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Abdullah ÇÖRTÜ

K›s›r döngüden
üretken döngüye 

geçelim mi?

n 2’de

Nermin ARMAN

Baflar› için iletiflim

n 7’de

fiefik ÇALIfiKAN 

Ülkemizde mali kriz 
ç›kma potansiyeli

nedir?

n 8’de

Ümit GÜÇLÜ

GOOGLE…

n 11’de

BBugüne kadar devlet teflvikle-
ri, sadece Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Küçük ve Orta Öl-

çekli Sanayi Gelifltirme ve Destek-
leme ‹daresi Baflkanl›¤›  (KOS-
GEB) arac›l›¤›yla al›n›yordu. Bun-
dan sonra ise firmalar, marka ya-
ratma teflviki için KOSGEB'in, üre-
time dayal› yat›r›mlar için ise
TOBB'un kap›s›n› çalacak.
TOBB’un verece¤i teflvikler yat›r›-
ma dayal› olaca¤› için miktarlar da
yüksek tutuldu. TOBB, KOB‹'lere
200 bin YTL ile 8 milyon YTL ara-
s›nda yat›r›m teflviki verecek. 

Teflvik vermeye yetkili odalar-
dan biri olan Kayseri Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
Boydak, "KOB‹'ler bundan böyle
faaliyet gösterdikleri illerdeki sa-
nayi odalar›ndan teflvik alabilecek.
KOB‹'ler daha h›zl› ve verimli tefl-
vik alma imkân›na kavufltu" dedi.

Adana Sanayi Odas› Baflkan›
Ümit Özgümüfl de "Ankara'daki
memur burada kimin ne ihtiyac›
var bilemez. Ama biz tüm firmala-
r›m›z› yak›ndan tan›yoruz. KO-
B‹'ler için büyük bir f›rsat do¤du"
diye konufltu.

Karar 10 A¤ustos'ta 
yay›mland› 

TOBB'a teflvik verme yetkisi ta-
n›nd›¤›na iliflkin karar 10 A¤us-
tos'ta Resmi Gazete'te yay›mland›.
Yeni uygulaman›n bürokrasi yü-
zünden teflvik alamayan KOB‹'ler
için önemli bir geliflme oldu¤una
dikkat çekiliyor.  

Yerel teflvik uygulamas›n›n bir
bafllang›c› olarak de¤erlendirilen
bu karar, imalat ve tar›msal sanayi
sektörlerindeki yat›r›mlar için “ya-
t›r›m teflvik belgesi” müracaatlar›-
n› kaps›yor. Firmalar yat›r›mlar›
için 10 farkl› kategoride teflvik im-
kân›ndan yararlanabilecek. Ancak
bu kategoriler önümüzdeki gün-
lerde netleflecek. Bu arada yap›l-
m›fl yat›r›mlara sa¤lanacak teflvik
unsurlar› aras›nda Gümrük Vergisi
ve Toplu Konut Fonu ‹stisnas›, Kat-
ma De¤er Vergisi ‹stisnas› ve KOB‹
Kapsam› Yat›r›mlar ‹çin Faiz Des-
te¤i de bulunuyor. Ar-Ge yat›r›m-
lar›, çevre yat›r›mlar›, yabanc› ser-
mayeli flirketlerce yap›lacak yat›-
r›mlar, imalat ve tar›msal sanayi
sektörleri d›fl›nda kalan yat›r›mlar
ve 8 milyon YTL’nin üzerindeki ya-
t›r›mlar için yine do¤rudan Hazine
Müsteflarl›¤›'na baflvuru yap›lacak.  

KOB‹'lerin halen en büyük des-
tekçisi durumunda olan KOSGEB,
KOB‹ desteklerine devam ediyor.
Ancak KOSGEB'in parasal teflvik-
lerden uzaklaflt›r›l›p, daha çok da-
n›flmanl›k hizmeti vermesi uzun
zamand›r hükümetin planlar› ara-
s›nda yer al›yor.

KOB‹'lerin ifli kolaylaflt› 

AK Parti hükümetinin seçim ön-
cesi vaatleri aras›nda yer alan sek-
törel ve bölgesel teflvik vaadi aç›-
s›ndan da yap›lan de¤ifliklik büyük
önem tafl›yor. ‹lk kez do¤rudan
teflvik verme hakk› kazanan oda-
lar, bu sayede sektörel ve bölgesel
teflvik politikalar›n›n içinde aktif

Yat›r›m teflviklerini TOBB verecek

rol üstlenebilecek. Adana Sanayi Oda-
s› Baflkan› Ümit Özgümüfl, odalara ta-
n›nan yetki ile KOB‹ niteli¤indeki fir-
malar›n çok kolay teflvik alabilece¤ini
belirtti. Özgümüfl, "Odalar›n teflvikteki
rolü artt›. Zaten böyle olmas› gereki-
yordu. Ankara'daki memur burada ki-
min ne ihtiyac› var bilemez. Ama biz
tüm firmalar›m›z› yak›ndan tan›yoruz.
Ayr›ca teflvik almayan isteyen KOB‹'le-
rimiz baz› iflgüzarlar›n eline düflüyor-
du. KOB‹'lerin karfl›s›na 'Biz size bu
konuda dan›flmanl›k yapal›m' diyen
firmalar ç›k›yordu. Dan›flmanl›k ad›
alt›nda KOB‹'leri doland›r›yordu. fiim-
di KOB‹'ler hiçbir sorun yaflamadan
hak etti¤i kadar teflvike kavuflacak.
Teflviklerde yerel yönetimlere ve özel-
likle de sanayi odalar›na verilen yetki-
ler daha da artmal›" dedi.

Kayseri Sanayi Odas› Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mustafa Boydak ise
TOBB'un teflvik politikalar›nda söz
hakk›n›n art›r›lmas› gerekti¤ini belir-
terek "KOB‹'lerin, faaliyet gösterdikleri
illerdeki sanayi odalar›nca teflvik bel-
gesine ba¤lanarak, devlet desteklerin-
den yararlanabilmeleri sa¤lanm›fl ol-
du. Konu bu aç›dan çok büyük önem
arz ediyor. Sanayi odalar›n›n önünde-

ki engeller kald›r›lm›fl oldu ve KOB‹'ler
daha h›zl› ve verimli teflvik alma imkâ-
n›na kavufltu" diye konufltu.

TÜRK‹YE Odalar ve Borsalar BirliÛi (TOBB), yat›r›mc›lar›n yeni tefl-
vik adresi olacak. TOBB'a baÛl› 11 sanayi odas›na küçük ve orta
boy iflletmeye (KOB‹) yat›r›m teflviki verme yetkisi tan›nd›.

KOB‹'ler odalardan
nas›l destek alacak?

n Öncelikle ba¤l› olduklar› oda-
lara giderek form dolduracak. 

n Herhangi bir vergi borcu olma-
d›¤›n› ispatlayacak. 

n Yapt›¤› veya yapaca¤› yat›r›m
tutar›n› sanayi odas›na bildirecek. 

n Oda, de¤erlendirmeden sonra
firmaya uygun teflvik belgesini vere-
cek. 

Hangi odalar 
teflvik verecek

Adana Sanayi Odas›, Ankara Sa-
nayi Odas›, Bal›kesir Sanayi Odas›,
Denizli Sanayi Odas›, Ege Bölgesi
Sanayi Odas›, Eskiflehir Sanayi Oda-
s›, Gaziantep Sanayi Odas›, ‹stanbul
Sanayi Odas›, Kayseri Sanayi Odas›,
Kocaeli Sanayi Odas›, Konya Sanayi
Odas›.                    (Kaynak, Referans.)

Atila ÇINAR

n 16’da

‹novasyon 
öyküleri-III
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AAK Parti Kayseri Milletvekili Ab-
dullah Gül, 28 A¤ustos’ta yap›-
lan oylamada Türkiye Cumhuri-

yeti'nin 11. Cumhurbaflkan› seçildi.
Gül’ün seçilifli ifl dünyas›nda da olum-
lu karfl›land›. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hi-

sarc›kl›o¤lu, ifl dünyas› olarak, daha
güçlü hale gelebilmek için, Cumhur-
baflkan›n›n önümüzdeki dönemde
yurt d›fl› temaslar›nda ekonomik ba-
cak olmas›n› beklediklerini ifade etti. 

Hisarc›kl›o¤lu flöyle dedi: “Dünya
ayn› dünya, dünya büyümedi. O za-
man dünyadaki ülkeler mevcut pasta-
daki paylar›n› büyütüyorlar. Bizim de
mevcut ekonomik pastadaki pay›m›z›
büyütüyor olmam›z laz›m. Bugün
dünyan›n ticaretinden alm›fl oldu¤u-
muz pay % 1. Biz bunu art›r›rsak an-
cak o zaman ülkemizin refah pay›n›
art›rabilece¤iz, ancak o zaman insan-
lar›m›z›n refah›n›, zenginli¤ini art›ra-
biliriz, ancak o zaman insanlar›n iflsiz-
li¤ine çözüm bulabiliriz. Bunu da ya-
pabilmek için içeriye de¤il dünyaya
mal sat›yor olman›z laz›m, dünyayla
al›flverifl içinde olman›z laz›m. Çünkü
içerideki tüketim belli, e¤er dünyaya
satamazsan›z mümkün de¤il. O za-
man birinci gündemimize bütün ülke-
lerin, geliflmifl ülkelerin yapt›¤› gibi
esas ana merkezlerine, odaklar›na
ekonomiyi oturtturmak durumunda,
ekonomiyi d›fla açmak durumunda.
Bu aç›dan da bakt›¤›m›z zaman, inflal-
lah Say›n Gül de Cumhurbaflkanl›¤›
döneminde gerek Say›n Özal, gerek
Say›n Demirel’in cumhurbaflkanl›¤›
dönemlerindeki yurt d›fl›na aç›l›mla-
r›n daha iyisini yaflayaca¤›m›z inanc›
içindeyim.”

‹fl dünyas› Gül’le d›fla aç›lacak

BBu kadar yo¤un ve karmafl›k
gündem acaba baflka hangi
ülkede yaflanmaktad›r? Belki

birçok ülkenin gündemi yo¤undur
ama bizimki hem yo¤un hem de
karmafl›k. Her gün yeni bir tart›flma
konusu ç›k›yor. Tart›flmalar da ge-
nellikle flah›slar›n ve olaylar›n etra-
f›nda flekilleniyor. Yani sonuç ala-
m›yoruz. Mevcut konuyu halledip
yeni bir tart›flma konusuna geçemi-
yoruz. Bilakis eski tart›flma konu-
muz çözülmedi¤i gibi daha da kar-
mafl›k hale geldikten sonra ilk f›r-
satta yeniden bu eski konuyu gün-
demimize almak üzere yeni bir ko-
nuya geçiyoruz. 

Asl›nda siyasetçilerimiz, devlet
adamlar›m›z ve bas›n yay›n organla-
r›m›z için bu yo¤un gündemi yönet-
mek, beyanatlar vermek, yaz›lar
yazmak, yo¤unlu¤u azaltmak ya da
art›rmak son derece do¤al, çünkü
onlar bu ifl için varlar. Yani onlar›n
var olma sebepleri ülkenin siyasi
gündemiyle ilgilenmek. Onlar›n ifli
bu oldu¤u için de ellerinde bizde ol-
mayan veriler, bilgiler ve belgeler
vard›r mutlaka... Belki onlar sahne-
nin arka plan›n› da görüyorlard›r.
Çevreme bakt›¤›mda KOB‹ sahibi
olan birçok arkadafl›m›n gündemi-
nin siyasi konular oldu¤unu görüyo-
rum. Kendi kendime düflünüyorum:
acaba bir KOB‹ sahibi neden bu ka-
dar siyasi gündemle meflgul olur?

Do¤al olarak konuflma ve tart›fl-
ma beynimizin bir fonksiyonu…
Düflüncelerimiz gündemimizi olufl-
tururken gündemimizdeki konular
da düflüncemizi yap›land›r›yor. Üze-
rimize vazife olmayan konular› ha-

yat›m›z›n ana unsuru haline getirdi-
¤imizde, hayat›m›z›n ana unsuru
olan konular› ihmal etmemiz kaç›-
n›lmaz hale gelmektedir. Bu süreç
bizi somut ifllerle u¤raflmayan, so-
nuç almaya odaklanmayan, taraf
olmakla yetinen kiflilikler haline ge-
tiriyor. Biraz da heyecanl› bir psiko-
lojiye sahip olanlar için Türk siyasi
hayat› hiç sa¤l›kl› de¤il. Yani k›s›r-
laflt›r›c› bir döngü ile karfl› karfl›ya-
y›z.

K›s›r döngünün tam tersi üretken
bir döngü olsa gerek… Üretim ül-
kenin katma de¤erini ve gelirini ar-
t›rmak anlam›na gelmektedir. Çün-
kü üretimi gerçeklefltiren faktörler,
oluflan katma de¤eri paylaflacak, bu
da gelir art›fl›n› sa¤layacakt›r. Geli-
rin artmas› da yat›r›m ve üretim ka-
pasitesini art›racakt›r. Bu döngü ifl-
sizli¤i azaltan, refah düzeyini art›ran
bir döngüdür. Bu üretken döngüye
bir de ihracata yönelik bir üretim
kabiliyetini katt›¤›m›z zaman döngü
daha da h›zlanarak toplumsal kal-
k›nmaya katk›da bulunacakt›r. 

Özetle Türkiye k›s›r çekiflmeler
içinde vakit harcamas›n. Çünkü
üretken olabilmek hayata bir de¤er
katar. K›saca benim önerim odur ki
gündemimizi k›s›r tart›flmalar doldu-
raca¤›na KOB‹’lerin üretkenli¤ini
art›rmak iflgal etsin. KOB‹ sahipleri-
miz k›s›r tart›flma içinde üretkenlik-
lerini kaybetmesinler. Ülkemizi yö-
netenler de KOB‹’lerimizin say›s›n›
daha nas›l art›rabiliriz, mevcut KO-
B‹’lerimizi daha nas›l büyütebiliriz
gibi gündem maddeleri ile birlikte
gündemlerini üretken hale
getirebilirler.

KOB‹’lerin penceresinden manzara...

Abdullah ÇÖRTÜ
acortu@hotmail.com

K›s›r döngüden üretken 
döngüye geçelim mi?

AAnkara Milletvekili eski ASO
Baflkan› Ça¤layan Sanayi ve
Ticaret Bakan› oldu. 2002 -

2007 59. AKP Hükümetinde ger-
çekleflmifl olan makro ekonomik
hedeflerin olumlu bir havada de-
vam edece¤ine dikkat çeken Ça¤la-
yan, “Bu olumlu hava devam ede-

cek. ‹stihdam konusunda 10 bin
dolarl›k hedef karfl›lanacak. Baflba-
kan›n haz›rlad›¤› kabine çal›flma
aç›s›ndan verimli olacak” diye ko-
nufltu.  

Bu arada Ça¤layan, eski Bakan
Ali Coflkun'dan görevi devrald›.
Coflkun, devir töreninde siyasetin
millete hizmet etmenin flerefli bir
yolu oldu¤unu söyledi. Sanayi Ba-
kanl›¤› çal›flanlar›na seslenen Cofl-
kun, ''Sizin güven, sevgi dolu ba-
k›fllar›n›z aras›nda müesseseden
ayr›lmak onur verici. Hepinize flük-
ran sunuyorum, haklar›n›z› helal
edin'' dedi. 

Bakanl›k görevini ayn› cami-
adan gelen Zafer Ça¤layan'a teslim
etmenin de kendisi için ayr› bir an-
lam› oldu¤unu ifade eden Coflkun,
Ça¤layan'›n sektörün sorunlar›n›
ve çözüm yollar›n› bildi¤ini, ancak
belki teflkilat› tan›mas›n›n biraz za-
man alaca¤›n› söyledi.

Ça¤layan, Ali Coflkun'a hizmet-
lerinden dolay› teflekkür plâketi
verdi, Coflkun da, “Bunu bakanl›¤a
b›rakmadan evime götürece¤im”
dedi. Bu arada bakanl›k çal›flanla-
r›n›n kendisine buket çiçek sunma-
s› üzerine de Coflkun, ''Buket çiçek
verilmesi güzel, eskiden istenme-
yen adamlara sepetle çiçek verilir-
di, sepetleme anlam›nda...'' fleklin-
de espri yapt›.

KOB‹’lere tan›d›k Bakan: 
Zafer Ça¤layan

MMüstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Der-
ne¤i (MÜS‹AD) Genel Baflkan› Ömer
Bolat, yeni hükümetin Türkiye’ye ve

millete hay›rl› olmas›n› temenni ederken,
art›k gündemin ekonomiye, d›fl politikaya
ve demokratikleflme reformlar›na dönmesi
gerekti¤ini kaydetti. 

Bolat, geçen dönemi “onar›m”, bu
dönemi ise “her alanda yeniden yap›lanma”
ve “at›l›m” dönemi olarak tan›mlad›. Bolat,
“60. hükümetin ana gündemi; üretim
ekonomisini merkeze alan adil, fleffaf ve
rekabetçi bir ekonominin inflas›,  öncelikleri
ise ‘Demokratikleflme - D›fla Aç›lma –
Ekonomik Refah Art›fl› ve Kamu Reformu’
olmal›d›r” dedi.

MÜS‹AD: Gündem ekonomiye,
d›fl politikaya dönmeli 
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RReel sektörü, piyasala-
r› ve paray› yönete-
cek bakanlar›m›z ye-

nilendi. Hükümet program›
okundu. Uzmanlar›m›za gö-
re program, a¤›rl›kl› olarak
bir önceki dönemde ortaya
konulan, ancak gerçekleflti-
rilemeyen hedefleri içeri-
yor. 

Yeni ‘patronlar›m›z’
enerjilerinin büyük bir k›s-
m›n› belki de 59. Hükümet
dönemindeki ekonomik uy-
gulamalardan do¤an ar›zalar› gi-
dermek için harcayacaklar.

Grafik çal›flmalarla düzeldi¤ine
inan›lan “makro-dengelere” daya-
narak “mikro-dengelerin” nas›l iyi-
leflece¤ini birlikte görece¤iz. Soru
flu: Bakal›m “güçlü ekonomiye ge-
çifl” günlerinden kurtulabilecek mi-
yiz?

Hükümet program›nda “KO-
B‹’LER” bafll›¤› alt›nda dört madde
var:  

—Küçük ve orta ölçekli iflletme-
ler ile esnaf ve sanatkâr›n ekono-
mik ve sosyal güçlenmesi için ted-
birler al›nacak. Modern teknolojiyi
takip edememeleri nedeniyle reka-
bet güçleri azalan KOB‹'lerin müfl-
terek yat›r›mlar› kümelenme yakla-

fl›m› çerçevesinde desteklenecek,
OSB yönetimlerinin kümelenmede
önemli rol üstlenmeleri sa¤lana-
cak. 

—Giriflim sermayesi, kredi ga-
rantisi gibi uygulamalar›n geliflmesi
desteklenecek, KOB‹'lerin finans-
man imkânlar›n›n çeflitlendirilmesi
sa¤lanacak. 

—Teknoloji Gelifltirme Bölgele-
rine yat›r›m kredisi faiz deste¤i
sa¤lanarak Ar-Ge çal›flmas› yapan
KOB‹'lerin say›s› art›r›lacak. 

—KOB‹ kümeleri sektörel kü-
meler halinde örgütlenmesi özen-
dirilecek.

—Giriflim sermayesi, kredi ga-
rantisi gibi uygulamalar›n geliflmesi
desteklenecek, KOB‹'lerin finans-

man imkânlar›n›n çeflitlen-
dirilmesi sa¤lanacak.
“KÜMELENME” yaklafl›m›
belki ilk kez programa al›n›-
yor; bu yüzden yeni bir pro-
je gibi duruyor. Ve OSB yö-
netimlerine bu projenin uy-
gulanmas›nda önemli roller
verilece¤i vurgusu yap›l›yor.
Kendisi de sanayici olan ve
uzun süre ASO Baflkanl›¤›
yapan Say›n Zafer Ça¤la-
yan’›n KOB‹’lerin yeni ‘Abi-
si’ oluflu umut yaratt›. O ne-

denle KOB‹’lerin gözü arkada kal-
mayacak. KOB‹’lerin bir nevi ‘kita-
b›n› yazan’ Ça¤layan’a ‘tarif’ ge-
rekmeyecektir.

‹fl dünyas› iç huzur ister. Devlet-
te kronikleflen politik spazmlar›
sevmez. Anne-Baba kavgal› olursa,
çocuklar mutsuz olur. Sanayici ve
ifladamlar›n› yak›ndan tan›rsan›z,
onlar›n ayr›m yapmadan, devlet
adam›na sayg›da kusur etmedi¤ini
görürsünüz. Onlar; “Say›n Müdü-
rüm, Say›n Valim, Say›n Bakan›m,
Say›n Komutan›m, Say›n Baflbaka-
n›m, Say›n Cumhurbaflkan›m…”
der.

Yeni dönemde “biz olal›m”;
enerjimizi-sinerjimizi ÜLKEM‹Z‹N
küresel hedeflerine ay›ral›m.  

Editörden
kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

Kemal Çeküç

Of! Take-Off

Bakanlar› bekleyen gündem özetle
flöyle:

NAZIM EKREN: Ekonominin ko-
ordinasyonundan sorumlu Baflbakan

Yard›mc›s› olarak; koordi-
nasyonu yan› s›ra BDDK,
SPK ve DPT’den sorumlu
olmas› bekleniyor. Ekono-
minin koordinasyonu ve
SPK nedeniyle uluslarara-
s› piyasalarda son dönem-
de yaflanan dalgalanmala-

r›n Türkiye’ye etkisini yak›ndan izleye-
cek. DPT nedeniyle yeni dönem bütçe
ve kamu harcamalar›nda karar meka-
nizmas›nda olacak. 

MEHMET fi‹MfiEK: Hazine’den so-
rumlu, Merkez Bankas› ile ilgili, IMF ve

Dünya Bankas› iliflkileri-
nin ba¤l› olaca¤› bakan
olarak, ilk etapta IMF ile
u¤raflacak. Alt›nc› gözden
geçirmeyi tedbir isteyerek,
büyük u¤rafllar sonunda
onaylayan IMF, 19. Stand-
By’›n son üç gözden geçir-

mesine girilirken, seçim ekonomisi ne-
deniyle f›rlayan harcamalar ve flart ko-
flulmas›na ra¤men yap›lmayan elektrik
zamm› nedeniyle sorun yaratacak.
Uluslararas› piyasalarda dalgalanmalar
sürerken, Merkez Bankas›’n›n ekim
ay›nda faiz indirmesinin beklenmesi de
gündeminde ilk s›ralarda yer tutacak.
Son iki ay d›fl›nda hedeften uzakta bu-
lunan enflasyonda y›l sonunda yüzde
4’lük hedefin tutturulmas› Merkez
Bankas› dolay›s›yla öncelikli sorumlu-
lu¤u olacak. Piyasalardaki dalgalanma-
larla birlikte, s›cak para, borçlanma tu-
tar ve faizleri de mesaisinde önemli yer
tutacak.

MURAT BAfiESG‹O⁄LU: Çal›flma
Bakanl›¤›n›n ard›ndan, çal›flanlar›n
toplu görüflme ve sözleflmelerinden so-

rumlu Devlet Bakan› ola-
rak ilk ifli, enflasyon hede-
fi kadar zam önerilen me-
mur ile toplu görüflmeyi
tamamlamak olacak. Me-
murlar, iflçiye seçim önce-
sinde yap›lan kadar zam
ve iyilefltirme istedi¤i için

bu süreç zorlu geçecek.
KÜRfiAD TÜZMEN: D›fl ticaretten

sorumlu Devlet Bakan› olarak çal›flma-
ya devam ederken, ihracatç› kanad› va-

s›tas›yla de¤erli YTL soru-
nu yaflamaya devam ede-
cek. Faiz düflüflü talep et-
meyi sürdürürken, euro-
dolar paritesi nedeniyle
normalden fazla olumlu
etki yaratan ihracat›, y›l-
sonunda 100 milyar dola-

ra ulaflt›rmaya çal›flacak. Gümrük Birli-
¤i baflta olmak üzere uluslararas› an-
laflmalar›n gere¤i olarak ithalatta do-
¤an serbesti nedeniyle ucuz ve kalitesiz
ürünlerin yurda girifli nedeniyle eleflti-
rilere muhattap olacak.

KEMAL UNAKITAN:
Seçim ekonomisiyle har-
camalar›n patlad›¤› dö-
nemde yeni bütçeyi haz›r-
layacak. Harcamalardaki
art›fllar›n telafisi, tedbir
al›nmas›, faiz d›fl› fazlan›n

tutturulmas› için bütçe üzerinde her za-
mankinden fazla çal›fl›lmas› gerekecek.
Özellefltirmeden sorumlu bakan olarak
da baflta Petkim’in sat›fl sürecinin ta-
mamlanmas› olmak üzere, ülkenin ön-
de gelen kurulufllar›n›n özellefltirmesin-
de yo¤un elefltiri almaya devam edecek.
Yeni dönemde bir türlü sat›lamayan
enerji da¤›t›m bölgelerinde yat›r›mlar
yap›ld›ktan sonra sat›fla ç›k›lmas› yine
tart›flmalara konu olacak. Vergi politi-
kalar› ve uygulamalar da bafl›n› a¤r›t-
maya devam edecek.

ZAFER ÇA⁄LAYAN: Sa-
nayi Bakan› olarak reel sek-
törün üzerindeki yüklerin
azalt›lmas› yönünde zorlu
çal›flmalar›n alt›nda kalk-
mas› gerekecek. TOBB yö-
netiminde oldu¤u dönem-
de gündeme getirdi¤i böl-

gesel asgari ücret, k›dem tazminat›n›n
kald›r›lmas› gibi konularda giriflimde
bulunup bulunmayaca¤› hem reel kesim
hem de çal›flanlar taraf›ndan izlenecek.

FARUK ÇEL‹K: Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakan›
olarak uzun y›llard›r yap›-
lamayan sosyal güvenlik
reformunun yürürlü¤e gi-
recek olmas› yo¤un çabas›-
n› gerektirecek. 

Anayasa Mahkemesi iptali do¤rul-
tusunda sistemde yap›lmas› gereken
de¤ifliklikler, bunlar›n reformun esa-
s›n› bozmamas›, reformun iflçi ve ifl-
veren kesimlerine anlat›lmas› mesa-
isinin önemli bir bölümünü alacak.
Tekstil, Telekom gibi sektörlerde de-
vam eden grev süreçlerinde arabulu-
culuk yapmas› gerekebilecek.

MEHD‹ EKER: Kurakl›¤›n da et-
kisiyle maliyetlerin yüksekli¤i soru-

nu katmerlenen tar›m
kesimini memnun etme-
si çok zor olacak. Mev-
cut destekleme sistemi
iyi yürümedi¤i için, kay-
naklar›n do¤ru da¤›t›m›
konusunda çal›flma yap-
mas› gerekecek. AB ile
müzakereler yürürken,

tar›msal nüfus azalmas› gerekti¤i
için çiftçi kesimi ile karfl› karfl›ya ge-
lecek.

H‹LM‹ GÜLER: Elektrikte arz
krizi öncelikli sorunu
olacak. Elektrik üretimi-
ni art›rmak için acil giri-
flimlerde bulunmas› ge-
rekecek. Elektri¤e zam
yap›lmamas›n›n da etki-
siyle enerji K‹T’lerinin
içine düfltü¤ü ekonomik

darbo¤azdan ç›kmak için çok u¤rafl-
mas› gerekecek. Nükleer enerji sant-
rali kurulmas›, elektrikte serbest pi-
yasa düzeninin oturtulmas› mesa-
isinde yer tutacak. Rusya’y› k›zd›r-
madan Türkiye’nin bulundu¤u böl-
gede büyük enerji projelerine dahil
olmas›, ABD’nin ambargo uygulad›¤›
‹ran ile dev enerji projelerini yafla-
ma geçirmesi; Samsun-Ceyhan, Na-
bucco gibi projeleri tamamlamas› ve
ayr›ca do¤algaz kontratlar›ndaki fi-
yat sorunlar›n› çözmesi gerekecek.

B‹NAL‹ YILDIRIM: Ulaflt›rma
Bakan› olarak, ilk etap-
ta, cep telefonunda
üçüncü nesil ihalesinde
sektör devleri ile u¤ra-
flacak. Havaalanlar›n›n
iflletmesinin özellefltir-
me çal›flmalar›n› sürdü-
recek. Havayollar›nda
rekabet döneminin ku-

rallara uygun sürdürülmesini göze-
tecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollar›n›n yenilenmesi ve eko-
nomik sorunlar›n›n çözülmesi için
çal›flacak. Karayollar› Ulaflt›rma’ya
ba¤lanaca¤› için, ‹stanbul’a üçüncü
köprü baflta olmak üzere önemli
projelerle u¤raflacak.

FARUK NAF‹Z
ÖZAK: Bay›nd›rl›k Ba-
kanl›¤›n›n en önemli bi-
rimi olan Karayollar›,
kendisinden al›naca¤›
için ifl yükü azalacak.
Daha çok afet iflleri,
deprem baflta olmak

üzere do¤al felaketlere karfl› yap›
stokunun yenilenmesi gibi konular-
da çal›flacak.

Ekonomide yeni bakanlar›
zorlu s›navlar bekliyor 

EKONOM‹ patronlar›n›n yenilendi¤i yeni hükümet döneminde,
ekonomi alan›nda bakanlar› zorlu s›navlar bekliyor. Ekonomi
alan›nda çal›flan bakanlar; tedbir isteyen IMF ile gözden geçir-
me, dalgalanma ortam›nda faiz düflüflünün yap›lmas› ve enflas-
yon hedefinin tutturulmas›, sosyal güvenlik reformunun yafla-
ma geçirilmesi, memur toplu görüflmelerinin tamamlanmas›,
bütçenin haz›rlanmas›, büyümenin sürmesi için reel sektör
üzerindeki yüklerin azalt›lmas› s›navlar›ndan geçecekler.
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ÇÇa¤layan’›n milletvekili seçilmesi ile
boflalan Ankara Sanayi Odas›
(ASO) Baflkanl›¤›na seçilen

Nurettin Özdebir, ASO’nun siya-
set üstü politikas›n›n devam ede-
ce¤ini aç›klad›.

ASO Yönetim Kurulu Baflkanl›-
¤›n›n zor ve büyük sorumluluklar
tafl›yan bir görev oldu¤unu vur-
gulayan Özdebir, “Ülkemizin bafl-
kentinde yer almas› nedeniyle ASO, ku-
ruldu¤u günden bugüne sadece Ankara
sanayinin de¤il, tüm Türkiye sanayinin
ve ekonomisinin ç›karlar›n› gözeten, so-
runlar› üzerinde düflünen ve projeler
üreten bir oda ola gelmifltir” dedi. Özde-
bir ASO sitesinde yay›nlanan bildiride
flöyle dedi: “ASO’yu ayr›cal›kl› k›lan di-

¤er bir konu da siyaset üstü konumudur.
ASO, kuruldu¤u günden bugüne tüm si-

yasi partilere ve hükümetlere ayn›
mesafede durmufl, ülke ekonomisi
ve sanayi için do¤ru gördüklerini
aç›kça ifade etmifl, bu do¤rular›
hayata geçirmeye çal›flan tüm hü-
kümetleri desteklemifl, hatal› gör-
dü¤ü karar ve uygulamalar› ise
hangi hükümetten gelirse gelsin

elefltirmifl, uyar› görevini yerine getir-
mifltir. ASO’nun bu çizgisinde bundan
sonra da bir de¤iflim olmayacakt›r. Bun-
dan önce oldu¤u gibi bundan sonra da
Ankara sanayini daha ileri noktalara gö-
türmek için birlik ve beraberlik içinde
çal›flacak, Türk ekonomisine güç kataca-
¤›z”

OSB Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü / aygul@ostim.com.tr

Aygül AYTAÇ 

YYoksa bu da kaç›r›lm›fl bir baflka
f›rsat m› olurdu? Unutmay›n, bu
yakalad›¤›n›z son f›rsat›n›z da

olabilirdi. Küreselleflen ve rekabetin
a¤›rl›¤›n› her gün daha fazla hissetti¤i-
miz mevcut düzende; büyümek, baflar-
mak, kazanmak için bazen zor kararlar
vermek bazen de radikal ad›mlar at-
mak gerekebilir. 

Art›k bu tür ad›mlar at›l›rken, ifllet-
me sahipleri tek bafl›na karar alman›n
risklerini üstlenmemek için profesyonel
yard›mlar almay› tercih ediyor ve et-
melidir de. Ostim’de bu profesyonel
yard›mlar› nereden ve nas›l alabiliriz di-
ye soran varsa; tüm bu kararlar›n›zda
ve ataca¤›n›z her ad›m›n›zda sizin yan›
bafl›n›z da bulunan ve size destek ver-
meye haz›r Ostim Dan›flmanl›k ve E¤i-
tim Merkezi’ni (ODAM) ziyaret etmeni-
zi ve hangi konularda yard›m alabilece-
¤inizi ö¤renmenizi tavsiye edebilirim.

Ostim’deki iflletmelerin öncelikle yö-
netim ve üretim sorunlar›n›n çözümü-
ne yard›mc› olmak üzere kurulan flir-
ket, KOB‹’lerin hammadde teminin-
den sat›fla kadar olan tüm süreçlerini
iyilefltirmeyi amaçl›yor. fiirket, KO-
B‹'lerin k›s›tl› kaynaklar›yla Ostim'in
güçlü kurum ve kurulufllar›n›n ortak
desteklerini birlefltirmeyi hedefliyor. 

‹flte size karar verme ve f›rsatlar› kul-
lanma konusunda güzel bir hikâye:

“Kartal türlerinden baz›lar› 70 y›la
kadar yaflamaktad›r. Ancak bu yafla
ulaflmak için, 40 yafllar›ndayken çok
ciddi ve zor bir karar› vermek zorunda-
d›r. Kartal›n yafl› 40’a dayand›¤›nda
pençeleri sertleflir, esnekli¤ini yitirir ve

bu nedenle de beslenmesini sa¤lad›¤›
avlar›n› kavray›p tutamaz duruma gelir.
Gagas› uzunlafl›r, kanatlar› yafllan›r ve
a¤›rlafl›r. Art›k kartal›n uçmas› iyice
zorlaflm›flt›r. Dolay›s›yla kartal›n burada
iki seçimden birisini yapmas› gerekir.
Ya ölümü seçecektir ya da yeniden do-
¤uflun ac›l› ve zorlu sürecini gö¤üsleye-
cektir. Bu yeniden do¤ufl süreci 150
gün kadar sürecektir. Bu yönde karar
verirse kartal bir da¤›n tepesine uçar.
Uygun yeri bulduktan sonra kartal ga-
gas›n› sert bir flekilde kayaya vurmaya
bafllar. En sonunda kartal›n gagas› ye-
rinden sökülür ve düfler. Kartal bir süre
yeni gagas›n›n ç›kmas›n› bekler. Gaga-
s› ç›kt›ktan sonra bu yeni gaga ile pen-
çelerini yerinden söker ç›kar›r. Yeni
pençeleri ç›k›nca kartal bu kez eski
kartlaflm›fl tüylerini yolmaya bafllar. 5
ay sonra kartal, kendisine 20 y›l veya
daha uzun süreli bir yaflam ba¤›fllayan
meflhur yeniden do¤ufl uçuflunu yap-
maya haz›r duruma gelir.” 

Her an iflletmelerimiz de, bir yeni-
den do¤ufl süreci yaflamak zorunda ka-
labilirler. Zafer uçuflunu sürdürmek
için, eski al›flkanl›klar›m›zdan, gelenek-
lerimizden ve ifl süreçlerimizden kurtul-
mak zorunda oldu¤umuz bir gerçek.
Ancak, yenilik ve desteklere aç›k oldu-
¤umuzda, deneyimlerimizin yeniden
do¤uflumuzun getirece¤i ola¤anüstü
sonuçlardan tam olarak yararlanabile-
ce¤ini görebiliriz. 

Önünüzde sizi bekleyenlere ulaflmak
için hedefinize do¤ru ilerleyen yolda,
sizin için sunulan f›rsatlar› kaç›r-
maman›z dile¤imle…

‹flte size bir f›rsat daha!

GeleceÛe bir kez göz atabilmek için ne kadar öderdiniz ya da her fleyden
önemlisi geleceÛi görebilseydiniz bundan faydalan›r m›yd›n›z?

TTOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
son 5 y›ld›r kredi hacmindeki büyü-
menin büyük k›sm›n›n flirket kredile-

rinde de¤il tüketici kredilerinde görüldü-
¤üne dikkat çekerek, "Son 5 y›lda tüketici-
lere verilen krediler, ticari kredilerden 3
kat daha fazla büyüdü. Birçok ifladam› flir-
ketine kredi alamad›¤› için, tüketici kredisi
ile finansman sa¤lad›" dedi. TOBB Baflka-
n› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ekonomisinde
son 5 y›ld›r görülen büyümeden her sektö-
rün eflit ölçüde faydalanamad›¤›na iflaret
ederek, Türk sanayicisinin yabanc› rakip-
leri kadar verimli olabilmek için ölçe¤ini

büyütmek zorunda oldu¤unu vurgulad›.
Türkiye'deki kay›td›fl›l›k sorunun devam
etti¤i sürece, finansman s›k›nt›s›n›n da de-
vam edece¤ini dile getiren Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye'nin acilen kay›td›fl›l›¤› önleyecek,
kay›t d›fl› faaliyetleri kayda sokmay› teflvik
edecek ad›mlar› atmas› gerekti¤ini ifade
etti. 

Hisarc›kl›o¤lu, "Bizim sistemimiz kay›t-
d›fl›l›¤›n varl›¤› üzerine kurulmufltur. Dev-
let en çok, kolay vergi alabilece¤i kesimle-
ri vergilendirmektedir. Biz art›k, basit, sa-
de ve giriflimciyi ezmeyen bir vergi sistemi
istiyoruz" dedi.

TTOBB Geniflletilmifl De¤erlen-
dirme ve ‹stiflare Toplant›s›,
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisar-

c›kl›o¤lu'nun ev sahipli¤inde TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesin-
de gerçeklefltirildi. 

Hisarc›kl›o¤lu, “60. Hükümetten
beklentimiz, Türk ifl dünyas›n›n
önünü açmas›, huzur, bar›fl içerisin-

de demokrasimizi gelifltirerek daha
kazançl› ve daha baflar›l› günlere
hep birlikte koflmak olacakt›r” dedi. 

Toplant›ya, TOBB Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, Konsey Baflkanlar›, Yük-
sek Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile
Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir oda ve
borsa Yönetim Kurulu Baflkanlar›
kat›ld›.

TOBB De¤erlendirme ve 
‹stiflare Toplant›s› yap›ld›
TOBB De¤erlendirme ve 
‹stiflare Toplant›s› yap›ld›

‹fladam›, tüketici kredisi
ile finansman sa¤l›yor 

“ASO siyaset üstüdür”
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TTürk Plastik Sanayicileri
Araflt›rma Gelifltirme ve
E¤itim Vakf›(PAGEV), plas-

tik sektörünün ço¤unlu¤u-
nu oluflturan KOB‹'lerin
2006 y›l›nda üretim, sat›fl
ve ihracattan ald›klar› pay›
art›rd›klar›n› bildirdi. 

PAGEV taraf›ndan ya-
y›nlanan raporda, ‹stanbul
Sanayi Odas›'n›n (‹SO) her
y›l aç›klad›¤› "Türkiye'nin
500 Büyük Sanayi Kurulu-
flu" araflt›rmas›nda 2006
y›l›nda plastik sektörün-
den 15 firman›n yer ald›¤›
hat›rlat›ld›. Listede yer
alan 15 firman›n 2006 y›-
l›nda üretimden sat›fllar›-
n›, net sat›fl has›latlar›n›,
ihracatlar›n› ve öz serma-
yelerini art›rd›¤›na iflaret

edilen raporda, bu dönemdeki
as›l büyümeyi ise KOB‹'lerin ger-
çeklefltirdi¤i vurguland›. Rapora

göre, Türkiye'nin en bü-
yükleri listesinde kendine
yer bulan 15 plastik fir-
mas›n›n 2006 y›l›ndaki
üretimden sat›fllar› 2005
y›l›na k›yasla yüzde 14.1
artarak 3 milyar 325 mil-

yon YTL oldu.
PAGEV raporunda, flu görüfl-

lere yer verildi: "Plastik sektörü
2006 y›l›nda yüzde 15'lik büyü-
me gerçeklefltirdi. ‹SO'nun Tür-
kiye'nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluflu araflt›rmas›, bu büyüme-
de sektörün dev firmalar›n›n pa-
y›n›n azalmas›na karfl›n küçük
ve orta ölçekli firmalar›n pay›n›

art›rd›¤›n› ortaya koyuyor.
Plastik sektörü, üretim, sat›fl
ve ihracat›n› art›r›rken, ‹SO
s›ralamas›na giren 15 plastik
firmas›n›n imalat sanayi
içindeki pay›n›n azalmas›,
sektörün daha homojen bir
yap›ya kavufltu¤u ve KO-
B‹'lerin gösterdikleri perfor-
mansla sektörün büyüme-
sinde daha fazla pay sahibi
olduklar›n› gösteriyor."  

Plastik sektörü Kobi’lerle büyüyor

PPilot bölge seçilen Ostim’de
hayata geçtirilen Hezarfen
kapsam›nda haz›rlanan, on-

line hizmet (KOBIHIT), h›zl› ino-
vasyon taramas›n› dolduran OS-
T‹Mli iflletme say›s› A¤ustos sonu
itibariyle 500’ü geçti. 

Elde edilen sonuçta OST‹M
Yönetimin KOBIHIT'i aktif tan›t-
mas›n›n büyük rolü oldu¤unu
belirten Türk Patent Enstitüsü
(TPE) yetkilileri, sonucun KO-
B‹’lerde inovasyon için gerekli
yetenekleri ve inovasyon kapasi-
tesi hakk›nda bir gösterge oldu-
¤unu belirttiler. 

HEZARFEN kapsam›nda veri-
len genel e¤itimler (interaktif
workshoplar) 2 seri de tamamla-
narak, 3. Seri 25 Eylül 2007'de
bafllayacak. Bu workshoplar›n
konular›; ifl plan› haz›rlanmas› ve
s›nai mülkiyetin ifl planlar›na en-
tegre edilmesi”, “teknolojiyi ve
rakipleri takip etmek", “firma
içinde inovasyon ortam›n›n yara-
t›lmas› ve inovasyon yönetimi.”
HEZARFEN projesi kapsam›nda
dan›flmanl›k yap›lan 20 firmada
al›nan sonuçlara iliflkin ise flu bil-
giler verildi: “Önceki aflamada
stratejik planlama araçlar› kulla-

n›larak (örne¤in BCG Matrisi,
Ansoff Matrisi, Teknolojik Belir-
sizliklerin analizi gibi) inovasyon
projesi seçilmiflti. (Firma taraf›n-
dan önerilen projeler aras›nda
seçim yap›lm›flt›. Önerilen proje-
lerden hangisi firman›n profiline
en uygun proje, firma taraf›ndan
yönetilebilir, teknoloji yat›r›m›na
uygun ve daha k›sa vadede so-
nuçlara ulafl›labilir analizi yap›l›p
bir proje seçilmiflti. Seçilen ino-
vasyon projesi için haz›rlanan pa-
tent araflt›rma raporlar› firmala-
ra iletildi. Yani firmalar seçtikleri
inovasyon projesi ile ilgili olarak:
tekni¤in bilinen durumu nedir",
"sektör liderleri neler üretiyorlar,
hangi teknoloji için Ar-Ge yap›-
yorlar", "Dünyada bu inovasyon
projesiyle ilgili en yeni teknoloji
ve ürünler nelerdir" gibi analizler
gerçeklefltirmek için gerekli bilgi
ve belgelere ulaflt›lar. Böylelikle;
proje (ürün/süreç gelifltirme, Ar-
Ge projeleriniz) için altyap› olufl-
turmalar›,  teknik problemlerin
çözümü, yeni fikir gelifltirirken
esinlenme, lisans m› alay›m, ken-
dim mi gelifltireyim? Sorular› için
yan›tlar, inovasyon projelerinde
patentli ürünleri haklar›n› ihlal-

den kaç›nma, baflkalar›n›n gelifl-
tirdi¤i bilgiyi kullanma, yani ihti-
yaç duydu¤u teknolojiyi ücretsiz
transfer etme (Türkiye’de koru-
nup korunmad›¤›n›n detayl›
araflt›r›lmas› yoluyla), çal›flt›¤›n›z
piyasaya yeni ürün ve teknoloji
sunan di¤er firmalar› daha ya-
k›ndan tan›ma, piyasa bilgisini
gelifltirme, iflletme içi teknik bil-
ginin gelifltirilmesi, yenilikçi pro-
jeleri için s›nai haklarla ilgili bafl-
vurular yap›l›p yap›lmayaca¤›n›n
de¤erlendirilmesi gibi önemli
stratejik yönetim kararlar› kolay-
l›kla verebilecek firmalar›m›z.
HEZARFEN proje yöneticileri ye-
ni ziyaretlere iliflkin ise flu de¤er-
lendirmeye yept›lar: “E¤er firma
verdi¤imiz patent dokümanlar›n›
de¤erlendirip yenilikçi bir proje
üretebildiyse, ürün veya süreçte-
ki sorunlara çözüm bulabildiyse,
maliyet tasarrufu sa¤layacak
yöntemler ürettiyse bu fikirlerini
yol haritas› haline getirece¤iz. ‹fl-
letmede e¤er yenilikçi/inovatif
fikir çözüm üretmede sorunlar
yaflan›yorsa, çeflitli inovatif fikir
üretme yollar› kullanarak firma
içinde beraber yenilikçi fikir/çö-
züm üretece¤iz.”

Dr. fiaziye BALKU
Kimya Mühendisi At›l›m Üniversitesi 

Endüstriyel ‹liflkiler Ofisi Yöneticisi - sbalku@atilim.edu.tr

Enerji ve Çevre… 

EEnerji ülkelerin ve insanlar›n›n ekonomik ve sosyal
geliflimi ile kaliteli bir yaflam sürdürebilmelerinin ya-
p› tafllar›ndan biridir. Evlerimizde ayd›nlanma, ›s›n-

ma, temizlik, bulafl›k, çamafl›r y›kama, yemek piflirme gibi
en önemli ihtiyaçlar›n temel girdisi veya temel girdilerin-
dendir. Sürekli olarak kulland›¤›m›z buzdolab›, TV, müzik
seti, klima, bilgisayar vb. cihazlar da enerji ile çal›flmakta-
d›r. Ayr›ca bunlar›n d›fl›nda iflyerlerindeki makinelerin,
ulafl›m araçlar›n›n, sa¤l›k ve e¤itim sektöründe kullan›lan
cihazlar›n da çal›flmas›n›n enerjiye ba¤l› oldu¤unu unut-
mamak gerekir. Akl›m›za gelebilecek her tür ürünün üre-
timinde de enerjiye gereksinim duyulmaktad›r. K›saca gü-
nümüz insan› için olmazsa olmaz diyebilece¤imiz hava, su
ve g›dadan sonra gelen nesnel gereksinmenin enerji oldu-
¤unu söyleyebiliriz.

Bugün dünyada konuflulan en güncel konu küresel ›s›n-
ma ve iklim de¤iflikli¤idir. Atmosferde sera etkisi yapan
gazlar›n en önemlisi karbondioksit gaz›d›r ve insan kay-
nakl› CO2 emisyonunun bafll›ca nedeni enerji üretmek
için kullan›lan fosil kaynaklar›n yak›lmas› olarak bilinmek-
tedir ve iklim de¤iflikli¤inin bafl sorumlusu olarak gösteril-
mektedir.

ABD Resmi kaynaklar›nca yap›lan projeksiyonlara gö-
re dünya enerji tüketiminin 2004 y›l›ndan 2030 y›l›na ka-
dar % 57 oran›nda artaca¤› tahmin edilmektedir. Dünya
CO2 emisyonunun ise yine ayn› dönemde % 59 art›fl
göstermesi beklenmektedir (1).

Enerji kaynaklar›; fosil, yenilenebilir ve nükleer kaynak-
lar olarak s›n›fland›r›labilir.

Fosil kaynaklar aras›nda kömür, fuel oil ve do¤al gaz
yer almakta ve s›v› yak›tlar›n (fuel oil vb.) 2004 y›l›ndaki
pay›n›n %38’den 2030 y›l›nda %34’e düflmesi beklen-
mektedir. Dünya elektrik üretiminin kayna¤› ise yine % 5
düflüflle kömür ve do¤al gaz olacakt›r.

Yenilenebilir kaynaklar aras›nda rüzgar, günefl, su, bi-
yokütle (tar›m yan ürünleri, at›k çamur, hayvan gübresi)
ve hidrojen (fosil, su ve biyokütle) bulunmaktad›r. Kanada
ve Türkiye d›fl›nda hidro enerji kapasitesinde büyük oran-
da art›fl beklenmemektedir. 

Nükleer kaynaklar aras›nda toryum ve uranyum önemli
yer tutmakta ve kestirim döneminde nükleer enerji kapa-
sitesinin y›ll›k %6,3 artmas› beklenirken bu art›fl›n toplam
%68’inin Çin, Hindistan ve Rusya’daki projelerle gerçek-
lefltirilmesi beklenmektedir. Nükleer santrallerin beklen-
meyen durumlarda çok büyük risk tafl›mas›, insan ve çev-
re olgusunun önem verildi¤i ülkelerde bu tür yat›r›mlar-
dan kaç›n›lmas›n› getirmektedir.

Enerji üretim türlerine göre de¤erlendirme yapt›¤›m›z
zaman afla¤›daki tablodan CO2 emisyonunun fosil kay-
nakl› yak›tlarda oldukça fazla oldu¤unu görmekteyiz (2).
Bu nedenle dünya yenilenebilir enerji kaynaklar› konu-
sundaki araflt›rma, çal›flma ve yat›r›mlara önem vermek-
tedir.

Türkiye aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ener-
ji tüketimimizin;
• %24’ü kömür 
• %42’si petrol 
• %17’si do¤al gaz 
• %14’ü yenilenebilir enerji kay-
naklar›ndan elde edilmektedir.

Di¤er bir deyiflle enerji tüketimimizin %83’ü oldukça
fazla oranda CO2 emisyonuna neden olan kaynaklara
ba¤l›d›r. Ayr›ca bu kaynaklar› ayr›nt›l› olarak inceledi¤i-
mizde (2004 y›l› verileri);

Taflkömüründe % 89,7 oran›nda
Petrolde % 92,8 oran›nda
Do¤algazda % 96,8 oran›nda d›fla ba¤›ml›y›z.
K›saca özetlersek ülkemizde enerji üretiminde kul-

lan›lan tüm kaynaklar›n %73 gibi büyük bir oran› d›fla
ba¤›ml›d›r ve bu kulland›¤›m›z kaynaklar çevre aç›s›ndan
CO2 emisyonuna en fazla neden olan kaynaklard›r. Bu
nedenle yenilenebilir, çevre dostu ve ülkemizde potan-
siyeli olan enerji kaynaklar› ve teknolojileri konular›nda
çal›flmalar önem kazanmaktad›r. Bunlar›n en bafl›nda su,
günefl ve rüzgâr enerjileri gelmektedir.

Kaynaklar: (1) A.B.D. Resmi Enerji ‹statistikleri
(http://www.eia.doe.gov) (2) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanl›¤› (http://www.enerji.gov.tr)

HEZARFEN’de 500 firma
inovasyonla tan›fl›yor
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Halkla ‹liflkiler ve ‹letiflim Sorumlusu - Narman@kobider.com

Nermin ARMAN

BBaflar›l› bir kariyer yapm›fl kiflile-
re bakt›¤›m›zda pek çok faktö-
rün önemli oldu¤unu görüyo-

ruz. Bu faktörlerin bafl›nda iletiflim
önemli bir yer tutmaktad›r. Bunun
yan›nda sevdikleri, ilgi duyduklar›
alanlarda çal›flabilenler daha da bafla-
r›l› oluyor. 

Biz insanlar ancak baflka insanlarla
olan ba¤lant›lar›m›z içinde yaflayabilir
ve geliflebiliriz. Hiçbir insan tek bafl›-
na de¤ildir. Biz; ailemiz, dostlar›m›z,
çal›flma arkadafllar›m›z, komflular›m›z
ve daha birçok insanla olan iliflki ve
ba¤lant›lar›m›z içinde biz oluruz. Var
olmak, iletiflim içinde olmak demek-
tir.

‹letiflim; iki ya da daha çok insan
aras›nda anlaflmaya, düflünce ve duy-
gu de¤ifl tokufluna, paylaflmaya, kar-
fl›l›kl› konuflmaya ve ayr› ayr› ya da
birlikte davranmaya dayal› bir iliflki-
dir.

‹letiflim ayn› zamanda kendini ifa-
de etme ve öteki insanlar›n sözlerine
ve davran›fllar›na yan›t verme süreci-
dir. ‹letiflim arac›l›¤›yla karfl›m›zdaki
kifli ya da kiflilerle anlam al›flverifli ya-
par›z ve buna göre davran›r›z.

Kifli kifliye iletiflim, insanl›k kapasi-
temizin en temel özelliklerinden biri-
dir. Her gün hepimiz, ailemizle, akra-
balar›m›zla, dostlar›m›zla, ifl ve okul
arkadafllar›m›zla, üstlerimiz ve astlar›-
m›zla, al›flverifl mekanlar›ndaki ya da
ulafl›mdaki insanlarla iliflki içindeyiz.
Bütün duygusal, sosyal ve biyolojik
ihtiyaçlar›m›z› iletiflim sayesinde tat-
min ederiz. ‹letiflim sorunlar› nedeniy-
le bu ihtiyaçlar›m›z tatmin olmazsa,
hayat kalitemiz azalmaya, hatta yok
olmaya bafllar. Sosyal becerileri ol-
mayan, böylelikle tatmin edici iliflki-

lerden yoksun olan kifliler; kendilerini
baflar›s›z, s›k›lm›fl, yaln›z, gergin ve
bunalm›fl hissederler.

‹letiflim konusunda sorunlar› olan
bir insan›n hayatta baflar›l› olmas› ge-
nellikle çok zordur. Anne ya da ba-
baysan›z çocuklar›n›z› e¤itmede, usta-
bafl›ysan›z elemanlar›n›z› yönlendir-
mede, iflyerinde veya okulda arkadafl-
lar›n›zla iliflkilerinizde, eflinizle hayat›
paylaflmada ya da iflveren iseniz ifl
hayat›n›n karmafl›k ortam›nda sürekli
zorlan›rs›n›z. Boflanmalarda, hatta ifl-
ten ç›kar›lmalarda da iletiflim sorunla-
r› çok önemli bir rol oynar.

‹letiflim becerileri, sosyal baflar›
için bilinmesi, ö¤renilmesi gereken
yararl› mekanizmalar olarak da ta-
n›mlanabilir. E¤er bir insan kendisini
tan›yor ve ifade edebiliyor ve di¤er
insanlar üzerinde olumlu etkide bulu-
nabiliyorsa sosyal aç›dan baflar›l›d›r.
Bu, insan› mutlu eden bir hayat kali-
tesinin kazan›lmas› anlam›na gelir.

Dünyam›z, tarihimiz, içinde yafla-
d›¤›m›z toplum, ifl hayat›m›z, üyesi ol-
du¤umuz dernekler, kendi hayat›m›z,
her zaman insanlar aras›ndaki çok
çeflitli iletiflim ve etkileflimlerin bir
ürünü olmufltur. Bu iletiflim ve etkile-
flimleri olumlu ve yap›c› k›lmakla he-
men her fleyin çok daha iyiye gitme-
sine katk›da bulunabiliriz.

STK’lar ise bambaflka bir boyut
kazand›r›yor iletiflime. Y›¤›lan ifller
aras›nda nefes almak, durup etraf›na
bakmak, baflka iflverenlerle oturup
sohbet etmek, fikir al›flveriflinde bu-
lunmak, yeni projeler üretmek, birlik-
teli¤in gücünü hissetmek, tecrübeli ifl-
verenlerle bir araya gelmek paha bi-
çilemez de¤erlerdir. 

Kaynak: MESS Yay›nlar› – Konufla Konufla

Baflar› için iletiflim

DDan›flmanl›k firmas› Deloitte Tür-
kiye, bankalar›n risk yönetimini
daha ileri düzeyde yapmalar›n›

sa¤layacak ve sermaye yeterlili¤i dü-
zenlemelerini de¤ifltirecek olan Basel II
kriterlerinin reel sektöre ve KOB‹’lere
etkilerini inceledi. 

Deloitte Türkiye için Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güler
Aras’›n haz›rlad›¤› “Basel II Sürecinde
KOB‹’ler için Yol Haritas›” bafll›kl› ra-
porda Basel II’nin, zorluklar ve riskler
getirmekle birlikte, KOB‹’lere kurum-
sallaflma ve sürdürülebilir baflar›y› ya-

kalama anlam›nda yeni f›rsatlar olufl-
turaca¤› belirtildi. 

Raporda, Türkiye’de belirli standart-
lara göre faaliyet gösterme konusunda
herhangi bir kurala tabi olmayan KO-
B‹’lerin yeni koflullara uyum sa¤lamak-
ta güçlük çekecekleri ve bu kurulufllar
için banka kredilerinin daha pahal› ge-
lece¤i vurguland›. Raporda, söz konu-
su durumun önüne geçmek için Basel
II sürecine h›zla haz›rlanmak gerekti¤i
kaydedildi. 

Kobi’lerin verimi düflük

Raporda, Türkiye’deki firmalar›n
yüzde 98.8’ini oluflturan KOB‹’lerin
toplam istihdamdaki paylar›n›n yüzde
45.6, yat›r›mlardaki paylar›n›n yüzde
6.5, üretimdeki paylar›n›n yüzde 37.7
ve ihracattaki paylar›n›n ise yüzde 8
düzeyinde bulundu¤u ifade edildi. Ra-
porda, rakamlara göre KOB‹ ölçe¤inde-

ki firmalar›n ekonomiye gerekli katk›y›
sa¤layamad›klar› ve verimliliklerinin
düflük oldu¤u belirtildi. 

KOB‹’lerin banka kredilerinden al-
d›klar› pay›n ise yüzde 5-10 aras›nda
oldu¤unun tahmin edildi¤i bildirilen
raporda, “Geliflmifl ülkelerde bu pay
yüzde 50’lere kadar ç›k›yor. Ayr›ca gü-
nümüzde rekabetin belirleyici unsurla-
r› olan teknoloji kullan›m›, AR-ge çal›fl-
malar›, bilgiye eriflim ve kullan›m ko-
nusunda da KOB‹’ler zay›f kal›yor” de-
nildi.

Basel II kriterlerinin kredi riskinin
belirlenmesinde niteliksel göstergele-
rin de de¤erlemeye al›nmas› gerekti¤i
bildirilen raporda, “Bu göstergeler KO-
B‹’lerin yönetim kalitesi, geçmifl per-
formans, kurumsal yönetim uygulama-
lar› olarak s›ralan›yor. Ayr›ca finansal
raporlama, fleffaf kay›t düzeni ve tüm
finansal faaliyetlerin kay›t alt›na al›n-
mas› da Basel II’nin temel kriterleri

aras›nda yer al›yor” görüflü belirtildi.

Kobi’lere net tan›m 
getirilecek

Basel II’nin KOB‹’lere net bir tan›m
getirece¤i kaydedilen raporda, KOB‹
toplam cirosunun 50 milyon euroyu afl-
mayan ve çal›flan say›s›n›n 250’yi geç-
meyen kurulufllar olarak tan›mland›¤›
belirtildi. Raporda 50 milyonun alt›n-
da cirosu bulunan ve bir bankadaki
toplam riski bir milyon euronun üstün-
de olanlar›n Perakende KOB‹, cirosu
50 milyon euronun alt›nda ancak bir
bankadaki toplam riskinin 1 milyon
euronun üzerinde olanlar›n ise Kurum-
sal KOB‹ diye adland›r›ld›¤› ifade edil-
di. 

Basel II dönüflüm
süreci bafllatacak

Raporu de¤erlendiren Deloitte Tür-
kiye Denetim Orta¤› ve Finansal Hiz-
metler Sektör Lideri Sibel Türker, “Ba-
sel II ile Türk finans sektöründe baflla-
yacak köklü de¤iflimler, reel ekonomiyi
ve KOB‹’leri derinden etkileyecek bir
dönüflüm sürecini bafllatacak” dedi. 

Basel II, Kobi’ler için risk ve f›rsatlar sunuyor 
TÜRK‹YE’de belirli standartlara göre faaliyet gösterme konusunda

herhangi bir kurala tabi olmayan KOB‹’lerin yeni koflullara
uyum saÛlamakta güçlük çekecekleri ve bu kurulufllar için ban-
ka kredilerinin daha pahal› geleceÛi vurguland›. 

OOstim’de 200 metrekarelik bir
atölyede 1992 y›l›nda kurulan
EK‹P Elektromekanik Konst-

rüksiyon ‹malat Pazarlama Sanayi, bu-
gün OSB s›n›rlar› içinde bulunan
2.250 metrekarelik kapal› alana sahip
modern tesislerinde üre-
tim yap›yor. Geliflen tek-
noloji ve yo¤un rekabet
ortam›nda içinde bulundu-
¤u sektörde önder olabil-
mek için; üretim ve hiz-
met kalitesini devaml› art-
t›rmay›, sürekli geliflmeyi,
toplam kalite kültürünü
benimsemeyi kendilerine
hedef seçtiklerini anlatan
flirketin dört kurucu ortak-
lar›ndan Genel Müdür
Metin Akcan, kablo tafl›y›-
c› sistemleri ve ayd›nlatma
armatürleri ürettiklerini
belirtti. Yaklafl›k 50 çal›flana istihdam
yaratan fabrika halen y›ll›k 5 bin ton
kablo kanal›, 85 bin adet ayd›nlatma
armatürü üretme kapasitesine sahip
bulunuyor.     

Akcan, “Ekip, tüm yurt genelinde
hizmet a¤› kurdu. Kalitesi, üretim ka-
pasitesi ve yat›r›mlar› ile gelecekte bir
dünya flirketi olmak için çabal›yoruz.
Do¤u Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türkî
Cumhuriyetler, Körfez Ülkeleri ve Afri-
ka pazarlar› baflta olmak üzere, yakla-
fl›k 20 ülkeye ihracat yap›yoruz” dedi.

Sertifikasyona önem verdiklerini be-
lirten Akcan, 1994 y›l›nda TSE, takip
eden y›llarda ISO 9000, bir iki y›l ara
ile Rusya ve çevresindeki ülkeler için
(GOST- R) ürünlerine sertifika almay›
baflaran EK‹P firmas›n›n belli bir kalite-
yi yakalad›¤›n› kan›tlad›¤›n› vurgulad›
ve “Pazar ve kalite sorunumuz yok,
belge sorunumuz yok. Fiyatta da her
zaman rekabet edebiliyoruz” diye ko-
nufltu.

Akcan, firman›n h›zl› geliflimini ve
eriflti¤i baflar›y› dört orta¤›n uyumlu ifl-
bölümüne ve ekip ruhunu oluflturmala-

r›na ba¤lad›. “Biz dört ortak çal›fl›yo-
ruz. Her ana birimin bafl›nda her ortak
bilfiil bizzat çal›fl›yor. D›flar›dan serma-
ye kat›p, seyirci olan kimse yok. ‹mala-
t›n bafl›nda bir ortak, pazarlaman›n ba-
fl›nda bir ortak, finans›n bafl›nda bir or-

tak, insan kaynaklar›n›n bafl›nda bir or-
tak var; ifller ortaklar taraf›ndan bizzat
yönetiliyor ve yönlendiriliyor. Böyle
olunca otomatik olarak gerçeklefliyor.
‹flin bafl›nda bizzat yetkili flah›slar›n ol-
mas›, ifle dört elle sar›lmas› ürün ve hiz-
met kalitesini yükseltiyor. Verdi¤imiz
hizmetten flikâyet s›f›rd›r. Ürünlerimiz
tercih ediliyor, ekip' den mal al, gözün
arkada kalmas›n inanc›n› yerlefltirdik.”

Kamunun KOB‹’lere yönelik destek-
lerini de de¤erlendiren Akcan, KOS-
GEB’i ihtiyaçlar› oldu¤unda yanlar›nda
gördüklerini, kap›lar›n› çald›klar›n›, des-
tek ald›klar›n› ve kulland›klar›n› söyledi.
TTGV deste¤i ald›klar›n› da anlatan
Akcan, “‹htiyaç hissetti¤imizde devletin
kap›s›n› nas›l çalaca¤›m›z› biliyoruz” de-
di. Akcan, Ostim’in yat›r›mc› ve giri-
flimciye katk›s›n› da de¤erlendirdi ve
“Ostim Türkiye ve Ankara aç›s›ndan
önemli bir merkez. KOB‹ cennetidir.
Biz buna inand›k, yat›r›mlar›m›z› Os-
tim’de yapt›k ve büyüttük. Buray› mu-
hafaza edece¤iz. Fabrikam›z› dört befl
kat büyütmek isteriz. Planlar›m›zda bu
da var” dedi.

Ostimli EK‹P; ekip ruhu ile s›n›rlar› aflt› 

Metin Akcan
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‹ller ve sektör baz›nda
teflvik yasas› ç›karacak 

SSanayi ve hizmetler bir elde
toplanacak. Sanayi ve Tica-
ret Bakanl›¤› taraf›ndan

“2002–2007 Döneminde Yap›-
lan Çal›flmalar ile Yap›lmas›
Planlanan Çal›flmalar” de¤erlen-
dirmesinde, Küçük ve Orta Öl-
çekli Sanayi Gelifltirme ve Des-
tekleme ‹daresi Baflkanl›¤›’na
(KOSGEB) kay›tl› 57 bin KO-
B‹’nin, say›s›n›n 100 bine ç›kar-
t›lmas›n›n hedeflendi¤i belirtil-
di. De¤erlendirmeye göre, Ba-
kanl›k sanayi envanterini KO-
B‹’leri de alacak flekilde geniflle-
terek, güncellefltirecek. Esnaf ve
sanatkârlara kulland›r›lan kredi
limitinin 50 bin YTL’ye artt›r›l-

mas›yla birlikte faizinde yüzde 8
seviyelerine indirilmesi ve 5 y›l
olan ancak bankan›n tercih ola-
rak iki y›ll›k olarak kulland›rd›¤›
kredinin vadesi 5 y›la kadar
uzat›lacak.  Ayr›ca di¤er banka-
lardan da kredi kulland›r›lmas›
sa¤lanacak. Esnaf ve Sanatkâr-
lar›n, Anayasa’n›n 173’üncü
maddesinde yer alan “Devlet,
esnaf ve sanatkâr› koruyucu ve
destekleyici tedbirleri al›r” hük-
müne göre korunmaya devam
edecek. Esnaf ve sanatkarlar›n
yan›nda çal›flan ç›rak,usta ve
kalfan›n Bakanl›k e-esnaf ve Sa-
natkar veri taban›na kayd› tefl-
vik edilecek.

SANAY‹ ve Ticaret
Bakanl›¤› yeni dö-
nemde yap›lacak
çal›flmalar›n liste-
sini ç›kard›. Söz
konusu çal›flmalar
kapsam›nda, iller
ve sektör baz›nda
teflvik yasas› ile
araflt›rma ve gelifl-
tirme faaliyetleri-
nin desteklenmesi
için yeni kanun
ç›kar›lacak.  

EEkonomiler iki eksen üzerine oturmufltur: Reel ek-
sen ve mali eksen. Reel eksen mal ve hizmet üre-
tim, sat›fl› da¤›t›m› gibi gerçek mal ve hizmet ha-

reketlerini ifade eder. Mali eksen ise, reel kesimi sanal
olarak temsil eden para, hisse senedi, tahvil, sözleflme
ve türev araçlardan oluflur. Ekonomik kriz dedi¤imiz za-
man anlafl›lmas› gereken mali kesimde meydana gelen
fliflkinli¤in al›nmas›d›r. Ancak ekonomi alan›nda neyin
fliflkinlik oldu¤u bu güne kadar fliflkinlik patlad›¤› zaman
ancak anlafl›labilmektedir. Ekonomi yaz›n› fliflkinlik tefl-
hisi koyup da fliflkinlik olmayan, her fley yolunda deyip
de krizin ç›kt›¤› birçok geliflmeyi bünyesinde bar›nd›r›r.
Ancak, ekonomi tarihi günümüzde geliflmelere eskiye
oranla daha sa¤l›kl› teflhisler koyabilmekte ve özellikle
geliflmifl ülkeler daha az krize girebilmektedir.

Mali kriz, bir likidite krizi olarak kendini gösterir. Li-
kit olmayan yat›r›m araçlar›ndan en likit olan yat›r›m
araçlar›na do¤ru h›zl› ve panik halinde geçifl yap›lmak
istenmesi mali kriz olarak adland›r›l›r. Di¤er deyiflle, his-
se senetlerinden, devlet ya da özel sektör tahvillerin-
den, yat›r›m fonu araçlar›ndan, dövizden h›zl›ca en likit
de¤er olan en güvenilir paraya dönülmesidir.  Son gün-
lerde ABD kaynakl› konut kredilerinde olan kriz buna
örnektir. Konut kredilerine türev piyasalarda yat›r›m
yapm›fl yat›r›mc›lar h›zla bu kâ¤›tlardan ç›kmak ve en li-
kit para olan dolara dönmek için panik ata¤a geçtiler.
Bu nedenle, dolar h›zla de¤er kazand›. ABD ve AB, Ja-
pon merkez bankas› piyasan›n elinden ç›karmak istedi-
¤i ancak al›c› bulamad›¤› kâ¤›tlar› teminata kabul ede-
rek piyasaya para verdiler. Paraya ilave verdikleri para-
n›n maliyetini düflürmek için de 2. derece faiz anlam›na
gelen ›skonto faizlerini düflürdüler. fiimdi s›ra birinci de-
rece faiz say›lan gösterge faizlerini de düflürmeleri bek-
lenmektedir. Bu flekilde mali piyasalardaki dolara dönüfl
ifltah› kesilmifl oldu.

Mali piyasalarda kriz neden ç›kar? Reel piyasalar ile
mali piyasalar aras›nda çok net bir iliflki vard›r. Mali pi-
yasalar reel piyasalar›n elbisesi gibidir. Terziler bu elbi-
seleri bol dikebilmektedir. Yani gerçek beden ile elbise
aras›nda ebat olarak çok farkl›l›klar olmaktad›r. Dolay›s›
ile bol elbise ile yürümeye çal›flt›¤›n›zda da elbise ayak-
lar›n›za ellerinize dolanarak, gözünüzü kula¤›n›z› kapa-
tarak sizin tökezlemenize ve y›k›lman›za neden olmak-
tad›r. Özellikle geliflen piyasalarda mali piyasalar çocu-
¤a elbise dikmeye benzer. Elbisedeki bollu¤u çocu¤un
do¤al geliflimine uygun dikmez iseniz çocuk oynarken
ya elbiseye tak›larak düfler ya da dikilen elbiseyi y›rtar.

Ülkemizdeki mali krizler geliflmifl ülkelerdeki gibi ol-
maz. Biz de ç›kan mali krizler tüm dünyada oldu¤u gibi,
az likit de¤erlerden çok likit de¤erlere do¤ru bir geçifl
bafllar. Yani özellikle hisse senedi ve devlet tahvil/bo-
nosundan insanlar öncelikle Türk liras›na geçmek ister-
ler buradan da dolar ya da Euro’ya geçerler. YTL bizde
para ifllevini göstermez. Hisse senedi ve tahvil gibi iflle-
ve sahiptir. O nedenle ülkemizde mali kriz ç›kt›¤›nda bi-
zim merkez bankam›z piyasaya YTL sürerek bu krizin
önüne geçemez. Çünkü YTL talebi gerçekte dövize dö-
nüfl için bir araçt›r. Bu nedenle, bizim ülkemizdeki kriz-
ler dünyadaki di¤er krizler gibi merkez bankalar› ya da
maliye bakanlar›n›n etkin müdahalesi ile geçifltirilmez.
Çünkü bu iki kurumun da ülkemiz ekonomisinde hiçbir
etkin ifllevi bulunmaz. Maliye bakanl›¤› muhasebe büro-
su gibi, merkez bankas› da takas ofisi gibi çal›fl›r. Ülke-
mizde ç›kan krizler dolar›n iki kat artmas›, faizlerin ge-
celik bazda % 7.000’lere ç›kmas›, iflsizli¤in oran›n›n ta-
van yapt›ktan sonra flayet ABD’nin kontrolündeki
‹MF’nin dünyaya ve ülkemizdeki yat›r›mc›lara garanti
verirse çözülebilir.

Ülkemiz tarihine bakt›¤›m›zda 1950’de bafllayan
sürdürülemez kalk›nma ve popülist politika 1958 y›l›n-
da moratoryum ile sonuçlanm›flt›r. 1965–1980 aras›n-
daki ekonomi politikas› 24 Ocak kararlar› ile baflka bir
iflas ile sonuçlanm›flt›r. 1983–1994 aras›nda uygula-
nan ayn› nitelikteki politika da 1994,1997 ve 2001
krizleri ile sonuçlanm›flt›r. Bu devrenin temel özelli¤i
kalk›nma politikas›n›n enflasyon arac›l›¤› ile fliflirilmesi-
dir. Teknik kötü yönetim enflasyon hal›s›n›n alt›na sü-
pürülerek halk aldat›lm›flt›r. 2002 Kas›m›ndan itibaren
ise gerçek olmayan kalk›nman›n yeni bir yolu bulun-
mufltur. 2002 y›l›ndan itibaren kalk›nma, bu defa cari
aç›k ile sa¤lanmaktad›r. Bu defa teknik kötü yönetim
cari aç›k hal›s›n›n alt›na süpürülmektedir. 

Sonuç olarak; Mali kriz ç›kma riski ülkemizin tepe-
sinde Demokles’in k›l›c› gibi durmaktad›r. 59. hükümet
pansuman tedbirleri ile dönemini tamamlad›. Büyük bir
siyasi ve idari deste¤e sahip 60. hükümetin önünde
hiçbir engel kalmad›. Art›k gök kubbe alt›nda yeni bir
fley bulmay› ümit ediyorum. 

Finans Penceresi 
fiefik ÇALIfiKAN

sefikcaliskan@hotmail.com

Ülkemizde mali kriz 
ç›kma potansiyeli nedir?
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OOstim Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan 17–22 Eylül
tarihlerinde EMO Hannover

2007 fuar›na ifl gezisi yap›lacak.
Global anlamda sektörün yönünü

takip etmek, yeni firmalar›, yeni ürün-
leri tan›mak ve kendi üretimlerini kar-
fl›laflt›rmak için üyelere çok yarar› ola-
ca¤› düflünülen bu ifl gezisinde; gelifl-
meyi, büyümeyi kendine hedef belirle-
mifl firmalar kat›l›yor. Yaklafl›k 30 kifli-
nin kat›laca¤› ifl gezisinin tan›t›m› Os-
tim OSB ve ASAD taraf›ndan yap›ld›.
Dünyan›n en köklü fuarlar›nda biri
olan EMO fuar›n›n ilki 1977 y›l›nda ya-
p›lm›fl. O günden bu güne h›zla ismi
yay›lan bütün dünya ülkelerinde fir-

malar›n dikkatle takip etti¤i fuarda en-
düstriyel makineler, demir – çelik me-
tal iflleme, kaynak ve el aletlerinin gel-
di¤i en üst seviyeler, yenilikler sergile-
necek. Ostim OSB ile fuara kat›lan fir-
malar›n yararlanaca¤› olanaklardan
biri de,  Ostim Dan›flmanl›k Merkezi
(ODAM) ifl forumlar›, Ostim OSB’nin
daha önce protokol imzalad›¤› Chem-
nitz ve Mönschengladbach sanayi oda-
lar›n›n üyeleriyle birebir görüflmelerde
bulunacak olmalar›.

Daha önce Ostim’e gelip firma ziya-
retinde bulunan Alman firmalar›na
hem iadeyi ziyaret yap›lacak hem de
onlar›n üretim alanlar› gezilerek yeni
oluflabilecek ifl f›rsatlar› konuflulacak. 

SSanayi yerleflkesi olarak ünü s›n›r-
lar›m›z› aflan Ostim Modeli, M›-
s›r’da toplanan ‹slam ülkeleri

temsilcilerine de anlat›ld›. ‹slam
Kalk›nma Bankas›’n›n M›s›r’›n Baflken-
ti Kahire’de 2-3 Eylül’de yap›lan top-
lant›s›nda baflar›l› KOB‹ modelleri ta-
n›t›ld›.  Toplant›ya Ostim OSB Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, onur
konu¤u olarak davet edildi ve aç›fl ko-
nuflmas›n› yapt›. Toplant›da Ostim Ya-
t›r›m A.fi. Proje Koordinatörü Abdul-
lah Çörtü ise soru-cevap bölümünde
“Ostim Modeli” nin ayr› ayr›nt›l› tan›t›-

m›n› yapt›. Toplant›ya bütün ‹slam ül-
keleri temsilcileri kat›l›rken, program-
da M›s›r, Suudi Arabistan, Bahreyn,
Sudan, Malezya, Suriye, Pakistan ve
Morocco’dan kat›l›mc›lar da birer ko-
nuflma yapt›. 

Öte yandan, Ostim Modeli’nin M›-
s›rl› bir ifladam› grubunca ilgi gördü-
¤ü, modelin ihrac›na iliflkin ön proto-
kol imzaland›¤› belirtildi. Daha önce
Ostim’i gezen M›s›rl› ifladam› grubu,
kuracaklar› OSB için Ostim’in model
deneyiminden yararlanmak istedikle-
rini bildirmiflti. 

OST‹M yönetiminin KOB‹’ye
‹slam dünyas› OST‹M modelini dinledi

MISIR’›n baflkenti Kahire’de toplanan ‹slam Kalk›nma Bankas›’na
üye ülke temsilcileri en baflar›l› KOB‹ modellerini incelediler.
Toplant›da ülkemizi Ostim Modeli temsil etti. 

BBu yaz›mda sizlere son za-
manlarda karfl›ma çok s›k
ç›kan bir konudan bahset-

mek istiyorum. Asl›nda insanl›k
tarihi kadar eski olan bu kavram
hakk›nda son zamanlarda çok faz-
la yorum yap›l›r oldu. ‹fl ilanlar›n-
dan arkadafl sohbetlerine, spordan
politikaya kadar birbirinden farkl›
alanlarda hep ayn› kelimeyi duyu-
yoruz ’Liderlik ‘. Peki, nedir lider-
lik kavram›? Kimlere lider denir?
Lider olarak m› do¤ulur?  Bu ve
buna benzer soru iflaretleri tarih
boyunca insanlar›n ilgisini çekmifl-
tir. 

Liderlik, kelime karfl›l›¤› olarak;
yap›ya yön vermek, yol göstermek
anlam›na gelmektedir. Aç›klama-
dan da anlafl›laca¤› üzere anlam
olarak hiçbir duygu bar›nd›rmaz.
Gayet yal›n ve net bir tan›m› var-
d›r. Oysa son dönemlerde, bu kav-
rama olumlu bir anlam yüklenme-
ye çal›fl›lmaktad›r. Bu konu hak-
k›nda yorum yapmaya bafllama-
dan hat›rlamam›z gereken önemli
fleylerden biri de geçmiflte ahlakl›
ve toplumun yarar›na hizmet ver-
mifl liderlerin yan›nda takipçilerine
zarar vermifl, büyük fiyaskolara
imza atm›fl liderlerin de bulundu-
¤udur. 

Liderlik kelime olarak gayet net
tan›ml› olsa da kavram olarak çok
derindir. Konuyu anlayabilmek
için liderli¤i oluflturan de¤erleri
anlayabilmemiz gerekir. Herfley-
den önce liderlik bir kiflilik özelli¤i-
dir ve bu özelli¤in temelinde kariz-
ma ve vizyon yatmaktad›r. Kariz-
ma, bir insan›n baflka insanlar
üzerinde yaratt›¤› etkidir. Baflka
bir deyiflle, baflka insanlar› yönlen-
dirme kabiliyetidir. Bu kavram ço-
¤u zaman otoriteyle kar›flt›r›l›r.
Aralar›nda ki en önemli fark; oto-
rite, kurum ya da kifliler taraf›n-
dan baflka bir kifliye verilen yetkiy-
ken, karizma, tamamen bir yete-
nektir. Bu yetene¤e sahip kifli hiç-
bir yetki kullanmadan takipçilerini
yönlendirebilir.  Liderli¤in do¤ufl-
tan gelip gelmedi¤iyle ilgili olan
merak en çok burada ortaya ç›kar.
Genel inanç, karizman›n do¤ufltan
gelen bir kiflilik gücü oldu¤u yo-
lundad›r. Fakat unutulmam›l›d›r ki,
insanlar kendi kiflilik güçlerini belli
bir oranda da olsa de¤ifltirebilirler.
Vizyon ise, belirsiz bir gelecekten
anlaml› sonuçlar ç›karma yetene-
¤idir. Bu yetenek, çal›flmayla ve

bilimsel metodlarla gelifltirilebilir.
Etkili bir liderlik için bu iki özelli-
¤in de yüksek olmas› gerekir. E¤er
kiflinin karizmas› yüksek vizyonu
düflük olursa, kifli sadece bulundu-
¤u ortamda farkedilir ama etkili
bir lider olamaz. Fakat tam tersi
durumda; vizyonun yüksek olup
karizman›n düflük oldu¤u hallerde,
bu kifliler baflar›l› dan›flmanlar ola-
bilirler. 

Son zamanlarda ifl dünyas›na
bakt›¤›m›zda, liderlik san›r›m en
çok tekrarlanan kelime olmufltur!
‹fl tan›mlar›ndan mülakatlara, e¤i-
timlerden kariyer planlamaya bü-
tün ifl dünyas› bu kelime üzerinde
duruyor. Peki, liderlik, ifl dünyas›
için bu kadar gerekli bir özellik
mi? Bu aflamada, yöneticilik ve li-
derlik konular›n› karfl›laflt›rmak ye-
rinde olacakt›r. Asl›nda san›lan›n
tersine, yöneticilik ve liderlik ta-
ban tabana z›t iki ayr› konudur.
Yöneticilik, yap› olarak ba¤l› oldu-
¤u kurumun kültür ve kurallar›n›
benimseyip korumay› ve sahip ol-
du¤u otoriteyi kullanmay› içerir.
Liderlik ise anlam olarak bunun
tam tersini, mevcut yap›y› de¤ifltir-
meyi içerir. Ayr›ca kötü niyetli bir
lider, içinde bulundu¤u ortamda
kendi kiflilik gücünü kullan›p kurum
içinde guruplaflma da yaratabilir.
Oysa ifl dünyas›nda baflar›l› olmak
için mevcut kurallara uymak, ah-
lak, sebat, disiplin, yarat›c›l›k ve di-
namizm gibi özellikler önemlidir.
Baflar›l› bir yöneticinin liderlik hak-
k›nda bilgisi olmas› kesinlikle zo-
runludur. Fakat bu konuya gere¤in-
den fazla önem verildi¤i düflünce-
sindeyim. Belki de bunun sebebi
örnek davran›fllarda bulunmak ile
liderlik kavram›n›n kar›flt›r›lmas›d›r. 

Sonuç olarak, hepimiz hayat›m›-
z›n çeflitli aflamalar›nda farkl› roller
üstlenmekteyiz. Bu rolleri üstlenir-
ken hiçbirimiz lider olmak zorunda
de¤iliz. Fakat bu konuda bilgi sahi-
bi olmak, fark›nda olmadan dünya-
ya bak›fl aç›m›z› de¤ifltirecektir.
Çünkü liderlik, sosyal ortamlardan
önce kiflinin içinde bafllar. Etkili bir
lider öncelikle kendi hayat›na lider-
lik yapmal›, al›flkanl›klar›n› düzen-
leyip bir amaç edinmeli ve bu
edindi¤i amaca ulaflmak için çaba
harcamal›d›r. Baflka bir deyiflle her
insan liderdir ve en az bir takipçisi
vard›r!  

Ali Emrah Özer
‹nsan Kaynaklar› Uzman› - OST‹M ‹stihdam Ofisi

Tek çözüm liderlik (!)

Hannover EMO
Fuar› ifl gezisi

MMeslek edindirme e¤itim pro-
jeleri uygulayan Ostim OSB,
firmalar›n almas› gereken,

zorunlu e¤itmelerle e¤itim sezonu-
nu açt›. Y›l boyunca çeflitli e¤itimler
verecek olan OSB E¤itim Birimi, fir-
malar›n almas› gerekli ve yasal ola-
rak da zorunlu k›l›nan; ilk yard›m,
yang›n, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, risk
e¤itimi, ifllemelerde temizlik-düzen
(5S) e¤itimleri gibi birçok e¤itimi
Ostimli firmalar›n hizmetine sunu-
yor.

Özellikle firmay› direk ilgilendi-
ren bu konulardaki e¤itimlerin ya-
sal zorunlulu¤un d›fl›nda asl›nda
tüm firmalar›m›z›n almas› gerekti-

¤ini vurgulayan Osim E¤itim Koor-
dinatörü M.Burcu Öztürk, firmalar›-
m›z›n e¤itimler için ay›rd›¤› zaman›
ve maddiyat› bir kay›p olarak de¤il
verimli bir yat›r›m olarak görmeleri
gerekti¤ini söyledi. Öztürk, firmala-
r›n denetimlerle karfl›lafl›nca ya da
maddi manevi a¤›r kay›p verdi¤inde
de¤il, zaman›nda bu e¤itimleri al-
mas› gerekti¤ini bunun için Ostim
e¤itimden bilgi alabileceklerini ve
aç›lan programlara kay›t olabilecek-
lerini de belirtti.   

Bilgi ve kay›t için:
Ostim EÛitim Koordinasyon 
TEL: 385 73 13

OSB’den üyelere 
‘zorunlu e¤itim’ deste¤i…
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TTIME 4. Uluslararas› Üretim Teknolojileri Fuar›
18 – 21 Ekim 2007 tarihleri aras›nda ‹stan-
bul’da düzenlenecek. Ostim OSB Time 2007 Fu-

ar›’na, 500 metrekarelik bir alanda
bölge firmalar› ile birlikte kat›lacak.

Ostim OSB’nin özel stantla kat›la-
ca¤› bu fuarda Ostimli firmalar için
bofl alanlar bulundu¤u, kat›lmak iste-
yen firmalar›n uygun fiyatlarla kirala-
nabilece¤i belirtildi. Uluslararas› Üre-
tim Teknolojileri Fuar›, ‹STANBUL TIME 2007, sektö-
rün Türk ve yabanc› üreticilerini tekrar bir araya ge-
tiriyor. ITF’ in hedefi üretim sektörüne geliflme sa¤-
layacak flekilde ‹STANBUL TIME 2007’de kat›l›m›
artt›rmakt›r. Fuar, makine üreticilerine ürünlerinin
özelliklerini gösterme, ziyaretçilere ise üretim sektö-
ründeki son bulufl ve geliflmeleri inceleyip k›yaslama
imkân› sunacak. Böylelikle, ‹STANBUL TIME 2007
fuar› ifl yapmak için ideal bir platform oluflturacak.
70 de¤iflik ülkeden gelen binlerce sat›n alma yetkili-

si, Türk flirketlerinin sat›fl potansiyeli ve servislerini
inceleme imkân› bulup, 4 gün süresince maksimum
say›da görüflme yapacak ve yeni da¤›t›m kanallar›

oluflturacak. Türkiye ve komflu ülke-
lerdeki birçok üretici, üretim maliyet-
lerini düflürdü¤ü ve üretim kalitesini
artt›rd›¤› için ileri teknoloji ürünü ma-
kineleri çok önem vermekte ve bu sa-
yede yerli ve yabanc› pazarlarda reka-
bet gücünü artt›rmaktad›r. Türkiye’de

iflgücü ve mühendislik maliyetlerinin di¤er bat› ülke-
lerine göre daha ucuz oluflu, yerel makine üreticileri
aras›nda rekabet oluflturmaktad›r. Buna ek olarak,
Türk firmalar›n›n yak›n gelecekteki rekabet prob-
lemlerinin üstesinden gelecek yeterli teknolojik bilgi
ve tecrübeye sahip olmalar› Türk makine ihracat›na
gözle görülür bir art›fl kazand›r›yor.

Stand ay›rtmak ve/veya ek bilgi almak için:
Emre Kara,  Ostim OSB Fuar ve 
Organizasyon; Tel:312 385 50 90 Dahili: 1315

Teknoloji Günlü¤ü
Ümit GÜÇLÜ

GOOGLE…

‘‘TTeknoloji Günlü¤ü’nü bu say›da GOOG-
LE ile ilgili baz› de¤erlendirmelerime
ay›rd›m. 

Son 10 y›lda  “Büyük Sanal Dünya”da gösteri-
len müthifl baflar› ve gelecek aç›s›ndan bu inan›l-
maz büyümenin tafl›d›¤› “önemli mesajlar”…

Yükseliflin özü; çok iyi yakalanm›fl bir ‘anafi-
kir’, baflar›yla oluflturulmufl bir yak›n-orta-uzun
dönem stratejisi ve do¤ru zamanda yelkenini
açanlar› beklediklerinden çok daha öteye götüren
‘internet’ rüzgâr›...

Neydi temel kurgu; “‹nsanlar içerik üretecek,
baflka insanlar da o içeri¤i tüketecek. Biz bu ara-
daki üretim-tüketim iliflkisini kullanarak büyüye-
ce¤iz”...

Çok basit de¤il mi; “GOOGLE” gibi düflün-
mek! Belki de yepyeni bir düflünme yöntemi...
GOOGLE gibi..

Strateji asl›nda ne kadar da basit; “S›n›rlar›
hiçbir zaman çizilemeyecek olan SANAL DÜN-
YA’da her gün binlerce yeni bir “‹ÇER‹K” üretili-
yor… GOOGLE neden içerik üretmekle zaman
kaybetsin ki? ” Sanal Dünya’y› daha anlafl›l›r hale
getirsek herkesten farkl› bir fley yapm›fl oluruz.
‹çeri¤i üretmek yerine kullan›l›r hale getirmek,
as›l gayreti içeri¤i kolay paylafl›labilir hale getire-
cek, araçlar, yaz›l›mlar, platformlar olufltur-
mak…”

Peki nas›l? 
Herhangi bir kelime yaz›p “ARA” butonuna

bast›¤›m›zda gelen sonuçlar›n her biri baflkalar›
taraf›ndan zaten üretilmifl... Kimi bilinen, takip
edilen, kimi ise daha önce hiç keflfedilmemifl,
çok az izlenebilen, kendini duyuramam›fl, fayda-
lar›n› anlatamam›fl... Her an bulundu¤u yerden
daha da derinlere, belki de art›k ‘locale’ düflecek
bir “bilgi” “görsel” “ya da baflka bir fley…”

Google Earth projesini bugün bilmeyen yok-
tur; 

Birkaç sene öncesi kimin akl›na gelirdi ki, uy-
dudan çekilmifl resimleri bir araya getirip sa¤lam
bir yaz›l›mla ‘ARAMA’ya duyarl› hale getirmek.
‹nsanlara yaflad›klar› yerleri ya da merak ettikleri
ülkeleri, flehirleri bilgisayar ekran›nda kolayca gö-
rebilme f›rsat›n› sunmak. Haritac›l›k, uydular üze-
rinden dünyay› görüntüleme dünya için yeni bir
ifl de¤il ki.. Yeni ifl, uydu resimlerini yani dünyay›
uydu resimleriyle paylafl›l›r, anlafl›l›r hale getir-
mek.

Google Earth olunca, önce herkes Google
Earth kullan›r, sonra da herkes Google Earth de
yer almak için büyük ‘varolma’ mücadelesine ka-
t›l›r. Bir taflla bilmiyoruz kaç kufl?

Google Earth sadece bir örnek, herkesin ciddi
lisans ücretleri ödeyerek bilgisayarlar›nda kullana-
bildi¤i bilgisayar programlar›na bakal›m bir de…
Her tür kullan›c›ya laz›m olan türden ofis prog-
ramlar›, resim ve video iflleme-gösterme prog-
ramlar›. 

“Google gibi düflünmek için güzel bir alan de-
¤il mi” 

Ne yapal›m? 
“Ofisi de resimleri de videolar› da internete ta-

fl›yal›m. ‹nternette paylafl›l›r hale getirelim. Her-
kes kolayca online ulafls›n. Zamanla kimse ofis
program› için lisans kullanmas›n, zaten internette
var olan sisteme üye olsun ve kullans›n.”

Herkes GOOGLE ile bafllas›n, GOOGLE ile
bitirsin(!)

‹fl, e¤lence, yaflam, spor, bilgi, kültür, tarih,
co¤rafya ve daha birçok konuda art›k “REF-
LEKS” haline gelmeye bafllayan bir GOOGLE…

Youtube ve Double Click gibi Milyar Dolar ile
al›n›p dünyan›n gündemine oturmasa da yavafl,
yavafl, belirli bir stratejiyle, sat›n al›nan tek-
nolojiler, ‘fikirler’, ‘ifller’…

Korkmal› m›y›z?

Ostim OSB Çinli 
yat›r›mc›lar› bekliyor

OOstim’in ‘s›n›rötesi’ di¤er bir çal›flmas› Çin’e
yönelik olarak gerçekleflti. Çin’in en önemli
fuarlar›ndan biri olan CIFIT fuar› Çin’in Xi-

amen kentinde  8 – 11 Eylül tarihleri aras›nda ya-
p›ld›. Uluslar aras› bir yat›r›m fuar› olan CIFIT bu
y›l 11. kez düzenlendi. Ostim OSB’nin ilk kez ka-
t›ld›¤› CIFIT fuar›nda 110 ülke ve 10.000’den faz-
la kat›l›mc› yer ald›. Ostim OSB’nin 7 ayr› yat›r›m
projesi ile kat›ld›¤› ve giriflimci- yat›r›mc› bulufl-
mas›n›n gerçekleflti¤i fuara kat›lan Ostim Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, “Çin hükümeti-
nin Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir gibi illerimizde yak-
lafl›k 4 milyar dolarl›k yat›r›m yapmay› planlad›¤›
biliniyor. Bu ba¤lamda Ostim OSB olarak bu fuar-
da hem Ankara’n›n hem de Ostim Organize Sana-

yi Bölgemizin söz konusu ülkelerin yat›r›m proje-
lerine ev sahipli¤i yapabilece¤ini anlatt›k. Bölge-
mizin yat›r›m ve sektör üstünlü¤üne göre ifl maki-
nesi, inflaat, kal›p sektörü ve benzer alanlarda
projeler haz›rlay›p, sunduk. Bu projelerimiz ilgi
gördü” dedi.

Ayd›n, gezinin Ostim’e Çin’den yat›r›m çek-
mek, bölge firmalar›na partner bulmak amac›yla
yap›ld›¤›n› belirterek, “ Çin’in baflta Ankara, ‹s-
tanbul ve ‹zmir gibi büyük illerimizde yat›r›m
yapmay› planlad›¤›n› biliyoruz. Çin’den gelecek
yat›r›mlar için Ostim’de altyap› olarak cazip böl-
gelerden birisi. Fuarda Çinli firma ve KOB‹’lerden
sorumlu resmi muhataplar›m›zla görüflmeler yap-
t›k” dedi.

Ç‹N’de ifladamlar› ve ticaret fuar›nda stand kuran Ostim,
bölge ürünleri ve ticari faaliyetlerini tan›tt›. OSB taraf›n-
dan oluflturulan ifl adamlar› heyeti de Çin’de Çin ‹ktisadi
Efllefltirme Merkezi’nin rehberliÛinde (TUCEM) ikili gö-
rüflmeler yapt›.

ÇÇin ‹ktisadi Efllefltirme Merkezi (TUC EM) Yö-
neticisi Engin Çak›c›, Türk ifl dünyas›n›n
Çin’de, Çin’in de Türki-

ye’de yat›r›m yapmas›n›n her
iki ülkeye de kazanç sa¤laya-
ca¤›n› söyledi. 

Çak›c›, “Türkiye’nin Avrupa
ve Amerikan pazar›na aflina,
ileri teknoloji kullanma biriki-
mine sahip giriflimcileri Çin
flirketleri için ideal ifl ortaklar›-
d›r. Marka yaratma becerisi ve
birikimine sahip Türk giriflim-
cilerle Çin’in ola¤anüstü üre-
tim gücü birlefltirilerek küresel
çapta büyük flirketler yarat›labilir. Her iki taraftaki
flirketlerin kazand›¤› bu modelde henüz kalk›n-
makta olan her iki ülke de büyük yararlar elde
edecektir” diye konufltu. 

Çak›c› ayr›ca, Türkiye’de yat›r›m, Çinli flirketler

için AB pazar›na serbestçe girifl olana¤› verece¤i-
ni, Türkiye sanayini olumsuz etkileyen Avrupa

Gümrük Birli¤i, Çinin Türki-
ye’ye yat›r›m ile bir avantaj ha-
line dönüflebilece¤ini vurgula-
d›. 
Çak›c› son olarak, “Uygulama-
ya konan 11. 5 y›ll›k plan Türk
flirketleri için Çin’e mal satma
olana¤›n› yaratmaktad›r, Tür-
kiye’nin katma de¤eri yüksek
ürünleri Çin yönetiminin refa-
h› yayama, tüketimi artt›rma
politikas› için uygun seçenek
oluflturmaktad›r. Avrupa ve

Amerikan mallar› ile ayn› kalitedeki bu ürünler
Çinli tüketiciye bu yolla daha ucuza ulaflt›r›labile-
cektir. Türkiye’den Çin’e ihracat konusu iki taraf›n
sektör hatta ürün baz›nda yo¤un çal›flmas›n›
gerektirmektedir” dedi. 

“Çin flirketleri ideal ifl ortaklar›d›r”

OST‹ML‹’ler TIME 2007 Fuar›’nda bulufluyor

s›n›rötesi pazar aray›fl›

Engin Çak›c›
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AAr-Ge faaliyetleri ile ilgili çok önemli desteklere sahip
oldu¤umuzu belirten uzmanlar, bu desteklerde suis-
timal edilmemek için do¤ru bilgilenmek gerekti¤ini

belirttiler. 
Ostim’in Ar-Ge kuruluflu ODAGEM do¤ru bilgi için KO-

B‹’lerimizin kendilerine baflvurmas›n› istedi. ODAGEM
A.fi. Genel Müdürü Gökhan Demir, TÜB‹TAK’›n %75’e va-
ran oranlarda geri ödemesiz destek verdi¤ini, bu destekle-
rin de¤erlendirme sürecinin oldukça h›zl› ve ödemelerin
de düzenli oldu¤unu belirti. Yap›lacak Ar-Ge çal›flmas› içe-
risinde gerekli makine ve teçhizat al›mlar›n›n da bu des-
teklerle finanse edilebildi¤ini söyleyen Demir, “Ayr›ca tek-
nokentler arac›l›¤› ile sa¤lanan avantajlar var. AB fonlar›
ile çok iyi projeleri ve Ar-Ge alt yap›s› olan firmalar›n yan›
s›ra küçük firmalar›n da desteklenmesi mümkün” dedi.

Firmalar›n kendilerini gelifltirmelerinin önündeki en
büyük engelin bu olanaklar›n fark›nda olmamalar› oldu-
¤unu vurgulayan Demir, “OST‹M OSB’nin bir ifltiraki ola-
rak bu olanaklar› OST‹M firmalar›na anlatmak ODAGEM
Afi’nin, yani bizim görevimizdir. Destek aray›fl›nda olan
KOB‹’lerimiz bize baflvurduklar›nda kendilerine her türlü
rehberli¤i yap›yoruz” dedi.   (info@odagem.com.tr)

HHONDA Güç Ürünleri sat›fllar›nda
Türkiye ikincisi olan Yaflar Makina
Ltd. fiti. gücüne güç katmaya de-

vam ediyor. Ostim 100. Y›l Bulvar›’nda
aç›lan sergileme marketi ile bunu kan›tla-
yan Yaflar Makina fiirket Müdürü Yaflar Dö-
ner, Ankara'da yeni bir showroom açman›n mutlulu¤u içinde
olduklar›n›, müflterilerine kaliteli hizmet vermeyi ilke edin-
diklerini, Honda Güç Ürünleri’nde Türkiye ikincili¤i, Lombar-
dini Motor’da Türkiye birinciliklerini alman›n gururunu ya-
flad›klar›n› dile getirdi. Aç›l›fl› ATO Baflkan› Sinan Aygün ya-
parken, törene OS‹AD Baflkan› Nihat Güçlü, Anadolu Endüst-
ri Holding Otomotiv Grup Baflkan› Kamil Eser, Anadolu Mo-
tor Genel Müdürü Ifl›k Gürbüz, Anadolu Motor Pazarlama
Müdürü Erdo¤an Özo¤ul,  Honda Güç Ürünleri Ortado¤u Sa-
t›fl Müdürü Shinichi ‹takura da kat›ld›. Yaflar Makina 1996 y›-
l›nda kuruldu ve kuruldu¤u günden beri tar›mda, sanayide
ve denizde kullan›lan, endüstriyel motor,  jeneratör, moto-
pomp, çapa makinesi, çim biçme makinesi gibi ürünlerin An-
kara’da yetkili bayi ve servisli¤ini yap›yor.

SHOWROOM ADRES‹: 100.Y›l Bulvar› No.52 
Ostim-ANKARA Tel:0.312.354 83 36
SERV‹S ADRES‹: 5.Sokak No:3 Ostim-ANKARA 
Tel: 0.312.385 80 71 – 72

HONDA güç ürünleri Yaflar Makine’nin hakl› gururu

Aç›l›fl› ATO
Baflkan› Sinan 
Aygün yapt›

ÜÜ
niversite seçme s›nav› sonuçlar› aç›klan-
d›. ÖSS sonuçlar›na göre en zeki ve en
baflar›l› ö¤rencilerin tercihlerinin mü-

hendislik oldu¤unu görüyoruz. Geliflmifl ülke-
lerde de benzer tablolar var. 

Toplum baflar›l› ve zeki beyinlerin mühen-
dislik d›fl›ndaki meslekleri de tercih etmesi ge-
re¤i üzerinde duruyor. Baflar›l› ve zeki  insan-
lar›n mühendislik d›fl›ndaki mesleklerde bulun-
mas› ile ç›tan›n yükselece¤ini ve ülkenin kalk›-
naca¤› dile getiriliyor. Baflar›l› gençlerin mü-
hendislik d›fl›ndaki meslekleri tercih etmedikle-
rinden dolay› ülkenin kalk›namad›¤› söyleni-
yor.

Hatta baz› bas›n ve yay›n organlar›nda kimi
yazarlar s›ralamadaki baflar›l› ö¤rencilerin mü-
hendisli¤i tercih etmelerine ra¤men sanayi ala-
n›nda ilerleme olmad›¤›n› ve kalk›namad›¤›m›-
z› söyler oldular.

Bir ülkenin geliflmesinin yolu bilim ve tek-
nolojiyi kullan›p sanayileflmekten geçer. 

Dünya’da söz sahibi ülkelerin hepsinde
(Amerika, Almanya, ‹ngiltere, Baz› Avrupa ül-
keleri, Japonya vb.) kalk›nma modelleri bilimi
kullanarak teknoloji ve sanayiye a¤›rl›k verme-
leridir. Bu ülkelerin hepsi de sanayide söz sa-
hibi ülkelerdir. Bu ülkeler e¤itim görmüfl be-
yinleri do¤ru yerde, do¤ru yönlendirme, do¤ru
zamanda ve sanayileflme hedefine uygun flekil-
de kullanm›fllar ve bugün dünyada en önemli
güç olan bilgi birikimini sa¤lam›fllard›r. Bu bilgi
birikimi de do¤ru strateji ile sermaye birikimini
oluflturmufltur.

Türkiye’nin 25–30 y›ld›r di¤er ülkelere göre
kalk›namamas›n›n nedeni mühendislik d›fl›nda-
ki meslekleri baflar›l› ve zeki beyinlerin tercih
etmemifl olmas› de¤ildir.

Mühendislik dallar›n› tercih eden baflar›l› ö¤-
rencilerin mühendislik ö¤renimi sonras› yurtd›-
fl›na gitti¤ini ve Türkiye’de baflar›l› mühendis
kalmad›¤› dile getirilmektedir. Ancak mühen-
dislik e¤itimi sonras› bu baflar›l› beyinlerin ta-
mam›n›n yurtd›fl›na gitme olana¤› yoktur. Mut-
laka Türkiye’de kalan da vard›r. Ayr›ca sanayi-
de ulusal nitelikte uzay arac› da henüz yap›l-
mad›¤›na göre kalan iyi ve orta düzeydeki mü-
hendislik e¤itimi görmüfl beyinler ülkeyi neden
kalk›nd›ram›yor?

‹flte sorulmas› gereken soru budur.
Sorunun cevab› basittir. 25–30 y›ld›r süren

ve bugün hala yoklu¤unu çekti¤imiz ULUSAL

SANAY‹ STRATEJ‹S‹ EKS‹KL‹⁄‹D‹R. Sürdü-
rülen model ‹THAL ET-B‹RLEfiT‹R-SAT poli-
tikas›d›r. Köklü ulusal sanayi politikas› olma-
y›nca (10 Y›ll›k, 15 Y›ll›k) imalatç›, sanayici ve
ifl sahipleri günlük modellerle idare ediyor.

Özellikle ülke genelinde iflletmelerin ço¤un-
lu¤unu oluflturan  KOB‹’ erin sahipleri ve ifllet-
mecilerinin de sahip olduklar› e¤itim seviyesi,
kafa yap›s› ve vizyonlar›na göre mühendis is-
tihdam›nda baflar›l› olmad›klar› ortadad›r. Al-
d›klar› mühendise geçmiflte fiziki becerilerin de
önemli oldu¤u nezaretçilik, ustabaflç›l›k ve tek-
niker pozisyonlar›nda görev veriyorlar. Mü-
hendisi baflar›l› k›lam›yorlar. Sonra da koro
halinde bir bölümü “üniversiteler mühendis ye-
tifltiremiyor” diye kestirip at›yorlar.

Son dönemde bu ifadeler sanayinin ileri ge-
lenleri taraf›ndan s›kça söylenir oldu.

Ancak biliriz ki mühendislik e¤itiminde Av-
rupa’n›n ilk 5–6 üniversitesi ve dünyada ilk s›-
ralardaki üniversitelerin içinde Türk Üniversi-
teleri yer al›r.

Ülkede yetiflmifl insan kayna¤› olmas›na
ra¤men, sorunun kayna¤› yönetenlerin KO-
B‹’lerin önüne Sanayi Projesi’nin konmay›fl›-
d›r.

Önüne uzun vadeli stratejik Sanayileflme
Projesi konmayan KOB‹’ler ifl gelifltiremiyor.
KOB‹’LER öncelikli olarak sihirli kelimeler;
Arsa-Bina-Prim-Rant etraf›nda dönüp duru-
yor.

Sanayileflme stratejinizi ilan edip, ifl sahip-
lerinin önüne proje koyup onlar› heyecanlan-
d›r›p yüreklendirmek gerekir. Yönetimlerin ifl
sahiplerine ifl gelifltirme, istihdam, ifl sahibinin
ve çal›flan›n›n e¤itimi de dâhil olmak üzere
psikolojik dan›flmanl›k hizmeti sa¤lamas›
gerekir.

Acilen kurulacak KOB‹ Bakanl›¤› mülkiyeti
hazineye ait arsalar üzerinde sanayi bölgeleri
oluflturup yapacaklar› binalar› imalatç›lara
uzun vadeli tahsis etmelidir. KOB‹’ler kaynak-
lar›n› arsa-bina sürecinde harcay›p enerjilerini
tüketmemelidir. Türkiye’nin topraklar› imalata
ve sanayiye gönül vermifl herkese yeter.

Geliflen yerli sanayide bilgi birikimi olur.
Ekip çal›flmas› olur. Hem çal›flanlar›n hem de
ifl sahiplerinin kafa yap›lar› geliflir. Sanayilefl-
mifl ülkelerdekine benzer flekilde geliflen yerli
makine sanayi ithalat›n önünü keser. Cari
aç›¤› azalt›r.

Yusuf Tekin / Mak. Yük. Müh - (CEMATEK)

Neden Mühendislik, Neden ‹malat, Neden Sanayi?
Ar-GE desteÛi için doÛ-
ru 
bilgi ODAGEM’de

KOB‹’lerin 3,3 milyon
YTL’lik borcu yap›land›r›ld›

ANADOLU Yaklafl›m› kapsam›nda 42
firman›n 3 milyon 380 bin YTL’lik borcu
yeniden yap›land›r›ld›.

AAnadolu Yaklafl›m› kapsam›nda 42 firman›n 3
milyon 380 bin YTL’lik borcu  yeniden yap›lan-
d›r›ld›.Türkiye Bankalar Birli¤i “KOB‹ Finansal

Yeniden Yap›land›rma Program› Ayl›k Raporu’na”
göre,  Temmuz 2007 itibariyle Anadolu Yaklafl›m›
kapsam›na al›nan 42 firman›n 3 milyon 380 bin
YTL’lik borcu yeniden yap›land›r›ld›.

Anadolu yaklafl›m› kapsam›na al›nan firmalar›n
18’i g›da ve hayvansal ürünler, 3’ü di¤er imalat ve
yöneticilik faaliyetlerinde, 2’si inflaat, 3’ü metal, 1’i
motorlu araçlar parça ve aksam, 3’ü perakende, 2’si
turizm ve e¤lence sektörlerinde, 5’i ise di¤er sektör-
lerde faaliyet gösteriyor. Kapsama al›nan firmalarda
747 kifli istihdam ediliyor. Firmalar›n; 10’u Akdeniz,
6’s› Do¤u Anadolu, 3'ü Ege, 4’ü Güneydo¤u
Anadolu, 5’i ‹ç Anadolu, 9'u Karadeniz, 5’i ise Mar-
mara Bölgesi’nde yer al›yor.
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DDiyelim ki;1–20 aras›nda iflçi çal›flt›-
ran bir KOB‹ iflletmeniz var. Sizin
iflletmeniz gibi Türkiye’de daha

yüz binlerce küçük KOB‹ iflletmesi var ve
yine onlarda sizin iflletmenizde oldu¤u
gibi; sermaye yetersizli¤i, kalifiyeli ele-
man bulamama,uygun kredi alamama
ve etkin pazarlama yapamama gibi so-
runlarla bo¤ufluyor. Asl›nda iflinizi gelifl-
tirmek ve ülke ekonomisine daha fazla
katk›da bulunmak istiyorsunuz.

Fakat önünüz kapal›… Çünkü yat›r›m
yapacak paran›z yok. ‹flte bugün size bu
konuda bir KOB‹ öyküsü anlatmak isti-
yorum. Paslanmaz sac iflleyen bir firma-
n›n sahibi M. Ali Usta’n›n da paras› yok-
tu. Üretimini art›racak yeni makineler
almak, bilgi ifllem sistemini kurmak, ih-
racat yapmak, ‹SO ve CE belgeleri olufl-
turmak ve de kaliteli personel bulmak
için finansman sorunlar›n› çözmek isti-
yordu.Türkiye’deki bütün KOB‹’lerde ya-
flanan bu sorunlarla bo¤uflurken, bir an-
da televizyonda hareketli bir reklâm ile
karfl›laflt›.

Bir banka; TV’de günde bilmem kaç
kez dönen flark›l›-türkülü reklâm›nda “
KOB‹ kredisi” verdi¤ini beyan ediyordu.
Hatta bu kredinin vadelerini, geri öde-
me süresini ve taksit tutarlar›n› kendimi-
zin belirleyece¤i müjdesini de veriyordu.

Mehmet Usta birdenbire ayaklar›n›n
yerden kesildi¤ini hissetti..!

‹flte “iflimi gelifltirmek için bu büyük
f›rsat” dedi. Çünkü reklâmda banka yö-
neticileri flark› söyleyip- dans ediyor ve
KOB‹ sahiplerini kredi vermek için ban-
kaya ça¤›r›yordu. Ve M. Ali Usta da iflte
bu coflkulu duygularla, “ver elini KOB‹
bankas›” diyerek ilk ad›m› att›. M. Ali
Usta bankaya girdi… Ama o da ne? KO-
B‹ kredisi veren banka, hiç de o reklâm-
lardaki gibi bakmad› Mehmet Usta ve
KOB‹’sine. O 25 Milyon YTL KOB‹ kredi-
si istiyordu, iflini gelifltirmek için.

Bankan›n flirketlere bakan yöneticisi;
ondan birçok belge, kefil, teminat olarak

müflteri çek ve senedi ile son 3 y›l›n tas-
dikli bilânçolar›n› istedi.

“Teminat veremezseniz, kredi alma-
n›z çok zor olur” dedi yönetici.

Oysa reklâm filminde: tüm kredi flart-
lar›n› KOB‹ sahibinin belirleyece¤ini be-
lirtiyordu ünlü banka KOB‹’lere… Ve M.
Ali Usta “bu ne çeliflki yahu” deyip ç›kt›
gitti bankadan… Çünkü birçok KOB‹ gi-
bi, onun da bankaya teminat olarak ve-
recek (+) çeki/senedi yoktu. Zaten ol-
sayd›, belki de kredi talebi olmazd›. 

Yukar›daki sat›rlarda okudu¤unuz gi-
bi; M.Ali Usta’n›n gördü¤ü muamele, siz-
de de “bu ülkede ifl gelifltirmek için kredi
bulmak ne zormufl” gibi temel bir görüfle
neden olabilir. Ama ne yapacaks›n›z ki?

Siz bir KOB‹ sahibisiniz…
‹fllerine geldi¤i zaman KOB‹ dostu, ifl-

lerine gelmedi¤i zaman “kap›-duvar
olan” finans kurumlar›n›n TV’lerde dön-
mekte olan reklâmlar›na bu dakikadan
sonra hiçbir anlam veremezsiniz.

fiafl›r›p kal›rs›n›z ortada… Önce bü-
yümüfl sonra küçülmüfl KOB‹ hayalleri-
nizle. Sanayi stratejisi ve sanayi envante-
ri bile olmayan bu ülkede, bir KOB‹ stra-
tejisinin de olmamas› tokat gibi patlar
surat›n›za. Ve “bu ülkede KOB‹ olmak ne
zor bir iflmifl” diyerek dönersiniz iflinizin
bafl›na! M. Ali Ustan›n “büyük firma ol-
ma hayalleri” gibi, sizin de hayalleriniz
gerçeklerle tan›fl›rken yine de iflinize
sar›l›rs›n›z. Sorunlarla bo¤uflarak diren-
meye ve de dünya çap›nda/ yerel her
türlü krize karfl› ayakta kalmaya devam
etmek için! K›sacas›: iflte bu nedenlerle
bugünlerde kurulma çal›flmalar› bafl-
layan 60.Hükümet içinde kesinlikle bir
KOB‹ Bakanl›¤› bulunmal›d›r. Bu bakan-
l›k; KOB‹’lerin finansal ve yap›sal sorun-
lar›na çözüm bulurken, M. Ali Ustalar›n
hayallerinin de gerçek olmas›n› sa¤-
lamal›d›r.

T›pk› AB KOB‹’lerinin bir telefonla al-
d›¤› kolay kredilerdeki gibi bir sistem
oluflturmal›d›r.                       (Bursa haber)

"‹flsizli¤i KOB‹'ler çözer"
MMarmara Üni-

versitesi Ban-
kac›l›k ve Si-

gortac›l›k Yükseko-
kulu Müdürü Prof.
Dr. Eriflah Ar›can,
Türkiye'nin IMF ile
yoluna devam ede-
bilece¤ini ancak
Türkiye'nin gerçek-
lerine uygun dizayn
edilen bir programla
bunun gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini
söyledi. Özel bir televizyon kanal›na
konuk olan Prof. Dr. Ar›can, flöyle
konufltu: "Arzu edilen fley IMF ile
her ülke kendinin kendi politikalar›-
n› kendisinin belirlemesi ve bunun
finansman kaynaklar›n› oluflturma-
s›d›r. IMF'nin önerileri, raporlar›,
de¤erlendirmeleri belki bir referans
niteli¤ini tafl›mal›d›r." 

Seçimden sonra hükü-
metin önündeki en büyük
problemin iflsizlik olabile-
ce¤inin alt›n› çizen Prof.
Dr. Eriflah Ar›can, "Bir bü-
yük problem enflasyon
ile mücadele, di¤eri ise
iflsizliktir. Son 5 y›lda enf-
lasyonda katedilmifl bir
yol var. Ancak burada al›-
nacak yol hala uzun. ‹kin-
cisi ise ekonomik bir
problem oldu¤u kadar

sosyal boyutu da olan
bir sorun. Resmi verile-
re göre yüzde 11'lerde
olan iflsizlik rakam› bir
sürü toplumsal sorunu
da beraberinde getiri-
yor. Burada küçük öl-
çekli flirketlere ifl düflü-
yor. KOB‹'lerin bu nok-
tada desteklenmeleri
gerekiyor. Çünkü ger-
çekten KOB‹'ler iflsizli¤i

önlemede ciddi bir çember bir depo
görevi görüyor. O nedenle ben, ban-
kalar›n bunlara yöneltece¤i
kredilerle destek olmalar› gerek-
ti¤ini düflünüyorum. Burada
hükümetlere de büyük ifl düflüyor.
‹stihdam üzerindeki yüklerin azal-
t›lmas› ile KOB‹'ler bu yönüyle de
desteklenebilir" diye konufltu. 

MARMARA Üniversi-
tesi Bankac›l›k Yük-
sekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ar›can, se-
çim sonras›nda ikti-
dar›n iflsizliÛi KO-
B‹'leri destekleye-
rek çözebileceÛini
belirtti…

M. Ali Usta’n›n hayali! / Binay KAZAN

DDünyan›n devlet destekli ilk ve tek
markalaflma program› TURQU-
ALITY®‘nin kapsam› firmalar›n

ihtiyaç ve beklentileri paralelinde gelifl-
tiriliyor. Geçti¤imiz günlerde yap›lan
yeni düzenlemeyle, program kapsam›n-
daki markalar›n desteklenebilecek fir-
ma say›lar› art›r›l›rken,  firmalara
global markalaflma süreçlerinde
sa¤lanan finansal, stratejik dan›fl-
manl›k ve e¤itim alan›nda verilen
deste¤in kapsam› da geniflletildi.
Ayr›ca, Marka Program›’ndaki fir-
malara biliflim alan›nda sa¤lanan
destek de art›r›ld›. 

Düzenleme ayr›ca TURQU-
ALITY® üyesi firmalar›n büyüme-
ye yönelik stratejik planlar› çerçe-
vesindeki marka yat›r›mlar›, akreditas-
yon sistemi ve açabilecekleri ma¤a-
za/franchise say› s›n›rland›rmas› konu-
lar›nda ise esneklikler sa¤lad›. 

Üretimden pazarlamaya, sat›fltan sa-
t›fl sonras› hizmetlere kadar bütün sü-
reçler ile birlikte finansal destek sa¤la-
yan program çerçevesinde, firmalar›n
ihtiyaçlar› da dikkate al›narak yap›lan
iyilefltirme çal›flmalar› 28 Temmuz
2007 tarihi itibariyle uygulamaya ko-
yuldu.

Güçlü global Türk markalar› geliflti-

rerek Türkiye’nin ihracat›n› art›rmay›
hedefleyen TURQUALITY®, yap›lan
düzenleme ile özellikle firmalara verdi-
¤i teknik altyap› ve biliflim deste¤ini ar-
t›rd›. 

Biliflim ve bilgi yönetimi alan›nda ve-
rilen deste¤e; Bilgisayarl› Tasar›m

(CAD), Kurumsal Kaynak Planlama-
s› (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi
(SCM), Müflteri ‹liflkileri Yönetimi
(CRM), Kurumsal Performans Yöne-
timi (EPM), Perakende Yönetimi gi-
bi yaz›l›m ürünlerinin temin bedel-
leri, iyilefltirilmesi ve konuyla ilgili
yap›lacak dan›flmanl›k, e¤itim ve d›fl
kaynak kullan›m› harcamalar› da
eklendi. 
Bu alandaki harcamalar, TURQU-

ALITY® firmalar› için %50 oran›nda ve
limitsiz desteklenirken, Marka progra-
m›ndan yararlanan firmalar için y›ll›k
500.000 ABD Dolar›na kadar %50 ora-
n›nda desteklenmeye bafllad›. Ayr›ca,
Marka firmalar› için destek kalemleri-
ne, de¤ifliklik öncesi sadece TURQU-
ALITY® firmalar›n›n yararland›¤›, ku-
rumsal kimlik oluflturulmas›, stratejik
flirket yap›land›r›lmas›, kalite kontrol
sistemi oluflturulmas›, numune tesis ya-
p›land›r›lmas› konular›ndan alacaklar›
dan›flmanl›k hizmetleri de eklendi.

TURQUALITY® Program›’n›n
kapsam› geniflletildi
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TTicari faaliyetine fianl› Urfa’da bafl-
layan ve Ankara’da 1975 y›l›nda
flube açan, 1994 y›l›nda aile flirke-

ti haline gelen Biçerifl-Ziraat Limited
fiirketi, tar›m makineleri ithalat›, ak-
tarma organlar›, kay›fl, kasnak, diflli ve
benzeri malzemelerin sat›fl›n› yap›yor.

‹malatç› firmalara sat›fl yapt›klar›n›
anlatan fiirket Müdürü Hasan Basri
Bucak, Çin’den zincir ithal ettiklerini,
bir Alman markas›n›n Türkiye temsil-
cili¤ini yapt›klar›n› belirten Bucak,
“Yerli zincir üreticilerinin yüksek fiyat-
lar› bizi d›fl pazara yöneltti. Ucuz zin-
ciri Çin’de tespit ettik. Müflterilerimi-
zin ihtiyaçlar›n› daha sa¤lam karfl›l›yo-
ruz” dedi. Sektörde makine imal eden
firmalar›n ucuz ve kaliteli imalat ara-
d›klar›n› belirterek, “Biz Çin’den yapt›-
¤›m›z ithalatta hem kalite, hem ucuz-
luk ar›yoruz” diye konufltu. 

Bucak, tar›m sektöründe küresel
›s›nma ve kurakl›k dolay›s› ile biçer-
döver makinelerine yönelik malzeme
sat›fllar›nda önemli bir düflüfl oldu¤u-
nu ancak, son üç y›ld›r tar›m sektörün-
de makinelerin yenilendi¤ini, baz› böl-
gelerde verim düflüflü olmas›na karfl›n
genel olarak tar›m›n canl› oldu¤unu
anlatt›. Bucak “ Türkiye’de tar›m bit-
medi, bitmez. Tar›m biterse her fley bi-
ter” görüflünde.

Bucak, piyasada para dönmedi¤ini,
toptan yapt›klar› sat›fllar›n çeklerini

tahsil edemediklerini, müflteriler tara-
f›ndan vadelere uyulmad›¤›n›, 30–60
günlük çek vadelerinin art›k 100 günü
aflt›¤›n› vurgulad›.

Bucak, gelece¤e yönelik hedeflerine
iliflkin olarak da, “Biz üretimi bilmiyo-
ruz. Bizim uzmanl›¤›m›z ithalatt›r.
Yurtd›fl› fuarlara kat›l›yoruz, daha iyi
ve yeni bir ürün bulup, sektörün ih-
tiyac›n› karfl›layabilir miyiz, diye.
Bizim ithalat›m›z s›radan ve tüketime
yönelik de¤il. Biz tar›m makineleri
imalat›nda kullan›lan, direkt üretime
yönelik mallar›n ithalat›n› yap›yoruz.
Ama gelecekte belki, kuraca¤›m›z bir
ortakl›kla sektöre yönelik bir ürünün
imalat› ifline de girebiliriz” dedi.  

GGeçen ayki yaz›da, Ar-Ge ko-
nusunda do¤ru bilinen yanl›fl-
lardan bahsetmeye bafllam›fl-

t›k. Bu yaz›da destekler hakk›ndaki
önyarg›lar ve do¤rular› ile devam
edelim. 

Bilinenin aksine, ülkemizde baz›la-
r› dönem dönem aç›lan, baz›lar› ise
sürekli aç›k olan birçok destek prog-
ram› bulunmaktad›r. Dönemsel
programlara örnek olarak AB (Avru-
pa Birli¤i), Dünya Bankas›, Tar›m
Bakanl›¤› destekli çeflitli programlar
say›labilirken, sürekli aç›k olan ve
her an baflvuru yap›lan bilen prog-
ramlar›n en önemlilerinden TÜB‹-
TAK ve DTM (D›fl Ticaret Müsteflar-
l›¤›) taraf›ndan fonlanan ve yürütülen
Ar-Ge destek programlar› say›labilir. 

Birçok firma bu tür destekleri da-
n›flmanlar arac›l›¤› ile takip ederken,
baz›lar› da kendi faaliyet alanlar›na
göre ilgili destekleri takip etmekte-
dirler. Özellikle dönemsel program-
lar›n iyi takip edilmesi ve k›s›tl› za-
man aral›¤›nda proje haz›rlan›p bafl-
vurulmas› önemlidir. Zaman zaman
gazetelerde de duydu¤umuz “AB flu
kadar para verdi, kullan›lamad›¤› için
para geri gitti” türü haberler bu gibi
programlara iliflkindir. Bu eski de
kalm›fl, bugün için do¤ru olmayan
bir durumdur. 

Dan›flmanlar›n say›lar› artt›kça ve
kurulufllar gittikçe bilinçlendikçe bu
gibi durumlar art›k daha az yaflan-
maktad›r. 

Ar-Ge ise destekleri dönemsel de-
¤ildir. Y›l›n her günü baflvurulmas›
mümkündür, sadece baz›lar› için de-
¤erlendirme dönemleri mevcuttur,
bu tarihler kaç›r›ld›¤›nda bir sonraki
döneme kaym›fl olur.

Ülkemizde Ar-Ge’nin toplam milli
gelirdeki pay› geliflmifl ülkelerin çok
gerisindedir. Bu oran Japonya’da
%2,9, Amerika’da %2,7, Alman-
ya’da 2,4 iken, Türkiye’de % 1 civa-
r›ndad›r. 2010 y›l›nda ise bu oran›n
%2’ye ç›kar›lmas› hedeflenmektedir. 

Bu da söz konusu Ar-Ge destekle-
rinin devam edece¤i ve fonun sürekli
olarak artaca¤› anlam›na gelmekte-
dir. 

Destekleri kullanan firmalar›n ni-
telikleri ise di¤er bir do¤ru olarak bi-
linen yanl›flt›r. Destekten faydalana-
bilmek için en önemli kriter, uygun
bir projeye sahip olmak ve önerilen
projeyi maddi ve teknik aç›dan yapa-
bilecek güçte olmakt›r. Firman›z›n
büyük ya da küçük olmas›n›n hiçbir
önemi yoktur. 

Büyük firmalar çok fazla destek
almaktad›r, bu do¤rudur. Bunun tek
sebebi, çok say›da Ar-Ge çal›flmas›
yapmalar› ve desteklerden nas›l fay-
dalanacaklar›n› bilmeleridir. Örne¤in
Ocak-2007 itibari ile Arçelik 112,
Aselsan 58, TOFAfi 20 projesi için
destek alm›flt›r. Bunun haricinde, uy-
gun proje ve gerekli mali ve teknik
altyap›ya sahip olmalar› flart› ile mik-
ro ölçekli KOB‹’ler bile destek alabil-
mektedirler. Hatta sadece KOB‹’le-
rin baflvurabilece¤i özel destek prog-
ramlar› dahi bulunmaktad›r. 

TÜB‹TAK’›n hibe alan firmalar›
gösteren istatistiklerine bakt›¤›m›zda,
yaklafl›k 10 y›l süresince sadece
4377 proje baflvurmufl bunlar›n
3175’i desteklenmifltir (%73). Des-
teklenen 3175 projenin ise 1766’s›
(%56) KOB‹’ler taraf›ndan, 1409’u
(%44) Büyük iflletmeler taraf›ndan
sunulmufltur. 

Destek alan firma say›s›na bak-
t›¤›m›zda ise 10 y›ll›k süreçte sadece
1872 firma baflvuru yapm›fl, bunlar-
dan 284’ü Büyük iflletme, 1098’i
KOB‹ olmak üzere 1382 firma des-
tek alm›flt›r. 

Bir sonraki yaz›da hibe (geri
ödemesiz)  ve kredi (geri ödemeli)
flekilde verilen desteklerden, hibeler
hakk›nda bilgiler verece¤im. 

“‹cat ç›karma” diyenleri din-
lemeyin, icat ç›karman›z için milyon-
larca dolar hibe sizi bekliyor. 

Levent B.ER‹BOL
levent.eribol@eribol.com.tr

Ar-Ge destekleri süreklidir...

B‹ÇER‹fi, üretime yönelik 
ithalat›n uzman›

Özül ‹nflaat’tan Bat›kent fieker Sitesi

220 y›ld›r ›s›tma-so¤utma sektörün-
de yurt d›fl›nda faaliyet gösteren
Özül ‹nflaat, 2006 y›l›nda inflaat

taahhüt ve inflaat malzemeleri sat›fl
pazarlama konular›nda da faaliyette
bulunuyor. Azerbeycan’da NEP Engi-
neering olarak taahhüt ofisi, Çin’de
Pekin ve Guangzhou’da
2 sat›n alma ofisi, Anka-
ra Ostim’de bir inflaat
malzemeleri sat›fl show-
roomu bulunuyor. Özül
‹nflaat ihracat olarak
K›br›s, Azerbeycan, Gür-
cistan, Kazakistan,
Türkmenistan ve Rusya
ile ba¤lant›lar› bulunan
firma, Özül ‹nflaat fiirket
Müdürü Kenan fieker,
Bat›kent’te kurduklar›
siteye iliflkin olarak flu
bilgileri verdi: “5193
metrekare alan üzerine
kurdu¤uz site içerisine 600 metrekare

bina tek blok olarak tasarlanm›flt›r. 10
katl› olan yap›n›n her kat›nda 4 daire
olacak ve toplam 40 daire bulunacak-
t›r. Dairelerin net kullan›m alan› 128
metrekaredir.” 

Daire içi özellikleri:
Haz›r mutfak, ankastre, hilton ban-

yo, hermetik kombi,
yerler laminat parke,
pencere ve balkon kap›-
lar› PVC, d›fl kap›lar çe-
lik, biri 8 kiflilik di¤eri
yük asansörü olmak
üzere çift asansör, jene-
ratör, 30 tonluk su de-
posu, görüntülü diafon
sistemi bulunmaktad›r.
Bina haricinde 4500
metrekare sosyal tesis
alanlar›na ayr›lm›fl
olup, 50 araçl›k
otopark, süs havuzu,
çocuk oyun alan›, bas-

ketbol sahas› yer almaktad›r.”

Hasan Basri
Bucak
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n  TAR‹H / ‹S‹M : 13–16.09.2007 / 
PROMOTURK 07

l KONU : Promosyon ürünleri
n  YER : ‹stanbul Fuar Merkezi 

Yeflilköy / ‹st.
l  DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
n  TAR‹H / ‹S‹M : 13–27.09.2007 / 

K‹TAP KÜLTÜR
l KONU : Bas›l› Yay›n, Kitap, 

Görüntülü ve Sesli Yay›n
n  YER : Kocatepe Camii Avlusu.
l  DÜZENLEYEN : Vak›f Fuarc›l›k Rek. Yay. 

Tan›t›m Org. Tic. Ltd. fiti.
n  TAR‹H /‹S‹M : 17–24.09.2007 / 4WD 

‹STANBUL 07
l KONU : 4X4 Araçlar ve Aksesuarlar›
n  YER : ‹stanbul Fuar Merkezi 

Yeflilköy / ‹st.
l  DÜZENLEYEN : ISF Uluslararas› Konferans 

ve Fuarc›l›k Ltd. fiti.
n  TAR‹H /‹S‹M : 19–23.09.2007 / 

BOOT ‹STANBUL 
l KONU : Yelkenli ve Motorlu Deniz 

Araçlar›, Ekipmanlar, 
Aksesuarlar ve Su Sporlar›

n  YER : Ataköy Marina 
l  DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm Fuarc›l›k 

Yap›m A.fi.
n  TAR‹H /‹S‹M : 20–23.09.2007 / 

MARKETINGIST
l KONU : Reklâm, Promosyon Ürünleri,
Pazarlama Hizmetleri, Grafik Sanatlar› Medya ve
Araflt›rma, Ses ve Görüntü Prodüksiyonu, Teflhir Ürün-

leri, Do¤rudan Pazarlama Hizmetleri,
n  YER : Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi.
l  DÜZENLEYEN : Tifafl Tüyap ‹nterpro 

Fuarc›l›k A.fi.
n  TAR‹H / ‹S‹M : 21–22 Eylül 07/ 

ESK‹fiEH‹R KOB‹ B‹LG‹ E⁄‹T‹M
l KONU : E¤itim, Tan›t›m, Bilgilendirme
n  YER : Organize Sanayi Bölgesi 

Fuar Merkezi
l  DÜZENLEYEN : Forum Fuarc›l›k ve 

Gelifltirme A.fi. 
n  TAR‹H /‹S‹M : 26–28 Eylül 07/ 

3. ‹stanbul Ça¤r› Merkezi Fuar›
l KONU : Ça¤r› Merkezi 

Sektörünün Geliflimi
n  YER : Lütfi K›rdar Uluslararas› 

Kongre ve Sergi Saray›/‹stanbul
l  DÜZENLEYEN : ‹M‹ Fuarc›l›k 

Hizmetleri  Ltd. fiti.
n  TAR‹H /‹S‹M : 2–7 Ekim 07/CeBIT 

Biliflim Eurasia
l KONU : Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri
n  YER : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
l  DÜZENLEYEN : Hannover Fairs-Interpro 

Uluslararas› Fuarc›l›k A.fi.
n  TAR‹H /‹S‹M : 17–21 Ekim 07/ ‹stanbul 

Ambalaj
l KONU : Ambalaj Endüstrisi
n  YER : Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi/‹stanbul
l  DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm Fuarc›l›k 

Yap›m A.fi. 

Atila ÇINAR

‹novasyon öyküleri-III

BBundan 40 y›l kadar ön-
ce ABD Ticaret Bakan-
l›¤›’n›n inovasyonu ‘ye-

ni düflüncelerin ekonomiye
kazand›r›lmas›’ olarak tan›m-
land›¤›n› hat›rlayal›m. 

‹novasyon ile ilgili yap›lan
tüm tan›mlarda benzer bir içe-
ri¤e rastlan›r ve inovasyon sü-
recinin do¤al olarak ticari de-
¤eri olan, sat›labilir bir ürünle
sonuçlanmas› beklenir. Ancak
bu her zaman do¤ru de¤ildir.
Kimi zaman öyle süreçler ya-
flan›r ki bu sürecin sonunda
somut, dokunulabilir ve sat›la-
bilir bir ürüne ulafl›lmaz. An-
cak sürecin sonunda ortaya
ç›kan sonuç çok de¤iflik alan-
larda kullan›labilen ve ifle ya-
rayan bir fikir de olabilir.

1984 Los Angeles Olimpi-
yatlar› düzenleme komitesi
sorumlusu Peter Ueber-
roth’un gelifltirdi¤i ve gerçek
bir inovasyon olarak kabul
edilecek yarat›c› düflünce bu
konuda gerçekten iyi bir ör-
nektir:  

Peter Ueberroth, 1984
Los Angeles Olimpiyat Oyun-
lar›'n› düzenlemekle görevlen-
dirildi¤inde do¤al olarak yap›-
lan son olimpiyatlar› analiz et-
mek istedi. Çünkü bu tür bü-
yük organizasyonlar düzenle-
nirken yak›n zamanda yap›-
lanlar örnek al›n›r. Daha önce
düzenlenen olimpiyatlarda ya-
flanan sorunlar, bu sorunlar›n
çözüm yollar› analiz edilir ve
ayn› hatalar›n yap›lmamas›
için önlemler al›n›r. Ancak bu
analiz yap›l›rken Peter Ueber-

roth’u hayal k›r›kl›¤›na u¤ra-
tan bir durum ortaya ç›kar: 

Montreal oyunlar›, yap›ld›-
¤› kente milyonlarca dolara
mal olmufltu ve Kanada devle-
ti bu olimpiyat oyunlar›n› za-
rarla kapatm›flt›. Moskova
Olimpiyatlar›’na gelince, dö-
nemin politik gerilimleri nede-
niyle, ABD 1980 Moskova
Olimpiyatlar›'n› boykot etmifl-
ti. Bu nedenle Sovyetler Birli-
¤i’nden fikir almak da olanak-
s›zd›. Bu durumda önceki iki
olimpiyat oyunu, 1980 Mos-
kova ve 1976 Montreal mo-
del al›nam›yordu. Bu durum
daha iflin bafl›nda Peter Ue-
berroth’un ümitsizli¤e kap›l-
mas›na neden olmaya yetmifl-
ti.

Bu arada kamuoyunda Los
Angeles Olimpiyat Oyunla-
r›'na yönelik muhtelif flüphe-
ler de oluflmaya bafllam›flt›.
Çünkü terörizm korkusu plan-
lamalar›n üzerinde demokle-
sin k›l›c› gibi as›l›yd›. Los An-
geles sakinleri görevli kalaba-
l›¤›ndan, trafi¤in kilitlenme-
sinden ve hava kirlili¤inin da-
ha da artmas›ndan çekiniyor-
du.

Tüm bu olumsuzluk karfl›-
s›nda bir ç›k›fl yolu arayan
Ueberroth bilinen, al›fl›lm›fl
yöntemlerin tek bafl›na ifle ya-
ramayaca¤›n› ve bir inovatör
gibi davranmak gerekti¤ini
anlad› ve öyle de yapt›. Önce-
likle giderleri azaltmak için
gönüllülük ruhundan fayda-
lanma yoluna gitti ve binlerce
gençten oluflan bir gönüllü or-

dusu oluflturdu. 'Resmi spon-
sorluk' statüsünü öne ç›kara-
rak yeni bir kaynak sa¤lad›.
Olimpiyat resmi görevlileri ve
gönüllü ordusunu kaynaflt›ra-
rak Los Angeles kentinde ola-
¤anüstü bir heyecan yaratt›.
Westwood'daki Olimpiyat
Baflkanl›¤› duvar›na aylar ön-
cesinden 28 Temmuz 1984'e
kadar geriye sayacak dev bir
saat kondu. Kurdu¤u büyük
tak›m ile birlikte ç›kan her
probleme çözüm getirebildi.
Ueberroth’un baflar›s› dünya-
n›n en kalabal›k, en karmafl›k
ve en sorunlu kentlerinden bi-
rinin tüm sakinlerini olimpiyat
organizasyona bir flekilde kat-
mak oldu.

Olimpiyatlar›n bafllama ta-
rihi olan 28 Temmuz 1984
günü geldi¤inde, oyunlar tam
zaman›nda aç›lmakla kalmad›,
çarp›c› bir baflar›yla da devam
etti. Los Angeles’da trafik
problemi yaflanmad›, terörist-
ler hiçbir flekilde yaklaflamad›
ve zarar edilmesinden korku-
lurken, 225 milyon dolar gelir
sa¤land›.

Peter Ueberroth bir inova-
tördür. Çünkü o, az say›da li-
derin öncülü¤ünde, binlerce
deneyimsiz insandan oluflan
bir tak›m›n problemlere yara-
t›c› çözümler bulabilece¤ini
hissetmifl ve bunu uygulam›fl-
t›r. 

NNOOTT:: Bu sat›rlar›n yaz›ld›¤›
tarihte (Temmuz 2007) goog-
le’da ‘inovasyon’ terimi geçen
Türkçe sayfa say›s› 444.000’dir.

Makina Mühendisi Etik Tasar›m  Dan›flmanl›k EÛitim Ltd. fiti. / acinar@etik.com.tr

EYLÜL-EK‹M YURT ‹Ç‹  FUARLAR
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