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dana Ticaret Odas›
Baflkan› fiaban Bafl,
s›n›r komflumuz olan
ülkelerin y›lda 170 milyar
dolarl›k ithalat yapt›¤›n› ankemalc@ostim.com.tr
cak, bizim bu pastadan ald›¤›m›z pay›n ise sadece 5
milyar dolar oldu¤unu söylüyor.
Türkiye'nin ticaret yapt›¤›
ülkeler incelendi¤inde,
özellikle 1990 sonras›nda,
a¤›rl›¤›n AB ülkelerine verildi¤inin görüldü¤ünü anlatan Bafl, “Bu nedenle komürkiye’nin s›n›rlar› boyunca sürdüflu ülkelerin ihmal edildi¤i gerçe¤i, çarp›rülen; ya da tezgahlanan savafl sic› bir flekilde önümüzde durmaktad›r.
nirlerimizi geriyor.
Toplam ithalat› 170 milyar dolar› bulan
Medya arac›l›¤› ile kanl› görüntülerin
‹ran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Gürcisiçine dalarak izledi¤imiz bu kirli savafl ne
tan'›n yan› s›ra di¤er komflu ülkelerin itmabet dinliyor, ne hastane, ne de okul.
halat›nda Türkiye'nin pay› sadece 5 milKad›n›-erke¤i, yafll›s›-genci bir atefl saryar dolar civar›ndad›r” diyor.
mal›nda ki; yürekler ac›s›.
Komflu ülkelerle ‘s›f›r problem’ noktas›Kan›ksamaya bafllad›¤›m›z ve neredeyna gelmemiz gerekiyor.
se f›nd›k f›st›k yerken izlettirilen bu vahPeki bu ortamda gönül rahatl› ile hangi
fletle hangi Ortado¤u’ya hangi Asya’ya,
komflumuzla ticaret yapabiliriz? ‹ran’la
hangi Afrika’ya demokrasi gelecek! Dem›, Suriye ile mi? Irak’la m›? Yunanismokrasi böyle mi gelecek, kim getitan’la m›? Ermenistan’la m›?
recek? Bu ne menem bir projedir!
Bizi bize b›rakm›yorlar. Komflular›m›z›
Bu projelere hesaps›z-kitaps›z tafleronda b›rakm›yorlar. ‹kili iliflkilerimizi kendi
luk yapmaya kalkanlar kimler?
egemenli¤imizi kullanarak çözebiliriz.
Küreselleflme, globalleflme, ça¤dafllaflPeki global güçlerin proje orta¤› olarak
ma, demokrasi vs. diyerek yoksul 3.
‘iyi komflu’lar oluflturmam›z mümkün
dünya halklar› efsunlan›yor. Bu cang›lda
mü?
dünyan›n efendilerinin talan› ve yalan›
küresellefliyor. Onlar›n demir yumruklar›
nkara Ticaret Odas› Baflkan› Sive dayatt›klar› sistemler küresellefliyor.
nan Aygün Türkiye ekonomisini,
Yoksulluk, iflkence, kin ve nefret küresel“Osmanl› ekonomisi” ne benzetilefliyor. Ama dostluk, kardefllik ve refah
yor. Aygün, yaflanan koflullar›n Kurtulufl
küreselleflmiyor.
Savafl› koflullar› oldu¤unu savunarak,
"Çünkü o günlerde oldu¤u gibi devletiYoksa biz mi yan›l›yoruz?
miz, egemenli¤imiz, ba¤›ms›zl›¤›m›z, öz-

Editörden

S›n›rlar›m›z…
Sinirlerimiz….

Kemal Çeküç
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gürlü¤ümüz, vatan›m›z, topraklar›m›z
tehlikededir” diyor.
Aygün IMF’yi ‘Düyun’u Umumiye’ye,
yabanc› yat›r›mlara tan›nan özel imtiyazlar› da kapitülasyonlara benzetiyor: “Günümüzde ac› ve olumsuz sonuçlar› ac› ve
üzüntüyle izlenen 1963 Ankara Anlaflmas›, 24 Ocak 1980 kararlar› 1995
Gümrük Birli¤i Anlaflmas›, 1999 Helsinki koflullar› 2000 Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi, 2001 Ulusal Program, AB'nin k›skaca alma, kuflatma, çevirme, uydu yapma kan›tlar›d›r. Çok Yanl› Yat›r›m Anlaflmas›'ndan (MAI) sonra tahkimle bafllayan, özellefltirmelerle devletin sosyal niteli¤ini bozan geliflmeler de bu dizidedir."
Say›n Aygün çok mu haks›z?
stim, üretime, istihdama, ihracata
odakl› projelerine olumsuz yurt ve
dünya koflullar›na karfl›n sürdürüyor. Ostim’i marka olarak tescil ettiren
bölgemiz, bu markay› kullanmak isteyen
üreticilere lisans da¤›tt›. QST‹M bölgesel
garanti sistemini de kurarak, üretimin
kalitesinin art›r›lmas› ve standardizasyonunun yayg›nlaflt›r›lmas›n› hedefliyor.
Yani art›k bundan böyle kendi markas›n› tafl›yan ürünlerin arkas›nda OST‹M kuruluflu olacak.

O

izlere daha doyurucu bir OST‹M
Gazetesi sunabilmeye çal›fl›yoruz.
Yaz› ailemize her geçen gün yeni
isimler kat›l›yor. Bu yazarlar›m›z› da
zevkle okuyacaks›n›z. Tüm OSB’lerimize
ve KOB‹’lerimize aç›¤›z. Lütfen görüfl ve
önerilerinizi iletiniz. ‹letiniz ki,
eme¤imizin bofla gitmedi¤ini görelim.
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isan’da buluflal›m…
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KOB‹ günlü¤ü

Dr. Cevdet BAYKAL
aflta A.B.D olmak üzere,
A.B.’nin de ikili ülkeler
baz›nda ticarette en çok
kay›rd›¤› ülke olan Çin, 1996 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz Gümrük
Birli¤i dolay›s›yla son bir kaç y›ld›r d›fl ticaretimizde önemli s›çramalar gösteriyor. Biz Çin’e bir
kuruflluk mal satarken onlar bize
beflyüz kuruflluk mal sat›yor!..
Hem de ne sat›fl, befl y›ld›zl›
otelin inflaat›ndan iç dekorasyonuna kadar tüm malzemelerinden 5-10 liraya ofis mobilyas›na,
50 centlik Çin ipe¤i kravattan,
45 centlik plastikten ayakkab›ya,
birkaç centlik nazar ayetli iri nazarboncuklar›,oyuncaklardan y›l-

B

‹yimser
ya da
kötümser
‘Çinci’lerden
misiniz?
bafl› eflantiyonlar›na, bir liral›k
taklit saatlerden kiloyla sat›lan bijuteriye, 1 dolarl›k erkek gömle¤inden metresi birkaç dolara ‹talyan etiketli ipek kumafllara, deri
giysiden çoraba ve daha niceleri
...
Sadece bunlar m› ?
Bitmedi, bizden ham al›p, iflledikten sonra yine bize satt›klar›
granit tafl›ndan mermere, Türk
motifli kilimden, Hereke’ye, hatta Taflp›nar hal›m›za kadar, kurufasulyeden Tosya diye sat›lan pirinçe, Türk lokumuna kadar, bir
seferlik kullan›lan tornavidadan
fittings boru ba¤lant› eleman›na
kadar her fley Made in China.

Ha unutmadan söyleyelim...
Önümüzdeki May›s ay›nda Alman Fruchthandel (meyve sektörü ) Yay›n kuruluflunun Çin’li yetkililerle sebze meyve ticareti üzerine hem konferanslar, hem de
görüflmeler yap›lacak.
Bu da ne diyorsan›z?
Bu, gelecekte Çin ile AB aras›nda sebze ve meyve ticaretini
gelifltirme politikalar› ve stratejilerinin tesbit edilmesi demektir.
Eh! Seneye de A.B pazarlar›
ile birlikte manavlar›m›zda da Çin
domatesi, salatal›¤›, maydanozu
ve biberini de görürsek hiç flafl›rmayal›m.
Asl›nda firmalar›m›z›n talepleri
üzerine Çin’den yap›lan düflük
kaliteli ve ucuz mal ithali sonucta
üretici firmalar›m›z› her geçen
gün zor durumda b›rakmakta bunun da bedeli iflaslar› olmaktad›r.
Hal böyle olunca, bizde bu hususta Türk bas›n›n› tarad›k ve ülkemizde Çin’e iyimser ya da kötümser bakanlar› bir ay›r›ma tutal›m dedik.
Bak›n Çin üzerine neler denilmifl, neler yaz›lm›fl:
Bükemedigimiz Çin ile ortakl›k
kural›m, Çinle önce diyalog sonra iflbirli¤i yapal›m, ‹stiklal Caddes›nde Çin iflkencesi, Uzak do¤u rekabetiyle sars›lan tekstilde
devler de havlu at›yor.Antalya
serbest bölgesinde Çinle bafl edemeyen ve kap›lar›na kilit vuran

tekstilciller...
Hele ‹zmir ç›k›fll› Kobi Haber
gazetesinde kocaman bir manfletle ’’Türk Kobileri, Art›k Dünyay› K›skand›r›yor’’haberinin hemen alt›nda da ’’Her Yerde Çin
Var’’haberinde: ‹stanbul’da düzenlenen Souvenir, Hediyelik eflya, Hobi ve Kitap fuar›na Çin’in
damgas›n› vurdu¤u yaz›lm›fl.Çin
bize rakip olamaz, Çin’le fark›m›z:Kalitemiz.Çinli bize gelmeden biz Çine gidelim diyen sivil
toplum kuruluflu yetkilileri. Dünya bankas› baflkan› Wolfowitz
de’’Çin’in büyümesi tehdit etmiyor’’diyor.
Yine bir kaç gazetede de alayc›
bir flekilde: Çin ile rekabette geri
kalan Çinli olsun, Ç›lg›n Türkler
düflük kur sorununu ithalatla çözdüler demifl,
Baz› bilir kifliler de: Küresel
çapta rekabet eden hayatta kalacak. Çin’le rekabette baflar›n›n
anahtar› Farkl›laflma, Çine set
çekilecek, demifller ve Türk ifladam›na Çin’de ofis avantaj› istenildi¤i aç›klanmakta.
Biz, bunlar› öztürkçesiyle,
Çin’in ne kadar hafife al›nd›¤›
fleklinde alg›l›yoruz. A¤z›nda
atefller saçarak önüne ç›kan› yak›p kavuran ejderha Çin, asl›nda
firmalar› sadece içeride yok edip
kavurmakla kalm›yor, d›fl piyasalarda mallar›n› da satamaz hale
getirirken bas›n›m›z›n da Çin’in
firmalar›m›z›n oca¤›na incir a¤ac›

dikti¤i fleklinde haber yapmalar›
gerekirdi!..
Çin’liler sadece bizde mi dikiyor incir a¤açlar›n›, bulurlarsa
‹talya’da mobilyac›larda dikiyor,
ABD’de tekstilcilerde, Almanya’da yedek parçac›lardan otomobilcilere, Afrika’da da Nijerya’dan Güney Afrikaya kadar her
yerde dikilecek sektör arsalar›n›
buldu¤unda da hemen fidan› dikip yeflermesine özen gösteriyorlar.
Peki bu a¤açlar› Çin’de kimler
hangi serada fidelefltiriyor biliyor
musunuz?
Çin’de neredeyse s›f›r maliyetli
yat›r›m f›rsat›n› ele geçirmifl Alman, Amerikan, Frans›z, ‹talyan,
Japon’un küreselci firmalar›d›r
bu fideciler...
Daha fazla kar, daha fazla
pazar h›rs›yla yan›p tutusan firmalard›r bunlar!
Fakire ucuz ve kalitesiz mal
üretip, zengine de istedi¤i
kalitede ve fiyattan mal sevkiyat›
yap›yorlar, teslimatlar› da belgeli
ya da belgesiz nas›l isterseniz hallediyorlar!..
Yeter ki talep olsun, ölen ölür,
kalan sa¤lar sa¤ olsun!..
Biz ise, Çine karfl›, geçmiflin
hesaps›z kitaps›z yat›r›m ve teflvikleri ile kolayc›l›k, verimsizlik,
ucuz eme¤e dayal› taklit
sanayicilik ve kay›t d›fl›l›k gibi
özelliklerimizin flimdi bedelini
ödüyoruz!

Türkiye ekonomisine Osmanl› benzetmesi
• Ankara Ticaret Odas›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun son dönemi ile Türkiye'nin son y›llarda yaflad›klar›n› karfl›laflt›rd›. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
1 839-1 919 döne mi nde y afl ad › kl a r› y l a 1 939-2 003 dön emi nde Tü rk i y e' ni n y afl ad› k l ar› ara s ›n da f ark l › l › k bul unm ad› ¤› n› v urg ul ad› .

TO, "‹çinde bulundu¤umuz koflullar Kurtulufl Savafl› koflullar›d›r. Çünkü o günlerde oldu¤u gibi, devletimiz, egemenli¤imiz, ba¤›ms›zl›¤›m›z, özgürlü¤ümüz, vatan›m›z, topraklar›m›z tehlikededir" görüflünü savundu.
Ankara Ticaret Odas› (ATO), Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun son dönemi ile Türkiye'nin son
y›llarda özellikle ekonomik krizlerin yafland›¤›
dönemlerini karfl›laflt›rd›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun 1839-1919 döneminde yaflad›klar›yla
1939-2003 y›llar› aras›nda Türkiye'de yaflananlar aras›nda herhangi bir farkl›l›k bulunmad›¤›,
koflullar›n "Kurtulufl Savafl›" koflullar› oldu¤unu
savundu.
ATO'nun Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun son dönemi ile Türkiye ekonomisini karfl›laflt›rd›¤›
araflt›rmada, Osmanl› ekonomisinin elitlerin
eliyle Bat› kapitalizminin ç›karlar› do¤rultusunda biçimlendirildikçe geriledi¤i ve bunun yükünü de halk›n omuzlad›¤› vurguland›.
Bugün de Türkiye'nin önüne konulan IMF
yasalar›n›n, y›llar önce Osmanl›'n›n parçalanmas› için haz›rlanan ve zaman› geldikçe önüne
konulan yasalar›n ve fermanlar›n benzeri oldu¤u savunuldu. Bu yasalar›n kayg› verici oldu¤u
ve büyük tehlikeler tafl›d›¤›na iflaret edilen
araflt›rmada, flunlar kaydedildi:
“Bat› kapitalizminin bugünkü gelene¤i, kö-

A

do¤al kaynaklar›n aranmas› ve ç›kar›lmas›na iliflUlusal Program, AB'nin k›skaca alma, kuflatkenlerini o dönemden almaktad›r. Bat› Avrupa, Osmanl›'da oldu¤u gibi, önceleri mal sakin haklar› do¤rudan yabanc› yat›r›m kapsam›na
ma, çevirme, uydu yapma kan›tlar›d›r. Çok
tarak sömürüye bafll›yor. Ard›ndan satt›¤›
ald›¤› an›msat›larak, "Buna kapitülasyon denmez
Yanl› Yat›r›m Anlaflmas›'ndan (MAI) sonra tahmallar›n gelirini borç vererek sömürüsünü
de ne denir. 1839-1919 dönemi ile 1939-2003
kimle bafllayan, özellefltirmelerle devletin sossürdürüyor. Sonra da az geliflmifl ülkelerdeki
dönemi aras›nda ne fark var" diye soruldu. ‹çinde
yal niteli¤ini bozan geliflmeler de bu dizidedir."
kurulufllar› ve tesisleri çok ucuza kapatarak
bulunulan koflullar›n Kurtulufl Savafl› koflullar› olKurtulufl Savafl›
sömürünün son halkas›n› tamamlam›fl oludu¤u da savunularak,
Koflullar› Yaflan›yor
yordu. TEKEL ve Tüprafl'ta da ayn› fleyler ol"Çünkü o günlerde oldu¤u gibi devletimiz,
mufltur.” Bat›n›n sömürdü¤ü ülkeleri a¤›r borç
Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mc›lar Yasas› ile
egemenli¤imiz, ba¤›ms›zl›¤›m›z, özgürlü¤ümüz,
yoluyla sisteme ba¤lamay› klasik bir yöntem
yabanc› yat›r›mc›lar›n yurt içinden sa¤lad›klar›
vatan›m›z, topraklar›m›ztehlikededir" denildi.
haline getirdi¤i, günümüzde
ise baflta Avrupa Birli¤i ve
Gümrük Birli¤i olmak üzere
IMF, çok tarafl› ve ikili anlaflmalar ve tahkim yasalar› yöntemlerini kulland›¤›, Tahkim ile MAI • Türkiye'nin geçen y›l, ihracat, turizm, tafl›mac›l›k, müteahhitlik ve benzeri
ve benzeri anlaflmalar›n önün- yollarda kazand›¤› döviz geliri 107.6 milyar dolara ç›kt›. Ancak bu turizm
deki hukuksal engeller kald›r›la- geliri 109.2 milyar dolar olan ithalat harcamalar›n› bile karfl›lamaya yetmedi.
rak kapitülasyonlar›n yeniden
di. Yüzde 19.3 oran›nda artan döviz gelirleri 130.5
ürkiye'nin döviz gelirleri 130.5 milyar dolar olan
uygulanaca¤› ve Türkiye'nin
milyar dolara kadar ç›kt›.
döviz
Türkiye'nin
geçen
y›l
ihracat,
turizm,
tafl›sömürgelefltirilece¤i savunulurTürkiye'nin geçen y›lki toplam döviz gelir giderleri
mac›l›k, müteahhitlik ve benzeri yollarda kazanken, "Türkiye'yi uluslararas›
hacmi
2004 y›l›na göre yüzde 17.2 artarak 238.1 mild›¤›
toplam
döviz
gelirleri
tek
bafl›na
ithalat
harcamamahkum durumuna getirecekyar dolara kadar yükselirken, döviz gelirlerinin döviz
lar›n› karfl›layamad›.
tir" denildi.
harcamalar›n› karfl›lama oran› ise yüzde 82.5'e kadar
Türkiye hem ithalat›n karfl›layamad›¤› bölümü hem
IMF Düyun-U
indi. Bu oran 2004 y›l›nda yüzde
de faiz ödemeleri ve benzeri
Umumiye Gibi
85.7 düzeyinde oluflmufltu.
di¤er tüm döviz harcamalaOsmanl› ekonomisinin, t›pk›
r›n› d›flar›dan borçlanarak fiTürkiye'nin 2005 y›l›ndaki döviz
bugün IMF ve Dünya Bankagelirlerinin 76.6 milyar dolar›n› bir
nanse etmek zorunda kald›.
s›'n›n Türkiye ekonomisi üzeönceki y›la göre yüzde 14.2 oran›nMerkez Bankas› verilerinrindeki rolü gibi Düyun-u Umuda artan bavul ticareti de dahil ihraden yap›lan belirlemelere
muye'nin bask›s› alt›nda olducat gelirleri oluflturdu. Turizm gelirgöre geçen y›l Türkiye'nin
¤una iflaret edilerek, flöyle delerinin de ihracat gibi yüzde 14.2 artoplam döviz gelirleri yüzde
vam edildi:
tarak 18.2 milyar dolara ç›kt›¤›
14.8 oran›nda artarak 107.8
“Günümüzde ac› ve olumsuz
geçen y›l faiz gelirleri ise yüzde
milyar dolara kadar yükselsonuçlar› ac› ve üzüntüyle izledi. Türkiye ilk kez 100 milyar
44.2'lik büyümeyle 1 milyar dolar›
nen 1963 Ankara Anlaflmas›,
dolar›n üzerinde y›ll›k döviz
aflt›. Türkiye geçen y›l tafl›mac›l›k24 Ocak 1980 kararlar› 1995
geliri rakam›na ulaflt›. Türkiye ekonomisinin döviz getan 4 milyar dolar yurt d›fl› müteahhitlik hizmetlerinGümrük Birli¤i Anlaflmas›,
lirlerini 13.8 milyar dolar art›rabildi¤i 2005 y›l›nda döden 874 milyon dolar gelir sa¤lad›. Di¤er döviz gelir1999 Helsinki koflullar› 2000
viz harcamalar› ise 21.1 milyar dolarl›k art›fl kaydedilleri ise 6.1 milyar dolar oldu.
Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi, 2001

Türkiye’nin döviz geliri ithalata yetmedi
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Yabanc›n›n sermayesi var yat›r›m› yok
• T ü r k i y e g e ç e n y › l d o ¤ r u d a n y a b a n c › s e r m a y e g i r i fl i n d e 1 0 m i l y a r d o l a r a y a k l a fl a r a k r e k o r
k › r d › . S e r m a y e n i n ç o k b ü y ü k b i r b ö l ü m ü m e v c u t fl i r k e t l e r i n y a b a n c › l a r a s a t › l m a s › y l a g e l d i .
abanc› sermayeli flirketlerin geçen y›l Türkiye'de yapt›¤› yat›r›m 2004 y›l›na göre yüzde 10
azalarak 3.5 milyar dolarda kald›. Söz
konusu yat›r›m harcamas› içerisindeki
yabanc› ortak pay› ise yüzde 51.1 olarak gerçekleflti.
Türkiye, 10 milyar dolara yak›n
do¤rudan yabanc› sermaye girifli yaflad›¤› 2005 y›l›nda, yabanc› sermayeli flirketler yeni yat›r›mlar aç›s›ndan
ise 2004 y›l›n›n gerisinde kald›. Yabanc› sermayeli flirketlerin yat›r›m harcamalar› yüzde 10 azalarak 3.5 milyar
dolara indi.
Hazine Müsteflarl›¤›'n›n verilerin e
göre yabanc› sermayeli flirketler geçen y›l 3 milyar 483.7 milyon dolarl›k
yat›r›m için teflvik belgesi ald›. Bu yat›r›m içerisinde yabanc› ortaklar›n pay›n›n ise yüzde 51 düzeyinde oldu¤u
belirlendi. Buna göre soz konusu yat›-
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r› içeisinde yabanc› orta¤›n pay› 1 milyar 780 milyon YTL olarak hesapland›. 2004 y›l›nda ise yabanc› sermayeli flirketlerin teflvik belgesine
ba¤lanan yat›r›mlar›n›n
toplam tutar› 3 milyar
870.3 milyon dolar, bunun içerisindeki yabanc› ortak pay› ise yüzde
41.2 olmufltu.

‹stihdam Ve Üretime Katk›s› Az
Gayrimenkul yat›r›mlar›yla birlikte 10
milyar dolara yaklaflan
bir do¤rudan yabanc› sermaye girifline ra¤men yabanc› sermayeli flirketlerin yeni yat›r›mlarla istihdam ve üretime atk›lar›n›n s›n›rl› kald›¤› gözleniyor.
Bunun da büyük ölçüde Türkiye'ye

do¤rudan yabanc› sermayenin sat›n
almalar yoluyla gelmesinden kaynakland›¤› gözleniyor. Geçen
y›l Türkiye'ye bu ölçüde yüksek düzeyde do¤rudan yabanc› sermaye giriflinde
D›flbank, Yap› ve Kredi Bankas›, Garanti Bankas› gibi
Türkiye'nin büyük ölçekli
bankalar›yla, Türk Telekom
gibi önemli bir tekelin yüzde
55'inin yabanc›lara sat›lmas›
ve Rus Alfa Group'un Türkiye'nin en büyük GSM operatörü olan Turkcell'e ortak
olmas› belirleyici oldu. Hem
yabanc› ortak arayan orta
ve büyük ölçekli bankalar, hem de
gündemdeki özellefltirmeler nedeniyle
bu y›l da Türkiye'ye önemli ölçüde yabanc› sermaye girifli yaflanmas› bekleniyor.

Yabanc› sermayeli flirketler Türkiye'ye en yüksek tutarda yat›r›m› 2000
y›l›nda yapt›lar. Yabanc›lar›n 2000 y›l›nda teflvik belgesine ba¤lanan yat›r›mlar› 8.7 milyar dolar› bulurken, bu
kasamdaki yabanc› ortak pay› da yüzde 42.9 olarak hesapland›. ‹zleyen y›llarda bu tutarlar önemli ölçüde azalarak, 2001 y›l›nda 1 milyar 807 milyon
dolara, 2002 y›l›nda 831 milyon dolara, 2003 y›l›nda da 1 milyar 697.4 milyon dolara düflmüfltü.

Yüzde 65'i 50 Bin Dolar Sermayeli
Bu arada yabanc› sermaye izinlerinin kald›r›lmas›yla birlikte Türkiye’de
yabanc› sermayeli flirket kurulufllar›nda bir patlama yaflan›yor. 2000 y›l›nda
455, 2001 y›l›nda 484 olan
Türkiye'de kurulan yabanc› sermayeli flirket say›s› 2003 y›l›nda 1.105'e,

2004 y›l›nda 2 bin 129'a ç›kt›.
Yabanc› sermaye için izin alma zorunlulu¤u Temmuz 2003'ten itibaren
kald›r›lm›flt›. 2005 y›l›nda kurulan flirket say›s› ise 2 bin 8257e yükseldi.
Ancak geçen y›l kurulan yabanc› sermayeli flirketlerin 1.832'sinin sermayesinin 50 bin dolar ve alt›nda oldu¤u belirlendi.
Bu tür küçük sermayeli flirketlerin
ise daha çok Türkiye'de gayrimenkul,
çal›flma veya ikamet izni almak için
kuruldu¤u belirtiliyor. Geçen y›l
kurulan yabanc› sermayeli
flirketlerin 711'inin sermayesinin 50
bin-200 bin dolar aras›nda, 164'ünün
200 bin dolarla 500 bin dolar aras›nda
sermayesi bulundu¤u belirlendi. 500
bin dolar›n üzerinde sermayeli
bulunan yabanc› sermayeli flirket
say›s› ise 118 olarak gerçekleflti.

Delsaç’tan 3 milyon Euro’luk yat›r›m

Yat›r›mlar›n aslan pay› Ankara ve ‹stanbul’un A
• Birden fazla ili kapsayanlar hariç tutuldu¤unda, bu y›lki kamu yat›r›m
harcamalar›n›n yaklafl›k beflte biri ‹stanbul ve Ankara'da yap›lacak.
amunun bu y›l yapaca¤› yat›r›m harcamalar›ndan aslan
pay›n› yine ‹stanbul ve Ankara
alacak. Bu y›lki yat›r›m harcamalar›n›n yaklafl›k beflte biri bu iki ilde gerçeklefltirilecek.
Devlet Planlama Teflkilat›'n›n verilerine göre, bu y›l kamunun 16.1 katrilyon liral›k yat›r›m harcamas› yapmas› öngörülüyor.
Harcamalar›n 8.9 katrilyon liral›k
bölümü, birden fazla ili kapsayan yat›r›mlar için yap›lacak.
Bu kapsamdaki harcamalar›n d›fl›ndaki 7.1 katrilyon liral›k harcaman›n illere göre da¤›l›m›nda ‹stanbul
ve Ankara ilk iki s›ray› al›yor. Kamu
bu y›l ‹stanbul'da 936.6 trilyon liral›k
yat›r›m harcamas› yapacak. Bu da,
birden fazla ili kapsayan yat›r›mlar
d›fl›ndaki harcamalar›n yüzde
13.1'ine denk geliyor. ‹stanbul'daki
yat›r›m harcamalar›n›n 391.5 trilyon
liral›k bölümü ulaflt›rma-haberleflme
sektöründe gerçeklefltirilecek.
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Ankara'da yap›lacak
yat›r›m harcamalar›n›n
tutar› ise 574.1 trilyon lira. Bu da toplam harcaman›n yüzde 8'ini oluflturuyor. Ankara'daki yat›r›m
harcamalar›n›n da 271.1
trilyon liral›k bölümü, turizm, e¤itim, sa¤l›k d›fl›ndaki di¤er kamu hizmetleri için yap›lacak.
Kamu yat›r›m harcamalar›nda bu iki ili, Kahramanmarafl,
‹zmir ve Bursa izliyor. Kahramanmarafl'ta 427.7, ‹zmir'de 426.5, Bursa'da da 358.7 trilyon liral›k harcama
öngörülüyor. ‹zmir ve Bursa'daki harcamalar›n büyük bölümü ulaflt›rmahaberleflme, Kahramanmarafl'takilerin de di¤er kamu hizmetleri alan›nda gerçeklefltirilecek.
Kamu yat›r›m harcamalar›nda
Nevflehir, I¤d›r, Çank›r›, Siirt ve Bayburt son s›ralarda yer al›yor. Bu illerin her birinde yap›lacak yat›r›m har-

camalar›n›n tutar› 5 trilyon liran›n alt›nda bulunuyor.

Toplam Harcaman›n Da¤›l›m›
Kamunun bu y›l gerçeklefltirmesi
öngörülen 16.1 katrilyon liral›k
yat›r›m harcamas›n›n büyük bölümü
ulaflt›rma- haberleflmeye gidecek.
Bu alandaki harcamalar›n tutar› 4
katrilyonu buluyor. Kamu yat›r›m
harcamalar›nda di¤er kamu hizmetleri 3.2 katrilyonla ikinci, enerji 2.7
katrilyonla üçüncü, e¤itim de 2.3 katrilyonla dördüncü s›ray› al›yor.

NKARA-Kiralama usulü ile Almanya’dan yeni 3 son teknoloji makine sat›n alacaklar›n›
belirten Delsaç Delikli Saç sanayi ve
Ticaret Limited fiirketi Müdürü Selahattin Gürler, “‹leri teknoloji makinelere
ihtiyac›m›z var. Bir ifl ald›k, 4 makine
ile 24 saat çal›flarak ancak 6 ayda bitirebiliyoruz. Üretim s›k›fl›kl›¤›m›z› gidermek için 3 milyon Euro harcayarak
Almanya’dan 3 makine alaca¤›z” dedi.
Firma olarak delikli levha imalat›,
sac, ka¤›t, alç›, MDF, PVC ile bütün
metallerin delme ve flekillendirme ifllerini yapt›klar›n› anlatan Gürler, 1965
y›l›ndan beri sektörde olduklar›n› ve
Delsaç’› 1987 y›l›nda kurdu¤unu aç›klad›. Gürler, “2005’te teknolojik yat›r›mlara a¤›rl›k verdik. ‹fllerimiz çok
canl›yd›. Tam kapasite çal›flarak yüzde 8 büyüme kaydettik” dedi. Bu y›l
ise yüzde 70 oran›nda büyüme hedeflediklerini vurgulayan Gürler, Almanya’dan 3 makine daha alarak makine
say›s›n› artt›raca¤›n›, eleman say›s›n›
da 15’den 30’a ç›karaca¤›n› belirtti.

-Yeni fabrika yap›l›yor
Al›nan ifller ile 2007 y›l›n›n dahi dolu oldu¤una dikkat çeken Gürler, “Ald›¤›m›z bir iflle 2006’y› kapatt›k. 2007’ye
yönelik siparifller de haz›r. Bazen gelen sipariflleri almamak için imalat›m›z›
belirli bir süre siparifle kapatmay› dü-

flündük” diye konufltu. bin 50 metrekare kapal› alanda üretim yapt›klar›n›, ‹stanbul yolu üzerinde 2 bin 500 metrekaresi kapal› olmak üzere 4 bin metrekarelik alana sahip yeni bir fabrika
yapt›rd›klar›n› belirten Gürler, 1 milyon
YTL’ye mal edilen yeni tesislerine
a¤ustos ay›nda tafl›nacaklar›n› söyledi. ISO 9001 kalite belgesini ald›klar›na da iflaret eden Gürler, kurumsallaflmak için dan›flmanl›k firmalar›ndan
e¤itim ald›klar›n› da bildirdi.
-‹hracata yönelecek
Dolayl› ihracat yapt›klar›n› ve direk
ihracata yönelmek için yo¤un bir çal›flma içerisine girdiklerini anlatan Gürler,
“Dolayl› ihracat yap›yoruz. Do¤rudan
ihracat yapmak için pazarlama ve d›fl
ticaret birimimiz; otomotiv, beyaz eflya, dekorasyon ve makine imalatç›lar›
ile görüflmeler yapmakta. Direk ihracat için yo¤un flekilde çal›fl›yoruz”
diye konufltu. Yurtd›fl› fuarlara kat›ld›klar›n› ve buralarda yabanc› firmalar›n
Türk firmalar›na karfl› dikkatli davrand›klar›n› belirten Gürler, “Avrupal› firmalar Türk firmalar›na tan›t›m
katolo¤u vermek ve ürünlerini göstermek istemiyorlar. Çünkü daha ucuz ve
kaliteli üretirler diye korkuyorlar” dedi.

Unak›tan: “Vergi okullarda ders konusu olacak” Tual Mühendislik ithal kazandan flikayetçi
• Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, ekonominin büyümesi için
vergilerin düzenli al›nabilmesinin önemine iflaret ederek,
vatandafllar› duyarl› olmaya ça¤›rd›. Vergi bilincinin geliflmesi
için derslerde vergi konusunun ifllenmesi gündemde.

aliye Bakan› Kemal Unak›tan, verginin okullarda ders
olarak okutulmas›n› istediklerini bildirdi. Unak›tan, Vergi Haftas›
dolay›s›yla düzenlenen “Gelece¤imizi Oluflturan Gençlerde Vergi Bilincinin Oluflturulmas›” paneline kat›ld›.
Milli E¤itim Bakan› Çelik, verginin
Türkiye için önemine iflaret etti. Çelik, "Baz› ülkeler vergi almaz, onlar›n
Allah vergisi vard›r, mesela Suudi
Arabistan'da vergi al›nmayabilir, pet-
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rol gelirlerinden kazan›lan para orada yetebilir ama Türkiye'de vergi
önemli" dedi. Türkiye'nin genç bir
nüfusa sahip oldu¤unu söyleyen Bakan Çelik, bu nüfusun ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanabilmesi için vergi kaynaklar›n›n düzenli ifllemesi gerekti¤ini kaydetti.
“Biz daha fazla vergi al›nmas› için
vergilerin düflürülmesi gerekti¤ini düflünüyoruz" diyen Çelik, ö¤rencilerden ailelerini fifl alma konusunda
uyarmalar›n› da istedi.

çay› içerken fiflini getirirler, Türkiye'de fifl almak için mücadele vermek gerekiyor” dedi.
Unak›tan, tüketilen her fleyin kay›t
alt›na al›nmas› gerekti¤ini belirterek,
“Avrupa Birli¤i'ne müzakereye gitti¤imiz zaman kay›t d›fl› yüzünden boynumuz bükük kal›r›z” dedi. Unak›tan,
AB ülkelerinin gelir seviyesindeki
yüksekli¤in kay›t d›fl›n›n önlenmesi
sayesinde oldu¤unu kaydetti.
Derslerde vergi konusunun ifllenmesi için Milli E¤itim Bakanl›¤›'yla
temaslar›n›n sürdü¤ünü söyleyen
“Avrupa Birli¤i'ne Kay›t D›fl›yla Girilmez” Unak›tan, bu sayede çocuk yafllarKay›t d›fl›l›¤›n önlenmesinin de dan itibaren gençlerde vergi bilinekonominin ak›fl›n› düzene sokaca- cinin oluflturulmas›n› hedeflediklerini
¤›n› ifade eden Unak›tan, Avrupa'da bildirdi.

NKARA- Tual Mühendislik Limited fiirketi sahibi Tufan Algüney, devletin sektörü baltalad›¤›n› belirterek, “Devletin ço¤u kurumlar›nda ithal kazan kullan›lmas›
ve kombinin teflvik edilmesi nedeniyle ifllerimiz bir anda söndü” dedi.
Kazan üretimi yapan Tual Mühendislik olarak 2005 y›l›n› zararla geçirdiklerini belirten Algüney, bunun en
büyük nedeninin; devlet kurumlar›nda dahi, ithal kazan kullan›m› ve
kombinin teflvik edilmesi oldu¤unu
savundu. “2005’i gerçek zararla geçirdik” diye konuflan Algüney, “Devlet
sektörümüzü baltal›yor. Devletin ço¤u kurumlar›nda ithal kazan kullan›lmas› ve kombinin teflvik edilmesi nedeniyle ifllerimiz bir anda söndü” dedi. 10 daire ve daha fazla daireye sahip apartmanlarda kombi sisteminin
kullan›lmas›n›n ekonomik olmad›¤›n›
ileri süren Algüney, çok katl› apartmanlarda merkezi sistemin teflvik
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edilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
-2006 y›l› için hedef belirlenmedi
2006 y›l›nda hedef belirlemediklerine dikkat çeken Algüney, “Seri üretim
yapm›yoruz, siparifl üzerine çal›fl›yoruz, bundan dolay› belirli bir hedef koyam›yoruz” diye konufltu. Genellikle
Ankara d›fl›na sat›fl yapt›klar›n› kaydeden Algüney, özellikle Karadeniz
ve Do¤u Anadolu bölgelerine ifl yapt›klar›n› kaydetti. Yüzde 35-40 kapasite ile çal›flt›klar›n› vurgulayan Algüney, “Kendimize yeni bir ifl kolu ar›yoruz. Teknoloji yetersizli¤i ve seri
üretime geçmedi¤imiz için hiçbir fley
yapam›yoruz. Seri üretimde de
pazarlama sorunu ortaya ç›k›yor”
dedi. TSE ve ISO belgelerine sahip
olduklar›n› ve bunu iptal ettireceklerinin de alt›n› çizen Algüney, “Yerli
üreticiler korunmal›. Baltalamak
yerine desteklenmeli” diye konufltu.
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‹hracat›n yüzde 88.1'ini 9 il yapt›

r 2005 y›l›nda gerçeklefltirilen toplam 73.1 milyar dolarl›k ihracat›n yüzde 88.1'ine denk gelen
6 4 . 4 m i l y a r d o l a r › n ›, 1 m i l y a r do l a r › n ü z e r i n d e i h r a c a t y a pa n 9 i l t a r a f › n d a n g e r ç e k l e fl t i r d i .
004 y›l›nda hiç ihracat yapmayan
Tunceli ve Mufl'un da ihracat yapan iller
aras›nda girdi¤i geçen y›l Elaz›¤ ve
Çank›r› ise yüzde 200’ün üzerindeki ihracat
art›fl›yla dikkat çektiler.
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Türkiye'nin 2005
y›l›na iliflkin iller itibariyle ihracat verilerini
aç›klad›. Buna göre Türkiye'nin 2005
y›l›ndaki 73.1 milyar dolarl›k ihracat›n›n
yüzde 88.1'ine denk gelen 64.4 milyar
dolarl›k k›sm›n› ise 9 ilin gerçeklefltirdi¤i
belirlendi.
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‹hracat›n Yar›dan Fazlas› ‹stanbul'dan
2005 y›l›nda ‹stanbul'dan yap›lan ihracat
bir önceki y›la göre yüzde 13.3 oran›nda
artarak 41.4 milyar dolara ç›kt›¤›, toplam
ihracat içerisindeki pay›n›n da yüzde 56.6
oldu¤u belirlendi. ‹stanbul'u 5.6 milyar dolarla
izleyen Bursa'dan yap›lan ihracat 2004 y›l›na
göre yüzde 2.5 oran›nda artt›. Bursa'n›n
Türkiye'nin toplam ihracat›n›n yüzde 7.6's›n›
gerçeklefltirdi¤i belirlendi. ‹zmir'den yap›lan
ihracat ise yüzde 12.6 oran›nda artarak 4.6
milyar dolara ulaflt›.
‹zmir toplam ihracat›n yüzde 6.4'ünü
gerçeklefltirdi. 2005 Kocaeli 3.3 milyar dolar,
Sakarya 2.7 milyar dolar, Ankara 2.6 milyar
dolar, Gaziantep 1.6 milyar dolar, Denizli 1.4
milyar dolar, Adana ise 1.2 milyar dolarl›k
ihracat yapt›.
Kocaeli'nin ihracattaki pay› yüzde 4.5,
Sakarya'n›nki yüzde 3.7, Ankara'n›nki yüzde
3.6 oldu. Gaziantep'ten yap›lan ihracat›n
Türkiye'nin toplam ihracat›n›n yüzde 2.2'sine,

Denizli'nin ihracat›n›n yüzde 1.9'una ve
Adana'dan yap›lan ihracat›n›n da toplam
ihracat›n yüzde 1.6's›na denk geldi¤i
belirlendi.
2005 y›l›nda Trabzon, 961 milyon dolara
kadar yükselen ihracat›yla 1 milyar dolarl›k
ihracat s›n›r›na yaklaflt›. 2005 y›l›nda Hatay
733.1 milyon dolarl›k, kayseri ise 701 milyon
dolarl›k ihracat yapt›.

Mufl Ve Tunceli ‹hracat Yapt›
2004 y›l›nda hiç ihracat yapmayan Mufl ve
Tunceli de ihracat yapan iller aras›na girdi.
Mufl 2005 y›l›nda 41 bin dolarl›k ihracat›yla
en az ihracat yapan il oldu. Bu ili 42 bin
dolarl›k ihracatla da Gümüflhane izledi. 2004
y›l›nda hiç ihracat yapmayan Tunceli ise
2005 y›l›nda 85 bin dolarl›k ihracat
gerçeklefltirdi.

yap›lan ihracat 2005 y›l›nda bir önceki y›la
göre yüzde 183.9 oran›nda artarak 15.5
milyon dolardan 44 milyon dolara ç›kt›.
Hakkari'den yap›lan ihracat ise yüzde
120.5 oran›nda art›fl gösterdi. 2004 y›l›nda
16.9 milyon YTL düzeyinde bulunan
Hakkari'nin ihracat› 2005 y›l›nda 37.4 milyon
dolara ulaflt›.
Siirt'ten yap›lan ihracat yüzde 132.2,
Bitlis'ten yap›lan ihracat yüzde 148.4,
Erzincan'dan yap›lan ihracat ise 171.6
oran›nda art›fl gösterdi. Siirt'in ihracat› 2.5
milyon dolardan 5.7 milyon dolara, Bitlis'inki
1.2 milyon dolardan 2.9 milyon dolara,
Erzincan'›nki ise 361 bin dolardan 982 bin
dolara ç›kt›.

‹hracat› Gerileyen ‹ller
2005 y›l›nda baz› illerin ihracat›n›n da bir
önceki y›la göre geriledi¤i belirlendi. 2005

‹hracat›n› En Fazla Art›ran ‹ller
Elaz›¤ ve Çank›r›'dan yap›lan ihracat›n
2005 y›l›nda bir önceki y›la göre yüzde
200'ün üzerinde artt›¤› belirlendi.2004 y›l›nda
13.3 milyon dolar olan Elaz›¤'dan yap›lan
ihracat 2005 y›l›nda yüzde 258.8 artarak
47.9 milyon dolara ç›kt›. Çank›r›'dan yap›lan
ihracat ise yüzde 209.8'lik art›flla 1.1 milyon
dolardan 3.4 milyon dolara yükseldi.

Do¤u ‹llerinin ‹hracat›nda Büyük Art›fl
fi›rnak'tan yap›lan ihracat yüzde 137.8'lik
art›flla 249.6 milyon dolara, Mardin'in ihracat›
yüzde 132.1'lik art›flla 70.5 milyon dolardan
163.6 milyon dolara ulaflt›. Batman'dan

y›l›nda Gümüflhane'nin ihracat› yüzde 64.3
oran›nda gerileyerek 119 bin dolardan 42 bin
dolara düfltü. Ardahan'›n ihracat›nda yüzde
48.5'lik gerileme yafland›.
2005 y›l›nda Ardahan'dan yap›lan ihracat
432 bin dolardan 213 bin dolara indi.
Bart›n'dan yap›lan ihracat yüzde 20.7'lik
gerilemeyle 3.1 milyon dolardan 2.4 milyon
dolara, Kars'tan yap›lan ihracat ise yüzde
18.7'lik gerilemeyle 3.3 milyon dolardan 2.7
milyon dolara düfltü.
Yozgat'›n ihracat› yüzde 25.5'lik
gerilemeyle 12 milyon dolardan 8.9 milyon
dolara, Karbük'ten yap›lan ihracat ise yüzde
29.9 oran›nda gerileyerek 13 milyon
dolardan 9.1 milyon dolara indi. 2005 y›l›nda
Sinop, K›r›kkale, Bayburt, Yalova, Ni¤de,
K›rklareli, Düzce, Çanakkale, Malatya,
Samsun ve Antalya'dan yap›lan ihracat›n
geriledi¤i belirlendi.

‹hracat 42 bin firman›n
• ‹hracat yapan firmalar›n 22 binden fazlas›n›n ‹stanbul'da kay›tl›
bulundu¤u belirlendi. 2004 y›l›nda hiç ihracatç› firmas› bulunmayan
Mufl'tan bir Tunceli'den ise 2 firma ihracat gerçeklefltirdi.
005 y›l›nda Türkiye genelinde ihracat
yapan firma say›s› ihracattaki art›fla
ba¤l› olarak 42 bine yaklaflt›. 2005
y›l›nda firma bafl›na ortalama 1.7 milyon
dolarl›k ihracat gerçeklefltirildi.
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'ndan edindi¤i
verilere göre, 2004 y›l›nda 39 bin 432 olan
ihracat yapan firma say›s› 2005 y›l›nda
yüzde 6.2 oran›nda artarak 41 bin 859'a
ulaflt›.
‹hracatç› firma say›s› 2001 y›l›na 28 bin
909, 2002'de 31 bin 719, 2003'de 35 bin 587
olarak gerçekleflmiflti.
‹hracat yapan firmalar›n 22 bin 833'le
yar›s›ndan fazlas›n›n ‹stanbul'da bulundu¤u
belirlendi. ‹zmir, 3 bin 697 ihracatç› firmayla
ikinci, Ankara ise 2 bin 591 firmayla üçüncü
s›rada yer ald›. Bursa 2 bin 360 ihracatç›
firmayla dördüncü, Gaziantep ise 821
firmayla beflinci oldu.
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Firma Bafl›na En Yüksek
‹hracat Adapazar›’nda
2005 y›l›nda firma baz›nda en yüksek
ihracat 11.4 milyon dolarla 236 firman›n
toplam 2 milyar 691 milyon dolarl›k ithalat
gerçeklefltirdi¤i Adapazar›'ndaki firmalar
yapt›.

Türkiye'nin en fazla ihracatç› firmas›n›n
bulundu¤u ve toplam 36 milyar 522.9 milyon
dolarl›k ihracat gerçeklefltirilen ‹stanbul'daki
firmalar›n ortalama ihracat tutar› ise 1 milyon
813 bin dolar düzeyinde kald›.
Sadece 7 firman›n toplam 53 milyon
dolarl›k ihracat yapt›¤› Kastamonu ise firma
bafl›na en fazla ihracat gerçeklefltirilen ikinci
il oldu. 44 firman›n ve toplam 344.4 milyon
dolarl›k ihracat yapt›¤› Ordu'da ise firma
bafl›na ortalama ihracat 7 milyon 827 bine
kadar yükseldi. Trabzon, 6 milyon 628 bin,
Kocaeli 5 milyon 94 bin ve Giresun 4 milyon
423 bin dolarl›k firma bafl›na ihracatla ilk
s›ralarda yer ald›lar.
Zonguldak ortalama 2 milyon 586 bin
dolarl›k, Rize 2 milyon 380 bin dolarl›k,
Bursa 2 milyon 359 bin dolarl›k, Denizli 2
milyon 62 bin dolarl›k, Gaziantep 1 milyon
965 bin dolarl›k, Adana 1 milyon 776 bin
dolarl›k firma bafl›na ihracatla 1 milyon 757
bin dolar olan Türkiye ortalamas›n›n
üzerinde ihracat yapan iller oldular.
2004 y›l›nda hiç ihracatç› firma
bulunmayan Mufl'tan bir Tunceli'den ise 2
firma ihracat gerçeklefltirdi. Firma bafl›na en
az ihracat ise 41 bin dolarla Mufl'tan yap›ld›.
Bu ili 42 bin dolarla Gümüflhane ve 85 bin
dolarla da Tunceli izledi.

Komflulara ihracat›m›z yeterli de¤il
dana Ticaret Odas›
(ATO) Yönetim Kurulu
Baflkan› fiaban Bafl,
yapt›¤› aç›klamada, 1980'li y›llardan itibaren d›fl ticaretin geliflmesine yönelik önemli teflvikler uygulayan Türkiye'nin,
aradan geçen süre içerisinde
bu alanda küçümsenmeyecek
baflar›lara imza att›¤›n› söyledi.
Türkiye'nin ticaret yapt›¤› ülkeler incelendi¤inde, özellikle
1990 sonras›nda, a¤›rl›¤›n AB
ülkelerine verildi¤inin görüldü¤ünü anlatan Bafl, “Bu nedenle komflu ülkelerin ihmal edildi¤i gerçe¤i, çarp›c› bir flekilde
önümüzde durmaktad›r. Toplam ithalat› 170 milyar dolar›
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bulan ‹ran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Gürcistan'›n yan› s›ra
di¤er komflu ülkelerin ithalat›nda Türkiye'nin pay› sadece 5
milyar dolar civar›ndad›r” dedi.
Gelifltirilen stratejilerin baflar›ya ulaflmas›nda, co¤rafi, tarihsel ve kültürel avantajlar›n
d›fl›nda Türkiye'nin baflka
önemli avantajlar›n›n da bulundu¤una dikkati çeken Bafl,
ekonomik geliflmiflli¤in, uluslararas› piyasalarla entegrasyon
sürecine komflulardan daha
erken bafllanmas›n›n önemini
vurgulad›.
Türkiye'nin, bu alanlarda
son 20 y›lda çok büyük kazan›mlar elde etti¤ini ifade eden

Bafl, “Bu çerçevede Türkiye,
global ekonomik geliflmeleri
yak›ndan takip etmekte ve gerekli politika de¤iflikliklerini acil
olarak yapabilmektedir” diye
konufltu.
Türkiye'nin di¤er bir avantaj›n›n, giriflimcilerinin uluslararas› pazarlardaki tecrübesi
oldu¤unu anlatan Bafl, “‹hracatç›lar›m›z nitelikli iflgücüne
sahip. Ayr›ca, geçmiflte
sadece tekstil, konfeksiyon ve
demir-çelik sektöründe yo¤unlaflm›fl olan ihracat›m›z›n mal
çeflitlili¤inde son y›llarda büyük
geliflmeler yaflanm›flt›r” dedi
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ürk giriflimcisinin gözükaral›¤› ilk dikkat çekici
özelliklerinden biridir.
Bu özelli¤in baflar›l› bir giriflimcilik aç›s›ndan hem olumlu
hem de olumsuz yönleri vard›r. Gözükaral›k ve cesaret giriflimcili¤in baflta gelen evrensel niteliklerinden biri olan
risk üstlenme aç›s›ndan olumlu bir niteliktir. Di¤er yandan
gözükaral›k ayn› zamanda cehaletten gelen cesaretin de bir
göstergesidir. Muhakkak ki
her risk bir belirsizli¤in sonucudur ve belirsizlik de bilinmezli¤i beraberinde getirir.
Fakat baflar›l› bir giriflimci
kendisi için bir al›n yaz›s› niteli¤inde olan belirsizli¤i mümkün oldu¤unca ayd›nlatabilmeli, önünü görmeye çal›flmal›d›r. K›saca giriflimci cesaretin
cehalete dayanan k›sm›n›
mümkün oldu¤unca azaltmaya
çal›fl›rken, hesapl› veya ak›lc›
k›sm›n› mümkün oldu¤unca
art›rman›n yollar›n› aramal›,
bunun gayreti içinde olmal›d›r.
Türk giriflimcisi genelde –fizibilite çal›flmalar› da dahil olmak üzere- planlama aflamas›nda yeterli özeni ve gayretli
gösterememektedir. A¤›rl›k
daha ziyade eylem veya icraatta (uygulama, realizasyon
a fl a m a s › ) v e k o n t r o l d e d i r.
Özellikle s›k› bir takipçili¤in
Türkiye flartlar›nda baflar›l› bir
s o n u c a u l a fl m a k i ç i n ç o k
önemli oldu¤u hep vurgulan›r.
K›saca eylem ve kontrol planlamaya göre öncelik tafl›maktad›r. Kanaatimizce bu durum
politik ve ekonomik istikrars›zl›kla mevcut piyasa ekonomisindeki kurals›zl›ktan, taraflar›n ödeme ve baflkaca taahhütlerinde zaman unsuruna
gereken önemi verememelerinden ve devletin ekonomideki büyük a¤›rl›¤›ndan, k›saca
ülke içi flartlardan kaynaklanmaktad›r. Buna karfl›l›k iflletmelerimiz d›fla aç›ld›kça planlaman›n önemi giderek kendini göster mekte, bu konuda
baflar›l› olan kurulufllar ise
“planlamayan› planlarlar” özdeyifline uygun olarak pastan›n daha büyük k›sm›n› daha
iyi planlayan iflletmelere b›rakmak zorunda kalmaktad›r. D›fl
piyasalarda ise daha iyi planlayan kurulufllar çokça yabanc›
flirketler, iç piyasalarda ise konunun önemini kavrayan büyük iflletmeler olmaktad›r. Bu
itibarla KOB‹’lerin uygulama
(realizasyon, icraat, eylem)yan›nda stratejik planlamay› da
kapsayacak flekilde planlama
faaliyetlerine gereken önemi
vermeleri baflar›n›n baflta gelen flartlar›ndan biri olarak kabul edilmelidir.
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Evet, gelecek flöyle veya
böyle, az veya çok, belirsizlikle dolu. Bu belirsizlik denize
yelken açacak giriflimcinin cesaret sahibi olmas› muhakkak
ki giriflimcili¤in olmazsa olmaz
flart›. Di¤er yandan bu belirsizli¤i elindeki imkanlarla
mümkün oldu¤unca ayd›nlatabilme, görebilece¤ini görmeye
çal›flma da giriflimcili¤in baflka
bir olmazsa olmaz flart› olan

ak›lc›l›kla ilgili
bir gereklilik.
Giriflimci toplayabildi¤i
kadar
b i l g i
toplayacak, bu
bilgilerle
plan›n›,
strateji- Prof. Dr.
sini belirleyecek ve zaman› geldi¤inde de
karar›n› vererek eyleme geçecek. Görmedi¤i, bilmedi¤i hususlar olsa da zaman› gelince
karar›n› verip eyleme geçmeye cesaret edecek. Zira vizyonla rüyan›n fark› eylemdir.
Eylemsiz kalan, eyleme geçme
zaman› ›skalanan planlar giriflimci için sadece israf edilen
zaman, bofluna harcanan kaynaklard›r. ‹flte giriflimcinin gelece¤e iliflkin göremedi¤i, bilemedi¤i belirsizliklere ra¤men
eyleme geçebilmesi cehalete
dayanan bir cesaret gerektirir.
Görebildi¤i, bilebildi¤i ve dolay›s›yla planlayabildi¤i gelecek
ise hesaba kitaba dayanan bir
cesaret, rasyonel bir cesareti
gerekli k›lar. Halk›m›z›n çok
s›k kulland›¤› bir özdeyiflimiz
bu gerçe¤i anlaml› bir flekilde
dile getirmektedir:
“K›rk defa ölçmeli
Bir defa biçmeli.”
Evet, giriflimci k›rk defa ölçecek, yani planlayacak; önünü görmeye çal›flacak, hesab›n› kitab›n› yapacakt›r. Fakat
k›rkbirinci defada daha göremedi¤i, hesaba kitaba koyamad›¤› hususlar olsa da karar›n› verip eyleme geçmeye cesaret edebilecektir.

ç o k
önemli
olan sermaye birikimini
fazlas›yla
sa¤lamakla
kalmad›.
Ayn› zamanda
patatesinden,
e-mail:tamerm@baskent.edu.tr domatesine, fasulyesinvarm›flt› (Bilgilenme gere¤ini
den tütününe kadar birçok
yerine getirmifltir.). Hep bat›ürünü tüm dünya ancak bu keya giderek Hindistan’a ulaflaflifle tan›yabildi.
bilece¤ine inanmaktad›r. Por-
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Giriflimcilikte
Cesaret Ve Risk
Üstlenme Kabiliyeti

M. Tamer MÜFTÜO⁄LU

Bu konuda Kristof Kolomb
çok anlaml› bir örnek oluflturur. 1491 y›l›nda Cenova’da
do¤an Kristof Kolomb okudu¤u kitaplardan, görüfllerine
baflvurdu¤u kiflilerden dünyan›n yuvarlak oldu¤u sonucuna

tekiz, ‹spanya, ‹ngiltere ve
Fransa krallar›n› y›llarca bu
projesini uygulamaya koymak
konusunda ikna etmeye çal›flm›fl, oradan oraya koflmufltur.
Alt› yedi y›ll›k bir u¤rafltan
sonra ‹spanya kraliçesini ikna
etmeyi baflarm›fl ve 3 A¤ustos
1492 tarihinde 3 küçük gemi
ve ancak cezaevlerinden toplayabildi¤i az say›daki mürettebat›yla Portekiz’den Atlas
Okyanusu’na do¤ru yola ç›kt›.
Bu yolculuk muhakkak ki büyük ölçüde cehalete dayanan
bir cesaretin eseri olarak bafllad›. Yolculuk ne kadar sürecek, ne kadara yiyecek depolanacak, nas›l bir rota izlenecek gibi yolculu¤un baflar›l›
geçmesi için gerekli birçok bilgi olmadan yola ç›k›lm›flt›. Hedef al›nan Hindistan’›n ne kadar uzakta oldu¤unu, hatta
nerede oldu¤una iliflkin hiçbir
bilgi yoktu. Kristof Kolomb’un
bildi¤i, daha do¤rusu kesin bir
bilgiye dayanmadan inand›¤›
tek fley dünyan›n yuvarlak oldu¤u ve hep bat›ya gidilerek
do¤uda oldu¤una inan›lan
Hindistan’a ulaflabilece¤iydi.
Sonucun ne oldu¤unu biliyoruz. Çok büyük bir k›sm›
cehalete dayanan bir cesaretle
ç›k›lan bir yolculu¤un kazanc›
kocaman Amerika k›tas› oldu.
Bu keflif sadece Avrupa’y› alt›na bo¤arak sanayileflme için

Giriflimci için aslolan cesarettir. Bu mümkün oldu¤unca
hesaba kitaba dayanan rasyonel cesaret olmal›d›r. Fakat az
veya çok ama hep var olan
cehalete dayanan cesaretten
de kaç›nmak mümkün de¤ildir. Bu durumun eyleme geçerken kaç›n›lmaz bir zorunluluk, bir kaderdir. Ama bu eylem vizyona dayanan planl› bir
eylem olmal›d›r. ‹flte giriflimcili¤in en önemli özelliklerinden
biri de budur: Kapkaranl›k belirsizliklerle dolu gelece¤e yelken açabilme cesareti! ‹flte cehalete dayanan cesaret derken
bunu ifade etmek istiyoruz. Bu
aç›dan giriflimcili¤in motosunun afla¤›daki sözlerle ifade
edebiliriz:
“Olabildi¤ince hesaba kitaba
dayanan rasyonel cesaret;
Gerekti¤ince cehalete dayanan cesaret”
Fakat burada flu gerçekte
unutulmamal›d›r: Çok büyük
ekonomik de¤erler yaratan giriflimcilikte cehalete dayanan
cesaretin yeri hep önemli olmufltur. Büyük iktisatç› J.M.
Keynes’in afla¤›daki de¤erlendir mesi bu önemli gerçe¤e
parmak basmaktad›r:
“Giriflimciler bizim ö¤retti¤imiz yat›r›m de¤erlendir me
metotlar›n› kullanarak yat›r›m
yapsalard›; flimdi sa¤lad›¤›m›z
refah seviyesinin üçte birini

Bu konuda bizzat yaflad›¤›m›z bir olay› aktarmak istiyoruz. Giriflimcilik konulu toplant›lardan birinin sonunda bir dinleyici, ifladam› olan panelistlerden birine sorar:
“Say›n kat›l›mc›, Türkiye’de giriflimcilik cesareti hesaba kitaba
dayanan rasyonel bir cesaret de¤il, cehalete dayanan bir cesarettir. Hepimizin bildi¤i gibi bunun birkaç istisnas› olmakla birlikte Türkiye’deki genel düflünce budur. Bunun tam tersinin olmas› gerekmez mi, yani giriflimci cesaretinin rasyonel bir cesaret olmas› iflin do¤rusu de¤il midir?”
Dinleyici çok güzel bir soru sorman›n, hatta sorusunun içinde sorunun cevab›n› da bar›nd›rman›n bilmiflli¤i ve rahatl›¤›yla mutlu bir flekilde yerine oturur
ve her halinden panelistin kendisine verece¤i cevab›n “Pek tabi ki do¤rusu da budur.” fieklinde olaca¤›n› düflünür. Fakat kat›l›mc› bekledi¤i cevab›
veremez, bafl›n› kafl›yarak önüne, çenesini tutarak yukar› bakar ve k›sa bir suskunluktan sonra soruyu sorana flu cevab› verir:
“ Hay›r dostum, zira her cesaret cehalete dayan›r. Cehalete dayanmayan bir cesaret; cesaret olarak adland›r›lamaz. Hesaba
kitaba vurulabilen, tahmin edilebilen, riski ölçülebilen bir ifl, cesaret olmaktan ç›kar ve giriflimci için de zor olan böylesi bir belirsizlik ortam›nda ifle giriflebilmektir. Baflar›l› giriflimci ile baflar›s›z giriflimci veya Schumpeter’in ifadesiyle dinamik giriflimci
ile statik giriflimcili¤i ay›ran özellik budur.”
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bile gerçeklefltiremezdik.”
Giriflimci bu gerçe¤in adam›d›r. Hesab›n› kitab›n› yapar.
Kendinin imkanlar›n› bilir. Yani k›saca haddini bilir. Fakat
bazen de giriflimci haddini
aflabilmelidir. Afla¤›daki hikaye bu gerçe¤i anlaml› bir flekilde dile getirmektedir:
“‹ngiltere kraliçesine dev bir
inci hediye edilmifl. Kraliçe taca tak›lamayacak kadar büyük
olan bu incinin delinerek taht›n›n arkas›na as›lmas›n› istemifl. Ancak ‹ngiltere’deki meflhur kuyumcular›n hepsi de inciyi delmeye cesaret edememifller, delerken k›r›laca¤›ndan
korkmufllar ve riski üstlerine
alamam›fllar. Di¤er birçok ülkenin meflhur kuyumcular› da
ayn› gerekçeyle inciyi delmeye
cesaret edememifller. Bir deniz subay› ‹stanbul’da Kapal›çarfl›’da bu ifli yapabilecek nitelikte bir ustalar oldu¤unu
söyleyince bir heyet inciyi al›p
‹stanbul’un yolunu tutmufl. ‹stanbul’da bir tercüman bulmufllar. Tercüman heyeti Kapal›çarfl›’da bir kuyumcuya
sokmufl. ‹çerideki ak saçl› kuyumcu ustas›na durum anlat›lm›fl. Ne çare ki usta da di¤er
ülkelerdeki meslektafllar› gibi
incinin k›r›labilece¤i gerekçesiyle delmeye cesaret edememifl. Heyet hep birlikte ustaya
adeta yalvarm›fllar. Kendisinden baflka çareleri kalmad›¤›n›, bu ifli ancak kendisinin halledebilece¤ini, ‹stanbul’a bu
son umutla geldiklerini söylemifller. Usta heyetin çaresizli¤ine ac›m›fl. “Bak›n efendiler”
demifl. “Sorumluluk kabul etmem. Ama bende yetenekli
bir ç›rak var. Belki bu ifli o yapabilir” diyerek heyeti bafl›ndan savmaya çal›flm›fl. Fakat
heyet çaresizlik içinde ustan›n
bu önerisini kabul etmifl. Heyetin bu “olur”u üzerine usta
ç›ra¤a seslenmifl: “O¤lum Veli, bir bak hele!”. Dükkan›n
arka taraf›ndaki perde aralanm›fl. Elinde bir matkapla 1213 yafllar›nda bir çocuk ç›km›fl
ve “buyur usta!” diyerek ses
vermifl. Usta,”O¤lum” demifl,
“hele flu inciyi bir del.”. Bu
emri alan Veli hiç düflünmeden elindeki matkab› inciye
dald›rm›fl. ‹nci tam ortas›ndan
delinmifl. Heyettekiler sevinç
içinde ustaya dönmüfller ve
onu kutlam›fllar. “Ya usta, bu
nas›l bir ifl. Dünyan›n en ünlü
kuyumcular›n›n yapamad›¤›n›
bu çocuk nas›l yapt›.” diye
flaflk›nl›kla ustaya sormufllar.
Usta bir heyete bakm›fl, bir
Veli’ ye bakm›fl ve soruyu flöyle yan›tlam›fl: “O haddini bilmez”.
K›saca sözün özü: Giriflimcilerin biraz da hadlerini bilmemeleri, biraz da cahil cahil cesaretine sahip olmalar› gerekir. Hatta giriflimcinin biraz da
Don Kiflot olmas›nda yarar
v a r d › r. C h e G u e v e r a ’ n › n
babas›na yazd›¤› mektuplar›n
birindeki flu sat›rlar çok ilginçtir: “Bald›rlar›mda Rosinante’
nin sa¤r›lar›n› hissediyorum”
(Rosinante Cervantes’ in meflhur eserinde Don Kiflot’ un
at›n›n ad›d›r.)
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Krizler en çok KOB‹´leri etkiledi
onya Selçuk Üniversitesi´nde yap›lan bir araflt›rma, Türkiye´de k›sa
aral›klarla ortaya ç›kan ve birbirini
izleyen ekonomik kriz ve darbo¤azlar›n,
en çok kalk›nma aç›s›ndan son derece
önemli bir role sahip olan KOB‹´leri olumsuz yönde etkiledi¤ini ortaya koydu.
Selçuk Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi´nde, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB), Konya Sanayi
Odas› ve Konya Ticaret Odas› verilerinden hareketle “Türkiye´de Ekonomik Krizlerin KOB‹´lere Etkisi” konulu bir araflt›r-

K

ma yap›ld›. Araflt›rmaya göre, 2000 y›l›n›n Kas›m ay›nda yaflanan kriz ve bundan yaklafl›k 3 ay sonra 2001 fiubat ay›nda siyasi arenada ç›kan bir tart›flma sonucu patlak veren kriz ülke ekonomisinde
ciddi tahribatlara yol açt›. Kriz döneminde
birçok iflletmenin ihtiyaç duydu¤u finansal
kayna¤› bulmakta güçlük çekti¤i, sermaye
yetersizli¤i ve kaynak yaratamama sorunlar› nedeniyle girdi¤i finansman darbo¤az›ndan kurtulmay› baflaramad›¤› belirtildi.
Çal›flmada, en çok KOB‹´lerin etkilendi¤i
belirtilirken, kriz sonras› KOB‹´lerin sat›fl

hacimlerinin yüzde 76 oran›nda, kapasite
kullan›m oran›n›n yüzde 77 oran›nda, bunun bir sonucu olarak da istihdam›n›n
yüzde 62 oran›nda azald›¤› ortaya ç›kt›.
Çal›flmada, kriz sonras› KOB‹´lerin
üzerindeki en büyük yükün vergi oldu¤u
üzerinde durulurken, ülkede bundan sonra olas› kriz ve darbo¤azlara karfl›,
ekonomilerin can damar› olan KOB‹´lerin
üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi
gerekti¤i, kredi imkanlar›n›n art›r›lmas›,
yeni yat›r›m ve benzeri teflviklerin getirilmesi gerekti¤i belirtiliyor.

‘‹nsanlar› adam yerine koyacak’ proje
• AKP Diyarbak›r Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül, TBMM'ye sunduklar› Mikro Finans
Kurulufllar› Hakk›ndaki Kanun Teklifi’nin yasalaflmas›yla oluflturulacak mikro finans
s e k t ö r ü s a y e s i n d e i n s a n l a r › n a fl › r › y o k s u l l u k t a n k u r t u l a c a ¤ › n › d ü fl ü n ü y o r .
ürkiye ‹sraf› Önleme Vakf› Mütevelli
Heyeti Baflkan› ve AKP Diyarbak›r
Milletvekili Prof.Dr. Aziz Akgül, Türkiye'de mikro finans
sektörünün oluflturulmas›na yönelik
hukuki altyap›n›n
sa¤lanmas› amac›yla TBMM'ye
sunduklar› "Mikro
Finans Kurulufllar›
Hakk›ndaki Kanun
Teklifi"nin 2006 y›l›nda yasalaflmas›n› umduklar›n›
söyledi.
Öncülü¤ünde
geliflen, Diyarbak›r'da uygulanmakta olan mikro
kredi projesinin teminat, kefalet olmadan
ve geri dönüflü yüzde 100 olan bir proje
oldu¤unu ifade eden Aziz Akgül, bugün
aileleriyle birlikte sadece Diyarbak›r'da
yaklafl›k 20 bin afl›r› yoksulun mikro kredi
imkan›ndan yararland›¤›n› belirtti.
“‹flsizlik ve yoksullu¤un azalt›lmas› için
ekonomik büyüme tek bafl›na yeterli de¤ildir” diyen Akgül, sürdürülebilir ekonomik
büyümenin yan›nda, insanlar›n kendi he-

T

Sanayiciler umutlu
stanbul Sanayi Odas›'n›n (‹SO) 2005 y›l› ikinci yar›s›
ve 2006 y›l› beklentilerine iliflkin “Ekonomik Durum
Tespit Anket Raporu”, iflletmelerin gelece¤e, 2005
y›l›na göre daha iyimser bakt›klar›n› ortaya koydu.
Ekonomide 2005 y›l›nda kaydedilen geliflmelere
de¤inilen raporda, son y›llarda makro ekonomik
göstergelerde yaflanan önemli iyileflmelerin reel
sektöre ayn› ölçüde yans›mad›¤› belirtildi. ‹ç borç
stokunun artmaya devam etti¤i, ancak, art›fl h›z›n›n
yavafllad›¤›na dikkat çekilen raporda, iç borcun
GSMH'ya oran›nda da küçük ad›mlarla da olsa bir
iyileflme görüldü¤ü ifade edildi.
Ekonomide ve siyasette sa¤lanan istikrar›n, bugüne
kadar çok yavafl iflleyen özellefltirme sürecini de
h›zland›rd›¤› vurgulanan raporda, 2005 y›l›nda 8 milyar
208 milyon dolarl›k özellefltirme yap›ld›¤›, do¤rudan
yat›r›m giriflinin, bir önceki y›la göre yüzde 239
oran›nda artarak 9 milyar 650 milyon dolarla zirve
yapt›¤› kaydedildi.
‹SO raporunda, baz› sektörlerde ifllerin iyi
gitmedi¤ine dikkat çekilerek, sanayi sektörünün genel
üretim art›fl› ortalamas› iyi olsa da, pek çok sektörde
üretim art›fl›n›n bu ortalaman›n alt›nda kald›¤› ifade
edildi.

‹

saplar›na çal›flabilecekleri mikro kredi uygulamas›, vatandafll›k geliri uygulamas›
ve e¤itim seviyesi ve becerisi sebebiyle
herhangi bir ifle girme imkan›
olmayan aile reisleri veya aileden en az bir kiflinin istihdam›
gibi önerilerde bulundu. Akgül,
bu yöntemlerin iflsizlik ve yoksullu¤un azalt›lmas› yan›nda,
gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in
azalt›lmas›na da katk› sa¤layaca¤›n› savundu.

Yoksulluk, Adam
Yerine Konmamak...
Uygulanmakta olan mikro kredi
projesinin ise Tu¤çe Bulut taraf›ndan University of Cambridge'de mast›r tezi olarak haz›rlad›¤›n› belirten Akgül, tezde kullan›lan ankette
“Yoksulluk nedir?” sorusuna fakir kad›nlar›n "Yoksulluk, adam yerine konmamakt›r" fleklinde cevap verdi¤ini ifade etti.

Mikro Kredi
Uygulamas› Nedir?
Birleflmifl Milletler'in hedeflerinden biri
olan yoksullu¤un 2015 y›l›na kadar yüzde
50 azalt›lmas› çerçevesinde en etkin me-

totlardan olan mikro kredi uygulamas›
dünyan›n çeflitli yerlerinde uyguland›. Türkiye'de ise 18 Temmuz 2003 tarihinde de
Diyarbak›r'da bafllat›ld›.
AKP Diyarbak›r Milletvekili Aziz Akgül'ün öncülü¤ündeki Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf›, Diyarbak›r Valili¤i ve önceki uygulamalardan birinin ev sahibi Bangladefl'ten Grameen Trust'›n iflbirli¤iyle yürütülen proje, öncelikle afl›r› yoksul kad›nlar›n kendi kendilerine gelir getirici faaliyette
bulunmalar›n› sa¤lamak amac›yla küçük
bir sermaye verilmesinden olufluyor.
‹lk olarak 6 kad›na 3 bin YTL da¤›t›larak
bafllanan mikro kredi projesinde, 15 fiubat
2006 itibariyle 3 bin 40 afl›r› yoksul kad›na
2 milyon 680 YTL kredi verilirken, yaklafl›k
70 farkl› iflte de¤erlendirdikleri kredilerden
vadesi gelenlerinin geri dönüfl oran› yüzde 100 oldu.
Kredi alan kad›nlar›n yüzde 27'si kuaför,
küçük bakkaliye, dondurma ve çeyiz eflyas› gibi de¤iflik faaliyetler için dükkan
açarken, yüzde 18'i ticaret faaliyetleri, yüzde 17'si kümes hayvanlar› yetifltiricili¤i ile
küçük ve büyükbafl hayvanc›l›k faaliyetleri, yüzde 16's› kendi evinde el ifli ve
de¤iflik üretim faaliyetleri, yüzde 10'u hizmetler, yüzde 8'i seyyar sat›c›l›k ve yüzde
4'ü ise ziraat iflinde kredi kulland›.

Türk halk›n›n ‘malyoklu¤u’ beyan›
flayanlar›n say›s› 2004 y›l›nda 909 bin kifli
fliye kadar yükselirken,
• Türkiye'de açl›k s›n›r›n›n alt›nda yafla
flt›rmas›na göre, Türkiye
yoksulluk s›n›r›n›n alt›ndaki nüfus ise 17 milyon 991 bine indi. TÜ‹K’in araflt
fl i d e n 1 . 2 9 ' u a ç l › k , y ü z d e 2 5 . 6 ' s › i s e y o k s u l l u k s › n › r › n › n a l t › n d a .
g e n e l i n d e h e r y ü z k i fli
ürkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
2004 Hanehalk›
Bütçe Anketi sonuçlar›dan elde
edilen Yoksulluk
Çal›flmas›n›n sonuçlar›n› aç›klad›.
Sonuçlar Türkiye
genelinde özellikle yoksulluk oran›n›n kentlere ba¤l›
olark azalma e¤iliminde oldu¤unu,
ancak k›rsal kesimde tam bir yoksulluk ve açl›k
patlamas› yafland›¤›n› gösteriyor.
Türkiye'de 2001 krizinden sonra

larda “reform” ad›yla
yap›lan köklü de¤iflikliklerin k›rsal kesimde
yoksulluk ve açl›¤› art›rd›¤›n› ortaya ç›kard›.

T

K›rsal Kesimde
Açl›k Art›yor

uygulanan ekonomik politikalar
kentlerdeki açl›k ve yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflayan nüfusu azaltt›. Ancak özellikle tar›msal politika-

TÜ‹K'in çall›flmas›na
göre 2003 y›l›nda 894
bin olan Türkiye genelindeki açl›k s›n›r›n›n
alt›nda yaflayan nüfus,
2004 y›l›da 909 bine
yükseldi. Kentlerde
açl›k s›n›r›n›n alt›ndaki
nüfus 311 binden 269 bine inerken,
k›rsal kesimde bu say› 640 bine
yükseldi. Açl›k (g›da yoksullu¤u)
çekenlerin Türkiye genelinde yüz-

de 1.29 olan nüfusa oran› de¤iflmezken, kentlerde yüzde 0.74'ten
yüzde 0.62'ye inen bu oran k›rsal
kesimde ise yüzde 2.15'ten 2.36'ya
yükseldi. K›rsal kesimde açl›k oran›
2001 krizinin hemen ertesinde;
2002 y›l›nda yüzde 2.01 olarak belirlenmiflti.

K›rsal Kesimde Her
100 Kifliden 40'› Yoksul
Türkiye genelinde 2003 y›l›nda
19 milyon 458 bin kifli olarak belirlenen yoksulluk (g›da ve g›da d›fl›)
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflayanlar›n say›s› 2004 y›l›nda 17 milyon
991 bin kifliye geriledi. Ancak bu
gerileme tümüyle kentlerdeki yoksul say›s›n›n 9 milyon 377'den 7

milyon 146'ye gerilemesinden kaynakland›. K›rsal kesimde ise bu say› 10 milyondan 10 milyon 846 bin
kifliye ulaflt›.
Türkiye genelinde 2003 y›l›nda
yüzde 28.12 olan yoksulluk oran›
yüzde 25.6'ya indi. Bu oran kentlerde yüzde 22.3'ten yüzde
16.57'ye kadar gerilerken, k›rsal
kesimde yüzde 37.13'ten yüzde
39.97'ye yükseldi.
TÜ‹K'in belirlemelerine göre Türkiye’de 9 milyon 967 bin kifli göre
mutlak yoksulluk s›n›r›nda yafl›yor.
Mutlak yoksulluk s›n›r›ndakilerin
Türkiye genelinde yüzde 14.18
olan nüfusa oran›. Kentlerde yüzde
8.34'e inerken. K›rsal kesimde ise
yüzde 23.48'e ç›kt›.
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Atila Ç›nar
Makina Mühendisi
Etik Tasar›m Dan›flmanl›k
E¤itim Ltd. fiti.

acinar@etik.com.tr
ünya ticareti aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, içinde yaflamakta oldu¤umuz dönemde, ürünlerin s›n›rlar› aflmada
karfl›laflt›klar› engellerin kald›r›lmas› için yo¤un çal›flmalar›n
yap›ld›¤› bir gerçektir. Art›k
dünyan›n herhangi bir yerinde
üretilen mal dünyan›n baflka bir
pazar›na girebilmektedir.
Üretim ve tafl›ma faaliyetleri
alan›nda kaydedilen ola¤anüstü
geliflmeler nedeniyle, hiçbir dönemde olmad›¤› kadar fazla çeflitte ürün, yine hiçbir dönem de
olmad›¤› kadar yüksek bir h›zla
dünya üzerinde nakledilmektedir. Böyle bir ortamda, al›c›lar
ald›klar› ürünlerin kaliteli, emniyetli ve ifl görür olup olmad›¤›n› muayene etme zaman›n› her
zaman bulam›yorlar ya da bu
zaman› harcamak istemiyorlar.
Ancak sat›n ald›klar› ürünün durumunu da bilmek, yani ambalaj›n›n içerisindeki ürünün tan›n›r olmas›n› istiyorlar.
E¤er, ambalaj› içerisindeki bir
ürünün, böyle bir ürünü tasarlama yetene¤i olanlar taraf›ndan

D

Gündemdeki Konu:
AKRED‹TASYON

tasar›mlanm›fl, uygun ortamlarda, böyle bir ürünü imal etme
yeterlili¤i olanlar taraf›ndan
üretilmifl oldu¤u bilinirse; bu
ürün üzerinde yap›lan muayenelerde kullan›lan cihaz ekipman›n, izlenebilirli¤i sa¤lanm›fl
do¤rulama/ kalibrasyon süreçlerinden geçmifl oldu¤u gösterilebilirse; k›sacas› bu ürünün tasar›m, üretim ve muayene aflamalar›nda yer alan kifli ve ekipman›n yeterlilik ve yetkinli¤i
gösterilebilirse, ürünün dünyan›n her yerinde tan›nmas› daha
kolay olur. Ürünlerin burada belirtildi¤i anlamda, her yerde tan›nmas›n› kolaylaflt›racak olan
bafll›ca araçlar ise bölgesel
ve/veya evrensel standartlar ve
sistemlerdir. E¤er bu standart ve
sistemlerin varl›¤›na ve do¤ru
uyguland›¤›na tan›kl›k edenler
de varsa, ifl biraz daha kolaylaflmaktad›r. Burada kullan›lan ‘tan›kl›k’ ço¤u kez ‘akreditasyon’
olarak tan›mlanmaktad›r.
Son dönemlerde akreditasyon
terimi çok yo¤un olarak kullan›-

lagelmekte. Bir çok kurum akreditasyon peflinde. Üniversiteler
akredite olmaya çal›fl›yor, laboratuarlar, belgelendirme kurulufllar›, odalar, gazeteciler akredite olmaya çal›fl›yor. Bir yandan da akreditasyonun ne oldu¤u, gerekli olup olmad›¤› hatta
yasal bir zorunluluk olup olmad›¤› tart›fl›l›yor.
Bir çok kifli veya kurum, hizmet (test, e¤itim, sertifika vb.)
alaca¤› zaman, hizmetin flartname, standart vb. dokümanlar ile
tan›mlanan nitelikleri ile birlikte hizmeti almay› düflündü¤ü kifli ya da kurumun akredite olup
olmad›¤›n› da sorgulamaya bafllad›.
Evet nedir bu kadar çok konuflulan ve ço¤u zamanda farkl›
anlamlar yüklenerek konuflulan
akreditasyon?
Akreditasyon bir anlamda ustan›n ‘el vermesi’dir. Anadolu’da
saz çalan gence kimin el verdi¤i
sorulur. Demirci kalfas›na, aflç›ya, ayakkab›c›ya ustas›n›n kim
oldu¤u sorulur. Burada sorulan

as›l soru, ‘sana kim el verdi’, yani ‘sen akredite oldun mu’ sorusudur. Buradan da anlafl›laca¤›
gibi, akreditasyon öyle kolayca
‘yapt›m oldu’ denecek bir fley
de¤ildir.
Kolay kolay yasa ile de flekillendirilecek bir durum de¤ildir.
Akreditasyon gönüllülük (ya da
r›za) esas›na dayal›, bir kifli ya
da kurumun tan›mlanm›fl bir ifli
belirli kurallara (bu kurallar kimi zaman standartlar ile tan›mlanm›flt›r) uygun yapabilece¤ini
gösteren bir iflarettir. Bu ‘iflaret’in her zaman diploma, sertifika gibi bir belge olmas› da gerekmez. Kimi zaman akreditasyon yaln›zca yap›lan ifle, ifli yapan›n çevredeki itibar›na da
ba¤l› olabilir.
Yani öyle ustalar vard›r ki,
yapt›¤› ifl genel kabul görmektedir. Bu ustan›n elinden ç›kan
iflin uygun oldu¤unun flüphe götürmeyece¤ine iliflkin bir ‘kanaat’ oluflmufltur. ‹fli yapan usta da
bunun fark›ndad›r yapt›¤› her ifli
bu sorumluluk duygusu ile yapmaktad›r. ‹flte as›l akreditasyo-

nun ne oldu¤u burada ortaya
ç›kmaktad›r:
En geçerli ve as›l olan akreditasyon, toplumun (ço¤u zaman
müflterinin) her hangi bir yaz›l›
standart, flartname, yönetmelik
ya da yasa ile ba¤›tlanmam›fl
olan ‘kanaati’dir.
Böyle bak›ld›¤›nda akreditasyon ulafl›lmas› zor ve pahal› bir
seviye de¤ildir. Ancak buna karfl›l›k belirli kurumlara bedeli
ödendi¤inde elde edilecek bir
belge hiç de¤ildir.
Akreditasyon yasal olarak zorunlu k›l›nacak bir olgu da de¤ildir. Hem tan›m› gere¤i zorunlu olamaz, hem de standartlara
uyum zorunlulu¤un giderek
gündemden düflmesi nedeniyle
zorunlu olamaz.
‹steyen akredite olabilir ancak
kimileri de akreditasyona ihtiyaç duymadan yapt›¤› ifli müflterisine kabul ettirebilir. Her fley
al›c› ile sat›c› aras›ndad›r. Ayr›ca
bir tan›¤a (el verene) ihtiyaç
varsa, o zaman akreditasyona
da ihtiyaç vard›r.
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Yat›r›mlar OSB’lere yönlendirilsin

• OSBÜK OSB’lerin sorunlar›n› Baflbakan’a rapor etti: Yat›r›mlar OSB’lere yönlendirilsin. Kurumlar Vergisi’nde önceden var olan daimi muafiyet devam etsin. Arsa teslimindeki
KDV muafiyeti yasalafls›n. Elektik faturalar›ndaki TRT pay› kald›r›ls›n.

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu
(OSBÜK) OSB’lerin önünde engel olan
önemli s›k›nt›lar› Baflbakan’a rapor etti.
Yat›r›mlar›n OSB’lere yönlendirilmesi talep
edilen OSBÜK raporuna sorunlarla birlikte çözüm önerilerini de ekledi.
OSB’lere ait elektrik santrallerine verilen do¤al gaz›n vergi yüklerinden ar›nd›r›lmas› gerekti¤i belirtilen raporda, elektrik enerjisinin sa-

O

nayi ürünleri maliyetinin en önemli girdisi oldu¤u vurgulanarak, ülkemizin dünya ülkeleri
aras›nda en pahal› enerji kullanan ülkelerden
biri oldu¤u, bu nedenle enerji fiyatlar›na yap›labilecek desteklerin direkt sanayici ve sanayi
ürününe yans›d›¤› ve yat›r›mlar›n yönlendirilmesinde önemli etken oldu¤u kaydedildi.
Raporda, “OSB’lerin enerji yönünden cazip hale getirilebilmesi amac›yla, elektrik
çevrim santral› kuran OSB’lere do¤algaz
maliyetinin düflürülmesi, elektrik fiyatlar›n›n da düflmesini sa¤layacakt›r” denildi.
OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi
gerekti¤i belirtilen raporda, “Bin metrekareden
büyük kapal› alan gerektiren imalat sanayi
yat›r›mlar›n›n OSB’lere yönlendirilmesi de talep edildi.
Raporda, OSB’ler yat›r›mc› beklerken, di¤er
tarafta özelikle ana yollar›n kenarlar›na, tarlalara ve tar›m arazilerine sanayi tesisleri kuruldu¤u ve sonra da Devletten hizmet talep ettikleri belirtilerek, “Tar›ma elveriflli alanlar›n
her geçen gün azalmas›na, her bir tesis
için ayr› ayr› yap›lan altyap› ve iflletme maliyetlerinin artmas›na ve kontrolden uzak

iflletmelerin ortaya ç›kmas›na sebep olan
bu durumun önlenmesi amac›yla; yat›r›mc›lar›n OSB’leri tercih etmeleri için OSB’lerin cazibe merkezleri haline gelmesine yönelik özendirici tedbirlerin al›nmas› ve savunma sanayi, a¤›r sanayi ve özellik arz
eden entegre tesisler d›fl›nda ve bin metrekareden büyük kapal› alan gerektiren yat›r›mlar›n OSB d›fl›nda kurulmas›na izin verilmemesi gereklidir” denildi.

OSBÜK’ün Baflbakan’a sundu¤u rapordaki di¤er sorunlar flu bafll›klar alt›nda
topland›:
• Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek yasalaflma sürecine giren kurumlar vergisi tasar›s›ndaki; OSB’ler için mevcut olan “daimi kurumlar vergisi muafiyeti”nin, 10 y›ll›k geçici
muafiyet haline getiren hükmün “daimi muafiyet” haline dönüfltürülmesi,
• OSB’lerin arsa teslimlerinde bulunan KDV
muafiyetinin uygulanabilir hale getirilmesi için
yasal düzenlemenin yap›lmas›,
• OSB’lerden, tüketilen elektrik bedeli
üzerinden talep edilen %2 TRT pay›n›n kald›r›lmas›.

Kendimin devletiyim
“TRT pay› kald›r›ls›n”
K
“
Giderek zorlaflan küresel rekabet koflullar›,
3 y›ld›r süregelen kur bask›s›, a¤›r istihdam
ve vergi yükü alt›nda üretimini, istihdam›n›
ve ihracat›n› sürdürmeye çal›flan sanayicilerin,
dünyan›n en pahal› enerjisini kulland›klar› yetmiyormufl gibi, elektrik faturalar›ndaki % 2’lik
TRT pay› halen devam etmektedir.
3093 say›l› Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’ nun 1999 y›l›nda
yürürlü¤e giren 4/C
maddesi uyar›nca;
Elektrik Kullan›m
Bedeli’ nin % 2’ si
oran›nda ödenen
TRT pay› her nedense faturalarda aç›kça belirtilmedi¤i için yeterince tepki gösterilmemektedir.
Ekonomik istikrar›n kal›c› hale getirilmesi, ihracat ve istihdam›n sürdürülebilmesi için sanayicilerimize dünya ile eflit koflullarda üretim
yapma f›rsat› vermek zorunday›z. Çok düflük
kar marjlar› ile, hatta bafla bafl noktas›nda ifl
yapmak zorunda olan, maliyetlerini düflürmek
için yo¤un çaba harcayan sanayicinin enerji

maliyetlerini artt›ran TRT pay› mutlaka kald›r›lmal›d›r.
2005 y›l› itibariyle Türkiye’ de toplam 130
milyar Kilowat saat elektrik sat›fl› yap›ld›¤› ortalama fiyat›n 14 YKR oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, TRT’ye 364 milyon YTL ( 364 Trilyon
TL) kaynak aktar›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Sanayicilerimiz yan› s›ra,
büyük bir bölümü dar
gelirli ve geçim s›k›nt›s›
içinde olan yurttafllar›m›z›n TRT’yi finanse etmesini hakl› ve do¤ru
bulmuyoruz. TRT de
kendi ayaklar› üzerinde
durmal›d›r.
% 2 TRT pay› kesintisinin, Organize Sanayi Bölgeleri taraf›ndan kendi sanayicilerinin enerji ihtiyac›n› karfl›lamak
için kurduklar›, ticari amac› olmayan ve devletten bir kurufl katk› almayan Otoprodüktör Gurubu Enerji fiirketlerinden de tahsil edilmesini
kabul etmek mümkün de¤ildir.”
Hilmi U¤urtafl
‹zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Baflkan›

Ostim’de ‘Ç‹ÇEK’ aç›ld›
nkara’da Türk Mutfa¤›’n›n en iyi temsilcisi olarak
bilinen Tarihi Çiçek Lokantas›’n›n yeni flubesi
Ostim’de aç›ld›. Al›nteri Bulvar›’nda hizmete giren lokanta iflyerlerinin toplu yemek siparifllerini de kabul ediyor.
Yemekleri tek merkezde piflirildi¤i için tüm flubelerinde ayn› kalitede sunulan Çiçek Lokantas›’n›n aç›l›fl›n›
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n yapt›.
Lokantaya iliflkin bilgi veren yetkililer flunlar› söyledi:
“Yemeklerimizin imalat› sadece merkez flubede yap›l›yor. Gelensel lezzetlerin yüksek teknolojiyle birleflti¤i mutfa¤›m›z›n her noktas› müflterilerimiz taraf›ndan
monitör arac›l›¤› ile izlenebiliyor. ‹flletmemiz tüketici
haklar› ve insan sa¤l›¤›na gösterdi¤i özen ve titizli¤in
sonucu olarak Çankaya Belediyesi taraf›ndan verilen
‘mavi bayrak’ ödülü ile onurland›r›lm›flt›r. Türk mutfa¤›n›n eflsiz lezzetlerini lokantalar›m›zda sunuyoruz. Hizmet standartlar›m›za uygun olarak iflyerlerine toplu yemek düzenliyoruz, evlere paket veya özel gülerde spesiyal servisler yap›yoruz.”
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END‹M‹N YARGICIYIM, dedin dinle- lardan yaflama geçirmek için; adaletten haz
dik. “Nereden ç›k›yor kendimin devle- duyan, adaleti özümleyen, adalete sahip ç›tiyim” megalomanisi? diyebilirsiniz. kan bireylerin say›s›n› ço¤altmak gerekir.
Herkes gibi benim de bireysel bilincim, Kendine, tüm insanlara ve do¤aya adil davkendime özgü akl›m, iradem, vicdan›m var ranmak gerçek mutluluktur. Bu mutlulu¤u
kuflkusuz. Akl›mla ne yap›p yapmayaca¤›- yaflam›m›za geçirerek, baflkalar›na örnek
ma karar vermiyor muyum? ‹rademle ka- olmal›y›z. Adalet duygusu akl›n ayd›nlat›c›rarlar›m› yaflama geçirip geçirmemeye gay- l›¤›n› art›r›r, iradenin gücünü ço¤alt›r ve
ret etmiyor muyum? Vicdan›mla kararlar›- adaletin gücüne güç katar.
m›n ve yaflama geçirdiklerimin adil olup olDevlet; seçilmifl’leriyle yasa yapar, bir k›mad›¤›n› denetlemiyor muyum?
s›m atanm›fl’lar›yla yasalar› uygular, bir
Devlet yap›s›n›n ve iflleyiflinin yasama baflka k›s›m atanm›fl’lar›yla –baz› ülkelerde
erk’i, birey’in akl›; yürütme erki bireyin ira- seçilmiflleriyle- ; kendi kendini yarg›lar. Yardesi, yarg› erki bireyin vicdan› ifllevinde de- g› erki; yasama ve yürütmeyi her ikisinden
¤il mi? Ben niçin kendimin devleti olmaya- ba¤›ms›z bir erk olarak denetlerken, “Ben
y›m?
kendime hesap veririm” ayr›cal›¤›yla; erkle“Kendinin devleti olsan ne yazar?” diyebi- rin eflde¤erli¤ine ve ba¤›ms›zl›¤›na ters
lirsiniz. Devleti olmayan topluma ne yazar- düflmektedir. Yarg› kendisiyle birlikte 3 erki
sa, bana da onu yazar: Karars›zl›k, karga- denetlemekte, kendini dördüncü bir erke
fla… Akl›m› yasama, irademi yürütme, vic- denetletmemektedir. Oysa 4. erk olarak,
dan›m› yarg› erki gibi düzenli ve sistematik dördüncü kuvvet medya vard›r. Gerçekte 4
kullan›rsam; sözde de¤il gerçekte kendimin erk’in, - yasama, yürütme, yarg›, yay›ndevleti olmaz m›y›m?
medya-; en güçlüsü
“Adalet Mülkün Temelidir”
medyad›r.
ilkesi devlet için oldu¤undan
çok; birey bilinçleri için geçerMedya; yasamali. Adaleti yads›yan bireylerin
y›, yürütmeyi, yarg›ladevletinde mülk – 1. Toprak
may› ve bu erkleri
ve akar gibi irat getiren tafl›nhalk ad›na kullanan
maz mal. 2. Vak›f olmay›p sakanun yap›c›lar›, yöhibinin mal› olan toprak veya
neticileri ve yarg›çlar›
akar. 3. Bir devletin ülkesi görür gösterir; iflitir,
‘dir ki , gücü yetenin elinde
iflittirir ve kamuoyunun
kal›r. Adaleti egemen k›lmak,
–halk›n- de¤erlendevlet olman›n ve kul’lu¤un
dirisine sunar. Dörde¤il birey’li¤in olmazsa oldüncü kuvvet medya
maz›d›r.
ç›kar çevrelerinin de¤il
Yasama; karar verir –kade halk›n denetiminnun yapar-. Yürütme karar’›
deyse; erkler ayr›l›¤›
–kanunu- uygular. Yarg›; yave eflde¤erli¤i ilkesi,
salar›n anayasaya uygun
erklerin halk taraf›nolup olmad›¤›n› denetler, uy- erolerdogmus@hotmail.com dan denetlenmesiyle
mayan yasalar› iptal eder. Yiyaflama geçirilebilir ve
ne yarg›; Yürütmenin yasalar› uygulay›p uy- gerçek demokrasiden söz edilebilir.
gulamad›¤›n› yarg›lar, gerekiyorsa devleti
Dördüncü kuvvet medya; yasamay›,
de mahkum eder. Yarg›’y›; yarg›’dan baflka yürütmeyi, yarg›y› saydamlaflt›rarak, halka
hiçbir erk denetleyemez. Alt mahkemeyi gösterir ve halk› onlara yak›nlaflt›r›r, halk›n
denetleyen üst mahkeme Yarg›tay, Yarg›ta- devletle halkla iliflkilerini; halk›n gözüyle
y› denetleyen üst mahkeme A‹HM var. gerçeklefltiren bir arena olur. Bunun gibi;
Gün gelir, her k›tan›n Avrupa ‹nsan Haklar› Kiflisel ak›l, irade ve vicdan ürünlerimi sayMahkemesi –A‹HM- gibi mahkemeleri olur damlaflt›rarak; ilgilenenlerin elefltiri ve katve üzerlerinde nihai merci olarak BM‹HM k›lar›na açarsam, bireysel ve kiflisel halkla
–Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Mahke- iliflkilerimi sa¤lam temellere oturtmufl olmaz
mesi- yer al›r, ondan sonras› Allaha kal›r. m›y›m?
“Adalet Mülkün Temelidir” ilkesini duvar***

Erol ERDO⁄MUfi
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TOBB Yüksek ‹stiflare Kurulu Bildirisi:

ARC E¤itim ve Dan›flmanl›k
ankara@arc.com.tr • www.arc.com.tr

Yap›sal reformlar tamamlanmal›
OBB ‹stiflare Kurulu, makro
ekonomik dengelerdeki iyileflmenin mikro ekonomiye
yans›mad›¤› görüflüne vard›. Kurul, sanayin rekabet gücünü koruman›n ve makro ekonomide elde
edilen baflar›n›n, günlük hayata
daha fazla yans›mas›n›n
yolunun, girdi maliyetlerini dünya standartlar›na çekecek yap›sal
reformlar›n tamamlanmas› oldu¤unu
bildirdi.
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i Yüksek ‹stiflare Kurulu
Toplant›s›, 24 fiubat’ta yap›ld›. Toplant›ya TOBB Yönetim
Kurulu eski Baflkanlar›; Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Devlet
ve Milli Savunma eski Bakan›
Mehmet Yazar, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakan› Ersin Faralyal›
gibi isimlerin yan› s›ra, TOBB Baflkan Yard›mc›lar› ve Konsey Bafl-
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kanlar› kat›ld›.
Özel sektörün ve Türk siyasi hayat›n›n duayenlerini bir araya getiren Kurul toplant›s›nda kat›l›mc›lar›n görüflleri ve ileriye yönelik tavsiyeleri ›fl›¤›nda kamuoyuna duyuru
yap›ld›.
Yüksek ‹stiflare Kurulu Duyurusu flöyle:
“Reel sektörde yaflanan sorunlar›n as›l
kayna¤›, makro dengelerdeki iyileflmenin, mikro ölçekte
karfl›l›k bulmamas›d›r. Türk özel sektörü,
makro dengeler düzelmeden, reel sektörün sorunlar›n›n da çözülemeyece¤inin
bilincinde olarak ve üzerindeki a¤›r
yüklere ra¤men, makro ekonomik
istikrar› sa¤layacak politikalar› desteklemifltir.
Zira makro dengelerde iyileflme
sa¤land›kça, reel sektör üzerindeki
dünya standartlar›n›n çok üzerinde

olan girdi maliyetleri ve kamu kaynakl› yükler de azalabilecek, böylece TL’deki de¤er art›fl› bir ölçüde
dengelenebilecekti. Bu öngörünün
ilk yar›s› gerçekleflmifl, ekonomide
istikrar ortam› tesis edildikçe güven
ortam› da güçlenmifl, bu durumun
do¤al sonucu olarak da hem dövizden TL’ye geçifl, hem de sermaye girifli artm›fl ve döviz kuru seviyesi gerilemifltir. Sonuçta, içeride
ara mal› üreten KOB‹’lerimiz baflta
olmak üzere nihai mal üreten pek
çok sanayicimiz olumsuz etkilenmifl, ihracat›n ülkemize sa¤lad›¤›
katma de¤er azalm›flt›r.
Sanayimizin rekabet gücünü koruman›n ve makro ekonomide elde
edilen baflar›n›n, günlük hayata
daha fazla yans›mas›n›n yolu, girdi
maliyetlerini dünya standartlar›na
çekecek yap›sal reformlar›n tamamlanmas›d›r. Burada ad›m atmas› beklenen kurum, kamu kaynakl› girdi maliyetlerini azaltacak
olan kamu idaresidir.”

Tüketici ekonomiye güveniyor
ü ketici güven endeksi
ocakta yüzde 2.3 oran›nda
artarak 101.74'le yeniden
"güven" konumuna geldi.
Tüketicinin geçen y›l haziran
ay›yla birlikte girdi¤i güvensizlik
konusundan yeniden ç›kmas›nda,
sat›n alma güçlerine, genel ekonomik duruma ve dayan›kl› tüketim mal› sat›n almak için uygunlu¤una iliflkin de¤erlendirmelerinin
iyileflmesi etkili oldu.
Merkez Bankas› ve Türkiye ‹statistik Kurumu'nun (TÜ‹K) ortaklafla yapt›¤› Ayl›k Tüketici E¤ilim
Anketi ve anket kapsam›ndaki ba-
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z› sorular›n yan›tlar›ndaki geliflime
bak›larak oluflturulan Tüketici Güven Endeksi'nin ocak ay› sonuçlar› aç›kland›. Buna göre geçen y›l
aral›kta 99.45 düzeyinde bulunan
endeks ocakta 101.74'e ç›kt›. Güven endeksi 100'ün alt›ndayken
tüketicinin güvensizli¤ine, 100'ün
üzerindeyken ise güven konumuna iflaret ediyor.
Ankete kat›lan tüketicilerden alt›
ay öncesine göre flu andaki sat›n
alma gücünün daha iyi oldu¤unu
belirtenlerin oran› yüzde 14.3'ten
yüzde 14'e, daha kötü oldu¤unu
belirtenlerin oran› ise yüzde

36.5'ten yüzde 34.6'ya geriledi.
Gelecek alt› ayl›k dönemde sat›n alma gücünün daha iyi olaca¤›n› belirtenlerin oran› yüzde
15.9'dan yüzde 17.9'a yükselirken, daha kötü olaca¤›n› bekleyenlerin oran› ise yüzde 29.9'dan
yüzde 25.9'a indi.
Türkiye'nin flu andaki genel
ekonomik durumunun geçen üç
aya göre daha iyi oldu¤unu düflünen tüketicilerin oran› yüzde
23.6'dan yüzde 26.2'e yükselirken, daha kötü oldu¤unu düflünenlerin oran› da yüzde 34.5'ten
yüzde 30.9'a geriledi.

Türkiye 26 kalk›nma bölgesine ayr›l›yor
• AB'ye uyum çerçevesinde bölgesel kalk›nmaya yönelik fonlar›n da kullan›lmas›
amac›yla Türkiye, 26 bölgeye ayr›lacak ve bölgelerde kalk›nma ajanslar› kurulacak.
ürkiye'ye "eyalet sistemi"
getirece¤i gerekçesiyle de
elefltirilen Kalk›nma Ajanslar›n›n Kurulufluna iliflkin yasa
Resmi Gazete'de de yay›nlanarak, yürürlü¤e girdi.
Kalk›nma Ajanslar›n›n kuruluflu, koordinasyonu ve görevleri
hakk›ndaki yasaya göre, kalk›nma ajanslar›n›n haz›rlayaca¤› yat›r›mlar ve projeler için AB kalk›nma fonlar›, devlet kaynaklar› ve
mahalli kaynaklar kullan›lacak.
AB'ye uyum sürecinde toplam 26
kalk›nma bölgesi oluflturulacak
ve kalk›nma ajanslar›n›n bütün
yap›lanmalar› DPT'ninkoordinatörlü¤ünde gerçekleflecek.
Bu yasaya göre Türkiye, AB
kaynaklar›ndan daha verimli yararlanmak için, "‹stanbul, Bat›
Marmara, Ege, Do¤u Marmara,
Bat› Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Bat› Karadeniz, Do¤u
Karadeniz, Kuzeydo¤u Anadolu, Ortado¤u Anadolu, Güneydo¤u Anadolu" olarak da 12 "‹statistiki Bölge Birimine" ayr›lacak.
Ajanslar›n, AB ile sosyal ve eko-
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nomik uyumun yakalanmas› hedefi do¤rultusunda bölgesel geliflmifllik ve gelir farkl›l›klar›, finansman yetersizli¤i ve nitelikli
eleman s›k›nt›s›n›n afl›lmas›na
katk›da bulunmas› ve yerel potansiyelleri harekete geçirmesi
amaçland›.
Bu düzenlemeye göre oluflturulacak olan Yat›r›m Destek Ofisleri de bölgelerde kurulacak. Bölgedeki kamu kurum ve kurulufllar› ile STÖ'ler, üniversiteler ve yerel yönetimler aras›nda iflbirli¤ini
gelifltirmek ve ajans› yönlendirmek üzere kalk›nma kurulu da
oluflturulacak. Kalk›nma Kurulu,
ajans kurulufl kararnamesinin yay›mland›¤› tarihten itibaren bir ay
içerisinde, ajans merkezi olarak
saptanan ilin valisinin baflkanl›¤›nda ilk toplant›s›n› yapacak.
Kalk›nma ajanslar›n›n gelirleri
ve yönetece¤i fonlar da yasada
düzenlendi. Genel bütçe vergi
gelirleri üzerinden de pay alacak
olan kalk›nma ajanslar›na, bölgedeki sanayi ve ticaret odalar› da
bir önceki y›l kesinleflmifl bütçe

gelirlerinin yüzde biri oran›nda
pay aktaracak. Ajanslar iç ve d›fl
denetime tabi olacaklar ve her
türlü hesap ve ifllemleri y›ll›k olarak yönetim kurulu taraf›ndan, izleyen y›l›n Ocak ay›nda, gerek
görülen hallerde de her zaman
SPK ve BDDK nezdinde kabul
gören ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na incelettirilebilecek.
Türkiye-AB Mali ‹flbirli¤i kapsam›nda yürütülen bölgesel programlar kapsam›nda oluflturulan
proje birimlerinin yürüttü¤ü her
türlü ifl ve ifllem, ajanslar›n kurulufl kararnamesinin yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren en geç bir ay
içinde ilgili ajansa devredilecek.
Güneydo¤u Anadolu Projesi
(GAP) Bölgesel Kalk›nma ‹daresi, görev alan›nda kurulacak
ajanslar›n koordinasyonunda da
söz sahibi olacak. GAP ‹daresi,
DPT'nin belirleyece¤i usul ve
esaslarla bu koordinasyon yetkisini kullanabilecek. Ancak Gap
‹daresi Teflkilat› zaten 3 y›l sonra
tamam›yla yürürlükten kalkacak.
(KAYNAKl: ANKA)

TÜKET‹RKEN
TÜKENMEK…
De¤iflmeyen tek fley de¤iflimdir” sözünü neredeyse hepimiz
duymufluzdur.Dikkatlice incelendi¤inde gerçekten de ne denli önemli ve
do¤ru bir söz oldu¤unu daha iyi kavr›yoruz.Neden yaz›ma bu sözle
bafllad›m diye merak ediyor olabilirsiniz; hep bilimsel ve hep vuku bulan
yasa de¤ifliklikleri hakk›nda bilgilendirmeye çal›fl›yorum sizleri; ama bu kez
bir de¤ifliklik yap›p, bu yaz›mda genel baz› konular üzerine düflüncelerimi
paylaflmay› ye¤ledim.Her fleyin de¤iflti¤i günümüzde, ben bir kez tarz›m›
de¤ifltirmiflim, çok de¤il ya……
Bu yaz›mda sizleri zaman zaman geçmifle de götürerek yaflam›m›zda
meydana gelen de¤ifliklikleri göstermeye ve bunlar› hep birlikte hat›rlamaya
çal›flmay› istiyorum.Gifle rekorlar› k›ran Vizontele ve Vizontebele Tuba
filmlerini pek ço¤umuz izledik san›yorum; 1980 öncesi ve 80 ihtilali
s›ras›nda yaflananlar, o günlerin flartlar›, bizleri geçmifle götürmeye yetmiflti.
fiöyle 25 y›l öncesine bir gidelim; tek kanall› ve siyah-beyaz televizyonun
oldu¤u dönemde ne izledi¤imiz ne de izleyebilece¤imiz reklam say›s› bu
günkü kadar çoktu; ve durum böyle olunca da insanlar›n istekleri ve
beklentileri de gördükleri ile s›n›rl› kal›yordu.Günümüzde öylesine çok
reklam arac› var ki; onlarca televizyon kanal›n›n yan› s›ra, panolardaki
reklamlar, sinemalardaki reklamlar,afifllerdeki reklamlar, çok say›daki gazete
ve dergilerde yer alan reklamlar; reklamlar da reklamlar.Ne cep telefonu
vard› o günlerde, ne de böyle bir fleyin varl›¤›ndan haberimiz.Ne internet
vard› o günlerde ne de internetten haberimiz.Düflünsenize me¤er ne denli
yal›n bir hayat yafl›yormufluz o günlerde.Çocuklu¤umun geçti¤i Fatih
semtindeki soka¤›m›zda toplam üç tane araba vard›.22 y›l önce ayr›ld›¤›m
soka¤›m›za flimdi gitti¤imde ise de¤il araba, bisiklet park etmek isteseniz
yer bulman›z mümkün de¤il; araba üstüne araba park etmifl
durumda.Hayat›m›zda de¤il kredi kart›n›n var olmas›, varl›¤›ndan dahi
haberimizin olmad›¤› bir nesneydi o günlerde; dolay›s› ile de bugünkü gibi
kredili yaflam›yorduk, yaflayam›yorduk..Ne geceleri sabaha kadar e¤lenilen
bu denli bar,disco vard› o günlerde, ne de insanlar bu denli dejenere
olmufllard›. Evlerde dahi telefonlar›n pek de bulunmad›¤›, flehirleraras› bir
arama yapmak istendi¤i taktirde, santrale yazd›r›p saatlerce beklenildi¤i bir
dönemi geride b›rakt›k. Pek çok kasaba ve köyün de¤il televizyonu,
elektri¤inin dahi olmad›¤› y›llard› onlar. Yurtd›fl›na gitme flans› bulan
insanlar›n say›s› parmakla gösterilebilecek kadar az oldu¤u bir dönemden;
flimdi neredeyse günübirlik turlarla yurtd›fl› seyahatlerin yap›labildi¤i bir
döneme ulaflm›fl durumday›z.Daha say›labilecek öylesine çok de¤ifliklik var
ki hayat›m›zda; bazen çok de¤il 15 sene önce hayata gözlerini yummufl
birisinin bugün tekrar dünyaya dönme flans› olsa ve günü yaflasa;
flaflk›nl›¤›ndan tekrar öbür dünyaya gitmek isteyece¤ini düflünüyorum.
Peki neden bu de¤iflimleri paylafl›yorum sizlerle; zaten 30 yafl üstü
okurlar›m›z›n pek ço¤u bu de¤iflimleri yaflad›lar.Ama bir gerçek var tabi, bu
de¤iflimleri öylesine h›zl› yaflad›k öylesine dolu yaflad›k ki, yaflarken fark›na
bile varmaya zaman›m›z olmad›. Bu de¤iflimlerin hepsi olmas› gereken, ve
zaman›n gerektirdi¤i de¤iflimler elbette; durum onu gösteriyor ki, 30 sene
sonra da bugüne bak›ld›¤›nda yine inan›lmaz de¤iflimleri geride b›rakm›fl
olaca¤›z. Burada as›l dikkatinizi çekmek istedi¤im konu farkl› asl›nda; tüm
bu de¤iflimler güzel, ve onlara ayak uyduruyor olmam›z ve dünya ile efl
zamanl› de¤iflimleri yafl›yor olmam›z da mutluluk verici; ama as›l tehlike
sinyallerinin çald›¤› nokta; her geçen gün ve gitgide üreten bir toplum
olmaktan tüketen bir toplum olmaya do¤ru h›zla yol al›yor olmam›z.Yaz›m›n
bafl›nda da belirtti¤im gibi, reklamlar, veya internet veya yaz›l›-görsel bas›n
gibi organlar sürekli olarak de¤iflen ürünlerle ilgili, tüketicileri tahrik etmekte
ve bilgi sahibi yapmaktad›rlar. Hatta cep telefonlar›m›za gelen mesajlar bile
sürekli olarak, bizleri tüketmeye zorlamakta.Eh bir de hepimizin cebinde en
az birer kredi kart› oldu¤u ve bankalar›n son derece cazip kredilerle
tüketicileri cezbettikleri düflünülür ise; harcama yapmamak neredeyse
imkans›z.Ama tekrar söylemekte yarar görüyorum; tüketmeyi do¤al olarak
çok seviyor ve gelirimiz yeterli olmasa da bu “kredili yaflam” (!) sayesinde
gelirimizin üzerinde harcama yap›yoruz.Zaten dünyaya daha geldi¤inde
borçlu do¤an vatandafllar›m›z; bu kredilli yaflamlar› sayesinde biraz daha
borcu artt›rarak yaflamaya bafll›yorlar, bu da ülkemizin de daha fazla borçlu
bir ülke olmas›na neden oluyor ne yaz›k ki.Bunun pek ço¤umuz fark›nda
olmasakta, görünen o ki ülkemiz her geçen gün biraz daha borçlu bir ülke
haline geliyor ve yine ne yaz›k ki, üretim sektörleri her geçen gün biraz daha
güç kaybediyor.‹flte tüm bu tehlike sinyalleri, Çin gibi çok ucuz ithalat›n
yap›labildi¤i bir ülkeyi ülkemiz aç›s›ndan da önemli bir tehlike haline
getiriyor, baflta tekstil sektörü olmak üzere neredeyse tüm sektörleri kara
kara düflündürüyor.Bir kez daha ne yaz›k ki demek istemiyorum; ama bu
yaz›mdan hepimizin kendimize birer mesaj ç›kartarak, gereksiz tüketimin
önüne geçerek, önce eskilerin de söyledi¤i gibi aya¤›n› yorgan›na göre
uzatan bir toplum olmay› yeniden hat›rlamaya, sonra da üretimi teflvik
etmeye davet ediyorum.Elbette her fley de¤ifliyor; iyi ve güzel fleylere sahip
olmak bizlerin de hakk›; hem de belki dünyada en çok bizim hakk›m›z.Ama
unutmamam›z gereken bir fley var, çocuklar›m›z›n ve torunlar›m›z›n da bu
ülkede yaflayabilmesi, ama rahatça yaflayabilmesi gerekiyor; ve bizim de
onlara flüphesiz yaflanabilecek bir ülke b›rakmam›z gerekiyor.Sadece günü
de¤il gelece¤i de düflünen bir toplum olma realitesini hat›rlayaca¤›m›z gün
gerçek refah›n gelece¤ini düflünüyorum.Umar›m bu gelecek çok uzak
de¤ildir.

“
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BAfiKANDAN
Orhan AYDIN

Keramet
OSB olmakta
m›d›r?
rganize Sanayi Bölgelerinin
temel sorunlar›n› ve çözüm
önerilerini kapsayan bir raporun, OSB Üst Kuruluflu taraf›ndan Say›n Baflbakan’a iletildi¤ini biliyoruz. Raporda OSB’lerin cazibe
merkezi olmas› için devletten beklentiler de yer al›yor.
Tabi ki, OSB’lerin kurulufl amac›,
sanayi kurulufllar›n›n belli bir plan
içinde, ortak altyap›lar›n›n oluflturularak bir araya toplanmas› ve kümelenme modeli içinde üretim yap›lmas› fikrine dayan›yor.
Bugün yurdun dört bir köflesinde
gelifligüzel; neredeyse “gecekondu”
anlay›fl› ile oluflmufl sanayi tesislerine rastlan›yor. Bu arada ülkemizin
tar›ma en elveriflli arazilerinin tek
tük fabrikalardan ibaret sanayi yap›laflmas›na aç›lmas›n› da do¤ru bulmuyoruz.
OSBÜK’ün haz›rlad›¤› raporda,
“OSB’lerin cazibe merkezi haline
getirilmesi ve belli özellikleri tafl›yanlar hariç, bin metrekareden bü-

O

yük kapal› alan gerektiren imalat
sanayi yat›r›mlar›n›n, OSB’lere
yönlendirilmesi” ibaresi yer al›yor.
‘Yat›r›mc›lara OSB’lerin adres
olarak gösterilmesi’ önerisini ana fikir olarak kabul ediyoruz. Ancak,
OSB’lerde baz› uygulamalar›n spekülatif anlay›fllarla istismar edilmesi
de söz konusu olabiliyor. OSB’lerde
yer bulma, yer alma sorunu var.
Araziler özel mülkiyetin elinde. Arsa teminini kolaylaflt›racak önlemleri almak kayd› ile OSB harici sanayi
yap›laflmas›n› engelleyici uygulamalar› destekliyoruz.
Ülkemizde yayg›n bir OSB oluflumu var. Bu OSB’lere ayr›lm›fl araziler, harcanm›fl kaynaklar, verilmifl
emekler var. Türkiye’deki 236 OSB
toplam 61.216 hektarl›k yerleflim
alan›na sahip. Bunlardan 95 OSB
iflletme aflamas›na gelmifl, kalan
141 OSB yap›m aflamas›nda bulunuyor. OSBÜK’ün raporuna göre,
“Çok büyük ekonomik de¤erler
harcanarak iflletmeye haz›r hale ge-

tirilen 95 OSB’den yaklafl›k 50
OSB tam anlam›yla dolu olup, kalan yar›s› ile yap›m aflamas›nda
olan 141 OSB yat›r›mc› bekliyor.”
OSB’ler ilke olarak altyap›lar› haz›rlanm›fl olup, sanayiciler için ideal
yat›r›m ve üretim ortamlar›d›r. Ve
de¤erlendirilmelidir.
Devlet deste¤i ve teflvikler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda OSB’lere ayr›ca
tan›mlanm›fl bir destek görmüyoruz. Ancak OSB’ler kendi kanunlar›ndan yararlanarak bir tak›m destekleri kendileri oluflturabiliyor. O
da bölgenin özelli¤ine, yönetimin
vizyonuna ve kapasitesine ba¤l› bir
etkendir.
Ostim olarak bölgemizi iyi yönetti¤imizi düflünüyoruz. Ostim’e özgü
destekler oluflturabiliyoruz. Bunlara
biz ‘Ostim Teflvikleri’ diyoruz. Daha
ucuz, kesintisiz ve daha kaliteli bir
elektrik enerjisi; endüstriyel amaca
uygun kalitede, ucuz ve kesintisiz
do¤algaz; Internet eriflimli, daha kaliteli ve ucuz haberleflme hizmeti;
beklemesiz inflaat ruhsat›, iflyeri açma izin belgesi veriyoruz. Sayd›¤›m›z desteklerin asl›nda OSB’lere
devlet taraf›ndan talep bile edilmeden sa¤lamas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Daha önce de hep vurgulad›¤›m›z gibi yönetim organizasyonlar›n›n sosyal sorumluluk duygusu ve
inanç ile hareket etmeleri yarat›c›
ve yararl› projelerin ilham›n› oluflturuyor. Ostim’in birçok ‹LK’e imza
atmas›n›n temelinde bu felsefe yat›yor. Örne¤in; Türkiye genelinde nitelikli bölgelere yayg›nlaflt›r›lacak

olan Çal›flma Bakanl›¤› ve ba¤l› birimlerin hizmetlerini tek merkezden
vermeyi amaçlayan “tek çat›” projesi de Ostim’den bafllat›lm›flt›r. Bu
da bir teflviktir. KOB‹ sahibi iflletmecilerimizin zaman ve para kayb› önlenmifltir.
Ostim OSB’de sahipsiz, bafl›bofl,
ilgilenilmeyen hiçbir alan yok. Soka¤›ndaki kald›r›m tafl›ndan güvenli¤ine, firman›n ihracat›ndan iflverenin sa¤l›¤›na, insan kaynaklar›ndan
teknolojik geliflimine hepsi takip
ediliyor.
Ostim say›sal anlamda en büyük
bölge de¤il. Ama adres olarak, organizasyon gücü olarak, ifl yapma
kapasitesi olarak iddial›y›z. ‹flbirli¤i
yapmak isteyenin muhatap buldu¤u
bir adres. Yapt›¤›m›z ifllerin düzgün
yap›lmas›ndan sorumlu oldu¤umuz
kadar do¤ru ifli yapma konusunda
da sorumluluk hissediyoruz. Yapmam›z gerekirken yapmad›¤›m›z ifllerden sorumluluk hissediyoruz.
Yapt›klar›m›z bize ‘yap›n’ denilen
ifller de¤il. Ama biz, “bu ifli yaparsak, firmaya, bölgeye, ülkeye bir
yarar› olur’ diye hareket ediyoruz.
2006 y›l›nda hem bölge KOB‹’lerimize hem de nihai tüketiciye yarar sa¤layaca¤›na inand›¤›m›z
“markal› üretim” ve bu markal› üretimi destekleyecek “bölgesel kalite
güvencesi” çal›flmalar›m›z› hayata
geçiriyoruz. Bu çal›flmam›z›n da bir
‹LK oldu¤unun alt›n› çiziyorum.
OST‹M ad›na lay›k olabilecek, tafl›yabilecek firmalara kullanma f›rsat› veriyoruz. Birbirini desteleyen bir

marka kavram› oluflturduk. Bu firmalar› yeniden organize etmeyi düflünüyoruz.
OST‹M’in ad›n› belli taahhütlerde
bulunarak kullanmas›na karfl›n, kalitesine gölge düflürecek firman›n pabucunu dama atar›z. Dolay›s› ile
Ostim güvenli ve kaliteli üretimin
simgesi haline gelecek. Ostim markas›na gören herkes bölgede kontrol alt›nda bulunan, düzenli üretim
yapan, kendine güvenli bir firma ile
al›fl verifl yapt›¤›n› anlayacak. Üreticiler de OST‹M’de bulunman›n
avantaj›n› kullanacak.
Türkiye’de ilk defa uygulanan
bölgesel garanti damgas› QST‹M de
ürünün Ostim’de bir sistem taraf›ndan denetlendi¤ini, kontrol edildi¤ini ve herhangi bir sorun yaflanmas›
halinde muhatab›n›n oldu¤u anlam›n› tafl›yacak. Ostim’in markalaflma ve bölgesel kalite güvencesi sistemini Türkiye’deki OSB oluflumu
ve onun baflar› ile ifade edemeyiz.
Çünkü Ostim kendi imkanlar› ile
kurulmufl, kendine has yönetim
modeli olan bir bölge.
Ortaya konulan projeler ve hayata geçirilmifl icraatlar tamamen bir
yönetim vizyonunun, felsefenin,
ekip çal›flmas›n›n ve ça¤dafl bir kavram olarak sosyal sorumluluk anlay›fl›n›n benimsenmesinin eseridir.
Yaz›m›z›n bafll›¤›nda sordu¤umuz
sorunun yan›t›n› verdi¤imizi
düflünüyoruz.
Yani, keramet tek bafl›na OSB
olmakta; ya da OSB’de olmakta
de¤ildir…

“TEK ÇATI” modeli Ostim’den bafllad›
• Çal›flma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n hizmetlerini bir arada sunmay› amaçlayan “TEK ÇATI” projesi Ostim’den bafllat›ld›.
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan bafllat›lan uygulama Türkiye genelindeki 100’ü aflk›n nitelikli bölgeye yayg›nlaflt›r›lacak.
ürkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü (‹fi-KUR), BA⁄-KUR,
Sosyal Sigortalar Kurumu
(SSK), ‹flçi Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i (‹SG)
ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik E¤itim Merkezi (ÇASGEM) hizmetleri
Ostim OSB taraf›ndan
infla edilerek donat›lan
merkezde verilecek.
Ostim’in pilot bölge olarak seçildi¤i TEK ÇATI
uygulamas›n› bafllatan
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, “Ostim Hizmet Merkezi’nin Avrupa Birli¤i ile müzakerelerin bafllat›ld›¤› bu dönemde yap›lan ve yap›lacak olan yasal düzenlemelerin nas›l alg›lan›ld›¤›n›n ve nas›l uyguland›¤›n›n yak›ndan
izlenmesine hizmet
edecek büyük bir laboratuar olaca¤›na inan›yoruz” dedi.
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Çal›flma Bakanl›¤› ve ba¤l› birimlerinin hizmetlerini tek çat› alt›nda vermeye yönelik planlanan projenin ilk aya¤›n› oluflturan Ostim Hizmet Merkezi
görkemli bir törenle aç›ld›. Törene
Baflbakanla birlikte Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coflkun ile Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu da kat›ld›.
Sanayici ve ifladamlar›n›n büyük ilgi
gösterdi¤i törenin aç›l›fl konuflmas›n›
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan

Ayd›n yapt›. Ayd›n, Ostim’in bir sanayi
üretim merkezi olmakla birlikte sosyal
sorumluluk projelerine de azami önemi veren bir anlay›fla sahip oldu¤unu
vurgulad›. Ayd›n, “Devletimizin ve
kamu kurumlar›m›z›n yan›m›zda

görmemiz bizim heyecan›m›z› ve
motivasyonumuzu art›r›yor” diyerek, Çal›flma Bakanl›¤›’n›n gelifltirdi¤i
TEK ÇATI projesinin yararlar›na de¤indi. Ayd›n, “Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’na ait de¤iflik
birimlerinden al›nan hizmetler zaman kayb›na neden oluyordu. Çal›flma bakanl›¤›’n›n tek çat› projesinde iflbirli¤i yapt›k. Merkezi kendi
imkanlar›m›zla tesis ettik. Hizmete
arz ettik. ‹flçi ve iflverenlerimiz ba¤kur ve SSK ile iliflkilerini bu merkezde ifl ve zaman kayb›na u¤ramadan, kuyruklarda beklemeden
kaliteli bir flekilde yerinde alacak-

lar” dedi.
Daha sonra söz alan Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun da hükümet
olarak bir yandan kaybetti¤imiz uluslar aras› itibar›m›z› kazan›rken, bir
yandan da sosyoekonomik ihtiyaçlar›
belirlediklerini ve çözümler ürettiklerini
anlatt›.
Coflkun, “Makro
ekonomik dengeleri oturttuk, flimdi de
mikro ekonomik
sorunlar› çözmeye
çal›fl›yoruz” dedi.
Hükümet olarak ekonomide üç amaçlar›
oldu¤unu, bunlar›;
‘devleti asli görevlerine döndürmek,
vatandafl›n önündeki bürokratik engelleri kald›rmak ve
hizmeti vatandafl›n aya¤›na getirmek’ fleklinde s›ralayan Coflkun, “‹flte Ostim’de bir yenisi ile karfl› karfl›yay›z. Geçen y›l Sanayi Bakanl›¤›m›z›n hizmet birimini Ostim’e tafl›d›k. fiimdi sa¤l›kl› olarak hizmet
veriyor. Siz sanayicilerimiz halka
ve ülkeye hizmet ediyorsunuz. Ostim kuruldu¤u günden beri istihdam
yarat›yor, ihracat yap›yor. Ve tüm bu
iflleri iflbirli¤i ile yapmas› bizim heyecan›m›z› art›r›yor” diye konufltu.

iflletmelerimizin ve çal›flanlar›m›z›n
aya¤›na getirmeyi hedefledi¤imiz
bu projenin Çal›flma Bakanl›¤›m›za, Ankara’ya ve Ostim’e hay›rl› olmas›n› diliyoruz” diyerek bafllad›¤›
konuflmas›nda, amaçlar›n›n Çal›flma
Bakanl›¤› ve ba¤l› kurulufllar›n çal›flma hayat›na ve sosyal güvenlik hukukuna iliflkin sundu¤u hizmetleri nitelikli
sanayi merkezlerine tafl›mak oldu¤unu vurgulad›.

Baflesgio¤lu, “Buradaki çal›flan›m›z art›k D›flkap›’ya, Ulus semtlerine giderek zaman ve iflgücü kayb›na u¤ramayacak. Bu proje Ostim’in
sosyal sorumluluk anlay›fl› çerçevesindeki deste¤i ve bakanl›¤›m›z›n hayata geçirdi¤i bir projedir.
Amac›m›z projeyi Türkiye’deki tüm
nitelikli bölgelere yaymakt›r” dedi.
Baflbakan Recep Erdo¤an ise projenin hedeflerini aç›klayarak, reel sektör
ve AB müzakereleri aflamas›ndaki
önemini vurgulayan bir konuflma yapt›. Erdo¤an, vatandafllara sosyal ve
ekonomik bak›mdan esenlik sa¤layacak hizmetler sunduklar›n›, kal›c› ve
sürdürülebilir kalk›nma yolunda ad›mlar att›klar›n›, ülkenin halen istihdam
ve sosyal güvenlik sorunlar›n›n birinci
s›rada geldi¤ini vur¤ulad›.
Baflbakan Erdo¤an, “Bafllatt›¤›m›z
uygulamada hedefimiz iflveren ve
iflçilerimizin ihtiyaç duyduklar› hizmetlerin tümünü h›zla gerçeklefltiÇal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› rebilecekleri, gerekli bilgi ve belgeMurat Baflesgio¤lu da, “Vermekte ol- lere ulaflabilecekleri bu ça¤dafl
du¤u hizmetleri siz de¤erli Ostimli projeyi ülkemizde say›lar› 100’ü afl-

k›n nitelikli bölgeye ulaflt›rmakt›r.
Ostim’de sunaca¤›m›z hizmetlerle
y›lda en az 6 milyon 600 bin YTL’lik
kaynak tasarrufu sa¤lanacak. Bu
projeyi Türkiye genelinde yayg›nlaflt›r›ld›¤›m›zda y›ll›k 686 milyon
YTL’lik kaynak tasarrufu sa¤lanacakt›r.”
Baflbakan Erdo¤an daha sonra
özetle flöyle dedi:
“TEK ÇATI projenin ilk ad›m› olan
merkezi 5 milyon metrekarelik aç›k
alanda, yaklafl›k 5 bin iflletmesi, 40
bin çal›flan› ve 100’e çeflit endüstriyel imalat› ile ülkemizin en önemli
KOB‹ merkezi olan Ostim Organize
Sanayi Bölgesi’nde aç›yoruz.
OST‹M Hizmet Merkezi’nin Avrupa Birli¤i ile müzakerelerin bafllat›ld›¤› bu dönemde yap›lan ve yap›lacak olan yasal düzenlemelerin nas›l alg›lan›ld›¤›n›n ve nas›l uyguland›¤›n›n yak›ndan izlenmesine hizmet edecek büyük bir laboratuar
olaca¤›na inan›yoruz. Bu model sayesinde sunulan hizmetlerin özellikle mahallinde verilmesi ile çal›flan, iflveren ve bunlar›n yak›nlar›
olan hak sahiplerinin beklentileri
azami ölçüde karfl›lanacak, kay›tt›
d›fl› istihdam›n önlenmesine katk›
sa¤lanacak, zaman›nda al›nan tedbirler sayesinde ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› asgari seviyeye düflürülmeye çal›fl›lacak ve çal›flma
ortam›n kalitesi yükselecek, sosyal
uzlaflma ve çal›flma bar›fl›na olumlu yans›malar› olacak.”
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Fuara haz›rlanman›n püf noktalar›
ürk Alman Teknik ‹flbirli¤i’nin, “Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi” projesi kapsam›nda KOSGEB ve Ostim
OSB deste¤i ile düzenlenen seminerde KOB‹’lere fuarlara haz›rl›k e¤itimi verildi.
“‹flletmelerin gelece¤i için fuarlar›n önemine inanan firmalar›n daha doru ve etkili fuar
çal›flmalar› yapmalar›n›” ö¤retmeyi hedefleyen semineri Sat›fl ve Pazarlama Uzman›
Hakan Ömer Gider verdi.

T

FUAR YER‹ SEÇERKEN
D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
• Giriflin sa¤ taraf›!
• Hemen girifl kap›s›n›n önünde de¤il
• Ana koridor üzerinde
• Koridor köflesindeki standlar,
• Yeme-içme mekanlar›na yak›n olan,
• Rakibe uzak/yak›n?
• Ba¤lant› koridorlar›nda,
• Kar›fls› ve yan› bofl stand ya da
duvar olanlar›

Seminerde Fuarc›l›¤›n tarihçesi, iflletmedeki yeri, fuar öncesi, fuar esnas›, fuar sonras› çal›flmalar›n nas›l olmas› gerekti¤i anlat›ld›. Stand içi yap›lacak ve yap›lmayacak
kurallara örnekler verildi. Davran›fllar, tav›rlar, ikramlar, bilgilendirme ve sat›fla yönelik
yalpan yanl›fllar ve do¤ru davran›fllara iliflkin aç›klamalar yer ald›. Seminer fuarlarda
yaflanabilecek rol senaryolar›n oynanmas›
ile sona erdi.

Ostim’li KOB‹’ler bilgilendirildi.

STAND’DA YAPILMAMASI
GEREKENLER
• Stand bofl b›rak›lmamal›
• Gazete okunmamal›
• Yüksek sesli müzüz yay›n›
yap›lmamal›
• Sigara içilmemeli
• Sohbet edilmemeli
• Yemek yenmemeli

Renkli ›fl›klara ve e¤lenceye aldanmay›n…
uar; ticaret ve sanayi sektörünün
al›fl›k oldu¤u bir kavram. Ancak fuar firmalar›n›n, kat›l›mc›lar›n ve ziyaretçilerin ‘fuarc›l›k kültürü’ ne düzeyde? Birçok fuar›n ard›ndan fuar firmas›na atfen ‘organizasyon iyi de¤ildi’, ziyaretçi profili için “kuru kalabal›kt›”
dendi¤ini hepimiz duymufluzdur. Peki
ya kat›l›mc› firma seçimini “bilinçli” mi
yapm›flt›r. Yapmas› gereken haz›rl›klar›
yapm›fl m›d›r?
Bu konularda e¤itim veren Sat›fl ve
Pazarlama Uzman› Hakan Ömer Gider sorular›m›z› yan›tlad›.

F

yurtd›fl›nda fuarc›l›k yap›yor. Al›c› sat›c›n›n aya¤›na gitmez, sat›c› al›c›n›n aya¤›na gider. O nedenle bizim firmalar›n
kalk›p yurt d›fl›na gitmesi, yurt d›fl› fuarlara kat›lmas› gerekir. Yurtiçi fuarlar›n
pek önemi yoktur. TOBB’un veya ticaret
odalar›n›n düzenledi¤i toplu kat›l›ml› fuarlar›n k›smen yarar› olabilir. Yurtd›fl› fuarlar da gittikçe Dubai, Rusya gibi yerlere kay›yor. ‹stanbul ve Antalya ideal fuar
merkezleri olmaya aday illerimiz. Almanya’n›n eski cazibesi kalmad›. Büyük
organizasyonlar›n önümüzdeki 15-20
y›ll›k süreçte Türkiye’ye kayacaklar›n›
düflünüyorum.

- Say›n Gider, siz FUAR sözcü¤ünü nas›l tan›ml›yorsunuz?
- KOB‹’ler fuar seçimlerini nas›l yapmal›?
- Reklam, halkla iliflkiler, tutundurma çabalar› bir araya gelince
- KOB‹’lerin fuar seçiminde bifuarlar› oluflturuyor. Benim fuarlarlinçlenmesi laz›m. Fuarlar gövla ilgili bir tan›m›m var: Fuarlar, al›c›
de gösterilerinin oldu¤u yerlerve sat›c›n›n güle-oynaya bir araya
dir. Bir fuara kat›ld›¤›n›z zageldi¤i yerdir. Al›c› güle oynaya
man ayn› fuara düzenli
almaya geliyor, sat›c› da
olarak kat›lmazsagüle oynaya satmaya
n›z, befl y›l kat›lgeliyor. Renkli bir pamay›nca hakk›zar ortam› olufluyor.
n›zda spekülasFuar dedi¤imiz zayonlar bafllar. ‘Bu
man tüm pazarlama
firma kat›lmad›,
çabalar› iflin içine gine oluyor acaba’
rerek, hepsi fuar yadiye. O nedenle
p›s›n› oluflturuyor.
fuar ifline girdiniz
Hakan Ömer GiDER
Fuarlar dünyada bami dönüflü yokcas›z sanayi olarak
tur. Her y›l kat›lda biliniyor.
man›z gerekir. Çünkü vizyonunuz de¤ifliyor. Bir firmay› fuar d›fl›nda oldu¤un- Türkiye’de geliflmekte olan bir dan daha büyük gösterecek araç yoktur.
sektör. Fuar flirketleri hedef kitleye Kat›lacak fuarlar›n iyi seçilmesi gerekir.
Kat›lmay› düflündü¤ünüz fuar›n sektörügüven veriyor mu?
- Ülkemizde ’de fuarc›l›¤›n tarihine nü, kat›l›mc› say›s›n› ve profilini, geçmifl
bakarsak maksimum 20 y›ll›k bir geçmi- y›llardaki performans›n› dikkate alman›z
fli var. Profesyonel fuarc›l›k emekleme gerekiyor. Uygun fuar› seçmelisiniz. Poaflamas›nda. Daha önce bir fuarc›l›k flir- püler fuarlar oluyor. Al›flkanl›k haline geketinde yöneticilik yapt›m. Fuarc›l›k sek- liyor. ‘Reklama verilen paran›n yar›s›
törü sürekli olarak Sanayi ve Ticaret Ba- bofla gider, ama hangi yaras›’ diye bir
kanl›¤›’n›n gözetimi aldat›ndad›r. Bildi- söz vard›r. Fuar da öyle. Fuara verdi¤i¤im kadar› ile bu kadar zapturapt alt›na niz paran›n yar›s› bofla gidiyor, ama
al›nm›fl bir sektör yok. Fuarc›l›k yapabil- hangi yar›s› bilinmez. Çünkü hiç ziyaretmeniz için bir sermayenizin olmas› ge- çi gelmez, son dakikada bir müflteri gelir
rekir. Sektöre hem destek var, hem kös- bir y›ll›k ba¤lant› yapars›n›z.
tek var. Buna karfl›n Türkiye’de bir fuar
enflasyonu var. Y›lda 400 kadar fuar ya- OST‹M ve benzeri toplu üretim
p›l›yor. En az 60-70 fuarc›l›k flirketi var. merkezlerinin yaklafl›m› nas›l olmal›?
Yetiyorlar m›? Yetmiyorlar. Çünkü gelifl- Ostim üreten bir yer. Uluslararas› fumekte olan firmalar›m›z›n en büyük ihti- arlara kat›lmas› gerekir. Toplu kat›l›m
yac› yurt d›fl›na aç›lmak. Yurt içindeki yapabilir. Gerçi, abi-kardeflin bile ortakfuarc›l›k flirketlerinin sadece yüzde 10’u l›k yapamad›¤› bir kültürde firmalar›m›-

z›n ortak kat›l›m yapmalar› biraz iyimserliktir, ancak bunu baflarmalar› gerekiyor. D›flar›da baz› fuarlarda görüyoruz,
20 Türk firmas› kat›lm›fl ama her biri ayr› hollerdedir. Olysa bir yabanc› ülkenin
kat›l›mc›lar›n› bir arada görüyoruz. Bizim firmalar›m›z da uluslararas› fuarlarda, birlikte yer almal›.
- Bilinçi bir fuar nas›l olmal›?
- Fuarlara bofluna para harcanmamal›. Uluslararas› fuarlara bir sistematik
içinde bilinçle haz›rlan›lmal›. Fuarlarda
bilinçli para harcamak gerekir. E¤lenceli
havas›na, renkli ›fl›klar›na kap›lmamal›.
Tek amaç sat›fl yapmak, kendini ifade
etmek olmal›. Firma sahibi, yöneticisi ve
stand personeli ayn› bilinçte olmal›. Buralara gidildi¤inde ziyaretçilerin de bilinçlenmesi gerekir. ‹nsanlar eflini, çocu¤unu götürüyor. Oysa oralar bir ticaret
ortam›, bu davran›fl biçimlerinden ar›nmak gerekir. Daha do¤ru, mant›kl› ziyaretlerin olmas› gerekir. Fuarlarda ‘kuru
kalabal›k’ olmamal›. Yurtd›fl›nda bir fuar stand› randevulu ziyaret edilir. Ama
bizde “merhaba Ahmet Bey” deyip
çoluk-çocuk içeriye dal›yor; yemek içmek bedava…

K‹ M D‹ R ?
Hakan Ömer Gider, ‹stanbul Kültür
Üniversitesi ‹.‹.B.F. Ö¤retim Görevlisi,
Sat›fl Yöneticisi, Sat›fl Pazarlama Dan›flman› unvanlar›n› tafl›yor. Temmuz
1967, ‹stanbul do¤umlu.1990 y›l›nda
Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü,“Uluslararas› ‹flletmecilik”, 1995 y›l›nda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Üretim Yönetimi ve
Pazarlama” Ana Bilim dal›nda “Yüksek Lisans” ›n› tamamlam›fl.
Kendi de¤imi ile pazar, pazarlama,
sat›flç›l›k kavramlar›n›n hemen her kademesinde çal›flm›fl. En son olarak sektörde serbest e¤itimcilikte karar k›lm›fl.
KOSGEB E¤itimcileri ve Dan›flmanlar›
Havuzunda yer alarak, 2004’ün ikinci
yar›s›ndan itibaren KOSGEB bünyesinde e¤itimcilik ve dan›flmanl›k yap›yor.
Sat›fl konusundaki deneyimlerini “Bir
Sat›flç›n›n Antrenman Notlar›” bafll›¤›
alt›nda kitap haline getirmifl Gider,
“Sat›flta Kariyer” bafll›¤› ile makaleler
fleklinde düzenli olarak www.yenibir.
com sitesinde yazmaktad›r.

KOB‹’lerde
kad›nlar›m›z›n yeri
ad›nlar›n sosyal, ekonomik ve siyasi hayata
kat›l›mlar›n›n gelifltirilmesi ve kad›n erkek aras›nda sosyal güvenlik aç›s›ndan
eflitlik sa¤lanmas› Avrupa
Birli¤inin temel hedeflerinden
biridir.
Ekonomik yaflamda kad›n erkek eflitli¤i Türkiye KOB‹’lerinde sa¤lanamam›flt›r. Avrupa ülkelerinde kad›nlar›n kat›l›m› erkeklere oranla yüzde
18 daha azd›r. Bu oran TürkiFettah Güventürk ye KOB‹’lerinde daha da alt
KOB‹DER Yön.Krl. Bflk. seviyelerdedir. Avrupa Birli¤inde kad›nlar›n elde etti¤i
gelir erkeklerden yüzde 20-30 daha düflüktür. Bu sebeple
AB’nin kendine koydu¤u hedef 2010 y›l›nda yani 4 sene
sonunda kad›nlar›n çal›flma oran›n› yüzde 60 seviyelerine
yükseltmektir.
Avrupa birli¤i KOB‹’ler de kad›n gücünün artt›r›lmas› için
kendine 4 y›ll›k bir hedef koyarak yol haritas›n› haz›rlam›flt›r. Peki bizim ülke olarak kad›nlar›m›z›n giriflimcili¤ini üst
seviyelere çekmek için nas›l bir stratejik yol haritas› haz›rlamam›z gerekmektedir.
‹lk önce gözümüzün önüne elimizdeki gerçekleri getirelim. Ülkemizdeki iflverenlerin üzde 4 ünü kad›nlar oluflturuyor. Türkiye’deki giriflimcilerin yüzde 96’s› erkek. Bu rakamlar›n bize söylemek istedi¤i Giriflimcili¤e destek veren
tüm sivil toplum örgütlerinin ve tabii say›lar› konusunda
tam bilgi sahibi olamad›¤›m kad›nlar› destekleyen giriflim
derneklerinin bu olumsuzluklar› aflabilecekleri Stratejik Yol
Haritalar›n› haz›rlamalar› gerekmektedir.
Kad›nlar›m›z›n çal›flma hayat›na katk›lar›n›n az olmas›,
paraya sahip olma imkanlar›n› da azalt›yor. Bunun sonucunda kad›n giriflimcili¤i tabi ki ülkemizde alt seviyelerde
kal›yor. Sonuç olarak kad›nlar›m›z›n sermayesi yok.
Manevi sermayeleri çok zengin olan çocuk bakabilen ,
çocu¤una yön verebilen anal›k sorumlulu¤unu eksiksiz ,
erke¤inin getirdi¤i kadar›yla idealindeki çocuklar› yetifltirebilen kad›nlar›m›z nas›l olur da giriflimci ruhuna sahip olamazlarlar.
Özellikle B‹LG‹ ve B‹L‹fi‹M gibi yükte hafif pahada a¤›r
giriflim alanlar›n›n a¤›r bast›¤› sektörler kad›n giriflimi ile
daha çok örtüflmektedir.
AB sürecinde ülke olarak kad›n giriflimcili¤imizin önünü
açmak zorunday›z. Bu yolculukta kad›n giriflimcilerimiz
büyük önem tafl›maktad›r.Bir an önce ortk projeler oluflturarak yetkili destek kurum ve kurulufllar›m›z›n kap›s›na
dayanmam›z gerekmektedir. AB nin destekledi¤i
projelerin KOB‹’lere yönelik olanlar›n›n Kad›n giiflimcili¤i
özendircek destekleyen projeler olmas›na öncelik verilmeli
ve desteklenmelidir.

K

8 Mart Dünya Kad›nlar gününüzü kutlar›m.
SAYGILARIMLA
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Ostim, rekabet gücünü
art›racak fuarlar› seçiyor
ST‹M Organize Sanayi Bölge
Müdürlü¤ü 2006 y›l› yurtiçi fuar
takvimini oluflturdu.
Ostim’in üyeleri ile bu y›l da fuarlara
ortak kat›l›m yapaca¤›, fuarlara kat›l›m
konusunda ilgili firmalar›n kat›lmak istedikleri fuarlar hakk›nda OSB’den bilgi
alabilecekleri belirtildi.

O

WIN 2006
Tek çat›da 7 fuar
Bileflim Fuarc›l›k A.fi. 16 -19 Mart
2005 tarihleri aras›nda TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde WIN “World Of Indurstry” fuar›n› organize ediyor. Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nin 7 lider uzmanl›k fuar›n› tek çat› alt›nda bir araya
getiren WIN / World of Industry Fuar›,
2006 y›l›nda da imalat endüstrisinin buluflma noktas› olmaya devam edecek.
Otomasyon, Electrotech, Machinery,
Welding, Materials Handling, Chemistry
ve Hydraulic&Pneumatic fuarlar›ndan
oluflan World of Industry, fuara paralel
düzenlenen Endüstriyel Etkinlikler Haftas› ile sadece sergi alan› olmaktan ç›k›p sektörlerin nabz›n› tutan profesyonel bir platform yarat›yor.
2005 y›l›nda 819 kat›l›mc› ile Türkiye’de bir rekora imza atan WIN, fuara
gelen 82.300 ziyaretçisine endüstriyel
ortamdaki son trendler ve geliflen teknolojileri sunarak baflar›s›n› devam ettirdi. E¤er yeni bir kat›l›mc› iseniz, sizi
bu y›l›n fuar›nda yüksek ifl potansiyeli,
iletiflim ve ö¤renme aktivitelerinden yararlanmaya davet ediyoruz.

ISK-SODEX
Sektörün nabz› bu fuarda atacak...
4 -7 May›s 2006 tarihlerinde CNR
Expo Center ‹stanbul’ da gerçeklefltirilecektir. ISK SODEX Fuar›’n›n konusu;
Uluslararas› Is›tma, So¤utma, Klima,
Havaland›rma, Yal›t›m, Pompa, Vana,
Tesisat, Su Ar›tma ve Günefl Enerjisi
sistemleridir.

HVAC sektöründeki gelinen son nokta. Tüm yenilikler, endüstriyel geliflmeler bu fuarda kendini gösterecek. Kat›l›mc›lar ile profesyoneller bu fuarda karfl›laflacak, yeni ifl iliflkileri bu fuarda oluflacak. 2004 y›l›nda düzenlenen ISK
SODEX fuar›n› 65 ülkeden 6,218 yabanc› profesyonel ziyaretçi gezdi. Uluslararas› platformda iliflkiler kurabilmek
için ISK SODEX 2006 fuar› aya¤›n›za
gelen mükemmel bir f›rsat olacakt›r.
Rakipleriniz bu fuarda olacak ve
ürünlerini tan›tacak. Sizinde ürünlerinizi
yüz yüze tan›tmak ve rakip ürünlere
karfl› üstünlüklerini
tüketiciye anlatabilmeniz için ISK SODEX fuar› mükemmel bir platform
olacakt›r. Fuar›n
düzenlenece¤i
CNR Fuar alan›,
Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer almaktad›r.
ISK SODEX Fuar›,
2004 y›l›nda mevcut 8 salonda düzenlenmifltir. ISK-

SODEX 2006 fuar› yeni yap›lan 2 salon
da kullan›larak toplam 10 salonda yaklafl›k 50.000 m2 net alanda düzenlenecektir.

nize edilecek ve en uygun ortam sa¤layacakt›r.
Türkiye'de ve bölgedeki ilk ve tek endüstriyel genel yan sanayi fuar› olan
Subconist, konusunda Unido-Birleflmifl
Milletler S›nai Kalk›nma Teflkilat› taraf›ndan desteklenen dünyada ki dört
önemli fuardan biridir. Subconist fuar›
k›talar›n bulufltu¤u ‹stanbul gibi önemli
bir ticaret noktas›nda düzenleniyor. Fuar, yan sanayi firmalar›n›n uluslararas›
ana sanayi kurulufllar› ile buluflacaklar›
tek organizasyon olma özelli¤i ile verimli pek çok anlaflmaya ev sahipli¤i yapacak.
Subconist 2006 5.Uluslararas› yan
sanayi ürünleri fuar› 01-04 Haziran
2006 Haziran tarihleri aras›nda, yerli ve
yabanc› firmalar›n genifl kat›l›m›yla gerçekleflecek. Fuar yan sanayi üreticilerinin ana sanayi firmalar›n›n
sat›n alma
yetkilileri ile
bir araya gelecekleri, yeni
ürün ve hizmetlerini tan›tacaklar› bir ifl
platformu olacak.
Ortak kat›l›m için son baflvuru tarihi:
31.03.2006

YAPI ANKARA
Yap› sektörünün devleri bu fuarda!
Yap›-Endüstri Merkezi, 14 - 17 Eylül
2006 tarihleri aras›nda 19. kez düzenlenecek olan Uluslararas› Yap› 2006 Ankara Fuar› yap› profesyonelleri için
önemli bir buluflma noktas› oluflturuyor
ve sizi hedef kitlenizle bir araya getiriyor.

• Türkiye’de ilk kez Kalite Kontrol ve Teknolojileri Fuar› düzenlendi. Ostim’in de ‘markal›
üretim ve bölgesel kalite güvencesi’ bafll›¤›
ile yer ald›¤› fuar 24-26 fiubat’ta gerçekleflti.
alite '06 Kalite Kontrol ve Teknolojileri Fuar› 24 - 26 fiubat 2006 tarihleri aras›nda ‹stanbul'da Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›'nda yap›ld›.
AB ile uyum süreci içinde ve sonras›nda üretimin söz konusu oldu¤u bütün sektörlerin uymas› gereken yeni normlar›n ve
standartlar›n yerleflmesi aflamas›nda ihtiyaç duyacaklar› tüm
ürün ve hizmetler ilk defa bu fuarda bir araya geldi.
UME-TÜB‹TAK, TÜRKAK, TSE ve TÜRKLAB gibi uzman
kurulufllar›n, üretimde daha üst düzeyde kaliteyi arayan firmalar›n arad›klar›na her aflamada cevap verecekleri ilk ve tek fuar olan Kalite '06; g›dadan otomotive, beyaz eflyadan tekstile,
inflaattan ambalaja, elektronikten kimyaya ülkemizin önder firmalar›na daha kaliteli ve güvenilir üretim yapabilmeleri için yol
gösterdi.
KAL‹TE '06 fuar›n› Ostimli firmalar›n da fuar› gezebilmeleri
OSB taraf›ndan otobüs organizasyonu gerçeklefltirildi.
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SUBCON‹ST
Subconist Uluslar aras› Yan Sanayi
Fuar›, 5. y›l›nda ‹stanbul Ticaret Odas›
Yan Sanayi Borsas›, Unido - Birleflmifl
Milletler S›nai Kalk›nma Teflkilat›, Beysad - Beyaz Eflya Yan Sanayicileri Derne¤i ve sektörün önde gelen derneklerinin, odalar›n›n, birliklerinin destek ve
iflbirli¤i ile Medya Fors Fuarc›l›k taraf›ndan organize ediliyor. Subconist Fuar›
bu güç birli¤inin sinerjisi ile tüm kat›l›mc›lar›na ihracat imkanlar›, potansiyel al›c›larla iliflki kurma f›rsat› ve iç piyasada
yeni müflteriler kazand›rmak için orga-

Fuarc›l›kta bir ilk
KAL‹TE ‘06

Baflkentteki buluflma ile kamu sektörü ile bire bir iliflki kuraca¤›n›z, sektörün
karar mekanizmalar› ile bir araya gelip
onlar› etkileme olana¤› bulaca¤›n›z en
büyük f›rsat. 30.000'e varan ziyaretçi
potansiyeli ile bu fuarda en son teknoloji, ürün ve hizmetlerinizi sunarken, karar merciinde bulunan üst
düzey yöneticilerin görüfl ve
önerilerini alacak, uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar›
çözme olana¤› elde edecek
müflteri portföyünüzü geniflleteceksiniz.
Ortak kat›l›m için son baflvuru tarihi: 28.04.2006

TATEF Sektörün en iyi fuar›
11. ULUSLARARASI METAL ‹fiLEM
VE TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI TATEF
2006 Fuar› 12 - 17 Eylül 2006 tarihleri
aras›nda ‹stanbul CNR EXPO Fuar
Merkezi’nde gerçekleflecek.
Metal ‹fllem sektörünün bir araya geldi¤i TATEF bu y›l da tak›m tezgâhlar›,
sac iflleme makineleri, presler, yüzey
ifllem teknolojileri, kesici ve tutucu tak›mlar, kaynak makineleri ve robotlar›,
fabrika otomasyonu ürünlerinin sergilendi¤i Türkiye’nin en büyük endüstriyel
fuar› olarak yoluna devam ediyor. Ayn›
zamanda dünyan›n en önemli
al›c›lar›n›n buluflma noktas› olarak
kaç›r›lmayacak f›rsatlar sunan fuarda
sektördeki ileri teknoloji metal ifllem
ürünleri sergilenecek.
60.000’nin üzerinde ziyaretçi fuarda
500’ün üzerinde kat›l›mc› firman›n sergileyece¤i sektördeki en yeni ve teknolojik ürünlerle en uygun mekanda
tan›flma f›rsat› bulacak.
Ortak kat›l›m için son baflvuru tarihi:
28.04.2006

MÜS‹AD
Uluslararas› Ticaret Fuar› (Sadece
MÜS‹AD üyeleri kat›labilmektedir.) Ortak kat›l›m için son baflvuru tarihi:
28.04.2006

PLAST AVRASYA 2006
TÜYAP Fuarc›l›k taraf›ndan 29
Kas›m-03 Aral›k tarihleri aras›nda ‹stanbul TÜYAP Beylikdüzü’ nde
PLAST AVRASYA 2006 fuar› Plastik
Makine ve Malzemeleri, Kal›p, Plastik ürünleri ve Hammaddeleri, Plastik Ambalaj Teknolojisi, Kauçuk Teknolojisi ve Ürünleri, Hidrolik ve
Pnömatik Ekipmanlar› konular›nda
organize edilecektir.
Ortak kat›l›m için son baflvuru tarihi:
28.04.2006
Detayl› Bilgi ‹çin
Derya GÜMÜfi OST‹M OSB
Halkla ‹liflkiler Uzman›
0 312 385 50 90 / 1301

Rul-Kon 2006’da
ihracata a¤›rl›k verecek
stim Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren RulKon Makine ‹nflaat Taahhüt ‹hracat ‹thalat Sanayi
Limited fiirketi’nin sahibi Ali Babacan konveyörün bütün
sektörlerde kullan›m›n›n artmas›yla ifllerinin hareketlendi¤ine
dikkat çekerek, “2005 y›l›nda ifllerimiz çok canl›yd›.Yeni y›lda
ise ihracata a¤›rl›k verece¤iz” dedi.
Konveyör rulo rulman yataklar›, rulo ba¤lant› elemanlar› ve
rulo istasyonlar› yedek parça imalat› yapt›klar›n› belirten Ali
Babacan, inflaat ve maden makinalar› üreten iflletmelere,
büyük fabrikalara, seramik ve bisküvi fabrikalar›na ve tafl›ma
ifllerinin oldu¤u bütün sektörlere ifl yapt›klar›n› belirtti.
‹ngiltere’ye ihracat yapt›klar›n› ve ihracata a¤›rl›k
vereceklerini belirten Babacan, “Yurtd›fl›nda kendimizi
tan›tmakta zorlan›yoruz. Sadece bir defaya mahsus ‹ngiltere’ye
ihracat yapt›k. ‹ngiltere’ye ihracat›m›z›n devam›n› getirecek ve
gelifltirecek çal›flmalar yap›yoruz” fleklinde belirtti. 2005 y›l›nda
tam kapasite çal›flmad›klar› halde ifllerinin canl› oldu¤un a
dikkat çeken Babacan, “2002 y›l›ndan sonra ifller aç›ld›. 2005
y›l›nda yüzde 60 kapasite ile çal›flt›k. Buna ra¤men 600 milyar
ciro elde ettik. Konveyörün kullan›m alan›n›n artmas›n›n devam
etmesiyle ciromuzu daha da artacak” diye konufltu.
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-“Sektör çok h›zl› büyüyor”
Konveyörün her sektörde kullan›m›n›n artt›¤›na iflaret eden
Babacan, konveyör kullan›m›n›n özellikle tafl›mac›l›k alan›nda
artmas›ndan dolay› sektörün çok h›zl› büyüdü¤ünü vurgulad›.
Babacan, “Eskiden mal indirmek için hamallar kullan›l›yordu.
fiimdi ise konveyör kullan›lmaya baflland›. Malzeme naklinde
yayg›n olarak konveyör kullan›l›yor” dedi. ‹malat›n› yapt›¤›
ürünlerde herhangi bir standard›n olmamas›n›n seri üretimi
engelledi¤ini ileri süren Babacan, “Üretti¤imiz yedek parçalar›n
belirli bir standard› yok. Ayn› ifllevi görmesine ra¤men, her
müflteriye ayr› kal›plarda yedek parça imal ediyoruz. Buda
bizim seri üretime geçmemizi ve stok oluflturmam›z› engelliyor”
diye konufltu.

Özçelik Hidrolik CE ve ‹SO alacak
amper kald›rma ve hidrolik ekipmanlar› imalat› yapan Özçelik Hidrolik 2005 y›l›ndaki büyüme h›z›n› 2006’da devam ettirecek. ‹nflaat sektörünün canl›¤›n›n ve duble yol
yap›mlar› nedeniyle 2005 y›l›nda iyi bir büyüme elde ettiklerini
belirten Özçelik Hidrolik silindir Pompa Sanayi ve Ticaret Sahibi
Serkan Özçelik, 2006 y›l› hedeflerinin ‹SO ve CE belgelerini almak oldu¤unu söyledi.
‹fl hacminin artmas› sonras›nda kar marjlar›nda eskisine
oranla düflüfl yafland›¤›n› anlatan Özçelik, “Eski kar marjlar›
yok. Teknoloji ile üretim yap›ld›¤›ndan imalat kolaylaflt›. Teknolojinin kullan›lmas› ile birlikte seri üretim artt›. Seri üretim de
üretim maliyetlerini düflürdü” dedi. Sektördeki firmalar›n yat›r›m
kararlar›n› mart ve nisan aylar›nda ald›klar›na dikkat çeken
Özçelik, “2005 y›l›nda inflaat sektöründeki büyük canl›l›k ve
duble yol yap›mlar› nedeniyle yüzde 30 oran›nda bir büyüme
yaflad›k. fiu an firmam›z tam kapasite ile çal›fl›yor ve tüm araçlar›m›z duble yol yap›m çal›flmalar›nda. Bu y›lda da 2005 seviyesinde yüzde 30 oran›nda büyüme yaflayaca¤›m›z bekliyoruz” diye konufltu.
Ortado¤u ülkelerine ihracat yapt›klar›na da iflaret eden Özçelik, elde edilen cironun ihracattan elde edildi¤ini ve bu nedenle
standartlara büyük önem verdiklerini dile getirdi.
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Do¤ru bilgiyi akademiPazar’dan ald›lar
stim OSB ile Ankara Ticaret Odas›’n›n birlikte projelendirdikleri
“sat›fl ve pazarlama” e¤itimine
yönelik 2 ay süreli akademiPazar program›na kat›lan 55 kursiyere sertifikalar›
düzenlenen bir törenle verildi.
Törene Ostim ‹kinci Baflkan› S›tk› Öztuna ile ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deryal de kat›ld›.
Öztuna sertifika töreninde yapt›¤› konuflmada, bir yönetici ve
ifladam› olarak program hakk›ndaki kiflisel
kanaatinin bu proje ile
do¤ru tespitlerin yap›ld›¤› yolunda oldu¤unu belirterek, “Program›n ilerleyen
aflamalar›nda çal›flmalar›n daha da mükemmelleflece¤ine, sadece ATO ve OST‹M’e de¤il tüm ülkemizin faydalanaca¤›,
ihtiyac›m›z› karfl›layan, güvenilir bir yetifltirme program› modeli oluflturaca¤›d›r.
Ostim ad›na Ankara Ticaret Odas› ile yap›lan bu anlaml› iflbirli¤inin tüm ülkemize
örnek bir model olarak arma¤an edilmesini diliyorum” diye konufltu.
Ankara Ticaret Odas›’n›n akademik
altyap› deste¤i ile katk›da bulundu¤u seminerde sat›fl ve pazarlama nedir, çal›flanlar›n sahip olduklar› özellikler, hangi
konularda e¤itim ihtiyac› hissederleri gibi

O

ana bafll›klar alt›nda laboratuar gibi çal›flt›klar›n söyle yetkililer, “Türkiye’ye arma¤an edebilece¤imiz bir model yaratt›k”
dediler.
Seminere kat›l›m›n daha çok firmalardan oldu¤u, 22 firmadan 55 kiflinin kat›ld›¤› bu kiflilerden 13’nün yönetici konumunda bulunduklar› kaydedildi. Kat›l›m-

de, programa bafllarken amaçlar›n›n satabilmenin yöntemlerini ö¤retmek oldu¤unu,bu amaca ulaflt›klar›n› vurgulad›.
Küskü flu de¤erlendirmeyi yapt›:

c›lar›n programdan sa¤lad›¤› yararlar›n
e¤itim sonras› da takip edilece¤i bildirildi.
akademiPazar program›na kat›lanlar
ad›na konuflan Tuba Çolak da, kursun
profesyonel çal›flanlar›yla iki ay gibi k›sa
bir sürede kendilerine hem pratik hem
teorik bilgiler ile mükemmel bir flekilde
donatt›¤›n› söyledi. Çolak, “Benim akademiPazar’a hiç tereddüt etmeksizin
kat›lmamdaki en önemli unsur üniversite hayat›m boyunca ald›¤›m teorik
bilgilerin gerçek hayatta nas›l uygulanaca¤› konusunda akademiPazar’›n
yo¤un ve ciddi e¤itim vermesi idi”
fleklinde de¤erlendirdi.
E¤itici Uzmanlardan Ramazan Küskü

du¤u genifllemeyi özellikle vurgulamak istiyorum, geleneksel yöntemlerin birço¤unun ne kadar yanl›fl ve
eksik oldu¤unu bir daha burada aç›k
ve net flekilde gördük Ankara
sanayici ve ifladamlar›n›n bizzat kendilerinin ve çal›flanlar›n›n ATO ve Ostim’in bafllatt›¤› bu e¤itimlere kat›lmas›n› bir Ankaral› olarak özellikle
rica ediyorum.”
Sat›fl elemanlar›na yönelik oluflturulan
akademiPazar e¤itim program›n›n ikincisi için ön kay›tlar›n devam etti¤i, program kat›lmak isteyenlerin Ostim OSB
E¤itim Koordinatörlü¤ü ve ATO’dan bilgi
alabilecekleri bildirildi.
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Önce kalite…

larda ve kabindeki her ça¤r› dü¤mesi,
göstergeler ve her fonksiyon için ayr› ayr›
kablo çekildi¤ini, bunun da kuyu içindeki
kablo say›s›n› artt›r›p zaman para ve güvenlik aç›s›ndan kay›plara sebep oldu¤unu belirten Bozda¤ yeni sisteme iliflkin
olarak flu bilgileri verdi:
“AUTOCON sisteminde kuyu içerisindeki kablo say›s›, kat say›s›na ba¤l› olmaks›z›n sabit kalmaktad›r.
Elektronik kumanda asansörün nas›l ve
ne zaman çal›flaca¤›n› tehlike an›nda nas›l davranaca¤›n› üzerindeki yaz›l›mlar suretiyle uygulayan, bütün güvenlik önlemlerine uyarak makine ve motora kumanda
eden sistemdir.
Binam›zdaki asansörlerin, bina trafi¤ine
uygun, kendi kendine trafik hesaplar›n›
yapabilen, ar›za an›nda bina yönetimini
ve servisini haberdar edebilen,üretici firmaya ba¤lan›p programlar›n› güncelleyebilen, çoklu asansörlerin bilgisayarda takibi yap›labilen, parmak izi taramas›, retina
taramas›, temasl›/temass›z smart kartl›

geçifl gibi güvelik sistemlerinin uygulanabildi¤i, kamera sistemlerinin tak›labildi¤i,
ayr›ca istedi¤iniz her türlü program›n uygulanabildi¤i bir sistemdir. Bu düflünceden yola ç›karak tüm tasar›m› bize ait
olan AUTOCON LIFT asansör otomasyonunu gelifltirdik, proje tasarlan›rken, asansör piyasas›nda üreticiler, bak›mc›lar ve
kullan›c›lar çerçevesinde yapt›¤›m›z araflt›rmalar neticesinde üreticiler ve kullan›c›lara kolayl›klar getirilmifl, esnek
tasar›m imkanlar› yarat›lm›fl, malzeme ve
iflçilik giderlerinde ciddi tasarruf sa¤lanm›flt›r.”

Avantajlar›:
• Tüm standart ve belgelere sahiptir.
• Paket asansör üretimine uygundur
• Montaj kolay ve k›sad›r (10 durakl›
binalarda 3 saat),
• Müflterilerinizin isteklerine kolayl›kla
cevap verebilirsiniz
• Servis kolayl›¤›, 3 garanti

Onifl ‹nflaat Makine 2006’da yüzde 50 büyüyecek
NKARA- Onifl ‹nflaat Makine Sanayi
ve Ticaret Limited fiirketi Sahibi Cenap Mert, talepleri karfl›layabilmek
için en az 2 bin 500 metrekare kapal› alana
sahip bir tesise ihtiyaçlar›n›n oldu¤unu belirterek, “Bu sene içerisinde böyle bir tesise
tafl›nmay› planl›yoruz. 2005’te yüzde 20
oran›nda büyüdük. Bu sene ise yüzde 50
büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
‹nflaat makine ve ekipmanlar› üretimi yapan Onifl ‹nflaat Makine 2006’da gelen taleplere cevap vermek amac›yla 2 bin 500
metrekare kapal› ala sahip bir üretim tesisine tafl›nmay› planl›yor. 1962 y›l›nda Teknikonifl ad›yla faaliyetine bafllayan Onifl ‹nflaat Makine’nin üretim kapasitesini art›rarak
ihracata yo¤unlaflaca¤›n› anlatan Cenap
Mert, K›br›s, Romanya, Türki cumhuriyetleri
ve Arap ülkelerine ihracat yapt›klar›n› belirterek, ‹ç ve d›fl talepleri karfl›layabilmemiz
için bizim en az 2bin 500 metrekare kapal›
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Kurulu Baflkan›

“akademiPazar e¤itiminin biz kat›l›mc›lara en büyük katk›s›n›n teknik
bilgilerden çok ufkumuza katm›fl ol-

Ak›ll› asansör otomasyonu: AUTOCON LIFT

ize hizmet eden her türlü cihaz›n istek ve arzular›m›za uygun olarak
çal›flmas› fikri asansör otomasyonu
sektöründe de gerçekleflti. Ostim’de hizmete bafllayan Nets Ltd. firmas› Genel
Müdürü Mehmet Mustafa Bozda¤, asansörlerin bir as›rdan fazla süredir insanlar›n
hizmetinde olan makineler oldu¤unu belirterek, bu alana yönelik gelifltirilen ak›ll›
asansör otomasyonu AUTOCON hakk›nda bilgiler verdi.
fiimdiye kadar ülkemizde kullan›lan
asansörlerin kumanda sistemlerinde kat-

Veli Sar›toprak
TÜS‹AV Yönetim

alana ihtiyac›m›z var. Bu sene içerisinde
böyle bir tesise tafl›nmay› planl›yoruz.
2005’te yüzde 20 oran›nda büyüdük. Bu
sene ise yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz”
dedi. Betoniyerlerden kompaktörlere, vibratörlerden yer ve çat› vincine, asma iskeleden yük asansörlerine kadar birçok ürünün
imalat›n› yapt›klar›n› belirten Mert, 2004 y›l›ndan beri K›br›s’a ihracat yapt›klar›n›, K›br›s yo¤unluklu çal›flt›klar› için de iç piyasadan gelen talepleri karfl›layamad›klar›n›
söyledi.
-‹hracata a¤›rl›k art›r›lacak Cirolar›n›n
yüzde 30’unu ihracattan kazand›klar›n› vurgulayan Mert, 2006’da ihracata daha da
fazla önem vermeyi planlad›klar›na dikkat
çekerek, “Ciromuzdaki ihracat›m›z›n pay›n›
art›rmaya çal›fl›yoruz. Sektör içindeki makineler de¤iflti. Bizim de bu de¤iflime ayak
uydurarak üretimdeki teknolojilerimizi yenilememiz flart. Türkiye de bu ifli yapan fir-

malara eski teknoloji kullanarak imalat yap›yor. Rekabet edebilmemiz için yeni teknoloji kullanmam›z gerekiyor” dedi.
ISO belgesi almak içinde çal›flmalara
bafllad›klar›n› ve bu y›l ‹SO’yu alacaklar›n›
belirten Mert, “ISO almak için e¤itimlerimiz
bafllad›. Bu y›l ISO’yu alaca¤›z. TSE’yi almak için de baflvuruda bulunduk. Türkiye
genelinde bu ifli yapan firmalar aras›nda ilk
10 içerisinde bulunuyoruz” dedi.
Yeni makine imalat› için 3 yeni projelerinin oldu¤unu belirten Mert, “Yeni projelerimiz var ama yerimiz olmad›¤› için imalat
yapam›yoruz. Tasar›m› ve patenti bize ait
olan omuz Vibratörünü Türkiye’de ilk biz
yapt›k. Omuz vibratörünü plastik gövdeli
yaparak bir ilki gerçeklefltirdik. Ülkemizde
çok tutuldu. Bu sistemi Amerikal›lar ve Japonlar yaparlard›. Biz ise ithal ederdik. Bu
makineleri ayn› standartta yaparak ithalat›n
büyük k›sm›n› kestik” fleklinde konufltu.

nsanl›¤›n kalite anlay›fl› çok eski ça¤lara kadar
uzanmaktad›r. M.Ö. 2150 y›l›nda yaz›lm›fl
Hammurabi Kanunlar›nda; “E¤er bir inflaat ustas›
bir adama ev yaparsa ve yap›lan ev sahibinin üstüne
çöker ve ölümüne neden olursa o inflaat ustas›n›n bafl›
uçurulur,” maddesi bulunmaktad›r.
Günümüzde bu tür radikal cezalardan söz etmek
do¤al olarak mümkün de¤ildir. Üretimde kalitesizli¤i
önlemek bir toplumsal bilinç konusu oldu¤u kadar
kurulufllar aç›s›ndan da yönetim sorunudur.

‹

Kalite kavram› 20. Yüzy›lda çokuluslu ve yayg›n
örgütlü üretici kurulufllar taraf›ndan pazar yaratma
yolunda s›kça kullan›lm›flt›r. Kalite konusunda bir çok
tan›m yap›lm›flt›r. En kabul görmüfl tan›m olarak, Dr.
Juran’›n, “Kalite kullan›ma uygunluktur.” Taguchi’nin,
“Kalite, ürün sevk›yat›ndan sonra toplumun neden
oldu¤u minimal zarad›r.”
Bu tan›mlardan ç›kan sonuç ise; “s›f›r hata, müflteri
tatminidir.”
Günümüzdeki iflletmeler; herhangi bir ürünü, iyi
üreten kurulufllar olarak de¤il, tüketicinin ihtiyaçlar›n›
kar›fllayacak ürünü, tüketici kullan›m›na en iyi sunan
özelli¤inin yan›nda bu sunumdan tam sorumlu olmak
zorundad›rlar. Bu yaklafl›m ve bak›fl aç›s›yla kalite;
sadece üretim birimlerinin sorunu olmaktan ç›km›fl,
iflletmenin tüm çal›flanlar›n›n sorumlulu¤u olmufltur.
Kaliteli üretim için;
¸ Kaliteli pazar araflt›rmas›,
¸ Kaliteli tasar›m,
¸ Kaliteli üretim projesi,
¸ Kaliteli iflçilik,
¸ Kaliteli ambalaj,
¸ Kaliteli servis gerekmektedir.
Günümüzde kalitenin daha da ön plana ç›kmas›n›n
nedeni:
¸ Tüketici istekleri etki alan›na giren üretim
oluflumu,
¸ Teknolojik geliflmeler,
¸ Rekabet kaynaklar›n›n giderek daralmas›,
¸ Dünya pazarlar›n›n giderek globalleflmesidir.
Firmalar bu de¤iflimlere uyum sa¤layarak hem
kendilerini hem de çal›flanlar›n›n geleceklerini garanti
alt›na alabilmeleri için kaliteli üretim yapmak
zorundad›rlar. Firma aç›s›ndan kaliteli üretimin
sa¤layaca¤› yararlar› flu bafll›klar alt›nda özetleyebiliriz:
¸ Üretimde hurda, fire, at›k oran›n›n azalmas›,
¸ Ürünler üzerinde yeniden ikinci bir iflleme gerek
kalmamas›,
¸ Üretimdeki duraksaman›n azalmas›,
¸ Üretimdeki h›z›n artmas›,
¸ Maliyet düflmesinin yarataca¤› ekonomik kazanç,
¸ Al›c›lara istediklerinin zaman›nda ve tüm alarak
verilmesi,
¸ Firma güvenirli¤inin artmas›,
¸ Rekabetçi üstünlü¤ünün artmas›,
¸ Çal›flanlar›n›n ifllerini daha iyi yapabilmelerinin
kendilerine ve ifl yerine karfl› yarataca¤› güven,
¸ ‹fle ba¤l›l›¤›n ve kat›l›mc›l›¤›n artmas›,
¸ Çal›flma bar›fl›n›n sa¤lanmas›,
¸ D›fl rekabet gücünün geliflmesi,
¸ ‹hraç edilebilir üretim yapma potansiyelinin
artmas› ile d›fl ödemeler dengesinin düzelmesi.
Ülkemizde de yeterli olmasa da KAL‹TE B‹L‹NC‹,
yayg›nlaflma e¤ilimi göstermektedir. Türk sanayicisi
ÖNCE KAL‹TE parolas› ile üretim yaparsa ça¤›
yakalayabilir.

CMYK

CMYK

MART 2006

15

Tamsan’n›n hedefi ihracat›n› ikiye katlamak
r Ostim merkezli Tamsan Kompesör Sanayi Limited fiirketi, bu y›l

içerisinde yurt d›fl› sat›fllar›n› yüzde 100 oran›nda art›rmay› amaçl›yor.
idal›, pistonlu seyyar ve sabit
hava kompresörleri alan›nda
faaliyet gösteren Tamsan, bu
y›l gerek yurtiçi, gerekse yurtd›fl› fuarlara kat›larak yenilenen ürünlerinin tan›t›m›n› yapacak. Bu y›l 4 çeflit yeni ürün prototiplerinin çal›flmas›n› bitirmeyi planlad›klar›n› anlatan
Tamsan Kompresör ortaklar›ndan
Zafer Udül, “2006 Y›l›nda CE Belgemizin gelmesiyle Avrupa pazar
pay›m›z yüzde 50 artt›r›lacak. Genel ihracat›m›z› da yüzde 100 artt›rmay› planl›yoruz” dedi. Yurtd›fl› firmalar› ziyaret edilerek bayilik anlaflmalar›n› ço¤altmay› planlad›kla-

V

r›n› belirten Udül, ihracat yapt›klar›
ülkeler aras›na Polonya, Almanya,
Rusya, ‹ran, Suriye, ve Balkan ülkelerini katmay› amaçlad›klar›n›
anlatt›. Öte yandan bu y›l içerisinde
4 bin metrekarelik yeni fabrika inflaat›n›n bitirilmesi ve üretim kapasitesinin yüzde 70 oran›nda artt›r›lmas›n› planlad›klar›n›n alt›n› çizen
Udül. “Yeni ürün ve fabrika için 1
milyon YTL kaynak öngördük” diye
konufltu.
Vidal› tip kompresörlerden, hava
üretim debili pistonlu kompresörlerin imalat›n› yapt›klar›n› belirten
Udül, bu serilerde seyyar elektrikli

veya dizel motorlu seyyar kompresörler de ürettiklerini kaydetti.
Çimento sektöründe kullan›lan
düflük bas›nçl› ve yüksek debili silobas kompresörlerin de üretimini
h›zla sürdürdüklerini ifade eden
Udül, “Üretmifl oldu¤umuz Hava
Kompresörlerinde geliflen teknolojiler titizlikle izlenmekte ve ürünlerimize yans›t›lmakta.
Üretimimizde minimum hata pay›n› hedeflemekteyiz ve bu hedefe
uygun kompresörler üreterek müflteri memnuniyetini yükseltiyoruz”
dedi.

‹flyerinde psikolojik fliddet (Mobbing) süreci
s› stres bozuklu¤unu tetikler. Kovulmadan sonra, duygusal gerilim ve
onu izleyen psikosomatik hastal›klar
devam eder. Ma¤dur iflini b›rakmakla da psikolojik fliddet bask›s›ndan
kurtulamaz.
Örgüt, psikolojik fliddeti görmezden geldi¤i, göz yumdu¤u, hatta k›flk›rtt›¤› için, kurban, çok say›da ve
örgütsel gücü arkas›na alan kifli karfl›s›nda, kendini, çaresiz görür ve
mobbing süreci tamamlanm›fl olur.
Üst yönetimin mobbingi görmezden
gelmesi, hatta teflvik etmesi, sendromun büyümesine neden olur.
Davenport ve arkadafllar› psikoteröre iliflkin süreci, befl farkl› kategoride ele almakta ve psikolojik fliddet ma¤durlar›n›n karfl›laflabilecekleri olas› y›ld›rma davran›fllar›n› Leymann tipolojisi tan›m›yla afla¤›daki
gibi s›ralamaktad›rlar:

Dr. Hasan Tutar
‹flyerinde psikolojik fliddet (mobbing), çeflitli aflamalar› içeren bir süreç fleklinde devam eder. Mobbing
olufltukça çeflitli psikolojik faktörler
etkileflime girer ve kurban›n sa¤l›¤›n› olumsuz biçimde etkiler. Mobbing
sendromu; haks›z suçlama, küçük
düflürme, genel taciz, duygusal eziyet ve psiko-terör uygulamak yoluyla, bir kifliyi iflyerinden d›fllamay›
amaçlayan, kötü niyetli eylemlerden
oluflan bir süreçtir.
Psikolojik fliddet sendromu genel
olarak; çal›flanlar›n flerefi, do¤rulu¤u, güvenilirli¤i ve mesleki yeterli¤ine sald›r›yla bafllar. Mobbingde, insanlar›n imaj›n›, meslek ahlak›n› ve
yeterli¤ini küçültücü davran›fllar vard›r. Mesleki yeterlik sorguland›¤› zaman, bu ayn› zamanda, kurban›n
mesleki kiflili¤ini tart›flmal› hale getirir ve onun çevresinde bir güvensizlik halkas› oluflturulur. Mobbingcinin
alg›lamas›na göre, e¤er ona güvenilmiyorsa, yapt›¤› ifl de¤ersizdir ve
kendileri de, de¤ersiz hale getirilmelidir.
Mobbing sürecinin ikinci aflamas›nda kurban; olumsuz, küçük düflürücü, y›ld›r›c›, taciz edici, kötü niyetli
ve kontrol edici iletiflimle ve kontrollü
bir “gerilim strateji”siyle, kronik kayg› ve endifle içinde b›rak›lmaya çal›fl›l›r. Olumsuz iletiflim yoluyla kurban›n afla¤›lanmas›, utand›r›lmas› ve
küçük düflürülmesi amaçlan›r.
Mobbing sürecinde kurban› en
fazla etkileyen mobbingin s›kl›¤›,
tekrar› ve süresidir. Psikolojik fliddet
artt›kça ve süresi uzad›kça, etkisi de
artar. Herkesin psikolojik fliddete dayanma s›n›r› farkl›d›r. Birisi için, dayan›labilir olan bir durum, di¤erine
çok büyük zarar verebilir, psikolojik
olarak yaralayabilir. Psikolojik fliddeti
tolere edemeyen ma¤duru bekleyen
son, kiflisel benlik duygusunun kayb›
veya ölümüdür.
Psikolojik fliddet sürecinde s›k
baflvurulan yollardan biri de, ma¤duru karalamakt›r. Ma¤durun performans›, yetene¤i ve becerisi yüksek
olmas›na ra¤men, yetersizmifl gibi,
gösterilir veya daha önce flikayet konusu olmayan baz› hatalar›, sorun
olarak görülebilir. Bu aflamada kur-

‹lk aflama: ‹letiflim
biçimi ve etkileri:
ban›n sa¤l›¤› etkilenir; bir tak›m
semptomlar görülmeye bafllar. Performans düflüren konsantrasyon bozuklu¤u, hastal›k izinleri genellikle
bu aflamada s›k gözlenen belirtilerdir. Psikolojik fliddetin bu aflamas›nda kurban art›k bellidir ve tan›mlanm›flt›r; dolay›s›yla s›ra bilinen ve tan›mlanan kurban› ortadan kald›rmaya gelmifltir.
Mobbingci hedefle mücadelede ilk
ad›m›n, onu kabul edilemez bir kimlikle tan›mlamakla at›laca¤›n› bilir.
Thomas. Aquino’nun dedi¤i gibi “yok
etmek için, insanlar aleminde tan›mlama, hayvanlar aleminde ise yeme
kural› geçerlidir.” Psikolojik fliddetin
bu aflamas›nda kurban›n kendini savunmak için daha fazla çaba göstermesi gerekecektir; art›k kurban› ortadan kald›rmak amac›yla gerekli
ad›mlar› atmak için uygun bir zemin
oluflturulmufltur.
Burada vurgulanmas› gereken
nokta, psikolojik fliddetin, zaman
geçtikçe ac› veren rahats›z edici
davran›fl süreci olarak meydana geldi¤idir. Sinsice bafllar ama öyle h›zla
ilerler ki, k›sa sürede geri dönülmez
noktaya eriflir. Olaylar, bir hortum
sarmal› biçiminde h›z kazan›r.

Her sosyal ve psikolojik olayda oldu¤u gibi psikolojik fliddet de bir süreci takip eder. Leymann, iflyerinde
psikolojik fliddet sürecinde, befl
aflama belirlemifltir:
Tan›mlama aflamas›. Bu aflama
önemlidir; çünkü, kurban; “zor”, “asi”,
“muhalif”, “öteki” veya psikolojik sorunlar› olan biri olarak damgalan›r.
Yönetimin yanl›fl yarg›s› ve tarafl› tutumu, bu negatif döngüyü h›zland›r›r.
Hemen her zaman, bunun sonunda,
iflten kovulma, yer de¤ifltirme zorlanma veya zorunlu istifa vard›r.
Anlaflmazl›k aflamas›. Kritik bir
olayla, bir anlaflmazl›kla, karakterize
edilir. Henüz mobbing de¤ildir fakat
mobbing davran›fl›na dönüflebilir.
Sald›rganl›k aflamas›. Bu aflamada sald›rgan eylemler ve psikolojik
sald›r›lar, mobbing dinamiklerinin
harekete geçti¤ini gösterir.
Kurumsal güç aflamas›. Yönetim,
ikinci aflamada do¤rudan yer almam›flsa da, durumu yanl›fl yarg›layarak, bu negatif döngüde iflin içine girer ve kurban, örgütlü ve kurumsal
bir güçle bafl etmek zorunda b›rak›l›r.
ifline son verilme aflamas›. Psikolojik fliddeti sars›nt›s›, travma sonra-

- Ast›n kendini ifade etmesi mobbingci üst taraf›ndan s›n›rland›r›l›r,
- Toplant›larda sözü kesilir ve sözüne önem verilmez,
- Çal›flma arkadafllar›yla diyalog
olanaklar› s›n›rland›r›l›r,
- Azarlama ve karalama gibi eylemlere maruz b›rak›l›r,
- Baflar›lar› görmezlikten gelinir ve
baflar›s›zl›klar› abart›l›r,
- Özel yaflam› sürekli elefltirilir,
- Telefonla taciz ve rahats›z edilir,
sözlü olarak tehdit edilir.
‹kinci aflama: Sosyal iliflkilere sald›r›:
- Zay›f kiflilikli insanlar “güç”ten
yana tav›r tak›narak, mobbing ma¤duruyla iliflkilerini en asgari düzeyde
tutarlar.
- fiikayet kanallar› s›n›rland›r›lmaya çal›fl›l›r.
- Di¤er çal›flanlardan izole edilir
ve ma¤durla yak›n iliflki kurmaya çal›flanlara iyi gözle bak›lmaz. Onun
da bir mobbing ma¤duru olma riskinden söz edilir.
- Ma¤dur görmezlikten gelinir;
“yokmufl” gibi davran›l›r ve haklar›na
ve kiflili¤ine sayg› gösterilmez.
Üçüncü aflama: ‹tibara sald›r›:
- Ma¤dura karfl› bir karalama
kampanyas› bafllat›l›r.
-As›ls›z dedikodu ç›kar›l›r, çeflitli if-

tiralara maruz b›rak›l›r.
-Alaya al›n›r, baflar›lar› küçümsenir ve baflar›lar›n›n nedeni d›fl faktörlerde aran›r. Herhangi bir kusuru ile
alay edilir ve kusurlar› kendi kiflisel
faktörleriyle izah edilmeye çal›fl›l›r.
-Psikolojik sa¤l›¤› konusunda ileri
geri konuflulur. “Tehlikeli” oldu¤u yönünde flayia yay›l›r.
- Siyasi ya da dini inançlar›yla
alay edilir. ‹nançlar›na ve de¤erlerine
sözlü ve fiili sald›r›da bulunulur.
- Öz sayg›s›n› olumsuz yönde etkileyecek davran›fllarda bulunmaya
zorlan›r.
-Kararlar› sürekli sorgulan›r. Dar
görüfllülük ve vizyonsuzlukla suçlan›r.
- Küçük düflürücü isimlerle ça¤r›l›r, unvanlar› göz ard› edilir ve kendisine karfl› sayg›s›z bir dil kullan›l›r.
Dördüncü aflama: Yaflam ve ifl
kalitesine sald›r›:
- Ma¤dura önemli görevler verilmez, yetkileri s›n›rland›r›l›r, haklar›ndan mahrum b›rak›l›r. Her hakk›na
yarg› yoluyla kavuflmaya zorlan›r.
Lehine olan kararlar›n uygulanmas›
kas›tl› olarak geciktirilir.
- Yeteneklerinden daha önemsiz
ve öz sayg›s›n› olumsuz yönde etkileyen görevler verilir
- ‹stifaya zorlamak ve gözden düflürmek için niteli¤inden daha düflük
yerlerde önemsiz görevler verilir.
Beflinci aflama: Do¤rudan sa¤l›¤›
etkileyen sald›r›lar:
- Ma¤dur fiziksel olarak zor bir görev yapmaya zorlan›r.
- Bayan ma¤durlar ima yoluyla
sözle veya fiili olarak cinsel tacize
maruz b›rak›l›r.
Yukar›da say›lan faktörlerden de
anlafl›laca¤› üzere mobbing k›saca;
yafl›, ›rk›, cinsiyeti, inanc›, uyru¤u,
veya herhangi bir nedenle kurban›
rahats›z etme ve her tür kötü muameleyle bafllayan ve derinleflen
sistematik bir psiko-terördür. Psikolojik fliddet süreci, ya kiflinin benli¤ini
öldürüp koflulsuz itaatini sa¤lamakla
veya istifas›yla sonuçlan›r.
http://www.canaktan.org/yonetim/
psikolojik-siddet/sureci.htm
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Metafl Balans gözünü yurtd›fl›na dikti
r TAR‹H

MART 2006 YURT ‹Ç‹ FUARLAR
r TAR‹H

:01- 05.03.2006
: Yap›da Yeni
Ürünler
• YER
: Dünya Ticaret
Merkezi - ‹STANBUL
• DÜZENLEYEN : Küre Ajans Rek.
Org. Fuar. Tic. Ltd. fiti.

r TAR‹H

• KONU

• KONU

r TAR‹H

: 02-05.03.2006
: NEW Fuar› Endüstriyel Ürünler
• YER
: CNR Expo Fuar
Merkezi - ‹STANBUL
• DÜZENLEYEN : CNR Yurtiçi
Fuarc›l›k A.fi.
• ‹LET‹fi‹M : 0 212 465 74 74

r TAR‹H

• KONU

• KONU

r

r TAR‹H

: 21-26.03.2006
: Manisa Mesir
Sanayi ve Ticaret Fuar›
• YER
: Manisa Belediyesi
Laleli Fuar ve Sergi Alan›
• DÜZENLEYEN : SNS Fuarc›l›k Tan.
Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. fiti
: 22-26.03.2006
: 2. Çukurova ‹nflaat
ve Yap› Malzemeleri
• YER
: Carrefoursa - ADANA
• DÜZENLEYEN : Start Fuarc›l›k
Rek. Org. San. ve Tic. Ltd. fiti.
• ‹LET‹fi‹M : 0 322 231 09 65

: 29.03.2006,
02.04.2006
• KONU
: Türkiye'de
Mobilya ve Dekorasyon
Fuar› 2006
• YER : ANFA Alt›npark Fuar
Merkezi, ANKARA
• DÜZENLEYEN : A ve A
Fuarc›l›k Org. ve Tic. Ltd. fiti.

r TAR‹H : 30.03.2006,02.04.2006
• KONU
: Marmara Yap›'06
• YER
: Kocaeli BB
Uluslararas› Fuar Merkezi - ‹ZM‹T
• DÜZENLEYEN : Ünyap Fuarc›l›k
Org. Ve Tic. Ltd. fiti.

r TAR‹H : 30.03.2006-02.04.2006
• KONU

: 2. Belediye ve
Çevre 2006 Fuar›
• YER
: Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Alan - ANKARA
• DÜZENLEYEN : ‹nfo Uluslararas›
Fuar Tan. Org. A.fi.
• ‹LET‹fi‹M : 0 312 384 48 16

: 23-26.03.2006
: 18. Bursa Yap›-Yaflam
Fuar› ve Kongresi
TAR‹H : 04-09.04.2006
• YER
: Tüyap Bursa
• KONU
: Bursa Otoshow 2006 Uluslararas› Fuar ve
Otomobil, Ticari Araçlar,
Kongre Merkezi
Motosiklet, Bisiklet
• DÜZENLEYEN : Tüyap Bursa
ve Aksesuarlar
Fuarc›l›k A.fi.
• YER
: Tüyap Bursa Ulus• ‹LET‹fi‹M : 0 224 211 50 81
lararas› Fuar ve Kongre Merkezi
• DÜZENLEYEN : Tüyap Bursa
TAR‹H : 09-12.03.2006
Fuarc›l›k A.fi.
• KONU
: Konya Do¤algaz
TAR‹H : 23-26.03.2006
• ‹LET‹fi‹M : 224 211 50 81 - 89
2006
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• YER
: KTO Tüyap Konya
• YER
: Lütfi K›rdar
Uluslararas› Fuar
Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray› TAR‹H : 06-09.04.2006
Merkezi - KONYA
‹STANBUL
• KONU
: Nalburiye &
• DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm
• DÜZENLEYEN : ‹nterteks
H›rdavat Fuar› 2006
Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
Uluslararas› Fuarc›l›k A.fi.
- Nalburiye, Teknik
• ‹LET‹fi‹M : 0 332 345 29 30
• ‹LET‹fi‹M : 0 212 225 09 20
H›rdavat ve Seramik
Vitrifiye, S›hhi Tesisat
TAR‹H : 09-12.03.2006
• YER
: CNR Expo Fuar
• KONU
: Euroasia Auto
TAR‹H : 23-26.03.2006
Merkezi - ‹STANBUL
• YER
: Dünya Ticaret
• KONU
: EKSPOMED 2006• DÜZENLEYEN : Medya Fors
Merkezi - ‹STANBUL
T›bbi Analiz,Teflhis,
Fuarc›l›k A.fi.
• DÜZENLEYEN : ‹hlas Fuar
Tedavi, Koruma ve
• ‹LET‹fi‹M : 212 465 65 45
Hizmetleri A.fi.
Rehabilitasyon Ürünleri
• ‹LET‹fi‹M : 0 212 454 25 03
• YER
: Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi - ‹STANBUL
TAR‹H : 06-09.04.2006
TAR‹H : 14-18.03.2006
• DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm
• KONU
: 5. Kayseri Fuarlar›
• KONU
: Medika Karadeniz
Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
Endüstri Eletex Fuar›
1.Karadeniz Medikal T›bbi Cihazlar , • ‹LET‹fi‹M : 0 212 886 68 43
2006 - Makine
Hastane Donan›mlar›
‹malat›, Metal ‹flleme
• YER
: Atatürk Kültür
Teknolojileri vb.
Merkezi - SAMSUN
TAR‹H : 23-26.03.2006
Elektrik, Elektronik,
• DÜZENLEYEN : Alparslan
• KONU
: Çat› & Cephe 2006
Otomasyon,
Fuarc›l›k Tan. Org. Ltd. fiti.
• YER
: CNR Expo Fuar
Bilgisayar,
Merkezi - ‹STANBUL
Telekominikasyon
TAR‹H : 15-19.03.2006
• DÜZENLEYEN : CNR Yurtiçi
• YER
: Dünya Ticaret
• KONU
: Decoyap 06
Fuarc›l›k A.fi.
Merkezi – Kayseri
• YER
: Eski Ormak Binas› /
• ‹LET‹fi‹M : 0 212 465 74 74
• DÜZENLEYEN : Tureks Fuarc›l›k
Eskiflehir Yolu 7.km - ANKARA
Ltd. fiti.
• DÜZENLEYEN : Demos Fuarc›l›k
• ‹LET‹fi‹M : 212 452 75 00
TAR‹H : 29.03.2006,
ve Org. Ltd. fiti.
• ‹LET‹fi‹M : 0 312 447 54 99
02.04.2006
• KONU
: DEGAZ Denizli
TAR‹H : 06-09.04.2006
• YER
: EGS Fuar ve Kongre
TAR‹H : 16-19.03.2006
• KONU
: Pencere 2006 Merkezi - DEN‹ZL‹
• KONU
: Win World of
Her Türden Pencere,
• DÜZENLEYEN : Demos Fuarc›l›k
Industry
Cam, Kap›, Panjur ve
• YER
: Tüyap Fuar ve Kongre ve Org. Ltd. fiti.
Teknolojileri
Merkezi - ‹STANBUL • ‹LET‹fi‹M : 0 312 447 54 99
• YER
: Dünya Tic. Mer. ‹stanbul
• DÜZENLEYEN :
• DÜZENLEYEN : Esas Fuarc›l›k Ltd.fiti
1-Bileflim Yay.Fuar ve Tan. Hizm. A.fi.
• ‹LET‹fi‹M : 216 472 72 64
TAR‹H : 29.03.2006,
2-Hannover-Messe Bileflim Fuar A.fi.
02.04.2006
3-Hannover Messe Int.‹st.Ltd fiti
• ‹LET‹fi‹M : 0 212 324 44 43
• KONU
: DECOYAP Denizli TAR‹H : 06-09.04.2006
• KONU
: ISAF/Ankara ‹nflaat Malzemeleri,
Güvenlik, Bina Otomasyon,
TAR‹H : 17-19.03.2006
Dekorasyon ve ‹ç
Telekomünikasyon,
• KONU
: 2. Boru ve Ek
Mimari Fuar›
Yang›n, Acil Durum,
Parçalar›, Boru 2006 • YER
: EGS Fuar ve Kongre
Arama ve Kurtarma
• YER
: Dünya Ticaret
Merkezi - DEN‹ZL‹
• YER
: ANFA Alt›npark Fuar
Merkezi - ‹STANBUL
• DÜZENLEYEN : Demos Fuarc›l›k
Merkezi
• DÜZENLEYEN : ‹hlas Fuar
ve Org. Ltd. fiti.
• DÜZENLEYEN : Marmara
Hizmetleri A.fi.
• ‹LET‹fi‹M : 0 312 447 54 99
Tan›t›m Fuarc›l›k Org. Rek. ve Tic.
• ‹LET‹fi‹M : 0 212 454 25 03
Ltd. fiti.
• ‹LET‹fi‹M : 212 481 04 04
TAR‹H : 18-22.03.2006
TAR‹H : 29.03.2006,
• KONU
: Konya A¤aç ‹flleme
01.04.2006
TAR‹H : 06-09.04.2006
Makinesi 2006
• KONU
: Marble /
• KONU
: Agromach 2. Tar›m,
• YER
: KTO Tüyap Konya
12. Ulus-lararas› Do¤al
Teknolojileri ve
Uluslararas› Fuar
Tafl ve Teknolojileri
Hayvanc›l›k Fuar›
Merkezi
• YER
: Kültürpark Fuar
• YER
: Temav Fuar Alan› • DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm
Merkezi - ‹ZM‹R
fianl›urfa
• DÜZENLEYEN : ‹ZFAfi A.fi.
• DÜZENLEYEN : Akort Tan›t›m
Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
• ‹LET‹fi‹M : 0 232 445 39 94
Organizasyon ve Fuarc›l›k Ltd. fiti.
• ‹LET‹fi‹M : 0 332 345 29 30
TAR‹H
• KONU
• YER

: 09-12.03.2006
: Konya Yap› 2006
: KTO Tüyap Konya
Uluslararas› Fuar
Merkezi - KONYA
• DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm
Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
• ‹LET‹fi‹M : 0 332 345 29 30

• KONU

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

NKARA-Ankara Ostim merkezli Metafl Balans Sanayi, bu y›l yurt
d›fl› çal›flmalar›na a¤›rl›k verecek. Endüstriyel Balans makinesi
imalat› ve balans hizmeti üzerine çal›flan Metafl Balans Sanayi
Müdürü Mete Atefl, 2006 y›l› içerisinde Ar-Ge çal›flmalar›n› tamamlay›p yurtd›fl› fuarlara tekrar kat›larak ürünlerini dünyaya tan›tmay› planlad›klar›n› söyledi.
May›s 2006 Dubai fuar›yla Ortado¤u’ya daha fazla aç›lmay› amaçlad›klar›n› dile getiren Atefl, “Üretim aflamas›nda özellikle elektronik pnömatik, hidrolik ve bilgisayar aksam›nda ithalat yap›yoruz. ‹hracatta ise
Avrupa ve Ortado¤u’ya öncelik veriyoruz” dedi. Atefl, TÜB‹TAK destekli teflvik fonlar›yla Ar-Ge çal›flmalar›nda da h›z kesmeyeceklerini
vurgulad›. Ar-Ge çal›flmalar›n› tamamlay›p yurtd›fl› fuarlara tekrar kat›larak ürünlerini dünyaya tan›tmay› planlad›klar›n›, 2006 y›l› içerisinde
de 50 tezgah sat›fl› hedeflediklerini anlatan Atefl, flöyle konufltu:
“EODB-D-30 tip CNC tezgah›m›z›n üzerine yo¤unlaflarak 50 tezgah
sat›fl hedefinin 15’ini CNC tezgah›m›z›n oluflturmas›n› istiyoruz. Ayr›ca
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin ard›ndan s›rayla OHSAS
18001 ifl güvenli¤i iflçi sa¤l›¤› belgesini daha sonra da CNC tezgah›m›z öncelikli olmak kofluluyla tüm tezgahlar›na CE belgesi almak hedefimiz.”
-2005 y›l›nda yüzde 20 büyüdü
2005 y›l› içerindeki sat›fl rakamlar›n›n 250 bin dolar oldu¤unu belirten Atefl, “Balans hizmetinde 2005 y›l› içerinde yaklafl›k 4 bin adet fan
rotor krankshaft, kasnak gibi ifl malzemesinin balans› al›nd›. Elde edilen gelir ise yaklafl›k 200 bin YTL” dedi. Mete Atefl, geçen y›l flirket olarak yüzde 20 oran›nda büyüme sa¤lad›klar›n› anlatt›. Balans sektörünün Türkiye’de henüz tam anlam›yla tan›nmad›¤›ndan yak›nan Mete
Atefl, “ Tezgah al›rken nelere dikkat edilmeli, tezgah›n püf noktalar›
neler gibi sorular› maalesef müflterilerimiz henüz cevaplayamamakta.
Biz Metafl olarak bu sektörde Türkiye’de kalite ve tezgah fonksiyonu
olarak ilk s›rada oldu¤umuza inan›yoruz ve her zaman müflterilerimizin
ç›karlar› için çal›fl›yoruz ” diye konufltu.

A

Üçy›ld›z Hidrolik Çin mallar›ndan flikayetçi
NKARA- Hidrolik pompa ve ifl makineleri yedek parça imalat› yapan Üçy›ld›z Hidrolik Makine Limited fiirketi’nin sahibi Murat Y›ld›z, Çin mallar›n›n kendilerini kötü etkiledi¤ini belirterek, “Yedek
parçalar› 40 YTL’ye mal edip 80-120 YTL aras›nda sat›yorduk. Fakat
bizim üretti¤imiz yedek parçalar 50YTL’ye Çin’den geliyor” dedi.
‹malat›n cazibesinin kalmad›¤›n› ileri süren Y›ld›z, “ 2002-2003 y›l›nda tam kapasite çal›yorduk. fiu an 8 tezgah›m›z›n sadece 3’ü çal›yor”
diye konufltu.
‹nflaat sektörünün ve duble yol projelerinin kendilerine ifl hacmi bak›m›ndan bir etkisi olmad›¤›n› vurgulayan Y›ld›z, “ Duble yollar›n yap›m›nda Karayollar›’n›n ve Köy Hizmetleri’nin makineleri çal›yor. Yedek
parçaya ihtiyaç duyuldu¤unda Köy Hizmetleri’nin ve Karayollar›’n›n
ambarlar›nda bulunan yedek parçalar kullan›l›yor” dedi. 2 y›l içerisinde
teknolojik yat›rma gideceklerini söyleyen Y›ld›z, rekabet edebilmek için
ve seri üretime geçmek için CNC tezgah› alacaklar›n› belirtti. Nitelikli
eleman s›k›nt›s› çektiklerini de vurgulayan Y›ld›z, “Çal›flt›racak elaman
bulam›yoruz. Gelen iflleri yetifltirebilmek için çal›flan elemanlar›m›z
mesaiye kalm›yorlar” dedi.

A

Sülmak Çelik 53 y›ll›k deneyimine güveniyor
NKARA-1982 y›l›nda beri Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde
çelik konstrüksiyon imalat› yapan Sülmak Çelik Konstrüksiyon
‹malat Sanayi Sahibi Süleyman Çakmak, Türkiye’nin de¤iflik
yerlerinde baraj kurduklar›n› belirterek, 53 y›ld›r çelik konstrüksiyon
imalat ve montaj› yapt›klar›n› vurgulad›.
23 y›l önce kendi fabrikas›n› kurarak ifl hayat›na devam etti¤ini
kaydeden Süleyman Çakmak, beton santrali kurduklar›n›, k›rma eleme
tesisleri ve asfalt plentleri imal ettiklerini belirtti. Daha çok müteahhitler
ve belediyelerle ifl yapt›klar›n› kaydeden Çakmak, “‹nflaat sektörünün
canlanmas›yla bizim de ifllerimiz canland›. Bazen ifllerimizi yetifltirmek
için eleman say›m›z› 50’ye kadar ç›kar›yoruz” dedi. Dolayl› ihracat
yapt›klar›n› ifade eden Çakmak, do¤rudan ihracat yapmad›klar›n›,
ihracat yapan firmalara yol süpürgeleri, kar b›çaklar› sat›fl› yapt›klar›n›
belirtti. 2005 y›l›nda 400 milyar›n üzerinde ciro elde ettiklerinin alt›n›
çizer Çakmak, “2005 y›l›nda 3 bin 500 ton demir montaj› yapt›k. Çeflitli
barajlar›n konstrüksiyon ifllerini yapt›k. Bu y›l hiç bofl kalmad›k. Böyle
giderse ciromuzu art›raca¤›z diye konufltu” diye konufltu.

A

Özaylar, tan›t›m ve pazarlamaya a¤›rl›k verecek
NKARA- ‹nflaat makineleri üretimi ve sat›fl› yapan Özaylar Makine, firma tan›t›m›na a¤›rl›k vererek 2006’da yüzde 50 büyüyecek. Nevrollü demir kesme makineleri, 360 derece dönen demir
büküm makineleri, asfalt kesme makineleri, silindir ve kompaktörlerin
üretimini yapt›klar›n› anlatan Özaylar Makine Sanayi ve ‹thalat ‹hracat
Limited fiirketi yetkilisi Mehmet Çamsar›, 2006’da en çok sat›lan ve talep edilen ürürlerin üretimine yo¤unlaflacaklar›n› söyleyerek, “Yüzde
50 büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Firman›n 2002 y›l›nda kuruldu¤unu,
tasar›m ve imalat› kendi bünyesinde yapt›¤›n› anlatan Çamsar›, inflaat
sektöründeki canl›l›k TOK‹ projeleri ve özel sektörün yat›r›mlar› nedeniyle 2005 y›l›n›n canl› geçti¤ini, yüzde 100 kapasite ile çal›flt›klar›n›
belirtti. Geçen y›l bire bir pazarlamaya a¤›rl›k verdiklerini dile getiren
Çamsar›, “Bu sene içinde tan›t›m ve pazarlama a¤›m›z› geniflletece¤iz. fiu an bir durgunluk yafl›yoruz. Durgunlu¤u aflmak için pazarlama
ekibimizi geniflleterek, birebir pazarlamaya a¤›rl›k verece¤iz. Tan›t›m
ve pazarlama ile ciromuzu yüzde 50 oran›nda artt›rmay› planl›yoruz”
dedi. ISO ve TSE belgesini almak için çal›flmalar›n› tamamlad›klar›n›n
alt›n› çizen Çamsar›, “Üretti¤imiz makineleri satmakta zorlan›yoruz.
Günü düflünen ve kurtarmaya çal›flan firmalarla rekabet edemiyoruz.
Çünkü kalitesiz ürünlerle üretim yapt›klar›ndan maliyetleri düflük. Bu
da rekabet gücümüzü zay›flat›yor ve markalaflam›yoruz” diye konufltu.

A
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Müflteri
memnuniyetini
çal›flanlar›n›z
arac›l›¤›yla
sa¤lamak…
eçen ay müflteri memnuniyetinin zirvesinin, müflterinin meselesini sahiplenmek oldu¤unu anlatm›flt›m
(Geçen ayki makaleyi www.ozgurkasifler.com ‘da okuyabilirsiniz).

G

Bu ay bu konuyu biraz daha irdelemeye karar verdim. Önce size ne demek istedi¤imi mükemmel örnekleyen ve bizzat bafl›mdan geçen bir olay› paylaflmak istiyorum. fiubat ay› bafl›nda Amerika’da idim ve eflim ne zamand›r
almak istedi¤im projeksiyon cihaz›n› araflt›r›rken, aç›k artt›rma ile
al›flverifl sitesi Ebay.com’da uygun bir teklife rastlad›. Bilmeyenler için belirteyim, Ebay’de hem
al›c› hem de sat›c› için her al›flveriflte sayg›nl›¤›n›z puanlan›yor ve
Ebay’de kal›c› olabilmeniz buna
ba¤l›. Teklif verdi¤imiz cihaz az
kullan›lm›fl oldukça donan›ml› bir
ikinci el cihaz idi ve sat›c› bayan
hakk›ndaki puanlamalar da çok
iyiydi. Kendisinden birfleyler sat›n
alan herkes, %100 müflteri
memnuniyeti sundu¤unu belirtmifl. Cihaz aç›k artt›rma sonucu
bizde kald›, bir hafta içinde teslim
ald›k, fifle takt›k, laptopa ba¤lad›k, ekranda görüntü yok! Eflimin

Subegüm BULUT

‹mdat! Müflteriler
galiba memnun
de¤iller!.. -2
laptopuna ba¤lad›k, hala görüntü
yok! Olamaz! Acaba…? Dur hemen karar vermeyelim. Hem cihaz›n hem laptoplar›n teknik servislerini arad›k, yar›m gün u¤raflt›k, en sonunda yak›ndaki bir
baflka markan›n servisine götürdük, kontrol sonucunda ba¤lant›
kablosunda sorun oldu¤u ortaya
ç›kt›.
OH!! Cihaz›m›z canavar gibiymifl. 40 dolara bir kablo ald›k,
halloldu. B Bu arada, sorunu yaflamaya bafllad›¤›m›zdan itibaren
çözene dek, sat›c› bayandan gördü¤ümüz ilgi müthiflti. Bizimle
defalarca mailleflti, birkaç kere
telefonlaflt›, sürekli takip etti, isterseniz geri iade edin dedi, uzak
bir eyalette olmasa atlay›p gelecekti herhalde. Ald›¤›m›z kablonun ücretini de ayn› gün hesab›m›za yat›rd›. Hatta bu sorunla
u¤raflmak için zaman ve benzin
harcad›n›z, isterseniz 30 dolar
fazladan göndereyim bile dedi!
Tabii ki kabul etmedik. Bitmedi!..
Cihaz› yükselten metal ayaklar
vb. acil olmayan eksik bir iki parça vard›, ben Türkiye’ye döndükten sonra mail atm›fl ki, sizi unut-

mad›m, eksikleri gönderece¤im
diye. PES! ‹flte bu, gerçekten meseleyi sahiplenmekti.
Keflke tüm al›flverifl dünyas›
Ebay gibi olsa. (Gerçi internetteki
al›flverifl sitelerinde “yorum” uygulamas› var ve tüketici aç›s›ndan
çok faydal›.) ‹flte o zaman gerçek
müflteri memnuniyetini daha s›k
deneyimlerdik. Buyrun, müflteri
kaybetmenin bafll›ca sebeplerini
ortaya koyan bir araflt›rmaya göz
atal›m:
• Ölüm…………….…………%1
• Tafl›nma………………….….%3
• Arkadafllar taraf›ndan
etkilenme….%5
•Rekabet………………………%9
• Üründen
memnuniyetsizlik………..%14
• Çal›flanlar›n gösterdi¤i ilgisizlik,
ald›r›fls›zl›k, kay›ts›zl›k…………
…….%68
(Kaynak: ABD Kalite Kontrol
Derne¤i raporu, Koray Tulgar’›n
Kar Art›rma Yöntemleri adl› kita-

b›ndan)
Etkileyici de¤il mi? Çal›flanlar›n
davran›fllar› ço¤u zaman müflteriyi, b›rak›n memnun etmeyi, daha
bu f›rsat› yakalayamadan sat›fl
aflamas›nda onu kaybetmeye yol
aç›yor. Kültürümüzde bireysel
yaklafl›m çok a¤›rl›kl›.
Hemen üstümüze al›n›yoruz.
Bir sorun ç›kt›¤›nda çal›flan daha
önceden e¤itilmediyse, genellikle
konuyu kiflisel al›yor ve sorununuzu çözmeye çal›flaca¤›na flikayetinizin onun suçu olmad›¤›n› ispatlamaya çal›fl›yor.
Ama burada hata yine ifl sahiplerinde. Çal›flanlar anl›k davran›fllar›n›n firmaya uzun vadede ne
sonuç getirdi¤ini yani büyük resmi göremeyebilirler. Ancak siz
bunu görebilirsiniz ve görmelisiniz.
Bir müflteriyi elde tutman›n
maliyetinin, yeni bir müflteri kazanman›n 5’te biri oldu¤unu bilirseniz san›r›m bu konu çok daha
önem kazan›r. Ne de olsa en az
çaba ile en çok kar› yapmak istiyorsunuz, de¤il mi? Peki ne yapabilirsiniz? Çal›flanlar›n›z›n gerekti¤i gibi davramas›n› nas›l sa¤lars›n›z?
1- Müflterilerinizin iflletmenizle
yaflamas›n› istedi¤iniz deneyimi,
ayr›nt›l› olarak gözünüzde canland›r›n ve bunu bir hedef haline
getirin.
2- Çal›flanlar›n›za e¤itim verin,
bu konuyu iflletmenizin yaflamas›
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için hayati olarak ele al›n ve o flekilde yans›t›n, sürekli olarak konunu önemini vurgulay›n, bir kültür haline getirmek için ne gerekiyorsa yap›n. Çünkü bu konu en
öncelikli konu zaten, çünkü müflteriden daha önemli bir fley
olamaz, çünkü müflteri olmay›nca iflinizde var olmayacak.
3- Örnek olun. ‹nsanlara bunu
sadece söylemek yetmez,
yaflayan bir örnek olmal›s›n›z.
Yaparak ö¤retmelisiniz. Çal›flanlar›n›z müflteriye nas›l en iyi arkadafl›n›z gibi davrand›¤›n›z›,
nezaketinizi, flikayetleri nas›l
sakinlefltirip iflletmeniz için bir
avantaja dönüfltürdü¤ünüzü bizzat gözlemlemeliler. Unutmay›n,
lider sizseniz, herfley size göre
belirleniyor.
E-Myth’te herzaman dedi¤imiz
gibi, müflterilerimiz karfl›m›zda
de¤il, yan›m›zdad›r, onlar› düflman de¤il müttefik gibi görmeyi
ö¤renebilirsek iflletmemizin uzun
ömürlü olmas›n› sa¤lamak zor olmaz.
Sorular›n›z/yorumlar›n›z için
her zaman oldu¤u gibi e-posta
adresim: subegum@ozgurkasifler.com Benimle yaz›flmalar›n›zda, ifl sahibi mi yoksa profesyonel yönetici mi oldu¤unuzu bildirirseniz sizi daha iyi yönlendirebilirim. (www.ozgurkasifler.com)
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Güçlü flirketler ve büyük yöneticiler
üçlü flirketleri yaratan iyi yöneticiler,
beklentileri tan›mlar, çal›flanlar› motive eder ve onlar› gelifltirirler.

G

12 Soruda Güçlü fiirket Testi;
• Benden iflte tam olarak ne beklendi¤ini
biliyor muyum?
• ‹flimi do¤ru olarak yapmak için gerekli
donan›m ve malzemeye sahip miyim?
• En iyi yapt›¤›m fleyi her gün yapabilme
imkân›m var m›?
• Son bir hafta içinde yapt›¤›m iyi birfley
için takdir gördüm mü?
• Bir amirim veya herhangi biri, bana insan olarak ilgi gösteriyor mu?
• Herhangi biri beni geliflmem için cesaretlendiriyor mu?
• Görüfllerim hesaba kat›l›yor mu?
• fiirketimin varolufl amac› veya misyonu
benim iflimin önemli oldu¤unu bana hissettiriyor mu?
• Birlikte çal›flt›¤›m kifliler, yapt›klar› iflin
çok kaliteli olmas›na önem veriyorlar m›?
• ‹fl yerinde "çok iyi arkadafl›m" diyebilece¤im biri var m›?
• Son 6 ay içinde kiflisel geliflimimle ilgili
olarak biriyle konufltum mu?
• Son bir y›l içinde iflte ö¤renme ve geliflme imkân› buldum mu?
Bir iflyerini çal›flanlar›n gözünde de¤erli
k›lan nedir? Bir flirket piyasada var olan de¤erli ifl gücünü hangi özellikleriyle kendine
çeker? Bir baflka deyiflle, motivasyonu yükseltmek için yöneticiler, ifl sahipleri ve insan
kaynaklar› çal›flanlar› ne yapabilir? Tan›n-

m›fl araflt›rma kuruluflu
cileri verimlilik, kârl›l›k, kaGallup’un çeflitli boylarzanç, müflteri tatmini ve çada 2.500 iflletmede ve Baltafl E¤itim, Yönetim ve
l›flan görüflleri aç›s›ndan
her düzeyde 80.000 Dan›flmanl›k Kurucusu
de¤erlendirmifller. Bu deyönetici ile yapt›¤› ça¤erlendirmenin sonunda iyi
l›flma, bir flirketi çal›yöneticilerin "içe bakt›¤›" göflanlar›n gözünde derülmüfl. ‹yi yöneticiler, flirke¤erli k›lan özellikleri orte, bireye, tarza, amaçlara
taya koymufltur.
ve bireylerin motivasyonlaGallup araflt›rmac›lar›ndaki farkl›l›klara odaklan›r› toplad›klar› verilerden
yor. Daha sonra her insan›n
"güçlü flirketlerin” özeliçindeki yetene¤i ortaya ç›liklerini ortaya ç›kartakararak üstün performans›n
cak 12 soru oluflturdo¤mas›na arac›l›k ediyor.
mufllard›r. Çal›flanlar›n
"Güçlü flirketin” topra¤›n›
bu sorulara verdikleri
yaratan iyi yönetici, ihtiyac›
"Evet" cevaplar›n›n saolan becerileri seçme yöny›s› ne kadar fazlaysa,
temleri gelifltiriyor, beklentio iflyeri çal›flanlar›n göleri tan›ml›yor, çal›flanlar›
zünde o ölçüde "güçlü
motive ediyor ve onlar› geflirket" olmaktad›r. Yölifltiriyor.
neticilere rehberlik edecek bu 12 soruyu afla¤›da görebilirsiniz.
Bunun için yöneticilerin atmalar› gereken
"En iyileri” ve "üstün baflar›l›lar›” flirkette ad›mlar ise flöyle s›ralan›yor:
tutabilmek, ço¤u flirkette baflvurulan ücret,
prim, sa¤l›k sigortas›, araba vb. avantajlarYetenekli olan› seçin: Geleneksel yakladan çok, bu sorulara verilecek "Evet" ce- fl›mdan uzak durun, tecrübeye, zekâya ve
vaplar›n›n fazla olmas›na ba¤l›d›r.
hatta kararl›l›¤a fazla önem vermeyin. Yetenek ö¤retilemez ancak gelifltirilebilir. Bu neBüyük Yöneticilerin Fark›
denle üstün baflar› için "kritik baflar› faktöÇal›flanlara bu 12 özelli¤i sa¤layarak ku- rü" yetenektir.
ruluflu "güçlü flirket" yapmak ise liderlik niBeklentinizi ortaya koyun ve sonuçta görteli¤ine sahip yöneticilerin görevidir. Gallup mek istediklerinizi tan›mlay›n: Sonuca ulaflaraflt›rmac›lar›, çeflitli flirketlerin müflteri ve mak için at›lmas› gereken bütün ad›mlar›
yönetim kurulu baflkanlar›na "Elinizde ol- siz belirlemeyin. Seçti¤iniz do¤ru kiflinin
sayd› hangi yöneticiyi klonlamak isterdiniz" kendi yeteneklerini ortaya koymas› için onu
diye sormufllar ve daha sonra da bu yöneti-

Acar BALTA

giderek artan dozlarda özgür b›rak›n. Böylece kiflinin kendi yeteneklerini ve yarat›c›l›¤›n› ifle yans›tmas›na imkân sa¤lam›fl olursunuz.
Çal›flan›n güçlü yanlar›na odaklan›n: Japonlar›n yapt›¤›n› yap›n ve zaman› zay›f taraflar› gelifltirmek için harcamaktansa, güçlü taraflar›n güçlendirilmesine çal›fl›n. Zay›f
taraflara odaklan›rsan›z, çok kere gerçekleflme flans› olmayan ve sonunda çal›flan›
mahcup duruma düflüren "geliflim planlar›yla” vakit kaybedersiniz. Hepimiz biliyoruz
ki, insanlar baflar›l› olduklar› iflleri yaparken
daha mutlu ve verimli olurlar. ‹nsanlara bu
flans› verin.
Herkese uygun olan pozisyonu bulun:
Her çal›flan›n flirket basamaklar›nda en üst
noktaya ç›kabilece¤i masal›na inanmay›n.
Herkesin bir çap› ve kapasitesi vard›r. Birçok flirkette ola¤an say›ld›¤› gibi insanlar›
baflar›s›z olacaklar› noktaya kadar terfi ettirmekten kaç›n›n. Böylece daha sonra bu
kifliyle sorunlar›n›z› nas›l çözece¤iniz veya
bu kifliden nas›l kurtulaca¤›n›z konusunda
kara kara düflünmekten de kurtulursunuz.
M.Buckingham ve C.Coffman, büyük
yöneticilerin s›radan yöneticilere k›yasla
neleri farkl› yapt›klar›n› böyle s›ral›yorlar. ‹fl
hayat›nda yaflananlar› ve uygulamalar› bir
kez daha gözden geçirdi¤imde yukar›daki
maddelerin ne kadar gerçek pay› tafl›d›¤›n›
görüyorum. Bu görüfllerden bir bütün
olarak önemli dersler ç›kart›labilece¤ini
düflünüyorum. Ya siz?
Kaynak: Kobifinans Dergisi 9. Say›
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Bir toplant›n›n anatomisi
ütün k›zlar
topland›k, tooopland›k,
topland›k...
Erkekler de bu flark›y› söyleyebilir herhalde, hele s›k›c› bir
lter Ak no lu toplant›n›n içindeyYönetim Uzman› seniz.
Akl›ma toplant› ile ilgili baflka bir flark› da
gelmiyor.

fliyiz.Yan›mdaki arkadafl bana soruyor:
- …… konusunu ne zaman konuflaca¤›z?
- Bilmiyorum. Asl›nda sadece ben de¤il toplant›n›n içeri¤ini kesin olarak kimse bilmiyor. ‹lk
duyurulan kapsam aç›k, net, s›n›rlar› belli bir
kapsam de¤il. O konunun içerisine, biraz zorlarsan ülkenin ekonomik sorunlar›n› bile koyars›n.

Bir hafta önce, ifl ile ilgili de¤erlendirme
toplant›s› yapma karar› ald›k.
- Haftaya toplanal›m.
- Yaln›z toplant›lar çok uzuyor, çal›flacak zaman›m›z kalm›yor. Toplant› süresini önceden
belirlesek?
- Tamam, toplant› bir saat sürecek. Hatta bu
bir saati aflmamas› için toplant›y› haftan›n son
günü, (yani Cuma günü) saat 16:00’ da bafllatal›m, bitifl
mecburen
17:00 olur.
- Anlaflt›k.
Cuma günü
saat
16:00 henüz
toplanamad›k. Herkesin
ifli gücü var,
haftan›n son
günü, son
saatine yetifltirmeye u¤rafl›yorlar. Yine de 15
dakika gecikmeyle topland›k.
Bir befl – on dakika ola¤an muhabbet,:
- Nas›ls›n›z, ifller nas›l gidiyor?
Toplant›ya bafllad›k. Sayd›m, tam on dört ki-

Toplant› devam ediyor, ama ilerlemiyor. Çamura sapland›k.
- Yok, bu ifl böyle olmaz. Böyle olursa…
- Hay›r, bu iflin flu yönü var.
‹kisi de hakl›. Ama geldikleri nokta daha
fazla çal›flma, özel bir gündemle toplant›ya ihtiyaç duyuyor. Ço¤unluk seyrediyor yoksa.
Saat bu arada 18:00’e geliyor. Herkesin
planlar alt üst oldu. Birisi yerinden f›rlad›:
- O¤lum kap›da kalacak, gitmem
laz›m.
Saatler ilerliyor 19:05’ de bir telefon görüflmesi
- K›z›m , annene söyle ben yeme¤e gelemeyece¤im.
- Desene biz de aç kald›k.
- Çay yok mu?
- Aç karn›na çay m› içilir?
- ‹çilir.
Toplant› yine devam ediyor. Yine
detay bir konu. Tart›flmalar 5 kifli
aras›nda. Karfl›mdaki arkadafl esniyor. Henüz
onunla ilgili konuya gelemedik. Tart›flmaya
kat›lma say›s› bezen art›yor.”Saatlerdir duruyoruz, konu beni do¤rudan ilgilendirmese de,
ben de bir fleyler söyleyeyim.” Oluyor.

B

Biraz abartt›m ama yetenekli bir arkadafl
bunu, pekala yapabilir.

Ben içimden yine flark›ya devam ediyorum.
Saat 21:00, bir saatlik toplant› 5 saate ç›kt›.
Art›k gruplar halinde konuflmalar bafllad›.
Konular askerlik hat›ralar›na kadar gitmese de
, hat›ralara gitmeye bafllad›.
Saat 22:00’ye geliyor. Zaten, mazeret beyan› ile , kat›l›mc›lar›n yar›s› toplant›y› terk etti.
Eh, art›k s›ra bizde. Toplant› bitti.
Toplant›da birçok kararlar al›nd›. Bu tür,
plans›z bir toplant› hiçbir ifle yaram›yor demiyorum. Ama uzun, saatler süren toplant›lar da
parlak fikirler ortaya ç›kmas›n› da beklemiyorum.
Bir ifl adam› yönetim kurulu toplant›lar›n› anlat›yordu.:
- Sabah bafll›yoruz, akflama kadar hiç kalkm›yoruz. Yeme¤i bile toplant› salonunda yiyoruz.
Ne kadar çok oturursan›z, o kadar çok
problem çözersiniz yaklafl›mlar› hep bana ilginç gelmifltir.‹nsanlar nas›l su, ihtiyaç, sigara
molalar› veriyorlarsa, beyinlerini dinlendirme
molalar› da vermelidir. Beyin bu molalarda fifli
çekilmifl bilgisayar gibi “flak” diye durmaz.
Çal›flmaya devam eder. Fikirleri, düflünceleri
toplar, eski bilgileri gözden geçirir. Bu tür
molalar düflünce üretme veriminizi de art›racakt›r.
Fiziki yorgunluk hissetmeye bafllad›¤›n›zda
ise toplant› devam etse de sizin için art›k bitmifltir. ‹nsanlar›n fiziki kapasitelerini zorlayarak
etkili sonuçlar elde edemezsiniz.
Toplant›lar›n, mutlaka yap›lma nedeni vard›r. Hiç kimse, “Hadi gelin, laf olsun diye toplanal›m.” demez. Önemli olan, toplant› bitiminde, hedeflenen sonucun al›nmas›, kim, neden,
ne zaman, ne yapacak sorular›n›n cevaplar›n›
bulmas›d›r.

Ostim’in trafik
problemi çözülüyor

er geçen gün trafik yo¤unlu¤u artan
Ostim’in ana arterlerindeki trafik problemi çözülüyor. OSB Müdür Yard›mc›s› ‹dris Akyüz, bölgede her hatta en az 3
trafik kazas›n›n oldu¤unu hat›rlatarak, “100.
Y›l Bulvar›’ndaki trafik sorununu çözmek
için OSB Çevre Temizlik ve Güvenlik Müdürlü¤ü ile Büyükflehir belediyemizin iflbirli¤i yapmas› ile çözüm aflamas›na geldik” dedi.
Buna göre, 100. Y›l Bulvar›’ndan 17. Soka¤a dönüfller kapat›l›yor; Ba¤dat Caddesi
ve Al›nteri Bulvar› kavflaklar› öncesinde UDönüflleri aç›l›yor. Trafi¤in s›k›flmas› ve
muhtemel kazalar›n önlenmesini hedefleyen
uygulamalar›n yan› s›ra 100. Y›l Bulvar› ile
31-A Sokak’›n kesiflti¤i kavflakta yap›lan sinyalizasyon çal›flmas› ile trafi¤in güvenli ak›fl›
sa¤land›. Akyüz, Büyükflehir BelediyesiOSB iflbirli¤i ile yap›lan çal›flmalar›n
sürece¤ini belirtirken; hedefin
Ostim’deki trafik problemini kökten çözmek oldu¤unu söyledi.

H
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Sinan Aygün: Haçl› zihniyeti hortlat›l›yor
• Ankara Ticaret Odas› (ATO) Baflkan›
Sinan Aygün, Avrupa'daki baz› yay›n org a n l a r › n ›n H a z r e t i M u h a m m e d k a r ik a türleri yay›mlamas›n›n ‹slam dininin hass a s i y e t le r i n e s a l d ›r › o l d u ¤ u n u b il d i r d i.
nkara Ticaret Odas› (ATO) Baflkan›
Sinan Aygün, Danimarka'n›n ard›ndan Norveç, Fransa, Almanya, ‹sviçre, ‹talya ve ‹spanya'daki baz› yay›n organlar›nda da Hazreti Muhammed
karikatürlerinin yay›mlamas›na tepki
göstererek, "Bu tav›r, ‹slam dininin hassasiyetlerine bir sald›r› ve Müslümanlara sayg›s›zl›kt›r. Haçl› zihniyeti hortlat›l›yor" dedi.
Aygün yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, hakaret ve alay içeren karikatürleri yay›mlayan
bas›n kurulufllar›yla Danimarka Baflbakan›
Rasmussen'in "bas›n özgürlü¤ü"nün arkas›na s›¤›nd›klar›n› hat›rlatt›. Aygün, "Bas›n

A

özgürlü¤ü, bir dinin kutsal
de¤erlerine ve kiflilerine sald›rmay› meflru hale getirmez" dedi. Aygün, Türkiye'de de bas›n özgürlü¤ü oldu¤unu ancak, hiçbir medya kuruluflunun
dinlere ve kutsal de¤erlere sald›r›da bulunmad›¤›n› belirtti.
Karikatürleri yay›mlayan bas›n kurulufllar›n›n Türk medyas›ndan "uygarl›k, hoflgörü ve inançlara sayg›" dersi almas› gerekti¤ini savunan Aygün, flunlar› söyledi:
"Bize uygarl›k dersi vermeye kalkan Avrupa Birli¤i, önce kendi dersini çal›fls›n. ‹slam dininde peygamberimizin tasvir
edilmesi yasakt›r. Söz konusu yay›n
organlar› Hazreti Muhammed'i tas-

vir etmekle ‹slam'›n bu hassasiyetine sayg›s›zl›k etmekle kalmam›fl, hakaret ve alay
içeren bu karikatürleri bas›n özgürlü¤üyle
aç›klamaya kalkm›flt›r. Avrupa bas›n›, Türk
bas›n›ndan inançlara sayg› dersi almal›."
Aygün, karikatürün yay›nland›¤› ülkelerde yaflayan Türk vatandafllar›na ve Müslümanlara, demokratik yollardan tepkilerini
dile getirme, faks, mektup ve telefon yoluyla söz konusu medya kurulufllar›n› "‹slam'a
sayg›ya" davet etme ça¤r›s›nda bulundu.
(Kaynak: ANKA)

HAÇLI RUHU (1096- 2005)
Gürhan ÇA⁄LAYAN

Haçl› Seferleri
apal›¤›n teflvikiyle, H›ristiyan Avrupal›lar›n, Müslümanlara karfl› tertip ettikleri seferlerin umumî ad›. En
önemlisi dînî olmak üzere, siyasî, sosyal ve iktisadî
sebeplere dayanan Haçl› seferlerini, Papa ‹kinci Urbanus,
1095 y›l›nda toplanan Clermont Konsili’nde yapt›¤› konuflmayla bafllatm›flt›r.
As›rlarca devam edip, milyonlarca insan›n can kayb›na,
devletlerin y›k›l›p, ülkelerin tahrip olunmas›na sebep olmufltur.
Do¤u H›ristiyanl›¤›n›n temsilcisi Bizans ‹mparatorlu¤u
(395-1453), 1071 y›l›nda Selçuklu Devleti (1038-1194) ile
yapt›¤› Malazgirt Savafl›'nda yenilince, Türklere Anadolu kap›lar› aç›ld›. Selçuklu ak›nc›lar›, birkaç sene içinde Ege, Akdeniz ve Marmara k›y›lar›na ulaflt›lar ve Bizans’›n baflkenti
olan ‹stanbul’u zorlamaya bafllad›lar. 1075’te Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurup, ‹znik’i baflkent yapmalar›, Avrupa’n›n
en büyük H›ristiyan devleti olan Bizans’› kökünden sallamaya bafllad›. Bu durum Avrupal›lar› telâfla düflürdü. Çünkü Bizans’›n düflmesi Türklerin Avrupa’ya hakim olmas›na yol
açacakt›. Bunun önüne geçilip, Türklerin durdurulmas› gerekiyordu. Hattâ Anadolu dahil bütün Ortado¤u’dan at›lmal›yd›lar. ‹kinci büyük sebep ise, iktisadî idi. Avrupa, 11. as›rda
müthifl bir fakirlik içindeydi. Krallar›n saraylar› bile tafl y›¤›nlar›ndan ibaretti. Alt›n, gümüfl ve de¤erli madenlerin bir ço¤u, Türklerin ve do¤u kavimlerinin elindeydi. Avrupa, en iptidaî maddeler için bile do¤uya muhtaçt›. Ziraat, çok ilkel
usullerle yap›l›yordu. Sulama sistemi yoktu. Fransa, Almanya, Venedik gibi büyük say›lan Avrupa devletlerinin senelik
geliri, en mütevaz› Türk beylerinin gelirlerinden azd›. Halk,
önüne gelenin ya¤ma ve talan›ndan b›km›fl, bir asilzâde veya eflk›ya taraf›ndan öldürülece¤i günü bekliyordu.
Bu s›rada Büyük Selçuklu Sultan› Melikflah vefat etmifl, iç
kar›fl›kl›klar bafl göstermiflti. fiiî-Fat›mî Devleti, Selçuklular›n
amans›z düflman› olup, H›ristiyanlar›n müttefikiydi. Bütün
bunlar, Papa ‹kinci Urbanus’u H›ristiyanlar› birlefltirerek
Müslümanlar›n üzerine sald›rtmaya teflvik ediyordu. Böylece, bu papaz, Kudüs flehrini, Türklerin elinden almak için
faaliyete bafllad›. Sadece Pierre L’Ermite isminde yoksul bir
Frans›z keflifli, etraf›na 50.000 Frans›z toplam›flt›. Bunlar,
Almanya’ya gelince, kendilerine 50.000 Alman serserisi
daha kat›ld›. Macaristan’da ve Balkanlarda daha da ço¤alan
bu çapulcu ordusu, 1096-1270 seneleri aras›nda tertiplenen
sekiz Haçl› seferinin ilk ordusu oldu.
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nadolu Türklerinin Avrupal›larla ilk
temas› haçl› seferleri ile bafllam›flt›r. Haçl› seferleri Avrupa için tam
bir vahflettir.
Birinci Haçl› seferini Bizans ‹mparatoru I.Aleksi’nin k›z Anne Comnene babas›n›n devrini anlatan meflhur “Alexiade”
isimli kitab›nda, Haçl›lar›n Anadolu’ya
ayal atar atmaz yapt›klar› kötülükleri belirtirken “memedeki çocuklar› yakalay›p,
k›zartt›klar›n›n ve etlerini henüz seyirmekte iken t›k›nd›klar›n›” yazar.

A

Haçl› seferine kat›lan Raul
de Caen ise Haçl›lar›n genç Müslümanlar› kaynatarak
ve çocuklar› fliflten
geçirerek, k›zart›p
yediklerini anlatmaktad›r.
“Keflifl Robert le
Moine ise Haçl›lar›n insan eti yediklerinden bahsederken flunu söylemektedir:
“Tanr› u¤runa açl›k çektikleri için, bu yapt›klar› günah
say›lmaz. Esasen, bunu yaparken düflmana karfl› el ile
girifltikleri savafla difl ile de
devam ediyorlard›” demektedir.”

‹lk Haçl› seferine kat›lan tarihçi
Papaz Faucher de Chartres,
frenklerin Maarra’y› muhasara ettikleri zaman çektikleri yiyecek s›k›nt›s›n› belirtmek için flunu söyler:
“Ölen bir Müslüman’›n butlar›ndan
bir iki parça kesip kopard›lar ve
yetecek kadar k›zartmadan diflleye, diflleye yediler.”
Haçl›lar 1096 y›l›nda bafllay›p 1291 y›l›na kadar süren seferleri insanl›¤›n yüz
karas›d›r. (Kaynakça: Fuad Car›m Tarihin Türk’e Yükledi¤i Çetin Görev. ‹stanbul 1965 s.35-40. Kültür Bakanl›¤› Kütüphanelerinde mevcuttur.)
Kudüs’ün H›ristiyanlarca ele geçirilip,
Türklerin katledilifl tarihi 12 Aral›k
1098’dir.
Haçl›lar bu yapt›klar› yetmiyormufl gibi
birbirlerini 100 sene harpleri süresince
vahflice öldürülüp, kanlar›n› içmifllerdir.
Avrupal›lar›n Amerika’y› keflfettikten

flet oldu¤unu belirttikten sonra “Haçl›”
deyimini s›k, s›k kullanmaktad›r.
‹smet ‹nönü’de Baflbakanl›k döneminde zaman, zaman Avrupal›lara karfl›
Haçl› tarihini kullanm›flt›r. Sonuç olarak
‹stiklal Harbimiz Haçl›lara karfl› kazan›lm›fl bir zaferdir.
Sevr antlaflmas› sonras› bafllat›lan
Anadolu iflgali ve soyk›r›m›na bak›l›rsa,
‹ngiltere’de Avam Kamaras›nda ‹ncil’den
sat›rlar okuyan Lloyd George’u ve Presbiteryen papaz›n›n o¤lu olan ABD Baflkan› Wilson’u görmekteyiz.
Lloyd George güzel ‹ngilizcesiyle Baflbakan Wilson’u büyüleyip, Haçl› ruhuna
esir ald›¤› görülmektedir.
Ancak 1984 y›l› Çukurca ve Eruh’ta
Alman televizyon ekiplerinin nezaretinde
Türk jandarma karakollar›na yap›lan
bask›nlar, daha sonra PKK olaylar›n›n
artmas›; Yugoslavya Baflbakan› Miloseviç’in 16 Avrupa baflkenti’ni tek, tek dolafl›p, AB ülkesi Baflkanlar›ndan Balkanlar›n Müslümanlardan temizlemesi
için müsaade almas›; 1992’li y›llardan itibaren Bosna – Hersek’ten
bafllay›p, Balkanlardan Hakkari’ye
kadar
devam
eden Müslüman
ve Türk soyk›r›m›
ve en son Telafer,
Kerkük, Erbil, Süleymaniye Türklerine yap›lanlar
acaba yeni bir
Haçl› seferini düflündürmüyor mu?

sonra yerlilere yapt›klar› Türklere yapt›klar›n›n ayn›d›r. De¤erli araflt›r›c› David E.
Stannard “Amerika’n›n Soyk›r›m Tarihi.
Gelenek Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2005” isimli
kitab›nda Avrupal›lar›n vahfletini anlatmaktad›r.
Atatürk “Atatürk’ün Eserleri Kaynak
Yay›nlar›, 1 - 17” muhtelif say›lar›nda
Sevr Antlaflmas›ndan sonra Avrupal›lar›n Anadolu’da yapt›klar›n›n tam bir vah-

12 Aral›k 1098 Kudüs Türk Katliam›
12 Aral›k 1929 Ankara’da Atatürk ve
‹nönü’nün “Yerli Mallar Haftas›” ilan etti¤i
günlerdir.
Acaba Atatürk ve ‹nönü 12 Aral›k
1098’i düflünerek bu tarihi seçmifl olabilirler mi? Karar› sizlere b›rak›yorum.
Prof. Dr. Gürhan Ça¤layan
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