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Abdullah ÇÖRTÜ
Milli sanayi
stratejisi
n 5’te

Subegüm BULUT
KOB‹’ler nas›l
sermaye
biriktirebilir
n 8’de

Veli SARITOPRAK

Türk interneti
14 yafl›nda

‘Partiler programs›z siyaset yapmamal›’
ürkiye Genç ‹fladamlar› Konfederasyonu
(TÜG‹K) Genel Baflkan› Haz›m Sesli,
Türkiye’nin seçim
sonras› karfl›laflaca¤› sorunlar› iyi
yönetebilecek politikalara ihtiyac› oldu¤unu söyledi.
Sesli, yaz›l› aç›klamas›nda, “Türk siyaseti takdir edilir niteliktedir. Ancak genel seçimlere iki ay gibi bir süre kalmas›na ra¤men, gerek bütünleflen partilerimizin gerekse tek bafl›na seçime girecek olan di¤er partilerimizin henüz parti programlar›n› görememekteyiz” diye konufltu.

T

TÜG‹K Baflkan› Sesli
aç›klamas›nda özetle flu
görüfllere yer verdi:
“‹flsizlik her ne kadar küçük rakamlar fleklinde azal›yor gözükse de,
Türkiye’de her y›l
700 bin gencimize
ifl bulmak zorunday›z. Bu amaç
do¤rultusunda
yerli sermayenin s›rt›ndaki
yüklerin azalt›laca¤› ve yabanc› sermayenin önünün
aç›laca¤› parti programlar›n› merakla beklemekteyiz. Türkiye’yi bekleyen bir
di¤er s›k›nt› ise Avrupa Birli¤i (AB). Genel seçim sonras› iktidara gelecek olan
hükümetin, Türkiye’nin AB

yolculu¤unda sorunlarla
karfl›laflaca¤› ortada. Özellikle AB’nin iki kurucu ülkesi Fransa ve Almanya,
trenin raydan ç›kmas› için
elinden geleni yapabilecek
güçtedir.”
D›fl politikada bir di¤er
önemli konunun Ortado¤u
oldu¤una iflaret eden Sesli,
son 10 y›ld›r bir türlü sakinleflemeyen bölgede, her

geçen gün yükselen seslerden tedirgin olduklar›n›
söyledi.
Oy kullanmadan
yap›lan elefltirilerin
hükmü yok
3 Kas›m 2002 seçimlerinde 43 milyon seçmenden yaklafl›k 10 milyonu
sand›¤a gitmedi¤ine iflaret
eden Sesli, bunun her alanda demokrasi isteyen Türk
insan›na yak›flmayan bir
tutum oldu¤unu ifade etti.
“22 Temmuz 2007 seçiminde seçmenlerimizin tamam›na yak›n›n›n sand›kta
hür iradesini kullanmas›d›r” diyen Sesli, oy kullanmadan yap›lan elefltirilerin
hiçbir hükmü olmad›¤›n›
söyledi.

n 17’de

Atila ÇINAR

‹novasyon
öyküleri-I
n 16’da

fiefik ÇALIfiKAN
Çaresizlerin tavsiyesi:
Dövizle borçlanmay›n
n 17’de

Mühendislerin ÇEVRE endiflesi
MMOB Çevre Mühendisleri
Odas› (ÇMO) 15. y›l›n› geride
b›rak›rken, yapt›klar› aç›klamada çevre konusunda Türkiye’deki manzaradan endifle duyduklar›n› vurgulad›lar. TMMOB’nin özel
bildirisinde, geçen 15 y›ll›k süreç
içerisinde Çevre Mühendisleri
Odas›’n›n kurumsal
gelifliminde
önemli bir
yol kat etti¤i, alan›nda
güçlü ve etkin bir meslek kuruluflu
haline geldi¤i belirtilirken,
Türkiye’ye iliflkin
baz› verilerden endifleli olduklar›n›
duyurdular. Bildiri özetle flöyle:
“Çevre Mühendisleri Odas› 1992
y›l›nda yola koyuldu¤unda, ülkemizdeki tablo sorumluluklar›m›z›n
önemini ortaya koyar niteliktedir.
Y›llarca istismar edilmifl çevre alan›
giderek daha fazla bir talan ve ya¤ma alan› olarak yerli ve yabanc›
sermayenin hizmetine sunulmufltur. Bu nedenle çevre sorunlar›na
iliflkin ciddi bir politika oluflturulmam›fl, mevcut yasal karmafla, çevre örgütlenmesinin güçsüzlü¤ü,
denetim ve yapt›r›m eksikli¤i gibi
sorunlar ülkemizi bir ekolojik felaketin efli¤ine getirmifltir.
Türkiye'nin planlamadan ve alt
yap› yetersizliklerinden kaynakl›
çevresel sorunlar› bugün çarp›c› bir
noktaya ulaflm›flt›r; Örne¤in, de¤iflik kamu kurumlar›n›n verilerinden yapt›¤›m›z bir derleme sonucunda, afla¤›daki tablo ortaya ç›kmaktad›r.
n 19 milyon insan açl›k s›n›r›nda yafl›yor.
n 18 milyon insan içme ve kullanma suyu flebekesine sahip de¤il.
n Yaklafl›k 3300 belediyeden içme ve kullanma suyu ar›tma tesisi
ile hizmet verilen belediye say›s›
yaln›zca 304.
n 16 milyon insan›n at›k sular›
kanalizasyon flebekesi olmadan al›c› ortama veriliyor.

T

n Belediyelerin sadece %10’u at›k
su ar›tma tesisi ile hizmet verebilmekte.
n Kat› at›k depolama tesisleri say›s› yaln›zca 16.
n Her y›l miktar› milyon tonlarla
ifade edilen tehlikeli at›klar do¤aya
verilmektedir.
n Biyoçeflitlilik yerini gen tekeli-

ne b›rakmaktad›r.
Böyle bir tabloda altyap› çal›flmalar›nda halen ciddi bir s›çrama yaflanmad›¤› ve istatistiklere veri teflkil eden pek çok ar›tma tesisinin
gerçekte “ölü” olduklar› da düflünüldü¤ünde tablonun çok daha korkutucu oldu¤u aç›kça görülmektedir.”
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‹l Genel Meclisi sanayide
ortak proje hamlesi bafllatt›
Ostim’de Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’la yap›lan toplant›ya ‹l Genel
Meclisi Baflkan› Emrullah
Eren, Meclis Baflkan Vekili ‹brahim Bafleyer, Meclis Üyesi
ve Sanayi Ticaret Komisyonu
Baflkan› Mehmet Ayd›n, Meclis Üyeleri Cemalettin Aydos
ve Emre Ayd›n kat›ld›.

nkara ‹l Genel Meclisi Baflkan› Emrullah Eren’in baflkanl›¤›nda bir heyet
OST‹M Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. ‹l Genel Meclisi Baflkan› Eren, 2005 y›l›nda ç›kart›lan 5302 Say›l› ‹l Özel ‹daresi
Yasas›’n›n özel idarelere bölgesel kalk›nmaya yönelik görevler yükledi¤ini, bu kapsamda Ankara il merkezi ve ilçelerdeki
OSB’ler baflta olmak üzere, ekonomik projelere destek olacaklar›n› anlatt›.
Özel idareler bünyesinde “Strateji Gelifltirme Müdürlü¤ü” ad›yla birimler kuruldu¤unu bildiren Eren, bu birimlerin üniversiteler, meslek odalar› ve sivil toplum kurulufllar›n›n görüflleri al›narak özel idare stratejik planlar› oluflturacaklar›n› söyledi.
Görevlerinin Ankara vilayetini kalk›nd›rmak oldu¤unu anlatan Eren, “Sanayi
bölgelerimizin sorunlar›n› tespit edece¤iz,
yöneticilerinin önerilerini alaca¤›z ve birlikte projeler yapmaya çal›flaca¤›z. ‹flin
içinde ve bafl›nda olan meslek örgütleri-

A

mizde, kamu kurulufllar›m›zda Ankara iline iliflkin veri bulam›yoruz. Sanayi ve ekonomi alan›nda at›lacak ad›mlara ›fl›k tutacak raporlar yok.
‹l Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü’nü daha
ifllevsel hale getirece¤iz. Sanayi müdürlü¤ünü sanayinin yo¤unlaflt›¤› Ostim gibi bir
bölgeye tafl›mak daha uygun olabilir düflüncesindeyim” dedi. Eren, bölgesel kalk›nmada rol alabilmek için yeni yasan›n
verdi¤i yetkileri kullanarak, “Özel ‹dare Yat›r›m A.fi” ad›yla bir flirket kurulaca¤›n› da
aç›klad›.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n
da, Ankara’da yerel ve mülki idarelerin sanayi bölgelerine ideal ilgiyi ve deste¤i veremediklerini söyledi. ‹l Genel Meclisi heyetinin yaklafl›m›n› olumlu bir ad›m olarak de¤erlendirdiklerini vurgulayan Ayd›n, Ostim
olarak ‹l Genel Meclisi öncülü¤ünde ‹l Özel
‹daresi’nin bölgesel kalk›nmaya yönelik
projelerinde yer alabileceklerini belirtti.

Temel zemin KOB‹’ler
evlet Bakan› Abdüllatif fiener, iflletmelerin ve giriflimcili¤in ekonominin temel
dinami¤i oldu¤unu belirterek, bir
ülkede dirayetli ve dinamik bir giriflimci potansiyeli yoksa ekonominin di¤er konular› konuflman›n
gereksiz oldu¤unu söyledi.
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi
Baflkanl›¤›'n›n (KOSGEB) düzenlenen 1’inci Genel Kurulu'na Devlet Bakan› Abdüllatif fiener, Devlet Bakan› Ali Babacan, Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Murat Baflesgio¤lu ve KOSGEB
Baflkan Vekili Bayram Mecit kat›ld›.
fiener burada yapt›¤› konuflmada, giriflimci potansiyelinin olufltu¤u temel zeminin KOB‹'ler oldu¤unu ifade etti. KOB‹'leri ekonominin bel kemi¤i olarak nitelendiren fiener, KOB‹'lerin yaratt›¤› istihdam, ihracattan ald›¤› pay
ve yaratt›¤› katma de¤er aç›s›ndan önemine dikkat çekti. KOB‹'lerin toplam kredilerden ald›¤›
pay›n düflüklü¤ünden flikâyet
edildi¤ine iflaret ederek, konunun
kredi hacmiyle de¤erlendirilmesi
gerekti¤ini söyledi.
fiener, KOB‹'lerin 2001 y›l›nda
toplam nakti kredilerden ald›¤›

D

Devlet Bakan›
Abdüllatif
fiener

pay›n yüzde 5 oldu¤unu belirterek, bu oran›n bugün yüzde
15'e ç›kt›¤›n› kaydetti. fiener,
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre,
KOB‹'lerin nakdi kredilerden ald›¤› pay›n 2002 y›l›ndaki yüzde
8'lik seviyesinden 2006 sonu
itibariyle yüzde 25'e ç›kt›¤›n› anlatt›. fiener flöyle devam etti:
“Bu geçen 4 y›l zarf›nda
KOB‹'lerin ekonomi üzerindeki
a¤›rl›¤›na uygun bir kredilerden
yararlanma sürecine de girdi¤ini
görmekteyiz. Ancak geldi¤imiz
noktalar› yeterli göremeyiz. Geldi¤imiz noktalar ancak trend
olarak bizi memnun etse bile
gelecekte daha iyi noktalarlarda
olman›n gerekli oldu¤unu
düflünürüz” dedi.
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Tarih: 27.05.2006 Saat: 14:47

Birlik zaman›!

‹STENEN TABLO: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin 61. Genel Kurulu’nda Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun giriflimi
ile siyasi parti liderleri böyle poz vermifllerdi. Ülkemizdeki a¤›r koflullar›n yafland›¤› bu süreçte yukar›daki tabloya
gerçek anlamda ihtiyaç duyuluyor.
OBB 62. Genel Kurul'da konuflan
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin sanc›l›
bir dönemden geçti¤ini vurgulayarak, "Ama yaflad›klar›m›z, ça¤dafl iktisadi ve toplumsal yap›n›n gerisinde
kalan, milletimizin beklentilerini karfl›lamayan, siyasi ve idari yap›m›z›n neden oldu¤u sanc›lard›r. fiimdi bu siyasi
ve idari yap›da köklü bir reform zaman›d›r. fiimdi diyalog üretecek, uzlaflma
üretecek, sorunlar›m›z› çözecek, yeni
bir siyaset anlay›fl›n› oluflturma zaman›d›r” diye konufltu. Hisarc›kl›o¤lu, iflsiz veya iflini kaybetme riski olan büyük bir kitlenin, istikrar› koruyan, istihdam sa¤layan, gelir art›ran politikalar istedi¤ini ifade ederek, Türk halk›n›n cumhuriyetin kazan›mlar›ndan
vazgeçmeden, kendi de¤erlerine sayg›l› ve dünya standartlar›nda bir demokrasi arzu etti¤ini kaydetti. Türk halk›n›n kap›lar›n› dünyaya kapatmak istemedi¤ini söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, “Millet dünya ekonomisinden daha fazla
pay almak istiyor. Türk halk› kamu yönetiminde fleffafl›k ve sorumluluk istiyor, sisteme inanc›n› zay›flatan adaletsizlikleri ve yolsuzluklar› art›k daha
fazla görmek istemiyor” de¤erlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde bir bütün olarak iyi bir s›nav veremedi¤ini ileri süren Hisarc›kl›o¤lu, sözlerini flöyle sürdürdü: “Art›k
'kimin kabahati en büyük' diye tart›flmay› b›rak›p sistemin iyi ifllemeyen
yönlerini do¤ru tespit etmemiz gerekiyor. Türkiye'de siyasetin sorunu kiflilerde de¤il sistemde aranmal›d›r. Mevcut
siyasi sistem vekilleri milletten kopar›yor. Seçmenler vekillerinin tan›m›yor,
takip edemiyor. Nas›l ki, ekonomide ifl
yapma zihniyeti de¤ifltiyse, art›k siyasette de zihniyet de¤ifliminin zaman›d›r. Hangimizin çevresinde iflsiz biri
yok, hangimizin yak›n çevresinde suça
maruz kalm›fl biri yok? Türkiye'de her
40 saniyede bir suç iflleniyor. O da sadece kay›tlara geçen. Neden ifllenmesin ki, yakalansa bile ceza görüyor mu?
100'den fazla sab›kas› olanlar aram›zda dolaflm›yor mu?” diye konufltu.
Son dönemlerde artan terör olaylar›na da de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, teröre
ve destekçilerine karfl› mücadele eden

T

kahraman ordumuz ve emniyet güçlerimiz ile siyasetçiler ve sivil toplum kurulufllar›n›n birbirlerine kenetlenmesi
gerekti¤ini savundu. Hisarc›kl›o¤lu,
sözlerini flöyle sürdürdü:
"Türk müteflebbisleri bundan sonra
da birlik ve beraberlik içinde, dur durak bilmeden çal›flmaya, üretmeye devam edece¤iz. ‹flte bu camia, Türkiye'yi
dünyada sözü geçen, itibar sahibi bir
ülke haline getirecek, insanlar›m›z›n
refah›n› yükseltecek, ülkemizi kalk›n-

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
“Siyasi kutuplaflmalar›n,
reformlar›n önünü kesmesine
izin vermeyece¤iz” dedi.
Türkiye'nin geriye gitmesine,
kavga, karmafla ve belirsizlik
ortam›na sürüklenmesine izin
vermeyeceklerini vurgulayan
Hisarc›kl›o¤lu, “Elimizdeki
f›rsat› kaç›rmamak için, flimdi
kavga etmek yerine birlik olup,
ulu önderimiz Atatürk'ün bize
hedef gösterdi¤i muas›r
medeniyet yolunda koflar
ad›mlarla ilerleme zaman›d›r”
diye konufltu.

d›racakt›r. Türkiye lobi ile de¤il KOB‹'yle kalk›nabilir. Türkiye rantiye ile
de¤il flantiye ile kazanacakt›r. Bu yüzden tüm siyasilerimizin ve bürokratlar›m›z›n, bu camiaya yard›mc› olmalar›n›, destek vermelerini bekliyoruz. Siyasi kutuplaflmalar›n, reformlar›n önünü kesmesine izin vermeyece¤iz. Türkiye'nin geriye gitmesine, kavga, karmafla ve belirsizlik ortam›na sürüklenmesine izin vermeyece¤iz. Elimizdeki
f›rsat› kaç›rmamak için, flimdi kavga

ürkiye art›k kanalizasyon çukurlar›na düflerek, elektrik tellerine
tak›larak, otoyol bariyerlerine
kemalc@ostim.com.tr
çarparak, asansör boflluklar›na düflerek, bina çökmelerinde enkaz alt›nda kalarak, kafalar›na düflen saks›larla ve
de maganda kurflunlar›yla insanlar›n ölmedi¤i güvenli bir
ülke olmal›d›r.
Kemal Çeküç
Madeni Eflya Sanayicileri
Sendikas›’n›n ‘k›sa bilgi bülteni’nde görünün-görünmeyen
s›na katk›da bulunuyor. Buradan te‘kaza’lar böyle dile getirilmifl.
flekkürler…
“Dikkatsiz insanlar flansa ve tesafiimdi yine ‘kaza’lar üzerine veridüfe, bilinçli insanlar ise neden-sonuç len bilgileri okuyal›m; k›ssaya çevirip
iliflkisine inan›r” diyerek kazalardaki
istedi¤imiz konuya uyarlayal›m:
dikkatsizlik ve bilinçsizlik faktörünü
“Kültür bir yaflam felsefesidir. Karvurgulam›fllar…
fl›lafl›lan zorluklar› önlemeye
Sadece atölyede, inflaat
yönelik paylafl›lan görüfl, dealan›nda, yolda-sokakta de¤il;
¤er, düflünce ve hareketlerin
toplumsal yaflamda, devbir bütünüdür. Güvenlik küllette-demokraside, iç ve
türü, potansiyel kaza risklerid›fl siyasette, küresel ›s›nni ortadan kald›rmaya yönelik
mada ve çevrede benzer
davran›fl zinciridir.
‘kaza’lar› önceden
Türkiye’de güvenhissedip, onlar› önlik kültürünün yalemenin yollar› olmarat›lmas› için; gül›…
venlik zincirinin
(Bu güncel
oluflturulmas›na
bir k›ssa-hisse
yönelik bir vizyon
meselesidir ayn›
belirlenmeli ve
zamanda.)
organizasyon
E¤er gitti¤iniz
dâhilinde yay›lyoldaki levhada
mas› sa¤lanmal›. Kültürü güçlendirici
“Tafl düflebilir, ay› ç›kabilir!..” uyar›s›
ve zaaflar› ortaya ç›kar›c› de¤erler bir
varsa dikkate almak gerekir.
araya getirilmeli. De¤iflimi gerçekleflESS, disiplin içinde düzenli
tirici stratejiler ve bu stratejileri uyguolarak yay›nlad›¤› pek çok
lamaya yönelik programlar gelifltirilk›ymetli kitapla kültür dünya-

T

Editörden

etmek yerine birlik olup, ulu önderimiz Atatürk'ün bize hedef gösterdi¤i
muas›r medeniyet yolunda koflar ad›mlarla ilerleme zaman›d›r. Hiç kuflkunuz
olmas›n ki Türkiye, bize ve flanl›
mazimize yak›fl›r bir flekilde tarihteki
yerine yak›flan, dünyada sözü geçen,
dünyaya yön veren, dünyan›n en
büyük ülkeleri aras›nda yerini alacakt›r. Türkiye gelece¤ini istiyor. ‹flte Türkiye'ye yak›flan budur. Yolumuz aç›k
olsun. Allah yard›mc›m›z olsun."
meli. Strateji etkin bir flekilde
uygulanmal›, sorumlu kifliler
belirlenmeli. Uygulamaya yönelik kontroller ve sürekli iyilefltirme çal›flmalar› yap›lmal›d›r.”
***
stanbul’da sanayici olman›n giderek zorlaflt›¤›na iliflkin yak›nmalar art›yor. ‹stanbul Sanayi Odas› Baflkan›
Say›n Tan›l Küçük, yine bu
zorlu¤un alt›n› çiziyor.
Türk sanayinin ‹stanbul ve
Marmara Bölgesi’nde yo¤unlaflt›¤›n›,
‹stanbul’un imâlât sanayinin merkezi
oldu¤unu hat›rlat›yor. Küçük, “ne yaz›k ki, yaflaman›n yan›nda, ‹stanbul’da üretim yapmak, ‹stanbul’da
sanayici olmak da giderek zorlaflmaktad›r” derken, plans›z kentleflmenin,
alt yap› eksikliklerinin, trafi¤in, asayifl
gibi sorunlar›n üretimi olumsuz yönde etkiledi¤i görüflünde.
Biz tüm sanayicilerimize yat›r›m
için ‹stanbul ve bat› ›srar›ndan vazgeçmelerini önerirken, kendilerine
afla¤›daki güzel fliiri gönderiyoruz:
Sen ne güzel bulursun/ Gezsen
Anadolu’yu/ Dertlerden kurtulursun/Billur ›rmaklar› var/Buzdan kaynaklar› var/Ne hofl topraklar› var/
Gezsen Anadolu’yu/Orda bahar baflkad›r/Yazlar k›fllar baflkad›r/Ah!...
Bu diyar baflkad›r/ Gezsen
Anadolu’yu…
***
azla tan›mam, ama Peter Drucker demifl ki; “Gelece¤i tahmin
etmenin en iyi yolu onu yaratmakt›r…”

Baflar› (her alanda)
kazas›zl›kt›r
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OSBÜK’ün genel kurulu stresli geçti
kurul günü TOBB binas›nda görülen
ve OSB temsilcileri ile selamlaflan Coflkun uzlaflma olmamas› üzerine genel
kurul salonuna girmedi.
OSBÜK genel kurulda seçime iki ayr› liste ile girildi. Seçim öncesi mevcut
yönetim taraf›ndan üye yap›lan 33
OSB temsilcisinin itiraz üzerine mahkemece seçimde oy kullanamayacaklar›na karar verildi.
Aç›k oylama ile yap›lan seçimi
TOBB’un da destekledi¤i öne sürülen
Bülent Koflmaz baflkanl›¤›ndaki eski

yönetim listesi kazand›.
Bas›n mensuplar›n›n içeri sokulmad›¤›, ses ve görüntü al›nmas›na izin verilmedi¤i genel kurulda bu uygulama
da tart›fl›ld›. OSB temsilcileri bunun
demokrasiye ve fleffafl›¤a uygun olmad›¤›n› söylerken, Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Koflmaz, medya yasa¤›n›n
‘seçim dolay›s› ile kürsüye ç›kan ve h›z›n› alamayan kiflilerin yarataca¤›
muhtemel gerginli¤in d›flar› s›zmas›n›
önlemek’ amac›n› tafl›d›¤›n› ileri sürdü.

OSB’lerin a¤z›n›n tad› kaçt›
RGAN‹ZE Sanayi Bölgeleri Üst
Kurulu’nun (OSBÜK) genel
kurulu öncesinde OSB’lerin
içinde fabrikas› olan sanayicilerle,
OSB’leri d›flardan yönetmek isteyen
’ticaret ve sanayi odalar›n›n temsilcileri’ aras›nda delege kavgas› yaflan›yor. Dün gazetelere ilan veren
Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri
Ortak Platformu, "mevcut OSBÜK
yönetiminin seçilmeyi garantilemek
için 2002’den beri 94 üyesi olan OSBÜK’e genel kurul tarihinden sadece
üç gün önce 33 OSB’yi üye yapt›¤›n›” belirterek, bunun hem yasalara
hem de ahlaka ayk›r› oldu¤unu savundu. ‹landa mevcut OSBÜK yönetiminin bu tür çabalarla OSB sanayi-

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu (OSBÜK) V. Ola¤an genel
kurul toplant›s› 28 May›s’ta
TOBB konferans salonunda yap›ld›.
Kurul öncesi, haz›rlanmakta olan OSB
Yasa Tasar›s› Taslak çal›flmas› çevresinde ‹zmir Atatürk OSB Baflkan› Hilmi
U¤urtafl liderli¤inde oluflan muhalif
ekibin giriflimleri rahats›zl›k yaratt›.
Eski yönetim ve yeni adaylar aras›ndaki gerginli¤i önlemeye yönelik giriflimler de sonuç vermedi. Sanayi ve Ti-

O

caret Bakan› Say›n Ali Coflkun, bakanl›k üst düzey yöneticileri ve TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun kat›ld›¤›
dayan›flma yeme¤inde de sonuç ç›kmay›nca oluflan gerginlik genel kurula
tafl›nd›.
Bakan Coflkun’un yaflanan gerginli¤i gidermek üzere yo¤un gayret sarf
etti¤i ancak bu çal›flmalar sonuç vermeyince “Ya aran›zda bir uzlaflmaya
var›rs›n›z, ya da genel kurula kat›lmam” dedi¤i bildirildi. Nitekim genel

cilerinin kendi kendini yönetme
hakk›n› elinden almaya çal›flt›¤› ifade edildi. Çerkez OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Sar›o¤lu, “OSBÜK Baflkan› Bülent Koflmaz’›n bu
yapt›¤› ahlak d›fl› bir davran›flt›r. Genel kurul tarihinden en az 15 gün
önce delege kaydedilebilir. Koflmaz,
ilk genel kurul tarihi olan 20 May›s’tan sadece 3 gün önce 33 OSB’yi
kaydetmifltir” dedi. ‹stanbul Dudullu OSB Baflkan› B. Murat Önay da
“Biz yaz›l› olarak hem Bakanl›k nezdinde hem de OSBÜK nezdinde itiraz ettik. 33 OSB’nin 51 yeni delegesi olacak. 28 May›s’ta genel kurulda
oy kullanacak bu arkadafllar›n durumu yasal de¤il” diye konufltu

OSB’leri gerçek sanayici yönetsin
ürkiye Organize Sanayi Bölgeleri Ortak Platformu, OSB üst
kuruluflu yönetimine (OSBÜK)
talip oldu¤unu aç›klad›. Platform
Baflkan› Hilmi U¤urtafl, “OSBÜK yönetimi oyunlar oynuyor. Bu oyunlar›
genel kurul sonunda mahkemeye
tafl›yaca¤›z. OSBÜK Baflkan› Bülent
Koflmaz'dan, görevi gerçek sanayicilere b›rakmas›n› istiyoruz” dedi.
Platform üyesi 8 OSB temsilcisinin de kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda
konuflan U¤urtafl, OSB Üst Kuruluflu’nun OSB'leri odalar›n yönetmesi
gerekti¤i görüflünü savundu¤unu
dile getirdi.
U¤urtafl, “OSB'lerin kendi kendini yönetmesi gere¤ine inanan 60'›n
üzerindeki OSB'nin birlikteli¤i ile
Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri
Ortak Platformu oluflturuldu. Platformun tek amac›, mevcut yasan›n
genel kurullar›n toplanmas› ve yönetim kurulu seçimlerinin yap›lma-
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s›na iliflkin 25. maddesinin iptal
edilmemesini sa¤lamak. Platformumuzda yer alan OSB sanayicileri, sanayi ve ticaret odalar›n›n üyeleridir.
Bu nedenle platformumuz, kesinlikle odalara ve üst kuruluflumuz
olan TOBB'a karfl› bir tutum içerisinde de¤ildir” dedi. Mevcut OSBÜK
yönetimiyle birlikte yürümenin
mümkün olmayaca¤›n› anlad›klar›n› ve oluflturulan bu platform ile
OSBÜK yönetimine talip olduklar›n›
aç›klayan U¤urtafl, flöyle devam etti:
"Ço¤unlu¤un sa¤lanamad›¤› 20
May›s 2007'deki genel kurulun ard›ndan 28 May›s'ta tekrar seçime gidece¤iz. Ancak son anda 51 yeni delege OSBÜK'e girdi. Ve haks›z bir rekabet ortam› do¤du. OSBÜK'e yeni
üye kayd› yap›lmas›na karfl› ç›kmam›z söz konusu olamaz. Yönetmeli¤e ayk›r› ifllem yap›lmas›na karfl›y›z"

MESS’‹N yeni baflkan› Tu¤rul Kudatgobilig
ürkiye Metal Sanayicileri Sendikas› Ola¤an 39. Genel Kurulu
sonucunda Tu¤rul Kudatgobilig Yönetim Kurulu
Baflkan Vekilli¤i'ne seçildi.
Türkiye'yi AB nezdinde
üç ayr› teflkilatta temsil
eden Kudatgobilig, 1995
y›l›ndan bu yana Türkiye/AB Karma ‹stiflare Komitesi (K‹K) Üyeli¤i'ni yü-

T

rütüyor. T‹SK ve TÜS‹AD'›n müflterek üye olduklar› Businesseurope'un
(Avrupa ‹fl Dünyas› Konfederasyonu) Baflkanlar Kurulu'nda görev yapan Kudatgobilig, ayr›ca CEEMET'nin (Avrupa Metal,
Mühendislik ve Teknolojiye Dayal› Sanayi Konseyi)
Baflkanlar Kurulu Üyeli¤ini de sürdürüyor.
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“Türkiye'nin tek T
ç›k›fl› ihracat
ve üretim”
D
evlet Bakan› Kürflat Tüzmen, 2002–2006 y›llar› aras›nda Türkiye ekonomisinin ciddi ivmeler
kazand›¤›n› belirterek, "Ekonomi karnesinde
birçok iyi var ama bir not pekiyi. Uluslararas› alanda
da pekiyi olan, y›ld›zl›
pekiyi olan bir not Türkiye'nin yaflad›¤› bütün
s›k›nt›lara ra¤men, ihracat art›fl h›z›nda geliflmekte olan ülke ekonomilerinin en önünde
gelmesidir. Bu gerçekten önemli bir baflar›d›r" dedi.
Türkiye'nin üretimden
ve ihracattan baflka ç›k›fl› olmad›¤›n› söyleyen Tüzmen, "Biz demokrasiyi tüm kurum
ve kurulufllar›yla gerçekten yaflamak istiyorsak, ilk önce ülkemizin gelir seviyesini art›rmam›z, kifli bafl›na geliri
art›rmam›z gerekiyor. Yapaca¤›z, üretece¤iz, yüksek
katma de¤erli ürünler haline getirece¤iz ve onlar›
hem iç piyasaya hem d›flar›ya verebilecek kalitede
sa¤layaca¤›z" diye konufltu.
Türkiye'nin ihracattan baflka ç›k›fl›n›n olmad›¤›n›
herkesin bildi¤ini savunan Tüzmen, ileriye do¤ru
Türkiye'nin hamlesi art›k ihracattan geçti¤ini ileri
sürdü. Tüzmen, 500 milyar dolarl›k ihracat hedefinin "belki" 2023 y›l›ndan önce yakalanaca¤›n› söyledi. TBMM Baflkan Vekili Y›lmaz Atefl ise Türkiye'nin
d›fl ticaret aç›¤›n›n ciddi rakamlara ulaflt›¤›n› vurgulayarak, bunun afl›lmas› gerekti¤ini ifade etti. Atefl,
yüzde 20'nin üzerinde reel faiz oldu¤unu belirterek,
bu s›k›nt›lar›n kaliteli ürün, rekabet konusunda yat›r›mc›n›n önünün aç›lmas›yla afl›labilece¤ini söyledi.
Atefl, ayr›ca Sanayi Bakanl›¤›'n›n tekrar gözden geçirilmesi ve KOB‹'lere a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ini belirtti. Atefl, Halk Bankas›'n›n a¤›rl›kl› olarak kredilerini büyük ölçekli firmalara kulland›rd›¤›n› ve bu nedenle de bir KOB‹ bankas›n›n kurulmas› gerekti¤ini
ifade etti.

Tekstilbank
OSB’leri seçiyor
T

ekstilBank yeni aç›lan Ostim fiubesinde,
kurumsal, ticari ve bireysel bankac›l›k
hizmetlerinin yan›s›ra iç / d›fl ticaret, yat›r›m
finansman› ve perakende bankac›l›k uygulamalar›
ile müflterilerine ulaflmay› hedefliyor.
Kuruluflundan bu yana kurumsal bankac›l›k ve d›fl
ticaret faaliyetlerinde öncü konumda olan ve çözüm
bankac›l›¤› anlay›fl› ile hizmet veren TekstilBank, 20.
y›l›n› doldurdu¤u 2006 y›l›ndan itibaren bireysel
bankac›l›k ve ticari bankac›l›k alanlar›nda da
faaliyetlerini h›zland›rd›. Banka, bu do¤rultuda flube
a¤›n› da geniflleterek daha yayg›n bir müflteri
yelpazesine hizmet vermeye bafllad›.
TekstilBank yetkilileri, ekonomimizin itici gücü
olan KOB‹’lere çok önem verdiklerini belirtilen
organize sanayi bölgelerinin, yeni aç›lacak flube
tercihleri için önemli bir kriter oldu¤unu söylüyorlar.
Sözkonusu yetkililer, Ankara’n›n ve Türkiye’nin önde
gelen organize sanayi bölgelerinden olan Ostim’de
aç›lan flubenin bu amaç do¤rultusunda faaliyete
geçti¤ini, Necatibey, Ankara, Y›ld›z, ve Ostim olmak
üzere Ankara’da 4, Türkiye genelinde ise 53’e ulaflan
flube say›s›n› 2007 y›l› sonuna kadar 60’a ulaflt›rmay›
hedeflediklerini bildirdiler.
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imâlât sanayicileürkiye’de son
KOB‹’lerin penceresinden manzara... ken
rimizin faaliyet göstery›llarda kavramdikleri bölgelerle ilgilar›n içi boflalAbdullah ÇÖRTÜ
lenmeye vakit bulamamaya, popüler kültüm›fllard›r. Futboldaki
rün hâkim olmas›yla
acortu@hotmail.com
bu baflar›y› hararetli
birlikte idealist ifadeler
bir flekilde kutlarken
hem söyleyen hem de
bu yaz çok ciddi bir su
dinleyen (ya da okukriziyle karfl› karfl›ya
yan) aç›s›ndan gündeoldu¤umuz haberleri
min gerisinde kalmak
hararetimizi daha da
anlam› tafl›maya bafllaart›rmaktad›r.
d›. Ülkemiz h›zla idealman›n kurumsallaflma bilincimizi
Yüksek
reel
faizler gibi, döviz
lerinden uzaklaflt›¤› için bu h›za
art›rd›¤› iddias› da do¤rusu nereye
kur
politikalar›
gibi
makroekonoayak uyduramayanlar geride kal›kadar götürülmeli bilmiyorum. Yamik
faktörlerin
de
milli
sanayi strayorlar. Ben de bu anlamda biraz
ni flirketlerimizde kurumsallaflma
tejimiz
üzerindeki
ciddi
etkisi göz
geride kalanlardan›m. Eskiden bu
sa¤land›ktan sonra bir akl›evvel ç›ard›
edilemez.
Mesela
uzun
süredir
tiplere gerici diyorlard›. Yaz›m›n
k›p da “arkadafllar bizim esas devdevam
eden
de¤erli
TL
politikas›bafll›¤›n› okuyan baz› okuyucular›let yönetiminde kurumsallaflmaya
n›n ithal ürünleri teflvik etti¤i bir
m›z “h›zla AB’ye do¤ru koflan ülihtiyac›m›z var. Yabanc› flirketler
gerçektir. ‹thal ürünlerin yayg›nlaflkemizde sanayinin millisi olur
özel sektörümüzdeki kurumsallaflmas›n›n milli sanayinin rekabet gümu?” “küreselleflmenin bu kadar
ma çal›flmalar›nda baflar› sa¤lad›¤›cü aç›s›ndan olumsuz oldu¤u da
h›zland›¤›, ekonomilerin birbirine
na göre s›ra devlet yönetimine gelbir gerçektir. fiayet uzun süredir
entegre oldu¤u bir dünyada milli
di” derse buyrun cenaze namaz›sürdürülen de¤erli TL politikas›
sanayi stratejisi de neymifl?” diyena…
stratejik bir kararla sürdürülüyorsa
ceklerdir. Asl›nda böyle düflünen
Özetle; milli sanayi stratejisi
milli sanayiye zarar verdi¤i bilinokuyucular için ben bafllang›çta
oluflturulmas›n›n yabanc› sermayemelidir.
gerici oldu¤umu kabul ederek garye karfl› bir yaklafl›m olmad›¤›n›,
Milli sanayi stratejisi öncelikle
d›m› alm›fl bulunuyorum.
bilakis yabanc› yat›r›mlar›n faydal›
Türk flirketlerinin rekabet gücü
Yabanc› sermayenin ülkemize
hale getirilmesi için gerekli oldu¤u- yüksek olan ya da gelecekte yükgelmesine, yabanc› yat›r›mc›lar›n
nu söylüyorum. Yabanc› ülkelerin,
selecek olan alanlara yat›r›m yapülkemizde yat›r›m yapmas›na, orözellikle güçlü ekonomiye sahip
mak üzere yönlendirilmesi demektakl›klar kurmas›na, Türkiye’de yabüyük ülkelerin kendi sanayi stratir. Fakat ülkemizde b›rak›n böyle
banc› flirketlerin say›s›n›n artmas›tejileri oldu¤u bir vak›ad›r. Zannestratejik yönlendirmeyi, herkes tana itiraz etmiyorum. Hatta ve hatderim buna kimsenin itiraz› yok. O raf›ndan y›llar öncesinden bilinen
ta yurtd›fl›ndan portföy yat›r›mlar›zaman flöyle bir söz acaba kendine baz› sektörel kararlar bile göz ard›
na yönelik olarak k›sa vadede yükgüvensizlikten mi kaynaklanmakta- edilmektedir. Mesela tekstil, haz›r
sek faiz kazanmak amaçl› gelen
d›r, bölünme paranoyas› m›d›r,
giyim sektöründe kotalar›n 2005
fonlara da hiç itiraz›m yok. Ancak
yoksa dünyan›n gerçe¤i midir?
y›l›nda kalkaca¤›, taaa 2001 y›l›nyabanc›lara tüm kap›lar›m›z› açar“Kendi stratejisi olmayanlar yada bilinmesine ra¤men bu konuda
ken küçük bir flart›n gereklili¤ine
banc› ülke stratejilerinin figüran›
herhangi bir tedbir al›nmam›fl, hatinan›yorum; o da yabanc›lar›n bu
olurlar.”
ta bu y›llar aras›nda tekstil sektölütufkârl›¤›n›n (!) (1) ekonomimizi
Milli sanayi stratejisinde ülke içi
ründe yat›r›m bile yap›lm›flt›r.
uzun vadede nas›l etkileyece¤i, (2)
kurulufllar›n da önemli bir fonksiMilli sanayi stratejisi ile ilgili en
yabanc›lar›n bu ilgisinin milli sanayon icra etmeleri gerekir. Mesela
belirgin olarak söylenen husus
yi stratejimizin neresinde yer alagazetemizi takip eden okurlar hauzun vadede sektörel önceliklerica¤›d›r.
t›rlayacakt›r; Ostim Gazetesi’nin
mizin belirlenmesidir. Türkiye’nin
Yabanc› yat›r›mc›lar›n ülkemize
son say›s›nda yerel yönetimlerle
çok güçlü ve dinamik teknik kadgelmesinde fayda sa¤lanabilecek
sanayi bölgeleri aras›ndaki iliflki
rosu ve mühendislik gücü bulunen önemli stratejik unsur teknolo‘Yerel yönetim üretim odakl› olamaktad›r. Son y›llarda ihracattaki
jik yeniliklerin transferidir. Teknomaz m›?’ ‘Ankara OSB’leri ile Büe¤ilim de incelendi¤inde rekabet
lojiyi ana rekabet unsuru olarak
gücümüzün makine sanayine do¤pazara uyumlu hale getirebilmek,
yükflehir belediyesi aras›nda tart›flru a¤›rl›k kazand›¤› görülmektedir.
ekonomik olarak katma de¤ere
ma büyüyor’ bafll›kl› haberlerle geBildi¤im kadar›yla dünyada, g›da
çevirebilmek gereklidir. Fakat bu
nifl flekilde ifllenmiflti. Bu yaz›larya da tekstil sektörünü ekonomisisürecin zorluklar›n›n fark›nda oladan anlafl›ld›¤› kadar›yla baz› belenin lokomotifi olarak seçen güçlü
rak… Çünkü teknolojinin paylafl›diye baflkanlar›m›z yönettikleri flebir ülke bulunmamaktad›r. Bence
m›, taklit edilmesi ve transfer edilhirlerin sanayi bölgelerine hizmet
mekanik ve elektronik alanlar›na
mesi çok kolay de¤ildir. Teknoloji
etmeyeceklerini kamuoyunun hua¤›rl›k verilerek, metal iflleme ve
transfer süreçlerinin uzun vadede,
zurunda ilan etmifllerdir. Di¤er
makine sektöründe rekabet gücüad›m ad›m ve sab›rla takip edilmeyandan ülkemizin en büyük iki
müz art›r›lmal›d›r. Tabii ki bu önesi gerekir. Temel ve kilit teknolojiflehrinin Büyükflehir Belediyesi futleri uygulayacak altyap›ya sahip ol- bol tak›mlar› birinci ligde mücadele riyi yaparken bu alanlarda katma
de¤erin yüksek olmas›n›n yan› s›ra
madan öncü teknolojileri ve geleetmeye hak kazanm›fllard›r. Öyle
halen çal›flt›¤›m Ostim Sanayi Bölce¤in teknolojilerini hedeflemek
anlafl›lmaktad›r ki belediyelerdeki
gesi’nin bu konularda güçlü olmagerçekçi olmayacakt›r.
yetkililerimiz futbol endüstrisiyle
s›n›n etkisi de bulunmaktad›r.
Yabanc› flirketlerle birlikte çal›flyak›ndan ilgilenerek baflar› sa¤lar-

Milli sanayi stratejisi

Ankara’da KOB‹ bilgi ve e¤itim fuar› aç›ld›
OBB taraf›ndan TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi’nde
düzenlenen KOB‹ Bilgi ve E¤itim Fuar›, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu taraf›ndan aç›ld›. Aç›l›flta
yapt›¤› konuflmada Hisarc›kl›o¤lu,
KOB‹’lere yönelik çok say›da kurum
ve kurulufltan destekler sunuldu¤unu belirterek, “Ancak da¤›n›k bir yap›da sunulan hizmetlerden, KOB‹’lerimizin haberi olmamakta, zaten az
olan, bu destek mekanizmalar› dahi,
kullan›lamamaktad›r” dedi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun konuflmas› flöyle:
“Türkiye’de ilk defa, KOB‹ E¤itim
ve Bilgilendirme Fuarlar› kanal›yla,
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KOB‹’lerimiz, kendilerini ilgilendiren
tüm kamu kurumlar›yla bir araya
gelmektedir. 2007 y›l› içerisinde toplam 20 ilde yapmay› planlad›¤›m›z
fuarlar, KOB‹’lerimiz taraf›ndan büyük bir ilgiyle karfl›lanm›flt›r. Bugüne
kadar 9 ilde tamamlad›¤›m›z fuarlara kat›lan ziyaretçi say›s›, 30 bin kifliyi ulaflm›flt›r. Bu fuarlar›n niye önemlidir diye bakt›¤›m›zda, flunu görüyoruz. Ülkemizin k›s›tl› mali imkânlara
ra¤men, çok say›da kurum ve kurulufl taraf›ndan KOB‹’lere yönelik destekler sunulmaktad›r. Ancak da¤›n›k
bir yap›da sunulan hizmetlerden,
KOB‹’lerimizin haberi olmamakta,
zaten az olan, bu destek mekanizma-

lar› dahi, kullan›lamamaktad›r. Bunun en çarp›c› örne¤ini 2001 krizinden sonra yaflad›k. Kamu’nun, KOB‹’lerimiz için tahsis etti¤i, k›s›tl›
miktarlardaki imkânlar bile, karmafl›k bürokratik düzenlemelerden ve
yeterince duyurulamad›¤›ndan kullan›lamad›.
Bu sorunu çözmek amac›yla ilk
olarak, KOB‹ Bilgi Sitesini hayata geçirdik. Yaklafl›k 47 kurumdaki,
150’ye yak›n konu, kurulufltan fesih
ifllemlerine, d›fl ticaretten teflviklere
kadar, “kobi.org.tr” web sayfas›nda
bir araya getirildi. Art›k KOB‹’leri ilgilendiren tüm mevzuat› da, bu
siteden takip edebileceksiniz.
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Ostim Yat›r›m, Ostim’e moral veriyor
stim Endüstriyel Yat›r›mlar ve
Ticaret A.fi genel kurulu yap›ld›.
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, flirketin 2006 y›l›nda ihracat ve
gayrimenkul de¤erlendirilmesi aç›s›ndan baflar›l› projeleri hayata geçirdi¤ini belirtirken, elde edilen baflar›n›n
flirketin organizasyon gücünden ve Ostim’in altyap›s›n› de¤erlendirmesinden
kaynakland›¤›n› vurgulad›.
Ostim Yat›r›m Proje koordinatörü
Abdullah Çörtü d›fl ticaret faaliyetleri
konusunda Ostimli firmalarla birçok
stratejik ortakl›k yap›ld›¤›n› söyledi.
Çörtü, flirketin ve Ostimli KOB‹’lerin istikrarl› ve hacimli cirolara ulaflmas›n›
sa¤lamak için ülke d›fl› pazarlarda da
etkin olarak yer almas› gerekti¤ini belirtirken, “fiirketimiz baz› ülkelere
stratejik ortakl›klar arac›l›¤›yla mal ihraç ederken baz› ülkelerden Ostim

O

ürün yelpazesine uygun siparifller al›nmakta, ürünler Ostim’de imal ettirilerek ihraç edilmektedir. D›fl ülkelerdeki
ifl birli¤i yapt›¤›m›z flirketlerin zaman
zaman Ostim ürün yelpazesine uymayan talepleri olabilmekte, bunlar› da
karfl›lamak için gayret gösterilmektedir” dedi.
Verilen bilgilere göre geçti¤imiz y›l
8.928.626 dolarl›k ihracat cirosu gerçeklefltirildi. Çeflitli firmalar arac›l›¤›
ile ihracat yap›lan ülkeler flunlar: Almanya, ABD, Bae, Belçika, Fransa,
G.Afrika, Irak, ‹talya, ‹ngiltere, ‹ran,
Kazakistan, Libya, Malezya, Nijerya,
Polonya, Porto R›co, Romanya, S.Arabistan, Singapur, Srilanka, Suriye, Ürdün, Yemen, Yunanistan gibi ülkelere
ihracat yap›l›yor.
Ostim Yat›r›m’›n ifltirak politikas›
hakk›nda da bilgi veren Çörtü, “‹fltirak

Zeki Say›n

‹ZFERFORJE, sektöre haz›r program yap›yor
zlen Yaz›l›m Bilgisayar Elektronik
‹letiflim Dan›flmanl›k Ve Reklâm
Hizmetleri fiirketi ferforje sektörüne yönelik olarak ‹ZFERFORJE
ad›yla tasar›m program› gelifltirdi.
Firma sahiplerinden Murat Özdemir, firman›n ürünleri ve gelece¤e
yönelik projeleri hakk›nda bilgi verdi. Özdemir, flirketin biliflim sektöründe a¤›rl›kl› olarak bilgisayar
programlar› konusunda hizmet verdi¤ini, Türkiye’de ilk kez kendileri
taraf›ndan haz›rlanan ‹ZFORJE Ferforje tasar›m program›n›n gelifltirilmesini ve pazarlamas›n› yapt›klar›n›
söyledi.
‹ZFORJE ad›yla gelifltirdikleri
program›n ferforje olarak bilinen dekoratif demir sektöründe yap›lacak
uygulamalarda haz›r model ve motifleri kolayca ve k›sa sürede çizezek
müflteri be¤enisine sunulmas›n› sa¤-

‹

lad›¤›n› vurgulayan Özdemir, “Gelifltirdi¤imiz program, bilgisayar bilgisi
olmayan birinin bile bir saat içerisinde ö¤renip çizimleri kolayca hiçbir
teknik bilgiyse sahip olmadan elde
etmesini sa¤l›yor” dedi.
2006’da ‹ZFORJE’yi iki üretici fabrika ile anlaflarak kendi model ve
motiflerinin bulunmas›n› sa¤lad›klar›n› ve program› bayilerinin kullan›m›na sunduklar›n› anlatan Özdemir,
2007’de ‹ZFORJE Program›n›n haz›rlanm›fl yeni versiyonunu ferforje üreticicileri baflta olmak üzere, sat›c›lar
ve uygulamac›lar›n kullan›m›na sunmak ve program›n Türkiye geneline
daha fazla yay›lmas›n› ve tan›nmas›n› sa¤lamak oldu¤unu söyledi. ‹zlen Yaz›l›m, ferforje tasar›m program›n›n Türkiye’de ilgili firma
kurum ya da kurulufllar taraf›ndan
kullan›lmas›n› sa¤lamak isterken,
endüstri meslek lisesi gibi
e¤itim kurumlar› için de
program gelifltirmek istiyor.
Firma ‹letiflfliim
Bilgileri:
Web : www.izlen.com.tr Mail: info@izlen.com.tr

Orhan Ayd›n

politikam›z, Ankara ve Ostim’de yeterince bulunmayan faaliyet alanlar›nda
oluflumlar gerçeklefltirerek, ülkemizde
önde gelen yat›r›mc›larla ifl birli¤i yapmakt›r. Ostim Yat›r›m ile ülkemizin
marka flirketlerini ve önemli sektörlerini yan yana getirmek; bu flekilde
hem bölgemizin hem de firmam›z›n
de¤erini art›rmakt›r” diye konufltu.
Geçen faaliyet dönemine iliflkin çal›flmalar ana bafll›klar› ile flu flekilde
özetlendi.
l Gayrimenkulleri etkin flekilde de¤erlendirilerek Borusan Holding A.fi.
ve ODTÜ Teknokent A.fi. Ostim’e kazand›r›ld›.
l Megacenter projesi tamamlanarak Ostim’de büyümek isteyen imalatç›
flirketlerimizin istifadesine sunuldu.
l Döviz kurlar›ndaki düflüfle ra¤men yeni pazarlar ve ürünler bulunarak ihracat›m›z ciddi oranda art›r›ld›.

l Afflin Elbistan Termik Santrali,
Orhaneli Termik Santrali gibi ülkemizin enerji alan›ndaki iki büyük tesisinde yabanc›lar taraf›ndan yap›lacak
projeler Ostim’e kazand›r›lm›fl, Ostim’li firmalarla iflbirli¤i yap›larak
yat›r›m yerlilefltirildi.
l Adalet Teflkilat›n› Güçlendirme
Vakf› ad›na 192 daire yapma sözleflmesi imzaland›.
l Taflyap› ‹nflaat A.fi.’nin ‹stanbul’da yapt›¤› Mashatten projesinden
iki gökdelenin tesisat ifli yap›lmakta.
l Ostim Finans Merkezi projesinin
finansman› için banka ve kiralama flirketleri ile olumlu görüflmeler
yap›l›yor.
l 2006 y›l› ifltirakleri aç›s›ndan
Günhan Ostim Alüminyum A.fi. ve Ostim Gayrimenkul Dan›flmanl›k A.fi.
faaliyet alanlar›nda aranan flirket
haline getirildi.

Kooperatif, baflar›n›n belgeseli
ürkiye’de sanayi bölgeleri konusunda en baflar›l› kooperatifçilik
modeli olarak ün yapan Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yap› Kooperatifi, 38.
genel kurulunu da gerçeklefltirdi.
Divan Baflkanl›¤›n› Emlakbank Yönetim Kurulu Baflkan›
Zeki Say›n’›n yapt›¤› genel kurulun faaliyet raporlar› ortaklar›n oybirli¤i ile
ibra edilirken, yap›lan hizmetler de alk›flland›.
Genel Kurul’da
mevcut yönetimin
devam› yönünde
karar al›n›rken, yönetimi oluflturan üyeler ayn› zamanda
Ostim OSB delegesi olarak tayin edildiler.
Yap›lan çal›flmalara iliflkin bilgi veren
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n,
“Ostim yeni fikirlerin, cesur giriflimlerin
ve sab›rla örülmüfl üretimlerin üzerinde
yükselmifl bir sanayi kentidir” dedi. Ayd›n, kuruldu¤u y›llarda düzenli bir sanayileflmenin sa¤lanmas›n› hedefleyen
ve ayn› zamanda yaflayan bir sanayi
kenti olmak üzere imarlaflt›r›lan bölgenin, uzun y›llar süren çal›flmalar›n ard›ndan kooperatifçilik aç›s›ndan amac›n› gerçeklefltirdi¤ini söyledi. Göreve geldiklerinde “yepyeni bir Ostim” slogan›
ile ifle bafllad›klar›n›, büyük gayretlerle
geçen yo¤un çal›flmalar›n ard›ndan
önemli baflar›lara imza at›ld›¤›n› hat›rla-

T

tan Ayd›n flöyle dedi:
“Temelinde yatan erdemle harmanlanan Ostim ruhu, bugün dünya çap›nda
tan›n›yor ve örnek bir kalk›nma modeli
olarak ülkemiz s›n›rlar› d›fl›na tafl›yor.
Her geçen gün rekabet flartlar›n›n a¤›rlaflt›¤› günümüzde, OST‹M her fleye karfl›n yoluna
devam etti, varl›¤›n› korumas›n›n
ötesine geçerek
büyüdü geliflti.”
Ostim kuruluflunu
takip eden süreçte
KOSGEB, vergi dairesi, stadyum, poliklinik, daimi sergi saray›, emniyet müdürlü¤ü, karakol,
teknopark binas›, meslek yüksek okulu
gibi pek çok kamu ve özel sektör kuruluflu için arsa tahsis ederken, bu projelerin
gerçekleflmesine de katk›da bulundu.
Ayd›n, yap›lan bu inflaat faaliyetlerinden daha önemlisinin, Ostim’i vizyonu
olan, sadece dört duvardan ibaret bir
imalat yeri de¤il, çevresi ile bütünleflmifl, çevreye duyarl› bir sanayi flehri
yapma gayretinde olduklar›n› da vurgulad›.
Ayd›n konuflmas›nda, “Bu sanayi
kentinin ortaya ç›kmas›nda eme¤i
geçen baflta Rahmetli Cevat Dündar ve
Turan Çi¤dem olmak üzere tüm eme¤i
geçen yöneticilerimize, ortaklar›m›za,
çal›flanlar›m›za ve bizi gönülden destekleyen herkese teflekkür ediyorum” dedi.
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OST‹M’e GLOBAL Telekom projesi
Murat Küçüközdemir
Global ‹letiflim Gn. Md. Yrd.
lkemizdeki son y›llardaki iletiflim
alan›nda h›zl› geliflmelere karfl›n, maalesef 30 OECD ülkesi
içindeki “geniflbandl›” eriflim teknolojilerinin kullan›m› oran› konusunda
29. s›raday›z. Ancak Meksika’y› geride
b›rakm›fl durumday›z.
Öte yandan ülkemizde dünyada da
örnek gösterebilecek projelere imza
at›l›yor. Global ‹letiflim taraf›nda iflletilecek, OST‹M Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçeklefltirilen, OST‹M-GLOBAL Telekom Projesi de buna iyi bir örnek. Ekonominin dinamik unsuru KOB‹’lerin dev birlikteli¤i OST‹M’de, 80
ana güzergâhtaki 32,000 metre fiber
optik kablolama omurgas›ndan
131,000 metre UTP kablolamayla
2,400 firmaya hizmet verebilecek bir
altyap› kuruldu. Fiberoptik kablolama
bugün dünyada geniflbandl› uygulamalar›n en geliflmifl ve h›zl› altyap›s›n›
oluflturmakta. Ostim’de bu altyap›dan
ilk aflamada verilecek hizmetler flöyle;
n Internet,
n Ses,
n Web ve e-mail hosting,
n Sunucu bar›nd›rma,
n Uygulama Servis Sa¤lay›c›l›¤›.
Kurulan fiber optik altyap›, bandge-

Ü

ürkiye’de sermaye birikiminin
az oldu¤unu biliyoruz. Son y›llarda artan yabanc› sermaye
girifli ile bu konu da gündemde daha
çok yer bulmaya bafllad›. Ülkemiz giderek küresel ekonominin daha
önemli bir oyuncusu olmaya bafllad›.
Giriflimcilik müthifl bir ç›k›flta. Dünya
markas› olan Türk flirketi kavram›
çok k›sa bir zaman önce hayal iken,
flimdi Beko, Mavi Jeans gibi örnekler
birer ikifler ç›kmaya bafllad›. Ekonomist dergisinin geçen ay önce “Y›l›n
‹fl ‹nsan›” seçti¤i Hüsnü Özye¤in’e bir
bak›n. Say›n Hüsnü Özye¤in’in Finansbank ile yapt›¤› gibi, flirketini kurup katma de¤erlendirip yabanc›lara
satanlar ç›kmaya bafllad›. Dünya milyarderler listesine daha fazla Türk
ifladam› girmeye bafllad›. Yani sermaye birikimi akmasa da daml›yor kabilinden bafllad› gibi görünüyor. Asl›nda nihayet gerçek giriflimcilik örneklerini ülkemizde de görmeye bafllad›k.
fiimdi sizi kendinize flu soruyu sormaya davet ediyorum: Ben bu flirketlere k›yasla küçük olan firmam ile nas›l sermaye biriktirebilirim? ‹flte bu
yaz›n›n konusu.
Hemen belirteyim ki, dünya milyarderleri aras›na girmek için ne yapman›z gerekti¤ini anlatacak de¤ilim.
Tabii istedi¤iniz bu ise o da mümkün.
Ancak flu anki ölçe¤iniz ne olursa olsun, hedefiniz ne miktarda sermaye
biriktirmek olursa olsun, öncelikle
kavramam›z gereken fley bunun için
gereken do¤ru zihniyettir. ‹flletmesini
bir yat›r›m olarak gören gerçek bir
giriflimci ile, daha iyi geçinmek için ifl
kuran giriflken bir kifli aras›ndaki fark›
anlamam›z gerekmektedir. Çünkü
ancak o zaman iflletmemizden sade-

T

niflli¤i konusunda s›n›rlar› ortadan
kald›r›yor. Bu durumda hayata geçirilecek yeni uygulamalarda, altyap›n›n
ticari olarak verimli kullan›labilmesi
ve do¤ru zamanda do¤ru ifle odaklanma prensipleri çerçeçevesinde birçok
yeni projeye imza at›lacak. Görüntülü
iletiflimden, OST‹M’de Türkiye’nin en uygun fiyata yaz›l›m uygulamalar›n›n kullan›m›n› sa¤lamaya
kadar genifl yelpazedeki ifller ad›m
ad›m bu altyap›da
hayata geçirilecek.
OST‹M projesi,
Global için üç temel sebeple çok
önemli. Birincisi
mevcut yetki ve
izinlerimiz çerçevesinde (altyap›
iflletmecili¤i, uzak
mesafe telefon iflletmeci¤i ve internet servis sa¤lay›c›l›¤›) tüm hizmetlerimizi kendi kontrolümüzde hayata
geçirebildi¤imiz bir altyap›ya sahibiz.
‹kincisi OST‹M’de ticari hayata ve üretkenli¤e do¤rudan fayda sa¤layabilece¤imiz, KOB‹’lerin ortak ihtiyaçlar›na

odaklanarak maliyetleri düflürürken
katma de¤er oluflturacak hizmetleri
sunabilece¤imiz entegre çözümleri hayata geçirebilece¤iz. Üçüncüsü de OST‹M, küçük bir Türkiye modeli. Küçük
iflletmeden, büyü¤e, kurumsaldan bireysele uzanan genifl bir yelpazede,

çok dinamik bir ortamda ürün gelifltirip, hizmet verebilece¤imiz bir potansiyele sahibiz.
OST‹M projesine olan inanc›m›z ve
uzun vadeli stratejimiz çerçevesinde,

Subegüm BULUT
Özgür Kaflifler Yönetici Ortak / subegum@ozgurkasifler.com

KOB‹’ler nas›l
sermaye biriktirebilir
ce maafl de¤il, kar da elde etmeye
odaklanabiliriz. Sanal Kaflif’i bir süredir takip ediyorsan›z art›k bu fark› zaten biliyor olmal›s›n›z.
Bafllarken ne gibi finansal imkanlara sahip oldu¤unuz bu noktada hiç
önemli de¤il. Hüsnü Bey’e baflar›y›
getiren fleyin Finansbank’› sadece
güçlü bir sermaye ile kurmufl oldu¤unu söylemek onu çok üzerdi herhalde. Yoktan var edilen bir banka fleklinde tan›mlan›yor Finansbank. Bir
düflünün, flu anda size 1 milyon dolar
versem, bunu gerçekten efektif bir
flirket yat›r›m›na dönüfltürebilir misiniz? Evet diyenler…emin misiniz?
Sermaye biriktirebilen gerçek giriflimciler olabilmek üzere do¤ru zihniyeti elde etmek ilk ad›m dedik. ‹kinci
ad›mda bize gereken baz› baflka beceriler bulunuyor. ‹flletme yönetiminin temeli sayabilece¤imiz dört konu
var: liderlik becerisi, yöneticilik becerisi, pazarlama stratejisi kurma becerisi, para yönetimi becerisi. Sermaye
birikimi için bunlar›n hepsinde ifller
seviyede beceriye sahip olmak elzem, bir kere bu cepte. Ama…hepsinin içinde bir tanesi var ki iyi yap›lmad› m› di¤er üçünde yapt›¤›n›z herfley bir anda silinip gidebiliyor. Üç tanesindeki hatalar› düzeltmek “göreceli” olarak daha mümkün olsa da

para yönetiminde yap›lan hatalardan
geri dönüfl çok zor. Üstelik en stres
verici olan da bu.
Herzaman söylerim, irili ufakl› ne
kadar çok iflletme sahibinin, iflletmesinin karl› olup olmad›¤›n› bilmedi¤ini
bilseniz flaflard›n›z. Neden bilmezler?
Çünkü geçinmeye odakland›klar›ndan sadece nakit ak›fl›n›, yani tahsilat
ve masraflar› takip ederler de ondan.
Siz sermaye biriktirmek mi istiyorsunuz? ‹flte size basit bir bafllang›ç noktas›: Operasyonunuzun ne kadar karl› olup olmad›¤›n› araflt›rmakla bafllay›n. Yani gelir-gider tablonuzu her ay
düzenli olarak ç›karmak ve incelemekle. Çünkü e¤er gerçek bir giriflimciyseniz bu iflletmeyi net kar elde
etmek için kurmufl olmal›s›n›z. Ne
kadar kar ya da zarar etti¤inizi bir
ö¤renin, bakal›m daha çok flafl›racak
m›s›n›z? E-Myth Para Yönetimi modülünde bu çal›flmay› yapanlar hemen herzaman bu flaflk›nl›¤› yafl›yor.
Evet, önce zihniyetimizi düzeltiyoruz, böylece gelire de¤il, kara odaklan›yoruz. Sonra gelir tablosu ve bilanço, mizan gibi mali tablolar› düzenli
ç›karacak bir sistem kuruyoruz, bunlar› okumay› ve yönetsel kararlar ç›karmay› ö¤reniyoruz. Sermaye biriktirmek için bunlar iflin abc’si. Gerçekleflen para hareketini do¤ru ve etraf-

Türkiye’nin en önemli Data Center
(Veri Merkezi) yat›r›mlar›ndan birini
de buraya, gene OST‹M’e yap›yoruz.
Kurulum çal›flmalar› devam eden Data
Center’›m›z gerek Ankara’da bu alanda önemli bir hizmet merkezi olurken,
yedekleme konusunda artan talebe de
cevap verecek uluslararas› standartlara sahip bir yat›r›m olacak.
KOB‹’lerin ekonomik
verimlili¤ini art›rmada, iletiflim ve biliflim
teknolojilerinin kullan›m›n›n öneminin bilinciyle kalite ve maliyet dengesini kullan›c› tutarak oluflturulan
OST‹M GLOBAL TELEKOM projesi kapsam›nda halen verilen
hizmetler flu flekildedir;
1. Standart ‹nternet
Hizmetleri
2. Metro Ethernet
(ME) Hizmetleri
3. Ses Hizmetleri
Firmalara, bu hizmetlerin yan›s›ra web ve e-mail hosting ile
sunucu bar›nd›rma va uygulama servis
sa¤lay›c›l›¤› hizmetleri de sa¤lanmaktad›r. Detayl› bilgi için www.ostimglobal.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

l›ca yorumlamay› ö¤rendikten sonra
s›ra geliyor kara dayal› bütçe yapmay› ö¤renmeye. Vurgulamak istiyorum, ciroya dayal› de¤il, kara dayal›
bütçeleme. Mali tablolar› yorumlamay› ö¤rendi¤imizde neyin niçin olufltu¤unu net olarak anlayabiliriz. ‹leriye
dönük bir finansal planlama yani bütçeleme yapmak ancak böyle mümkün olabilir. Bütçeleme asl›nda gelir
tablosunun gelece¤e uzat›lmas›ndan
baflka bir fley de¤ildir. Hedefledi¤iniz
kar› gerçeklefltirmek için tablodaki
hangi kalemlerin ne olmas› gerekti¤ini belirledi¤inizde, bunlar› gerçeklefltirmek için yapman›z gereken faaliyetleri nas›l yapabilece¤inizi düflünmeye bafllars›n›z. ‹flte bütçelemenin
en can al›c› yan›. ‹lk bafllarda en zor
yan›. Ama bir ifl sahibinin, gerçek bir
giriflimcinin asli ifli.
Ço¤u iflletme sahibine soruyoruz,
bütçeleme yap›yor musunuz diye.
Gördü¤ümüz fley, geçmiflin yans›t›lmas›ndan baflka bir fley de¤il. Tamamen d›fl etkenlere ba¤l› bir yaklafl›m.
Oysa ki ben, d›fl etkenler, ekonomi,
borsa, hava durumu ne olursa olsun
ihtiyac›m›z olan kara ulaflmak için
oturup düflünmekten bahsediyorum.
21 Mart 2007 Çarflamba tarihli
Hürriyet’te, TÜRSAB Baflkan› Baflaran Ulusoy’un “Turizm Sektöründe
2007 Y›l› Beklentileri, ‹fl Çözümleri
ve Fikir Al›flveriflleri” toplant›s›nda
yapt›¤› konuflmadan yap›lan al›nt›da,
“Sermaye de¤il, servet biriktirdik, art›k hesab›m›z› iyi yapmal›y›z” dedi¤i
yaz›lm›fl. Özetin özeti, say›n Ulusoy
diyor ki, “Biz y›llarca katlar, arsalar,
otomobiller, yatlar ald›k. Avrupa ise
sermaye birikimi yapt› ve bununla
Türkiye’de yat›r›ma geldi.”
Daha fazla söze gerek var m›?
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‹stanbul’da üretim
yapmak zorlafl›yor
stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Baflkan› Tan›l Küçük, ‹stanbul’un
hem nüfus olarak hem de sanayi
olarak Türkiye’nin merkezi konumunda bulundu¤unu belirterek,
“Fakat ne yaz›k ki, yaflaman›n yan›nda, ‹stanbul’da üretim yapmak, ‹stanbul’da sanayici olmak da giderek
zorlaflmaktad›r” dedi.
‹SO Baflkan› Küçük, bu y›l›n ilk ‹stanbul Sanayi Forumu Meslek Komiteleri Ortak Toplant›s›’nda yapt›¤›
konuflmada, ‹stanbul’un Türkiye
ekonomisinin lokomotifi ve tarih boyunca göç alan bir flehir oldu¤una
iflaret etti. Küçük, ‹stanbul’un özellikle son 50 y›lda ald›¤› göçün kentin sosyo-ekonomik, fiziksel ve kültürel dokusunda büyük de¤iflikliklere yol açt›¤›n› dile getirdi. Küçük,
“Öyle bir göç ki, flehrin nüfusunun
yaklafl›k yüzde 70’i ‹stanbul d›fl› do¤umludur. Türkiye nüfusunun yüzde 15’inden fazlas› ‹stanbul’da yaflamaktad›r. Ve onbefl milyonu zorlayan nüfusuyla, pek çok ülkeden daha kalabal›k olan ‹stanbul’da yaflamak, her geçen gün biraz daha zorlaflmaktad›r” diye konufltu.
“‹stanbul’da sanayici olmak giderek zorlafl›yor”

‹

‹SO Baflkan› Tan›l Küçük,“Ne yaz›k ki, yaflaman›n yan›nda, ‹stanbul’da üretim yapmak, ‹stanbul’da sanayici olmak da giderek zorlaflmaktad›r” dedi. Küçük,”‹stanbul sanayi, Marmara Bölgesi ve tüm Anadolu’yu bir arada ele
alan, entegre bir yaklafl›mla yeniden düflünülmeli ve yap›land›r›labilmelidir” diye konufltu.
Türkiye sanayisinin de ‹stanbul
ve Marmara Bölgesi’nde yo¤unlaflt›¤›n›, ‹stanbul’un imalat sanayinin de
merkezi oldu¤unu hat›rlatan Küçük,
“Fakat ne yaz›k ki, yaflaman›n yan›nda, ‹stanbul’da üretim yapmak, ‹stanbul’da sanayici olmak da giderek
zorlaflmaktad›r” dedi. Plans›z kentleflmenin, alt yap› eksikliklerinin,
trafi¤in, asayifl gibi sorunlar›n üretimi de olumsuz yönde etkiledi¤ine
iflaret eden Küçük, tüm bu s›k›nt›lara ra¤men ‹stanbul’un küresel bir
merkeze dönüflmeyi hakketti¤ine
vurgu yapt›.
“‹stanbul sanayi, entegre bir yaklafl›mla yap›land›r›lmal›”
‹stanbul ve Marmara Bölgesi’nin,
mevcut yükü daha ne kadar tafl›yabilece¤i, hangi koflullarda tafl›yabile-

ce¤i, tafl›mas› için neler yap›lmas›
gerekti¤i gibi konulara iliflkin vakit
kaybetmeksizin gerekli ad›mlar›n
at›lmas›na ihtiyaç oldu¤unun alt›n›
çizen Küçük, flöyle konufltu:
“‹stanbul’da sanayi, tarihsel süreç
içinde yavafl yavafl kent d›fl›na kaym›flt›r ve bu kay›fl kaç›n›lmaz olarak
devam edecektir ve etmektedir. Ancak, bundan sonra bu süreç, çok
daha sistemli ve planl› bir flekilde ifllemeli ve iyi yönetilmelidir. ‹stanbul
sanayi, Marmara Bölgesi ve tüm
Anadolu’yu bir arada ele alan, entegre bir yaklafl›mla yeniden
düflünülmeli ve yap›land›r›labilmelidir. Bu, göçü kontrol etmek,
bölgeler aras› gelir farkl›l›klar›n›
giderebilmek aç›s›ndan da büyük
önem tafl›maktad›r.”

Y›lmaz: Derdimiz
yolsuzluk,
rüflvet ve bürokrasi
erkez Bankas› Baflkan› Durmufl Y›lmaz, 2003 y›l›nda rekabeti olumsuz
etkileyen unsurlar›n bafl›nda “enflasyonun” geldi¤ini ancak gelinen noktada
bu sorunun yerini “verimsiz bürokrasi ve
politika istikrars›zl›¤›”n›n ald›¤›n› söyledi.
Merkez Bankas› taraf›ndan haz›rlanan, son
üç y›lda rekabeti olumsuz etkileyen unsurlar›n yer ald›¤› tabloya göre, AKP iktidar›
döneminde 14 soruna dikkat çekildi.
Y›lmaz, AKP iktidar› döneminde ekonomideki kazan›mlar›n yan› s›ra rekabeti
olumsuz etkileyen unsurlar› da s›ralad›.
Y›lmaz, Merkez Bankas›’n›n rekabeti olumsuz etkileyen bafll›ca unsurlar›n de¤erlendirildi¤i ve 2003 ile 2006 y›l›n›n k›yasland›¤› raporu milletvekillerine anlatt›. Tabloda, AKP’nin iktidara geldi¤i dönemde en
büyük sorun s›ralamas›nda “enflasyon” bafl› çekerken, geçen y›l ise “verimsiz bürokrasi” ilk s›rada yer ald›. 2003 y›l›nda siyasi
istikrars›zl›k ikinci s›rada, politika istikrars›zl›¤› üçüncü önemli sorun olarak ortaya
ç›karken, 2006’da ise en önemli ikinci s›k›nt› “politika istikrars›zl›¤›”, üçüncüsü de
“vergi düzenlemeleri” oldu. Baflkan Y›lmaz’›n aç›klad›¤› tabloya göre enflasyon
art›k sorunlar›n bafl›nda gelmiyor. Enflasyon 2003 y›l›nda sorunlar›n bafl›nda yer
al›rken, geçen y›l 10’uncu s›rada yer ald›.
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ETA Transformatör
firmas› sahibi Tafl›yan:
ürkiye’de tek fazl› yerli
transformatör imalât›nda
CE belgesi alarak bir ilke
imza atm›fl olan ETA Transformatör ‹malat Sanayi kurucu sahibi Mustafa Tafl›yan firmay›
1988 y›l›nda kurmufl. Transformatör imalât› yapan ETA’n›n hedef müflteri kitlesi elektrik, elektronik ve makine sektörleri.
Üretiminin büyük k›sm›n› dolayl› olarak ihraç eden ETA, kalite anlay›fl›n› CE belgesi alarak
kan›tlam›fl. Tafl›yan, bütün ürünlerinin 15 / -15 V primer sarg›daki toleransl› imalat ile flebeke gerilimindeki inifl ve ç›k›fllarda imalatç› firma güvenli¤i, yine bütün
ürünlerin elektrostatik ekran ve
topraklama ile donat›larak kullan›c› güvenli¤i sa¤lad›¤›n› söyledi.
Tafl›yan, sektörde yaflad›klar›
dönemsel s›k›nt›y› özetleyerek,
KOB‹’lerin içinde bulundu¤u duruma ›fl›k tutmaya çal›fl›yor: “Son
iki ayd›r alam›yoruz. Elimizde
mal var, ifl yok. Üretim yapam›yoruz, malzeme de alam›yoruz.
Piyasada durgunluk var. Seçim
takviminden de¤il, gerginlikten
etkilenmifle benziyor.”
Ostim firmas› ETA Transformatör’ün sahibi Tafl›yan, transformatör sektörü, KOB‹’lerin
içinde bulunduklar› ortam, KOB‹
destekleri ve ülke ekonomisine
iliflkin yöneltti¤imiz sorular› yan›tlad›.
— Firman›z hakk›nda bilgi
verir misiniz?
—Ostim’de 400 metrekarelik
kapal› alanda faaliyet gösteriyo-

“Baba çal›flmadan eve para getiriyorsa
evden bir parça gidiyor demektir”
“BORSANIN
%70’i yabanc›lar›n elinde, bankalar›n yüzde
95’i yabanc›lar›n
eline geçmifl,
birkaç bankam›z
kalm›fl. Sanayi
flirketleri teker
teker sat›l›yor. O
zaman biz ne
yapt› ›m›z› zannediyoruz? Asl›nda hiç bir fley
yapmadan para
kazan›yoruz.”

T

ruz. Alçak gerilim transformatör
imalât› yap›yoruz. Bu sektör çok
genifl bir yelpazeyi kapsar. Adeta
dipsiz bir kuyudur.
Siparifl üzerine çal›fl›l›r. Haz›ra mal yap›lmaz, stok tutulmaz,
kifliye özeldir. Elektrik, elektronik, tesisat sektörü ile iç içedir.
Elektri¤in oldu¤u her yerde biz
var›z. Makine sektörünün tamam›nda biz var›z. G›da makinesi,
tekstil makinesi, deri makinesi,
t›bbi makineler… Elektrikle çal›flan bütün makinelerde transformatör var. Ve dolay›s› ile bunlara
hitap ediyoruz.
— Sektörde ilk CE belgesini
alan firma olmuflsunuz?
—‹mal etti¤imiz transformatörler için 1999 y›l›nda CE belgesi ald›k. Bu sektörde Türkiye’de
ilktir. ‹lk kez fuarlara kat›ld›k. ‹lk
kez Avrupa standartlar›nda ima-

lat yapt›k. Avrupa kalitesinde 14
y›ld›r imalat yap›yoruz. Sektörümüzde birçok ilkin kullan›c›s› ya
da imalatç›s›y›z. Kaliteden hiç taviz vermedik. Çin mal› parçalar
geldi sektöre. Onlardan kullanmad›k. Yaklafl›k 15 y›ld›r ihracatç›larla çal›fl›yoruz. Yani sat›fl yapt›¤›m›z firmalar›n yüzde 99’u ihracatç› firmalard›r.
— Sektörünüzde rekabet koflullar› nas›ld›r?
—Sektörümüz yurtiçinde k›s›tl› bir alandad›r. Örne¤in bir
imalatç› sektörden bir firma bir
makine yap›yor, bir otomasyon
sistemi yap›yor. Bu makine ya da
otomasyon sistemi yaklafl›k 100
milyarsa bunun içinde transformatör 50–75 YTL gibi küçük bir
rakam› kaps›yor. Sürümü çok
h›zl› olan ya da kâr marj› yüksek
bir üretim dal› de¤ildir. Dolay›s›

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

Müflteri flikayetleri iflletme için bir flanst›r
E¤er sizi sever, size inan›r,
güvenir ve itimat ederlerse,
belki sizden sat›n al›rlar…
iz Müflteri ‹liflkileri alan›nda çal›flanlar, müflterilerden gelen flikâyetlerden çok fley ö¤rendi¤imizi söyleriz.
Ayn› zamanda da keflke hiç flikâyet gelmese deriz. Unutulmamal›d›r ki; müflteri flikayetleri ço¤unlukla flikayetlerin önlenmesi
ve ayn› flikayetin bir kez daha meydana
gelmesini engellemek aç›s›ndan önemli bir
yol göstericidir.
‹flletmelerin varl›¤›n› korumas› ve geliflebilmesi hizmetlerini bütün müflterileri
memnun edecek flekilde vermesine ba¤l›d›r. Bir iflletmenin mevcut müflterisini korumas›, yeni müflteri bulmas› ve hizmetini
tan›tmaya çal›flmas›ndan çok daha az maliyetlidir.
Müflterilerin farkl› kaynaklara yönelmesi
ile ilgili yap›lan bir araflt›rmaya göre;
“müflterilerin %20’si daha iyi fiyat, %22’si
hizmetten memnuniyetsizlik, %40’› iflletme
çal›flanlar›n›n müflteriye karfl› tav›r ve tutumlar›, %24’ü ise çeflitli nedenlerle hizmeti baflka iflletmelerden almaya karar vermektedir”.
Araflt›rmalar göstermektedir ki, her 100
müflteriden yaln›zca 4’ü flikâyetini iflletme-
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ye iletmeyi seçerken 96’s› yaflad›¤› olumsuzluk ve flikâyetini çevresine anlatmaktad›r. Bu nedenle, iflletmelerde çal›flanlar ile
müflteriler aras›nda iyi iliflkiler kurulmas› ve
ifl imkânlar›n›n gelifltirilmesi çok önemlidir.
‹flletmelerin müflteri kaybetmesinin temelinde yatan en önemli neden, müflteri
flikâyetlerinin de¤erlendirilme biçimi ve hizmeti iyilefltirmeye bak›fl aç›s› olarak gösterilebilir. Müflteriler ço¤unlukla; flikâyetlerini
iletmelerinin hofl karfl›lanmayaca¤›n› düflünmekte ya da flikâyetlerini kime ileteceklerini bilmemektedirler. Bu nedenle de flikâyetler oldu¤undan daha az gelmektedir.
Müflteriden gelen her flikâyetin iflletmeler için bir flans oldu¤unu düflünenler, müflteri flikâyet ve itirazlar›n› karfl›larken, müflteriyi dikkatle dinlemek, kendisinin dinlendi¤ini fark ettirmek ve kendisine aç›k, dürüst cevaplar vermek gerekti¤ini unutmamal›d›r.
Bütün bu anlatt›klar›m›z›n yap›lmas›,
müflterilerin flikâyetlerinin yaflanan olumsuz durum öncesinde bile elde edemeyece¤i olumlu durumlara çevrilmesini sa¤lar.
Görüldü¤ü gibi marifet “limonlar› limonata yapabilme becerisidir” ya da baflka bir
deyiflle “müflteri iliflkilerindeki, baflar›s›zl›ktan baflar› ç›kartabilme sanat›d›r”.

ile rekabet kendi içimizde var. Yabanc›
markalar gelmiyor. Çünkü ürün yelpazesi çok genifl de¤il. Ürün yelpazesi
genifl olsa çoktan gelmifl olurdu. Rekabet ortam› çok üzücü, flöyle ki,
transformatörde bir büyüklük standard› yok. Pil gibi… Pilin boyutu ayn›,
ama içinin ak›m güçleri de¤ifliktir. Kimi dayan›yor bir saat, kimi dayan›yor
befl saat. Transformatörde ayn›, ama
boyut yok. Boyut olmay›nca bizim yüz
WAT diye satt›¤›m›z bir ürünü 80
WAT diye satan da var. Bunu müflteriye izah etmek çok zordur. O nedenle
kaliteyi alg›lamas› uzun sürüyor.
— Devlet deste¤i kullan›yor musunuz?
—Finansman›m›z› kendimiz sa¤l›yoruz. Kredi talebinde bulunmad›k,
destek almad›k. Bir ara almak istedik
KOSGEB’den. Bürokratik ifllemleri tamamlad›k, sunduk, destek onayland›.
Sonra kullanmak istedik. Ancak zaten
2 bin YTL’ye ald›¤›m›z hizmet için firmalar “KOSGEB deste¤i var” diye 3–4
bin YTL’ye ç›kartt›lar. “Yar›s›n devletten alacaks›n›z’ dediler. Bizim üzerimizden devletin paras›n› alacaklar›n›
görünce kredi kullanmaktan vazgeçtim. Bu y›l ilk kez yurtd›fl›na Ostim’in
Hannover fuar›na organize etti¤i gezide ç›kt›m. Tur için toplam 950 Euro
para verdik. Konaklama, ulafl›m, vize,
sigorta, fuar biletleri ve rehberlik hizmetleri için toplam ödedi¤imiz para
bu kadar. Üç y›l önce KOSGEB destekli Almanya gezisi vard›. KOSGEB, anlaflmal› oldu¤u operatörleri gösterdi.
Görüfltük, 1700 Euro fiyat ç›kard›lar.
Yine, “yüzde 50’sini KOSGEB’den alacaks›n›z” dediler. KOSGEB destekleri
ne yaz›k ki bir tak›m arac› firmalar›
zengin ediyor. O nedenle bu güne kadar hiç destek kullanmad›k, kullanmay› da düflünmüyoruz.
— Seçim sürecine girildi. KOB‹’ler,
reel sektör etkilendi mi?
—Biz her ay yaklafl›k 8 ton sac, 2.5
ton bak›r tel al›rd›k. Son iki ayd›r alam›yoruz. Elimizde mal var, ifl yok.
Üretim yapam›yoruz, malzeme de
alam›yoruz. Piyasada durgunluk var.
Seçim takviminden de¤il, gerginlikten
etkilenmifle benziyor.
‹hracatç› firmalarla çal›flmam›za
karfl›n bu kadar durgunluk olmazd›.
Son 14 y›l içinde ilk kez son iki ayd›r
gerçek anlamda ‘iflimiz yok’ diyoruz.
‹fller kötü cümlesine son iki ayda bafl-

lad›k. Bu iç durumla m› ilgili, yoksa
dünya ile mi ilgili bilmiyoruz. Bu nedenle yat›r›m yapm›yoruz, maliyetleri
de en aza indirmeye çal›fl›yoruz.
— Ekonominin genel durumu, borsa ve piyasa de¤erleri ile örtüflüyor
mu? Piyasa parametreleri sizin durumunuzu tam ifade edemiyor mu?
— Borsan›n %70’i yabanc›lar›n
elinde, bankalar›n yüzde 95’i yabanc›lar›n eline geçmifl, birkaç bankam›z
kalm›fl. Sanayi flirketleri teker teker sat›l›yor. O zaman biz ne yapt›¤›m›z›
zannediyoruz? Asl›nda hiç bir fley yapmadan para kazan›yoruz. Benim bir
örneklemem var. Biz bir aileyiz. Ülkede bir ailedir. Nas›l çekirdek aile de annenin, baban›n, çocuklar›n iflleri vard›r.
Annenin, baban›n ifli bellidir. Çocuklar okur, e¤itim görür. fiimdi baba
çal›flmadan eve para getiriyorsa evden
bir parça gidiyor demektir. Yani biz
buzdolab›m›z›, kanepemizi sat›yoruz.
Yak›nda ev boflalacak. Bu ekonominin
sanal oldu¤unu düflünüyorum. Devlet
tabiî ki satarak para kazan›yor. Ama
bu para imalata dönmedikçe, b›rak›n
imalata dönmesini imalat yapt›¤›m›z
sektör veya iflletmeleri sat›yorsak, buradaki güzelli¤in nerede oldu¤unu
ben anlayam›yorum. Bir gün gerçekten kaba tabiri ile flapa oturaca¤›z. Gazeteleri takip ediyorum. Allahtan para
d›flar› kaçmad› diyor, hakikaten ya
kaçsayd› ne yapard›k! Piramidin tepesindeyiz; önü de arkas› da uçurum.
Rüzgâr biraz sert esse piramidin üzerindeki vatandafl düflecek. Baflka yolu
yok. Devlet, art›k bana gelmeyin, bankalar›n›z› kendiniz seçin; herkes kendi
baca¤›ndan as›l›r, diyor. Dolay›s› ile sanayici arkadafllar›m›z biraz önlerine
baks›nlar.
Art›k en büyük borçlu özel sektördür. Özel sektörün 121 milyar dolar
borcu var. E¤er bir dalgalanma olursa
ilk batacak olan özel sektördür. Devlet
batm›yor. Devlet kendini sa¤lama al›yor. ‹flletmeler nas›l borçlanm›fl? Son
dört befl y›ld›r bir güven ortam› laf›na
kanm›fl. Döviz kurlar› hofl görünmüfl.
Borsada endeks güzel, para ak›yor. Sanal ortamdan, akan yaz›lardan etkilenmifl. ‹mza at›p borçlanm›fllar, acaba
bu 121 milyar dolar nas›l ödenecek?
Çünkü yabanc›lar her an paras›n› al›p
kaçabilir. Kaçarsa ne olacak, bilemeyiz. Allah hepimizin yard›mc›s› olsun!
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Hacettepe’de bilim ve yar›fl heyecan›

Ostim Gayrimenkul Dan›flmanl›k
ve ‹flletme A.fi. Halkla ‹liflkiler Sorumlusu

Üreticilerin ofis
ihtiyaçlar› üzerine…
stim imalâthanelerini gözümüzde canland›rmaya çal›flal›m. 200 metrekarelik
kapal› alan, üzerinde 50 metrekarelik
asma kat ve kapal› alan›n hemen önünde 150
metrekarelik aç›k alan…
Hepimizin bildi¤i üzere, uzun y›llard›r mevcut
imalâthanelerde çeflitli üretimler yap›l›yor. Ostim’de süregelen bir al›flkanl›ktan dolay› üretimin yap›ld›¤› imalâthanelerle ofisler ayn› mekânda yer al›yor. Çok de¤il befl y›l öncesine kadar Ostim’de imalâthanelerin d›fl›nda de¤erlendirilebilecek ofisler yoktu. Üreticiler bir taraftan
sesli, tozlu ve benzeri ortamda üretimler yaparken, bir taraftan da üst katta müflterilerini, konuklar›n› a¤›rl›yor; görüflmelerini yapmaya çal›fl›yordu. Oysa flu anda gelen talepler fazlas›yla
gerçekçi bulunuyor. ‹malatç›lar›m›z irtibat ofisi
aray›fl›na girdi. Özellikle de son bir y›ll›k süreçte
bu bilinç güçlendi. Ostim üyelerimizin %60’l›k
dilimi “imalathanem var, ayr›ca sessiz, konuklar›m› a¤›rlayabilece¤im, toplant›lar›m› yapabilece¤im bir irtibat bürosu ar›yorum” fikriyle bizden yard›m almaya bafllad›lar.
Konuya genifl aç›dan bakmaya çal›flal›m:
Günümüz flartlar›nda ürün kalitesi tek bafl›na
yeterli ölçüt olmaktan ç›kt›. Firman›n piyasadaki
duruflu ürünün soya¤ac› görevini ald›. Buradan
hareket edersek, birlikte çal›flmay› düflündü¤ümüz müflterilerimizi, tedarikçilerimizi, çözüm ortaklar›m›z› nezih ve temiz bir ortamda misafir
etmeliyiz. Ayr›ca flirketin önemli kararlar›n›n al›naca¤›, ortaklarla ya da çal›flanlar›m›zla toplant›larda kullanabilece¤imiz bir yerimiz olmal›.
Her fleyden öte yeni projelerin yaz›ya geçirilmesi, en basit haliyle günlük gazetelerin anlafl›l›r
bir ortamda okunmas› elveriflli ofis ortamlar›nda
mümkün olabilmektedir.
Bilinçli Ostim’li KOB‹ sahiplerimizin, imalatç›lar›m›z›n amac›; projelerini kendi s›rlar› içinde
üreten, üretti¤i projeleri somut hale getirip dünya piyasas›na sergileyen bir merkez haline gelmektir.
Düflünsel üretimle maddesel üretimin birbiriyle kar›flt›r›lmamas›, bu iki artelin birbiri için denetleyici olmas› önemlidir. Ostim, günümüz
flartlar›n›n gerektirdi¤i koflullar› üreticisine tafl›may› amaç edinmifl bir Organize Sanayi Bölgesi
olarak; firmalar›n irtibat ofislerini tasarlayabilecekleri çok çeflitli alternatiflere sahiptir.
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önetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerine sunum yaparak, Ostim’de
üniversite-sanayi iflbirli¤i, teknokent, araflt›rma gelifltirme ve istihdam konular›ndaki geliflmeleri anlatt›.
Ayd›n daha sonra üniversitenin
nanoteknolojiye yönelik laboratuar
çal›flmalar› hakk›nda bölüm görev-
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lilerinden bilgi ald›.
Bölüm ö¤retim üyeleri ile birlikte günefl enerjisi kullan›m›na yönelik sistemlerin bulundu¤u Günefl
Evi’ndeki çal›flmalar› izleyen Ayd›n,
bu bahçeye Ostim’in katk›s› ile Günefl Saati infla edeceklerini söyledi.
Bu arada Fizik Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencilerinden oluflan ekip
“Hünkâr” ad›n› verdikleri günefl
arabas›n›n montaj çal›flmas›n› biti-

rerek, deneme sürüflü yapt›. Hacettepeli ö¤renciler OST‹M’in de destekleyici oldu¤u proje ile TÜB‹TAK
taraf›ndan Ankara’da temmuz
ay›nda yap›lacak Formula-G, Günefl enerjili araba yar›fllar›na
kat›lacak.

S›ra
tim d›fl› yaflam becerileri üzerine e iO
stim OSB e¤itim koordinasyon biriminin TOSYÖV’le
birlikte organize ettikleri
e¤itim kapsam›nda “S›ra D›fl› Yaflam Becerileri” bafll›kl› seminer
verildi. Parasal Zeka isimli kitab›n
yazar› Hakan Turgut taraf›ndan
verilen seminere KOB‹’lerde yönetici konumunda bulunan elemanlar kat›ld›.
l Yaflamda ve ‹flte S›ra D›fl› Olmak: Bir toplumu niçin s›ra alt›
insanlar çökertir? S›radan insanlar, nas›l s›ra d›fl› insana dönüflürler? Bir toplumun ilerlemesi niçin
s›ra d›fl› insanlar›n aras›ndan s›ra
üstü insanlar›n ç›kmas›na ba¤l›d›r?

l S›ra Alt›-S›ra ‹çiS›ra D›fl›-S›ra Üstü: Tavflan avlamak için tüfe¤e
ya da baflka bir araca, fikir yakalamak için de
tekni¤e ihtiyaç vard›r.
Alfabetik düflünme tekni¤i, sadece bir kâ¤›tkalemle nas›l insanlar›
içinde bulunduklar› kutudan ç›kar›r; kal›plar› k›rmas›na
yard›m eder? Arflimet gibi yarat›c›
olmak için hangi tekni¤i kullanabiliriz?
l Çapraz Düflünme Tekni¤iTersine Düflünme Tekni¤i: Zihinsel kal›plar› k›rmada ve yeni fikirler üretmede çapraz düflünme ve

tersine düflünme teknikleri nas›l çal›fl›yor?
Niçin bazen amac›m›z›n tam tersini yapmak
bizi amac›m›za yaklaflt›r›yor?
l Alfabetik Düflünme
Tekni¤i-Arflimet Tipi
Yarat›c›l›k: Tavflan avlamak için tüfe¤e ya da
baflka bir araca, fikir yakalamak
için de tekni¤e ihtiyaç vard›r. Alfabetik düflünme tekni¤i, sadece
bir kâ¤›t-kalemle nas›l insanlar›
içinde bulunduklar› kutudan ç›kar›r; kal›plar› k›rmas›na yard›m
eder? Arflimet gibi yarat›c› olmak
için hangi tekni¤i kullanabiliriz?

ET‹YOPYALILAR bölgemizi ziyaret etti “Anadolu Ç›nar›” OS‹AD
üyelerine an›lar›n› anlatt›
tiyopyal› bir
grup ifl adam› ve
sivil toplum
kuruluflu yöneticisi
Ostim’i ziyaret etti.
Etiyopya OWEDA
(Ogedan Bölgesi
Refah ve Kalk›nma
Derne¤i) yönetici ve
üyeleri olan Muktar
Omer Adem, Ahmet
Hassan Budul ve ifl
adam› Ayhan Abdalle
Hash›’dan oluflan
heyet Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’la görüfltüler.
Geziyi Cunsuyu Derne¤i organize etti.

E

zgeçmiflinde, mülkiye müfettiflli¤i, Gümrük ve Tekel
Bakanl›¤›, Merkez Bankas›
Baflkanl›¤› gibi görevler bulunan Cafer Tayyar Sad›klar, OS‹AD’da konuflma yapt›. “Baflka
Bir Aflk ‹stemez” ad›yla yazd›¤›
kitapta yer verdi¤i Cumhurbaflkan› Turgut Özal ve DYP’de politika yapt›¤› dönemlere ait an›lar›n› anlatan Sad›klar, politikaya
yeni soyunanlara da ö¤ütler verdi. Dostlar›n›n 'Anadolu Ç›nar›'
ad›yla and›¤› Sad›klar, “Baflka
Bir Aflk ‹stemez” isimli kitab›nda tarihe tan›k oldu¤u zamanlar› da anlat›yor. Çok partili de-

Ö

mokrasiye geçifl, Yass›ada Mahkemeleri'ndeki Örtülü Ödenek
Davas›'nda bilirkiflilik, Japonya'da Türkiye'ye ilginin do¤uflu,
olayl› Merkez Bankas› Baflkanl›¤›,1980 sonras› siyaset hayat› ve
ça¤›m›zda iz b›rakm›fl pek çok
lider ve bürokratla say›s›z an›.
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Ali Emrah Özer

YASED: Yabanc› güveniyor,
yerli vesvese yap›yor

‹nsan Kaynaklar› Uzman›
OST‹M ‹stihdam Ofisi

arih boyunca baz› insanlar, di¤erlerinden
daha baflar›l› olmufl, toplum önünde farkl›
bir yer edinmifltir. Peki, bu sayg›n baflka
bir deyiflle büyük insanlar›n sahip olduklar› hangi özellikler onlar› toplumun genelinden farkl›
k›lm›flt›? Bu soru pek ço¤umuz için halen bilinmezlik olmaya devam etmektedir. Günümüzde
bu konu, “meritokrasi” kavram›yla aç›klanmaya
çal›fl›lmaktad›r. Meritokrasi sisteminin özünde
insanlar›n; din, dil, ›rk ve cinsiyet aç›lar›ndan
eflit muamele görmesi, fakat bunun d›fl›nda; bilgi, beceri ve tecrübe olarak de¤erli olan›n önde
olup sayg› görmesi yatar.
Çevremize bakt›¤›m›zda yap›lan bütün eserlerin temelinde hepimizin do¤as›nda var olan
farkl› olma, kendini gerçeklefltirme ihtiyac› yatmaktad›r. Dinledi¤imiz müzikten, izledi¤imiz
filmlere, bilimdeki geliflmelerden okudu¤umuz
kitaplara kadar akl›m›za gelen her fley bu yarat›c› gücün, farkl› olma arzusunun ürünüdür. Ortaya ç›kan bu eserler bizlere çeflitli konularda yeteneklerle donat›lm›fl oldu¤umuzu ve hayat›m›z›n amaçlar›ndan birinin de bu yeteneklere ulaflmak oldu¤unu hat›rlat›r.
Bu konuda fark›nda olsak da olmasak da, hepimiz bir çaba içindeyiz. Gece yata¤a yatt›¤›m›zda günün de¤erlendirmesini yapmam›z›n,
sürekli bir amaç aray›p kendi kendimize sorular
sormam›z›n gerçek nedeni iflte bu güce eriflme
iste¤idir. Hayallerini gerçeklefltirip amaçlad›¤›
maddi ve manevi sonuçlar› elde eden insanlar›n
baflar›lar›n›n temelinde hayallerini plana, planlar›n› eyleme, eylemlerini de al›flkanl›¤a dönüfltürme yetene¤i yatmaktad›r. Fakat gerçek hayatta
bu döngü göründü¤ü kadar basit de¤ildir. ‹nsan
yap›s› gere¤i, de¤iflikli¤e direnç göstermektedir.
Bu sebeple eyleme dönüfltürmek istedi¤imiz
planlar›m›z› kurmadan önce o anda içinde bulundu¤umuz durumu objektif bir gözle de¤erlendirir ve amaçlad›¤›m›z hedefe do¤ru yürürken,
ilk ad›m› nerede at›¤›m›z› bilirsek; hedefimize
ilerlerken arkam›za dönüp ne kadar yol kat etti¤imizi fark ederiz. ‹flte bu fark›ndal›k, bizi güçlü
k›lacak ve eyleme geçmemizi kolaylaflt›racakt›r.
‹çinde bulundu¤umuz durumu belirlerken, temelde iflletme biliminde kullan›lan, flirketlerin
çevreleriyle olan konumunu gözlemlemek için
faydaland›klar› bir durum analizinden bahsetmek yerinde olacakt›r. Bu analizi kendimize
uyarlayacak olursak, dört ana kavramdan söz
edebiliriz; güçlü yanlar›m›z, zay›f yanlar›m›z, d›fl
çevremizde oluflan f›rsat ve tehditler. ‹flte bu
dört olgu çevremizle olan iliflkilerimizi belirler.
Bu kavramlar› dürüst bir flekilde de¤erlendirirsek amac›m›za giden yolda stratejik bir bak›fl
aç›s› yakalar›z. Bu sistemli bak›fl sayesinde; ortaya ç›kan güçlü yanlar›m›z› gelifltirir, zay›f yanlar›m›z› mümkün oldu¤unca kuvvetlendirir ve
karfl›m›za ç›kacak f›rsatlar› yakalayacak ve tehditleri f›rsata dönüfltürecek vizyonu elde ederiz.
Sonuç olarak, her insan hayat›nda fark
yaratmay›, de¤erli olmay› hak eder. Ço¤umuz
gece yata¤›m›za yatt›¤›m›zda hayal kurmaya,
zihnimizde gelece¤imizi flekillendirmeye devam
edece¤iz. Bazen motivasyonumuz, özgüvenimizle orant›l› olarak fazla, bazen de
sönük olacak. Ama aram›zdan kendi hayat›na
objektif bak›p, yapt›¤› planlar› eyleme geçirme
cesaretini gösterenler, fark yaratmaya daha
yak›n olacak! Bana sorarsan›z bu akflam;
hayat›m›z›, nereden gelip nereye gitti¤imizi ve
yaflamdan ne bekledi¤imizi biraz düflünelim.
Çünkü yar›n, geri kalan yaflam›m›z›n ilk günü.
Keyfini ç›kar›n!

T

U

ce¤ini ifade ederek, “Türkiye art›k
global yat›r›mc›n›n yat›r›m plan›
içine girmifl durumda. Do¤rudan
yabanc› yat›r›m girifllerinde 2003
y›l›nda 1,8 milyar dolarla 52’inci
s›rada yer al›rken, 2006’da 20
milyar dolarla
9'uncu s›raya
yükseldik” de¤erlendirmesini yapt›.
Yabanc› sermaye olmasayd›,
Çin devasa güç olamazd›
Uysal, yabanc› yat›r›mc›lar›n
ülkeye olan katk›lar›n›n iyi görülmesi gerekti¤ini ifade ederken, bu
konudaki en iyi örne¤in Çin'in
son y›llarda gösterdi¤i geliflim oldu¤una dikkat çekti. Çin'in son 10
y›lda yabanc› yat›r›mc›y› kendisine çekerek büyük güç haline geldi¤inin alt›n› çizen Uysal, “Çin 20

y›l önceki kapal› toplum mantalitesini korusayd›, bir ad›m ileriye
gidemezdi. Yani d›flar›dan gelen
sermayenin do¤ru çal›flma prensipleri alt›nda olmak kayd›yla,
son derece büyük
yarar› var. Zaten
Türkiye'ye gelen
yabanc› yat›r›mc›lar da Türkiye'de
örnek teflkil eden
faaliyetlerde bulunuyorlar" dedi.
Uysal, hâlâ toplumun baz›
kesimlerinde yabanc› sermayeye
karfl› bir tepki oldu¤unu, ancak
bu durumun Türkiye'deki yabanc›
yat›r›mlar artt›kça de¤iflece¤ini
söyledi. “Akflamdan sabaha bir
de¤iflim beklememeliyiz” diyen
Uysal, yabanc› yat›r›mc›n›n toplumun bir parças› oldu¤u hissedilmeye bafllay›nca, bu kayg›lar›n
ortadan kalkaca¤›n› savundu.

OSB’de teflekkür ve veda toplant›s›
ST‹M’de Elektrik Abone ‹flleri
Müdürlü¤ü’nde yaklafl›k 8 y›l
görev yapan Yusuf Ziya Baydar emekli oldu. Baydar’a mesai arkadafllar› taraf›ndan düzenlenen
veda töreninde Yönetim Kurulu
Baflkan› taraf›ndan bir de teflekkür
plâketi verildi. Baflkan Ayd›n,
“Elektrik abone ve da¤›t›m hizmetleri halkla sürekli yüz yüze olunan
bir aland›r. Arkadafl›m›z bu birimde
sab›rla ve titizlikle hizmet verdi. Bu
bölümde bir ifl disiplini kurdu. Kendisine OST‹M’e geçen hizmeti için
teflekkür ediyoruz, gelecek
yaflam›nda sa¤l›k ve mutluluklar
diliyoruz, ancak aram›zdan ayr›lm›fl
kabul etmiyoruz” dedi. Baydar da,
çal›flmalar› s›ras›nda yöneticilerin
kendisine tam yetki verdi¤ini,
güven ve arkadafll›k ortam› içinde
çal›flt›¤›n› söyledi.

O

BAYDAR EMEKL‹- Abone ‹flleri Müdürü Yusuf Ziya Baydar, Yönetim Kurulu
Baflkan› O. Ayd›n, ‹kinci Baflkan S. Öztuna ve mesai arkadafllar›n›n kat›ld›¤›
veda töreniyle emekliye ayr›ld›.

Özbaflkent Jeneratör, Türkiye’ye servis yap›yor
zbaflkent Jeneratör Limited
fiirketi, Jeneratör gruplar›n›n motor ve alternatör aksamlar› dâhil olmak üzere, komple montajlar›, ar›za tespitleri, giderilmesi, periyodik ve genel bak›mlar›n› yerinde ya
da atölye ortam›nda yapan Özbaflkent Jeneratör,
kurdu¤u Acil Servis arac›l›¤› ile de 24 saat hizmet
veriyor.
Firma yetkilileri son dönemde Çin mal› jeneratörlerin Çin mal› oldu¤u söylenmeden piyasaya ç›kar›larak sat›ld›¤›n›, bunun
kalite sorunu yaratt›¤›n› belirterek, “Çin mal› ucuz, ama k›sa sürede parça ve servis sorunu ç›k›yor. Müflterinin bafl› a¤r›yor” dediler. fiirket Müdürü Salih Maçkaya, di¤er KOB‹’ler gibi en büyük
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flikâyetlerinin üzerlerindeki vergi
bask›s› oldu¤unu vurgulad›. Maç-

Salih Maçkaya

Yar›n, ilk gün…

luslararas› Yat›r›mc›lar Derne¤i (YASED) Baflkan› Tahir
Uysal, yabanc› sermayenin
Türkiye'ye iliflkin görüfllerinin
yerli yat›r›mc›lardan daha olumlu
oldu¤unu belirterek, “Türkiye'deki reaksiyonlar ne yaz›k ki çok afl›r› ve tepkisel. Ya çok umutsuz oluyoruz ya da çok umutlu oluyoruz.
Türkiye, gerçekten yurtd›fl›ndan
bakan yat›r›mc› için, Türkiye'deki
insanlar›n bak›fl›n›n tersine, gelece¤i çok parlak, güvenli bir ülke
olarak gözüküyor. Biz içeride kendi kendimize biraz fazla vesvese
yap›yoruz” diye konufltu.
Uysal, haftal›k ‹ngilizce yay›nlanan ANKA REVIEW'a yapt›¤›
aç›klamada, 2006 y›l›nda toplam
20 milyar dolarl›k do¤rudan yabanc› yat›r›m çeken Türkiye'nin,
2007 y›l›nda da en az 2006 y›l›ndaki kadar yabanc› sermaye çeke-

kaya, “Gelir vergisine tabiiyiz. Kazand›¤›m›z›n yüzde 25’ini vergi
olarak veriyoruz. Bu di¤er vergilerlerle yüzde 50’yi buluyor. Yani
kazanc›m›z›n yar›s›n› devlete
ödüyoruz” dedi. AKSA Jenaretör-

lerinin Ankara sat›fl bayili¤i ve
servis hizmetlerini yürüte flirketin
Müdürü Maçkaya,
1999 y›l›nda kurulan
flirketin benzinli ve dizel jeneratörlerin sat›fl,
servis ve yedek parça
ve kiralama hizmetlerini vermek amac›yla
kuruldu¤unu belirtti.
Maçkaya, son y›llarda
jeneratörün kullan›m
alan›n yayg›nlaflt›¤›n›
belirterek, “Art›k firmalarda bilgi ve iletiflim internet ortam›nda, bilgisayarda. Ofis
ve fabrika ortamlar›nda üretimin ve hizmetin devam›
için enerjinin de kesintisiz olmas›
gerekir. Jeneratör elektriklerin
kesildi¤i anlarda elektrik üretip
devreye girerek hizmet ve imalat›n devaml›l›¤›n› sa¤l›yor” dedi.
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evinerek belirtmeliyiz ki, bundan on y›l önce yaln›zca belli
kurumlarda konuflulan ve az
say›da insan›m›z›n dilinde olan ‘inovasyon’ kavram› bugün epeyce yayg›nlaflm›fl görülüyor. Google’da ‘inovasyon’ teriminin yer ald›¤› Türkçe
sayfalar tarat›ld›¤›nda bu makalenin
kaleme al›nd›¤› tarihte karfl›m›zsa ç›kan say› 420.000 civar›nda idi.
Hasbelkader, inovasyon kavram›
üzerine kafa yormufl, bununla ilgili
kitaplar okumufl, yaz›lar yazm›fl ve
hatta baz› küçük iflletmelerin çal›flanlar›na konu ile ilgili e¤itimler vermifl
biri olarak bu geliflmeler bendenizi
oldukça sevindirmektedir.
Bu arada Ostim’in varoluflunu ve
yaflamas›n› sa¤layan temel misyon,
burada sürdürülen geliflme, Ostim
ortam›n›n fikir zenginli¤i göz önüne
al›nd›¤›nda, Ostim’in inovasyon kavram›ndan uzakta kalmas› zaten düflünülemezdi. Dünyada en çok inovasyonun yap›ld›¤› ve inovasyon yapanlar›n ‘ulusal kahraman’ olarak
görüldü¤ü ABD’de, Ticaret Bakanl›¤› bundan 40 y›l önce inovasyonun
tan›m›n› flu flekilde yapm›fl:”‹novasyon yeni düflüncelerin ekonomiye
kazand›r›lmas›d›r”. Bu tan›m her soka¤›nda, sürekli olarak yeni fikirlerin
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‹novasyon öyküleri-I
katma de¤er yaratan ürünlere dönüfltürülmesi için ter dökülen Ostim’i de tarif etmiyor mu? Hepimizin
bildi¤i gibi tafl yerinde a¤›rd›r. Kuluçka ancak yumurtalar için uygun ortam varsa gerçekten kuluçkad›r ve
orada hayat yeniden üretilebilir. Fikirler de ancak uygun ortam› bulabildiklerinde ürüne dönüflebiliyorlar.
Bu yüzden bir fikrin ortaya ç›kt›¤› fiziksel ortam önemlidir. Bir fikrin ortaya ç›kt›¤› yer ile, o fikrin hayat bulaca¤›, yani ekonomiye kazand›r›laca¤› yer farkl› ise zorluklar yaflanmas› kaç›n›lmazd›r. Hepimiz biliyoruz
ki, yetiflti¤i yerden sökülüp baflka bir
ortama dikilen tüm fidanlar geliflmeyebiliyor. Bu yüzden de gerçek bir
inovasyon ortam› olan Ostim’de ticari ürünlerin ço¤alabilmesi için, fikirlerin de olabildi¤ince burada orta-

ya ç›k›p burada olgunlaflmas› gerekiyor.
Bir y›ldan fazla süredir Ostim Gazetesi’nde ayl›k yaz›lar yazmaktay›m. Yaz›lar›mda genellikle Ostim’den yola ç›kmaya, 10 y›ld›r içinde yaflad›¤›m bu ortam› anlatmaya
çal›fl›yorum. Bundan sonra en az bir
y›l süre ile inovasyon konusunu ele
alan ve gerçek inovasyon öyküleri
içeren yaz›lar yazmay› düflündüm.
‹novasyon yapan insanlar, ya da yap›lm›fl olan inovasyonlar üzerinde
düflünüldü¤ünde bir çok ortak unsura rastlanmaktad›r. Bu ortak unsurlardan biri de, inovasyon yapanlar›n
bugünün analizini iyi yaparak gelecek öngörülerinde bulunmalar› ve
bunda da çok baflar›l› olmalar›d›r.
Bugün dünyan›n en önemli kargo
flirketlerinden biri olan FEDERAL

EXPRESS’in kuruluflundaki öykü gelece¤i iyi görmenin en güzel örneklerinden biridir:
FEDERAL EXPRESS kurucusu
Fred Smith a¤›r sanayi döneminde,
trenlerin çelik fabrikalar›na kömür
tafl›y›p, dönüflte de otomobil fabrikalar›na çelik tafl›d›klar›n› farketti.
Bununla birlikte, Fred Smith
1950'lerde elektronik devriminin
yaklaflmakta oldu¤unu da gördü ve
a¤›r sanayi dönemindekine benzer
bir tafl›ma a¤› kurulmas› gerekti¤ini
düflündü. Ancak elektronik ça¤›nda
h›z ve güvenilirlik önemli olacakt›.
Bunu fark etti¤inde ailesinin tüm paras›n› kullanarak 'malzemeleriniz bir
gecede yerine ulaflt›r›l›r' parolas›yla
hareket eden 'Federal Express' hava
kargo flirketini kurdu. fiirket günümüzde dünyan›n alan›nda en büyük
ve öncü flirketidir.
Fred Smith asl›nda herkesin gördü¤ünden farkl› bir fley görmedi.
Ama o bunu görmekle kalmad›,
analizi do¤ru yapt› ve kendi fikrini
de oluflturdu. Bununla da kalmay›p
fikrini gerçeklefltirmek için ne gerekiyorsa onu yapt› ve baflard›.
Dipnot: 14 May›s 2007 tarihinde
Google’da ‘inovasyon’ teriminin
geçti¤i Türkçe sayfa say›s› 420.000.

CEMATEK Genel Müdürü Mak. Yük. Müh. Yusuf TEK‹N:

Ankara, makina imalat merkezi olmal›
akina tasar›m ve imalat›nda 10
y›ll›k mühendislik bilgi birikimine ve tecrübeye sahip CEMATEK firmas› hidrolik abkant pres, hidrolik pres ve metal iflleme makinalar›
üretiyor. Standart makinalar›n yan› s›ra belirli bir ürün uygulamas›na yönelik özel amaçl› makina ve komple üretim hatlar›n›n tasar›m›n› ve üretimini
yapan CEMATEK Genel Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Yusuf Tekin,
“Sahip oldu¤umuz teknik bilgi birikimi ve makina imalat tecrübesini yapt›¤›m›z ürünlere yans›t›yoruz. Her fleyden önce iyi bir makina yapman›n al-
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t›n anahtar›n›n iyi bir tasar›m oldu¤u
düflüncesindeyiz” dedi.
Tekin, özel amaçl› makina ve üretim
hatlar› yap›m›nda müflteri ile ortak çal›flt›klar›n›, bunun makina yat›r›m› yapacak müflterilerin arad›¤› bir özellik
oldu¤unu vurgularken, “Makina tasar›m aflamas›nda hayal gücümüzü müflterilerimizin bize sundu¤u parametreler ile besliyoruz. Dünya’daki yeni
ürün ve teknikleri makinalar›m›za uyguluyoruz” diye konufltu. Tekin firman›n imalat yetenekleri hakk›nda flunlar› ifade etti:
“Geniflletilmifl metal s›va köfle profili ve perfore delikli metal asma tavan
üretimine yönelik anahtar teslimi
komple üretim hatlar›nda yer alan
bant açma, servo besleme, hava kavramal› eksantrik pres, roll form makinas›, boy kesme (uçar testere) makinas›
ve istifleme gibi ünitelerde hatt›n her
aflamas›nda tasar›m ve imalat yetene¤imizi sergilemifl olmak ve bunu hissetmek bizleri motive eden önemli bir
etkendir.”
“Ankara ili kapasitesi ile
Makine ‹malat Merkezi
olmal›”
Bilgi ve teknolojinin ülkemiz genelinde sanayiye aktar›m› aç›s›ndan Ankara’n›n olanaklar›n›n di¤er flehirlere
göre çok fazla oldu¤unu anlatan Tekin, Türkiye’nin, Avrupa’n›n ve hatta
dünyan›n mühendislik e¤itiminde önde gelen üniversitelerinin Ankara’da
bulunmas›na ra¤men, alt›n yumurtlayan tavuk durumundaki makina imalat sanayinde ulusal nitelikte orta ve
uzun vadeli stratejik hedefler bulun-

mad›¤›n› savundu. Tekin’in bu konuya
iliflkin görüflleri de flöyle:
“2003–2006 y›llar› aras›nda ülke
genelinde TÜB‹TAK’tan en fazla kaynak kullanan birinci ve ikinci s›radaki
üniversiteler Ankara’dad›r. Bu üniversitelerin kulland›klar› kaynaklar›n makina imalat› ile ilgili pay›n›n da yetersiz oldu¤u düflüncesindeyiz. Makina
imalat›n›n Ankara’daki gelece¤i için
bir yol haritas› da mevcut de¤ildir. Sanayi Bakanl›¤›, KOSGEB, Ankara Sanayi Odas›, Ankara Ticaret Odas›, Makina Mühendisleri Odas› ve Ankara’daki Organize Sanayi Bölgelerinin
makina imalat sanayi ile ilgili günlük,
k›sa dönemli politikalar yerine, nitelikli ve katma de¤eri fazla makina tasar›m ve imalat›n› teflvik edici yönde
çal›flmalar yapmal›d›r. Bu çal›flmalarda makina sevgisi olan teknik donan›ml› ve sanayiden gönüllü insanlara
da yer verilmelidir. Ankara makina
imalat sanayi için mevcut durumun fo-

to¤raf› çekilmeli ve envanteri ç›kar›l›p
eylem plan› yap›lmal›d›r. Üniversitelerin e¤itim programlar›nda ve proje çal›flmalar›nda makina imalat› konusuna
a¤›rl›k vermeleri en büyük dile¤imizdir. CEMATEK olarak bu konuda üzerimize düflen her fleyi yapmay› taahhüt
ediyoruz. Üniversitelerin mühendislik
bölümlerinde ö¤renim gören mühendis aday› kardefllerimizin makina imalat› konulu projelerini gerçeklefltirmelerinde çal›flmaya haz›r›z. Mühendis
aday›n›n yönlendirilmesinde, makinay›, imalat› sevmesi için ve üniversite
sanayi iflbirli¤i için bu konuda yöntem
gelifltirilmesine katk›da bulunmaya
haz›r›z. Makina imalat sanayini büyüteç alt›na al›p sinerji yaratarak Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Türk milleti çal›flkand›r, zekidir. Ne mutlu Türküm
diyene’’söyleminin içini bu alanda da
doldural›m. Bilmeliyiz ki, marka olman›n yolu fasonculuktan de¤il,
makine imalat›ndan geçer.”
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erkez Bankas›n›n May›s
ay›nda yay›nlad›¤› “Finansal
‹stikrar Raporu”ndaki tavsiyelerden biri de dövizle borçlanman›n yap›lmamas› konusundad›r. Gerekçe ise döviz kurlar›ndaki herhangi bir yukar› do¤ru hareketin borçlu
flirketleri temerrüde yani borçlar›n›
ödeyemeyecek konuma getirebilece¤idir. MB, güya, bununla vatandafllar›m›z› uyarmaktad›r. Varl›klar›n›n
% 86’s› yükümlülüklerinin ise
%57’si döviz olan MB’nin bu tavsiyesi gerçekçi de¤ildir. Enflasyon konusunda verdi¤i sözleri tutturamayan, döviz al›mlar› veya sat›fllar› ile
para piyasas›nda yaprak dahi k›m›ldatamayan, faiz arac› ile iç talebi dahi kontrol edemeyen, maliye politikas›n›n denetçisi de¤il payandas›
olan MB’yi kimsenin dinleyece¤ini
sanm›yorum. Kimse de dinlememeli
zaten. Paras›n›n itibar› olmayan, paras›n›n de¤eri sonbahar rüzgâr›nda
amaçs›zla savrulan yapraklar gibi
olan bankan›n yöneticilerinin tavsiyesinin etkinli¤i de kurumufl son bahar yapra¤› kadar olacakt›r.
MB’nin tavsiyesi hem teorik olarak hem de pratik olarak yanl›flt›r.
Teorik olarak yanl›flt›r. Çünkü flirketler ya da flah›slar niye borçlan›r?
Tabi ki; yapaca¤› bir iflte ya da alaca¤› bir malda sermaye yetersizli¤inden dolay›. Yani zorunlu olarak
borçlanma yap›l›r. Borçlanma yap›l›rken de tabi ki kaynak maliyetine
bak›l›r. Ülkemizde borçlanma döviz
bazl› yap›labildi¤i gibi YTL baz›nda
da yap›labilmektedir. Bir MB’nin en
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Çaresizlerin tavsiyesi:
Dövizle borçlanmay›n
önemli varl›k sebebi çöplü¤ünde
baflka horozu öttürmemesidir. fiayet
baflka horozlar ötüyorsa MB’nin
varl›k sebebi ortadan kalkm›fl takas
ofisine dönüflmüfltür. fiu anda
TCMB, teorik olarak merkez bankas› de¤il, hazinenin takas ofisidir.
Borçlular aç›s›ndan, döviz borçlanmak, teorik ve pratik anlamda
son derece karl›d›r. Basiretli bir ifl
adam› döviz geliri olsun ya da olmas›n ülkemiz finans ikliminde mutlaka
döviz borçlanmal›d›r. Bunun aksini
iddia edenler kredi kullanmak zorunda olanlar› sömürmeye çal›fl›yorlar
ya da o kesimin sözcülü¤ünü yap›yorlar demektir.
Bu iddiam›z› flöyle somutlaflt›rabiliriz: Ülkemizde kurlar yükseldi¤inde
döviz kredisi kullananlar›n nispi olarak zor duruma düflmesi için iki fleyin sabit kalmas› gerekir: YTL faizler ve enflasyon. Yirmi y›ll›k geçmiflimize bakal›m döviz yükseldi¤i zaman faizlerin ya da enflasyonun sabit kald›¤› hiç görüldü mü? Tam tersi. Faizler ve enflasyon kurlardan
daha h›zl› artt›. Bu durumda döviz
de¤il de YTL borçlanan flirket çok
daha ani ve kal›c› temerrüde düfler.

Keza faizler yükseldi ya da yükselecek diye enflasyon artmaz ama döviz yükseldi ya da yükselecek diye
enflasyon hemen artar. Keza faizler
düfltü diye enflasyon düflmez ama
kur düfltü diye enflasyon düfler. Üstelik kurlardaki yükselifl, faiz, enflasyon ve vergi art›fl› ile hemen kontrol
alt›na al›n›r. Bunda amaç, ülkemize
döviz getiren ya da yurt d›fl›ndan döviz borçlanabilen büyük flirket ve
fonlar›n zarar etmemesidir. Çünkü
bu fonlar döviz getirmifl YTL yat›r›m› yapm›fllard›r. Döviz artar YTL faizleri artmasa bunlar zarar eder. Ülkemizde yabanc›lar ve onlar›n iflbirlikçileri asla zarar etmemelidir. Peki,
kim zarar edecek? Tabi ki, vatandafl. Nas›l zarar edecek? fiöyle: ‹fl
birlikçileri korumak için hemen faizler yükseltilecek, faizler yükseltilince
kredi kullanan flirketlerin borçlanma
maliyeti artacak, maliyetleri karfl›lamak için ürettikleri her fleye zam yap›lacak ve enflasyon vatandafl›n üzerine bindirilecek, bu da yetmeyecek
devlet de KDV ve ÖTV gibi vergileri
art›rarak ya da yeni vergiler ihdas
ederek vatandafl›n s›rt›na binecek.
Böylece denge tekrar sa¤lanm›fl ola-

Veli SARITOPRAK
kan›
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflflk

Türk interneti 14 yafl›nda
ürkiye son y›llarda bilgi toplumu
olma yolunda önemli mesafe kaydetti. Biliflim sektörü gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de hat›r› say›l›r
bir flekilde büyüdü. Geçti¤imiz y›l sektör, özellikle genç nüfusun biliflim teknolojilerine duydu¤u yak›nl›¤›n avantaj›
ile gösterdi. Cep telefon abone say›s›
2006 y›l›nda 50 milyona yaklaflt›. Her
3 kifliden 2 kifli cep telefonu tafl›maya
bafllad›. Bu rakamlar Türkiye’yi Bat› Avrupa ülkeleri içinde cep telefonunda 4.
s›raya tafl›d›. Bunun yan› s›ra kamu ve
özel sektörün elektronikleflme yat›r›mlar›, KOB‹’lerin bilgi toplumuna a¤›rl›k
vermesi ve devletin e- dönüflüm’e yüklenmesi Türkiye’de bir sinerji yaratt›.
2007 y›l› için 30 milyar dolara yak›n bir
sektör büyüklü¤üne ulafl›lmas› bekleniyor. Ancak bu rakamlar yeterli görülmemektedir. Çünkü AB üyesi ve OECD
üyesi ülkelerle k›yasland›¤›nda kifli bafl›
yat›r›mlara en alt seviyelerde gözüküyoruz. Bu rakamlar› daha eda yükseltmek
ve bilgi toplumu olma yolunda koflar
ad›mlarla yürümek zorunday›z. Türkiye
bilgi toplumu pazar›n› büyütmek ve büyük sermayeyi biliflim sektörüne çekmenin yollar›n› aramal›d›r.
1993 y›l›nda tan›flt›¤›m›z ‹nternet
Türkiye’de 14. yafl›n› kutluyor. 12 Ni-
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san 1993’te ‹nternetle tan›flt› ve 14 y›ld›r Türk insan› internete giriyor, ç›k›yor, sörf yap›yor ve internetle yafl›yor.
‹nternet art›k bir yaflam biçimi oldu.
Dünyada bugün 1 milyar› aflk›n internet
kullan›c›s› oldu¤u biliniyor. Türkiye’de
ise kullan›c› say›s›n›n 17 milyonu aflt›¤›
resmi istatistiklerce ifade ediliyor. Kullan›c› say›s›ndaki bu art›fl ülkemiz için son
derece umut vericidir. Türkiye art›k bir
bilgi toplumu stratejisine sahiptir. Dünyada oldu¤u gibi Türkiye de art›k sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiflin
sanc›lar›n› yafl›yor. Art›k entelektüel
emek (beyin gücü) fiziki eme¤in önüne
ç›kmaya bafllam›fl, bilgi bir üretim faktörü olarak kabul edilmifltir. Biliflim sektöründeki ve internetteki bu h›zl› geliflmeler Türkiye ekonomisinin de iflgücü yap›s›nda de¤ifliklikler yaratacakt›r. Art›k
Türkiye emek yo¤un yap›dan bilim ve
bilgi yo¤un bir yap›ya geçecektir.
Üniversiteler, teknoparklar, sivil toplum kurulufllar›, kamu ve özel sektör kurulufllar› bu yeni dönüflüme haz›rl›k yapmal›, alt yap›lar›n› gözden geçirmelidirler. Bu de¤iflime ve geliflmeye ayak uyduranlar ayakta kalabileceklerdir.

cak; tabi vatandafl›n s›rt›na basarak.
Dolar Borçlanma ile YTL borçlanmay› rakamsal olarak ve basit
bazda karfl›laflt›racak olursak flöyle
bir tablo ile karfl›lafl›r›z. Dolar›n y›ll›k
faizi bu gün ülkemizde % 8 civar›ndad›r. YTL’nin ise % 30 civar›ndad›r. Dolar nerdeyse befl y›ld›r yerinde saymaktad›r. 100 dolar borçlanan bir müteflebbis y›lsonunda 3 er
ayl›k devrelerle bileflik olarak 8,24
dolar faiz ödeyecektir. 100.- YTL
alan bir yat›r›mc› ise 33.5 YTL ödeyecektir. Dolar kuru hiç artmaz ve
dahi düflerken enflasyon % 11 iken
dolar borçlanan giriflimci reel anlamda % -2 faiz ödemekte yani %
2 karl› ç›kmaktad›r. Bu flu demektir.
Reel anlamda 100 dolar alan bir giriflimci bir y›l sonra döviz borçlanmas› sayesinde 98 dolar ödemektedir. 100.- YTL borçlanan bir giriflimci ise reel anlamda %20,2 faiz
ödemektedir. YTL borçlanan giriflimci borcunu kapamak istedi¤inde
120,2 YTL ödeyecektir.
Hesap ortadayken MB baflkan› ifl
adamlar›na pahal› borçlan›n tavsiyesinde bulunuyor. Gerekçe olarak da
kur art›fl›ndan zarar görebileceklerini
söylüyor. Bunu yaparken de kur art›fllar›nda YTL faizlerinin ve enflasyonun sabit kalaca¤›n› varsay›yor.
Böyle bir fleyin asla mümkün olmad›¤›n› sizce MB baflkan› olmufl biri
bilmiyor mu? Tabi ki biliyor. Öyleyse niye böyle konufluyor? MB baflkan›n›n iyi niyetinden asla flüphe etmiyorum. Çaresizlik içinde yönetim
böyle bir fley olsa gerek!

KOB‹’ler gelece¤ini
markada ar›yor
MMOB Makina Mühendisleri
Odas› ad›na Gaziantep fiube
sekretaryal›¤›nda 18–19 May›s
2007 tarihlerinde düzenlenen “II.
Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi
Sempozyumu” sonuç bildirgesi yay›nland›.
Bildirgede, Türkiye’de tasar›m,
Ar-Ge ve inovasyon kavramlar› aras›ndaki iliflkiye yeterince özen gösterilmedi¤i belirtildi. Bunlar›n hepsinin iç içe oldu¤u ve bir bütünlük arz
etti¤inin alt› çizilerek, “Salt markalaflma veya inovasyonu esas alan
yaklafl›mlar tasar›m› geri plana itmekte ve tasar›m bir yan unsur ya
da bitmifl bir ürüne yan estetik veya
ticari süslemeler yapmaya indirgenmektedir” denildi. Tasar›m›n, planlamadan bafllayarak inovasyon, ARGE ve teknoloji süreçlerini önceleyen ve hepsiyle iç içe bir konuma sahip oldu¤u ifade edilen bildirgede,
bütünlü¤ün planlama, e¤itim, tasar›m, AR-GE, teknoloji ve inovasyon
unsurlar›ndan olufltu¤una iflaret
edildi.
E¤itim, tasar›m, Ar-Ge, teknoloji
yenileme süreçlerinin markada somutland›r›ld›¤›n›n alt› çizilen bildirgede, flöyle denildi: “Ülke sanayisinin a¤›rl›¤›n› KOB‹’ler oluflturmaktad›r. KOB‹’lerin ürettikleri ürünlerin
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ço¤u kez bir d›fl firmaya ba¤l› fason
üretim fleklinde olmas›, üretimi gerçeklefltiren makinelerin ba¤l› bulunan yabanc› markal› firman›n mamulünü üretecek flekilde tasarland›¤› düflünülürse, ana firma ürün sipariflini kesti¤inde veya baflka ülke KOB‹’lerine kayd›r›ld›¤›nda ülkemizdeki üretim alan› at›l hale gelecektir."
Ar-Ge ‹çin Devlet
Deste¤i fiart
Bildirgede flu önerilere yer verildi: “Türkiye’de kalk›nma stratejileri
planl› kalk›nmay› öngören sistematik ve bütünlü¤e sahip, uzun vadeli
bir ulusal bilim, sanayi, teknoloji,
yenilenme politikalar› oluflturulmal›
ve kararl› bir biçimde uygulanmal›.
Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge
ve inovasyona a¤›rl›k veren, d›fl girdilere ba¤›ml› olmayan, rasyonel iflletmeler kurulmas›na yönelik, istihdam odakl› sanayileflme politikalar›
uygulanmal›. Böylesi bir stratejide
yerli yat›r›mc› özendirilmeli ve korunmal›, katma de¤eri yüksek ileri
teknoloji isteyen alanlarda yap›lacak
yat›r›mlar desteklenmeli. Sanayimizin büyük bir bölümünü oluflturan
KOB‹’lerin üretimlerinin tasar›m, özgün üretim, Ar-Ge ve kalite süreçlerinden geçmesi ve bunun için devlet
deste¤i flart.
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OSB FUAR alanlar›ndaki yerini ald›

KOMATEK
her geçen y›l
daha da etkin
nadolu’nun ve Ankara’n›n en önemli fuarlar›ndan biri
olan KOMATEK - ‹fl ve ‹nflaat Makine, Teknoloji ve
Aletleri ‹htisas Fuar› baflar›yla sonuçland›. Fuar, Devlet
Bakan› Kürflat Tüzmen ile KOB‹ kuruluflu temsilcilerinin kat›ld›¤› törenle aç›ld›.
SADA FUARCILIK A.fi. taraf›ndan düzenlenen, Anadolu’nun lider organizasyonu KOMATEK son y›llarda gerek kat›l›mc› gerekse ziyaretçi say›s›nda yaflanan art›fl ile bu y›lda
büyüledi.
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü bu y›l
KOMATEK Fuar›’na iki firma ile ortak kat›l›m yapt›. 1500
Ostim CD’si, katalog ve broflür da¤›t›larak KOB‹’lerin ve bölgenin tan›t›m› yap›ld›. Bunlar›n yan› s›ra fuarda gerçeklefltirilen Türk – Alman Forumuna Yönetim Kurulu ve sanayicilerimizden oluflan bir heyet de kat›ld›.
Fuarda; bölge firmalar› Anadolu Makine ve HEMAfi da
OSB ile birlikte yer ald›. Ostim OSB yetkilileri, fuarlara ortak kat›l›m yapan Anadolu Makine ve HEMAfi’a teflekkür
ederken, di¤er üye firmalar› da benzer etkinliklerde daha
s›k görmek istediklerini vurgulad›lar.

A

IDEF 2007: Hep birlikte üretiyoruz...
C Milli Savunma Bakanl›¤› himayesinde Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› taraf›ndan düzenlenen IDEF'07 8inci Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar›
22 – 25 May›s 2007 tarihinde
Ankara Hipodrom’da gerçeklefltirildi.
Savunma Sanayi’nde uygulanabilecek tüm teknolojilerin
yer ald›¤› fuarda KOB‹’ler
uluslararas› platformda ticari
ve teknolojik iflbirli¤i f›rsatlar›n› yakalad›lar.
Ostim OSB’nin stantl› kat›l›m yapt›¤› fuarda sanayicilerimizin tan›t›m› için 2 bin adet
Ostim tan›t›m CD’si, broflürü
ve katalog da¤›tt›. Ostim stand›nda EMGE Elektromekanik,
Gökser Makine, HEMAfi ve
Taviller A.fi.’nin savunma sanayine yönelik imalatlar› da

T

YURT‹Ç‹ FUARLAR
n TAR‹H
n KONU
n YER
n DÜZENLEYEN
n TAR‹H
n KONU
n YER
n DÜZENLEYEN
n TAR‹H
n KONU
sergilendi. Savunma Sanayi
Müsteflar› Murad Bayar da
stand› ziyaret ederek bölgedeki üretim hakk›nda bilgi ald›.

Bayar, Ostim’in üye KOB‹’lerin
ürünlerinin tan›t›lmas›na yönelik etkinliklerini ve verdi¤i
deste¤i takdir etti¤ini belirtti.

Irak Fuar›: G.Antep’te ticaret ve dostluk rüzgar›
orum Fuarc›l›k taraf›ndan
düzenlenen II. Gaziantep
Irak 2007 fuar› yo¤un kat›l›mla gerçekleflti. Forum Fuarc›l›k-OSB iflbirli¤i ile Ostimli

F

firmalarda fuara kat›ld›.
Fuar, 1 adet ana salon ve 2
adet çad›r olmak üzere toplam
3 adet salonda düzenlendi. G›da, tekstil, makine, inflaat gibi

birçok sektörden firmalar kat›ld›. Yetkililer, kat›l›m›n ilk
fuara göre daha yo¤un oldu¤unu, Gaziantep’te aç›lan yeni
fuar merkezinin bu ilgiyi art›rd›¤›n› söylediler. Ziyaretçilerin yüzde ellisinden fazlas›n›n
Ba¤dat, Musul, Kerkük gibi
Irak flehirlerinden geldi¤i, di¤er Ortado¤u ülkelerinden de
ziyaretçilerin fuara ilgi gösterdi¤i bildirildi.
Organizasyon yetkilileri,
sektör say›s›n›n çok olmas›n›n
ilgiyi art›ran di¤er bir faktör
oldu¤unu, fuar›n Türkiye’de
düzenlenmesinin ülkemize
sayg›nl›k sa¤lad›¤›n› ve özel
sektör ve kamu kurumlar›n›n
gelecek y›llarda daha yo¤un
destek vermesini önerdiler.

n YER
n DÜZENLEYEN
n TAR‹H
n KONU
n YER
n DÜZENLEYEN
ve tan›t›m
n TAR‹H
n KONU
n YER
n DÜZENLEYEN
n TAR‹H
n KONU
n YER
n DÜZENLEYEN
n TAR‹H
n KONU
n YER
n DÜZENLEYEN

: 11–19.06.2007
: Yozgat Ticaret ve Sanayi Fuar›
: Kapal› Fuar alan› - Yozgat
: Art Fuar Org. Tic. Ltd. fiti.
: 13–17.06.2007
: Makro Matbaa, ka¤›t,
Aç›k hava Reklamc›l›¤›
: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan›
:Tuna Ajans Reklâm ve
Ulus. Fuar Hiz.
: 15–18.06.2007
: Biliflim – ‹letiflim – Güvenlik
07 – Bilgisayar, Bilgisayar Sarf
Malzemeleri ‹letiflim
: Cam Piramit Sabanc› Kongre
ve Fuar Merkezi.
: Deha Fuarc›l›k
: 21–24.06.2007
: K.Marafl Do¤algaz, Is›tma
So¤utma sistemleri
: Orta hal – K.Marafl
: Rem Fuar Sergi
: 21–24.05.2007
: Recycling ‹st – Geri dönüflüm
At›k Yönetimi ve Teknolojileri
: Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi - ‹stanbul
: ‹fo ‹stanbul Fuar Hizmetleri fiti
: 25.06-01.07.2007
: 11. Karadeniz Sanayi ve
Ticaret Fuar›
: Ordu Belediyesi Fuar alan›
: Ege Fuarc›l›k Hizmetleri
Kültür ve sanat iflleri A.fi.
: 11–15.07.2007
: 15. Malatya Fuar›’07
: Miflmifl Park Fuar alan›
: Malatya Belediyesi Fuarc›l›k
Hiz. Kültür ve Sanat ‹flleri A.fi.
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‹flsizli¤e çözüm için Alman
fabrikalar› bekleniyor
lmanya’da genç ifl gücünün olmamas› ve yeni neslin baba iflini yapmak istememesi nedeniyle kapanma
noktas›na gelen fabrikalar, Türkiye’de üs kuracak.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Taflk›n, Almanya’n›n Afla¤› Saksonya Eyaleti’ndeki 80 bin
fabrikan›n rekabet nedeniyle tafl›naca¤›n› belirterek, “Bu fabrikalar› Türkiye’ye çekmek için
çal›fl›yoruz. Bu fabrikalar› Türkiye’ye çekersek iflsizlik sorununu çözebiliriz” dedi.
Pazar ve markalar›n› kaybetmeden fabrikalar›n Türkiye’ye

A

Kulo¤lu uyard›:
Irak’taki ifllerinizi
toparlay›n

çekilmesi gerekti¤ini vurgulayan Taflk›n, fabrikalar›n iç dinamik pazara da katk› sa¤layaca¤›n› kaydetti. Almanya’dan Türkiye’ye tafl›nacak fabrikalar›n
düzelen Türk
mal› imaj› ile Ortado¤u pazarlar›na da aç›labilece¤ine dikkat çeken Taflk›n,
“Türkiye’ye gelecek olan Alman firmalar iflsizlik sorununa çözüm üretebilir.
Katma de¤er yaratarak da Tür-

kiye ekonomisine katk› sa¤layabilir. Bir firma ortalama 50 kifliye istihdam yaratsa bu 4 milyon
kifliye istihdam
demek” diye konufltu. Ayr›ca,
Türkiye’ye gelen
fabrikalar›n Türkiye ile Almanya’n›n iç içe olmas›n› da sa¤layaca¤›n› dile getiren Taflk›n, AB
yolunda iyi niyetli olan politikac›lar›n eline
güçlü bir koz vererek AB süreci
de k›salt›labilece¤ini ifade etti.

trateji uzman› Emekli Tümgeneral Arma¤an Kulo¤lu, sanayici ve ifladamlar›n›n Kuzey Irak’taki
çal›flmalar›n›n önümüzdeki süreçte daha da
riskli olaca¤› uyar›s›nda bulundu. Kulo¤lu, “Irak’ta
önümüzdeki süreçte risk
daha da artabilir; buradaki ifllerinizi yavafl yavafl
toparlay›n” dedi.
Ostim Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nce (OS‹AD) düzenlenen “Perflembe Söyleflileri”ne konuflmac› olan E.Tümgeneral Kulo¤lu, “Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler” bafll›kl› bir sunum yapt›. OS‹AD
Konferans salonundaki toplant›ya dernek üyesi
sanayici
ve ifladamlar›
kat›ld›.
Kulo¤lu,
ABD’nin
so¤uk
savafl
sonras› dönemde tek kutuplu bir dünya oluflmas›
üzerine dünya hâkimiyeti gütmeye bafllad›¤›n›, stratejik bölgesel politikalar gelifltirdi¤ini, enerji kaynaklar›n›n bulundu¤u Ortado¤u’yu ele geçirmek üzere
hareket etti¤ini vurgulad›. Irak’›n kuzeyinde oluflan
yap›n›n Türkiye’nin ulusal güvenli¤ini tehdit etti¤ini,
d›fl odaklarca desteklenen Türkiye’ye yönelik bölücü
terör tehdidinin buradan kaynakland›¤›n› belirten
Kulo¤lu ifl adamlar›na uyar›da bulundu.
Kulo¤lu, Irak’taki riskli ortam›n ticari kazanç aç›s›ndan elveriflli bir ortam yaratt›¤›n› belirterek, ancak önümüzdeki süreçte bölgede ifl yapan firmalar›n
iflinin zorlaflaca¤›n› belirtti. Kulo¤lu, “Burada çok say›da Türk ifl adam› ifl yap›yor. Tabi riskli bölgelerde
yap›lan ifllerin kâr› da yüksek olur. Fakat kendilerine
önerim, bu bölgedeki ifllerini toparlas›nlar,”
uyar›s›nda bulundu.
Kulo¤lu Kuzey Irak’a yönelik bir harekâta iliflkin
soru üzerine de, “Bölgeye bir harekat yap›lmas›n›n
yararl› olaca¤› aç›kland›. Bunun için Meclis karar›
gerekiyor. Meclis karar›n›n ise flu dönemde ç›kmas›
beklenmiyor. Önümüzde seçim var. Seçim yap›lacak,
hükümet kurulacak, program› okunacak. Sonra
Cumhurbaflkan› seçilecek. Sonbaharda zaten genel
olarak terör yavafllar. Yani 2007 y›l›nda bir askeri
harekât ola¤anüstü bir geliflme olmad›¤› takdirde
beklenmiyor, ama 2008 Mart ay›ndan itibaren böyle
bir harekât olabilir” diye konufltu.
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