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DD
an›flmanlar ak›l, köfle
yazarlar› fikir veriyor:
‹novasyon yap›n... Ye-

nilikçi olun… De¤iflime ayak
uydurun… ‹hracata yöne-
lin… Marka yarat›n… Ku-
rumsallafl›n… Bilgiyi-biliflimi
ihmal etmeyin… Nitelikli
eleman çal›flt›r›n… Basel
2’ye uyun… Kalite yolculu-
¤una ç›k›n... Vizyon belirle-
yin… Müflteri odakl› olun…
Sosyal sorumluluk tafl›y›n…
Çevreye önem verin... E-ticaret ya-
p›n… ‹ngilizce ö¤renin… Öncelik-
lerinizi belirleyin… 

Bu böyle sürüp gider. Tabi da-
n›flman say›s› kadar da söylem ve
öneri vard›r. Örne¤in flimdi h›zl›
bal›k olmak
var… Neden h›zl›
bal›k? Çünkü es-
kiden, büyük ba-
l›k küçük bal›¤›
yermifl… fiimdi
devir de¤iflti; h›z-
l› bal›k yavafl ba-
l›¤› yiyor… Peki,
en h›zl› bal›k
hangisi ise ondan
olal›m; nas›lsa
bal›k haf›zam›z
var. Kedi bal›¤›
m›, hamsi mi, tir-
si mi, sazan m›? 

D›fl ticaretten
sorumlu Devlet
Bakan›m›z Kür-
flat Tüzmen de
bir toplant›da firmalara benzer bir
öneride bulunmufl; “Firmalar art›k
köpek bal›¤› gibi olmal›lar.” Yani,
okyanuslara aç›lacaklar… Vahfli
olacak, önüne ç›kan› parçalaya-
caklar… Kan kokusunu yüz mil
öteden alacaklar… 

Hadi firmalar bal›k oldu diye-
lim… Ülkemizde hangi sularda
bar›nacaklar? Yani yat›r›m, üretim
ve istihdam ortam› uygun mudur?
Yani yaflam ortam› temiz midir?

Yeterli oksijeni var m›d›r?  Ülke-
mizde enerji ve istihdam maliyet-
leri, vergi oranlar› yüksektir, ka-
zançlar›n bir k›sm› kay›t d›fl›na
ç›km›fl, hakl› rekabet ortam› yok,
yolsuzluk ve rüflvet sektörü ayak-

tad›r. Yani sular kirli mi kirli, bula-
n›k m› bulan›kt›r!

Bürokratik engeller kale kap›s›
gibi duruyor. Türkiye’de fabrika
kurmak için tam 349 adet imza ve
71 adet belge gerekiyor. Yat›r›m
yapmay› akl›na koyan bir yat›r›m-
c›n›n çevresel etki de¤erlendirme-
si (ÇED) raporu alabilmesi için
toplam 291 adet imza gerekiyor.
Bir inflaat firmas› inflaata baflla-
mak için 120 evrak düzenlemek
zorundad›r. Sanayi Bakan›m›z,

“dört y›lda bürokratik
engelleri yenemedik”
diye itiraf ediyor… Ya-
ni en muktedir a¤abe-
yimiz böyle diyorsa be-
nim KOB‹’m nas›l h›zl›
bal›k olsun?
Yat›r›m ve istihdam or-
tam› kirlenince iflsizlik
art›yor. Sosyal sorunlar
yüzünden toplumsal
yaflam da kirleniyor.
IMF reçetesine sadaka-

ti yüzünden yat›r›m yapamayan
hükümetimiz yeterli istihdam› ya-
ratam›yor. Sonuçta, gazetelerin
üçüncü sayfalar›nda yürek bur-
kan, insanl›k d›fl› ac› ve yüz k›zar-
t›c› olaylar›n haberleri art›yor. Ma-

gazin sayfalar›nda
ise, “bu ne yaman çe-
liflki anne” dedirten
cemiyet haberlerine
yer veriliyor. ‹flte bir
afliretin dü¤ün habe-
ri:
“Geline 37 kg. alt›n
tak›ld›, etrafa 50 bin
dolar saç›ld›.”
(Sabah, 3 Kas›m
2006)
Bu 37 kilo alt›n iki
çömlek doldurur. Ya
havaya saç›lan 50 bin
dolarl›k s›cak paran›n
kayna¤› nedir? Afliret
reisinin 15 köyü 50
bin nüfusu var. Al›n
size köpek bal›¤›!

A¤al›k düzeni sürüyor. Bu
modern da¤ masallar› AB k›stas-
lar›na uyuyor olmal›! 

BB
at›l› bir flirket gurusu demifl
ki; “Türkiye sürprizler ülkesi.
Beni her geliflimde inan›lmaz

flafl›rt›yor.” Sürprizler de¤il; bu
acayiplikler ülkesinde biz her gün
flafl›r›yoruz. Ama belli et-
miyoruz…

KK OSGEB, kurulufl
kanunu gere¤i yal-
n›zca sanayi flirket-

lerine(imalat sektörüne)
hizmet veriyor. Ancak
2003 y›l› verileri ile Tür-
kiye’de mevcut iflletme-
lerin yaln›zca yüzde
14.30’u imalat sektörün-
de yer al›yor.

‹malat d›fl› sektörler için KOS-
GEB’in ifllevini üstlenecek yap›lanma-
lar oluflturulmas› yönünde getirilen
taslak stratejisindeki öneriye göre,
hizmet, enerji, madencilik ve di¤er
imalat d›fl› sektörler için yeni “KOS-
GEB”ler yarat›lmas› gündemde. An-
cak kamuda koordinasyon güçlü¤ü
yaratmas›, kaynaklar›n sektörlere ak-
tar›lmas›nda önceliklendirme sorun-
lar› ve kamu yönetiminde ek bürokra-
siye yol açma potansiyeli nedeniyle bu
seçene¤e s›cak bak›lm›yor. 

Bir di¤er öneri ise imalat d›fl› sek-
törlerdeki meslek odalar›n›n kendi
bünyelerindeki KOB‹’leri desteklemesi
üzerinde yo¤unlafl›l›yor. Buna göre
meslek odalar› destek ve dan›flmanl›k

hizmetlerini KOB‹’lere kendileri götü-
recek. Bu sene için TOBB ile yap›lan
görüflmede, TOBB’un bu yaklafl›m›
destekledi¤i ve kamu desteklerinin
üye flirket ve kurulufllara aktar›lma-
s›nda arac›l›k üstlenebilece¤i, dan›fl-
manl›k destekleri için ise KOSGEB gi-
bi d›fl kaynaklardan bu hizmeti ihale-
ler yoluyla tedarik edip üyelerine yön-
lendirebilece¤i ö¤renildi.

Meslek Odalar› m› KOSGEB mi?
‹malat d›fl› sektörlerde meslek oda-

lar›n›n KOB‹’lere destek ve dan›flman-
l›k yapmas›n›n zor olaca¤›n› ifade
eden KOSGEB Baflkan Yard›mc›s› Bay-
ram Mecit, “Meslek odalar›n›n KOB‹
deste¤i verebilmesi için öncelikle ken-
di yap›lar›n›n yeniden gözden geçiril-

mesi gerekiyor, profesyo-
nel bir süreç zorunlu” yo-
rumunda bulunuyor. KOS-
GEB bünyesinde, meslek
odalar›n›n KOB‹ dan›fl-
manl›¤› yerine kurumun
büyüyerek iki genel mü-
dürlük ile imalat sanayi
imalat d›fl› alanlar›n yeni-
den yap›land›r›lmas›na ise

s›cak bak›l›yor.
Yeni Yasa Gerekli
‹malat d›fl› sektörler (hizmet, ener-

ji, madencilik gibi) için KOSGEB’in ifl-
levini üstlenecek bir yap›lanma konu-
sunda görüfllerini aktaran Bayram
Mecit, hizmet sektöründe KOSGEB’in
yer alabilmesi için yasal de¤ifliklik ge-
rekti¤ini belirtiyor. KOSGEB’in temel
bilgi birikimi olarak bütün sektörlere
hizmet verebilme kapasitesinin oldu-
¤unu vurgulayan Mecit, “Bunlar›n
hepsini yapabiliriz ancak yasal de¤i-
fliklikten sonra” aç›klamas›nda
bulunuyor. 

(Kaynak: ‹flletmelerde Evrim, Tem-
muz 2006)

EEddiittöörrddeenn
kkeemmaallcc@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

Kemal Çeküç

Modern da¤
masallar›...

KOSGEB’in desteklerini imalat d›fl›ndaki sektörlere
yaymas› konusundaki çal›flmalar, haz›rlanan taslak
stratejisi ile devam ediyor. Gelinen noktada ise tas-
lak stratejisinde yer alan hizmet, enerji, madencilik
ve di¤er imalat d›fl› sektörler için yeni KOSGEB’ler
yarat›lmas› önerisi tart›fl›l›yor.

KOSGEB’e yeni model aran›yorAtila ÇINAR

Ortaklıkları nasıl
daha kolay
yürütebiliriz?

n 2’de

Mete BA⁄DAT

Serbest 
düflüfl

n 4’te

Veli SARITOPRAK

‹fladamlar›n›n 
sosyal 
sorumlulu¤u

n 10’da

Abdullah ÇÖRTÜ

Rüyan›z›n gerçekleflmesini
istiyorsan›z, öncelikle 
uykudan uyanman›z
gerekir

n 12’de

Subegüm BULUT

Müflteri kazanman›n
befl basit s›rr›

n 19’da
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KKOB‹’ler ve KOB‹ çevresindeki so-
runlar›n, çözüm önerilerinin ve
geliflmelerin ele al›nd›¤› KOB‹

Zirvelerinin dördüncüsü 13–14 Aral›k
2006 tarihlerinde ‹stanbul Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’nda yap›lacak.

Sanayi yerleflkeleri, konulu oturum-
da Ostim Yönetim Kurulu Bakan› Or-
han Ayd›n da söz alacak. Bu arada Os-
tim tan›t›m stand› kurularak, bölge ve
KOB‹’lerin tan›t›m› yap›lacak. KOS-
GEB, TTGV ve TOSYÖV taraf›ndan dü-
zenlenen zirvenin program›n oturum

konular› ve tarihleri flöyle:
IIVV.. KKOOBB‹‹ ZZiirrvveessii 
Oturumlar:
1. KOB‹ Finansman› I - 13 Aral›k

2006
2. Giriflimcilik ve Kurumsallaflma -

13 Aral›k 2006
3. Küresel Rekabet ve ‹hracat - 13

Aral›k 2006 
4. KOB‹ Finansman› II - 13 Aral›k

2006
5. KOB‹'lere Yönelik Dan›flmanl›k

Hizmetleri - 13 Aral›k 2006

Atila Ç›nar

MMaakkiinnaa MMüühheennddiissii
EEttiikk TTaassaarr››mm DDaann››flflmmaannll››kk EE¤¤iittiimm LLttdd.. fifittii..

acinar@etik.com.tr

Ortaklıkları nasıl daha
kolay yürütebiliriz?

KK
OB‹ niteli¤indeki iflletmelerimizin zayıf oldukları yanlar sıralanırken, ‘reka-
bet gücü eksikli¤i’ ço¤u kez sıralamanın bafllarında yer almakta. Bir iflletme-
nin rekabet gücü üzerinde olumlu etki yapan en önemli faktörlerin baflında

ise hiç kuflkusuz iflletmenin sahip oldu¤u sabit sermaye (makine, ekipman, teçhi-
zat, bina ve insan kayna¤ı) ile hareketli sermaye (iflletme sermayesi olarak kullanı-
lan fonlar, eldeki sarf malzemesi, piyasadaki itibar vb. ) gelmekte. iflletmenin ser-
maye yapısı ne kadar güçlü olursa ve bu yapı ne kadar rasyonel (akılcı) kullanılır-
sa, rekabet gücü de o ölçüde artmakta. Ülkemiz KOB‹ iflletmelerinin büyük bir ço-
¤unlu¤unun sermaye sıkıntısı yaflamakta oldukları bir gerçektir. Özellikle bir Avru-
pa ülkesindeki KOB‹ ile, örne¤in OST‹M’de benzer ürünler üreten bir KOB‹ karflı-
lafltırıldı¤ında sermaye göstergeleri, örne¤in çalıflan baflına sabit sermaye miktarı,
arasında önemli farklar oldu¤u görülmektedir. 

Bu durumda ne yapılmalı? KOB‹ sahibine ya da yeni bir iflletme kurmak isteyen
giriflimciye kimse sermaye vermeyece¤ine göre geriye en yaygın ve de do¤ru olan
bir yol kalıyor: Ortaklık kurmak, bireysel sermayeleri bir araya getirip kurumsal
sermaye yapısını güçlendirmeye çalıflmak. Bu yol ülkemizde de sıkça tanık oldu¤u-
muz, baflarılı örnekleri de olan bir yoldur. 

Ancak bu yolun baflarısızlı¤a götüren bir yol oldu¤unu gösteren örneklerin sayı-
sı da, ne yazık ki, az de¤ildir. Baflarısız olmufl, sonu anlaflmazlıkla bitmifl ve ifllet-
meyi büyütüp güçlendirece¤ine, onu bölüp daha da zayıflatmıfl pek çok ‘ortaklık’
öyküsü vardır.

Peki bu kadar önemli iken, neden bazı ortaklıklar yürümez? Bu soruya yanıt
ararken ortaklıkların temelini irdelemekte yarar var.

‹nsanlar çeflitli ortamlarda bir araya gelip arkadafllıklar oluflturabiliyorlar. Bu ar-
kadafllıklar kimi zaman uzun süreli dostluklara dönüflebiliyor ve bu dostlukların
yaflam boyu sürdü¤ü de oluyor. Giderek dostlu¤a dönüflen arkadafllıkların temeli
nerelerde atılıyor? Kuflkusuz insanların ilk kez karflılafltıkları ve uzunca süre bera-
ber oldukları ve bazı fleyleri paylafltıkları yerler ço¤u zaman dostluklar için en elve-
riflli zeminlerdir. Aynı ranzaların paylaflıldı¤ı yatılı okullar, aynı karavanadan ye-
mek yenilen asker oca¤ı, sosyal ya da siyasal görüfllerin paylaflıldı¤ı dernekler vb.
arkadafllıkların temellerinin atıldı¤ı yerler olarak görülüyor.

Buralarda oluflan arkadafllıklar sayesinde insanların birbirlerini iyi tanıdıkları
bazen arkadafllı¤ın ‘kardefllikten bile öte’ye gitti¤i do¤rudur ve güzeldir. Ancak ço-
¤u zaman yanlıfl olan, belirli bir zeminde kurulmufl ve gelifltirilmifl arkadafllı¤ın
baflka zeminlerde de sürebilece¤inin düflünülmesi veya varsayılmasıdır.

Belli bir zaman diliminde ve uygun bir zeminde arkadafl veya dost olan kifliler
birlikte çok kolaylıkla ifl yapabileceklerini de düflünmekte ve ortak olmaktalar. Bir
iflin en somut çıktısı ise kazanç, yani paradır. Para ise basit bir araç olmasına kar-
flın, çok farklı amaçlar için kullanılabilen ve bir çok  durumda belirleyici olan araç-
tır. Böyle belirleyici bir araç iflin içine girdi¤i anda pek çok fley de¤iflebiliyor. ‹fllet-
meye giren paranın dolaflımı konusundaki görüfl farklılıkları ortaklıkların bitmesi-
ne de neden olabiliyor.

Yaptı¤ımız ifl gere¤i pek çok KOB‹ niteli¤indeki iflletmenin iç yapısını ve iflleyiflini
gözleme olana¤ı buluyoruz. Bu gözlemlere dayalı olarak bir ortaklı¤ın bafları ile yü-
rümesi için zorunlu diyebilece¤imiz bir kaç koflul özetlenecek olursa: 

— Ortaklı¤ın bafltan belirlenmifl, üzerinde konuflulmufl ve mutabakat sa¤lanmıfl
bir vizyonu olmalı. Ortaklık için notere gidilmeden önce bu ortaklı¤ın neden ku-
ruldu¤u, ne yapaca¤ı öngörülmüfl, mümkünse yazılı hale getirilmifl olmalı.

— ‹flletme ne kadar küçük, ortam ne kadar belirsiz, ifller ne kadar kötü gidiyor
olursa olsun, iflletmenin mutlaka bir yıllık gelir gider planı (bütçe) olmalı. Bu bütçe
(gelir gider hareketi) so¤ukkanlı ve de fleffaf bir biçimde tüm ortaklar tarafından
sürekli izlenmeli, sonuçlar de¤erlendirilmeli gerekli önlemler zaman geçirilmeden
ortak kararlarla alınmalı. 

— Unutulmamalıdır ki, ancak iflletmeler yaflarsa insanlar, onların aileleri ve
çocukları da yaflar. ‹flletme yok oldu¤unda çaresizlik bafllar. Bu nedenle kiflilerin
yaflamlarını sürdürebilmeleri için iflletmenin ayakta olması gerekir. Bunun için
edinilen gelirden önce kurumun payı (vergi giderleri, cari harcamalar, idame
yatırımların payı vb.) ayrılmalı ve iflletmenin yaflamını sürdürebilmesi sa¤lanmalı.

— Her bir ortak iflletmeye saygı duymalı, onu korumalı, iflletmenin kendi
ailesinin gelece¤inin garantisi oldu¤unu bilmeli, bu düflünce ile kurumuna sahip
çıkmalı. Son bir öneri: Ortaklıkta, ortak sayısının tek sayı (üç, befl, yedi gibi) ol-
masının iflleyiflte kolaylıklar sa¤ladı¤ı ve ortaklıkların ömrünü uzattı¤ı bir do¤-
rudur.

6. KOB‹'ler, Ar-Ge ve Ye-
nilikçilik (‹novasyon) - 13
Aral›k 2006

7. KOB‹'lere Yönelik Dev-
let Destekleri - 14 Aral›k
2006

8. Sanayi Yerleflkeleri -
14 Aral›k 2006

9. Üniversite-Sanayi ‹fl-
birli¤i - 14 Aral›k 2006

10. Türkiye'deki AB Des-
tekli KOB‹ Programlar› - 14
Aral›k 2006

11. Yan Sanayi - Ana Sa-
nayi ‹liflkisi - 14 Aral›k 2006

12. Kalite Standartlar› -
14 Aral›k 2006

13. KOB‹'ler ve Biliflim -
14 Aral›k 2006

14. KOB‹'ler ve Medya -
14 Aral›k 2006

15. KOB‹'ler ve S›nai
Mülkiyet Haklar› - 14 Aral›k
2006

16. Yabanc› Sermaye ve
KOB‹'ler - 14 Aral›k 2006

17. KOB‹'ler Sa¤l›k ve
Sosyal Standartlar - 14
Aral›k 2006

18. Çevre ve Enerji - 14
Aral›k 2006

Ayr›nt›l› bilgi ve program
için
http://www.semor.com.tr/
organization_detail.asp?la
ng=tr&oid=104&stat=1

KOB‹ dertleri IV.
Zirve’ye tafl›n›yor…

                         



C M Y K

3KASIM 2006

FFinansbank, Kapital, Eko-
nomist ve Milliyet’in or-
taklafla düzenledikleri,

“Anadolu Markalar› 2006” ya-
r›flmas› sonuçland›. Ostim, hiz-
met kategorisinde birincilik
ödülü kazand›. 

‹lk bölgesel markalaflma ha-
reketini bir y›l önce bafllatan
Türkiye’nin en büyük ve en
köklü modeli Ostim, markalafl-
may› bölgede faaliyet gösteren
KOB‹’leri ile bütünleflerek gö-
türüyor.

Bölgesinde faaliyet gösteren
binlerce iflletmenin temsilcisi
olan Ostim Yönetimi, Ostimli
KOB‹’lerin rekabet gücünü ar-
t›rmak amac›yla her türlü fa-
aliyeti öngörüyor, karar veri-
yor ve uyguluyor. 

Ostim Yönetimi; bölgenin
markalaflmas› için Ostim’de fa-
aliyet gösteren 5 bin KOB‹’nin,
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak etkin
yap›lar kuruyor, projeler üreti-
yor ve böylece iflletmelerin iç
ve d›fl pazarlardaki rekabet
güçlerini yükseltiyor.

KapÝlarÝ 
A�an Adres
"Adreslerimizde

Ostim yazmas›
yurtd›fl›nda bize
birçok kap›y›
aç›yor.” Firma-
lar›n bu sözleri
100 ayr› ifl ko-
lunun ve 5 bin
iflletmenin bu-
lundu¤u Ostim
Organize Sanayi
Bölgesi'ni marka
yaratma girifli-
mine sürükle-
di.

Ankara Bat›-
kent’te küçük bir sana-
yi bölgesi olarak yaklafl›k 40 y›l
önce temelleri at›lan ve bugün
5 bin iflletmenin bulundu¤u
dev bir organize sanayi bölgesi
haline gelen “Ostim” tescilli bir
marka oldu. Türkiye'de 550 alt
sektörde tescil ettirilen Ostim
markas› bundan böyle lisans
hakk›n› ödeyen iflletmeler tara-
f›ndan sak›zdan, s›v› ya¤a,
elektronik eflyadan, kaleme
kadar her türlü üründe kulla-
n›labilecek.

Ostim Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Orhan Ayd›n, "Ostim mar-
kal› ürünler ile yurtd›fl› pazar-
larda firmalar›n daha çok flans-
lar› olacak. Yap›sal flekliyle Os-
tim'in yüzde 90’›n› 6-10 çal›fla-
na sahip iflletmeler oluflturu-
yor. Bu iflletmelerin bireysel
olarak markalaflmas› zordu. ‹fl-
letmeler bir araya geldi¤inde,

ortaya dev bir fabrika ç›k›yor"
dedi.

Tümü KOB‹ niteli¤inde olan
Ostim firmalar›n›n her biri
özellikle imalat alan›nda bir
bütünün parçalar› gibi çal›fl›-
yor ve her biri bir sürecin par-
ças› niteli¤i tafl›yor. Ostim’e öz-
gü bölgesel markalaflma süre-
cini anlatan Ayd›n, “Ostim’de
üretilen ürünlerin kalitesi ve
imaj› bireysel de¤il kollektif bir
çal›flman›n sonucudur. Dolay›-
s›yla Ostimli KOB‹’lerin marka-
laflma sürecinin birbirine ba-

¤›m-
l› bir ya-

n› da var-
d›r. Bu
ba¤›ml›-
l›k tüke-

tici de¤il tam tersine sinerjik
bir potansiyeldir” dedi. Ostim
markas›n›n yönetimin, “Sanal
Fabrika Ostim” vizyonu çerçe-
vesinde yürütülen stratejiler-
den biri oldu¤unu vurgulayan
Ayd›n, bunun Türkiye’nin ilk
bölgesel markalaflma hareketi
oldu¤unu belirtti.

Dinamik Üleri †retim, 
Hizmet Ve GŸven
Ayd›n, markalaflma çal›flma-

lar›na iliflkin olarak flunlar›
söyledi:

“Markalaflmaya yönelik pro-
jemiz uzun vadeli bir projedir.

‹lk aflamada Ostim’de yer alan
firmalar›n kullan›m›na aç›lan
‘Ostim’ markas›, art›k tüm Tür-
kiye’den taliplilere aç›k du-
rumdad›r. Bu sayede beklenen
etkinin gücünün daha da bü-
yük olmas› hedeflenmektedir.
Ulaflabilinecek en uç nokta,
tüm alt s›n›flarda Ostim mar-
kas›n›n kullan›lmas›d›r. Bu
gerçekleflti¤inde, çikletin üze-
rinde, s›v› ya¤›n üzerinde, bafl-
ka bir yerde bir elektronik efl-
yan›n üzerinde veya herhangi
bir makine için ald›¤›n›z yedek

parçan›n üzerinde, bir
kalemin üzerinde, k›sa-
ca etrafta gördü¤ümüz
her fleyin üzerinde Os-

tim markas›n› görece¤iz.
Bu tek bir firman›n elde

edemeyece¤i bir güçtür.”
Marka Ve Patent 
‚alÝßmasÝ YapÝlÝyor

Ostim markas› TPE tara-
f›ndan belirlenmifl tüm,
45 s›n›fta, tescillenmifl
bulunuyor.
Ostim markas› 45 ana s›-
n›f ve yaklafl›k 550 alt s›-

n›f›n tamam›nda tescilli
olarak, proje kapsam›nda,

kendi üretim s›n›flar›nda sa-
dece Ostim s›n›rlar›nda yer
alan firmalar›n girdi¤i bir ihale
yap›ld›. Bu ihale sonucunda
yaklafl›k 20 firma 3’er y›ll›k dö-
nemler olmak üzere ürün veya
hizmetlerinde Ostim markas›n›
kullanmak için lisans ald›lar.
Daha sonra gelen talepler üze-
rinde çeflitli firmalara kendi
hizmet alanlar›nda marka kul-
lan›m lisanslar› verildi. fiu an
26 firma ürün ve hizmetlerin-
de Ostim markas›n› kullanma
lisans›na sahip.

Yerel Ve KŸresel 
…l�ekte Biliniyor
Öncelikle Ostim’in bölgesel

ve ülke düzeyinde bilinilirli¤i
faaliyet gösteren 5 bin iflletme-
nin müflteri say›s›na ve 40 bin
çal›flan›n etki alan›na eflde¤er.
Yine Ostim, ülkemizin en eski
sanayi bölgelerinden ve bafl-
kent Ankara’n›n hemen içinde

oluflu ile merkezi idareye ya-
k›nl›¤›, mesleki ve sivil toplum
kurulufllar› olan iflbirlikleri ve
yabanc› ifl heyetlerinin ziyaret-
leri ile ad›n› ülke ve yurt d›fl›n-
da daha iyi duyurabilmesini
sa¤l›yor.

Bunlara bir de kuruluflunun
eski olmas› eklenince  Ankara
ve civar›nda, Ostim ad› üretim
olarak bilinmektedir. Özellikle
bölgesel kamuoyuna “sanayi
bölgesi” ya da “imalat” diye so-
ruldu¤unda al›nan ilk cevap
flüphesiz “Ostim”dir.

‹fl makinas› ve yedek parça,
makine, metal iflleme, kauçuk
ve plastik sektörlerindeki uz-
manl›klar› nedeniyle tüm il ve
ilçe belediyelerinde, savunma
sanayinde, ulaflt›rma, inflaat,
çeflitli mühendislik sektörlerin-
de yüksek oranda bilinmekte-
dir.

Bölgenin ülkemizin baflken-
tinde yer almas› da ayr› bir
avantaj sa¤lam›flt›r. Bu sayede
gelen yabanc› heyetlerin ziya-
retleri oldukça fazlad›r.

OstimÕin Marka 
BilinirliliÛi YŸkseliyorÉ
Bir bölgenin, bir üretim

merkezinin ad› olan Ostim, ar-
t›k bir marka olarak piyasada
yer almaya bafllad›. Projenin
bafllamas›ndan ve markal›
ürünlerin piyasaya ç›kmas›n-
dan bugüne çok uzun bir süre
geçmemifltir. 

Fakat geçmiflten bu yana,
piyasadan gelen marka talep-
leri, çok k›sa sürece özellikle
de lisansl› firmalar›n say›s›n›n
artmas› ve markal› ürünlerin
ço¤almas› ile Ostim’in art›k bir
marka olarak bilinirli¤inin çok
büyük oranda artaca¤›na ifla-
ret etmektedir. Yaklafl›k 40 y›l-
d›r bilinen Ostim, bölgesel
markalaflma ile yeni at›l›mlar
yapabilecektir.

Global rekabet flartlar›nda
gittikçe önem kazanan kalite
flartlar›na uygunluk Q Ostim
projemizle birlikte bölgemizde
yerlefltikçe güvenilirlik ve bili-
nirlik de artacakt›r.

Özellikle teknopark, ODA-
GEM, ‹nternet ‹letiflim A¤›,
O2B Bilgi A¤lar› projelerimiz
bölgemizde Ar-Ge ve ürün ge-
lifltirme faaliyetlerini h›zland›-
racak; katma de¤eri yüksek,
buluflçu, yenilikçi üretim ve
ürünler artacakt›r.

YarÝßmanÝn AmacÝ:

l Anadolu Markalar› 2006,
Türkiye’nin dört bir yan›ndaki
baflar›l› markalar› bir araya ge-
tirirken, en etkili markalaflma
stratejileri de ödüllendiriliyor.
Yar›flmaya patent ve marka
baflvurusu yap›lm›fl bir marka-
s› olan firmalar kat›l›yor. 

Yar›flmay› düzenleyen orga-
nizatör kurula göre projenin
amac›; ‘Anadolu’da marka bi-
lincini yerlefltirmek, markalafl-
ma konusunu öne ç›karmak,
marka olma yolunda giden ba-
flar› öykülerini bir araya getirip
bu yolla di¤er Anadolu flirket-
lerine modeller yaratmak.’

YYaarr››flflmmaann››nn BBüüyyüükk JJüürriissii:: 

Fatofl Karahasan, Prof. Dr.
Arman K›r›m, Ali At›f Bir, M.
Rauf Atefl, Prof. Dr. Selime
Sezgin, Prof. Dr. Bar›fl Tan, Ta-
lat Yeflilo¤lu, Kaan Onat, Atilla
Yavaflal, Prof. Donald Sull
(London Business School),
Steve Rivkin, Prof. Dr. Lerzan
Aksoy, ES‹AD’›n genel sekrete-
ri Prof. Dr. Mustafa Yaflar T›nar
(Ege Üniversitesi’nden, Anado-
lu’yu iyi biliyor), TOSYÖV Bafl-
kan› Hilmi Develi. Sanayi Ba-
kan› Ali Coflkun, Avrupa Birli¤i
Türkiye Sorumlusu ve Dünya
Bankas› Türkiye sorumlusu.

‘Anadolu Markalar›’ ödülü Ostim’in…

Üretici ile 
tüketici 
aras›ndaki 
sözleflme: 
MARKA

l Dünya tarihinde geçmifli 1400’lü y›l-
lara, ülkemiz tarihinde de 1800’lerdeki
‘Alamet-i Farika Nizamnamesi’ne dayanan
markan›n önemi giderek art›yor. Günümü-
ze gelen süreçte artan ürün çeflitlili¤i ve tü-
ketici bilinci sonucu daha da de¤erlenen ve
ay›rt edici özelli¤i artan marka kavram› ile
birlikte yaflant›m›z›n her alan›nda yer alan
ürünler, her biri farkl› hikâyelerin ortaya
ç›kard›¤› farkl› markalarla birer birer haya-
t›m›za girdi. Marka ile ürüne kazand›r›lan
kimlik hem iflletmenin tan›nmas›n› hem de

pazarda tutunmas›n› sa¤larken markalara
olan sadakat da gün geçtikçe art›yor.  Üre-
tici ile tüketici aras›nda imzalanm›fl bir
sözleflme olarak ta tan›mlanabilecek olan
markalarda ambalaj, isim, logo, gibi kav-
ramlar destekleyici rol oynarken, altyap›s›-
n› da oturtmufl olan markalar pazarda kal›-
c› oluyor. Uzmanlara göre, zamana mey-
dan okuyan markalar›n da s›rr› iflte bu nok-
tada yat›yor. Her markan›n arkas›nda farkl›
bir oluflum süreci ve hikaye var. Kimi var
oluflunu döneminde verilmifl do¤ru karar-

lara, kimi ilk olmaya, kimi de yarat›lm›fl
farkl›l›¤a borçlu. Ortak yanlar› ise bilinir-
likleridir. Marka ile iflletmeler flu avantaj-
lara sahip olurlar:

— Tutunmada talep yaratmada etkili
olur

— Tüketici de ba¤l›l›k yarat›r
— Mal› pazarlama kanallar›na do¤ru

çeker
— Fiyat istikrar›n› sa¤lar
— Mal›n farkl› fiyatlarda sat›lmas›n› en-

geller.  (kaynak:iflletmelerde evrim.)
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BB
ir balonu fliflirip, serbest b›rakt›-
¤›n›zda, balon havada bafl›bofl
zig-zaglar çizecek daha sonra da

yere çak›lacakt›r. E¤er balona bir yap›
eklerseniz; balonu kullanabilece¤iniz
bir alet haline getirebilirsiniz. Sizi bir
noktaya ulaflt›racak, h›z›ndan, hassa-
siyetinden ve verimlili¤inden bahse-
debileceksiniz. Bu yap› sizin hedefi-
niz gibidir; onunla bir noktaya ulafla-
bileceksiniz, aksi takdirde enerjinizi
bofla harcay›p yere çak›lacaks›n›z.

Vizyon hedefinizi nas›l gerçekleflti-
rece¤inizi, de¤erinizi, gelecekte kar-
fl›n›za ç›kacak her türlü engeli nas›l
çözece¤inizi belirler. Vizyon gelecek-
teki olup biteni, bugünden ortaya ç›-
karmakt›r, yani flirketinizi kurdu¤u-
nuz gündeki hayal etti¤iniz bugünü-
nüzdür. Vizyon sizi ve ekibinizi bir
üst seviyeye tafl›mal›d›r. Vizyon bafl-
kalar›nda da etki uyand›rmal›d›r; “ifl-
te tamam buydu” demelidir insanlar.
‹nsanlar›n yaflad›klar›yla hayalleri
aras›ndaki köprü olmal›d›r. Vizyon
anlafl›l›r olmal›d›r; sayfalar dolusu
vizyon hikâyelerini kimsenin okuma-
ya vakti olmayacakt›r. K›sa ve net ol-
mal›d›r. En önemlisi lider vizyonu ya-
flamal›d›r ve insanlar› harekete geçi-
recek enerjiyi yaymal›d›r. E¤er vizyo-
nunuza kendiniz inan›yorsan›z, viz-
yonunuzla entegre olacaks›n›z ve ça-
ba sarf edeceksiniz. Üzerinde gayret
gösterilmeyen vizyon hayal olarak sü-
rüp gidecektir. Baflkalar›n›n da çaba
göstermesini istiyorsan›z, hayalleri-
nizde flekillendirdi¤iniz gelece¤in on-
lar›n da vizyonu olmas› flartt›r.

Vizyonunuz insanlar› heyecanlan-
d›rmal›, onlarda derin etkiler b›rak-
mal›d›r. Liderler insanlar› duygusal
olarak da etkilemeyi bilmelidirler ve
gelecekte yaflanacak güzellikleri in-
sanlar›n flimdiden hissetmelerini sa¤-
lamal›d›rlar. Afro-Amerikanlar
M.Luther King’in konuflmas›nda gele-
ce¤i gözlerinde canland›rd›klar› için
ona inand›lar. Oysa o günler ›rkç›l›k
ve ayr›mc›l›¤›n yafland›¤› en fliddetli
günlerdi. 

Liderlik kalitesi, mesaj›n›z ve viz-
yonunuzun nas›l alg›land›¤› ile ölçü-
lür. Do¤ru bir iletiflim kurmak, mesa-
j›n›z› net ifade etmek en önemli lider-
lik arac›d›r. Vizyon e¤er insanlar›n
aras›na yay›lm›yorsa, vizyon sahibi
olman›n da bir anlam› yoktur. Mesaj›-
n›z ne kadar mükemmel dahi olsa, bir
seferde alg›lanacak ve benimsenecek
olmas›n› beklememelisiniz. Ya da me-
saj›n›z› s›kça duyduklar› için, onu an-
lamalar›n› bekleyemezsiniz. ‹nsanla-
r›n kalplerini ve beyinlerini kazana-
rak bunu baflarabilirsiniz ki; bu da
vakit alan bir ifltir. Mesaj›n›z›n yanl›fl
yorumlanmas›n› istemiyorsan›z ileti-
flime arac›lar koymadan do¤rudan

kendiniz iletin. 
Bir di¤er liderlik vasf› olan konufl-

man›n gücü, dinleyicilerin ikna olu-
flundan ve bulunduklar› katk›dan bel-
li olur. Konuflmalar›n kozmetik yap›-
s›ndan çok, dinleyicileri harekete ge-
çirme özelli¤i ak›lda kalacak, aksi
takdirde sözler uçup gidecektir. Ko-
nuflma ve ikna, vizyon ile aksiyon
aras›ndaki köprüdür. Dolay›s›yla, ko-
nuflman›zda net olarak de¤erlerinizi,
de¤iflimi ve ne için neyi omuzlad›¤›-
n›z› aç›klamal›s›n›z. Bu temeller üze-
rine ikna etmeniz gereken kifliler için
haz›rlam›fl oldu¤unuz verileri bir pi-
ramidin tafllar› gibi ifllemelisiniz. 

De¤erlerimiz, hayat boyu yaflad›k-
lar›m›z ve tecrübelerden kaynak ve
flekil al›r. E¤er verdi¤iniz mesajlar, in-
sanlar›n de¤erleriyle paralel de¤ilse,
mesaj›n›z onlar için bir anlam ifade
etmeyecektir. Söylediklerinizi ya an-
layamayacaklar ya da reddedecekler-
dir. Dinleyicilerinizi ikna etmenin te-
mel yollar›ndan biri de, onlar›n neye
inand›klar›n› önceden bilmektir. Me-
saj›n›z› iletmeden önce, dinleyicilerin
kafas›n› okuyabiliyorsan›z, yolun ya-
r›s›ndan ço¤unu kat etmiflsiniz de-

mektir. 
‹nsanlar özellikle güvende iken,

onlar› ikna etmek, davran›fllar›n› de-
¤ifltirmek hiç de kolay olmayacakt›r.
Rahatlar›n› kaç›racak her kelimeyi
karar mekanizmalar›na, de¤erlerine
ve inançlar›na yapt›¤›n›z bir atak ola-
rak alg›layacaklar›d›r. Dolay›s›yla,
onlara yapt›klar› yanl›fllardan yola ç›-
karak de¤il, var›lan eksiklikleri fark
ettirerek ise bafllamal›s›n›z.

‹letiflim; mesaj›n›z anlatt›¤›n›z flek-
liyle alg›land›¤›nda, gerekti¤i kadar
uzun süre hat›rland›¤›nda, kullan›l-
mas› gerekti¤inde harekete dönüfltü-
¤ünde tamamlanm›fl olur. Bu döngü-
yü tamamlamayan bütün konuflmalar
gürültüden öteye geçemez. ‹nsano¤-
lunun haf›zas› çabuk silinir. Mesaj›n›-
z›n tutunabilmesi için, onu tekrarla-
mak ve hat›rlatmaktan baflka çareniz
yoktur. Bu yüzden ürün reklamlar›
kafan›z› nereye çevirseniz karfl›n›za
ç›kmaktad›r. 

KKaayynnaakkllaarr 
Leading Out Loud, Terry Perace
Six Action Shoes, Edward de Bono
Post-Capitalist Society, Peter F.

DRUCKER
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zations, Tom Peters, Vintage Books
Global Literacies, Robert Rosen
Lead To Success, Rick Pitino
Leadership, Rudolph W. Giuliani
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Serbest düflüfl

OO
stim, Referans Gazetesi
taraf›ndan düzenlenen
2006 “H›zl› Bal›k” ödülü

yar›flmas›na aday gösterildi.
Ödül yönetmeli¤ine göre
Ostim’in 2005 y›l›nda
gösterdi¤i performansla
ödül de¤erlendirme sürecinin
ilk aflamas›n› geçti¤i bildirildi. 

Ödül Komitesi ad›na aç›kla-
ma yapan Referans Gazetesi
Pazarlama ve Gelifltirme Koor-
dinatörü Bora Özyi¤it, “H›zl›
Bal›k kavram› bütün dünyada
yayg›nlaflmaktad›r. Temeli flu
gerçektir: Bütün dünyada ve
Türkiye’de ekonominin dina-
mikleri de¤ifliyor. ‹fl hayat›nda
baflar›l› olmak için art›k büyük
olmak gerekmiyor ve yetmiyor.
H›zl› olmak, h›zl› karar almak,
rakiplere göre h›zl› davranmak
baflar›n›n yeni ölçütleri. Bu ger-
çe¤e uygun kurulufllar h›zla
ilerliyor, baflar›l› oluyor.”

HÝzlÝ BalÝk Yavaß 
BalÝÛÝ Yutar
Referans Gazetesi Genel Ko-

ordinatörü David Judson, kü-
çük, genç, yeni ya da sermaye
olmadan, fark yaratarak zirve-
ye ç›kman›n mümkün oldu¤u
bu yeni dönemi farkl› bir yakla-
fl›mla tan›ml›yor, metaforlar
kullan›yor: 

"Paradigma de¤iflti. ‘Büyük
bal›k küçük bal›¤› yutar’ sözü
art›k tarihe kar›flt›. Ça¤dafl re-
kabet tan›m› ise ‘H›zl› bal›k ya-
vafl bal›¤› yutar!’  

Judson’›n da üzerinde dur-
du¤u gibi, bugünün küresel re-

kabet ortam›nda, büyük firma
ile küçük firma aras›ndaki

avantaj farklar›
azal›yor. Evet,

büyük firmalar
birikmifl

kay-
nak, fi-

nansman ve re-
kabet gücü gibi

konularda avantaj-
l›. Ancak küçük fir-

malar›n, karar mekanizmas›n›n
e¤er istenirse daha h›zl› iflleye-
bilmesi, hareket kabiliyetinin
esnek oluflu ve özellikle nifl
alanlarda baflar›l› olma flansla-
r›n›n daha fazla olmas› gibi
avantajlar› bulunuyor. Uzman-
lar bu gibi unsurlar›n yaratt›¤›
güçle, küçük firmalar›n "muci-
zeler" yaratabilece¤ini söylü-
yor. Oyunun kurallar›n›n h›zla
de¤iflti¤ine de dikkat çekerek,
geleneksel ifl mant›¤› ile hare-
ket eden flirketlere küresel re-
kabet ortam›nda pek flans ver-
miyor. 

‹stanbul Bilgi Üniversitesi
MBA Program› Ö¤retim Üyesi
olan ve ayn› zamanda "Giriflim-
cilik ve KOB‹ Yönetimi" alan›n-
da ders veren Ecmel Ayral, ar-
t›k paradan para kazanma dö-
neminin bitti¤ini söyleyerek,

KOB‹’leri yarat›c›l›¤a ve farkl›
düflünmeye davet ediyor: "KO-
B‹’ler art›k hem yurtiçiyle hem
de yurtd›fl›yla rekabet etmek
zorunda. Ve en az büyük flirket-
ler kadar verimli çal›flmalar›
gerekiyor. Bundan 5 y›l öncesi-
ne bakt›¤›m›zda; firmalar›n
toplam gelirleri içinde faaliyet-

lerden elde edilen kâr
yüzde 4 iken, finans-
tan elde edilen kâr
yüzde 96’yd›. Bu flu

demek; faaliyetinde ne yapar-
san yap, e¤er tahsilât›n› erken
yap›p ödemeni geciktirebiliyor-
san, para kazana-biliyordun.
Bugün s›k›nt› yaratan durum
da, art›k bu dönemin kapanm›fl
olmas›." 

Özellikle geleneksel sektör-
ler için ç›k›fl yolu, tasar›mda
farkl›l›k ve marka yaratmaktan
geçiyor. Klasik anlay›fla göre
buradaki sorun; “finans kayna-
¤› bulabilmek” olarak alg›lan›-
yor. Oysa uzmanlara göre soru-
nun temelinde yatan eksiklik,
Türkiye’nin içinde bulundu¤u
zihniyet dönüflümü sürecini iyi
alg›lay›p, ona ayak uydurabil-
mek. Uzmanlar›n özellikle vur-
gu yapt›klar› nokta flu: Türki-
ye’nin uyum sa¤lamaya çal›flt›-
¤› dünya piyasas› ve onun iflle-
yifl mant›¤›, yaln›zca Türkiye
için yeni; dünya için de¤il. Bir
baflka deyiflle, bu denizde yüz-
meyi bizden çok önce ö¤renmifl
olanlar var. Daha iyi yüzebil-
mek için farkl› yüzme stilleri
gelifltirmek gerekiyor. 

OOstim Ç›rak E¤itim ve
Ö¤retim Vakf›, ç›rak ö¤-
rencilere yönelik yar-

d›mlar›na bu y›l da devam et-
ti. Vak›f binas› toplant› salo-
nunda düzenlenen törenle
Ankara genelinde Mesleki
E¤itim Merkezinde e¤itim gö-
ren ç›rak ö¤rencilere ceket,
pantolon, gömlek, kaban,
ayakkab›, kravat, atlet, külot,
çorap ve k›rtasiye yard›m› ya-
p›ld›. 

Vakf› tan›tan sinevizyon
gösterisi ve yard›mlaflma ku-
rumu üzerine konuflmalar›n

yap›ld›¤› toplant›ya TBMM
Baflkan Vekili ‹smail Alptekin,
TBMM Milli E¤itim Komisyo-
nu üyesi ve AKP Milletvekili
Doç. Dr. Ömer Y›lmaz, Ç›rak-
l›k Yayg›n E¤itim Genel Mü-
dürü Esat Sa¤can, Yenimahal-
le Kaymakam› ‹brahim Çay,
Yenimahalle Belediye Baflkan›
Ahmet Duyar, ‹lçe Milli E¤itim
Müdürü Mehmet Y›ld›r›m, Os-
tim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n, ORS‹AD Bafl-
kan› Birol Duygu ve OS‹AD
Baflkan› Nihat Güçlü ile Os-
timli ifl adamlar› kat›ld›. 

Vak›ftan gelece¤in ustalar›na yard›m

Vak›f Baflkan› ‹brahim Karakoç
Y.Mahalle Belediye Baflkan› Ah-
met Duyar’a ilçedeki yard›mlar›-
na karfl›l›k sembolik olarak
kaban hediye etti.

Ostim ‘h›zl› bal›k’ aday›
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MM akine imalatç›lar›na yönelik her türlü elektrik
malzemesinin tedariki ifliyle u¤raflan Ostim
merkezli Arda Makine Elektrik Limited fiirketi,

2006 y›l›nda yüzde 20’lik büyüme hedefliyor. Arda Ma-
kine’nin sahibi Zeki Kara, geçen y›l yüzde 15 büyüdük-
lerini anlat›rken, bu y›l büyüme oranlar›n› art›racakla-
r›n› bildirdi. Bu y›l yapmak istedikleri çal›flmalar hak-
k›nda bilgi veren Kara, “fiirket olarak öncelikli hedefi-
miz imalatlar›nda elektrik malzemesi ihtiyac› duyan
üreticilerin hem kalitelerinin daha iyi duruma gelmele-
rini sa¤layacak hem de rekabet gücü yaratacak projeler
üretmektir. Bu amaçla üreticilere kulland›klar› elektrik
malzemeleri için gerekli teknik ve lojistik deste¤i vere-
rek hem ar-ge çal›flmalar›nda hem de di¤er uygulama-
lar›nda günümüzün getirdi¤i teknolojilerden faydalan-
malar› için devaml› yanlar›nda olaca¤›z.” diye konufltu. 

DŸnya �apÝnda kabul 
g�rmŸß markalar
Ürünleri hakk›nda da bilgi veren Zeki Kara, dünya

çap›nda kabul görmüfl uluslararas› alanda kalite belge-
lerine sahip Schneider Group, Omron Electronics, We-
idmüller Electronic, Gessmann Endüstriyel Vinç gibi
markalar›n yan› s›ra yerli ve yabanc› kaliteli birçok
elektrik malzemesi üreticisinin Ankara’daki yetkili ba-
yisi olduklar›n› kaydetti. fiirket bünyesinde 4’ü elektrik-
elektronik mühendisi, biri bilgisayar mühendisi ve ço-
¤unlu¤u teknisyen 25 kiflinin çal›flt›¤›n› dile getiren Ka-
ra’n›n sektöre yönelik de¤erlendirmelerini ise : “Maki-
ne imalat›na yönelik elektrik malzemelerinin önemi
teknolojinin ilerlemesi ile her geçen gün artmakta. Bu
nedenle kaliteli imalatlar›n artmas› ile yurtd›fl›nda re-
kabet gücümüzün yükselmesi en büyük beklentimiz.”

Arda Makine 
yüzde 20 büyümeyi 
hedefliyor OOstim’de1996 y›l›n-

da yal›t›m a¤›rl›kl›
inflaat malzemele-

rinin toptan,  perakende
sat›fl› ve yal›t›m uygula-
malar› için kuruldu¤unu
anlatan Özer, fiener Yal›-
t›m’›n kuruluflundan son-
ra h›zla geliflti¤ini ve ya-
l›t›m malzemeleri ile uy-
gulamalar› konusunda,
sektörde genifl bir müflte-
ri portföyüne ulaflt›¤›n›
söyledi. Malzeme Merke-
zi, Maxit, Wallmerk, Öz-
por, Pazkar ve Wodego
baflta olmak üzere birçok
marka ve ürünün yetkili
bayiliklerini bünyelerin-
de toplad›klar›n› kayde-
den Özer, “Bu aflamadan
sonra iç ve d›fl taleplerini
karfl›lamak için, firma-
m›z baz› inflaat malzeme-
lerinin üretimine, baz›la-
r›n›n da ithalat›na baflla-
m›flt›r. Böylece, sadece
sat›fl ve yal›t›m uygula-
mas› konular›nda de¤il
üretti¤i ve ithal etti¤i
ürünlerle de sektörde söz
sahibi olmay› hedefle-
mekteyiz” dedi. Firma
olarak her türlü yal›t›m›
yapt›klar›n› dile getiren
Özer, spor salonlar› yal›-
t›m›ndan, alç› levhaya,

makin dairesi yal›t›m›n-
dan alç› ve boya ifllerine
kadar her türlü uygula-
may› yapt›klar›n› vurgu-
lad›. Yal›t›m sektörünün

h›zl› ad›mlarla ilerledi¤i-
ne iflaret eden Özer, bu
konuda çeflitli kurum ve
derneklerinin büyük kat-
k›lar› oldu¤unun alt›n›

çizdi. Yal›t›mda amac›n
tüketicinin yaflam stan-
dard›n› yükseltmek oldu-
¤unu ifade eden Özer,
“Bu aflamada tüketiciye
daha fazla seçenek suna-
rak kal›c› çözümlerle ka-
liteli yap›lar artt›. Yal›t›m
bilincinin geliflmesiyle,
ürün yelpazesi artarak
pazarda kendine büyük
bir yer edindi” diye ko-
nufltu. Türkiye’de yal›t›-
m›n gün geçtikçe yayg›n-
laflt›¤›n› ve yal›t›m uygu-
lamalar›nda ciddi art›fllar
görüldü¤ünün alt›n› çi-
zen Özer, kullan›c›lar›n
yal›t›m›n bilincine vard›-
¤›n› söyledi. Yal›t›m›n
do¤ru ve yayg›n kullan›l-
mas› için fiener Yal›t›m
olarak personel e¤itimi-
ne önem verdiklerini de
vurgulayan Özer, “Ayr›ca
yal›t›m›n önemini anla-
tan dernekler yoluyla ve
kaliteli personel
arac›l›¤›yla, piyasaya
geçici çözümler de¤il,
kal›c› çözümler
sunuyoruz. Amac›m›z en
iyi çözümü; en do¤ru ve
olabildi¤ince en
ekonomik sunarak, müfl-
terilerimizle birlikte ol-
makt›r” dedi.

fiener Yal›t›m, sektörde söz sahibi olmak istiyor
YALITIM sektöründe söz sahabi olmak is-

teyen fiener Yal›t›m firmas› sahibi Alper
Özer, “Firmam›z baz› inflaat malzemele-
rinin üretimini, baz›lar›n›n da ithalat›n›
yap›yor. Böylece, sadece sat›fl ve yal›t›m
uygulamas› konular›nda de¤il; üretti¤i ve
ithal etti¤i ürünlerle de sektörde söz sa-
hibi olmay› hedeflemekteyiz” dedi.

OOstim-ODTÜ Teknokent’e pa-
ralel olarak ODTÜ Tekno-
kent’te de bafllayacak olan

e¤itimler d›flardan kay›t yapt›rmak
isteyecek herkese aç›k olacak. ‹fl
hayat›nda bilinçli ad›mlarla baflar›-
ya ulaflman›n yöntemlerinin anla-
t›ld›¤›, bir proje yönetirken dikkat
edilmesi gereken hususlarla ilgili
bilgilerin verildi¤i, bir ifl veya ürün
gelifltirirken karfl›lafl›labilecek tüm
sorunlar›n konufluldu¤u ve kiflile-
raras› iletiflimle iflte baflar›n›n s›rla-
r›n›n paylafl›ld›¤› e¤itim paketleri
kay›t yapt›racak kat›l›mc›lar›n›
bekliyor.

Proje SŸreci 
Y�netimi EÛitimi
Bu e¤itimde temel hedef; ö¤-

rencilere proje fikrinin do¤uflu ve
kurgulanmas›ndan bafllayarak
proje ve fizibilite kavram›n› ver-
mek, AB’nin bak›fl aç›s› konusunda
fark›ndal›k yaratmak, proje haz›r-
lamak veya yorumlamak konusun-
da ihtiyaçlar› olan donan›m›n ne-
ler oldu¤unu göstermektir. Ostim-
ODTÜ Teknokent- 4 Aral›k–15
Aral›k 2006, ODTÜ Teknokent- 30
Ekim–10 Kas›m 2006

Lojistik MŸhendisliÛi 
ve Lojistik Y�netimi
Bu e¤itim, iflletmelerde çal›flan

ve genel olarak lojistik faaliyetler-
den sorumlu olan çal›flan ve yöne-
ticilere, bir iflletmenin ürün tasar›-
m›ndan bafllayan ve tesislerin
ömürlerinin son bulmas›na kadar

uzayan yaflamlar› içinde yer alan
her türlü faaliyeti, lojistik ilgisini
öne ç›karan bir bak›fl aç›s›yla, ince-
leme f›rsat› sa¤lamaktad›r. Ostim-
ODTÜ Teknokent- 30 Ekim–24 Ka-
s›m 2006, ODTÜ Teknokent- 27
Kas›m–22 Aral›k 2006

Yeni Üß Gelißtirme
Yeni ifl gelifltirme e¤itimi, yeni

ürün, yeni pazar ya da yeni faali-
yet alanlar›na geçmeyi hedefleyen
KOB‹’lere, hedeflerini uygulamaya
geçirmede yard›mc› olacak bilgile-
rin kazand›r›lmas› amac›yla olufl-
turulmufltur. Ostim-ODTÜ Tekno-
kent- 18 Kas›m–26 Kas›m 2006,
ODTÜ Teknokent- 13 Ocak-21
Ocak 2007

Yeni †rŸn Gelißtirme
Bu e¤itim, yeni ürün (mal veya

hizmet) gelifltirme sürecini siste-
matik ve sürekli hale getirerek pi-
yasaya yeni ürün sürme h›z›n› ve
ürün kalitesini art›rmak isteyen,
mevcut pazardaki pay›n› genifllet-
meyi veya yeni pazarlara aç›lmay›
planlayan, yeni ürün gelifltirme be-
cerilerini art›rarak rekabet güçleri-
ni yükseltmeyi hedefleyen KO-
B‹’ler için haz›rlanm›flt›r. Ostim-
ODTÜ Teknokent- 2 Aral›k–10
Aral›k 2006, ODTÜ Teknokent- 27
Ocak–4 fiubat 2007

NLP/Ületißim/Birlikte 
‚alÝßma ve ÜnsanÝ 
TanÝma Seminer Ü�eriÛi
Bu e¤itim, insan› tan›may›, in-

san iliflkilerinde ve iletifliminde rol

oynayan parametrelerin neler ol-
du¤unu bilmeyi, çal›flma ortamla-
r›nda/ifl hayat›nda insan iliflkileri-
ni gelifltirmeyi amaçlayan kifli ve
kurumlar için haz›rlanm›flt›r. Os-
tim-ODTÜ Teknokent- 16 Ara-
l›k–17 Aral›k 2006, ODTÜ Tekno-
kent- 9 Aral›k–10 Aral›k 2007

Ostim-ODTÜ Teknokent’te veya
ODTÜ Teknokent’te aç›lacak e¤i-
timlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi için
0312.210 64 00 numaral› telefon-
dan Betül Sabah’a ulaflabilirsiniz.

Ostim-ODTÜ Teknokent’te e¤itim bafll›yor
Ostim-ODTÜ Teknokent’te bafllayacak olan E¤itimler, Ostim 

çal›flanlar›n›n ifl hayat›ndaki baflar›lar›na odaklan›yor. 
OOstim E¤itim Koordinasyon birimi d›fl rekabet orta-

m›nda firmalar›n stratejilerini gelifltirmek ve savafl›
kazanmalar›n› sa¤lamak için,  DESTEK PATENT ifl-

birli¤i ile üyelere yönelik ücretsiz seminer düzenliyor.
25 KASIM 2006 tarihinde saat 13.00 – 16.00 aras›nda

REKABETTE YEN‹ SAVAfi- Rekabet gücünü artt›rmak
için patent, marka ve tasar›m stratejileri konulu seminer
de rekabet için verimli ar-ge nas›l olmal›d›r? Ar-ge yap-
madan önce sektörel teknoloji analizi nas›l yap›l›r? Ra-
kiplerin teknolojik gücü nas›l ölçülür? Pazar ihtiyaçlar›na
göre teknik yenilikler nas›l yap›l›r? Yap›lan teknik yeni-
likler Patent haklar› ile nas›l koruma alt›na al›n›r? Patenti
ekonomik de¤ere nas›l dönüfltürmeliyiz? Patenti rekabet
arac› olarak nas›l kullan›r›z?

Teknik olmayan, desen ve model yeniliklerini nas›l
korumal›y›z? Tasar›mlarla nas›l rekabet yap›l›r? Patent
ve tasar›mlar› markalaflmada nas›l kullan›r›z? Marka
oluflturma ve koruma stratejileri nas›l olmal›d›r? Patent,
marka ve tasar›mlarda hukuksal olaylar?

Patent, marka ve tasar›m için hukuksal stratejiler?
Dünyada de¤iflen rekabet dengesi, tehditler, f›rsatlar ve
stratejiler uzmanlarca aktar›lacak.   

UygulamalÝ ve Simulasyonlu 
Ühracat EÛitim ProgramÝ
Eylül ay›nda bafllayan Uygulamal› ve Simulasyonlu

‹hracat E¤itim Program›” önümüzdeki aylarda da devam
edecek.  Prgramda, ilk etapta 20 kat›l›mc› 120 saatlik s›k›
e¤itim süreci ile yer ald›.  

Program ile, Bugünkü dünya koflullar›nda gereksinim
duyulan, yeni nesil d›fl ticaret elemanlar›n›n yani,
“‹hracat›n özel kuvvetlerinin” yetifltirilmesi amaçlan›yor.
Bu süreç sadece e¤itim düzeyinde kalm›yor. Program,
e¤itimleri tamamlanan kat›l›mc›lar›,  seçilen hedef pa-
zarlara, senede 15,000 $ l›k devlet deste¤ini de kullan›la-
rak, fiili olarak göndermeyi hedefliyor. Bu gönderme sü-
recinde de YK D›fl Ticaret E¤itim ve Dan›flmanl›¤› dan›fl-
manl›k vermeye devam ediyor; ta ki sat›fl gerçekleflene
kadar.  ‹hracat bir kez tüm detaylar› ile yaflan›nca art›k
üretici firma baflka pazarlara, yaflanan bu tecrübe ›fl›¤›n-
da, kendi bafl›na girilebiliyor.

E¤itim Program 19 Kas›m 2006 tarihine kadar süre-
cek. Bu tarihten sonra da Kat›l›mc› firmalara 2 ay süreyle
hedef pazarlara gitme sürecinde ücretsiz dan›flmanl›k ve-
rilecek. Program 120 saatlik ve 10 hafta sonu (C.tesi/Pa-
zar) devam edecek.

Baflvuru: Ostim E¤itim Koordinatörü, 385 73 13 -385
74 84 

Rekabet savafl›n›
kazand›racak 
e¤itimler
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l Ostim kuruluflu olan Ostim Radyosu yay›n
ekibinin yeni tarz› ile Türkü radyosu olma özelli¤i-
ni pekifltiriyor. ‹cra Kurulu Temsicisi Mehmet Ali
Bozgeyik, “Ankara sanayinin kalbi nas›l Ostim’de
at›yorsa, türkülerin kalbi de Ostim Radyo’da ata-
cak” diyor.

96.0’dan seslenen Ostim Radyo’nun yeni tarz›n›
Bozgeyik anlat›yor: “Biz farkl›y›z, diye bafllayan
cümlelerin hepsinde bir benzerlik oldu¤unu biliyo-
ruz. Bu yüzden biz farl›y›z, diye bafllamayaca¤›z.
Biz fark yaratmaya çal›fl›yoruz, diyece¤iz. Popüler
ve sevilen bir Türkü Radyosu oluyoruz her gün.
Türküleri herkesin, her yerde rahatça, s›k›lmadan
zevkle, dinleyece¤i bir formatta sunuyoruz. Ostim
Radyo, kendini geleneksel motiflerin modern bi-
çimlerle de harmanland›¤›, ça¤dafl bir kimlik olarak
tan›ml›yor. Bazen Neflet Ertafl’›n bozlaklar›yla, ba-
zen Çoban Ali’nin hüzünlü na¤meleri ile, bazen Or-
han Hakalmaz’›n duru, bazen Sabahat Akkiraz’›n
uluslar aras›  be¤eniye mazhar olmufl, berrak sesiy-
le ulafl›yoruz dinleyicimize.

Fikrimizin iyi oldu¤unu biliyoruz ve bunu din-
leyicilerimiz de fark ettikçe, çok iyi bir yere
gelece¤imizi umuyoruz. Ankara sanayiinin kalbi
nas›l Ostim’de at›yorsa, türkülerin kalbi de 96.0 Os-
tim Radyo’da at›yor. Kulak verin yeter…” 

KKurumlar›n görüflüne sunulan yeni OSB yasa ta-
sar›s›ndaki düzenlemeye göre Organize Sanayi
Bölgesi'nde (OSB) tesis kuran ve belediyeleri

hizmet vermedi¤i için kat› at›klar›n› kendileri topla-
yan fabrikalar Çevre Temizlik Vergisi ödemeyecek,
Tabela ve Reklâm Vergisi'nden de muaf tutulacak.
Böylece sanayicinin rekabet gücüne katk› sa¤lana-
cak. Ayr›ca, üretim maliyetinde önemli bir unsur
olan ve elektrik faturalar› üzerinden tahsil edilen Be-
lediye Tüketim Vergisi de al›nmayacak. 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda yap›lacak
önemli de¤iflikliklerden biri de valilerin 'huzur hakk›'
ad› alt›nda ald›klar› paralara getirilen s›n›rlama. Bu
düzenlemeyle birlikte mevcut uygulamada baflkanl›k
yapt›klar› toplant› bafl›na ücret alan valiler, birkaç
OSB'de görev alsa dahi yaln›z birinden huzur hakk›
talep edebilecek. Türkiye'nin 80 ilinde yer alan 236
OSB'nin 165'inin bafl›nda valiler bulunuyor. Bunlar-
dan baz›lar›n›n ald›¤› paran›n 6 bin YTL'ye kadar
ç›kt›¤› iddia edilmiflti. Yeni yasadaki ilgili maddeyle
al›nan ücretlere limit de getiriliyor. Buna göre müte-
flebbis heyettekilere ödenecek ücret K‹T yönetim ku-
rulu üyelerininkini geçemeyecek. OSB yasa tasar›s›y-
la, ifladamlar›n›n yat›r›m kararlar›n› daha kolay al-
malar› hedefleniyor. Kamuoyunda daha çok ‹l Özel
‹dare'lerine ait baz› yetkilerin OSB yönetimlerine
devredilmesiyle gündeme gelen tasar›n›n as›l hedefi,
iflletmelerin rekabet gücüne katk› ve yat›r›m orta-
m›nda iyileflme sa¤lamak. 

OSB kanun tasar›s›na, baz› sanayi ve ticaret oda-
lar› bir deklarasyon yay›nlayarak destek verdi. Ada-
pazar›, Kocaeli, Düzce, Akçakoca, Bilecik, ‹zmit,

Gebze, Bolu, Bozüyük ve Gerede ticaret sanayi oda-
lar›, yasa ile ilgili elefltirilerin yersiz oldu¤unu belirt-
ti. Aç›klamada Türkiye ekonomisinin geçirdi¤i dönü-
flümde OSB'lerin öneminin artt›¤› vurguland›. Dekla-
rasyon metninde, "OSB'lerin inflaat izni ve ruhsat›
verebilir olmas› son derece önemlidir." ifadelerini
kullanan yetkililer, imar sorunu olmayan arsalar›n
temin edilmesinin, inflaat izni ve ruhsatlar›n›n etkin
bir flekilde verilmesinin ve altyap› hizmetlerinin yeri-
ne getirilmesinin sanayicilere önemli katk› sa¤lad›¤›-
n› aktard›. OSB yönetimlerinin bu gibi yetkilerle do-
nat›larak 'tek durak ofis' haline gelmelerinin dünya-
ya örnek gösterilecek bir uygulama oldu¤unu savu-
nan OSB'ler, tasar›da meslek kurulufllar›n›n a¤›rl›kl›
yer almas›n›n da önemli oldu¤unu sözlerine ekledi. 

Fabrikada doktor zorunlulu¤u kalk›yor 
Yasa tasar›s›, sanayi kurulufllar›n› iflyeri hekimi ve

ifl güvenli¤i mühendisi bulundurma zorunlulu¤un-
dan da kurtar›yor. Yeni düzenleme, OSB'de tam gün
hizmet verecek ve acil vakalara an›nda müdahale
edebilecek bir sa¤l›k merkezi kurulmas›n› ön-
görüyor. Böylece OSB bünyesinde yer alan firmalar-
da çal›flanlara, ihtiyaç duyuldu¤unda yeterli
müdahale yap›labilecek. Halihaz›rda acil durumlar-
da yeterli ekipman olmad›¤›ndan zaman›nda
müdahale mümkün olmuyor. Öngörülen sistemle
hem ifl kazalar› ve benzeri acil durumlarda zaman›n-
da müdahale edilebilecek, hem de iflletmeler iflyeri
hekimi bulundurma maliyetinden kurtulacak. Ayn›
flekilde ifl güvenlik birimi kurulmas› durumunda da
sanayi kurulufllar›n›n mühendis bulundurma zorun-
lulu¤u kald›r›lm›fl olacak. 

TTürkiye Ekonomik Politikalar› Arafl-
t›rma Vakf›'n›n (TEPAV) yay›nlad›-
¤› rapora göre yönetim sisteminin

nas›l olaca¤› sorununu yaflayan Organi-
ze Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) önünde 3
seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerin ise,
kamusal yetkileri kullanmaktan vazge-
çilerek sanayici a¤›rl›kl› yönetim, kamu
kurum ve kurulufllar›n›n a¤›r-
l›kta oldu¤u ancak sanayicile-
rin de bulundu¤u yönetim ya
da odalara yönetim a¤›rl›kl›
rol verilmesi oldu¤u iddia
edildi. 

TEPAV Sanayi Politikalar›
Çal›flma Grubu taraf›ndan ha-
z›rlanan, OSB’lere ‹liflkin Politika Notu
yay›mland›. "Organize Sanayi Bölgeleri
ve Kamusal Yetkiler: Faydalar ve Sorun-
lar Nelerdir" bafll›kl› notun, son günler-
de OSB’lere yönelik tart›flmalar›n içeri-
¤ine katk›da bulunmak ve sa¤l›kl› bir
çerçeve sunmak amac›yla haz›rland›¤›
belirtildi. 

Türkiye'de sanayi yat›r›mlar› için ihti-
yaç duyulan elveriflli yerel ortamlar›n
haz›rlanmas›nda OSB’lerin öneminin
daha da artaca¤› bir döneme girildi¤i
belirtildi. Raporda, makroekonomik so-
runlar›n üstesinden gelindi¤i iddia edi-
lerek bu durumun art›k gündeme mikro
ve yerel ölçekteki sorunlar› getirdi¤i ile-
ri sürüldü. Analiz sonuçlar›n›n, OSB’le-
rin mevcut halleriyle firmalar›n perfor-
manslar›na önemli katk›larda bulundu-
¤unu gösterdi¤i anlat›lan raporda, bu

önemli katk›n›n daha da art›rabilmesi
için bir dizi kurumsal ve yap›sal de¤iflik-
li¤e ihtiyaç olabilece¤i belirtildi. Rapor-

da, "OSB yönetimlerinin kamusal yetki-
leri kullanabilmeleri ve bu yetkilerin da-
ha da artt›r›lmas›n›n sonuçlar› olumlu
olacakt›r" de¤erlendirmesi yap›ld›.

Ancak, her ne kadar OSB’lerin kamu-
sal yetkileri kullanmalar› sanayi ifllet-
melerine olumlu katk›lar yapsa da hu-
kuki aç›dan ortada önemli bir sorun bu-
lundu¤u ifade edilen raporda, kamusal
hizmetlerin özel hukuk tüzel kiflileri ta-
raf›ndan yerine getirilemeyece¤i hat›r-
lat›ld›.

Anayasa taraf›ndan belirlenen çerçe-
ve ve konuyla ilgili yarg› kararlar›n›n
göz önünde bulunduruldu¤unda ise ge-
lecek dönemde OSB’ler için üç seçenek
oldu¤u ileri sürüldü. Raporda, bu seçe-
nekler flöyle s›raland›: 

"-OSB yönetimleri kamusal yetkileri
kullanmaktan vazgeçebilirler ve özel

hukuk tüzel kiflili¤i yap›lar›yla, OSB’ler-
de yer alan sanayicilerin a¤›rl›kl› olarak
bulundu¤u yönetimler taraf›ndan iflleti-

lebilirler. Böyle bir seçenekte,
OSB’lerdeki iflletmeler gerekli
izin ve ruhsatlar› sorumlu kamu
kurum ve kurulufllar›ndan al-
mak durumunda olacaklard›r.
—OSB yönetimlerinde kamu
kurum ve kurulufllar›n›n a¤›rl›k-
ta oldu¤u, ancak

OSB’lerde yer alan sanayicilerin de
yer ald›¤› bir yap› kurulmas› yoluyla,
kamusal yetkilerin OSB yönetimlerince
kullan›m›n›n önündeki engellerin üste-
sinden gelinebilir.

—Kamu kurumu niteli¤indeki odala-
ra, bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da OSB’lerin yönetiminde a¤›rl›kl›
bir rol verilebilir. Odalar hem yasalar›-
m›za göre kamu kurumu niteli¤indedir-
ler, hem de demokratik seçim gelenek-
leri nedeniyle özel hüviyet tafl›makta-
d›rlar. Bu ve bir önceki seçenekte,
OSB’lerce verilmekte olan izin ve ruh-
satlar›n say›s› ço¤alt›labilir, listelenmifl
ve henüz OSB’ler taraf›ndan verilmeyen
izin ve ruhsatlar› verme yetkisi OSB’lere
devredilebilir."

‹flletmelerin almas› gereken ruhsatla-
r›n, izinlerin, sorunsuz sanayi arsalar›na

eriflimin ve nitelikli altyap› hizmetleri-
nin sa¤lanmas›n›n yat›r›mlar›n önünde
önemli bir engel oluflturdu¤u ifade edi-
len raporda, OSB’lerdeki kamusal yetki-
lerin geniflletilmesi ve OSB’lerin tek du-
rak ofisler haline gelmelerinin ekonomi
politikalar›n›n önceli¤i olmas› gerekti¤i
savunuldu. OSB’lerin bu ifllevi yerine
getirebilmesi için odalar›n a¤›rl›kta ol-
du¤u, OSB’lerde yer alan sanayicilerin-
de görüfllerinin yönetime rahatl›kla yan-
s›t›labildi¤i bir yap›n›n oluflturulmas›n-
da önemli oldu¤u kaydedilen raporda,
bunun d›fl›ndaki seçenekler ya anayasa-
ya ayk›r› olaca¤› ya da etkin olamayan
bir yönetiflim yap›s›n›n ortaya ç›kmas›
riskini do¤uraca¤› vurguland›.

Kamusal Yetki Sorunu
Kamusal yetki sorunun çözüme ka-

vuflmas›n›n öncelikli oldu¤u için ilk afla-
mada bu yetkilerin kullan›m›n›n sa¤l›kl›
bir çerçevede tart›fl›lmas› gerekti¤i be-
lirtilen raporda, bu tart›flman›n ikinci
aflamas›nda ise kamusal yetkileri kulla-
nabilen OSB yönetimlerinde etkin, de-
mokratik ve adil bir yönetiflimin nas›l
sa¤lanabilece¤inin ele al›nmas› gerekti-
¤i vurguland›.

Raporda, "OSB’lerin kamusal yetkile-
ri etkin ve hukuksal olarak da sorunsuz
kullanabilen bir yap›ya kavuflmalar›, ül-
kemizin istikrarl› ve tempolu büyüme
sürecinin yap› tafllar›ndan birini olufl-
turacakt›r" denildi.
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TEPAV, OSB yönetim modeli önerdi

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan yasan›n
reel sektörün elini güçlendirilece¤i iddia ediliyor. 

OSB'ye tesis kuran çöp
vergisi ödemeyecek

Türkülerle…
Ostim Radyo 96.0
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DDo¤ufl Boya yetkilileri, ya-
flanan mekânlarda oluflan
su buhar›n›n uzaklaflt›r›l-

mas›n› ve yo¤uflma problemini
ortadan kald›rmay› hedefleyen
su yal›t›m örtüsü DuPont
Tyvek’in,  özellikle çat› yal›t›-
m›nda, uzun ömürlü ve sa¤l›kl›
bir yaflam sunmas› nedeniyle
tercih edildi¤ini vurgulad›lar.

Özellikle yo¤un ya¤mur, so-
¤uk ve neme maruz kalan yap›-
lar›n dayan›kl›l›¤›n›, enerji ve-
rimlili¤ini ve konforunu art›r-
mak üzere, DuPont araflt›rma
ve gelifltirme çal›flmalar› sonu-
cu Tyvek’in üretildi¤ini hat›rla-
tan yetkililer flunlar› söyledi:
“Yaflanan mekânlarda havalan-
d›rma detaylar›na olan gereksi-
nimi ortadan kalk›yor. DuPont
Tyvek su yal›t›m örtüsü, içeri-
¤indeki malzeme ve s›k dokusu
sayesinde d›fl ortamda bulunan
so¤uk havan›n içeriye girmesi-
ne engel oluyor ve ›s› kayb›n›
önlüyor. Noktasal de¤il tüm

yüzeyi ile nefes alarak ortam-
daki su buhar›n› da d›flar› atan
Tyvek uygulamas› sayesinde
yap›, nem ve so¤uk d›fl›nda toz,
kirlilik, böcekler gibi farkl› d›fl
etkenlere karfl› da korunuyor.” 

—Endüstriyel uygulamalar
Do¤ufl Boya yetkilileri, en-

düstriyel uygulamalarda da
metal çat›lar› Tyvek ürünleri ile
koruma alt›na ald›klar›n› anla-
t›rlarken, daha çok enerji veri-
mi ve uzun ömürlü çözümler
üzerinde çal›flt›klar›n› dile ge-

tirdiler. Yetkililerin konuyla il-
gili de¤erlendirmesi flöyle: “Is›
izolasyon malzemesi alt›nda
kullan›lan Tyvek buhar kesici
ürünleri öncelikli olarak metal
çat›lar›n temel sorunlar›ndan
biri olan yo¤uflma problemini
ortadan kald›rmakta ve hava
geçirimsiz ortamlar yaratarak
enerji kazan›m› sa¤lamakta.
Detay›n tamamlay›c›s› olarak
izolasyon malzemesinin üst
k›sm›nda kullan›lan Tyvek bu-
har geçirgen n, ‘nefes alan’ su

yal›t›m örtüleri de izolasyon
malzemesinin ya¤mur, kar su-
yu, rüzgar gibi d›fl etkenlerden
korumas›n› sa¤lamakla kalma-
y›p ayn› zamanda reflektif
özellikli malzemeler ile ›s› izo-
lasyonuna yüzde 30’a kadar ek
destek yaratmakta.”

—Do¤ufl Boya ve DuPont 
1990 y›l›nda Ankara’da fa-

aliyete geçen Do¤ufl Boya; me-
tal sanayinde üretim yapan fir-
malar›n yüzey haz›rlama kim-
yasallar›n›, her türlü boya ve

boya ekipmanlar› yan›nda Du-
pont koruyucu boyalar›n›n sa-
t›fl ve pazarlamas›n› yapmakta.

DuPont’un Türkiye genelin-
de  distribütörlü¤ünü yapan
firma, 2006 y›l›nda inflaat sek-
törünün önde gelen ürünlerin-
den Tyvek’in de  sat›fl ve pazar-
lamas›n› yap›yor..

1802’de kurulan dünyan›n
önde gelen firmalar›ndan Du-
Pont ise bir bilim firmas› olarak
dikkat çekiyor. 70'den fazla ül-
kede faaliyet gösteren firma,
tar›m, g›da, elektronik, ileti-
flim, güvenlik, inflaat ve yap›,
ulafl›m, tekstil gibi birçok farkl›
pazara sundu¤u oldukça genifl
bir ürün ve hizmet yelpazesine
sahip. Neoprene, Nylon ve
Lycra, Teflon gibi önemli bulufl-
lara evsahipli¤i yapm›fl olan
DuPont’un araflt›rma gelifltir-
meye ay›rd›¤› bütçe y›lda yak-
lafl›k 1,8 milyar dolar. DuPont
1992'den beri Türkiye'de faali-
yetlerini sürdürüyor.

Do¤ufl Boya, DuPont su yal›t›m örtüleri ile iddial›
Dünyada 70’den fazla ülkede faaliyet gösteren DuPont ve Tyvek su yal›t›m örtülerinin Türkiye
distribütörü olan Do¤ufl Boya, çat›lar› ya¤mura, so¤u¤a ve neme karfl› korumada iddial›.

OOstim merkezli Güven ‹fl Hidrolik gözünü
yurt d›fl›na çevirdi. 1969 y›l›nda Ali Ça-
l›k taraf›ndan Ata Sanayii’nde 25 met-

rekarelik bir alanda tek bir torna tezgâh› ile
faaliyetlerine bafllayan Güven ‹fl Hidrolik’in
bugün ülke çap›nda bir firma haline geldi. 

fiirket yetkilileri, “Kuruluflundan bugüne
dürüst, titiz çal›flma ve kaliteli üretim ilkesin-
den hiçbir zaman ayr›lmayan firmam›z bugün
1500 metrekare kapal›, 200 metrekare aç›k
alanda rekor imalat›, hidrolik hortum kesme-
soyma ve presleme makineleri imalat›, rekor-
lu hidrolik hortum sat›fl›, hidrolik, pnömatik
malzeme sat›fl›n› Türkiye çap›nda gerçekleflti-
ren güçlü ve öncü bir kurulufl haline geldi.” di-
ye konufltular.

Firma olarak üretimde kalitenin en önemli
unsurlar›ndan olan ileri teknoloji kullan›m›-
n›n bilincinden yola ç›kt›klar›n› belirten yetki-
lilerin çal›flmalar›na iliflkin de¤erlendirmeleri
flöyle: “fiirketimiz 0,001 mm. hassasiyetinde
üretim yapabilen bilgisayar kontrollü tam oto-
matik CNC tezgâhlar›n› makine park›na dâhil
ederek kendi dal›ndaki öncülü¤ünü sürdürdü. 

CNC tezgâhlar›n›n yan› s›ra kaml› otomatik
tezgâhlarla üretim kapasitesini art›rarak genifl
bir stok potansiyeliyle müflterilerine eksiksiz
ve an›nda hizmet verebilme imkân›na eriflmifl-
tik. Güven ‹fl Hidrolik olarak ayr›ca Türkiye’de
kaliteli ve yüksek bas›nçl› hidrolik hortumlar›-
na duyulan ihtiyaca cevap verebilmek amac›y-
la 1993 y›l›nda ‹ngiliz menfleli Dunlop Hidro-
lik Hortumlar›’n›n Türkiye Distribütörlü¤ünü
ald›k. fiu anda tek kat telli (SAE 100 R1AT)
hidrolik hortumlar›ndan, 6 kat telli (SA 100
R13) hidrolik hortumlar›na kadar genifl stok
ve çeflit ile bu alanda da ihtiyaçlara en iyi fle-
kilde hizmet vermekteyiz. 

25 y›l› aflan tecrübesi ile alan›nda öncü fir-
malardan olan firmam›z›n bundan sonraki
amac› kalitesini yurtd›fl›na tafl›yarak yoluna
emin ad›mlarla devam etmek.”

Güven ‹fl Hidrolik 
yurtd›fl›na yöneldi PPalme Grup bünyesinde 1996 y›l›n-

da, sektördeki d›fla ba¤›ml›l›k ve
yerli üretimdeki uygun kalitenin

karfl›lanamamas› sebebiyle duyulan ihti-
yaçtan yola ç›karak kurulan OST‹M
merkezli Palme Makine, 3 k›tada 12 ül-
keye sat›fl yap›yor.

Tamam›yla yerli sermaye ile olufltu-
rulan Palme Makine hafif ifl ve inflaat
makineleri üretirken, bu ürünleri yurtiçi
ve yurtd›fl› kullan›c›lar›na sunuyor. Fir-
man›n “Palme” markas›yla üretti¤i ma-
kineler Almanya, ‹spanya, ‹talya, Ku-
veyt, Sudan ve Rusya’da sat›l›rken yurt
içinde de Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir fle-
hirlerinde organize oldu¤u kendi ekibi
ve ma¤azalar› bulunuyor.

fiirket yetkilileri, güçlü bir sat›fl kad-
rosuna sahip olduklar›n›n alt›n› çizer-
ken, kamu kurum ve kurulufllar› ile özel
sektöre yap›lan özel imalatlar haricinde

sat›fllar haricinde standart olarak 29 tip
ve 126 model hafif ifl ve inflaat makinesi-
nin sat›fl›n› gerçeklefltirdiklerini vurgu-
lad›lar. Palme’nin sat›fl›n› yapt›¤› ürün-
ler aras›nda Japonya, ‹spanya ve ‹tal-
ya’dan do¤rudan ithal edilen ürünler de
bulunmakta.

Firma yetkilileri hafif ifl makineleri
sektöründe y›llard›r süregelen ithal mar-
ka hakimiyetine son verdiklerini vurgu-
larlarken, flu de¤erlendirmeleri yapt›lar: 

“‹hracat yaparak aleyhimize geliflen
süreci tersine çevirmifl olmak bizim için
bir gurur vesilesi. 

Bu anlam›yla imalatç›, ithalatç› ve ih-
racatç› bir firma olarak 2007 y›l›nda, ih-
racat yapt›¤›m›z firma say›s›n› 20’ye ç›-
karmay›, yurtiçi pazar pay›n› da yüzde
30’lardan, yüzde 40’lara ç›karmay› he-
deflemekteyiz. Yol Grubu ve Yap› Grubu
olarak sat›fla sundu¤umuz ürünler ara-

s›nda; Vibrasyonlu Asfalt ve Dolgu Silin-
diri, Kompaktör, Vibrasyonlu Tokmak,
Asfalt-Beton Kesme Makinas›, Beton
Perdah Makinas›, Vibromastar, Vakum
Pompas›, Konvertörlü Vibratör, fiifle Vib-
ratör, Jeneratör, Motopomp, K›r›c› ve
Deliciler, El Tipi Kesme Makinalar›, En-
düstriyel Temizlik Makinalar›, Kompre-
sörler yer al›yor. 

5 tip ve 22 model ile bafllayan üretim
çeflidi bugün 11 tip ve 59 modele ulaflt›.
Her y›l ürün çeflidimizi büyüttü¤ümüz
gibi mevcut ürünlerimizi de gelifltiren
Ar-Ge birimimiz, pazar›n talepleri do¤-
rultusunda Seyyar Dizel Ifl›k Kulesi
PK4000 gelifltirmifl ve yine Avrupa ve
Türkiye’de bir ilk olan Elle Kumandal›
Belden K›rmal› Silindiri PDR650’yi üret-
ti. Bu 2 yeni ürünü 2006 y›l› bafl›ndan
itibaren ürün yelpazemize katm›fl
bulunuyoruz.” 

Palme Makine 3 k›tada 12 ülkeye sat›fl yap›yor

11976 y›l›nda kurulan, fabrikas›nda
üretti¤i k›r›c›, delici tabancalar ve
distribütörü oldu¤u uluslararas› fir-

malardan ithal etti¤i teçhizat ile inflaat,
madencilik ve endüstri sektörüne hiz-
met veren Erkom Kompresör Makine
‹malat Sanayi Limited fiirketi, bu y›l
yüzde 15 oran›nda büyümeyi hedefli-
yor. OST‹M merkezli firman›n yetkili
müdürü Ü. Kamil Uslu, 2006 y›l› için, di-
¤er çal›flma konular› yan›nda, yer alt›
makineleri (jumbolar, yer alt› yükleyici-
ler, yer alt› kamyonlar›, mikro tünel ma-
kineleri) konusunda da at›l›m yapmay›
hedeflediklerini belirtirken, “Erkom, bu
zamana kadar yap›lan sat›fllar ve ba¤-
lant›lar ile bu hedefini gerçeklefltirdi¤ini
söyleyebilir durumdad›r.” diye konufltu.

Ürün yelpazesi içerisinde; yeralt› kö-
mür ve metal madenleri, mermer ocak-
lar›, tafl ocaklar›, köprü, baraj, otoyol ve
tünel inflaatlar›, üst yap› inflaatlar›, ze-
min güçlendirme ve kaz›k sondajlar›,
derin kuyu sondajlar›, so¤utma-hava-
land›rma sektörü ve endüstriyel tesisler
bulunan Erkom Kompresör’ün yetkili

müdürü Ü. Kamil Uslu, “2006 y›l›nda
ayr› bir departmana dönüfltürdü¤ü ser-
vis teflkilat› ve yeni servis elemanlar›, ‹s-
tanbul bürosunda istihdam etti¤i yeni
mühendisleri ve inflaat›na bafllad›¤› yeni
teknik servis binas› ile flirketimiz yat›-
r›mlar›na devam etmekte.” ifadesini kul-
land›.

AmerikaÕdan GŸney 
AfrikaÕya kadar bir�ok 
Ÿlkeye ihracat
Uslu ihracat ve ithalatla ilgili bir soru

üzerine ise flu bilgeleri verdi:  “Erkom,
yurtd›fl›ndan temsilcisi oldu¤u firmalar-
dan ithal etti¤i ürünlerin yan›nda, kendi
üretimi olan haval› k›r›c› ve delici el ta-
bancalar›n› Almanya, Amerika, Avustur-
ya, Brezilya, Cezayir, Güney Afrika,
Irak, ‹ran, ‹spanya, ‹talya, Kolombiya,
Norveç, Portekiz, Sudan, Suriye, fiili,
Ukrayna, Ürdün, Yunanistan’a ihraç et-
mekte.” Son y›llarda dünyada ve Türki-
ye’de inflaat ve özellikle madencilik ala-
n›nda yaflanan büyümenin kendilerini
de pozitif yönde etkiledi¤ini dile getiren
Uslu, bu sürecin devam edece¤ini ifade

etti. 2004 y›l› sonunda ald›klar› stratejik
bir karar ile kendi alanlar›nda önde ge-
len uluslar aras› firmalar›n ürünleri, ye-
ni markalar ve genifl ürün yelpazesi ile
çal›flmalar›na devam karar› verdiklerini
söyleyen Kamil Uslu, “Erkom, 2005 y›-
l›nda bu yeni markalar› piyasaya yerlefl-
tirdi.” dedi.

Uslu, ürettikleri ürünleri ise flöyle s›-
ralad›: “Madencilik, inflaat ve endüstri
için; bas›nçl› hava kompresörleri, haval›
k›r›c› ve delici makinalar, el tabancalar›,
kaya delme tak›mlar›, yeralt› jumbolar›,
yeralt› yükleyiciler (LHD) ve kamyonlar,
sondaj makinalar› ve sondaj tijleri, delik
dibi (DTH) tabancalar, tünel açma ma-
kineleri, mikro tünel makinalar›, zincirli
konveyörler, tahkimat sistemleri, hava-
land›rma fanlar›, madenci lambalar›,
yer alt› lokomotifleri, alev s›zd›rmaz
elektrik motorlar› ve yol vericiler, mer-
mer blok ç›karma makinalar›, zemin
güçlendirme makina ve ekipmanlar›,
yüksek bas›nç pompalar›, fan kanatlar›,
endüstriyel boyama sistemleri ve di¤er
aksesuarlar.”

Erkom yüzde 15 büyüme hedefliyor
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SSanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun,
AKP hükümetinin dört y›ll›k ikti-
dar› süresince ekonomik yat›r›mla-

ra köstek olan bürokratik engelleri tam
olarak kald›ramad›klar›n› belirterek,
“Bürokrasiyi de¤il, bürokratik engelleri
yok etmek istiyoruz. Ama y›llar›n biriki-
mini bir ç›rp›da de¤ifltiremiyorsunuz”
dedi. 

‹stanbul Sanayi
Odas›’n›n (‹SO)
“Sürdürülebilir
Rekabet Gücü: Kü-
resel De¤iflimde
Yeni Dinamikler ve
Türk Sanayinin Yol
Haritas›” temal›
5'inci Sanayi
Kongresi’nde ko-
nuflan Coflkun,
kongrenin aç›l›fl›n-
da yapt›¤› konufl-
mada, dünya ve
Türkiye ekonomi-
sinde son y›llarda yaflanan h›zl› de¤iflim
sürecinin sanayi politikalar›nda bir de-
¤ifliklik yapmay› zorunlu k›ld›¤›n› be-
lirtti.

ÒTemel Ama� Rekabet 
GŸcŸnŸ ArtÝrmakÓ
Tüm dünyada temel amac›n “rekabet

gücünü art›rmak” oldu¤una dikkat çe-
ken Coflkun, bu kapsamda Türkiye’nin
sanayi politikalar›n› iki temel sütuna
oturtmak gerekti¤ine iflaret etti. Cofl-
kun, “Bu temel sütunlardan ilki, reka-
bet gücünü art›rmak için belli bafll› sek-
törlerin gelifltirilmesine yönelik zemi-

nin oluflturulmas›d›r. ‹kincisi ise, ya-
banc›lar›n Türkiye’de yat›r›m ve ifl yap-
mas›n›n önündeki engellerin kald›r›l-
mas›d›r” diye konufltu.

Hükümet olarak, son dört y›lda tüm
çabalar›na ra¤men yat›r›m konusunda
yaflanan bürokratik engelleri kald›ra-
mad›klar›n› ifade eden Coflkun, “Maale-

sef  dört y›lda bü-
rokrasiyi tam ola-
rak kald›ramad›k.
Tabi flunu söyle-
mek laz›m bürok-
rasiyi de¤il, bü-
rokratik engelleri
yok etmek laz›m.
Ama y›llar›n biri-
kimini bir ç›rp›da
düzeltemiyoruz”
dedi.
“Yüksek Büyüme
Özel Sektör Saye-
sinde Oldu”
Coflkun, Türki-

ye’nin rekabet gücü konusunda hak et-
ti¤i noktada olmad›¤›n› belirtti. 2002
öncesinde yaflanan ekonomik krizlerin
etkisiyle yeni geliflen sektörlere yeterli
yat›r›mlar›n yap›lamamas›, ülkenin Or-
ganize Sanayi Bölgesi (OSB) ihtiyac›n›n
tam olarak karfl›lanamamas› gibi ne-
denlerden dolay› kay›t d›fl› ve haks›z re-
kabet gibi sorunlar›n devam etti¤ini
vurgulayan Coflkun, “Tüm bu sorunlara
ra¤men, Türk ekonomisi son dört y›lda
ortalama yüzde 7,8 oran›nda büyüdü.
Bu büyüme özel sektörümüz sayesinde
oldu” diye konufltu.

SANAY‹ ve Ticaret Bakan›
Coflkun, “Maalesef dört y›l-
da bürokrasiyi kald›rama-
d›k. Tabi flunu söylemek la-
z›m bürokrasiyi de¤il, bü-
rokratik engelleri yok et-
mek laz›m. Ama y›llar›n bi-
rikimini bir ç›rp›da düzel-
temiyoruz” dedi. 

‘Engelleri olmayan’
bürokrasi aran›yor

TTürkiye’de fabrika kurmak için
tam 349 adet imza ve 71 adet
belge gereki-

yor. Türkiye’de
yat›r›m yapmay›
akl›na koyan bir
yat›r›mc›n›n Çev-
resel Etki De¤er-
lendirmesi (ÇED)
Raporu alabilmesi
için toplam 291
adet imza gereki-
yor. Firma önce-
likle, ÇED Raporu
gerekip gerekmedi¤inin belirlenme-
si için proje tan›t›m dosyas›yla bir-
likte ‹l Çevre ve Orman Müdürlü-
¤ü’ne baflvuruyor. ÇED raporu ge-
rekmesi durumunda firma Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’na gidiyor. Bakan-
l›k’ta da dosyan›n incelenmesi, ÇED
raporunun format›n›n belirlenmesi,
raporun denetime sunulmas› gibi
pek çok aflamadan geçiliyor. 

Bu ifllemleri tamamlayarak ÇED
raporunu alan firma iflyeri açma ve
çal›flma ruhsat› için belediyeye bafl-
vuruyor. Belediyenin baflvuruyu ka-
bul etmesi için 3 imza, baflvuruyu
incelemek üzere kurul oluflturmas›

için 18 imza, kurulun onay vermesi
aflamas›nda da 4 imza gerekiyor.

Firma, yat›r›m
aflamas›nda top-
lam 316 imza at-
t›rmak zorunda.
Süreç burada bit-
miyor. ‹flletme
aflamas›nda “emis-
yon izni”, “deflarj
izni”, “itfaiye ra-
poru” ve “iflletme
belgesi” almak
için de 33 imzaya

ihtiyaç bulunuyor.  Fabrika kurmak
isteyen bir yat›r›mc›, yat›r›m aflama-
s›nda 32, iflletme aflamas›nda 39 ol-
mak üzere 71 belgeyi haz›rlamay›
da göze almak zorunda. Yat›r›m
aflamas›nda s›hhi iflyerlerinden 6
belge isteniyor. 1.s›n›f gayri s›hhi ifl-
yerlerinden yer seçimi ve tesis kur-
ma izni için 5 belge, ruhsat için 7
belge, 2.s›n›f gayri s›hhi iflyerlerin-
den ise ruhsat için 7 belge, ÇED
raporu için 7 belge talep ediliyor. ‹fl-
letme aflamas›nda ise deflarj izni
için 15 belge, emisyon izni için 20
belge, iflletme belgesi için 4 belge
sunmak gerekiyor.

Yat›r›mc›ya ÇED iflkencesi
FABR‹KA kurmak için 349 ayr› imza gerekiyor. Yat›r›mc›, fabri-

ka kurmak için 71 adet de belge hat›rlamak zorunda kal›yor.

OOstim merkezli olarak çal›flan
HILTI ‹nflaat Malzemeleri Afi
büyümeyi ve müflterilerine uy-

gun çözüm imkânlar› vermeyi hedefli-
yor.

1941 y›l›nda Liechtenstein-‹sviç-
re’de kurulan do¤rudan veya distribü-
törler arac›l›¤›yla dünyan›n 120 ülke-
sinde inflaat sektöründe el aletleri ve
sarf malzemeleri üretimi ve pazarla-
mas› yapan HILTI’n›n 16 binden fazla
çal›flan› bulunuyor. fiirketin Pazarla-
ma Müdürü Burak Özmenekfle, Türki-
ye’de 1997 y›l›na kadar bir da¤›t›c› fir-
ma ile temsil edilen HILTI’nin A¤ustos
1997’de tamam› yabanc› sermayeli bir
firma olarak HILTI ‹nflaat Malzemeleri
Tic. A.fi.’yi kurdu¤unu ve faaliyetleri-
ne devam etti¤ini anlatt›.

HILTI’n›n ürün gam›nda;  Elektrikli
el aletleri, lazerli ölçme ve pozisyonla-
ma sistemleri, barutlu ve gazl› çivi
çakma sistemleri, dübel ve ankraj sis-
temleri, pasif yang›n durdurucu sis-

temler gibi a¤›rl›kl› olarak inflaat sek-
törüne hitap eden ancak üretim ve
hizmet sektörlerinde de kullan›m ala-
n› olan ürünler yer almakta. 

Özmenekfle, çal›flmalar›na iliflkin
olarak “Ürünlerimizi müflterilerimize
direkt olarak ulaflt›rma prensibimiz-
den hareketle ‹stanbul/Ümraniye’ de-
ki merkezimiz ve dört bölge müdürlü-
¤ümüzle yurt sath›nda faaliyet göste-
ren sat›fl mühendisleri, saha mühen-
disleri, ma¤azalar ve müflteri hizmet-
leri servisi gibi kendi kadrolar›m›zla
sat›fl ve pazarlama faaliyetlerimizi yü-
rütüyoruz. Kendimizi tutkuyla hizmet
verdi¤imiz sektörlerde büyümeye ve
müflterilerimizin en iyi çözüm orta¤›
olmaya ad›yoruz.” diye konufltu.

HILTI ‹nflaat Malzemeleri,  14–17
Aral›k 2006’ da Antalya 2006 YAPEX
Tadilat Fuar›’nda ve 02-06 May›s
2007’ de 30. Uluslararas› YAPI 2007
‹stanbul Fuar›’nda ürünlerini sergile-
yecek.                            AANNKKAARRAA ((DDÜÜNNYYAA))

HILTI’da hedef ‘büyüme’
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HHindistan’›n Ankara Tica-
ret Konsolosu S.K.Verma,
Ostim’i ziyaret etti. Ver-

ma, Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n’la görüflerek, Os-
tim OSB ve üretim sektörleri
hakk›nda bilgi ald›. Hindistan
Konsolosu, Ostim ve ülkemiz-
deki di¤er sanayicileri ülkesine
yat›r›m yapmaya, düzenlenen
fuarlara ve Hindistan pazar›na
girmeye davet etti. 

Hindistan- TŸrkiye 
ekonomik ilißkilerÉ
Hindistan ile Türkiye aras›n-

daki ticaret 1980'li y›llara kadar
çok azd›. Ticarei iliflkiler 1990'l›
y›llarda belirgin bir flekilde ge-
liflmeye bafllad›. 2002 y›l›nda
634 milyon dolara 2003 y›l›nda
da 790 milyon dolara ç›kt›.
2004 y›l›nda 1 milyar dolar› afl-
maya haz›r. Pamuk, pamuk ipli-
¤i, sentetik fiber, dökme ilaç,
plastic ürünler, kimyasallar, jüt
ve jüt ürünleri, demir ve çelik
ürünler vb. Hindistan'›n Türki-
ye'ye ihraç etti¤i temel ürünler-
dir. Türkiye ise Hindistan'a no-
hut, çelik ve çelik ürünleri, teks-
til makineleri, kumafl vb. sat-
maktad›r. Son y›llarda Türki-
ye'de düzenlenen fuarlara Hin-
distan'dan kat›l›m oldukça art-
t›. 2004 y›l›nda birçok ‹hracat›
Gelifltirme Birli¤i Türkiye'deki

fuarlara kat›ld›. ‘EMITT'e Tu-
rizm Kurulu, ‘Eurosia Floor'a
Hindistan cevizi lifi Birli¤i,
‘WIN-2004'e Mühendislik
Ürünleri ‹hracatç›lar Birli¤i, ‘Is-
tanbul Mücevher ve Saat Fu-
ar›'na Mücevher ve Kuyumcular
‹hracatç›lar Birli¤i ve ‘Istanbul
G›da Fuar›'na da APEDA-Tar›m-
sal Ürünler ‹hracatç›lar Birli¤i
kat›ld›. Hindistan Sentetik ve
Suni ‹pekli Tekstil Ürünleri ‹h-
racatç›lar› Birli¤i tek bafl›na ‹z-
mir ve ‹stanbul'da Kas›m-Aral›k
2004 tarihlerinde ba¤›ms›z fu-
arlar düzenledi. Türkiye de
2003 ve 2004'te Hindistan'da
Yeni Delhi'de düzenlenen Hin-

distan Uluslaras› Fuar›'na kat›l-
d›. Hindistan ve Türkiye ilk ikili
ticari anlaflmas›n› 1973'te imza-
lad›. 1983'te Hindistan-Türkiye
Karma Ekonomik Komisyonu
kurulmas›na yönelik anlaflma
imzaland›. 8. dönem Karma
Ekonomik Komisyon toplant›s›
2000 y›l›nda Yeni Delhi'de ya-
p›ld›. Hindistan Baflbakan›n›n
2003 Eylülündeki Türkiye ziya-
retinde ticari ve ekonomik ko-
nulara yönelik olarak Karma
Çal›flma Grubunun kurulmas›
kararlaflt›r›ld›. Çal›flma Grubu-
nun ilk toplant›s› Ekim 2004'te
Yeni Delhi'de yap›ld›. ‹kinci top-
lant› Ankara'da yap›lacak. Ayr›-

ca FICCI ve DEIK aras›nda Tür-
kiye-Hindistan Karma ‹fl Konse-
yi mevcut. Karma ‹fl Konseyinin
6. toplant›s› 2003'te ‹stanbul'da
yap›ld›. 

Hindistan ve Türkiye proje
baz›nda da çal›flmalar yapt›lar.
Hindistan Demiryolu ‹nflaat›
fiirketi (IRCON) ve T.C Devlet
Demiryollar› (TCDD) 1990'l›
y›llarda 35 milyon dolar de¤e-
rinde iki farkl› demiryolu yap›m
iflinde birlikte çal›flt›lar. Kalpa-
taru isimli Hint fiirketi BAR-
MEK Türk flirketi ile birlikte TE-
Afi'›n Enerji Nakil Hatt› Proje-
sinde görev ald›. National Buil-
ding Construction Company
(NBCC), Marmara'n›n Yeniden
Yap›laflmas› Projesinde dan›fl-
manl›k görevi yapt›. Punj Lloyd
(Hint fiirketi) ve LIMAK konsor-
siyumu Azarbeycan'dan Türki-
ye'ye Gürcistan üzerinden geçe-
cek olan Bakü-Tiblis-Ceyhan
petrol boru hatt›n›n Türkiye'de-
ki bölümünün 330km.lik k›sm›-
n› yapmaktalar. ‹ki Türk flirketi
L‹MAK ve STFA Hindistan'da iki
farkl› karayolu projesini ta-
mamlad›lar. Ayr›ca L‹MAK Hin-
distan'da yeni bir boru hatt›
ihalesini ald›. ONGC ve Türkiye
Petrolleri Anonim Ortakl›¤›
(TPAO) oluflturduklar› joint
venture ile Libya'da petrol ara-

ma iflini yürütüyorlar. Biliflim
e¤itimi konusunda APTECH ve
Yüce Koleji beraber Türkiye'nin
de¤iflik yerlerinde biliflim kurs-
lar› veriyorlar. Bu kurslar Anka-
ra, Denizli ve ‹stanbul'da veril-
mekte. Direk uçufllar›n olma-
mas› iki ülke aras›nda ticaret ve
turizmin geliflmesinde sorunlar
yarat›yordu. Türk Hava Yollar›-
n›n Air India ile yapt›¤› anlaflma
çerçevesinde ‹stanbul ve Yeni
Delhi aras›nda 2003 Eylülünde
direk uçufllara bafllamas› bu so-
runu da çözmüfl oldu. Hindis-
tan'›n lider sanayi flirketleri Tür-
kiye'de ofis aç›p Türk pazar›n-
daki f›rsatlar› araflt›r›yorlar. 

Hindistan ve Türkiye ekono-
mik konularda birçok anlaflma-
lar imzalad›lar. Bunlar aras›nda
‹kili Yat›r›m› Teflvik ve Koruma
anlaflmas›, Çifte Vergilendirme-
yi Önleme Anlaflmas›, Bilim ve
Teknoloji ve Bilgisayar Yaz›l›-
m›nda ‹flbirli¤i anlaflmas› vb.
yer al›yor. Hindistan Bilimsel ve
Sanayi Araflt›rmalar Konseyi
(CSIR) ile Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araflt›rma Kurumu (TU-
BITAK) aras›nda ve ayr›ca Hin-
distan Ticareti Gelifltirme Milli
Merkezi (NCTP) ile ‹hracat› Ge-
lifltirme Merkezi (IGEME)
aras›nda da Mutabakat Zab›t-
lar› imzalanm›flt›r. 

Hindistan’›n Türkiye hamlesi
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DDevlet Bakan› Kürflad Tüz-
men, “9. D›fl Ticaret Hafta-
s› toplant›s›n›n” aç›l›fl›nda

yapt›¤› konuflmada, Art›k küresel
ekonomide firmalar, köpekbal›k-
lar› gibi olmak zorundad›r. Yüz-
mekten, hareket etmekten vazge-
çen, yorgunlu¤a yenik düflen öle-
cektir” diye konufltu. 

Türkiye’nin art›k, istekli bir
gelecek vizyonuna dayal› ‹novas-
yon ekonomisine geçifl süreci ile
ve ekonomik olarak bir teknolo-
jik kalk›fl sürecinde oldu¤unu be-
lirten Tüzmen, flöyle devam etti:

“Art›k küresel ekonomide fir-
malar, köpekbal›klar› gibi olmak
zorundad›r. Yüzmekten, hareket
etmekten vazgeçen, yorgunlu¤a
yenik düflen ölecektir. Di¤er yan-
dan rekabete adaptasyon, s›naî
verimlilik, ar-ge, inovasyonunun
sürekli k›l›nmas› ve toplam fak-
tör verimlili¤inin ilifltirilmesinin
esas yolu, insan kayna¤› ve insa-
na yap›lan yat›r›md›r. Bu kap-
samda e¤itim temelli d›fl ticarete
yönelik kalk›nma modelinin de
önümüzdeki dönemde ciddi fle-
kilde verilece¤ine, gelece¤e yö-
nelik teknoloji transferini çok ya-
kinen takip eden bir sanayiye sa-
hip olaca¤›m›za ve 2023 ile son-
ras› dönemlere yönelik hedefle-
rimize ulaflma konusundaki se-
bat›m›z› da koruyaca¤›z.”

Tüzmen, “Türkiye h›zla emek
yo¤un veya düflük sermaye yo-
¤un sektörlerden, sermaye ve
hatta teknoloji yo¤un sektörlere
do¤ru kaymakta, di¤er bir ifa-
deyle sanayileflmekte, d›fl ticare-
timizin yap›s› da buna paralel
ciddi bir de¤iflime u¤ramaktad›r”
diye konufltu.

Türkiye’nin bugün, sadece “s›-
radan, vasat ya da fason ürünler”
ihracat› yapan ülke konumundan
h›zla uzaklaflarak, art›k “marka
ve kalite üreten, pazarlayan, re-
kabetçi” bir ülke konumuna gel-
di¤ine dikkati çeken Tüzmen, bu
geçiflin Türkiye’yi daha sofistike,
daha bilgi ve teknoloji yo¤un
ürünlere flimdiden yöneltemeye
bafllad›¤›n› bildirdi.

TURQUALITY PROJESÜ
Konuflmas›nda ‘Turquality

Projesinin’ uygulad›¤›n› da hat›r-
latan Tüzmen, Türk imaj›n›n,
Türkiye imaj›n›n, Türk bayra¤›
imaj›n›n, Türk ürünü imaj›n›n
hepsinin bir bütün ve vazgeçil-
mez oldu¤unu ekledi. Türki-
ye’nin hem ekonomik hem de
ulusalar aras› politika geliflmele-
ri aç›s›ndan kendine güvenen,
kendi tez ve ç›karlar›na sahip ç›-
kabilen bir ülke haline geldi¤ine
iflaret eden Tüzmen, bu e¤ilimin
sürekli ve kal›c› oldu¤unu söyle-
di.

“Firmalar, köpek bal›klar› gibi olmal›”
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, Cumhuriyet’in kuruldu¤u 1923’de y›ll›k ihracat›n 51 milyon
dolar oldu¤unu hat›rlat›rken, “fiimdi bu ihracat› sadece 5 saatte yap›yoruz” dedi. 

l “Köpekbal›klar›n›n milyonlarca y›ld›r
hayatta kalmalar›n›n sebeplerinden biri de
difl ve çene yap›lar›. Difller alt ve üst çenede 4
ya da 5 s›ra halinde dizilir ve
say›lar› türlere göre de¤iflir. Bu
difllerin hemen arkas›ndaysa
"yedek difller" diyebilece¤imiz
difller bulunur. Beslenme s›ra-
s›nda hayvan›n diflleri k›r›ld›-
¤›nda yerini bu difller al›r. Bu
h›zl› de¤iflim birkaç günle bir-
kaç haftada olabilir.

Köpekbal›klar›n›n di¤er can-
l›lara üstünlük sa¤lamalar›na
yarayan bir baflka özellikleriyse duyu organ-
lar›d›r. Koku alma ve iflitme duyular› iyi gelifl-
mifltir. Kan kokusunu 3 km uzaktan alabilir-
ler. Çok küçük sesleri duyabilir ve geldi¤i yö-
nü tayin edebilirler (insan sualt›nda sesi du-
yar ama geldi¤i yönü tayin edemez). Görme
duyular› pek geliflmemifltir. Zaten genelde de-
rin sularda yaflad›klar› için, görme duyular›n›
pek kullanmazlar. Vücutlar›n›n yan taraf›nda
bir çizgi fleklinde bulunan ve "yanal organ"
denen duyu organlar›yla manyetik alanlar› al-
g›layabilir, yön tayini yapabilir (özellikle bu-
lan›k suda) ya da yaral› bir bal›¤›n ç›kard›¤›
titreflimleri saptayabilirler.

Köpekbal›klar›n›n en önemli duyu organ›y-
sa "Lorenzini ampulleri" denen elektro resep-
tör hücreleridir. Vücudun bafl k›sm›nda bulu-

nan ve l mm'lik kanallarla d›flar›ya aç›lan ya-
p›lard›r. Elektriksel uyart›lara karfl› oldukça
hassast›r.

Bu kadar hassas duyu organ-
lar›na sahip bir canl› için av
bulmak ve onu avlamak çok
güç olmasa gerek. Avlanmada
ilk uyar›lan koku alma ve iflit-
me duyular›d›r. Harekete ge-
çen hayvan ava yaklaflt›kça
görme duyusu devreye girer.
Av› buldu¤unda etraf›nda da-
ireler çizmeye bafllar. Bir
müddet sonra bu daireler kü-

çülmeye ve çapraz geçifller yapmaya bafllar.
‹yice yaklaflt›¤›nda gözleri geriye do¤ru kayar
ve özel bir kapakla kapan›r (parçalama s›ra-
s›nda koruma amaçl›). Bu andan sonra art›k
devrede sadece elektroreseptör organlar› ça-
l›flmaktad›r ve hayvan elektrik yayan her fleye
sald›r›r. A¤›z aç›ld›¤›nda alt çene d›flar›ya
do¤ru ç›kar ve av›n› yakalayan hayvan üst çe-
nesiyle av›n› tutar. Alt çeneyle de parçalar. Bu
arada kazayla parçalanan kendi türlerini dahi
yiyebilirler. Tek tek avland›klar› gibi, grup ha-
linde de avlanabilirler. Uzmanlar dalarken ya
da yüzerken sald›rgan tek bir birey görüldü-
¤ünde korkulacak bir durum olmad›¤›n› ama
sürüyle karfl›lafl›ld›¤›nda durumun pek güve-
nilir say›lamayaca¤›n› söylüyorlar.”
(/http://www.denizce.com/shark.asp)

KÖPEKBALI⁄I

KK amu sektörü-
nün yat›r›m-
lar›nda ge-

çen y›l yüzde 37,8
olan reel büyüme
h›z› bu y›l yüzde
1,2’ye kadar geri-
ledi. DPT'den edi-
nilen verilere göre
205 y›l›nda 97,6
milyar YTL olarak
gerçekleflen top-
lam kamu ve özel
sektör yat›r›m har-
camalar› bu y›l ise 121,1 milyar
YTL’ ye ulaflacak. Kamunun 2005
y›l›nda 24,4 milyar YTL olan cari
fiyatlarla yat›r›m harcamalar›n›n
bu y›l 27,8 milyar YTL olaca¤› ön-
görüldü.  Özel sektörün ise geçen
y›l 73,2 milyar YTL düzeyinde ger-
çekleflen yat›r›m harcamalar›n›n
bu y›l ise 93,3 milyar YTL olmas›
bekleniyor.  Buna göre toplam ya-
t›r›m harcamalar›n›n cari fiyatlarla
yüzde 24.1 oran›nda art›¤› tahmin
edilen bu y›l kamu yat›r›mlar›nda
yüzde 13.9'luk özel yat›r›mlarda
ise yüzde 27.5'lik bir art›fl kayde-
dildi. 

Reel Art›fl Yüzde 10,8
Ancak yat›r›m harcamalar›nda-

ki reel art›fl ise kamu yat›r›mlar›n-
da yüzde 1.2'de kal›rken, özel sek-

törde ise yüzde 14
olarak hesapland›.
2005 y›l›nda kamu
yat›r›mlar›nda yüz-
de 37,8’lik özel ya-
t›r›mlarda ise yüz-
de 22'lik reel büyü-
me yaflanm›flt›. Bu
y›l toplam yat›r›m-
larda özel sektörün
yat›r›m harcamala-
r›ndaki yüksek bü-
yüme nedeniyle
yüzde 10,8’lik at›fl

gözlendi.
2006'da Yüzde 5,9 Büyüyecek
Türkiye ekonomisinin yüzde 5

oran›nda büyümesi öngörülen ge-
lecek y›l kamu ve özel sektör yat›-
r›mlar›ndaki ortalama reel büyü-
menin ise yüzde 5,9 düzeyinde
gerçekleflmesi öngörüldü. Bu kap-
samda kamu yat›r›mlar›n›n yüzde
5,8 büyümesi beklenen 2007 y›l›n-
da, özel yat›r›mlarda ise yüzde
6'l›k bir büyüme öngörüldü. Seçim
y›l› olmas› beklenen 2007 y›l›nda
kamu yat›r›mlar›n›n art›fl h›z›n›n
bu y›la göre önemli ölçüde artmas›
planlan›rken, kamunun 2001 kri-
zinden sonra yüksek düzeyde sey-
reden yat›r›mlardaki art›fl h›z›n›n
ise nispeten yavafllamas› öngörülü-
yor.  

TÜRK‹YE genelindeki
toplam yat›r›m harca-
malar›n›n 121,1 milyar
YTL olarak gerçeklefl-
mesi beklenen bu y›l
kamu sektörü yat›r›m-
lar› 27,8 milyarda ka-
l›rken, özel sektör yat›-
r›mlar› ise 93,3 milya-
ra YTL’ ye ç›kacak. 

Kamu yat›r›mlar›
fren yap›yor
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990’l› y›llar›n bafllar›nda Büyük Ankara
Oteli’nin balo salonunda AS‹AD’›n (An-
kara Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i) dü-

zenledi¤i ayl›k yemekli toplant›lar›n birinde
konuflmac› konu¤umuz rahmetli Vehbi
KOÇ’un konferans sonunda söyledikleri hiç
kula¤›mdan ç›kmam›flt›r. Rahmetli KOÇ, ko-
nuflmas›n› tamamlay›p kürsüden inme¤e ha-
z›rlan›rken salonu bafltan sona süzüp sözleri-
ni flöyle ba¤lam›flt›:

“‹fladamlar›, sanayiciler sizin Anayasan›z›n
birinci maddesi flu olmal›d›r: Ülkem varsa
ben var›m. Devletim varsa ben var›m. Benim
varl›¤›m ülkemin ve devletimin varl›¤›na ba¤-
l›d›r. Her fley ülkemiz ve devletimiz içindir.
Herkes ülkesi ve devleti için ete¤indeki tafl›
dökmeli, ülkesine ve devletine sahip ç›kmal›-
d›r.”

Rahmetli Vehbi KOÇ; bu sözleri her konfe-
rans›nda, her röportaj›nda kullan›r ve ifla-
damlar›na sosyal sorumluluklar›n›n bafl›nda
ülke ve devlete sahip ç›kmak oldu¤unu vur-
gulard›. Gerçekten de öyledir. Ülkemiz ve
devletimiz yoksa ne bizim, ne flirketlerimizin,
ne mal varl›klar›m›z›n, ne de örgütlerimizin
k›ymet-i harbiyesi yoktur.

‹fladam› ülke menfaatlerini kendi menfaat-
lerinden önde tutmal›, ülke meselelerine du-
yarl› olmal›d›r. “Önce ülkemin, sonra flirketi-
min ve benim ç›kar›m” ifladamlar›n›n bir nu-
maral› parolas› say›lmal›d›r.

‹fladam›, bütün yaflam› boyunca günlerini
u¤rafl›p didinerek, bir y›¤›n risklerle bo¤ufla-

rak sosyal ve ekonomik beklentilerini karfl›la-
maya, ülke ekonomisine katma de¤er sa¤la-
maya çal›fl›r. ‹fladam› daha çok üretim, daha
çok ihracat, daha çok istihdam, daha çok kat-
ma de¤er hedeflerine kitlenmifl hizmet insa-
n›d›r. ‹fladam›n›n ikinci önemli sosyal sorum-
lulu¤u s›f›r hata ile üretim yapmak, hizmet
üretmek, çok kifliye ifl vermek, daha çok ihra-
cat yap›p ülkeye daha çok döviz kazand›rmak
olmal›d›r.

Bütün bu çal›flmalara ek olarak ifladam›
kendinden daha az flansl› olanlara yard›ma
e¤ilmeli, hay›r iflleri, karfl›l›ks›z burslar, g›da
ve erzak yard›mlar› yoluyla topluma borcunu
ödemelidir. Albert Schweitzer, “‹nsanl›¤a hiz-
met etmekten daha büyük bir ibadet yoktur.
Ortak ç›kar için çal›flmak en büyük inançt›r”
demifltir. Ortak ç›kar›m›z ise güçlü, müreffeh,
zengin, gelecek endiflesi tafl›mayan mutlu in-
sanlar›n yaflad›¤› Büyük Türkiye yi yaratmak-
tan geçer. Böylesi bir Türkiye yi yaratacak
olanlar›n bafl›nda ise sosyal sorumlulu¤unu
idrak etmifl, kendini, iflini, ailesini, milletini,
devletini ve tüm insanl›¤› seven, çal›flkan,
giriflimci ifladamlar› ve sanayiciler gelir.

Türkiye de böylesi sosyal sorumlulu¤u
olan sanayici ve ifladamlar›m›z›n say›s›n›n
artmas› dile¤i ile…

TTÜÜSS‹‹AAVV YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann››

‹fladamlar›n›n sosyal
sorumlulu¤u

Veli SARITOPRAK
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KKay›td›fl› ‹stihdamla Mücadele (KAD‹M)
Projesi'ni bafllatan Bakanl›k, kay›t d›fl›
ekonominin, enflasyon, gelir da¤›l›m›-

n›n dengesizli¤i, yoksulluk, vergi yap›s› ve
vergi oranlar›n›n yüksekli¤i gibi ekonomik
nedenleri oldu¤u bildirdi ve devletin sadece
kay›td›fl› çal›flanlar yüzünden y›ll›k brüt ola-

rak 17 milyar YTL oldu¤u hesapland›.
Kay›t d›fl› ekonominin en genel anlam›yla,

bilinen istatistikî yöntemlerle tahmin edile-
meyen ve GSMH hesaplar›na yans›mayan
mal ve hizmet üretimini ifade etti¤i belirtilen
Çal›flma Bakanl›¤›n›n genelgesinde, Türki-
ye'de kay›t d›fl› ekonominin GSMH’nin yüzde
50’sinden fazla oldu¤unun tahmin edildi¤i
belirtildi.

Geliflmekte olan ülkelerde kay›td›fl› eko-

nominin, ekonomik sorunlar içerisinde di-
¤erlerine göre ayr› bir yeri ve önemi bulun-
du¤u belirtilen genelgede, ekonomik faktör-
ler d›fl›nda sosyal, psikolojik, siyasi ve ahlaki
faktörlerle yak›n iliflki içinde oldu¤u bilinen
kay›t d›fl› ekonominin, teorik çapta birçok çö-
züm önerileri s›ralanan ancak bir türlü orta-
dan kald›r›lamayan bir sorun oldu¤u anlat›l-
d›.

KKaayy››ttdd››flfl››nn››nn NNeeddeennlleerrii::
Türkiye'deki kay›td›fl› ekonominin en

önemli nedenleri genelgede flöyle s›raland›:
—Mali ve ekonomik nedenler; enflasyon,

gelir da¤›l›m›n›n dengesizli¤i ve yoksulluk,
vergi yap›s› ve vergi oranlar›n›n yüksekli¤i,
defter tutma hadleri,

—Hukuki nedenler; yasalar›n basit ve aç›k
olmamas›, s›k de¤iflikli¤e u¤ramas› cezalar›n
cayd›r›c› olmamas›, takip edilemeyen kamu
alacaklar›, hukuki boflluklar, istisna ve mu-
afiyetler ve vatandafllar›n yasalara güveninin
azalmas›,

—‹dari nedenler; vergi idaresinin organik
yap›s›, teknik yap›, personel yap›s› ve dene-
tim mekanizmas›,

—Sosyal nedenler; vergi ahlak›, mükellef
psikolojisi ve tarihsel nedenler"

KKaayy››ttdd››flfl›› ‹‹ssttiihhddaamm
Kay›td›fl› ekonominin en a¤›rl›kl› alt bafll›-

¤›n›n kay›td›fl› istihdam oldu¤u belirtilen ge-
nelgede, kay›td›fl› istihdam›n yayg›nl›¤›n›n
nedenleri ise, “istihdam vergilerinin yüksek-
li¤i, bürokratik ifllemlerin fazlal›¤›, etkin de-
netimin gerçeklefltirilememesi, taraflar›n bil-
gilendirme ve bilinçlendirilme konular›ndaki
eksikli¤i, sosyal güvenlik hizmetlerinin yete-
rince cazip görünmemesi, iflsizlik oran›n›n
yüksekli¤i ve istihdam›n katma de¤erinin dü-
flük ve iflgücünün e¤itimsiz olmas›, kamu ku-
rumlar› aras›ndaki koordinasyon ve iflbirli¤i
eksikli¤i, çal›flma iliflkilerinde meydana ge-
len de¤iflmeler, sosyal güvenlik sisteminden
kaynaklanan nedenler, ve gelir da¤›l›m›ndaki
adaletsizlik, yoksulluk ve iflsizlik” olarak
s›raland›.

Bir baßarÝ �ykŸsŸ:
Teknik Destek Grubu

‹‹ssmmaaiill HHaakkkk›› TTEEKK‹‹NNEERR
‹fl Gelifltirme/Business Development

TDG Endüstriyel Çözümler fiti.

TT
eknik Destek Grubu 2000
y›l›nda kurulmufltur. 2005
Y›l›nda kabul edildi¤i OD-

TÜ Teknokent KOSGEB Tekmer’
de faaliyetlerine devam etmek-
tedir. Teknik Destek Grubu,
“TDG CODA Veri Toplama Sis-
temleri” ad› alt›nda ar-ge’si
%100 kendisine ait olan, ülke-
mizde ilk kez ulusal bilgi biriki-
miyle gelifltirdi¤i ürünleri ile 30
kadar üniversitede 100’ü aflk›n
proje tamamlam›flt›r. Türkiye’de
önceden yap›lamam›fl olan› ba-
flarm›flt›r. 2006 – 2007 – 2008
büyüme ana plan› çerçevesinde
günümüze kadar ki baflar›lar›n›
sürdürülebilir büyüme flekline
çevirmek amac›yla ürün ve hiz-
met portföyünde, organizasyo-
nunda tekrar yap›lanma çal›fl-
malar› da bafllatm›flt›r. Bu ilke-
ler çerçevesinde firmam›z 2006
y›l› sene sonu hedeflerini Tem-
muz 2006 tarihi itibariyle yaka-
lam›flt›r. 2005 y›l› kapan›fl› baz
al›nd›¤›nda 2006 y›l› sene sonu
büyümesi %350 gerçekleflecek-
tir. 2007 y›l› ciro hedefi 1,3 Mil-
yon YTL ve 2008 y›l› ciro hedefi
ise 2,0 Milyon YTL olarak plan-
lanm›flt›r. 2006 y›l› TDG için
ölçme ve veri toplama sistemleri
d›fl›nda, sistem entegrasyon mü-
hendisli¤i, özel çözüme dönük
projeler, Servo-hidrolik ve test
mühendisli¤i alanlar›nda s›çra-
ma yapt›¤› y›l olmufltur. Teknik
Destek Grubu, stratejik iflbirlik-
lerine gitmifl ve sektörlerinde
sayg›n yerli ve yabanc› firmalar-
la protokoller imzalayarak pro-
jelere ortak çözüm sunma konu-
sunda yol izlemifltir. Firmam›z,
Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Prog-
ram› – Mükemmeliyet Merkez-
leri kapsam›nda, ODTÜ ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölümü’nde ku-
rulmakta olan “CyBER- Deprem
Araflt›rmalar›nda Kapasite Art›-
r›m›” konulu, özel bir test tekni-
¤ine dayal› projenin kurulumu-
nun Teknik Koordinatörü’dür. 

Teknik Destek Grubu ad› 5 y›l
önce bizzat ODTÜ ‹nflaat Mü-
hendisli¤i Bölümü Bilim ‹nsan-
lar› taraf›ndan bilinçli olarak
konmufltur. TDG flirketleflmeden
önce 2 y›l süresince kurucular›
arac›l›¤›yla ODTÜ ‹nflaat Mü-
hendisli¤i Laboratuvarlar›’na
amatör tabanda ancak profesyo-
nel nitelikte teknik katk› verme-
ye bafllam›flt›r. Ölçme ve veri
toplama sistemi projesine bafl-
lang›ç verildi. TDG iflte bu süre-
cin dönüfl yönünü tersine çevir-
di. TDG CODA Veri Toplama
Sistemleri’nin avantajlar› flun-
lard›r:

1.Türkiye üniversitelerindeki
kullan›ma uygun olarak tasar-
lanm›flt›r.

2.Amaca yönelik tasar›mlar›

nedeniyle maliyetleri düflüktür.
3.Çoklu dil deste¤ine sahiptir

ve Türkçe kullan›m kolayl›¤›
sa¤lamaktad›r.

4.H›zl› kurulum özelli¤ine
sahiptir. Deneylere hemen bafl-
lanabilmektedir.

5.Veri toplamada teknik stan-
dartlara haizdir.

6.Sürekli teknik destek ve
e¤itim garantisi vard›r. Teknik
Destek Grubu, son 3 y›ll›k büyü-
me plan› çerçevesinde faaliyet-
lerini yaln›zca ölçme ve veri
toplama sistemleri ile s›n›rlan-
d›rmam›fl olup, test sistemleri
mühendisli¤i ile çözüme dönük
projelerde ve Servo-hidrolik sis-
temlerde uzmanlaflmaya baflla-
m›flt›r. 

TDG yeteneklerini teknik ve
genel yönetim bafll›klar› alt›nda
2 grupta toplamaktad›r. Teknik
kapsam alt›nda; 

•Analog sinyal iflleme devre
tasar›m›.

•8-16 bit mikro-denetleyici
tabanl›-kar›fl›k sinyal- PIC veya
x86 tabanl› sistemler (DSP veya
FPGA hariç).

•PLC ve operatör tabanl› kü-
çük saha kontrol sistemleri 

•Kapal› Devre Kontrol (Ser-
vo-hidrolik sistem tasar›m› –
Çok eksenli h›zl› ve yüksek do¤-
ruluklu sistemler)

•Nesne Tabanl› veya Embed-
ded (ANSI C) Yaz›l›m Gelifltirme
(PC-Veri Toplama ve Kontrole
Yönelik)

•Haberleflme (RS232/485,
USB ve GPIB)

•Teknoloji dan›flmanl›¤› 
•Veri toplama ve temel kont-

rol tabanl› sistem çözümleri
•Özel çözüme dönük projeler
•Sensorlar/Alg›lay›c›lar ve

seçimleri
•Test Mühendisli¤i
Genel yönetim yetkinliklerin-

de 6 Sigma kullan›lmaktad›r. Bu
ça¤dafl metodolojiden teknik
sorunlar›n irdelenmesi ve
çözüm tespitinde de istifade
edilmektedir. fiirket yönetimi,
finans ve ABCS maliyet sistem-
lerinde uzmand›r.

TDG, üniversitelerin inflaat,
makine, petrol, maden, jeoloji,
kimya, çevre vb mühendislik ve
teknik e¤itim bölümlerinin
laboratuarlar›nda; özel sektörde
ölçme ve veri toplama sistem-
leri; test sistemleri mühendisli¤i
gerektiren savunma sanayi,
otomotiv vb sektörlerde hizmet
vermektedir.

Kay›td›fl› ekonomi milli
gelirin yar›s›ndan fazla
ÇALIfiMA Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan, Kay›td›fl› ‹stihdamla

Mücadele (KAD‹M) Projesi'yle ilgili genelgede Türkiye'de kay›td›fl›
ekonominin GSMH'nin yüzde 50'sinden fazla oldu¤u belirtildi.

TTürkiye'de Saydaml›¤›n
Art›r›lmas› ve Kamuda
Etkin Yönetimin

Gelifltirilmesi Komisyonu’nun
görev alan› geniflletildi. 

Baflbakan Erdo¤an imzas›yla
yay›nlanan genelgeye göre,
Baflbakanl›k Müsteflar›,
komisyon üyesi olarak
görevlendirilecek, Baflbakanl›k
Teftifl Kurulu da komisyonun
çal›flmalar›nda sekretarya
hizmetlerini yürütecek. AB'den
sa¤lanan mali kaynaklar›n
kullan›m›yla ilgili usulsüzlükler
ve suiistimaller konusunda
yap›lacak inceleme ve
soruflturmalarda koordinasyonu
sa¤lamakla, Baflbakanl›k Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›
görevlendirildi. Bu durum,
Avrupa Sahtecilikle Mücadele
Ofisi'ne (OLAF) bildirildi.

Yolsuzlukla mücadelenin koordinasyonu...

                                      



C M Y K

KASIM 200612

SS
ahibi oldu¤umuz flirketi baflar›l›
bir flekilde yönetmemiz ve deva-
m›n› sa¤lamam›z gelecek nesillere

karfl› görevimizdir.
Kendine güvenen, bilgili, e¤itimli,

baflar›l›, sosyal bireyler yetifltirmek ve
onlar›n maifletini sa¤lamak bir görev-
dir ve gelecek neslin daha kaliteli ol-
mas›n› sa¤layacakt›r.

Peki ya bu iki görev çeliflirse; yani ifl-
letmemizde istihdam etmemiz gereken
bir yak›n›m›z varsa ve bu durumun ifl-
letmemize zarar verme ihtimali varsa
tercihimizi hangi tarafa kullanaca¤›z?

Bu köfledeki ayl›k yaz›larda KOB‹’ler
menfaatine kamuoyu oluflturmak
amaçlanmaktad›r. Çünkü KOB‹’ler ül-
kemizin temelini oluflturan yap› taflla-
r›d›r. Ülkemizin geliflmesi, kalk›nmas›;
milletimizin refah› ve mutlulu¤u, KO-
B‹’lerimizin say›s›n›n artmas› ve prob-
lemlerinin giderilmesiyle mümkündür. 

KOB‹’ler kendileri fark›nda olsa da
olmasa da flirketlerini sa¤l›kl› bir flekil-
de, profesyonel bir anlay›flla yönetme-
leri gelecek nesillere karfl› üstlerindeki
bir vebaldir. Dolay›s›yla bireysel tercih-
lerini, aile iliflkilerini ya da akrabal›k
ba¤lar›n› ön planda tutarak iflletmele-
rinde yönetsel bir zaafa sebep olmalar›
halinde gelecek nesillere karfl› suç iflle-
mifl olacaklard›r.

‹flyeri sahipli¤inden flirketleflmeye
do¤ru geliflen ülkemizdeki KOB‹ serü-
veninde kurumsallaflma ile flirketleflme
veya karl›l›k birbirine kar›flt›r›lmakta-
d›r. Kurumsallaflma kiflilerden ba¤›m-
s›z olarak iflletmenin kimli¤inin olma-
s›; ihtiyaçlar›n›n, beklentilerinin, tep-
kisinin bulunmas›d›r. Tabi ki bu süreç-

te strateji iflletme sahibi taraf›ndan tes-
pit edilebilecektir. Ancak iflletme; ifllet-
me sahibi de dahil, iflletme çal›flanlar›-
n›n, müflterilerin, tedarikçilerin, ban-
kalar›n, kamu kurulufllar›n›n ve di¤er
tüm paydafllar›n ortak akl›n›, tecrübe-
sini, talebini ve bilgi birikimini yans›-
tan apayr› bir yap› olmal›d›r. Böylece
iflletme kiflilerden ba¤›ms›z hale gele-
cektir. 

Kurumsallaflman›n önündeki en bü-
yük engel iflletmenin flahs›n ya da aile-
nin önceliklerine göre yönetilmesidir.
Toplumumuzda zaten çok gerçekçi ve
fleffaf olmayan aile bireyleri aras›ndaki
iliflkiler iflletmeye tafl›nd›¤›nda iflletme
yönetiminde boflluklar ortaya ç›kacak,
iflletmenin önceliklerini ailenin tercih-
leri alacakt›r. ‹flletme sahibi olarak ma-
ifletini karfl›lamak zorunda oldu¤umuz
bir yak›n›m›z› afla¤›daki gerekçelerle
çal›flt›rmam›z›n hem iflletmemize hem
bizden ifl talep eden yak›n›m›za karfl›
büyük haks›zl›k oldu¤unu düflünüyo-
rum:

Psikolojisi aç›s›ndan iflletmede çal›fl-
mas› laz›m… böylece özgüven kazan-
mas›, kendisini önemli hissetmesi ge-
rekiyor. Yoksa paran›n çok önemi yok.

Bir masa olsa yeter, iflleri yavafl yavafl
ö¤renir.

Kendisi gelip ifl istemeyi gurur me-
selesi yap›yor. Büyük olarak siz teklif
ederseniz daha uygun olur.

‹flleri d›flar›dan tan›mad›¤›m›z biri-
ne emanet edece¤imize kendi can›m›z
ci¤erimiz olan birine teslim edelim.
Gelecekte mal›m›z› gönül huzuru için-
de emanet edebilece¤imiz yak›n›m›z
flimdiden ifli ö¤renmeye bafllasa iyi
olur.

Ülkemizde geçmifli çok eski olma-
yan sanayi tesislerinde birinci nesil ya-
vafl yavafl çekilmekte, ifller ikinci nesile
devredilmektedir. Bu geçiflin sa¤l›kl›
olmas› KOB‹’lerimiz aç›s›ndan son de-
rece önemlidir. Yeterli e¤itimi alan
ikinci nesil, iflletmelerimize ilk nesil-
den daha fazla kurumsall›k kazand›ra-
bilir. Ancak zamans›z ve profesyonel
olmayan bir bafllang›çla bu flans› yok
etmemeliyiz. 

Bence iflletme sahibi belli bir serma-
yeyi riske ederek iflletmeyi gelece¤e ta-
fl›yacak ikinci nesile, müteflebbislik ve
liderlik konusunda kendi yeteneklerini
keflfetme ve gelifltirme flans› tan›mal›-
d›r. Bu sürecin ana iflletme d›fl›nda ya-

flanmas› ve do¤al bir süreç olmas› ge-
reklidir. Lider, insanlar› belli bir hedef
do¤rultusunda motive edebilen kifli
olarak tan›mland›¤›nda asl›nda herke-
sin belli ölçüde lider oldu¤u sonucu or-
taya ç›kar. Potansiyel olarak varolan li-
derlik yetene¤i do¤al süreçte kendi tar-
z›n› ortaya ç›kartacakt›r. Ancak bu ye-
tenek kontrol alt›nda veya vesayet alt›-
na ortaya ç›kamaz. 

O¤lunu, k›z›n›, kardeflini veya bir
baflka yak›n›n› flirketinde çal›flt›rmak
isteyen kiflinin ana güdüsü ona karfl›
büyüklük vazifesini yapmak ol-
mamal›d›r. Öncelikle “iflletmemizin mi
yak›n›m›z›n çal›flmas›na daha çok ih-
tiyac› var yoksa yak›n›m›z›n m› ifle ih-
tiyac› var?” “yak›n›m›z› iflletmemizde
çal›flt›r›rsak yeteneklerini öldürür
müyüz?” gibi sorular›n dürüstçe
cevapland›r›lmas› gerekir. 

Belki bu sorular›n cevab›n› tecrübeli
üçüncü flah›slara ya da yönetim
konusunda profesyonel kifli ya da
kurumlara verdirmek daha uygun
olacakt›r. ‹flletmemizi büyütmek is-
tiyorsak ifl dünyas›n›n gereklerine göre
davranmal›y›z. Bir düflünürün dedi¤i
gibi “rüyan›z›n gerçekleflmesini istiyor-
san›z, öncelikle uykudan uyanman›z
gerekir.”  Elbette ülkemizde baflar›l›
aile iflletmeleri bulunmaktad›r. Ancak
ifl hayat›nda aile iliflkilerinin iflletmeye
uzun vadede zarar verdi¤i örneklerin
çok daha fazla oldu¤u kanaatindeyim. 

‹flletmemize yapaca¤›m›z böyle bir
kötülük, küçüklerimizi ifl sahibi
yapal›m derken bizi toplumun genel
menfaati ve gelecek nesiller aç›s›ndan
sorumlu bir konuma tafl›yabilecektir.

Abdullah ÇÖRTÜ / Kobi’lerin penceresinden

acortu@hotmail.com

Rüyan›z›n gerçekleflmesini 
istiyorsan›z, öncelikle uykudan

uyanman›z gerekir
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AAnkara Ticaret Odas› (ATO), pi-
yasan›n stresini ölçmek amac›y-
la, protesto edilen se-

netler, karfl›l›ks›z ç›kan
çekler, özel sektörün alacak
tahsilat›nda karfl›laflt›¤› so-
runlar ve  bat›k tüketici kre-
dilerini dikkate alarak “Piya-
sa Stres Endeksi” olufltur-
du.   

ATO’nun Piyasa Stres Endeksi,
piyasalardaki “borç ödememe e¤ili-
mi”nin son aylarda, özellikle de Ma-
y›s-Haziran aylar›nda yaflanan dalga-
lanmadan sonra önemli ölçüde artt›-
¤›n› ortaya ç›kard›. Piyasadaki “öde-
meme e¤ilimi”, 2001 krizinin etkileri-
nin sürdü¤ü 2002 y›l› bafl›na göre ise
yüzde 56 oran›nda  büyüdü.

2002 y›l›nda ayda
ortalama 41 bin 562
senet protesto edilir-
ken, bu y›l›n ilk dokuz
ayl›k döneminde protesto edilen ayl›k
ortalama senet say›s› 93 bin 604‘e
yükseldi. Protesto edilen ayl›k ortala-
ma senet say›s› 2002 y›l›na göre yüz-
de 125 gibi yüksek bir art›fl gösterdi.
A¤ustos ve Eylül aylar›nda protesto
edilen senet say›s› ilk kez 100 bin s›n›-
r›n› da aflt›. 

…dememe 
EÛilimi ArtÝyor
2002 y›l› Ocak ay›nda 100 olan

stres endeksi, 2001 krizini izleyen ay-
larda özellikle protestolu senet say›-
s›nda Aral›k 2002'de 97.3'e indi. 2002

y›l›nda özellikle enflasyonun beklen-
medik flekilde düflmeye bafllamas›yla

birlikte piyasadaki stre-
sin de azald›¤›n› göste-
ren endeks, 2003 y›l›nda
protestolu senet ve karfl›-
l›ks›z çek say›s›ndaki ar-
t›flla birlikte 118,6’ya
yükseldi.
ATO Baflkan› Aygün, pro-

testolu senetler, karfl›l›ks›z
çekler, alacak tahsilat›nda
karfl›lafl›lan sorunlar›n, kü-

çük iflletmelerin yaflad›¤›
nakit s›k›fl›kl›¤›n›n bir

göstergesi oldu¤unu belirterek
flunlar› söyledi: “Sektörler

global aktörlerin eline geçti.
Büyük bal›k küçük bal›¤›,

büyük sermaye küçük
sermayeyi yutuyor. Piya-

san›n kurallar›n› global aktör-
ler koyunca piyasada ciddi bir

nakit s›k›fl›kl›¤› ortaya ç›k›yor. Piyasa-
daki durgunluk ve nakit s›k›fl›kl›¤› en-
farktüsü tetikliyor. ‹fladam› ifl stresini
atmak için tespih, stres topu kullan›-
yor. Ancak global oyuncular›n yol aç-
t›¤› gaz birikmesinin ekonomide ifller
iyi gidiyor nameleriyle boflalt›lmas›
mümkün de¤il. Stres t›pta pek çok
hastal›¤›n bafllamas›na ve art›fl›na ne-
den olarak gösteriliyor. Piyasan›n ya-
flad›¤› stres de ekonomideki hastal›k-
lar›n göstergesidir. Ekonomiyi yö-
netenlerin bu geliflmelere dikkat et-
mesi gerekiyor.”

Reel sektör stres
topu kullan›yor…
P‹YASANIN stresini ölçmek, üzere bir stres en-

deksi oluflturuldu. Endekse göre, piyasadaki
“ödememe ya da geç ödeme e¤ilimi” 2001 krizi-
ni izleyen aylara oranla bu y›l yüzde 56 art›fl
gösterdi. ATO Baflkan› Aygün, “‹fladam› tespih
ya da stres topu kullan›yor” dedi.  

MM erkez Bankas›, baz›
bankalar ve kimi kamu
kurumlar›n›n genel

müdürlüklerinin Ankara’dan
‹stanbul’a tafl›nmas› fikri orta-
ya at›l›nca, Ankara’da k›sa sü-
rede ‘Ankaral›l›k’ bilinci ile

platform olufltu. 
‘Ankara Platformu’ Ankara

Sanayi Odas› (ASO) Baflka-
n›’n›n fikir babal›¤› ile günde-
me gelirken, platforma dâhil
olan milletvekilleri ve sivil top-
lum kuruluflu temsilcileri “‹s-
tanbul’a tafl›ma” fikrine karfl›
tepki gösterdiler. ASO’nun ya-
y›n organ› olan ASOMEDYA
dergisinde yer alan tepkili gö-
rüfller özetle flöyle:

l “Ankara’dan sökülecek
her bir parça Ankara ekonomi-
sinden kopart›lan bir parça
olacakt›r. Baflta Merkez Banka-
s› olmak üzere, BDDK, SPK, Zi-
raat Bankas› ve Halk Bankas›
Genel Müdürlüklerini ‹stan-
bul’a tafl›ma planlar›na önce
bir Ankaral› olarak, sonra da
Ankara Sanayi Odas› olarak
karfl› oldu¤umuzu belirtmek
isterim.” ZZaaffeerr ÇÇaa¤¤llaayyaann ((AASSOO
BBaaflflkkaann››))

l “Ankara Türkiye Cumhu-
riyeti’nin simgesidir… Dünya-
ya bakt›¤›m›zda önemli devlet-
lerin (‹ngiltere, Fransa, Japon-
ya) Merkez Bankalar› baflkent-
lerindedir. E¤er bu tafl›nma ile
faizler düflecekse, kredi mali-
yetleri ucuzlayacaksa, d›fl tica-
ret aç›klar› kapanacaksa, Mer-
kez Bankas›’n›n ‹stanbul’a ta-
fl›nmas›n› hep beraber sa¤laya-
l›m.” BBaayyrraamm MMeerraall ((CCHHPP AAnn--
kkaarraa MMiilllleettvveekkiillii))

l “Ankara’y› küçülten her
hareketin, olay›n karfl›s›nda-
y›z… Ankara hem sanayileflme
hem de hizmetler sektörü aç›-
s›ndan gelifltirilmesi gereken
bir kenttir. fiu anda taban var
ve bilinçli politikalarla ve dev-
let stratejisi olarak sanayinin,
Ankara’ya yönlendirilmesi ge-
rekiyor.” EErrssöönnmmeezz YYaarrbbaayy
((AAKKPP AAnnkkaarraa MMiilllleettvveekkiillii))

l “Ankara baflkent oluflu-

nun yan›nda hem kültür mer-
kezleri hem de kongre salonla-
r› infla ederek uluslar aras› top-
lant›lar için cazibe merkezi ha-
line getirilmelidir… Hüküme-
tin ‹stanbul’un bir sanat ve kül-
tür merkezi olmas›n›n yan› s›ra
uluslararas› bir finans merkezi
yapmak amac›yla Merkez Ban-
kas›’n›n, SPK, BDDK, Ziraat ve
Halkbankas› Genel Müdürlük-
lerinin Ankara’dan ‹stanbul’a
tafl›nmas› yolundaki giriflimle-
rini tasvip etmiyorum.”  DDrr..
MMuuzzaaffffeerr RReemmzzii KKuurrttuullmmuuflfloo¤¤--
lluu ((AANNAAPP AAnnkkaarraa MMiilllleettvveekkiillii))

l “Merkez Bankas›’n›n ve-
ya SPK ile BDDK’n›n ‹stanbul’a
nakledilmesi olay›n› yaln›z fi-
nans çevrelerinin bu kentte yo-
¤unlaflm›fl oldu¤u gerekçesine
ba¤lamak pek inand›r›c› gö-
zükmüyor.” RRiiffaatt HHiissaarrcc››kkll››oo¤¤--
lluu ((TTOOBBBB BBaaflflkkaann›› ))

l “Ankara s›radan bir bafl-

kent de¤il, emperyalizme karfl›
verilen mücadelenin komuta
merkezi, milli birlik ve bütün-
lü¤ümüzün simgesi ve Mustafa
kemal’i ba¤r›nda yaratan bir
flehirdir. Bütün bu sembolik
önemi de bir yana Ankara, do-
¤udan bat›ya göç dalgas›na
dalgak›rand›r.”  SSiinnaann AAyyggüünn
((AAnnkkaarraa TTiiccaarreett OOddaass›› BBaaflflkkaa--
nn››))

l “Tüm dünya devletleri
baflkentlerinin yap›lanmas›na
ayr› bir özen gösterir, baflkent-
lerini her bak›mdan güçlendi-
rir ve parlat›rlar… Ankara eko-
nomisine büyük katma de¤er
sa¤layan, Ankara ekonomisi-
nin güçlü yap› tafllar› olan bu
kurufllar›n ‹stanbul’a tafl›n-
mas›, Ankara’n›n ekonomik,
sosyal ve mali bünyemsine a¤›r
bir darbe olur.” VVeellii SSaarr››ttoopp-
rraakk, ((AAnnkkaarraa SSiivviill TToopplluumm
MMeecciissii BBaaflflkkaann››))

‘Tafl›ma’ya Ankaral› tepkisi…

TTMMOB Makina Mühendisleri
Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
Koramaz yapt›¤› aç›klamada,

BOTAfi’›n do¤al gaz fiyatlar›na yapt›¤›
yüzde 5.8 oran›ndaki zamla sat›fl fiyat-
lar›nda y›l bafl›ndan bu yana yap›lan
art›fl oran›n›n yüzde 27.35’e ulaflt›¤›na
dikkat çekti. Koramaz, 2005 bafl›ndan
bu yana yap›lan zamlar›n oran›n ise
yüzde 60 oldu¤unu belirtti.

Koramaz, BOTAfi’›n da¤›t›m flirket-
lerine gaz sat›fl fiyat›na, metre küp
bafl›na 0,021000 YTL ÖTV, da¤›t›m flir-
ketlerinin birim hizmet ve afl›nma pay›
bedelleri ve yüzde 18 KDV eklendi¤in-
de, Ankara, ‹stanbul, ‹zmit gibi kentler-
de, tüketicilerin konutlar› için gaz al›fl
fiyatlar› 0,630000 YTL’ ye ulaflaca¤›n›
kaydetti. 

Koramaz, sorunun çözümü için,
EÜAfi, EGO gibi borçlu kurulufllar›n

BOTAfi’a borçlar›n› ivedilikle ödemesi
ve BOTAfi’›n mali sorunlar›n› çözmesi
sa¤lanmas› gerekti¤ini belirtti. Do¤al
gaz temin anlaflmalar›ndaki Türkiye
aleyhine hükümlerin iptal edilmesi
gerekti¤ini belirten Koramaz, enerji
politikalar›nda do¤al gaza afl›r› ba¤›m-
l›l›¤›n azalt›lmas› gerekti¤ini de kay-
detti.

Mühendisler ‘enerji
krizi derinleflecek’ diyor
TMMOB Makine Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Emin Koramaz, yüzde 5,8’lik do¤al gaz zamm›n›n son
olmad›¤›n› belirterek, fiyat art›fllar›n›n devam edece¤ini ve
bu durumun elektrik fiyatlar›na da yans›yarak, enerji
krizini derinlefltirece¤ini aç›klad›.

KK üçük ve orta boy iflletmelerle ken-
di iflini kurmak iste-
yen genç giriflimcile-

re yeni f›rsatlar geliyor. Te-
minat mektubu sorunu ne-
deniyle bankalardan kredi
almakta zorlanan firmala-
ra Kredi Garanti Fonu des-
tek verecek. Sermayesini
20 milyon YTL'ye ç›karan Kredi Garanti
Fonu, giriflimcilere yönelik deste¤ini de
art›rmay› amaçl›yor. TOBB’ UN yüzde
50, KOSGEB'in yüzde 48,5 ve TESK'in
yüzde 1.30 ortakl›¤›yla kurulan KGF,
bugüne kadar bin 87 firmaya 135,4 mil-

yon Euro tutar›ndaki kredi için teminat
sa¤lad›. Bu rakamlar› art›r-
may› hedefleyen KGF, KO-
B‹'lerin iflletme ve yat›r›m
ihtiyac›na dönük her türlü
kredi ihtiyac› için garanti
vererek, kredi türü konu-
sunda bir s›n›rlama koymu-
yor. Bu uzun vadeli bir yat›-

r›m kredisi olabilece¤i gibi, k›sa vadeli
iflletme kredisi, akreditif ve teminat
mektubu gibi gayr› nakdi kredi de ola-
biliyor. Amaç ise KOB‹'lerin daha fazla
ve daha uzun vadeli kredi imkan›na ka-
vuflmas›n› sa¤lamak oluflturuyor.

Teminat bulamayanlara KGF destek olacak

EErrssöönnmmeezz YYaarrbbaayy
((AAKKPP AAnnkkaarraa MMiilllleettvveekkiillii))
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OSB’ler ve
KOB‹’ler...

ÜÜ
lkemiz sanayileflmesinin
bafllad›¤› 1950’li y›llarda
özel giriflimcilik mahalle

aralar›nda, hatta apartman alt-
lar›nda kendini göstermeye bafl-
lar.

Müteakip y›llarda bafllayan
küçük sanayi siteleri oluflumu
bafllang›ca göre önemli birer at›-
l›md›r. Ancak sanayileflmeye ye-
ni bafllaman›n sonucu olarak ge-
rek planlama gerekse teslim sü-
releri olarak birçok hatalar gö-
rülür. Bu hatalar giriflimcilerin
ço¤unu kendi kaderiyle bafl bafla
b›rak›r. Ortakl›klar özellikle
yurtd›fl› insanlar›m›z›n içinde
oldu¤u kurulufllar ile giriflimci-
lik önemli mesafe al›r.

Ülkemiz için stratejik önem
tafl›yan bu teflebbüsler yurt d›-
fl›ndan önemli ölçüde tecrübe ve
sermayenin gelmesine vesile
olursa da baz› hatalar sonucu gi-
riflimcilik hareketi yine kan kay-
beder.

1960’lardan sonra bafllayan
Organize Sanayi Bölgesi hareke-
ti Bursa, Manisa, Konya, Gazian-
tep gibi yörelerde sanayinin lo-
komotif rolünü oynar.

Bir yandan Küçük Sanayi site-
leri, bir yandan da Organize Sa-
nayi Bölgeleri teflebbüs ve kuru-
lufllar› devam ederse de süreçle-
rin uzamas›, uzayan süreç için-
de flartlar›n ve de¤erlerin de¤ifl-
mesi KOB‹’lerin yer ihtiyac›n›
hep ön planda tutmaktad›r.

‹stanbul ‹kitelli, Ankara Os-
tim, Konya ve birçok flehirleri-
mizdeki organize bölgeleri fazla
say›da kooperatif gücü ile do¤-
mufl organizelere örnek gösteri-
lebilir.

‹zmir’de Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi ile, bilahare organi-
ze statüsüne kavuflan Kemalpa-
fla Organize Sanayi Bölgesi biti-
rilen iyi örneklerdir. ‹zmir ve ci-
var›nda bafllanan çok say›da de-

vam eden Organizeler giriflimci-
lerin ümidi ve beklentisi. Çevre-
mize bakt›¤›m›zda çok say›da
KOB‹’nin yer ihtiyaçlar›n›n had
safhada oldu¤unu görebiliriz.
Birçok iflletmenin yerleflim bü-
yüklü¤ü oran›nca üretimlerinin
artaca¤› kesin bir görüfltür. 

Ülkemizin bir numaral› konu-
lar›ndan birinin iflsizlik oldu¤u,
ifl ve afl›n yeni iflyeri kamudan
daha ziyade özel giriflimden
beklendi¤i günümüzde ülkemi-
zin kalk›nma hareketi olarak
gösterilebilecek çok say›da OSB
olmas›na ra¤men KOB‹ Organi-
ze’lerinin ve Küçük Sanayi Site-
lerinin planlanmas›, giriflimi ve
yap›m› stratejik planlar aras›na
al›nmal›d›r.

Organize bölgelerinin zama-
n›nda bitirilmesi için, Bölgesel
giriflimcilerin 

(KOB‹LER‹N), mahalli idare-
lerin iflbirli¤i, merkezi idarelerin
deste¤i bürokratik kanallar›n
aç›lmas›, ruhsat, imar prosedür-
lerinin kolaylaflt›r›lmas› flartt›r.

Dile¤imiz konutlarda baflla-
yan düflük faizli kredilerin sana-
yi birimlerine de uygulanarak
ço¤almas› ve da¤›n›k bir yer-
leflim halinde bulunan
KOB‹’lerimize rahatlat›c› imkân-
lar sa¤lanmas›. Zira yerleflim
alan› ile üretim kapasiteleri
kesinlikle orant›l›d›r. 

‹çinde bulundu¤umuz ça¤›n
bilgi ihtisas sektörel üretim, çev-
re, do¤ru yönetim faktörlerini
öne ç›kard›¤› kesin bir gerçektir.

Baflar›l› Organize yönetim-
lerinin ve ihtisas bölgelerinin
göz önüne al›naca¤›, ülkemiz
için büyük önem arz eden
KOB‹’lerin yerleflim imkân-
lar›n›n geniflletilmesine yönelik
giriflim ve çal›flmalara önemli öl-
çüde kolayl›k tan›naca¤› inan-
c›yla.

TTürkiye'de gerçek iflsiz say›s›-
n›n 5 milyon 108 bin, iflsizlik
oran›n›n da yüzde 18,6 oldu-

¤u belirlendi. Türkiye ‹statistik Ku-
rumu (TÜ‹K), çeflitli uluslararas›
standartlara göre yapt›¤› s›n›fla-
mada, özellikle iflsiz oldu¤u halde
ifl bulmaktan umudunu kesti¤i için
ifl aramayan, ancak ifl bulsa hemen
çal›flabilecek durumda olanlar› ifl-
gücüne ve dolay›s›yla iflsiz say›s›na
dâhil etmiyor. Bunun yan› s›ra
mevsimlik çal›flt›¤› için o mevsim-
de ifli olmayanlar da iflgücüne ve
iflsizler aras›na al›nm›yor. Eksik is-
tihdam olarak nitelendirilen, bir
iflte çok k›sa süreli çal›flan ve daha
fazla çal›flabilecek durumda olan-
larla, gerçek mesle¤inde çal›flma-

d›¤› için ifl arayanlar ise iflgücüne
dâhil edildi¤i halde iflsiz kabul
edilmiyor.

TÜ‹K'in Temmuz 2006 dönemi-
ne (haziran-temmuz-a¤ustos) ilifl-
kin hane halk› iflgücü araflt›rmas›-
n›n sonuçlar›na göre, Türkiye'de 1
milyon 895 bin kifli ifl bulmaktan
umudunu kesti¤i için iflgücüne dâ-
hil edilmiyor. Mevsimlik çal›flan-
lardan 125 bin kifli de iflgücüne ve
iflsizler aras›na al›nmad›. TÜ‹K'in
bu nedenlerle iflsiz ordusuna dâhil
etmedi¤i "iflsizlerin" say›s› 2 mil-
yon 20 bin kifliyi buluyor. Söz ko-
nusu kifliler ifl gücüne dâhil edildi-
¤inde ise Türkiye'deki toplam iflgü-
cü 25 milyon 508 bin kifliden 27
milyon 528 bin kifliye ç›k›yor.

Sokaklar iflsizlerle doluyor…

AASO Baflkan› Ça¤layan “Kobi Bankas›”
ad›yla bilinen Halk Bankas›’n›n öngö-
rülen sat›fl biçimini elefltir-

di. Baflta Merkez Bankas› olmak
üzere kimi kamu bankalar›n›n ‹s-
tanbul’a tafl›nmas› fikrini de elefl-
tiren ASO Baflkan› Ça¤layan, Es-
naf ve Sanatkârlar Derne¤i Yay›n
organ› olan Kepenk Dergisi’nde
yay›nlanan röportajda yöneltilen
bir soru üzerine flunlar› söyledi:

“…Benim özellefltirme ile ilgi-
li görüfllerimi herkes bilir. Devle-
tin hiçbir ekonomik faaliyet için-
de olmamas› gerekti¤ini her f›r-
satta söylerim. Ancak, bugün Halk Banka-
s›’n›n blok sat›laca¤› ifade ediliyor. Halk
Bankas›’n›n Atatürk taraf›ndan kurulufl ga-
yesi, esnafa ve KOB‹’lere destek vermek ve
onlar› büyük sanayici yapma durumuna ge-
tirmektir. Halk Bankas›’n›n kurulufl gayesi
budur. Halk Bankas›, kuruluflu gayesi dola-
y›s› ile esnafa ve sanayiciye bugüne kadar
çok ciddi destekler vermifl ve bu konuda bir
ihtisas bankas› olmufltur. fiimdi birdenbire
“Halk Bankas›’n› ben blok sat›yorum” der-
seniz, o zaman esnaf› ve KOB‹’leri kredi
mekanizmas› d›fl›nda b›rak›rs›n›z ve özel
bankalar›n da insaf›na b›rakm›fl oluruz. Bu-
gün bu konuda Türkiye’nin hesaplar›n› çok
iyi yapmas› laz›md›r. Bak›n, bugün banka-
lar birli¤i yönetim kurulunun 54 üyesi ulu-

sal, 8’i yabanc› banka temsilcisidir deyip
daha fazla detay›na girmeyeyim. Halk Ban-

kas› da özellefltirilsin, özellefltiril-
mesin demiyorum bu ifadelerim-
le. Ama öncelikle KOB‹’lere kredi
deste¤i yapacak bir yap›n›n önce
oluflturulmas›, altyap›n›n haz›r-
lanmas› laz›m. 
Bundan sonra, getirirsiniz Halk
Bankas›’n›, blok satmak yerine,
Vakf›lar Bankas›’nda oldu¤u gibi,
k›smen halka açars›n›z. Bir mikta-
r›n› halka satars›n›z. Banka gerek-
li ifllemlerini yapar, ondan sonra
gerekirse ileriki dönemlerde blok

da sat›l›r. fiimdi böyle bir ortamda Halk
Bankas›’n› alan biri, yerli-yabanc› kim olur-
sa olsun -ki, yerli sermayenin ben bu konu-
da Halk Bankas›’n› alabilecek güçte olmad›-
¤›n› da düflünüyorum- bunu alan bir ifllet-
me, bunu alan bir grup Türkiye’deki en bü-
yük bankac›l›k portföyüne sahip olmufl ola-
cak. Bence budaki politikan›n, buradaki
stratejinin bir daha gözden geçirilmesinde
ciddi fayda var. fiimdi bir taraftan da, eko-
nomiyle ilgili say›n bakan›m›z geçti¤imiz
günlerde ç›k›p dediler ki; “Halk Bankas›’n›,
Ziraat Bankas›’n›, hatta yetmedi, Merkez
Bankas›’n› da ‹stanbul’a tafl›yaca¤›m.” E
kardeflim, sat›yorsan o zaman ne diye tafl›-
yorsun?! B›rak alan tafl›s›n. Onun sorumlu-
lu¤unda.”

ANKARA Sanayi Odas›
Baflkan› Zafer Ça¤-
layan Halk Banka-
s›’n›n blok sat›fl›na
karfl› ç›kt›. Bu ku-
ruluflun bir KOB‹
bankas› oldu¤unu
an›msatan Ça¤la-
yan, “Halk Bankas›
sat›l›rsa KOB‹’ler
ve esnaf özel ban-
kalar›n insaf›na
terk edilir” dedi.

“Halk Bankas›
böyle sat›lmaz”

““KKaçak Ekonomisi” raporuna göre,
Türkiye ekonomisi, ülkeye hangi
yollardan girdi¤i belli olmayan ka-

çak ürünler yüzünden y›lda 20 milyar dolar
kaybediyor. Kaçakç›l›k yoluyla ülkeye giren
ürünler, Türkiye ekonomisinde vergi, istih-
dam ve gelir kayb›na yol aç›yor. 

Ankara Ticaret Odas›’n›n (ATO) haz›rlad›-
¤› “Kaçak Ekonomisi” raporuna göre, Türki-
ye ekonomisi, ülkeye hangi yollardan girdi¤i
belli olmayan kaçak ürünler yüzünden y›lda
20 milyar dolar kaybediyor. Kaçakç›l›k yo-
luyla ülkeye giren ürünler, Türkiye ekonomi-
sinde vergi, istihdam ve gelir kayb›na yol aç›-
yor. Raporda, Türkiye'nin, sigaradan içkiye,
çaydan flekere, akaryak›ttan büyükbafl ve
küçükbafl hayvana kadar tam bir “kaçak”

cenneti oldu¤u belirtildi.
Türkiye ekonomisinin kaçakç›l›k nedeniy-

le y›lda 20 milyar dolarl›k kayba u¤rad›¤›n›
söyleyen Aygün, “Gümrüklerimiz kevgire
dönmüfl durumda, delik deflik" dedi. Aygün,
kaçak mal ticaretinin devlet için vergi ve is-
tihdam, üretici için ise gelir kayb›na yol açt›-
¤›n› belirtti. Aygün, “Üretti¤imiz flekeri çay›
tüketemedi¤imiz için stoklar birikiyor, olan
üreticiye oluyor. TEKEL’in Pazar pay› düflü-
yor, olan vatandafla oluyor. Akaryak›t kaçak-
ç›l›¤›yla birileri haks›z kazançlar elde ediyor,
yorulmadan para kazan›yor, yine olan
vatandafla oluyor. Fatura iflsizlik, yoksulluk
olarak vatandafla ç›k›yor. Devlet kaçakç›l›k
nedeniyle mahrum oldu¤u vergi gelirlerinin
tahsili için vatandafla yöneliyor” dedi.

Kaçaklar önce devleti,
sonra vatandafl› vuruyor
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TTaann››mm::
Genel bir tan›m olarak tedarik zin-

ciri, girdiden ürüne ve oradan da bir
sonraki müflteriye kadar olan aflama-
lar›n tümünde katma de¤er yaratan
süreçleri gerçeklefltiren tedarikçilerin
bir zincir örne¤inde oldu¤u gibi ard›-
fl›k s›ralanmas›n› ça¤r›flt›rmaktad›r.
Ürün grubunun teknolojik gereklilik-
leri ve karmafl›kl›¤› ölçüsünde ara te-
darikçiler uzmanlaflt›¤› halkalarda
zincire dâhil olmaktad›rlar.

ÖÖrrnneekk OOllaayy::
Metal, makine imalat ve otomotiv

yan sanayi sektörünün en önemli gir-
di malzemelerinden biri olan hadde
mamulü vas›fl› çeli¤in yaflam döngü-
sünü bir örnek olay olarak ele alal›m. 

Ülkemizde üretim tekni¤i bak›m›n-
dan iki grup ana tedarikçi yap›s›ndan
söz etmek mümkündür. Bunlardan il-
ki entegre çelik tesisleri di¤eri ise ark
ocakl› tesislerdir. Ere¤li, Karabük ve
‹skenderun’ da mevcut olan entegre
tesislerimizin kurulum maliyetleri
son derece yüksektir. Ancak, kütle
üretimi yap›labilmesi avantaj›n› kulla-
narak sürekli teknolojik iyilefltirme-
lerle desteklendi¤i ve profesyonel üre-
tim yönetimi teknikleri ile iflletildi¤i
takdirde iflletme, bak›m ve birim mali-
yetler katlan›labilir düzeylere çekile-
bilmektedir. Yass› ürün y›ll›k iç talep
potansiyelinin tüm kapasitesine ra¤-
men ancak belirli bir oran›n› karfl›la-
yabilen ERDEMIR, bu kulvarda soluk-
suz kalmadan koflabilmekte ve yat›-
r›mlar›n› kendi olanaklar› ile sürdüre-
bilmektedir. Di¤er taraftan 80’ li y›l-
larla birlikte ilk yat›r›m maliyeti en-
tegre tesislere göre oldukça düflük
olan elektrik ark ocakl› (EAO) tesisler
bu yap›lar›ndan dolay› özel sektörün
de ilgisini çekmifl ve 2000’ li y›llarda
15’ in üzerinde tamam› özel teflebbü-
se ait ark ocakl› tesis ile 20 milyon ton
ham çelik rekoltesi afl›lm›flt›r. Bu ya-
k›n sanayi tarihimizde esas dikkat çe-
kici olan nokta, yaklafl›k 20 milyon
ton ham çelik üretim kapasitesinin
ancak 5 milyon tonu yass› ürün ve yi-
ne ancak 1 milyon tonu vas›fl› çelik
üretimine ayr›lm›flt›r. Di¤er bir deyiflle
üretim kapasitemizin yaklafl›k %70’ i,
vas›fs›z veya inflaat çeli¤i olarak da
adland›r›lan ve uluslar aras› arenada
kütle üretimleri ile kar marj›n›n dü-
flük ancak rekabetin en yo¤un oldu¤u
ürün grubuna tabidir. Vas›fl› çelik
üretiminde özellikle östenitik paslan-

maz, ›slah, sementasyon, tak›m, rul-
man ve yay çeliklerinin üretiminde
yo¤un olarak ihtiyaç duyulan Ferro
Alafl›m malzemelerinin Çin ve Avrupa
metal borsalar›n›n güdümünde ifllem
görmesi ve ayr›ca HMS (Heavy Mel-
ting Scrap) ve k›y›lm›fl (shraded) hur-
da temininde yaflanan darbo¤azlar
global tedarik zincirinde bask›n fak-
törlerdir. Bu arada EAO baz›nda zaten
tonaj ve trafo gücü optimizasyonunda
s›k›nt›lar› olan iflleticilerin, bir de hur-
dan›n fiziksel ve kimyasal kompozis-
yonundan kaynakl› verimsizlikleri
ürün fiyatlar›na yans›maktad›r. Ark
ocakl› çelik üretiminde en önemli iki
maliyet unsuru ton bafl›na hurda + al-
yaj fiyat› ve ton bafl›na harcanan Kwh
elektrik enerjisidir.

‹flte tam bu noktada tedarik zinciri
ifllemeye bafllamaktad›r. 1999 y›l›nda
4 ay kadar kald›¤›m Japonya’ da Aichi
bölgesindeki Toyohashi kentinde ku-
rulu TOYOTA Otomobil fabrikas›
(TOYOTA MOTOR CORPORATION)
ve ülke çap›nda oluflturduklar› teda-
rik zincirine yönelik edindi¤im dene-
yimlerimi sizlerle paylaflmak isterim.
Kanunlar kapsam›nda 5 yafl›n› aflan
binek araçlar›n vergilerinin ve bak›m
masraflar›n›n yüksek oluflu, tüketici-
leri araçlar›n› yenilemeye yöneltmek-
tedir. Halen binilebilir durumda olan
araçlar›n bile yine TOYOTA’ n›n da
flirket orta¤› oldu¤u hurda iflleme te-
sislerinde preslenmesi, k›y›lmas› ve
ay›klanmas› sonras›nda yine orta¤› ol-
du¤u çelik fabrikalar›nda özellikle sac
kaporta ve mekanik aksamlar›n üreti-
minde bu yüksek kalitedeki hurdala-
r›n sübvanse edilmifl maliyetlerle be-
lirli oranlarda kullan›lmas› gerçeklefl-
mektedir. Özellikle de vas›fl› yass› ve-
ya çubuk çelik ürünlerin yan sanayiye
bu kanallardan aktar›lmas›, yan sana-
yi ile ortak AR-GE, mühendislik çal›fl-
malar› ile kalite maliyetlerinin düflü-
rülmesi, zincirin devam eden halkala-

r›n› bize tarif etmektedir. Ana sanayi
olarak, “piyasadaki yan sanayi firma-
lar›n› tokuflturarak sa¤lam yumurta-
lar› seçmekten ziyade” uzun soluklu
çal›flabilece¤i yan sanayi firmalar›n›
belirleyerek onlara bir anlamda yat›-
r›m yapmaktad›r. Ana sanayi olman›n
gücünü mühendislik ve AR-GE deste-
¤i, kalite iyilefltirme, tedarik süreçle-
rini k›saltma ve sonuçta maliyetleri
düflürme yönünde kullanmakta ve
karfl›l›kl› -ikili yönde- kazanmaktad›r-
lar. Ayr›ca, kendi üretim hatt›nda art
arda 3 araçtan fazla ayn› modeli üret-
meyecek flekilde dünya çap›nda aka-
demik olarak da inceleme konusu
olan esnek bant üretim model ve yön-
temleri ile son kullan›c›ya ulaflan yük-
sek kalitedeki araçlar›n fiyat› flafl›rt›c›
ölçüde ucuzlamaktad›r. Bu durumda
arac› 5 yafl›na gelen sürücü fazla te-
reddüt etmeden arac›n› yine yerli bir
araç ile yenileyebilecek pazar koflulla-
r›n› bulabilmektedir. Böylelikle teda-
rik zinciri daha do¤rusu döngüsü ta-
mamlanmaktad›r.

ÜÜllkkeemmiizzddee DDuurruumm::
Otomotiv ve makine imalat sektö-

rünün ülkemizdeki profili bu perspek-
tifte de¤erlendirildi¤inde çarp›c› f›r-
satlar ve tehditler aç›kça görülmekte-
dir. Otomotiv sektörünün global ak-
törlerinin dahi zor bir dönem geçirdi-
¤i, arka arkaya flirket evliliklerinin
gerçekleflti¤i bu süreçte pazar ve tek-
noloji yat›r›mlar› ile ülkemizde “mon-
taj fabrikalar›” kuran dünya markalar›
bu yönde önemli bir misyona sahiptir-
ler. Uluslar aras› serbest piyasa koflul-
lar›nda yerlilefltirilmifl parça kullan-
maya özendirilmeleri ve bu yönde
oluflturulabilecek rekabet edebilir KO-
B‹ tedarik havuzlar›n›n gerek ilgili
ana sanayi firmalar› gerekse ülkemiz
sanayi politikalar› kapsam›nda des-
teklenmesini stratejik birinci ad›m
olarak görmemiz gerekiyor. 

OECD standartlar›nda 250 çal›flana

kadar KOB‹ statüsünde de¤erlendiri-
len yan sanayi firmalar›m›z için kendi
konumlar›n› ve hedeflerini belirleme-
leri kaç›n›lmazd›r. Örne¤in motor
üreticisi bir firma, ana sanayinin bi-
rinci kademe tedarikçisi olurken, mo-
tor aksam› için piston, silindir, biyel
kolu vb. parça veya montajl› parça
üreticileri ikinci kademe tedarikçi, bu
ifllenmifl parçalar için döküm, dövme
gibi taslak parça üreticileri üçüncü
kademe tedarikçi, demir-çelik üretici-
leri dördüncü kademe tedarikçi ola-
rak gruplanabilir. Bu kapsamda teda-
rik zincirinin hangi halkas›nda oluna-
ca¤› ve bunun gereklilikleri (ISO
9000, QS 9000, TS 16949, özel norm-
lar, vb.) çok iyi analiz edilmelidir. 

F›rsatlar, a¤›rl›kl› olarak bu halka-
larda “onayl› tedarikçi” s›fat› ile üçün-
cü halkadan ikinciye ve birinciye do¤-
ru ilerleme yönünde edinilen yerlilefl-
tirilmifl teknolojik bilgi birikimidir.
KOB‹’ ler k›s›tl› imkânlar›n› bu yönde-
ki stratejilerle çok dikkatli tüketmeli-
dirler. Tehditler ise, küreselleflen pa-
zarda büyük adetli seri imalat parça-
lar›n özellikle Asya ülkelerinde yapt›-
r›l›rken daha teknolojik veya katma
de¤erli özel imalatlar›n Avrupa ve
ABD’ de yapt›r›l›yor olmas› sürecinde
ülkemizdeki yan sanayi iflletmelerinin
sektör veya ürün gruplar› baz›nda za-
man›nda örgütlü bir kümelenme ger-
çeklefltirememesi olarak de¤erlendiri-
lebilir. Son yirmi y›l süresince ülkemiz
için tercih etti¤imiz serbest rekabete
dayal› ekonomik kalk›nma modeli
bünyesinde teknolojik kapasite, kalite
ve maliyet olumsuzluklar› ile bu çem-
berin d›fl›nda kald›¤›m›z takdirde pi-
yasada tutunabilme imkanlar›m›z dö-
nemsel flanslara kalm›fl olacakt›r.

SSoonnuuçç::
Metal yan sanayi sektöründeki KO-

B‹’ ler mevcut insan kaynaklar›, maki-
ne park›, know-how ve malzeme te-
min k›s›tlar›n› dikkate alarak sektör-
deki belirli bir ürün grubu kapsam›n-
da tedarik zincirine bir yerden halka
olarak eklenmeli ancak, ana sanayi
karfl›s›nda onlarla iflbirli¤i, ortak AR-
GE ve vizyon çal›flmalar›ndan yoksun
kalarak kendini gelifltiremeyen, sade-
ce ucuz ve kaliteli iflçili¤i ile zincire
ba¤l› bir pranga mahkûmu da olma-
mal›d›rlar…

Mustafa SALMAN

KKOOBBII MMeettaall SSeekkttöörr UUzzmmaann›› 
www.mustafasalman.com/tr  - info@mustafasalman.com

Tedarik zinciri mi?
Tedarikçi prangas› m›?

n MMÜÜSS‹‹AADD–– ‹‹ssttaannbbuull 2233––2288 KKaass››mm::
‹lk düzenlendi¤inde rekor ziyaretçi sa-

y›s› ile gerçekleflen MÜS‹AD Uluslararas›
Fuar›’n›n ikincisi 23-26 Kas›m 2006 tarih-
lerinde CNR Expo Center Fuar Mer-
kezi’nde yap›lacak. Fuar›, 2500 MÜS‹AD
üyesi ile 60 ayr› ül-
keden 1500 yabanc›
sanayici-ifladam›,
konuk Baflbakanlar ve
Bakanlarla birlikte
yaklafl›k 170 bin
kiflinin ziyaret etmesi
bekleniyor. Ostim’in
stantla kat›laca¤›
MÜS‹AD Fuar›’nda
bölgede bulunan
KOB‹’lerimizin
tan›t›m› yap›lacak ve
sanayicilerimizin fuar›
gezebilmesi için otobüs organizasyonu
düzenlenecek. Otobüs organizasyonuna
kat›lmak isteyen sanayicilerimiz fuar ve

organizasyon birimimizden bilgi alabilir-
ler.
DDeesstteekklleeyyeenn 
KKuurruulluuflflllaarr::   
‹KT-‹slam Konferans›
Teflkilat›
‹KB-‹slam Kalk›nma
Bankas›
DTM-Baflbakanl›k D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤›
KOSGEB-Küçük ve Or-
ta Ölçekli Sanayi
Gelifltirme ve Destek-
leme ‹daresi
‹TO-‹stanbul Ticaret

Odas›
‹BB-‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
THY-Türk Hava Yollar›

n PPLLAASSTTEEUURRAASSIIAA 22000066::
TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.fi.

taraf›ndan 29 Kas›m-3Aral›k 2006 tarih-
leri aras›nda Tüyap Fuar Ve Kongre Mer-

kezi - Beylikdüzü’nde düzenlenecek olan
PLAST EURASIA ‹STANBUL 2006,16.
Uluslararas› ‹stanbul Plastik Endüstrisi
Fuar›’na Ostim Organize Sanayi Bölge
Müdürlü¤ü de bölge firmalar› ile bu fuara
kat›lacak.

Fuarda; Is› ve kontrol cihazlar›, kim-
yasal ve hammaddeler, makine yan ve ara
sanayi, plastik makinesi ve kal›p sek-
töründe faaliyet gösteren firmalar›m›z
yer alacakt›r. Kat›lmak isteyen fir-
malar›m›z; almak istedikleri kadar met-
rajlar› ile birlikte afla¤›da belirtilen
telefona bilgi vermeleri rica olunur.
Fuarda bölgede bulunan KOB‹’lerimizin
tan›t›m› yap›lacak ve sanayicilerimizin
fuar› gezebilmesi için otobüs organizas-
yonu düzenlenecektir. Otobüs organizas-
yonuna kat›lmak isteyen sanayicilerimiz
fuar ve organizasyon birimimizden bilgi
alabilirler. 

TTeell:: 00 331122 338855 7744 8844 
ddeerryyaa@@oossttiimm..ccoomm..ttrr

Ostim’in fuar ajandas›
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MM illi Prodüktivite
Merkezi (MPM) iflçi, ifl-
veren, iflkad›n› ve ifla-

damlar› ödüllendirdi. Ödüller,
Ankara’da Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coflkun ile TOBB
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu’nun da kat›ld›klar› törenle
verildi.

Milli Prodüktivite Merkezi
1988 y›l›ndan bu yana her y›l 6
iflçiyi verimlili¤e yönelik katk›-
lar›ndan dolay› “Y›l›n ‹flçisi”
seçmekte ve bu iflçilere gerekli
araflt›rma ve çal›flma olanakla-
r›n› sa¤layan yöneticileri de
“Y›l›n ‹flvereni” olarak belirli-
yor. Bununla birlikte her y›l,
geride b›rak›lan y›l içerisinde
gerçeklefltirilen verimlili¤i art›-
r›c› etkinlikler, ulusal ekonomi-
ye katk› ve verimlilik konusuna
duyulan ilgi ile bu konuda gös-
terdikleri çaba ve MPM ile yap-
t›klar› iflbirli¤i dolay›s›yla “Y›l›n
‹flkad›nlar› ve ‹fladamlar›” da
seçiliyor. Ülkemizde verimlilik
bilincini benimsetmek ve çeflitli
alanlarda çeflitli alanlarda ve-
rimlilik art›fl›na katk› sa¤layan
kifli ve kurulufllar› ödüllendire-
rek kamuoyuna tan›tmay›
amaçlayan MPM ödüller‹ bu y›l
da 6 iflçi, 6 iflveren ve 1 iflkad›n›
ve 4 ifladam›na verildi. 

YÝlÝn ÜßkadÝnÝ 
ve ÜßadamlarÝ
n fiafak Çivici Sefes Ltd. fiti.

Genel Müdür Yard›mc›s› 
n Prof. Dr. Tahsin Kesici

Tobb Ekonomi Ve Ticaret Üni-
versitesi Rektörü 

n Mustafa Boydak Boydak
Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan Vekili 

n Abdulkadir Konuko¤lu
Sanko Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› 

n Prof.Dr. Niyazi Tar›mer
Tar›mer Zirai ‹flletmesi Yöneti-
cisi 

YÝlÝn Üß�ileri: 
Kutlay Ayd›n, Demir Çubuk,

Serdar Özer, Ersun Ifl›k, Harun
Bektafl, Recep Eliçora, fiinasi
Çak›r.

YÝlÝn Üßverenleri 
ve KurulußlarÝ:
n Kr.Plt.Kd. Albay Hakan

Ç›nar 5. Ana Bak›m Merkezi
Komutanl›¤› / Ankara 

n Anadolu Cam Sanayi / ‹s-
tanbul 

n Haludun Niksarl›o¤lu Nuh
Çimento Sanayi A.fi. / Kocaeli 

n Koray Özerk Ford Otomo-
tiv Sanayi A.fi. / Kocaeli 

n ‹. Tanju Ünver Türkiye Tafl
Kömürü Genel Müdürlü¤ü /
Zonguldak 

n Ord. Kd. Albay Ömer
Türk 6. Bak›m Merkezi Komu-
tanl›¤› / Bal›kesir 

YILIN ÜÞ ADAMI
PPrrooff.. DDrr.. TTaahhssiinn KKEESS‹‹CC‹‹
TTOOBBBB EETTÜÜ RReekkttöörrüü
1938 Ermenek do¤umlu

olan Prof. Dr. Tahsin Kesici,
1960 y›l›nda Ankara Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesinden me-
zun oldu. 1960-1961 y›llar› ara-
s›nda 8 ay süresince ‹talya’da
alan› ile ilgili araflt›rmalar ya-
pan Prof. Dr. Kesici; Milano
Üniversitesi’nde mezuniyet
sonras› mesleki kurslara kat›l-
d›. 1961 y›l› Haziran ay›nda
Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi, Zootekni Bölümü’nde
asistan olarak görev alan Kesi-
ci, 1964 y›l›nda doktoras›n› ta-
mamlad› ve 1967 y›l›nda yine
Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi bünyesinde kurulan Ge-

netik ve ‹statistik kürsüsünde
göreve bafllad›. 1971 y›l›nda
Doçent olan Kesici, 1972-1982
y›llar› aras›nda Genetik ve ‹sta-
tistik Kürsüsü Baflkanl›¤› göre-
vinde bulundu. 1979 y›l›nda
Profesör unvan›n› alan Tahsin
Kesici, sonraki y›llarda, Biyo-
metri-Genetik Anabilim Dal›
olarak yeniden yap›land›r›lan
ve adland›r›lan bu birimin bafl-
kanl›¤›n› 1999'a kadar sürdür-
dü.  1980-1984 y›llar› aras›nda
Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Dekan Yard›mc›l›¤›,
1984-1987 y›llar› aras›nda Zi-
raat Fakültesi Dekanl›¤›, ve
1987-1992 y›llar› aras›nda An-
kara Üniversitesi Rektör Yar-
d›mc›l›¤› görevlerini üstlenen
Prof. Dr. Tahsin Kesici, 1993-
2002 y›llar› aras›nda Ankara
Üniversitesi Yönetim Kurulu
Üyeli¤i, Enformatik Enstitüsü
Kurucu Baflkanl›¤› ve Yabanc›
Diller Yüksek Okulu Müdürlü-
¤ü görevlerini yürüttü. Tem-
muz 2002 tarihinde Yüksek
Ö¤retim Kurulu Üyeli¤ine ve
Eylül 2004’te TOBB Ekonomi
ve Ticaret Üniversitesi Rektör-
lü¤ü’ne atanan Prof. Dr. Tahsin
Kesici, Almanca, ‹talyanca,
Frans›zca ve ‹ngilizce bilmekte-
dir. Prof. Dr. Tahsin Kesici, Milli

Prodüktivite Merkezi taraf›n-
dan çok k›sa süre kurulan bir
üniversite olmas›na ra¤men,
TOBB Ekonomi ve Ticaret Üni-
versitesi’nin yo¤un talep gören
bir e¤itim iflletmesi haline geti-
rilmesinde ve özellikle de ülke-
miz için ihtiyaç duyulan uygu-
lamal› e¤itimi sistemli biçimde
bafllatm›fl olmalar›ndan dolay›
“Y›l›n ‹fladam›” seçilmifltir. 

YILIN ÜÞ KADINI
ÞAFAK ‚ÜVÜCÜ
SSEEFFEESS LLTTDD.. fifiTT‹‹.. 
GGeenneell MMüüddüürr YYaarrdd››mmcc››ss››
1964 y›l›nda Almanya-Stutt-

gart’da do¤an fiafak Çivici,
1983 y›l›nda Goethe-Gymnasi-
um Ludwigsburg Lisesi’nden
mezun olmufltur. 1990 y›l›na
kadar Almanya’da tercüman
olarak çal›flt›ktan sonra, ABD
menfleli General Dynamics flir-
keti ad›na Kayseri’deki 2. Hava
‹kmal Bak›m Merkezi Komu-
tanl›¤› irtibat ofisinde idari
müdürlük görevini yürütmüfl-
tür. 1992-2001 y›llar› aras›nda
yine 2. Hava ‹kmal Bak›m Mer-
kezi Komutanl›¤› irtibat ofisin-
de idari müdürlük görevini bu
kez ABD’li Sargent Fletcher flir-
keti ad›na yürütmüfltür. 1997
y›l›nda efli Em. Yb. Uçak Yük-
sek Mühendisi ‹brahim Çivici

ile, Türk el hal›s› ve kilimleri-
nin ticaretini yapmak amac›yla
SEFES fiirketini kurmufllard›r.
2003 y›l›nda ise SEFES Mobil-
ya ve Ev Donan›mlar› Sanayi ve
Ticaret Limited fiirketi’ni kura-
rak ‹talya’ya sandalye ve Al-
manya’ya karyola ihraç etmeye
bafllam›fllard›r. fiafak Çivici, flu
anda 5 ülkeye ihracat yapmak-
ta olan SEFES Limited fiirketi
yöneticili¤inin yan› s›ra Kayseri
Ticaret Odas› disiplin kurulu
üyeli¤ini de sürdürmektedir. 

fiafak Çivici, Milli Prodükti-
vite Merkezi taraf›ndan mobil-
ya ve ev donan›mlar› sektörle-
rinde, üretim ve ihracattaki
yüksek performans› nedeniyle
“Y›l›n ‹fl Kad›n›” seçilmifltir. 

YILIN ÜÞ‚ÜSÜ
RReecceepp EElliiççoorraa::
n Zonguldak Türkiye Tafl-

kömürü Genel Müdürlü¤ü Ma-
den Makineleri Fabrika iflletme
Müdürlü¤ü’nde Talafll› ‹malat
Atölyeleri Freze bölümünde Ta-
lafll› ‹malat ‹flçisi olarak hizmet
veren Recep Eliçora 37 yafl›nda
ve ortaokul mezunu olup ifllet-
mede 21 y›ld›r çal›flmaktad›r.

n Recep Eliçora’n›n gelifltir-
di¤i aparat ile jakbitler tek tek
planya ve frezede ifllenirken ar-
t›k ayn› zamanda 12 adet freze-
de ifllenmektedir. Jakbitler kö-
mür delme makinelerinde he-
lezon burgular›n uçlar›na tak›-
larak; yer alt›nda, madenlerde
kömürün sert oldu¤u yerlerde
dinamitten faydalanmak ve di-
namiti yerlefltirmek gayesi ile
delik açmak vb., yer üstünde
makine ile delik delme (yuva
açma) amac› ile kullan›lmakta-
d›rlar. 

Gelifltirilen aparatla planya
ifllemi kalkm›fl; ba¤lama, ayar
ve iflleme zamanlar›nda %51,3
verimlilik sa¤lanm›flt›r. 2005
y›l› içinde Maliyet yönünden
110 / 12 Adet x 3.08 saat x
20,00 YTL / saat = 5.647,00
YTL, sat›fl yönünden ise
4.574,00 YTL kazanç sa¤lan-
m›flt›r. Kaynak tasarrufu, ba¤-
lama, ayar, sökme ve iflleme
kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r. ‹fllem za-
man› ve maliyet azalm›flt›r.

MPM �d�lleri sahiplerini buldu

GG
ünümüzde iflletmelerin en çok
üzerinde durdu¤u konular›n
bafl›nda müflteri

memnuniyetinin geldi¤ini söyleyip
duruyoruz. Büyük iflletmelerden
KOB‹’lere kadar tüm iflyerlerinde
müflteri odakl› yaklafl›mlar, üretim
ve pazarlama süreçlerini
etkilemektedir. Son y›llarda
ekonomik koflullar ve artan rekabet
ortam›, tüm iflletmeleri kendilerini
gelifltirmeye ve müflterilerine özen
göstermeye yöneltmektedir. Bunun
bir sonucu olarak, müflteri
memnuniyeti kavram› daha s›k
gündeme gelmektedir.

Aköz müflterinin ne istedi¤ini bir
hikâyeyle flöyle ifade etmektedir:

K›demli doktor, tecrübesiz

doktora soruyor: ”Bana verdi¤in bu
bilgileri hemflireden mi ald›n, yoksa
bizzat hastay› uyand›rd›n m›?”

Tecrübesiz Doktor Zafer, “hasta
tatl› tatl›, gayet huzurlu bir biçimde
uyuyordu, bu yüzden
uyand›rmad›m” diyor.

Bak›n bunun üzerine k›demli
Doktor Emir neler diyor: “Allah’›n›
seversen Zafer, hastalar›

uyand›rman gerekir, biliyorum
sabah›n erken bir saati ama buras›
Hilton Oteli de¤il, her sabah
durumlar›n›n ne oldu¤unu bilmek
zorunday›z, evlerinde istedikleri
gibi uyuyabilirler. Hastalar “gece
boyunca uyan›kt›k, kimse zahmet
edip bizlere bakmaya gelmedi” diye
m›z›ldan›rlar. Hastalar horul horul
uyurken kap›dan bak›p el sallad›m,

diyerek kimseyi memnun
edemezsin.”

fiahane bir anekdot de¤il mi?
Sadece bir doktorun iflini nas›l titiz
bir biçimde yapmas› gerekti¤ini
anlatm›yor. Ayn› zamanda hasta
psikolojisi hakk›nda da önemli
ipuçlar› veriyor: Hasta
m›nc›klanmak ister!
Uyand›rmazsan, m›nc›klamazsan,
oras›n› buras›n› yoklamazsan ilgi
görmedi¤ini san›r. Durumu iyi de
olsa bunu yapmal›s›n ki bak›ld›¤›na
inans›n. K›ssadan hisse; bugün
müflterilerin isteklerine ve
ihtiyaçlar›na duyarl› olan ve
müflteriye verdi¤i de¤eri
gösterebilen iflletmeler ayakta
kalabilmektedir.

AygŸl Ayta�

Müflteri m›nc›klanmak ister

OSB Müflteri ‹liflkileri Koordinatörü
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TTürkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i
Baflkan› Rifat Hi-

sarc›kl›o¤lu, Türki-
ye'nin güçlü bir eko-
nomi ve genç e¤itimli
iflgücüyle ayakta du-
rup haketti¤i yere ula-
flabilece¤ini bildirdi.

Hisarc›kl›o¤lu, 29
Ekim Cumhuriyet
Bayram› nedeniyle ya-
y›mlad›¤› mesaj›nda,
yar›nlar›n sorumlulu-
¤unu üstlenebilecek
ve karfl›lar›na ç›kabi-
lecek her türlü soru-
nun üstesinden gele-
bilecek ölçüde nitelik-
li, bilgili ve ideal sahi-
bi insanlar›n Türki-
ye'nin ayd›nl›k gelece-
¤i için üzerine düflen görevi yap›p
vatan›n sahipsiz olmad›¤›n› gös-
terme görevi bulundu¤unu bildir-
di. Hisarc›kl›o¤lu, "Bugün her
günkünden daha çok birlik ve be-
raberli¤e, birbirimizi sevmeye ih-
tiyac›m›z var. Her günkünden da-
ha fazla üretmek, kazanmak ve
paylaflmak zorunday›z.Her gün-
künden daha çok zenginleflmek
ve geliflmek zorunday›z" dedi.

Atatürk'ün “muas›r medeniyet-
ler seviyesine” ulaflmay› amaçlar-
ken, ça¤dafllaflmay› ve tüm ku-
rum ve kurallarla birlikte bir zih-
niyet devrimi gerçeklefltirmeyi

hedefledi¤ini vurgulayan Hisar-
c›kl›o¤lu, "O, çizdi¤i ayd›nl›k yol-
da fertlerin bütün varl›klar›yla
yurdun ve milletinin hizmetinde
bulunmay›, refah›, mutlulu¤u ya-
kalayabilme fluur ve inanc›n› ver-
mifl, insani de¤erleri yitirmeden
flerefle yaflayabilmeyi ö¤retmifl-
tir" dedi. 

Hisarc›kl›o¤lu, Cumhuriyetle
bafllayan çizgiyi gelecek kuflakla-
ra Cumhuriyet arma¤an› olarak
sunman›n birincil görevleri bu-
lundu¤unu ifade ederek,
TOBB’nin tüm üyelerinin bu
görevin sorumluluk bilincinde ol-
duklar›n› vurgulad›.

Yüzüncü Y›l Çarfl›s›
küçültülecek 

AAnkara Büyükflehir Be-
lediyesi Baflkan› Melih
Gökçek, Yüzüncü Y›l

Çarfl›s›’n›n y›k›larak yerine
küçük bir çarfl› yap›laca¤›-
n›, Ulus çarfl›s›n›n ise otel
olaca¤›n› bildirdi. 

Gökçek, Hac› Bayram
Projesi’nin bitti¤ini ifade
ederken, “Ulus biraz uzun
sürer ama önümüzdeki y›l
Hac› Bayram k›sm›n› bitire-
biliriz. Kalenin içini de bi-
tirmesek bile yar›lar›z” de-
di.

Gökçek, Ulus Tarihi Kent

Merkezi Projesi’nde mimar-
lar›n teklifi ile yeni konula-
r›n tart›fl›ld›¤›na iflaret ede-
rek, Yüzüncü Y›l Çarfl›s›’n›n
y›k›larak yerine küçük bir
çarfl› yap›laca¤›n›, ‹l Genel
Meclis binas› yerine daha
güzel bir yer yapacaklar›n›
söyledi. Ulus çarfl›s›n›n ka-
laca¤›n› ama otel olaca¤›n›
kaydeden Melih Gökçek,
di¤er yerlerin de y›k›laca¤›-
n› belirtti.

Ankamall karfl›s›ndaki
alana yeni bir çarfl› yapa-
caklar›n› anlatan Gökçek,

“Projeyi bitirdik. fiu an iha-
le aflamas› için proje çizimi-
ne gidildi. 2 bin 400 tane
dükkân yap›yoruz. ‹stan-
bul’daki kapal› çarfl› gibi
olacak. Buradaki amac›m›z
bir soka¤a giriyorsun ayak-
kab›c›lar, bir sokak telefon-
cular, bir sokak radyocular
yan› k›s›m k›s›m olacak. 

Bol miktarda sokak var.
Yanl›fl hat›rlam›yorsam 66
tane sokak var. O sokaklar-
da 24 metrekarelik dük-
kânlar olacak” diye konufl-
tu.

ANKARA Büyükflehir Belediyesi Baflkan› Melih Gökçek, Yüzüncü Y›l Çarfl›-
s›’n›n y›k›larak yerine küçük bir çarfl› yap›laca¤›n›, Ulus çarfl›s›n›n ise otel
olaca¤›n› bildirdi.

Güçlü ekonomiyle
hak etti¤imiz yere
varabiliriz
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin güçlü

bir ekonomi ve genç e¤itimli iflgücüyle ayakta du-
rup hak etti¤i yere ulaflabilece¤ini bildirdi.

KKOB‹’lerin mesleki konulardaki bilgi kayna¤›
ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla F‹NANSBANK
taraf›ndan haz›rlanan kkoobbiiffiinnaannss..ccoomm..ttrr,

ANASAYFA tasar›m›n› de¤ifltirmenin yan› s›ra yeni
fonksiyonlar› ile hizmet kapsam›n› geniflletti. Ocak
2005’ten bu yana yay›n hayat›n› sürdüren
www.kobifinans.com.tr’nin ana sayfa tasar›m›nda
yap›lan de¤iflikliklerle KOB‹’ler daha çok bilgiye,
daha h›zl› ulaflabilirken, fonksiyonlardan kolayl›k-
la yararlanabiliyorlar. KOB‹F‹NANS üyeleri, ilan
panosu bölümünde ücretsiz ilanlar›n› yay›nlamak-
tan, e¤itim baflvurusu yapmaya dek birçok yeni
avantaja sahip, etkileflimli yap›s›na eklenen yeni
bölüm ve uygulamalar Kobi’lerin olas› tüm ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamaya yönelik Kobi’lerin projelerine
fon bulabilmeleri için bilgi edinebilecekleri KOB‹
DESTEK arama motoru; iflletmelerin eleman, ikin-
ci el al›m sat›m, iflbirli¤i ve benzeri konulardaki
ilanlar›n› yay›nlayabildikleri ‹lan Panosu, Kobi’lere
yönelik e¤itimlerin duyuruldu¤u E¤itim Merkezi,
Kobi’lerin ifl hayat›nda faydal› olabilecek dokü-
manlara yer verilen Kullan›fll› Dokümanlar ve üye-
lerin kiflisel uygulamalar›n› yönetece¤i kifliye özel
hesab›n›z modülü hayata geçirilen yenilikler
aras›nda. Sektörler bölümünde 20’yi aflan sektör,
d›fl pazarlar bölümünde 30’a yak›n ülke ve biliflim
merkezi bölümünde 20 farkl› konu bafll›¤›nda
içerik bulunuyor. 

Kobifinans Com,
kapsam›n› geniflletti
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MM
üflteri Kazanma, müflteri elde
etme plan›n›z›n anahtar par-
ças›d›r. Peki, siz Müflteri Ka-

zanmay› sa¤layan ya da sona erdiren
basit s›rlar› biliyor musunuz?

S›rlara geçmeden hemen önce kü-
çük bir hat›rlatma: Bu köfledeki ma-
kalelerimi takip ediyorsan›z bizim ar-
t›k Özgür Kaflifler’de “Sat›fl” yerine
onun daha kal›c› versiyonu olan
“Müflteri Kazanma” kelimesini tercih
etti¤imizi ö¤renmiflsinizdir. “Müflteri
Yaratma” derken ise, nitelikli müflteri
adaylar›n›n firman›zla temas etmele-
rini sa¤lamak için yap›lacaklar› kas-
tediyoruz. Müflteri Yaratman›n bitti¤i
yerde, yani bir müflteri aday› sizinle
temas etti¤i anda Müflteri Kazanma
bafllar, yani ilgili kifliyi müflteriye dö-
nüfltürmek için yap›lacaklar. 

fifiiimmddii ss››rrllaarr::
11.. BBaassiitt SS››rr:: ‹‹ddeeaall MMüüflfltteerriinniizz
‹flletmenizin ‹deal bir Müflterisi

var. Kim oldu¤unu biliyor musunuz?
E¤er bilmiyorsan›z, bulmaya ihtiyac›-
n›z var. Müflteri Kazanma’da birinci
basit s›r en olas› müflterinin anlafl›l-
mas›d›r. Sizin ‹deal Müflteriniz nas›l
gözüküyor? Onlar›n demografik ya-
p›s›n›n aç›k bir resmini ç›karmal›s›-
n›z. Demografik yap› derken onlar›n
gelirleri, nerede yaflad›klar›, fiziksel
özellikleri, yaflam stilleri vb bahsedi-
yoruz. Bir kere Merkezi Demografik
Model’iniz olursa ‹deal Müflterinizi
tan›mlamada ikinci yar›y›ldas›n›z de-
mektir. Ama hala MPM’i ya da baflka
bir deyiflle Merkezi Psikografik Mo-
del’i bilmeye ihtiyac›n›z var. Psikog-
rafik Model, onlar›n davran›fllar›n›,
sevdikleri ve sevmedikleri fleyleri ve
sat›n alma kararlar›n› etkileyen di¤er
bütün faktörleri tan›mlar. Birlikte
kombine edildi¤inde, MDM ve MPM

size Müflteri Kazanma’n›n ilk basit
s›rr›nda baflar› getirir.

22..BBaassiitt SS››rr:: SSaatt››flfl SSiisstteemmiinniizz
‹flletmenizin sat›fllar› yapmak ve

izlemek için sistematik bir tutumu
var m›? Bir sistem yaratman›n ve sür-
dürmenin anahtar› sürekli yinelene-
bilen bir sistem olmas›d›r. Sat›fl pro-
sesi o kadar sistematik olabilir ki,
otomat gibi gözükebilir... paray› içine
atars›n›z, dü¤meye basars›n›z ve d›-
flar› bir cola verir. Sat›fl sistemi de
böyle olmal›d›r... Aktiviteyi içine
atars›n›z, mesaj›n›z karfl›dan gelir ve
sat›fl olur.

Fakat do¤ru bir noktadan baflla-
mal›s›n›z!

Herkes sat›fl sistemini bilmek ister.
Herkes sat›fl mesaj›n›z› bilmek ister.
Herkes sizin iflletmenizi rakipleriniz-
den ay›ran fark›n ne oldu¤unu bil-
mek ister. Ve bu arada – Herkes Sa-
tar... resepsiyonistten tezgahtara, ifl-
letmenin her kesiminde. Çal›flanlar›-
n›zdan biri telefonda bir sat›c›yla ve-
ya muhtemel bir müflteriyle her ko-
nufltu¤unda, o kifli firman›z›n sat›fl
gücü olur. Bizim t›pk› E-Myth Ustal›k
Kazanma Program›’nda da belirtti¤i-
miz gibi, iflletmeniz sizin yans›man›z-

d›r, çal›flanlar›n›z da iflletmenizin ve
sat›fl sisteminizin yans›mas›d›r.

Sat›fl mesaj›n›z, MDM ve MPM’den
do¤ru geliflmeli, e¤er bunu 1.Basit
S›rda kuramazsan›z, oraya geri dö-
nün ve bunu yap›n, çünkü 2. Basit
S›rr› o olmadan yapamazs›n›z! 

33..BBaassiitt SS››rr:: UUyygguullaammaa AAdd››mmllaarr››nn››zz
Sat›fl Sisteminizin uygulama ad›m-

lar› kuruldu mu? Uygulama Ad›mlar›
kilometre tafllar›d›r, basamaklard›r,
sat›fl›n anahtar evresidir. Uygulama
Ad›mlar› baflar›ya giden yolda kilo-
metre belirleyicidir. Uygulama Ad›m-
lar› önemlidir çünkü size muhtemel
müflterilerinizin sizin sat›fl sürecinize
nereden ba¤l› oldu¤u hissini verecek-
tir. Tüm bunlar› herzaman ve gerçek
zamanda bilmek durumundas›n›z.

Uygulama ad›mlar›n›z› ve sat›fl sü-
recinizi, tahmin etmek yerine bilmek
durumundas›n›z, bu da iflletmenizin
geri kalan› için, stratejik plan›n›z›n
en kritik bölümüdür.

44..BBaassiitt SS››rr:: NNeeddeenn SSaatt››nn AAll››rrllaarr??
Müflterilerinizin gerçekten neden

sat›n ald›¤›n› biliyor musunuz? Sat›fl
tak›m›n›z ve firman›z›n geri kalan›
müflterinin gerçekte neden sat›n ald›-
¤›n› biliyor mu? E¤er bu kafa kar›flt›-

r›yorsa, bir perspektife oturtmama
izin verin.

Her y›l, binlerce matkap ucu sat›l›-
yor. Hiç kimse sabah kalk›p matkap
ucu sat›n almaya karar vermez. ‹n-
sanlar asl›nda matkap ucu sat›n alm›-
yorlar. Örne¤in, 2 cm. çap›nda bir
delik açabilme kabiliyetini sat›n al›-
yorlar. Di¤er bir deyiflle, insanlar fay-
da sat›n al›rlar... matkap alarak delik
açabilmenin faydas›n›. ‹nsanlar sizin
ürününüzü veya hizmetinizi onlara
ne ifade ediyorsa onun için al›rlar, el-
de edeceklerine inand›klar› sonuç
için sat›n al›rlar.  

55..BBaassiitt SS››rr:: NNeeddeenn SSaatt››nn AAllmmaazzllaarr??
Muhtemel al›c›lar›n neden müflte-

riye dönüflmedi¤ini gerçekten biliyor
musunuz? Gerçekten hangi uygula-
ma ad›m›nda muhtemel al›c›n›n sat›fl
sisteminizden ç›kt›¤›n› ve neden ç›k-
t›¤›n› biliyor musunuz? Birinin ne-
den sat›n almad›¤›n› anlamak, neden
ald›¤›n› anlamak kadar önemlidir.
E¤er neden muhtemel al›c›n›n sat›fl
sisteminizden ç›kt›¤›n› bilirseniz – ve
sürecin hangi noktas›nda – ne yapa-
ca¤›n›z konusunda ilk ipucuna sahip-
siniz demektir.

Basitle kolay› kar›flt›rma hatas›na
düflmeyin... bu küçük sevimli s›rlar
Müflteri Kazanma’da karfl›laflt›¤›n›z
zorluklar› an›nda hafifletmek için de-
¤il, daha ziyade iflletmenizin Müflteri
Kazanma potansiyelini nas›l en üst
seviyeye ç›karabilece¤inizi anlama-
n›z için daha direk, dolays›z bir bak›fl
aç›s› sa¤lamak için tasarlanm›flt›r.

Subegüm BULUT
subegum@ozgurkasif ler.com

Müflteri kazanman›n
befl basit s›rr›
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FUAR TAKV‹M‹
n TAR‹H : 18-22.11.2006
n KONU : A¤aç ‹flleme Makinas› 2006 - 19.A¤aç ‹flleme 

Makinalar›, Kesici Tak›mlar, El Aletleri
n YER : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : (212) 886 68 43
n TAR‹H : 22-26.11.2006
n KONU : COMPOTEK - Biliflim ve ‹letiflim Teknolojileri
n YER : Kültürpark Fuar Merkezi – ‹zmir 
n DÜZENLEYEN : Tunajans Reklam ve Uluslararas› Fuar Hiz. Ltd. fiti. 
n TAR‹H : 22-25.11.2006
n KONU : IPACK 2006 - Ambalaj, Paketleme ve 

G›da ‹flleme Sistemleri
n YER : CNR Expo Fuar Merkezi – ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : 212 465 74 74
n TAR‹H : 22-26.11.2006
n KONU : Yadex - Yap›, Dekorasyon, Tadilat, Yenileme
n YER : Pineta Club Otel – Marmaris
n DÜZENLEYEN : Marmaris Fuarc›l›k Org. Halkla ‹liflkiler Ltd. fiti. 
n TAR‹H : 23-26.11.2006
n KONU : MÜS‹AD 2006  
n YER : CNR Expo Fuar Merkezi – ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : 212 465 74 74
n TAR‹H : 29.11.2006 - 03.12.2006
n KONU : Plast Eurasia ‹stanbul 2006 - 

16. Uluslararas› ‹stanbul Plastik Endüstrisi
n YER : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : (212) 886 68 43
n TAR‹H : 29.11.2006 - 03.12.2006
n KONU : ‹stanbul Kauçuk 2006   ‹stanbul 

3. Kauçuk Endüstrisi Fuar›
n YER : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : (212) 886 68 43
n TAR‹H : 30.11.2006 - 03.12.2006
n KONU : Expo Trans 2006 - Kombine Tafl›mac›l›k, 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
n YER : CNR Expo Fuar Merkezi – ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : CNR Yurtiçi Fuarc›l›k A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : 212 465 74 74
n TAR‹H : 30.11.2006 - 03.12.2006
n KONU : ENERGY 2006 - Enerji Üretim, ‹letim, Da¤›tt›m, 

Petrol ve Gaz Sistemleri
n YER : CNR Expo Fuar Merkezi – ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : 212 465 74 74
n TAR‹H : 30.11.2006 - 03.12.2006
n KONU : OTOMOT‹V 2006 - Otomotiv Yan Sanayi, 

Yedek Parça Servis Ekipman ve Aksesuarlar›
n YER : CNR Expo Fuar Merkezi – ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : ‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : 212 465 74 74
n TAR‹H : 06-10.12.2006
n KONU : Eleco 2006 - Elektrik, Elektronik, Otomasyon 

ve Ayd›nlatma
n ER : Tüyap Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre 

Merkezi – Bursa 
n DÜZENLEYEN : Tüyap Bursa Fuarc›l›k A.fi.
n TAR‹H : 07-10.12.2006
n KONU : Sign ‹stanbul - Dijital Teknoloji, Tabela, Ekipman, 

Serigrafi, Görsel ‹letiflim ve Outdoor Medya
n YER : Tüyap Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi – 

‹stanbul
n DÜZENLEYEN : ‹FO ‹stanbul Fuar Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti.
n TAR‹H : 07-08.12.2006
n KONU : Pazarlama Fuar› 2006 
n YER : Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray› – ‹s-
tanbul
n DÜZENLEYEN : Eventus Organizasyon Fuarc›l›k ve Tic A.fi.
n TAR‹H : 13-17.12.2006
n KONU : ‹stanbul Anbalaj Fuar›   12.Ambalaj Endüstrisi Fuar› 
n YER : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul
n DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
n ‹LET‹fi‹M : (212) 886 68 43
n TAR‹H : 14-17.12.2006
n KONU : Compex 2006  31. Uluslararas› Bilgisayar
n YER : Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray› -
‹st.
n DÜZENLEYEN : Rönesans Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k A.fi. 
n TAR‹H : 20-24.12.2006
n KONU : Contemporary ‹stanbul Sanat Fuar›
n YER : Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray› – ‹st.
n DÜZENLEYEN : ‹kon Fuarc›l›k Hiz. Ltd. fiti. 

‹lter AKINO⁄LU

YYöönneettiimm UUzzmmaann››
akinoglu2000@yahoo.com

Temel eczaneye gitmifl ve hemen sormufl:
—Tavuk var m›?
Eczac›. “Hay›r, yok” demifl.
Temel ertesi gün gelmifl, yine ayn› soruyu sormufl.
Eczac› yine ayn› cevab› vermifl.
Temel ertesi gün yine gelip ayn› soruyu sorunca eczac› dayanamam›fl ba¤›r-

m›fl:
—Kardeflim buras› eczane, burada tavuk olmaz.
-“O zaman yaz cama, biz de bilelim” demifl Temel.
Eczac› cama kocaman “ TAVUK YOKTUR” yazm›fl.
Sonraki gün, Temel yaz›y› görünce, kafas›n› kap›dan uzatm›fl sormufl:
— Tavuk ne zaman gelir?
Farkl› olmak böyle bir fleydir. Herkes sizi konuflur. Konuflmas› önemli mi? 
—De¤il. Size bir fley kazand›rm›yor. Size bir fley kazand›rmayan farkl›l›k

önemli de¤il.
Peki, gerek insan-

lar gerekse flirketler
için farkl› olmak
önemli mi? 

1930'lu y›llarda
Sovyet bilim adam›
G.F. Gause, küçük or-
ganizmalar üzerinde
bir dizi deney yap›-
yor. Bir cam kavanoz
içine çok s›n›rl› mik-
tarda yiyecek ile bir-
likte ayn› familyadan
ama farkl› türlerden iki adet tek hücreliyi (protozoan) koyuyor. Bu küçük ya-
rat›klar›n iflbirli¤i içine girdiklerini ve s›n›rl› yiyece¤i paylaflt›klar›n› görüyor.
Her iki tek hücreli de yaflamaya devam ediyor.

Daha sona Gauss deneyini de¤ifltiriyor. Bu defa cam kavanoza ayn› famil-
yadan ve ayn› türden iki adet tek hücreli ve s›n›rl› miktarda yiyecek koyuyor.
Yarat›klar›n kavanozda kavga edip öldüklerini gözlüyor.

Var olma kavgas› ayn› türler aras›nda devam ediyor. Çünkü ayn› kaynaklar›
kullan›yorlar, ayn› ortamlarda yafl›yorlar. 

Siz farkl›laflt›¤›n›z müddetçe potansiyel tehditler azal›yor. Zaten duymufl-
sunuzdur, flöyle deriz:

—O mu? O baflka can›m. Onunla bafl edemeyiz. Biz kendi iflimize bakal›m.
Müslüm Baba’n›n “Bugün benim do¤um günüm” adl› flark›s›n› dinliyorum.

Teoman’n›n da söyledi¤i flark›. Ondan daha iyi söyleyeyim diye u¤raflsayd›,
herhalde ortaya ç›kan sonuç ilgimizi çekmezdi. Ama farkl› söyleyince ilgimizi
çekti.

Farkl›, tabii yeni bir fleyler.
On parmak daktilo üretti¤inizi düflünün. Günümüzde kesin farkl› olursu-

nuz. Ama ifle yaramaz. Çok iyi de üretseniz sonuç de¤iflmez.
Asl›nda “Farkl› Olmak” hedef de¤ildir. Hedef daha çok kazanmak, tercih

edilen olmakt›r.
Bunlar› nas›l yapar›z diye sordu¤umuzda verece¤imiz cevap “farkl› olmak”

t›r.
Farkl› olmay› da bu düflünce yönlendirir.
Farkl› olmak için özelliklerinizi fark etmeniz ve kullanman›z gerekir.
Birçok e¤itim ve seminer veriyorum. En son verdi¤im seminerde 15 y›ld›r

bu ifli yapt›¤›m› söyledim. Daha farkl› dinlediler. Tabii 15 y›ld›r bu ifli yapt›¤›m
do¤ruydu. Do¤ru olmayan mesajlar daha sonra y›k›c› bir flekilde geri döner.

Farkl› bir özelli¤iniz varsa vurgulay›n. Bu her zaman para ediyor.
Amerika’da bir üniversitede psikolojik araflt›rma yap›lm›fl. Araflt›rma soru-

su bir k›s›m ö¤renciye “Cambridge'den Profesör Smith’in boyu ne kadard›r?”
fleklinde, di¤er k›s›m ö¤renciye ise ” Mr. Smith boyu ne kadard›r?” olmufl.

Verilen cevaplarda Profesör Smith’in boyu daha uzun ç›km›fl.
Olumlu farkl›l›klar›n alg›m›z üzerindeki tesiri bu flekilde oluyormufl. 
Nas›l farkl›l›k yarataca¤›m›z› görmek için bir özelliklerimiz matrisi yap-

makta fayda var.
Bizim pozitif, nötr, negatif özelliklerimiz neler?
Bu özelliklerimizden negatifleri düzeltirken, nas›l farkl›laflt›r›c› özellikler

elde ederiz diye düflünmemiz gerekiyor. Bunu gerek flirket gerekse kifli olarak
da yapabiliriz.

Topluma farkl› bir katk›da bulunman›n yolu, farkl› özelliklere sahip olmak-
tan geçiyor.

Farkl› olmak
hedef de¤ildir
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