgi verdi. Ayd›n, “Kurdu¤umuz birimlerle ve yapt›-

O

¤›m›z projelerle bölgede bir
sinerji oluflturup Ostim’e nitelik kazand›rmay› hedefledik. Bunu da büyük ölçüde
baflard›¤›m›z› san›yorum” diye konufltu.
Ayd›n, Ostim OSB’de baflka
bölgelerde olmayan h›zda
imar, inflaat, iskan ruhsat›,
iflyeri açma ruhsat› verildi¤ini, amaçlar›n›n ifl adam›n›n,
giriflimcinin, yat›r›mc›n›n iflinin görülmesi oldu¤unu söyledi.
Ayd›n flöyle konufltu:
“OSB’yi oluflturan tüm sitelerimizle birlikte hepimiz daha güçlü Ostim için elimizi
tafl›n alt›na koyaca¤›z. Her
site OSB’ye yol, do¤algaz,
elektrik altyap›s› ve benzer
temel hizmetler için katk›s›n›
verip nimetlerinden de yararlanabilecek. Ostim olarak
yeni bir sayfa aç›p yolumuza
devam edece¤iz. Zaman
kayb›n› telafi edece¤iz. Birlikte canla baflla çal›flaca¤›z.
Ostim ortaya koydu¤u elektrik, do¤algaz ve iletiflim altyap›s› gibi projelerle yat›r›mc›lar için cazibe merkezi
haline geldi. Bu avantajlar›
birlikte kullanaca¤›z.”

CMYK
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Atila Ç›nar
Makina Mühendisi
Etik Tasar›m Dan›flflm
manl›k E¤itim Ltd. fi
fitti.

acinar@etik.com.tr

Küçük iflletmede
mühendisin yeri
flletmelerde, özellikle küçük, kendisini henüz kurumsal olarak tan›mlayamayan iflletmelerde mühendisler neden beklenen baflar›y› gösteremiyorlar?
Kendisinin de ümitleri olan
bir mühendis, ço¤u zaman iflletmede büyük beklentilerle
ifle bafllat›lmakta ancak k›sa
s ü r e d e g ü n l ü k i fl l e y i fl i n b i r
parças› olmaktad›r.
Beklentiler k›sa zamanda
bofla ç›kmakta, iflletme sahibi
arad›¤›n› bulamamakta, mühendis ümitlerini kaybetmekte, çal›flanlar›n mühendislik
mesle¤ine olan güveni sars›lmakta. ‹flletmede hiç bir fleyi
de¤ifltiremeyen mühendis ya
mevcut süreçlere bir fley katamadan onlar›n bir parças›
olarak oyunu sürdürmekte,
ya da bir süre mücadele ettikten sonra pes edip baflka
ifl bakmaktad›r.
Sonunda küçük iflletmeler
bir çok mühendisin ‘gelip
geçti¤i’, mühendisler de bir
ç o k i fl l e t m e d e n ‘ g e l i p g e ç mifl’, ancak bir fley alamam›fl
ve de bir fley katamam›fl taraflar olarak bu gidifle al›flmaktad›rlar.

‹

Al›flmak ise kötüdür, hiçbir
fleyin düzelmeyece¤i, ya da
en iyi durumun mevcut durum
oldu¤u, hatta eskinin daha
güzel oldu¤u anlay›fl›n›n egem e n l e fl m e s i n e n e d e n o l u r.
Oysa eski ne kadar güzel
olursa olsun art›k geçmifltir ve
gelecek mutlaka gelecektir...
Yukar›da tan›mlamaya çal›fl›lan durum OST‹M iflletmel e r i v e O S T ‹ M ’ d e ç a l › fl m › fl ,
çal›flmakta olan mühendisler
için de geçerlidir. Peki bu k›s›r gibi görünen döngü hep
sürecek midir? Bir ç›k›fl yok
mudur?
K u fl k u s u z ç › k › fl v a r d › r v e
baz› iflletmelerin mühendisler
ile birlikte ortaya koymufl olduklar› baflar›lar da her zaman bir ç›k›fl›n olaca¤›n›n en
güzel kan›t›d›r.
Tüm dengeli ve sa¤l›kl› yap›larda oldu¤u gibi, e¤er bir
iflletmede de üçlü sac aya¤›
sa¤lanm›fl ise, iflletmenin iflleyifli sa¤l›kl› ve dengeli olur.
KOB‹ k›sa ad›yla tan›mlanan
küçük iflletme ortam› da bir
üçlü sac aya¤› üzerinde durmak zorundad›r.

Bu üçlü sac aya¤›n› oluflturan yap›lar nelerdir:

1.Ayak, iflletme
yöneticileri
Küçük iflletmede iflletme yöneticisi ço¤u zaman ayn› zamanda iflletmenin sahibidir.
Yöneticinin temel sorumlulu¤u
kaynak temin etmek, bu kaynaklar›n do¤ru alanlarda kullan›lmas›n› sa¤lamak ve iflletme ile ilgili önemli kararlar›
vermektir. Kaynak her zaman
para de¤ildir. Hatta paradan
çok daha önemli ve iyi yönetilmesi gereken kaynaklar vard›r. Bilgi, deneyim, müflteriler,
çevre, tedarikçiler ço¤u zaman paradan çok daha önemli
kaynaklard›r ve iyi yönetilmeleri (idare edilmeleri) gerekir.

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

u z m a n o l m a k v e i fl l e r i n i i y i
yapmak zorundad›rlar. Onlar
ifllerini iyi yapmazlarsa ürünler düzgün ç›kmaz, verimlilik
a z a l › r, k a y n a k s a v u r g a n l › ¤ ›
baflgösterir. Operasyon yürütücüleri aras›nda en basit iflleri yapan tezgah operatörlerinden, günlük ifl planlar›n›,
makina ayar ve bak›mlar›n›,
ölçümleri yapan daha yetiflmifl
çal›flanlar vard›r. Tüm bu yürütücüler olmaz ise kaynaklar
da, planlar da ifle yaramaz.

2. Ayak, planlay›c›lar
Plan gelece¤e yönelik bir ifll e m d i r. P l a n l a m a g e l e c e ¤ i n
örgütlenmesi yani vizyonun
o r t a y a k o n m a s › d › r. B u i fl i n ,
g e l e c e ¤ e i l i fl k i n ö n g ö r ü s ü
o l a n , a r a fl t › r m a y e t e n e ¤ i n e
sahip, do¤ru bilgiye ulaflman›n yol ve yöntemlerini bilen
k i fl i l e r t a r a f › n d a n y a p › l m a s ›
gerekir. Planlama yapabilmek
için mühendislik bilgisine, yap›lan planlar›n ifllemedi¤i görüldü¤ünde yeni yollar›n bulunmas› için yarat›c›l›k yetene¤ine ihtiyaç vard›r. ‹flletmelerde bu fonksiyonu yerine
getirecek olan mühendis kadrosudur.

3. Ayak, operasyon
yürütücüleri
Operasyon yürütücüleri, planl a r › u y g u l a y a n , i fl l e t m e n i n
günlük iflleyiflini sa¤layan, ifllemleri yapan, proses sahipleridir. Proseslerin detaylar›n›
bilmek, belirli özel proseslerde (kaynak, boya, ayar vb.)

Bir iflletmede bu üç fonksiyonun varl›¤› iflletmenin hem
bugünü, hem de gelece¤i için
önemlidir. Ancak en az bunun
kadar önemli olan bir baflka
özellik de, bu fonksiyonlar›n
birbirlerinden ba¤›ms›z olmalar› ve herbirinin de kendi
alan›nda olabildi¤ince güçlü
olmas›d›r.
‹flletmede üçlü sac aya¤›n›
oluflturma görevi öncelikle iflletme yöneticisine aittir. Yönetici bu ortam› haz›rlamal›,
iflleyifli gözetmeli ve her zaman dengeli bir iflleyiflin peflinde olmal›d›r. Böyle bir ort a m › n o l u fl t u r u l m a s › m a d d i
kaynak gerektirmez. Zaman
ve sab›r ile böylesi ortamlar
oluflturulup sürdürülebilir.
Aynen yasama - yürütme yarg› üçgeninden beklendi¤i
gibi, fonksiyonlar temel hedeflere (vizyona) dönük iflbir-

li¤i içerisinde, ancak ba¤›ms›z davranabiliyorlarsa baflar › n › n k a z a n › l m a s › k o l a y d › r.
‹flbirli¤i ekip çal›flmas› için
gerekli ve zorunludur. Bunun
yan›nda karfl›l›kl› ba¤›ms›zl›k, bask›dan uzak yarat›c›l›k
ikliminin ortaya ç›kabilmesi
için gereklidir.
Mühendislerin böyle bir yap›n›n içerisinde daha fazla
yarat›c› olaca¤›, gündelik
operasyonel problemlerle bo¤uflmak yerine gelece¤e dönük araflt›rmalar yapabilece¤i
d ü fl ü n ü l m e l i d i r. H i ç b i r m ü hendisten, özel uzmanl›k gerektiren operasyonlar› iflletmesi (örne¤in iyi kaynak yapmas›, iyi tak›m bilemesi, iflçiler üzerinde disiplin sa¤lamas› veya makina bak›m›n›
yapmas› vb.) beklenmemelidir. ‹flletmede bu gündelik ifllemleri mühendisten daha iyi
yürütecek çal›flanlar zaten olmal›d›r. ‹flin düzgün yap›lmas›, zaman›nda yap›lmas›, iyi
ambalajlanmas› gibi operasyonel ifllemlerin tümü bugünün ifllemleridir. Mühendisten
bunlarla ilgili prosedür ve talimatlar› haz›rlamas›, bu operasyonlar›n daha iyi yürütülmesi için gerekli e¤itimlerin
planlanmas› ve verilmesi,
proseslerde iyilefltirici önlemlerin al›nmas›, düzeltici ve
önleyici faaliyetlerin gelifltirilmesi gibi gelece¤e ve iyileflmeye yönelik faaliyetler beklenmelidir. Gelece¤e ve iyileflmeye yönelik tüm faaliyetler zaman ve sebat gerektirir.
Z a m a n h e r k e s e e fl i t o l a r a k
verilmifltir. Üçlü sac aya¤›nda
yer alan birimlerin, en baflta
da yönetme sorumlulu¤u
olanlar›n sebat göstermesi
i s e b a fl a r › n › n k i l i d i n i a ç a n
anahtar olacakt›r.

TOBB, KOB‹ hizmetlerini ‘tek çat›’da toplad›
TOBB, KOB‹’lere hizmet veren, aralar›nda Sanayi Bakanl›¤›, Hazine, Maliye Bakanl›¤› ve KOSGEB’in
bulundu¤u 40 kurumu, “KOB‹ Deniz Feneri” ad›n› verdi¤i sistemle elektronik ortamda bir araya getirdi.
OBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “KOB‹ Deniz Feneri” ad› ile hizmete giren site hakk›nda
verdi¤i bilgide, uzun vadede
amaçlar›n›n KOB‹ desteklerinin tek elden yürütülmesi
oldu¤unu söyledi.
Yeni bir iflletme kurmak isteyen, kapasite art›rmak isteyen, ürün çeflitlili¤ini de¤ifltirmek isteyen giriflimciler
bununla ilgili alabilecekleri
hizmetlere art›k tek noktadan ulaflabilecek, www.kobi.org.tr adl› internet sitesinde; mevzuat, d›fl ticaret, yabana ülkelerle iflbirli¤i f›rsatlar›, AB'ye haz›rl›k gibi birçok konuda bilgi sunuluyor.
Baflbakan’›n imzas›yla flubat ay›nda yay›mlanan genelge ile oluflturulmas› öngörülen www.kobi.org.tr adl›
Internet sitesi faaliyete bafllad›. Baflbakanl›k genelgesi
ile Yat›r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi Koordinasyon Kurulu (YO‹KK) bünyesindeki
KOB‹ Teknik Komitesi taraf›ndan gelifltirilen KDB‹ Bilgi
Sitesi Projesinin hayata geçirilmesi için TOBB görevlendirildi.
Baflbakan Erdo¤an genel-

T

gede KOB‹’lerle ilgili tüm
kurumlar›n KOB‹’lerin
kendilerinden alacaklar› izin, belge
ve destekler için
yap›lmas› gerek e n i fl l e m l e r i
anlafl›l›r flekilde
TOBB
bünyesinde
aç›lacak sitede kendilerine ayr›lan bölümlere kaydetmelerini istedi.
Bu genelge
do¤rultusund a ç a l › fl m a l a r a b a fl l a yan TOBB, di¤er kurumlardan gelen bilgil e r i d e r l e y e r e k w w w. k o bi.org.tr adl› Internet sitesini
faaliyete geçirdi. Kurumlar,
KOB‹' lere yönelik uygulad›klar› desteklerde herhangi
bir de¤iflim olmas› halinde,
an›nda siteye yer TOBB
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
uzun vadede amaçlar›n›n
KOB‹ desteklerinin tek elden
yürütülmesi oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'de
AB desteklerinden faydala-

nabilmek için proje s›k›nt›s›
çekildi¤ini belirterek,
“Haz›rlanan projelerin
bir k›sm› da geri
ç e v r i l i y o r. H e m
bunun önüne
geçmek hem
d e i fl s i z ü n i versite mez u n l a r › n a i fl
i m k a n › o l u fl turmak amac›yla bu projeyi haz›rlad›k”
dedi.
Proje haz›rlama flirketi kuracak gençlere verilecek
e¤itim konusunda AB'den
destek gelmemesi halinde, TOBB olarak
kendilerinin destek sa¤layaca¤›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB, TESK ve
T Ü B ‹ TA K t a r a f › n d a n B r ü k sel’de kurulan birim de KOB‹’lerin projelerini takip edec e k " d i y e k o n u fl t u . P r o j e
çerçevesinde 100 genç desteklenecek.

Sitedeki Kurumlar
Sanayi ve Ticaret Bakanl›-

¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Tar›m ve
Köy iflleri Bakanl›¤›, Maliye
Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Çevre ve Orman Bakanl›¤›,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,
DPT, Hazine, DTM, AB Genel Sekreterli¤i, Ulusal
Ajans, SPK, TOBB, KOSGEB, TSA, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Meteoroloji
Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu, TÜB‹TAK, Tür-

k i y e Te k n o l o j i G e l i fl t i r m e
Vakf›, TESK, Milli Prodüktivite Merkezi, ‹GEME, T‹KA,
‹KV, ‹stanbul Ticaret Odas›,
Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kurulu, Mesleki E¤itim
Küçük Sanayi Destekleme
Vakf›, AB ‹fl Gelifltirme Merk e z i , Va k › f l a r B a n k a s › ,
Türkiye Kalk›nma Bankas›,
Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›, Halk Bankas›, Etibank,
Kredi ve Garanti Fonu ‹flletm e v e A r a fl t › r m a A fi ,
TESKOMB.

TANDO⁄AN N‹KELAJ
BAKIR-N‹KEL-KROM
KAPLAMA ATÖLYES‹
57. Sok. No: 10 Ostim-ANKARA
Tel: 0 312 385 44 14
CMYK
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vrupa Birli¤i (AB) ile ortakl›k görüflmelerimizin bafllamas›na birkaç
gün kala ufukta görünmeye bafllayan ve tüm dünya dengelerini de önemli
ölçüde etkileyebilecek bir geliflmeye dikkatinizi çekmek istiyoruz. Türkiyemizin de
bu geliflmeyi dikkate almas›, bu geliflme
çerçevesinde ortaya ç›kabilecek farkl› durumlar› de¤erlendirmesi ve bu kapsamda
belirli stratejiler belirlemesi gerekti¤ine
inan›yoruz. Bu konudaki geliflmeleri ve
konuya iliflkin görüfl ve de¤erlendirmelerimizi olas› bir Çin/Hindistan ortak pazar›
veya iki ülke aras›nda gerçeklefltirilecek
bir serbest ticaret bölgesi örne¤inde okuyucular›m›zla paylaflmak istiyoruz.
Bu y›l›n (2005 y›l›) Nisan ay›nda Çin
Baflbakan› Wen Jiabao ile Hindistan Baflbakan› Manmohan Singh Hindistan’›n
baflkenti Yeni Delhi’de bir anlaflma imzalad›lar. Bu anlaflmaya iki ülke aras›nda
“bar›fl ve refah için stratejik ortakl›k” ad›
verildi. Ad› geçen anlaflma bir dizi diplomatik ve ekonomik iflbirli¤i içeriyor. Diplomatik alanda iflbirli¤i konusunda ilk
ad›m anlaflman›n imzalanmas›yla birlikte
hemen at›ld›. Çin ile Hindistan aras›nda
30 y›ldan beri sürüp giden bir s›n›r anlaflmazl›¤› sona erdi. Himalayalar’daki Sikkim bölgesinin 1975 y›l›nda Hindistan’a
iltihak›n› tan›mayan Çin bu anlaflma ile
ad› geçen bölgeyi Hindistan topra¤› olarak kabul etti. Böylece iki ülkeyi birkaç
kez savafl›n efli¤ine getiren, hatta 1962
y›l›nda iki ülkenin savaflmas›na yol açan
s›n›r anlaflmazl›klardan önemli biri ortadan kald›r›lm›fl oldu. Di¤er birkaç s›n›r anlaflmazl›klar› da bu anlaflma kapsam›nda
yer alan 11 maddelik bir yol haritas›n›n
onaylanmas›yla çözüm yoluna sokuldu.
Ad› geçen anlaflma ekonomik alanda da
önemli iflbirli¤i hedefleri içeriyor. S›n›r anlaflmazl›klar› yan›nda bu anlaflma ile uzun
y›llardan beri çeflitli nedenlerle de¤erlendirilememifl Çin-Hindistan ekonomik iliflkilerinin de h›zl› bir geliflme sürecine girece¤i tahmin ediliyor. Nitekim her iki ülkenin liderleri de bu anlaflmaya oldukça iddial› anlamlar yüklüyorlar. Hindistan Baflbakan› Manmohan Singh, “Hindistan ve
Çin birlikte dünya düzenini yeniden flekillendirebilir” derken; Çin Baflbakan› Wen
Jiabao da anlaflmay› “ülkelerimizi gelece¤e tafl›yacak çok önemli bir köprü kurma
hedefi” olarak de¤erlendirdi.
Bu anlaflma ile bafllayan süreç iki ülkeyi
bir ortak Pazar kurma noktas›na kadar tafl›yabilir mi? “Bar›fl ve refah için stratejik
ortakl›k” anlaflmas›n›n iki ülkenin bir ser-
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Ufukta Çin/Hindistan
Ortak Pazar› m›
gözüküyor?
Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜO⁄LU
Baflkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
best ticaret alan› oluflturma projesini de
kapsamas› böyle bir sonucun en az›ndan
uzun vadede hedeflendi¤ine iflaret ediyor.
Çin ile Hindistan aras›nda bir ortak pazar›n ne kadar bir süre sonunda gerçeklefltirilebilece¤ine iliflkin sa¤l›kl› tahminler
yapmak flu anda çok güç. Fakat içinde
yaflad›¤›m›z bilgi toplumunda bu ölçeklerdeki çok önemli geliflmelerin ve de¤iflmelerin bazen çok k›sa sürelerde gerçekleflebilece¤ini görüyoruz. Nitekim Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› süreci ve ard›ndan gelen geliflmeler
buna örnek gösterilebilir. Nitekim aralar›nda y›llard›r s›n›r sorunlar› yaflayan, birbirlerine dostça bakmad›klar› bilinen ve
birkaç kez savafl›n efli¤ine gelmifl dünyan›n en kalabal›k nüfusuna sahip Çin ve
Hindistan’›n 6 ay önce bir bar›fl ve refah
anlaflmas› imzalayarak geleceklerini bambaflka mecralarda belirlemeye karar vermeleri de böylesi beklenmedik bir geliflme
de¤il mi? Bir buçuk milyara yaklaflan nüfusuyla Çin’in ve bir milyar› aflan nüfusuyla Hindistan’›n daha on y›l önce toplam
d›fl ticaret hacimlerinin 300 milyon dolarken geçen y›l 15 milyar dolara ç›km›fl olmas›; ad› geçen bar›fl ve refah anlaflmas›yla bu miktar›n katlanarak ve iki ülke
aras›nda gerçeklefltirilecek bir serbest ticaret ve/veya ortak pazar oluflumuyla
flahlanarak artma olas›l›¤› muhakkak ki
geliflmelerin neler olabilece¤ini gözler
önüne seriyor. Esasen toplam nüfusu
dünya nüfusunun üçte birini aflan bu ülkeler için yukar›daki rakamlar potansiyelin
ancak yüzde bir oranlar›n› ifade edebilecek rakamlar. 2003 y›l› verilerine göre
nüfusu 1 milyar 288 milyon olan Çin ve
1 milyar 64 milyon olan Hindistan’›n
ulaflt›¤› toplam nüfus 2 milyar 352 milyonluk bir insan toplulu¤u ile dünya nüfusunun üçte birini (%37.5) aflmaktad›r. Bu

e-mail:tamerm@baskent.edu.tr
iki ülkede son y›llarda görülen bir geliflmenin olas› sinerjik etkisi bu muazzam
potansiyelin çok daha üst seviyelere ç›kar›labilece¤ine iflaret etmektedir. Son 10
y›lda Çin’in özellikle imalat sektörünün
hemen hemen tüm alanlar›nda gösterdi¤i
çok büyük baflar› ve yine son y›llarda Hindistan’›n yaz›l›m alan›nda ortaya koydu¤u
çok h›zl› geliflmeler bu sinerjinin tahminlerin çok üzerine ç›kabilece¤inin sinyallerini vermektedir. 3,5 milyon nüfuslu fiangay yak›nlar›ndaki Tinanflin flehrinin Belediye Baflkan› Chen Derong’un flu sözleri
ülkedeki süregelen kalk›nma heyecan›n›n
da bir göstergesi olsa gerek: “Biz 20 y›l
önce harekete geçtik, 10 y›ld›r da uçuyoruz”. Bu geliflmenin hangi boyutlara ulaflabilece¤i konusunda daha onbefl yirmi
y›l önce yüz milyon dolar seviyelerinde
seyreden Türkiye Rusya ticaret hacminin
bugün ulaflt›¤› 11-12 milyar, hatta bavul
ticaretiyle 15-16 milyar dolarl›k seviyesi
bu konuda anlaml› bir örnek vermektedir.
Ayr›ca Çin/Hindistan sinerjisinin Türkiye/Rusya sinerjisine göre çok daha yüksek olaca¤›n› söylemek de bir kehanet olmasa gerek.
Her iki ülkenin de bar›fl ve refah anlaflmas›nda görüldü¤ü gibi olaylara pragmatik olarak yaklaflmaya bafllamalar› mevcut
durumun h›zla de¤iflece¤inin sinyallerini
veriyor. Geliflme çok h›zl› olabilir. Zira her
iki ülke için de mevcut duruma göre potansiyel çok, ama çok yüksek. Hele hele
geliflmenin bir ortak pazar oluflturma hedefi istikametine sokulmas› bu geliflmeyi
çok daha h›zland›racak bir faktör olur.
Böyle bir geliflme tüm dünya dengelerini
sadece ekonomik boyutda de¤il, askeri ve
politik boyutlarda da önemli ölçüde de¤ifltirebilecek bir olgu.
Burada Çin-Hindistan ortak pazar›n›n
bu iki ülke yan›nda di¤er baz› ülkeleri de

kapsayacak flekilde genifllemesinde ortaya
ç›kabilecek sinerjiye de dikkat çekmek istiyoruz. Hele hele bu ittifaka Japonya ve
Kore gibi ileri teknolojilerde de söz sahibi
ülkelerin ilgisiz kalamayaca¤› dikkate al›n›rsa, projenin önemi daha aç›k bir flekilde gözler önüne serilecektir. Ayr›ca çok
genifl do¤al kaynaklar›, birçok alandaki
teknolojik potansiyeli, 200 milyarl›k nüfusu ve nitelikli iflgücü ile Rusya’n›n da bu
projenin d›fl›nda kalamayaca¤›n› söyleyebiliriz. Avrupa ile Asya aras›ndaki köprü
niteli¤i ile Avrasya co¤rafyas›nda çok
önemli bir konumda olan; bilgi toplumunun demokrasi, piyasa ekonomisi, hukuk
devleti gibi temel de¤erlendirme önemli
geliflmeler kaydetmifl ve nüfusunun tamam›na yak›n› müslüman olan laik Türkiye
Cumhuriyeti’nide böylesi bir projeye katk›lar› da muhakkak ki çok büyük önem
arzedecektir. Çin ile Hindistan yan›nda
Türkiye, Japonya, Kore ve Rusya gibi ülkelerin birlikte oluflturabilece¤i sinerjinin
boyutlar›n›n nerelere ulaflabilece¤ini tahmin etmek bile çok güç olsa gerek.
1820’deki nüfusa sadece 8 milyon, 1870
nüfusu 40 milyon olan ABD’nin bugün
ulaflt›¤› ekonomik, politik ve askeri gücün
o y›llarda tahminin güç oldu¤u kadar güç
olsa gerek.
Yine Çin ve Hindistan’›n birlikte
ikibuçuk milyarl›k nüfusu ve yukar›da sözü
edilen ekonomik performanslar› yan›nda
nükleer güç olmalar› da Çin-Hindistan ortak pazar projesinin ekonomik boyutu
yan›nda bu birlikteli¤in ulafl›labilece¤i askeri ve politik boyutlara da iflaret etmektedir.
Sonuç olarak AB ortakl›k görüflmelerinin bafllamas›na birkaç günlük bir
sürenin kald›¤› bugünlerde Türkiyemiz
için yepyeni alternatiflerin de oldu¤unun
bilincinde olmak muhakkak ki AB üyeli¤i
görüflmelerinde de dikkate al›nmas›
gereken bir husustur. Ayr›ca bu geliflmeler iflletmelerimizin de gelece¤e iliflikin
planlar›nda dikkate almalar› gereken
konulard›r. Dünya iflletmelerimiz için tehditlerle oldu¤u kadar f›rsatlarla da
doludur. Hatta her tehlike birçok f›rsat› da
içinde bar›nd›r›r. Son zamanlarda s›kca
sözü edilen Çin tehdidi de birçok iflletmemiz için gelece¤in f›rsatlar›n› bar›nd›rmaktad›r (Not: Bu yaz›n›n haz›rlanmas›nda 15 Nisan 2005 tarihli Dünya
gazetesinde yer alan ve Say›n Atilla
Karaosmano¤lu ile yap›lan bir röportaj›
da kapsayan konuya iliflkin yaz›dan büyük
ölçüde yararlan›lm›flt›r.

Odalar›n kongreler “kibar” olacak
TOBB Genel Kurulu’nda “temiz bir dille konuflma” flart› getirildi. Kaba ve yaralay›c› sözler
söyleyen delege baflkan›n uyar›s›na karfl›n temiz bir dil kullanmamakta ›srar ederse,
kürsüyü terke ve gerekli görürse, o birleflim için salondan ç›karmaya davet edilebilecek.
anayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n “Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i Genel Kurul
Çal›flma Esaslar› Yönetmeli¤i” yürürlü¤e girdi. Genel Kurulda her
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oda ve borsa en az birer delegeyle
temsil edilecek. Bu delege oda ve
borsa yönetim kurulu baflkan› olacak. Ek delegelerin belirlenmesinde
seçmen listelerinde yer alan üye

say›s›yla oda ve borsalar›n Birli¤e
fiilen ödedikleri aidatlar esas al›nacak. Belirlenecek delege say›lar›
Birlik taraf›ndan seçimlerden bir ay
önce belirlenecek ve oda ve borsalara bildirilecek.

AB Uyum
Komisyonu Kurulacak
Genel Kurul, çal›flmalar›n› kolaylaflt›rmak veya çabuklaflt›rmak
amac›yla belirli konularda esas ve
geçici komisyonlar kurabilecek
veya kurulanlar kald›rabilecek.
Komisyonlar Genel Kurul toplant›s› s›ras›nda seçilecek. Genel
Kurul'da "Hesaplar› ‹nceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu,
Ekonomik Raporu ‹nceleme Komisyonu, Dilekleri ‹nceleme Komisyonu, Avrupa Birli¤i Uyum Komisyonu, D›fl ‹liflkiler Komisyonu,

Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikas› Komisyonu, Bas›n ve Yay›n
Komisyonu, Genel Kurulca belirlenecek di¤er esas komisyonlar"
kurulabilecek. Hesaplar› ‹nceleme
Komisyonu hariç di¤er komisyonlar görev süreleri bitiminde Genel
Kurul karar›yla kald›r›labilecek.
Avrupa Birli¤i Uyum Komisyonu,
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i ile üyelik
müzakerelerinin ifl dünyas›n› ilgilendiren konular›n› takip edecek,
Birlik Baflkan›n›n havale edece¤i
konular› inceleyerek rapor haz›rlayacak ve Genel Kurula sunacak.

TOBB Genel Kurulu
May›s Ay›nda
TOBB Baflkan›, Yönetim Kurulu
ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri
ile yedekleri Genel Kurul'da seçilecek. Genel Kurulda ayr›ca ilgili

delegelerce kendi aralar›ndan
oda Genel Kurul toplant›lar›n›n
yeri, bafllama gün ve saatiyle süresi, Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan teklif ve Genel Kurul Baflkan›
taraf›ndan tespit edilecek
TOBB Genel Kurulu'nda temiz
bir dille konuflma flart› getirildi.
Kaba ve yaralay›c› sözler söyleyen delege Genel Kurulda kavga nedeniyle görüflmelerde
düzen sa¤lanamamas› durumunda oturuma en çok bir saat ara
verilebilecek.
Ankara d›fl›ndan gelen TOBB
üyelerine, çal›flmalar› devam etti¤i süre için, bu görevlerinden
dolay›, Yönetim Kurulu üyeleri
gibi yolluk ve gündelik ödenecek.
Genel Kurul ve konaklama giderleriyle gündelikleri mensup olduklar› oda ve borsa taraf›ndan karfl›lanacak.
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TÜRKONFED araflt›rd›:

‹ç Anadolu’nun derdi Ar-Ge ve bürokrasi
T
ürk Giriflim ve ‹fl Dünyas› Konfederasyonu (TÜRKONFED) ‹ç
Anadolu Bölgesi’nde bulunan
Ankara, Karaman, Kayseri, Konya,
Nevflehir, Sivas illeri kapsam›nda
“Karfl›laflt›rmal› Sektör Analizi Sorunlar›n ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti
Araflt›rmas›” bafll›¤› alt›nda rapor haz›rlad›.
‹ç Anadolu illerine iliflkin sektör-sorun iliflkilendirmesi araflt›rmas›ndaki
saptamaya göre Ar-Ge harcamalar›n›n yetersizli¤i birinci s›radaki sorun

olarak dile getirildi. Bölge genelindeki
ikinci sektör sorunu ise BÜROKRAT‹K
ENGELLER olarak yer ald›.
Ankara özeline iliflkin araflt›rmada
ise sektörlerin sorunlar› aras›nda BÜROKRAT‹K ENGELLER ilk s›ray› ald›.
Ar-Ge harcamalar›n›n yetersizli¤i ise
ikinci s›radaki sorun olarak saptand›.
‹ç Anadolu Bölgesi’ndeki S‹AD üyeleri üzerinde yap›lan araflt›rmalara iliflkin raporun özet de¤erlendirmesinde,
“Ankara’n›n metropoliten bir bölge olarak, son y›llardaki geliflimini de göz

önünde bulundurdu¤umuzda, giderek
Türkiye için daha da önemli bir sanayi
merkezi durumuna geldi¤ini; Konya ve
Kayseri’nin tarihsel olarak belirli bir
üretim ve sanayi kültürü tafl›d›¤›n›, büyüme kutuplar›n›n d›fl›nda yer alan,
ancak sanayi geliflimi için de önemli
potansiyelleri olan iller oldu¤unu; Karaman’›n Anadolu’da son dönemde
geliflme gösteren yeni sanayi odaklar›
içinde yer ald›¤›n› ve özellikle g›da
sektöründe göstermifl oldu¤u geliflmelerle d›fl ticarette önemli geliflmeler

gösterdi¤ini; Nevflehir ve Sivas’›n ise
tarihsel süreç içerisinde ve ülkenin sanayi co¤rafyas›nda imalât sanayi konusunda önemli bir varl›k gösteremedi¤ini söylemek mümkün” denildi.
Rapor özetinde Ankara’n›n sektör
yap›s›na iliflkin tespit bölümünde ise
flu ifade yer al›yor:
“‹llerin sektörel yap›s› incelendi¤inde, Ankara’n›n son y›llardaki büyük
sanayi hamlesi ile memur, ticaret, tar›m kenti kimli¤inden s›yr›l›p bir sanayi
kentine büründü¤ü görülmektedir, An-

kara’da imalat sanayi son yirmi y›ll›k
dönemde önemli bir geliflme göstermifl, çal›flan say›s› %24, iflyeri say›s›
%33 artm›flt›r. Geleneksel sektörlerden g›da önemini yitirirken, dokuma
sektörü önemli bir geliflme göstermifltir. Ürün çeflitlili¤inin fazla oldu¤u
metal eflya sektörünün son y›llarda ilin
en h›zl› geliflen sektörü oldu¤u,
dolay›s›yla ilin sanayi ürünlerinin çeflitlenip, iflgücü yo¤u sanayiden teknoloji
yo¤un sanayiye do¤ru bir geliflim gösterdi¤ini söylemek mümkündür.”

5084 haks›z rekabet yarat›yor
OS‹AD Baflkan› Nihat Güçlü, “5084 say›l› Teflvik Yasas›, iyi niyetle ç›kar›lm›flt›r, ama uygulamada baz› sorunlar
ç›km›fl, teflvik kapsam›na giren ve girmeyen iller aras›nda haks›z rekabete yol açm›flt›r” dedi.
ürk Giriflim Ve ‹fl Dünyas› Ostim Baflkanlar Konseyi Toplant›lar› çerçevesinde düzenlenen “Haks›z Rekabet” konulu paneli Dünya Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Osman Saffet Arolat yönetti.
Panelde konuflan Ostim Sanayici Ve ‹fl
Adamlar› Derne¤i (OS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Nihat Güçlü, Türkiye’nin globalleflmenin etkisiyle bir dizi ekonomik ve sosyal
sorunla yüzleflmek ve bu sorunlar› alt etmek
zorunda kald›¤›n›, bunlardan birinin de haks›z rekabet ve kay›t d›fl› ekonomi oldu¤unu
söyledi.
Güçlü, “S›kça dile getirilen sürdürülebilir bü-
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yümenin, kalk›nman›n, iflsizli¤in ve yoksullu¤u azaltman›n yolu biraz da haks›z rekabetin önlenmesinden geçiyor”
diye konufltu. OS‹AD Baflkan›
Güçlü flunlar› söyledi:
“Bugün kay›t alt›ndaki iflletmeler üzerindeki a¤›r yük, kay›td›fl› ekonominin büyüklü¤ü
ile do¤ru orant›l›d›r ve ne kadar kay›td›fl›l›k varsa devlet
vergilendiremedi¤i alandaki
kayb›n›, kay›t alt›ndaki iflletmelere
daha fazla yük yükleyerek telafi etmeye yönelmektedir. Belki fark›nday›z

veya de¤iliz. Devlet vergileri art›rd›kça, kay›td›fl› art›yor, kay›td›fl› artt›kça kay›t alt›ndaki iflletmenin yükü a¤›rlafl›yor. 1999 y›l›nda yüzde 45-55
aras›nda oldu¤u tahmin edilen kay›td›fl›l›k oran›n›n bugün yüzde 66’lara yükselmesi bu k›s›r döngünün bir
ifadesi de¤il de nedir?
Konumuz haks›z rekabet oldu¤una göre, teflvik uygulamalar›na de¤inmemek olmaz.
Hükümetimizin teflvikler konusunda ald›¤› karar›, prensip olarak do¤ru

buluyoruz. ‹flsizli¤e çözüm bulmas›, bölgeleraras› eflitsizli¤i gidermesi aç›s›ndan do¤ru
bir ad›m, ancak uygulan›fl biçimi yanl›fl. 5084
say›l› teflvik yasas›, iyi niyetle ç›kar›lm›flt›r
ama uygulamada baz› sorunlar ç›km›fl, teflvik
kapsam›na giren ve girmeyen iller aras›nda
haks›z rekabete yol açm›flt›r. Teflvik kapsam›
d›fl›nda kalan illerde bulunan firmalar, bugün,
rekabet güçlerinin önemli bir k›sm›n› kaybetme tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r. Hükümetin
burada teflvik sistemini, sektörel düzeyde
düflünmesi daha do¤ru olacakt›r.”
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Türk Giriflim Ve ‹fl Dünyas›
Ostim Baflkanlar Konseyi Bildirisi

üyümenin istikrar› ve iflsizli¤in önlenmesi bölgesel kalk›nman›n ve KOB‹'lerin desteklenmesine ba¤l›d›r.
Türk Giriflim ve ‹fl Dünyas› Konfederasyonu
(TÜRKONFED), Türkiye'deki iflsizlikle mücadelenin, gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤i ortadan
kald›rman›n, bölgeleraras› geliflme eflitsizliklerini gidermenin, h›zl›, istikrarl› ve sürdürülebilir bir büyüme sa¤laman›n, bölgesel kalk›nman›n ve KOB‹'lerin desteklenmesine ba¤l›
oldu¤una inanmaktad›r
(…)
Türkiye KOB‹ cephesinde yeni bir harekat
bafllatmal›d›r. Do¤ru sektörel ve bölgesel
stratejilerle, sektör-bölge karmas› iyi yap›larak, orta ve küçük boy yabanc› yat›r›mc› Türkiye'ye çekilmelidir. Bu yolla yan sanayilere
gelecek teknoloji, know-how, tasar›m ve pazar bilgileri ile KOB‹'lerimizin, ana sanayilerin
dünya çap›ndaki tedarikçileri konumuna yükselmesinin kap›s› aç›lacakt›r. Bu yolla da katma de¤eri yüksek ihracat mallar› üretmemiz
mümkün hale gelecektir
Bu harekat, bölgesel kalk›nma perspektifi ile
gerçeklefltirilmelidir. Türkiye'nin sürdürülebilir
büyüme çizgisini yakalayabilmesi için, ulusal
makro stratejilerin, sektörel-bölgesel mikro
politikalarla desteklenmesi gerekti¤i aç›kça

B

ortadad›r. Bölgelerin ve sektör yap›lar›n›n
derinlemesine incelenmesi, göreli üstünlüklerin tespit edilmesi, potansiyellerin harekete
geçirilmesi, tüm Türkiye'nin, istihdam yaratan, yurt sath›na yap›lan, sektörlerin geliflmesini teflvik eden sürdürülebilir ve h›zl› bir büyüme sürecine geçmesi için elzem gözükmektedir
Ad› "bölgesel kalk›nma" olsa da mesele, flu
veya bu bölgenin meselesi de¤ildir. Mesele
Türkiye'nin kalk›nma hamlesine mevcut global flartlara uygun yeni bir flekil verilmesi
meselesidir. Bu bak›mdan, rahatl›kla flunu
söyleyebiliriz: Bölgesel kalk›nma ulusal bir
meseledir. Ekonomik, siyasal ve sosyal istikrar buna ba¤l›d›r
TÜRKONFED, bu perspektifle, bünyesindeki federasyonlar›n bölgelerinde, bölge ifl insanlar›n›n kat›l›m›yla, karfl›laflt›rmal› sektörel
üstünlükleri belirleyen ve bir gelecek tasar›m›
oluflturan çal›flmalar yapmaktad›r
TÜRKONFED'i oluflturan federasyonlar›n
üye dernek baflkanlar› ve uzmanlar›n kat›l›m›
ile gerçeklefltirilen bu çal›flmalar, hiç kuflkusuz, eksiksiz olma ve bir reçete sunma iddias›nda de¤ildir. Daha çok, benzeri çal›flmalarda ihmal edilen bir boyutu dikkate al›p,
bölge ekonomisinin aktörlerinin yaklafl›mlar›n› öne ç›kararak, bölgesel kalk›nma konusunda yap›lacak tart›flma, araflt›rma ve proje
çal›flmalar›na bir zemin oluflturma iddias›ndad›r. Özellikle de Bölgesel Kalk›nma Ajanslar›'n›n çal›flmalar›na temel teflkil etme arzusundad›r.
…
TÜRKONFED Baflkanlar Konseyi, ‹ç Anadolu Bölgesi için, afla¤›da s›ralanan saptamalarda bulunmufltur:

• Bölgenin gelecekteki on y›lda önder ve göreli üstünlük tafl›yabilecek sektörleri,
• Kentsel dokunun imar ve inflas›na dayal›
sanayi,
• G›da içki ve tütün sanayi
• Metal Ana Sanayi,
• Metal eflya, makine, techizat, ulafl›m arac›,
ilmi ve mesleki aletler sanayii, olarak belirlenmifltir.
Bu sektörlerin geliflmesi ve geliflmenin
önündeki engellerin orta ve uzun vadede ortadan kald›r›labilmesi için;
• Teknolojik birikimsizlik ve Ar-Ge harcamalar›n›n yetersizli¤i,
• Kay›td›fl›l›k, sigorta ve vergi yükleri,
• Yüksek temel girdi maliyetleri,
• Bürokratik engeller
Gibi sorunlar›n giderilmesi gerekmektedir.

Bu ba¤lamda;
• Türkiye'de teknoloji birikimini art›rarak dünya ile rekabet edebilir sektörler yaratman›n
yolu özellikle sanayicilerin ve karar vericilerin
Ar-Ge yat›r›mlar›n›n gereklili¤ine inand›r›lmas›ndan geçmektedir. Bu amaçla; ifl insanlar›
bilinçlendirilmeli; özel sektörün ve kamunun
Ar-Ge yat›r›mlar›na kaynak yaratmalar›, varolan kaynaklar› Ar-Ge 'ye yönlendirmeleri
sa¤lanmal›d›r. Ancak en önemlisi, yarat›lan
kayna¤›n do¤ru ve verimli kullan›labilmesi
için bu iflin arkas›na koyulan iradenin devaml›l›¤›n› ve izlenebilirli¤ini sa¤layabilmektir.
√ Haks›z rekabeti önlemek için kay›td›fl›l›k
ortadan kald›r›lmal›d›r. Kay›t d›fl›l›¤›n engellenebilmesi için öncelikli olarak KDV, muhtasar, gelir ve kurumlar vergi oranlar›n›n indirilerek belge düzeninin yerleflmesi ve yayg›nlaflmas› sa¤lanmal›d›r. KDV oranlar› yüksek
tutularak belge al›m› cayd›r›lmamal›, belge

ekonomide AB rüzgar›
A v r u p a B i r l i ¤ i ile müzakerelerin resmen
bafllamas› ekonomide olumlu rüzgarlar›n
esmesine neden oldu. Borsa rekor k›rarken,
reel sektör yeni yat›r›m ve istihdam yaratmak

için kollar› s›v›yor. KOB‹’ler yeni dönemde
üretim ve ihracat yetenekleri kadar AB’ye
uyum ve rekabet için dan›flmanl›k hizmetlerine
a¤›rl›k verecek
OB‹ iflletmelerini uyaran uzmanlar,

K

AB’ye son dönemde üye olan ülkelerde
özellikle imalat sektöründe faaliyet gös-

teren bir çok firman›n AB normlar›na uyum
sa¤layamad›¤› için kapanma noktas›na geldi¤ini belirterek, AB’ye uyum konusundaki dan›flmanl›k hizmetlerinin önemini vurgulad›lar.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i de KOB‹’lerin AB normlar›na uyumu konusunda bir
dizi seminer düzenliyor. TOBB yetkilileri yapt›klar› aç›klamada, “AB müzakere sürecinde
hangi sektörlerin ön plana ç›kaca¤›n›, hangi
sektörlerin rekabetçi olamayaca¤›n›, ortaya
koymak durumunday›z. Bu veriler ›fl›¤›nda

4 Ekim 2005
M ü z a k e r e l e r e ö n c e s i y a flfla
a n a n A V U R S T U R M A d a y a t m a s › i l e m a n flfle
et
s›k›nt›s›na giden ulusal gazetelerimiz AB müzakerelerinin resmen
bafl
flllad›¤› gün heyecanl› baflflll›klar kulland›lar.

sanayi envanteri sistemini tamamlamak ve
sonra da yat›r›m teflvik sistemini buna ba¤l›
olarak yeniden dizayn etmek zorunday›z”
dediler.

al›m›n› teflvik için, gider gösterilebilecek harcamalar›n kapsam› geniflletilmelidir. Teflvikler, bölgesel ve sektörel göreli üstünlükler gözetilerek yeniden düzenlenmelidir
√ Ülkemiz sanayinin önemli bir bölümünü
oluflturan KOB‹'lerin ayakta kalabilmesi, sanayici ve ifladamlar›n›n gerek ulusal pazarda
yeni istihdam ve katma de¤er yaratmalar›,
gerekse uluslararas› pazarda rakipleri ile rekabet edebilmeleri için; dünya fiyatlar›ndan
%75 yüksek olan elektrik fiyatlar›n›n ve son
yap›lan zamdan sonra (Ocak 2005'den itibaren yap›lan zam oran› %30'lara yak›nd›r) fahifl rakamlara ulaflan do¤al gaz fiyatlar›n›n
derhal global pazardaki fiyatlara çekilmesi
gerekmektedir. Bunun sa¤lanmas› için de
kaçak elektrik kullan›m›, yasa d›fl› akaryak›t
ithalat› gibi olaylara son verecek önlemler
derhal al›nmal›d›r. Yürütülmekte olan ekonomi program›, yüksek kredi maliyetlerine çözüm getirecek flekilde yorumlanarak, toplumsal patlama boyutlar›na ulaflan iflsizli¤e çare
olacak yat›r›mlar›n önü aç›lmal›d›r.
√ Merkeziyetçi bir anlay›fltan yerelli¤e gidilebilmesi için atanm›fllar›n seçilmifllerin önünde engel olmamalar› gerekir. Popülist yaklafl›mdan uzak bir bürokrasi, sadelefltirilmifl bir
mevzuatla yetkiler yerel inisiyatife devredilerek yerinden yönetime olanak sa¤lanmal›d›r.
Bürokraside verimlilik performansa dayal›
çal›flma sistemi ile hayata geçirilebilecektir.

Kalk›nma
Ajans›nda
Yönetim
Devlet Planlama Teflflkkilat› tara f›ndan haz›rlanan Kalk›nma
Ajanslar› Yasa Tasar›s›’na
göre, üç büyük il d›flfl››nda kurulacak olan ve kapsam›nda
iki veya daha fazla ilin yer
alaca¤› Kalk›nma Ajansalar
yönetim kurullar› flflu
u kiflfliiler den oluflfla
acak:
l valileri, belediye baflkanlar›, her ilden
birer Ticaret - Sanayi Odas› Baflkan›.
Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n ayr› ayr›
oldu¤u illerde, hangi oda baflkan›n›n
yönetimde yer alaca¤›n› TOBB
belirleyecek. Ajanslar›n genel sekreterleri
ise DPT'nin onay›ndan geçecek.
5 bölge ve 1 sektör federasyonunu
bünyesinde bar›nd›ran, bu federasyonlar
arac›l›¤›yla 65 derne¤i temsil eden
TÜRKONFED ise Kalk›nma Ajanslar›n›n
yönetim kurullar›nda kamu görevlilerinin
a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas› ve yönetimde
mutlaka gönüllü ifl dünyas› örgütlerinin
a¤›rl›kla temsil edilmesi gerekti¤ini
savunuyor.

‹
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Ostim nitelikli sat›fl eleman› yetifltirecek
Ostim
Organize
Sanayi
Bölgesi ile
Ankara
Ticaret Odas›
aras›nda
eleman
e¤itimi ve
istihdam›
konusunda
iflbirli¤i
yap›lacak.

Misyon Nedir?
Neden
Önemlidir?
isyon, bir iflletmenin varl›¤›n›n temel amac›d›r.
Gelecekte olmak istedi¤i
yer, flu andaki durumu, toplumdaki imaj› ve yöneticilerin dünya
görüflüdür denebilir. Organizasyonun misyonunu ifade eden
aç›klamalar›n nas›l olmas› gerekti¤i konusunda bir standart
olmamakla beraber en az›ndan
afla¤›daki konularla ilgili ne düflündü¤ünü belirtmifl olmas› gerekir.
• Organizasyonun genel felsefesi ve ifl yapma felsefesi,
• Organizasyonun kendisini nas›l gördü¤ü,
• Hangi pazara hizmet sunulaca¤›,
• Üretilecek temel mal ve hizmetlerin neler oldu¤u,
• Kullan›lacak temel teknolojilerin neler oldu¤u,
• Genel olarak vermek istedi¤i
imaj›n neler oldu¤u,

M

Firmalarda vizyon problemi beraberinde yeni amaçlar ve hedefler getirirken, yöneticiler için
misyon tabiri bu hedeflere ulaflmak için geçerli davran›fl de¤iflikli¤i anlam›na gelir. Burada
çal›flanlara birtak›m mesajlar
iletirken ulafl›lmak istenen hedefler ise;
• Yüksek kârl›l›k,
• Çal›flanlar›n kat›l›m› ve ba¤l›l›¤›,
• Daha iyi karar verme
mekanizmalar›n› oluflturma,
• ‹ki yönlü komünikasyon gelifltirilmesi,
• Vizyon de¤iflimi,
• Ortak bir firma slogan› oluflturma olarak s›ralanabilir.
(Kaynak: KOB‹’lerin olmazsa
olmazlar›-Muhittin fiimflek)

P

kan› Orhan Ayd›n da, sanayicilerin
ve esnaf›n yo¤un olarak yetiflmifl
eleman talebi oldu¤unu, Ostim yönetimi olarak bu talepleri kurduklar›
insan kaynaklar› birimi ve istihdam
bürosu arac›l›¤› ile karfl›lad›klar›n›
anlatt›.
Ayd›n, iflletmelerin ürünlerini daha
etkin sunabilme yönünde sat›fl ve
pazarlama eleman› konusunda da
yo¤un talepleri oldu¤unu belirterek,
“Üretim yapan firma ürününü satmak zorunda. Bunun için yetenekli,
bilgili, donan›ml› eleman çal›flt›rmal›. Devam eden insan kaynaklar›
projelerimize Ankara Ticaret Odas›
ile yapt›¤›m›z projeyi de ilave
ediyoruz” diye konufltu. Proje kapsam›nda düzenlenecek e¤itim
programlar›na halen çal›flmakta
olan ya da herhangi bir ifli olmayanlar baflvurabilecek.

‹flsizlik Tsunami dalgas› gibi
T‹SK Baflkan› Kudatgobilik, bölgesel asgari ücret uygulamas›n›n özellikle geliflmifl illerdeki istihdam›
azaltaca¤›n› ve bu nedenle rekabet edemeyecek duruma gelen KOB‹'lerin kapanaca¤›n› savundu.
ürkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu(T‹SK) Baflkan› Tu¤rul Kudatgobilik
“‹stihdam ve iflsizlik Tsunami dalgas› gibi” dedi. ‹flsizli¤in Türkiye'nin bir numaral› sorunu oldu¤unu ifade eden Kudatgobilik, “‹stihdam ve iflsizlik tsunami dalgalar› gibi üzerimize üzerimize gelmektedir” dedi.
Türkiye’de 5 milyon iflsiz oldu¤unu, her y›l
çal›flabilir nüfusun 1 milyon kifli artt›¤›n› ve iflgücü piyasas›na 600 bin genç girdi¤ini ifade
eden Kudatgobilik, “Hükümet iyi niyetli birkaç
söz d›fl›nda, bu konuda üzerine düfleni yapmad›, belki yapamad›. Siyasiler beklenen
ekonomik büyümeyle birlikte iflsizli¤in kendili¤inden çözülece¤ine inan›yorlar. Ama bu inan›fl yanl›fl” dedi.

T

“‹stihdam artmazsa Bangladefl’e döneriz”
Kudatgobilik, hükümetin istihdam politikas›
ve istihdam stratejisi olmad›¤›n›, bu olmadan

Analitik Neflter
Zühtü Kayal›
(Gölge Bilgi Teknolojileri Ltd. fiti.)

Bir bilge’nin hat›rlatt›klar›
ünümüzde iflletmeler, iflletme sahipleri ve yöneticiler yepyeni kavramlarla tan›fl›yorlar. Her bir kavram›n sahibi, kendisini o kavram›n “guru”su ilan ediyor. Ortal›k gurulardan geçilmiyor. Ortal›k
duayenlerden geçilmiyor. Asl›nda olan nedir diye flöyle bir bakmak gerekiyor. Nedir
bu kavramlar? Nelerin yeniden üretilmiflidir? Gözden geçirmek gerekiyor.
Bu gözden geçirmeden önce, biraz düflünebilen her iflletme sahibinin, her iflletmeci veya yöneticinin elinin alt›nda bulunmas› gereken baz› kavramlar› veya düflünme yöntemlerini irdelemek yararl› olacakt›r.
Özellikle Ortaça¤ felsefesinin önde gelen
isimlerinden, skolastik felsefenin son ismi
olan William of Ockham (1290-1350)
(Ockham’l› Williams) ›n bir ilkesinden söz
etmek istiyorum. Bu ilke Ockham’l›n›n Usturas› olarak da an›l›r. Bu ilke iki flekilde ifade edilebilmektedir.
1. Varl›klar bir gerek bulunmad›kça ço¤alt›lmamal›d›r.

G

azarlama ve sat›fl departmanlar›nda kalifiye eleman
s›k›nt›s› çeken KOB‹’lerin ihtiyac›na yönelik e¤itim için Ankara
Ticaret Odas› (ATO) ile Ostim Organize Sanayi Bölgesi aras›nda
protokol imzaland›. Protokolü Sinan
Aygün ile Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n imzalad›.
Aygün; eleman e¤itimine yönelik
projenin amac› hakk›nda bilgi verirken, pazarlama alan›nda ihtiyaç
duyulan elemanlar›n yetifltirilmesini
ve yetifltirilen elemanlar›n iflletmelerde istihdam›n› sa¤lamay› hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de yo¤un
olarak iflsizlikten söz edilmesine
karfl›n birçok sektörde çal›flacak iflçi bulunamad›¤›n› belirten Aygün,
baz› geleneksel meslekleri yapacak eleman yetiflmedi¤ini de kaydetti.
Ostim OSB Yönetim Kurulu Bafl-

da istihdam sorununun çözülemeyece¤ini söyledi. Genç nüfusa
istihdam yarat›lmas› ve e¤itim verilmesi gerekti¤ini söyleyen Kudatgobilik, “Genç nüfusa istihdam
ve e¤itim veremezsek problem
olur. Türkiye Hindistan ve Bangladefl’e döner. Nüfus büyük istihdam yok, sosyal problemler yaflan›r” dedi.
“‹flsiz say›s› 20 milyon olacak”
Türkiye'nin istihdam üzerindeki
vergi ve prim yükü aç›s›ndan 30
OECD ülkesi içinde lider konumda oldu¤unu ifade eden Kudatgobilik, ülke genelinde istihdam vergilerinin takvimli ve aflamal› biçimde yüzde
43'ten OECD ortalamas› olan yüzde 26'n›n
alt›na indirilmesini önerdi. Kudatgobilik,

bunun bir anda gerçekleflmesinin mümkün
olmad›¤›n› da savunarak, “5-6 y›l sonra iflsiz
say›s› 20 milyon olacak” dedi.

Bu tart›flma bitmeyecek…

2. Azla yap›labileni çokla yapmak boflunad›r.
Yani bir bilimde her fley flu ya da bu varsay›msal varl›¤› ileri sürmeden yorumlanabiliyorsa, onu ileri sürmenin bir anlam› yoktur.
Bu ilke mant›ksal çözümlemede yararl›
bir ilkedir.
O halde iflletmelerimizi yönetirken, yap›land›r›rken bakmam›z gereken ilke, bu ilke
›fl›¤›nda optimumlu¤u hedeflemelidir. Yoksa yakam›z› “guru”lardan, “duayen”lerden,
“yeni yaklafl›mlar”dan, “yeni aç›l›mlar”dan
kurtaramayaca¤›z. Kafa karmaflam›z sürüp
gidecek.
Ancak günümüzde, özellikle Amerikan ifl
tarz›n›n baflat bir kültür olarak ortaya ç›kmas›yla birlikte, onlarca teknik, yöntem,
model ortaya ç›km›fl, kimi yerel veya özel
uygulamalardaki baflar›lar› hemen genellefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Asl›nda yaflam kültürü aç›s›ndan derin
bir uzmanlaflma hiyerarflisine sahip Amerikan ifl tarz›nda bu derinleflme mazur görülebilir. Çünkü Amerika’n›n kendi kiflisel
özellikleri, psikolojik profilleri bu derinleflme-

yi zorunlu k›lmaktad›r. Bizler ayn› kültürün
ve ayn› psikolojik profilin bireyleri olarak m›
bu yaklafl›mlara teslim ediyoruz kendimizi;
yoksa bir süzgeçten, de¤erlendirmeden geçirerek mi?
Soru budur. Ad›n›n önündeki unvanlar›
ile yeni trendlerin sözcülü¤ünü üstlenenler,
bu üstlendikleri misyonlar›n uygulanaca¤›
bireyleri, topluluklar› hangi ampirik gözlemlerle analiz etmifllerdir? Bu analizleri sonucu hangi sonuçlar, onlar› bu sözcülük kararlar›n› desteklemifltir?
Ancak, kültürel altyap›s› irdelenmeden,
de¤erlendirilmeden, yaln›zca orada öyle
yap›l›yor diye bir tak›m ifl görme biçimlerinin bize veya bizim gibi ülkelere ithal edilmesi, devflirilmesinin maliyetleri ve sonuçlar› a¤›r olacakt›r.
Amerika sonuçta bir devflirme kültürüdür.
ABD’nin 1976’daki 200. kurulufl y›ldönümünde Japonya, o zaman›n Baflkan›
Jimmy Carter’e bir bonzai a¤ac› hediye etmifllerdi. “Siz iki yüz y›l önceki kuruluflunuzu kutluyorsunuz, ama biz o zaman dikti¤i-

miz bu bonzai a¤ac›n› hediye ediyorsunuz.
Siz bizim üç bin y›ll›k kültürümüzü ona göre
de¤erlendirin.”
ABD ve temsil etti¤i devflirme kültürü bu
çerçevede bir eklektik-seçkinci- yap› ile
kendisine gelenekler oluflturmaya çal›flm›flt›r. Örne¤in Amerikan Mahkeme Sistemi
Osmanl›’dan; Askeri E¤itim Sistemi ise Enderun modelinden devflirilmifltir.
Ama tüm süreçler uzun, denetimli, geri
bildirimli, bilimsel yöntemlerle oluflturulmufltur. Hiçbir fley rastlant›ya b›rak›lmam›flt›r.
fiimdi konumuza dönersek, bir devflirme
kültürü bile kendi geleneklerini oluflturmak
ve onlar› sürekli k›lmak için onca çaba harcarken, bizler, yaln›zca moda deyimlere,
moda uygulamalar dayanarak ifl kültürümüzü, kurumsal kültürümüzü infla etmeye çal›fl›yoruz mu desem? Öyle bir kültürümüz
var m› yoksa?
Asl›nda her fley çok yal›n ve anlafl›l›rd›r:
Çözüm iflletmenin kendisidir. ‹flletmenin
kendisini tan›mlamas›d›r. ‹flletme kendisini
tan›mlad›¤› andan itibaren çözüm aflikard›r.
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Bölgesel kalk›nma ajanslar›…
ölgesel Kalk›nma Ajanslar› ilk olarak
1933 y›l›nda ABD’ de ortaya ç›kan, bir
bölgenin sosyo-ekonomik koflullar›n›
gelifltirmek amac›yla oluflturulmufl kurumlar…
ABD’ nin ard›ndan baflta ‹ngiltere olmak
üzere özellikle Avrupa ülkelerinde yayg›nlaflm›fl olan ve farkl› statü, yap› ve ifllevleri bulunan ajanslar bölgesel geliflmenin ön plana
ç›kt›¤› 90’ l› y›llardan sonra daha da yayg›nlaflt›.
Günümüzde Avrupa’da kendi bölgelerinin
geliflme ve kalk›nmas› için çaba gösteren ve
AB yap›sal fonlar›nca kaynak aktar›larak
desteklenen 200’ü aflk›n kalk›nma ajans› bulunuyor.
Bugünlerde Mecliste bekleyen “Kalk›nma
Ajanslar›n›n Kuruluflu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakk›nda Kanun Tasar›s›” yasalaflt›ktan sonra öncelikli pilot bölgelerden bafllayarak zaman içinde 81 ili kapsayan 26 adet
Kalk›nma Ajans›n›n kurulmas›n›n önü aç›lm›fl olacak.
2005 Ocak ay›nda Hükümetçe TBMM’ ine
sevk edilen yasa tasar›s›n›n gerekçesi makul
ayn› zamanda ilginç söylemlerle dolu.
Belki de Ülke tarihinde ilk kez bir yasa tasar›s› 2001 y›l› kifli bafl› milli gelir hesaplar›na
göre Türkiye’nin en yoksul ili A¤r›’da birey
bafl›na düflen 565 dolar ile en zengin Kocaeli’ ndeki 6165 dolarl›k uçurum ve 11 kata
varan paylafl›m adaletsizli¤iyle gerekçelendiriliyor.
Ve geçti¤imiz günlerde bu köflede ele ald›¤›m›z illerin 2003 y›l› sosyo ekonomik geliflmifllik s›ralamas›ndan yola ç›karak yap›lan
“Ankara’n›n do¤usunda yer alan ‹llerin sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeyinin 1996 da
yap›lan bir önceki araflt›rma döneminden daha da afla¤›lara inmifl oldu¤u” gerçe¤i vurgulan›yor. (Bu vesileyle 1996 da Türkiye 10. su

B

olan Mersin’in 2003 te 17. li¤e indi¤ini ve 7
s›ral›k düflüflle dibe vurma Türkiye rekortmeni oldu¤unu an›msamakta yarar var)
Asl›nda b›rak›n iller aras›ndaki dengesizli¤i,
ayn› ‹l içinde kent merkezi ile ilçeler aras›ndaki farkl›l›klar›n ak›l almaz boyutlara ulaflt›¤›, hatta kent içindeki semtler aras› uçurumlara sahne oldu¤u bir kentte yafl›yoruz.
Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› ile bu dengesizliklerin giderilece¤i, bölgesel stratejilerin
saptanmas› sayesinde bölgesel giriflimcili¤in
desteklenece¤i, alt yap› hizmetlerinin sunulmas›na yard›mc› olunaca¤› ve özel sektörün
yat›r›m yapmas›n› teflvik edecek yerel-bölgesel çözümler gelifltirilece¤i kanunun gerekçe
bölümünde yer al›yor…
Tüm cilal› sözlere ra¤men gerçek neden
bunlardan çok, AB’ nin Uyum sürecinde aktaraca¤› yap›sal iyilefltirme fonlar› için bu
ajanslar›n kurulmas›n› flart koflmas›.
Milli geliri AB ortalamas›n›n ancak üçte birine yaklaflan Türkiye’nin tam üyeli¤e kabul
edilece¤i tarihe kadar geçecek süre içinde
amaçlanan düzeyi yakalamas›n›n baflka yolu da yok.Bölgesel Kalk›nma Ajanslar›n›n
Türkiye’de nerelerde, nas›l kurulaca¤›n›, iflleyifl biçimleriyle oluflturacak organlar›n› özetlemeye çal›flal›m…
Türkiye’deki 81 ‹l, 2002 y›l›nda AB nin belirledi¤i kriterlere uygun ‹statistiki Bölge Birimlerine ayr›l›rken, ölçüt olarak 2003 y›l› sosyoekonomik geliflmifllik s›ralamas› esas al›nm›flt›. Ajanslar da bu s›n›fland›rmaya gere
oluflturulacak.
‹stanbul, Ankara, ‹zmir illeri tek bafllar›na birer merkez olurken, Türkiye’yi al›fl›lageldi¤imiz 7 bölge yerine bundan böyle; 12 Ana ve
bunlar›n alt›nda yer alan 26 Alt Bölge olarak
anmaya bafllayaca¤›z. Bölgesel Kalk›nma
Ajanslar› bu ‘Alt Bölgelere’ ad›n› veren ‹l
Merkezlerinde kurulacak…

‹flte Türkiye’nin yeni 12 bölgesi ve Kalk›nma
Ajanslar›n›n kurulaca¤› 26 Alt Bölge:
1- ‹stanbul
• ‹stanbul Alt Bölgesi (‹stanbul)
2-Bat› Anadolu
• Ankara Alt Bölgesi (Ankara)
• Konya Alt Bölgesi (Konya, Karaman)
3-Do¤u Marmara
• Bursa Alt Bölgesi (Bursa, Eskiflehir, Bilecik)
• Kocaeli Alt Bölgesi (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
4-Ege
• ‹zmir Alt Bölgesi (‹zmir)
• Ayd›n Alt Bölgesi (Ayd›n, Denizli, Mu¤la)
• Manisa Alt Bölgesi (Manisa, Afyon, Kütahya, Uflak)
5-Bat› Marmara
• Tekirda¤ Alt Bölgesi (Tekirda¤, Edirne, K›rklareli)
• Bal›kesir Alt Bölgesi (Bal›kesir, Çanakkale)
6-Akdeniz
• Antalya Alt Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur)
• Adana Alt Bölgesi (Adana, Mersin)
• Hatay Alt Bölgesi (Hatay, Kahramanmarafl,
Osmaniye)
7-Bat› Karadeniz
• Zonguldak Alt Bölgesi (Zonguldak, Karabük,
Bart›n)
• Kastamonu Alt Bölgesi (Kastamonu, Çank›r›, Sinop)
• Samsun Alt Bölgesi (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
8-Orta Anadolu
• K›r›kkale Alt Bölgesi (K›r›kkale, Aksaray,
Ni¤de, Nevflehir, K›rflehir)
• Kayseri Alt Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat)
9-Do¤u Karadeniz
• Trabzon Alt Bölgesi (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüflhane)

10-Güneydo¤u Anadolu
• Gaziantep Alt Bölgesi (Gaziantep, Ad›yaman, Kilis)
• fianl›urfa Alt Bölgesi (fianl›urfa, Diyarbak›r)
• Mardin Alt Bölgesi (Mardin, Batman, fi›rnak,
Siirt)
11-Ortado¤u Anadolu
• Malatya Alt Bölgesi (Malatya, Elaz›¤, Bingöl,
Tunceli)
• Van Alt Bölgesi (Van, Mufl, Bitlis, Hakkari)
12-Kuzeydo¤u Anadolu
• Erzurum Alt Bölgesi (Erzurum, Erzincan,
Bayburt)
• A¤r› Alt Bölgesi (A¤r›, Kars, I¤d›r, Ardahan)
S›ralamada baz› illerin alt bölge merkezi olmas› do¤al ancak baz›lar›nda tercihlerin
neye göre yap›ld›¤›n› anlamak kolay de¤il.
Örne¤in Urfa ile Diyarbak›r aras›ndaki
seçimde Urfa’n›n alt bölge merkezi yap›lmas›n›n bilimsel kriterlerle mi yoksa farkl›
kayg›larla m› tasar›ya girdi¤i sorusunu yan›tlamak güç.
Alt komisyonlar bir yana, tasar› genel kurula
geldi¤i gün özellikle yeniden tan›mlanan
do¤u ve güneydo¤u illerinin alt bölge merkezlerinin saptanma biçimlerinin tart›flma
yarataca¤› kesin. Bölgesel kalk›nma ajanslar›n› hangi organlar›n oluflturaca¤› ve bütçeleriyle ekonomik kaynaklar›n›n nereden
sa¤lanaca¤› hususlar›n› baflka bir yaz›da ele
alaca¤›z…
Ankara, ‹stanbul, ‹zmir d›fl›ndaki illerde baflkanl›¤›n valilere, Genel Sekreter onay›n›n
DPT’ ye b›rak›lmas› gibi dünyadaki baflar›l›
modellerle ba¤daflmayan hükümlerin de
üzerinde durmak, yasa tasar›s› TBMM’inde
yasalaflmadan gerekli uyar›lar› yapmak
gerekiyor.
(Kaynak:
Abdullah AYAN, www.ufukturu.net)
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Giriflimcilik
üzerine
Dr.Hakan Ç›nar
ARC E¤itim ve Dan›flmanl›k
ankara@arc.com.tr • www.arc.com.tr

Dünya ülkelerinin zaman zaman belirli özellikleri ile mukayese
edildiklerine hepimiz flahit oluruz. Kimi zaman gazetelerde, kimi zaman televizyonlarda çeflitli programlarda bu karfl›laflt›rmalara rastlar ve eminim ki takip etmekten epey keyif al›r›z.
Hep nas›l bir millet oldu¤umuzu, yabanc›lar›n bizi nas›l de¤erlendirdiklerini merak ederiz. Türklerin tipik özelliklerinin s›raland›¤› haberleri okuyunca gerçekten kendimizi buldu¤umuzu
düflünür ve gülümseriz, bize benzeyen ülkelerin hangileri oldu¤unu inceler, asl›nda hiçbir ülke insan›n›n bizdeki kadar renkli
ve enteresan özelliklere sahip olmad›¤›n›n fark›na var›r›z.
Bu tipik özelliklerimizden birisi de, flüphesiz inan›lmaz fikir
üretmeyi seven bir millet oluflumuzdur. Ancak bunu ço¤unlukla biryerlerde otururken, sohbet ederken yapar, yani bir parça
da ahkam kesmenin tad›na var›r›z. ‹ki kritik soru geliyor burada akl›ma; birincisi biz gerçekten yarat›c› ve bol ve de¤iflik fikirler üretebilen bir millet miyiz? ‹kincisi ise, sözlü yarat›c›l›k
ve giriflimcili¤imiz, pratikte de bu denli yo¤un ve hayata geçirilen fleyler mi?
Bir yandan sorular›m› cevaplamaya çal›fl›r iken, bir yandan da
giriflimcilik kavram›n› inceleyelim isterim. ‹lk sorumla ilgili, ülkemizde bir araflt›rma yap›lsa, san›yorum tüm sonuçlar milletçe ne denli yarat›c›, bol fikir üreten, hatta biraz da cinfikir insanlar oldu¤umuzu aç›kca ortaya koyard›. Dünyan›n her yerinde bu denli cinfikirli insanlar›m›z›n oldu¤unu bilir, ve bununla
da ço¤unl›kla övünürüz. Asl›nda son derece h›rsl› ve inatç› insanlar toplulu¤u olmam›za ra¤men, uzun süreli projeler, uzun
süreç gerektiren ifller genelde çok tercihimiz olmaz, ve genellikle çabuk meyve verecek, bizi s›kmayacak ifllere yönelik yat›r›m yapmay› da tercih ederiz. Yeterince giriflimci miyiz, san›yorum bu tart›flmaya aç›k ve göreceli bir konu; ama sadece
emin oldu¤um bir fleyi belirtmek isterim. Üretti¤imiz cinfikir
veya yarat›c›l›¤›n çok çok az bir bölümünü hayata geçiren, bu
konuda son derece fikri har vurup harman savuran bir milletiz
biz. Asl›nda bu da ikinci sorumun bana göre cevab› oldu galiba.
Giriflimcilikten ne anl›yoruz; önce biraz kelime anlam›na bakal›m isterim. ‹lk kez ortaça¤da kullan›lan bu kelimenin "entreprendere" kökünden geldi¤i yani "ifl yapan" anlam›na geldi¤i bilinir. Bu tan›m zamanla de¤iflerek, geliflmifl ve 20. yüzy›lda bu
kavram daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, f›rsatlar› de¤erlendirme ve tüm bunlar›n hayata geçirilme süreci olarak
anlamland›r›lmaya bafllam›flt›r. Di¤er bir deyiflle giriflimcili¤i sadece kendi iflimizi kurmak olarak görmek yerine, var olan iflimizi revize etmek veya farkl› bir sektöre aç›lmak olarak da yorumlayabiliriz. Giriflimcili¤i, asl›nda farkl›l›k yaratmak olarak
yorumlamak ve hayat›m›z› kolaylaflt›racak yenilikleri kazand›rmak olarak görmek gerekir. Bir giriflimci hangi özelliklere sahip olmal›d›r diye düflünmek gerekir ise; her fleyden önce yarat›c›l›k özelli¤ine sahip, yan› s›ra cesaretli, risk alabilen, h›zl›
karar vermekten çekinmeyen ve en önemlisi de yapmay›
planlad›¤› ifle yönelik olarak azimli bir tutum sergileyebilmelidir. Bu konuda bir kaynakta giriflimcilik ile ilgili vurgulanan baz› cümleleri al›nt› olarak sizlerle paylaflmak isterim.
“Giriflimcilik, yeni kaynaklarla, yeni teknolojilerle toplumu tan›flt›r›r
ve bu sayede daha önce kullan›lmayan veya daha az kullan›lan
kaynaklar ekonomiye kazand›r›l›r ve üretimde art›fl meydana
gelir. Yeni aç›lan bir flirket veya yeniden yap›land›r›lan bir flirket ülkenin istihdam hacmini artt›r›r ve tüm bunlar sonucunda
da iktisadi kalk›nma pozitif bir ivme kaydeder.”
Asl›nda ülkemiz insan›n›n yukar›daki tan›m çerçevesinde ne
denli giriflimci oldu¤una dair yap›lm›fl araflt›rmalar var. TÜS‹AD’›n yapt›rd›¤› bu araflt›rma sonuçlar›na göre, her 100 yetiflkin Türk’den 4,6’s› giriflimci özelli¤e sahipken, bu rakam ‹ngiltere’de 7,7, ABD’de 11,7, Meksika’da ise 18,7’dir. Japonya’da ise bu say› sadece 5,1’dir. Tabloyu inceledi¤imizde san›yorum bizi en çok flafl›rtan iki rakam Meksika ve Japonya olarak ortaya ç›kmaktad›r. Japon insanlar›n›n son derece yarat›c›
oldu¤unu düflünürüz hep, ama demek ki gerçekte yarat›c›
özelli¤e sahip insanlar›n say›s› son derece az iken, üretilmifl fikirleri sanayiye ve kazanca dönüfltüren insan say›s›n›n çok daha fazla oldu¤unu söyleyebilmek mümkün. Meksika ise tahminimizin çok üzerinde bir oranda giriflimci insan ile dolu; demek oluyor ki bu konuda çok da önyarg›l› olmamak gerekiyor.
Zira istihdam azl›¤›ndan kaynaklanan mecburiyet insanlar› daha yarat›c› olmaya ve kendi ifllerine yönelmeye sebep olmaktad›r. Biz ülkemizdeki duruma bakacak olursak, üretti¤imiz
çok fazla fikirin olmas› ve ak›ll› insanlar›n fazlal›¤› gibi pozitif
özelliklere sahip olmam›za, ve yan› s›ra iflsizli¤in ülkemizde de
hayli yüksek seyretmesine ra¤men, son derece düflük oranda
giriflimcinin var oldu¤unu görmekteyiz. Asl›nda bu durum risk
almaktan kaçan ve sabit gelirli, garantili ve stabil ifllere yönelen bir toplum oldu¤umuz gerçe¤ini ortaya koymaktad›r.
Giriflimciler aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, sadece özgün fikirler yaratarak, risk almak ve yat›r›ma kalk›flmak da tek bafl›na bir anlam tafl›m›yor asl›nda, bu konuda düflüncemizi hayata geçirmeden önce mutlaka pazar araflt›rmalar› yaparak; do¤ru yerde do¤ru ifli yapmay› hedeflemeliyiz. Giriflimcilik üzerine sarfedilebilecek çok fley var asl›nda; ama ben bu yaz›m› da bir
mesaj ile sona erdirmek istiyorum, her yaz›mda yapt›¤›m gibi.
Rekabetin son derece yüksek, ekonomik krizlerin dünyan›n
her yerinde hissedildi¤i günümüzde, giriflimci ve yarat›c› kiflilerin say›s›n› artt›rmaya çal›flmak zorunday›z. Bu konuda devlete
ve sivil toplum örgütlerine son derece önemli vazifeler düflmektedir. Yar›n hepimiz biraz daha farkl› düflünerek, iflimizi
nas›l gelifltirir, farkl› neler yapabilir veya yaratabilir, en az›ndan
varolan iflimizi daha iyi ve verimli “nas›l yapabiliriz”i
düflünelim; zaten ülkemizin gelece¤ini düflünmek ve planlamak da bizim görevimiz de¤il mi.
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3. KOB‹ zirvesi yap›ld›
TOSYÖV, TOBB ve KOSGEB öncülü¤ünde TÜB‹TAK ve Rekabet Kurulu'nun
deste¤iyle Üçüncü KOB‹ Zirvesi, “AB Bütünleflme Sürecinde KOB‹’ler”
ana temas›yla ‹stanbul Lütfü K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda yap›ld›.
anayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, KOB‹ zirvesinde yapt›¤› konuflmada yeni kredi keflifleriyle iflletmelerin uluslararas› standartlara uymas›n› hedeflediklerini belirterek, KOSGEB olarak ellerindeki imkanlar› ortaya
koyup KOB‹’lere istihdam kredisi vereceklerini bu krediler için de Vak›fbank’a
100 trilyon lira yat›r›ld›¤›n› söyledi.
Coflkun, Türkiye'nin hala CE iflareti veremedi¤ini, altyap›s› haz›r oldu¤u halde
Avrupa'n›n çifte standart uygulad›¤›n›
kaydetti. Coflkun, istihdam kredisi verilmesine bafllanaca¤›n›, KOSGEB’in elindeki tüm imkanlar› ortaya koydu¤unu,
krediyi fonlayaca¤›n› ve herhangi bir faiz
almayaca¤›n› söyledi.
S›f›r faizli istihdam kredisi için flimdilik
firmalar›n 100 milyar lira limit koyduklar›n› belirten Coflkun, istihdam kredisinin
Türkiye'de ilk kez uygulanaca¤›n› söyledi. ‹stihdam ve ihracat kredisi için Vak›fbank'a 100 trilyon lira yat›r›ld›¤›n› ifade
eden Coflkun, öncelikli hedefin 10-15 bin
KOB‹ oldu¤unu bildirdi. Coflkun, bu kredilerle kay›t d›fl› istihdam›n kayda girece¤ini söyledi.
Coflkun, Türkiye'nin hala CE iflareti verememesine olarak da, CE belgesini hala Türkiye'nin veremedi¤ini Avrupa Birli¤i'nin bu konuda çifte standart uygulad›¤›n› belirterek, flu anda Türkiye'nin bu
belgeyi verme konusunda alt yap›s›n›n
haz›r oldu¤unu kaydetti.
Belgenin verilebilmesi için AB ile gümrük birli¤i çerçevesinde görüflmelerin devam etti¤ini ifade eden Ali Çoflkun, “Türkiye siyasi karar organ›nda yer almad›¤›
için baz› al›flkanl›klar devam ediyor.
Ama müzakere masas›nda bunun çözülece¤ine inan›yorum” dedi.
Akredite edilmifl AB kurulufllar›n›n Türkiye’de CE belgesini satt›klar›na dikkat
çeken Coflkun, bunun da KOB‹'ler baflta
olmak üzere kurulufllara 200 bin dolara
kadar maliyet getirdi¤ini bildirdi.

S

Coflkun, zirvede yapt›¤› konuflmada küreselleflme sürecinde rekabet gücünü
ayakta tutacak olanlar›n KOB‹'ler oldu¤unu belirterek, hükümet olarak göreve
geldiklerinden bu yana
KOB‹'ler üzerinde derinlemesine çal›flmalar yapt›klar›n› anlatt›. Coflkun, daha
önceden 4 bin KOB‹'yle iliflki varken flimdi bunun 47 bin seviyesine ç›kt›¤›n›, se-

ne sonuna kadar da 100 bin KOB‹'yle
iliflki kurmay› hedeflediklerini söyledi. Ali
Coflkun, genç giriflimcilerin önünü açmak için de çal›flmalar yürüttüklerini kaydetti. KOB‹'lerin Resmi Gazete'de yer
alan müzakere sürecine iliflkin direktifleri
takip etmediklerini söyleyen Coflkun,
“Maalesef bizim KOB‹'lerde okuma al›flkanl›¤› yok” siteminde bulundu.
“Bilgiye ulaflt›kça güçlenecekler”
TOBB Baflkan Vekili Halim Mete küreselleflmede, KOB‹'leri dahil edilebilecek

ölçüde baflar›l› olunaca¤›n› söyledi. KOB‹'lerin bilgiye ulaflt›¤› ölçüde güçlenece¤ini vurgulayan Mete, Türkiye'de yat›r›m
ortam›n›n iyilefltirilmesi gerekti¤ini ifade
etti.
Zirvede konuflan Rekabet Kurulu Baflkan› Mustafa Parlak da amaçlar›n›n KOB‹'leri herfleyin üstesinden gelebilecek
bir seviyeye ulaflt›rmak oldu¤unu belirterek, rekabet hukukunun ifl adamalar› ve
giriflimciler taraf›ndan bilinmesinin
önemli oldu¤unu dile getirdi. Parlak, KOB‹'lerin bu konuda bilgilendirilmesi için
çal›flmalar yürüttüklerini anlatt›.
Ar-Ge harcamalar› düflük
TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nükhet Yetifl de AR-GE harcamalar›na iliflkin
bir bilgi verdi. Türk sanayinin AR-GE'ye
yapt›¤› harcaman›n düflük oldu¤unu belirten Yetifl, Türk
sanayinin kendi iç pazar›nda ve küresel
pazarda rekabet edebilmesi için gerçek
anlamda AR-GE'ye kaynak ay›rmas› gerekti¤ini vurgulad›. Yetifl 2010 y›l›nda
Türkiye'deki bilim
insan› say›s›n› 40 bine ç›karmay› hedeflediklerini, bunun da zor oldu¤unu dile
getirdi. Sanayiye verilecek teflvikler
konusunda da bilgi veren Yetifl, KOB‹'ler
ve sanayicileri sorun gördükleri ya da
yapmak istedikleri alanlarda proje üretmeye ve üniversitelerle iflbirli¤i kurmaya
davet etti. fiimdiye kadar kamu araflt›rmalar› projesi çerçevesinde 246 proje
geldi¤ini, 133'ünün uzay ve savunmayla
ilgili oldu¤unu belirten Yetifl, 7 projenin
ise Sanayi, Tar›m, Sa¤l›k, Enerji bakanl›klar› taraf›ndan imzaland›¤›n› bildirdi.
TOSYÖV Baflkan› Hilmi Develi de
KOB‹ zirvesinde yol gösterici önerilerde
bulunaca¤›n› belirterek, Türkiye'de
hükümetin yat›r›m ortam›n› iyilefltirme
konusunda iyi fleyler yapt›¤›n› vurgulad›.
Develi, KOB‹ tan›m›na yönelik de¤ifliklik
yap›lmas› gerekti¤ini ifade etti.

Ostim Baflkan› Ayd›n:

Teflvikleri biz yarat›yoruz
III. KOB‹ Zirvesi’nde düzenlenen “Sanayi Yerleflkeleri” oturumuna Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n da konuflmac›
olarak kat›ld›.
Ayd›n, Ostim OSB’nin altyap›, üniversite-sanayi iflbirli¤i, insan kaynaklar›,
enerji üretimi ve tan›t›m konusunda
yapt›¤› çal›flmalar› anlatarak, “Biz yapt›¤›m›z yat›r›mlarla, bölgeye kazand›rd›¤›m›z organizasyonlarla KOB‹’lerimizin aya¤›n›n alt›na adeta tafl›ma band› yerlefltiriyoruz. Onlar
kendi hedeflerine odaklan›rken,
fark›nda olmad›klar› bir yap› ile
ileriye tafl›n›yorlar” diye konufltu.
Ayd›n, ülkemizdeki OSB’lere örnek olacak hamleler yapt›klar›n›
belirtirken, Ostim’in yak›n ve uzak
baz› komflu ülke yat›r›mc›lar› taraf›ndan bölgesel kalk›nma için bir
model olarak incelendi¤ini ve kendilerinden bu yönde yard›m istediklerini söyledi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n,
Büyükflehir Belediyelerinin ayr› bir
tüzel kiflilik olan OSB’lere karfl›
zaman zaman bask›c› bir tav›rla
yaklaflt›klar›n›, ancak yap›lan ve
yap›lmas› düflünülen yeni yasal
düzenlemelerle OSB yönetimleri-

nin elinin daha da güçlenece¤i görüflünü dile getirdi. Ayd›n, teflvik yasas›n›n
istihdam› ve yat›r›m› teflvik etmede yetersiz kald›¤›n› ve adil olmad›¤›n›, ancak bölge yönetimi olarak hayata geçirdikleri projelerle üyelerine teflvik yasalar› ile elde edecekleri kazan›mlara denk
avantajlar sa¤lad›klar›n› belirtti.
Sanayi Yerleflkeleri konulu oturumu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-

si Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktafl yönetti.
Oturuma konuflmac› olarak Orhan Ayd›n’la birlikte Küçük Sanatlar ve Sanayi
Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdür Yard›mc›s› Hayrettin Altun, ‹stanbul Tuzla
OSB Baflkan› Bilal Hanc›, ESBAfi Genel Müdür Yard›mc›s› Ertu¤rul Ifl›ksoy
ve OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel
kat›ld›lar.
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KOB‹’lerin zirve bildirileri

B‹RB‹R‹NE BENZ‹YOR
TOSYÖV Baflkan› Hilmi Develi, TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve KOSGEB Baflkan› Erkan
Gürkan’›n ortak düzenledikleri bas›n toplant›s›nda III. KOB‹ Zirvesi’nin sonuç bildirgesi okundu.
II. KOB‹ Zirvesinde belirtilen kimi konularda kayda de¤er bir geliflme sa¤lanamad›¤› dile getirilirken, bunlara iliflkin hususlar›n III. KOB‹ Zirvesinde de ele al›nd›¤› belirtilerek, kronik sorunlar›n yeni flekilleri sonuç
bildirgesine yans›t›ld›.

III. KOB‹ Z‹RVES‹
SONUÇ B‹LD‹RGES‹:
Avrupa Birli¤i ile bütünleflme yolunda KOB‹’lerimizin Avrupa Birli¤i ve küresel pazarda en uygun yere gelmelerini sa¤lamak temel hedefimizdir. Biz, AB ve Dünyadaki rakiplerine benzer ifl ortam› sa¤land›¤›nda
KOB‹’lerimizin rakiplerinden daha iyi performans göstereceklerine inan›yoruz.
TOBB, KOSGEB ve TOSYÖV, KOB‹’lerimizin bu hedefe ulaflmalar›n› sa¤lamay›
kendilerine görev saymaktad›r. Üç kurumun
bir araya gelerek düzenledikleri KOB‹ Zirvelerinin amac› hem KOB‹’lerin mevcut problemlerine çözüm önerileri getirmek, hem de
ülke politikalar›n›n belirlenmesinde gereken
KOB‹ vizyonunu ortaya koymakt›r
III. KOB‹ Zirvesi de, devletin ilgili kurumlar›n›n üst düzey yetkilileri, KOB‹ sahipleri ve
yöneticileri ile üniversitelerimizin de¤erli bilim adamlar›n›n kat›l›m› ile gerçekleflmifltir.
120’ye yak›n konuflmac›n›n kat›l›m›yla KOB‹’leri yak›ndan ilgilendiren konular›n ele
al›nd›¤› 18 farkl› oturum gerçeklefltirilmifltir.
Bu zirvede gündeme getirilen KOB‹’lere
iliflkin sorunlar ve çözüm önerileri, daha büyük bir kat›l›mla de¤erlendirilmek üzere bas›l› olarak hedef kitlenin bilgisine sunulacakt›r. Bu zirvenin sonuçlar›, hükümetimiz, siyasi partilerimiz, kamu kurum ve kurulufllar›m›z, üniversitelerimiz, sivil toplum kurulufllar›m›z ve özellikle KOB‹’lerimize ›fl›k tutacakt›r.
Bu önerilerden baz›s› tam veya k›smen
gerçekleflmifl, baz›s› ile ilgili herhangi bir
ilerleme sa¤lanamam›flt›r.

Tam veya k›smen
gerçekleflen önerilerimiz;
1) KOB‹ tan›m› konusunda yürütülen
mevzuat çal›flmalar› h›zland›r›lm›fl, konuyla
ilgili Kanun ç›km›fl, AB ile uyumlu bir KOB‹
tan›m› konusunda son aflamaya gelinmifltir.
2) KOB‹’lerin, devlet destekleri, mevzuat

Rifat HİSARCIKLIOĞLU
(TOBB Başkanı)

cinde KOB‹’lerin önüne engel olarak ç›kabilecek olan sosyal standartlar ve çevre ile ilgili konularda KOB‹’ler bilinçlendirilmeli ve
iflletmelerin bu standartlara ulaflmalar› için
gerekli altyap› oluflturulmal›d›r.
4) Ulusal teknoloji ve Ar-Ge çal›flmalar›na
bütünsellik getirecek bir sistemi belirlenmeli
ve destek mekanizmalar› buna göre gelifltirilmelidir.
5) Türkiye’de Ar-Ge konusunda çal›flma
yapacak uzman ve bilim insan› say›s›n›n
art›r›lmas›na özel önem verilmelidir.
6) CE ‹flareti konusunda akreditasyon ve
onaylanm›fl kurulufl sorunu çözülerek KOB‹’lerin daha kolay ve ekonomik koflullarda
CE iflaretine ulaflmalar› ivedilikle sa¤lanmal›d›r. Bu konuda AB nezdinde gerekli giriflimlerde bulunulmal› ve bir an önce sonuçland›r›lmal›d›r.
7) KOB‹’lerin fikri ve s›nai mülkiyet haklar›
konusunda bilinçlendirilerek, bununla ilgili
baflvurular›n daha k›sa sürede sonuçland›r›lmas› için gerekli mevzuat de¤iflikli¤i yap›lmal›d›r.
8) Ülkemizin giriflimcilik ve yenilikçili¤in
özendirilmesi politikalar›n›n stratejik hedefler do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmas›
gereklidir.
9) KOB‹’ler 2007 y›l› sonunda uygulanmaya bafllanacak olan BASEL II kriterleri konusunda kamu ve STK’lar taraf›ndan bilinçlendirilmelidir ve ilgili taraflar üzerine düflen
görevleri yapmal›d›r.
10) Makro ekonomik de¤erlerde yaflanan
iyileflmenin iflletmelere ve yat›r›m ortam›na
yans›tacak düzenlemeler ve kararlar h›zla
al›nmal›, yeni yat›r›mlar›n ve istihdam›n önü
aç›lmal›d›r.
11) Türkiye’de vergi ve istihdam yükleri ülkenin kifli bafl›na düflen gayri safi milli has›las› göz önüne al›narak tespit edilmeli, kay›t
d›fl›l›k ve haks›z rekabeti giderecek önlemler al›nmal›d›r.
12) 5084 say›l› Teflvik Tasas› gözden geçirilmeli, haks›z rekabete neden olan unsurlar giderilmeli, devlet destek ve yat›r›m teflvikleri, sanayi envanteri oluflturulup, yat›r›m
II. KOB‹ Zirvesinde belirtilen di¤er konuharitas› ç›kar›ld›ktan sonra bölgesel kalk›nlarda kayda de¤er bir geliflme sa¤lanamama stratejisi çerçevesinde öncelikli sektörler
m›flt›r ancak III. KOB‹ Zirvesinde bu konular
belirlenerek uygulanmal›d›r.
da ele al›narak yeni flekliyle sonuç bildirge13) KOB‹’lere yönelik destek sistemlerini
sine yans›m›flt›r. Bu çerçevede yeni öneri
yürüten kurumlar aras›nda koordinasyon
ve beklentilerimiz afla¤›da sunulmaktad›r.
sa¤lanmal›d›r.
14) Kamunun yeniden yap›land›r›lmas› bir
1) AB uyum sürecinde, AB’nin sektörel
an önce gerçeklefltirilerek,
tercihleri göz önüne
kamunun borçlanma geal›narak, KOB‹ Strare¤i en aza indirilerek retejisi ve Eylem Plan›
el faizler düflürülmelidir.
güncellenmeli ve uy15) KOB‹’lerin finansal
gulamaya geçirilmelikaynaklardan yararlanadir.
bilmeleri ve kay›t alt›na
2) AB’ye uyum süal›nmay› özendirmek
recinde KOB‹’lerin
amac›yla Giriflim Sermaproje üretebilmeleri
yesi Yat›r›m Ortaklar›n›n
ve sunabilmeleri için
ortak oldu¤u flirketlerde
sivil toplum örgütleri,
vergisel teflvikler uygukamu kurum, kurulanmal›d›r.
lufllar› ve üniversite16) Kalk›nma ajanslar›,
ler taraf›ndan proje
a¤›rl›kl› olarak sivil topuzman› yetifltirmek
lum kurulufllar›n›n yer alüzere e¤itimler verild›¤› özerk bir yap›da olmelidir.
Erkan GÜRKAN
mal›d›r.
3) AB uyum süre17) KOB‹ Tan›m› Yönet(KOSGEB Başkanı)

ve ihtiyaç duyduklar› bilgilere ulaflmalar›n›
sa¤lamak amac› ile TOBB koordinasyonunda, 40’dan fazla kurum ve kuruluflun iflbirli¤i
ile KOB‹ Bilgi Sitesi oluflturulmufl, www.kobi.org.tr web adresinden hizmet vermeye
bafllam›flt›r.
3) Yabanc› sermayenin Türkiye’ye gelmesi için YO‹KK (Yat›r›m Ortam› ‹yilefltirme
Koordinasyon Kurulu) çerçevesinde Yabanc› Sermaye Kanunu’nda de¤ifliklik yap›lm›fl
ve gerekli güven ortam›n›n sa¤lanmaya
bafllad›¤›n›n göstergesi olarak yabanc› sermaye özellefltirme kapsam›ndaki iflletmelere ilgi göstermeye bafllam›flt›r. KOB‹’lerle
yabanc› iflletmeler aras› iflbirliklerinin yak›n
gelecekte gerçekleflmeye bafllayabilece¤i
ümit edilmektedir.
4) TOBB, KOB‹’lerin finansman sorunlar›n›n çözümüne yönelik olarak, T. Halk Bankas› arac›l›¤› ile 2004 y›l›nda 150 Trilyon TL
kulland›rm›fl, 2005 y›l›nda 170 Milyon YTL
kulland›rmaktad›r. KOSGEB, KOB‹’lere
2004 y›l›nda 298 Trilyon TL ve 2005 y›l›nda
flu ana kadar 243 Milyon YTL kredi kulland›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r.
5) KOB‹ Borsalar›n›n kurulmas› için gerekli çal›flmalar h›zland›r›lm›flt›r. Bu çal›flmalar›n 2005 y›l› içinde bitirilip sistemi oluflturacak flirketin kurulmas› çal›flmalar› tamamlanacakt›r.
6) TOBB öncülü¤ünde, KOSGEB’inde ortaklar›ndan biri oldu¤u, KOB‹ Giriflim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤› Aral›k 2004’de faaliyete geçirilmifltir.
7) Türkiye’de Ar-Ge ve Teknoloji Gelifltirme Çal›flmalar› için 446 Milyon YTL gibi
önemli bir kaynak aktar›lm›flt›r. Bu kayna¤›n
her y›l artarak 2010 y›l›nda Gayri Safi Milli
Has›lan›n %2’sine ç›kmas› 10. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nda kararlaflt›r›lm›flt›r.
8) KOSGEB, KOB‹’lerin alm›fl oldu¤u dan›flmanl›k hizmetlerinin bir bölümünü de
desteklemeye bafllam›flt›r.
9) KOSGEB 57.000 KOB‹’nin verilerini
toplam›fl ve bu verilerini tüm kurum ve kurulufllar›n kullan›m›na sunmufltur.

meli¤i bir an önce yürürlü¤e girmelidir.
18) Enerji üzerindeki gereksiz vergiler kald›r›larak, enerji fiyatlar› düflürülmelidir.
19) Organize Sanayi Bölgelerinin bulundu¤u yerlerde OSB d›fl›ndaki alanlarda sanayi yap›laflmalar›na izin verilmemelidir.
20) KOB‹’lere çevreye uyum hususunda,
AB Çevre Standartlar›na uyum için gerekli
destekler verilmeli ve devlet taraf›ndan teflvik edilmelidir.
21) Yat›r›m ortam›ndaki engellerin ortadan
kald›r›lmas› amac›yla YO‹KK (Yat›r›m Ortam› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu) çal›flmalar›na devam edilmeli ve daha çabuk sonuca ulafl›lmal›d›r.
22) KOB‹’lerin üretim ve rekabet güçlerinin art›r›lmas›na katk›da bulunmak için biliflim teknolojilerini etkin bir araç olarak kullanmalar› ve ‹nternet altyap›s›n›n güçlendirilerek KOB‹’ler taraf›ndan yo¤un kullan›m›
sa¤lanmal›d›r. Bu konuda taraflar›n (KOB‹,
üretici, STK, piyasa düzenleyici) üzerine
düflenleri yapmalar› gereklidir. Yerli yaz›l›m
üreticilerine Teknoparklarda olmasalar da
ayn› destekler sa¤lanmal›d›r.
23) KOB‹’lerin ihracat ve rekabet güçlerinin gelifltirilmesi amac›yla KOB‹’ler aras› iflbirli¤i ve kümeleme sistemlerinin gelifltirilmesi sa¤lanmal›d›r. Ülkelerce karfl›l›kl› anlaflmas› yap›lan efllefltirme merkezi say›s›
art›r›lmal› ve efllefltirme merkezleri KOB‹’lere yurtd›fl›na aç›lmada etkili bir araç olarak
sunulmal›d›r.
24) Ülke ekonomisinin rekabet edebilmesi
için çok önemli bir misyon sahibi olan KOB‹’leri ana sanayi taraf›ndan desteklenmelerini sa¤layacak özendirici önlemler al›nmal›d›r.
25) Serbest bölgelerin yat›r›mc› aç›s›ndan
yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi
için mevcut sorunlar giderilmelidir.
26) KOB‹’lere stratejik planlama yetene¤i
kazand›r›labilmesi için, ilgili kamu ve sivil
toplum kurulufllar› taraf›ndan gerekli e¤itim
çal›flmalar› yap›lmal›d›r.
Biz; TOBB, KOSGEB ve TÖSYÖV olarak
Zirve sonucunda belirlenen tüm bu önerilerin gerçekleflmesi için gerekli çal›flmalar›n
yap›lmas›n› sa¤layaca¤›z. 3 Ekim’de bafllayacak olan AB müzakere sürecinin sorunsuz yürüyebilmesi için önerilerimizin ilgili
taraflarca benimsenmesi gerekti¤ini
düflünüyoruz.

Hilmi DEVELİ

(TOSYÖV Başkanı)
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Kendim yapar›m daha iyi!!”
Bir hafta içinde kaç kere
kendinizi bu flekilde söylenirken buluyorsunuz? Muhtemelen
olmas› gerekenden daha fazla.
Cevab›n› daha önce de verdi¤iniz sorularla size tekrar geldiklerinde, “dere tepe düz gittik, bir
arpa boyu yol gittik” demekten
kendinizi alam›yor olabilirsiniz.
Ya da “Defalarca uyard›m, de¤iflen bir fley olmuyor” diye eflinize
dert yanm›fl olabilirsiniz. Bir k›s›r
döngü gibi de¤il mi?

“

Gelin önce k›s›r döngünün içinden kendimizi ç›karal›m. Bunu
da defalarca uyarman›n, kendiniz yapmaya kalkman›n k›sacas›
bugüne dek uygulad›¤›n›z çözümlerin bu k›s›r döngüyü yaratt›¤›n› kabul etmekle bafllayal›m.
Denedi¤iniz fleyler sonucu de¤ifltirmedi, öyle de¤il mi? San›r›m
bunu kabul edebilirsiniz. O zaman onlar› yapmay› b›rakmal›s›n›z öncelikle. Ne de olsa hep ayn› fleyi yap›p farkl› sonuç beklemek ç›lg›nl›km›fl!
Yeni bir fley denemeye tam karar vermeden bu makalenin geri
kalan›n› okumaman›z› öneririm.
Bak›fl aç›m›z› de¤ifltirmeye haz›r
ve istekli olmak de¤iflimi bafllatacak fley çünkü. E¤er farkl› bir
yolla çözümün gelebilece¤ine
inanc›n›z zay›fsa, o zaman k›sa
bir süre için, örne¤in bir hafta
süreyle inan›yormufl gibi yap›n
ve bir sonraki paragrafta önerilerimi bu flekilde denemeye koyun.
Nas›lsa her zaman eski inanc›n›za geri dönebilirsiniz.

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹
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Subegüm BULUT

‹mdat! Çal›flanlar›m
Kurallar› ‹zlemiyorlar!
(1)
Evet, de¤iflime haz›r oldu¤umuza göre çözüme geçmenin ilk
ad›m›, çal›flanlar›n kurallar› izlememesinin alt›nda yatan temel
sebepleri anlamak olacak. Bir
düflünelim: Sizin defalarca uyarman›z ama sadece uyarmakla
kalmaman›z çal›flan gözünde ne
anlam ifade ediyor? Kendinizi
onun yerine koymaya çal›fl›n. Ev
sahibiniz size kiray› her ay bafl›nda haz›r etmedi¤iniz için sürekli
uyar›da bulunsa, ancak ay›n ikinci haftas›nda ödedi¤inizde kabul
etse ve eksik yat›rd›¤›n›zda da
sadece en k›sa zamanda tamamlaman›z› beklese ne düflünürsünüz? Kiran›n zaman›nda gönderilmemesinden S‹Z zarar görmedi¤iniz için ayn› fleyi yapmaya
devam etmekte bir sak›nca görmezsiniz de¤il mi? Bu insan do¤as›d›r.
Çal›flanlar›n›z›n koydu¤unuz kurallara uymalar›n› sa¤lamak öncelikle kurallara uymaman›n net
sonuçlar›n›n belirtilmesinden
geçmektedir. Ço¤u ifl sahibi, örne¤in ifle sürekli geç gelen çal›flan› al›r karfl›s›na, bir güzel nutuk çeker, çal›flan da ö¤ütleri ka-

bullenmifl görünür, ancak bir-iki
seferden sonra yine geç gelmeye
bafllar. Ünlü kiflisel geliflim gurusu Anthony Robbins flöyle diyor:
‹nsan›n içgüdüsü ac›dan kaçmak,
zevke koflmakt›r. Öyleyse çal›flan›n›z erken kalkman›n verdi¤i
zorluktan (ac›dan) kaçmaktad›r
ve sizin ona nutuk çekmeniz ona
daha büyük bir ac› vermemektedir. Hatta çal›flanlar flöyle bile
düflünebilmektedir: Bu kadar geç
kald›¤›m halde bana hiçbir yapt›r›m uygulanmad›¤›na göre demek ki ben bu flirkette vazgeçilmezim!
Bu durumda yapman›z gereken
fleyi anlad›n›z: Erken kalkman›n
verdi¤i ac›dan daha büyük bir ac›
verecek bir yapt›r›m ile karfl›s›na
ç›kmal›s›n›z. Mesela iflini kaybetmek gibi, maafl›ndan kesmek gibi, veya onun geç gelmesi size
maddi veya manevi ne gibi zararlara sebep oluyorsa onlarla
uyumlu baflka bir yapt›r›m. Bu
yapt›r›m› aç›klamal› ve gerekti¤inde de mutlaka uygulamal›s›n›z. Büyük flirketlerin büyük olmas›n›n bafll›ca sebeplerinden biri s›k› bir disipline sahip olmalar›d›r.

Biz Özgür Kaflifler’de, E-Myth
stili yöneticilikten bahsederken
“Mükemmellik ve Sebat” en çok
üzerinde durdu¤umuz özelliklerden biridir. Makul olmak, ancak
verdi¤iniz kararlardan ve koydu¤unuz kurallardan taviz vermemek. Böyle yapmad›¤›n›z takdirde, çal›flanlar›n›z›n size duydu¤u
inanç zay›flayacak ve görev yapmaman›n uygun oldu¤u mesaj›
verilecektir.
Michael Gerber, Giriflimcilik
Tutkusu kitab›nda “Kimseye hiçbirfley yapt›ramazs›n›z. Yapman›n yapmamaktan daha önemli
oldu¤unu düflünecekleri bir ortam yaratmak zorundas›n›z” diyor. Sadece telkin ederek bu ortam› sa¤layamayaca¤›n›z art›k
aç›kça ortaya ç›kt› san›r›m. Bunu
yerine göre “havuç” veya “sopa”
kullanmay› düflünmelisiniz. (Yapt›r›mlar› uygulama konusundaki
çekingenli¤iniz, çal›flan›n›z› kaybetme korkunuzdan kaynaklan›yorsa, www.ozgurkasifler.com’a
giderek bu köflede Nisan ay›nda
yay›nlanan makalemi okuyabilirsiniz: “Do¤ru ‹nsanlar› ‹fle almada Befl Ad›m”)
Yöneticilerin dikkat etmesi gereken konulardan biri de tutarl›l›kt›r. Çal›flanlar›n›z›n istikrarl› bir
flekilde kurallar› izlemesini istiyorsan›z önce siz her halinizle istikrarl› olmal›s›n›z. Ayd›nlanm›fl
ifl sahiplerinin kurdu¤u iflletmelerde kurallar gün be gün de¤iflmez. Bugün sizin için kabul edilebilir olan bir fley yar›n büyük
bir hata muamelesi görüyorsa

TOBB Baflkan›’ndan
KOB‹’ler için vergi önerisi
Hisarc›kl›o¤lu, KOB‹'lerin geliflimine katk› sa¤lamak üzere Kurumlar Vergisi'nde 1 milyon
YTL'ye kadar olan matrah›n yüzde 15, aflan
k›sm›n yüzde 30 oran›nda vergilendirilmesini önerirken, 3 y›lda vergi oranlar›n›n 2009
y›l›nda yüzde 15'lik tek oranl› Kurumlar Vergisi'ne geçilmesini istedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, KOB‹'lerin geliflimine katk›
sa¤lamak üzere kurumlar vergisinde
kademeli bir uygulamaya geçilmesini
istedi.
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'nde yapt›¤› konuflmada, TOBB olarak Vergi Konseyi'nin aktif bir flekilde çal›flmas›na öncülük ettiklerini söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, ekonominin dinamik
unsuru olan KOB‹’lerin geliflimine katk›da bulunmak üzere kurumlar vergisinde kademeli bir uygulamaya geçilmesini önererek, 1 milyon YTL'ye kadar olan matrah›n yüzde 15, aflan k›sm›n ise yüzde 30 oran›nda vergilendirilmesini istedi.
‹zleyen 3 y›lda da vergi oranlar›n›n
her y›l 5'er puan azalt›lmas›n› isteyen
Hisarc›kl›o¤lu, 2009 y›l›nda yüzde
15'lik tek oranl› Kurumlar Vergisi'ne
geçilmesini teklif ettiklerini
söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, vergi yükünün son iki
y›lda azalt›ld›¤›n›, ancak AB ülkeleriyle rekabeti engelleyecek düzeyde
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yüksek oldu¤unu vurgulayarak, bu
nedenle hem kay›td›fl›l›¤›n artt›¤›n›
hem de vergi yükünün s›n›rl› say›da
mükellefin üzerine y›k›ld›¤›n› ifade etti.

“Bafltan Yaz›lm›fl Vergi
Sistemi ‹stiyoruz”
Modern bir anlay›flla bafltan yaz›lm›fl
yeni bir vergi sistemi görmek istediklerini belirten Hisarc›kl›o¤lu, vergi rejiminin basit olmas›n› ve mükellefe velinimet olarak bakmas›n› istediklerini ifade etti.
Baflta iflsizlik olmak üzere, ekonomideki tüm sorunlar›n çözümünün özel
sektörde oldu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, “Yeter ki devletimiz istihdam
ve ifl ortam›n›n önündeki engelleri kald›rs›n, kamu idaresinde bir zihniyet
de¤iflimi bafllats›n ve istihdam›
cezaland›rmak yerine ödüllendiren bir
anlay›fl› benimsesin” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, sosyal güvenlik reformunu iyi niyetli bir giriflim olarak gördüklerini ve öncelikli olarak ekim ay›
içinde yasalaflmas›n› beklediklerini
kaydetti.

bu, çal›flanlarda flaflk›nl›k yarat›r.
‹nsanlar› politik olmaya, duymak
istedi¤inizi söylemeye çal›flmaya
yöneltir. Siz varken ifller iyi gider,
siz seyahatteyken ihmalkarl›k artar.
Yine döndük dolaflt›k size geldik.
Evet maalesef, iflletmenizde yap›lan veya yap›lmayan herfleyde,
herkes sizi örnek al›yor. ‹flte liderlik sorumluluklar›ndan biri. ‹yi
haber flu: Siz daha iyi bir yönetici oldu¤unuzda çal›flanlar›n›z da
daha iyi performans göstermeye
bafllamaktad›r!
Çok çeflitli sektörlerden ifl sahipleriyle çal›flmam› içeren 8 y›ll›k
E-Myth tecrübem hemen her zaman bunun do¤ru oldu¤unu bana gösterdi. De¤iflim sizinle bafll›yor. Yani güç sizde!
Çok sevdi¤im bir sözle bitirmek
istiyorum: Lideri aslan olan koyunlar, lideri koyun olan aslanlar›
herzaman yener!
Gelecek ay, çal›flanlar›n›z›n kurallar› izlemesini sa¤laman›n di¤er bir yolundan söz edece¤im.
Sorular›n›z/yorumlar›n›z için her
zaman oldu¤u gibi e-posta adresim:
subegum@ozgurkasifler.com
Benimle yaz›flmalar›n›zda, ifl sahibi mi yoksa profesyonel yönetici mi oldu¤unuzu bildirirseniz
sizi daha iyi yönlendirebilirim.
Subegüm Bulut
www.ozgurkasifler.com

OSB kendi
stand›
ile fuarlarda

ap›-Endüstri Merkezi, 2125 Eylül 2005 tarihleri aras›nda 18. kez düzenlenen
Uluslararas› Yap› 2005 Ankara
Fuar› yap› profesyonelleri için
önemli bir buluflma noktas› oluflturdu.

Y

Yap›-Endüstri
Merkezi'nin
‹stanbul'dan
sonra düzenledi¤i ikinci
büyük fuar›
oluflturan YAPI Ankara Fuar›, Alt›npark
Expo Center Fuar alan›nda,
üretici firmalara, meslek odalar›na, üniversitelerin mimarl›k, mühendislik ve güzel sanatlar bölümlerine, derneklere, kamu kurulufllar›na ve sektör yay›nlar›na

ev sahipli¤i yapt›. Fuara sponsor kurulufl olarak katk› sa¤layan OST‹M, OSB tan›t›m stand› ile kat›ld›.
Ostim ayr›ca, 27- 30 Eylül’de
Milli Savunma Bakanl›¤› himayesinde Türk Silahl› Kuvvetleri Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
taraf›ndan
düzenlenen
IDEF’05 7nci Uluslararas›
Savunma Sanayi Fuar›’na ve
EMO Fuarc›l›k taraf›ndan organize edilen ANKATEK 2005
fuar›na da kat›ld›.

Türkiye ulusal zenginlikte 22’nci s›rada
ünya Bankas›, 118 ülkenin
zenginli¤ini araflt›rd›. Do¤al
kaynaklar, üretilmifl sermaye,
kent topra¤›, maddi olmayan sermaye gibi veriler esas alarak yap›lan hesaplamayla Türkiye'nin toplam ulusal zenginli¤i 3 trilyon 266
milyar dolar, kifli bafl›na zenginli¤i
ise 47 bin 859 dolar olarak hesapland›.
Dünya Bankas› taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre Türkiye toplam zenginlikte 22'nci, kifli bafl›na
zenginlikte ise 46'nc› oldu. Do¤al
kaynaklar, ekilebilir alanlar, ormanlar, üretilmifl sermaye, kent topra¤›
ve maddi olmayan sermaye gibi
verilerle yap›lan ulusal zenginlik
hesaplamas›nda Türkiye toplam 3
trilyon 266 milyar dolarla 118 ülke
aras›nda 22'nci, kifli bafl›na düflen
zenginlikte ise 47 bin 859 dolarla
46'nc› oldu.
Dünya Bankas›, yeni bir bin y›la
girerken ülkelerin zenginli¤inin ne-

D

reden kaynakland›¤›n› araflt›rd›.
"Ülkelerin Zenginli¤i Nereden Kaynaklan›yor" bafll›¤›yla yay›mlanan
araflt›rmada, yüzeyin hemen alt›ndaki toprak, orman, orman d›fl›
alanlar, korunan alanlar, ekilen tar›m alanlar›, çay›r- otlak ve meralar
do¤al zenginlik olarak kabul edildi
ve her ülke için
bu do¤al zenginli¤in kifli bafl›na
düflen k›sm› hesapland›.
Ülkelerin sanayisi ve di¤er varl›klar›yla kentsel alanlar "üretilmifl
zenginlik" olarak esas al›n›rken,
bunlar›n d›fl›nda bir de her ülke için
maddi olmayan zenginlik ölçümü
yap›ld›.
Araflt›rmada Türkiye'de kifli bafl›na düflen do¤al zenginlik 3 bin 504
dolar olarak hesaplan›rken, üretilmifl sermaye 8 bin 580 dolar, maddi olmayan sermaye ise 35 bin 774
dolar olarak belirlendi. Türkiye'nin
kifli bafl›na düflen toplam zenginli¤i
47 bin 859 dolar olarak hesapland›.

Buna göre Türkiye'nin toplam varl›¤›na Dünya Bankas› 3 trilyon 226.7
milyar dolarl›k bir de¤er biçti.
Yeni bir bin y›la girerken ülkelerin
zenginli¤inin bir portresini ç›karmak
amac›yla yap›ld›¤› belirtilen araflt›rman›n, "do¤al kaynaklar›n toplam
zenginlikte önemli bir pay› bulundu¤uve bu pay›n üretilmifl sermayeden daha yüksek oldu¤una yönelik
kilit bir mesaj verdi¤i" ifade edildi.
Bundan do¤al kaynaklar›n
yönetiminin kalk›nma stratejilerinin
kilit bir parças› olmas›gerekti¤i
sonucunun ç›kar›ld›¤› ifade edilen
raporda, yoksul ülkelerdeki do¤al
zenginli¤in yap›s›n›n tar›m topraklar›n›n kalk›nmadaki büyük rolüne
vurgu yapt›¤› ifade edildi. Ancak
yeralt› varl›klar› ve orman varl›klar›n›n da do¤al zenginli¤in yüzde
25'ini oluflturdu¤u anlat›ld›.
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2005 y›l› fuar takviminde de¤ifliklik var
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, 2005 y›l› fuar takviminde de¤ifliklik yapt›. Buna göre, ekim, kas›m ve aral›k aylar›na toplam 26 fuar eklenirken, baz› fuarlar iptal edildi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin 2005
y›l›na iliflkin fuar takviminin son üç ay›nda
de¤ifliklik yap›ld›. De¤ifliklikle, ekim, kas›m
ve aral›k aylar›nda düzenlenmek üzere takvime
toplam 26 fuar eklenirken, ayn› aylarda daha önceden yap›lmas› öngörülen baz› fuarlar iptal edildi.
TOBB'un yapt›¤› de¤ifliklik do¤rultusunda, ekim,
kas›m ve aral›k aylar›nda takvime eklenen yeni
fuarlar, bafllang›ç tarihleri ve düzenlendikleri iller
flöyle:
“12. Van ‹pek Yolu Fuar› (1 Ekim, Van); Tekno
Outlet Müzik ve Ev Elektroni¤i Fuar›(8 Ekim, ‹stanbul); Erzurum Kitap Kültür Sanat Fuar› (12
Ekim, Erzurum); MBA Yurtd›fl› E¤itim Fuar› (29
Ekim, ‹stanbul); Ankara Sanat ve El Sanatlar›
Fuar› (29 Ekim, Ankara); Bayim Olur musun? 1.
Organize Ticaret Fuar› (10 Kas›m, ‹stanbul);
Göller Bölgesi-Yayla fiartlar›nda Tar›m ve Hayvanc›l›k Sempozyumu ve Fuar› (11 Kas›m, Isparta); ‹stanbul Sanat ve El Sanatlar› Fuar› (12
Kas›m, ‹stanbul); Avustralya Yurtd›fl› E¤itim Fuar› (13 Kas›m, ‹stanbul); Madoyap Do¤algaz Is›tma So¤utma Sistemleri Fuar› (16 Kas›m, Mani-

sa); Akare Yurtd›fl› E¤itim Fuar› (17 Kas›m, Ankara); KE‹ Yap› ve Do¤algaz Fuar› (17 Kas›m, Samsun); Yurtd›fl› E¤itim Fuar› (19 Kas›m, ‹stanbul); ‹slam Ülkeleri Turizm Fuar› (24 Kas›m, ‹stanbul);
Spor Sa¤l›k Show 2005 Fuar› (24 Kas›m, ‹stanbul); Müzik Show 2005 Fuar› (24 Kas›m, ‹stanbul);
‹nviso Yaflam› Konforlu Yaflamak Mobilya Fuar›
(24 Kas›m, Antalya); TUS‹D 2005 Otel Restoran
Gastronomi Fuar› (30 Kas›m, ‹stanbul); Temizlik
Hijyen 2005 Fuar› (1 Aral›k, ‹stanbul); Artistanbul
2005 Uluslar aras› Ça¤dafl Sanat Buluflmas› Fuar›
(7 Aral›k, ‹stanbul); Expotrans Kombine Tafl›mac›l›k Lojistik Fuar› (8 Aral›k, ‹stanbul); Catering 2005
Fuar› (8 Aral›k, ‹stanbul); Yeni Y›l Pazar› Yeni Y›la
Merhaba Fuar› (9 Aral›k, Ankara); 25. Uluslar aras›
‹stanbul Boat Show Fuar› (16 Aral›k, ‹stanbul);
‹kinci El Oto Fuar› (16 Aral›k, ‹stanbul); Alt›npark
Y›lbafl› Hediyelik Eflya Fuar› (24 Aral›k, Ankara)"
TOBB'un takviminde ipta edilen fuarlar ise flunlar:
"Fasad 2005 Cephe Giydirme Sistemleri Fuar›;
Idex 2005 A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Fuar›; Hammadde
Kimyasal ve Yard›mc› Ürünler Fuar›; Photo Show
2005 Fuar›; Spor Sa¤l›k Show 2005 Fuar›; Müzik
Show 2005 Fuar›.”

T

Vergi Konseyi Baflkan›: yasalar yeniden yaz›ls›n
• Vergi Konseyi V
Baflkan› Mustafa Uysal,
gelecek dönemler aç›s›ndan beklentileri karfl›layacak vergi
sisteminde
düzeltilmesi
gereken
temel özellikler oldu¤unu
söyledi.

ergi Konseyi Baflkan› Uysal,
kay›t d›fl›l›¤›n önlenmesini,
vergi oranlar›n›n di¤er ülkelerdeki oranlar dikkate al›narak
gözden geçirilmesini, akaryak›t,
enerji ve iletiflim vergilerinin maliyetler üzerindeki rekabet bozucu
etkilerinin kald›r›lmas›n› istedi.
Uysal, küreselleflmenin vergi sisteminde yol açt›¤› de¤iflimlere dikkat çekti.
Küreselleflmeye ba¤l› olarak baflta katma de¤er vergisi olmak üzere dolayl› vergilerin hem önemi
hem de pay›n›n daha da fazla artt›¤›n› kaydeden Uysal, “Özel tüketim vergileri de toplum sa¤l›¤›n›,
çevreyi olumsuz etkileyen, negatif
d›flsall›klar›n vergilendirilmesi aç›s›ndan yine dolayl› vergiler aras›nda önemli yer tutmaktad›r” dedi.
Uysal, yabanc› sermaye yat›r›m-

Teknoparklar
Veli Sar›toprak
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflkan›

Ankara’daki
teknokentler
Hacettepe Teknokent:
Baflkent Ankara’da Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsünde 10 Ocak 2003 tarihinde kurulan Hacettepe Üniverestesi
Teknoloji Gelifltirme Bölgesi; (Hacettepe Teknokent) teknolojik bilgi üretmek,
üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik
gelifltirmek, ürün kalitesini ve standard›n›
yükseltmek, verimlili¤i art›rmak, maliyetleri
düflürmek ve en önemlisi teknolojik bilgiyi
ticarilefltirmek amac›yla çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rarak sürdürmektedir.

lar›n›n da di¤er faktörler yan›nda
vergi oranlar› daha düflük olan ülkeleri tercih ettiklerini an›msatt›
Ekonomide kal›c› istikrar›n sa¤lanmas›n›n vergi sisteminde de
kal›c›, öngörülebilir, içinde yaflanabilir bir ortam›n da sa¤lanmas›n› zorunlu k›ld›¤›na iflaret ederek,
bu amaçla vergi yasalar›n›n tümüyle yeniden yaz›lmas› konusunun Maliye Bakanl›¤›'n›n öncelikli
hedefi oldu¤unu ve bu konuda
önemli çal›flmalar yürütüldü¤ünü
anlatt›.
Uysal, gelecek dönemler aç›s›ndan beklentileri karfl›layacak vergi
sisteminin temel özelliklerini ise
flöyle s›ralad›:
• Kay›td›fl› ekonominin önlenmesi
konusunda tüm kurum ve kurulufllar iflbirli¤i ve eflgüdüm içinde çal›flmal›d›r.

Hacettepe Teknokent’i
ortaklar›;
• Hacettepe üniversitesi
• Ankara üniversitesi
• Hacettepe hastanesi vakf›
• Hacettepe e¤itim araflt›rma
ve hizmet vakf›
• Hacettepe üniversitesi mühendislik fakültesi vakf›
• Hacettepe bilim merkezi
derne¤i
• Gama A.fi, Hacettepe Teknokent A.fi.’yi yönetmekte
ve iflletmektedirler.

Beytepe kampüsünde kurulan Hacettepe Üniversitesi
teknoloji gelifltirme bölgesinin yöre ve ülke
ekonomisine yapt›¤› katk›n›n çok büyük
olaca¤› aç›kt›r. ‹ki büyük üniversitenin (Ankara ve Hacettepe) akademik olanaklar›n›n
ve birimlerinin piyasa güçleri taraf›ndan
desteklenmesi ile pek çok teknolojik yenilik ve ürün ortaya ç›kar›lmaktad›r. Hacettepe Teknokent, Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampusunda toplam 2.122.792
metrekare yüzey alanl› iki bölüm halinde
kurulmufltur. 3000 metrekare alan üzerin-

• Kay›td›fl›l›¤›n en çok kay›td›fl›
çal›flanlara verdi¤i konusunda
mükellefler bilinçlendirilmelidir.
• Kay›td›fl› ekonomin önlenmesine paralel olarak vergi oranlar› düflürülmeli.
• BASEL II düzenlemeleri özellikle KOB‹ 'lere kay›tl› ekonomiye
geçiflini zorunlu hale getirecektir.

Vergi oranlar›na
iliflkin talepler
Mustafa Uysal, bütçe olanaklar›n›n elvermesi ölçüsünde vergi
oranlar›n›n düflürülmesinde öncelikler dikkate al›nd›¤›nda, kurumlar
vergisinin rakip ülkelerde yüzde
15-20 aras›nda oldu¤unun, istihdam üzerindeki vergi ve sosyal
güvenlik yüklerinin makul ölçülere
çekilmesi gerekti¤ini kaydetti. Uysal'›n di¤er önerileri ise flunlar:

de 4.500 metrekare ofis alanl› birinci idare
binas›, içinde bulundu¤umuz bu aylar içinde tamamlanarak hizmete aç›lacakt›r.
‹kinci hizmet binas› 14000 metrekare toplam alana sahip olacak ve 2007 de hizmete girecektir. Ayr›ca telekomünikasyon kurumunun 2760 metrekarelik alan üzerine
kurdu¤u piyasa gözetimi laboratuar› faaliyete bafllam›flt›r. Keza bu aylar içinde
KOSGEB Hacettepe teknoloji gelifltirme
merkezi (TEKMER) çal›flmalar›na bafllamak
üzeredir. TEKMER’de 30 civar›nda küçük
ve orta ölçekli iflletme yer alm›flt›r. Yine
teknokent içinde Otomotiv Mühendisli¤i
Araflt›rma ve Tasar›m Laboratuar› kurma
çal›flmalar› da devam etmektedir.
fiu anda Hacettepe Teknokent’te 24 firma
faaliyet göstermekte olup, 83’ü AR-GE
personeli olmak üzere toplam 101 kifliye
istihdam sa¤lanm›flt›r. ‹ki ayr› idare binas›n›n hizmete al›nmas›yla önümüzdeki 1-2
y›l içinde teknokentte en az 10 firma faaliyette bulunacak, personel say›s› da 300’e
ç›kacakt›r. Hacettepe Teknokent bünyesinde eylül 2005 itibar›yla faaliyet gösteren
firmalar›n sektörlere göre da¤›l›m› da afla¤›da gösterilmifltir.

• Akaryak›t, enerji ve iletiflim vergilerinin maliyetler üzerindeki rekabeti bozucu etkisi kald›r›lmal›d›r.
• Bankac›l›k üzerindeki BSMV ve
KKDF arac›l›k yükleri esasen
verimli olmayan mali piyasalar›n
yurtd›fl›na tafl›nmas›n ayol açmaktad›r. Bu nedenle bu vergiler
kald›r›lmal›d›r.
• Vergi oranlar›nda art›r›lan
tarifeler yumuflat›larak zaman
içerisinde düz oranl› tarifelere
geçilmelidir.
• S›kça yap›lan de¤ifliklikler
nedeniyle karmafl›k hale gelen
vergi sisteminin basit, anlafl›labilir,
gelecek aç›s›ndan öngörülebilir bir
yap›ya kavuflturulmas› ve bu
amaçla yeniden yaz›lmas› da
önemli hedefler aras›nda yer almaktad›r.”

SEKTÖR
F‹RMA SAYISI
¸ Biliflim Teknolojileri
14
(Enformasyon Yaz›l›m)
¸ Elektrik,Elektronik,Elektromanyetik 3
¸ T›p Teknolojileri
1
3
¸ Medikal-Biyomedikal
¸ Çevre
1
¸ G›da
1
¸ Kimya
1
Toplam
24
Hacettepe Teknokent’ten istifade etmek isteyen giriflimciler Hacettepe Teknokent
A.fi.’den alacaklar› ruhsat ve izinlerle
faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Hacettepe
tekonoket her türlü teknik ve mali imkanlar›
ile tüm yerli ve yabanc› giriflimcilere aç›kt›r.

‹letiflim bilgileri: Teknokent A.fi.’nin
baflar›l› Genel Müdürü ve yak›n dostumuz
‹lyas Y›lmazy›ld›z tüm giriflimcilere her türlü deste¤i ver mekte ve kap›s› her an
KOB‹’lere aç›kt›r.
Telefonlar: 0312. 2977162- 2977163
Faks:
0312. 29771 63
e-posta: ilyas@hacettepe.edu.tr
Web: www.hacettepeteknokent.com.tr
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Serdengeçti: Param›z itibar kazand›
Merkez Bankas› Baflkan› Serdengeçti, YTL'ye geçiflle birlikte Türk paras›n›n 6 s›f›rs›z ifade edilen kurlar
sayesinde di¤er paralarla karfl›laflt›r›labilir ve de¤eri anlafl›labilir, uluslararas› piyasalarda geçerlili¤i olan ve ifllemlere konu olabilen itibarl› bir para haline geldi¤ini bildirdi.
abanc› bir merkez bankas›n›n y›llar sonra ilk kez Türkiye'de Merkez Bankas›'nda
YTL ödemeleri gerçeklefltirmek
amac›yla vadesiz mevduat hesab›
açt›rd›¤›n› belirten
Merkez Bankas› Baflkan› Serdengeçti, “Türk paras›n›n itibar›
yükselmektedir" dedi.
Serdengeçti, Devlet Bakan› Ali
Babacan'la birlikte düzenledikleri
bas›n toplant›s›nda, YTL'nin yerli
ve yabanc› yat›r›mc›lar›n Türkiye
ile ilgili de¤erlendirmelerini etkiledi¤ini ve geçmiflteki bol s›f›rlar›n yaratt›¤› olumsuz imaj› ortadan kald›rd›¤›n› bildirdi. Serdengeçti, vadeleri 2-10 y›l aras›nda de¤iflen
YTL tahvillerin uluslararas› piyasalarda talep gördü¤ünü, bunun borç
yönetimi bak›m›ndan yeni bir f›rsat
oluflturdu¤unu söyledi.

Y

YTL ENFLASYONA
NEDEN OLMADI
Merkez Bankas› Baflkan› Süreyya Serdengeçti, YTL operasyonunun, iddia edildi¤i gibi yuvarlama
etkisi nedeniyle enflasyona neden
olmad›¤›n› bildirdi.
Serdengeçti, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'n›n Ankara'da YTL'ye

geçiflte yapt›¤› bir araflt›rmayla 79
firmada 1867 ürünün incelendi¤ini
ve bu ürünlerin 186's›n›n fiyat›nda
düflüfl, 185'inde art›fl, 1.496's›n›n
fiyat›nda ise de¤ifliklik olmad›¤›n›n
tespit edildi¤ini aç›klad›.
Türk Liras›'na Dönüfl 2006'dan
Sonraki Bir Tarihte Serdengeçti,
YTL Geçifl Operasyonu’nun i kinci
aflamas›n›n ise 2006 y›l›nda de¤il,
2006 y›l›ndan sonraki bir tarihte
yap›laca¤›n› ve bu aflamada Bakanlar Kurulu
karar›yla "Türk
Liras›" ibaresinin bafl›na konulan “Yeni” ibaresi kald›r›larak
tekrar TL'ye dönülece¤ini anlatt›. Serdengeçti,
“Ancak banknot
üretimi ve di¤er
yap›lmas› gereken ifllemler için
çok önceden ve
ideal planlama
yap›labilmesini
teminen bu karar›n uygulama-

ya geçmeden 2-3 y›l önce al›nmas›nda yarar bulunuyor” dedi.
2006'da Sadece YTL Olacak
Serdengeçti, TL banknot ve madeni paralar›n 2005 sonunda tedavülden kald›r›laca¤›n› hat›rlatarak
yeni y›lla birlikte sadece YTL ve
yeni Kurufllar›n kullan›laca¤›n› bütün ödemelerin sadece YTL ile yap›laca¤›n› bildirdi. Elde kalan TL
banknot ve madeni paralar›n de¤ifltirilmesi için aral›k ay›n›n bek-

lenmemesini isteyen Serdengeçti,
özellikle madeni paralar›n flimdiden de¤ifltirilmesini önerdi.
2006'dan itibaren TL banknotlar›n 10 y›l, madeni paralar›n ise bir
y›l boyunca Merkez Bankas› ve Ziraat Bankas› flubeleri taraf›ndan
de¤ifltirilece¤ini belirten Serdengeçti, 2006 ve sonras›yla ilgili
olarak flu bilgileri verdi:
-1 Ocak 2006'dan itibaren ödeme
emirleri, k›ymetli evraklar, sözleflmeler ve di¤er tüm belgeler

sadece YTL üzerinden düzenlenecektir.
-TL üzerinden düzenlenen belgelerin bu y›l sonuna kadar YTL'ye
dönüfltürülmesi halinde bu ifllemler her türlü vergi, resim, harç ve
di¤er yükümlülüklerden muaft›r.
-1 Ocak 2006'tan itibaren tarife
ve etiketlerde çift fiyat gösterilmesi
zorunlu de¤ildir. Fiyatlar›n sadece
YTL olarak gösterilmesi yeterli
olacakt›r.

Turqual›ty
projesine 12 milyon
dolarl›k destek
‹ H RA C A T Ç I birliklerinin TURQUALITY (R) Projesi'nin ihracata destek sistemi haline getirebilmesi ve
bu sistemin iletiflim stratejisinin
uygulanmas›na yönelik harcamalar›n›n 12 milyon dolara kadar olan
k›sm› DF‹F'ten karfl›lanacak.
hracatç› birliklerinin, Türk ürünlerinin yurt d›fl›nda
markalaflmas›n› sa¤lamak amac›yla uygulanan
TURQUALITY(R) Projesi'nin ihracata destek sistemi haline getirilmesi ve sistemin iletiflim stratejisinin
uygulanabilmesi amac›yla gerçeklefltirece¤i harcamalar›n 12 milyon dolara kadar olan k›sm› Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu'ndan karfl›lanacak.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Türk Ürünlerinin Yurt d›fl›nda Markalaflmas› ve Türk Mal› ‹maj›n›n Yerlefltirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakk›nda
Tebli¤'e göre, daha önce sadece ihracatç› birlikleri,
üretici dernekleri, üretici birlikleri, Türkiye'de ticari veya s›nai faaliyette bulunan flirketlerle Türk moda tasar›mc›lar›n›n yurt d›fl› pazarlarda ürünlerinin markalaflmas› amac›yla gerçeklefltirecekleri faaliyetlere iliflkin
giderler ve Turquality Ma¤azalar›n›n aç›lmas› ve/veya
iflletilmesine yönelik y›ll›k harcamalar 350 bin dolara
kadar karfl›lan›yordu.
Yap›lan düzenlemeyle bu tutar 250 bin dolara indirilirken, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan izin verilmesi kayd›yla ‹hracatç› Birliklerinin TURQUALITY(R)
Projesi'nin bir destek sistemi haline getirilebilmesi ve
bu sistemin iletiflim stratejisinin uygulanmas› amac›yla gerçeklefltirece¤i harcamalar›n›n da Destekleme
ve Fiyat ‹stikrar Fonu'ndan karfl›lanmas›na olanak
sa¤land›.

‹
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Dünyadaki yoksul zengin uçurumu 112 kata ç›kt›
Sat›nalma gücü paritesine göre hesaplanan kifli bafl›na gelire göre 66 bin 821 dolarla dünyan›n en zengin ülkesi olan Lüksemburg ile 596 dolarla en yoksul ülkesi olan Malavi aras›ndaki fark 112 kata ulaflt›.
ünyadaki zengin yoksul uçurumu geçen y›la göre biraz daha büyüyerek bu y›l 112 kata ulaflt›. IMF'nin ülkelerin sat›nalma
gücü paritesine göre kifli bafl›na gelirleriyle ilgili verileri,
kifli bafl›na geliri 66 bin 821
dolarla en yüksek ülke olan
Lüksemburg ile 596 dolarla
en düflük gelire sahip ülke
Malavi aras›nda 2004 y›l›nda
111.7 kat olan fark bu y›l
112.1 kata kadar yükseldi.
Türkiye 177 ülke aras›nda 7
bin 958 dolarla 74'üncü s›rada yer ald›. Türkiye ile en
zengin Lüksembourg aras›nda 8.3 katl›k bir gelir fark›
olufltu. En düflük gelire sahip

D

KOSGEB’in 43 bini aflk›n
KOB‹ üzerinde yapt›¤› ankete göre, firmalar›n büyük ço¤unlu¤u, müflteri say›s›, rekabet gücü ve üretim
miktar›n›n artt›¤›n› belirterek, yeni yat›r›m
yapmay› düflündü¤ünü bildirdi.

Malavi ile Türkiye aras›nda
ise Türkiye lehine 13 katl›k
bir fark olufltu.
Ancak Türkiye'de kifli bafl›na
düflen gelir 9 bin 388 dolar
olan dünya ortalamas›n›n ise
oldukça alt›nda kald›.
Sat›nalma gücü paritesine
göre kifli bafl›na düflen gelirde Lüksemburg'u 41 bin 941
dolarla Norveç ve 41 bin 571
dolarla ABD izledi. ‹rlanda 40
bin dolara yükselen kifli bafl›na gelirle dördüncü s›rada
yer ald›. Bu ülkeleri 35 bin
686 dolarla ‹zlanda, 37 bin
718 dolarla Danimarka ve 34
bin 450 dolarla Kanada izliyor. ‹lk 10 içerisinde 33 bin
168 dolarla ‹sviçre ve 32 bin

802 dolarla Avusturya ve 32
bin 292 dolarla Hong Kong
yer ald›.
En yüksek kifli bafl›na gelire
sahip olan ilk 10 ülkenin sat›n alma gücü paritesine göre
toplam milli geliri 14 katrilyon
766 milyar dolar olarak hesapland›. Dünya nüfusunun
sadece yüzde 5.7'sini bar›nd›ran söz konusu 10 ülke 59
katrilyon 563 milyar dolar
olan dünya GSY‹H'sinden
yüzde 25 oran›nda bir pay ald›lar. Dünya nüfusunun yüzde 94.3'ünü bar›nd›ran geri
kalan 167 ülkenin dünya
GSY‹H'si içerisindeki pay› ise
yüzde 75 düzeyinde kald›.
‹lk 10 ülke de dahil kifli bafl›-

na düflen geliri 20 bin dolar›n
üzerinde toplam 29 ülke bulunuyor. Japonya, Avusturalya, Belçika, Finlandiya, Hollanda. ‹ngiltere, Almanya,
Katar, ‹sveç, ‹talya, Fransa,
Singapur, Tayvan, Yeni Zelanda, Burunei, ‹spanya, Hollanda, Birleflik Arap Emirlikleri, ‹srail, Kore, Slovenya, Yunanistan, Güney K›br›s ve
Malta'n›n içerisinde yer ald›¤›
söz konusu 29 ülke dünya
nüfusunun yüzde 14.3'ünü
bar›nd›r›rken, dünya GSY‹H'
sinden ise yüzde 51.5 pay
al›yor.

KOB‹’ler yat›r›ma haz›r
üçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n (KOSGEB)
Türkiye genelinde 43 bin 642 küçük
ve orta büyüklükteki iflletmeye uygulad›¤› anketin sonuçlar›, firmalar›n
büyük ço¤unlu¤unun yeni yat›r›m
yapmay› düflündü¤ünü ortaya koydu. KOSGEB'in Internet sitesinde yay›nlanan saha çal›flmas› raporlar›ndan derlenen bilgilere göre, görüflme
yap›lan KOB‹'lerin büyük ço¤unlu¤u,

K

üretim, sat›fl, müflteri say›s› ve rekabet gücünün art›fl gösterdi¤ini kaydetti. Kurumun sunulan teflviklerden
yararlanacak flirketlerin yap›s› hakk›nda bilgi almak amac›yla yapt›¤›
araflt›rma, illerin sanayi profilini de
ortaya koydu. ‹stanbul'da 12 bin 270,
Ankara'da 3 bin 968, Bursa'da 4 bin
478, ‹zmir'de 2 bin 468, Gaziantep'te
2 bin 40, Konya'da bin 639 firma
üzerinde yap›lan ankete cevap veren
firmalara, kurucular›n yafllar›ndan ih-

racat yapamama sebeplerine kadar
60 konuda soru yöneltildi. “Yeni yat›r›m yapmay› düflünüyor musunuz?”
sorusuna Gaziantep’te yüzde 85,
Konya’da yüzde 82, ‹zmir’de yüzde
75, ‹stanbul ve Ankara’da yüzde 74
ve Bursa’da yüzde 62 “evet” cevab›
geldi. Ancak firmalar›n büyük ço¤unlu¤u yat›r›m için ek finansmana ihtiyaç duydu¤unu kaydetti.

Kârl›l›k ve ihracat duraklad›
Performansla ilgili sorulara cevap

veren KOB‹'ler, karl›l›k ve ihracat oran›nda duraklamaya dikkat çektiler.
“Karl›l›¤›m azal›yor” diyen firma temsilcisi oran› ortalama yüzde 35 oran›nda gerçekleflirken, ortalama yüzde 34'ü 'dura¤an' cevab›n› verdi. ‹hracatta da verilen yan›tlar›n ortalama
yüzde 48'i 'dura¤an seyretti¤i' yönünde oldu. ‹zmir'deki firmalar›n yüzde
47 ve ‹stanbul'dakilerin yüzde 46's›
ihracatlar›n›n artt›¤›n› belirttiler.
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‹hracat›n yüzde 88’ini 9 il yapt›
Temmuz sonu itibariyle y›ll›k bazda 9 il 1 milyar dolarl›k ihracat s›n›r›n› aflt›. 9 il, y›ll›k bazda 60 milyar 481.1 milyon dolarla toplam ihracat›n yaklafl›k yüzde 88'inigerçeklefltirdi.
emmuz sonu itibariyle y›ll›k
bazda 9 il 1 milyar dolarl›k
ihracat s›n›r›n› aflarak 60
milyar 481.1 milyon dolarla toplam
ihracat›n yaklafl›k yüzde 88'ini gerçeklefltirdi.
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Türkiye'nin bu y›l›n ocak-temmuz dönemine iliflkin iller itibariyle ihracat

T

y›ll›k bazda 38 milyar 831.1 milyon
dolarla toplam ihracat›n yüzde
56.3'ünü gerçeklefltirdi. ‹stanbul'u
5 milyar 541.5 milyon dolarla Bursa, 4 milyar 359.1 milyon dolarla
da ‹zmir izledi. Temmuz sonu itibariyle y›ll›k bazda Kocaeli 2 milyar
680 milyon dolar, Sakarya 2 milyar
537.6 milyar dolar, Ankara 2 milyar
430.1 milyar dolar,
Gaziantep 1 milyar
577 milyon dolar, Denizli 1 milyar 310.1
milyon dolar ve Adakadrosuyla kalite ve hiz- na 1 milyar 214.5 milyar dolarl›k ihracat
metinden ödün vermekyapt›.
sizin faaliyet göstermeyi il- Temmuz sonu itibariy-

verilerini aç›klad›.
Buna göre Türkiye'nin temmuz
sonu itibariyle son bir y›ll›k bazdaki
ihracat› 69 milyar 5 milyon dolar
seviyesine ulaflt›. Bunun yüzde
87.6's›na denk gelen 60 milyar
481.1 milyon dolarl›k k›sm›n› ise 9
il gerçeklefltirdi.
‹stanbul, temmuz sonu itibariyle

fiah Makina yeni adresinde
fi
ah Makina Sanayi Ticaret 1976 y›l›nda ifl
makinalar› flanz›man,
Tork Konvertör yedekleri ve
turbo kaplin imalat›nda Türkiye’de bir ilk olarak Ostim’de faaliyetine bafllad›.
Avrupa standartlar›nda
üretti¤i yedek parçalar› Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ederek Türkiye ekonomisine önemli bir katk› sa¤lad›klar›n› söyleyen firma
yetkilisi Abbas fiahsuvar,

“Ürünlerimizi ülkemizde yap›lan büyük fuar ve organizasyonlara da kat›larak
Türk sanayicilerinin hizmetine sunuyoruz” dedi.
fiah Makine Sanayi Ticaret; Europart Forklift Yedek
Parça ‹ç Anadolu Bölge
Bayii olarak tüm forklift yedek parçalar› ve ‘SOL‹DEAL FORKL‹FT LAST‹KLER‹’sat›fl›n› yapmak üzere
Ostim Uzayça¤› caddesindeki adesinde, deneyimli

ke ediniyor.

le y›ll›k bazda Hatay, Trabzon, ihracatç› firma ile lider konumda
Kayseri, Elaz›¤ ve ‹çel 500 milyon bulunuyor. ‹stanbul'u ihracat oradolar›n üzerinde ihracat yapt›.
n›nda ilk s›ralarda yer alan Ankara
2 bin 27, Bursa 1958, firmayla izliMufl Hiç ‹hracat Yapmad›
Y›ll›k bazda Mufl hiç ihracat yap- yor.
mazken, 28 bin dolarla Tunceli, 91 ‹hracata hiç katk›s› bulunmayan
bin dolarla Gümüflhane, 227 mil- Mufl'ta ise hiç ihracatç› firma
yon dolarla Ardahan ve 411 milyon bulunmuyor. Mufl'ta 2001 y›l›nda
dolarla da Bingöl en az ihracat ya- 2, 2002 y›l›nda ise 3 olan ihracatç›
pan iller oldu.
firma say›s› fluanda "0" olarak
gözüküyor. Mufl'u en az ihracatç›
‹hracatç› Firma Say›s›
firma s›ralamas›nda 2 firmayla
‹hracatç› firma say ›s› da illerdeki
ihracat oranlar›na ba¤l› olarak de- Gümüflhane ve Tunceli, 3 firmayla
¤ifliyor. Türkiye'nin y›ll›k bazdaki Bingöl, Erzincan, 4 firmayla Arihracat›n›n yar›s›ndan fazlas›n› dahan, Kars, 5 firmayla da Bitlis ve
gerçeklefltiren ‹stanbul 18 bin 468 Kilis izledi.

ATEfiTERM,
Ostim’deki bofllu¤u
dolduracak
stim’de maden, seramik, kimya ve
otomasyon teknolojileri konusundaki bofllu¤u
geçti¤imiz günlerde aç›lan
Ateflterm Limitet fiirketi
dolduruyor. ATEfiTRM,
175 metrekarelik Showroom, 500 metrekarelik kapal› ve bin 600 metrekarelik aç›k stok alan› ile sektöre hizmet verecek.
Firma yetkilisi Canan
Bar›fl, bundan böyle Ankara’da faaliyet gösteren dökümhane, ›s›l ifllem firmalar›, cam atölyeleri ve üreticileri, seramik atölyeleri,
krefller, üniversiteler ve sanat evlerinin tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layacaklar›n› söyledi.
Bar›fl, yüksek dereceli f›r›nlar, rezistans telleri, termokupl, gösterge cihazlar›, kompenzasyon kablolar›, kil, flamot, oksitler, s›rlar,
s›r üstü boyalar, çamurlar,
refrakter tu¤lalar, battani-

O

yeler, döküm flitreleri, kumlama granürleri, kaplama
kal›nl›k ölçüm cihazlar›,
uzaktan ›s› ölçer cihazlar,
laboratuar test cihazlar›,
rollerler, kodiyerit raflar, f›r›n içi ba¤lant› ve tafl›ma
sistemleri, seramik tornalar, extriderler, de¤irmenler, elekler, maden makinalar›, harita çizimleri, maden arama-iflletme-analizler ve maden teknik nezaretçilik hizmetleri konular›nda uzman mühendis
kadrosu ile Ankara’da hizmet verebileceklerini anlatt›.
Firma, merkezi ‹stanbul’da bulunan TEKNOTHERM firmas›n›n Ankara
yetkili bayili¤ini yapacak.
Ayr›ca deneyimli kadrolar› ile çal›flmaya bafllayan
firman›n hedefi k›sa zamanda d›fl ticaret faaliyetlerine de giriflece¤i belirtildi.
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