n Hükümet program›nda da yer verilen
“OSB’lerde KÜMELENME” çal›flmas›na
iliflkin projeler hayata geçiyor. KOB‹’lerin küresel rekabete dirençlerini
art›rmak hedefi ile Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’nca desteklenen KÜMELENME
çal›flmas› için profesyonel dan›flmanl›k
flirketi ile OST‹M OSB aras›nda ilk iml 9’da
zalar at›ld›.

CMYK
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Atila ÇINAR
Dikkat, s›rad›fl›
uzmanl›¤›n
de¤eri art›yor!
n 19’da

Abdullah ÇÖRTÜ
Çok ortakl›l›k
kültürsüzlü¤ü
n 7’de

fiefik ÇALIfiKAN
Maliye Politikas›na
Dikkat!

n 14’te

Cevdet BAYKAL
Kim korkar
Ç‹ND‹STAN’dan!
n 2’de

Ümit GÜÇLÜ
Sanal dünya
için önemli
hat›rlatmalar!
n 12’de

Gerçekleflirse; KOB‹’ye destek ya¤acak
ükümet yeni icraat döneminde, küçük ve orta boy iflletmelerin (KOB‹) üretim, ihracat
ve istihdam›n›n artmas›na yönelik
“faizsiz kredi” uygulamas› da dâhil
bir dizi yeni destek, düzenleme ve
projeyi uygulamaya haz›rlan›yor.
KOB‹’lerin desteklenmesinde görev
alan kurum ve kurulufllar›n idari yap›s›n› yeniden düzenlemeyi öngören
60. hükümet, bu kurulufllar aras›nda sa¤lanacak iflbirli¤iyle KOB‹’lerin
etkin ve h›zl› hizmet ve destek almas›n› öngörüyor.
KOB‹’lerin ihracat hacimlerinin
art›r›lmas› için verilecek destekler
kapsam›nda, her y›l “s›f›r” faizli en
az 1 milyar dolar ihracat kredisi verilmesi hedefleniyor. ‹hracat yapan
KOB‹ say›s›n›n ise 45 bine ulaflt›¤›
belirtiliyor. KOB‹’lerin nitelikli eleman gereksinimi karfl›lamak ve kay›t alt›na girmelerini özendirmek
amac›yla 59. hükümet döneminde bafllat›lan her y›l
“s›f›r” faizli istihdam kredisi verilmesi uygulamas›
da sürdürülecek.
Bununla, ihracat yapan küçük iflletmelerin üniversite mezunlar›n› istihdam etmeleri özendirilecek.
Kümelenme kapsam›nda bir araya
gelecek KOB‹’lere de kredi faiz deste¤i verilecek.

H

Giriflim sermayesi imkan›
Yeni kurulan ve geliflme sürecine
giren bilgi ve teknoloji tabanl› KOB‹’lerin sermaye ihtiyaçlar›n› bankac›l›k sistemi d›fl›ndaki kaynaklardan
sa¤layabilmesi için Giriflim Sermayesi Fonlar› arac›l›¤› ile 1.5 milyar
YTL giriflim sermayesi imkan› oluflturulmas› öngörülüyor. Giriflim sermayesi modeline yeni bir canl›l›k kazand›r›lmas› hedefleniyor. KOB‹’lerin finansman kaynaklar›na eriflimini kolaylaflt›rmak için kredi garantisi
ve giriflim sermayesi sisteminin gelifltirilmesi öngörülüyor. KOB‹’lerin teminat sorunu kredi garanti fonlar›n›n gücü art›r›larak afl›lacak. Kredi
garanti fonlar›n›n teminat hacmi 5
milyar YTL’ye yükseltilecek. Ayr›ca,
Kredi Garanti Fonu, yararlan›c›lara
en yak›n noktada hizmet vermek
amac›yla bölge düzeyinde flubeler
açacak.
Kobi’ye tafl›nma ve
ar-ge deste¤i
KOB‹’lere, inflaat› tamamlanan
küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerindeki iflyerlerine tafl›n›p sa¤l›kl› çal›flma koflullar›na kavuflmalar› için tafl›nma deste¤i verilecek. Teknoloji Gelifltirme Bölgelerine yat›r›m kredisi faiz deste¤i sa¤lanarak Ar-Ge çal›flmas› yapan KOB‹’lerin say›s› art›r›lacak. Patent
Destek Program›, Ar-Ge Yat›r›m Destek Program›, Ar-Ge Ürünleri Pazarlama ve Destek Program› uygulamaya konulacak.
Üretimden pazarlamaya, ticaretten, turizme birçok alanda faaliyette
bulunun küçük esnaf ve sanatkârlar›n birleflmelerine veya ortak giriflimlerine özel destek programlar›
uygulanaca¤› bildiriliyor. Bu kapsamda yer tahsisi, devlet destekli

‹HRACATÇI KOB‹’lere her y›l “0” faizli en az 1 milyar dolar ihracat kredisi verilecek. Toplam istihdam›n yüzde
77’sini gerçeklefltiren KOB‹’lere yönelik önceki hükümet döneminde bafllat›lan “0” faizli istihdam kredisi
de kapsam› geniflletilerek devam edecek.
kredi imkânlar›, yeni teknoloji, yönetim
dan›flmanl›¤› ve e¤itim gibi alanlarda
destek sa¤lanacak. Üniversiteler baflta
kamu kurulufllar›n›n insan gücü, laboratuar gibi imkânlar›n›n KOB‹’lerin yararlanmas›na sunulacak. KOB‹’lere yönelik
bilgilendirme, yönlendirme ve bilinçlendirme çal›flmalar› yap›lacak.
“Kümelenme” yaklafl›m›
Modern teknolojiyi izleyememeleri
nedeniyle rekabet güçleri azalan KOB‹’lerin ortak yat›r›mlar› “kümelenme”
yaklafl›m› çerçevesinde desteklenecek. OSB yönetimlerinin kümelenmede önemli rol üstlenmeleri sa¤lanacak. Rekabetin yo¤un
olarak yafland›¤› bir ortamda ayn› sektörde faaliyet gösteren firmalar›n belirli bir bölgede yo¤unlaflmas› düflük
maliyetlerde üretim yapmalar›n› sa¤l›yor ve rekabet güçlerini art›r›yor. “Kümelenme” diye adland›r›lan bu yap›lanma baz› illerde zaten yaflan›yor. Gaziantep’te hal› sektörü, Konya’da otomotiv
yan sanayii firmalar›n›n kümelenme
yöntemini benimsedi¤i görülüyor.

Hükümet, geleneksel sektörlerin rekabet güçlerini art›rmak amac›yla yeni
dönemde kümeleme politikalar› oluflturarak, halen do¤al olarak oluflmufl KOB‹
kümelerinin sektörel kümeler halinde
örgütlenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede; KOB‹ kümelerine yönelik “dan›flmanl›k merkezleri”, “koordinasyon merkezleri”, Ar-Ge ve e¤itim merkezleri, ortak al›m ve pazarlama organizasyonlar›
için pazarlama, da¤›t›m ve tedarik merkezleri, ortak markalar›n oluflturulmas›
ve yaflat›lmas› için de “endüstri ve moda
tasar›m ofisleri” kurulmas› öngörülüyor.
Teknoloji yo¤unluklu KOB‹’lerin say›s›n›n h›zla art›r›lmas› için yenilikçi ve pazarlanabilir fikirleri olan giriflimciler flirket hisseleri karfl›l›¤› verilen sermaye ile
desteklenecek. KOB‹’lerin araflt›rma ve
yenilik faaliyetleri, büyük ölçekli sanayi
kurulufllar›, uluslar aras› sermayenin
Türkiye’de kuraca¤› mega araflt›rma
merkezleri, kamu araflt›rma enstitüleri
ve üniversitelerin araflt›rma faaliyetlerinin teflvikine devam edilecek. Ayr›ca,
Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› arac›l›¤›yla, uluslararas› ileri teknoloji flirketlerinin Türkiye’de Ar-Ge merkezleri açmas› için aktif çal›flma yap›lacak.
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eçenlerde bir toplant›da elimizdeki tükenmez kalemin
üzerinde Made in India yazd›¤›n› gördük; Allah Allah! Bu da
nereden ç›kt›? dedik kendi kendimize.
Çin mallar›na al›flmaya çal›fl›rken
bir de Hindistan menfleli bir mal!..
Peki, ne var bunda diyebilirsiniz.
Türkiye liberal bir ülke ve A.B
ile Gümrük Birli¤ine girdi. Her yere
mal sat›yor, dolay›s›yla mal da alacak. K›saca dünyayla entegre oluyor. Hele d›flticaret, sadece ihracat›
de¤il, ithalat› da kaps›yor, yani gidiflli geliflli bir yoldur, diyebilirsiniz.
Derginizin bundan önceki say›lar›ndan birinde, ‘‹yimser ya da Kötümser Çin’cilerden misiniz?’ diye
bir yaz› yazm›flt›k.
Bu yaz›y› Ostim Gazetesi’nin internet sayfalar›ndan bulup okuyabilirsiniz. Burada özetle, bir grup ifl
adam› ya da kad›n›n›n genellikle de
KOB‹ s›n›f›na girmeyen, uluslar aras› sermaye ile hafl›r-neflir büyük flirketlerin yöneticileri taraf›ndan
Çin’den korkmuyoruz, Çin bize bir
fley yapamaz, Çin de kim oluyor,
Çin’i tehdit de¤il, pazar olarak görüyoruz, Çin’in yerine ‹talya ile rekabet etmeye bakal›m, gibi laflar ile
Türk medyas› kanal›yla Türkiye’ye
mesajlar vermeye çal›flt›klar›n›, ya
da firmalara moral afl›lad›klar›n›
sand›¤›m›z› ifade etmifltik!..

G

Cevdet BAYKAL
mcbaykal@yahoo.com

Kim korkar
Ç‹ND‹STAN’dan!
Günümüzde de bu tür beyanatlar›n verilmesine hâlâ devam edildi¤ini görmekteyiz. Çin’e mal satan veya bu ülkede ma¤aza sat›n al›p açan
ya da fabrika kuran Türk yöneticilerin beyanatlar›d›r bunlar.
Bugün sadece A.B.D taraf›ndan
de¤il, art›k Avrupa Birli¤i ülkelerinin de tart›flmas›z kabul etti¤i 21.
yüzy›l›n iki korkulu ülkesi Çin ve
Hindistan k›saca Çindistan’d›r.
Her iki ülke sanayileflme alan›nda h›zla ilerlemekte ve d›fla aç›lma
gayretine girmifllerdir.
Her iki ülkenin bizden en önemli
farklar› ise, bol hammadde, nitelikli
ucuz iflgücü ve teknoloji transferi sayesinde karfl› konulamayan bir rekabet gücüyle girdikleri piyasalara yerleflmeye bakmaktad›rlar. Nereye giderlerse gitsinler iç piyasadaki üreticiler do¤al olarak karfl›lar›nda yok
olup gitmektedirler. Çin yaln›zca
yat›r›m çeken bir ülke de¤il, küresel

KOSGEB, KOB‹’lerin
ihtiyac›n› karfl›layam›yor
A
tatürk Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari bilimler Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Osman Demirdö¤en, son y›llarda yüklenen afl›r› yük ve
ilgisiz görevler nedeniyle KOSGEB’in
KOB‹’lerin ihtiyaçlar›n› karfl›layamad›¤›n›, etkin hale getirilmesi için yeniden yap›land›r›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Prof Dr. Demirdö¤en,
hükümetin istihdam ve
üretimle ilgili destek sözleri
ile birlikte KOSGEB’in
yeninden gündeme geldi¤ini belirterek, uzun
bir süreden beri faaliyetlerine devan eden
kurumun son y›llarda kendisine yüklenen afl›r› yük ve ilgisiz görevler neOsman
deniyle s›k›nt›l›
Demirdö¤en
bir duruma düfltü¤ünü ileri sürdü.
KOSGEB’in KOB‹’lerin ihtiyaçlar›n›
karfl›layamaz duruma geldi¤ini iddia
eden Demirdö¤en, kurumun, AB ve
Dünya Bankas› kaynakl› projelerin uygulanmas›n› sa¤layacak nitelikli eleman istihdam›n›n yap›lmamas› nedeniyle bu hizmetleri verecek duruma
getirilemedi¤ini ifade etti.
KOSGEB’in etkin hale getirilmesi
için kurumun yeniden yap›land›r›lmas›na ba¤l› oldu¤unu anlatan Prof. Dr.
Demirdö¤en flunlar› kaydetti:

“KOSGEB’i flu anda ba¤l› oldu¤u Sanayi ve ticaret Bakanl›¤›’ndan ay›r›p
baflka bir kuruma bu flekliyle ba¤lamak sorunlar›n artmas›na yol açabilir.
Öncelikle kurum içi personelin bir k›sm›n›n bu yap›lanmadan rahats›z olabilece¤ini düflünmekteyiz.
Daha fazla KOB‹’ye ulaflma düflüncesi ile kurumun TOBB’a ba¤lanmas› düflüncesi ise kurumun yerelleflmesine,
Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n seçilmifl yöneticilerinin desteklerin da¤›t›lmas›nda zor durumda kalmas›na sebep olabilir.”
Demirdö¤en, flöyle devam etti:
“KOSGEB’in öncelikle yap›sal sorunlar›n› çözülmesi, daha sonra gerekirse
baflka bir kuruma
ba¤lanmas› veya
özerk hale getirilmesi gibi çözümler
düflünülmelidir. Ülkenin topyekün kalk›nmas›nda ve bölgeler aras› dengesizliklerin giderilmesinde etkin bir flekilde kullan›labilecek olan KOB‹’ler bir
an önce organize edilmeli ve uygun
desteklerle desteklenerek istihdam ve
üretim art›fl› sa¤lanmal›d›r. KOSGEB
için en uygun çözüm ise ‘Küçük ‹flletme ‹daresi’ ad› alt›nda yeniden organize edilmesi ve özerk bir yap›ya
kavuflturulmas›d›r.”

yat›r›mlar yapan bir ülke konumuna
gelmeye bafllad›, bu alanda henüz
ciddi bir oyuncu de¤iller, ama bu
yolda ilerliyorlar, tasarruf fazlalar›n›
yaln›zca Bat› ülkelerinin Hazine bonolar›nda de¤il, Bat›’da flirket al›mlar› yoluyla da de¤erlendirme aflamas›na geldiler, küresel al›fl verifle
Çin’in girmesiyle rekabet önümüzdeki y›llarda çok daha k›z›flacak gibi
görünüyor.(Ercan Kumcu, Hürriyet
08.08.2007.)
Ülkemize bir göz atarsak, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n 2007 y›l› ilk
alt› aya iliflkin ekonomik durum tespitine iliflkin aç›klamalarda; iç sat›fllarda daralma, d›fl sat›fllarda azalma,
bunlara karfl›n iyimserli¤in hâlâ sürdü¤ünü, sanayicinin çözülemeyen
s›k›nt›lar› aras›nda; üretimde ithal
girdilerin oran›n›n yüzde 35’ler dolay›nda oldu¤u, yerli girdi bir ülke
üreticilerinin s›k›nt›lar›n›n devam etti¤ini, Türkiye’de imalat sanayi itha-

lata ve ithal girdilere ba¤›ml› hale
geldi¤ini ve bunlarla birlikte firmalar›m›z›n finansal s›k›nt›lar›na yer verildi¤i görülmektedir. Unutmadan
belirtelim, an›lan Raporda Türkiye’de her befl kifliden birinin iflsiz oldu¤u da önemli sorunlar aras›nda
yer almaktad›r.
Çindistan yaz›m›z› Say›n Y›lmaz
Özdil’in 27.08.2007 tarihli Hürriyet
Gazetesi’ndeki köflesinden ‘Pazar
Yaz›s›’ konulu yaz›s›ndan al›nt›lar
yaparak bitiriyoruz. Yazar, Kad›köy
pazar›ndaki Çin mallar›na dikkat çekerek, pazarda sat›lan pilli t›rafl makinesinden, Yves Saint Laurent’in
taklit çantas›na, 10 liral›k radyodan
5 liral›k saate, 1 liraya sat›lan 100
adet yara band›ndan, cevizinden, sar›msa¤›na, Ankara Ticaret Odas›’n›n
‘flimdilik’ verilerinde de piyasadaki
oyunca¤›n yar›s›n›n, 10 hal›n›n
4’ünün, 10 gözlü¤ün 6’s›n›n, k›rtasiyenin yüzde 30’unun, bisikletin yüzde 40’›n›n, ameliyat masas›ndan
neflterine, saç tokas›ndan toplu i¤neye, 35 sektörümüzü gömmüfllermifl, kefen bezi bile Çin mal›ym›fl,
okullar›m›z›n ihtiyac› olan 30 bin
termometre bile Çin’den gelmifl, Diyanet’in hac›lara verdi¤i çanta, bavul
ve flemsiyeler bile Çin’den getirilmifl
demifl say›n yazar!
Asl›nda malumu ilan ediyor say›n yazar, ancak Siz, Çin’den korkmay›n, olur mu?

Teflviklerde aslan pay› 10 ilin
On ilde gerçeklefleflvik belgeli YILIN ilk yedi ay›nda
yat›r›m tutateflvik belgesine ba - tirilmek üzere teflvik belgesine ba¤r›nda arslan
lanan 16,6 milyar
lanan yat›r›m tupay›n› ‹stanbul
YTL’lik yat›r›m›n 7,8 tar› 7 milyar 834
baflta olmak üzere
milyar YTL ile yakla- milyon YTL ile
on il al›yor.
Hazine Müstefl›k yar›s› on ilde ger- toplam yat›r›mlaflarl›¤› verilerinçeklefltirilecek. ‹stan- r›n yüzde 47,2’sini
oluflturdu. Yedi
den yap›lan belirbul yat›r›mlarda tek
ayda al›nan bin
lemeye göre,
bafl›na yüzde 17 pay 491 teflvik belgesiocak-temmuz döald›.
nin 655’inin bu on
neminde Türkiye
ile yönelik oldu¤u
genelinde gerçekbelirlendi. Di¤er
lefltirilecek top71 il için ise toplam tutar› 8 millam 16 milyar 613,4 milyon YTL
yar 779,7 milyon YTL olan 836
tutarl› bin 491 yat›r›m, teflvik
yat›r›m için teflvik belgesi dübelgesine ba¤land›.
zenlendi.
Söz konusu yat›r›mlarda en
büyük pay› 2 milyar 826.8 milEn çok istihdam iki ilde
yon YTL ile ‹stanbul ald›. Buna
göre yedi ayda teflvik belgesine
Yedi ayda teflvik belgesine
ba¤lanan yat›r›mlar›n yaklafl›k
ba¤lanan
yat›r›mlarla yarat›labeflte biri bu ilde gerçeklefltirilecak
toplam
73 bin 828 kiflilik iscek. ‹stanbul’da gerçeklefltiriltihdam›n
9
bin
671’i ‹stanbul, 9
mek üzere yedi ayda 255 yat›bin
259’u
da
Kahramanmarafl
r›m için teflvik belgesi al›nd›.
olmak üzere dörtte biri iki ilde
Yat›r›m tutar›nda ‹stanbul’u
gerçekleflecek.
950 milyon YTL ile Kahraman‹stihdamda bu iki ili 3 bin 675
marafl, 817,4 milyon YTL ile Ankifliyle
Bursa, 3 bin 196 kifliyle
kara, 600,9 milyonla ‹zmir,
2 bin 192 kifliyle ZonAntalya,
501,7 milyonla Antalya, 500,4
guldak,
bin
759 kifliyle Ankara,
milyon YTL ile Zonguldak izlebin
702
kifliyle
Adana, bin 494
di.
‹zmir,
bin
77 kifliyle Kaskifliyle
Kocaeli 472,4 milyon, Kastave
996
kifliyle
Kocaeli
tamonu
monu 423,6 milyon, adana
Di¤er
71
ilde
yap›lacak
izliyor.
379,3 milyon ve Bursa 361.2
yat›r›mlarda öngörülen toplam
milyon YTL ile en fazla yat›r›m
istihdam ise 38 bin 807 kifli
için teflvik belgesi al›nan ilk on
olarak belirlendi.
il aras›na girdi.

T
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anayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, ifl dünyas›n›n önemli s›k›nt›lar› aras›nda yer alan
mesleki, teknik nitelikli eleman s›k›nt›s›n›n giderilmesi yönünde ciddi projelerin yaflama geçirilece¤ini
belirterek, “Gelecek dönemde
OSB’lere büyük görevler verilecek.
OSB’lerin her biri üniversite gibi çal›flacak. Bu konuda ikili e¤itim sistemi ile meslek lisesinde okuyan çocuklar›m›z›n meslek edindirmeleri
yap›lacak” dedi.
Ça¤layan,Türkiye’de sanayi ad›na yap›lmas› gereken birçok çal›flman›n bulundu¤unu belirtti. Türkiye’de 2002-2007 y›llar› aras›nda
makro ekonomik dengelerin tesis
edildi¤ini ve bu dönemde siyasi istikrar›n ekonomik dengeleri sa¤land›¤›n› vurgulayan Ça¤layan, “Öncelikle bu altyap›n›n kurulmas› gerekiyordu. Çünkü Türkiye 2001’de
çok ciddi bir krizle karfl› karfl›ya kalm›flt› ve bunu hemen atlatmak
mümkün de¤ildi. Ancak siyasi istikrarla ve ard›ndan ekonomik istikrarla at›ld›. Önemli ekonomik geliflmeler sa¤land›” diye konufltu.
‹fl dünyas›n›n s›k›nt›lar› aras›nda
yer alan mesleki, teknik nitelikli
eleman konusunda ciddi projelerin
yaflama geçirilece¤ini belirten Ça¤layan, ilerleyen zamanlarda OSB’le-

S

ÇA⁄LAYAN “Gelecek dönemde OSB’lere büyük görevler verilecek. OSB’lerin her biri üniversite gibi çal›flacak. Bu konuda ikili e itim sistemi ile meslek lisesinde okuyan çocuklar›m›z›n meslek edindirmeleri yap›lacak” dedi.
re ciddi görevler verilece¤ini,
OSB’lerin birer üniversite gibi meslek lisesi ç›k›fll› ö¤rencileri e¤itece¤ini belirtti. Ça¤layan gelecekte yap›lacak çal›flmalar› flöyle özetledi:
“‹flsizlik Sigortas› Fonu’ndaki
kayna¤›n bir k›sm› aynen kanundaki kurulufl amac›na uygun olarak iflsizlikle mücadele için kullan›lacak.
KOSGEB’in geçmiflte bafllam›fl
olan destekleri bu
dönemde de devam edecek. Kredi
Garanti Fonu’nun
5 katrilyon liraya
kadar kredilere teminat olma kapasitesi gelifltirildi.
Böylece iflletme
sermayesi çeken
KOB‹’lerin sermayesine ifltirak edilerek, nakit para
verip, flirketlerin
hissedar› olunacak. Fakat bu oran
yüzde 50’yi geçme-

üçük ve Orta Boy ‹flletmeler
dünyas›n› geleneksel olarak
bir araya getiren KOB‹ Zirvesi Aral›k’ta yap›l›yor. Zirve yine
‹stanbul’da, ayn› ev sahipleri ile;
belki ayn› sponsorlar ile, ayn› panelistler ve kat›l›mc›lar ile gerçeklefltirilecek. KOB‹’ler, yeni hükümeti ve yeni bakan› ile bu dönemin
ilk zirvesinden YEN‹ sonuçlar bekliyor.
TOBB, TOSYÖV ve KOSGEB
taraf›ndan düzenlenen zirvenin bu
y›lki temas› “Büyüme Ve Kalk›nma
‹çin Kobi Stratejileri” olarak seçilmifl.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, 60.
Hükümet program›nda da at›fta
bulunulan KOB‹’lerde “kümelenme” projelerine özel önem veriyor.
OST‹M, yine bu konuda da kendisine özgü modellik ve pilot bölge
olma kimli¤ini gösterdi. KÜMELENME projesi için profesyonellerle sözleflme imzalan›rken; projeyi
bütünleyecek olan NANOTEKNOLOJ‹ konusunda Çankaya Üniversitesi ile “üniversite-sanayi” iflbirli¤i
yap›l›yor.
hracatta Eyül’de y›ll›k bazda
Cumhuriyet tarihinin rekoru k›r›ld›; 100 milyar dolar. ‹thalatta da
rekor k›r›ld›; 160 milyar dolar.
Devlet Bakan› Say›n Kürflad Tüzmen, 60 milyarl›k aç›¤a aç›kl›k getiriyor:
“60 milyar dolar bir d›fl ticaret
aç›¤›m›z var. Bu 60 milyar dolar›n
35 milyar dolar› sadece petrol ve
do¤al gaz için ödedi¤imiz parad›r.
Kal›yor 25 milyar dolar ki gelifl-
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‹

yecek. Böylece flirketlerin kar edebilir bir düzeye getirilmesi sa¤lanacak. Ayr›ca OSB’lerin mutlaka ihtisas OSB olma konusundaki destekleri devam edecek. Kümeleme modelleri teflvik edilecek. Verilen teflvikler, sektörel ve bölgesel bazda
haks›z rekabet yaratmayacak flekilde yap›lacak.”

Sanayi Bakanl›¤›
kadrosunda revizyon
anayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar›
Adem fiahin emeklili¤e ayr›ld›.
Zafer Ça¤layan Bakanl›k’ta genifl
kapsaml› görev de¤iflimi sürecini bafllatt›.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›'na, fiahin’in yerine Türk Patent Enstitüsü baflkanl›¤› görevini
yürüten Yusuf Balc›
atand›.
Bürokratlar›n ço¤u
dönüflte
emekli olmak
üzere izne
ayr›ld›. Müsteflar Yard›mc›s› Abdurrahman
Özenbafl,
Müsteflar Yard›mc›s› Vekili Adnan Delikurt, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü
‹brahim K›sac›k, AB Koordinasyon Genel
Müdürü Nezih Kaynar, Personel Dairesi
Baflkan› Nihat Lo¤o¤lu, ‹dari ve Mali ‹fller
Dairesi Baflkan› Eyüp Ersoy bu kapsamda
izne ayr›ld›.
Sözkonusu bürokratlar izin dönüflü
emekli olduktan sonra yerlerine atama
yap›lacak. Ölçüler ve Standartlar Genel
Müdürü Atilla fiahin ise eski kurumu
olan ‹çiflleri Bakanl›¤›’na dönme karar›
ald›.

S

Editörden
kemalc@ostim.com.tr

F‹L’i tarif edelim…
Kemal Çeküç

mekte olan ekonominin bu kadar
aç›k vermesi normal”
Bu arada ‹hracatç› and› diye bir
‘ant’a rastlad›k. Diyorlar ki; “…Ey
büyük Atatürk! Açt›¤›n muas›r medeniyetler yolunda yürüyerek, gösterdi¤in hedef için y›lmadan, yorulmadan çal›fl›yorum. Bu gayretimi art›rarak sürdürece¤ime, hedefimden sapmadan, yolunda yürümeye devam edece¤ime, namusum
ve flerefim üzerine ant içerim. Vard›¤›m ülkeme arma¤an olsun… Ne
mutlu Türküm diyene!”
‹ki konuda merak›m›z var; birincisi gerçekten böyle bir ant var m›d›r ve ikincisi de acaba ithalatç›lar›n
da bir and› var m›d›r?
ikkat ettik; Çin’e gidenler
dönüflte çeliflkili gözlemler
aktar›yor. Kimine göre Çin
bizim için bir f›rsat, kimine göre ise
tehdit. Yani, Çin’in tarifi adeta
“Fil’in tarifi”ne benziyor. Çin ‘f›rsat
m›’ ‘tehdit mi’ ikilemi yaflayanlara
KOB‹ uzman› Cevdet Baykal’›n gazetemizdeki Ç‹ND‹STAN bafll›kl›
yaz›s›n› okumalar›n› öneriyoruz.

D

a¤layan’la birlikte Sanayi Bakanl›¤›’nda yeni yap›lanma
sürüyor. Bakanl›k Müsteflarl›¤›na Türk Patent Enstitüsü Baflkan›
Yusuf Balc›
atand›. Balc› dönemi
TPE’nin
kurumsallaflmas›nda,
sahaya ç›kmas›nda ve
patent-marka-tasar›m-tescil gibi fikri
mülkiyet kavramlar›n›n KOB‹’lere de yerleflmesinde kilometre
tafl› oldu. Balc› TPE’si pilot uygulama ile yenilikçilik konusunu OSB’lere kadar yaymay› baflard›. Sanayi Bakanl›¤›’ndaki klasik bürokratik yap›y› bilen Sanayiciler Balc›’n›n getirildi¤i yeni
makama da kiflilik getirip,
‘fark’ yarataca¤›na inan›yor.

Ç

Yusuf Balc›

“OSB’lerin her biri
üniversite gibi çal›flacak”

SBÜK Baflkan› Mahmut
Y›lmaz, OSB’lere iliflkin
RANT gerçe¤ini anlat›yor:
“Türk ekonomisinin en önemli
üretim vahalar› Organize Sanayi
Bölgeleri, planl› ve verimli büyümenin motorlar›n› oluflturuyor. Ancak
Türkiye geneline yay›lm›fl 250
OSB’den ancak 109’u faal olarak
çal›fl›yor. 47 OSB’nin sadece yer
seçimi yap›l›rken, kamulaflt›rmas›
tamamlanan OSB say›s› 32. Planlamas› yap›lan 26 OSB’ye karfl›l›k,
altyap›s› tamamlanan 36 OSB bulunuyor. Bu durumun oluflmas›nda, OSB’lerin siyasi rant hesaplar›na kurban gitmesinin etkisi de bulunuyor. Bu gerçekten
hareket eden Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluflu (OSBÜK), yeni bir OSB
Yasas› haz›rl›¤› içinde.”
Say›n OSBÜK Baflkan› Y›lmaz’›n anlat›m›na göre OSB’lerin
yöneticisine rant sa¤lad›¤› iddias› de¤il,
ama “siyasi rant
hesaplar›na” kurban
edildi¤i (edilece¤i) anlafl›l›yor.
KOB‹’leri, Çin’i, Cari
Aç›¤›, OSB’leri tan›mlamaya çal›fl›rken, F‹L‹N TAR‹F‹N‹ meflrebimize göre ve tabi ki el
yordam› ile yap›yor gibiyiz… Birçok konuda
oldu¤u gibi…

O
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Yasa Tasar›s›
Tasla¤› ‘yok’ say›ld›
ESK‹ Bakan Ali Coflkun döneminde haz›rlatt›r›lan OSB Yasa
Tasar› Tasla › gündemden kalkt›. Yeni Bakan Ça layan,
OSB’lerle ilgili uzlaflmac›, herkesin sözünü söyleyebilece i
bir yasa ç›karacaklar›n› ifade etti.
anayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) ile ilgili ciddi
çal›flmalar›n yap›laca¤› bir döneme
girildi¤ini bildirerek, çeflitli yeni
destek mekanizmalar›ndan yararland›r›lacak olan OSB’lerle ilgili uzlaflmac›, "herkesin sözünü söyleyebilece¤i" bir OSB Kanunu hayata geçireceklerini ifade etti. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Baflkan›
Mahmut Y›lmaz ve beraberindeki heyeti kabul eden Ça¤layan,
çal›flmalar›nda ayr›mc›l›ktan uzak, yat›r›mc›y› ve sanayiciyi düflünen bir yol izleyeceklerini ifade etti.
Ça¤layan, “Herkesin
gönül r›zas›n›n olaca¤› bir OSB Kanunu’nu
hep birlikte hayata ge-
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çirece¤iz. Önemli olan bunu çok
fazla sürüncemede b›rakmamakt›r.
OSB’lerin önemini ortaya kayaca¤›z” diye konufltu.
OSB’lerin önündeki
bürokratik engeller
kalkacak
Ça¤layan, OSB’lerin önünde ciddi bürokratik engeller bulundu¤unu
belirterek, söz
konusu engelleri
kald›racaklar›n› kaydetti. Sanayicilerin
çevresine her zaman
duyarl› oldu¤unu
ifade eden Ça¤layan, sanayicilerin
çevre düflman› gibi
gösterilmesinin do¤ru olmad›¤›n›, bu
olumsuzluklar›n hep
birlikte afl›laca¤›n›
söyledi.

OSB çöplü¤ü olmayal›m
T

nereden tedarik ettikleriürk ekonomisinin en
ni al›yoruz. D›flar›daki saönemli üretim vahanayiciden 1 cent daha
lar› Organize Sanayi
ucuz elektrik ya da doBölgeleri (OSB), planl› ve
¤algaz al›yorsa, OSB’ye
verimli büyümenin mogelir sanayici. Asgari üctorlar›n› oluflturuyor. Anretin d›fl›ndaki tüm malicak Türkiye geneline yayetleri belirleyebiliriz.
y›lm›fl 250 OSB’den ancak
Elektrik üretim tesisi ku109’u faal olarak çal›fl›yor.
rabiliriz, BOTAfi’›n ve
47 OSB’nin sadece yer seelektrik santrallar›n›n
çimi yap›l›rken, kamulaflözellefltirmelerine girebit›rmas› tamamlanan OSB
liriz. Gaz›m›z›, elektri¤isay›s› 32.. Planlamas› yaPEK çok kentte, y›lmizi, buhar›m›z› nas›l
p›lan 26 OSB’ye karfl›l›k,
lar önce kurulma daha ucuza mal edebilialtyap›s› tamamlanan 36
karar› al›nan
riz, bunun hesaplar›n›
OSB bulunuyor. Bu raOSB’ler aras›nda yap›yoruz” dedi.
kamlar, yat›r›ma yönelehâlâ yer seçimi
cek sermaye ve tasarruf
yap›lmam›fl olan- ‹hracat› teflviksiz
yap›s› k›t Türkiye’de büyük bir kaynak israf›n›n
lar var. Plâns›z sa- iller sürüklüyor
göstergesi. Türkiye’nin
nayileflme kayDevletin yepyeni bir sapek çok kentinde ve ilçenaklar›n heba ol- nayi stratejisi belirleyesinde, tabelas› olan ama
mas›na neden
rek ve OSB’lere yat›r›m›
altyap› yat›r›mlar› yar›m
oluyor. Sanayiciteflvik ederek, kay›t d›fl›kalm›fl ve yat›r›mc› bekleler, mevcut
na da darbe vuraca¤›n›
yen onlarca OSB görmek
savunan Baflkan Y›lmaz,
OSB’lere
yat›r›mmümkün.
hükümetin uygulanan
lar›n
özendirilmeBu durumun oluflmayanl›fl teflvik politikas›nsi
halinde,
kay›t
s›nda, OSB’lerin siyasi
dan dönüyor olmas›n›n
d›fl›na
en
önemli
rant hesaplar›na kurban
sevindirici oldu¤unu vurdarbenin vurulagitmesinin etkisi de bulugulad›. Sadece arazi ve
nuyor. Türkiye’nin yat›r›ca › görüflünde.
enerji fiyatlar›nda indirima yönelmesi ve tek kume giderek, sanayinin
ruflunun israf edilmemesi gereken
teflvik
edilemeyece¤ini
kaydeden Y›lkaynaklar›n› en verimli flekilde kullanmaz,
5084
say›l›
yasan›n
sonuçlar›n›n
mas› gerekiyor. Bu gerçekten hareket
bunun
kan›t›
oldu¤una
vurgu
yapt›.
eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst
OSBÜK
Baflkan›,
flöyle
devam
etti:
“SaKuruluflu (OSBÜK), yeni bir OSB YasaTemel
ile
yönetilmez.
kumanda
nayi
s› haz›rl›¤› içinde.
baz› sanayi sektörlerinin, yan sanayileriyle birlikte iç içe ve kol kanat geren
Sanayi kumanda ile
bir yap›lanmada olmas› laz›m.
yönetilmez
Size somut bir örnek. Bursa’da metrekaresi 200 dolar›n alt›nda OSB yok.
Gözlem’e özel aç›klamada bulunan
OSBÜK Baflkan› ve Bursa Ticaret Sana- Ama herkes burada yat›r›m yapmak istiyor. 50-100 kilometre öteye gitmiyor.
yi Odas› Baflkan Yard›mc›s› Mahmut
Fabrika sahibi evinden bakt›¤›nda bekY›lmaz, faal olan OSB say›s›ndaki
çiyi görmek istiyor. Kabul edelim ki,
orant›s›zl›¤›n kendilerini çok rahats›z
nerede olursa olsun iflletmemi kontol
etti¤ini belirterek, “Bu tabloda ciddi
ederim denilecek boyutta de¤iliz. Altterslik var. Yap›lacak fley OSB’lerin cayap›, yan sanayi, eleman temini, sosyal
zibe merkezi haline gelmesini sa¤lahayat çok önemli. Bunlara göre sanayi
mak. Çarp›k sanayileflme, çarp›k kentteflekkül ediyor. Yaln›z arsay›, elektri¤i
leri ve kaynaklar›n heba olmas›n› doucuz vermekle cazip olunam›yor. Kald›
¤uruyor. OSB’lerin ana ihtiyaçlar› ile
ki bugün 100 milyar dolara koflan ihrailgili ne yapabilirizin hesaplar›n› yap›cat›, teflvik kapsam›nda olmayan iller
yoruz OSBÜK’te. Tüm OSB’lerin elektsürüklüyor.”
rik, do¤algaz kullan›m miktarlar›n›,
(Gözlem Gazetesi, 22 Eylül)

ASKON: Bilgi ve Teknoloji
Bakanl›¤› kurulsun
nadolu Aslanlar› ‹fladamlar›
Derne¤i (ASKON) Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Koca, hükümetin ‘Teknoloji Bakanl›¤›’ kurma
sözünü gerçeklefltirmesini bekliyor.
Koca, "Asl›nda kaç›r›lmaya yüz tutan
yeni bir dönemi yafl›yoruz. Çünkü bilim ve teknoloji aç›s›ndan ülkemiz
gerçek anlamda bir gerilik yaflamaktad›r. Bu konularla ilgili olarak ciddi
bir organizasyon yap›s› ve sa¤l›kl› hedefler koyam›yoruz" diye konufltu.
Seçim öncesinde konuyla ilgili
olarak Baflbakan Erdo¤an'›n verdi¤i
"Bilgi ve Teknoloji Bakanl›¤› kuraca¤›z" sözünün gerçekleflmedi¤ini dile
getiren Koca, aç›klamas›nda flu görüfllere yer verdi:

A

"‹skandinav ülkelerinde kifli bafl›
500 euroya kadar ulaflm›fl bir Ar-Ge
yat›r›m›ndan bahsedilirken bizim bu
alana yat›r›mlar›m›z›n 10 eurolar›n
alt›nda bulunmas› asl›nda foto¤raf›
net olarak ortaya koymaktad›r. Sadece Çin ile rekabette kamu yüklerinin
azalt›lmas›n› konu edinmekle, bu büyük yar›fl› kazanamayaca¤›m›z aç›kt›r. Art›k atraksiyon yapmak zorunday›z.
Bunu da lây›¤› ile yerine
getirebilecek elastik bir yap›lanmayla
kurulan ve iflleyen bir bakanl›¤›n
koordinasyonunda yapmal›y›z. Halen
vakti geçmifl saymamal› ve yeniden,
acil olarak konuyu ele almal› ve çözmeliyiz."
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Faruk Çelik

Sanayicinin bürokratik engelleri duruyor
Ç
al›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Faruk Çelik, istihdam›n üzerindeki yüklerin kald›r›lmas› ve
nitelikli ifl gücü ile ilgili düzenlemeleri içeren 20 maddelik bir paket üzerinde çal›flt›klar›n›, bu kapsamda ‹fl
Kanunu’nda yeni düzenlemelere gidilece¤ini bildirdi. Sanayicilerin tüm
zorluklara karfl›n 100 milyar dolar›
aflan bir ihracat gerçeklefltirdiklerini
ifade eden Çelik, “Bu ihracat› gerçeklefltiren sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Kurdaki dengesizli¤e, rekabet
edilebilirli¤in s›k›nt›lar›na karfl›n böyle bir ihracat› gerçeklefltirmeniz takdir edilir” dedi. Sanayicilerin bürokratik ifllemlerle ilgili olarak yaflad›klar› s›k›nt›lar›n gündemlerinde yer ald›¤›n› dile getiren Çelik, bu s›k›nt›lar›
yasal mevzuat çerçevesinde parla-

mentoya tafl›yacaklar›n› kaydetti.
Sanayicilerin ifl yeri açma ve iflletme belgesi alma gibi konularda yo¤un bürokratik engellerle karfl›laflt›klar›n› belirten Çelik, “‹stihdam, istihdam›n üzerindeki yükleri kald›rma ve
nitelikli ifl gücü ile ilgili de flu an da
20 maddeden oluflan ciddi paket çal›flmas›n› son 10 içerisinde bakanl›k
bünyesinde gerçeklefltirdik. Di¤er bakan arkadafllar›m›zla da bunlar› dosya fleklinde paylaflt›k. Yak›n zamanda
bir araya gelip neler yap›labilece¤ini
öncelik s›ras›na göre de¤erlendirme
aflamas›nday›z. Bunlar› da 2008 öncesinde parlamentoya gönderme iradesini ortaya koyaca¤›z. Bu 20 maddelik düzenleme içerisinde zorunlu
istihdam konusu da yer al›yor” diye
konufltu.

KOB‹ Zirvesi’nin temas›, ‘stratejiler’
OB‹ sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› ve KOB‹'ler için yol
haritalar›n›n çizildi¤i,
ülkemizin en önemli organizasyonlar›ndan biri kabul
edilen KOB‹ Zirveleri'nin
beflincisi bu y›lda, üretimin ve
ticaretin tüm alanlar›nda yaflad›¤›m›z sorunlara çözüm
bulmak için 13–14 Aral›k
2007 tarihleri aras›nda
Grand Cevahir Hotel ve
Kongre Merkezi' nde "BÜYÜME VE KALKINMA ‹Ç‹N KOB‹
STRATEJ‹LER‹" ana temas›

K

ile gerçekleflecek.
TOSYÖV, TOBB, KOSGEB
iflbirli¤i ile yap›lacak olan Kobi Zirvesinde, AB sürecine
uyumda, yerel, küresel bazda
sürdürebilir rekabet gücü kazanarak büyüme ve kalk›nmada kal›c› baflar›y› yakalamalar› için KOB‹'lerin yapmas› gerekenleri de derinlemesine irdelemeyi planl›yoruz.
Zirve; TÜB‹TAK, REKABET
KURUMU, Türk Patent Enstitüsü, Devlet Planlama Teflkilat›, Hazine Müsteflarl›¤›, D›fl Ti-

caret Müsteflarl›¤›, MPM, ‹GEME gibi kamu kurumlar›, üniversiteler, TAYSAD, BEYSAD,
OSD, PAGEV vb. gibi sektörel
kurulufllar ve Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Teknoparklar, Serbest Bölgeler, Sanayi
ve Ticaret Odalar›, S‹AD'lar ve
TESK, KALDER, TBD, TBV,
‹KV gibi sivil toplum kurulufllar›n›n kat›l›m› ile KOB‹'lerimizi bir araya getirerek, etkileflimli genifl bir kat›l›m›n olmas›n› sa¤layacakt›r.

Anadolu sanayicisi kur’dan rahats›z
algal› kur politikas› uygulan›rken, yo¤un
s›cak para girifllerinin döviz arz›n› art›rarak dövizi afl›r› ucuzlatmas› sürecinde gelinen aflama, ihracat yapanlar baflta olmak
üzere sanayicileri isyan noktas›na getirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
kurun geldi¤i noktadan dolay› “çok
rahats›z” olduklar›n› belirtirken, gidiflata el koymak için harekete geçeceklerinin iflaretini verdi. Hisarc›kl›o¤lu, eski ve yeni Merkez Bankas› ve Hazine yöneticileri, uzmanlar,
ilgili kurum ve kurulufllar ile ifl dünyas›n›n temsilcilerini bir araya getirerek, döviz politikas› konusunda bir “beyin f›rt›nalamas›” yapacaklar›n› aç›klad›.
Hisarc›kl›o¤lu, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odas› (TATSO) Genel Kurulu ve çeflitli te-
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maslar için 220 kiflilik bir heyetle gerçeklefltirdi¤i Almanya gezisi dönüflü, ekonomi ve siyasi
geliflmelerle ilgili gazetecilere aç›klamalarda
bulundu. Kur politikas›n› elefltiren Hisarc›kl›o¤lu, dolar kurunun 1,2 YTL’nin alt›na indi¤i gelinen aflamada, ihracatç›lar baflta
olmak üzere tüm üyelerinin flikayetçi
ve zor durumda oldu¤unu aç›klad›.
Hisarc›kl›o¤lu, “Kur politikas›ndan
bütün Anadolu, özellikle ihracat yapan arkadafllar›m›z›n rahats›zl›¤›
var. Dövizin geldi¤i noktadan çok
rahats›z›z” diye konufltu. Di¤er yandan faizin bu kadar yüksek olmas›n›n
da bir di¤er rahats›zl›k kayna¤› oldu¤unu ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, “Bütün sanayicilerde flikâyet var. Çünkü dövizin geldi¤i noktada arkadafllar zor ihracat yap›yor. Faizlerden dolay›
içerdeki tüketim de k›s›l›yor” dedi.

YAKLAfiIM’la 19 milyon ytl’lik borç yap›land›r›ld›
nadolu borç yeniden yap›land›rma
kapsam›na al›nd›. Türkiye Bankalar
Birli¤i’nden yap›lan aç›klamaya göre,
Eylül 2007 itibariyle 73 KOB‹ Finansal Yeniden Yap›land›rma Program› kapsam›na al›nd›.
Aç›klamaya göre, kapsama al›nan firmalar›n 13’ü Akdeniz, 11’i Do¤u Anadolu, 10’u
Ege, 10’u Güneydo¤u Anadolu, 9’u ‹ç Anadolu, 11'i Karadeniz, 9’u ise Marmara Bölgesi’nde bulunuyor. Kapsama al›nan firmalardan 53’ü ile Finansal Yeniden Yap›land›rma
Sözleflmesi (FYYS) ba¤›tlan›rken, yeniden
yap›land›r›lan borç tutar› 19 milyon 746 bin
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YTL oldu. Firmalardan 25'i g›da ve hayvansal ürünler, 7'si di¤er imalat ve yöneticilik
faaliyetleri, 1'i tanesi ambalaj, kâ¤›t ve mukavva ürünleri, 1'i elektronik ve elektrikli ev
aletleri, 3'ü inflaat, 1'i karayolu yük tafl›mac›l›¤›, 5'i metal ürünleri ve ifllenmifl metal,
2'si motorlu araçlar parça ve aksam, 4'ü perakende, 3'ü plastik ürünleri üretimi, 5'i seramik fayans ve karo üretimi, 6's› tekstil ve
tekstil ürünleri, 1'i toptan ticaret, 2'si turizm
ve e¤lence sektörlerinde, 7'si ise di¤er sektörlerde faaliyet gösteriyor. Kapsama al›nan
firmalardaki istihdam bin 219 kifli olarak
belirlendi.

“Denetimlerde peflin
hükümlü olunmas›n”
ASO Baflkan› Nurettin Özdebir de
sanayicinin karfl›laflt›¤› yo¤un bürokrasinin kald›r›lmas›n› ve rekabet edilebilirli¤in artt›r›lmas›n› istedi. Bu konularda AKP’nin seçim beyannamesinde ve Hükümet program›nda yap›lacak çal›flmalara yer verildi¤ini
an›msatan Özdebir, çal›flmalar›n ne
flekilde yürütülece¤i konusunda aç›klama beklediklerini kaydetti. Zorunlu
istihdam›n teflviklerle destekli istihdama çevrilmesi gerekti¤ini belirten
Özdebir, “‹stihdam›n üzerindeki yüklerin azalt›lmas› gerekiyor e¤er azalt›lmazsa bu kay›t d›fl›l›¤› artt›r›r. Ayr›ca Bakanl›¤›n denetimlerinde peflin
hükümlü tutumlarla karfl›lafl›yoruz.
Bu durum çok üzücü” dedi.

Nilüfer ARIAK
(AKDAN Dan›flmanl›k)

KOB‹’ler ve ihracat

Ç

ok az say›da KOB‹
do¤rudan d›fl piyasalara mal satmak için kurulmufltur.Genellikle firmalar›m›z iç piyasada sat›fl yapmak üzere faaliyetlerine bafllamakta,ancak iç piyasadaki
krizler, talep daralmalar› üzerine d›fl piyasalara yönelmektedir.
Bir firman›n d›fl piyasaya
mal satabilmesi için rekabet
gücünün olmas› gerekmektedir. Her geçen gün daha büyük bir h›zla tek pazar haline
gelen d›fl piyasalara mal satmak bir yandan büyük bir f›rsat olarak görünmektedir.70
milyonluk ülke pazar› yerine
6 milyarl›k dünya pazar› istikrar vaat etmektedir, büyüme imkân› vermektedir.
Di¤er yandan özellikle
geliflmekte olan ülkelerden
gelen büyük fiyat rekabeti
dolay›s›yla uluslararas› pazarlara mal satmak her geçen
gün daha da zorlaflmaktad›r.
Peki, KOB‹’lerimiz ne yapmal›d›r,uluslararas› piyasalarda mal satmalar›n›n engelleri
nelerdir?
Her fleyden önce KOB‹’lerimiz üretim ölçe¤i olarak d›fl rakiplerine göre küçük kalmaktad›r. Hemen her
sektörde “ölçek ekonomisi”
olarak adland›rd›¤›m›z belirli
bir büyüklü¤e ulaflamayan
KOB‹’lerimizin fiyatta rekabet etmeleri mümkün olmamaktad›r.
‹flletme fakültelerinin, endüstri mühendisli¤i bölümlerinin, yönetim dan›flmanlar›n›n ve iflletmelerin bugün en
fazla meflgul olduklar› konu
üretim maliyetlerini indirmek, sat›fl fiyatlar›n› ucuzlatmakt›r.
Bunun için ar-ge gerek-

mektedir, ERP dedi¤imiz
kaynak yönetim sistemleri
gerekmektedir, süreç yönetim dan›flmanl›¤› servislerinin
kullan›lmas› gerekmektedir.
Tüm bunlar her fleyden
önce bir “zihniyet” yani yönetim anlay›fl› sorunudur.
KOB‹’lerimizle yapt›¤›m›z
görüflmelerde birinci sorunlar›n›n finans, ikinci sorunlar›n›n pazar oldu¤unu ifade etmektedirler.
Oysa birinci sorun yönetim sorunudur, belli bir ölçekte üretim yapmak için
birleflmeyi, kümelenmeyi kabul eden, profesyonel yöneticilerle ve dan›flmanlarla çal›flmay› tercih eden, ar-ge’yi
flirket politikas› haline getiren bir yönetim anlay›fl›n›n
uygulama kararl›¤› olmadan
büyümek ve d›fl pazarda rekabet etmek mümkün de¤ildir. Baz› yüklemeler yap›lsa,
baz› f›rsatlar yakalansa dahi
sürdürülebilir de¤ildir.
Son 20 y›ld›r flirket birleflmelerinin, kümelenmelerin
amac›, dünya pazarlar›na
belli ölçeklerin üzerinde mal
ve hizmet üretip, satmay›
sürdürebilmektir. Sat›n alma,
ar-ge, uzun vadeli ve düflük
maliyetli finansman teminini,
profesyonellerle ve dan›flmanlarla çal›flmak, bunlar›
sa¤lamak için büyümeye ihtiyaç vard›r, büyümek için ortaklara, yabanc› sermayeye,
flirket evliliklerine, sektörel
firma kurarak birleflmeye,
kümelenmelerle ortak menfaat sa¤lamaya ihtiyaç vard›r.
Gelecek say›m›zda büyüme ve uluslararas› rekabet
karar› alan KOB‹’lerin neler
yapabilece¤i hakk›nda
yaz›ma devam edece¤im.
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Kalk›nma hamlesi için vergi reformu flart

Ömer Bolat

MÜS‹AD Genel Baflkan› Bolat,
60. Hükümet döneminde yeni bir kalk›nma mimarisi ve
yeni bir ekonomik program›n
flart oldu unu belirterek, bunun için daha adil ve etkin
bir vergi reformunun gerçeklefltirilmesinin kaç›n›lmaz oldu unu söyledi.

üstakil Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i Genel Baflkan› Bolat,
"60.hükümetin ekonomideki hedefi; istikrar›n derinlefltirilmesi, cari
aç›k ve iflsizli¤in azalt›lmas›, ayr›ca
mikro reformlarla üreten reel sektörün
rekabet gücünün art›r›lmas› olmal›d›r”
dedi.
Mevcut vergi sisteminin ekonominin geliflmesine, tasarruf, yat›r›m ve istihdam›n art›r›lmas›na yard›mc› olamad›¤› gibi, kay›t d›fl› ekonomiyi ve kay›t
d›fl› istihdam› da cezbetti¤ini vurgulayan Bolat, makro ekonomik göstergelerdeki iyileflmelerin istihdama yans›mas› için, istihdam›n üzerindeki vergi
yüklünün azalt›lmas› gerekti¤ini kaydetti. MÜS‹AD'›n “Maliye Politikas› Reformu” raporunda yeni vergi sistemine
iliflkin baz› önerileri flöyle:

M

Vergi oranlar› acilen düflürülmeli.
— Ücretler üzerindeki sosyal güvenlik primi ve vergi yükü toplam›
(yüzde 43) yüzde 25’i geçmeyecek flekilde y›ldan y›la yüzde 5’erlik dilimlerle
azalt›lmal›d›r.
— Y›ll›k asgarî ücret tutar›n› geçmeyen harcamalar gelir vergisi matrah›ndan indirilmelidir.
— Gayrimenkul rantlar› vergilendirilmeli, ancak kiflilerin oturmak maksad›yla sahip olduklar› meskenler bu uygulaman›n d›fl›nda tutulmal›d›r.
— Basit usulde vergileme, damga
vergisi ve BSMV kald›r›lmal›d›r. Stopaj
oranlar› indirilmelidir.
—Gelir vergisi tabana yay›lmal›, genel KDV yüzde 15 oran›na düflürülmelidir.
— Vergiler, yat›r›m ve istihdam›

Aygün: Bu büyüme Türkiye’ye yetmez
nkara Ticaret Odas› (ATO) Baflkan› Sinan Aygün, Türkiye ekonomisindeki üçer ayl›k dönemler itibariyle büyüme h›z›n›n yüzde
3.9 oran›yla bu y›l›n ikinci üç ayl›k
döneminde son 16 çeyre¤in en düflük
düzeyine indi¤ine dikkat çekerek,
“Bu düflük büyüme oranlar› Türkiye’ye yetmez” dedi.
Aygün TÜ‹K’in aç›klad›¤› bu y›l›n
ikinci üç ayl›k ve ilk alt› ayl›k dönemine iliflkin GSMH sonuçlar›n› de¤erlendirdi. Aygün, bu y›l›n birinci
üç ayl›k döneminde yüzde 6.8 olan
büyüme oran›n›n, seçim nedeniyle
art›r›lan kamu harcamalar›na ra¤men ikinci üç ayl›k dönemde yüzde 3.9’da
kald›¤›na dikkat çekti. Büyüme oran›n›n düflmesinde tar›m sektöründeki küçülmenin yan›
s›ra, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyüme oranlar›n›n önemli ölçüde gerilemesinden kaynakland›¤›n› vurgulayan Aygün, bunun ekonominin genelinde bir durgunlu¤a
do¤ru gidildi¤inin iflareti olabilece¤i uyar›s›
yapt›. Aygün Türk halk›n›n yeni bir ekonomik
durgunlu¤u kald›ramayaca¤›n› ifade etti.
Ekonomideki büyümenin bu ölçüde yavafllamas›nda, s›cak para kaynakl› olarak s›k s›k
yaflanmaya bafllanan dalgalanmalar›n yaratt›¤› belirsizliklerin önemli bir rolü bulundu¤unu anlatan Aygün, Merkez Bankas›’n›n faiz
Sinan Aygün

Hatan›n hiç
beklenmeyen sonucu
En büyük hata, hata diye
bir fley tan›mamakt›r.
(T. Caryle)
caba hata yapar m›y›m,
hata yaparsam problem yaflar m›y›m, hata
yapt›¤›m için bana gülerler mi
yoksa k›zarlar m› gibi uzay›p
giden sorular›n insan hayat›nda baflar›y› ve verimli çal›flmay› önemli ölçüde olumsuz etkiledi¤i gözlemlenmektedir…
‹fl dünyas›na göre; çal›flan
insan hata da yapacakt›r. Hatta, kifli e¤er hiç hata yapm›yorsa yap›lan iflin sorgulanmas› gerekebilir. ‹fl yap›lan yerde
bazen küçük, bazen de büyük
hatalar yap›labilir. Önemli
olan hata yapt›¤›n›z› bilmeniz,
bunu sahiplenmeniz, hatan›z›n
sahipsiz bir top gibi oradan
oraya at›lmas›na izin vermemenizdir.
Bugün dünya flirketleri, hata yapanlar› cezaland›rm›yor.
Tam tersine, hata yapmayanlar› bünyelerinde bar›nd›rm›yorlar. Hata yapmaman›n iki
nedeni olabilir: Birincisi, ifl
yapmayanlar hiç hata yapmaz. ‹kincisi, risk almaktan
çekinenler hata yapmaz. Hata
yapma pahas›na risk alma kültürü, bugünün ifl dünyas›nda
h›zla yayg›nlafl›yor. Hatalar,
kabul edildikleri zaman sürprizlerle ve deneyimlerle dolu
olabiliyor.
Hatalar›na sahip ç›kanlar,
az hata yapma yolunda ilerleyen cesur yolcular gibidir. Bu
kifliler, ifl hayat›nda zamanla
baflkalar›n›n hatalar›n› düzeltmek yolunda da ilerleyeceklerdir. Önemli olan hem kendi,
hem de baflkalar›n›n yapt›¤›
hatalar›, hata olarak görebilmek, onlar› analiz edebilmek
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oranlar›n› yüksek tutmas›n›n da yat›r›m ve
tüketim harcamalar›n› olumsuz etkileyerek
büyümenin yavafllamas›na yol açt›¤›na dikkat çekti.
Aygün, “Tar›m sektöründe kurakl›k nedeniyle zaten önemli bir küçülme yaflan›yor.
E¤er piyasadaki bu sessizlik, sanayi üretimindeki yavafllama ve yat›r›mlardaki durgunluk
bu y›l›n ikinci yar›s›nda da böyle devam ederse, bu y›l›n tümünde büyüme h›z› yüzde 5
hedefinin alt›nda kal›r. Türkiye önceki y›llarda kaydetti¤i yüzde 7’nin üzerindeki ortalama büyüme h›zlar›na ra¤men iflsizlik
sorununu hafifletemedi. Yüzde 5’in alt›nda
bir büyüme Türkiye ekonomisini çok zorlar”
dedi.

Waterbox A.fi, ar›tma sektörde fark yarat›yor

S

Aygül AYTAÇ
OST‹M OSB Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü
aygul@ostim.com.tr
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ukutusu ‹çme Suyu Teknolojileri A.fi. sahip
oldu¤u Waterbox® markas› ile kullanma
noktas›nda içme suyu üreten sistemler
üzerinde çal›fl›yor. Bu çal›flmalara 1996 y›l›nda
bafllayan firma ilk olarak evsel içme suyu sistemleri üretim ve pazarlamas›nda faaliyet göstermifl, ard›ndan bu konuyla ilgili birçok yedek
parça için yat›r›mlar yaparak üretim ve rekabet
gücünü artt›rm›fl. 2000'li y›llar›n bafl›nda Waterbox® projesine bafllayan grup öncelikli olarak, Türkiye ard›ndan yurtd›fl› pazar›nda yer almak için kapsaml› modeller tasarlarken, hem
sa¤l›k, hem yedek parça ve servis deste¤i, hem
de uygun fiyat politikas›yla konusundaki iddias›n› sürdürüyor.
Firmam›z›n üretmekte oldu¤u tüm ürünler
endüstriyel tasar›m tescil patentli. ISO 9000 kalite belgesi ve CE iflareti uygulamalar›n›n sürdü¤ünü belirten Genel Müdür Makine Mühendisi
Emre Ermifl, Waterbox’›n 2004’te ilk kez dünyan›n en büyük su teknolojileri fuar›nda yabanc›
firmalar›n be¤enisine sunuldu¤unu söyledi. Ostim OSB içindeki Örnek Sanayi Sitesi’nde faali-

cayd›rmamal›, art›r›c› olmal›. ‹malât
sanayinde istihdam ve üretime yönelik
yat›r›m indirimi mutlaka devam etmelidir.
— Vergi kanunlar› gözden geçirilerek, metinler k›sa ve kesin hükümler ihtiva edecek flekilde sadelefltirilmeli, ilgililerin anlayabilece¤i bir dil kullan›lmal›d›r.
— Düflük gelirlilerin aleyhine olan,
dolayl› vergilerin (tüketim vergilerinin)
vergi sistemi içindeki a¤›rl›¤› azalt›lmal›d›r.
— SSK primleri vergi dairesi taraf›ndan toplanmal› ve genel bütçeye dâhil personelin ücretleri net ödenmelidir.
— Mükellefler hakk›nda kesinleflmifl yarg› karar› olmad›kça, yurt d›fl›
ç›k›fl yasa¤› konmamal›d›r".

yet gösteren firma ayl›k ortalama 3 bin ar›tma
cihaz› üretme kapasitesine sahip.
Erifl, Waterbox’›n özel proje oldu¤unu hat›rlatarak, flunlar› söyledi: “ Biz bir KOB‹ firmas›y›z. S›f›rdan bafllam›fl bir KOB‹ firmas› için en
büyük s›k›nt› iflletme sermayesidir. Bir taraftan
makine yat›r›m› yapacaks›n›z, bir yandan pazarda ad›n›z› duyuracaks›n›z. Bunlar›n hepsi
ayn› anda olamayabiliyor. En büyük s›k›nt›lar›m›zdan biri de iflletme sermayesidir. Düflük faizli ucuz kredidir. fiu anda böyle bir destek yok.
Az da olsa KOSGEB’den ihracat kay›tl› destekler
ç›k›yor. Ancak yeterli bulmuyorum. Özellikle
geçti¤imiz dönem KOSGEB çal›flmalar›n› destek
olma anlam›nda eksik buluyorum. Bizi notland›rd›lar, A grubu firma ç›kt›k, yol haritas› yapt›k; hepsi hayalde kald›. Somut yaklafl›m olmad›. Ben KOSGEB sayesinde su kutusunda ‘flu
makineyi ald›m, flöyle bir iflletme sermayesi ald›m’ diyece¤im bir fley yok. Woterbox Afi’nin
varl›¤›nda KOSGEB’in en ufak bir varl›¤› yok.
Ar-ge deste¤i hak ettik. Yönetmelik de¤iflikli¤i
nedeni ile hak etti¤imiz deste¤i bile alamad›k.”

ve onlardan ders ç›karabilmektir. Unutulmamal›d›r ki,
hatalar›n hiç beklenmeyen f›rsatlara dönüflmesi de mümkündür.
‹flte yap›lan hatan›n hiç
beklenmeyen sonucunu anlatan güzel bir hikaye; “3M flirketinin hatalar› sayesinde
önemli ürünleri bugünlere getirdi¤ini kaç›m›z biliyoruz!!
Ofislerde hatta evlerimiz de
üzerine küçük notlar yazmak
için hepimizin kulland›¤› Postit´ler örne¤in, bir hata sonucu
bulunmufltur. 1900´lerde 3M
flirketini yönetenler, araflt›rma
gelifltirme (Ar-Ge) bölümüne
bugüne kadar kullan›lm›fl en
güçlü yap›flkan›n› gelifltirme
talimat› verirler. Yap›lan uzun
çal›flmalardan sonra Ar-Ge departman› bir yap›flkan gelifltirir. Ancak bulduklar› b›rak›n
dünyan›n en güçlü yap›flt›r›c›
olmas›n›, belki de en zay›f›
olarak tan›mlanabilir. Öyle ki,
bebekler bile yap›flt›r›lan nesneyi iki parma¤›yla hafifçe
çekti¤inde nesne kolayl›kla
gelmektedir. 3M flirketi, ArGe ekibini bu hatas›ndan dolay› cezaland›rsayd› ve bulufllar›n› çöpe atsayd›, bugün 3M
firmas›n› dünyaya tan›tan ve
en büyük flirketlerinden birisi
yapan Post-it belki de olmayacakt›”.
Hatalara izin vererek ifl
hayat›n›za daha özgür bir
yaflam alan› sa¤layabilece¤inizi unutmay›n›z.
Bu özgürlükler sizi, daha iyiye
ulaflma çaban›z›n getirdi¤i
s›n›rlardan bir derece kurtaracak ve size yeni f›rsatlar›
önünüze serebilmeniz için f›rsatlar sunacakt›r. Çal›flanlar›n›z›n beklenmeyen olumlu
sonuçlar do¤uracak güzel
hatalar yapmas› dile¤imle…

7

EK‹M 2007

KOB‹’lerin penceresinden manzara...

Abdullah ÇÖRTÜ
acortu@hotmail.com

Çok ortakl›l›k kültürsüzlü¤ü
fendim bendeniz flahsen ilginç
süreçler yaflad›¤›m ifl hayat›mda
bir flekilde hep çok ortakl› flirketlerde ya da çok ortakl› flirketler üzerine
çal›flt›m. Bu konuda teorik çok bilgi birikimim olmasa da uygulamadan kaynaklanan bir tecrübem kendili¤inden
olufltu. Ben de bu tecrübemi bir KOB‹
gazetesinin köflesinde sizlerle paylaflay›m istedim. Ülkemizde çok ortakl› flirket oluflumlar› baflar›s›z m›? Neden?
Ne yap›labilir? De¤iflik örneklerle bu
zor sorulara cevap arayaca¤›m. S›n›rl›
bir köfle yaz›s›nda böylesine genifl konu hakk›nda okuyucum belki tatminkar
cevaplar bulamayacak ama zannederim ilgisi oran›nda ipuçlar› yakalayabilecektir.
Üniversite sonras›nda ifl hayat›na
DES‹YAB (Devlet Sanayi ve ‹flçi Yat›r›m Bankas›)’nda bafllad›m. Bu Banka
Almanya’da çal›flan iflçilerimizin birikimleriyle ülkemize sanayi tesisleri kazand›rmak amac›yla 1970’li y›llarda
kurulmufltu. Ülkemizin birçok yöresinde Almanya’daki iflçilerimizin tasarrufuyla kurulan bu flirketlere, yurtd›fl›ndaki iflçilerimiz büyük kaynaklar aktarm›fllard›. Herkes yüksek beklenti içindeydi.
Para aktaran iflçi ülkesinde fabrikatör
olacakt›; yöredeki halk iflsizlik problemini çözecek, daha müreffeh bir bölgeye sahip olacakt›; Almanya Türklerin geri dönüflünü sa¤layacakt›; Ülkemize teknoloji gelecek, sanayileflme
yolunda mesafe alacakt›k; ama olmad›.
Tabi ki o dönemde kurulan iflçi flirketleri aras›ndan baflar›l› olanlar da vard›.
Ancak taraflar›n yüksek beklentisini
karfl›layacak büyük bir baflar› elde edilemedi. Baflar›l› olan bir elin parmaklar›n› geçmeyecek say›daki iflçi flirketlerinin ortak özelli¤i, ço¤unluk hisselerinin
flah›slar›n ve sektörde söz sahibi büyük
gruplar›n eline geçmesiydi.
Bu arada konumuzla do¤rudan ilgili
olmamakla birlikte iflçi flirketlerinin hamisi olan DES‹YAB’›n akibetini merak
edenler için flu özet bilgiyi verelim:
1980’lerin sonunda DES‹YAB,
TKB’ye (Türkiye Kalk›nma Bankas›)
dönüfltürülürken; proje bankac›l›¤›, kurumsal finansman, sektörel de¤erlendirmeler ve iflletmelerin mevcut durumu ve gidiflat› konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan yetiflmifl uzman kadro
gizli iflsizler haline getirilirken, kurumsal yap› da amaçs›z bir devlet dairesi
haline geldi.
Daha sonra k›sa bir süre farkl› bir
tarzda yine Almanya’daki iflçilerin birikimlerini de¤erlendiren yeflil sermaye
olarak da bilinen fikirsel ve bölgesel
bazl› flirketleri yak›ndan tan›d›m. Bu
modelde taraflar›n beklentileri çok daha yüksekti. Çünkü bu modelin taraflar› sadece maddi de¤il manevi bir misyonla da hareket ediyorlard›. Bu modeli sürükleyen flah›s ya da ekip Almanya baflta olmak üzere yurtd›fl›ndaki
vatandafllar›m›zdan para toplamak anlam›nda iflletmenin pasifini oluflturmakta çok baflar›l›yd›, ancak aktif yönetiminin düflündükleri gibi basit olmad›¤›n›
görünce problemler ortaya ç›kmaya
bafllad›. Çünkü ortaklar manevi beklentilerinin ne olaca¤›ndan emin olamasalar da maddi beklentilerinin karfl›lanmad›¤›n› gördüler. Ayr›lmak isteyen
orta¤›n yerine yeni ortak bulman›n da
(herkes para vermeye ikna edilse bile
herkesin say›s› kadar) bir s›n›r› vard›.

E

Bu modelden de yöneticileri mahkemelik olanlar›n yan› s›ra baflar›l› olanlar
da yok de¤ildi. Baflar›l› olanlar›n ortak
özelli¤i do¤ru sektörde faaliyet gösteren, kendi aras›nda k›s›r çekiflmelere
girmeden ak›lc›, profesyonel ve sürekli
yönetime sahip olan iflletmelerdi.
Bir flehri üs edinerek oluflturulan
çok ortakl› flirket modellerini de tan›ma
imkan›m oldu. EGS Holding, Antalya
Güçbirli¤i Holding, Kastamonu Holding, Çank›r› Holding gibi ilin önde gelen ifladamlar›n›n ortakl›¤›nda kurulan
bu holdinglerin en büyük problemi
kendi ifllerinde baflar›l› ortaklar›n ve yöneticilerin bu holdingleri hemflericilik
faaliyeti gibi telakki etmeleri, dolay›s›yla sosyal faaliyet olarak görmeleriydi.
Bu modelden de baflar›l› olan iflletmeler ç›kt›. Baflar›l› modellerin ortak özelli¤i yönetimde istikrar› ve profesyonelli¤i sa¤lam›fl olmalar›d›r.
Halen çal›flt›¤›m Ostim Yat›r›m
A.fi. ikibine yaklaflan ortak say›s›yla
bölgesel kalk›nma ad›na ilginç bir modeldir. Ostim’de bulunan KOB‹’lerin
güvenilir proje orta¤›, profesyonel ifl
orta¤›, yurtd›fl›na sa¤l›kl› aç›lmas›n›
sa¤layan lokomotif gücü, rekabet üstünlü¤ü kazand›ran yat›r›mc› flirketi gibi
Ostim bölgesini esas alan ve gücünü
bölgenin dinamiklerinden alan fiirketim, yurtiçi ve yurtd›fl›ndan profesyonel
ekiplerin hayranl›k duydu¤u baflar›l› ve
ilginç bir model olarak belki daha genifl
üzerinde durulmas› gereken bir yap›d›r.
Yabanc› bir atasözü “birleflmek
bafllang›çt›r, birli¤i sürdürmek geliflmedir; birlikte çal›flmak baflar›d›r” diyor.
Ben halen çal›flt›¤›m flirketime ve çok
ortakl› modelle baflar›l› olan di¤er flirketlere bakt›¤›mda “birlikte ifl yapmak
bizim kültürümüzde yok” sözüne kat›lm›yorum ve bu sözün kültürler hakk›nda bir analiz de¤il, kültürsüzlük oldu¤unu düflünüyorum. Kald› ki bir flirketin
çok ortakl› olmas› için binlerce orta¤a
sahip olmas› da gerekmez. Bazen üç
kardeflten oluflan bir flirket bile çok ortakl› flirketlerin yaflad›¤› problemleri yaflayabilmektedir. K›saca ortak say›n›z
kaç olursa olsun;
fi Aktifini yönetemeyen flirketler
çok paraya sahip olsa bile batm›flt›r.
fi Kurumsal karakterini oluflturamayan flirketler çok iyi sektörde faaliyet
gösterseler bile batm›flt›r.
fi Ancak ak›lc›, profesyonel ve sürekli yönetime sahip olan flirketlerde
aktiflerin baflar›l› yönetilmesi ve kurumsal karakterin oluflturulmas› mümkündür.
Bu arada geliflmifl ülkelerin daha
çok organize sermaye piyasalar› ve
borsalar oluflturarak kurumsal bir çat›
alt›nda çok ortakl› flirket modelini yayg›nlaflt›rd›klar›n› görüyoruz. Ülkemizde
de organize piyasalar konusunda üst
kurul olan SPK’ya (Sermaye Piyasas›
Kurulu) tabi olman›n flirketler ad›na en
az›ndan bir kurumsallaflma arac› oldu¤unu düflünüyorum. Yani SPK’y› kurumsal firmalarla ilgilenen bir Kurul de¤il, kendi kapsam›ndaki flirketlerin kurumsal yap›lar›n› daha da güçlendiren
bir Kurul olarak de¤erlendiriyorum.
Mesela Kurulca oluflturulan “Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri”ne uymay› ortak say›s›
ne olursa olsun her flirkete fliddetle tavsiye ediyorum.

Sadece kaliteli mal ve hizmet
üretiyor olmak yetmiyor

T

OBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu:
“TMME, ABD'de oldu¤u gibi gelecekte Türkiye'de de, flirketlerin yat›r›mc›lar nezdindeki karar alma süreçlerini etkileyen bir faktör olacak” dedi. TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
yapt›¤› aç›klamada, Türkiye Müflteri
Memnuniyeti Endeksinin (TMME),
TOBB ve KalDer iflbirli¤i ile yap›ld›¤›n› söyledi. TMME'nin ABD'de oldu¤u
gibi gelecekte Türkiye’de de flirketlerin yat›r›mc›lar nezdindeki karar alma süreçlerini etkileyen bir faktör olmas›n›n kaç›n›lmaz olaca¤›n› belirten
Hisarc›kl›o¤lu, teknolojinin ucuzlad›¤› ve kitle iletiflimin yayg›nlaflt›¤› bir
durumda tüketici ya da hedef kitleleri
etkilemenin art›k eskisi gibi çok kolay
olmad›¤›n› ifade etti.
Rekabet ortam› içinde rakiplerden
farkl›laflmak, tercih edilirli¤i art›rmak,
sayg› görmek ve de pazar pay›n› art›rmak için sahip olunmas› gereken baz› olmazsa olmazlar oldu¤una iflaret eden
Hisarc›kl›o¤lu, “Dolay›s›yla sadece kaliteli mal ve hizmet üretiyor olman›z yetmiyor. Sat›fl sonras› hizmetlerinizin de
kaliteli olmas›, üretim ve di¤er tüm ifl süreçlerinizin denetlenebiliyor olmas› gerekiyor” dedi. “Sorgulayan, karfl›laflt›ran, sadece gereksinim duydu¤unu sat›n
alan, lafa de¤il kaliteye önem veren bilinçli milyonlar var art›k hedef kitleler
içinde'' diyen Hisarc›kl›o¤lu, art›k tüketicilerin yani müflterilerin haklar›n› koruyan kanunlar da bulundu¤unu, sat›lan

mal geri al›nmaz döneminin sona erdi¤ini söyledi. Faaliyette oldu¤u sektör,
mevcut ve potansiyel müflterilerin bek-

lentileri, konjonktür ve sosyoekonomik
yaflama dair net ve ölçümlenebilir bilgilere sahip olmayan markalar›n ayakta
durmas›n›n mümkün olmad›¤›n› anlatan Hisarc›kl›o¤lu, flu görüflleri dile getirdi: “TMME kullan›larak sektörler aras›nda ya da ulusal endeksle k›yaslama yap›lmas› mümkün olacak. Yerli kurulufllar›n sa¤lad›¤› ürün ve hizmetler, pazardaki yabanc› kurulufllar›n sa¤lad›¤› ürün ve
hizmetlerle k›yaslanabilir, kamu sektörü
hizmetleri ile özel sektördeki hizmetler
karfl›laflt›r›labilir hale gelecek. Özellikle
uluslararas› alanda da karfl›laflt›rma sa¤layan TMME endeksi ile kurulufllar›m›z›n baflar›s› yurt d›fl›nda da görünür
olabilecek.”
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Türk-Alman
KOB‹ dostlu¤u
gelifltiriliyor
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OST‹M-Almanya ‘KOB‹ hatt›’ kuruldu

ALMANYA’n›n Stuttgart kentinde kurulu Endüstri Bölgesi aras›nda ‹fiB‹RL‹⁄‹ protokolü imzaland›. Protokolü OST‹M ad›na Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ve Ostim Sanayici ve ‹fladamlar› Derne i
(OS‹AD) Baflkan› Nihat Güçlü imzalad›.
stim Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (OS‹AD) ve
Ostim Organize Sanayi
Bölge Müdürlü¤ü (OST‹M OSB)
ve Stuttgart’ta yerleflik olan Landesverband der Industrie Baden-Würtemberg (LVI) ad› geçen her iki bölge aras›nda ekonomik iflbirli¤inin gelifltirilmesi
için protokol imzaland›.
Ostim ‹dare Merkezi’ndeki
imzada Alman heyetine W.Wolf
baflkanl›k etti. Heyette Almanya’n›n Ankara Büyükelçili¤i yetkilisi de haz›r bulundu. Alman
Teknoloji ‹flbirli¤i kuruluflu GTZ
ve KOSGEB temsilcisinin de kat›ld›¤› imza töreninde yap›lan
konuflmalarda OST‹M’in TürkAlman KOB‹ iliflkileri için ideal
bir bölge oldu¤u belirtildi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ve OS‹AD Baflkan› Nihat Güçlü, Ostim’de Almanya ile
iflbirli¤i yapan firmalar bulundu¤unu, ancak bu kapasiteyi
karfl›l›kl› olarak geniflletmek istediklerini vurgulad›lar.
Alman Endüstri Bölgesi ad›na sözleflmeye imza atan
M.W.Wolf da GTZ projeleri ile
Anadolu’daki ve Ostim’deki KOB‹’leri yak›ndan tan›d›klar›n›,
bunu temel alarak yeni iflbirlikleri oluflturmak istediklerini
söyledi. Wolf, Ostim’in metal
sektörü baflta olmak üzere pek
çok sektörde kendini kan›tlad›¤›n›, Türkiye’deki KOB‹ kesimine iliflkin platformlarda “Lütfen
Ostim’e bak›n” önerisinde bulunduklar›n› anlatt›.
Protokol ile iki taraf üyelerini cesaretlendirerek üyeler aras›
ve her iki bölgenin ortak menfa-

O

ati gözetilerek ifl ortakl›klar›n›n
kurularak ticari ve ifl iliflkilerin
gelifltirilmesi için iflbirli¤ini isteniyor.
Taraflar›n ticaret, ekonomi
ve teknoloji alanlar›ndaki iflbirli¤i ve bu konulardaki bilgilerin
al›fl verifli ile gelifltirilmesi için
çaba gösterme hususunda eflitlik ve karfl›l›kl› menfaat prensipleri ile uyumlu olmak kayd›yla
mutab›k olduklar› belirtildi.
Protokolle,
n Ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlar›na iliflkin bilgilerin
karfl›l›kl› al›fl verifli,
n ‹lgili iflletmelerin bilgilerinin temin edilmesi,
n Her iki bölgedeki kurulufllar aras› ekonomik ve ticari heyetlerin karfl›l›kl› ziyaret ve bilgi
al›fl verifli ve iki taraf›n uyumlu
iliflkisini destekleyecek di¤er faaliyetler gerçeklefltirecek.
Bu ba¤lamda taraflar küresel pazar›n geliflmesi için katk›
sa¤layacak, bölgeler aras›nda
karfl›l›kl› anlay›fl› yayg›nlaflt›racak ve uluslararas› ticaret yoluyla ekonomilerini gelifltireceklerdir.
Protokol ‹mza törenine kat›lanlar; Orhan Ayd›n (OST‹M),
Nihat Güçlü (OSIAD), Abdullah
Çörtü (OST‹M Yat›r›m), Wolfgang Wolf (LVI, CEO), Murat
Kepir (KOSGEB), N. P›nar Ifl›n
(KOSGEB), Dr. Karl-Ludwig Zils
(GTZ), Joachim Elsaesser
(GTZ), Dr. Wilfried Euchner
(Almanya Federal Cumhuriyeti
Büyükelçili¤i Görevlisi) , Mustafa Salman (ODAM), Murat Süzal (ODAM), Bahri Küpeli (Gazeteci)

“OST‹M’den isteyin
uçak yaps›nlar”
stim OSB taraf›ndan düzenlenen geleneksel iftar yeme¤i ifl dünyas›, politika ve sivil toplumun tan›nm›fl simalar›n› bir araya getirdi. ATO Baflkan›
“Ostim desteklenirse birlik olur uçak bile
yapar” dedi.
‹ftara, Saadet Partisi Genel Baflkan› Recai Kutan, AKP K›rflehir Milletvekili Abdullah Çal›flkan, Ankara Milletvekili Aflk›n
Asan ile Ankara Ticaret Odas› Baflkan› Sinan Aygün, KOSGEB Baflkan Vekili Bayram Mecit, AS‹AD Baflkan› Cengiz Bozbeyo¤lu, OS‹AD Baflkan› Nihat Güçlü, Ostim
Ç›rakl›k E¤itim ve Ö¤retim Vakf› Baflkan›
‹brahim Karakoç, bas›n mensuplar›, baz›
ülkelerin büyükelçileri ve Ostim’de bulunan resmi kurum ve kurulufllar›n temsilcileri kat›ld›.
‹ftara ünlü sanayici Nuri Demira¤’›n
hayat›n› anlatan “NUR‹DEM‹RA⁄, TÜRK‹YE’N‹N HAVACILIK EFSANES‹” isimli
kitab›n yazar› Fatih M.
Derviflo¤lu da kat›ld›. Ostim Yönetim Kurulu Bafl- Fatih M.
kan› Orhan Ayd›n, kitap DERV‹fiO⁄LU
ve sanayici Demira¤’› tan›tan konuflmas›nda ülkemizde sanayici olman›n zorluklar›n› vurgularken, yerli sanayi konusunda kamu kesiminin
tak›nd›¤› geleneksel tutumu elefltirdi.
Daha sonra kitab›n yazar› Derviflo¤lu da
kitap ve Nuri Demira¤ hakk›nda konuflma yapt›. Derviflo¤lu, OST‹M yöneticilerine bu kitap ve konu ald›¤› Demira¤’›n
öyküsüne gösterdi¤i ilgi dolay›s› ile teflekkür etti. ‹ftara kat›lanlara söz konusu
kitaptan hediye edildi.
Saadet Partisi Genel Baflkan› Kutan
Türkiye’nin sanayileflmenden aya¤a kal-

O

kamayaca¤›n› belitti. Türkiye’nin ciddi anlamda sanayileflmesi için OST‹M ve buna
benzer sanayi kurulufllar›n›n desteklenmesi gerekti¤inin alt›n› çizen Kutan, sanayi
kurulufllar›n›n say›s›n›n artmas› gerekti¤ini vurgulad›. Daha sonra söz alan ATO
Baflkan› Aygün de, istenmesi halinde OST‹M esnaf›n›n bir araya gelerek uçak bile
yapabilece¤ini söyledi. Bu sözleri büyük
alk›fl alan Aygün, “Yeter ki, bir olal›m, birlik olal›m, birbirimize sar›lal›m. E¤er böyle
olursa OST‹M’in çok baflar› ifllere imza ataca¤›n› biliyorum. OST‹M Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Say›n Orhan Ayd›n’›n bölgeye
çok katk›s› oldu. Ayd›n’a teflekkür
ediyorum, dedi.
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KÜMELENME’de ilk imzalar at›ld›
ükümet program›nda
da yer verilen
“OSB’lerde KÜMELENME” çal›flmas›na iliflkin olarak ilk proje imzalar OST‹M’de at›ld›.
Ostim, yaklafl›k 6 ay önce
bafllatt›¤› ön çal›flmay› ta-

H

ÇANKAYA Üniversitesi ile ‘üniversite-sanayi iflbirli¤i’ yapan OST‹M, KOB‹’lerin küresel rekabete dirençlerini art›rmak ve yeni teknolojilerle buluflmalar›n› sa¤lamak amac›yla KÜMELENME çal›flmas› bafllatt›.
mamlayarak, VEZ‹R DANIfiMANLIK kuruluflu ile sözlefl-

me imzalad›.
Çal›flmalar ifl ve ‹nflaat makineleri, elektrik elektronik,
plastik kauçuk, sa¤l›k gereçleri, savunma sanayi ve enerji sektörlerinde sürdürülecek. Kümelenme Proje Koordinatörlü¤ü’nden verilen bilgiye göre, ilgili sektörlerde
teknik kriterler çerçevesinde
yap›lan çal›flmalarla seçilecek pilot sektörün ‘nanoteknoloji’ye uyumu yönünde yap›lanma bafllat›lacak.
Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, projeye iliflkin aç›klamas›nda flunlar› söyledi: “Günümüz dünyas›nda KOB‹’lerin küresel
rekabette tek bafllar›na mücadele etmesi giderek zorlafl-

Bakan Ça¤layan’a
kutlama ziyareti

Ostim OSB yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakan› Ça¤layan’a Bakan olmas› dolay›s› ile kutlama
ziyaretinde bulundu. Heyet Ostim ve KOB‹’lere özgü sorunlara iliflkin bir rapor sundu.

stim OSB Yönetim Kurulu Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan’› ziyaret etti. Ça¤layan, Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, ‹kinci Baflkan S›tk› Öztuna, OSB Müdürü Ahmet R›za Bal›m ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n’›n Ostim ve OSB’lerin genel sorunlar›na iliflkin dileklerini dinleyen Ça¤layan,
Ostim’in daha önce de söyledi¤i gibi üniversite ö¤rencilerine tez konusu olarak inceletilmesi gereken bir model oldu¤unu,
kendisinin de ö¤renci olmamakla birlikte
sanayici olarak Ostim’den her zaman ilham ald›¤›n› söyledi. Ça¤layan, OSB Yasas›’n›n ihtiyaçlara tam cevap verebilecek
flekilde yeniden düzenlenece¤ini belirtirken, KOB‹’lerin Ar-Ge, kümelenme, ihra-

O

cat ve finansman konusundaki ihtiyaçlar›na yönelik destek çal›flmalar› yap›laca¤›n›
söyledi.
Ça¤layan ayr›ca önümüzdeki günlerde
ekonomiden sorumlu befl bakanla bir araya gelip, önceliklerin tespit edilip, bir çeflit ‘acil eylem plan›’ oluflturacaklar›n› da
anlatt›. Ça¤layan , “Bu bakanl›¤a haks›zl›k edilmifl. Sanayi Bakanl›¤› sadece sanayicileri de¤il, tüketicileri de kapsayan,
adeta 70 milyonu ilgilendiren bir bakanl›kt›r” dedi.
Ça¤layan, “Ülkemizde sanayi envanterinin bir an önce ç›kart›lmas› gerekiyor.
Elimizde kimin nerede ne üretti¤ine iliflkin sa¤l›kl› veri yok. Ayr›ca, teflviklerin
bölgesel ve sektörel olarak yeniden
düzenlenmesi gerekiyor” diyerek gelece¤e
yönelik çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi.

maktad›r. Bu kavram›n asl›
KOB‹’lerin ba¤›ms›zl›klar›n›
kaybetmeden, “KÜME” ad›
verilen ifllevsel topluluklar›
oluflturmas›d›r. Belirli bir
alandaki iflletmelerin ve kurumlar›n ba¤›ms›zl›klar›n›
koruyarak, birbirleri ile iflbirli¤i üzerinde yo¤unlaflmalar›d›r.
Küresel rekabet koflullar›nda baflar›n›n yolu bu tür
oluflumlardan geçiyor. KOB‹’ler böylece kaliteyi yakalama, üretkenlik, yenilikçilik,
bilgi ak›fl›, beceri gelifltirme,
de¤er yaratma, maliyet avantaj› gibi kazan›mlar elde ediyorlar” dedi.

Ayd›n, Ostim OSB ile Çankaya Üniversitesi’nin bölgesel kalk›nmay› gelifltirmek ve
Ostim’in rekabet gücünü art›rmak için sektörel bazda
kümelenme çal›flmas› yapt›¤›n›, seçilecek pilot bir sektörde Kümelenme çal›flmas›
yap›laca¤›n›, projenin bu
sektöre nanoteknolojiyi uygulama-kazand›rma çal›flmalar›n› yürütmek fleklinde devam edece¤ini kaydetti.
Nanoteknoloji konusunda
Çankaya Üniversitesi ile iflbirli¤i yap›l›yor. ‹ki kurulufl
aras›ndaki protokolü Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n ve
Rektör Prof. Dr. Ziya B.Güven imzalam›flt›. Bu protokol
çerçevesinde taraflar›n oluflturdu¤u ekip, haftal›k toplant›larla Ostim Bölgesini ve
dünyada uygulanan baflar›l›
çal›flmalar› inceliyor.

Kümelenme araçt›r
ümelenme 2006 ‹stanbul Konferans›nda The
Cluster Competitiveness
Group S.A.’n›n CEO’su Emiliano Duch, “Kümelenme mi?”
bafll›kl› konuflmas›nda Duch,
“Clustering / Kümelenme”
tan›m›, baflar›l› ve hatal› uygulama örneklerini anlatt› ve
“kümelenme”yi sorgulad›. Bir
köyde, 6 dan fazla insan kufl
gribine yakalanm›flsa buna
da ‘cluster’ dendi¤ini hat›rlatan Duch, tan›ma saplan›lmamas› gerekti¤ini söyledi.
l Unutun kümeleri! Kümeler sadece araçt›r. Sizin
amac›n›z rekabetçi bir yap›ya
bürünmenizdir. Kümelenme
bir tan›md›r. Bir baflka tan›m
ç›kar›p “f›st›k” da diyebiliriz.
Ama flu anda elinizdeki tek
araç kümelenmedir.
l Kümelenmeyi bulut gibi düflünün. Su varsa ya¤mur
ya¤ar. Bulutun sulanmaya ve
iyi bir bahç›vana ihtiyac› var.
Siz, kendi bölgenizin kalk›nma politikas›na odaklan›n.
l Kümelenme konusunun
da, biraz ihtiyatl› olun. Kümelenme bazen çok çekici,
bazen de çok kafa kar›flt›r›c›
olabilir. Farkl› ve z›t görüfller
vard›r. Küme bir flahsiyet de¤ildir. “Küme, flu görüflü savunuyor, küme bu görüfltedir” denemez. Bu a¤, o yüzden var. Bilgi ediniyoruz,
paylafl›yoruz, tart›fl›yoruz.
Bir çok görüflü bir arada bar›nd›r›yoruz.
l Kümelenme çal›flmalar›
hükümetlere ba¤l› olmamal›.
Hükümetler de¤iflse de hayatlar›n› sürdürebilmeliler.
l Kümelerdeki flirketler
daha rekabetçi oluyorlar m›?
Bu çal›flmalara zaman ayr›l›yor, para yat›r›l›yor. Acaba
do¤ru mu yap›yorlar? 2-3 y›lda fayda sa¤layamad›klar›
takdirde bunlar› kapatmak
laz›m. Fayda sa¤lam›yorlar-
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sa, vergi mükelleflerinin paras› soka¤a at›l›yor demektir.
l Bütün hükümetler ekonomilerine müdahale eder.
En liberal ülkelerde bile sanayi politikalar› vard›r. Kümeleri ayr› bir yap› gibi düflünmemek gerekir.
l Kümeler bir araçt›r. Kümeleri, amaç olarak görürsek
herfleyi kaybederiz. Hükümetler, kümeleri desteklemek için fonlar kuruyor. Kümeler olmasa da flirketler her
zaman orada olacaklar.
Önemli olan; Küme bazl› geliflim ve kalk›nma programlar›n› düflündü¤ümüzde bunu
baflaracak faaliyetlerin de varolmas›.
l Düflünürken sadece küme politikalar› ile s›n›rl› kalmay›n. Çünkü ba¤›ms›z de¤iller. Kümeler, gerçe¤i anlamak için bir araçt›r. Yatay politikalarda kullan›lmal›d›r.
Herkes haritalardan bahsediyor. 10 yeni ülkeyi içine alan
haritalar yap›ld›. Türkiye ve
‹srail için de ç›karaca¤›z. Fikirler edinece¤iz. Haritalamaya para harcan›yor. Oysa
herkesin kendi ülkesinde ve
kendi pazar›ndaki flirketleri,
rakipleri bilmesi gerekiyor.
Kendi ülkenizdeki kümeleri
bilmiyorsan›z istifa edin.
Haritalar, sorulara cevap vermek için önemli olabilir.
Tepeden inme yaklafl›mlarla
baflar›l› olunam›yor. Oysa
biraraya gelip konuflmak
yeterli olabiliyor.
l Kendi bölgenizin içinde
neyi daha iyi yapt›¤›n›z›,
tedarikçilerinizin neyi daha
iyi yapt›¤›n› bilmeniz laz›m.
Kendi iflinize hizmet etmelisiniz ki Çinliler gelip
iflinizi çalmas›n.
l Kümeler neyi farkl›
yapt›klar›n› bilmeli, iflinin
üzerine yeni birfleyler
yaratabilmeli...
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Sanal dünya için önemli hat›rlatmalar!
az›n›n konusu ‘Sanal Dünya’ya
iliflkin baz› pratik öneriler ve
önemli hat›rlatmalar…
Belki afla¤›da yer alan önerilerin tamam›n› ya da bir k›sm›n› siz çoktan
yapt›n›z. Fakat ‘hala internette’ varl›k
gösteremeyenler ya da web dünyas›nda s›k›nt›l› süreçler yaflayanlar için bu
pratik önerilerin faydal› olaca¤›n› düflünüyorum.
1. Temelden bafllamak gerekirse;
web sitenizi yapt›rmak üzere anlaflt›¤›n›z firma ya da kiflilerin alan ad› yani
markan›z.com, net, org, info, tv, biz gibi adresleri kendi adlar›na de¤il firman›z ad›na tescil ediyor olmas›na dikkat
ediniz. Son dönemde bizlere ulaflan flikâyetlerin bafl›nda “web sitemizi bir
arkadafla yapt›rm›flt›k. Alan ad›m›z› da
bizim için alm›flt›. Fakat flimdi ulaflam›yoruz. Sitemizi güncelleyemiyoruz.
Hala eski bilgilerimiz duruyor” flikâyeti geliyor. Alan adlar› TR uzant›l› olmad›¤› müddetçe internette birinci
kural “önce gelen al›r” kural›d›r. Bu
kural d›fl›nda, com.net.org.info.biz.tv
uzant›l› alan adlar›n› alabilmek için
hiçbir flart aranmamaktad›r. Bu nedenle alan ad›n›z› baflkalar›na kapt›rmamak ya da kurumsal imaj›n›z› s›k›nt›ya sokacak durumlara düflmemek
için güvenilir firmalarla çal›flman›z›
öneriyorum.
2. Web sitenizin firman›z›n kurumsal kimli¤ini (logo rengi, kullan›m flekli, slogan vb.) yans›tmas› çok önemlidir. Fakat en az kurumsal kimlik kadar
önemli olan bir di¤er unsur da sayfa
tasar›m›. Sayfa tasar›m›n›z› yapt›r›rken mutlaka ziyaretçinin sayfan›zda
uzun süre kalmayaca¤›n› ve bilgileri
sistemli olarak en h›zl› flekilde ziyaretçiye göstermeniz gerekti¤ini unutmay›n!
Arama motorlar› üzerinden web sitenize ulaflan ziyaretçilerin sayfan›z›
incelemek için ay›racaklar› zaman gittikçe azal›yor. Web sitenizin anasayfas›nda girifl animasyonu, slogan animasyonu, a¤›r resim dökümanlar› ve
k›r›k linkler ve yüklenemeyen parçalar
bulunmas›, ziyaretçinin sayfan›z› tam
anlam›yla ziyaret bile etmeden tekrar
baflka arama sonucuna yönelmesi için
aç›k bir davetiye…
3. Web siteniz üzerinde firman›zla
iletiflim kurulabilecek e-mail formu ya
da benzeri bir iletiflim arac› bulundurun. Sitenizi ziyaret edenler ‘ifl amaçl›’
ziyaret etmifller ise öncelikle iletiflim
formunuzu ya da e-mail adresinizi deneyeceklerdir.
4. Site ziyaretçileriniz taraf›ndan
gelen elektronik postalar› mutlaka zaman›nda ve özenle cevaplay›n›z. Ziyaretçinin sizin firman›z d›fl›nda birçok
baflka firma sayfas›n› da ziyaret etmifl
olabilece¤ini ve bu durumda rekabet
üstünlü¤ü sa¤lamak için ‘en h›zl› ve en
do¤ru’ geri dönüflü yapman›z gerekti¤ini unutmay›n.
5. Kurumsal imaj aç›s›ndan web sitenizin varl›¤› ne kadar önemliyse kulland›¤›n›z e-mail adreslerinin de alan
ad›n›zla ayn› olmas› o kadar önemlidir. Web sitesi üzerinden verilen iletiflim bilgilerinde; Yahoo, Gmail, Hotmail gibi adresler kurumsal imaj›n›z›n
aç›s›ndan sak›ncal›d›r.
6. Etkili bir pazarlama iletiflimi yapabilmek için oluflturmufl oldu¤unuz
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L okman Hekim
Sincan’a da hastane aç›yor

L

ratuarlar› yer alacakt›r. Tan› ve Tedavide kaliteli hizmetin hedeflendi¤i Hastanemizde Lokman Hekim kalitesini
bilen hedef hasta
grubumuzun her yönüyle memnun kalaca¤› bir ortam kurgulad›k” dedi.
Lokman Hekim Sincan Hastanesinde tan›ya yönelik olarak
Radyoloji, Nükleer
T›p, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji
branfllar› yer alacak. Radyolojide MR,
Bilgisayarl› Tomografi, Mamografi,
Doppler Ultrasonografi ve rutin ve ileri her türlü radyolojik tetkikler yap›labilecek. Nükleer T›p merkezimizde de
her türlü nükleer t›p uygulamalar› yap›labilecek. Laboratuarda da çok genifl
bir tetkik portföy ile biyokimya, hormon, hematolji, mikrobiyoloji, parazitolji, seroloji, patoloji ve sitoloji anlam›nda tüm tetkikler yap›lacak.
Hastanenin bu günlerde hizmete
girece¤ini anlatan Altu¤, “Lokman Hekim olarak bundan sonraki dönemde
hedeflerimiz daha önce alm›fl oldu¤umuz ‹SO 9000 kalite belgesi ve kalite
çal›flmalar›n› akreditasyon düzeyine
ç›karmak ve hasta haklar›, hasta güvenli¤i ve di¤er tüm t›bbi süreçleri de
standardize etmek ve belgelemektir.
Sektörel olarak da Grubumuz bugüne
kadar özel hastanecili¤in gelmifl oldu¤u konuma katk› sa¤lamak noktas›nda
kamuoyunda sivil toplum çal›flmalar›
dâhil her türlü organizasyonun içinde
yer alm›fl ve her türlü deste¤i sa¤lam›flt›r. Bundan sonra ki dönemde de
bu çal›flmalara yer verece¤iz” dedi.
Mehmet Altu¤

okman Hekim Grubu, Sincan
Hastanesi’ni de aç›yor. Özel sa¤l›k
sektöründe uzmanlaflan grup,
1996 y›l›ndan itibaren
“önce insan” felsefesi
ile bafllatt›¤› çal›flmalarda yeni at›l›mlar yap›yor. Uzun y›llard›r
sa¤l›k sektöründe baflar›l› hizmetler verdiklerini anlatan Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Altu¤, “Lokman
Hekim Grubu olarak
hizmet zincirimize yeni bir halka daha
eklemenin hakl› gururunu yafl›yoruz.
Sincan Lokman Hekim Hastanesi Sincan’›n merkezinde bölge hastanesi
olabilecek bir konuma sahiptir. Yaklafl›k 20 bin metrekare kapal› alana sahip olan hastanemiz Ankara’n›n en
büyük özel hastanesi olma özelli¤ine
ulaflm›fl olacak” dedi.
Altu¤ hastanenin Kalp Damar Cerrahisi, Koroner ve Genel Yo¤un Bak›m
üniteleri d›fl›nda 150 yatak kapasitesine sahip olaca¤›n›, sa¤l›kl› insanlara
yönelik halk sa¤l›¤› ve e¤itici sa¤l›k çal›flmalara da önem vereceklerini söyledi.
Altu¤, “Hastanemizde, Kalp Damar
Cerrahi, Kardiyoloji ve Genel olmak
üzere üç yo¤un bak›m›m›zda toplam
21 yatakl› bir yo¤un bak›m kompleksi
mevcut. Donan›m ve alt yap› olarak
kusursuz planlanm›fl olan yo¤un bak›mlar›m›zda tecrübeli ve özel e¤itimli
çal›flanlar›m›zla üst düzey bir hizmet
verilecek. Kalp Damar Cerrahisi, Koroner Anjio, ‹nfertilite ve Tüp bebek ve
teknolojinin en son uygulamalar›n›n
yap›ld›¤› görüntüleme ve tetkik labo-

‹hracatta rekor k›r›ld›:100 milyar dolar
ürkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin (T‹M)
aç›klad›¤› verilere
göre Eylül ay›nda
ihracat geçen y›l›n
ayn› ay›na göre yüzde 17.25 art›flla 8
milyar 952 milyon
dolar oldu. Y›l›n ilk
dokuz ay›nda ihracat yüzde 23.49 art›flla 75 milyar 751
milyon dolara, son
12 ayl›k ihracat ise
yüzde 23,2 art›flla
100 milyar 184 milyon dolara ulaflt›.
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‹HRACATÇI ANDI
Türküm,
Üreticiyim,
‹hracatç›y›m,
Dünyal›y›m,
Ak›lc›, rekabetçi ve yarat›c›y›m.
‹lkem;
En yüksek kaliteyi en do ru
fiyatla satmak,
De erler zincirinde ilerleyerek, ülkemi ve milletimi gönendirmektir.
Ülküm;
Ülkemi yükseltmek, milletimin ve insanl› ›n refah›na

katk›da bulunmakt›r.
Ey büyük Atatürk!
Açt› ›n muas›r medeniyetler
yolunda yürüyerek, gösterdiin hedef için y›lmadan,
yorulmadan çal›fl›yorum.
Bu gayretimi artarak sürdürece ime,
Hedefimden sapmadan,
yolunda yürümeye devam
edece ime
Namusun ve flerefim
üzerine ant içerim.
Varl› ›m ülkeme arma an
olsun,
Ne mutlu Türküm diyene!

web sitenizde ziyaretçilerin en az›ndan e-postalar›n› kaydedebilece¤iniz
bir sistem kurun. Çok basit bir flekilde
daha sonra firma tan›t›m çal›flmalar›nda rahatl›kla kullanabilece¤iniz ve legal yollardan oluflturdu¤unuz bir email veritaban›n›z›n olmas› çok önemlidir. Son dönemde ‘rahats›z edici emailler’ internetin en büyük sorunu
olsa da siz sayfan›z› ziyaret edenler
için bu kanal› oluflturdu¤unuzdan ataca¤›n›z e-mailler de ‘Rahats›z edici bulunmayacakt›r’.
7. Web sitenizin anahtar kelimeler
ve aç›klamalar bölümünde firman›z›
en iyi anlatacak anahtar kelimelerin
seçilmifl olmas›na ve aç›klama bölümünde firman›zla ilgili en özet anlat›m›n yap›lm›fl olmas›na özen gösteriniz. Arama motorlar›n›n algoritmalar›
farkl› olsa da web sitenizin kaynak
kodlar›nda bulunan Metatag ve Description bölümleri mutlaka arama motoru için önem arzetmektedir. Bu nedenle bu güne kadar yapt›rmad›ysan›z
da zaman kaybetmeden web sitenizi
haz›rlayanlardan, anahtar kelime ve
aç›klama bölümlerinin sizin belirleyece¤iniz flekilde kodlanmas›n› isteyiniz.
8. Kendi web sitenizin olmas› sizin
için büyük bir avantaj olsa da tek bafl›na hiçbir zaman yeterli de¤ildir. Mümkün oldu¤unca bütçeniz do¤rultusunda PORTALLAR ve ARAMA MOTOR’lar›n› kullanarak “internet üzerinden reklam-tan›t›m” yapman›z›
öneriyorum. Portallar yap›lar› ve içerikleri itibariyle kapsay›c› oldu¤u için
firman›za ait bölümler oluflturabilecek
ve web sitenize link gönderebilecek
portallara üye olmakta büyük fayda
var. Ayr›ca önümüzdeki dönemlerde
ayr›nt›l› bilgiler verece¤im ARAMA
MOTORLARI üzerinden reklam her
zaman olumlu sonuç vermektedir.
Bütçeniz do¤rultusunda özellikle GOOGLE arama motorunun Adwords uygulamas›yla tan›flman›z› öneriyorum.
9. Günlük çal›flma saatleri içerisinde belirli bir zaman› internette sektörünüzle ilgili aramalar yapmaya ve ç›kan sonuçlar› incelemeye ay›r›n›z. Bu
size pozisyonunuzu de¤erlendirme rakiplerinizi analiz etme ve internette
nerede oldu¤unuzu gösterme aç›s›ndan çok önemli faydalar sa¤layacakt›r.
10. Önerilerimin en sonuncusu internetteki ‘trendi’ takip etmenizdir. Bir
örnekle aç›klayacak olursak, 3–4 y›l
öncesine kadar internette video kullan›m› ve 3 boyutlu ürün tan›t›mlar› çok
az rastlan›lan uygulamalarken bugün
internette en çok ‘ifl’ yapan uygulamalar video, 3D tan›t›m vb. multimedya
uygulamalar›d›r. Bu trendi önce yakalayan ve web sitesine, makine park› videosu, firma genel görünüm videosu,
ya da herhangi bir ürününün videolu
tan›t›m›n› koyarak ‘ziyaretçiyi sayfada
tutma’ ad›na rekabet üstünlü¤ü sa¤layabilirlerdi. Yine ayn› flekilde GOOGLE ile bafllayan ve Microsoft, Yahoo ve
daha sonralar› flimdilerde Türk portallar›n›n da yapt›¤› anahtar kelime duyarl› ‘ak›ll› reklam-banner’ uygulamalar›n› takip edenler, sponsor uygulamalar›na bütçesi do¤rultusunda kat›lanlar daha çok ziyaretçi ve daha çok
potansiyel müflteriye sahip olabilirlerdi.
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Kalk›nman›n regülatörü sivil
toplum potansiyelidir
er boyutta toplum birimlerinin bafll›ca sorunlar› s›rayla
tan›t›m, iletiflim paylafl›m gibi
sosyo-ekonomik kavramlar olarak
özetlenebilir.
Görünürde finansal boyutlu sorunlar›n temelinde yatan konu E⁄‹T‹M’dir. E⁄‹T‹M‹N boyutlar› ise en
basit bilgilenmeden bafllar, meslek
kazan›m›, ihtisaslaflma ve teknolojiye kadar uzan›r.
E¤itimin ana malzemesi B‹LG‹
muhatab› ise ‹NSAN’d›r. ‹nsan Kaynaklar› kavram› ile iflletmelerin belirli bir yönetim performans›na ulaflabilmesi B‹LG‹L‹ insanla mümkündür. Bilginin uygulanabilirli¤i nispetince insan›n dolay›s› ile iflletmelerin
baflar›s› artar. Bu art›fl da tecrübe ile
do¤ru orant›l›d›r.
Gerek süreci gerekse platformu
sonsuz denilebilecek mertebede genifl olan E⁄‹T‹M günümüzde “HAYAT BOYU E⁄‹T‹M” söylemiyle
toplumun her kesiminde yer alm›flt›r.
Bu derece de stratejik önem tafl›yan e¤itim yine günümüzün stratejik de¤eri olan ekonomi ile büyük
paralellik arz etmektedir. E¤itim seviyesi yüksek olan kurulufllar›n ekonomik ve refah seviyelerinin de
yüksek oldu¤u tart›fl›lmaz bir gerçektir.
Aileden bafllayan örgün e¤itim
ile belli bir boyuta gelen e¤itim seviyesi; yayg›n e¤itim, ifl dünyas›n›n

H

katk›s›na mutlaka ihtiyaç gösterir.
Günümüzde ifl dünyas› içinde uygulanan pratik e¤itim yan›nda, haz›r
nitelikli eleman temini en büyük
amaçt›r. Zira Nitelikli eleman iflsizli¤in en büyük ilac›d›r. Bu nedenle
ço¤u kurum ve kurulufllar gerek iç
ve gerek d›fl da meslek kazand›r›c›
kurs ve kurumlar oluflturmufllard›r.
Sivil toplum Kurulufllar› vas›tas›yla haz›rlanan AB fon kaynakl›
projeler ile yurt içi ve yurtd›fl› e¤itim
ve stajlar topluma sosyo-ekonomik
boyut kazand›rmaktad›r.
Meslek Standartlar› ve seviyesinin uluslar aras› boyutlara yükseltilmesi ile iflsizli¤in minimize edilmesini kendine amaç edinen Sivil toplum örgütleri ve Meslek Kurulufllar›n›n baflar›s›, organizasyonu nispetince milli amaca ulafl›labilecektir.
‹fl dünyas›n›n e¤itime bak›fl aç›s›,
katk›s› ve bünyelerinde gerçeklefltirecekleri e¤itim birimleri, Sivil
Toplum Kurulufllar› ile yapacaklar›
iflbirli¤i sayesinde bu amaca ulaflmay› kolaylaflacakt›r.
‹flte bu düflünceden hareketle
kurulan derne¤imiz bu misyon do¤rultusunda seminer, konferans ve
her türlü bilgilendirme faaliyetlerine
devam etmektedir. Tüm Sivil toplum kurulufllar›n›n e¤itime katk›lar›
nispetince TOPLUMUN dolay›s› ile
ülkemizin sosyo-ekonomik seviyesi
yükselecektir.

BORSA’DA yabanc› yat›r›mc› küpünü doldurdu
abanc› fonlar›n en çok tercih etti¤i
yat›r›m alanlar›ndan biri olan ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
(‹MKB), son bir y›ldaki getirisiyle yabanc› yat›r›mc›y› ihya etti. Bir y›l önce yurt
d›fl›ndan döviz getirerek ‹MKB’ye yat›ranlar, dolar baz›nda yüzde 51’le baflka
piyasalarda 10–15 y›lda elde edilebilecek bir kazanç sa¤lad›lar. Yabanc›lar para getirip Borsa’ya yat›rd›kça, hisse senetleri de¤erlenirken, yüklü döviz giriflleri kurlar› afla¤› çekti. Bunun sonucunda yabanc›lar›n büyüyen portföylerinin
dolar cinsinden de¤eri daha da h›zl› bir
art›fl gösterdi. Yabanc› yat›r›mc›n›n
‹MKB’deki hisse senedi portföyü son bir
y›lda yüzde 78 art›flla 31 milyar dolardan 55 milyar dolara yükseldi.
Bunda; hisseler de¤erlenirken kurun
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düflmesi sonucu mevcut portföyün büyümesi yan›nda, cazip getiri ortam› nedeniyle yabanc›lar›n taze para getirmesi
de etkili oldu. ‹MKB’deki toplam hisse
senedi portföyü içinde yabanc›lar›n pay›
a¤ustos sonu itibariyle yüzde 71,1’e yükseldi. Geçen y›l a¤ustos sonunda 1000
dolar bozdurarak elde edilen bin 448
YTL ile Borsa’ya giren bir yat›r›mc›, bu
y›l ayn› tarih itibariyle bu birikimini bin
949 YTL’ye ç›kard›. Bu birikim ayn› tarihte 1.29 YTL’ye inmifl olan kurdan yeniden dolara çevrildi¤inde bin 509 dolar
etti. Buna göre bir y›l önce getirilerek
Borsa’ya yat›r›lan s›cak paran›n her bin
dolar› 509 dolar kazand›. Bir y›ll›k dönemde s›cak para dolar baz›nda yüzde
51’le dünyan›n hiçbir ülkesinde elde edilemeyecek bir getiri oran›na ulaflt›.

BEIGROUP, Türkiye’de 120 bin Kobi’yi e¤itecek
vrupa'da KOB‹'lere performans
e¤itimi veren Business Education International (BEIGRUP), Avrupa çap›ndaki 12. flubesini Türkiye'ye açt›. BEITÜRK‹YE Genel Müdürü fiule Öztafl, "Türkiye ‹çin 10 y›ll›k
plan›m›z; 60 bölge kat›l›mc›s›na ulaflmakt›r" dedi. Öztafl, Türkiye için 10
y›ll›k planlar›n›n 60 bölge e¤itim merkezi açmak, 540 pazarlamac› ve e¤itimciyle çal›flmak ve 120 bin e¤itim
kat›l›mc›s›na ulaflmak oldu¤unu kaydetti. BEIGROUP'un kurucusu Rod-

A

man Gil Ostrander ise, KOB‹'lerin tüm
ülkelerin ekonomileri için büyük
önem tafl›d›¤›na iflaret ederek, "Güçlü
KOB‹'ler, Türkiye için garantili, baflar›l› bir gelecek demektir. Bu güçlü ve
baflar›l› gelece¤in anahtar› ise KOB‹'lerin özel sorunlar› için verilecek
e¤itimlerdir" diye konufltu. Büyük flirketler için "Büyük Köpekler" ifadesini
kullanan Ostrander, KOB‹'lerin k›sa
sürede yapabilecekleri iflleri büyük
flirketlerin çok uzun sürede hayata geçirebildi¤ine dikkat çekti.
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PARK TASARIM kalitesini
Avrupa’ya da kan›tlad›
K
uruluflunun 11. y›l›n› kutlayan PARK
TASARIM sektörde öncü rolünün gere¤i olarak, Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
Ohsas 18001 ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Yönetim Sistemleri ile
kan›tlam›fl oldu¤u kalitesini TÜVSÜD Almanya firmas›ndan EN
1176 Çocuk Oyun
Grubu Ürün Güvenlik Belgesi’ni
alarak Avrupa’da
da tescil ettirdi.
TÜV-SÜD Almanya firmas›n›n yetkilileri taraf›ndan PARK TASARIM’da yap›lan incelemeler sonras›nda
ürünlerin Avrupa pazar›na uygun üretildi¤i
saptanarak sertifikalar› almaya hak kazand›¤› belirtildi. Önceki y›llarda firman›n alm›fl
oldu¤u; TS EN 1176 1.7, TS EN 7941 belgeleri yan›nda 30’un üzerinde TASARIM TESC‹L BELGES‹, 2 adet FAYDALI MODEL BELGES‹ ve 3 adet MARKA TESC‹L BELGES‹ ile
PARK TASARIM Avrupa Birli¤i sürecine kendisini haz›rlad› ve hedefine do¤ru emin
ad›mlarla ilerliyor. Kent mobilyalar› ad› alt›nda yer alan çocuk oyun parklar›, banklar,
çöp sepetleri, piknik masalar›, kamelya, pergola ve gazebolar, d›fl mekân fitness ekipmanlar› ve bahçe mobilyalar› gibi ürünleri
Ankara Ostim’de bulunan fabrikas›nda imal
eden PARK TASARIM mevcut ürün çeflitlili¤i
ile sektörde liderli¤ini pekifltiriyor. ‹ç piyasada Belediyeler, toplu konut alanlar›, tatil
köyleri, özel konut projeleri, anaokullar›,

restoranlar, üniversite kampusleri gibi pek
çok alanda genifl bir müflteri portföyüne sahip olan PARK TASARIM, son y›llarda ürünlerini yurtd›fl›na ihraç etmektedir. 2005 ve
2006 y›llar›nda toplam sat›fllar›n›n s›ras›yla
%35 ve
%50’sini ihracat olarak gerçekleflmifltir.
2007 hedefini
%60 ihracat
olarak belirlenmifl ve bu
hedefe ulaflmas› için baflar›l› çal›flmalar›n› devam ettirmektedir. PARK TASARIM
müflterilerine daha kaliteli bir hizmet vermek amac›yla 2005 y›l› Haziran ay›nda faaliyete bafllad›¤› yeni üretim alanlar›nda makine park›na ekledi¤i ekipmanlar ile gerek
kapasite gerekse kalite ve müflteri memnuniyeti konular›nda büyük yol kat etmifl ve
üretim sürecini k›saltm›flt›r. Tüm çal›flmalar›n› ve AR-GE faaliyetlerini daha kaliteli, güvenli ürünler tasarlamak ve imal etmek üzerine kuran PARK TASARIM; müflterilerine
verdi¤i hizmeti her geçen gün daha üst noktalara tafl›man›n verdi¤i gururla; iç ve d›fl pazarlama çal›flmalar›na a¤›rl›k vermektedir.
Gerek tasar›m aflamas›nda kullan›lan 3 boyutlu çizim ve projelendirme hizmetleri, gerekse imalat›n her aflamas›ndaki kalite kontrol çal›flmalar› firman›n marka oluflturma
çal›flmalar›n› desteklemekte ve Türkiye pazar›na girmek isteyen yabanc› yat›r›mc›lar›n
dikkatlerini çekmektedir.
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Yar›n›n sanayicileri Ata’n›n huzurunda
Finans Penceresi
fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Maliye politikas›na dikkat!

A

nkara Sanayi Odas›’n›n geçti¤imiz y›l
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ilgili kurulufllar›n kat›l›m› ile bafllatt›¤› ve bu y›l Ostim’de de 70 ö¤rencisi ile sürdürülen Okul-Sanayi E¤itim Projesi (OSEP) ö¤rencileri An›tkabir’i ziyaret etti.
Toplam 144 ö¤renci ile birlikte Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Nurettin Özdebir, Ostim
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, OSEP
E¤itim Kurulu, Bat›kent, Ostim ve Sincan
Meslek Okullar› yönetici ve e¤itim kadrosu
Atatürk’ün mozolesine çiçek koyarak sayg›
duruflunda bulundular.

A

ASO Baflkan› Nurettin Özdebir, An›tkabir Ziyaretçi Defteri’ne duygular›n›
yazd›. Özdebir, deftere “Amac›m›z;
Cumhuriyetimize, ülkemizin vazgeçilmez ilke ve ink›laplar›na ba¤l›, ça¤dafl, vatan sevgisi ile dolu bu ö¤rencilerimize meslek kazand›rmak ve Ankaral› sanayicilerinin, dolay›s›yla
Türk sanayinin ihtiyaç duydu¤u nitelikli elman› yetifltirmektir. Hedefimiz,
varl›¤›nla ilelebet flereflendirdi¤in Ankara’y› dünyan›n önemli sanayi merkezlerinden biri haline getirip, iflsiz gencimizin kalmamas›na vesile olmas›d›r” diye yazd›.
OSEP’te ö¤retim y›l›na baflland›
Sanayiye kalifiye ifl gücü yetifltirmek amac›yla Ankara Sanayi Odas› ve Milli
E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤iyle geçen y›l uygulamaya bafllanan Okul Sanayi E¤itim
Programlar›'n›n (OSEP)yeni ö¤retim y›l›na
bafllamas› dolay›s›yla Sincan OSB'de
yap›lacak törene Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan da kat›lacak.

ASAD, sanayi ve üretim
dostlar›n› a¤›rlad›
nkaral› Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (ASAD) geleneksel iftar yeme¤inde yeni e¤itim ve
ö¤retim y›l›na bafllayan Okul Sanayi
E¤itim Projesi kapsam›ndaki
(OSEP) dâhil ö¤rencileri, okul yöneticilerini ve e¤itimcileri a¤›rlad›.
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Erdo¤an, dernek olarak sanayicilerin
vas›fl› eleman ihtiyac›na yönelik
mesleki e¤itime önem verdiklerini,
bu amaçla OSEP projesine her aflamada katk› verdiklerini belirti.
Birleflik Sanayici ve ‹fladamlar›
Dernekleri Federasyonu (B‹RS‹AD)
ve Türkiye ‹fladam› ve Sanayiciler
Konfederasyonu’na (TUSKON) üye
olan ASAD’›n iftar program›na
ASO Baflkan› Nurettin Özdebir,
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n baz› S‹AD Yöneticileri ile
ASAD üyesi sanayici ve ifladamlar›
da kat›ld›.

A

ASO
Baflkan›
Nurettin
Özdebir
ve ASAD
Baflkan›
Hasan
Erdo¤an

merikan merkez bankas›
ülkesindeki yat›r›mc›, tüketici ve imalatç›y› korumak
için faizleri indirdi. Böylece dolar›n
de¤eri dünyada olmak üzere ülkemizde de düfltü. Dolar›n de¤erinin
düflük olmas›, ülkemizde özellikle
yerli mal› girdi kullanan (iflçi, hammadde ve YTL kredi) ihracata dönük imalat yapan flirketlerin maliyetlerini yükselterek mal satamaz
hale getirmektedir. Dolar›n de¤erinin düflük olmas›n›n birinci dereceden sebebi, halen YTL’ye verilen yüksek faiz ve bu faize herhangi bir vergi uygulanmamas›d›r.
Bu durum karfl›s›nda T‹M Baflkan›
O¤uz SATICI, TOBB Baflkan› R›fat H‹SARCIKLIO⁄LU faizlerin
düflürülmesi için Baflbakana ve
kamuoyuna flikâyette bulunurken
Baflbakan da hep beraber merkez
bankas›n›n ikna edilerek faizlerin
düflürülmesi konusunda yard›m istemektedir. Herkes ülkenin iyili¤ini istiyor, MB ise ülkenin kötülü¤ünü istiyor!
Öncelikle dolar›n düflük olmas›n›n faydalar›ndan bahsedelim.
Ülkemizde enflasyon dolar›n düflük olmas› sayesindedir. Faizler
yüksek tutulmakta bu sayede dolar bollaflmakta ithal mallar› ve dolar kredisi kullanan kurulufllar›n
özellikle iç piyasaya sat›fl yapan
firmalar›n maliyeti düflmektedir.
fiayet merkez bankas› faizleri yüksek tutmasayd› uluslar aras› piyasada artan petrol fiyatlar›, enflasyonu art›r›c› yönde etkiler ve bu
gün hayat›m›z daha zor olurdu.
Ülkemizde befl y›ldan bu yana
sa¤lanan büyüme yarat›lan katma
de¤erle de¤il, dolara yüksek faiz
vererek cari aç›k sa¤lamam›z sayesindedir. Büyümemizin ve enflasyonda sa¤lanan baflar›n›n alt›
bofl ve sa¤l›ks›zd›r. Merkez Bankas› ülkemizin en fazla veriye dayal›
çal›flan veri de¤erlendiren kuru-

mudur. Enflasyon ve faizlerle ilgili
kanaatlerini yay›nlad›¤› raporlarla
kamuoyu ile paylaflmaktad›r. Bu
raporlarda, en can al›c› k›s›m faizlerin yüksekli konusundaki net
tavr›d›r. Merkez Bankas› faizlerin
yüksekli¤ini birinci planda kamu
maliyesinin sa¤l›ks›z yap›s›na ba¤lamaktad›r. Bütçenin bir defal›k
özellefltirme gelirleri ile k›smen
dengeye sokulmas›, vergi gelirlerinin büyük oranda dolayl› vergilerden oluflmas›, vergi gelirlerinin istikrarl› bicimde ve adil flekilde art›r›lamamas›, sosyal güvenlik ve kay›t d›fl›l›k konular›nda herhangi bir
tedbir al›nmay›fl›, MB’yi endiflelendirmektedir. MB faizleri yüksek tutarken iç tüketimi kontrol alt›na almak için de¤il, kötü yönetilen maliye politikas› nedeni ile kamunun
finansman›nda sorun ç›kmas›n,
maliyenin/hazinenin rahat borçlanmas› için yapmaktad›r. Sonuç
itibariyle faizlerin yüksek olmas›n›n nedeni, kötü yönetilen maliye
politikas›d›r. Ancak herkes, özellikle hükümet bu teflhise kulak kapamaktad›r. Faizlerin yüksek olmas›n›n birinci sebebi HÜKÜMET’tir.
Bu geliflme karfl›s›nda T‹M,
TOBB Baflkanlar› ve Baflbakan’›n
MB’na dikkatleri çekmesi tam bir
Ali Cengiz oyunudur. Dikkatler
MB’ye de¤il, hükümete ve maliye
politikas›na çekilmelidir. T‹M baflkan›, MB ile de¤il, hükümetle u¤raflmal›d›r. Ya da gerçe¤i söylemelidir. Döviz kurunun yükselmesi istemek, gerçekte ve özellikle,
iflçi ücretlerinin düflmesi gerekti¤ini söylemektir. Bu gerçe¤i söylemek ve sorunun maliye politikas›ndan kaynakland›¤›n› söylemek
cesaret ister. Teknik kötü yönetim, kozmetik yönetimi o da çaresizlik içinde yönetimi do¤urmaktad›r. Gerçek ne zamana kadar saklanacak merak ediyorum.

Ankara sanayii
h›zla gelifliyor
eni kurulan OSB’lerden
Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi(OSB) iftar yeme¤i düzenledi. ASO Baflkan› Nurettin Özdebir
ile Baflkent Sanayiciler
Derne¤i, Baflkent Organize Yap› Kooperatifi
ve Baflkent Yat›r›m ve
Üretim A.fi.’nin de bulundu¤u
yemekte OSB Baflkan› fiadi
Türk, Organize Sanayi Bölgesi’nin fiziki altyap›s›ndaki
problemlerin afl›ld›¤›n› belirterek, “Organize Sanayi Bölgesi
olarak Eskiflehir bölgesindeki
yolun da asfalt olmas›yla altyap› problemlerimizin ço¤unu
hallettik. Bölgede do¤algaz
kullan›m›na geçece¤iz ve fab-
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rikalar›m›z artacak” fleklinde
konufltu. Ankara sanayisinin
geliflimindeki h›z›n kendilerini
mutlu etti¤ini ifade eden
Türk, “Her sene sanayiciler olarak geniflleyerek
bir arada oluyoruz bu gurur verici bir olayd›r” dedi. OSB Yürütücü Kurulu
taraf›ndan oluflturulan Baflkent Sanayiciler Derne¤i’nin
de kat›ld›¤› yemekte Dernek
Baflkan› Yaflar Al›çl› da yapt›¤›
konuflmada, dernek bünyesinde 80 üyenin bulundu¤unu
ifade ederek, “Derne¤imizde
oluflturulan bütçe sayesinde,
üye iflyerlerinde çal›fllar›n
çocuklar›na ö¤renim bursu
verece¤iz” fleklinde konufltu.
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ODAM, ilk kurulda
baflar›l› bulundu

Veli SARITOPRAK
kan›
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflflk

Globalleflme ve Türkiye’nin rekabet gücü
ilindi¤i gibi ça¤›m›zda yaflanan teknolojik devrim bilgiyi ekonomik gücün kayna¤› konumuna getirmifltir. Bu gün
dünya ticaretinin büyük bir k›sm›n› gerçeklefltiren geliflmifl ülkeler, sermaye yo¤un üretim
tekni¤ine geçmifl olan ülkelerdir. Uluslararas›
büyük rekabet yar›fl› bu ülkeler aras›nda geçmektedir. Bu sebeple dünya ekonomisi ile bütünleflmek tek bafl›na bir anlam ifade etmemektedir. Önemli olan bu büyük ülkelerle birlikte globalleflme sürecinde yer almak ve büyük rekabet yar›fl›na kat›labilmektir.
Türkiye gibi geliflmekte olan ülkeler için
uluslararas› rekabet gücünü art›rman›n, sa¤l›kl›
bir iktisadi yap›ya kavuflma ve h›zl› kalk›nma
ile mümkün olaca¤› gayet aç›kt›r. Bu sebeple
geliflmekte olan ülkelerin rekabet gücünü art›rmalar›, gelecekte o toplumlar›n refah seviyelerini art›racak bir husus olarak de¤erlendirilmektedir.
Türkiye geçmiflte tar›m toplumu olma yolunda geliflmesini tamamlayarak, sanayi toplumuna sa¤l›kl› bir flekilde geçme f›rsat›n› iyi de¤erlendirememifltir. Bu sebeple ekonomik geliflmesini ileri ülkeler seviyesine ç›karmakta
zorlanmaktad›r. Ancak sanayileflme ça¤›n› kaç›rd›¤› gibi bilgi ça¤›n› da kaç›rd›¤› takdirde bir
daha geliflmifl ülkeler seviyesine ç›kabilmesi
zor görünmektedir.
Dünyada rekabeti ölçen iki ba¤›m›z kurulufl
bulunmaktad›r. Bunlar, “Dünya Ekonomik
Formu” ve “Uluslararas› Yönetim Gelifltirme
Enstitüsü” dür. Dünya Ekonomik Formu’nun
uluslararas› rekabet gücünü ölçmede kulland›¤› bafll›ca kriterler; ekonomide aç›kl›k ve serbestleflme düzeyi, devletin ekonomilerdeki rolü, mali piyasalar›n geliflme düzeyi, altyap› düzeyi, teknoloji düzeyi, iflgücü piyasalar›n›n esnekli¤i ve sivil kurumlar›n durumu bafll›klar› alt›nda toplanm›flt›r.
Buna göre; rekabet gücü en yüksek ülkeler
Singapur, ABD, Hong Kong, Tayvan, Kanada, ‹sviçre, Lüksemburg, ‹ngiltere, Hollanda
ve ‹rlanda olarak görülmektedir. ‹malat a¤›rl›kl› üretim yapan Japonya, Kore, Malezya gibi Asya-Pasifik ülkelerinin de rekabet gücü
yüksektir.
Türkiye bu s›ralamada 1999 y›l›nda 59 ülke aras›nda 44. s›rada bulunuyordu, 2007 y›l›na gelinildi¤inde yine k›rkl› s›ralardaki yerini
korumaktad›r. Türkiye’nin rekabet gücünü art›rabilmesi için yukar›da belirtilen kriterlere
uyum çal›flmalar›n› düzenli bir flekilde sürdürmelidir.
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stim Dan›flmanl›k ve E¤itim Hizmetleri A.fi.’nin
(ODAM) ilk genel kurulunu OSB toplant› odas›nda
gerçeklefltirdi. Befl kurucu orta¤› olan ODAM’›n genel kuruluna OSB, OS‹AD, OS‹AD A.fi.,
OMEDYA ve ODF’den temsilciler kat›ld›. Faaliyeti ibra edilen
ODAM’da Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na Nihat Güçlü, üyeliklere R›fk› Güvener ve
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Nilüfer Ar›ak, Denetim Kurulu’na Mustafa Aktafl ve Ümit
Güçlü üç y›ll›¤›na yeniden seçildiler.
Yeni dan›flmanl›k alan› ve
projelerinin ele al›nd›¤› toplant›da, kuruluflun dan›flmanl›k
yaparak varl›¤›n› sürdürmekte
baflar›l› bulundu¤u, daha iyi
çal›flmalarla daha iyi bir seviyeye yükselmesi yönünde projeksiyon gelifltirece¤i vurguland›.

SEKYKOÇ AL‹MÜNYUM:
Kendi kapasitemizi kullanmal›y›z
emir d›fl› metal sektöründe (Alüminyum) pazarlama, alafl›ml› Alüminyum
Hadde ve Ekstrüzyon ürünleri
konusunda çal›flan Seykoç
AlΩminyuum firmas› orta¤› Feridun Giray, SEYKOÇ ALÜM‹NYUM’un 2004 y›l›nda ‹stanbul
Dudulu ‹MES SANAY‹ Sitesi’nde
sektöre ilk ad›m›n› att›¤›n› ve
2006 y›l›nda ‹stanbul ‹kitelli
DEM‹RC‹LER SANAY‹ sitesinde
ilk flubesini açt›¤›n› belirtti. fiirket 2007 y›l›nda da ANKARA
OST‹M’de flubesini açm›fl.
‹ç pazarda Otomotiv, Makine, Tekstil, Denizcilik, G›da, Kal›p, Savunma v.b. sanayi sektörlerine hizmet veren firma, önümüzdeki y›llarda flartlar›n oluflmas› ve yat›r›mlar›n gerçekleflmesi halinde ihracata yönelmek
istiyor.
Giray, sektöre iliflkin olarak
flu de¤erlendirmeyi yapt›: “Alüminyum Metali Demir ve Bak›r
Metaline göre 1/3 oran›nda daha hafif ve ekonomik olmas› nedeniyle 20.nci yüzy›l›n metali
olarak adland›r›lmaktad›r. Hafif
olmas› ve alafl›m elementleriyle
alafl›mland›r›ld›¤›nda mukavemetinin 10 kata kadar artmas›
Alüminyum metalinin kullan›m
alan›n› her geçen gün dünya ülkelerinde oldu¤u gibi geliflmekte olan ülkemizde de artmaktad›r.
AB ülkelerinde kifli bafl›na
alüminyum tüketimi ortalama
y›ll›k yaklafl›k 10 kg iken ülkemizde bu oran yaklafl›k 2 kg civar›ndad›r. Ülkemizin Alüminyum ihtiyac› y›ll›k 600 – 650
bin tona ç›km›flt›r. Bu miktar›n
%85’i yurt d›fl›ndan mamul, yar› mamul ve ham madde olarak
ithalat yoluyla karfl›lanmaktad›r. Dolays› ile her geçen gün
artan talebin karfl›lanmas›n›n
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ithalat yoluyla de¤il de mevcut
yeralt› kaynaklar›m›z›n de¤erlendirilmesiyle karfl›lanmas›n›n
daha olumlu olaca¤› kanaatindeyiz. Bunun içinde Seydiflehir
Alüminyum tesislerinin 60 bin
ton olan y›ll›k üretim kapasitesinin ülke ihtiyac› çerçevesinde
artt›r›lmas› ve rekabet gücünün
artmas› için yat›r›mlar›n›n desteklenmesi veya yeni yat›r›mlar›n teflvik edilmesi uygun olacakt›r diye düflünüyoruz.”
Giray, firma olarak henüz
KOB‹ desteklerinden faydalanmad›klar›n›, ancak hedefi kurumsallaflarak sürekli kendini
yenilemek ve yeni yat›r›mlarla
sektörde iyi bir yere gelmek
olan firman›n, alüminyum üretiminde yat›r›m planlad›¤›n›, bu
aflamada destek kullanabileceklerini anlatt›.
Son dönemde özellikle Çin
ekonomisinin dünya piyasalar›
için büyük tehlikeler yaratt›¤›n›
vurgulayan Giray, ülkemiz gibi
geliflmekte olan ekonomiler için
bu tehlikenin daha da büyük
önem arz etti¤ini anlatarak,
özellefltirmeden sa¤lanan kaynaklar›n ve yabanc› sermayenin
yat›r›ma dönüfltürülerek üretim
ve istihdam›n artt›r›lmas›n› istedi.
Giray son olarak, “Ça¤›m›zda kalitenin, verimin ön plana
ç›kt›¤› rekabet koflullar›nda ülke ekonomisine katk› sa¤layan
yat›r›mc›lar›n sonuna kadar
desteklenerek üretimin ve istihdam art›fl›n›n sa¤lanmas› ülke
refah› için önemlidir. Bu nedenle ülke ekonomisine yön veren
siyasilerin bu konuda üretim
artt›r›c› yat›r›mlara yön vermeleri bu konuda yat›r›m yapacak
sanayicilerimize desteklemeleri
gerekmektedir” diye görüfl bildirdi.

Uluslararas› Yönetim Gelifltirme Enstitüsünün uluslararas› rekabet gücünü ölçmede kulland›¤› kriterler ise; yurt içi ekonominin genel
durumu, uluslararas›laflma, kamu sektörünün
yap›s› ve hükümet politikalar›, finans sektörünün yap›s›, altyap›, yönetim, bilim ve teknoloji, insan gücü bafll›klar› alt›nda toplanm›flt›r.
Bu enstitünün 1999 y›l›nda 47 ülke üzerinde yapt›¤› araflt›rma sonucuna göre Türkiye
33. s›ra da yer alm›flt›r. Her iki araflt›rma kuruluflu sonuçlar›na göre Türkiye rekabet gücü
düflük ülkeler kategorisinde yer alm›flt›r.
Türkiye potansiyeli yüksek bir ülke olmas›na ra¤men do¤ru politikalar› istikrarl› bir flekilde uygulayamad›¤›ndan, daha do¤rusu y›llardan beri iyi yönetilmedi¤inden dünya ekonomisinde rekabet gücü yönünden hak etti¤i yeri
alamam›flt›r. Türkiye izlenecek tutarl› politikalarla, kalk›nma h›z›n› istenen seviyeye ç›kard›¤›, enflasyon ve iflsizli¤i tek rakaml› seviyelere
düflürdü¤ü, üretimi art›r›p, gelir da¤›l›m›n› daha adil bir noktaya getirebildi¤i takdirde rekabet gücü orta seviyelerde olan ülkeler aras›nda
k›sa sürede yer almas› mümkün görülmektedir. Türkiye’nin önünü t›kayan ve afl›lmas› gereken sorunlar›, flu flekilde s›ralamak mümkündür; yurt içi tasarruflar›n düflük olmas›, döviz aç›klar›, altyap› ve üretken yat›r›mlar›n azl›¤›, finansman sektörünün yetersizlikleri, reel
sektör ile finans sektörü aras›ndaki kopukluk,
ekonomideki verimlilik düflüklü¤ü, teknolojik
gerilik, kalite- maliyet koordinasyonunun olmay›fl›, nitelikli ifl gücü yetersizli¤i hususlard›r.
Ayr›ca kamu kesiminin ekonomik hayattaki
konumu da serbest piyasa ekonomisinin tam
olarak uygulanmas›n› aksatmaktad›r. Geliflmekte olan ülkelerde devletin ekonomide baz›
görevleri üstlenmesi gereklidir. Ancak bu görevlerin kapsam› ve s›n›rlar› çok iyi belirlenmelidir.
Netice itibar›yla, küreselleflen dünyada ekonomi uluslararas› büyük bir rekabet yar›fl›na
sahne olmaktad›r. Serbest piyasa ekonomisinin dünya geneline yay›ld›¤›, devletin ekonomideki pay›n›n s›n›rland›¤›, bu dönemde ekonominin itici gücünü bireyler oluflturmaktad›r.
Buna göre, uluslararas› rekabet yar›fl›nda
ancak bireye yat›r›m yapan, bilgi yo¤un sanayiye dayal› ekonomik politika izleyen ülkeler
yerini alabilir. Türkiye yukar›da belirtilen hususlar› yerine getirdi¤i, sistem tercihini do¤ru
ve isabetli yapt›¤›, istikrarl› ve iyi yönetildi¤i
takdirde rekabet piyasas›nda hak etti¤i yeri
mutlaka alacakt›r.

Arzu AKAY

HAYAL
fllek bir caddenin hemen arka soka¤›n› düflünün… Orada iki katl› bir ev alt›nda bir depo;
depo kaç zamand›r at›l, kap›s›nda kilit, kap›
duvar, küskün bir yer.
Ta ki üç hafta öncesine kadar.
Geçen gün s›radan sabahlar›n birinde binan›n önünden geçerken, deponun ön bahçesine
as›lm›fl iki s›ra dolmal›k biber gördüm, güldüm,
“bütün bayanlar do¤ufltan komedyen” sözü
geçti içimden. Gerçi ne diye deponun önüne,
hem de caddeye çok yak›n bir yere biber asacak kadar komediyi abartabilirlerdi ki??
Ertesi sabah… ayn› yerde sünger yataklar,
bohçalanm›fl eflyalar…
Allah Allah?
Ve Ramazan ay›n›n ilk günü, bizim zavall›
nevrozlu depo, sulukule dairesi haline gelmifl.
Yerde patates le¤eni, ipte dolmal›k biberlerle
birlikte as›lm›fl çamafl›rlar. Daha fazla sabredemeyip durdum. O da ne? Kocaman bir kartonun üzerine Türk Dil Kurumu’na saç yoldurta-
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cak ifadelerle yaz›lm›fl;
“Ifl›nlar maallesi sakinleri,
Maallenizin DAVULCUSUYUM, her çeflit yard›m›n›z› bekliyorum.”
Me¤er onca hareketin sebebi buymufl.
Suyu yok, havaland›rmas› kap›dan muhtelif,
garip gureba bir yerde yaklafl›k dört kiflilik aile
bir ay boyunca yaflayacak.
Bu görüntülerden sonra beynim beni garip
bir hayale götürdü; Belediyelerin Halkla ‹liflkiler
Birimleri 2008 ramazan ay›na yetiflecek bir çal›flma bafllatsa. Mahalle davulcular› iflin ehilleri
aras›ndan seçilse, hofl standart k›yafetler verilse
onlara, bir de sadece kap›lar›n› onlara aç›p “befl
lira” verenlerin yan›nda belediyelerden sabit tatminkâr ücret alsalar (sadece bir ayl›k). Beraberlerinde bir de klarnetçi istihdam edilse. Hani
senkronize bir ekip dinlesek, bam…bam…sessizlik…bambam” sesleri yerine, hani Burhan
Öçal ile Hüsnü fienlendiricivari sesler duysak…
Bu ay insan› hayalperest yap›yor…
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Rüzgâr enerjisi ve
rüzgâr tribünleri
nerji ekonomik ve sosyal geliflim ile kaliteli
bir yaflam sürdürebilmenin temel unsurlar›ndand›r. Bu nedenle günlük yaflam›m›zda
ve endüstride vazgeçilmez öneme sahiptir. Ülkemizde ve dünyada enerji üretimi büyük ölçüde
fosil kaynakl› yak›tlara ba¤l›d›r. Enerji tüketimimizin % 87’si fosil kaynakl›d›r. Fosil kaynakl› yak›tlarda, linyit d›fl›nda büyük oranda d›fla ba¤›ml›
olmam›z ve bu ba¤›ml›l›¤›n y›llar geçtikçe artmas› ülkemiz için çok önemli bir darbo¤azd›r. Toplam enerji tüketimimizin %72.5’ü yurt d›fl› kaynaklardan sa¤lanmakta ve tamam›n› fosil kaynakl› yak›tlar (petrol, do¤al gaz ve kömür) oluflturmaktad›r. Fosil enerji kaynaklar›n›n tükenebilir olmas› ve bu kaynaklardan enerji üretimi s›ras›nda atmosfere büyük miktarlarda karbon dioksit sal›nmas› dünyam›z gelece¤i için tehlike arzetmektedir. Bu nedenle geliflmifl ülkeler yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklar› ve teknolojileri konusunda araflt›rma ve yat›r›mlara önem
vermektedir. Ülkemiz için ise ayr›ca d›fl ba¤›ml›l›k nedeniyle konu daha da önem kazanmaktad›r. Enerji konusunda d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z y›llar
geçtikçe artmaktad›r.
Yenilenebilir enerji kaynaklar› aras›nda yer
alan rüzgar enerjisinin kullan›m› insanl›k tarihinin çok eski dönemlerinden beri süregelmifltir.
Yelkenli gemilerin kullan›m› milattan önce 3000
y›llar›na uzanmakta, yelde¤irmeninin kullan›m›
ise MÖ 200 y›l›na kadar gitmektedir. 1970 y›llar›ndan bu yana konuyla ilgili ciddi çal›flmalar yap›lm›fl ve rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüfltüren rüzgar türbinleri enerji üretiminde gittikçe pay›n› art›rm›flt›r. Ülkemizde ilk defa Çeflme Alaçat›’da 1998 y›l›nda her biri 600 kW gücünde 3 adet rüzgar türbini kurulmufltur. Bugün
için Band›rma ve Çanakkale’de dahil olmak üzere rüzgar türbini kurulu kapasitesi 131,35 MW’a
ulaflm›flt›r. Rüzgar türbinlerinin di¤er enerji kaynaklar›na göre çeflitli üstünlükleri bulunmaktad›r.
Temizdir (atmosfere kirletici gazlar yaymamaktad›r), yenilenebilirdir (kayna¤›n›n tükenmesi söz
konusu de¤ildir), kurulumu ve iflletilmesi kolayd›r, kayna¤› (rüzgar) paral› ve d›fla ba¤›ml› de¤ildir. Ancak bunlar›n yan›nda baz› sak›ncalar› da
bulunmaktad›r. Rüzgar h›z› sabit olmad›¤› için
enerji üretimi sabit de¤ildir. Çok düflük rüzgar
h›zlar›nda çal›flt›rmak ekonomik aç›dan, çok yüksek rüzgar h›zlar›nda çal›flt›rmak güvenlik aç›s›ndan uygun de¤ildir. Enerji verimi fosil kaynaklara
göre düflüktür. Yat›r›m maliyeti yüksektir. Gürültü aç›s›ndan yerleflim yerlerinin uza¤›nda olmas›nda yarar vard›r. Bunlara ra¤men rüzgar enerjisinin kullan›m› di¤er enerji kaynaklar›na göre
birçok yönden avantajl›d›r ve sak›ncalar›n›n da
zaman içinde azalmas› beklenmektedir.
Rüzgâr enerjisinin toplam enerji üretimindeki
pay›n›n çok büyük olmas› beklenmemekte ise de
bu pay ülkemizde ve dünyam›zda giderek artmaktad›r. Rüzgar türbinlerinin Türkiye’de yap›labilmesi enerji konusunda tamamen yerli kaynaklar›m›za dayal› alternatif bir çözüm getirecektir.
Di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar› ile birlikte
enerji sektöründe pay›n›n giderek artmas› ve
böylece tükenebilir, çevreyi kirleten ve d›fla ba¤›ml› kaynaklar›n kullan›m›n›n azalt›lmas›, enerji
darbo¤az›m›z›n afl›lmas›nda bir destek olacakt›r.
Türkiye rüzgâr atlas› haz›rlanm›fl, rüzgâr türbinlerinin pervane kanatlar› ve kulesi ülkemizde üretilmeye bafllanm›flt›r. Türbinlerin tamamen yurtiçinde üretilebilmesi özendirilmektedir. Konu sanayicilerimiz için de ayr›ca karl› bir yat›r›m alan›d›r.
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Kazan-Kazan
bankac›l››
flletmelerimizin bankac›l›k sektörüne karfl› bir so¤uklu¤u vard›r. ‹flletmeler bankac›l›¤› adeta kendi üzerlerinde bir yük gibi
görürler. Ayr›ca, “param olsa bankayla niye çal›flay›m” diye de hem
kaprislerini hem de ihtiyaçlar›n› ayn› cümle içerisinde
ifade ederler. Bankalar›m›z›n ifli iflletmelerimizden daha zordur. Çünkü onlar itibar kurumlar›d›r ve itibarlar›na getirilecek en ufak leke varl›k
sebeplerini ortadan kald›raca¤›
için son derece titiz davran›rlar.
Bu titizlik ço¤u zaman iflletmelerimiz nezdinde ters anlafl›l›r.
Ve bankalar›n flirketler üzerinde yük oldu¤u ve ayn› hastaneler
gibi “Allah ne muhtaç etsin ne de
onlars›z b›raks›n” tipi atasözleri
ile durum tespiti yap›l›r. Ayn› iflletmelerimiz Bankalar›n mevduat
müflterisi olduklar›nda ise, bu kurumlar›m›za yapmad›klar› kapris
kalmaz. Bu tespitlerde gösteriyor
ki, bankalar›m›z konusunda iflletmelerimizin asimetrik bir yaklafl›m› bulunmaktad›r.
Bu yaklafl›m› paralele çevirmek için bankalar›m›za daha çok
görev düflmektedir. Çünkü, ülkemizde e¤itimli ifl gücünü, en son
teknolojiyi kullanan ve dünya ile
online çal›flan kurumlar bankalard›r. Bankalar›m›z bunu nas›l baflarabilirler?
Her fleyden önce bankalar›m›z
ülkemizdeki en modern ve dünyadaki en geliflmifl iflletme yönetimi
ve finans tekniklerine göre yapt›klar› çal›flmadan taviz vermemelidirler. Ancak bu durumu da iflletmelerimize anlatmal› onlarla ayn›
paralellikle ve ayn› hedefe do¤ru
hareket etmelidirler.
Bu önerimizin en güzel örne¤i,
OST‹M’de BANKASYA uygulamas›d›r. Ostim’in ticari anlamda çat›
kuruluflu olan Ostim Yat›r›m ile
yapt›¤› çal›flmalar, mali kesim ile
reel sektörün nas›l ortak bir amaç
için eflgüdümlü olarak çal›fl›laca¤›n› gösterir.
BANKASYA, Genel müdür ve
Genel Müdür Yard›mc›s› seviyesinde OST‹M’e gelmifl ve OST‹M’i
yak›ndan tan›m›flt›r. Daha sonra
özellikle Genel Müdür Yard›mc›l›¤› seviyesinde bölgemize çok s›k
ziyaretler yap›ld›¤› gibi, teknik
eleman seviyesinde yap›lan ziyaretler çok say›dad›r. Keza flube
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müdür ve çal›flanlar› da bölgenin
genel ihtiyaçlar› ve iflletme baz›ndaki ihtiyaçlar› için yerinde bilgi
toplayarak genel müdürlü¤e aktarm›fllard›r.
Bu ziyaretler sonucunda BAN-

KASYA Genel Müdürlük baz›nda
bölgemizi de onurland›ran bir çal›flma prensibini ortaya koymufllard›r: “BANKASYA olarak biz,
OST‹M’in gelece¤i ile ilgileniyoruz
ve gelecekteki tüm OST‹M projelerinde çözüm orta¤› olmaya kararl›y›z.” BANKASYA taraf›ndan bölgemize gösterilen bu teveccühe
güvenerek mevcut projelerimiz
hemen masa üzerine ç›kar›larak
hayata geçirilmifltir. BANKASYA’n›n deste¤i ile hayata geçirilen
projelerimizi flöyle s›ralayabiliriz.
l OST‹M ELEKT‹RK
SAYACI PROJES‹
Bu proje ile bölgemizdeki sayaçlar›n tamam›na yak›n› Türkiye’de ilk defa yap›lan bir uygulama ile ön ödemeli ve elektronik
sayaca çevrilmifltir. BANKASYA’n›n kurdu¤u alt yap› sayesinde
bölgemiz kredi kart› ile de elektrik
satar hale gelmifltir. Bölgemizin
elektrik faturas› tahsilinden kaynaklanan gecikmeler sona ermifltir. Bölgemizdeki sayaç kalitesi
artm›fl ve abonelerimizin de elektrik faturas› ödemelerinde çektikleri s›k›nt›ya son verilmifltir.
l OST‹M DO⁄ALGAZ
SAYACI PROJES‹
Elektrik sayaçlar› bölgemizde
kurulan do¤algaz sistemine örnek
olmufl ve BANKSAYA bu ifli içinde
gerekli kredi ve alt yap› deste¤ini
vermifltir.
l OST‹M
TELEKOM‹N‹KASYAON
PROJES‹
Bölgemizin Telekom alt yap›s›
BANKASYA’n›n verdi¤i destek ile
tamamen fiberoptik kablo genifl
banda çevrilmifl ve internet erifliminde bölgemiz flirketleri en son
teknoloji içeren alt yap›ya kavufl-

turulmufltur.
l OST‹M ELEKT‹RK A⁄ININ
GEN‹fiLET‹LMES‹ PROJES‹
Ostim’e ait elektrik santralinden faydalanmak isteyen
ba¤l› kooperatiflerin elektrik alt yap›s› BANKASYA’n›n
uygun vade ve hacimde açt›¤› kredi ile gerçeklefltirilmifltir.
l CATERPILLER,
TEKNO KENT VE
MEGACENTER
PROJES‹
Bölgemizde AR-GE faaliyetlerinin yerinde yap›lmas› ve nitelikli
flirketlerin ifl yeri ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için Megacenter ve Borusan Holding bölge müdürlü¤ü
projesi hayata geçirilmifltir. TEKNOKENT binas› ODTÜ taraf›ndan
iflletilmektedir.
l ‹HRACAT PROJES‹
Bölgemizden yap›lan ihracatlar›n idari ve mali aç›dan sistemli
olarak yönetilmesi için kurulan
yap›lara BANKASYA yereli hacim
vade ve uygun maliyet koflullar›
ile limit tahsis etmifltir. Bu sayede
bölgemizde bu yap›lar üzerinden
ihracat yapan flirketlerin gerileyen
kurlar karfl›s›nda bir nebze olsun
rahat nefes almalar›n› sa¤lam›flt›r.
l ORTAKLIK PROJELER‹NE
DESTEKLER
BANKASYA, bölgemizdeki flirketlerin yurt içinde ya da yurt d›fl›nda birlikte hareket ederek alabilecekleri ifllerde tam bir çözüm
orta¤› mant›¤› ile hareket etmektedir. fiirketlerin bir araya gelerek
daha büyük ifl almalar› ve OST‹M’in ifl ve istihdam imkân›n› art›racak projelerde, projeyi esas almak üzere, limit tahsis etmektedir. Bu kapsamda EÜAfi, TEDAfi,
TE‹Afi, ET‹ Holding, TMO, Ankara
Metrosu, Tülomsafl gibi kurumlar›m›z›n iflleri bölgemiz KOB‹’lerine
kazand›r›lm›flt›r. Bütün hayata geçen projelerden flunu anlamaktay›z: ülkemizdeki tüm kurumlar
önyarg›s›z ve bir amaç için birlikte
çal›flt›klar›nda afl›lamayacak engel
yoktur. BANKASYA ve OST‹M iflbirli¤i bunun en güzel ispat›d›r.
T‹M Yat›r›m A.fi. Mali Koordinatörlü ü)

Hak-ifl: ‹fl kazalar›ndaki art›fl kayg› verici
ak-‹fl Konfederasyonu, ifl kazas› ve
meslek hastal›klar› ile bu yüzden yaflanan ölüm ve sakatlanmalarda h›zl› bir art›fl oldu¤una iflaret ederek, bu durumun kayg› verici oldu¤unu bildirdi.
Hak-‹fl Genel Baflkan› Salim Uslu, Türkiye’nin ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusundaki mevzuat›n›n AB standartlar›nda olmas›na karfl›n, ifl kazalar› yafland›¤›na dikkat çekerek, “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusu, kamu iflyerleri ile özel sektör, iflçi-iflveren herkesi ilgilendiriyor ve iflbirli¤ini gerektiriyor” dedi. Hak-‹fl Konfederasyonu

H

Salim Uslu

Dr. fiaziye BALKU

Araflt›rma Bölümü’nün yapt›¤› belirlemelere göre, ifl kazalar› ve bu kazalar sonucu
meydana gelen ölüm ve sakatl›klar h›zla
art›yor. Buna göre, 2006 y›l›nda bin 953
kifli ifl kazalar›, 314 kifli de meslek hastal›klar›na ba¤l› olmak üzere toplam 2 bin 267
kifli sürekli ifl göremez duruma geldi. ‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›n›n say›s› geçen
y›l son befl y›l›n en yüksek düzeyine ç›kt›.
‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› geçiren iflçi
say›s› 2002’de 2 bin 87, 2003’te bin 596,
2004’te bin 693 ve 2005’te bin 639 kifli
olarak gerçekleflmiflti.
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Gül Metal’in sorunu
“nitelikli eleman”
B

irçok sanayicinin gündeme getirdi¤i gibi Gül Metal’in derdi de nitelikli eleman. fiirkete usta oldu¤unu söyleyerek girenlerin birço¤u
sektöre yabanc›
olduklar› ortaya
ç›km›fl.
Ostim’de 2003
y›l›nda kurulan
firman›n, k›sa zamanda sektöründe kaliteli üretim
yapar hale geldi¤ini belirten firma sahibi Yusuf
Demirel, öncelikli
faaliyet konular›n›n dikey çimento
silosu, beton santral ekipmanlar›,
kamyon arkas› ve t›r arkas› çimento silosu imalat› ve yedekleri ile çelik yap›
iflleri oldu¤unu söyledi. Demirel, ayr›ca 1 tondan 36 tona kadar ‹ngiliz
elektrikli 4 yöne hareketli vinçlerin sat›fl›n› da yapt›klar›n› belirtti.
Giriflimcilik ve ifl gelifltirme konusunda devlet destekleri hakk›nda yeterli bilgi edinemediklerini, dolay›s› ile
kurumsallaflma yönünde yavafllad›klar›n› anlatan Demirel, “KOSGEB ve benzeri kurulufllar kendilerini ve destekleri daha iyi tan›tmal›. Yayg›nlaflt›rmal›.

Örne¤in insan kaynaklar›, yeni makine
ve teçhizat gibi konularda ihtiyac›m›z
var. Nitelikli eleman bulmada ve isabetli seçim yapmada yetersiz kal›yoruz. Bu konularda
destek istiyoruz”
dedi. Özelikle yeni
teknolojiyi yakalama ve makineleflme konusunda s›k›nt› çektiklerini
anlatan Demirel,
“fiu an 200-400
bin ytl civar›nda iflletme, makine-teçhizat deste¤i olsa
firmam›z› s›çrat›r›z. Hedeflerimize
daha çabuk ulafl›r›z. Böylece istihdam etti¤imiz iflçi say›s› artar, yaratt›¤›m›z katma de¤er artar, daha fazla taahhüt ifline girer, ihracat yapar›z. Biz
sanayici olarak bunlar› hedefliyoruz”
diye konufltu.
Ostim’deki firmalar aras›nda takdir
edilmesi gereken bir iflbirli¤i oldu¤unu
da anlatan Demirel, “Bana gelen pek
çok ifli di¤er sanayici arkadafl›ma yönlendiriyorum. Onlar da bizim firmam›za yönlendiriyor. Burada birçok
sektör aras›nda buna benzer iflbirlikleri oluyor”diye ekledi.

T

urkish Bank Ostim’e flube açt›

urkish Bank Ostim fiubesi hizmete girdi. 100 Y›l› aflk›n bankac›l›k deneyimini 21.yüzy›l›n
modern hizmet anlay›fl› ve yeni
bankac›l›k sistemiyle birlefltirdiklerini vurgulan banka yönetimi, Turkish Bank’›n 2007 y›l›nda ihtiyatl›
büyüme ile flube a¤›n› geniflletmeyi
sürdürdü¤ünü söylediler.
Ankara Ostim Organize Sanayi
Bölgesi'nde aç›lan Turkish Bank
Ostim fiubesi ile tüm bankac›l›k ihtiyaçlar›n› an›nda karfl›lamay› hedefleyen Turkish Bank Grubu'nun

T

temelleri 1901'de K›br›s'ta at›lm›fl.
Halen finans sektörü d›fl›nda faaliyeti bulunmayan Turkish Bank
Grubu, Türkiye, ‹ngiltere ve K›br›s'ta 4 banka,1 faktoring,1 leasing,1 arac›kurum ve 2 sigorta flirketiyle hizmet veriyor. Aktif büyüklü¤ü 1.35 milyar dolar, özkaynaklar› 180 milyon dolar ile Turkish
Bank ''‹htiyatl› Bankac›l›k'' prensiplerinden ödün vermeden kârl›l›¤›n›, yüksek likidite ve yüksek
sermaye yeterlili¤i ile destekleme
iddias›nda.
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eliflen teknoloji durmaks›z›n
yeni üretim yöntemlerinin,
yeni özel proseslerin ve yeni malzemelerin ortaya ç›kmas›n›n
yolunu aç›yor. Teknoloji alan›nda
her gün tan›k oldu¤umuz bu yenilikler ürünleri zenginlefltirip çeflitlendiriyor. ‹htiyac›n› karfl›lamak
için pazara ç›kan tüketicinin her an
teknolojinin gelifltirdi¤i yepyeni çözümlerle karfl›laflmas› olas›l›¤› giderek art›yor. Teknoloji ‘iten’ rolünü
oynayarak durmaks›z›n ihtiyaçlar›
karfl›laman›n yeni araçlar›n› ortaya
ç›kar›yor.
Öte yandan ürün çeflitlenip zenginlefltikçe tüketicinin be¤eni evreninde de de¤iflimler yaflan›yor. Yeniliklere al›flt›r›lan tüketici her pazara ç›k›fl›nda daha önce edindi¤inden daha iyisini daha farkl›s›n› ar›yor. ‹letiflim ve tan›t›m olanaklar›
da tüketicinin bu davran›fl›n› körüklüyor. Bu kez de tüketici ya da kullan›c› s›n›r tan›mayan istekleriyle‘çeken’ rolünü üstlenerek teknolojinin hangi yöne do¤ru geliflece¤ini belirliyor, teknolojiye yön veriyor.
Bu arada ürün tasar›mc›lar› da
bofl durmuyor. Onlar her iki taraf›,
hem teknolojideki geliflmeleri, hem
de tüketicinin aray›fl ve beklentilerini kollayarak ürün gelifltirmede
üzerlerine düflen rolü yerine getiriyorlar. Tasar›m için kullan›lan
araçlar›n (modelleme ve analiz ya-

G

Atila ÇINAR
Makina Mühendisi Etik Tasar›m Dan›flmanl›k
E¤itim Ltd. fiti. / acinar@etik.com.tr

Dikkat, s›rad›fl› uzmanl›¤›n
de¤eri art›yor!
z›l›mlar› vb.) giderek daha fazla geliflmesi, tasar›m kabiliyetlerinin artmas›, bu iflle u¤raflanlar›n iflini daha da kolaylaflt›r›yor. Tasar›m›n
kolaylaflt›¤›, neredeyse düflünülen
her fleyin yap›labildi¤i dünyada ifl
ihtiyaç yaratmaya kal›yor. Bu sarmal böyle sürüp gidece¤e benziyor. Öte yandan, dünyan›n neresinden hangi tasar›mc›n›n ne zaman ve nas›l bir s›ra d›fl› tasar›mla
ortaya ç›kaca¤›, buna karfl›l›k kimlerin ne zaman bu s›ra d›fl› ürüne
ihtiyaç duyaca¤› da tahmin edilemiyor. Üstelik s›ra d›fl› tasar›m ya da
ürün yaln›zca tekstil, günlük tüketim malzemesi veya ev gereçlerinde rastlanan bir durum de¤il. Otomobilden bafllayarak tüm endüstriyel ürünlerde, dayan›kl› malzemelerde özel denebilecek tasar›mlara
rastlamak art›k olanakl›.
Bütün bu olup bitenlerin küçük
üretim ortamlar› (KOB‹) ile iliflkisine gelince, gözlemlerimize dayana-

rak, flunlar› söyleyebiliriz:
Baflta özetlemeye çal›flt›¤›m›z
durum üretim alt yap›lar›nda da
önemli de¤ifliklere yol aç›yor. Dahas›, bu durum en çok da küçük ve
orta büyüklükteki iflletmelerin (KOB‹) üretim ve muayene altyap›lar›n›
sürekli olan› biteni izlemeye ve durmadan yeni pozisyon almaya zorluyor. Çünkü büyük iflletmelerin
de¤iflik tasar›m ve ürüne göre davranabilmeleri ve var olan altyap›lar›n› h›zla de¤ifltirmeleri oldukça
zor. Bu yüzden de yukar›da tan›mlamaya çal›flt›¤›m bu evren küçük
ve orta büyüklükteki iflletmeler için
yeni problemler getiriyor.
Ancak problemle birlikte, bir
dolu f›rsat›n da gelmekte oldu¤u
ak›ldan ç›kar›lmamal›. Art›k bir sac›
veya yuvarlak çelik malzemeyi ifllemek, ona flekil vermek, s›radan
operasyonlar oldu. Bir sac› istenilen geometrik özelliklerde kesmek
veya bükmek art›k kolay ve birden
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fazla yolla yap›labiliyor. Bugün zor
olan ise, örne¤in bir sac› çok yüksek veya çok düflük s›cakl›klardaki
ortamlarda ifl görür hale getirmek.
Yuvarlak bir çeli¤i istenilen tolerans veya yüzey pürüzlülü¤ü de¤erlerinde ifllemek, ›s›l ifllemden geçirmek de kolay. Ancak ayn› milin
eksenine boydan boya küçük çapl›
bir delik delmek gerekti¤inde mevcut kabiliyet ve s›n›rlar›m›z›n ötesinde düflünebilmemiz gerekiyor.
Yaz›l›m alan›nda bundan birkaç y›l
önce konuflulan flu idi: Yak›n zamanda, zihinde tasarlanan her iflin
yaz›l›m› hemen ortaya ç›kacak. Bugün bu neredeyse do¤rulanm›fl durumda.
Üreticiler olarak art›k fluna haz›r
olal›m: Ayn› durum üretim için de
geçerli olacak. Düflünülen, tasarlanan her fley önünde sonunda yap›lacak. ‹lk yapanlar da kazananlar
ve tüm bu geliflmelere tutunabilenler olacak.
Bu duruma altyap›m›z› haz›rlayabilmek için, önce zihinlerimizi
haz›rlamal›y›z. Mevcut koflullar›n
çok d›fl›nda düflünebilmeliyiz. ‹flletmemizde ‘akl› bir kar›fl havada
olan, kimsenin akl›na gelmeyenleri
düflünen’ birileri varsa onlar› görmezden gelmek, yok saymak, onlardan kurtulmaya çal›flmak yerine,
onlar› süreçlerin içine katmal›y›z.
‘Gel bakal›m arkadafl, sen ne
diyorsun anlat’ diyebilmeliyiz…

CMYK
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Firmalar
EMO’da
bulufltu

lmanya’n›n Hannover kentinde 1977 y›l›ndan
beri iki senede bir yap›lan EMO Fuar› bu sene
de 271.400 metrekarelik alan üzerine kuruldu.
Makine, metal iflleme, pres ve CNC tezgahlar a¤›rl›kl›
18 salondan oluflan fuar çeflitli ülkelerden gelen kat›l›mc›lar ile çok hareketliydi.
OST‹M Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü taraf›ndan 17–22 Eylül tarihlerinde EMO Hannover 2007
fuar›na ifl gezisi düzenlendi. Global anlamda sektörün yönünü takip etmek, yeni firmalar›, yeni ürünleri tan›mak ve kendi üretimlerimizle karfl›laflt›rmak
isteyen üyelerimiz için çok yararl› geçti¤i düflünülen
bu ifl gezisinde; 18 firma, 20 kifli ile OST‹M’i temsil
etti. Organizasyon kapsam›nda, ifl gezisine ek olarak
flehir turu ve ekstra Hamburg gezisi de düzenlendi.

A

‹fl gezisine flu firmalar kat›ld›:
Emek ifl Demir, Tamer ‹nfl. Çelik, Samuda Otomotiv, Aren Grup, Sayal makine, Teksan Torna Makine,
Arel Arça¤ Elek,MCS mutfak Ekip, Zincir Makine, Alkanlar Makine, C.C. Makine, Ostim Akü, Dadafl Torna makine, Yeter Makine, Baykalsan Makine, Akanlar Damper, Sentez End. Tasar›m, Kor Çelik Metal.

TIME 2007’de

T

IME 4. Uluslararas› Üretim Teknolojileri Fuar›
18 – 21 Ekim 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenleniyor. Ostim OSB Time 2007
Fuar›’na, 378 metrekarelik bir alanda bölge firmalar› ile birlikte kat›l›yor. 2. Hall’de bulunacak OSB’nin
özel stantl› alan›nda flu firmalar bulunuyor:
n ARI Makine Sanayi Tic. Ltd. Ar› San. Sit. 684
Sok. No: 93 – 101 ‹vedik – Ostim Tel: 395 3530
n CEMATEK Mühendislik Makine ‹m. San. Tic A.fi.
Ahievran Cad. No:122 Ostim Tel: 386 0414
n HEMAfi Hidro Elektromekanik Makine San Tic.
41 / A Sok. No: 6 Ostim Tel: 354 7774
n H‹DROAN Ankara Hidrolik Makine A.fi.
100 Y›l Blv. No:137 / N Kosova ‹fl Merk. Ostim
Tel: 354 9667
n MESAN Metal San.
57.Sok No: 110 Ostim Tel: 354 1695
n M‹KSAN Çelik Konstrüksiyon ‹malat San. Ltd.
Ar› San. 709. Sok No: 15 Ostim Tel: 395 4286
n ÖZYAD‹GAR Makine Müh. Ve Vidalama San.
Özanadolu San Sitesi 664.Sok No:63 Ostim
Tel: 395 2604
n POD‹M Z›mpara A.fi.
Nilüfer Organize San Böl. Nilüfer Bulvar›
6.Sk. No:131 -16140 – BURSA
Tel: 0 (224) 250 66 87
n V‹BROMAK Yüzey ‹fllem Tek. San. Tic. Ltd.
681. Sok No: 20 .

FUAR TAKV‹M‹
: 18–21 Ekim 07 Marmara Do¤algaz'07
: Do¤algaz, Is›tma, So¤utma, Havaland›rma, Klima Sistemleri Ve Ekipmanlar›
: Kocaeli Bb Uluslararas› Fuar Merkezi ‹zmit
n YER
n DÜZENLEYEN : Ünyap Fuar. Org. Ve Tic. Ltd. fiti.
n TAR‹H
: 18–21 Ekim 07 Ü. Teknolojileri 2007
: Adana Metal ‹flleme & Kaynak
n KONU
Teknolojileri, Elektrik, Elektronik,
Hidrolik, Pnömatik, Depolama Sistemleri
: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar Ve Kongre
n YER
Merkezi Adana
n DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
n TAR‹H
: 18–21 Ekim 07 Med›st 2007
n KONU
: Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanlar›
Ve Hastane Donan›mlar› Uluslararas› ‹htisas
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy/‹stanbul
n YER
n DÜZENLEYEN : Cnr Ekspo Fuarc›l›k A.fi.
n TAR‹H
: 24–28 Ekim 07 Ortado¤u Ticaret Ve Sanayi Fuar› 2007
Ticaret Ve Sanayi
n KONU
: Genel
n YER
: Diyarbak›r Fuar Ve Kongre
Merkezi Diyarbak›r
n DÜZENLEYEN : Start Fuarc›l›k Rek. O. San. Ve Tic. Ltd.
fiti.
n TAR‹H
: 24–28 Ekim 07 Mersin 2.Otomobil,
Ticari Araçlar Ve Motosiklet
n KONU
: Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet,
Aksesuar, Otomotiv Yan Sanayi, Garaj
Ekipmanlar›, Akaryak›t ‹stasyonlar›
n YER
: Yeniflehir Belediyesi Fuar Alan› Mersin
n DÜZENLEYEN : Forum Fuarc›l›k Ve Gelifltirme A.fi.
n TAR‹H
: 24–28 Ekim 07
n KONU
: Mersin Lojistik Ve Transport Lojistik, Tafl›mac›l›k, Depolama, ‹stifleme
n YER
: Yeniflehir Belediyesi Fuar Alan› Mersin
n DÜZENLEYEN : Forza Fuarc›l›k Ve Organizasyon
Hizmetleri A.fi.
: 25–28 Ekim 07 Yapex Windoor
n TAR‹H
n KONU
: Pencere Ve Kap› Sistemleri, Aksesuarlar›
Ve Ekipmanlar›
: Antalya Fuar Merkezi Antalya
n YER
n DÜZENLEYEN : Akdeniz Reklamc›l›k
Tan›t›m Hizmetleri Ve Tic. A.fi.
n TAR‹H
: 25–28 Ekim 07 Yapex Tadilat
n KONU
: Yap›larda Bak›m, Onar›m Ve Yenileme
n YER
: Antalya Fuar Merkezi Antalya
n DÜZENLEYEN : Akdeniz Reklâmc›l›k Tan›t›m
Hizmetleri Ve Tic. A.fi.
n TAR‹H
: 25–28 Ekim 07
: Baucon Yapex Yap› Malzemeleri, ‹nflaat Ve
n KONU
Yap› Yenileme
: Antalya Fuar Merkezi Antalya
n YER
n DÜZENLEYEN : Akdeniz Reklâmc›l›k Tan›t›m Hizmetleri
Ve Tic. A.fi.
n TAR‹H
: 26–27 Ekim 07 Samsun Kobi
Bilgi Ve E¤itim Fuar›
n KONU
: E¤itim, Tan›t›m, Bilgilendirme
: Atatürk Kültür Merkezi Samsun
n YER
∑ DÜZENLEYEN : Forum Fuarc›l›k Ve Gelifltirme A.fi.
n TAR‹H
: 31–3 Kas›m 07 Turkchem 2007 Chem›cals
: Hammadde, Yard›mc› Madde, Özel Ve
n KONU
Spesifik Kimyasallar
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy / ‹st.
n YER
n DÜZENLEYEN : Artkim Fuarc›l›k Tic. Ltd. fiti
n TAR‹H
: 31–3 Kas›m 07 Turkchem 2007 Laboratory
n KONU
: Laboratuvar Kimyasallar› Ve
Enstrümantasyon Ürünleri
n YER
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy / ‹st.
n DÜZENLEYEN : Artkim Fuarc›l›k Tic. Ltd. fiti
: 31–3 Kas›m 07 Turkchem 2007
n TAR‹H
Technology
: "Kimya Sanayi Makineleri Ve Ekipmanlar›,
n KONU
Su fiartland›rma, Ar›tma Kimyasallar› Ve
Teknolojileri,
Ambalaj, Geri Dönüflüm Ve Teknolojileri"
n YER
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy / ‹st.
n DÜZENLEYEN : Artkim Fuarc›l›k Tic. Ltd. fiti
: 31–3 Kas›m 07 Ipack 2007
n TAR‹H
n KONU
: Ambalaj, Paketleme Ve G›da
‹flleme Sistemleri
n YER
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy / ‹st.
n TAR‹H
n KONU

n DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
n TAR‹H
: 1–4 Kas›m 07 Konelex 2007
n KONU
: Elektronik, Elektromekanik, Enerji
Üretimi, Otomasyon Ve Ayd›nlatma
n YER
: Kto Tüyap Konya Uluslararas›
Fuar Merkezi Konya
n DÜZENLEYEN : Tüyap Konya Fuarc›l›k A.fi.
n TAR‹H
: 1–4 Kas›m 07 ‹skon 2007
n KONU
: ‹stifleme, Depolama, Tafl›ma Ve
Lojistik ‹htisas
n YER
: Kto Tüyap Konya Uluslararas› Fuar
Merkezi Konya
n DÜZENLEYEN : Tüyap Konya Fuarc›l›k A.fi.
n TAR‹H
: 1 – 4 Kas›m 07
: Konya Yan Sanayiler Fuar›
n KONU
: Kto Tüyap Konya Uluslararas› Fuar
n YER
Merkezi Konya
n DÜZENLEYEN : Tüyap Konya Fuarc›l›k A.fi.
n TAR‹H
: 1 – 4 Kas›m 07 Uluslararas› Yap›
2007 ‹zmir Fuar›
n KONU
: Uluslararas› Yap›, ‹nflaat
Malzemeleri Ve Teknolojileri
: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› ‹zmir
n YER
n DÜZENLEYEN : Yap› - Endüstri Merkezi A.fi.
n TAR‹H
: 8 – 9 Kas›m 07 Diyarbak›r Kobi Bilgi
Ve E¤itim Fuar›
n KONU
: E¤itim, Tan›t›m, Bilgilendirme
n YER
: Diyarbak›r Fuar Ve Kongre Merkezi
Diyarbak›r
n DÜZENLEYEN : Forum Fuarc›l›k Ve Gelifltirme A.fi.
n TAR‹H
: 8–11 Kas›m 07 Elekon
Ve Otomasyon 2007
n KONU
: Enerji, Elektrik, Otomasyon,
Elektronik Teknolojileri
n YER
: Anfa Alt›npark Fuar Merkezi Ankara
n DÜZENLEYEN : Euf Elekon Uluslararas›
Fuarc›l›k Ve Tic. Ltd. fiti.
n TAR‹H
: 8–11 Kas›m 07 3.‹stanbul Kal›p 2007
: Kal›p Ve Teknolojileri
n KONU
n YER
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy / ‹st.
n DÜZENLEYEN : ‹hlas Fuar Hizmetleri A.fi.
: 8–11 Kas›m 07 Ticari Araçlar 2007
n TAR‹H
n KONU
: Ticari Araçlar Ve Aksesuarlar›
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy / ‹st.
n YER
n DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
n TAR‹H
: 8–11 Kas›m 07 Otomotiv 2007
n KONU
: Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça Servis
Ekipman Ve Aksesuarlar›
n YER
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy / ‹st.
n DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
: 10–14 Kas›m 07 A¤aç ‹flleme Makinesi
n TAR‹H
n KONU
: A¤aç ‹flleme Makineleri, Kesici
Tak›mlar, El Aletleri
n YER
: Tüyap Fuar Ve Kongre Merkezi ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
n TAR‹H
: 13–18 Kas›m 07 Konya Otoshow 2007
n KONU
: Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet,
Bisiklet Ve Aksesuarlar
: Kto Tüyap Konya Uluslararas› Fuar
n YER
Merkezi Konya
n DÜZENLEYEN : Tüyap Konya Fuarc›l›k A.fi.
Compotek
: 14–18 Kas›m 07
n TAR‹H
n KONU
: Biliflim Ve ‹letiflim Teknolojileri
: ‹htisas Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› ‹zmir
n YER
n DÜZENLEYEN : Tunajans Reklam Ve Uluslararas›
Fuar Hiz. Ltd. fiti.
n TAR‹H
: 15–18 Kas›m 07
Ankatek '2007
: Makine ‹malat›, Metal ‹flleme
n KONU
Ve Otomasyon Teknolojileri
n YER
: Anfa Alt›npark Fuar Merkezi Ankara
n DÜZENLEYEN : Emo Yay›n. Ve Fuarc›l›k Tan›t›m
Hiz. San. Ve Tic.Ltd. fiti.
: 15–18 Kas›m 07 Wem
n TAR‹H
(Elektrik-Makine Fuar›)
n KONU
: Elektrik, Elektronik, Otomasyon,
Enerji, Kontrol Sistemleri
n YER
: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy / ‹st.
n DÜZENLEYEN : Ad›m Fuarc›l›k Ve Org. San. Tic. Ltd.
fiti.
n TAR‹H
: 15–18 Kas›m 07
Estetist'07
: Estetik, Kozmetik Ve Profesyonel Saç
n KONU
Ürünleri

