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arl›l›k yaratma, yenilikler ve fikir özgürlü¤ü… Yaz›s›n›n bafll›¤›
böyle Sn. Prof. Dr. Müftükemalc@ostim.com.tr
o¤lu hocam›z›n. Patrondan farkl› düflünülebilir
mi? Herkes Mersin’e giderken tersine gidilebilir
mi? Amerika’n›n keflfini
neye borçluyuz? Televizyon anonsu gibi oluyor
Kemal Çeküç
ama, bu yaz› kaçmaz!
Kaç›r›lmamas› gereken
baflka yaz›lar da var…Yömak üzere s›nai haklar›n ilkö¤renetim Dan›flman› Sn. Subegüm Butimde ders olarak okutulaca¤›n›
lut, fuar ziyaretlerine iliflkin çarp›müjdelemifl. ‹kinci yaz› marka ve
c› istatistikler verip, KOB‹’lere fuar
patent vekili Sn. Murat Kufl’a ait.
stratejisine iliflkin önerilerde buluSay›n Kufl da, markan›n iflletmelere
nuyor… KOB‹DER Baflkan› Sn. Fetkurumsallaflma ve büyüme aflamatah Güventürk, KOB‹’lerin yerini
s›nda neler kazand›rd›¤›n› anlat›yeniden an›msat›yor; sivil toplum
yor. A.Çörtü ve Mete Ba¤dat’ta ilk
önderi olarak bu kesimin sorunlayaz›lar› ile aram›zdalar… Bu arada
r›n› s›ral›yor, çözüm önerilerini suSn. ASO Baflkan› Zafer Ça¤layan’›n
nuyor.
zorunlu istihdama iliflkin tespitleri
Yazar›m›z Atila Ç›nar, toplumlamutlaka okunmal›.
r›n gelece¤i aç›s›ndan ‘üretme yeKonuk gözü ile Ahmet Tezcan’›n
tene¤i’nin önemine de¤iniyor:
kaleme
ald›¤› ‘Ostim Airbus’a par“Bugün bir ülke ne kadar güçlü göça veriyor’ bafll›kl› yaz› gurur vererünürse görünsün, bu ülkenin incek nitelikte. Bölge idaresi, üretim
sanlar› ve kurumlar› üretme kabilive pazarlamada baflar›l› olsunlar,
yetlerini kaybettiklerinde zay›flarekabetçi olsun diye her türlü enstmalar› ve giderek de yok olmalar›
rüman› Ostimli sanayicinin aya¤›neredeyse kaç›n›lmaz olmaktana getiriyor.
d›r…”
Ostim kurumlar›na bir de TEKKalite ve Marka üzerine iki yaz›NOKENT eklendi. Üniversite-sanam›z var. ‹lki, Sn. Kemal Yamankayi iflbirli¤ini her türlü mevzuat enradeniz’e ait. Karadeniz, marka ve
patent konusundaki önerilerini angeline, koordinasyon zorlu¤una ve
lat›rken, yeni nesillere patent bilina¤›r iflleyen bir bürokrasiye ‘ra¤cini afl›lamak üzere bu y›l bafllamen’ baflaran Ostim, kimseden al-
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k›fl bile de¤il, sadece KOB‹’lerin bu kurumlardan
etkin olarak yararlanmas›n› bekliyor…
az›lar› okumaya bafllamadan, izninizle iki
k›sa hikaye…
Hikaye bir… -Neden böyle
yan yan yürüyorsun yavrum, diye soran anne yengeç çocu¤unu ikaz eder: Düzgün yürüsene! der.
-Pekala anne, der çocuk.
- Sen önümden düzgün
yürü, ben seni takip ederim.
(Her yerde her zaman hareket ler sözlerden önde gelir?)
Hikaye iki… Bir gün fareler bir
araya gelirler ve bafllar›na musallat
olan bir kediden kurtulma planlar›
yaparlar. Pek çok fikir öne sürülür.
Hiçbiri kabul görmez. En sonunda
genç bir fare, kedinin boynuna bir
çan asmay› önerir.
Böylece kedi kendilerine yaklafl›rken fark›na varacak ve
kaçabileceklerdir. Bu öneri fareler
taraf›ndan alk›fllarla onaylan›r. Bu
arada bir köflede sessizce onlar›
dinlemekte olan yafll› bir fare
aya¤a kalkar ve bu önerinin çok
zekice oldu¤unu, baflar›l› olaca¤›ndan hiç kuflkusu olmad›¤›n› belirtir.
-Fakat, der, kafam› bir soru kurcal›yor. Aram›zdan kim kedinin
boynuna çan asacak ???
(‹yi bir plan yapmak ayr›, o
plan› gerçeklefltirmek ayr›d›r.)

Editörden

Kedinin
boynuna çan
asmak…

Y
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ylül ay› ile birlikte yaz durgunlu¤undan ç›kan sektörler fuar sezonuna da girmifl oluyorlar.
Eminim ticaret fuarlar›n› ziyaret etmenin iflletmeniz için faydal› oldu¤unu biliyorsunuz. Bu sebeple de bu sene de fuarlara gideceksiniz. Merakl›,
enerjik bafllayan bir fuar gününün
yorgun ve bunalm›fl flekilde sonlanmas›n› yaflam›fl olmal›s›n›z. Ofise dönersiniz, ellerinizde broflürler, numuneler, kartvizitler dolu torbalar..
Tüm bunlarla ne yapaca¤›m düflüncesi içini s›kar insan›n. Sorars›n›z
kendinize, ben bu fuara niye gittim
ki? Her sene gidiyorum, hiçbir fley
ç›km›yor, bir daha gitmeyeyim. Yine
her zaman oldu¤u gibi bu sefer de
kartvizitleri ve broflürleri toplay›p
masan›z›n alt çekmecesine koyars›n›z, bir taraftan da “bir ara bakar›m
bunlara” diyerek. Ama bakmazs›n›z.
Günlük koflturmacaya geri dönersiniz, birkaç gün içinde tüm fuar tarih
olur.
Al›fl›ld›k bir senaryo, de¤il mi? Bir
de flu istatisti¤e göz at›n: www.expoweb.com sitesinin yapt›¤› bir araflt›rmaya göre fuar ziyaretçilerinin
%84’ü ziyaret ettikleri firmayla sonraki 12 ay içinde hiç temas kurmam›fl. Belli ki günlük ifllerimiz bizi esir
al›yor ve fuar günlerinde aç›lan pencerede bir an için kap›ld›¤›m›z giriflimcilik tutkumuz, yenilik heyecan›m›z fuar sonras›nda günlük koflturmacalar›m›z›n önüne geçecek kadar
güçlü kalam›yor. ‹flte yine iflimizin
üzerinde çal›flmakla içinde çal›flmak
aras›ndaki ezeli mücadele karfl›m›zda!

E

Subegüm Bulut

Fuar ziyareti
yapmal› m›,
yapmamal› m›?
Bir fuardan çok daha enerji kazanm›fl, buldu¤unuz yeni ürünleri satmaya veya edindi¤iniz yeni fikirleri
uygulamaya haz›r olarak ç›kmak nas›l olurdu?
Harika olurdu diyorsan›z, gelin fuarda geçirdi¤iniz zaman›n her saniyesini hedeflerinize katk› yapan bir
etkinli¤e dönüfltürelim. Sadece fuar
ziyaretlerine özel bir Pazarlama Ata¤› planlayal›m. Önce y›ll›k fuar stratejinizi olufltural›m. Bunu bugünlerde yani sezon bafl›nda bir defa yapacaks›n›z. ‹flte uygulama ad›mlar›:
1- Y›ll›k hedefleri gözden geçirin.
2006-2007 sezonunda firman›z için
belirledi¤iniz hedefleri gözden geçirin. E¤er belirlemediyseniz önce bunu yap›n. Her aktivitemizin bir amaca hizmet etmesi gerekti¤ine göre,
y›ll›k fuar ziyaret program›m›z ancak
hedeflerimize göre flekillenebilir.
2- Ana kategorileri belirleyin. Hedeflerinizin size gösterdi¤i araflt›rma
ve yenilik kategorilerini belirleyin.
Böylece hangi fuarlara gitmeniz gerekti¤ini daha iyi tespit edersiniz.
3- Fuarlar› belirleyin. 2.maddede

KOB‹’ler finans
krizinde
BANKACILIKsektöründe yabanc› pay›n›n artmas› üzerine, KOB‹’lerin finansman krizine girebilece¤i ve daha sonra iflasa
sürükleneceklerine dikkat çekildi.
azi Üniversitesi ‹‹BF Ö¤retim
G
Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, bankalardaki yabanc›
pay›n›n giderek artt›¤›n›
belirterek, buna kesinlikle
bir önlem al›nmas› gerekti¤ini söyledi. 2001 krizinde
yabanc›lar›n bankalardaki
pay›n›n yüzde 4 oldu¤unu
bugün ise bu oran›n yüzde
30’a ç›kt›¤›n› ifade eden
Çolak, “Bankalar›n hisse
da¤›l›m›na bir s›n›rlama
getirilmez ise küçük ve orta ölçekli iflletmeler önümüzdeki dönemlerde büyük finansman s›k›nt›s›na girecek”
dedi.
Türk Metal Sendikas› taraf›ndan
düzenlenen ‘Özellefltirme Uygulamalar› ve Yeni Çözüm Aray›fllar›Milli ‹flletmelerin Önemi’ konulu panelde konuflan Prof. Dr. Ömer Faruk
Çolak, flu anda büyük bir s›k›nt› içinde olan küçük ve orta ölçekli sanayi
iflletmelerini önümüzdeki dönemde
daha büyük tehlikelerin bekledi¤ini
kaydetti. Bu iflletmelerin acilen ortakl›k hukuku ile güçlerini birlefltirmeleri gerekti¤ini vurgulayan Çolak, “Aksi takdirde bankac›l›k sistemindeki yeniden yap›lanmadan do-

lay› büyük bir finansman s›k›nt›s›na
girecekler. Bu bankalar, yeni dönemde söz gelimi Ostim’de
50 iflçi çal›flt›ran bir iflletme
kredi almak istedi¤inde bunu vermeyecek. Zaten sermaye yap›s› zay›f oldu¤u
için ayakta zor duran bu iflletmeler kredi kap›lar›n›n
da kapanmas› ile birlikte sat›l›¤a ç›kar›lacak. Bir yabanc› da gelip çok düflük fiyata
bu iflletmeleri alacak” dedi.
‹ktidar›n 2001 krizinden
sonra uygulamaya konulan
Dervifl ekonomik modelini
aynen devam ettirdi¤ine dikkat çeken Çolak, bu program›n üzerine art› bir fleyin konulmad›¤›n› söyledi.
Bu ekonomik programla tar›mda
h›zla tasfiye sürecinin bafllat›ld›¤›n›
ve özellefltirme konusunda ciddi
ad›mlar›n at›ld›¤›n› dile getiren
Çolak, “bu özellefltirmelerle yabanc›
sermayeyi Türkiye’ye çekerek cari ifllemler aç›¤›n› kapatmak istiyoruz”
dedi. Ancak son dönemde h›z
kazanan özellefltirmelerin fleffaf
yap›lmad›¤›n›n vurgu yapan Çolak,
“sat›lan bu kurumlar›n de¤erinin
hangi kriterlere göre belirlendi¤ini
kimse bilmiyor” diye konufltu.

belirledi¤iniz kategorilere uyan fuarlar› seçin. Bunun için www.fuarplus.com sitesinden faydalanabilirsiniz. 1. ve 2. ad›mlar› do¤ru yaparsan›z belki de bugüne dek hiç kat›lmam›fl oldu¤unuz baz› fuarlar› da listenize katman›n faydal› olaca¤›n› görebilirsiniz. Nhayetinde amaç iflimizi
büyütmek oldu¤una göre, belki bu
sene en önemli hedeflerinizden biri
için Singapur’a gitmek hiç de lüks olmayabilir.
fiimdi de her bir fuara gitmeden
önce yapacaklar›n›z:
1- Sonucu belirleyin. Sonu bafltan
zihnimizde canland›r›p bu fuara kat›lmaktan elde etmek istedi¤imiz sonucu yaz›ya dökerek bafllamak gerekiyor. Asl›nda bu her türlü planlaman›n de¤iflmez ilk ad›m›d›r: Plan›m›z›n bize getirmesini istedi¤imiz sonucu belirlemek ilk yap›lacak fley olmal›.
2- Ne yap›lmas› gerekti¤ini belirleyin. Almak istedi¤iniz sonucu belirledikten sonra kendinize sorun: Bu sonucu elde etmek için ne gerekiyor?
Kimlerle görüflmek gerekiyor? Ne tür

etkinliklere/konferanslara kat›lmam
gerekiyor? Bu sorulara cevaplar›n›zdan oluflan bir “yap›lacaklar listesi”
oluflturun.
3- De¤erlendirme zaman› belirleyin. Program›n›za bak›n ve dönüflte
fuar de¤erlendirmesi için kendinize
ay›raca¤›n›z bir saatin zaman›n› belirleyin. Evet bu zaman› lütfen önceden belirleyin. Bu kendi kendinize
randevu vermek gibi bir fley. Fuara
ay›rd›¤›n›z vakit ve nakti yat›r›ma
dönüfltürebilmeniz buna ba¤l›.
Art›k listeniz elinizde, fuara gidebilirsiniz. Listenizi fuar ziyaretinizde
k›lavuz olarak kullan›n, halletti¤iniz
maddeleri iflaretleyin, size ilham
veren fikirleri not al›n. Fuar s›ras›nda
ald›¤›n›z broflür ve kartvizitleri de bir
ka¤›da not al›n, gerekirse yanlar›na
hat›rlat›c› notlar da yaz›n, sonra
“fuar dosyas›na” koyun.
En önemli ad›m: Fuar dönüflünde
randevunuza sad›k kal›n, önceden
belirledi¤iniz 1 saati kullanarak fikirlerinizi eyleme nas›l geçirece¤inize
karar verin. E¤er bunu yapmazsan›z
o fuara sanki hiç gitmemiflsiniz gibi
olacak. Bunu istemezsiniz de¤il mi?
Az›c›k disiplin hayat›m›zda büyük
fark yarat›r.
fiu güzel sözü daha önce duymufl
olmal›s›n›z: Herzaman yapt›¤›n›z
fleyleri yapmaya devam etti¤iniz
sürece, herzaman elde etti¤iniz
sonuçlar› elde edeceksiniz.
Art›k top sizde!
Sorular›n›z/yorumlar›n›z için her
zaman oldu¤u gibi e-posta adresim:
subegum@ozgurkasifler.com

KOB‹’ler büyümeye
ayak uyduramad›
‹SO’nun ikinci 500 büyük sanayi kuruluflu raporu, KOB‹’lerin geçen y›l
ekonomideki büyümeden faydalanamad›¤›n› ortaya koydu. ‹SO
Baflkan› Küçük, “Tablo ilk 500’den daha kötü” dedi.
aha çok küçük ve orta boy iflletmelerin performans›n› ölçen ‹stanbul
Sanayi Odas›’n›n (‹SO) ‘Türkiye’nin ikinci büyük 500 sanayi flirketi’ çal›flmas›, KOB‹’lerin geçen y›l ekonomideki yüzde 7.6’l›k büyümeden yararlanamad›¤›n› ortaya koydu. Çal›flman›n sonuçlar›n› de¤erlendiren ‹SO Baflkan› Tan›l Küçük, “Tablo çok olumsuz. Toplam
borçlar›n pay› artt›. Sat›fl karl›l›¤› küçül-
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dü. Karl›l›k ve kaynak yaratmadaki s›k›nt› derinleflti” dedi.
Tan›l Küçük, ikinci 500 flirketin durumunun ilk 500’den daha kötü oldu¤unu
söyledi.
‹kinci 500 büyük sanayi kuruluflunun
kar ve zarar toplam› bir önceki y›la göre
yüzde 18.6, net katma de¤eri yüzde 2
azald›. ‹stihdam, ise sadece yüzde 0.8
art›fl gösterdi.

TOBB Üniversitesi sözel birincisi
fl dünyas›n›n çat› örgütü TOBB,
e¤itimde de farkl›l›¤›n› ortaya
koydu. Türk e¤itim sistemine
öncü ve örnek olmak parolas›yla
e¤itim ö¤retim hayat›na
bafllayan TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi,
Türkiye’nin en baflar›l›
ö¤rencilerinin tercih
etti¤i üniversitelerden biri
olmaya devam ediyor.
TOBB ETÜ üçüncü
e¤itim ö¤retim y›l›na bafllarken
benzeri zor görülen bir baflar›ya
imza att› ve aralar›nda ana
kategoriler olan yerlefltirme puan›na
göre ÖSS Sözel 2 Türkiye 1.’si ve

‹

ayn› zamanda Eflit A¤›rl›k Türkiye
6.’s› olan Bilal Ertu¤rul’un da
bulundu¤u ÖSS derecesi yapm›fl
ö¤rencilerin de tercihi oldu.
TOBB Baflkan› ve TOBB
ETÜ Mütevelli Heyet
Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ile TOBBETÜ Rektörü Prof. Dr.
Tahsin Kesici, TOBB
ETÜ’yü tercih eden ÖSS
derecesine girmifl
ö¤rencilerle birlikte yar›n bas›n
toplant›s› düzenlediler. Toplant›da,
TOBB ETÜ’nün Türk e¤itim
sistemine getirdi¤i yenilikler ve yeni
projeler anlat›ld›.
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‘Zorunlu ‹stihdam’›n
GARABET‹...
bilir. Niye? ‹flte kimya mühendisi, elekterek içte gerek d›flta önümüzdeki
rik mühendisi, e¤er g›da ifli yap›yorsan›z
dönemi etkileyecek olan birçok geg›da mühendisi. Mali müflaliflme var.
viri, hukuk müflavirini zaten
Bunlar›n bafl›nda, cari iflkatmad›m. Biliyorsunuz,
lemler aç›¤› artarak devam
mali müflavir mecburen alediyor. Ciddî bir flekilde ara
mak durumundas›n›z. Sermal› ithalat› devam ediyor.
mayeniz anonim flirket olaAra mal› ithalat›n›n artmas›
rak 250 bin YTL’yi geçti¤i zaister istemez sanayideki küman hukuk müflaviri almak
çülmelerin, istihdamdaki
zorundas›n›z. Yani, 49 art› 1
azalma veya ekonomik büyüeflittir 60 bile çok rahat diyeme yan›nda iflsizlik meselesibiliriz.
nin neden çözülemedi¤inin
fiimdi burada iki tane garip
bir göstergesi.
durum var. Bunun bir tanesi
‹flsizlik rakamlar› geçenlerflu: Bak›n, zorunlu istihdamde aç›kland›. ‹flsizlikle ilgili
da yüzde 2 terör ma¤duru
son veriler var. Evet, orada iflçal›flt›r›lmas› mecburiyeti
sizlik rakam›n›n yüzde 8,8’e
var. fiimdi Türkiye’deki radüfltü¤ü söyleniyor. Keflke öyZafer Ça¤layan
le olsa, hakikaten mutlu olsak (Ankara Sanayi Odas› kamlar önümüzde. Her f›rsatta ben de söylüyorum sizhepimiz ve iflsizlik meselesi
Baflkan›)
lere. Diyorum ki: Türkiye’de
Türkiye’de çözülmüfl olsa. Bu,
850 000 iflletme var. 850 000 iflletmenin
tamam›yla istatistik de¤erlendirmeler soyüzde 98’inde 50’den az iflçi çal›fl›yor.
nucunda ortaya ç›kan bir geliflmedir.
50’den fazla iflçi çal›flt›ran iflletmelerde
Burada flunun alt›n› çizmek zorundaise 2 960 000 insan çal›fl›yor. fiimdi dey›z. Türkiye nüfusu 73 milyon. Türkimek ki 2 960 000’i yaklafl›k 3 milyon kaye’de çal›flabilir nüfus, yani 15-64 yafl
bul etsek, 50’den fazla iflçinin çal›flt›¤› iflaras› nüfus 55 milyon civar›nda. Ama,
letmelerde yüzde 2 terör ma¤duru çal›flTürkiye’de nüfusun iflgücüne kat›l›m orat›rma zorunlulu¤u dedi¤iniz zaman 3
n› ise yüzde 50’lerin alt›nda, yüzde 46’lar
milyonun yüzde 2’si 60 000 yapar. 60
seviyesinde. Bu da, Avrupa Birli¤i ortala000 terör ma¤durunu bulmak zorundas›mas›n›n çok alt›nda. Yani, 73 milyonluk
n›z. Allah vermesin, yok bu kadar terör
bir ülkede 55 milyon çal›flabilir nüfus;
ma¤duru. ‹nflallah da hiç olmaz. Ama, teama, buna karfl›l›k toplam iflgücü say›s›
rör ma¤duru yok, ne yapacaks›n›z. Al sa25 milyon. 25 milyonun da 22 milyonu
na 1 175 YTL kifli bafl›na ceza. Dolay›s›yçal›fl›yor gözüküyor. 3 milyon iflsiz görüla, bu, kendi içinde çeliflen, kendi içinde
nüyor ki, bu rakam geçenlerde teyit edilproblemler arz eden bir yap›ya gelmifl.
di, yaklafl›k 6 milyonun üzerinde iflsiziDolay›s›yla, bu düzenlemenin acilen yamiz var ve her 15 saniyede bir bu 6 milp›lmas›, yani zorunlu istihdam uygulayon iflsize ilaveten bir iflsiz daha eklenimas›n›n kald›r›lmas›, art›k kaç›n›lmaz
yor ve iflsizler ordusu artarak büyüyor.
hale gelmifltir.
fiimdi böyle bir ortamda Avrupa Birli¤i
Di¤er taraftan, biliyorsunuz, sadece
de, 2000 y›l›nda 2010 y›l›na iliflkin bir
bununla yetmiyor. fiimdi bir de, iflletmeLizbon karar› alm›fl ve Lizbon karar›nda
de çal›flan iflçi say›s›na göre, biliyorsuAB’de nüfusun iflgücüne kat›l›m oranlar›nuz, baflka yükümlülükler de var. ‹flçi san› daha yukar› çekmifl. Bu kararla 2010
y›n›z 20’den fazlaysa meslekî teknik e¤iy›l›nda nüfusun iflgücüne kat›l›m oran›n›
tim kurslar› düzenleyeceksiniz. Bilmiyoyüzde 70 olarak hedefliyorlar. Yani, 73
rum, kaç›m›z düzenliyoruz bunu? Dümilyonluk bir Türkiye’nin nüfusunun hiç
zenlemezsek bunun cezas› var. ‹flçi say›s›
artmad›¤›n› kabul edersek, bugünkü ve100’den fazlaysa, krefl ve çocuk bak›m
rilerle Türkiye, Avrupa Birli¤i Lizbon seodas› açacaks›n›z. ‹flçi say›n›z 150’yi geviyesini yakalamak için 50 milyon iflgücü
çerse, iflçilerin açaca¤› tüketim kooperatiyaratmak zorunda. Oysa, bugünkü rafi için yer vereceksiniz. Yani burada, eski
kam 25 milyon ve dedi¤im gibi, bunun
komünist sistem akl›ma geliyor. Tüketim
22 milyonu çal›fl›yor gözüküyor. Garabetkooperatifi ne demek?! Liberal ekonomitir, garipliktir, bu 22 milyonun da yar›s›
de ve bu kadar serbest piyasan›n, pazar›n
kay›t d›fl›d›r.
olufltu¤u bir ortamda. tüketim kooperatifiimdi bu da gösteriyor ki, Türkiye’nin,
fi olur mu?! E¤er iflçi say›n›z 500’ü geçeristihdam konusunda mevcut politikalarla
se spor tesisi yapacaks›n›z ve bir de antbir yere gitmesi mümkün de¤il. Her f›rrenör tutacaks›n›z. fiimdi bunlar› özelliksatta dile getirdim…
le sizler gülesiniz diye söylüyorum arkaZorunlu istihdam konusunda bir sorudafllar. Çünkü, art›k söylemekten hakikayu izninizle sizlere sormak istiyorum. Taten b›kt›m. Dolay›s›yla, bunlar›n ortada
biî ki, hepinizin matematik bilginizin
durdu¤u bir yerde hele ‹SG denilen, iflçi
benden çok daha iyi oldu¤unu bilerek ve
sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili getirilen flartkabul ederek bu soruyu soruyorum. Arlar, bunlar›n yönetmeliklerine bakarak
kadafllar, 49 art› 1 kaç eder? 50.. Yok 50
biz acaba bu iflleri niye yap›yoruz, niye
de¤il! 49 art› 1, zorunlu istihdamdan doadam çal›flt›r›yoruz diye kendi kendinize
lay›, eflittir 56’d›r. Yani, 49 kifli çal›flt›ran
sorun.
bir iflletme 1 kifli daha ilave al›p 50 kifli s›Ben gözünüzü fazla korkutmamak için
n›r›na girdi¤i zaman 6 tane daha ilave isgetirmiyorum bunlar›. Asl›nda getirecetihdam geliyor. Zorunlu istihdamda, yüz¤im çok enteresan fleyler de var. Ama, hade 3 özürlü, yüzde 2 terör ma¤duru, yüzkikaten gözünüzü korkuturum, acaba bu
de 1 de eski hükümlü çal›flt›rma mecburiiflte yanl›fl yönlendirici bir görev üstlenir
yeti var. Yar›m rakamlar tama ibra edilimiyim diye endifle ediyorum.
yor. Tama ibra edildi¤i için 4 kifli zorunlu
Çünkü, Türkiye’nin daha fazla sanayi
istihdamdan geliyor. Bunun yan› s›ra, ifl
yat›r›m› yapmas›n›, daha fazla yat›r›m
güvenli¤i personeli çal›flmas› gerekiyor,
yapmas›n›, daha fazla istihdam yaratmaiflyeri hekimi çal›flmas› gerekiyor, bu dus›n› her f›rsatta söylüyoruz.
rumda da say› direkt 56’ya ç›k›yor. Bu
Türkiye’nin genel anlamdaki kurdurumda 49 art› 1 eflittir “minimum” 56
tuluflu da buna ba¤l›. Terörün de,
dersek daha do¤ru bir tan›m olur. Bu miasayiflin de, her fleyin temelinde bu var.
nimum 56, yukar› do¤ru 60’a kadar ç›ka-
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Patent liginde
ilk 10’a ödül verildi
ürk Patent Enstitüsü (TPE) taraf›ndan düzenlenen
"Patent Ligi Ödülleri"
düzenlenen genifl kat›l›ml› törenle sahiplerini
buldu.
2005 y›l›nda en çok
patent baflvurusunda
bulunan yerli firmalar›n
ödüllendirildi¤i törende
10 firma ve TÜB‹TAK'a
ödül verildi. Ligin birincisi 145 patent baflvuru-

T

su ile Arçelik, ikincisi
24 baflvuru ile BSH Ev
Aletleri A.fi, üçüncüsü
de 13 baflvuru ile de
Ford Otomotiv A.fi oldu. Listede bu 3 büyük
firma ve TÜB‹TAK'›n
yan› s›ra Hipokrat, Demirdöküm, Tofafl, Vestel, PestGO, Beko da yer
ald›. Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coflkun, Türkiye’nin ulusal pazar›n›
korumas› için yabanc›

aktörlerle rekabet etmek zorunda oldu¤unu, bunun tek yolunun
ise teknoloji, ar-ge çal›flmalar› ve patent oldu¤unu kaydetti.
H‹POKRAT T›bbi
Malzemeler ‹malat ve
Pazarlama A.fi.’nin ödülünü Genel Müdür
Mehmet Çayl›’ya OST‹M Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n
takdim etti.
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iderli¤i klasik yönetim tarz›ndan
ay›ran en önemli özellik, ola¤anüstü koflullarda ortaya ç›kmas›d›r. Beklenmedik olaylarla birlikte,
var olan f›rsatlar› ve tehlikeleri görebilmek ve de¤erlendirmek ya da engellemek ise organizasyonun liderlik
kapasitesiyle iliflkilidir. H›zla de¤iflen
dünyada, f›rsatlar da; ayn› h›zda de¤erlendirilmedi¤inde, ola¤an durumlar haline gelecektir. Örne¤in, 19. yy.
zenginleri çelik tüccarlar› idi, 2. dünya savafl›ndan sonra ise medya ve telekomünikasyon sektörü parlad›. Di¤er yandan, ‹ngilizler antibiyotik, jet
uçaklar› ve röntgen aletlerini keflfettiler, ancak bu bulufllar› pazarlanabilir
ürün ve servise dönüfltüremediler. Bunun üzerine bu iflten Japonlar ve
Amerikal›lar karl› ç›kt›lar.
Yap›lan bir pazarlama araflt›rmas›na göre; 2000’li y›llar›n bafl›nda pazardaki en popüler 150 ürünün sadece 16’s› bugün ayn› raflarda yerini koruyabiliyor. Videolar yerini DVD’lere,
walkmanler CDmanlere b›rakt›. De¤iflimin ivmesi art›k h›zl›… Paranoya eskiden bir hastal›k iken, flimdilerde de¤iflimdeki h›z ancak paranoya sayesinde yakalanabilir hale geldi.
De¤iflim, dünyan›n co¤rafi yap›s›n›
da de¤ifltirdi. Amerika, Brezilya bankac›l›k sisteminin neredeyse tamam›na sahipken, Avrupa flirketleri, Amerikan bask› endüstrisinin büyük bir k›s-
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Düflünce gard›robumuz -1
m›n› elinde tutmakta. Japonya dünyadaki otomotiv endüstrisinde, ‹skandinav ülkeleri mobil telefon hizmetlerinde söz sahibi. Dünyadaki traktörlerin birço¤unu Hindistan, elmalar›n
birço¤unu Çin üretiyor. Cam üretim
sanayi Fransa’n›n elindeyken, fiili bak›r isletmecili¤inde dünyan›n birinci
s›ras›nda. Dünya s›n›rs›z ve kültürlerin harmanland›¤› bir ortama dönüflüyor. Turizmin, pop kültürün yayg›nlaflmas›, ülkeler aras› göçler, internet
ve haberleflme a¤›ndaki yayg›nl›k, ülkeler ve insanlar aras›nda tahmin edilemez ba¤lar›n kurulmas›na yol açt›.
Geleneksel politik, kültürel, teknolojik, finansal ve ekolojik s›n›rlar yok
oluyor. Çin’de ortaya ç›kan SARS salg›n› ile Çernobil nükleer kazas› aras›nda ekolojik iliflkiler, NATO ile savas›n ç›kt›¤› Kosova aras›nda politik iliflkiler, Asya ile Amerika aras›nda krizden ötürü do¤an finansal iliflkiler ortaya ç›k›yor.
Asl›nda gelecek kendi kendine biçimlenmiyor. Gelece¤in ne flekil alaca-

¤› konusunda bugünden fikrimiz varsa onu flekillendirmemiz mümkündür.
Kaynama esnas›nda su 100 dereceye
ulafl›nca bir süre suyu ›s›tmaya devam
etsek de s›cakl›k de¤iflmez. Su buharlaflma modundad›r. ‹flte olaylar› kaynayan sudaki kaynama noktas›nda
daha buharlaflmadan tespit edip, tedbiri almak gerekir. Aksi takdirde, olaylar› gidiflat›na b›rak›p, sonuçlara göre
tedbir almaya kalkt›¤›m›zda, hiçbir
fleyi kontrol edemez duruma gelece¤iz ve de hayat›m›za tamamen de¤iflimin getirdi¤i belirsizlik hüküm sürecektir.
Lider olarak de¤iflime paralel, organizasyonun hayat›na yön vermeye
bafllad›¤›n›zda; de¤iflimden kaynaklanan belirsizli¤i, bütünüyle karmafl›k
bir hale getirmifl olacaks›n›z. Belirsizlik, organizasyonun tüm birimlerinde
strese sebep olacak, bu stres de insanlar›n de¤iflime direnç göstermesine
yol açacakt›r. ‹nsanlar her zaman bilinmeyene karfl› korku duymufllard›r.
De¤iflim bafll› bafl›na bir düzen bo-

zucudur. Yola ç›karken bu hayal k›r›kl›¤›n› ve y›lg›nl›¤› anlamal› ve göze almal› ve mücadeleyle ifle bafllamal›d›r.
‹nsanlar›n nas›l k›yafetler sat›n ald›klar›n› düflünün: gard›roplar›nda halihaz›rda olan k›yafetlerine uyan ve kiflisel tarzlar›na uygun olanlar› tercih
ederler. Bunun yan› s›ra inançlar›m›z
da bizim entelektüel gard›robumuzdur. ‹nsanlar sürekli düflünce yap›lar›na entelektüel stillerine uyan fikirleri
kabul edecekler, d›flardan alg›lad›klar›n› kendi gard›roplar›na uydurmaya
çal›flacaklar, aksi takdirde reddedeceklerdir. Sizin göreviniz ise bir konfeksiyoncu ya da terzinin aksine k›yafeti gard›roba uydurmak de¤il, tüm
gard›robu elinizdeki k›yafete göre de¤ifltirmek olacakt›r. Tarihte büyük de¤iflimler, insanlar›n bak›fl aç›lar›n›n
de¤iflti¤i dönemlerde olmufltur. E¤er
küçük de¤ifliklikler yapmak istiyorsan›z; insanlar›n davran›fllar› ve tutumlar› üzerinde çal›fl›n. Ancak büyük de¤iflimler yaratmak istiyorsan›z paradigmalar üzerinde yo¤unlafl›n.
KAYNAKLAR

Leading Out Loud, Terry Perace
Six Action Shoes, Edward de Bono
Post-Capitalist Society, Peter F.
DRUCKER
Leading without power/ Max De Pree,
Crazy times call for crazy organizations, Tom Peters, Vintage Books
Global Literacies, Robert Rosen
Lead To Success, Rick Pitino
Leadership, Rudolph W. Giuliani

Oda akreditasyon
modelinde hedef kalite
TOBB’dan, odalar›na “üyeniz olan KOB‹’lere yönelik hizmet
kalitenizi nas›l yükseltirsiniz” sorusunu yönelterek, oda
hizmet kalitelerini yükseltmeye çal›fl›yor.
TOBB’nin, 2001 y›l›nda ‹ngiltere
Odalar Birli¤i ile birlikte yürütmeye
bafllad›¤› ve 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakf› iflbirli¤i ile devam ettirilmekte olan Oda Akreditasyon Sistemi, Odalar›n üyesi olan
KOB‹’lere yönelik hizmet kalitelerinin
iyilefltirilmesini amaçl›yor.
Sistem sürekli geliflmeyi öngörürken, TOBB’a ba¤l› odalar›n her seferinde önlerine daha büyük hedefler koymalar› ve hedeflere ulaflmaya çal›flmalar› bekleniyor.
Akredite Olmufl 38 Oda:
Adana Ticaret Odas›, Adapazar› Ticaret ve Sanayi Odas›, Afyon Ticaret ve
Sanayi Odas›, Alanya Ticaret ve Sanayi
Odas›, Ankara Sanayi Odas›, Ankara Ticaret Odas›, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odas›, Bal›kesir Sanayi Odas›, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›, Çorlu Ticaret ve

Sanayi Odas›, Deniz Ticaret Odas›, Denizli Sanayi Odas›, Denizli Ticaret
Odas›, Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi
Odas›, Ege Bölgesi Sanayi Odas›, Elaz›¤
Ticaret ve Sanayi Odas›, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas›, Eskiflehir Sanayi
Odas›, Gaziantep Sanayi Odas›, Gaziantep Ticaret Odas›, Gebze Ticaret
Odas›, Giresun Ticaret ve Sanayi Odas›,
‹stanbul Sanayi Odas›, ‹stanbul Ticaret
Odas›, ‹zmir Ticaret Odas›, K.Marafl Ticaret ve Sanayi Odas›, Kayseri Sanayi
Odas›, Kocaeli Sanayi Odas›, Konya Sanayi Odas›, Konya Ticaret Odas›, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas›, Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›, Nevflehir Ticaret
ve Sanayi Odas›, Samsun Ticaret ve Sanayi Odas›, Sivas Ticaret ve Sanayi
Odas›, fianl›urfa Ticaret ve Sanayi
Odas›, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›, Uflak Ticaret ve Sanayi Odas›.

Yerli patent giderlerini
TÜB‹TAK karfl›layacak
u arada Yerli patent baflvurusu sahiplerinin, patent
giderlerinin TÜB‹TAK
taraf›ndan karfl›lanmas›na yönelik olarak,
Türk Patent Enstitüsü
(TPE) ve TÜB‹TAK aras›nda protokol imzaland›. Yerli patent bafl-
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vurusu sahiplerinin,
patent giderlerinin Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu
(TÜB‹TAK) taraf›ndan
karfl›lanmas›na yönelik
haz›rlanan protokol, 23
A¤ustos 2006’da
yap›lacak törenle imzaland›.
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Marka OST‹M ise;
güvendesiniz
OST‹M Markal› üretim yapan firmalar›n d›fl›nda, bu bölgede üretiyor olmas›ndan dolay› güvenilerek tüketici taraf›ndan tercih edilen baz› firmalar›n bu güveni suiistimal ettikleri gözleniyor.
stim Yönetimi müflteri flikayetlerine
yönelik olarak Sanayi Bakanl›¤› ile
yak›n iflbirli¤i içine girdi.
‹lgililer, gerekli tedbirlerin al›nmas› için ortak çal›flma yap›ld›¤›n›, Ostim’deki firmalar› tercih
eden tüketicilerin, sat›n ald›klar› ürün ve hizmetlere yönelik
flikayetlerinin olmas› durumunda Tüketici Haklar› Mahkemelerine baflvurarak davac› olmalar›n› öneriyor.
OST‹M marka izleme biriminin; Ostim
markal› üretim, tüketici flikayetleri ve
marka güvencesi hakk›nda kamuoyuna
yönelik yapt›¤› aç›klama flöyle:
“Bilindi¤i üzere Ostim ad›, Bölgesel
Markalaflma çal›flmalar› ile Ostim markas›na dönüflmeye bafllam›flt›r. Bugüne kadar 30’a yak›n firma ürün ve hizmetlerinde Ostim markas›n› kullanmak için lisans
alm›fl ve kullanmaya bafllam›fllard›r. Ostim Yönetimi bu firmalar ve ürünleri ile
son derece yak›ndan ilgilenmekte, Ostim
ad›n›n daha da büyük bir marka olmas›
için çaba sarf etmektedir.
Bununla birlikte, Ostim OSB s›n›rlar›
içinde say›lar› 3000’den fazla iflletme yer
almaktad›r ve her biri bir Ostim firmas›d›r. Bugünlerde gözlemlendi¤i üzere, tüketicilerden artan s›kl›kta flikayetler gelmekte, Ostim firmas› olmas›ndan dolay›
güvenerek tercih edilen baz› firmalar›n
bu güveni suiistimal ettikleri gözlemlenmektedir.
Ostim yönetiminin firmalar için yasal
bir cezai yapt›r›m uygulama hakk› bulunmamaktad›r. Ostim bölgesindeki firmalar› tercih eden tüm tüketicilerimizi, bu gibi
istenmeyen durumlarda, Tüketici Haklar›
Mahkemelerine baflvurmalar›n› tavsiye
ediyoruz. Tüm tüketicilerimiz, her türlü
yönlendirme ve bilgi için Ostim OSB
Halkla ‹liflkiler bölümüne ilgili flikayetleri
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ile baflvurabilirler.
Ostim Yönetimi olarak bu konuda Sanayi Bakanl›¤› ile yak›n iflbirli¤i içine
girilmifl ve gerekli tedbirlerin
al›nmas› için ortak çal›flmalar
yap›lmaktad›r.
Ostim OSB’nin, yasal olarak cezai bir hüküm yetkisi olmamakla birlikte, bu tür sorunlu firmalar hakk›nda, bölgenin itibar› ve güvenilirli¤i konusunda olumsuz yönde yapt›klar› faaliyetlerin sürmesi durumunda, çeflitli yapt›r›mlar planlanmaktad›r. Ostim yönetiminin bu tür firmalara uzun süre müsaade etmeyece¤inin tüm tüketicilerimiz ve
firmalar›m›z taraf›ndan bilinmesi önemlidir.
Tüm bunlarla birlikte, dikkat edilmesi
gereken önemli bir fark daha vard›r. Yukar›da da bahsedildi¤i üzere, Ostim’in bir
bölgesel marka olmas› için çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bölgemizde de 30’a yak›n
firma lisans alarak bu markay› kullanma
hakk›na sahiptirler.
Bu firmalar›n ürünlerinde ve/veya
isimlerinde Ostim markas›n› görmeniz
mümkündür. Bu firmalar baflvurular›
üzerine, ön incelemeden geçirilerek bu lisans› alma hakk›na sahip olmaktad›rlar.
Sürekli denetimden geçirilen bu firmalar,
haklar›nda herhangi bir flikayet oldu¤unda, ivedi flekilde incelenmekte ve tüketici
lehinde bir karar ortaya ç›kt›¤›nda, tüketicinin hakk› telafi ettirilmektedir. E¤er
firma bu yönde bir ad›m atmak istemezse, markay› kullanma hakk›n›n iptal edilmesine kadar süreç gidebilmektedir.
Buradan kolayca anlafl›labilece¤i üzere, Ostim markal› bir ürün yada hizmet
sat›n ald›ysan›z, güvendesinizdir. E¤er bir
sorunla karfl›lafl›rsan›z, arkan›zda tüm
Ostim’i temsilen Ostim yönetimi bulunmaktad›r.”

‹GEME destekli
simülasyonlu ihracat e¤itimi
edefi ihracat olan firmalara garantili e¤itim verilecek. Organizasyona iliflkin bilgi veren OSB E¤itim
Koordinatörü Burcu Öztürk, KOB‹’lerin
ürünlerini uluslar aras› pazarlara açmas›, mevcut d›fl pazarlar›n› geniflletmesi ve
art›rmas› ile uluslar aras› bilinçli sat›n
alma ve bilinçli ithalat yaparak maliyetleri düflürmeleri için düzenlenen e¤itimin yüzde yüz baflar›y› garanti etti¤ini söyledi.
Dan›flmana gerek kalmadan d›fl pazar araflt›rmas›n›n
nas›l yap›laca¤› ve potansiyel
d›fl müflterilerin nas›l tespit
edilece¤inin ö¤retildi¤i e¤itimde, kat›l›mc›n›n ödeyece¤i
e¤itim ücretinin yar›s› ‹GEME
taraf›ndan karfl›lan›yor.
‹ki ay boyunca toplam 120 saat sürecek olan e¤itim, 2 eylülde 12 firmadan
14 kat›l›mc› ve 6 bireysel kat›l›mc› olmak
üzere toplam 20 kat›l›mc› ile bafllat›ld›.
Internet ba¤lant›l› s›n›fta her kat›l›mc›ya bir bilgisayar düflecek flekilde gerçeklefltirilen e¤itimde, kat›l›mc› firmas›n›n ürünü ve sektörüne ait d›fl pazar›n›
belirleyerek, potansiyel müflterilerini lis-
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teleyip firman›n ihracat kitab›n› oluflturuyor.
Mesleki e¤itim kurslar› ücretsiz
Türkiye ‹fiKUR taraf›ndan düzenlenen
özellefltirme sosyal destek projesi kapsam›nda, vas›fl› elaman temini amac›yla
Ostim OSB E¤itim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan organize edilen CNC
ve kaynak mesleki e¤itim
projeleri de 2 de Ekim’de
bafll›yor. CNC e¤itimine 24,
kaynak e¤itimine 20 iflsiz kat›l›mc› mülakatla seçilecek.
Kat›l›mc›lar›n hiç bir ücret
ödemeden kat›lacaklar› e¤itimde zorunlu ihtiyaçlar› için
maddi destek verilirken, sonucu ifl bulmalar›na da yard›mc› olunacak. Kaynak e¤itimi Ostim Mesleki E¤itim Merkezi'nde
(OMEM ), 600 saat gaz alt› - argon kayna¤› türünde verilirken, CNC e¤itimi Yenimahalle Endüstri Teknik, Teknik ve
Meslek Okulu’nda freze ve torna alan›nda
verilecek. E¤itim projeleri hakk›nda 385
74 84 ve 385 73 13 numaral› telefonlardan bilgi edinilebilir.

Ostim Airbus’a
parça veriyor
“Dev uçaklar›yla ünlü Airbus, “Benim flöyle bir parçaya ihtiyac›m var” deyip Ostim sanayicisine bu parçay› yapt›r›yor ve o parçay› güvenle uçaklar›na tak›p uçuruyorsa bu,
Ankara’n›n hemen bö¤ründeki sanayi kentini anlatmaya

aflkent a¤ustos s›caklar›yla kavrulurken biz, dün OST‹M Organize Sanayi Bölgesi’ni gezdik. Burada sanayicilik yapan, üreten adamlar›n heyecan›na kendimizi öyle bir
kapt›rd›k ki; anlat›lanlar Ankara’n›n
38 derecelik s›ca¤›nda bize adeta klima etkisi yapt›. “30 senelik Ostim’in
nesi anlat›lacak?” Deyip okumaktan
vazgeçmezseniz size anlatacaklar›m
var.
Bir kere flunu teslim etmek laz›m:
Bu insanlar›n gayreti, kendine güvenleri tek bafl›na alk›fl› hak ediyor. Ostim, ne mi demek? 100 ayr› ifl kolu,
onbinlerce farkl› ürün, 5.000 iflletme,
50 bin çal›flan› ile bir sanayi kenti Ostim. PTT’cisi, lokantac›s› ve ziyaretçisi ile en az yüz bin kiflilik bir kent.
Dev uçaklar›yla ünlü Airbus, “Benim flöyle bir parçaya ihtiyac›m var”
deyip Ostim sanayicisine bu parçay›
yapt›r›yor ve o parçay› güvenle uçaklar›na tak›p uçuruyorsa bu, Ankara’n›n hemen bö¤ründeki sanayi kentini anlatmaya yeter.
Ostim sanayicisi say›s›z testten geçerek, savunma sanayi envanterine
ad›n› yazd›rabilmifl ve bu alanda istenildi¤inde istenen malzemeyi -teknolojik seviyesi ne olursa olsun- üretebilme kudretine haiz ise bu, Ostim’i
anlatmaya yeter.
Bir avuç pirinç lapas› ve bir ranzaya üretim yapan “emek ucuz” iflçisiyle
Çin, dünyaya meydan okuyor. E¤er
buradaki adamlar, buradaki çal›flanlar, buradaki gayret Çinlilerin eline
geçse flimdiye kadar dünyay› iki kere
teslim alm›fllard› desem yanl›fl olmaz.
Di¤er OSB’lerin de ayn› heyecan, ayn›
gayret ve ayn› beceriye sahip sanayicilerle dolu oldu¤una inan›yorum.
Çünkü Bal›kesir, Konya Organize Sanayi Bölgelerinde de ayn› dinamizmi

B

gördüm.
60’l› y›llar›n sonunda birkaç adam›n kafas›ndaki tasar›yd› Ostim. 3
Milyon metrekare arazi sat›n al›n›p
1975’te temeli at›labildi. Rahmetli
Cevat Dündar’›, Turan Çi¤dem’i hay›rla yad etmek laz›m. Sonra Özal,
pek çok konuda oldu¤u gibi burada
itekleyici oldu ve 80’li y›llar›n bafl›ndan itibaren Ostim ola¤anüstü geliflme gösterdi.
Ostim’i dün Ankara Milletvekili,
AK Parti Grup Baflkanvekili Salih
Kapusuz ile dolaflt›k. Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’›n rehberli¤inde
baz› tesisleri, sanayicimizin ça¤dafl
imalat yetene¤ini yerinde gördük.
Tam ad›yla Ortado¤u Sanayi ve
Ticaret Merkezi olan Ostim’e baflkanl›k eden Orhan ayd›n; “dört duvar
aras›nda dünyadan bihaber, sanayici”
yerine, “üretti¤i mal› dünyaya satan
ve bir çok ürünle rekabet eden bir
büyük organizasyon” mantalitesinden söz ediyor. 1992’den beri bu anlay›flla bu bayra¤›n dalgaland›¤›n›
söylüyor.
Baflkan Kapusuz, “övgünüzde de
yerginizde de serbestsiniz” diyerek
sanayicilere aç›k çek veriyor.
Sanayicinin tasar›mdan, üretimden
yana s›k›nt›s› yok. Derlenip toparlan›yorlar. Kendi tapulu alanlar› içinde, aç›ktaki faaliyetlerini kapal› hale
getiriyorlar. Bürokratik engelleri var.
‹ktidar olarak bugüne dek sa¤lanan
kolayl›klar› anlatan Kapusuz’un,
“Nerede t›kan›rsan›z orada önünüze
düflüp sorunu birlikte aflaca¤›z”
sözüyle moral ve güç kazan›yor
sanayiciler.

(Sabah, Ahmet Tezcan, Gel de
Yazma, 17.08.2006)
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Ça¤layan’dan “‹stanbul’a
tafl›nmaya karfl› platform
kural›m” ça¤r›s›
nkara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan›
Zafer Ça¤layan, hükümetin, Merkez
Bankas›, Halk Bankas›, Ziraat Bankas›, BDDK, SPK gibi kurulufllar›n merkezlerinin ‹stanbul'a tafl›nmas› giriflimine
karfl› bir "Ankara Platformu" kurulmas› gerekti¤ini bildirdi. Ça¤layan, bu
kurulufllar›n ‹stanbul'a
tafl›nmas›n›n ekonomik
anlamda hiç bir getirisinin olmayaca¤›na ileri
sürerek "Bu ifller benim
kan›ma dokunuyor" dedi.
Ça¤layan ASO Meclisinin a¤ustos ay› toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada,
Ankara'da bulunan Merkez Bankas›, di¤er bankalar, SPK, BDDK gibi kurulufllar›n ‹stanbul'a tafl›nmak istenmesine
karfl› ASO'nun önderli¤inde baflta Ankara
Ticaret Odas› (ATO), Ankara Ticaret Borsas› (ATB), sivil toplum kurulufllar›, Ankara milletvekilleri olmak üzere genifl bir
kat›l›mla bir Ankara Platformu kurulmas›
gerekti¤ini aç›klad›. Ça¤layan, “E kardeflim sat›yorsan niye tafl›yorsun? B›rak
alan tafl›s›n, bu onun sorumlulu¤unda"
dedi. Ça¤layan, Ankara'dan fiekerbank, ‹fl
Bankas›, TMSF'nin gitti¤ini hat›rlatarak,

A

arat›c›l›k; yeni, farkl›, orijinal,
faydal›, ilginç fikir ve
düflüncelerin
oluflturulabilmesine ve hayata
geçirilmesine yönelik zihinsel bir
süreç ve kapasitedir. Fakat, her yeni,
farkl› fleyi yarat›c›l›k eseri olarak
alg›lamak yanl›flt›r. Yarat›c› lider bir
olguya, olaya ya da duruma herkesle
beraber bakar, fakat onlardan farkl›
alg›lar ve farkl› tepkilerde bulunur. Bu
anlamda; müflteri iliflkileri birimleri
müflteri-hizmet-iflletme bak›fl
aç›lar›yla durum ve olaylar›
de¤erlendirmeli, kazan-kazan
anlay›fl›yla yarat›c› çözümler
sergilemelidir.
Yarat›c› zekâ; yeni fikirler
gelifltirme, sorunlar› orijinal yollarla
çözme ve hayal gücü, davran›fllar ve
verimlilik aç›s›ndan baflkalar›ndan
üstün olma yetene¤idir.
Zekâ düzeyi, yarat›c›l›¤›n gerekli ve
ön koflul bir maddesi de¤ildir. Zekâ ile
yarat›c›l›k aras›nda araçsal bir iliflki
olmakla beraber yüksek zekâ düzeyi
yarat›c›l›¤›n garantisi de¤ildir.
Örne¤in, Bill Gates’in yüksek zekâ
düzeyine sahip olmamas›, onun
Microsoft gibi yenilikçi dev bir flirketi
yaratmas›n› engelleyememifltir.
Burada, yarat›c› liderli¤i belirleyici
unsurlar özgün ve esnek düflünerek,
daha önce kullan›lmam›fl yollara
baflvurarak yeni bir fleyler yaratmak
ve problemleri çözmektir. Bu
durumda Müflteri iliflkileri sorumlusu
karfl›s›na gelen kurum içi ve kurum
d›fl› her türlü veriyi bafl›na çeflitli
flapkalar giyerek de¤erlendirmeli, en
do¤ru de¤erlendirmeyi yapmal›d›r!
Yarat›c› liderli¤e güzel bir örnek;
Fatih Sultan Mehmet'in gemileri
karadan yürüterek ‹stanbul’un fethini
h›zland›rmas›d›r. Örgütlerin ve
liderlerin “yenilik yaratma vizyonu”
etraf›nda hareket etmesi

BAUMA’lara
ifl gezisi var

“Halk Bankas› gitsin... Ziraat Bankas› niye? Herhalde bundan sonra ‹stanbul tar›m kenti olacak. Baflka türlü Ziraat Bankas› niye gitsin ‹stanbul’a” de¤erlendirmesini yapt›. “Tafl›nman›n ekonomiye
getirece¤i fayda nedir”
sorusunu soran Ça¤layan, "Merkez Bankas›
tafl›nd›¤›nda faizler de
indirim mi sa¤layacak?
Döviz kurunu mu dengeye getirecek" dedi.
Ankara'dan sökülen her
bir parçan›n Ankara
ekonomisinden kopart›lan parça oldu¤unu vurgulayan Ça¤layan, Ankaral› esnaf›n bu bütünden yararland›¤›n› belirtti. Ça¤layan, “Biz burada do¤duk, burada yafl›yoruz, fabrikalar›m›z burada. Buradan ekmek yiyoruz.
Böylesi bir ortamda platform kurulmas›n›
öneriyorum” dedi. Ça¤layan, “Benim kan›ma dokunuyor bu ifller. Bunlar›n ekonomik bir faydas› olmayaca¤›n› düflünüyorum, ciddi anlamda götürüsü olacakt›r” de¤erlendirmesini yaparak, "Merkez
Bankas›'n›n e¤er yer problemi varsa, organize sanayi bölgesinden yer verelim"
önerisini getirdi.

Y

ORS‹AD, dünyan›n en büyük ifl ve inflaat makineleri BAUMA 2006 CH‹NA ve BAUMA 2007 MUN‹H fuarlar›na ifl gezisi düzenliyor. Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ‹fladam› ve Yöneticileri Derne¤i, (ORS‹AD) Ostim ve ‹vedik
OSB’deki ifl ve inflaat makineleri sektöründe faaliyet gösteren birçok firma oldu¤unu bu nedenle sektöre yönelik
fuarlara önem verdiklerini söyledi. Duygu,
sektörün en büyük fuarlar›ndan olan BAUMA fuarlar›na ilk kez
derne¤in tur düzenledi¤ini belirterek, bu fuar›n Ostim’de faaliyet gösteren sanayicilerin
birço¤unu ihracatç› konuma getirdi¤ini vurgulad›.
ORS‹AD organizasyonuna kat›l›m›n s›n›rl› tutulaca¤› ve geziye kat›lacaklar›n 30
EYLÜL 2006 tarihine kadar kay›tlar›n› yapt›rmalar› istendi.
H›zl› seyreden ekonomik geliflmelerin
yan› s›ra Asya ticaret fuar› olarak göze çar-

kadar baflar›l›d›r. Bu süreyi k›saltmak

Aygül Aytaç
OSB Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü

Müflteri iliflkileri
sorumlusu yarat›c›
lider olmal›d›r!
gerekmektedir. ‹sveç’in buzdan bir çöl
olmas›n› engelleyen ve 20. yüzy›lda
sanayi sonras› topluma dönüfltüren
nedenin yap›lan 49 adet önemli
buluflun oldu¤u bilinmektedir.
Yarat›c› lider olas›l›klar›
kafas›nda canland›r›r ve baflkalar›n›n
göremedi¤i f›rsatlar› görür.
Al›fl›lmad›k fikirlere yatk›nd›r ve yeni
çözümler bulmak için sorunlar
üzerinde kafa yorar. Gelenekle
iliflkisini koparma e¤ilimindedir ve

hep flu sorular› sorar:
Hangi yeni hizmetleri
gelifltirebiliriz? ve Müflterilerimize
nas›l daha fazla de¤er
kazand›rabiliriz?. Müflteri iliflkileri
ba¤lam›nda yarat›c›l›¤›n unsurlar› flu
flekilde düflünülebilir:
Günümüzde, gereksinim duyulan
fley ile doyum aras›ndaki mesafe
k›salm›flt›r. ‹flletme ya da iflveren,
gereksinim ile doyum aras›ndaki
mesafeyi ne kadar k›saltabilirse, o

Müflterilerin
Yeteneklerini
Keflfetmek

Müflterilerin
Yeteneklerini
Keflfetmek

YARATICI
MÜfiTER‹
‹L‹fiK‹LER‹
B‹R‹M‹

Müflteri
Merkezli
Teknolojiler
Gelifltirmek

pan 3.Uluslararas› ‹nflaat Makinalar›, Yap›
Makinalar› , ‹nflaat Araçlar› ‹htisas Fuar› BAUMA 2006 CH‹NA 21–24 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda Shangha›’da yap›lacak. 2004 y›l›nda gerçekleflen BAUMA 2004 CH‹NA fuar› 1OO’den
fazla ülkeden yaklafl›k 50.000 ziyaretçi ve dünyadan 742 kat›l›mc›yla
Asya’daki inflaat endüstrisi için en baflar›l› ticaret fuar› oldu.
Dünyada birinci s›rada olan 28. Uluslararas› ‹nflaat Makineleri, Madencilik Makineleri,
‹fl Makineleri Ve ‹nflaat Alet Ve Gereçleri ‹htisas Fuar› 23–29 Nisan 2007 tarihleri aras›nda Almanya’da BAUMA 2007 MUN‹H
ad›yla gerçekleflecek. Her üç y›lda bir
düzenlenen ve 2004 y›l›nda 50. y›l› kutlanan BAUMA 2004 MUN‹H fuar›nda
495.000 m2 alanda 2.801 firman›n ürünlerini sergiledi¤i fuarda Türkiye’den de
fuara 91 firma kat›lm›flt›. Ayr›nt›l› bilgi için
ORS‹AD, Tel: 0 (312) 354.01.02 pbx.

‹flletmelerin
Yarat›c›l›¤›n›
Ortaya
Ç›karmak

sezgiyi, öngörüyü ve yarat›c›l›¤›
gerektirir. Yarat›c› düflüncenin en
önemli k›sm›n› sa¤duyu olgusu
oluflturmaktad›r. Sa¤duyu, belli bir
konuda yeterli bilgi, beceri ve deneyim
sahibi olmadan da flu ana ve gelece¤e
iliflkin olarak do¤ru yada yanl›fl›, etkin
olanla olmayan› görebilme yetene¤idir.
Dolay›s›yla bu özellikten yoksun bir
Müflteri iliflkileri yaklafl›m›n›n baflar›l›
olmas› söz konusu de¤ildir. Farkl›l›klar›
ve çat›flmalar› sorun yarat›c› bir kaynak
olarak görme yerine, daha az stres ve
kayg› duyarak yarat›c›l›¤› ve etkilili¤i
sa¤lamada kullanmak

gerekmektedir…

Lider olaylara
farkl› bir gözle
bakar
Büyük ‹skender
Büyük ‹skender’in askeri alanda
ve savafl stratejilerinde hiç bitmeyen
yarat›c›l›¤› ona en büyük askeri lider
unvan›n› kazand›rd›. Büyük ‹skender, olaylara farkl› aç›lardan bakma
konusunda çok ustayd›. Hatta hayvanlar›n bak›fl aç›s›yla bile bakabiliyordu.
‹skender dev at Bucephalus ile
karfl›laflt›. Daha önce hiç kimse bu
ata binememiflti. Herkes ‹skender’in
sonunda yenilece¤ini düflünüyordu.
Öyle olmad›!
‹skender di¤erlerinin aksine hayvana karfl› zor kullanmad›. Onun
beynine hitap etmeye çal›flt›. At›n bir
tek fleyden, kendi gölgesinden korktu¤unu fark etti. Bu nedenle at› tuttu ve yüzünü günefle çevirdi. Gölgesi
kaybolan at sakinleflti. ‹skender de
rahatça at›na bindi.
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ünyaca meflhur Japon flirketi
Sony’nin uzun y›llar yönetim
kurulu baflkanl›¤› görevini
yürütmüfl olan Akito Morita’n›n
1990’l› y›llarda “Japon Mucizesi”
adl› bir kitab› yay›nland›. Akito
Morita, bu kitab›nda flöyle bir olay
anlat›r:
Bir yönetim kurulu toplant›s›nda
baflkan Akito Morita üyelerden biri
ile bir konuda ters düfler. Aralar›nda
epeyce sert bir tart›flma olur. Bir
görüfl birli¤ine ulafl›lamadan da
toplant› sona erer. Toplant›dan
hemen sonra üye Akito Morita’dan
görüflme talebinde bulunur. Akito
Morita talebi hemen kabul eder ve
sakin olmaya çal›flarak yönetim
kurulu üyesini bekler. Üye elinde
bir istifa yaz›s› ile makama gelir ve
baflkana görevinden istifas›n› sunar.
Akito Morita sakin bir flekilde üyeye
istifa nedenini sorar. Üye, flirketin
en üst seviyesinde olan baflkanla
görüfl ayr›l›¤› içinde oldu¤u,
baflkandan tamamen farkl›
düflündü¤ü için istifas›n›n en uygun
yol oldu¤unu, bu durumda görevini
sürdürmesinin flirkete zarar
verece¤ini düflündü¤ü için bu yola
baflvurdu¤unu söyler. Akito Morita,
üyenin istifa yaz›s›n› masan›n
kenar›na iter ve sakin bir ifade ile
flöyle der:
“Ben size benden farkl›
düflünesiniz diye para ödüyorum.
fiayet siz de aynen benim gibi
düflünseniz size ihtiyac›m kalmaz.”
Akito Morita bu sözleri ile hem
yönetim kurulu üyesini onore eder
ve hem de bilgi toplumunda liderlik
ve yöneticilik aç›s›ndan uyulmas›
gereken çok önemli bir ilkeyi dile
getirir. Bu ilke, bilgi toplumunda
ekonomik de¤erler yaratman›n,
baflar›l› olman›n kayna¤›n›n
farkl›l›klar yaratma, yenilikler
(inovasyon) ortaya koyma ve
bunun getirdi¤i risk alma cesaretine
sahip olma fleklinde ifade edilebilir.
Farl›l›klar yaratacak, yenilikler
ortaya koyacak olan insan oldu¤una
göre iflletme personelinin bu
konularda niteliklendirilmesi,
cesaretlendirilmesi ve bilhassa
motive edilmesi gerekir. “Bilhassa
motive edilmesi” diyoruz, çünkü
motive olan kifli gerekli niteliklerle
kendisini donatacak ve daha sonra
da bilen ve baflaraca¤›na inanan kifli
olarak cesaretlenecektir. (Burada
kendisini niteliklendirerek cesaret
etme yerine doldurufla getirilerek
harekete geçen bir kiflinin de yarar
yerine zarar getirece¤ini de ayr›ca
vurgulamak yerinde olur). Liderin
ve yöneticinin personele bu
motivasyonu sa¤lamas›, personelin
kendisini niteliklendirmesi ve
cesaretlendirmesi için gerekli
ortam› sa¤lamak gerekir.
Bilgi toplumunda böylesi bir
ortam›n sadece iflletmeler baz›nda
de¤il, tüm toplum seviyesinde
sa¤lanmas› baflar› için büyük önem
tafl›r. Zira farkl›l›klar yaratmak için
önce farkl› olmay› göze almak

D

AKADEM‹K GÖRÜfi

Farkl›l›k yaratma,
yenilikler ve fikir
özgürlü¤ü
Tamer Müftüo¤lu / Baflkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
e-mail:tamerm@baskent.edu.tr
gerekir. (Asl›nda tüm insanlar
birbirilerinden farl›d›r da, sanayi
toplumu bizi birbirimize
benzetmeye çal›flm›fl!) Bunun da
olmazsa olmaz flart› fikir
özgürlü¤üdür. K›saca farkl›l›klar
yaratman›n, yenilikler ortaya
koyman›n birincil flart› fikir
özgürlü¤üdür. Sanayi toplumu için
ekonomikli¤in bir gere¤inden
ziyade bir insanl›k ideali olarak
ortaya konan fikir özgürlü¤ü, bilgi
toplumunda ekonomikli¤in en
önemli flart› haline gelmifltir.
Böylesi bir ortam› iflletmelerimizde
de alabildi¤ince sa¤lamam›z
gerekmektedir. Günümüzde
yönetmek ve liderlik etmek
personelin düflünsel özgürlük
alan›n› daraltmak de¤il, tam tersine
olabildi¤ince geniflletmek anlam›na
gelmektedir. Zira insan›n
farkl›l›klar yaratma, yenilikler
ortaya koyma kayna¤› burada
yatmaktad›r.
Sanayi toplumunda baflat
iflletmecilik fonksiyonu konumuna
yükselen “yönetim” kavram›n›n
‹ngilizce’si olan “menagement”
kelimesi ‹talyanca “maneggio” veya
“maneggiare” ve Franas›zca
“manage”, yani “elindeki uzun
kamç› ile at terbiyecisinin atlar›
koflturarak e¤itti¤i daire
biçimindeki alan” anlam›na
gelmektedir. Peki ya atlar kendi
bafllar›na koflmay› ö¤renirlerse ne
olacak? Ya atlar ortada eli k›rbaçl›
adam (lider veya yönetici) olmadan
daha iyi koflabiliyorlarsa ne olacak?
Bu durumda lidere veya yöneticiye
ihtiyaç ortadan kalkacak m›?
Muhakkak ki hay›r. Sadece liderin
ve yöneticinin nitelikleri de¤iflecek,
usul ve yöntemleri de¤iflecek.
Liderler ve yöneticiler elerinde
k›rbaçla atlar›n› (personeli)
gözlerinde at gözlükleriyle bir
dairenin içinde döndürüp
durmayacaklar. Onlar›n zihinsel
enerjilerini aç›¤a ç›kacak yollar›n›
açacaklar, onlar› akl›n sonsuz
ufuklar›na do¤ru koflturarak
yepyeni bulufllar, yenilikler ve
farkl›l›klar yaratma yolunda
alabildi¤ince cesaretlendirecekler.
Ak›ll› insanlara ortam
sa¤layacaklar, imkan verecekler ve
yol açacaklar. Onlar›n nas›l
zincirlerini, daha dorusu “zihinsel
zincirlerini” kopartarak yenilikler

ve farkl›l›klar yaratma alanlar›nda
baflar›dan baflar›ya kofltuklar›n›
göreceklerdir. Henry Ford’un
1910’lu y›llarda söyledi¤i, “ben bu
iflçileri iki elleri için alm›yorum,
ama kafalar›yla gelip üretim
sistemimizi bozuyorlar” sözü,
sadece sanayi toplumu için
geçerlidir. Teknolojik geliflme ile
kafas› (akl›) almay›p sadece iki eli
olan robotun üretime girmesiyle
insan›n iki eli de¤il, kafas›n›n
içindeki akl› en de¤erli üretim
faktörüne dönüflmüfltür. Bu de¤erli
üretim faktörünün etkin ve etkili bir
flekilde devreye girmesinin olmazsa
olmaz flart› ise fikir özgürlü¤üdür.
Kiflinin gerekli niteliklerle
donat›lmas›, yani iyi bir e¤itimden
geçmesidir. Kiflinin motive edilmesi,
cesaretlendirilmesidir. Bunun için
gerekli ortam›n sa¤lanmas›d›r.
Yöneticilerin ve liderlerin bilgi
toplumdaki görevi ve ifllevi budur.
Bilgi toplumunda liderin görevi
sadece düzen sa¤lamak, tam bir
düzen oluflturmak de¤ildir. Düzen
sanayi toplumunun özlemidir. Bilgi
toplumunda liderin görevi düzene
kaos afl›lamakt›r. Afl› ile a¤ac›n
gövdesinden yepyeni farkl›
sürgünlerin ortaya çakmas›n›
sa¤lamakt›r. Yepyeni sa¤l›kl›
do¤umlar› sa¤l›kl› ortamlarda
gerçeklefltirmektir. Bu ortam düzen
sa¤lay›c› oldu¤u kadar kaos yarat›c›
da olmal›d›r. Kaos özgürlü¤ün
anlam›n› geniflleterek yeniliklerin
ve farkl›l›klar›n yolunu açacakt›r.
Düzen ise kaosun istikrars›z ve
belirsizliklerle dolu bir ortamda
insanlar›n korku ve endifle
girdab›na düflmesini önleyecektir.
Zira korku ve gelecek endiflesi akl›n
önüne bir set çekerek devreye
girmesini engelleyecek,onu
kafatas›n›n içine hapsedecek,
yolunu t›kayacakt›r.
Farkl›l›klar yaratma, yenilikler
ortaya koyma ilk baflta denemeyi
gerektirir. Denemek risklidir.
Sonuçta baflar› kadar baflar›s›zl›k da
söz konusudur. Geçmiflteki birçok
denemede gördü¤ümüz baflar›
örneklerinden çok daha fazla
baflar›s›zl›k örnekleri vard›r. Birçok
insan giriflti¤i denemeler soncunda
paras›n›, varl›¤›n›, sayg›nl›¤›n›,
hatta yaflam›n› kaybetmifltir.
Dolay›s›yla buluflçu bir ortam›n
hatalara karfl› hoflgörülü olmas›

gerekir. Önemli olan hata
yapmamak de¤il, yap›lan
hatalardan ve edinilen
tecrübelerden gerekli dersleri
ç›karabilmektir. Aksi takdirde hata
yapmam›z›n en garantili yolunun
hiçbir fley yapmamak oldu¤unu çok
iyi bilen insanlar bu yola
sapacaklar, hiçbir fley
yapmayacaklard›r. Bunu
örneklerini de etraf›m›zda s›k s›k
görebiliriz. Herhalde en kolay ve en
rahat yol da budur. Böylesi bir
durumdan kaç›nmak için risk
alabilen herkese sayg› gösterilmeli,
imkan sa¤lamal›d›r. Önemli olan
riskin, hesaba kitaba dayanan,
rasyonel bir risk olmas›d›r. Bir de
risk almay› daha az riskli hale
getirebilmektir.
Di¤er yandan önemli olarak
ortaya koydu¤umuz bu hususlar›
aç›k ve net bir flekilde tan›mlamak
da kolay de¤ildir. Özellikle hesaba kitaba dayanan, rasyonel bir risk ne
anlama gelecektir? Herkes Mersin’e
giderken tersine gitmemek rasyonel
bir risk olabilir mi? Bazen tersine
giderken Mersin’e daha kolay
ulafl›labilir mi? Veya tersine giderek
Mersin’den çok daha güzel
diyarlara ulaflmak mümkün olabilir
mi? Kristof Kolomb’un Hindistan’a
daha k›sa yoldan ulaflmay›
hedeflerken Amerika’y› bulmas›
daha iyi olmad› m›? Hindistan’dan
baharat, ipek ve alt›nla geri
dönmeyi hedefleyen Amerika’dan
eski dünyan›n o zamana kadar hiç
bilmedi¤i yepyeni ürünlerle
(patates, domates, fasulye, biber
tütün v.d.) ve çok daha fazla alt›nla
dönmesi muhakkak ki çok daha iyi
oldu. Bugün Amerika k›tas›z bir
dünya, domatessiz ve patatessiz bir
yaflam düflünemeyiz herhalde!
Fakat di¤er yandan Kristof
Kolomb’un bu yolculu¤a ç›kmas›n›n
ne kadar çaba ve zahmet
gerektirdi¤ini de unutmayal›m:
Fransa, Portekiz ve ‹spanya
krallar›ndan izin ve imkan
sa¤lamak için u¤rafl›lan yedi y›ll›k
bir süre ve sonuçta ‹spanya Kral›
Frederik ve Kraliçesi ‹sabeblla
taraf›ndan kendisine tahsis edilen
Nino ve Pinto adl› iki eften püften
tekne ile Santa Maria adl› küçük ve
eski bir gemi ile ço¤u ifle yaramayan
70-80 tayfa. Ve sonuçta elde edilen
kocaman Amerika k›tas› ile bugün
yaflam›m›z›n vazgeçilmez ürünleri.
Sonuçta çok karl› ç›kan, fakat
bafllang›çta büyük risklerle ve
belirsizliklerle dolu bir giriflim.
Binlerce baflar›s›zl›kla sonuçlanm›fl
giriflimlere böylesi bir sonuç
de¤mez mi? ‹nsanl›k binlerce, belki
de milyonlarca baflar›s›z
giriflimlerin riskine katlanmasayd›
herhalde hala ma¤ara devrinde
yafl›yor olurduk.
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‘Metroloji ve kalibrasyon’la tan›flmak zorunday›z
OSB yetkilileri bölge firmalar›n›n kalibrasyon hizmeti ve ilgili e¤itimler konusundaki
s›k›nt›lar›n›n giderilece¤ini, hizmet ve ölçüm kalitesinin artaca¤›n› söylediler.

etrolojinin ve Kalibrasyonun,
dünyada ve ülkemizde neden
gerekli oldu¤u konusuna k›saca temas etmekte fayda vard›r. Öncelikle neden metroloji ve kalibrasyona
ihtiyaç duyulmufltur ve neden duyulmak zorundad›r? Bu sorular›n cevab›n› vermek için bir kaç olay› burada
zikretmekte fayda vard›r.
- Acaba insanlar, do¤ru ölçmeyen
bir t›bbi teflhis veya tedavi cihaz› ile
muayene olmak veya tedavi olmak isterler mi?
- Acaba bakkal›n›zdan, marketinizden ald›¤›n›z,maddelerin yanl›fl ölçen
bir terazide tart›lmas› n› nas›l karfl›lars›n›z ?
- Acaba, yükseklik göstergesi hatal›
çal›flan bir uçakla yolculuk etmek ister
misiniz?
- Acaba hangi ifladam› hatal› ölçen
bir cihazdan dolay› maddi ve manevi
kay›plar›na kay›ts›z kalabilir?
- Acaba evlerimizde kullan›lan
elektrik, su ve do¤algaz gibi hizmetlerin ücretlendirilmesine esas teflkil
edecek olan sayaçlar›n hatal› çal›flma-

M

SE Kalibrasyon Merkezi’nin bir flubesi de Ostim’de aç›lacak. TSESojuzstest Meroloji ve Kalibrasyon Merkezi Genel
Müdürü Süleyman Selim
Ulafl, sanayi siteleri ile bafllatt›klar› çal›flmalar›, Ostim Organize Sanayi Bölgesi ile de sürdüreceklerini
söyledi.
Üretim ve hizmet sektöründeki kurum ve kurulufllar›n uluslararas› platformda sayg›nl›¤›n›n korunmas›
için bir anlamda ölçüm güvenilirli¤inin sa¤lanmas›
gerekti¤ini vurgulayan
Ulafl, “Kalibrasyonun öneminin giderek artmas› ve
firmalar›n kaliteli hizmet
veren akredite kalibrasyon

T

laboratuarlar›na yönelmeleri sonucunu do¤urmufltur. Avrupa Birli¤i sürecinde kurum ve kurulufllar›n
laboratuarlar›n›n akreditasyonunun zorunlu hale
gelmesi de bu yöndeki çal›flmalar›n daha ciddi ve
kaliteli yap›lmas› gereklili¤ini bir kez daha ortaya
koymufl bulunmaktad›r”
dedi. Kurum ve kurulufllar›n, bu konudaki ihtiyaçlar›n› ve problemlerini gidermek amac›yla 1993 y›l›nda
kurulan ve bir kamu
kuruluflu olan TSE Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi’nin Kayseri,
‹stanbul, ‹zmir, Gaziantep,
Konya, Ankara’da flubeleri
bulunuyor.

s›n› kabullenebilir miyiz?
Bu örneklerin say›s›n› o kadar ço¤altmak mümkündür ki bir de bakars›n›z bu ölçme ifllemi hayat›m›z›n her
noktas›nda bizimle birlikte mevcut ve
hayat›m›z›n vazgeçilmez parças›d›r. O
halde do¤ru ve güvenilir bir ölçme ifllemi hayat›m›zda çok önemli bir yere
sahiptir. Do¤ru ve güvenilir ölçme faaliyetleri ilmi, ticari, ahlaki ve sosyal
boyutlar› olan ve sa¤lanamamas› durumunda ailevi, toplumsal, bölgesel,
milli ve milletleraras› iliflkileri etkileyecek öneme haiz teknik ve sosyal taraflar› olan bir konudur.
Do¤ru ve güvenilir ölçme faaliyetlerinin iflte bu yönleri de dikkate al›nd›¤›nda, her bireyin, her firman›n, her
eyalet ve ilin birbirinden ba¤›ms›z bir
ölçme sistemine sahip olmalar›n›n
belki kendi dar ve d›fla aç›k olmayan
topluluklar için problem oluflmayacak
ama karfl›l›kl› iliflkiler sözkonusu olunca, anlafl›lacak ortak bir dilden daha
önemli olacak ortak bir ölçme sistemi
ve birimlerine gerek oldu¤u aç›kt›r.
Tabii her toplumun, her ferdin ölçme

Süleyman
Selim Ulafl

Metroloji ve kalibrasyon nedir ?
Ne için gereklidir?

faaliyetlerinden farkl› seviyede ve
farkl› fiziksel birimlerde iliflkisi vard›r.
Bu ifadeyi netlefltirmek için flu örne¤i
verebiliriz. F›r›nc›dan ekmek alan bir
insan›n ekme¤in a¤›rl›¤›n›n do¤ru olmas›n› istedi¤i gibi, uzay araflt›rmalar›na destek veren bir müesesede,
veya mikroçip teknolojisinde bir parçan›n uzunlu¤unu belirlemek de do¤ru ve güvenilir ölçme ifllemlerinin
farkl› seviye ve konularda hemen her
kesimden insan› etkiledi¤i aç›kt›r. ‹lgilenenler bu hizmete iliflkin detayl›
bilgiyi http://www.tse.org.tr/Turkish/stweb/kalib.asp adresimizden
edinebilirler.
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ODTÜ-OST‹M Teknokent aç›ld›
OST‹M-ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi hizmete girdi.
Üniversite-sanayi iflbirli¤ini öngören proje ile katma de¤eri
yüksek ürünler hedefleniyor.

Aç›l›fl törenine kat›lan Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun,
OST‹M-ODTÜ Teknokent için 1 Trilyon TL ödeme yapacaklar›n›
vurgularken, “Üniversite ve sanayici evleniyor” dedi.

ST‹M-ODTÜ Teknokent Kuluçka
Merkezi hizmete girdi. Üniversitesanayi iflbirli¤ini öngören proje ile
katma de¤eri yüksek ürünler hedefleniyor.
Proje ile yeni teknolojiler ve yeni
ürünler gelifltirebilmek için ODTÜ ile
daha etkin, daha düflük maliyetli ortak
proje yapabilme olana¤› sa¤lanacak.
Var olan teknolojik sorunlara da daha
h›zl› ve maliyetsiz çözümler yaratacak
olan Merkez, firmalara ulusal ve uluslar
aras› Ar-Ge fonlar›ndan daha fazla yararlanabilme olana¤› sa¤layacak. Yurt
d›fl›nda ayn› sektörde faaliyet gösteren
firmalar ile de öncelikle teknoloji transferi ve ihracat potansiyeli olmak üzere
iflbirli¤i olana¤› imkan› yarat›lacak.

kent ile daha somut ve düzenli hale gelece¤ini bildirdi. ODTÜ Teknokent’in
2005 y›l›nda 25 milyon dolarl›k ihracat
cirosuna ulaflt›¤›n› belirten Çilingir, ayn› rakamlar› k›sa sürede OST‹M Teknokent’de de yakalamak istediklerini vurgulad›.
OS‹AD Baflkan› Nihat Güçlü, üniversite-sanayi iflbirli¤inin kurumsallaflmas›
gerekti¤ine de¤inirken, bölgede son birkaç y›ld›r büyük at›l›mlar yafland›¤›n›
belirtti.

O

Sözkonusu merkezin giriflimcilerin
bilim ve teknoloji aç›klar›n› kapataca¤›n› ve katma de¤er yarataca¤›n› vurgulayan Bakan Coflkun, özel sektör ve akademisyenler aras›nda ba¤›n da böylece
güçlendirilece¤ini anlatt›.
Ali Coflkun, konuflmas›nda siyasi ve
ekonomik istikrar›n önemine de¤inirken, iktidarlar› döneminde yap›lan icraatlar›n alt›n› çizdi. Coflkun, teknoloji gelifltirme bölgelerindeki firmalara sa¤lanan teflviklere de de¤inirken, “Bu teflvikler sayesinde istihdam, proje ve firma say›s› art›fl gösterdi.” dedi.

Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Zafer
Ça¤layan ad›na söz alan Hasan Altun
da konuflmas›nda, Baflkent’in memur
kenti görüntüsünden sanayi kenti görüntüsüne yaklaflt›¤›n› kaydetti. Altun,
“Baflkentin sanayisinden, sanayinin baflkentine do¤ru ilerlemekteyiz.” diye konufltu.
OST‹M OSB Müdürü Ahmet R›za Bal›m, bölgede 60 firman›n yer alaca¤›n›
belirtirken, rekabet için teknolojinin
önemine dikkat çekti.

KATMA DE⁄ER‹ YÜKSEK ÜRÜNLER
OST‹M Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ise katma de¤eri yüksek
ürünler üretmek istediklerini o yüzden

Önce Teknokent, sonra
süpermarket…
OST‹M-ODTÜ Teknokent Kuluçka
Merkezi’nin aç›l›fl›na kat›lan Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Bakanl›k
olarak, ODTÜ Teknokent’e 1.2 trilyon
TL, OST‹M-ODTÜ Teknokent’e ise 1 trilyon lira katk› imkan› yaratt›klar›n› söyledi.
“Üniversite ve sanayi evleniyor” ifadesini kullanan Coflkun, “Bu nikah› k›ymak bana nasip oldu. fiahidimiz de Yenimahalle Belediye Baflkan›.” diye konufltu.

bu merkeze büyük önem verdiklerini
ifade etti. Ayd›n, “OST‹M’de çok aç›l›fl
yapt›m Ama bugünkü aç›l›fl›n önemi
çok daha büyük.” derken, bilim adamlar›n›n bilgi ve tecrübelerini üreticilere tafl›mak istediklerini dile getirdi.
ODTÜ Rektör Yard›mc›s›
Canan Çilingir
OST‹M’li sanayicilerle çal›flmalar›n›n çok eskilere dayand›¤›n›
ancak bu tekno-

anayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Ostim’de bir iflyeri aç›l›fl›na
da kat›ld›. Beraberindekilerle Çelikler Süpermarketin aç›l›fl›na kat›lan
Coflkun, Coflkun, “Böylesi yerlerin
aç›lmas› çok güzel. Rekabet sektöre
kaliteyi de art›racakt›r. ‹stihdam› da
art›racakt›r.” diye konufltu.
Çelikler Süpermarket Genel Müdürü Nuh Çelik ise aç›l›flta yapt›¤› konuflmada “Çelikler Market’in bir vizyonu var. Hizmet, kalite ve güleryüz.
Bu üç olgudan asla taviz veremeyiz.

S

Müflteriyi bir defal›k düflünmüyoruz.
Onu ailemizden görüp süreklili¤i sa¤l›yoruz. Alternatif çok. O nedenle hizmeti iyi yapan, müflterisinin isteklerine cevap veren kazan›r.” diye konufltu.
Genel Müdür Çelik, önümüzdeki
dönemde yeni yer aray›fllar›n›n devam edece¤ine iflaret ederken, “Devletime katk› sa¤l›yor um. ‹flsizlik
konusunda bir nebzede olsa Türk gencine sahip ç›k›yorum. Bundan daha
çok insan› ne mutlu eder ki” dedi.
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Wall Street Inst›tute KOB‹’leri
dünya ile buluflturacak
‹ngilizce dil e¤itimi veren Wall Street Institute, Türkiye’de KOB‹’lere yönelik OSB Dil Okullar› Projesi’ni Ostim’den bafllat›yor.
all Street Institute KOB‹’lerin
dünya iletifliminin tart›flmas›z ortak dili olan ‹ngilizce’yi ö¤renmelerine ve ‹ngilizce iletiflim becerilerini
gelifltirmelerine imkan sa¤layacak ve onlar› dünya ile buluflturacak “OSB Dil
Okullar›” projesini hayata geçiriyor.
Projenin ilk aflamas› olan OST‹M D‹L
OKULU 150 bin USD’lik bir yat›r›mla Eylül ay› bafl›nda Ankara ve Türkiye’nin en
büyük organize sanayi bölgesi olan OST‹M’de aç›l›yor.
‹thalat ve ihracat yapan, yurtd›fl› fuarlarda ve organizasyonlarda boy gösteren
ve global pazarda kendine yer edinmek
isteyen KOB‹’ler için ‹ngilizce iletiflim
kurabilen çal›flanlar; geliflme ve büyüme
konusunda sa¤layacaklar› katma de¤er
sebebiyle büyük önem tafl›yor. Bu yüzden çal›flanlar›n›n ‹ngilizce ö¤renmeleri
ve bu dili ifl ak›fllar› içerisinde rahatça
kullanmalar› KOB‹’ ler için her geçen

ce’si programlar› da uygulanacak.

W

KOB‹’LER ‹Ç‹N ‹NG‹L‹ZCE
NEDEN fiART?

gün daha önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Kurulufl yetkilileri, Ostim Organize
Sanayi Yönetimi’nin yak›n deste¤iyle
aç›lacak olan OST‹M D‹L OKULU’nun
amac›n›n OSTIM’deki küçük ve orta ölçekli iflletmelerin ‹ngilizce e¤itim ihtiyaçlar›n› çözerek, dünya ile entegrasyonlar›n› ve Türk sanayisini rahatça ve
güvenle temsil etmelerini sa¤lamak oldu¤unu söylediler. Bölge iflletmelerinin
yurtd›fl›na daha donan›ml› bir flekilde
aç›lmas›n› sa¤layacak olan bu proje kapsam›nda ayr›ca ihtiyaca uygun ‹fl ‹ngiliz-

‹ngilizce; KOB‹’lerin kalk›nmas›, dünyaya aç›lmas›, ve hem kendilerini hem
de Türk sanayisini global pazarda temsil
etmeleri aç›s›ndan onlara çok gerekli
olan bir araç. Gerek Wall Street Institute’un yapt›¤› araflt›rmalarda, gerek
OSTIM yönetiminin uygulad›¤› anketlerden ç›kan sonuçlarda, gerekse KOSGEB
raporlar›na göre var›lan sonuç da bu öngörüyü kan›tl›yor. OSTIM’ deki KOB‹’
lerin %75’i ‹ngilizce e¤itimine ihtiyaç
duyuyor ve ‹ngilizce bilen çal›flanlar›
KOB‹’ lere katma de¤er sa¤l›yor.
NEDEN WALL STREET INSTITUTE?
Wall Street Institute ve OSTIM
yönetiminin yapt›klar› de¤erlendirmede

Yenimahalle Belediyesi’nden
sanayicilere destek
enimahalle Belediye
Baflkan› Ahmet Duyar,
üretim ve istihdam yaratan Ostim’e kucak aç›yor.
Yenimahalle Belediyesi Fen
‹flleri Müdürlü¤ü asfalt ve
yol ekipleri KOB‹ bölgesi Ostim’e de hizmet veriyor. Belediye Ostim Kooperatifine
ait Mücevherkent konutlar›
ile Ostim Teknokent çevresi
ve ba¤lant› yollar›n›n asfalt,

Y

Y enimahall e Belediye Baflkanl›¤› Ostimli KOB‹’lere büyük destek veriyor.
Belediye Ostim’de bulunan ifl merkezleri, konutlar, TEKNOKENT ve kamu hizmet binalar›n›n yollar› ile bu
tesislerin çevre düzenlemelerini kendi imkanlar› ile gerçekletirdi.
bordür, tretuvar ve çevre düzenlemesini gerçekletirdi.
Çal›flmalara iliflkin
bilgi veren yetkililer,
OSB taraf›ndan yap›lan sosyal güvenlik
hizmetlerinin verildi¤i TEK ÇATI binas›
ve baz› ifl merkezlerinin ba¤lant› yollar›,
otoparklar› da Yenimahalle Belediye
ekipleri taraf›ndan
yap›larak, sanayicilerin kullan›m›na sunuldu.

Bu arada bölgenin Yenimahalle Yahyalar-Demetevler-Etlik ba¤lant›s›n› sa¤lay›p, Ostim’in trafik yükünü
önemli üçlüde azaltmas›
beklenen 17. caddenin yol
alt yap›s› ve kavflak düzenlemeleri belediye taraf›ndan
yap›l›yor.
Söz konusu bölgelerde
çevre düzenlemesi, ba¤lant›
yollar›n›n yap›lmas›, bordür,
tretuvar, çevre ayd›nlatma
hizmetleri de Yenimahalle
Belediyesi taraf›ndan gerçeklefltiriliyor.

‹fl adamlar›na güzellik merkezi
anayici ve ifladamlar› için GÜZELL‹K
MERKEZ‹ aç›ld›. Uzun y›llard›r OST‹M’de kuaförlük yapan Hüseyin Ifl›k
yo¤unlaflan müflteri ilgisine sektörün ça¤dafl hizmetlerini sunmak üzere Süsler Bay

S

Güzellik Merkezi ad›yla salon açt›. Merkezde saç-sakal kesim ve bak›m›, y›kama,
fön, boyama, manikür, pedikür ve cilt bak›m hizmetleri, masaj ve SPA koltuklar› ile
ücretsiz masaj hizmeti verilecek.
‹fl adam› ve yöneticilerin günlük ifl yaflam›nda ve iliflkilerinde bak›ml› olmalar›n›n önemli oldu¤unu hat›rlatan iflletme
sahibi Ifl›k, “‹nsanlar›n d›fl görünüflü günlük iliflkilerinde oldu¤u gibi çal›flma hayat›nda da önemlidir. Bak›ml› ifl adam› bulundu¤u ortamda hissedilir ve verdi¤i mesajlar ciddiye al›n›r. Bunun bilinci ile, bilgili ve deneyimli kadromuzla hizmet verece¤iz. Kalite bizim için de önemli bir ilkedir” diyor.

ortaya ç›kan bir baflka gerçek ise Wall
Street Institute ‹ngilizce e¤itiminin
KOB‹’ lerin ‹ngilizce e¤itim ihtiyaçlar›na
%100 uyum sa¤layabilen bir sistem oldu¤u. OST‹M’ deki KOB‹’ lerin yo¤un ve
sabit olmayan çal›flma saatleri, ortalama
‹ngilizce seviyesinin ortan›n alt›nda olmas› ve bu kiflilerin iletiflim a¤›rl›kl› bir
‹ngilizce bilgisine sahip olma ihtiyaçlar›
Wall Street Institute sistemini onlar için
bir numaral› tercih haline getiriyor.
Proje 2 y›l süren de¤erlendirme ve
fizibilite çal›flmalar›n›n neticesinde 2006
y›l› eylül ay›nda OSTIM Organize Sanayi
Bölgesinde aç›lacak olan Wall Street Institute Merkezi ile ilk aflamas›n› tamamlayacakt›r. Wall Street Institute’ten
yap›lan aç›klamaya göre ilk etapta pilot
olarak düflünülen WSI OSTIM Merkezi,
benzer 5 organize sanayi bölgesinde
aç›lmas› düflünülen Dil Okullar› içinde
model olacak.

Veli SARITOPRAK
kan›
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflflk

FRANCHISING
ranchising ‹ngilizce’den gelen bir kelime. ‹ngilizce’de
“imtiyaz,hak”, “özel sat›fl
hakk›” olarak tercüme edilmektedir. Söz konusu uygulamalar
ticari hayatta ve ifl dünyas›nda
uzun bir süreden beri bilinmekle
beraber, ça¤dafl tüketim toplumunun yeniden yorumlad›¤› ve
uygulamaya koydu¤u bir ticari
enstrümand›r.
Rekabete dayal› modern tüketim toplumu tüketicilere klasik
yöntemlerle sat›fl yapma imkan›n› ortadan kald›r›nca devreye
franchising, üretim, pazarlama
ve da¤›t›m sistemlerini kapsayan
,bunlar› kontrol edip aralar›nda
uyum ve iflbirli¤i, personel yönetimi, finansman ve pazar konusunda güvenceye alarak sat›fllar›n genifl kitlelere ulaflmas›n›
sa¤layan bir sistem olarak gelifltirilmifltir. Franchising sistemi ilk
önce ABD’ de uygulanmaya bafllam›fl ve al›nan baflar›l› sonuçlar
ekonomiye ve ticarete kazand›r›lan sinerji daha sonra tüm geliflmifl ülkelere örnek olmufltur.
Sistemi basite indirgeyerek
aç›klamak gerekirse pazara yeni
girmek isteyen müteflebbis, bir
tan›nm›fl markan›n imtiyaz›ndan, organizasyonundan yararlanarak bir pazar garantisi elde
etmek isterse franchise uygulamas›na yönelecektir. Piyasada
franchise veren tan›nm›fl firmalarla temasa geçilecek ve franc-

F

hise verenle franchise alan müfltereken bir franchising sözleflmesi imzalayacakt›r.
Franchising sözleflmeleri kesinlikle yaz›l› olarak yap›lmas›
gereken sözleflmelerdir ve bu
sözleflmede franchise veren
franchise alan›n iflletmesinin kurulumu, düzeni, iflletilmesi, yönetimi, sat›fl› ve pazarlanmas›yla
ilgili en ince detay›na kadar düzenleme hakk›na sahip olur. Bu
yönüyle franchising sözleflmeleri
tek bir mal veya mal guruplar›n›n de¤il iflletmenin tüm faaliyetlerini kapsar. Bu tür uygulamalar as›l franchising olup iflletme franchising olarak adland›r›l›r.
Çok k›sa olarak franchising;
kazan, sen de kazan sistemidir.
Bu sistemde s›k› bir iflbirli¤i vard›r. ‹maj birli¤i, ortak pazarlama, rekabet birli¤i ve idari koordinasyon söz konusudur. Franchise sisteminin en belirgin özelli¤i de mal ya da hizmet ayn› koflullarda ayn› fiyatlarla sat›l›r.
Franchise yapan bir fasfood
hamburger restoranlar zincirindeki tüm restoranlarda mönü fiyatlar› ayn›d›r. Restoran ister ‹stanbul’da ister Kars’ta faaliyet
göstersin fiyatlar fark etmez.
Globalleflen dünyada küreselleflen ekonomide bu enstrüman›n yayg›n kullan›m›n›n Türk
ekonomisine de bir sinerji getirece¤ini umuyorum.
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TOSYÖV, AB çal›flma
grubu oluflturdu
ürkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar›
ve Yöneticiler Vakf› (TOSYÖV) Avrupa Birli¤i (AB) müzakere sürecine
katk›da bulunmak üzere uzmanl›k
alanlar›na göre çal›flma grubu oluflturdu.
TOSYÖV’den yap›lan aç›klamada,
Avrupa Birli¤i Müzakere sürecinde, ele
al›nacak 35 bafll›¤›n büyük ço¤unlu¤unun TOSYÖV’ün çal›flma alan›na
girdi¤i, bu nedenle sürece kat›lmak istedikleri yer ald›. Çal›flma grubunun
koordinatörlü¤ünü yapan A. Kurtcebe
Alptemoçin, TOSYÖV olarak AB
müzakere sürecinde KOB‹’lere verilecek
önemli hizmetleri oldu¤unu, Devlet
Bakan› Ali Babacan’›n çal›flma grubu

T

oluflturma fikrini olumlu karfl›lad›¤›n›
bildirdi¤ini kaydetti.
TOSYÖV taraf›ndan oluflturulan AB
Çal›flma Grubu flu kiflilerden olufluyor:
A.Kurtcebe Alptemoçin (Koordinatör), Ayfer Y›lmaz, Erdo¤an Akda¤,
Prof. Dr. Nuri Tortop, Prof. Dr. Tamer
Müftüo¤lu, Prof. Dr. Eser Karakafl, Prof.
Dr. Haluk Günu¤ur, Prof. Dr. Yusuf Ersoy Y›ld›r›m, Dr. Can Baydarol, Prof. Dr.
‹lter Turan. Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Tunay ‹nce, Mehme, S›dd›k Ensari,
Cevdet Baykal, Vehbi Varl›k, U¤ur
Bilensoy, Erhan Akman, Turgay Ardan,
Orhan Ayd›n, Nihat Güçlü, Harun
Masato¤lu, Halil Bacako¤lu. Rahmi Aktepe, Mehmet Akyürek, Ertan Okyar,
Ali Ti¤rel, Mustafa Ekflio¤lu.

TEB KOB‹ Tv kurdu
T

ürkiye Ekonomi Bankas› KOB‹ Ban-

kac›l›¤› yaklafl›m›n›
ilerleterek bu sektöre
yönelik “KOB‹ Tv” kurdu.
TEB, sektörde bir ilke daha
imza atarak ‹nternet üzerinden yapaca¤› yay›nla KOB‹'lerin 7 gün 24 saat bilgiye ulaflmas›n›
mümkün k›l›yor. www.tebkobitv.com
adresinden TEB’in sundu¤u hizmet ve
ürünlere ulaflabilece¤iniz gibi genel ekonomi ve piyasalar hakk›nda da bilgi sahi-

bi olabilirsiniz. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden TEB, KOB‹'lerin en büyük sorunlar›ndan biri olan bilgi eksikli¤ini
KOB‹ TV üzerinden ücretsiz
olarak verilen e¤itimlerle gideriyor. Ayr›ca TEB KOB‹ Dan›flman› Prof.Dr.Tamer Müftüo¤lu da bu
‹nternet tv kanal› ile KOB‹'lerin sorular›na cevap veriyor.
http://www.teb.com.tr/
Ticari/KobiTV.aspx/

Murat Rulman, SKF’nin
distribütörlü¤ünü yürütüyor

989’dan beri faaliyette olan Ostim
merkezli Murat Rulman firmas› SKF Rulmanlar›’n›n distribütörlü¤ünü
yürütüyor.
Murat Rulman firmas›n›n sahibi Murat Tuncel,
1991 y›l›nda SKF Rulmanlar›’n›n distribütörlü¤ünü ald›klar›na dikkat
çekerken, malzeme tedarikinden sevk›yata kadar
prensiplerine ba¤l› çal›fl-
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t›klar›n› anlatt›.
Firma olarak önceli¤i
‘müflteri memnuniyeti’ne
verdiklerine iflaret eden
Tuncel, “Kaliteli hizmet
anlay›fl›n› ön plana ç›karmak ad›na müflteri memnuniyetini esas almaktay›z” diye konufltu. Tuncel,
Murat Rulman’›n müflterilerine sundu¤u ürünler
aras›nda; sanayi ve otomotiv rulmanlar›, V kay›fl›, yatak, keçe ve çeflitli
kay›fllar, oring, segman,

kasnak ve kaplin, hassas
transmisyon milleri, SKF
montaj ve demontaj ürünleri, bak›m malzemeleri,
yüksek ›s› ve yüksek devir
gresleri, zincir ve tüm
special rulman çeflitlerinin yer ald›¤›n› dile getirdi.
fiirket sahibi Murat
Tuncel, müflterilerine hizmette kaliteyi uzun y›llar
sürdürmeye kararl› olduklar›n› da sözlerine ekledi.
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Fettah Güventürk
kan› / bilgi@kobider.com
KOB‹DER Y.K Baflflk

KOB‹ gerçe¤i
ve ülkemiz
ekonomisindeki yeri
d›r.
Sorunlar›n çözümünde ülke birimleri;
Öncelikle yukar›daki sorunlar›n çözümünde: Bafll›ca sorumluluk ve görev alan kurum ve kurulufllar› özetlersek;
1.KOB‹LER: KOB‹ sahip, yönetici ve
müteflebbisleri kurumsallaflma baflta
olmak üzere özellikle e¤itime çok yak›n ve duyarl› davran›fllar›, DESTEK
kurulufllar›n›n önerileri paralelinde
desteklerden azami ölçüde yararlanmak.
2.Kamu ve Kamu Kurulufllar›: KOB‹’lere yönelik destekleri k›smadan,
mevzuat ve bürokrasiye takmadan,
do¤ru hedef kitlelerce kulland›r›lmal›,
oluflacak iç ve d›fl desteklerden haberdar edilmeli.
3.Destek Kurulufllar: Kamudan ve
özel kaynaklardan oluflacak destekleri, do¤ru zaman ve do¤ru yerlerde kulland›r›lmas›n› sa¤lamak, bürokratik
engel yaratmamak. Özellikle KOSGEB
hedeflerine yönelik hizmetlerden daha etkin yararlanmak.
4.Odalar ve Sivil Toplum Kurulufllar› ile bas›n, akademi kurumlar› ve dan›flmanl›k bürolar›, KOB‹’lere yönelik
bilgilendirme, e¤itim, haber, proje, yenilik faaliyetlerini duyurmak, uygulamak, gerçeklefltirmek. KOB‹’ler kamu,
destek kurumlar› aras›nda etkili katalizator, sinerji görevi yapmak suretiyle
etginli¤i kazand›rmak. Yap›lacak projeler ile proje desteklerinden yararland›rmak.
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ SÜREC‹NDE KOKOB‹ tan›m› ile bafllayan sorunlar›
B‹’LER
özetlersek;
AB, KOB‹ Politikas›na 1992 y›l›nda
1.Kurumsallaflma: Organizasyon ve
Maastricht anlaflmas› ile yer verdi.
planlama yap›lar› oluflmam›flt›r.
“Temel Amaç” KOB‹’lerin geliflimi için
2.‹letiflim ve Ulafl›m: Çok da¤›n›k
yerleflim ve yap›da olduklar› için ileti- gerekli ifl ortam›n›n sa¤lanmas› ve teknolojik araflt›rma ve gelifltirme alan›nflim, ulafl›m ve örgütlenme imkanlar›
da varolan potansiyelden daha fazla
s›n›rl›d›r.
3.‹stihdam: E¤itilmifl iflgücü ve pro- yararlanmas›d›r.
fesyonel yönetici azl›¤› vard›r. ‹stihn 2000 y›l›nda kabul edilen AB Lizdam üzerindeki vergiler nedeniyle
bon Strateji çerçevesinde, bilgiye dakayda de¤er kay›ts›z çal›flanlar› mevyal› daha rekabetçi ekonomi yarat›lcuttur.
mas›nda KOB‹’ler önemli bir yer tut4.Yat›r›m ve ‹flletme Sermayeleri:
maktad›r.
S›n›rl› ve pahal›d›r.
n 2000-2005 çal›flma program›nda
5.Finansman: Tüm KOB‹’lerin kregiriflimcilik faaliyetlerinin desteklendilerden istifade derecesi %10 gibi bir mesi için çeflitli tedbirler aranm›flt›r.
de¤erin alt›nda olup, yeteri ölçülerde
n Genel olarak AB politikalar›na
kredi imkanlar›ndan istifade edemebak›ld›¤›nda bölgesel fonlar kapsamektedirler.
m›nda bulunan yap›sal fonlar›n KO6.E¤itim: Hemen hemen tüm soB‹’lerin desteklenmesinde önemli bir
runlar›n bafl›nda gelen e¤itim imkanyeri oldu¤u görülmektedir. 2000-2006
lar›ndan, dolay›s›yla teknoloji / AR-GE döneminde KOB‹’lere ayr›lan fonlar 16
desteklerinden tam olarak yararlanamilyar Euro’yu bulmaktad›r. Söz konumamaktad›rlar.
su rakam toplam yap›sal fonlar›n
7.Girdi Maliyetleri: Enerji ve ham%11’ini oluflturuyor.
madde girdilerini daha yüksek malin Avrupa Birli¤i’nde de toplam iflyetle temin edebilmektedirler.
letmelerin %99.8’ini, istihdam›n üçte
8.Rekabet Kabiliyeti: Gerek iç, geikisini oluflturan KOB‹’ler ekonomide
rekse d›fl pazar üretimlerine karfl› zaönemli bir yere sahiptir.
y›ft›r.
Avrupa Birli¤i fonlar›n›n önemli bir
9.Pazarlama ve ‹hracat: Tan›t›m, li- k›sm›n›n E⁄‹T‹M üzerine ayr›ld›¤› gersan, ihracat prosedürleri s›n›rl›d›r.
çe¤inden hareketle KOB‹’lere bu im10.Koruyucu Önlemler: Destekleyi- kanlar› de¤erlendirecek projeler yapci, yönlendirici, uygulanabilir mevzu- ma gere¤i a¤›r basmaktad›r. Bir baflka
atlar›n say›s› s›n›rl› olup, bürokrasiyi
ifade ile AB için önce insana yat›r›m
aflmakta zorluk çekmektedirler.
yap›lmas› gereklidir. E¤itim ve bilgi11.Stratejik Planlama: KOSGEB’in
lendirmenin önemli araçlar›n›n bafl›nönerdi¤i planlar› (Yol Haritas›n›) yap- da S‹V‹L TOPLUM kurulufllar› gelmekma ve uygulama imkanlar› s›n›rl›d›r.
tedir. Bu bak›mdan S‹V‹L TOPLUM ku12.Birleflme, Birlik Kurma: Birleflrulufllar› ve KOB‹ örgütlenmelerinin
me, iflbirli¤i yapma imkanlar› s›n›rl›önemi stratejik boyut arz etmektedir.

ok genifl alanda faaliyet gösteren
KOB‹’ler imalat ve iflletmelerin
%98’ini teflkil etmekte olup, tam
olarak tarif edilmemekle beraber 1150 (son kanuna göre 250) kifli istihdam eden (imalat) iflletmelerdir. KOB‹ kapsam›n› geniflletip, KOB‹’lerin tan›m›n› daha ayr›nt›l› ve herkesi içine
alacak flekilde doyurucu yap›lmal›d›r.
Küçük iflletmeler ile tar›m ve hizmet
sektörü unutulmamal›d›r. Bu çal›flmalar KOB‹’lerin AB ile integrasyonu için
gereklidir.
Ülke kalk›nmas›nda KOB‹’lerin rolü
stratejik boyutlu olup, flu veciz sözlerle
özetlenebilir:
KOB‹LER; giriflimcili¤in gerçekleflmesidir.
KOB‹LER; istihdam›n hamilidir.
KOB‹LER; paylafl›m›n adil fleklidir.
KOB‹LER; sanatkarl›¤›n ahisidir.
KOB‹LER; sanayinin kendisidir.
KOB‹LER; iflletmelerin genelidir.
KOB‹LER; kalk›nman›n göstergesidir.
KOB‹LER; ihracat›n kayna¤›d›r.
KOB‹LER; sosyal dengenin deste¤idir.
K›sacas› KOB‹’ler ekonominin temel
tafl›d›r. Ülkemizin istikbalidir. KOB‹’lerin kurtulufl ve baflar›s›; ‹ST‹HDAM ve
BAfiARI gibi iki ana sorunun çözümü
demektir. Ekonomik ve siyasi istikrar›n bafll›ca flart›d›r.
Önem ve stratejik de¤eri çok genifl
olan KOB‹’lerin sorunlar› da çok say›da ve girift boyut arz etmektedir.

Ç
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lkemizde hemen herkes ‘ne olacak bu ülkenin hali?’ sorusuna
cevap aramaktad›r. Uygun olsun
olmas›n hemen her ortam› bu sorunun cevab›n› bulmak için de¤erlendiren kiflilerin çoklu¤u nedeniyle halimiz aynen devam etmektedir. Zira bir
gün durumumuz düzelirse bu kadar
insan boflta ve bofllukta kalacakt›r.
Bu soruyu tart›flacak en uygun zemin biz KOB‹’lerin mekan› olmal› diyerek biz de bu zor sorunun cevab›n›
aramaya koyulduk.
Ben flahsen zor gibi görünen bu sorunun cevab›n› ararken kendimizi hiç
zorlamadan, detayda bo¤ulmadan takip edilebilecek sade bir metot gelifltirmek taraftar›y›m. Zannederim geliflmifl ülkelerin bu geliflmeyi nas›l
sa¤lad›klar›, hangi süreçlerden geçtiklerini incelemek yani amprik gözlem yapmak bizi çok fazla yan›ltmayacakt›r. Çünkü hiçbir ülke için çözüm uzaydan gelmemifl, kendi iradelerini ortaya koymufllar, gerekli düzenlemeleri yapm›fllar ve uygulam›fllar. Bunu kararl›l›kla yapmalar› sonuç
almalar›n› sa¤lam›fl.
Bu yaz›y› bir KOB‹ çal›flan›n›n amatör gözlemleri olarak okuyun lütfen…
E¤itim gibi, do¤al kaynaklara sahip
olup/olamama gibi, tarihi avantajlar/dezavantajlar gibi de¤ifltiremeyece¤imiz ya da çok uzun vadede de¤ifltirebilece¤imiz konulara hiç girilmemifltir. Zaten ülkemizi kurtarma ad›na
yap›lan tart›flmalarda en çok düflülen
hata de¤ifltirilemeyecek konular›n
üzerinde fazlaca durulmas›d›r. Hani

Ü
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Abdullah Çörtü
acortu@hotmail.com

KOB‹’lerin penceresinden
bugünlerde ABD’li bir temaktad›rlar?
ologun 1926 y›l›nda yap- Geliflmifl ülkelerde ar- n Vergiler ve devlet tat›k çözümlenmifl
t›¤› dua internette dolafl›raf›ndan tespit edilen
bulunan flehirlefl- temek faktör fiyatlar›
yor ya: “Allah›m bana deme, nüfus hareket- (asgari ücret, do¤algaz,
¤ifltiremeyece¤im fleyleri
leri, tar›m ve
tevekkül içinde kabul
elektrik, su vb.) piyasaedecek vakar›, de¤ifltiresanayi aras›ndaki da oluflan fiyat dengesibileceklerimi degifltirecek
ni bozmakta m›d›r?
denge, sosyal
cesareti ve ikisi aras›ndayap›daki de¤iflim, E¤er bozuyorsa ülkeki fark› anlayabilecek akl›
mizde serbest piyasa
devlet kurumlar›
nasip et”. Biz de olabildiekonomisi uygulan›yor
aras›ndaki çat›fl¤ince de¤ifltirilebilecek
malar gibi ana bafl- demek ne derece do¤fleylerin üzerinde durmarudur?
l›klar alt›nda da
ya çal›flt›k.
n Ekonomik aktörler
çok say›da soru
Bakal›m benim tespit
(üretici, tüketici, yat›etti¤im afla¤›daki hususr›mc› vb.) uzun vadeli
lara siz de kat›lacak m›s›n›z? Zaten bu
de¤erlendirme yapabiliyor mu?
hususlar›n ne derecede baflar›l› uygun Organizasyon gücünü kullanabilan›yor sorusuna dürüstçe verilecek
liyor muyuz? ‹flbölümü ve paylafl›m
cevap durumumuzu ortaya koyacakkonusunda eksikliklerimiz var m›?
t›r.
Pastay› büyütmek peflinde miyiz yoksa mevcut haliyle paylaflmak peflinde
n Ülkemizde sosyal ve ekonomik
miyiz?
ortam›m›z yeni fikirlerin ileri sürülmesine aç›k m›d›r?
n Sosyal ve ekonomik hayat›m›zda
n Ülkemizde çal›flma hayat›na uyrüflvet, torpil, kay›rmac›l›k, istismar
gun zemin var m›d›r? Çal›flma teflvik
gibi virüsler var m›d›r? ‘Biz flahit oledilmekte midir?
masak da ülkemizde bu tip olaylar
olabilir’ mi diyoruz? Yoksa ‘mümkün
n Ekonomik aktörleri fiyatlar ve
kârlar m› yönlendirmektedir? Yani ka- de¤il, bizim ülkemizde bunlar olmaz’
m› diyoruz?
rarlar›n› bu faktörlerin etkisiyle mi al-

n ‹thalat, ihracat, üretim ve yat›r›mlar üzerinde izin ve kontroller var
m›d›r? Bu konularda kontrolün çok
fazla oldu¤u geliflmifl bir ülke biliyor
musunuz?
n Ülkemizde kanunlar›n gücü nedir? Do¤ulu bir bilgenin flu sözü ülkemiz için geçerli midir? “Ne kadar çok
kanun yap›l›rsa o kadar çok h›rs›z ve
eflk›ya ortaya ç›kar”.
n ‹flletmelerimiz yayg›n olarak kay›t d›fl› çal›flmakta m›d›r? Çal›fl›yorsa
neden çal›flmaktad›r ve bu durum neden önlenememektedir?
n Kapitalist ekonominin temeli
olan mülkiyet ve mülkiyeti temsil
eden menkul k›ymetlerde (tapu) hala
eksik kalan yönlerimiz var m›d›r?
Uyan›k ve hesab›n› kitab›n› bilen vatandafllar›m›z›n gecekondu kurmas›,
B2 arazisine sahip olmas›, orman arazilerini iflgal etmesi ve menkul k›ymet
olarak (kadastro geçmemifl yerlerde)
muhtar senedi uygulamalar› geliflmifl
ülkelerde de var m›d›r?
Geliflmifl ülkelerde art›k çözümlenmifl bulunan flehirleflme, nüfus hareketleri, tar›m ve sanayi aras›ndaki
denge, sosyal yap›daki de¤iflim, devlet kurumlar› aras›ndaki çat›flmalar
gibi ana bafll›klar alt›nda da çok say›da soru üretilebilir. Konuyu iyice içinden ç›k›lmaz hale getirmemek için daha fazla uzatmay›m.
Bu sorular›n hepsinin cevab› elbette olumsuz de¤il. Baz›s›nda geçmifl
dönemlere göre büyük baflar›lar elde
edilmifl olmakla birlikte daha yapacak
çok iflimiz var. Bu iflin çözümünü kim-
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Dan›flmanl›k ve E¤itim
Hizmetleri Afi kuruldu
Ostim’de
KOB‹’lerin
rekabet
güçlerini
art›rmak hedefi
ile ortak
dan›flmanl›k
flirketi kuruldu.
fiirket; Pazar
Araflt›rma,
Finans, Müflteri
‹liflkileri
Yönetimi, ERP
Uygulama,
Pazarlama,
Stratejik
Planlama,
Sektörel
Tedarikçi Zinciri
Oluflturma,
Yat›r›m
Dan›flmanl›¤› ve
Yönetim
Dan›flmanl›¤›
gibi hizmetler
yer verecek.

stim’deki iflletmelerin öncelikle yönetim ve üretim sorunlar›n›n çözümüne yard›mc› olmak üzere Ostim
Dan›flmanl›k ve E¤itim Hizmetleri Anonim
fiirketi kuruldu. Ostim Sanayi Bölgesi Yönetimi ile Ostim Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (OS‹AD) taraf›ndan
oluflturulan flirket KOB‹’lerin
hammadde temininden sat›fla
kadar olan tüm süreçlerini iyilefltirmeyi amaçl›yor.
K›sa ad› ODAM olan flirket,
KOB‹'lerin k›s›tl› kaynaklar›yla
Ostim'in güçlü kurum ve kurulufllar›n›n ortak desteklerini birlefltirecek. Dan›flmanl›k flirketinin KOSGEB ve Alman GTZ kuruluflunun ortaklafla yürüttü¤ü
Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesi ve yine Alman
Steinbeis Vakf› deneyimleri sayesinde, genifl bir bilgi ve tecrübeyi bünyesinde bar›nd›rd›¤›n›
belirten Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, kuruluflun ayn› zamanda, Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesinin koordinasyon ofisi olarak da çal›flaca¤›n› bildirdi.
Günümüzde flirketlerin rekabet üstünlüklerinin müflteri de¤erlerine ba¤l› olmaktan geçti¤ini, en iyi kalite ve tam zaman›nda teslimat ilkelerine dayand›¤›n›
belirten Ayd›n, “Koflullar art›k, maliyetlerin üzerine bir kâr pay› koyarak oluflturulan fiyatlardan sat›fl yapmay› olanaks›z k›l›yor. Pazar pay›n›n ya da müflteri profili-

O

nin korunmas› için müflterinin belirledi¤i
hedef fiyattan sat›fl yapmak gerekiyor, zira
art›k müflteriler kendileri için herhangi bir
de¤er yaratmayan aktivitelere bir bedel
ödemek istemiyor. De¤iflen paradigma,
müflteri taraf›ndan belirlenen hedef fiyatlardan sat›fl yaparken dahi
kâr edebilmeyi zorluyor.Dolay›s›yla maliyetlerin düflürülmesi art›k bir zorunluluk” dedi.
OS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Nihat Güçlü de AB
uyum süreci ve küresel rekabet koflullar›n›n KOB‹’leri
zorlayaca¤›n›, bu nedenle iflletmelerin dan›flmanl›k hizmetlerine daha çok ihtiyaç
duyacaklar›n› söyledi. Güçlü, dan›flmanl›k flirketinin
üretim, imalat süreçlerinde
Ostim’deki KOB‹’leri ulusal
ve uluslar aras› rekabete haz›rlayaca¤›n›, sivil toplum
katk›l› proje say›s›n›n artmas›n› sa¤layaca¤›n› vurgulad›.
Bir uluslararas› ticaret ve teknoloji a¤›
oluflturarak OSTIM’i küresel pazarlara
tafl›mak Merkez’in hedefi. ODAM’›n dan›flmanl›k konular› aras›nda Kalite Belgelendirme, Pazar Araflt›rma, Finans, Müflteri
‹liflkileri Yönetimi, ERP Uygulama, Pazarlama, Stratejik Planlama, Sektörel
Tedarikçi Zinciri Oluflturma, Yat›r›m
Dan›flmanl›¤› ve Yönetim Dan›flmanl›¤›
gibi hizmetler yer alacak.

G›da sicil belgelerini
OSB verecek
Ostim OSB Müdürlü¤ü gerekli uzman eleman
ve teknik donan›m› temin ederek G›da Sicil
Belgesi düzenlemeye bafllad›. Yetkililer
g›da üretim sektöründe s›k› denetim
yap›laca¤›n› belittiler.

stim OSB, iflyeri açma ve çal›flma ruhsatlar›n›n
yan› s›ra g›da sicil belgelerini de düzenliyor.
Bir y›l önce 5393 Say›l› Belediye Yasas›
içerisinde iflyeri açma ve çal›flt›rma ruhsat verme
yetkisi ile g›da sicil belgesi düzenleme yetkisi
OSB’lere verilmiflti.
OSB yetkilileri, bir y›l› aflk›n süredir yeni yasaya
istinaden hizmet verdiklerini, ancak direkt insan
sa¤l›¤› ile ilgili olan G›da Sicil Belgesi konusunda
gerekli denetimin yap›lmas›n›n bu konuda yeterli
bilgi ve donan›m›n tam olmas› ile mümkün
olabilece¤ini belirttiler.
OSB ‹flyeri Açma ve Çal›flt›rma Ruhsat Müdürü
Haluk Yüce, “Ostim OSB olarak hizmet al›m› yoluna
giderek bünyemizde g›da bilim ve teknolojisi
mezunu ziraat mühendisi istihdam etmeye bafllad›k.
Bu düzenlemeyi takiben yemek üretimi yapan yerler
öncelikli olmak üzere denetim ve kontrol
çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›raca¤›z. ‹dare olarak
bölgemizde ifl adam›, sanayici ve çal›flanlar›m›z›n
beklentileri do¤rultusunda hizmet kalitemizi
yükseltmek istiyoruz” dedi.

O

Efe Çelik Boru’dan
genifl ürün yelpazesi
6 y›l Ostim’de
karbon çeli¤i
ithalat› ve sat›fl›
üzerine çal›flt›ktan
sonra 2006 y›l›ndan
bu yana paslanmaz
çelik sat›fl› ve
ithalat›na bafllayan
Efe Çelik Boru
Sanayi Limited
fiirketi, sektöre genifl
bir ürün yelpazesi
sunuyor.
fiirket yetkilisi
Bülent S. Do¤an,
paslanmaz çelik sektöründe imalatç› firmalar›n
ihtiyaçlar›na cevap verebilmek amac›yla gerek ürün
çeflitlerindeki zenginli¤e gerekse de fiyat ve vade
politikalar›na büyük önem verdiklerini vurgulad›.
“2006 y›l›nda stok politikam›z tam ve eksiksiz
çal›flmak” diye konuflan Bülent S. Do¤an, bilgi
da¤arc›klar›n› art›rmak ve uygun çeflitlerde çelik
bulabilmek amac›yla sadece ziyaretçi baz›nda
fuarlara kat›ld›klar›n› dile getirdi.
‹talya, Fransa, Hollanda ve Tayvan’dan ithalat
yapt›klar›n› bildiren Do¤an, “Hedefimiz kaliteyi
uygun fiyat ve vadede tüketiciye sunmak. Avrupa ve
Uzakdo¤u menfleli paslanmaz çelik, fittingsler, sac,
boru, profil, dolgu malzemelerinin sat›fl›n›
yapmaktay›z.” dedi.
Sektörle ilgili bir de¤erlendirme de yapan Do¤an,
“Paslanmaz çelik sektörü sürekli büyüyen bir sektör.
Amac›m›z 26 senedir Ostim’de çelik sektörüne
verdi¤imiz hizmeti kalite ve dürüstlükten, ödün
vermeden devam ettirmek.” ifadesini kulland›.

2

OSB’de duygulu bir veda
stim OSB’de yaklafl›k 9 y›l görev yapan ‹dris
Akyüz emekliye ayr›ld›. Akyüz, çevre ve
güvenlik müdürü olarak çal›flt›¤› süre içinde
Ostim’in yeflil bir çehre kazanmas›na büyük katk›da
bulundu.
OSB Müdürü ve personelinin haz›r bulundu¤u

O

veda töreninde konuflan Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n, Akyüz’e geçen emeklerinden dolay› bir
teflekkür plaketi takdim etti.
Akyüz, Ostim’den ayr›l›rken bile bafllat›lan
projeleri merakla izledi¤ini, kurumla gönül ba¤›n›n
hep devam edece¤ini söyledi.
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D‹KTAfi; so¤utma sektöründe
46 y›ll›k deneyim
Ticari tip market, kasap ve pastane so¤utucular› imalat› ile üretime bafllayan D‹KTAfi, 46. y›ld›r sektöre hizmet veriyor. Firma yönetimi,
dünya flirketleri aras›nda yer alman›n ve büyümenin ancak kalite,
modern teknoloji ve ça¤dafl yönetimle mümkün olaca¤›na inan›yor.
‹KTAfi So¤utma cihazlar›nda Ostim’de de özel kampanya bafllatt›.
Geliflmekte olan pazar ve piyasa koflullar›nda ürün çeflidini geniflleten
D‹KTAfi Afi., endüstriyel mutfak cihazlar› ve ekipmanlar›, U¤ur so¤utma cihazlar›, elektronik terazi, hassas
terazi ve endüstriyel tart›m baskülleri,

D

yazarkasa sektöründe toptan ve perakende sat›fl›n› sürdürüyor. Firma sahibi Ahmet Diktafl, Diktafl So¤utma olarak 46

y›ll›k deneyim, bilgi birikimi, kaliteli teknik ve idari personeli ile ülke ekonomisine katk› verdiklerini, so¤utma sektörünün lider kuruluflu olarak ihracata da önem
verdiklerini
söyledi.
Firma misyon
olarak, ‘çal›flanlar›, servis a¤›, müflterileri
ile dürüst ve güvenilir bir ifl ortam› oluflturmak, bilgi ve teknolojisini sürekli gelifltirerek müflterilerine en
iyi kalitede ürün ve
hizmeti sunmak, müflteri beklentilerini sürekli olarak karfl›lamak
ve pazardaki
konumunu daima
muhafaza’ olarak belirliyor. Diktafl, “Kurumsal Kampanya” ad› alt›nda toptan sat›fllarda
10 ay taksit uygulamas› ile sat›fllar›n artmas›, al›c›lar›n
ödeme kolayl›¤›na sahip olabilmesi
hedefi ile kampanya yapt›klar›n belirtti.

Atila Ç›nar
Makina Mühendisi
manl›k E¤itim Ltd. fi
fitti.
Etik Tasar›m Dan›flflm
acinar@etik.com.tr

Esas ifl ne olmal›?
B
undan birkaç y›l önce
ABD’de yay›mlanan ünlü
‘Society of Manufacturing Engineers - ‹malat Mühendisleri Toplulu¤u - ’ dergisinde okudu¤umuz bir makale oldukça ilgimizi çekmiflti. Amerikal› bir makina mühendisi taraf›ndan kaleme
al›nm›fl olan makaleyi Türkçe’ye de çevirerek, Makina
Mühendisleri Odas› Ankara
fiubesi Bülteni’nde yay›mlam›flt›k (MMO Ankara fiube
Bülteni, Say›:45, Ocak-fiubat
2001).
Amerikal› mühendis bu
makalesinde tarihteki tüm
güçlü imparatorluklar›n üretebildikleri dönemde güçlü
olduklar›n›, üretme yeteneklerini kaybettiklerinde ise y›k›ld›klar›n› savunuyordu. Yazar ABD’nin de güçlü görüldü¤ünü, ancak üretme yetene¤ini de h›zla kaybetmekte
oldu¤unu, bu yetene¤i tamamen kaybetti¤inde de yok
olaca¤›n› yazm›flt›.
Tarihe bak›ld›¤›nda, üstün
üretme yetene¤i, bir dönem
sa¤lam ve uzun sulama kanallar› infla edebilmek, baflka
bir dönem okyanusu geçebilecek gemiler yapmak, kimi
zamanda da da surlar dövebilecek toplar dökmek olmufltur. Dönemlerinde baflka
ülkelerin yapamad›¤› bu türden üretimleri yapabilenler
imparatorluk olmay› baflarm›fllar. Ancak ne zaman, baflka devletler daha iyisini yapm›fl ya da yeni ürünler gelifltirmifl ve imparatorluk bu yeniliklere ayak uyduramam›fl,
o zaman da imparatorlu¤un
sonu gelmifl.
Tarihsel süreç içerisinde
do¤rulanm›fl olan bu sav kuflkusuz günümüzde de geçerlili¤ini korumakta. Bugün bir
ülke ne kadar güçlü görünürse görünsün, bu ülkenin insanlar› ve kurumlar› üretme
kabiliyetlerini kaybettiklerinde, zay›f lamalar› ve giderek de yok olmalar› neredeyse kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Burada yok olmaktan yaln›zca haritadan silinmifl olmak
anlafl›lmamal›d›r. Nice ülkeler vard›r ki, yaln›zca haritalarda görünürler, ancak yeryüzünün di¤er sahnelerinde
(ekonomi, politika, spor, sanat vb.) adlar›na rastlanmaz.
Yaflad›¤›m›z dönemde ülkemizde bu ba¤lamda yanl›fl
bir anlay›fl›n egemen olmaya
bafllad›¤›na tan›k olup üzülmemek elde de¤il. Art›k ço¤u

yerde flunu duymak ya da
okumak olas›: Günümüzde
üretim problemi çözülmüfltür, as›l problem üretileni
satmaktad›r. Yani hepimiz
satabilmeyi ö¤renirsek, iyi
sat›c›lar olursak problem kalmayacak! ‘Önce sat, sonra
nas›lsa yap›l›r’ düflüncesi hakim olmaya bafllad›. Her yerde sat›fl teknikleri, pazarlama içerikli e¤itimlere rastl›yoruz. Kuflkusuz satabilmek
gerçekten önemli. Bu alanda
yetiflmifl insanlar›m›z›n olmas›, dünyan›n dört bir yan›na ürünlerimizi satmas› ülkemiz için yaflamsal önem tafl›makta. Ancak salt sat›fl yapman›n büyüsüne kendimizi
kapt›r›p gittikten sonra, ya
geriye döndü¤ümüzde üretecek kimseyi bulamaz isek…
Ya herkes sat›c› olmak için
seferber olmufl ve üretme yetene¤i eriyip gitmifl ise. O zaman neyi sataca¤›z…
Bu durumda önceliklerin
tekrardan ele al›n›p de¤erlendirilmesinde yarar var. Bu
sat›rlar›n yazar›na göre öncelikli ve önemli (acil de denebilir) kabiliyetler s›raland›¤›nda, s›ralaman›n afla¤›da oldu¤u gibi olmas› gerekir:
- Tasar›m yapma kabiliyeti
(düflünmek)
- ‹mal etme kabiliyeti
(yapmak)
- Ç›kan problemleri çözme
kabiliyeti (sürekli iyileflmek)
Yukar›daki kabiliyetler sayesinde esas ifller yap›ld›ktan
sonra, ikincil denebilecek
afla¤›daki kabiliyetlerin kazan›l›p gere¤inin yerine getirilmesi hem bireylerimizin,
hem kurumlar›m›z›n,
dolay›s›yla da ülkemizin
daha mutlu ve zengin olmas›n› sa¤layacakt›r:
- Ürünü tan›tmak (reklam,
web sayfas› vb.)
- Ürünü satmak (gelirleri
art›rmak)
- Baflarm›fl olman›n tad›n›
ç›karmak (sosyal ve kültürel
etkinlikler)
Ne yaz›k ki bir süredir,
ikinci grupta yer alan ikincil
ifller, birinci grupta yer alan
esas ifllerin yerine geçer oldu. Tasarlamakta ve üretmekte oldu¤umuzu
san›yoruz, üretirmifl gibi
yap›yoruz. Yapt›¤›m›z›
san›yoruz, ancak temel baz›
kabiliyetleri kaybetmekte oldu¤umuzun fark›na
varam›yoruz, ya da fark›na
varsak bile dile getirmeye
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Nijerya’dan
yat›r›m daveti
frika’n›n en büyük ülkelerinden Nijerya, OST‹M’li ifl adamlar›na yat›r›m daveti yapt›. Türkiye Afrika Ülkeleri Kültürel Sosyal Ekonomik ‹flbirli¤i
Derne¤i taraf›ndan ORS‹AD’da düzenlenen bilgilendirme toplant›s›na kat›lan
Nijerya’n›n Ankara Büyükelçisi Adams
A.Waziri, ülkesinin Türk yat›r›mc›lar›na
sa¤layaca¤› imkânlar hakk›nda bilgi verdi.
‹nflaat sektörü, makine imalat›, petrol, gaz ve tar›msal faaliyetler baflta olmak üzere tüm alanlarda yat›r›mc›lara
çok çeflitli olanaklar sunuldu¤unu anlatan Nijerya Büyükelçisi, yeni yat›r›mlara
5-7 y›l vergi muafiyeti, ifl adamlar›na vize kolayl›¤›, personel transferi gibi konularda destek verildi¤ini söyledi.

A

Platin Elektrik,
ucuz ve kaliteli
ürünlerle piyasada
vedik, Ostim ve Sincan Organize
Sanayi Bölgeleri’nde makine imalatç›lar› ve elektrik pano firmalar›na malzeme sat›fllar›n› gerçeklefltiren
Platin Otomasyon ve Teknik Elektrik
Makine Sanayi Limited fiirketi, hedef
büyüttü.
fiirket ortaklar›ndan ‹brahim Özcan önümüzdeki dönemde Ostim’de
flube açarak hedeflerini bir parça daha ileri tafl›mak istediklerini dile getirdi. Müflterilerine daha h›zl› flekilde,
ucuz ve kaliteli ürünler pazarlamak
istediklerini belirten Özcan “Bayisi oldu¤umuz markalar aras›nda Delta,
Siemens, Klemsan fiafak, Simpa ve
Mutlusan da bulunuyor. Kalite kosunuda sat›fl›n› yapt›¤›m›z ürünlerin
TSE, CE ve ISO belgeleri bulunmakta.” ifadesini kulland›.
Sektöründeki yurt içi fuarlarda
ad›n› s›k s›k duyuran Platin Elektrik’in bünyesinde 10 personel görev

‹

al›yor. Özcan, ürün yelpazesinin genifl oldu¤unu ve müflteri diyaloglar›n›
sa¤lam tuttuklar›n› ifade ederken,
“Siparifl ve mal teslimi konular›nda
her türlü servis hizmetimizle müflterilerimize yard›mc› olmaktay›z.” diye
konufltu.

Platin Elektrik’in
ürün yelpazesi:
l H›z Kontrol Cihaz›
l Güç Kaynaklar›
l Pano ‹çin Süper Lüx Kablo Kanallar›
l Pano Sinyal Lambalar› Ve Kumanda Butonlar›
l S›kmal› Tip Kablo Papuçlar› Ve
Penseleri
l Ray Klemensler
l Raylar Ve Topraklama Baralar
l ‹thal Kablo Ba¤lar›
l ‹thal Kablo Yüksükleri

ASO irtibat bürosunun adresi de¤iflti
nkara Sanayi Odas› (ASO) Ostim hizmet ofisinin adresi de¤iflti. ASO Genel Sekreterli¤inden verilen bilgiye göre Cevat Dündar Cad. No:156 Ostim Yenimahalle Ankara adresinde bulunan Hizmet Ofisi 14.08.2006 tarihinden iti-

A

baren Uzay Ça¤› Bulvar› 18. Cad
No:1 Ostim Yenimahalle Ankara
adresinde hizmet vermeye devam
edecek. Hizmet Ofisinin Telefon ve
Faks Numaralar›:
Tel: 354 99 45 /
Faks: 354 99 44

Bu arada, Nijerya'n›n Akwa Ibom
Eyaletinde 2. Dünya Ibom Ekonomi ve
Politika Zirvesi’nin gerçeklefltirilece¤i ve
bu zirveye tüm Ostimli yat›r›mc›lar›n davetli oldu¤u vurguland›.
Nijerya Büyükelçisi ve Nijerya Ekonomi Sorumlusu zirvede Ostimli yat›r›mc›lar›n hükümet yetkilileri ile do¤rudan
görüflme ve sorular›n› sorabilme f›rsat›
bulacaklar›n› belirtti.
Yer : Ibom Hall, Uyo, Akwa Ibom State, Nigeria, Tarih: 6-9 Eylül 2006, Saat :
8.00
Bilgi ‹çin : Nijerya Büyükelçili¤i, U¤ur
Mumcu Sk. 56, G.O.P. Ankara
Telefon : 0 312 448 10 77-79. Email :
nigeria@nigeria.org.tr

Nijerya’da Ekonomi
Ekonomi daha çok tar›ma dayan›r.
Yerf›st›¤›, pamuk, palmiye a¤açlar›,
sebze ve meyve türleri, kakao, kauçuk
tah›l ürünleri, hurma ve yerf›st›¤› ya¤›, kereste ve kola cevizi bol miktarda
üretilir. Kakao ve kauçuk üretiminde
dünyân›n alt›nc› ülkesidir. Ülke topraklar›n›n % 25`i ekime müsâittir.
1960`l› y›llarda bulunan petrol, Nijerya ekonomisini genifl ölçüde ferahlatt›. Afrika`da hemen hemen en istikrarl› ekonomiye sâhip ülkelerden biri
hâline geldi.
Güneyde delta bölgesi, petrol yataklar› bak›m›ndan oldukça zengindir.
Dünyân›n yedinci büyük petrol üreticisi durumunda olan Nijerya`n›n ihracat›n›n büyük bir bölümünü, petrol ve
yan ürünleri teflkil etmektedir. Ayr›ca
do¤al gaz bak›m›ndan da oldukça
zengindir. 1980 y›l›nda petrokimyâ ve
do¤al gaz tesisleri tamamlanm›fl ve rafineri say›s› artt›r›lm›flt›r. Nijerya ham
petrolden baflka ayr›ca kömür, kalay,
kireçtafl›, kolimbit ve demir mâdenleri
de üretmektedir. Mevcut nehir sular›ndan, hidroelektrik santralleri kur-

mak sûretiyle, elektrik enerjisi üretilmektedir. Bunlardan en büyü¤ü Kainiji Baraj›d›r. ‹hrâcât›n›n % 95`ini ham
petrol teflkil eder.
Çeflitli g›dâ maddeleri ve otomobil
parça tak›mlar›, di¤er önemli ihraç
ürünleridir. G›dâ maddeleri ihrâcât›n›n büyük bir bölümünü kakao meydana getirir. Ayr›ca tütün, palmiye
ürünleri, yerf›st›¤›, pamuk ve soya di¤er ihraç ürünlerini teflkil eder.
Nijerya, kereste, kauçuk ve hayvan
derilerinden de büyük gelirler elde etmektedir. ‹hrâcât›n› daha çok ‹ngiltere, Almanya ve Japonya`ya yapar.
ABD, Almanya ve Hollanda`dan ise
çeflitli makina, ilâç ve elektronik malzemeler, ithal etmektedir. Kifli bafl›na
düflen millî gelir 370 dolard›r. ‹fl gücünün % 60`› tar›m, % 20`si ticâretle ilgilidir.
Do¤al gaz ve petrokimyâ endüstrisi
yan›nda, ormanc›l›k, bal›kç›l›k, tekstil,
çimento ve sigara endüstrileri de
önemlidir. OPEC üyesi olan Nijerya,
büyük bir demir-çelik endüstrisine ve
genifl bir inflaat sektörüne sâhiptir.

ALPENA bayileri bulufltu

Alt›nkaya ‹nflaat, ‘yeni ve
kaliteli’ ürünlerle büyüyecek
l 1995 y›l›ndan bu yana faaliyet
gösteren Alt›nkaya ‹nflaat, yeni ve kaliteli ürünlerle büyümeyi hedefliyor.
fiirketin kurucusu Murat Kaya, 1999
y›l›na kadar elektrostatik toz boyama
ifliyle ifltigal ettiklerini bu tarihten itibaren çelik kap› imalat ve pazarlama
ifline de girdiklerini söyledi.
“Yapt›¤›m›z ve gelifltirdi¤imiz kap›larda müflteri memnuniyetini ve güvenli¤ini ön planda tutan flirketimiz,
kendisine iyi bir isim edinerek piyasada yerini ald›.” diye konuflan Murat
Kaya, 2005-2006 y›l›nda inflaat sektö-

ründeki canlanman›n kendilerine de
olumlu yans›d›¤›n› anlatt›.
Büyüyen sektörden kendilerini kendimizi gelifltirerek pay ald›klar›n› belirten Kaya, “Büyüyen pazar›n olumlu
yan› oldu¤u gibi kalitesiz ikinci s›n›f
ürünlerinde ço¤almas› olumsuzluk
olarak yans›d›.Fakat bilinçli müflterilerin artmas› sevindirici geliflme oldu.2006-2007 y›llar› için yeni ve
kaliteli ürünler imal ederek bize
güvenenleri mahçup etmeyecek flekilde çal›flmaya devam edece¤iz” diye
konufltu.

l Sektörün öncü firmalar›ndan Alpena; balkon camlama birimi Ankara bayileri bulufltu. Elephant marka balkon camlama ürününün befl senedir sat›fl›n› yapmakta olan Alpena son bir senedir bayilik
a¤›n› artt›rmaya yönelik çal›flmalar›n›n sonucunda balkon camlama Ankara bayilerinin tan›fl›p kaynaflmas›, güncel stratejilerin tart›fl›lmas›, ürün ile ilgili vizyon, sat›fl
ve fiyat politikas› tart›fl›lmas› için bir araya
geldi. Balkon camlama müdürü Coflkun
Ar›k, Balkon Camlama Bayiler Sorumlusu
Devrim Ergin ve Balkon Camlama Müflteri

‹liflkileri Sorumlusu Çeflminat Özkanat’›n
konuklar› karfl›lamas›n›n ard›ndan yemek
yenildi. Alpena Genel Müdürü Bülent ‹nal
aç›l›fl konuflmas›n› yapt›. Elephant marka
balkon camlama ürünü Türkiye Genel
Müdürü Gürsel Demircan ürünle ilgili vizyon ve sat›fl politikalar› ile ilgili bilgi verdikten sonra Alpena marka dan›flman›
Cem Küçüktepep›nar pazarlama stratejileri ve dünyadaki son geliflmeler hakk›nda
bilgi verdi. Toplant› sonunda bayilerin
bayilik sertifikalar›, teflekkür belgeleri ve
sat›fl ilkeleri kitapç›klar› da¤›t›ld›.
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Ostimspor KOB‹’leri temsil ediyor
Ostim bu y›l da Ankara Amatör Süper Lig’de 13 tak›mla 3. lig mücadelesi verecek. Bu sezon futbolcu ve teknik kadroda önemli yenilikler yapan
Ostimspor, Amatör Süper Lig’de özel sektörü;
KOB‹ ve ifl dünyas›n› temsil eden tek tak›m.
matör Süper Lig’de son
iki y›ld›r final oynayan
Ostimspor futbolcu ve
teknik kadroda yeni hamleler yapt›. ‹lk maçlar›n› baflar› ile geçen Ostimspor, yeni
dönemde Ostimli KOB‹’lerden ve futbolseverlerden
daha etkin destek bekliyor.
Ostimspor’un OST‹M logosu ile önemli bir markay›
temsil etti¤ini, böyle bir
marka için güçlü bir sponsora ihtiyaç duyuldu¤unu
belirten Ostimspor Astbaflkan› Murat Kandazo¤lu,
amatör tak›m›n büyük ölçüde okuyan gençlerden olufltu¤unu, sponsor olacak kuruluflun bu gençlerin e¤itimine de destek vermifl olaca¤›n› ve bunun da bir sosyal sorumluluk yaklafl›m›
oldu¤unu vurgulad›.
Kandazo¤lu, Ostimspor
kulübü olarak yap›lan yenilikleri de anlatt›. Kandazo¤lu, daha önce planlad›klar›
altyap› çal›flmas› kapsam›nda bu y›l minik ve y›ld›z tak›m için futbol okulu kurduklar›n›, 120 civar›nda bir
futbolcu potansiyeline sahip olduklar›n› belirterek,
“Altyap› oluflumu zorunlu
idi, bunu tamamlad›k. Önümüzdeki aylarda bafllayacak
minik ve y›ld›z ligine de kat›laca¤›z” diye konufltu. A
Tak›m kadrosunu önceki

A

y›llara göre daha deneyimli,
daha mücadeleci ve yetenekli futbolcu transferi ile
takviye ettiklerini anlatan
Kandazo¤lu, Amatör Futbol
Federasyonu’nun amatör lig
mücadelesini baflar› ile organize etti¤ini de belirterek, “Ligimiz flaibesiz, dürüst ve adil bir yönetime sahip. Kendilerine Ostim olarak teflekkür ediyoruz” dedi.
Astbaflkan Kandazo¤lu
flunlar› söyledi:
“Bu sene transferi daha
ciddiye ald›k. Finallerde
mücadeleci ve deneyimli
futbolcu katk›s›n›n önemini
gördük. Tak›ma 6 yeni
oyuncu katt›k. Deneyimli,
yetenekli ve teknik anlamda
kaliteli oyuncular. Teknik
adam de¤iflikli¤i oldu. Önceki hocam›z›n iki y›l üst
üste oynad›¤›m›z finallere
kat›lmada büyük baflar›s›
oldu.
Kendisine teflekkür ettik.
Yeni sezonda tak›m› Cengiz
Nafi fientürk çal›flt›racak.
Futbolcu ve yönetici olarak
daha önce Ostimspor’a hizmet etmifl bir arkadafl›m›z.
Kendisi ile baflar›l› olaca¤›m›za inan›yoruz.
Ostimspor’u birlikte profesyonel lige ç›karmal›y›z.
Baflar›m›z›n KOB‹’ler için
maddi ve manevi anlamda

birçok meyvesi olur. Profesyonel
lige ç›kt›¤›m›zda Ostim’in de reklam› olacak. Buradaki ifladamlar›n›n, sanayicilerin üretilen
ürünlerin reklam› olacak. O nedenle her Ostimlinin tak›ma destek vermesi gerekir.”
Bu arada tak›m›n mücadelesi
Ostim’de faaliyet gösteren firmalara ve çal›flan kesime daha etkin
duyurulacak. Ostimspor’un bölgesel ve yerel deste¤ini art›rmak
amac›yla, Baflkent Televizyonu,
Ostim Gazetesi ve ‹nternet gibi
araçlar kullan›larak tan›t›ma
a¤›rl›k verilecek.

Dostça rekabetin
flampiyonu Akjen Silindir
eleneksel 10. Ostim Futbol Turnuvas›’nda flampiyonluk kupas›n› Akjen Silindir ald›. Pidosan’la oynanan final maç›n›
kazanan Akjen Silindir’in flampiyonluk kupas›n› Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n verdi.
Baflkan Ayd›n, kupa töreninde yapt›¤› konuflmada, Ostim’in sadece küçük iflletmelerden oluflan bir sanayi bölgesi olmad›¤›n› belirterek, “Burada sadece üretim, makine, ya¤ c›vata yok. Bunun d›fl›nda
aktivitelere de yer veriyoruz. Spor çat›s› alt›nda
futbol tak›mlar›m›z var.
Profesyonel lig hedefimiz
sürüyor. Tekvando ve teniste de ekiplerimiz var”
dedi. Ayd›n, spor etkinliklerini yayg›nlaflt›rmak
istediklerini, düzenlenen
turnuva ile firmalar aras›, çal›flanlar aras› kaynaflmay› ve dayan›flmay›
hedeflediklerini söyledi.
Turnuvada 3.lü¤ü
Kozmaksan al›rken, en
centilmen tak›m› unvan›
da Kooperatif Alternatif’
Enerji’ye lay›k görüldü.
Turnuvan›n gol kral›
Gökhan Güngör oldu.

G

fiampiyon olan tak›ma kupa, flilt ve tüm futbolculara birer gezi bisikleti verildi. Turnuvada mücadele eden tüm tak›mlara da birer flilt
verildi.
Bu arada Ostim firmalar›ndan Dündar
Elektrik dereceye giren ilk dört tak›ma masa
üstü lamba arma¤an etti. Dündar Elektrik Genel Müdürü Atilla Dündar, ayr›ca turnuvay› 10
y›ld›r baflar› ile gerçeklefltiren Ostimspor’a da
bir flilt takdim etti.

Yeni sezon bafllarken
Sevgili Ostimliler!
Amatör futbolda yeni bir heyecan bafllad›. Yeni bir heyecana
sahne olacak koskoca bir sezona ad›m att›k. Ayn› zamanda
uzun ve çileli bir y›l…Taraftar›n deyimi ile; beraber yürünecek
bu yollarda, beraber ›slan›lacak ya¤an ya¤murda… Dile¤imiz,
içimizdeki heyecan›n hiç sönmemesidir.
2006-2007 futbol sezonuna bafllarken OST‹MSPOR’umuza,
amatör futbol federasyonuna, il temsilciliklerine, saha
komiserlerimize, hakem camiam›za bu heyecan› bizlere
yaflatan süper amatör ligi kat›l›mc› tak›mlar›m›za baflar›lar
diliyorum. 5 bin iflyeri 50 bin çal›flan› ile, baflkentimizi memur
kenti kimli¤inden ar›nd›ran, sanayi kenti kimli¤ine kavuflturan,
en az 100 de¤iflik sektörde imalat yapan müteflebbis Ostimlilerden, de¤erli sanayicilerimizden OST‹MSPOR’umuza destek
bekliyoruz. Dünyada ve Türkiye s›n›rlar› içinde bir vizyonu olan
Ostim’in baflar›s›n›n, OST‹MSPOR’ LA ayn› paralellikte
yürümesini istiyoruz. Çünkü OST‹MSPOR sizlerin her yerde en
de¤erli reklam arac›n›zd›r. Üç sezondur k›l pay› kaç›rd›¤›m›z
profesyonel lige OST‹SPOR kulübünün 20. kurulufl y›l›nda tüm
bölge üreticilerimizin ve çal›flanlar›m›z›n deste¤i ile, birlikte
kavuflmay› diliyorum. El ele, üçüncü lige…

159. Y›l Turnuvas›nda
Y.Mahalle Tapu flampiyon oldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün 159’cu y›l etkinlikleri dolay›s› ile düzenlenen hal› saha futbol
turnuvas›nda Yenimahalle Tapu Kadastro Birimleri
flampiyon oldu. Kurum bünyesindeki 8 tak›m›n mücadele etti¤i turnuvada Hukuk Müflavirli¤i tak›m›n›
6-2 yenen Yenimahalle Tapu Kadastro kupan›n sahibi oldu.
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ürkiye’nin katma de¤erli ürünler
üretme konusundaki s›k›nt›s› üst
düzey yetkililer taraf›ndan da dile getirilmeye bafllanm›flt›r. Bu s›k›nt›n›n afl›lmas› için flimdi iyi plan ve
program yap›lmas› gerekmektedir.
Bu s›k›nt›n›n büyümemesi için yap›lacak çal›flmalar›n bafl›nda teknolojik d›fla ba¤›ml›l›ktan kurtulmak, öncelikleri belirlemek ve bu önceliklere
odaklanmak anlaml› olacakt›r. Zira
OECD ülkeleri de¤erlemesinde, Türkiye haz›r teknoloji kullan›m›nda üçüncü s›rada yer almaktad›r.
Buna karfl›l›k teknoloji üreten ülkeler s›ralamas›nda ise 54. ülke konumunda bulunmaktad›r. Elbette ki bu
s›ralama bizim geliflmifl ülkeler aras›nda yer almam›za ciddi engel teflkil
edecek bir unsurdur. Avrupa Birli¤i
geliflmelerinde de önemli sorun oluflturacak bir konu olarak gündeme gelecektir.
Türkiye’nin geliflmesi için teknoloji
kullanan de¤il, üreten bir ülke konumuna gelmesi anlam›nda tüm somut
ifllerin bafl›nda patent müracaat say›lar›n› artt›rmak gelmektedir. Yeni teknolojilerin artmas› patent say›lar› ile
do¤ru orant›l›d›r. Türkiye’nin temel
sorunu olan d›fl ticaret aç›¤›n›n oluflumunu tetikleyen önemli unsurlardan
biri de sadece haz›r teknolojiyi kullanmakt›r. Haz›r teknoloji yerine ikame
edilecek yeni teknolojiler hem nitelikli
ifl gücünün art›fl›na hem de bu alandaki bilgi birikimine zemin haz›rlayacakt›r.
Bizim bu konuda somut önerilerimiz var. Öncelikle yenilik ve patentle
ilgili milli politika gelifltirilmeli. Y›lda
700 – 800 patent baflvurusu yap›l›yor,
fakat uluslar aras› arenaya ç›km›fl ciddi bir patentimiz yok. Bunun bir nedeni de buluflçunun yeterince desteklenmemesi. Bir buluflun inceleme, araflt›rma ve müracaat bedellerini toplad›¤›n›zda 5000 $ civar›nda bir maliyete
ulafl›yorsunuz. Burada ciddi destekleri planl› bir flekilde buluflçular›n kolayca ulaflabilece¤i bir hale getirmeli-

Kemal Yamankaradeniz

T

fi.. Yönetim Kurulu Baflflk
kan›
Destek Patent A.fi
kyk@destekpatent.com.tr

Teknoloji Üretmek
veya Kullanmak….
yiz.
Patenti odak olarak gören bir konsorsiyum oluflturulmal›. TOBB, TPE,
TÜB‹TAK, KOSGEB ve DTM’nin dahil
oldu¤u ciddi bir konsorsiyum kurularak bu konuda vizyon – eylem birli¤i
sa¤lanmal›.
Öncelikle ilk 1000 firma belirlenmeli ve bunlar patent bilinci ile yo¤rulmal›. Burada esas kriter, sahip oldu¤u insan kayna¤› ve teknoloji kapasitesi gibi kriterlere göre sonuca en
yak›n olanlar›n seçilerek, yap›lacak
çal›flmalar sonras›nda di¤er firmalara
örnek olacak modeller oluflturulmas›d›r. Bu 1000 firman›n her biri 5 adet
patent gelifltirse, y›lda 5000 adet patent üretebilen bir ülke konumuna geliriz.
Hindistan’›n biliflim sektörüne
odaklanmas› gibi biz de ülke olarak
belli alanlara odaklanmal›y›z. Kendi
flartlar›m›za uygun modellerle, dünya
trendlerine bakarak sektörler seçip
öncelikli alanlara dönük kapsaml› e¤itim, finans ve çal›flma programlar› uygulanmaya al›nmal›d›r.
Özellikle ilk ö¤retim ça¤›ndaki ö¤rencilere yenilik ve patent bilinci afl›lanmal›. Bu konuda MEB ve TPE aras›nda gelifltirilen iflbirli¤i uyar›nca
2006 – 2007 ö¤retim döneminden itibaren s›nai haklar ilkö¤retimde ders
olarak okutulacak olmas› önemli bir
geliflmedir.
Son olarak da s›nai haklarla ilgili
ihtisas mahkemeleri gelifltirilmelidir.
fiu an sadece Ankara, ‹stanbul ve ‹z-

mir’de olan mahkemeler yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. Mahkemelerin yetersizli¤i
nedeniyle taklit davalar› 2 y›lda sonuçlanmaktad›r. Hem say›sal olarak
hem de nitelik olarak ihtisas mahkemelerinin artmas› s›nai haklar›n geliflimi konusunda en önemli konulardan biridir.
Yaklafl›k çeyrek as›rd›r ifl dünyas›n›n rekabet gücünü artt›rmaya dönük
faaliyetler içindeyiz. Tüm bu çal›flmalar sonunda gördüm ki fark yaratabilmek her fley.. Uzun zamand›r da ekibimle birlikte de sanayicilerimiz için
fark yaratmay› sistematik hale getirebilecek bir yol aray›fl› içindeyiz.
“Patent Odakl› Ar – Ge Sistemi”
(PATS‹S) ad›n› verdi¤imiz ve özetle
Ar – Ge departmanlar›n› tabela birimi
olmaktan ç›kart›p üretken ve fark yaratan bir yap› haline getirmek için
afla¤›da s›ralad›¤›m sorular›n cevaplar›n› düzenli olarak sa¤layan kurumsal
bir ürün oluflturduk.
a) Yeni ürün ve hizmetin gelifltirilmesi için bilgi toplama yöntemi ne
kadar güvenilirdir? Acaba daha önce üzerinde kafa yorulmufl ve piyasaya sürülmüfl veya sürülmemifl bir
konu üzerinde mi çal›fl›l›yor?
b) Veri toplama yönetiminin maliyeti nedir? Tüm bilimsel dergilere,
teknik dergilere, makalelere veya
yay›nlara ulafl›lmakta m›d›r? Ulafl›lmakta ise bunlar›n sat›n alma maliyeti nedir? Bunlar nas›l tasnif edilip
s›n›fland›r›lmaktad›r? Ayr›ca bunlar› incelemek için yeterli zaman var

m›d›r, varsa maliyeti nedir ve yeterli
midir?
c) Toplanan verilerle yap›lan çal›flmalar nas›l kay›t alt›na al›nmaktad›r?
Personel bu önemli bilgileri ne kadar
koruyabilir? Personelin herhangi bir
sebepten dolay› bilgiyi d›flar› s›zd›rma olas›l›¤› var m›d›r? Bu önlenebiliyorsa personel nas›l ödüllendirilmektedir? Personelin görevi b›rakmas›
durumunda beynindeki veriler nas›l
al›nmaktad›r! Yap›lan ifllemler kanunlara uymakta m›d›r?
d) Tüm bu verilerin olumlu olmas› ile yeni bir katma de¤er yaratacak ürün yap›ld›¤›nda veya piyasaya
sürüldü¤ünde, rakiplerin ayn› zahmeti çekmeden ve ayn› maliyetlere katlanmadan ürünü veya üretim yöntemini taklit etmemesi için bir önlem
al›nmakta m›d›r? Al›nan önlemler
yeterli olmakta m›d›r?
e) Yap›lan çal›flmalar esnas›nda
yeni gelifltirilen ürünler piyasaya
sürülmeden önce test kurulufllar›nda
veya numune gönderimlerinde
tedarikçi kurumlarda bilgi kaça¤›n›n
önlenmesi için tedbir al›nmakta
m›d›r?
f) Yap›lan yenilik bir baflka kifli
veya firman›n patent korumas› alt›nda m›d›r? ve bilmeden de olsa
taklit durumu söz konusu mudur?
Bugün geldi¤imiz noktada art›k
dünya yüzeyinde yaflanan rekabette,
firmalar ancak kendi bünyelerindeki
Ar - Ge yap›lar›n› patent
üretebilecek bir hale getirerek gelifltirecekleri katma de¤erli ürünlerde
rekabet üstünlü¤ü elde edebilirler.
Ar - Ge yap›lar›n›n katma de¤er üretmeye dönüfltürmesi için patent sistemine dayal› bir çal›flma metodu ile
iflletilmeleri de kaç›n›lmazd›r.
Önerdi¤imiz bu konular›n ciddiyetle ele al›nmas› durumunda Türkiye de
patent ve bulufl say›s› olarak geliflmifl
ülkeler s›n›f›na terfi edecek ve bunun
finansal olarak ortaya ç›kartaca¤› tablo, vatandafl olarak hepimizin de

Ekonomi ve KOB‹’ler tart›fl›ld›
O s t i m Organize Sanayi Bölgesi ‹fladam› ve Yöneticileri
Derne¤i, (ORS‹AD) Ostim’de Sanayi ve Ticaret Bakan›
Bakan Ali Coflkun, Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n ve ASO Baflkan› Ça¤layan’›n haz›r bulundu¤u
kahvalt›l› istiflare toplant›s› düzenledi.
stimli sanayici ve ifladamlar›n›n sivil toplum kuruluflu
ORS‹AD Sanayi Bakan› ile
bölge sanayicilerini kahvalt›l› istiflare toplant›s›nda bir araya getirdi. Toplant›ya baz› Ankara milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve
dernek üyesi sanayiciler kat›ld›.
ORS‹AD Baflkan› Birol Duygu’nun
aç›fl konuflmas› ile bafllayan toplant›da Sanayi Bakan› Coflkun ile
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n ve ASO Baflkan› Zafer Ça¤layan birer konuflma yapt›lar. Coflkun, geçmiflteki kriz dönemini hat›rlatarak bafllad›¤› konuflmas›nda, siyasi ve ekonomik istikrar›n sa¤land›¤› son dönemde ilk
kez özel sektör a¤›rl›kl› büyümenin gerçekleflti¤ini söyledi. Ülke
ekonomisinin krizlere dayan›kl›
hale geldi¤ini, bu baflar›n›n özel
sektör yat›r›mlar› ile sa¤land›¤›n›
anlatan Coflkun, KOB‹ ve esnaf ke-

O

simine teflekkür etti. Bakan olarak kap›s›n›n KOB‹’lere ard›na kadar aç›k oldu¤unu anlat›n Coflkun, “Bizim ad›m›z Sanayi, soyad›m›z Ticaret” diyerek, sorunlar›n
ortaya konulmas› kadar çözümlerinin de sunulmas›n› tercih ettiklerini anlatt›. Coflkun daha sonra,
“Ekonomideki dalgalanmadan bütün dünya ülkeleri etkilendi. Bu
dönemlerde baz›lar› biraz zarar
eder, baz›lar› biraz kâr eder. Türkiye bu dalgalanmalara al›flmal›.
Anadolu yaklafl›m› çerçevesinde
bankalara borçlu firmalar›n s›k›nt›lar›n› da çözmeyi düflünüyoruz”
diye konufltu. Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n da,
OSB olmaktan kaynaklanan bölgeye özgü sorunlar› Sanayi Bakanl›¤› ile sürekli istiflare ettiklerini belirterek, bölgenin kimi projelerine yerel yönetimlerin de destek olmas› gerekti¤ini vurgulad›.
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Üretimin ustalar›
bu rehberde…
Ostim Organize Sanayi Bölgesi taraf›ndan iki y›lda bir haz›rlat›lan Ostim Rehberi ç›kt›. Toplam
1160 sayfal›k Ostim Rehberi 2006’da 18 sektör bafll›¤› alt›nda yaklafl›k 700 firman›n tan›t›m›
yer al›yor. Omedya Afi taraf›ndan yürütülen Ostim Tan›t›m projesi kapsam›nda rehberle
birlikte ihracat katalo¤u ve Ostim tan›t›m CD’si ile firma web siteleri de haz›rlan›yor.
stim yönetimi taraf›ndan
projelendirilen ve OMEDYA
Afi’ye haz›rlatt›r›lan Ostim
Rehberi’nin yeni bask›s› yap›ld›.
Yaklafl›k 15 y›ld›r haz›rlanan Ostim Rehberleri, tüm kamu kurum
ve kurulufllar›na, yerel yönetimlere, elçiliklere ve ana sanayi kurulufllar›na ücretsiz olarak da¤›t›l›yor.
Ostim Medya A.fi., Ostim’deki
firmalar›n reklamc›l›k hizmetlerine yönelik taleplerine yan›t verebilmek amac›yla faaliyet gösteriyor. KOB‹’lerin rekabet ortam›nda
güçlü olabilmelerinin tan›t›m ve
kurumsal kimlik çal›flmalar›na verdikleri önemle do¤ru orant›l› oldu¤unu vurgulayan Ostim yöneticileri, bu bilinçle oluflturulan
Omedya Afi’nin tan›t›m projesini
baflar› ile gerçeklefltirdi¤ini belirttiler.
OMEDYA, 1996 y›l›ndan bu yana KOB‹’lere özgü pazarlama iletiflimi, pazarlama dili ve stratejileri,
Ostim Rehberi, Ostim CD'si, ihracat katalogu ve web sayfas› haz›rlanmas› ve da¤›t›m› çal›flmalar›n›
yap›yor.

O

Türkiyenin En Geliflmifl
Tedarik Merkezi : OST‹M
Üretimin Ustalar›…
1995’ten günümüze Ostim’in
sesi, firmalar›n buluflma noktas›
olan Ostim Rehberlerinin alt›nc›s›

2006 Ostim Rehberi ve Ostim ‹hracat Katalo¤u’nu en güncel ve
kolay kullan›m›yla hizmetinize sunuyor olmaktan mutluyuz.
Ostim’de rehber çal›flmalar› s›radan bir faaliyet de¤ildir. Her bir
rehberin haz›rl›k çal›flmas›, Ostimli firmalar›n geliflimi ve üretim
performans› hakk›nda önemli bilgiler içeren bir veri taban› niteli¤indedir. Dolay›s›yla 2006 Ostim
Rehberinde yer alan iflletmeler,
bu veri taban›ndan süzülmüfl, Ostim’in köklü, kurumsal ve uzmanlaflm›fl firmalar›, üretimin üstadlar›d›r.
Yaklafl›k 40 y›ll›k üretim tecrübesiyle, ülkemizin en önemli yan
sanayi ve tedarikçi merkezi haline
gelen Ostim’de firmalar, düflük
maliyetli altyap› ve girdi, yat›r›m,
pazarlama, finans, ar-ge, teknoloji,e¤itim, dan›flmanl›k, tan›t›m,markalaflma faaliyetleriyle
desteklenmekte, rekabet güçleri
artt›r›lmaktad›r. Bu nedenle,
2006 Ostim Rehberi sadece bir iletiflim arac› de¤ildir. Usta gözler bu
rehberde yer alan yüzlerce firma
ve binlerce ürünü bir araya getirdiklerinde, çok de¤erli makine
parklar›, bilgi birikimi, üretim yetene¤i, bir arada çal›flabilme gelene¤i ve modern organizasyonuyla
dev bir fabrika resmini görebileceklerdir. Üretimin ustalar›, sadece ürettikleriyle de¤il üretebilecekleriyle de fikirlerinizi hayata

geçirirken en güçlü yard›mc›lar›n›z olacaklard›r.
***
Ostim, kuruldu¤u günden bu
yana de¤iflimleri yakalayabilme
yetene¤iyle Türk ekonomisinde
ilklere imza atan bir sanayi bölgesi. Bu de¤iflim ve geliflimi Ostim
Rehberlerinde de izleyebilmek
mümkün. Ostim Rehberi ile bafllayan tan›t›m çal›flmalar›m›z art›k
“Dijital Tan›t›m ve E-‹fl Projesi” ile
bir pazarlama paketine dönüflmüfl
bulunuyor. Bu y›l, Ostim 2006
Rehberi ve Ostim 2006 ‹hracat
katalo¤u; Digital Kartvizit, ‹nteraktif CD, Online Pazarlama
platformu ve 6 dilde web sayfas›n›n uyumlu çal›flmas›yla destekleniyor, 2006 y›l›nda Ostim,
tüm dünyada daha etkin ve yayg›n
tan›t›l›yor. Bu özelli¤iyle rehber
çal›flmam›z dev bir pazarlama
projesine dönüflüyor. “pazarlaman›n alt›n anahtar›” slogan›yla
dünya pazarlar›n›n kap›lar›n›
aral›yor.
***
Ostim Rehberlerinin alt›nc›s›yla
karfl›n›zday›z.
Türkiye’nin en geliflmifl Tedarik
Merkezi Ostim, 2006 Ostim Rehberi ile üretim gücünü, çeflitlili¤ini
ve tecrübesini hizmetinize
sunuyor.
Yepyeni iflbirlikleriyle Ostim’de
görüflmek üzere…

Baysall›’dan
modüler su
tank› yat›r›m›
P

aslanmaz çelik sat›fl› (sac, boru, dolu, profil,
flanfl, vana ve her türlü fitings malzemeler) ve
paslanmaz çelik imalat› sektöründe faaliyet
gösteren Baysall› ‹thalat-‹hracat Limited fiirketi 2006
y›l›nda modüler su tank› imalat› için yat›r›ma gitti.
Çeflitli ebatlarda su tanklar›; bas›ncl› tanklar;cift
cidarl› tanklar;so¤utuculu ve ›s›t›c›l› tanklar;
mikserler; kurutma f›r›nlar›;helva, recel, bal,
deterjan imalat makinalar›; susam kavurma
cornikleri; süt pis›rme mikserler›; her çesit
dekorasyon ve mimar› çal›smalar› yürüttüklerini
anlatan Baysall› Ltd’in sahibi Akif Baysall›, 2005
y›l›nda kapasitelerinin yüzde 30’u kadar çal›flmalar›
oldu¤unu bildirdi. Baysall› 2005’in piyasadaki
olumsuzluklar nedeniyle di¤er y›llara oranla daha
kötü geçti¤ini söyledi.
Bu y›l kapasiteleri dahilinde büyüyerek
müflterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlad›klar›n›
belirten Akif Baysall›, “F›rsat buldukça fuarlara
kat›lmaya çal›fl›yoruz. Avrupa’n›n birçok ülkesinden
ithalat›m›z var. Satmakta oldugumuz butun mallar
sertifikal›d›r.” dedi.
Sektörle ilgili de¤erlendirmelerde de bulunan
Baysall›, piyasan›n istikrara kavuflmas›n›
beklediklerini vurgularken, bunun sektörünün
önünü açmada temel etken oldu¤unu dile getirdi.

ORS‹AD’l› kad›nlar
e¤itici seminerler
düzenliyor
stim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ‹fl Adam›
ve Yöneticileri Derne¤i ‘kad›nlar komisyonu’
geziler ve kurslar düzenliyor. Kad›nlar kolu, ‹ngilizce, H›zl› Okuma, NLP ve diksiyon kurslar› düzenledi. Komisyan ayr›ca aile içi iletiflim, lokman hekim
faydal› bilgiler, çocuk geliflimi ve beden dili konular›nda da üyelerine ve yak›nlar›na yönelik seminerler
yap›yor. Kad›nlar Komisyonu, dernek üye ve yak›nlar›n›n komisyonun düzenledie¤i etkinliklere daha
çok ilgi göstermelerini bekliyor.

O
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Dünya pazarlar›na
OSB’den yak›n takip

Murat KUfi / Kalite & Marka
man›-Marka Vekili&Patent Vekili
Yönetim&D›fl Ticaret Dan›flflm
muratkus@inovatekno.com
0.312.386 13 41–42

Her fleyden
önce plan!

Ostimli KOB‹’ler bu y›l›n ikinci yar›s›nda OSB’nin öncülü¤ündeki
organizasyonlarla Balkanlar ve Ortado¤u’dan Çin’e uzanan
hattaki tüm önemli fuarlarda boy gösterecek.

N

stim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü
2006 y›l› ikinci yar›s›nda bölge firmalar›n›n
ulusal ve uluslararas› fuarlarda yer almas›n› veya bu fuarlar› izleyebilmesini sa¤layacak kat›l›m ve ifl gezisi düzenlemeye devam edecek.
Ostim’in y›l›n ikinci yar›s›nda daha çok d›fl pazar a¤›rl›kl› gerçekleflecek olan fuar kat›l›mlar›
s›ras› ile ‹stanbul TATEF, Bulgaristan Filibe, Çin,
Dubai, ‹stanbul (MÜS‹AD), Sudan (HARTUM),
Plast Avrasya (‹stanbul) fuar›na kat›l›mc› olacak,
ya da bu fuarlara ifl gezisi düzenleyecek.

O

OSB’nin Fuar Kat›l›m Etkinlikleri Ve
kin Bilgiler fi
fiö
öyle:
Fuarlara ‹liflflk
F‹L‹BE, Bulgaristan, 25-30 Eylül
25-30 Eylül 2006 tarihleri aras›nda Bulgaristan’›n Filibe flehrinde düzenlenecek olan FilibeSonbahar Uluslararas› Teknik Fuar›na (PlovdivInternational Technical Fair) Orta Anadolu ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i Makine ve Aksamlar› Sektörü’nde ‘partner ülke’ olarak Milli
Kat›l›m Organizasyonu gerçeklefltirecek. Bölge
müdürlü¤ünün fuara standl› kat›l›m gerçeklefltirilece¤i, otobüs organizasyonu yap›larak fuar›n
ve bölgenin tan›nmas›n›n sa¤lanaca¤› belirtildi.
‹HRAÇ MALLARI FUARI, Çin, 15-23 Ekim
1957 y›l›ndan bu yana y›lda 2 kez düzenlenmekte olan Çin ‹hraç Mallar› Fuar› 150 binden
fazla çeflitte ürün sergilemekte ve her dönem için
fuar›n ticaret hacmi yaklafl›k 15 milyar dolar› buluyor. Fuar Ç‹N’ in GUANGZHOU flehrinde düzenlenmektedir. KOB‹’lerin fuar› gezebilmeleri
için ifl gezisi organize edilecek.
BIG 5-Dubai, 27 Ekim-1 Kas›m
Dubai World Trade Center’da düzenlenen The
BIG 5 SHOW 2005-‹nflaat, Su Teknolojileri ve
Çevre, Cam ve Metal, Havaland›rma ve So¤utma, Temizlik ve Bak›m Fuar›'n›n Türkiye milli
kat›l›m›, ‹MM‹B-‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri organizasyonunda ve ‹GEME
koordinasyonunda gerçeklefltiriliyor.
B.A.E. d›fl›nda, fuara en çok firma ile ifltirak
eden ülkeler ‹talya, Almanya ve Çin olurken,
Türkiye'den kat›l›m, münferit kat›l›mc›larla bir-

likte 55 firma olarak gerçekleflmifl. Firmalar›n
pazar› yak›ndan görüp izlemelerini sa¤lamay›
hedefleyen Ostim, fuara ifl gezisi düzenleyecek.
MÜS‹AD– ‹stanbul 23-28 Kas›m
‹lk düzenlendi¤inde rekor ziyaretçi say›s› ile
gerçekleflen MÜS‹AD Uluslararas› Fuar›’n›n ikincisi 23-26 Kas›m 2006 tarihlerinde CNR Expo
Center Fuar Merkezi’nde yap›lacakt›r. Fuar›,
2500 MÜS‹AD üyesi ile 60 ayr› ülkeden 1500 yabanc› sanayici-ifladam›, konuk Baflbakanlar, Bakanlar, Yurtd›fl›ndan Konuk Bakanlarla birlikte
yaklafl›k 170 bin kiflinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ostim’in standl› kat›laca¤› MÜS‹AD Fuar›’nda bölgede bulunan KOB‹’lerimiz tan›t›m›
yap›lacak ve sanayicilerimiz fuar› gezebilmesi
için otobüs organizasyonu düzenlenecektir.
HARTUM, Sudan, 16-20 Kas›m
1. ENDÜSTR‹ TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI, 16- 20
KASIM 2006 tarihleri aras›nda Uluslar aras› Fuar
Merkezi Burri-Hartum’da düzenlenecek. Konular›n›n 10 bafll›kta topland›¤› fuarda bir çok sanayicinin gelmesi beklenmektedir. Alan sat›fllar›n›n
devam etti¤i fuarla ilgili olarak Sudan Büyükelçili¤i ile görüflülmektedir. Ostim OSB fuara ifl gezisi düzenleyecek.
PLAST AVRASYA, ‹stanbul, 29 Kas›m3 Aral›k
Tüyap Fuarc›l›k taraf›ndan 29 Kas›m-03Aral›k
tarihleri aras›nda ‹stanbul Tüyap Beylikdüzü’
nde PLAST AVRASYA 2006 fuar› Plastik Makine
ve Malzemeleri, Kal›p, Plastik ürünleri ve Hammaddeleri, Plastik Ambalaj Teknolojisi, Kauçuk
Teknolojisi ve Ürünleri, Hidrolik ve Pnömatik
ekipmanlar› konular›nda organize edilecektir.
Fuara sanayicilerle birlikte 150 metrekarelik
alanda ortak kat›l›m yap›l›rken, otobüs organizasyonu da düzenlenecek.
Fuarlara firma olarak kat›lmak isteyen ya da
gezi organizasyonlar› ile ilgilenenlerin ayr›nt›l›
bilgileri Ostim OSB halkla iliflkiler biriminden
alabilecekleri belirtildi.
Baflvuru: 0 312 385 74 84
0 312 354 94 93 faks
derya@ostim.com.tr

uh Peygamber, gemisini yapmaya bafllad›¤› zaman daha
ya¤mur bafllamam›flt›." GENERAL FEATURES CORP

Ne çok konuflulur oldu, yaz›l›r oldu marka.Sevinsek mi,üzülsek
mi bilemiyorum.Ses sanatç›lar›m›z›n otorite(!) olarak kat›ld›¤›
konferanslarda anlat›lan marka…Di¤er tarafta tam anlam›yla konuflamad›¤›m›z, tart›flamad›¤›m›z marka…Örne¤in hayati öneme
haiz tar›m sektöründe neredeyse varl›¤›ndan hiç haberdar olamad›¤›m›z marka….Bir çok yerde, bir çok flekilde anlat›lan/alg›lanan marka…Nedir? Ne de¤ildir?
Bir s›nai mülkiyet hakk› olan marka ilgili kararnamede anlam
buldu¤u üzere “iflletmelerin mal ve/veya hizmetlerini di¤er iflletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ay›rt etmesi kofluluyla kifli
adlar› dahil, sözcükler,flekiller,harfler,say›lar veya iflaretlerdir.”
Dolay›s›yla markan›n “ürün veya hizmetlerin isim tescili olarak alg›lanmas›, yanl›fl olmasa bile eksik ve marka olgusunun bütünüyle örtüflmeyecek bir bak›fl aç›s›d›r.Üretilen mal ve hizmetlerde bir
farkl›l›k oluflturulam›yorsa,standartlaflma sa¤lanam›yorsa marka;isim veya logo tescilinden ibaret kalacakt›r.Bu haliyle de büyük bir eksiklik söz konusu olacakt›r.
Bu gün gerek ülkemizde gerekse di¤er ülkelerde tüketici tercihleri bak›m›ndan ürün ve hizmet güvenilirli¤inin ön plana ç›kmas› “kalite” olgusunu vazgeçilemez noktaya getirmifltir.Kalite olgusunun vazgeçilemez bir konuma gelmesi,ürün ve ambalaj›n asgari yeterlili¤e sahip oldu¤unun iflaretlenmesi mecburiyetini do¤urmaktad›r.Dolay›s›yla marka oluflturma konusunda ç›k›fl noktas› “kalite” ve “kalitenin belgelendirmesi” olmal›d›r.
Ülkemizde belgelendirme konusunda yaflanan disiplinsizlik
marka olgusuna ayr› bir önem yüklemektedir.Nihai tüketiciler nazar›nda “üretici beyanlar›” daha çok itibar görebilmektedir.Bu yönüyle marka,sadece ürün ve hizmetlerin de¤il,iflletmenin bütün
olarak kurumsal kimli¤inin de¤erlendirilmesinde kilit bir rol oynamaktad›r.Bu noktada markan›n üretim ve pazarlama sürecinin
bir unsuru olarak en fazla katma de¤er yaratan,sahibine maliyet
avantaj› ile kapat›lmas› mümkün olmayan bir rekabet marj› oluflturan bir olgu olmas› sebebiyle;bir ticari de¤er oldu¤u ve mutlaka
markan›n üzerindeki mülkiyetin tescili anlam›na gelen “marka
tescili” ile belgelenmesi gerekti¤ine dikkat çekmek istiyorum.Her
markan›n tüketici/al›c› aç›s›ndan bir kalite anlay›fl›n›/seviyesini,mal›n fiziki özellikleri ve üretim sürecine iliflkin standartlaflmay› içerdi¤inin önemle de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.Bu yönleriyle marka; uzun ve zahmetli u¤rafllar neticesinde
sa¤lanan kazan›mlar› korurken, iflletmelerimizin kurumsallaflma
ve büyüme aflamalar›na büyük katk›lar sa¤lamaktad›r.
- Daha h›zl› büyüme
- Daha fazla istihdam
- Yüksek rekabet gücü
- Yüksek gelir sa¤lanmas›nda
marka kilit rol oynamaktad›r.
Uluslararas› ticarette ve iç ticarette arzu edilen sonuçlar›n al›nmas›nda muhakkak ki en önemli unsur markalaflmad›r. ‹novasyon,standartlaflma,kalite,yeterlilik,lokalleflme ve ihtisaslaflma olgular› bir bütün olarak marka ile vücut bulmal›d›r.‹flletmelerimiz
, markalaflma sürecinde Madrid Protokolünün getirdi¤i yeni flartlar› dikkatle de¤erlendirmeli ve süreci yak›ndan takip etmelidir.Marka oluflturma gayretleri sürdürülürken bahse konu protokolün getirdi¤i yeni rekabet flartlar›na göre tedbir al›nmal›d›r.Yurt
içinde tescilli markalar›n,yabanc› iflletmelerin markalar›yla benzerlik teflkil etmesi durumunda marka tescillerinin iptal edilmesi
ihtimal dahilindedir.Bu nedenle yurt içi marka tescillerinin uluslararas› tescile dönüfltürülmesi ve yurt içi fuarlarda, özellikle de
uluslararas› fuarlarda markalar›n tan›t›mlar›n›n yap›larak markan›n “tan›n›rl›¤›n›n” sa¤lanmas› özel önem tafl›yan konulard›r.Bu
sürecin afl›lmas›nda Para Kredi Koordinasyon Kurulunun “Yurt
D›fl›nda Ofis-Ma¤aza Açma, ‹flletme ve Marka Tan›t›m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Tebli¤” ve “Türk Ürünlerinin Yurtd›fl›nda Markalaflmas› ve Türk Mal› ‹maj›n›n Yerlefltirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi hakk›nda tebli¤” ile verilen devlet teflviklerinin önemli bir imkan oldu¤unu ve Trakya bölgemizdeki yat›r›mc›lar›m›z›n/ tacirlerimizin bu teflviklerde öncelikli
hedef kitle olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
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TEMES‹ST ‹ç Anadolu için Ostim’i seçti
emesist Depo ve Raf Sistemleri, ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü Ankara sanayinin merkezi OST‹M’de flube açt›. Firma
Ankara'n›n ve çevre illerin raf ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere, Türkiye’de ilk ve tek 24
metre uzunlu¤undaki elektrostatik toz boya
için tesis kurdu.
1986 den günümüze malzeme sevk ve depolama alan›nda faaliyet gösteren iflletme,
20 y›ld›r iflletmelerin depolama ve lojistik
alan›nda ortaya ç›kan ihtiyaç ve taleplerine
etkin ve uygulanabilir çözümler sunuyor.
Temesist Genel Koordinatörü Saniye Kurt,
müflterilerinin ihtiyaç ve isteklerinin ortaya
ç›kt›¤› her koflul ve ortamda, bu talepleri
karfl›lamak amac›yla genifl bir ürün yelpazesine sahip olduklar›n›, ürünleri aras›nda a¤›r
yük raflar› (s›rt s›rta raflar), yüksek irtifai
raflar, hafif ve orta a¤›rl›ktaki ürünler için
raflar, ask›l› raflar, Kablo Tafl›ma Raflar›,
konsol kollu raflar bulundu¤unu söyledi.
Firman›n dayand›¤› temel ilkeler ise; çal›flanlar›n ortak kat›l›m› ve çabalar› ile sürek-

T

li geliflme anlay›fl› içinde ürünlerini müflteri
istekleri do¤rultusunda imal etmek, uluslar
aras› kalite standartlar›na uygun kaynaklar›
oluflturmak, en ekonomik çözümleri üretmek, taahhüt edilen teslim süresi dahilinde
teslimat› gerçeklefltirmek, kalite sistem flartlar›na uyarak sürekli iyileflme ve geliflme çal›flmalar› yapmak ve bu amaçla sektörde
meydana gelen teknolojik yenilikleri takip
etmek, müflterilerine en do¤ru tasar›mlar›
oluflturmak olarak s›ralad›.
Genel Koordinatör Kurt, ISO9001:2000
Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak üretim yapt›klar›n› belirterek, “Ankara’ya flube
açmam›z›n nedeni, ‹ç Anadolu illerinden gelen taleplere daha k›sa zamanda ulaflmak istiyoruz.
O nedenle Ostim, Ankara’n›n gözde sanayi sitesini seçtik. Ostim’in markalaflmas›n›n
da firmam›za katk›da bulunabilir. Gelece¤e
yönelik olarak ›se Anakara’dan sonra ‹zmir
ve Adana bölge müdürlükleri açmak olacak”
dedi.
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YURT ‹Ç‹ FUARLAR
n
n
n
n

: 07-10.09.2006
TAR‹H
: Zemin Kaplama Malzemeleri Sektör Fuar› – Hal›,
KONU
Parke, Seramik v.b. Tüm Zemin Kaplamalar›
YER
: Dünya Ticaret Merkezi- ‹stanbul
DÜZENLEYEN: Marka Fuarc›l›k Ltd.fiti.

n
n
n

TAR‹H
: 07-10.09.2006
KONU
: Ankoto 2006 Ankara Ticari Araçlar ,
Otomobil Yan Sanayi ve Motosiklet
YER
: Atatürk Kültür Merkezi
1 Nolu Alan - Ankara
DÜZENLEYEN: Forza Fuarc›l›k ve Organizasyon Hizmetleri A.fi.
: 312 419 19 32
‹LET‹fi‹M

n
n
n
n

TAR‹H
: 09-17.09.2006
: MODEF- Mobilya ve Dekorasyon
KONU
YER
: Kültürpark Fuar Alan›- ‹negöl
DÜZENLEYEN : Modef Fuarc›l›k Tic. Ltd. fiti

n
n
n
n
n

TAR‹H
: 12-17.09.2006
KONU
: TATEF 2006- Metal ‹flleme ve Teknolojileri
YER
: CNR Expo Fuar Merkezi – ‹stanbul
DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
‹LET‹fi‹M
: 212 465 74 74

n
n

: 14-17.09.2006
TAR‹H
: Uluslararas› Yap› 2006 Ankara Fuar›- Uluslararas› Yap›,
KONU
‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri
: ANFA Alt›npark Fuar Merkezi-ANKARA
YER
DÜZENLEYEN: Yap› - Endüstri Merkezi A.fi.
: 212 219 39 39
‹LET‹fi‹M

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

TAR‹H
: 19-24.09.2006
KONU
: Konya Otoshow 2006 Otomobil, Ticari Araçlar, Bisiklet,
Motosiklet ve Aksesuarlar
: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi-KONYA
YER
DÜZENLEYEN: Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
‹LET‹fi‹M
: (332) 345 29 30
TAR‹H
: 20-24.09.2006
KONU
: Boot ‹stanbul / Sonbahar 10.‹stanbul Motorlu ve Yelkenli
Deniz Araçlar›, Ekipmanlar, Aksesuarlar ve Su Sporlar›
YER
: Ataköy Marina - ‹stanbul
DÜZENLEYEN: Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
‹LET‹fi‹M
: (212) 886 68 43

n
n
n

TAR‹H
: 21-24.09.2006
KONU
: Gapbiliflim 4. Bilgisayar ve ‹letiflim Teknolojileri - Bilgisayar
ve ‹letiflim Teknolojileri
YER
: M 1 Tepe Gaziantep Sanayi Odas› Fuar Merkezi - GAZ‹ANTEP
DÜZENLEYEN: Akort Tan›t›m Organizasyon ve Fuarc›l›k Ltd. fiti.
‹LET‹fi‹M : 342 220 32 12

n
n
n
n
n

TAR‹H
: 12-15.10.2006
KONU
: 1. A¤aç ‹flleme Makinalar› ve A¤aç Teknolojileri
YER
: Atatürk Kültür Merkezi
1 Nolu Alan – ANKARA
DÜZENLEYEN : ‹nfo Uluslararas› Fuar Tan. Org. A.fi.
‹LET‹fi‹M
: 312 384 48 16

n
n

‹lker Ak›no¤lu
Yönetim Uzman›
akinoglu2000@yahoo.com

De¤iflimi
fark etmek
l "Sesli filmlere yaln›zca alt›
ay tan›yorum."
Charlie Chaplin 1931'de kendisiyle yap›lan röportajda böyle demiflti. 1940'da ilk sesli filmini çekmek zorunda
kald›.
Peki; "‹nsanlar›n evlerinde bilgisayar istemeleri
için bir sebep
yok."
diyen Ken
Olson'nun Digital Equipment'in kurucusu ve baflkan› ( 1977) oldu¤unu biliyor
musunuz ? Ya
bu flirketin daha sonra karfl›laflt›¤› sorunlar› ?
"De¤iflimi anlamamak" gibi bir
sorun olabilir mi?
Gerek bizim hayat›m›zda, gerekse yönetti¤imiz ifllerde "de¤iflimi anlamak" son derece önemlidir.Önce rüzgar ç›kar, onu bir tayfun izler, dalgalar yükselir ve çalkant›lar öldürücü dalgalara dönüflür. De¤iflimi her fley de¤ifltikten sonra anlamak bir fley ifade
etmiyor. Önlem alma veya de¤iflimden yararlanma f›rsat›n› kaç›rm›fl oluyorsunuz. De¤iflimi ilk
hafif rüzgarda hissetmek gerekiyor.
De¤iflimi fark etmek?
Bir hikaye var.
Bilirsiniz, ormandaki yaflam ile
ilgili . Yavafl olan avlan›r, o nedenle Ceylan yakalanmamak için
bir önceki Ceylandan daha h›zl›
olmak zorundad›r. Aslan da Ceylandaki bu geliflmeye göre aç kalmamak için daha h›zl› olmak zorundad›r. Yani sonuçta , sistem
birlikte bir üst , daha h›zl› seviyeye ç›kar. Strateji kitaplar›nda birlikte geliflme diye bu olay yorumlan›r. Strateji konusunda tabiattan sonuç ç›karmakla ilgili bir
yaklafl›m vard›r. Var ama, do¤ru
gözlem olmazsa do¤ru sonuç ç›kar m›?
Hiç uçan Ceylan gördünüz
mü? Ya da Aslan ?
Ben görmedim. Oysa teoriye
göre, bu ikisinin de flimdiye çoktan uçmalar› gerekirdi.
Asl›nda ne Ceylan önceki Ceylanlardan daha h›zl›, ne de Aslan.
Hiçbiri, nas›l daha h›zl› koflar›m
diye antrenman yapm›yor. De¤iflen h›zlar› de¤il. Avlanan da en
yavafllar› de¤il.
Avlanan, de¤iflimi fark etmeyenler, tepkide yavafl kalanlar.
Güneydo¤u Asya'da yaflayan
bir çekirge türü olan ve "gezgin
bir yapra¤a" benzeyen Phyllium
celebicum'un farkl› bir savunma
yolu vard›r. Kamuflaj için sadece
yapraklar›n biçimini ve rengini
de¤il, hareketini de taklit eder.
Üstünde oturdu¤u dal silkelense ,

bir yaprak gibi sa¤a sola sal›n›r ve
çevredeki bitki örtüsünden pek
ay›rt edilemez. Sorun de¤iflimi alg›lay›p, kamuflaj zaman›n› iyi
ayarlamak.

Antilop ve at gibi hayvanlar
düflmanlar›ndan kaçarak kurtulmaya çal›fl›rlar.
Maymunlar, tavflanlar, kurba¤alar ve çekirgeler de s›çrayarak
kendilerini emniyete almaya çal›fl›rlar.Pireler 1.5 mm. olan boylar›n›n 100 kat›na kadar s›çrayabilirler. Ama geç s›çrarlarsa bu kabiliyet bir ifle yaramaz. Yani zamanlama, bunun için de fark etme önem tafl›yor.
De¤iflim sinyallerini alg›lamak.!
Bireysel al›flkanl›klar›m›zdan
kurumsal yap›lar›m›za kadar her
fleyin çok h›zl› de¤iflti¤i bir ça¤da
yafl›yoruz. Gerekli çal›flmalar yap›lmazsa bu süreç birey ve kurumlar›, hatta devletleri yok edecek güçtedir. Buna ra¤men, içinde bulundu¤umuz ortamdaki de¤iflimleri alg›lamak hep daha zordur. Hafllanan kurba¤a olay›ndaki
gibi. Y›llar›n geçti¤ini aynaya
baksan›z da fark etmezsiniz. Ne
zaman eski bir arkadafla rastlarsan›z veya foto¤raf albümünü kar›flt›r›rsan›z
De¤iflimi görürsüz.
Yönetimde de önemli olan de¤iflim sinyallerini alg›lamakt›r.
De¤ifltirilmesi gereken sistemin
verdi¤i sinyaller baflta zay›fl›k belirtileridir. Yani iflleri yaparken
zorland›¤›n›z noktalar ço¤almaya
bafllar. Yöneticiler bu zorlanmay›
çevre flartlar›na ba¤lama
e¤ilimine girerler. Eskiden
baflar›l› olduklar› tarz neden flimdi sorun olsun ki?
Böylece karfl›laflt›¤› sorunlara
hâlâ eski çözümleri denemeye ve
bir sonuç alaca¤›na inanmaya
devam ederler. Böyle bir durumda sistemin yeni çevre flartlar›na
uyum sa¤lamas› veya kar-fl›laflt›¤›
bir soruna yeni bir çözüm bulmas› rastlant›lara ba¤-l› oluyor.
Ama gittikçe ifller daha kar›fl›k
hale gelir, kazanç düfler, zarar
bafllar. Sonra kaç›n›lmaz soru
gelir:
-Biz, nerede hata yapt›k, oysa
eskisi gibi çal›fl›yorduk, eskiden
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