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KOB‹LER‹N SES‹
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ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

• TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf›ndan düzenlenen
KOB‹ Z‹RVELER‹’N‹N üçüncüsü 16-17 Eylülde ‹stanbul’da yap›lacak. ‹lk zirveden bu yana 6 y›l geçmesine karfl›n KOB‹’lerin zirvelerde dile getirilen
sorunlar›n›n çözülmedi¤i, hatta yenilerinin eklendi¤i gözleniyor.
8 ’de

VEL‹ SARITOPRAK

KOB‹ GÜNLÜ⁄Ü

SUBEGÜM BULUT

PATENT VE MARKANIZI

Ankara’daki
Teknoparklar

KOB‹’ler için de¤iflim
neden gerekli?

Kârl›l›k: elinizde mi,
de¤il mi?

TESC‹L ETT‹REREK KANUN‹ KORUMA ALTINA ALINIZ

at›rlanaca¤› gibi Teknopark Kanunu olarak bilinen, Teknoloji
Gelifltirme Bölgeleri Gelifltirme
Kanunu 6 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir. 5’te
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YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

MARKALAfiMA TEfiV‹KLER‹NDEN YARARLANINIZ

çinde yaflad›¤›m›z ortamda en çok konuflulan konular›n bafl›nda ‘De¤iflim’ konusu
g e l m e k t e d i r.
Dünyadaki geliflmelerin do¤rultusunda
ister
‘makro’, isterse
‘mikro’ düzeyde
2’de
olsun ...

‹

Dr. Cevdet BAYKAL

Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el
konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

u y›l ne kadar
kâr etmeyi
düflünüyorsunuz? Ne kadar
ciro yapmay› de¤il, ne kar etmeyi? E¤er bir ifl sahibi iseniz ve bu
soruya kesin rakamlarla yan›t
veremiyorsan›z
sizin bir kârl›l›k
planlamas› yapman›z›n... 15’te
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Almadan Yat›r›ma Bafllamay›n›z
Kredi, KDV, Gümrük ve Fon deste¤inden yararlan›n›z.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

‹hraç mamulünüzde kullanaca¤›n›z hammaddenizi
Gümrük, Fon, KDV’siz alan›z.

4 M Müflavirlik Tic.Ltd. fiti.
Ankara 312-418 36 06, ‹stanbul 212-662 80 60
4m@4m.com.tr-www.4m.com.tr
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Kobi Günlü¤ü

Dr. Cevdet BAYKAL

KOB‹’ler için
de¤iflim neden
gerekli?

çinde yaflad›¤›m›z ortamda en
çok konuflulan konular›n bafl›nda ‘De¤iflim’ konusu gelmektedir. Dünyadaki geliflmelerin do¤rultusunda ister ‘makro’, isterse
‘mikro’ düzeyde olsun tüm organizasyonlarda ‘de¤iflim’in kaç›n›lmazl›¤›ndan her zeminde söz edilmektedir.
Neden de¤iflim olmal›d›r?
Çünkü: Baflta içinde yaflad›¤›m›z
‘küreselleflme’ ve beraberinde artan ‘rekabet’ ortam› bunu gerektirmektedir.
Öte yandan, Avrupa Birli¤i ve
benzeri birçok ülkenin uluslararas›
bütünleflme ve bölgeselleflmeler
içerisinde yer almalar›, bilgi teknolojilerindeki bafl döndürücü geliflmeler, bilgisayar›n yayg›nlaflmas›,
art›k insan yerine üretimde robot

‹

teknolojilerinden yararlan›lmas›,
haberleflme alan›ndaki h›zl› geliflmeler, yeni teknolojik bulufllar, eski do¤u blokunun y›k›lmas›yla yeni
aç›lan pazarlar, insan haklar› ve demokrasi alan›ndaki geliflmeler, kaliteli ürün, h›zl› teslim, ucuzluk,
üründeki estetik de¤erler ve güvenilir ürün olmas› gibi tüketicilerin
bilinçlenmesine kadar birçok faktörleri s›ralayabiliriz.
Bilindi¤i gibi, dünyadaki üretim
sistemlerindeki ve bunun dayand›¤› teknoloji taban›ndaki köklü de¤iflimlerle tüm ülkeler, bilgi toplumuna geçifl sürecini yaflamaktad›r.
Özellikle enformasyon (biliflim)
teknolojisindeki geliflmelerin bir
sonucu olan ileri otomasyon teknolojisi, yaln›zca basit iflgücünü de¤il,
belirli ölçüye kadar beyin göçünü
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de ikame edebilme olana¤›n› vermektedir. Bu ba¤lamda kaliteli insan gücüne dayanan bilgi yo¤un
sanayiler ve ileri üretim yöntemleri
h›zl› geliflmenin belirleyicisi olmufltur.
Bilgi ça¤›nda yaflanan de¤iflimler
o kadar h›zl› olmaktad›r ki, dünyan›n gidiflat›yla ilgili daha önceden
öngörülerde bulunabilmek art›k
mümkün olamamaktad›r. Hal böyle iken, bugün bir iflletme için de¤iflim, içinde bulundu¤u rekabet ortam› ve ortamda ayakta kalabilmek
için gelifltirmek zorunda oldu¤u
stratejilerine göre biçimlenmektedir.
Dünyan›n de¤iflimindeki bu geliflmeler, ister istemez rekabette, geçti¤imiz 40 y›lda üretim üstünlü¤ünden günümüzde art›k kalite,
yenilik ve verimlilik üçgeninde, esneklik, h›z, farkl›laflma ve üründe
mükemmeliyet üzerinde yo¤unlafl›lmas›na yol açm›flt›r.
Dünyada rekabet konusunda en
ayr›nt›l› çal›flmalar› gerçeklefltiren
A.B.D.’li bilim adam› Michael
E.Porter, rekabete iliflkin çal›flmalar›n› endüstriyel gözlemlere göre
yapm›fl ve iflletmelere, iflletmenizin
rekabet gücünün belirlenmesinden çok rekabet ortam›n›n analiz
edilmesi ve en uygun stratejilerin
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gerçekleflitirilmesi amac›na yönelik çal›flmalar›n yap›lmas›n› önermifltir.
Porter’e göre, iflletmelerin rekabet avantajlar›n› sa¤lamas› için daha kaliteli üretim yapmalar› ve verimliliklerini art›rmalar› gerekmektedir.
Bilindi¤i gibi, aile flirketi sahipleri, giriflimcilik cesaretleriyle kurduklar› iflletmelerinde bizzat iflin
bafl›nda bulunmalar› ve zaman
kavram›na ayk›r› bir flekilde çok çal›flmalar›, de¤iflen koflullara göre
h›zl› bir flekilde hareket etmeleri
ve ifllerine de çok fazla konsantre
olmalar› nedeniyle k›sa zamanda
önemli miktarlarda sat›fl has›lat› ile
birlikte yüksek karlar elde edebilmektedirler.
Ancak zamanla iflletmenin ifl hacminin artmas› ve dolay›s›yla büyümeye bafllad›¤›n›n fark›na var›lmas›yla birlikte bu defa karfl›lar›nda,
yönetim ve organizasyon, insan
kaynaklar›, verimlilik, kalite, maliyet muhasebesi, insan iliflkileri gibi
al›fl›k olmad›klar› konular› bulmaktad›rlar.
Ancak ço¤unlukla görülen KOB‹
yöneticilerimizin bir özelli¤i ise,
kendilerine olan afl›r› güvenleri ve
gururlar› nedeniyle iflletmelerinde
bu tür etkinlikleri lüks ve gereksiz

gibi görmeleri ister istemez iflletmelerinin de kal›c›l›klar›n› tehlikeye soktuklar›n›n fark›nda olamamalar›d›r.
Ülkemizdeki iflletmelerin neredeyse tamam›na yak›n bir k›sm›
kurumsallaflamaman›n sanc›lar›n›
çekmektedir. Ancak bu sanc› zamanla, iflletmede gerekli iyilefltirmelere (de¤iflimler) gidilmemesi
halinde de iflletmelerin yok olmas›na neden olabilmektedir.
Yine söylüyoruz, dünyada her
alanda s›n›rlar kalkarak küreselleflme h›zl› bir flekilde ilerliyor.
Baflta finans kurulufllar›, haberleflme, otomotivden havac›l›¤a, har
alanda kendi markas›na sahip üretim ve pazarlama firmalar›na kadar tüm kurulufllar hergeçen gün
daha da keskinleflen bir rekabet ortam›nda ayakta durman›n mücadelesini vererek yaflamlar›n devam
ettirmeye çal›flt›klar› görülmektedir.
Ayakta kalma mücadelesini kaybedenlerin büyük ço¤unlu¤un da
‘teknoloji’ de geri kalman›n ard›ndan kurumsallaflmada da yeterince
de¤iflime gitmemeleri, yok olman›n nedensel sonuçlar› olarak gösterilmektedir.
Okuyucular›m›n bilgisine sunulur!..

Sanatç› Kadir Çöpdemir, KOB‹’leri övdü
Ünlü televizyoncu ve oyuncu Kadir Çöpdemir keskin gözlem gücünü Türk KOB‹’leri üzerine yapt›¤› yorumla kan›tlad›.
obifinans Dergisi’nin kendisi ile
yapt›¤› röportaja verdi¤i yan›tlarla KOB‹’lere iliflkin gözlemlerini anlatan Çöpdemir, “KOB‹’lerimizin ruhu, iç dinami¤i asl›nda fevkalade iyi; buluflçu, h›zl›, pratik, haz›r
cevap insanlar” fleklinde yorumlad›.
Çöpdemir’in röportaj›nda KOB‹’lere
iliflkin olarak kendisine yöneltilen
sorular ve verdi¤i yan›tlar flöyle: Gezilerinizde KOB‹’lerle de yak›n iliflki
kurmuflsunuzdur…
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- Neler gözlemlediniz?
- Evet, yüzlerce KOB‹ ile temas kurduk, onlar› ziyaret ettik, sohbet ettik. O zaman da fikrim ayn›yd›, flimdi de ayn›… KOB‹’lerimiz çok büyük
bir dinamik güç. fiimdi Avrupa deneyimimle k›yaslad›¤›mda millet olarak çok zengin bir insan malzememiz oldu¤unu görüyorum. Renkli,
zengin ve at›lgan. KOB‹’lerimizin ruhu, iç dinami¤i asl›nda fevkalade iyi;
buluflçu, h›zl›, pratik, haz›r cevap insanlar. Sorunu an›nda, spontane
çözmeye çok yatk›nlar, hareket kabiliyetleri çok yüksek. Ancak küresel
dünya ile buluflmalar› ve kesiflmeleri
için baz› ilave unsurlara ihtiyaçlar›
olan bir topluluk. Neticede küresel
ekonomi çok ciddi bir birikimi ifade
ediyor. Bildi¤im kadar›yla dünyadaki günlük hizmet ve ticarete ba¤l›
olarak dolaflan para, 14 milyar dolar
seviyesinde. Küresel ekonomi dedi-

¤imiz fley ak›flkan
bir s›v› gibi. Nerede verimlilik, karl›l›k varsa, bürokrasi azsa, altyap›
güçlüyse, siyasi istikrar varsa oraya
hücum ediyor ve
orada yat›r›m ve
istikrar alanlar›
oluflturuyor, çiçeklendirip yeflillendiriyor. Geçti¤imiz
günlerde bir rapor okudum. Bulgaristan’›n ekonomisinin önümüzdeki
5 y›lda Türkiye’yi geçece¤i yaz›yordu. Buna inan›r›m çünkü enerjisi daha ucuz, bürokrasisi daha az, d›fl
dünyaya aç›k olma e¤ilimindeler. Bizim ise henüz geri plana çekilmemifl
bir bürokrasimiz, hala altyap› problemlerimiz vs. var. Ortaya böyle bir
foto¤raf ç›k›nca KOB‹’ler iç dinamikleri fevkalade buluflçu, at›lgan, h›zl›
ve giriflimci olsalar da önleri kesiliyor…

- O zaman ne yapmak laz›m?
- Bizim de enerjimizin ucuz olmas›,
vergilerin düflük olmas› vs. gerekiyor ki o küresel ak›flkan s›v›y› buraya
çekelim, onlarla ortak birfleyler üretebilecek konuma ve niteli¤e dönüflsün. Bak›n Gaziantep’te dünyan›n en
önemli yürüyen merdivenini, Konya’da dünyan›n en kaliteli ununu ya
da Trakya’da dünya ölçe¤inde ya¤›
üreten KOB‹’ler var. Bu ülkede parça
parça bir sürü güzel fley üretiliyor.
Bu dinami¤i tek bir bafll›k alt›nda
toplay›p dünyayla rekabete haz›r hale getirmek gerek. Sorumluluk 2 tarafl›, Ankara’n›n da görevleri var. Ellerinden geleni de yap›yorlar. KOB‹’ler ise biraz önce sayd›¤›m özelliklerin üzerine eklemeler yapacaklar.
Sözünü etti¤imiz bu küresel ser-

mayenin bir
baflka farkl›l›¤› da var:
Bilgi paraya
d ö n ü y o r.
Bu ne demek? Nitelik olarak
da yo¤unl a fl m a m › z
laz›m. Bu
benim naçizane tespitim… Yani evrensel kültürle ve bilgiyle daha iyi özdeflleflmifl KOB‹’ler
gelecekte çok iyi parlayacak. Dil bilen, iflletme yönetiminde profesyonel, dünya konjonktürüne hakim ve
siyasi strateji ile de desteklenen Türk
KOB‹’lerini kimse tutamaz.
- Türk KOB‹’lerinin çok baflar›l›
olabileceklerine inan›yor musunuz?
- Bak›n bir tekstil firmas› ile ilgili
baflar› öyküsü okudum geçenlerde.
Memur bir kar› koca tüm varl›klar›n›
ortaya koyup ‹stanbul/Kuzguncuk’un arka sokaklar›nda bir ma¤aza açm›fllar. Ancak farkl› düflünüp,
farkl› bir konsept yaratm›fllar, kendilerince bir stil yaratm›fllar. Sürüden
böylece ayr›lmaya bafll›yorlar. Üsküdar’dan, Kad›köy’den insanlar gelip
al›flverifl etmeye bafll›yor. Arka arkaya dükkanlar aç›l›yor. Bu firma geçti¤imiz y›l 50 milyon dolar ihracat
yapm›fl. Küçücük bir dükkandan ç›kma bir baflar› hikayesi. ‹çinde hortum yok, doland›r›c›l›k yok. Böyle
binlerce baflar› öykümüz var. Bunlar
çok önemli fleyler. Risk almay› zaten
biliyoruz, ufkumuzu ve hayallerimizi büyütürsek, bunu biraz da bilgiyle
donat›rsak -ki donatabiliriz- farkl›l›¤›m›z› koyarak baflar›l› olabiliriz. ‹çimizdeki, d›fl›m›zdaki çat›flmalar› bir
kenara koyal›m. Dünya kocaman bir
+

pasta, o büyük pastan›n k›r›nt›lar›
için birbirimizi yemek yerine baflka
büyük dilimler almak için çal›flal›m.
‹çimizden birileri bunu baflar›yorsa
hepimiz baflarabiliriz. Tamamen istemekle alakal› bir fley.

- O büyük pastan›n büyük dilimleri neler olabilir?
- Bir arkadafl›m›n yapt›¤› giriflimden örnek vermek istiyorum. Bu arkadafl›m mekanik boya yapan bir
makine tasarlad›, dünyada bir örne¤i yok. Patentini ald› ve flimdi ihracata bafllad›. Henüz küçük bir iflletme
ama o ihracat›n› artt›r›p, istihdam›n›
büyütüp, yat›r›m›n› derinlefltirdikçe
büyüyecek. fiimdi Yunanistan ve Almanya’ya sat›yor, daha çok ülkeye
satmaya bafllayacak. Bulan›klaflmaya bafllayan sulardan kurtulacak.

DŸnya pazarÝ ile
bulußacak.

Avrupa’ya da çok s›k gitti¤inizi
ve oradaki KOB‹’lerin Türk KOB‹’leri ile mukayese edilemeyece¤ini söylediniz…

- Bunu biraz daha açabilir miyiz?
- Evet, bizim KOB‹’lerimizi kimse
tutamaz. Ben Avrupa’y› tüm güzelliklerine ra¤men çok a¤›r buluyorum. En basit örne¤i vereyim. ‹talya’da ö¤leden sonra al›flverifl yapmak mümkün de¤il, ‹spanya’da
adam dükkan›n› kapat›p gidiyor.
Meflhur ö¤le tatilleri… Bilmem kaç
euro’luk mal alacak olsan da fark etmiyor. Bizde emin olun, ifl olduktan
sonra dükkan 24 saat kapanmaz.
H›rsla ilgili bir konu da de¤il bu.
Köklerimize dayanan esnaf terbiyesi. Mahalle berberlerine akflam
19.00’dan sonra müflteri gelmeye
bafllar. Son müflteri gidene kadar kapanmaz o berber dükkan›. ‹flte Avrupa’n›n temel eksi¤i bu. Benim sezgim, e¤er bu ‘AB’ye eklenme’ sürecini aln›m›z›n ak›yla ve baflar›yla tamamlayabilir ve bir parças› olabilirsek tüm haklar›n› avucumuza koyar
ve çal›fl›r›z…

“Bu at›lgan güçle
kimse bizi tutamaz.”

TANDO⁄AN N‹KELAJ
BAKIR-N‹KEL-KROM
KAPLAMA ATÖLYES‹
57. Sok. No: 10 Ostim-ANKARA
Tel: 0 312 385 44 14
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‹stihdam yaratan KOB‹’ye kredi

Editörden

Hükümetin, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak için bir proje hazırladığı ortaya çıktı. Bugüne kadar kamuoyundan gizlenen proje uygulandığında 50 bin kişiye iş sağlanmış olacak.

KOB‹
zirve
yap›yor…
Kemal Çeküç

kemalc@ostim.com.tr

çüncü KOB‹ Zirvesi bu ay yap›lacak.
TOBB, KOSGEB ve TOSYÖV’ün birlikte organize ettikleri bu zirveler serisi ülkemiz
KOB‹’lerini yad etme, sorunlar›n› yeniden an›msama ve zihinsel bir egzersiz olmaktad›r.
Tüm KOB‹ sorunlar›n›n ilk zirveden bu yana
oldu¤u gibi durdu¤unu söylemek haks›zl›k olsa
bile, kronikleflen temel sorunlar›n çözüldü¤ü de
söylenemez. Belki son birkaç y›l içinde siyasi ve
ekonomik istikrara ek olarak, istihdam› teflvik
yasas›, KOSGEB uygulamalar› ve özel finans kurulufllar›n›n da KOB‹’lere yönelmesi ile k›smi bir
rahatlamadan söz edilebilir.
Ülkemizdeki devasa iflsizlik sorunu, yabanc›
sermayenin yükselen rekabet bask›s›, Avrupa
Birli¤i’ne uyum bask›s› ve önde gidenleri yakalama azmi karfl›s›nda KOB‹ politikalar›n›n yeterince iyilefltirilemedi¤i ortadad›r.
KOB‹’ler konusunda 2001 y›l›nda bir rapor haz›rlayan Doç. Tahir Akgemici’nin yaz›s›nda “KOB‹’lerin temel sorunlar›” flu flekilde s›ralan›yor:

Ü

• Örgütlenme ve yönetim sorunlar›,
• Tedarik sorunlar›,
• Üretim yönetimi ile ilgili sorunlar,
• Pazarlama yönetimi ile ilgili sorunlar,
• ‹hracat ile ilgili sorunlar,
• Finansal yönetim ile ilgili sorunlar,
• Muhasebe yönetimi ile ilgili sorunlar,
• ‹nsan kaynaklar› yönetimi ile ilgili sorunlar,
• Halkla iliflkiler ile ilgili sorunlar,
• Ar-Ge ile ilgili sorunlar,
• Karar alma ile ilgili sorunlar.
***
III. Zirve oturumlar›, öncelikle 19-20 Aral›k
2003 tarihinde yap›lan II. KOB‹ zirvesinin sonuç
bildirisinde yer alan 25 maddelik tan› ve taleplere iliflkin muhasebe ile bafllamal›. Bakal›m zirveler ekonomi yönetimi ve siyasi irade üzerinde ne
kadar etkili oluyormufl?
II.KOB‹ Z‹RVES‹ sonuç bildirisinin tamam›n› 8.
sayfada okurlar›m›za an›msat›yoruz; onlar da 2
y›lda KOB‹ cephesinde yeni bir fley olup olmad›¤›na karar verebilir.
Bize göre ne yaz›k ki, KOB‹’lere vaat edilenler
vaat düzeyinde kalmaya devam etmifltir (etmektedir.) Buna karfl›n her zaman oldu¤u gibi KOB‹
teriminin kullan›c› say›s› siyaset dünyam›zda,
finans dünyam›zda, sivil toplum ve medya dünyam›zda flafl›lacak düzeyde artm›flt›r.
Ne diyelim; buna da flükür!

Enerji deste¤i oran› % 20 oldu
stihdam›n art›r›lmas› için özel teflvik sa¤lanan 49 ildeki teflvik kapsam›ndaki iflyerlerine
verilecek enerji teflvi¤inin oran› yüzde 20
olarak aç›kland›. Bu oran fazladan çal›flt›r›lan
her bir iflçi için 0.5 puan art›r›lacak.
Hazine Müsteflarl›¤›’n›n Enerji Deste¤inin Uygulanmas›na ‹liflkin Tebli¤ine göre, 1 Nisan
2004 tarihinden itibaren geçerli say›lan tebli¤le, kifli bafl›na milli geliri 1500 dolar ve daha az
olan illerle 2003 y›l› için belirlenen sosyo-ekonomik geliflmifllik s›ralamas›na göre endeks de¤eri eksi olan illerde ki iflyerlerine verilecek
enerji deste¤inin uygulama esaslar› belirlendi.
Tebli¤ kapsam›nda enerji deste¤inden yararlanacak tesislerle bu tesislerin destekten hangi
oranda yararlanacaklar›na illerde Vali veya Vali
taraf›ndan belirlenecek Vali yard›mc›lar›ndan
birinin baflkanl›¤›nda kurulacak Enerji Deste¤i
Komisyonu taraf›ndan belirlenecek.

‹
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kardeflim senin 78 milyar lira kredi limitin
var. Al kullan. Öbür adam gelecek. Senin limitin 50 milyar gözüküyor. Bugün standart
bu. Yar›n standart benim fonlar›m artt›¤› zaman de¤iflecek. 100 milyar limiti 200 milyara ç›kartaca¤›m. Bu, çok somut bir projedir.
Sonuçlar› hemen an›nda al›nacakt›r. Hemen
50 bin kiflilik istihdam›n yarat›ld›¤› görülecektir. S›f›r faizli kredi için KOB‹'ler büyük ilgi gösterecektir. ‹lk etapta 5 bin firman›n
bundan yararlanabilece¤ini hesapl›yoruz.
Sonra bir 5 bin firmaya daha 100 trilyon liral›k kaynak ay›rmay› planl›yoruz.”

ükümet istihdama çözüm için yeni bir
projeyi hayata geçiriyor. Proje baflar›l› olursa devam› da gelecek. Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coflkun, projede kullan›lmas› amac›yla 100 trilyonun Vak›fbank'a yat›r›ld›¤›n› bildirdi.
‹lk etapta 5 bin küçük ve orta boy iflletme
(KOB‹) yeni ifle alacaklar› personel bafl›na s›f›r faizli kredi alabilecek. Kredi almak için
bekleme süresi olmayacak. ‹flletmeler projeden yararlanmak için haftaya baflvuru yapabilecek. Sistem Vak›fbank üzerinden iflletilecek. Daha sonra di¤er kamu bankalar› da
dahil edilecek.

H

Sistem nas›l iflleyecek?

Hedef KOB‹'ler
Bakan Ali Coflkun, projenin motorunun KOB‹'ler oldu¤unu söyledi. Türk ekonomisinin
ayakta kalabilmesi için yüksek rekabete haz›r olmas› gerekti¤ini kaydeden Coflkun,
flunlar› söyledi:
“Uygulayaca¤›m›z sistemde KOB‹'ler fevkalade rol oynuyor. Türkiye'de KOB‹'ler say›sal
olarak yüzde 98-99 seviyesinde. ‹stihdamda
yüzde 30'larda pay var. KDV'de yüzde 40, ihracatta yüzde 10 paylar› var. Ama çok sorunlar› var. fiirketleflme bak›m›ndan sorunlar›
var.”
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, projenin uygulanmas›nda kullan›lmak üzere 100

trilyon liray› Vak›fbank'a yat›rd›klar›n› söyledi. Ali Coflkun, aç›klamalar›n› flöyle sürdürdü:
“Bankaya dedik, al kardeflim bu 100 trilyonu. ‹fllet sen bunu. Fona yat›r, Borsa'da kullan ne yaparsan yap. Riski sana ait. Zarar
edersen beni ilgilendirmez. Kar edersen hesaba koy. Faiz de istemiyorum. Faizleri ekleyeceksin bir hesapta tutacaks›n. Benim sana
yollad›¤›m analizden geçmifl KOB‹'ye s›f›r faizle kredi vereceksin. Ahmet'e, Mehmet'e
göre de¤iflmeyecek. Arkadafl genel müdürse
flu puan, iflletme müdürü alm›flsa flu puan,
teknisyen alm›flsa flu puan. Toplayacaks›n

• Sistemin temelini 'puan' oluflturacak. ‹stihdam edilen her yeni personele, görevine
ve unvan›na göre ayr› puan verilecek. Örne¤in mühendisin ayr›, teknikerin ayr›,
vas›fs›z iflçinin ayr› puan› olacak.
• Bankadan kredi almak isteyen iflletmeci,
yeni ifle ald›¤› personeli belgeleyecek. Daha
sonra bankaya giderek her personel karfl›l›¤›nda kaç puan toplad›¤›n›, bu puanlar›n
kaç YTL'ye denk geldi¤ini hesaplatacak.
• Alabilece¤i kredi iflletmeciye s›f›r faizli
verilecek. Örne¤in iflçi bafl›na 20 bin YTL
kredi verilmesi öngörülüyor. 10 iflçi alacak
bir iflletme 200 bin YTL s›f›r faizli kredi kullanabilecek.

TOBB’dan KOB‹’lere denizfeneri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) birçok mevzuatta KOBİ’lere ilişkin
bilgileri bir araya getirerek, işletmelere yol gösterecek bir web sitesi kurdu.
OBB, KOB‹’lere belirtilen
konularda rehberlik etmek ve ihtiyaç duyduklar› her türlü bilgiyi bir arada verebilmek amac›yla “denizfeneri” niteli¤inde bir site oluflturdu.
Bir iflletmenin kurulufl aflamas›ndan bafllayarak faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlamas› ve nihayet kapan›fl aflamas›na kadar çok say›da
prosedürle karfl›laflt›¤› bilinmektedir. Ayr›ca iflletmelere
çok say›da kurum ve kurulufl
taraf›ndan çeflitli destekler verilmeye çal›fl›lmaktad›r. Özellikle KOB‹’ler gerek prosedürleri aflmada, gerek desteklere
ulaflmada çeflitli zorluklarla
karfl›laflmaktad›rlar.
KOB‹’lerin ihtiyaç duydu¤u
bilgiler 10 ana bafll›k alt›nda ve-

T

rilmifltir. Bunlar “‹flletme Kuruluflu, Devir ve Fesih ‹fllemleri”,
“‹flletmelerin ‹nflas› ve ‹flletmeye Aç›lmas› S›ras›ndaki ‹zinler”,
“Vergi, Çal›flma, Sa¤l›k ve Güvenlik Mevzuat› ‹le ‹lgili Bilgiler”, “Üretim ve Kalite ‹le ‹lgili
Bilgiler”, “D›fl Ticaret”, “‹flletmeleraras› ‹flbirlikleri”, “Veri
Tabanlar›, “KOB‹’lerin Yararlanabilece¤i Des“Fitekler”,
nansmana ‹liflkin Bilgiler”,
“KOB‹’lere Yönelik AB Bilgileri” ana bafll›klar›d›r. Bu bafll›klar ve alt bafll›klar sitenin sol
taraf›nda yer almaktad›r.

10 ana bafll›¤›n alt›nda ise
150’ye yak›n alt bafll›¤a yer verilmektedir. Alt bafll›klarda yer
alan bilgiler 40’dan fazla kurum/kurulufl taraf›ndan desteklenecektir.
Her bilgi ve bilginin güncellenmesi sorumlulu¤u bu bilgiyi veren

Reel kesim iyimserli¤ini kaybetti
R
eel kesimin ekonomiye iliflkin güven
endeksi iyimserli¤in kayboldu¤unu
ortaya koydu. Merkez Bankas›’n›n reel
kesim güven endeksindeki gerileme temmuz ay›nda 100 de¤erine kadar inerek, s›n›ra dayand›.
Böylece son 1 y›ll›k süreç içinde Temmuz
2005 itibariyle ilk kez reel kesim güven endeksindeki iyimser görünüm kayboldu.
Merkez Bankas›'n›n ‹stanbul Sanayi Odas›'n›n ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kurulu-

+

flu aras›nda yer alanlardan ankete yan›t verenlerin de¤erlendirmelerini yans›tan reel
kesim güven endeksi 100 s›n›r›na dayand›.
Reel kesim güven endeksi 100'ün üzerinde olmas›, ekonomik faaliyetlere iliflkin güvenin artt›¤› iyimser görünüm olarak de¤erlendiriliyor. Son 1 y›ll›k sürece bak›ld›¤›nda
sürekli iyimser olan reel kesim güven endeksi Temmuz ay›nda 100 s›n›r›na düflerek
ekonomik faaliyetlere iliflkin istikrarl› görünüm düzeyine geriledi.

kurum kurulufla aittir. KOB‹
Bilgi Sitesine bilgi veren kurum
kurulufllar direkt ulafl›labilecek
web sitesi adreslerine sitenin
sa¤ taraf›nda verilmifltir.

( kobi@tobb.org.tr)
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Vergi dairesi baflkanl›klar› kuruluyor
Gelir İdaresi'nin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte belli illerde kurulması kararlaştırılan vergi dairesi başkanlıklarının kuruluşuna ilişkin esaslar bir yönetmelikle belirlendi
efterdarl›klar› ve bölge müdürlüklerini
kald›ran yasayla oluflturulan Gelir ‹daresi'nin illerdeki iflleyiflini sa¤layacak vergi
dairesi baflkanl›klar›n›n kurulufluna iliflkin
esaslar bir yönetmelikle belirlendi.
Taslak aflamas›nda olan yönetmeli¤e göre, 29
ilde kurulma karar› al›nan vergi dairesi baflkanl›klar›n›n yap›lanmas› sa¤lanacak.
Bakanlar Kurulu, "Adana, Ankara, Antalya,
Ayd›n, Bal›kesir, Bursa, Denizli, Diyarbak›r,
Edirne, Erzurum, Eskiflehir, Gaziantep, Hatay,
Mersin, ‹stanbul, ‹zmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmarafl, Mu¤la,
Sakarya, Samsun, Tekirda¤, Trabzon, fianl›urfa ve Zonguldak" olmak üzere 29 ilde vergi dairesi baflkanl›¤› kurulmas› kararlaflt›rm›flt›.
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, bu vergi dairesi baflkanl›klar›n›n organizasyon yap›lar›, görevleri,
çal›flma usul ve esaslar›n› düzenleyen bir yönetmelik tasla¤› haz›rlad›. Buna göre, vergi dairesi baflkanl›klar›n›n yükümlülükleri ve yetkileri flöyle belirlendi:
“Mükellef tespiti, vergi ve benzeri yükümlülüklere iliflkin tarh, tebli¤, tahakkuk, tahsil, terkin,
tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri ifller.
Bu ifllemlere iliflkin ihtilaflarla ilgili yarg›ya talep, savunma, gerekti¤inde itiraz, temyiz ve
tashihi karar talebinde bulunulmas›, yarg› kararlar›n›n uygulanmas›. Vergi uygulamalar›n›n
gelifltirilmesi. Mükelleflere kanunlar›n uygulanmas› ile ilgili görüfl bildirmek. Bilgi ifllem,
istatistik, insan kaynaklar› yönetimi, sat›n al-

kanl›¤› yetkili olacak.
Vergi dairesi baflkanl›klar›nda, "vergilendirme, mükellef hizmetleri, tahsilat, hukuk ve ihtilafl› ifller, denetim, muhasebe" olmak üzere 6
grup müdürlü¤ü "ana hizmet birimleri"
olarak oluflturulacak.

D

Yeni Yap›lanmaya Geçifl Dönemi

grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri,
komisyonlar, müdürlükler ve flubeler yer alacak. Bu alt birimler, ilin ekonomik ve sosyal durumu, co¤rafi yap›s›, teknolojik geliflmeler,
mükellef say›s› ve büyüklükleri, mükellef gruplar›, ifl yükü ve benzeri ölçütler dikkate al›narak kurulup, kapat›labilecek ve birlefltirilip, bölünebilecek. Bu konularda ise Gelir ‹daresi Bafl-

ma, kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaflma, takdir."

Alt örgütlenme
Vergi dairesi baflkanlar› do¤rudan Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤›'na karfl› sorumlu olacak. Kuruldu¤u
ilin idari s›n›rlar› içinde yetkili olacak olan vergi dairesi baflkanl›klar›n›n alt örgütlenmesinde

+

Taslak halindeki yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesiyle, Vergi Daireleri Kurulufl ve Görev Yönetmeli¤i'nin vergi dairesi baflkanl›klar›n› düzenleyen hükümleri, Maliye Bakanl›¤› Gelirler
Bölge Müdürlü¤ü Kurulufl ve Görev Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›l›yor. Ancak, Bakanlar
Kurulu'nun 13 Haziran 2005 tarihinde kurulmas›na karar verdi¤i vergi dairesi baflkanl›klar›n›n kurulduklar› ilde faaliyete geçecekleri
tarihe kadar gelirler bölge müdürlüklerine iliflkin yönetmelik uygulanmaya devam edecek.
Vergi dairesi müdürlükleri de Vergi Daireleri
Kurulufl ve Görev Yönetmeli¤i hükümlerine
tabi olmaya devam edecekler.
Ba¤l› vergi daireleri, vergi dairesi baflkanl›¤›na dönüfltürülünceye kadar, vergi dairesi
baflkanl›¤› kurulmayan yerlerdeki vergi
daireleri de yeni yasal çerçeve içerisinde yetkilendirilmifl vergi dairesi müdürlükleri
kuruluncaya kadar defterdarl›klara ba¤l›
olarak faaliyetlerine devam edecekler.

+
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Türkiye'nin petrol ve gazda Rusya’ya ba¤›ml›l›¤› art›yor
Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı petrol, petrol ürünleri ve gaz ithalatının toplam
petrol, petrol ürünü ve gaz ithalatı içerisindeki payı yüzde 43'e kadar yükseldi.

ürkiye’nin, ham petrol ve gaz
ithalat›nda Rusya’dan yap›lan
ithalat›n pay› bu y›l›n ilk alt›
ayl›k döneminde yüzde 43'e kadar
yükseldi. D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'ndan edinilen verilere göre bu y›l
Ocak-Haziran döneminde Türkiye
petrol ve petrol ürünleri ithalat›n›n
yüzde 38.8'ini, petrol gazlar› ve do¤algaz ithalat›n›n ise yüzde 50'sini
tek bafl›na Rusya'dan gerçeklefltirdi. Geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 45.8 artarak 5 milyar 80 mil-

T

yon dolara yükselen petrol ve petrol ürünleri ithalat›n›n 1 milyar
968 milyon dolarl›k k›sm› Rusya'dan gerçeklefltirildi.
Rusya'ya bu amaçla Türkiye'nin
yapt›¤› ödeme geçen y›l›n ayn› dönemindeki 1 milyar 62 milyon dolara göre yüzde 85.4 oran›nda art›fl
kaydetti. Türkiye 2004 y›l›nda petrol ve petrol ürünleri ithalat›n›n
yüzde 30.5'ini Rusya'dan yapm›flt›.
Ayn› dönemde Türkiye'nin petrol
gazlar› (LPG) ve do¤al gaz ithalat›

Çin mallar› Türkiye’yi istila etti
Türkiye'nin ilk altı ayda Çin'den yaptığı ithalat, geçen yıla göre yüzde 54 artarak 2 milyar
948 milyon doları buldu. Çin'le ihracat ise yüzde 15 artarak 265 milyon dolarda kaldı.
ürkiye, Çin’den yap›lan ucuz tekstil
ve sanayi ürünleri ihracat› nedeniyle adeta Çin mallar›n›n istilas›na
u¤rad›. ‹lk alt› ayda Çin’den yap›lan ithalat 2.9 milyar dolar› bulurken, bu ülkeye
gerçeklefltirilen ihracat 265 milyon dolarda kald›. Çin'le ticaret aç›¤› yüzde
60'a yak›n büyüyerek 2.7 milyar dolara
t›rmand›.

T

ANKA’n›n D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› verilerinden yapt›¤› belirlemeye göre, Türkiye’nin d›fl ticaret aç›¤›ndaki büyümede
Çin’le yap›lan ticaret önemli bir rol oynad›. Türkiye, Ocak- Haziran döneminde Çin'den 2 milyar 947.8 milyon dolarl›k ithalat gerçeklefltirirken, bu ülkeye

yap›lan ihracat 265.5 milyon dolar düzeyinde olufltu. Çin’le ithalat geçen y›la göre yüzde 54 büyürken, ihracattaki art›fl
yüzde 15.2 düzeyinde kald›. Türkiye,
2004 y›l›n›n ilk yar›s›nda Çin’le 1 milyar
920.6 milyon dolarl›k ithalat, 230.4 milyon dolarl›k ihracat yapm›flt›.
Aç›¤›n büyük bölümü sanayi ürünü
Türkiye ile Çin aras›nda ticaret dengesindeki bozulmada büyük ölçüde sanayi
ürünleri ithalat› etkili oldu. ‹lk alt› ayda
Çin'den yap›lan sanayi ürünleri ithalat›
yüzde 52 büyüyerek 2 milyar 758.7 milyon dolara ulafl›rken, bu ülkeye yap›lan
sanayi ürünleri ihracat› yüzde 18 azalarak 129 milyon dolara indi.

Ankara’daki
Teknoparklar
Veli Sar›toprak
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflkan›
at›rlanaca¤› gibi Teknopark Kanunu olarak bilinen,
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Gelifltirme Kanunu 6
Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir. Bu yasal düzenleme kapsam›nda Ankara
Bilkent Üniversitesi’nin, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nin ve
Hacettepe Üniversitesi’nin ayr› ayr› oluflturduklar› teknoparklarla ilgili detayl› bilgileri KOB‹’lerin Sesi Ostim Gazetesi’nde
ifllemeye devam edece¤im.
‹lk olarak Türkiye’nin araflt›rma ve teknoloji gelifltirme
alan›nda en iyi üniversitelerinden birisi olan Bilkent Üniversitesi ve ona ba¤l› olarak yaz›l›m gelifltirme ve Ar-Ge alan›nda
faaliyet gösteren birçok flirkete sahip olan Bilkent Holding,
Bilkent Üniversitesi kampus alan› içerisinde ortaklafla olarak
Ankara Teknoloji Gelifltirme Bölgesi’ni (K›sa ad› Ankara
Cyberpark) Kas›m 2002’de kurmufltur. Aradan geçen yaklafl›k
3 y›l içinde Ankara Cyberpark, Türkiye’nin en h›zl› geliflen
teknopark› olmufl, A¤ustos 2005 sonu itibariyle Ankara Ceyberpark’ta 141’i Ar-Ge firmas›, 8’i destek firmas› olmak üzere
149 firma faaliyet göstermekte, 1000’i Ar-Ge personeli olmak
üzere toplam bin 500 kifli çal›flmaktad›r.
Ankara Ceyberpark’ta 10 y›ll›k geliflme süresi sonunda
500’ün üzerinde flirket ve 10 binin üzerinde nitelikli yaz›l›m
gelifltirme ve Ar-Ge personelinin faaliyet göstermesi öngörülmektedir. Yine 10 y›ll›k geliflme süreci sonunda, ileri teknolojiler alan›nda y›ll›k 2 milyar ABD dolar› yerli katma de¤er yarat›lmas› hedeflenen Ankara Ceyberpark’ta yaz›l›m a¤›rl›kl›
olmak üzere biliflim sektöründe yarat›lan yerli katma de¤erin
%9’unun üretilece¤i öngörülmektedir. Uluslararas› alanda
sayg›n bir marka olmas› hedeflenen Ankara Ceyberpark’›n
sa¤layaca¤› ithalat ikamesi avantaj› d›fl›nda yaklafl›k 10 y›ll›k
yat›r›m süresi sonunda ülkemize y›lda 200 milyon ABD dolar›n›n üzerinde bir ihracat katk›s› sa¤lanmas› da beklenmekte-
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Çin'le sanayi ürünleri ticaretindeki
aç›k yüzde 58.3'lük art›flla 2 milyar
629.7 milyon dolar› buldu. Sanayi ürünleri ithalat›n›n 1 milyar 429.1 milyon dolarl›k bölümünü makina ve ulafl›m araçlar› ithalat› oluflturdu.
Makine ve ulafl›m araçlar› ithalat› yüzde 45.8 artt›. Büro makinalar› ve haberleflme cihazlar› ithalat› 701.5 milyon dolar, di¤er makina ve ulafl›m araçlar› ithalat› 707.4 milyon dolar, elektrikli makina
ve cihaz ithalat› 321.8 milyon dolar, di¤er elektriksiz makina ithalat› 261 milyon dolar oldu.

dir. K›sacas›, Cyberpark bilimsel araflt›rmalar›n teknolojik
ürünlere dönüfltürülmesi ve beyin göçünün önlenmesi yoluyla ülkemizin ekonomik ve bilimsel geliflimine büyük katk›da
bulunacakt›r.
Ankara Ceyberpark’›n CEO’su ve Murahhas üyesi, METEKSAN Biliflim Grubu Baflkan Yard›mc›s› Mustafa Atilla, Cyberpark’›n hedeflerini ve verdikleri hizmetlerini flöyle özetledi:
Daha Yüksek Teknolojik Ve Bilimsel Geliflme, Daha Çok Ar-Ge
Ve Artan Ar-Ge Geri Dönüfl Oran›, Daha Az D›fla Ba¤›ml›l›k,
Daha Çok ‹flletme, Daha Çok ‹leri Teknoloji Firmas›, Daha Çok
Yabanc› Sermaye Girifli, Daha Çok ‹hracat, Daha Çok ‹fl,Daha
Çok Sinerji, Daha Düflük Maliyetle Üretim, Daha ‹yi Çal›flma
Ortam› Ve Yaflam Standard› sa¤lamak,
Ankara Cyberpark’›n en temel hizmeti, kira ödemeleri yoluyla kat›l›mc› flirketlere uygun koflullarda ofis alan›, endüstriyel ve depolama alan› temin etmektir. Bunlar d›fl›nda kirac›
flirketlere, zaman içerisinde gelifltirilmek suretiyle birçok nitelikli hizmet sunulmaktad›r.
Kat›l›mc› flirketlere sa¤lanmakta olan operasyonel ve idari
destekler aras›nda; Dan›flmanl›k ve e¤itim hizmetleri, ISS Ve
‹letiflim Hizmetleri, Sosyal Aktiviteler,Konferans, Kongre,
Sergi Olanaklar›, Sigorta Hizmetleri, Seyahat Acenteleri, Restoran Ve Al›fl Verifl Hizmetleri, Posta Hizmetleri,‹lk Yard›m,
Altyap› Hizmetleri, Güvenlik Ve ‹tfaiye Hizmetleri, Bak›m,
Onar›m, Yeflil Alan Düzenlemesi, Temizlik Hizmetleri, Kargo
fiirketleri, Banka fiubeleri Say›labilir.

için ödedi¤i para ise yüzde 54.8'lik
büyümeyle 3 milyar 61 milyon dolara ulaflt›. Bu ithalat›n yüzde 50'sini oluflturan 1 milyar 534 milyon
dolarl›k k›sm› tek bafl›na Rusya'dan
yap›ld›. 2004 y›l›n›n ayn› döneminde ise Rusya'dan yap›lan ithalat
toplam gaz ithalat›n›n yüzde
48.2'sini yapm›flt›.
Türkiye'nin Rusya'dan sonra en
fazla ithalat yapt›¤› ülkeler ise ham
petrolde ‹ran, gazda ise Cezayir oldu.

Odalardan AB flirketi
anayi ve ticaret odalar›, KOB‹’lerin, baflta AB ülkeleri olmak üzere, uluslararas› düzeyde rekabet güçlerini art›r›lmas›na destek sa¤lamak için harekete geçti.
Kocaeli, Adapazar›, Düzce, Gaziantep ile Ege Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odalar›, bunun için Kocaeli’de ortak flirket kurdu.
Kocaeli Avrupa Birli¤i ‹fl Gelifltirme Merkezi A.fi. ad›yla kurulan flirketin sermayesi 50 bin YTL olarak belirlendi.
K›sa ad› AB‹GEM olarak belirlenen flirkette Kocaeli Sanayi
Odas› 40 bin YTL ile en fazla paya sahip oldu. fiirkette, Düzce
ve Adapazar› Ticaret ve Sanayi Odalar› ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark A.fi. 2.5'er bin, Gaziantep Ticaret Odas› ile Ege Bölgesi Sanayi Odas› 1000’er YTL, Cemil Ar›kan da
500 YTL’lik pay ald›.
fiirketin, baflta KOB‹’ler olmak üzere, tüm iflletmelerin gelifltirilmesine, uluslararas› platformda aktivite ve rekabet güçlerinin art›r›lmas›na destek olmak amac›yla kuruldu¤u
belirtildi. fiirket bunun için yönetim dan›flmanl›¤›, bilgi ve e¤itim hizmetleri verecek.
fiirkette yönetim kurulu üyeliklerine Y›lmaz Kanbak, Ahmet
Hamdi Do¤an, fierif Ünan, Ayhan Zeytino¤lu, Cemil Ar›kan,
Erol Öztürk ve Muhammet Ömer Raflit ‹çingir getirildi.

S

Biliflim dünyas› CEB‹T’te bulufluyor

CeBIT Bilişim Eurasia, Uluslararası
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı,
06-11 Eylül 2005 tarihinde İstanbul
Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Baflvuru Ve ‹rtibat:

“Yar›n›n ruhunu yakalay›n”

Ankara Cyberpark’a kat›lmak isteyen firmalar, baflvuru formlar›n› Ankara Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Kurucusu Ve ‹flletici Afi’nin afla¤›daki adresinden veya Ankara Cyberpark web
sayfas›ndan elde edebilirler. Firmalar istenen tüm bilgi ve belgeleri tamamlad›ktan sonra, baflvurular› iflletici flirketin ilgili
birimleri taraf›ndan de¤erlendirilecek ve sonuç en k›sa sürede firmalara bildirilecektir.
Ankara Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Kurucu Ve ‹flletici A.fi.
Mustafa Atilla, Cyberpark CEO-Murahhas Aza.)
Adres: Cyberpark, Cyberplaza B Blok Kat: 1 Bilkent 06 800Ankara
Tel: 312 265 0040 Fax: 312 265 00 48
Url: www.cyberpark.com.tr

stanbul'u Avrasya'n›n teknoloji baflkenti yapan dev organizasyon CeBIT Biliflim Eurasia, bir yan›yla teknoloji platformu, di¤er yan› ile çok önemli uluslararas› bir pazar.
Yeni ürün ve hizmetlerin tan›t›ld›¤›, ticaret sinerjisinin
büyüdü¤ü bu dev pazarda, ifl iliflkilerini gelifltirmek isteyen,
yeni pazarlar arayan kitleler bulufluyor.
Üreticiler, ifl adamlar›, ifl ortaklar›, üniversiteler, medya,
politikac›lar ve biliflime ilgi duyan nitelikli ziyaretçi kitlesi bu
fuarda bir araya geliyor. Kültürler aras›nda köprüler kuran
‹stanbul, Avrasya'n›n en büyük teknoloji, ifl ve ticaret
buluflmas›na ev sahipli¤i yap›yor.

+
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Baflkanlar Konseyi’nin ev sahibi OS‹AD
Türk Girişim ve
İş Dünyası
Konfederasyonu’nun
2005 yılı içindeki
2. Başkanlar Konseyi
toplantısı,
22 – 23 Eylül’de,
Ankara’da gerçekleşecek
Toplantıya OSİAD
ev sahipliği yapacak.

ürk Giriflim ve ‹fl Dünyas›
Ostim Baflkanlar Konseyi
kapsam›nda, federasyon
bölgesinin göreli üstünlüklerinin belirlenmesi çal›flmalar›
kapsam›nda bir araflt›rma yap›larak, sonuçlar› konsey toplant›lar› ile kamuoyu ile paylafl›lacak.
Baflkanlar Konseyi toplant›lar›
kapsam›nda, ülkemizin sadece
büyüme performans›n›n ve geliflmifllik düzeyinin eflit yay›lma-

T

önetici misiniz, idareci mi yoksa lider
mi? Kartvizitinize gerek yok bu sorular›n cevab› için.
Birço¤unuz idarecisiniz çünkü "ifller nas›l
abi" diyenlere idare ediyoruz diye cevap veriyorsunuz.
Yönetici olmak terimini ordaysan o’sundur
tembelli¤inden s›y›r›p reel olarak düflündü¤ünüz zaman ifl zorlafl›yor.
‹fl zorlafl›yor çünkü art›k yönetmek gerekiyor. Personeli , makineleri, müflteriyi, tedarikçiyi, ziyaretçiyi, rakibini akl›na ne gelirse...
Yönetim kelimesini çok aç›klamayaca¤›m.
Yaln›zca bindi¤iniz arabalara dikkat ederseniz yeter. Binlerce parçay› yaln›zca vites, direksiyon v.b. parçalar yönlendiriyor. Sizde
floför olarak yönetiyorsunuz. Gayet basit.
Ama ben bizim sanayicilere bak›yorum; ço¤unun direksiyonu bile yok. Yol düzgünse eyvallah ama ticari yollar biraz zorlafl›nca .. Allah korusun!

Y
Kartvizit
sevdas›ndaki
aslan ve onun
biricik sahibi
Sava

DO RU

+

s› konusunda de¤il, Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤i konusunda da oldukça önemli bir konu olan bölgesel geliflmifllik farkl›l›klar›n›n
ortadan kald›r›lmas› konusu da
bir panelde ele al›nacak.
Panelde bölgesel kalk›nma
ajanslar›n›n yurtd›fl› örnekleri,
ülkemizdeki örnek çal›flmalar,
Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› Kanunu irdelenecek. Her y›l en az
2 kez, farkl› illerde gerçeklefltirilen Türk Giriflim ve ‹fl Dünyas›

Ama ilk önce ak›l egzersizi yapmak laz›m.
Kural 1: Nitelikli eleman maafl›n› unutacaks›n. Önce sen ne kadar niteliklisin ona bakacaks›n. Bahanesi bol olan›n baflar›s› az olur.
Bu arada “nitelikli eleman” kavram›na nefretimi de deklare edeyim. Bunu diyecek babayi¤idin sisteminin iyi iflliyor olmas› gerekir.
Çünkü senin kilit yamuksa anahtar›n ne suçu
olabilir ki?
Kural 2: Zekanla de¤il bilgiyle yöneteceksin.
Zeka stratejide gereklidir. Ama stratejiye gelene kadar veri edinmen, elde etti¤in kaliteli veriden do¤ru ortamda do¤ru bilgiye ulaflman, en sonunda bilgi zeka kar›fl›m› stratejiyi ortaya koyman gerekir.
Çok zeki Türkiye sanayicisinin(!) Çok ak›ll›
olmayan Çin’e karfl› arabesk isyan›n›n alt›ndaki bir sebep de budur. Daha da ay›b› devletten medet ummalar›. Sen y›llard›r tekil(ulusal) ticarette at oynat sonra da dünya
küçülünce kopar feryad›. Sen bugüne kadar
ne yapt›n!

Baflkanlar Konseyi toplant›lar› 8
y›ld›r yap›l›yor.
Türk Giriflim ve ‹fl Dünyas›
Baflkanlar Konseyi toplant›lar›
ilin sorunlar›n›n kamuoyuna aktar›lmas› ve gündeme tafl›nmas›n›n yan› s›ra, bölge kalk›nma
stratejilerinin oluflturulmas› ve
karar vericilerin belli projelere
ikna edilmesi ve bölgesel-sektörel ifl potansiyellerinin özellikle
yabanc› yat›r›mc›ya tan›t›m›
aç›s›ndan da etkin oluyor.

Do¤al seleksiyonun gözünü seveyim.
Sanayiyi do¤a gibi düflünürseniz mant›¤›n›
alg›layacaks›n›z. Aslan(sanayici) avlanam›yor diye orman koruyucusunun onu besledi¤i ni düflünün. Aslan beceriksiz ama olsun
hemen ona destek olan bir koruyucusu(devlet) var. ‹flin kötüsü ona verilen yiyecek di¤er
aslanlardan al›nan orman iflletme katk› pay›
(vergi).
Y›llar süren bu do¤al (!) hayat›n bafl›na bu
sefer de orman s›n›rlar›n›n kald›r›lmas› (globalleflme) felaketi sirayet ediyor. Baflka orman›n avc›lar› da (Çin ve bilumum memleket) art›k bizim beceriksiz avc›lar›n av sahas›na giriyor. Bizim aslanlarda bas›yor feryad›. Sonra bafll›yor orman kampanyas›; eti senin kemi¤i benim!
fiimdi anlad›n›z m› memleket gariban›n›n
kemik suyuna çorba sevgisini!?
Afiyet olsun
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+

EYLÜL 2005

7

ERDEM‹R’de satranç!
Yerli ve yabancı sermaye gruplarının zeka ve finansman güçleri
arasında mücadele başladı. Ortak Girişim Grubu “ERDEMİR
bizim gözbebeğimiz, biz peşin olarak bu fabrikayı alacağız” dedi.
RDEM‹R özellefltirmesi için geri
say›ld›¤› flu günlerde, ihaleye girecek yerli ve yabanc› flirketler
de plan ve projeleriyle rekabeti h›zland›rd›. Mittal Steel’in ABD'deki fabrikalar›n› Türk gazetecilere görücüye
ç›karmas›n›n ard›ndan 34 flirketin
oluflturdu¤u Türk ortak giriflim grubu da hedeflerini aç›klad›.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
ERDEM‹R’i çok uluslu firmalar›n küçük bir parças› haline getirmek yerine, 10 y›l içinde Avrupa'n›n ilk 5,
dünyan›n ise 10 büyük üreticisi aras›na sokmay› hedeflediklerini belirterek, “Biz her türlü kayna¤› ortaya koyarak Türk firmalar› olarak ERDEM‹R’i almakta iddial›y›z” dedi. ERDEM‹R’in ihalesine kat›lmak üzere
TOBB koordinasyonunda bir araya
gelen 34 giriflimcinin oluflturdu¤u
Ere¤li Ortak Giriflim Grubu (EOGG)

E

taraf›ndan, ‹cra Kurulu üyelerinin de
kat›l›m›yla ‹stanbul’da bir bas›n toplant›s› düzenlendi. Hisarc›kl›o¤lu,
bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada, baflta demir çelik sektörü olmak
üzere farkl› sektörlerden üyelerin,
model olabilecek büyüklükteki bir
sermaye yap›s›yla Türkiye'nin en büyük ortak giriflim grubunu meydana
getirdi¤ini belirtti. Türkiye'nin dünyan›n en büyük 11. çelik üreticisi oldu¤una de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, buna
ra¤men yurt içi yass› ürün tüketiminin ancak yar›s›n›n karfl›lanabildi¤ini, 5 milyon tonluk ithalat içinde yaklafl›k 3.5 milyar dolarl›k döviz gideri
oldu¤unu kaydetti.
Yerel tedarikçi
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ERDEM‹R'in
otomotiv sektörü baflta olmak üzere
Türk sanayinin geliflmesi için güveni-

lir tek yerel tedarikçi oldu¤unu belirterek, flunlar› kaydetti:
Öncelikle ERDEM‹R’i önümüzdeki
10 y›l içinde demir çelik sanayinde
yaflanmas› beklenen konsolidasyonun önemli oyuncular›ndan biri haline getirmeyi hedefledik. ERDEM‹R halen 5 milyon tonluk ham çelik üretim kapasitesiyle Avrupa'n›n
9. büyük üreticisidir. ERDEM‹R’i bölge merkezi yapmak önemli hedeflerimizden biridir. Bu hedef do¤rultusunda çal›flacak olan Ortak Giriflim
Grubu, ERDEM‹R’de yat›r›ma odaklanan üretim amaçl› kurumsal bir yönetim modelini uygulayacakt›r. Hiçbir orta¤›na, tedarikçisine, müflterisine ayr›cal›k tan›madan, tamamen piyasa kurallar› do¤rultusunda profesyonel bir yönetim modeli oluflturulacakt›r.” Hisarc›kl›o¤lu, Ortak Giriflim
Grubu'nun logosunda yer alan nazar

“Birlefl,
amele olma”
TOBB Baflkan›: fiirketler
güç birli¤i yapmazlarsa ya
amele olurlar ya tafleron...
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu flu anda Türkiye merkezli 33
firman›n yer ald›¤› ve kendilerinin koordinasyonunu yapt›klar› Ortak Giriflim Grubu'nun ERDEM‹R ihalesini kazanmas›n› istediklerini, ancak kazanmasa da yarataca¤› rekabet ortam›yla
ülke ekonomisine en iyi katk›y› sunacak yüksek fiyat›n verilmesini sa¤layaca¤›n› söyledi.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
"Ama kesinlikle ne Baflbakan Tayyip
Erdo¤an, ne de baflka birileriyle (ucuza verilsin) görüflmeleri içinde de¤iliz.
Ben ucuza almak, kay›r›lmak istemiyorum. (Yerli mi, yabanc› m› sömürsün) mant›¤› çok yanl›fl. ‹haleyi en
yüksek fiyat› veren kazanacak” diye
konufltu.

T

Türkiye kazanmal›!
ERDEM‹R özellefltirmesinde baflar›l›
olabileceklerini, demir-çelikte ERDEM‹R’in kendi know-how’›n›n bulundu¤unu, iflletme personelinin sektörde
çok iyi yetiflti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, kesinlikle yabanc› sermaye karfl›t› olmad›klar›n›, ancak yanl›fl de¤erlendirmeler nedeniyle ‘milli sermaye
bunu ucuza kapatacak’ imaj› do¤du¤unu ifade etti. Hisarc›kl›o¤lu koordinatörlü¤ünü yapt›klar› grupta Türkiye
merkezli ancak yabanc› ortakl› flirketlerin de bulundu¤unu belirterek
“Önemli olan kazand›¤›n›n Türki-

ye'nin hesab›na yaz›lmas›. Bu flirketlerin oluflturdu¤u yap›n›n ERDEM‹R’i
almas›n› istiyoruz” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, grubun ihaleyi kazanmas› halinde
gerekli görülürse TOBB’un da 3 y›l
sonra hisselerini sat›p ç›kma flart›yla
ortak olabilece¤ini belirtti.
fiu anda Türkiye’de 5 milyon iflsize ifl
bulman›n maliyetinin 250 milyar dolar oldu¤una, h›zl› büyümeye ra¤men
geçen y›l sadece 45 milyar dolarl›k istihdam yarat›ld›¤›na iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu, flöyle devam etti:
“Özellefltirmeye ve yabanc› sermayeye karfl› de¤iliz. Bugün ‘yabanc› sermaye gelmesin’ deme lüksümüz yok.
Türkiye'deki ilk 500 flirketin yüzde
30'u yabanc›. Ancak maalesef yabanc›
sermaye konusunda hâlâ net bir stratejimiz yok. Hangi sektörlere kim girmeli, ne yat›r›m yapmal› bunlar belli
de¤il. Bunlar› belirleyip onlar› kap›lar›na kadar gidip davet etmeliyiz.”
Hisarc›kl›o¤lu: Türkler amele mi olsun?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, ERDEM‹R özellefltirmesi için Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin koordinasyonunda oluflturulan Ortak Giriflim Grubu ile Türkiye'de ortakl›k kültürünü gelifltirmeyi hedeflediklerini
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Bu kültürün
gelifltirilebilmesi için birilerinin öncülük etmesi laz›m. Neden bizim 100 y›ll›k flirketlerimizin say›s› çok az. Global
dünyada gücünü birlefltirmezsen büyüyemezsin. Büyüyemezsen yok olmaya, tafleron, amele olmaya mahkûmsun. Yani bunlar› yapmayal›m da
Türkler amele mi olsun? Kendi duygular›m›zdan vazgeçip bir arada yaflamay›, kazand›klar›m›z› paylaflmay›
ö¤renmeliyiz” dedi.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na göre Türkiye'nin Turkcell, Tüprafl ve ERDEM‹R olmak üzere global
oyuncu olabilecek 3 firmas› var. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin dünyada
global bir oyuncu olmak istiyorsa global flirketleri bulunmas› gerekti¤ini
belirterek flunlar› söyledi: “Türkiye'nin maalesef global flirketi yok.
Dünyada ilk 100'de bir Türk flirketi yer
alm›yor. ‹lk 1000 de var. Globallik, sadece askeri veya siyasetten olmuyor.
Bu global bir flirketin varl›¤›yla da
mümkün olur. Türkiye'nin global
oyuncu olabilecek 3 firmas› var: Turkcell, Tüprafl ve ERDEM‹R... ERDEM‹R
2010'da çelik flirketleri aras›nda dünyada ilk 10’a girmeyi hedefliyor ki 15
milyon tonu yakalad›¤›nda global
oyuncu olabilir.”
Hisarc›kl›o¤lu, ERDEM‹R için nisan
ay›nda ifl dünyas›, bas›n ve kamuoyundan “E¤er bu ifl Türk firmalar›nda
kalacaksa bunu TOBB organize etsin”
fleklinde yo¤un bir bask› geldi¤ini,
bunun üzerine may›s ay›nda özellefltirmeyle ilgilenebilecek firmalarla görüfltüklerini belirtti. O günlerde Türk
firmalar›n›n beklemekten yana olduklar›n› söylediklerini ifade ettiklerini
belirten Hisarc›kl›o¤lu haziranda da
TOBB’un koordinatörlü¤ünde yap›lanman›n tamamland›¤›n› söyledi. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin en
önemli ihtiyac›n›n ortakl›k kültürünün gelifltirilmesi ve paylafl›lmas› ile
global oyuncu yaratabilmesi oldu¤una
iflaret ederek, “Biz yoksa rengine bak›p Türk kan› m› de¤il mi diye de¤il,
Türkiye'de yerleflik yabanc› ortakl›
Türk firmalar›n›n da içinde bulundu¤u bir konsorsiyum oluflturduk. Bu
da yabanc› firmalara düflmanl›k beslemedi¤imizin en iyi göstergesi” diye
konufltu.
+

boncu¤una iliflkin de, “ERDEM‹R bizim göz bebe¤imiz. Göz bebe¤imize
de nazar de¤mesin istiyoruz” dedi.
Ortak Giriflim Grubu
EOGG ‹cra Kurulu, TOBB Baflkan Yard›mc›s› Zafer Ça¤layan'›n yan› s›ra
TOBB Sayman Üye ‹brahim Ça¤lar,
Turkon Holding'den Metin Kalkavan,
Kibar Holding'den Serdar Koçtürk,
‹çdafl A.fi.'den Bayram Arslan,
Borusan Holding'den Bülent Demircio¤lu, Tosçelik A.fi.'den Fuat Tosyal›,

Tezcan Galvaniz A.fi.'den Asuman
Gürsoy, Kroman A.fi.'den Sermet
Hatuno¤lu ile Y›ld›r›m fiirketler
Grubu'ndan Ali R›za Y›ld›r›m'dan
olufluyor.
EOGG içinde ‹cra Kurulu üyelerinin
temsil etti¤i firmalar›n yan› s›ra Kardemir, Fiba Holding, MNG Holding,
Hatko A.fi., AUER, Bayraktarlar Holding, ÇEB‹TAfi, ÇEMTAfi ile U¤ur
So¤utma Makineleri A.fi.'nin de
aralar›nda bulundu¤u 34 firma yer
al›yor.

‹flyeri ruhsat›nda
bürokrasi bitiyor
Baflta Belediyeler Yasas› olmak üzere yeni ç›kan yasalarla uyumlu
olarak ç›kar›lan, “‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelik” ile iflyeri açma ve çal›flt›rma ruhsatland›rmas›nda yerel yönetimlerin yetkileri art›r›ld› ve ruhsat al›m›nda bürokrasi azalt›ld›.
aha önce s›hhi iflyerlerinin ruhsatland›r›lmas›nda istenen 52
evrak› 6'ya ve gayr›s›hhi iflyerleri için istenen 43 evrak› 7’ye indiren ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Ruhsatland›rmada yerel idareleri
yetkili k›lan ve mevcut bürokrasiye
en aza indirgemeyi hedefleyen Yönetmeli¤in getirdi¤i baz› yenilikler
flunlar:
-Faaliyeti ve mekan› de¤iflmeyen iflyerlerinin devri halinde, yeni belge
istenmeden ruhsat verilmesi,
-Sahibinin ölümü halinde ruhsat›n
yasal mirasç›lar ad›na intibak›n›n yap›lmas›,
-Ruhsat kesinlefltikten sonra ilgili
odaya bildirim esas›,
-OSB'de bulunan iflyerlerinin, bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsatland›r›lmas›,
-OSB'deki ruhsatlar›n OSB tüzel kifli-

D

li¤i taraf›ndan verilmesi,
-Gayris›hhi müesseseler inceleme
kurulu görevinin OSB tüzel kiflili¤i
yönetim kurulu taraf›ndan yap›lmas›
-Baflvuru ve beyan formunun verilmesi s›ras›nda baflvuruyu kabul eden
görevlinin ad›, soyad› ve unvan› ile
baflvurunun yap›ld›¤› tarih ve saati
gösteren al›nd› belgesinin müracaat
sahibine verilmesi."
ÇED Raporu Tesis Kurma ‹zni Yerine Geçecek Yönetmelikle, Çevresel
Etki De¤erlendirme(ÇED) raporu
düzenlenmesi gereken tesisler için
düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve
raporu, yer seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçecek. Yer seçimi ve
tesis kurma izni, tesisin imara uygun
olmas› flart›yla verildi¤i tarihten itibaren befl y›l süreyle geçerli olurken,
bu süre sonunda aç›lma izni al›nmad›¤› takdirde, ilgilinin baflvurusu
üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki y›l daha uzat›labilecek.

TOBB’dan sanayi envanteri ad›m›
zun süredir gündemde olan
SANAY‹ ENVANTER‹ sorununa
TOBB çözüm getirdi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i kapasite
raporlar›na iliflkin verilerden hareket
ederek 60 bin iflletmenin envanterini
oluflturdu. Envantere, http://sanayi.tobb.org.tr/ sitesinden ulafl›labiliyor.
Türkiye'deki Sanayi Odalar›, Ticaret Odalar›, Ticaret ve Sanayi Odas›na üye olup, kapasite raporu yapt›rm›fl yaklafl›k 60.000 üretici firman›n
bulundu¤u Sanayi Veritaban›'ndan
Firma ad›, adresi, telefon,faks,rapor
tarihindeki personel say›s›, üretilen
ürün bilgisi ve il ya da Türkiye genelinde ürün baz›nda toplam kapasite

U

miktar› bilgilerine ulafl›labiliyor.
Kapasite raporu onaylatan firmalara ait bilgileri içeren Sanayi Veritaban›'ndan Internet üzerinden yap›lacak firma bilgileri taramas› için ücret
al›nm›yor. Ücretsiz sorgulama, üye
bafl›na 100 sorgulama ile s›n›rland›r›ld›.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu envanteri inceleyen hangi ilde kaç tane un fabrikas›, tekstil tesisi
oldu¤unu görebiliyor. Bunlar son derece yaral› bilgiler. Ancak, istihdam,
enerji tüketimi, ciro gibi daha fazla
bilgi ve yüzde 100’e yak›n temsil için
di¤er bilgilerin de aç›lmas› gerekiyor” dedi.
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Z‹RVELER AYRI, SORUNLAR AYNI

TOBB, KOSGEB VE TOSYÖV’ün ortaklaşa düzenledikleri KOBİ zirvelerinin üçüncüsü bu ay gerçekleşiyor. Zirve 16-17 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.
ürkiye’de ki KOB‹’lere destek veren kamu,
özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n›n
biraraya gelerek Türkiye ekonomisi içinde
KOB‹’lerin yerinin gelifltirilmesi, problemlerinin çözümleri için önerilerin tart›fl›lmas› ve
Türkiye’nin KOB‹’lere yönelik politikalar›na
katk›da bulunulmas› amac›yla KOB‹ Zirveleri
düzenleniyor.
Her iki y›lda bir yap›lan ve 19-21 Aral›k 2003
tarihlerinde II.cisi düzenlenmifl olan KOB‹ zirvesinin Türkiye’de KOB‹’lerin sorunlar›n›n ayr›nt›l› bir biçimde dile getirildi¤i ve daha sonra
önerilen çözümlerin uygulamaya konmas›yla
etkili bir platform oldu¤u düflünülüyor.
III.KOB‹ Zirvesi’ni düzenleyen kurumlar toplant›ya 3 bin kiflilik kat›l›m beklediklerini, çünkü iki y›lda 32 ilin teflvik kapsam›na al›nd›¤›n›,
KOB‹ desteklerinin artarak stok kredilerden
faydalanmalar›n›n sa¤land›¤›n›, sanayi öbeklerine tafl›nan KOB‹ say›s›n›n artt›¤›n›, orta büyüklükteki iflletmelere 30 bin, büyük iflletmelere bin 500, çok büyük iflletmelere de 15 KOB‹’nin aday hale geldi¤ini, KOB‹’lerin h›zla yüzünü d›fl aray›fllara çevirme bilincine erifltiklerini vurgulad›lar.
KOB‹ zirvesi, KOSGEB, TOBB ve TOSYÖV
baflkanlar›n›n kat›ld›klar› bas›n toplant›s›nda
zirve KOB‹ zirvesi sonuç bildirisinin sunulmas›
ile sona erecek.

T

Z‹RVE’N‹N OTURUM KONULARI
Bu y›l gerçekleflecek III.KOB‹ zirvesinde KOB‹’lerle ilgili konular afla¤›daki bafll›klar alt›nda yap›lacak:
AB Teknik Mevzuatlar› Uyumu Ve CE ‹flareti,Bankalar Ve KOB‹ Programlar›,KOB‹’ler Ve
Biliflim, Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i,Giriflimcilik,
KOB‹’ler Ve ‹hracat, KOB‹’lerin Yurt D›fl›na
Aç›lmas›nda Etkin Bir Araç : Efllefltirme Merkezleri, Yan Sanayi – Ana Sanayi ‹liflkisi, Rekabet Politikas›n›n KOB‹’lerin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi, Fikri Ve S›nai Mülkiyet Haklar›,
Sanayi Yerleflkeleri, KOB‹’lere Yönelik Devlet
Destekleri,KOB‹ Borsalar›, Çevre Ve Sosyal
Standartlar, Türkiye’deki AB Destekli KOB‹
Programlar›, AB’nin Kalk›nma Stratejileri Ve
Sektörel Tercihleri, Bankac›l›kta Basel II Kriterleri KOB‹’ler, AR-GE Ve Yenilikçilik (Inovasyon.)

II.Zirve’nin Sonuç Bildirgesinde Neler
Vard›:
II. KOB‹ Z‹RVES‹ (19-20 Aral›k 2003,
‹stanbul) SONUÇ B‹LD‹RGES‹
1) KOB‹ tan›m› konusunda yürütülen mevzuat
çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas›. AB’ye uyum
çerçevesinde hizmet sektörünün de KOB‹ tan›m› içerisinde yer almas› gereklili¤i üzerinde
görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.

2) Vergi yasalar›nda gerekli de¤ifliklikler yap›larak istihdam›n üzerindeki vergi yükü azalt›lmal›d›r.
3) Yabanc› sermayenin Türkiye’ye gelebilmesi
için gerekli güven ortam› sa¤lanmal› ve flirket
birleflmelerinde gerekli mevzuat sadelefltirilmelidir. Ayn› flekilde ulusal sermayenin önündeki engeller kald›r›larak özellikle giriflimcili¤i
teflvik edici yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
4) KOB‹’leri gelifltirmek ve desteklemek amac›yla kurulan KOSGEB ‹daresi Baflkanl›¤›n›n,
KOB‹’lere daha verimli, etkin hizmet verebilmesi ve destek mekanizmalar›n›n art›r›lmas›
amac›yla 3624 say›l› kurulufl yasas› de¤ifltirilerek KOSGEB, daha özerk ve etkin bir kurulufl
haline getirilmelidir.
5) Yabanc› sermayenin getirilmesinde kurumsal yönetiflim büyük bir önem arz etmektedir.
Kay›t d›fl›l›k gizli bir güç de¤il ekonomik kalk›nman›n önünde bulunan büyük bir engeldir.
Vergilendirmeye dönük mali tablolardan, performans yans›t›c› mali tablolamaya geçilmelidir.
6) Sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤land›¤› ve
daha rekabetçi yap›ya sahip Türkiye ekonomisi
için giriflimcilik ve yenilikçili¤in özendirilmesi
politikalar›n›n stratejik hedefler do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmas› gereklidir. Bu konuda kamu, yerel yönetimler ve Sivil Toplum
Kurulufllar›n›n politika oluflturma, uygulama,
ve de¤erlendirme aflamalar›nda etkin olarak
rol oynamalar› sa¤lanmal›d›r.
7) KOB‹’lerin yaratm›fl ve/veya yaflam›fl oldu¤u
çevre sorunlar›na karfl› merkezi idare, yerel yö-

netimler, sivil toplum kurulufllar› ortak çal›flmalar, projeler, düzenlemeler yaparak konunun çözümüne katk› sa¤layacak platformlar
oluflturmal›d›r.Bu konuda kamunun ay›rm›fl
oldu¤u kaynaklar›n art›r›lmas› gerekmektedir.
8) Birbirini taklit eden y›k›c› rekabet kültüründen; birbiriyle yar›flabilen, herkesin kazand›¤›
baflar›l› iflbirlikleri oluflturabilen, birbirini tamamlay›c› ürünlere yönelerek sinerji oluflturabilen rekabet kültürüne geçilmelidir.
9) KOB‹’lerin yeni teknolojilere ucuz ve kolay
ulaflmalar›n›n sa¤lanmas› için teknoloji transfer mekanizmalar› oluflturulmal›d›r.
10) Ülkemizde KOB‹’lerin ihraç etti¤i ürünler
katma de¤eri yüksek ürünler de¤ildir. Bu, KOB‹’lerin rekabet gücünü tehdit eden bir unsurdur. KOB‹’lerimiz, katma de¤eri yüksek ürünlere yönlendirilmelidir.
11) KOB‹’lerin dan›flmanl›k hizmetlerinden yararlanmalar› teflvik edilmelidir. Di¤er yandan
ülkemizde dan›flmanl›k konusunda faaliyet
gösteren firma ve/veya flah›slar›n standardizasyonu için gerekli mevzuat altyap›s› oluflturulmal›d›r.
12) KOB‹’lerin üretim ve rekabet güçlerinin
artt›r›lmas›na katk›da bulunmak için biliflim
teknolojilerini etkin bir araç olarak kullanmalar› sa¤lanmal›d›r. Bu konuda taraflar›n (KOB‹,
üretici, STK, piyasa düzenleyici) üzerine düflenleri yapmalar› gereklidir. Biliflim sektörünün öncelikli olarak ele al›nmas› gereklidir.
13) Internet altyap›s› güçlendirilerek KOB‹’ler
taraf›ndan yo¤un kullan›m› sa¤lanmal›d›r.
14) KOB‹’lerin, devlet desteklerine ulaflabile-

cekleri bir altyap› oluflturulmal› ve koordinasyon sa¤lanmal›d›r.
15) KOB‹’lerin OSB’lere tafl›nabilmeleri için
mevcut teflvikler uygulanabilir hale getirilmelidir.
16) Mevcut iflletmeler d›fl›nda yeni giriflimciler
desteklenmeli ve teminat problemleri çözülmeli; fikir ve projeler, genç giriflimciler için teminat olarak kabul edilmelidir.
17) KOB‹’lerin toplam kredilerden ald›klar›
pay %20 gibi rakamlara yükseltilmeli, kredi
maliyetlerinin düflürülebilmesi için arac› banka komisyonlar› azalt›lmal›d›r.
18) Reel yat›r›mlar›n h›zland›r›lmas› ve iflsizli¤in önlenmesi için Giriflim Sermayesi Yat›r›m
Ortakl›klar›n› yayg›nlaflt›r›c› tedbirler al›nmal›d›r.
19) Geliflmekte olan Giriflim Sermayesi Yat›r›m
Ortakl›klar›n›n gerçeklefltirdikleri yat›r›mlardan ç›kmak için KOB‹ Borsalar› oluflturulmal›d›r.
20) KOB‹’lerin yeni d›fl pazarlar bulmalar›na
destek olmak amac›yla gelifltirilen Sektörel D›fl
Ticaret fiirketleri (SDfi) sistemi etkin de¤ildir.
Sistemin etkinlefltirilmesi ve KOB‹’lerin d›fl pazarlara aç›lmas›n› sa¤layacak önlemler al›nmal›d›r.
21) AB’nin teknik uyum mevzuatlar› çerçevesinde ürün ve çevre kalitesinin gelifltirilmesi
yönünde, akredite edilmifl laboratuar say›s›
h›zla art›r›lmal›d›r.
22) KOB‹’lerde kalite konusunda sevindirici bir
geliflme dönemi bafllam›flt›r. Ancak standartlar
ve belgeleme konusunda sorunlar vard›r. CE
iflareti 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Türkiye’de ülke içi mallarda da zorunlu hale gelecektir. Bu konuda bilgilenme ve akredite kurum sorunu vard›r. Bu sorun ilgili kurumlar taraf›ndan giderilmelidir.
23) KOB‹’lerin marka ve patent konusunda bilinçlendirilerek, bununla ilgili baflvurular›n
daha k›sa sürede sonuçland›r›lmas› için gerekli mevzuat de¤iflikli¤i yap›lmal›d›r.
24) ‹flletmelerde temel girdi olarak kabul edilen enerji fiyatlar› uluslararas› düzeye çekilmelidir.
25) KOB‹’lere, çevreye uyum hususunda, AB
çevre standartlar›na uymalar› için gerekli destekler verilmeli ve devlet taraf›ndan teflvik edilmelidir.
Bu çal›flmalar›n hedeflerine ulaflmas› için gerekli tüm giriflimler yap›lacakt›r.
II. KOB‹ Zirvesi’nin düzenleyicisi kurulufllar›,
TOBB, KOSGEB ve TOSYÖV olarak; KOB‹’lerin
ve giriflimcilerin sorunlar›n› dile getirmek ve
yap›lan çal›flmalar› de¤erlendirmek, al›nan
kararlar›n hayata geçirilmesi için bu zirvelerin
düzenli ve daha genifl kat›l›mla yap›lmas› sa¤lanacakt›r.

Ekonomideki iyileflme KOB‹’lere yans›mad›
SO Baflkan› Küçük, ‹SO'nun
‹kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu Raporu'nun
aç›kland›¤› bas›n
toplant›s›nda yapt›¤› de¤erlendirmede, ikinci 500 büyük sanayi kuruluflu çal›flmas›n›n sonuçlar›n›n, 2004'ün ilk 500'ü için oldu¤u gibi, ikinci 500 kapsam›na giren sanayi
kurulufllar› için de olumlu bir y›l oldu¤unu ortaya koydu¤unu kaydetti.
‹kinci 500'deki nispi iyileflmenin ilk 500’deki
iyileflmenin gerisinde kald›¤›na iflaret eden Kü-

‹

çük, “Bir baflka ifade ile, ekonomide son 3 y›ldaki iyileflme, ikinci 500'deki kurulufllara ilk
500'deki kadar yans›mam›flt›r” dedi.
Küçük, ‹SO 500 büyük sanayi kurulufllar› çal›flmalar›n›n, sanayinin rekabet gücünü zay›flatan koflullara ve TL'deki afl›r› de¤erlili¤e ra¤men, sanayi kurulufllar›n›n d›fl pazarlara aç›lmada önemli mesafeler kaydetti¤ine iflaret
eden bulgular ortaya koydu¤unu belirterek,
1000 büyük kurulufl kapsam›ndaki özel flirketlerin sat›fl gelirlerinin yaklafl›k 1/3'ini ihracattan elde etti¤ini ifade etti. Küçük, 'Burada ilginç bir nokta, yar›s›na yak›n› KOB‹’lerden oluflan ikinci 500 büyük kapsam›ndaki özel kurulufllarda, ihracat›n sat›fl gelirleri içindeki pay›-

n›n ilk 500 büyük kapsam›ndaki özel kurulufllara k›yasla daha yüksek olufludur. Bu durum,
ikinci 500 kapsam›nda tekstil, giyim, deri ve
ayakkab› sektörünün a¤›rl›¤› ile aç›klanabilir''
dedi.
Yat›r›mlar›n önü aç›ld›
Tan›l Küçük, son dönemde ekonomideki iyi gidiflle birlikte ikinci 500'de ekonomik karl›l›kta
yükselifl e¤ilimi oldu¤unu belirterek, ancak bu
yükseliflin y›llar›n getirdi¤i kay›plar› telafi etmeye yetecek güçte olmad›¤›n› söyledi. Ekonomideki olumsuzluklar›n, büyük ölçekli iflletmeler üzerinde küçüklere k›yasla daha a¤›r bir
etki b›rakt›¤›na de¤inen Tan›l Küçük, ekonomi-

de istikrar sa¤land›¤› zaman büyük ölçekli kurulufllar›n KOB‹’lere göre daha h›zl› bir toparlanma sürecine girdi¤ini, KOB‹’lerde ise iyileflme sürecinin daha yavafl geliflti¤ini kaydetti.
Küçük, küresel koflullarda rekabet edebilmek
için Türkiye'nin global ölçekte sanayi kurulufllar› yaratmak zorunda oldu¤unu vurgulayarak, flu görüflleri dile getirdi:
“Hükümet ve ekonomi yönetiminden beklentimiz, yat›r›m›n, üretimin, ihracat›n önünü açacak tedbirlerin süratle hayata geçirilmesidir.
Girdi maliyetlerini rekabet edilen ülkelerle eflit
seviyelere getirecek ad›mlar›n art›k sonuçland›r›lmas› gerekir. De¤erli YTL, üretimi, ihracat›, istihdam› zorlayacak noktadad›r.
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OSB’lerde mahsuplaflma
Sanayi Bakanı Ali Coşkun, 23 Organize Sanayi Bölgesi’nin sanayicilere tahsis ettikleri arsa karşılığı olan 23 milyon 618.8 bin YTL’nin,
bu bölgelerin bakanlığa olan borçlarından mahsup edildiğini bildirdi.

anayi ve Ticaret Bakan› Ali
Coflkun, 23 Organize Sanayi
Bölgesi'nin sanayicilere tahsis etti¤i arsa karfl›l›¤› olan 23.6
milyon YTL’nin, bu bölgelerin
borçlar›ndan mahsup
edildi¤ini belirtti.
Coflkun yapt›¤› aç›klamada,
ekonomideki olumlu geliflmelerle
birlikte enflasyonda meydana gelen düflüfl ve Merkez Bankas›'n›n
faiz oranlar›n› indirmesi sonucunda Sanayi Bakanl›¤›'n›n Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük
Sanayi Sitelerinin yap›m› için kulland›rd›¤› kredilerin faiz oranlar›nda da iyilefltirme yap›lmas›n›n
zorunluluk haline geldi¤ini belirtti.
Bakan Coflkun, kulland›r›lan
kredilerin faiz oranlar›n›n 1 Ocak
2004'ten itibaren geçerli olmak

S

üzere kalk›nmada öncelikli yörelerde yüzde 10'dan yüzde 2'ye,
normal illerde yüzde 15'ten yüzde 7'ye, geliflmifl illerde yüzde
23’ten yüzde 12’ye indirildi¤i hat›rlatt›.
1 Ocak 2005'ten itibaren geliflmifl ve normal illerde daha önce
Sanayi Bakanl›¤› kredisi ile organize sanayi bölgesi yap›lm›fl ise
yeni proje ve tevsii fleklinde yap›lacak OSB yat›r›mlar›n›n faiz artt›rma oranlar› geliflmifl illerde
yüzde 200'den yüzde 50'ye, normal illerde yüzde 100'den yüzde
25'e düflürüldü¤ü an›msat›ld›.
2001 y›l›na kadar yaflanan ekonomik krizler nedeniyle ödeme
güçlü¤ü çeken küçük esnaf›n Küçük Sanayi Sitesi yapmak için kulland›¤› kredilerin geri ödeme süreleri, kalk›nmada öncelikli yörelerde 11 y›ldan 15 y›la, normal illerde 11 y›ldan 13 y›la yükseltildi.
OSB'nin anapara borç taksiti, Küçük Sanayi Sitelerinin de anapara
ve faiz borç taksit ertelemeleri
ikiden üç defaya ç›kar›ld›.

De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun kapsam›na giren Organize
Sanayi Bölgeleri’nde sanayicilere,
6 fiubat 2004'ten itibaren bedelsiz arsa tahsisine devam edildi¤ini belirterek, 12 A¤ustos itibariyle
23 adet OSB'nin sanayicilere tahsis edilen arsa karfl›l›¤› olan 23
milyon 618.8 bin YTL’nin, bu bölgelerin Bakanl›¤a olan borçlar›ndan mahsup edildi¤ini bildirdi.
Coflkun'un verdi¤i bilgiye göre,
en büyük mahsuplaflma 4 milyon
63 bin YTL’yle Ordu Merkez
OSB’de yap›ld›. Daha sonra 3 milyon 388.4 milyon YTL’yle Zonguldak Çaycuma, 2 milyon 402 bin
YTL’yle Uflak Merkez, 1 milyon
881.9 milyon YTL’yle Aksaray
Merkez, 1 milyon 294.6 bin
YTL’yle Amasya Merzifon geldi.

23 OSB’de Mahsuplaflma
Coflkun, Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanunlarda

+
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KOB‹’lere
tavsiyeler
Fettah GÜVENTÜRK
KOB‹DER Yön. Kur. Bflk.

• TANITIM ve ‹LET‹fi‹ME önem verin.
- Mutlaka broflür ve web siteniz olsun.
- ‹letiflim ve bilgi dosyan›z olsun.
- Fuar, sergi, gezi gibi etkinliklere
kat›l›n.
• DESTEK KURUMLARI tan›y›n ve
yak›n durun.
- KOB‹ birlikteliklerine kat›l›n.
• Her ortamda E⁄‹T‹M etkinliklerine kat›l›n.
- Teknoloji, AR-GE mant›¤›na önem
verin.
• B‹L‹fi‹M TEKN‹⁄‹NE önem verin.
- E-Ticaret / internet / portal gibi
araçlar› kullan›n.
• ‹fli bilenlerle, lisan bilenle çal›fl›n
• Kalite, verimlilik art›r›c› faaliyetlere önem verin.
- Plan ve proje düzenlemeye önem
verin.
• Kurumsallaflmaya giden tedbirler
al›n.
• ISO 9000 ve CE gibi belgeler için
giriflim yap›n.
• ‹hraacat için her ortamda giriflimde bulunun.
• Özellikle afla¤›da özetlenen anah-

tar nitelikli temel kavramlara de¤er
verin.
Anahtar Nitelikli Temel Kavramlar;
TANITIM / ‹LET‹fi‹M / B‹L‹fi‹M
E⁄‹T‹M / TEKNOLOJ‹ / B‹LG‹
‹NTERNET / WEB / E-T‹CARET
G‹R‹fi‹M / VER‹ML‹L‹K / KARLILIK
REKABET / ‹HRACAAT / PAZAR
PLAN / PROGRAM / PROJE
HEDEF / V‹ZYON / M‹SYON
DE⁄‹fi‹M / GEL‹fi‹M / EfiGÜDÜM
STRATEJ‹ / S‹NERJ‹ / YÖNLEND‹RME
ÜN‹VERS‹TE / SANAY‹ / ‹fiB‹RL‹⁄‹
KOB‹ / S‹V‹L TOPLUM / KATILIM
S‹STEM / KAL‹TE / STANDART
MARKA / YÖNET‹M / AR-GE
Günümüzde çeflitli platformlarda
s›k s›k kullan›lan baflar›n›n anahtar›
olabilecek birbirine yak›n manalar
tafl›yan KAVRAMLAR özetlenmifltir.
Bu kavramlar›n aç›l›m›, uygulanmas› ve E⁄‹T‹M ile firmalar›n hatta
ülkelerin kaderinin de¤iflece¤i ortak bir görüfltür.
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30 A¤ustos ve
Türkiye

Dr.Hakan Çınar

ARC Eğitim ve Danışmanlık
ankara@arc.com.tr • www.arc.com.tr

iliyorum hepiniz bafll›¤› gördü¤ünüzde elbette 30 A¤ustos ile
Türkiye kelimelerini birarada gördü¤ünüz için çok da flafl›rmad›n›z. Ve yine biliyorum ki, dünyada böylesine önemli bir zaferi kazanm›fl ve bunu coflkuyla kutlamaya lay›k tek topluluk da biziz.
Peki ya öyle olabiliyor mu; yani böylesine önemli bir günü, olmas› gerekti¤i ölçüde coflku ile kutlamak mümkün olabiliyor mu? Son dönemlerde flüphesiz hepimiz ekonomiyle yatar ekonomiyle kalkar, AB
ile yatar AB ile kalkar olduk; ve fazlas›yla bu konular› tart›fl›r hale
geldik. Dolay›s› ile asl›nda dünden bugüne de¤iflen çok da bir fley
yok, hep dertlerimiz ile tasalar›m›z ile hafl›r nefliriz; ama çocuklar›m›za, torunlar›m›za bu ve ülkemiz için önem tafl›yan tüm birbirinden
önemli günleri anlatmal› ve ö¤renmelerini sa¤lamal›y›z.

B

Bu söylemimin bir çok nedeni var asl›nda; hepimiz eminim en az
bir kaç sebep sayabiliriz. Fakat ben konuya biraz daha farkl› bir yönden yaklaflmak istiyorum. Çocuklar›m›za e¤er atalar›m›z›n hangi güç
flartlara ra¤men neleri baflard›klar›n› anlatmay› baflar›r isek, san›yorum elimizde olan de¤erleri de daha iyi anlamalar›n›, onlara daha
fazla sahip ç›kmalar›n›, her kuruflu daha düflünerek ve tasarrufla tüketmeyi ö¤renmelerine yard›mc› olmufl oluruz. Her zaman söylerim,
tüketmeyi seven bir toplumuz, ama tüketti¤imiz ölçüde üretip üretmedi¤imizi hiçbir zaman gözden geçirmiyoruz ne yaz›k ki.
Yaz›m›n ikinci bölümünde bir parça da olsa ekonomimizin durumundan söz ederek yukar›daki konuyla da iliflkilendirmek isterim.
Hepimiz birbirimize soruyoruz acaba ekonomimiz iyiye mi gidiyor;
yoksa belli fleyler sadece de¤ifliyor gibi mi görünüyor Önemli göstergelerden birisi olan enflasyonda meydana gelen düflüflü hepimiz yak›ndan takip ediyoruz ve bu düflüfl kabul etmek laz›md›r ki birço¤umuzu memnun ediyor. Di¤er taraftan dövizdeki düflüflü de izliyoruz
elbette ve as›l kritik konunun da bu oldu¤una dikkatleri çekmek istiyorum.Dövizdeki bu düflüflün ihracatç›y› yaralad›¤› kesin ve ihracatç›lar›n da bu durumdan memnun olmad›¤› muhakkak; ama buna
ra¤men sevindirici olan taraf› olumlu ekonomik gidiflat› ihracatç›lar
da izlemekte ve makul aç›klamalarda bulunmaktad›rlar.
Hiç flüphe yok ki; elefltirilerin çok daha fazlaca yap›ld›¤› kesimler
de var; durumdan hoflnut olmayanlar ya da belki baflka türlü menfaatlerinde olumsuz gidifl yaflayanlar.Reel ekonomideki pozitif geliflme
ve en önemlisi, düflüflü sürecek olan enflasyon, do¤ru kur politikalar› ve düflük faiz oranlar›n› içeren istikrarl› ekonomi, kredi notlar›m›z›n yükselmesini sa¤lamal›d›r.Böylelikle de yabanc› yat›r›mc› ve kreditörlerin düflük faizli borç kaynaklar›n› ve yat›r›mlar› ülkemize yönlendirmelerini izler hale gelmeyi ümit etmekteyiz. Bu beklentilerin
geliflmelerin istikrarl› olarak devam etmesi halinde daha pozitif bir
süreci hep birlikte izliyor olaca¤›z.
Bir fleylerin iyiye gitme e¤iliminde oldu¤u bu süreçte, yaz›m›n ilk
bölümünde de belirtti¤im gibi, atalar›m›z›n çok fleyler baflard›¤› milletin evlatlar› olarak, bizler de evlatlar›m›z› yeterinde iyi yetifltirmeli
ve milletçe nereye varmak istedi¤imizi kavramak durumunday›z.
Devlet kendi sorumluluklar›n› yerine getirmek için çabalamay›
sürdürmelidir. Bunun elbette alt›n› doldurmak mümkün, kabaca,
kur politikas›n› ve faiz ayarlamalar›n› paralel götürmenin yan› s›ra,
enflasyon hedeflerinden flaflmamaya çal›flmal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra,
hiç flüphesiz,AB Uyum sürecinin gerektirdi¤i flekilde ak›lc› politikalar
izlemeye çal›flarak, kredibilitemizi yükseltmeye çal›flacak tedbirleri
öngörecektir.
Bizlere düflen ise, tasarrufu elden b›rakmayan, e¤itimi her ne
pahas›na olursa olsun destekleyen, dil-din-›rk ay›r›m› gözetmeksizin,
her zaman oldu¤u gibi yine birlik içinde ve dostça yaflamay› bilen,
çal›flkan, dürüst, giriflimci özelli¤ini ise hiç kaybetmeden sürdüren
bir toplum olabilmeyi sürdürebilmek.
Ulu önder Atatürk’te yaflasayd› bundan daha fazlas›n› istemezdi
herhalde…
Sayg›lar›mla;

+
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Dünyan›n hali iç aç›c› de¤il
er y›l 6 milyon çocuk kötü beslenme; 1 milyon çocuk da s›tmadan
ölüyor. Dünyadaki çocuklar› afl›lamak için 3 milyar dolar yeterli, ancak
kaynak bulunam›yor. Dünyada askeri
harcamalara giden para ise 1 trilyon
dolar.
Afla¤›daki bilgiler Birleflmifl Milletler'in
'Millenium Projet' adl› çal›flmas›ndan
al›nm›flt›r:
• Dünyada 1 milyardan fazla insan
günde bir dolar›n alt›nda gelirle yaflamakta, 2.7 milyar insan ise günde iki
dolar›n alt›nda gelirle yaflam›n› sürdürmeye gayret etmektedir.
• Dünyada temel e¤itim almam›fl 114
milyon çocuk ve okuma-yazma bilmeyen 584 milyon kad›n mevcuttur.
• Her y›l 6 milyon çocuk kötü beslenme
nedeni ile befl yafl›na gelmeden ölmektedir.
• Her gün HIV/AIDS nedeni ile 6 bin
insan ölmekte ve 8 bin 200 insan bu
ölümcül hastal›¤a yakalanmaktad›r.
• Afrika'da s›tma nedeni ile her 30 saniyede bir çocuk ölmekte, bir y›lda ölen
çocuklar›n say›s› 1 milyonu aflmaktad›r.
• Her 3.6 saniyede bir insan açl›ktan
ölmekte, ölenlerin ço¤unlu¤unu ise befl
yafl›ndan küçük çocuklar oluflturmaktad›r.
• 2.6 milyardan fazla insan, yani dünya
nüfusunun yüzde 40'›ndan fazlas›, temel sa¤l›k hizmetlerinden yoksun yaflamakta, 1 milyardan fazla insan ise
güvenli olmayan kaynaklardan elde
edilen suyu kullanmaktad›r.
• Ço¤u çocuk olmak üzere her y›l 5 milyondan fazla insan sudan kaynaklanan
hastal›klar nedeni ile ölmektedir.
• Afrika nüfusunun yüzde 40'› günlük
temel besin maddelerinden yoksun.
• Afrikal› kad›nlar›n yüzde 40'›ndan
fazlas› temel e¤itim alamamaktad›r.
• Sahra Alt› Afrika'da yaflayan kad›nlar›n gebelik s›ras›nda ölüm oran› 16'da
birdir, bu risk Kuzey Amerika'da yaflayan bir kad›n için 3700'de birdir.
• Geliflmekte olan ülkelerdeki do¤umlar›n yar›s› ehliyetli bir yard›mc›n›n
yard›m› olmadan gerçekleflmektedir.

H

Baflka kaynaklardan baz› bilgiler:
• Dünyada her saat 100 milyon dolar
askeri harcamalar için kullan›lmaktad›r.
• Y›ll›k askeri harcamalar›n toplam› 1
trilyon dolar› aflm›flt›r.
• Dünyada her y›l temiz su temini ve
kanalizasyon sistemleri için 37 milyar,
okuma-yazma bilmeyenleri e¤itmek
için 5 milyar dolar, bütün çocuklar› afl›lamak için 3 milyar dolar yeterli olmakta, ancak bu amaçlar için yeterli kaynak
bulunamamaktad›r.
• 2000 y›l›nda silahlanma için yap›lan
harcamalar›n yüzde 1'inden daha az›,
dünyada okula gidemeyen tüm çocuklar› okula göndermeye yeterli iken bu
gerçekleflmemifltir.
• Dünya nüfusunun sadece yüzde 16's›n› oluflturan geliflmifl ülkeler, askeri
harcamalar›n yüzde 75'ini geçeklefltirmektedir.
• ABD'de 2006 y›l› askeri harcamalar›
için 442 milyar dolar planlanm›flt›r.
• ABD'nin askeri harcamalar› dünyadaki di¤er tüm ülkelerin askeri harcamalar›n›n toplam›na eflittir.
• Dünyadaki en yoksul 48 ülkenin toplam üretiminin de¤eri, dünyan›n en

zengin üç kiflisinin toplam varl›¤›ndan
daha azd›r.
• Dünya nüfusunun yüzde 20'sini oluflturan geliflmifl ülkeler küresel üretimin
yüzde 86's›n›, en yoksul yüzde 20'lik
kesim ise sadece yüzde 1.3'ünü tüketmektedir.
• En yoksul 48 ülke, küresel ihracat›n
yüzde 0.4'ünden daha az›n› gerçeklefltirmektedir.
• Avrupa ve Kuzey Amerika'daki en
zengin 50 milyon kiflinin geliri, 2.7 milyar yoksul kiflinin gelirine eflittir.
• Dünya nüfusunun en zengin beflte biri, toplam et ve bal›k tüketiminin yüzde
45'ini, enerji tüketiminin yüzde 58'ini;
dünyan›n en yoksul beflte biri ise et ve
bal›k tüketiminin sadece yüzde 5'ini,
enerji tüketiminin sadece yüzde 4'ünü
gerçeklefltirmektedir. Dünyan›n en
zengin beflte biri, dünyadaki motorlu
tüm araçlar›n yüzde 87'sine, en yoksul
beflte biri ise sadece yüzde 1'ine sahiptir.
• Dünyan›n en geliflmifl 100 ekonomisinin 51'ini flirketler, 49'unu ise ülkeler
oluflturmaktad›r.
• Dünyan›n en büyük 200 flirketinin
toplam sat›fllar›, en geliflmifl 10 ülke hariç tüm ülkelerin toplam sat›fllar›ndan
daha fazlad›r.
• Dünyan›n en büyük 200 flirketinin
toplam sat›fllar› 1.2 milyar insan›n toplam gelirinin 18 kat fazlas›na eflittir.
• Dünyadaki 2.2 milyar çocuktan 1
milyar› yoksulluk koflullar›nda yaflamaktad›r. Geliflmekte olan ülkelerdeki
1.9 milyar çocuktan 640 milyonu uygun bir s›¤›naktan, 400 milyonu temiz
sudan, 270 milyonu ise sa¤l›k hizmetlerinden yoksun olarak yaflam›n› sürdürmekte ve her y›l 22 milyon çocuk afl›lanamad›¤› için ölmektedir
*********************************
Söze gerek var m›?
Bu ne biçim dünya? Küreselleflme denilen olgu bu mudur? Böyle bir dünyada
bar›fl ve huzur mümkün müdür?
(Kaynak: RAD‹KAL, Nejat Eslen, Emekli Tu¤general)

ABD’de milliyetçilik yükseliyor
ABD şirketleri dünyaya yayılırken kamuoyu, Çinlilerin Amerikan şirketini
almasına karşı çıktı. ABD'de “Amerikan malı kullanın” kampanyası başlatıldı.
ünyan›n en büyük ekonomisine sahip, küreselleflmenin mimar›
ABD'de milliyetçilik h›zla yükseli-

D

yor.
ABD, General Electric, Wal Mart ve Mittal Steel gibi uluslararas› flirketleriyle
dünyan›n bir çok ülkesinde yat›r›m yap›p
ürünlerini satarken, küreselleflmeyi ve
sermayenin serbest dolafl›m›n› savunmas›na ra¤men, son y›llarda Çin mallar›n›n
adeta ABD’yi iflgal etmesi,
Amerikal›lar› rahats›z etti.Çin'in yükseliflinden tedirgin olan,hatta korkan ABD'li
iflverenler, televizyonda düzenledikleri reklam kampanyalar›nda halka 'Made in USA'
yani 'Amerikan mal› kullan›n'
ça¤r›s›nda bulunmaya bafllad›. ABD'li iflverenlerin halktan
iste¤i; “Amerikan mal› kullan›n ki paran›z, ABD’de kals›n.”
Mittal Steel çelik flirketinin
üst düzey yöneticileri ,ERDE+

M‹R’i almak için, kendilerini Türk gazetecilere görücüye ç›kard›¤› günlerde ABD'de flirket evlilikleri için Çinliler’in çal›flmalar› vard›. Çinli bir flirketin ABD'deki petrol flirketini almak istemesine karfl›l›k ABD kamuoyu,
Amerikan flirketinin Çinliler’e sat›lmamas› için dayan›flma içine girmiflti.
Mittal Steel'in üst düzey yöneticisi
Lou Schorsch’›n Güney Afrika'da çelik
flirketinin özelleflmesi s›ras›nda halk›n
milliyetçilik direniflini nas›l ustaca bir
politikayla k›rd›klar›n› ve Afrika k›tas›nda üretimin yüzde 90’›n›n›n ellerinde oldu¤unu anlat›rken, Türkiye’de de Afrika modelini uygulayacaklar›n› söylüyordu.
ABD flirketleri, küreselleflme ad› alt›nda dünyada hemen bir çok ürün
dal›nda tekel oluflturmaya çal›fl›rken,
ABD'de iflverenler halka televizyon
reklamlar›yla Amerikan mal› kullan›n
ça¤r›s›nda bulunuyor.

+

+
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‹stihdam e¤ilimi artmad›

Savunma Sanayini
Ankara’da buluflturuyor

İmalat sanayi işyerlerinin yüzde 71.7’si, gelecek üç aylık dönemde istihdam düzeyini değiştirmeyeceğini bildirdi. Bu oran bir önceki aya göre azalmasına rağmen, hala yüksek düzeyde bulunuyor.
malat sanayi sektöründe istihdam
e¤ilimi canlanm›yor. Sektördeki iflyerlerinin yüzde 72’ye yak›n bölümü,
gelecek üç ayl›k dönemde istihdam düzeyini de¤ifltirmeyece¤ini bildirdi. Bu
oran, bir önceki aya göre azalmas›na
ra¤men hala yüksek düzeyde seyrediyor.
Merkez Bankas›'n›n temmuz ay›nda
imalât sanayinde yapt›¤› iktisadi yönelim anketine göre, ankete kat›lan iflyerlerinin yüzde 70.8’i son üç ayl›k dönemde
istihdam düzeyini de¤ifltirmedi¤ini bildirdi. ‹stihdam›n› art›rd›¤›n› bildiren iflyerlerinin oran› yüzde 16.3'e ulafl›rken,
istihdam›n› daraltan iflyerlerinin oran›
yüzde 12.9'a indi.
‹flyerlerinin istihdama iliflkin beklentilerinde canlanma gözlenmiyor. Ankete
yan›t veren iflyerlerinin yüzde 71.7’si,
gelecek üç ayl›k dönemde istihdam düzeyinde herhangi bir de¤iflikli¤e gitmeyece¤ini bildirdi. Bu oran, bir önceki aydaki yüzde 74.5'lik düzeyine göre 2.8
puan, geçen y›l›n ayn› ay›ndaki yüzde
73.8’lik düzeyine göre 2.1 puan azald›.
Bu düflüfle ra¤men istihdam düzeyini de¤ifltirmeyece¤ini bildirenlerin oran› hala
yüksek düzeyde bulunuyor.
Gelecek üç ayl›k dönemde istihdam›n›
azaltaca¤›n› belirten iflyerlerinin oran›
yüzde 10.7'den yüzde 12.2'ye yükseldi.
‹stihdamda art›fl öngörenlerin oran› ise

‹

bir önceki anketteki yüzde 14.8'lik düzeyinden yüzde 16.1’e ç›kt›. Art›fl göstermesine ra¤men istihdam›n› art›raca¤›n›
bildirenlerin oran› düflük seviyesini koruyor.
Reel kesim güven endeksine göre de
toplam istihdam endeksi, hazirandaki
104.1'lik düzeyinden temmuzda 103.9'a
indi. Endeks, geçen y›l›n temmuz ay›ndaki 108.6'l›k düzeyine göre 4.7 puan
azald›.
‹malat sanayi sektörünün yat›r›ma
iliflkin beklentileri ise istihdama göre daha olumlu görünüyor. ‹flyerlerinin yüzde
26.1'i, gelecek 12 ayl›k dönemde bir ön-

ceki 12 aya göre daha fazla yat›r›m yapaca¤›n› bildirdi. Bu oran bir önceki aya
göre 2.9 puan artt›.
Yat›r›mlar›n›n ayn› düzeyde kalaca¤›n›
belirtenlerin oran› yüzde 41.6'ya, daha
az yat›r›m öngörenlerin oran› yüzde
32.3'e indi.
‹flyerlerinin yat›r›m harcamalar›n› k›s›tlayan faktörlerin bafl›nda yüzde
45.1'le talep yetersizli¤i yer ald›. Daha
sonra yüzde 22.9'la finansman maliyeti,
yüzde 14.8'le yetersiz net getiri, yüzde
13.6'yla özkaynak darl›¤›, yüzde 2.3'le
iflgücü maliyeti, yüzde 1.3'le d›fl kaynak
darl›¤› geldi.
Sanayicilerin yüzde 67.1'i temmuz
ay›nda ald›¤› siparifl miktar›n› normal
buldu¤unu bildirdi. Siparifl miktar›n›n
normalin üstü oldu¤unu belirtenlerin
oran› yüzde 6.8, normalin alt›nda oldu¤unu belirtenlerin oran› yüzde 26.1 olarak gerçekleflti. ‹flyerlerinin yüzde 55.4'ü
gelecek üç ayl›k dönemde iç piyasadan
ald›¤› siparifllerin ayn› düzeyde kalaca¤›n› tahmin ediyor.
‹malat sanayi iflyerlerinin yüzde
31.7'si gelecek üç ayl›k dönemde üretim
hacminin artaca¤›n› tahmin ediyor. Üretim düzeyinin ayn› kalaca¤›n› öngören
iflyerlerinin oran› yüzde 56.2, azalaca¤›n› öngörenlerin oran› yüzde 12.1
düzeyinde olufltu.

KOB‹’lere butik bankac›l›k
ürk Ekonomi Bankas› (TEB) Genel
Müdürü Varol Civil, KOB‹'lere yönelik teknik destek, e¤itim, çözüm
paketleri ve kredi teminini içeren ‘butik
bankac›l›k’ hizmetleri vermeye bafllad›klar›n› söyledi.
Bankan›n KOB‹’lerle ilgili yeni projelerini anlatan Civil, KOB‹'lere butik bankac›l›k hizmeti vermeye bafllad›¤›n› kaydetti. Amaçlar›n›n sadece KOB‹'lerin finansman ihtiyac›n› karfl›lamak olmad›¤›n›, onlara daha farkl› ürünler sunmak
istediklerini ifade eden Civil, KOB‹ bankac›l›¤›na yeni bir TEB yaklafl›m› getirdiklerini vurgulad›. Bugüne kadar gerçek bankac›l›ktan para kazand›klar›n›
ve böyle yapmaya devam ettiklerini belirten Civil, her y›l 20 yeni flubeyle önümüzdeki 3 y›l içinde 200 flubeye ulaflmak istediklerini söyledi.
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c›l›k sisteminde risk yönetiminin son
derece geliflti¤ini ifade ederek, flunlar›
kaydetti: “Yerli-yabanc› ay›r›m› yapmadan Basel II'yle beraber kredi verme kriterleri çok daha zor olacak. KOB‹'lerden
beklentimiz faaliyetlerini daha fleffaf bir
flekilde bilançolar›na yans›tmas›d›r. Temel yaklafl›m›m›z KOB‹'leri uluslararas›
standartlara do¤ru yönlendirmek. Türkiye’de KOB‹ bankac›l›¤› flu anda moda.
KOB‹ bankac›l›¤›ndaki e¤ilimin, makro
ekonomik flartlar olumlu gitti¤i sürece
yerli-yabanc› banka ay›r›m› olmaks›z›n

KOB‹'ler dikkat etmeli
Civil, 2001 krizinden sonra Türk banka-

devam edece¤ini düflünüyorum.”
TEB'in yeni gelifltirdi¤i KOB‹ Geliflim
Paketi hakk›nda bilgiler veren TEB Ticari Bankac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s›
Turgut Boz, Türkiye'de yaklafl›k 1.9 milyon adet iflletme bulundu¤una iflaret
ederek, bu iflletmelerin yüzde 99'unun
AB uyumlu KOB‹ tan›m›na girdi¤ini belirtti. Boz, ekonomiye ciddi katma de¤er
sa¤layan KOB‹’lerin toplam kredilerden
ald›¤› pay›n ise yüzde 7 gibi düflük bir
oranda kald›¤›n› söyleyerek, sözlerini
flöyle sürdürdü:
KOB‹ Geliflim Paketi hizmetiyle butik
KOB‹ bankac›l›¤›n› bafllatt›k. Bu paket
içerisinde KOB‹ destek hatt›, TEB KOB‹
Akademi, teknolojik destek ve kredi
çözümleri hizmetleri bulunuyor. Masraf
do¤uran kalemlerin d›fl›ndaki hizmetler
ücretsiz. Bu proje kapsam›nda özellikle
KOB‹’lerin yo¤un oldu¤u bölgelere gittik ve gitmeye devam ediyoruz”

TESK: 44 bin esnaf meslek b›rakt›
Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları
Konfederasyonu
Genel Başkanı
Derviş Günday,
son iki ayda 44 bin
602 esnafın,
mesleğini
bıraktığını bildirdi.

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar› Konfederasyonu (TESK)
Genel Baflkan› Dervifl Günday, son iki ay içerisinde 44
bin 602 esnaf›n mesle¤ini b›rakt›¤›n› bildirdi.
Günday yapt›¤› aç›klamada, 5362 say›l› yeni “Esnaf ve Sanatkarlar Kurulufl Kanunu”nun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan, mesle¤i b›rakanlar›n say›s›nda çok büyük art›fllar meydana
geldi¤ini belirtti. Günday, “Yeni yasan›n yürürlü¤e girmesinin
ard›ndan 64 günde 44 bin 602 kifli mesle¤ini b›rakt›” dedi.
Yo¤unluk nedeniyle mesle¤ini terk eden 10 binlerce esnaf›n terk ifllemlerinin yap›lamad›¤›n› belirten Günday, mesle¤inden ayr›lanlara iliflkin net rakamlar›n eylül ay›nda ortaya
ç›kaca¤›n› aç›klad›.
Mesle¤i b›rakan esnaf say›s›n›n çok fazla olmas› nedeniyle
oda ve birliklerde 24 saat mesai yap›ld›¤›n› ifade eden Günday, hafta sonlar› da çal›flmalar›n sürdü¤ünü kaydetti.

T
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IDEF 2005 7. Uluslararas›
Savunma Sanayi Fuar›
KOB‹’lere ticari ve teknolojik iflbirli¤i imkan› sa¤layacak.
7-30 Eylül 2005 tarihleri
aras›nda Ankara Hipodromu’nda düzenlenecek
olan IDEF 2005 7. Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar›, bu y›l
yerli ve yabanc› KOB‹’lere de evsahipli¤i yapacak. IDEF Fuar›’nda Savunma Sanayi’nde uygulanabilecek tüm teknolojilerin burada yer almas› ve KOB‹’lerin de bu uluslararas› platformda ticari ve teknolojik iflbirli¤i f›rsatlar›n› yakalamalar›
amaçlan›yor.
Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’n›n destekleriyle, IDEF'05 fuar›nda IRC (Teknoloji Aktar›m Merkezi) A¤›’n›n
müflterisi olan KOB‹’ler için bir alan ayr›lacakt›r. Dokuzar metrekarelik standlar›n bulunaca¤› bu bölümde yer alacak firmalar, kendilerine uygulanacak yüzde 65 indirimden faydalanabilecek.
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Esnaf›n canlanmas›
için kredi flart
ürkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Baflkan› ve TESK
Genel Baflkan Yard›mc›s› Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar›n, kapanan iflyerlerini yeniden açmak ve ifllerini
canland›rmak için düflük faizli ve uzun vadeli krediye ihtiyaç
duydu¤unu ifade etti.
Krizlerin atlat›ld›¤›n› ve ekonominin iyiye gitti¤ini söyleyen
Palandöken, “‹stihdam›n yüzde 46's›n›, yat›r›mlar›n yüzde
27’sini, üretimin yüzde 38'ini oluflturuyoruz. Kredilerden ise
yüzde 4 pay al›yoruz. Bu durum ekonomideki varl›¤›m›zla tezat oluflturuyor” dedi.
Palandöken, esnaf›n canlanmas› için Hükümetin Esnaf Kredi
Kooperatifleri arac›l›¤›yla hizmet sektöründe çal›flan esnafa 75
milyar, sanatkarlara ise 100 milyardan az olmamak kayd›yla
düflük faizli ve 5-10 y›l vadeli kredi vermesi gerekti¤ini
söyledi.

T

Ostim’in sonbahar
fuar program›
stim OSB’nin kat›laca¤› sonbahar fuarlar› belli oldu.
OSB Halkla ‹liflkiler biriminin verdi¤i bilgiye göre Eylül
2005-Aral›k 2005 tarihleri aras›nda 5 ayr› fuarda stand
aç›larak, bölgenin ürün ve hizmetleri tan›t›lacak. Bu fuarlara
otobüsle ziyaret turu da düzenlenerek bölgemizdeki KOB‹ sahiplerinin fuarlar› inceleme f›rsat› sa¤lanacak.

O

OSB’nin kat›laca¤› fuarlar ve tarihleri flöyle:
• 6-11 Eylül 2005, CEB‹T Biliflim Fuar›
• 21-25 Eylül 2005. YAPI 2005 Ankara
• 29 Eylül- 02 Ekim, ANKATEK
• 30 Kas›m-04 Aral›k, ‹stanbul Plastik
• 01-04 Aral›k, TIME 2005

‹nternette AB devri
ekimde bafllayacak
vrupa Birli¤i bünyesindeki kurum, kifli ve flirketler Ekim ay›ndan itibar›n .eu uzant›l› internet
adresi alabilecek.
Haz›rl›klar› yedi y›ld›r süren projenin son aflamas›na gelindi.
EU Observer sitesine göre, Ekim ay›ndan itibaren Avrupa flirket, kurum ve ba¤›ms›z kifliler .eu uzant›l› internet adresi alabilecek. ‹nternette Avrupa için de bir alan aç›lmas› amac›yla
getirilen .eu uzant›l› internet adresi verme yetkisi, Belçika,
‹talya ve ‹sveç organizasyonlar›nca oluflturulan EURid konsorsiyumuna ait olacak.
Halen ‹nternette kullan›lan .com, .org uzant›l› alan adlar› ço¤unlukla ABD flirketlerinden al›nabiliyor ve bu ülkenin yasalar›na tabi tutuluyor. Yeni alan ad› .eu ile Avrupa
kurumlar› için bu inisiyatifin Avrupal›lara geçmesi hedefleniyor.
‹nternet adresi uzant›s› .int olan Avrual› kurumlar da
diledikleri takdirde .int yerine .eu uzant›l› Internet adresini
kullanabilecek.
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ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ
Önce ka¤›t üzerinde kâr
edebilmelisiniz…

Subegüm BULUT

Kârl›l›k:
Elinizde mi
de¤il mi?

u y›l ne kadar kâr etmeyi
düflünüyorsunuz? Ne kadar ciro yapmay› de¤il, ne
kar etmeyi? E¤er bir ifl sahibi
iseniz ve bu soruya kesin rakamlarla yan›t veremiyorsan›z sizin
bir kârl›l›k planlamas› yapman›z›n
zaman› gelmifl demektir.
Bir ifl sahibinin kârl›l›¤› planlamadaki en de¤erli araçlar›ndan biri bütçedir. Diyebilirsiniz ki “biz bütçe yap›yoruz, her y›l bafl›nda bütçemiz ç›kar, y›l sonunda da kontrol edilir!”
Çok güzel, iyi bir bafllang›ç, ama kufllar bana ço¤u zaman bütçelerin gerçek dünyaya uyum sa¤layamad›¤›n›
söylüyor. Ülkemizde enflasyon da
düfltü¤üne göre, art›k do¤ru bütçeleme yapmaktan söz edebiliriz ve bugün söz edece¤iz.
Bütçe…Pek çok insan bu kelimeyi
duymaktan veya okumaktan korkar o
yüzden bu kelimeyi bu makaledeki
son görüflünüz olacak. Biz “Kârl›l›k
Plan›” demeyi daha uygun buluyoruz. Özgür Kaflifler’de hep söyledi¤imiz gibi, e¤er teoride kar edecek bir
plan yapam›yorsan›z gerçekte de kar
edemezsiniz.

B

Kârl›l›¤› artt›rman›n dört yolu vard›r:

1. Fiyatlar›n›z› artt›rabilirsiniz;
2. fiu anki fiyatlar›n›z üzerinden daha çok ürün veya hizmet satabilirsiniz (artan ifl hacmi);
3. Sat›lan mallar›n ve di¤er de¤iflkenlerin maliyetini azaltabilirsiniz; ve
4. ‹flletme giderlerini azaltabilirsiniz
(genel gider).
Ayr›ca beflinci bir seçenek daha var:
beklentilerinizi azaltmak…ancak biz
bunu bir seçenek olarak görmüyoruz!
Kârl›l›k plan›n›z› hayata geçirmek
için tahmini bir hesaplamayla bafllay›n. Gelir ve giderleriniz önümüzdeki
12 ay boyunca ayn› flekilde devam
ederse ne kadar kâr elde edersiniz?
Gelir ve giderlerinizi aydan aya, kalem kalem hesaplay›n. Zaman al›r ancak buna de¤er.
Bu hesaplamay› yapt›ktan sonra
Stratejik Hedefinize bak›n (ifliniz için
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belirledi¤iniz hedefler) ve
yine gelecek oniki ay boyunca kâr›n›z› ne kadar
yükseltmek istedi¤inize
karar verin. Evet planlamaya kâr hedefi ile bafllay›n, ciro hedefi ile de¤il!
Bilakis ciro hedeflerinizi
belirlemek için kâr hedefinizi kullan›n. Planlaman›n ayaklar›n›n yere
basmas› için can al›c› noktas› bu. Bu
size sat›fl hacminizi ne kadar büyütmeniz gerekti¤ini söyler. Herzaman
hat›rlamal› ve odaklanmal›y›z: ‹flletmeniz temelde kâr etmek için kuruldu, ciro yapmak için de¤il.
Bundan sonra, beyin f›rt›nas› yapmaya bafllay›n. ‹flletmenizin böyle bir
kâr› getirecek bu tür bir ciro art›fl›n›
elde etmek için ne yapmas› gerekir?
Reklam etkinliklerinizi mi artt›rmal›s›n›z? Belli ürünlerde perakende sat›fl
fiyat›n› m› artt›rmal›s›n›z? Promosyon mu yapmal›s›n›z? Dükkan›n›zdaki tabelay› veya sergilemeyi mi de¤ifltirmelisiniz? fiu an kullanmad›¤›n›z
farkl› reklam metodlar› m› kullanmal›s›n›z? Burada hayal kurmaktan çekinmeyin. Bütün seçenekleri yaz›n ve
sonra çabalar›n›z›n getirebilece¤i sonuçlar› daha iyi belirlemek için biraz
daha araflt›rma yap›n.

Sonra, fiyatland›rman›za daha yak›ndan bak›n. Ço¤u küçük iflletme
ürünleri veya servisleri için çok az
para al›r. E¤er müflterilerinize de¤erinizi gösterirseniz daha çok para alabilirsiniz. Müflterileriniz para ödedikleri fleyin de¤erini gördü¤ü sürece
bu, rekabetin yüksek oldu¤u ortamlarda bile geçerlidir. E¤er çok az rakibiniz var veya hiç rakibiniz yoksa fiyatlar›n›z› yükseltmek daha kolay hale gelir. Yüksek fiyatlar sat›fl hacminizi azaltsa bile karl›l›¤›n›z› koruman›za ve belki de artt›man›za yard›mc›
olur. (Bu köflede pazarlama stratejileri hakk›nda daha önce yay›nlanan
makalelerimi okumak için, www.ozgurkasifler.com‘a gidiniz.)
Sonra, de¤iflken maliyetlerinize bak›n. Bütçeleme (ovv, pardon!) bak›m›ndan yükselen pazarlama çabalar›
maliyeti nas›l etkileyecek? Daha çok
stok yapmak için daha fazla m› harcaman›z gerekiyor? Ya da reklama m›?
Promosyon malzemelerine mi? Bu
de¤iflimlerdeki faktörler yeni sat›fl ve
pazarlama aktivitelerinizin etkisi
hakk›nda daha gerçekçi bir görüfl
sa¤lar.
fiimdi iflletme giderlerinize bak›n.
Düflürülebilecek bir tane var m›? Bütün harcamalar›n›z›n üzerinden sat›r
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sat›r gidin ve herbiri için kendinize flu
soruyu sorun: “bu harcama sat›fl ve
kar›m›z› artt›rmam›za nas›l yard›mc›
oluyor?” E¤er bir ö¤e için bu soruyu
cevaplayam›yorsan›z daha fazla araflt›rma yap›n. Bu harcamaya art›k ihtiyaç duymad›¤›n›z› keflfedebilirsiniz.
Bu kâr-zarar tablonuzdaki her harcama için geçerlidir.
Bütün bu planlaman›n sonuçlar›n›
takip etmezseniz s›n›rl› bir de¤eri
olacakt›r. Gerçekleflen sat›fl, gelir ve
giderlerinizi plan›n›zla her ay (evet
her ay!) karfl›laflt›r›n ve aradaki farklar› not edin. Bu farka ne neden oldu?
‹flinizdeki de¤ifliklikleri planlarken ve
gelecekteki performans› hesaplarken
bu de¤erlendirmeyi kullan›n.
Bu tür bir planlama zaman ve çaba
ister ama buna de¤er. Her seferinde
biraz daha kolay olacakt›r. Bunu bir
yat›r›m olarak düflünün. Bu yat›r›m›n
getirisi ise do¤ru kararlar vermek için
daha fazla bilgi, verdi¤iniz kararlara
daha fazla güvenmeniz ve ümit ederim ki daha fazla kâr olacak. Kendi
iflinizi kurman›z›n nedenlerinden biri
de bu de¤il miydi?
*******************************
Sorular›n›z/yorumlar›n›z için her
zaman oldu¤u gibi e-posta adresim:
subegum@ozgurkasifler.com

KASTAfi yurtd›fl›nda pazar›n› büyütüyor
Sektörün lider firmalarından KASTAŞ KAUÇUK A.Ş. dış pazarlardaki payını
da büyütüyor. Hidrolik ve Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları konusunda faaliyet
gösteren KASTAŞ, Türkiye’de kazandığı pazarı ve güveni, kalitede ödün vermeyen çalışmaları sayesinde ihracat yaptığı 45 ülkede de hızla kazanıyor.
996 y›l›ndan itibaren ‹zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki 5 bin metrekarelik modern
tesislerinde, Hidrolik Pnömatik S›zd›rmazl›k Elemanlar› ve Özel Teknik
Kauçuk Parçalar üretimi yapan KASTAfi Kauçuk A.fi. 1981 y›l›nda üretime bafllad›.
Yurtiçi ve yurtd›fl› pazara yönelik
olarak standart üretimlerinde bulunan Hidrolik Pnömatik S›zd›rmazl›k
Elemanlar› haricinde Otomotiv, Armatür, Lpg, Valf Sanayi Tüp ve Makine imalat sektörüne de terminli ve
özel teknik kauçuk parçalar konusunda da hizmet verdiklerini belirten
flirketin kurucusu ve Genel Müdürü
Haydar At›lgan, KASTAfi Kauçuk
A.fi.’nin bugün alan›nda bir dünya
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firmas› olmas›n›n hakl› gururunu yaflad›klar›n› söyledi.
Üretimlerini, sanayi ve ifl makineleri için yapt›klar›n› belirten At›lgan,
sanayici, mühendis ve teknisyenlerin
tasar›m, bak›m ve onar›m an›ndaki
her türlü sorun ve ihtiyaçlar›na da
genifl üretim yelpazesiyle ile pratik
cevaplar verebildiklerini ayr›ca 2003
y›l›nda ald›klar› ISO 9001:2000 Kalite Sistem belgesiyle üretim, tesis ve
yönetim konular›nda Avrupa standartlar›na ulaflt›klar›n› kan›tlad›klar›n› ve ürün izlenebilirli¤i konusunda
da gerekli yap›lanmay› sa¤lad›klar›n›
belirtti.
Kurulduklar› günden itibaren, hedeflerinden asla ödün vermediklerini ve kaliteyi tüm çal›flanlar›yla bir-

likte yaflam felsefesi haline dönüfltürdüklerini söyleyen At›lgan, KASTAfi’›n Türkiye’deki endüstriyel tip
hidrolik ve Pnömatik s›zd›rmazl›k
elemanlar› ihtiyac›n›n çok önemli bir
bölümünü karfl›lad›klar›n›n önemle
alt›n› çizdi.
Ülke çap›nda belirli periyotlarla düzenledikleri seminerler sayesinde,
hidrolik pnömatik s›zd›rmazl›k elemanlar› konusunda her kademedeki
kullan›c›y› bilinçlendirerek, uygun ve
hatas›z ürün kullan›m› konusunda
yol gösterici olduklar›n› ve geliflen
teknolojiyi yak›ndan takip ettiklerini,
yeni yat›r›mlar ve büyüme hedefleriyle birlikte, bir dünya markas› olma
yolunda h›zla ilerlediklerini, üretimlerinin yüzde 50’lik bölümünü KAS-

TAfi markas›yla 45
ülkeye ihraç ettiklerini ve bu vesile ile Türk ekonomisine yapt›klar› katk›n›n küçümsenmeyecek kadar önemli oldu¤unu belirtti.
Tüm bunlarla birlikte; ülke sanayisindeki geliflmelere paralel olarak faaliyette olan ‹zmir ve ‹stanbul ma¤azalar›n›n yan› s›ra, 2005 y›l› A¤ustos
ay› itibariyle Ankara flubesini de Ostim OSB’de faaliyete geçirdiklerini ve
bu sayede Ankara bölge sanayicilerine daha yak›n olacaklar›n› ve çok daha iyi hizmet verebileceklerini ifade
eden At›lgan, yapm›fl oldu¤u aç›klamada sürekli büyümeyi ve geliflmeyi

hedef alan bir firma olduklar›n›, üretimini yapm›fl olduklar› hidrolik ve
Pnömatik s›zd›rmazl›k elemanlar›
konusunda teknik destek ile birlikte
sorunlara ve taleplere en h›zl› ve en
do¤ru çözümler bulman›n bunda çok
önemli bir rol oynad›¤›n› belirtti.
Ankara flubesini de faaliyete geçirerek, bu bölgede de konular›nda en
h›zl› ve do¤ru çözümleri bulacaklar›n› belirten At›lgan, bölgede yapacaklar› çal›flmalarla, müflteri memnuniyetini, en üst seviyeye ç›kartmay›
hedeflediklerini aç›klad›.

Do¤u Avrupa’dan insan akar paranoyas› gereksiz ç›kt›
AB'nin Genifllemesinden Kim
Korkar” bafll›kl› araflt›rma,

“

AB’nin genifllemesiyle Do¤u Avrupa’dan Avrupa’ya insan akaca¤› paranoyas›n›n as›ls›z oldu¤unu ortaya ç›kard›.
European Citizen Action Service
(ECAS) taraf›ndan yap›lan “AB’nin
Genifllemesinden Kim Korkar” bafll›kl›
araflt›rman›n sonuçlar›na göre, AB'nin
10 yeni ülkenin kat›ld›¤› 2004 y›l› may›s ay›ndan bu yana Do¤u Avrupa’dan
korkuldu¤u gibi bir insan ak›n› gerçekleflmedi.
Araflt›rman›n sonuçlar›na göre Polonya gibi yeni üye ülkelerden gerçekleflen iflçi ak›n› kontrol edilebilir bir
durumda ve bu iflçiler yeni gittikleri
ülkelere maddi yarar sa¤l›yorlar.
AB'ye 2004 y›l› may›s ay›nda kat›lan
K›br›s Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,

Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya, Slovenya ve Polonya, birli¤in baz› eski üyeleri aras›nda “iflçi ak›n›” nedeniyle panik yaratm›flt›.
ECAS yöneticisi Tony Venables yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, “Orta ve Do¤u Avrupa'dan ucuz iflçi ak›m›ndan
korkan felaket tellallar› haks›z ç›kt›.
Kamuoyunun genifllemeden anlad›¤›
ile gerçekler aras›nda hala çok büyük
farklar var” diye konufltu.
“AB’nin Genifllemesinden Kim Korkar?” raporuna göre, “bilinmeyen”
korkusu nedeniyle yeni üye ülkeler
hala önyarg›lara savaflmak zorunda
kal›yor. Bu önyarg›lar›n en ciddi kan›tlar›n biri de Frans›zlar›n kulland›¤›
“Polonyal› Muslukçu” tabiri. “Polonyal› Muslukçu”,
Fransa'da biraz da hakaret fleklinde,

Do¤u Avrupa'dan gelece¤i iddia edilen ucuz iflgücü için kullan›lan bir tan›m olarak kullan›yor. Araflt›rman›n
sonuçlar›na göre AB'de yeni üyelerden eskilere olan iflçi ak›m› yüzde 1'in
bile alt›nda ç›kt›.
AB'nin genifllemesinin ard›ndan sadece ‹rlanda, ‹ngiltere ve ‹sveç kap›lar›n› AB iflçilerine tam olarak açt›.
Fransa ve Almanya gibi ülkeler ise
kendi iflçi pazarlar›n› koruma gerekçesiyle birli¤in yeni ülkelerine çeflitli
y›llarda yasak koydu.
AB kurallar›na göre herkes birlikte
istedi¤i yerde yaflama ve konaklama
hakk›na sahiptir ancak baz› ülkeler,
eski Komünist yeni üyelere yedi y›la
kadar ç›kan sürelerde hareket k›s›tlamas› koydu. Avrupa Komisyonu,
önümüzdeki sene bu sürenin k›salt›lmas›n› teklif etmeye haz›rlan›yor.
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