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OSBÜK Baflkan› enerjiden ‘pay’ istiyor
SBÜK Baflkan› Y›lOSBÜK Baflkan› Mahmut Y›lmaz do¤algaz na- ihtiyaç duydu¤unu vurgulayan Y›lmaz, OSB’lerin do¤almaz, do¤algaz›n
kil, da¤›t›m ve iflletim tesislerinin OSB’lerce gaz, elektrik, su ve arsa sat›flbafl›ndan sonuna,
oluflturulacak organizasyonlara b›rak›lmas›- lar› d›fl›nda baflka gelirleri oltedarikinden ithalat›na,
depolanmas›ndan da¤›t›n› istedi. II. OSB Enerji Zirvesi’nde konuflan mad›¤›n›, bu gelirlerin tamam›n›n tekrar sanayicilere yol,
m›na kadar her safhada
Y›lmaz, “her türlü lisansa talibiz” dedi.
su ve hizmet olarak geri verilOSB’ler ve OSB Üst Kurudi¤ini an›msatt› ve, “OSB’lerin
luflu olarak her türlü lirekli bir periyot halinde tükegelir fazlas› herhangi bir kiflinin cebisans›na talip olduklar›n›
tiyoruz devaml› sürekli tükene temettü olarak veya kâr olarak iasöyledi.
timimiz var onun için do¤alde edilmiyor. Bu itibarla da¤›t›m beY›lmaz, “Bu iflin ithalagaz›n her aflamas›na talibiz.
delleri içerisinde bir miktar da bu get›ndan da¤›t›ma kadar diSay›n EPDK Baflkan›m›zdan
liflme paylar›n›n bulunmas› OSB’ leyorum, çünkü 2008 sonuda lisanslarda bizleri dikkate
rin gelece¤e yönelik perspektifte gena kadar e¤er BOTAfi
almas›n› arzu ediyoruz.”
liflmelerine katk›da bulunacakt›r” diözelleflecekse özelleflmesi
Çok uzun süredir devam
ye konufltu. Y›lmaz OSB d›fl›ndaki
gerekiyor idi ise, diyelim
eden politikalarda yap›lan
alanlara yat›r›mlar›n k›s›tlanmas›n›
ki 2008 sonunda olmad›
yanl›fll›klardan dolay› bugün
da istedi¤i konuflmas›n› flöyle ta2009 ne zaman olacaksa
o zamana kadar geçen safhalarda bu elektri¤in %48 ‘ini do¤algazdan elde mamlad›:
eden ve do¤algaza ba¤l› bir konuma
“OSB’lerin bütününe bakt›¤›m›zda
iflin en fazla kullan›c›s›, en çok tükehükümet milletvekillerimiz de burticisi olan OSB'ler kontrat devirlerin- geldi¤ini hat›rlatan Y›lmaz, elektrikte de özellefltirmelerin bütün safhadayken flunu söylemek istiyorum;
de dikkate al›nmak zorundad›r. Biz
lar›nda OSB' ler ve OSB Üst Kuruluflu OSB ler tam bir kümes, kazlar
bu kontrat devirlerine talibiz” diye
olarak bulunduklar›n› ve özellefltirkümesin içinde, mali yönden elektrik
konufltu.
yönünden, istihdam yönünden, çevDo¤algaz›n en büyük tüketicisinin meye talip olduklar›n› söyledi.
Çünkü Türkiye’nin 180 – 190 milre tedbirleri yönünden herhangi birsanayiciler oldu¤unu vurgulayan Y›lyar kilowat saat elektrik tüketiminin
kay›t d›fl›l›k söz konusu olamaz. Devmaz flunlar› söyledi: “35 milyar metyar›s›n›n sanayi taraf›ndan tüketildiletin de kontrolü son derece kolayreküp do¤algaz›n yar›s›ndan fazlas›¤ini, geliflme sürecinde de sanayinin
d›r. OSB’lerin çevre yönünden de
n› sanayi tüketiyor. Bu durum elektçevreye en duyarl› sanayi tesisleri olrik için de böyle, OSB’ler olarak veya daha fazla elektrik tüketece¤ini, daha çok enerji tüketece¤ini anlatan
du¤unda hepimiz hemfikiriz ve biz
sanayi camias› olarak çok büyük
bu sebeple tekrar ediyoruz ki 2000
miktar elektrikte kullan›yoruz. Ve sa- Y›lmaz, o nedenle iflin içinde aktif
m2’ nin üzerindeki arsalarda
nayi camias› bunu y›l›n 12 ay› tüketi- olarak bulunmak istediklerini bildirdi.
yoruz, yani k›fl›n ›s›nmak için kullaOSB’lerin d›fl›nda sanayi yat›r›m›
OSB’lerin gelirlere ve desteklere
n›p yaz›n bundan vazgeçmiyoruz süyap›lmas›n› arzu etmiyoruz.”

O

Sanayi Bakanl›¤›
KSS ödenek
program›n›
aç›klad›

S

anayi ve Ticaret Bakanl›¤› 2008 y›l›
Küçük Sanayi Sitesi (KSS) ve OSB çal›flma program›n› belirledi. Buna göre 2008
y›l› içinde 17 Küçük Sanayi Sitesi bitirilecek.
55 KSS’nin bitirilmesi daha sonraki y›llara
kal›yor. Programa göre 6 yeni KSS kurulacak.
Bitirilecek KSS’ler: Adana-‹mamo¤lu KSS,
A¤r›-Diyadin KSS (DAP), Ayd›n-Ozdo¤an
KSS, Düzce-Yeni Akçakoca KSS, GaziantepNurda¤› KSS (GAP), Hatay-K›r›khan KSS,
Konya-Kulu KSS, Mersin-Tarsus Yenice KSS,
Ordu-Mesudiye KSS (DOKAP), Sakarya-Ferizli KSS, Zonguldak-Karaelmas KSS.
Bitirilmesi daha sonraki y›llara b›rak›lan
KSS’ler: Adana-Çukurova KSS, Adana-Seyhan KSS, Ad›yaman-Besni KSS (GAP), Ad›yaman-Kahta (Özkahta) (GAP), Afyonkarahisar‹scehisar (Mermer) KSS, Amasya-Göynücek,
KSS, Ayd›n-Kufladas›(A¤aç ‹flleri) KSS, Batman-Ek KSS (GAP), Bingöl-Genç KSS (DAP),
Bitlis-Güroymak KSS (DAP), Çorum-Bayat
KSS (YHGB), Erzincan-‹malatc›lar (Dap), Erzincan-Üzümlü KSS (Dap)Erzurum-Aziziye
Otoban KSS (DAP), Hatay- Ayakkab›c›lar
KSS, Isparta-Yalvaç (Deri) KSS, K.Marafl-Afflin
100 Y›l KSS, K.Marafl-Pazarc›k (Narl›) KSS,
K.Marafl-Terziler Ve Konfeksiyoncular ‹htisas
KSS, K›r›kkale-Keskin KSS, Kilis-Pekmezciler
Ve Helvac›lar KSS (GAP), Kilis-Yeni KSS
(GAP), Kocaeli-Gölcük KSS, Malatya-Do¤anflehir KSS (Dap), Ordu-Korgan KSS (DOKAP),
Osmaniye-Kadirli Marangozlar Ve Mobilyac›lar KSS, Osmaniye-Mobilyac›lar Ve A¤aç
‹malatç›lar› KSS, Rize Modern KSS (DOKAP), Sinop-Merkez I› K›s›m KSS, fi.Urfa-Birecik F›rat KSS (GAP), fi›rnak 73 KSS (GAP),
fi›rnak-Cizre KSS (GAP) Tekirda¤-Çorlu Koordine KSS, Tokat-Yeflilyurt KSS (YHGP), VanErcifl 2. KSS (DAP), Van-Keresteciler H›zarc›lar KSS (DAP),Yalova-Konfeksiyoncular KSS.
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Erdo¤an: Patent De¤erlendirme Ajans› kuruyoruz
l
Baflbakan Recep
Tayip Erdo¤an,
projelerimizin
yan› s›ra 60. Hükümet Eylem Plan›'nda yer ald›¤›
üzere, markalaflman›n temel unsuru olan tasar›mlar konusunda
politika ve stratejiler belirleyecek
Tasar›m Konseyi
oluflturulaca¤›n›
belirtti.
l

aflbakan Recep De¤erlendirme
Ajans›’n› kuruyoruz" dedi. Erdo¤an, Türk Patent Enstitüsü'nün
(TPE) 2007 Y›l› Ödül Töreni’ne kat›ld›. Törende bir konuflma yapan Erdo¤an, küçük ya da büyük baflar›lar›n
takdir edilmesinin insan›n tabiat›nda
oldu¤unu dile getirerek, “Marifet iltifata tabidir ama iltifat ederken marifeti de korumay› ihmal etmemeliyiz”
dedi. S›nai mülkiyet haklar›n›n korunmas›na büyük önem verdiklerine

B

iflaret eden Erdo¤an, bunun ‹nsan
Haklar› Evrensel Beyannamesi’nde de
ifadesini bulan temel bir insan hakk›
oldu¤unu söyledi.
Baflbakan Erdo¤an, ekonomik de¤erin sanayi toplumundan farkl› olarak, fiziki varl›klardan çok fikri sermaye ile ifade edildi¤ini söyleyerek,
“Bu da patent, marka ve tasar›mlar›
kapsayan, s›nai mülkiyet haklar›n›, ülkelerin fikri hazineleri haline getiriyor. Öyle ki, art›k, s›nai mülkiyet haklar› uluslararas› iliflkilerin temel unsurlar›ndan biri haline gelmifltir” dedi.
AR-GE’DE 2013
HEDEF‹: YÜZDE 2
Dünyada söz sahibi olman›n en
önemli yollar›ndan birinin araflt›rmagelifltirme ve inovasyon oldu¤una iflaret eden Erdo¤an, baflkalar›n›n gelifltirdi¤i bilim ve teknolojiyi kullanarak,
ancak bilgi tüketicisi bir toplum olunabilece¤ini kaydetti. “Bu yüzden ARGE çal›flmalar›n› desteklemeyi, hükümet politikas› haline getirdik” diyen
Erdo¤an sözlerini flöyle sürdürdü:
“Ülkemizde 2002 y›l›nda
GSMH'nin binde 6's› AR-GE'ye ayr›l›rken, bu oran bugün yüzde 1’e yükseldi. Hedefimiz AR-GE harcamalar›n›n
GSMH’ye oran›n› 2013 y›l›nda yüzde
2’ye ç›karmakt›r. GSMH'n›n 2013 y›l›nda 800 milyar dolar olmas› öngörüldü¤ü takdirde, 16 milyar dolarl›k
AR-GE yat›r›m›n›n yap›laca¤› düflünülebilir.”
Erdo¤an, hükümet olarak patent,
marka, tasar›m gibi s›nai mülkiyet
haklar›na özel önem verdiklerini belirterek bu kapsamda Türk Patent Enstitüsü'nü yeniden yap›land›rd›klar›n› ve

s›nai mülkiyet alan›nda tan›t›m ve bilinçlendirme çal›flmalar›n› bafllatt›klar›n› ifade etti.
PATENT
DE⁄ERLEND‹RME AJANSI
Baflbakan Erdo¤an, TPE’nin kurumsal yap›s›n› daha da güçlendireceklerini iflaret ederek, “Baflvuru say›s›n›n
artmas› kadar, Patentli De¤erlendirme
Ajans›'n› kuruyoruz. Ajans, patent sahipleriyle sanayiciyi bir araya getirerek; bulufllar›n ekonomiye kazand›r›lmas›n› sa¤layacak, s›nai mülkiyet haklar›n›n de¤erlemesini ve bu haklar›n
ekonomik karfl›l›¤›n› da yine bu ajans
belirleyecek. Böylece iflletmeler bu
haklar›n› teminat gösterip, kredi kullanma imkân›na da sahip olacak. Bu
proje ile s›nai mülkiyet sistemimizin
önemli bir eksi¤i tamamlanm›fl olacak” diye konufltu.
Baflbakan Erdo¤an, bu projelerimizin yan› s›ra 60. Hükümet Eylem Plan›'nda yer ald›¤› üzere, markalaflman›n temel unsuru olan tasar›mlar konusunda politika ve stratejiler belirleyecek Tasar›m Konseyi oluflturulaca¤›n› da sözlerine ekledi. Fikri ve s›nai
mülkiyet haklar›yla ilgili kurumlar›m›z aras›nda koordinasyonu sa¤layacak bir kurul da kurulaca¤›n› kaydeden Erdo¤an, KOB‹’lerin innovasyon
kapasitesini gelifltirilmesini amaçlayan
Hezarfen Projesi’nin de yayg›nlaflt›r›laca¤›n› söyledi.
Erdo¤an, üniversitelerde ö¤retilen
bilgiyi sanayiye kazand›racak ve patentlerden a¤›rl›kl› olarak yararlan›lacak teknoloji transfer ofisleri kurulaca¤›n› ve akademik güçlenmede patentin etkisini art›ran yeni bir model
oluflturulaca¤›n› aç›klad›.

Dik Merdiven’in mucidi Ostim’de

T

ürkiye'yi uluslararas› bulufl fuar›
IENA'da temsil eden ve orada
alt›n madalyaya de¤er görülen,
''Dik Ç›kan Merdiven Sistemi'' (Urfa
Merdiveni-Devrilmeyen Merdiven)
bu kez TPE taraf›ndan da ödüllendirildi. Buluflu nedeniyle Murat Nural'a ödülünü Baflbakan Erdo¤an verdi.
Vural ödül töreni sonras› Dünya
Fikri Mülkiyet Teflkilat› (WIPO) Genel Müdür Yard›mc›s› Narendra Sabharwal’›nda bulundu¤u heyetle Ostim’e geldi. Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan›’na “dik merdiven sistemi”ne
iliflkin bilgi veren Vural, sistemin ticari bir ürüne dönüfltürülmesi konu-

sunda destek arad›¤›n› söyledi. Vural, Türkiye’de yeni icatlara iliflkin
patent alma ve bulufllar›n ticarilemesi süreçlerinde s›k›nt›lar yafland›¤›n›
vurgulad›.

TPE ödülleri
sahiplerini
buldu

T

ürk Patent Enstitüsünün
(TPE), ''2007 Y›l› Patent
Ödülleri'', Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an'›n da kat›ld›¤›
törende sahiplerini buldu.
Dünya Fikri Mülkiyet Teflkilat›
(WIPO) Genel Müdür Yard›mc›s›
Narendra Sabharwal, Türkiye'yi
uluslararas› bulufl fuar› IENA'da
temsil eden ve orada alt›n madalyaya de¤er görülen, ''Dik Ç›kan Merdiven Sistemi'' (Urfa
Merdiveni-Devrilmeyen Merdiven) adl› buluflu nedeniyle Murat
Nural'a ödül verecek.
Bu arada s›nai mülkiyet haklar›na katk› sa¤layan kurum, kurulufl ve kiflilere ödüllerini verecek.
Bu alanda H‹F A.fi, Forum Fuarc›l›k, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i, Halk Bankas›, KOSGEB,
TÜB‹TAK, Gazi Üniversitesi,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›, Vak›fbank, RTÜK, ‹MTES ‹malat ve
Teknolojisi Sanayi ve Ticaret Limited fiirketinin yan› s›ra Anadolu Ajans› ve TRT de ödül ald›.
Marka dal›nda; Hülya Avflar,
Turkcell, Sarar Tekstil, P›nar Süt
Mamulleri Sanayi A.fi., NTV, Kanal D, Goldafl Mücevherat Sanayi A.fi., VARYAP Varl›bafllar Yap›
Sanayi ve Turizm Yat›r›mlar› Ticaret Limited fiirketi ile Kale
Holding A.fi., KaleKal›p Makine
ve Kal›p Sanayi A.fi. ödül alacak.
Patent dal›nda; Vestel Beyaz Eflya Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi, MAKERSAN Otomotiv Sanayi, Naim Ertürk Tanr›sever ve
ortak bulufllar›yla Sabanc› Üniversitesi-TÜB‹TAK Marmara
Araflt›rma Merkezi ödüllendirilecek.
Törende ''Paten Ligi'' ad› alt›nda da 2007 y›l›nda en çok
baflvuru yapan firmalar ödüllendirilecek. Marka dal›nda yapt›¤›
253 baflvuruyla Y›ld›z Holding
A.fi, patent dal›nda yapt›¤› 192
baflvuruyla Arçelik A.fi, yine patent dal›nda yapt›¤› 7 baflvuruyla
Yücel A¤ören ve tasar›m dal›nda
yapt›¤› 95 baflvuruyla da Boytafl
Mobilya ödül alacak.
SEMPOZYUM
136'›nc› y›l etkinlikleri kapsam›nda 13 fiubat'ta da ''Patent
Sisteminin ‹novasyon Sürecine
Katk›s›'' konulu uluslararas› bir
sempozyum da düzenlendi.
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F›rt›na
ç›kt›¤›nda
uyumak
Kemal Çeküç

Afla¤›da bir öykü var.
Bu öyküyü okurken ilgili ülkeleri, ilgili kurumlar›, ilgili organizasyonlar›, ilgili kiflileri belirlemeye çal›fl›n. Kendiniz için, kurumunuz
için, ülkeniz için, dünya için güncel geliflmeleri an›msay›n…
***
Okumufl olabilirsiniz, ama aff›n›za s›¤›narak belirtelim; bu öykü bir kez daha okunmay›
hak ediyor:
“Bir çiftçi f›rt›nas› bol olan bir tepede
bir çiftlik sat›n alm›flt›.
Yerlefltikten sonra ilk ifli bir yard›mc›
aramak oldu. Ama ne yak›ndaki köylerden
ne de uzaktakilerden kimse onun çiftli¤inde çal›flmak istemiyordu. Müracaatç›lar›n
hepsi çiftli¤in yerini görünce çal›flmaktan
vaz geçiyor, buras› f›rt›nal›d›r, siz de vazgeçseniz iyi olur diyorlard›. Nihayet çelimsiz, orta yafl› geçkince bir adam ifli kabul etti. Adam›n haline bak›p 'çiftlik ifllerinden
anlar m›s›n?' diye sormadan edemedi çiflik
sahibi.
'Say›l›r' dedi adam, 'f›rt›na ç›kt›¤›nda
uyuyabilirim'.
Bu ilgisiz sözü biraz düflündü, sonra
boflverip çaresiz adam› ifle ald›. Haftalar
geçtikçe adam›n çiftlik ifllerini düzenli olarak yürüttü¤ünü de görünce içi rahatlad›.
Ta ki o f›rt›naya kadar:
Gece yar›s›, f›rt›nan›n o müthifl u¤ultusuyla uyand›. Öyle ki, bina çat›rd›yordu.
Yata¤›ndan f›rlad›, adam›n odas›na kofltu:
'Kalk, kalk! F›rt›na ç›kt›. Herfleyi uçurmadan yapabileceklerimizi yapal›m.' Adam yata¤›ndan bile do¤rulmadan m›r›ldand›:
'Boflverin efendim, gidin yat›n. ‹fle girerken
ben size f›rt›na ç›kt›¤›nda uyuyabilirim demifltim ya.' Çiftçi adam›n rahatl›¤›na ç›ld›rm›flt›. Ertesi sabah ilk ifli onu kovmak olacakt›, ama flimdi f›rt›naya bir çare bulmak
gerekiyordu.
D›flar› ç›kt›, saman balyalar›na kofltu: Aaa! Saman balyalar› birlefltirilmifl, üzeri
muflamba ile örtülmüfl, s›k›ca ba¤lanm›flt›.
Ah›ra kofltu. ‹neklerin tamam› bahçeden
ah›ra sokulmufl, ah›r›n kap›s› desteklenmiflti. Tekrar evine yöneldi; evin kepenklerinin
tamam› kapat›lm›flt›. Çiftçi rahatlam›fl bir
halde odas›na döndü, yata¤›na yatt›. F›rt›na u¤uldamaya devam ediyordu. Gülümsedi ve gözlerini kapat›rken m›r›ldand›:
'F›rt›na ç›kt›¤›nda uyuyabilirim'
S›k›nt›lara zihnen (bilgi, plan), manen
(dua), maddeten (tedbir) haz›rsan›z, f›rt›na
ç›kt›¤›nda uyuyabilirsiniz. Hayat›n›z boyunca.”
***
Biz de f›rt›na ç›kt›¤›nda (sahibi ya da
sorumlusu oldu¤umuz varl›klar›n risk alt›nda
olmad›¤›ndan emin olarak) rahat uyuyabilecek
miyiz?

GARANT‹’den TKB kaynakl› kredi
aranti Bankas› ile Türkiye
Kalk›nma Bankas› (TKB)
temsilcileri Ostim ve ‹vedik
bölgesi KOB‹’lerine kulland›r›lacak olan kredi paketini OST‹M’de
düzenledikleri bas›n toplant›s› ile
aç›klad›lar.
Ostim Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nde (OS‹AD) düzenlenen
bilgilendirme toplant›s›na OST‹M
Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, OS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Nihat Güçlü ve
bölge sanayicileri
kat›ld›.
Kredi anlaflmas›n›n imza töreninde konuflan
TKB Yönetim Kurulu Baflkan› ve
Genel Müdürü Abdullah Çelik,
“Ostim-‹vedik Organize Sanayi
bölgelerinde yer alan, esnek üretim yap›s›na sahip, imalatç› KOB‹’leri hedefleyen bu program
TKB için kendi kaynaklar›ndan finanse etti¤i ilk apeks projesi olmaktad›r. Bir Kalk›nma Bankas›
ile bir ticari bankan›n KOB‹’ler
yarar›na gelifltirdi¤i bu iflbirli¤i,
bizleri daha büyük bütçeli benzer
projeleri çal›flt›rmak için cesaret-

G

BANKACILIK sektörü Ostim’deki KOB‹’lerin rekabet güçlerini art›r›c› yeni
bir kredi sa¤l›yor. Garanti
Bankas› arac›l›¤› ile kulland›r›lacak özel avantajl› kredi kayna¤›n› Türkiye Kalk›nma Bankas› tahsis etti.
lendirmekte ve umut vermektedir. KOB‹’lere daha h›zl› ve etkin
flekilde ulaflabilmek için yeni
ürün gelifltirme çal›flmalar›m›z›n
bir sonucu olan bu projenin baflar›s›na olan inanc›m tamd›r” dedi.
‹mza töreninde konuflan Garanti Bankas› Finansal Kurumlar
Birim Müdürü Kudret Akgün de
10 y›l› aflk›n süredir, KOB‹’lere finansman, hizmet ve bilgi dahil
her türlü deste¤i vermek amac›yla çal›fl›yoruz. Bugün, KOB‹’lere
kulland›rd›¤›m›z nakdi ve gayri
nakdi kredilerin büyüklü¤ü 5
milyar YTL’ye ulaflt›. Garanti,
Türkiye’de reel sektöre en fazla
kredi verin ve aktiflerinde kredilere en fazla pay› ay›ran bankad›r.
TKB ile yapt›¤›m›z anlaflman›n
da iflletmelere verdi¤imiz deste¤e
çok önemli bir katk› sa¤layacak.
TKB’den ald›¤›m›z kayna¤›n tamam›n›, esnek üretim yap›s›na
sahip ve ihracat potansiyeli olan

KOB‹’lere aktarca¤›z. Kredinin 2
milyon YTL’lik dilimini kulland›rmak için flimdiden 39 KOB‹ müflterimizle anlaflt›k. Onlara finansman deste¤i vererek, rekabet
güçlerinin ve istihdam›n artmas›n› hedefliyoruz” dedi.
Bu arada Türkiye Kalk›nma
Bankas›’n›n OST‹M sistemi içinde
hayata geçirilecek projelerde de
do¤rudan finansman deste¤i sa¤layabilece¤i de vurgulan›rken,
Yönetim Kurulu Baflkan› Abdullah Çelik, Ostimli yöneticilerle bu
anlamdaki görüflmelere aç›k olduklar› mesaj›n› verdi.
APEKS KRED‹ NED‹R?
Anlaflman›n konusu apeks
krediler, bir bankan›n, nihai kerdi kullan›c›s› KOB‹’lere baflka
bankalar arac›l›¤›yla ulaflt›¤› bir
kredi uygulamas›d›r. Bu yöntem
dünyadaki birçok kalk›nma bankas› taraf›ndan yayg›n olarak
kullan›l›yor.
Uluslararas› finans kurulufllar›, AB Komisyonu ve Türkiye
Cumhuriyeti taraf›ndan oluflturulacak fonu KOB‹’lere ulaflt›rmay› hedefleyen SELP-II
projesinde de görev alan TKB,
apeks sistemini yen bir finansman arac› olarak gelifltirmeyi
planl›yor.

Halkbank KOB‹’leri unutam›yor
alk Bankas›, Frans›z Kalk›nma Ajans›'yla 80 milyon euroluk finansman sözleflmesi imzalad›. Kredi protokolü, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Naz›m Ekren, Fransa Devlet Bakan› Herve Novelli, Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ayd›n, AFD TürkiyeDirektörü Regis Marodon ve AFD
Yönetim Kurulu Üyesi Luc R›gouzzo'nun kat›l›m› ile Halk
Bankas› Genel Müdürlü¤ü'nde
imzaland›.
Halk Bankas›, bu anlaflmayla bugüne kadar hazine garantisi olmaks›z›n
kamu bankas›na verilen en
uzun vadeli yüksek krediyi temin etti. Protokol kapsam›nda sa¤lanacak 80 milyon euroluk
fon, Halk Bankas› taraf›ndan ilk 4 y›l› anapara
ödemesiz olmak üzere 12
y›l vadeli olarak temin
edilecek, kaynak 7
y›la kadar varan
vadeler ile
KOB‹'lere orta-uzun vadeli kredi
olarak kulland›r›lacak. ‹m-
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Hüseyin Ayd›n

Editörden
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zalanan protokol ile bölgeler aras› geliflmifllik
fark›n›n azalt›lmas› ülkenin sürdürülebilir
kalk›nma hedeflerine katk› sa¤lamak amaçlan›yor.
Kredi, anlaflma gere¤ince geliflmifl iller olarak adland›r›lan Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Bursa Tekirda¤ ve Kocaeli'nin d›fl›nda kalan illerdeki KOB‹'lerin yat›r›m projeleri ve iflletme
sermayesi ihtiyaçlar›n›n finansman› için kullan›lacak. Ayr›ca sosyal
sorumluluk kapsam›nda banka
müflterilerine ücretsiz e¤itim ve
dan›flmanl›k hizmeti sa¤lanacak.
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ayd›n AFD ile daha önce
2006'da da 50 milyon euroluk bir anlaflmaya imza att›klar›n› belirtti. Ayd›n,
söz konusu anlaflmayla kalk›nmada öncelikli
illerde bulunan küçük iflletmeler baflta olmak
üzere bugüne kadar toplam 96 KOB‹'ye kredi
kulland›rd›klar›n› dile getirdi. Ayd›n, "Kayna¤›n yüzde 53'lük k›sm› yat›r›m ve yüzde 48'lik
k›sm› iflletme kredisi olarak sa¤land›. Yeni anlaflmam›zla da AFD'nin ve 70 y›ll›k KOB‹ bankac›l›k sistemindeki deneyimi ile Halk Bankas›'n›n tecrübeleri bir araya getiriyoruz. Bu
geliflmelerden onur duyuyoruz" dedi.
AFD Yönetim Kurulu Üyesi Luc R›gouzzo
ise konuflmas›nda, çevrenin korunmas›,
KOB‹'lerin desteklenmesi, belediye yat›r›mlar›n›n gelifltirilmesi, az geliflmifl bölgelerde
kalk›nman›n teflvik edilmesinin AFD'nin Türkiye'deki hedefleri oldu¤unu belirtti.
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Birlikte 500 milyar dolar ihracat› hedefliyoruz

D

¤i, ‹hracat Pazar Araflt›rmas› Rae¤erli Firma Temsilcileri,
por ve ‹statistikleri Sat›n Al›m
dünya piyasalar› özellikle
Deste¤i ve E¤itim Yard›m› Desson y›llarda büyük bir dete¤ini kulland›rmak¤iflim geçirirken, güçlü
ta olan ‹GEME, bu
de bir rekabete sahne
desteklerden yararolmaktad›r. Bilgi, iletilanmakta olan KOflim ve ulaflt›rma teknoB‹ say›s›n› art›rmak
lojilerindeki h›zl› geliflhedefindedir.
me mekan›n önemini
Haftan›n belli
giderek ortadan kald›rgünleri OST‹M ofimaktad›r. Tüm ülkeler
sinde bulunmakta
yo¤un bir flekilde ihraolan ‹GEME uzcat› düflünmektedirler.
Beratiye ÖNCÜ manlar›m›z firmalaEkonomik büyüme ile
‹GEME Genel Sekreter
r›m›zdan d›fl ticaret
ihracat aras›ndaki poziYard›mc›s›
konusunda gelebiletif iliflki de bunu zorlacek tüm sorular›
y›c› önemli unsurlardan
cevapland›rmak ve ilgilenen firbirisidir. Ancak ihracat yapabilmalar› ihracata yönlendirmek
mek için de firmalar›n küresel
için çal›flmaktad›rlar. Genel Parekabete haz›rl›kl› olmalar› gezar ve ürün bilgileri yan›s›ra firrekmektedir.
Özellikle KOB‹’lerin bu süreç- maya özel, ürün spesifik d›fl pazar bilgileri üretebilmektedirler.
te hem mevcut iflgüçlerini daha
Sözkonusu ofiste, Kurumunitelikli hale getirmesi, hem
muz uzmanlar›nca haz›rlanm›fl
ürettikleri ürünlerin kalitesini
sektör, pazar ve d›fl ticarete iliflyükseltmesi, yenilikler yapmas›,
kin di¤er yay›nlar›m›z›n yer ald›yurtiçine de olsa yurt d›fl›na da
¤› küçük bir kütüphane olufltuolsa üretirken, hedefledi¤i al›c›
rulmufl ve böylelikle de firmalar›grubunun beklentilerine cevap
vermesi kaç›n›lmazd›r. Bunu ba- m›z›n ihracata iliflkin bilgiye somut olarak ulaflabilmeleri sa¤flaran firmalar yurt içi sat›fllarda
lanm›flt›r.
da yurt d›fl› sat›fllarda da baflar›l›
Ayr›ca yine her hafta Perolmaktad›r. Son y›llarda ihracat
flembe günleri ö¤leden sonra,
rakamlar›nda ulafl›lan seviye bu
D›fl Ticarete iliflkin önemli bir
flekilde düflünüp bu flekilde çal›konuda konu uzmanlar› taraf›nflan firmalar›n sayesinde olmufldan firmalara yönelik e¤itim vetur. Türkiye 2007 y›l›nda 106
rilmektedir. Bu e¤itim programmilyar Dolarl›k ihracat yapm›fl
ve 1 Milyar Dolar›n üzerinde ih- lar›n›n gerçeklefltirilmesinin
özünde firmalarda, özellikle de
racat› yap›lan ürün say›s›
d›fl ticaret konusunda çal›flan ve1995’de s›f›rken 10’un üzerine
ya çal›flacak olan kiflilerin, bilgi
ç›km›flt›r. Ülkemizde 12 bin çedüzeylerinin ve çal›flma alanlar›flidin üzerinde ürün ihracata kona iliflkin niteliklerinin artt›r›lmanu olmaktad›r. Bu süreçte, üretim ve ihracat›n özellikle Anado- s›d›r. Halen Türkiye’nin dört bir
yan›nda y›lda 100 ün üzerinde
lu’ya kaymas›, Organize Sanayi
Bölgelerinin birer potansiyel güç D›fl Ticaret e¤itimi organize etolarak devreye girmesi, önümüz- mekte olan ‹GEME için OST‹M’deki KOB‹’lere verilmekte
deki dönem için planlanmakta
olan d›fl ticaret e¤itiminin önemi
olan geliflmelerin önemli bir unbüyüktür.
suru olacakt›r.
Kurulufl amac› ülkemiz ihracaBu bölgeler potansiyel birer
t›n›n artt›r›lmas› olan ‹GEME’nin
ihracat oca¤› olarak de¤erlendiOST‹M tecrübesi kuflkusuz önürilmeli ve yönlendirilmelidir. Bu
düflünce ba¤lam›nda, ‹GEME-‹h- müzdeki süreçte gerçeklefltirece¤i çal›flmalar aç›s›ndan da büyük
racat› Gelifltirme Etüd Merkezi
önem tafl›maktad›r.
olarak Ankara’da pilot bir çal›flBu çerçevede bölgedeki firma fleklinde bafllat›p, daha sonmalar›m›z›n ‹GEME uzmanlar›ra Anadolu’nun di¤er OSB’lerin›n uzmanl›k bilgilerini yo¤un
ne yay›labilece¤ini düflündü¤übir flekilde kullanmas›n› ve ‹GEmüz bir uygulamay› bafllatt›k.
ME e¤itim programlar›na kat›l›m
2008 y›l› fiubat ay› bafl›ndan
itibaren OST‹M Yönetiminin de- sa¤lamalar›n› bekliyoruz.
Cumhuriyetin 100. y›l›nda
¤erli destekleri ile OST‹M’de kü500 Milyar Dolarl›k ihracat heçük bir ofis oluflturduk. Burada
defleyen ülkemizin bu hedefe
‹GEME’ nin temel amac›; ‹GEME faaliyetlerinden haberdar ol- ulaflmas› firmalar›m›z›n kamu ve
özel sektör kurulufllar›n›n bilgi
mak, ihracat yaparken özellikle
ve tecrübelerinden maksimum
devlet yard›mlar›ndan yararlandüzeyde yararlanmas› ve bu kumak, yurt d›fl› piyasalara iliflkin
rulufllarla iflbirli¤i yapmas› ile
olarak yönlendirilmek isteyen
mümkün olacakt›r.
firmalar›m›za daha yak›n olup,
Sizleri ‹GEME Ofisine beklionlar için en az ifl ve zaman
kayb› ile bu taleplerini cevaplan- yoruz. Sayg›lar›m›zla…
d›rmakt›r. Halen d›fl ticarete iliflOF‹S Adresi: OST‹M
kin iki önemli Devlet Yard›m›
Geliflim ‹fl Merkezi,
içeri¤inde yer almakta olan ‹hraAhi Evran Cad. No. 18
cat Pazar Araflt›rmas› Deste¤i,
Randevu için:
e-Ticaret Sitelerine üyelik DesteTel. 419 71 82

“Nehrin ortas›nda
can yele¤i beklemeyin”
ATO Baflkan› Aygün uyard›: Türkiye h›zl› akan bir nehrin ortas›nda. Can yele¤i beklemeyin, hiçbir ülkede fazladan yelek yok.
lobal dalgalanman›n geçici bir
'nezle' olmad›¤›na iflaret eden
Ankara Ticaret Odas› (ATO)
Baflkan› Sinan Aygün, “Türkiye ekonomisi h›zl› akan bir nehrin tam ortas›nda. Can yele¤i beklemeyelim, hiçbir
ülkenin elinde fazladan bir can yele¤i
yok" diye konufltu. Aygün, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Türkiye'nin dünyada
olan biten ekonomik geliflmeler karfl›s›nda “battaniyenin alt›na girip, f›rt›nan›n geçmesini beklememesi” gerekti¤ini ifade etti.
“Bu d›flsal flok, etkisini birkaç y›l
sürdürebilecek ciddiyettedir. Hiçbir
önlem almadan (Türkiye bunu da atlat›r) diye beklemek, f›rt›naya karfl›
oflay›p, üflemekten öteye geçmez" diyen Aygün, Türkiye'nin "terör" ve "si-
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yaset" a¤›rl›kl› gündemin içinden ç›kamad›¤›n› savundu. Karamsarl›¤›n bütün sektörlere s›çramas› halinde, ekonominin organizmalar›n›n kendi kendini yok etmeye bafllayaca¤›ndan endifle ettiklerini belirten Aygün, flunlar›
kaydetti:
“Dünya ekonomisinde ciddi bir daralma var. Bu daralman›n anlam› krizdir. Türkiye (ben bu krizin d›fl›nday›m, hissetmiyorum) diyemez. Kriz
varken krizi yönetmek çok zor olur.
Koflullar a¤›rlaflmadan bu krizin yönetilebiliyor olmas› gerekir. Krize karfl›
en etkin çözüm, tedavi edici de¤il koruyucu önlemlerdir. Türkiye'nin kendisini krizden koruyacak kriz afl›s›,
hükümetin alaca¤› önlemlerdir. Türkiye ekonomisi h›zl› akan bir nehrin
tam ortas›ndad›r. Can yele¤i beklemeyelim, hiçbir ülkenin elinde fazladan
bir can yele¤i yok. Gemisini kurtaran
kaptand›r.”
Türkiye'nin, siyasi gündemi derhal
b›rak›p, yüzünü ekonomiye çevirmesi
gerekti¤ini vurgulayan Aygün, cari
aç›¤› azaltacak önlemlerin al›nmas›,
bütçenin harfi harfine tutturulmas›,
mali disiplinden asla vazgeçilmemesi,
reel ekonominin yüklerinin azalt›lmas›, faizleri afla¤› çekecek önlemlerin al›nmas› ve piyasalara güven
verilmesi gerekti¤ini belirtti. Bunlar
yap›l›rsa krizin f›rsata çevrilebilece¤ini ifade eden Aygün, “Türkiye kazançl› ç›kar. Aksi durumda
ekonominin flehitlerinin üzerine bayrak örteriz” dedi.

Sivil toplum kurulufllar›
“vize sorununu” masaya yat›rd›
B üyesi ülkelerin Türklere yönelik yürüttü¤ü vize uygulamas›n›n rahats›z edici bir hal
ald›¤› belirtilerek, ortak ak›lla
sürekli gelifltirilebilir nitelikte
ortak bir “Eylem
Plan›” isteniyor.
TOBB, T‹SK,
Türk-‹fl, TESK,
Hak-‹fl, KamuSen, TÜS‹AD,
MÜS‹AD, TÜG‹AD, TUSKON,
Türkiye Barolar
Birli¤i ve
‹KV’den oluflan
12 sivil toplum
kuruluflu bir araya gelerek vize sorununu masaya yat›rd›.
Avrupa Komisyonu taraf›ndan
Türkiye’ye bir vize kolaylaflt›rma
anlaflmas› ve beraberinde de geri
kabul anlaflmas› önerildi¤ini an›m-
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satan TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Vize konusu birden çok
platformda ve fakat birbirine ba¤l›
olarak gündemde tutuluyor.
Ancak, her durumda da vatandafllar›n Ortakl›k
Hukuku’ndan
kaynaklanan
haklar›n›n gere¤i yerine getirilemiyor. ‹fladamlar›m›z ma¤dur
durumdad›r.
Mallar› serbestçe
AB üyesi ülkelerin piyasalar›na
girerken,
ifladamlar›m›z veya çal›flanlar›, ifl
amac›yla seyahat edemiyor. Vize
almak için, zaman al›c› çok say›da
formaliteyi tamamlamas› ve ayr›ca
da ciddi bir masrafa katlanmas›
gerekiyor” diye konufltu.
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Zaman ilerledikçe
arzuakay@ostim.com.tr
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üyük patlaman›n (big
olarak mesle¤e bafllan›lm›fl, bir
bang’in) meydana geldi¤i,
süre sonra usta olunmufl ve asdünya üzerindeki ilk canl›kerlik dönüflü genç cesareti ile kin›n nefes almaya bafllad›¤› andan ras› uygun bir atölye kiralan›p ifle
itibaren “sorun” diye
bafllan›lm›flt›r.
bir kavram ortaya
Veya
ç›kt›.
—Baba mesle¤i ile
‹nsanlar ›s›namailgili bir mühendislik
d›kça, yiyecek bulaalan›ndan mezun
mad›kça, bar›namaolunmufl, bu alan bad›kça, giyinemedikban›n mesle¤ini geliflçe… sorun yaflamaya
tirmek için özellikle
bafllad›lar. ‹htiyaçlar
seçilmifltir. Baba, o¤lu
çeflitlendikçe sorunlar
ifle al›flt›ktan ve atölda çeflitlendi.
yeye yeni bir hava ka‹lkça¤larda Maszand›rd›ktan sonra
Arzu AKAY
low’un ihtiyaçlar hianahtar›n› o¤luna tesOstim Müflteri ‹liflkileri
yerarflisini yakalamak
lim etmifltir.
Koordinatörü
zordu. ‹nsanlar sadeVeya
ce fizyolojik ihtiyaçla—Üniversitenin ilr› ve güvenlik ihtiyaçlar› için mügili mühendislik bölümünden mecadele ediyorlard›. Zaman ilerlezun olan genç, bir süre özel sekdikçe sevgi ihtiyac›, sayg› ihtiyac›
törde çal›fl›p iflin teknik k›sm›n›n
ve kendini gerçeklefltirme ihtiyac› yan›nda iflletme aya¤›n› da ö¤redo¤du. Eminiz ki ilerleyen süreçnip, yeni bir atölyede makinesite bu maddeler yetersiz kalacak.
nin “start” dü¤mesine basm›flt›r.
‹lkça¤larda kabilesi odun bulaYukar›daki örnekler OST‹M’in
mad›¤› için üflüdü¤ünü donarak
ve Türkiye’nin gerçek örnekleri.
ifade eden insanlar, bugün tepEvet, Türkiye’nin giriflimci ruh
kisini ilgili servis zaman›nda taortalamas› Avrupa’n›n iki kat›d›r.
mire gelmedi¤i için ürünü proPeki tek bafl›na bu ruh neden yetesto ederek göstermeye bafllatersiz kal›yor?
d›. ‹flsizsek, açl›ktan ölmek yeriOstim’de tahminimizin ötene yard›m havuzlar›na baflvurusinde ürün imal ediyoruz. Ç›kayoruz, “iflsizli¤e son eylemler›lan bu ürünlerin sat›fl sonras›nri”ne kat›l›yoruz. Bilinçlendik…
da garantörü olabiliyor muyuz?
Bilinç düzeyimiz yükseldikçe ye‹flte as›l konu bu…
ni bir sektör devleflti; H‹ZMET
Sat›fl sonras› müflteri memnuSEKTÖRÜ…
niyeti bugün ürün kalitesi kadar
Yüzlerce firma bir anda bu
önemli bir kavramd›r. Hiçbir gisektörde “yol gösteren” olabilriflimcinin “ben ürünümü satt›m,
mek için yar›fla girdi. Yaklafl›k iki ar›zan›n sebebi kullan›c› hatas›buçuk y›l önce Arçelik, 7 kilogd›r, beni ilgilendirmez” deme
ram kapasiteli çamafl›r makinelelüksü yok. Kullan›c› hatas› dahi
rini müflteriye sundu. Aradan çok olsa müflteri bizden makinesinin
fazla süre geçmeden di¤er beyaz
tekrar çal›flt›r›lmas›n› bekliyor.
eflya markalar› da kilogram kapaBugün Bosch, Baymak, vb.
sitelerini art›rd›lar; fakat Arçelik
iflletmeler, sat›fl sonras› müflteri
fikrin sahibi oldu¤u için ç›k›fl afla- memnuniyetini sa¤lamak için
mas›nda memnuniyeti sa¤layan
“ar›za giderim ekipleri” istihfirma oldu. Esasen memnuniyet
dam ediyorlar. Böyle bir ekibe
oran›n› art›rmak kendimize bensahip olmak için mutlaka büyük
zeyenlerle k›yasa girmemeye
iflletme olmak gerekiyor mu?
ba¤l›. Potansiyel müflteri ne istiHay›r.
yorsa onu sa¤lamak yerine, müfl‹fl makinesi parças› üreten ve
teri henüz istemeden yeni faydabünyesinde on kifli çal›flt›ran bir
lar bulmak önemli. Pastel renkiflletmeci, çal›flanlar›ndan birini
lerde battaniye almak isteyen
sat›fl sonras› müflteri memnunimüflteriye, hem pastel renkli,
yeti için görevlendirebilir. Bu
hem de yazlar› serinleten k›fllar›
ekstra bir yük olarak görülme›s›tan klima özellikli battaniyeler
melidir. Çünkü çok de¤il alt› ay
üretebilmeliyiz örne¤in. Bunun
içinde, sa¤lanan her memnuniiçin Avrupa ülkelerinin iki kat›
yetin bize art› de¤er olarak
oran›nda giriflimci ruha sahibiz.
döndü¤ünü görebiliriz.
Yap›lan bir araflt›rmada Avrupa
Konumuzun bafl›nda ihtiyaçtoplumunun %40’›n›n kendi iflini
lar›n her geçen gün çeflitlendikurma fikrini tafl›d›¤›, %60’›n›n
¤inden söz etmifltik. Bugün
ise maafll› çal›flmaktan yana oldu- gördüklerimize vak›f›z, acaba
¤u sonucuna ulafl›lm›fl. Ülkemiz2200 y›l›nda memnuniyet platde ise giriflimci olmak isteyenler
formlar› hangi düzeyde olacak?
toplumun %80’ini kaps›yor. BuA markal› firman›n üretti¤i pinun örne¤ini çok uza¤a gitmerinç paketinin içinden üç kez
den OST‹M’i gözlemleyerek götafl ç›kt›¤› için, uydu üzerinden
rebiliriz. Atölyelerin yan yana digelen tüketici tepkileri sentezlezildi¤i herhangi bir OST‹M sokanip, firma ekonomisi daha kötü
¤›na girelim, ortaya ç›kacak hari- olan bir gezegene ›fl›nlan›r…
ta aynen flu flekildedir;
Belki.
—‹lkö¤retimden sonra ç›rak
Olmaz demeyin…

İhracatçılardan
ürkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin
(T‹M) “Geniflletilmifl Sektörler
Kurulu” toplant›s›na kat›larak yaflad›klar› sorun ve s›k›nt›lar› dile getiren ihracatç›lar, çözüm önerilerini 22 bafll›k alt›nda toplad›.
Devlet Bakan› Baflbakan
Yard›mc›s› Naz›m Ekren ile
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen'le yapt›klar› toplant›da
ihracatç›lar›n dile getirdi¤i talepler flunlar:
n Maliye, Sanayi, Ulaflt›rma, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›klar› ile Gümrük Müsteflarl›¤› ve DTM aras›nda koordinasyonlu bir çal›flma yürütülmesi.
n Eximbank’›n güçlendirilmesi amac›yla kar›n›n sermayesine eklenmesi.
n Serbest Bölgelerde uygulamaya
geçirilen yanl›fl kararlar›n geri al›nmas› ve bölgelere yat›r›m›n önünün aç›lmas›.
n Teflvik uygulamas› kararlar›n›n
gözden geçirilmesi, sektörel teflviklere
a¤›rl›k verilmesi.
n Merkez Bankas›’n›n faizleri indirmesi.
n De¤erli YTL politikas›ndan vazgeçilmesi.
n ‹stihdam üzerindeki yüklerin
azalt›lmas›.
n Mahsup edilmeyen ihracatç› alacaklar›n›n ihracatç›ya nakit ödenmesi.
n At›l durumdaki ifl gücünün üretime kat›labilmesi için asgari ücret uygulamas›n›n gözden geçirilmesi.
n Bankac›l›k düzenlemelerinin
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gözden geçirilerek, üretim ve ihracatlar›na devam eden firmalar›n kriz dönemlerinden kalma olumsuz
sicilden kaynaklanan ma¤duriyetlerinin giderilmesi.
n Ar Ge desteklerinin kapsam›n›n geniflletilmesi.
n Tar›m sektörü iflçileri için,
uygulanabilir sosyal güvenlik
düzenlemeleri yap›lmas›.
n Yafl meyve sebze baflta olmak üzere, g›da ürünleri ihracat›nda denetimlerin üretim
aflamas›nda yap›lmas›; gecikmelere neden olan yüklemeden sonraki analizlere son verilmesi.
n Gümrüklerdeki fazla mesai ücretlerinin afla¤› çekilmesi.
n Liman maliyetlerinin dünya ortalamalar›na çekilmesi.
n Kambiyo mevzuat›n›n, alt›n hesab›na transfere olanak verecek
flekilde de¤ifltirilmesi.
n Kay›t d›fl› üretime karfl› daha radikal önlemler al›nmas›.
n F›nd›k üretim ve ihracat›na iliflkin yeni bir politika belirlenmesi.
n G›da sektöründe fleker ve zeytinya¤› baflta olmak üzere dahilde iflleme
rejimi kapsam›nda ürün ithalat›n›n
kapsam›n›n geniflletilmesi.
n Rekabet gücünü k›r›c› boyutlara
varan enerji maliyetlerinin düflürülmesi için radikal ad›mlar at›lmas›.
n Organize tar›m yat›r›mlar› için
arazi tahsis edilmesi.
n Çeflitli kurumlar nezdindeki sevk›yat bafl›na izin ve tescil formalitelerinin kald›r›lmas› veya basitlefltirilmesi.

Baflkan Ery›lmaz’dan
yerli ürün ça¤r›s›
ankaya Belediye Baflkan› Muzaffer Ery›lmaz, ekonomik sorunlar›n yerli ürün kullan›larak afl›labilece¤ini ifade ederek, yerli ürün kullan›lmas›nda belediyelere güç birli¤i
ça¤r›s›nda bulundu.
‹ç Anadolu Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i Federasyonu (‹ÇAS‹FED)
Genel Baflkan› Mehmet Akyürek ve
yönetim kurulu üyeleri Çankaya Belediye Baflkan› Ery›lmaz’› makam›nda
ziyaret etti. ‹ÇAS‹FED Baflkan› Akyürek, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin
(KOB‹) büyük zorluklar içerisinde oldu¤unu belirtirken, zorluklar›n dayan›flma ile afl›labilece¤ini ifade etti. Akyürek, “Türkiye’de üretilen mal› kullan›n›z” parolas› ile yola ç›kt›klar›n›n alt›n› çizdi.
Çankaya Belediye Baflkan› Ery›lmaz
ise, Türkiye’nin ve sanayinin büyük
zorluk içinde oldu¤unu kaydederken,
Türkiye’nin sorunlar›na kapsaml› çözümler üretilmedi¤inin de alt›n› çizdi.
Var olan ekonomik zorluklar›n, ancak
yerli ürün kullan›lmas› ile afl›labilece¤ini belirten Ery›lmaz, geliflmifl ülke

Ç

Muzaffer
Ery›lmaz

olman›n en önemli unsurunun da kendi kendine yeterlilik oldu¤unu söyledi.
Ery›lmaz, yerli ürün kullan›m› hakk›nda hassas olduklar›n› dile getirirken,
yerli ürün kullan›m›nda tüm
belediyelere güç birli¤i ça¤r›s›nda
bulundu.
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T‹KA, d›flar›ya aç›lan giriflimciye destek olacak
D

›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K) ile T.C. Baflbakanl›k
Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA) aras›nda Türkiye’nin ticari ve ekonomik iliflkilerinin gelifltirilmesi, Türk
ifl âleminin yeni pazarlara giriflinin kolaylaflt›r›lmas›, Türk özel sektörünün hâlihaz›rda faaliyette bulundu¤u pazarlarda etkinli¤inin artt›r›lmas› için kendi görev
alan›na giren ülkelerde
meydana gelen geliflmeler do¤rultusunda, uluslararas› iliflkilerin yo¤unlaflt›r›lmas›na ortak
katk›da bulunmak ve
yak›n iflbirli¤i yapmak
amac›yla bir ‹flbirli¤i ve
Teknik Yard›m Protokolü imzaland›.
Devlet Bakan› M. Said Yaz›c›o¤lu’nun da kat›ld›¤› törende, DE‹K –
T‹KA ‹flbirli¤i Protokolü TOBB ve DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve
T‹KA Baflkan› Musa Kulakl›kaya taraf›ndan imzaland›.
DE‹K ve T‹KA küreselleflme sürecinde ortaya ç›kan ihtiyaçlara yan›t
vermek üzere kurulmufltur. Neredeyse yar›m as›r süren so¤uk savafl›n so-

na ermesiyle birlikte ekonomik, siyasi ve kültürel alanda yeni gerçeklerle
karfl› karfl›ya kald›k. ‹tiraf etmek gerekir ki, so¤uk savafl›n sona ermesiyle ortaya ç›kan tabloya biz de pek

muz birikim ve stratejik kabiliyet ile
Türkiye’nin küreselleflme sürecinde
kazananlar taraf›na geçebilmesi için
güç birli¤ine gidiyoruz. DE‹K ile T‹KA aras›nda imzalayaca¤›m›z proto-

çok ülke gibi haz›rl›ks›z yakalanm›flt›k. Ne yaz›k ki Türkiye olarak özellikle Türk Cumhuriyetleri’nin ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›¤› ilk y›llar›n coflkusunu yeterince sürdüremedik, iyi
niyetlerimizi somut projelerle destekleyemedik. fiimdi ise geçmiflten
edindi¤imiz tecrübe, sahip oldu¤u-

kol bunun önemli bir ad›m›n› oluflturacak. Devlet Bakan› M. Sait Yaz›c›o¤lu, Türkiye'nin yabanc› ülkeler ve
uluslararas› topluluklarla olan ekonomik, ticari, s›nai ve mali iliflkilerini
izlemek, bu iliflkilerin kurulmas›na,
gelifltirilmesine yard›mc› olmak amac›yla kurulan DE‹K ve T‹KA aras›nda

KOB‹’lerin Penceresinden Manzara

‹çeriden bak›fl...
lik duygusunu, do¤umun sanlk yay›nland›¤›nda Mehmet
c›s›n› ya da do¤um sonras›
Ayd›n’›n “‹çe Kritik Bak›fl”
anne ile bebe¤i arakitab›n› okumufls›ndaki o muhteflem
tum. Geçenlerde
iliflkiyi yaflam›yoruz.
“Çin’e içeriden baPeki, aile iliflkimize
k›fl” kitab›n› okuiçeriden bakamayadum, peflinden
cak m›y›z? Anne ile
Alev Alatl›’n›n
bebe¤i aras›ndaki
“‹çerden M›r›ldaniliflki biyolojik ve
malar” makalesini
çok cinsiyete özgü
okudum. Bu okuoldu¤u için içeriden
du¤um eserlerin tamam›nda fikir ve
Abdullah Çörtü bak›fla biraz daha
toplumsal bir örnek
felsefe yo¤unlu¤u
acortu@hotmail.com
vermek aç›klay›c›
dikkat çekiciydi.
olacakt›r.
Çünkü eserlerin taGeçti¤imiz ay silahl› kuvvetmam› ya içeri bak›yordu ya
lerimiz s›n›r d›fl›na bir operasda içeriden bak›yordu. “‹çeriyon gerçeklefltirdi.
den bak›fl›n a¤›rl›¤› bir baflka
Orada zor flartlar alt›nda
oluyor” diye düflünmeye baflyüce idealler için mücadele
lad›m. ‹nsan basit de olsa bir
veren kahraman Mehmetçi¤ikonuya önem atfetmeye baflmizin yaflad›klar›n› anlayabillad›¤›nda her konuyu çözen
mek için içeriden nas›l bakabir maymuncu¤a sahip oluvebiliriz?
riyor.
Her ne kadar içeriden bakEmpati ve objektivizm gibi
yaklafl›mlar da olaylar› yorum- man›n ön flart› daha önce içeride yaflamak gibi görünse de
lamada ve politikalar üretmeasl›nda içerideki idealleri payde kuvvetli anahtarlard›r. Bu
laflmak içeriden bakmay› daha
kavramlar içeriden bak›fla göetkin sa¤layacakt›r. Yani anre tarafs›z görünseler de olaynesine de¤er veren bir kifli
lara d›flar›dan bakmaktad›r.
anneli¤e içeriden bakabilir,
Öncelikle bireysel olarak
kars›n›n duygular›n› paylaflabiiçeriden bak›fl› de¤erlendirelim: Mesela biz erkekler anne- len ve çocuklar›na karfl› müfl-

‹

fik bir baba eflinin annelik
duygusuna içeriden bakabilecektir. Ya da ordusunun mücadelesinin kutsall›¤›n› idrak
eden bir vatandafl Mehmetçi¤e içeriden bakabilecek, sevinçte ve üzüntüde ortak duygu frekans›n› yakalayacakt›r.
Peki, ifl hayat›m›zda içeriden bak›fl› nas›l de¤erlendirmeliyiz?
Yönetici iflçisiyle iliflkisinde
içeriden bakabiliyorsa personel iflletmeyi daha çok sahiplenecek, iflletmenin verimi artacakt›r. Sat›fl yapan personel
müflteriye içeriden bakabiliyorsa iflletmenin sat›fllar› artacak, müflteri iliflkileri daha baflar›l› flekilde yönetilecektir.
Son olarak kamunun iflletmelerle ilgili düzenlemelerinde
içeriden bak›fl›n ne kadar hayati oldu¤unu belirtmek istiyorum. Kobi’lerimizin problemlerini, gündemlerini bilmeden masa bafl›nda yap›lan
düzenlemeler çözüm odakl›
olamaz. Mesela özellikle çok
say›da iflçi çal›flt›ran ifllemelerimizin üzerinde ciddi
oranda istihdam yükü bulunmaktad›r. Bu arada s›ras› gelmiflken yetkililerimiz, 2008
y›l› içinde iflverenin üzerindeki
prim yükünün %5 indirilece¤ini taahhüt etmifllerdi.
‹çerisi bu düzenlemeyi bekliyor.

gerçeklefltirilecek iflbirli¤inin sa¤layaca¤› faydalara iliflkin olarak da
flunlar› kaydetti:
“Türkiye'nin d›fl ticaret a¤›n›n geniflletilmesi ve hizmet sektörlerinin
yurt d›fl›na aç›lmas› gibi ifl
dünyas›na yeni pazar imkanlar› tan›yacak hedeflere yönelmesine katk› sa¤layacak.
Bu iflbirli¤i ayn› zamanda
Türkiye ile kalk›nmakta olan
ülkeler aras›nda sektörel temelde ifl imkânlar›n› araflt›rarak mevcut imkânlar›n harekete geçirilmesine ve ifl f›rsatlar›n›n de¤erlendirilmesine,
Türk ekonomisinin dünya
ekonomisiyle bütünleflmesine yard›mc› olacakt›r.”
T‹KA Baflkan› Musa Kulakl›kaya da kurumun, Türk dilinin konufluldu¤u ülkelerle
komflu ve kalk›nmakta olan
ülkeleri desteklemek amac›yla kurulmufl bir teknik yard›m örgütü oldu¤unu söyledi. T‹KA'n›n meslek örgütleri, sivil
toplum örgütleri ve uluslararas› yard›m örgütleriyle yak›n iflbirli¤i içinde
çal›flarak ortak projeler üretti¤ini
kaydeden Kulakl›kaya, Türk giriflimcilerinin ifl yapt›klar› ülkelerde de çeflitli projelerle giriflimcilere destek
verdiklerini kaydetti.

Sanayinin girdi
ithalat›na kolayl›k
›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, sanayide kullan›lan girdilerin ithalat›nda, “CE”
uygunluk denetimleri kapsam›nda
aranan koflullar› yeniden düzenleyerek,
sanayici lehine bürokrasiyi azaltt›.
D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n “CE” iflareti
tafl›mas› gereken baz› ürünlerin ithalat
denetimlerine iliflkin tebli¤de yapt›¤› de¤ifliklikler, Resmi Gazete’de yay›mland›.
Buna göre, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde kulland›klar› girdileri ithal etmeleri s›ras›nda, “CE” iflareti denetimleri kapsam›nda “uygunluk yaz›s›”
aranmamas› için Sanayi Sicil Belgesi’nin
verilmesi yeterli olacak.

D

OSBÜK üyesi OSB’ler çevre
ödülü için yar›flacak

Ç

evre ve Orman Bakanl›¤›; çevrenin korunmas›, iyilefltirilmesi, temizlenmesi,
her türlü çevre kirlili¤in önlenmesi ve
çevre bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› için çal›flan, çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet
gösteren, at›ksu ar›tma tesislerini tamamlayarak faaliyete geçirmifl ve düzenli at›k depolama tesisleri ile bertaraf tedbirlerini alm›fl En
Çevreci OSB’ ye ödül verecem, Bakanl›kça
yay›nlanan “En Çevreci OSB Seçilme Projesi
Usül ve Esaslar›” na uygun olarak oluflturulacak bir komisyon taraf›ndan de¤erlendirilecekler. ‹lgilenen OSB yönetimlerinin “OSB
ÇEVRE ÖDÜLLER‹ DE⁄ERLEND‹RME FORMU” nu doldurularak ekleri ile birlikte en
geç 11 Nisan 2008 tarihine kadar OSBÜK’ e
e-mail (yasemen@osbuk.org) veya faks (0312
4192700) yolu ile gönderilmesi istendi.
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Sanayicilerden “acil önlem” ça¤r›s›
ükümet, küresel finans
krizinden Türkiye ekonomisinin etkilenmedi¤i yönünde mesajlar vermeye devam ederken, sanayicilerden ekonomide bozulmaya yüz tutan dengeler nedeniyle “acil önlem” ça¤r›s›
geldi.
TOBB Sanayi Odalar› Konsey toplant›s› ortak bildirisinde, sanayicinin bir "darbo¤azda" oldu¤u ifade edilerek, “Sanayimizin
rekabet gücünün
yükseltilmesine
yönelik çok acil
tedbirlere ihtiyaç
var” uyar›s› yap›ld›.
Uygulanan kur
ve faiz vurgulanan bildiride, büyüme ve sanayide
kapasite kullan›m›na iliflkin verdi¤i vurguland›.
TOBB Sanayi
Odalar› Konseyi,
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, TOBB Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kon-

H

TOBB Sanayi Odalar› Konsey toplant›s› ortak bildirisinde, “Sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik çok acil tedbirlere ihtiyaç
var” uyar›s› yap›ld›.
sey Baflkan› Tan›l Küçük ve
Konsey üyesi Sanayi odas›
baflkanlar› ve konsey üyelerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Toplant› sonunda ortak
bir bildiri yay›mlanarak, ekonomideki sorunlara iflaret

edildi ve gerekli önlemlerin
zaman yitirilmeden al›nmas›
istendi.
TOBB Sanayi Odalar› Kon-

seyi toplant›s›ndan ç›kan ortak bildiride flöyle denildi:
“ n Sanayimizin rekabet
gücünün yükseltilmesine yönelik çok acil tedbirlere ihtiyaç vard›r. Uygulanan kur ve
faiz politikas› ile artan ithalat karfl›s›nda iç piyasada yaflanan
darbo¤az giderek
büyümektedir. Büyüme ve sanayide
kapasite kullan›m
oranlar›ndaki sinyaller ciddi olarak
izlenmeli ve gereken tedbirler vakit
geçirilmeden al›nmal›d›r. ‹stihdam
rakamlar›ndaki
son veriler ve piyasalardaki durum
iflsizli¤in artaca¤›na dair ciddi sinyaller vermektedir.
n Üretim ve istihdam yaratman›n Türkiye için öne-

Gerçek iflsiz
say›s› 4,4 milyon
Kas›m 2007
döneminde,
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre
ifl aramay›p
çal›flmaya
haz›r olanlar
184 bin kifli
azald›¤›ndan,
gerçek iflsiz
say›s› da geriledi.

ürkiye ‹statistik Kurumu yapt›¤› araflt›rma ile iflsiz say›s›n›n 4 milyon 429 bin kifli oldu¤unu belirledi. Yap›lan hesaplamaya göre; Ekim, Kas›m, Aral›k aylar›n› kapsayan Kas›m 2007 döneminde gerçek iflsiz say›s› 4 milyon
429 bin, gerçek iflsizlik oran› da
yüzde 17,5 oldu.
TÜ‹K, aralar›nda ifl bulma umudu olmayanlar›n da yer ald›¤› iflsizlik oran›na ifl aramay›p, çal›flmaya
haz›r olanlar ile mevsimlik çal›flanlar› dahil etmeksizin iflsizlik oran›n› belirliyor. Bu hesapla TÜ‹K, Kas›m döneminde iflsizlik oran›n›
yüzde 10,1, iflsiz say›s›n› da 2 milyon 350 bin olarak aç›klad›.
An›lan iki grup dahil edilerek
yap›lan hesap ise gerçek iflsizli¤in,
resmi say›n›n iki kat›na yaklaflt›¤›-

T

n› gösterdi.
Buna göre; ifl aramay›p çal›flmaya haz›r olan 1 milyon 670 bin kifli
ile mevsimlik çal›flan 409 bin kifli
eklenerek hesaplanan gerçek iflsiz
say›s› Kas›m 2007 döneminde 4
milyon 429 bin oldu. Gerçek iflsizlik oran› da yüzde 17,5 olarak gerçekleflti. Kas›m 2007 döneminde,
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre ifl aramay›p çal›flmaya haz›r
olanlar 184 bin kifli azald›¤›ndan,
gerçek iflsiz say›s› da geriledi.
An›lan dönemde gerçek iflsiz say›s› 34 bin azald›. Gerçek iflsizlik
oran› ise 0,1 puan artt›.
‹fl aramay›p çal›flmaya haz›r
olanlar›n azalmas›na karfl›l›k, bu
grup içinde yer alan ifl bulma umudu olmayanlar›n say›s›n›n 30 bin
kifli artmas› dikkat çekti.

minin unutulmamas› ve bu
de¤erlerin ülkenin en önemli
gündemi olmas› yönünde ortak bir irade oluflturulmas›
flartt›r.
n Zorunlu istihdam konusunda y›llard›r yaflanan s›k›nt›lar bir an önce çözülmeli bu zorunluluk tamamen
kald›r›lmal›d›r. Çal›flt›rd›¤›
iflçi say›s›na göre ek istihdam
sa¤lanmas› zorunlulu¤u, kay›t d›fl› iflçi çal›flt›rmay› teflvik
etmektedir.
n Haks›z rekabetin yarat›lmamas› için do¤ru bir teflvik politikas›na ihtiyaç vard›r. Üreticilerimizin yurt d›fl›na gitmesini önleyecek, sektörel ve proje bazl› do¤ru
teflvikler, do¤ru bölgelerde
uygulamaya konulmal›d›r.
n Üretime yönelik serbest
bölgelerin hiçbir özelli¤i kalmam›fl, aksine serbest bölgelerde üretim daha pahal› ve
zor bir duruma gelmifltir.
Serbest bölgelerde üretim ve
ticareti zorlaflt›r›c› uygulamalar›n ortadan kald›r›lmas›
ve uygulamalar›n günün
flartlar›na uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

n Ekonomik istikrar için
hayati önemdeki mali disiplinin korunmas›n› tehdit edecek ve denetim d›fl› harcamalara ve bütçe d›fl› fonlar›n
kurulmas›na yol açacak düzenlemelerden kaç›n›lmal›d›r.
n ‹stihdam maliyetlerindeki iflveren üzerindeki yüklerin indirilmesine yönelik
çal›flmalar için bir yol haritas› belirlenmeli ve öncelikle
SSK primindeki geç kalm›fl
befl puanl›k indirim uygulamas› en k›sa zamanda gerçeklefltirilmelidir.
n Sanayinin ihtiyac› olan
ara eleman ve kalifiye ifl gücü için mesleki e¤itimin teflvik edilmesi gerekmektedir.
n Düflük kur politikas› ile
ithalat›m›z giderek artmakta
ihracatta karl›l›k ve verimlilik düflmektedir. Artan ithalat›m›za karfl›n sektörlerimizin rekabet güçlerini yeniden
gözden geçirmek zorunlulu¤u do¤mufltur. Özellikle istihdam› yüksek olan sektörlerimizin rekabet güçlerinin
yeniden düzenlenmesi için
çal›flma bafllat›lmal›d›r.”
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2008 için
‘k›r›lgan’
yorumlar

Doç. Dr.
Abdüllatif fiener

“Tam ba¤›ms›zl›k
ancak ekonomik
özgürlükle olur”
SP Genel Sekreteri Dr. Masum Türker, Türkiye’nin tam
ba¤›ms›zl›¤›n›n ancak ekonomik özgürlü¤ün sa¤lanmas›yla
elde edilebilece¤ini söyledi.
DSP Genel Sekreteri Dr. Masum
Türker,
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme
Derne¤i taraf›ndan
Bat›kent
Toplum
Merkezi’nde düzenlenen
Siyaset ve
Liderlik
Akademisi
etkinli¤inde,' Ekonomik Sistemler ve ‹deolojiler' bafll›kl› bir konuflma yapt›.
Türker konuflmas›nda, Türkiye,
"Bofl sloganlar tekrarlamaktan vazgeçilmelidir’ dedi. Türker, gençlerin, var olan ekonomik- siyasal durumu ve uluslararas› dengeleri iyi
de¤erlendirmesi ve devrimci dönüflüme katk› vermesi gerekti¤ini
vurgulad›.
Dünyan›n yak›n gelecekte global enflasyon ve global durgunluk
tehlikeleriyle karfl› karfl›ya bulundu¤unu kaydeden Türker, AKP iktidar›n›n politikalar›n›n yanl›fl oldu¤unu iddia etti. Olas› bir kriz
an›nda en a¤›r faturan›n Türkiye’ye ç›kaca¤›n› söyleyen Türker,
“Mevcut Hükümet bozuk bir
düzen kurmufltur, bu bozuk
düzeni de¤ifltirmek için el ele vermeli, yeni aray›fllar gelifltirmeli ve
alternatif yap›lar infla etmeliyiz”
dedi.

D

Masum Türker
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fiener: Ekonomi yabanc›lafl›yor
E
ski Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s›, ekonomide k›r›lma
görülmemesinin nedeninin iyileflmelerden de¤il, h›zl› yabanc›laflmalardan kaynakland›¤›n› söyledi.
fiener, Ankara Ticaret Odas›
(ATO), Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler Serbest Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler Vakf› (TOSYÖV)
ve Ostim Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (OS‹AD) iflbirli¤iyle düzenlenen
“2008’de Türkiye Ekonomisinden
Beklentiler” konulu toplant›ya kat›ld›.
fiener toplant›da yapt›¤› konuflmada, 45 trilyon dolar olan dünya milli
gelirinden en büyük pay› 12.5 trilyon
dolarla Amerika’n›n ald›¤›n› belirterek, büyük ciroya sahip ülkelerin
dünyaya yön verdi¤ini vurgulad›. ‹slam Konferans› Teflkilat› üyesi 57 ülkenin dünya milli gelirinden ald›¤›
pay›n sadece 2,7 trilyon dolar oldu¤unu dile getiren fiener, “Cirosu büyük olan ülkeler getirir burnunuzun
dibine ordular› diker, ama siz bir t›r
mal› 2 ülke öteye götüremezsiniz”
dedi.
fiener, 10 trilyon dolarl›k toplam
dünya ihracat› içerisinde ‹slam Konferans› Teflkilat› üyesi 57 ülkenin toplam pay›n›n 770 milyar dolar oldu¤unu, söz konusu pay›n 200 milyar
dolarl›k k›sm›n›n da Türkiye ve Malezya taraf›ndan yap›ld›¤›n› kaydetti.
fiener, dünya rakamlar› içerisinde
söz konusu paylar›n “zekât de¤il, fitre oran›” kadar oldu¤unu söyledi.
Türkiye’nin küresel rekabet gücünde
k›r›lganl›klar yafland›¤›n› dile getiren
fiener, Türkiye’nin küresel rekabet
gücünü art›rarak devam ettirmesi
gerekti¤ini vurgulad›.
Amerika’da yaflanan mortgage
dalgalanmalar›n›n birçok Avrupa ülkesiyle Türkiye’yi de etkisi alt›na ald›¤›n› söyleyen fiener, “Türkiye bu
dalgalanmalardan fazla etkilenmez”
diyenlerin konuyu yeterince göremediklerini savundu. Türkiye’deki büyüme h›z›n›n beklenenin alt›nda geliflti¤ini belirten fiener, flöyle dedi:
“Büyümenin yüzde 4’lerde olmas›
bir olumsuzluk yarat›yor. Bunun yan› s›ra kur deste¤i verilmesine karfl›n
enflasyon oran› da yüzde 8-9’lar›n
alt›na düflmüyor. Yoksul vatandafl›n
yaflad›¤› enflasyon aç›klanan rakam›n çok üstünde. Ayr›ca son birkaç
ayd›r iflsizlik rakamlar› da artma
trendine girdi. ‹flsizlik konusu tehlike
sinyalleri veriyor. ‹hracat art›yor deniliyor ama ihraç ürün içerisindeki
ithal pay› da art›yor.”
“Ben Türkiye’nin
Felaket Tellal›y›m”
ATO Baflkan› Sinan Aygün de konuflmas›nda, 2007 ekonomik genel
sonuçlar›n›n gündeme getirildi¤i gibi
olmad›¤›n›, bunun rakamlara bak›larak görülebilece¤ini söyledi. Aygün,
“Felaket tellal› gelen felaketi önceden haber verir. ‘Biz Türkiye iyiye
gitmiyor’ dedi¤imiz zaman felaket
tellal› olarak an›l›yoruz. E¤er bu yak›flt›rma Türkiye’nin gelece¤i içinse
ben bu yak›flt›rmay› kabul ediyorum.
Biz uyar› görevi yap›yoruz” diye ko-

nufltu.
Türkiye’nin yüksek faiz ve düflük
kur yüzünden y›llard›r s›cak para
cenneti haline geldi¤ini kaydeden
Aygün, 2007’de y›ll›k ortalama yüzde 8.8 oran›ndaki faize karfl›n Türkiye’nin yüzde 18’in üzerinde faizle
borçland›¤›n›, döviz kurunun ise
yüzde 16.7 oran›nda azald›¤›n› söyledi. Türkiye’nin büyüme rakam› aç›s›ndan inifl trendine girdi¤ini kaydeden Aygün, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Enflasyon hedeflemesi yüzde
100 flaflt› ve tutmuyor. ‹flsizlik rakam›
art›fl›n› sürdürüyor. ‘Cari aç›k karfl›land›¤› sürece sorun de¤il’ deniliyor,
peki karfl›lanmazsa ne olacak? Ülker
Goddiva’y› al›nca, manfletler bayram
etti. Migros sat›l›nca neden a¤lam›yoruz? Yabanc› sermaye geldi diye
seviniyoruz, ülkeye yabanc› sermaye
gelmedi ki zaten o sermaye var burada, duruyor. Haz›r flirketlerimiz gidiyor bizim, bu neden anlafl›lm›yor?
Bir tane örne¤ini verebilir misiniz
bana, yabanc› sermaye geldi, arsay›
ald›, binay› dikti ve yat›r›m yapt› diye. Böyle bir örnek yok ki.”
“Sözler söylemde kal›yor”
TOSYÖV Baflkan› Hilmi Develi de
iflveren üzerindeki SSK pay›n›n yüzde 5’e indirilmesinin 2009’a ertelenmesini elefltirerek, “Kar pay› giderek
düflüyor. Reel sektörün ve KOB‹’lerin
yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için en
önemli konu verilen sözlerin tutulmas›d›r” dedi.
2007’nin reformlar aç›s›ndan kay›p bir y›l oldu¤unu kaydeden Develi, yüksek olarak ilan edilen ihracat
rakamlar›n› elefltirerek, “‹hracat rakamlar› 106 milyar dolar deniliyor.
‹yi ama bu rakam içerisinde katma
de¤eri yüksek olan ürün miktar› nedir? Gittikçe ithalata dayal› bir yap›
oluflmaya bafll›yor. Bu hormonlu büyümenin göstergesidir” diye konufltu. KOB‹’lerin ayakta kalabilmesinin
flart›n›n Ar-Ge oldu¤unu kaydeden
Develi, bunun için gerekli yasan›n
oluflturulmad›¤›n› dile getirdi.
“Leasingde yüzde
18 KDV büyük darbe oldu”
OS‹AD Baflkan› Nihat Güçlü ise
konuflmas›nda, leasing sektöründe
KDV oran›n›n yüzde 18’e ç›kar›lmas›n›n sektör için büyük darbe oldu¤unu söyleyerek, OST‹M’deki ifl potansiyelinin yüzde 50 düfltü¤ünü söyledi. Sektörün ekonomi alan›ndaki en
küçük dalgalanmalar› dahi hissetti¤i-

Sinan Aygün

Hilmi Develi

Nihat Güçlü

ni belirten Güçlü, toplum olarak sa¤duyulu olunmas› gereken bir döneme girildi¤ini söyledi. Güçlü, “Çat›flma için harcanan zaman›n ülke kalk›nmas› için kullan›lmas› bir zorunluluk haline geldi” dedi.
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Panelde 2008 için öngörüler sergilendi

“Kalk›nman›n anahtar› iflleyen kurumlar yaratmak”

“

nadolu’da çeflitli toplant›lara kat›l›yorum. Mikro ekonomik olaylar› ve
siyasi iktidar›n yapmas› gereken düzenlemeleri tart›fl›yoruz. Tart›flmalarda edindi¤im izlenim flu; kendi iç düzenimize kendi iflimize bakm›yoruz. Hep birilerini suçluyoruz. Oysa birilerini suçlamak için iflaret parma¤›m›z› öne uzatt›¤›m›zda, üç parma¤›m›z kendimize dönüktür, kendimizi iflaret eder.
Bunu unutmayal›m. Ve yukar› dönük olan baflparmak da
kendinizi en büyük zannetmeyin diyen bir felsefeyi ifade eder.
Türkiye bugün hangi dönüflümün içinde? Küresel
düzlemde ‘eklemlenmeler
süreci iflliyor, o k›r›lma noktas›ndan geçiyoruz’ denildi.
O süreç ifl yaflam›na somut
olarak nas›l yans›yor, onu
ifade etmek istiyorum. Sonra
da etkin bir mekanizmay›
oluflturman›n flartlar› nelerdir? Yani bundan ç›k›fl›n mekanizmalar› nas›l kurulur?
Birincisine yan›t›m flu;
NOBEL’e aday olan bir araflt›rmac›m›z›n, araflt›rmas›
var. Üç soru soruyor. Diyor
ki, acaba son yirmi y›lda ekonomide baflar› göstermifl ülkelerin elde etti¤i baflar›n›n
alt›nda o ülkenin yeralt› yer
üstü zenginlikleri mi vard›r?
Madenleri, alt›nlar›, petrolleri mi vard›r? Yoksa o ülkelerde uygulanan makro ekonomik politikalar m› bu baflar›y› yaratm›flt›r? Ya da bunun
d›fl›nda bir fley midir?
Ç›kan sonuç flu: Yeralt› yer
üstü varl›klar› ile bir ülke
zengin olabilseydi, alt›n ça¤›nda ‹spanya’n›n dünyan›n
en zengin ülkesi olmas› gerekirdi. Suudi Arabistan dünyan›n en refah ülkesi olmas›
gerekirdi, Sibirya dünyan›n
en zengin bölgesi olurdu. Bu
örnekleri art›rabiliriz. Tam
tersine ‘Hollanda Sendromu’
diye bir kavram vard›r, ne
zaman Hollanda petrol gelirine kavufltu, kolay paraya
kavufltu Hollanda da hem
toplam verimlilik hem de kiflisel verimlilik düfltü.
Türkiye’de dünya do¤al
mermer varl›¤›n›n yüzde
33’üne sahip, bor da öyle;
ancak mermerciler, do¤altaflc›lar bir araya gelemiyor; ortak politika uygulayam›yorlar, dünya fiyat ortalamas›n›n alt›nda bir fiyatla, 180
dolar›n alt›nda sat›yoruz do¤al tafl›. Demek ki, kayna¤›n
bollu¤u refah› art›rman›n bir
ölçüsü de¤il. Bunu ampirik
araflt›rmalar›n hiçbiri kan›t-

A

“2008’de Türkiye Ekonomisinden Beklentiler” konulu toplant›n›n devam›nda bir de panel düzenlendi. TOSYÖV Baflkan Yard›mc›s› ve Eski Bakanlardan A. Kurtcebe Alptemoçin’in yönetti¤i oturuma ‹MKB Eski Baflkan› Osman Birsen, Dünya Gazetesi Yazar› Rüfltü Bozkurt, Merkez Bankas› Araflt›rma ve Para Politikalar› Genel Müdür Yard›mc›s› Gülbin fiahin, DPT Ekonomik Modeller ve Stratejik Araflt›rma Genel Müdürü Ahmet Çelenko¤lu panelist olarak kat›ld›lar.

Rüfltü Bozkurt

Rüfltü Bozkurt:
Herkes birilerini
suçluyor...

lam›yor.
‹kincisi, makroekonomik
politikalar›n tutarl›l›¤› m›?
Hay›r, o da de¤il, çünkü dünyan›n en iyi makro ekonomik
politikalar›n› diktatörlükle
yönetilen ülkeler yap›yor.
Ça¤›r›yorlar uzmanlar›, o uzmanlara yazd›r›yorlar, alt›n›
imzalat›p yürürlülü¤e koyuyorlar. Diktatör ülkelerde de
sürdürülebilir bir kalk›nma
gözükmüyor. Peki, o zaman
nedir, diye ar›yorlar: Herhangi bir ülke iflleyen kurumlar yarat›rsa o ülke gelifliyor. Finlandiya kalk›nma
ajans›, bambaflka iflleyen bir
modelle, ‹rlanda da benzer
flekilde modelin ifllemesi ile
kalk›n›yor. Singapur ve Japonya’da benzer bir tarzda
kalk›n›yor. Demek ki, kalk›nma sa¤layabilmek için iflleyen kurumlar oluflturulmas›
gerekiyor.
“Metot o kadar
önemsizdir ki, sadece
esas› etkiler”
Peki, barda¤›n bofl taraf›n›
söylememin nedeni nedir?
Y›llar önce Bursa E¤itim Enstitüsü’ne gitmifltim. Orada
Kemal Bey diye bir ö¤retmen
vard›. S›n›fa girdik. Kemal
Bey kimseye söylemeden
tahtaya flunu yazd›: ‘Metot o
kadar önemsizdir ki sadece
esas› etkiler.’
fiimdi size iflleyen mekanizmalar kurman›n bir metodunu söyleyece¤im. Metot o
kadar önemsizdir ki, sadece
esas› etkiler.
Türkiye’de bunca y›ld›r

‹negöl’de üç y›l evvel 2600
mobilya iflletmesi vard›. Bugün 1200’e düflüyor. Önümüzdeki 5 y›l içinde bunun
500’e düflece¤ine size senet
veririm. Türkiye rekabet etmek için bir büyük piyasa yap›c›s› kurulufl etraf›nda örgütlenen, onunla d›flar›ya ifller yapt›rma yan ve ana sanayi ile ilgili yap›ya gitmek
zorunda ve gidiyor. Onun
içindir ki Kayseri de büyük
mobilyac›n›n etraf›nda 400
mobilyac›n›n üç yüzü ona
iliflme fleklinde gelifliyor, geri
kalan da ba¤›ms›z olanlarda
zor yafl›yor. Bu döküm sanayinden kal›p sanayine kadar
ayn›d›r.
Hep söylüyorum. Sektörler bir araya gelecek. Sanayiciler kurduklar› derneklere
üye olacak, etkin rol alacak.
Dönüflüm var diyoruz. Bu ya
ac› bir tasfiye olacak, ya da
ehlilefltirilmifl bir tasfiye olacak. Vahfli tasfiye olmamas›
için ülkemizin koflular›n› iyi
bilmeliyiz.
“Kendi iflimizi
bilmedi¤imizi
bilmiyoruz”

teflvik sistemleri gelifltirildi,
hepsi gitti bir duvara çarpt›.
Mekâna dayal› teflvik, teflvik
olmaktan ç›kt›. Ben flahsen
böyle bir teflvikin yarar›n›n
olmad›¤›n› çok iddial› bir flekilde söylemek istiyorum.
Çünkü bir sistem, mekanizma olufltururken dünyadaki
e¤ilimlere bakm›yorsan›z,
e¤ilimlerin yaratt›¤› f›rsat ve
tehlikeleri gözlemiyorsan›z,
kendi dinamik ve k›s›tlar›n›zla ilgi envanteriniz yoksa
orada hiçbir mekanizma kuramazs›n›z. Türkiye onbefl
y›ld›r envanter türküsü söylüyor, hiçbir konuda do¤ru
dürüst tutarl› rakam›m›z
yok.
Demek ki birincisi dünya
üzerindeki e¤ilimleri gözleyip, onlar›n yaratt›¤› f›rsat ve
tehlikeler üzerine kendi olanak ve k›s›tlamalar›n›z› bilmeniz gerekiyor. Sistemi sahip
oldu¤unuz dinamik envanter
bilgisi üzerine oturtturmuyorsan›z, bir mekanizma kuramaz, a¤lar gezersiniz.
“En önemli kültürel
bulufllardan biri
politika üretmektir.”
Politika özü öngörme ve
önlem alma sanat›d›r. Elinizde ciddi bir envanter yoksa
mevcut insan ve sermaye
kaynaklar›n›z›n ne oldu¤unu
bilmiyorsan›z nas›l politika
üretebilirsiniz. Neyin üzerine
kurars›n›z politikay›. Türkiye’de bu ortamda o yeni politikalar üretmek için insan
kaynaklar› ve sermayenin ne
oldu¤u bilinmedi¤inden ka-

rakufli yap›lmaktad›r. Bu durum hepimiz için; kurumlar
ve flirketler için de geçerlidir.
Üçüncüsü strateji gelifltirmektir. Strateji fark yaratmakt›r. Rekabet oda¤›ndan
bakarak, sizi rakiplerinizden
bir ad›m önde tutacak yol
haritas› haz›rlamakt›r. Sizin
iflleyen kurumlar›n›z yoksa
f›rsat ve olanaklar› bilmiyorsan›z, öngörünüz sa¤l›kl› bir
veriye dayanm›yorsa stratejinizi do¤ru kurmak mümkün
de¤ildir. Bugün Türkiye’nin
büyük meselelerinden birisi
veri yoklu¤udur. Anadolu da
görüyorum. Böyle bir e¤ilim
de yok, model de yok. Ticaret ve sanayi odalar› kay›tlar›nda ya tahsis almak için kapasiteler yüksek gösterilmifltir, ya da, ya vergi kaç›rmak
için küçük gösterilmifltir.
Baflka önemli bir sorun,
geri bildirimdir. Türkiye’nin
en büyük dertlerinden birisidir. Siz b›rak›n devleti, herhangi bir flirket gördünüz mü
ki, y›lsonunda gelip, ‘benim
ön gördü¤üm hedef bu idi,
flöyle bir plan bütçe yapt›m,
buna flu nedenlerle ulaflt›m,
flu nedenlerle ulaflmad›m’ diye bir rapor versin. Herkes
pozitif. Yüz de pozitiftir üç
de pozitiftir. Bunu söyleme
al›flkanl›¤›nday›z. Devlette
de bireylerde de geri bildirim
yapma, sapmalar› analiz etme al›flkanl›¤› yok. O zaman
da iflleyen mekanizma yaratmak mümkün de¤il.
“Türkiye bugün tam bir k›r›lma noktas›ndad›r.”
K›r›lmay› size çok somut
rakamlarla söylemeliyim.

Bir araflt›rma yapt›m. Yat›r›m mallar› ithalat› içinde
2006 y›l›nda 16 milyar dolarl›k makine ithalat› var. 11 organize sanayi bölgesine gidip
direkt olarak bugünkü akl›n›z olsa bu makinelerin ne
kadar› yurt içinde yap›labilirdi, diye sordum. Yanl›fl
yapt›¤›n› itiraf edenlerin oran› yüzde 30’un alt›na düflmedi, yüzde 90 oran›nda yanl›fl
yapt›klar›n› söyleyen sanayiciler oldu.
fiimdi fizibilite yapma
mant›¤› olmad›¤› için yanl›fl
al›mlar yap›l›yor. Cari aç›k
37 milyar, geçen y›lki makine ithalat› 21 milyar civar›nda. E¤er yüzde 30 fizibilite
mant›¤› ve seçim yanl›fl› var
ise 7 milyar liras› sadece baflka makinelere güvendi¤imiz
ve makine alan›n› iyi seçmedi¤imiz için harcanm›flt›r.
Böyle 30 tane konu var. Yani
millet olarak do¤ru düflünme
ve fizibilite mant›¤›n› gelifltirmemekten ötürü ülkemizin zaten az olan tasarruf
e¤ilimini israfç› bir mant›kla
kullan›yoruz, makro ve mikro ekonomisine olumsuz etkiler yap›yoruz. Toplant›larda sanayiciler oldu¤u halde
bu konular› anlat›nca hiç
kimse ‘ben hesaplamalarda
flu yanl›fl› yap›yorum, kalitemi böyle gelifltiriyorum, maliyet analizimi flöyle yap›yorum’ diyemiyor. Ama maflallah, herkes, büyüme biliyor,
istihdam biliyor, döviz kuru
biliyor, cari aç›k biliyor. Bunlar› bilmeyen yok. Bunlar› bilirken kendi iflimizi bilmedi¤imizi bilmiyoruz.
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on zamanlarda piyasada paran›n olmad›¤›na dair flikâyetler geliyor. Sat›fl potansiyelinin oldu¤u ama para tahsil
edilemedi¤inden söz ediliyor.
ATO baflkan› ifllerin durgun gitti¤inden, devletin vergi, SSK, Ba¤kur kaynakl› gecikmifl alaca¤›n›n
ise 75 milyar YTL oldu¤undan
söz ediliyor. Di¤er bir yak›nma sebebi de iflsizliktir. Bu konulara hükümet kanad›ndan ve muhalefetten çeflitli aç›klamalar getiriliyor.
Baflbakan baflkanl›¤›nda Ak Parti
yönetimi 7,5 saat süren toplant›
yap›yor ekonomi ile ilgili. Ak Partiye yak›n ekonomi yazarlar› art›k
enflasyonist politika izlenmedi¤i
için çekilen s›k›nt›n›n normal oldu¤unu, dünyada da zaten bir s›k›nt›n›n oldu¤unu, yaflanan s›k›nt›dan
ç›k›fl isteniyorsa iflletmelerin kendi
ifllerini düzeltmesi gerekti¤i ö¤üdü
veriliyor. Hatta daha da ileri gidilerek iflletmelerimizi hesap kitap
bilmedi¤i ve yaflanan s›k›nt›n›n iflletmelerden kaynakland›¤› ima
ediliyor.
Eskiler enflasyonist ortama “ifller fesat” derlermifl. Yani piyasada bir hareket var al›flverifl oluyor
ama para kazan›lm›yorsa, kazan›lan paran›n al›m gücü her gün
afl›n›yorsa, yani “bereketi” yoksa
bunu “fesat” kavram› ile ifade
ederlermifl. Günümüzdeki gibi bir
durumla karfl›lafl›rlarsa, yani ifllerin
durgun olmas› haline ise “ifller kesat” derlermifl.
Bir ülkede ifller neden “fesat”
ve “kesat” olur? Bunun cevab›

S

fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

“Piyasada para yok”un anlam›
çok basittir: fiayet ülke ekonomisi
iyi yönetilmiyorsa ifller “fesat”
ve/veya “kesat” olur. ‹fllerin fesat
ve kesat olmas› mikro ekonomi
(iflletme ve hane halklar›) ile ilgili
bir fley de¤ildir. Mikro ekonomide
her koyun kendi baca¤›ndan as›laca¤› için hesab›n› kitab›n› bilmeyen iflletmeler zaten tasfiye olur
ve daha iyi hesap yapan iflletmeler hayatta kal›r. ‹fllerin “fesat” ve
“kesat” oldu¤u durumda soruna
mikro çözümler önermek “cambaza bak” olay›ndan baflka bir fley
de¤ildir.
‹fllerin fesatl›¤› ve kesatl›¤› makro ekonominin sorunudur. Makro
ekonomi iyi idare edilmiyordur.
Makro ekonomi sorumlulu¤u ise
bütçe politikas› arac›l›¤› ile hükümettedir. Çözüm de hükümetten
gelecektir.
Bir ülkede ifllerde fesatl›k varsa
o ülkede hükümet bütçeyi iyi yönetemiyor ve bütçe aç›klar›n para
basarak kapat›yor demektir. Hükümet, devlet kurumlar›n› etkin ve
verimli yönetemiyor, bunun sonucunda hükümet merkez bankas›na

karfl›l›ks›z para bast›rarak baflar›s›zl›¤›n› enflasyonun alt›na süpürüyor ve baflar›s›zl›¤›n›n bedelini
kendini oy veren halka ödettiriyor
demektir.
Bir ülkede ifller kesatsa sorumlusu yine hükümettir. ‹fllerin kesatl›¤›, ülkede al›m gücünün düflmesi
(iflsizlik) ve insanlar›n gelecekten
beklentilerinin bozulmas›ndan dolay› tüketimlerini ertelemeleri ile
ortaya ç›kar.
‹fllerin kesat olabilmesi için flu
flartlar gereklidir:
1. Bütçe aç›k vermelidir. Bütçenin finansman› için dünyan›n en
yüksek reel faizi ile borçlan›lmal›d›r.
2. Bütçeyi finanse edebilmek
için yabanc› tasarruflar›n ülkede
kazand›¤› paralara s›f›r, kendi ülke
vatandafllar›n›n tasarruflar›na ise
% 10 vergi uygulanmal›d›r.
3. Reel faize akan yabanc› paralar ülkede döviz arz›n› art›rmal›
ve yerli para de¤er kazanmal›d›r.
4. Tüm dünya Dolardan kaçarken -hatta dolar›n sahibi ülke biledolar bazl› özellefltirmeler yap›lmal›d›r.

5. Ucuzlayan dövizle ithalat›
patlatmal›, ihracat› ithalat›n fonksiyonu haline getirilmelidir.
6. Ucuzlayan dövizle, mikro
ekonomi aktörlerinin borçlanmas›n› yabanc› para üzerinden yapmas›na müsaade edilmelidir.
7. Ülkedeki tüketim ve yat›r›m
harcamalar› yerlilerin tasarruflar›
ile de¤il yabanc›lar›n tasarruflar›
ile finanse edilmelidir.
8. Ülkede maliyetler artmas›na
ra¤men kamunun tekelindeki
ürünlere zam yap›lmamal› sübvanse edilmelidir.(Örne¤in 17.-Ykr
den al›nan elektrik 12,-Ykr’den
sat›lmal›d›r.)
9. Maliye politikas›ndaki aksakl›klar dururken koro halinde Merkez bankas›na bask› yap›larak
faizlerin düflürülmesine çal›fl›lmal›d›r.
10. Dövize yüksek getiri sa¤lanarak, yabanc› ülke tasarruf
edenleri, dövizin düflüklü¤ünden
kaynaklanan ithalat patlamas› ile
de yabanc› ülke iflsizlerine bulunduklar› ülkede ifl imkân› sa¤lanarak kollanmal›d›r.
Allah’a flükür, ülkemizde
yukar›da on flart›n hiçbir olmad›¤›
için ifllerin kesatl›¤›ndan mikro
ekonomi aktörleri olan flirketler ve
hane halklar› sorumludur! Zaten
bunlar hesap kitap da bilmezler!
Sürekli ekonominin kötü oldu¤u
hakk›nda da konuflurlar! Bir fleyi
k›rk kere de söylerse o da gerçekleflir!

“Ölümüne ihracat yap›l›yor”
ye konufltu. Devlet Bakan›
Kürflad Tüzmen ise, ABD
ekonomisinde yaflanan geliflmelerin gelip geçici nitelikte olmad›¤›n› ve bu geliflmelerin Türkiye'nin pazarlar›n› etkileyece¤ini söyledi.
Türk firmalar›n› "Amok Koflucular›"na benzeten Tüzmen, "‹hracattan, d›fl ticaretten sorumlu bir bakan
olarak söylüyorum, bu dönem, Amok koflucular› gibi
Türk ihracatç›s› ölümüne
ihracat yap›yor. Pazar kaybetti¤iniz zaman bu pazar›
tekrar alman›z mümkün de¤il. ‹hracatç›lar Türkiye'nin

ürkiye ‹hracatç›lar
Meclisi (T‹M) Geniflletilmifl Sektörel Baflkanlar Kurulu toplant›s› Ankara'da bakan ve bürokratlar›n da kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Devlet Bakan› Naz›m Ekren,
yeniden yap›land›rma konusunda hangi ad›mlar›
atacaklar›n› belirleyeceklerini söyledi. Son 5 y›lda ihracat›n yüzde 197 artmas›n›n küçümsenmeyecek çok
ciddiye al›nacak bir geliflme
oldu¤unu vurgulayan BaO¤uz Sat›c›

T

milli tak›m›d›r, ihracat da
Türkiye'nin sigortas›d›r" diye konufltu. Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c› ise, reel
sektörün hayatlar›ndan pek
memnun olmad›¤›n› söyledi. Türkiye'de üretim yapmakta zorland›klar›n›, en
pahal› enerji maliyetleri, en
pahal› üretim maliyetleriyle, "en yüksek reel faiz kamç›s› alt›nda" üretmeye çal›flt›klar›n› belirten Sat›c›, tüm
mücadelelerine ra¤men "fakirlefltiren bir ihracata do¤ru sürüklendiklerini" savundu.

Amok Koflucusu Nedir?
alezya ve Hindistan'da görülen bir tür ç›ld›rma
durumu. Kökeni bir çeflit intihar komandosu
gelene¤ine dayan›r. Amok koflucusu sonuna
kadar savafl›p sonunda ölür. Böylece düflman›n aras›na
dalan küçük bir grup seçkin asker, yaflamak için savaflan
düflman askerine psikolojik olarak büyük zarar
verebiliyordu.

M

kan Ekren, "Üretim, istihdam ve ihracat sa¤layan her
firmam›z, her sektörümüz

Türkiye'nin milli tak›m› durumundad›r ve milli tak›m›
olmay› da sürdürecektir" di-
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‹stikrar›n korunmas› gerekiyor
Erol AKKAYA / TOSYÖV-Ankara

T

ürkiye ekonomisi 23
çeyrektir büyümektedir.
Yaflanan büyümenin ithalata, s›cak para girifline ve
do¤rudan yabanc› sermaye
yat›r›m›na ba¤l› olarak sa¤land›¤› gözlenmektedir.
Yaflanan büyümenin yeterince istihdam yaratmayan, iflsizli¤i azaltmayan bir büyüme
oldu¤u gözden kaçmamaktad›r.
2008’in, özellikle yat›r›mc›lar, sanayiciler ve KOB‹’ler
aç›s›ndan, dünya ekonomisinde yaflanan s›k›nt›lardan dolay› son y›llardaki en zor y›l olaca¤›n›n sinyalleri al›nmaktad›r.
Ülkemizde;
n YTL’nin de¤er kazanmaya devam etmesi,
n Enerjiye yap›lan zamlar
(do¤algaz, elektrik), petrol
zamlar›,
n Söz verilen istihdam üzerindeki prim indiriminin
2009’a ertelenmesi,
n Yurtiçi taleplerde gözlenen daralma,
n 2008’in ilk üç ay›nda yap›lacak d›fl borç ödemelerinin,
ödeme dengesinde yarataca¤›
olumsuzluklar,
n Sosyal güvenlik aç›klar›ndaki %17 art›fllar ve di¤er
göstergeler ekonomik daralmadaki sinyallerdir.
Yat›r›mlar›n yavafllamas› ve
leasing sektörüyle ba¤lant›l›
imalat sanayi alan›ndaki üretim yavafllamas› ve iflsizlik sorunu nedeniyle bir baflka cephede önemli kaynak eksikli¤i
yaflanabilir. Acil eylem plan›nda, 60. Hükümet ekonomide
bir eksen de¤iflikli¤i hedeflemekte ve 5 temel bafll›¤› öne
ç›karmaktad›r. Bu bafll›klar,“Kapsaml› istihdam art›fl›;
güçlü sanayi; teknolojik geliflme, insan kaynaklar› ve makro istikrar”d›r. Büyüme ve istihdam art›fl›na odakl› yeni bir
modelin hayata geçirilmesi
anlam›na gelen bu eksen de¤iflikli¤i için, k›sa vadede 73
eylem de planlanmaktad›r.
Bu y›l›n, dünya ekonomisi
için zor geçmesi ve geliflmekte olan ekonomilere yat›r›m
ifltah›n›n bir miktar kapanmas› beklenmektedir.
Böyle bir ortamda, Türkiye
ekonomisinin sürdürülebilir
bir büyüme performans› yakalamas› için siyasi ve ekonomik istikrar›n da bozulmamas›na çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Bu aç›dan, Türkiye ekono-

misinde yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi, makro ekonomik
istikrar›n sa¤lanmas› ve hükümetin uygulayaca¤› AR-GE
yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmesi
gerekmektedir. Sermaye yönünden fakir olan ülke, bilgi
üretme maliyetini karfl›layamamakta ve bu bilgiyi ekonomik hayata aktaramamaktad›r.
Bu nedenle bilgi, sanayileflmifl ülkelerde üretilmektedir.
Ayr›ca sanayileflmifl ülkeler,
di¤er ülkelerde üretilmifl bilgiye de kolayca ulaflarak bilgi
taban›n› geniflletmektedir. Bu
faktörler göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye sürdürülebilir bir
performansa sahip olmak istiyorsa, günümüzde finansman,
faiz, döviz, borsa gibi kavramlar›n›n yan›nda; E¤itim, ARGE ve inovasyon, teknoloji,
sanayileflme, rekabet, marka
ve patent kavramlar›n› da göz
önüne almal›d›r.
Tüketim toplumu yerine,
daha fazla çal›flan ve üreten
bir topluma dönüflmek için;
daha fazla e¤itimli insana ve
ülkenin insan gücü planlamas›na ihtiyac› vard›r.
Türkiye, terör baflta olmak
üzere son derece s›cak gündeme sahip bir dünya co¤rafyas›nda güçlü bir ülke olmaya
çal›fl›yor.
Son günlerdeki ülkeyi geren tart›flma konular›ndan biri
olan ve Bilgi ve ‹letiflim ça¤›nda, merkezi Ankara’da olmak
üzere kurulan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas›’n›n
‹stanbul’a tafl›nmas›n›n tart›fl›lmas›n›n dahi, baflkentimize
ekonomik ve sosyal alanda
yapaca¤› olumsuzluklar› bir
Anakara’l› olarak kabul etmek
içimize sinmemektedir.
Ekonominin büyümesi, kalk›nmas›, refah düzeyinin artmas› için ekonomi politikalar›n›n gelifltirilmesi konuflulmal›
ve tart›fl›lmal›d›r. Sonuç olarak;
n Sosyal güvenlik reformunun uygun altyap›n›n haz›rlanarak gerçekleflirilmesi,
n AB ile müzakere sürecinin devam›na iliflkin kararl›l›¤›n gösterilmesi,
n IMF ile iliflkilerin gelece¤i
konusundaki soru iflaretlerinin
giderilmesi,
n Vergi reformunun gerçeklefltirilmesi,
n Büyüme stratejisinden
taviz verilmemesi,
n KOB‹’lerin ve sanayinin
büyütülmesi gerekmektedir.

‹fl Bankas›’ndan OS‹AD
üyelerine özel kredi
ÜRK‹YE ‹fl Bankas› ile Ostim Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
(OS‹AD) aras›nda, dernek üyelerine özel koflullarla kredi kulland›rmaya dönük bir protokol imzaland›.
Prokotole ‹fl Bankas› ad›na Genel Müdür Yard›mc›s› Kayhan Söyler, OS‹AD
Baflkan› Nihat Güçlü imza koydu. ‹fl
Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Söyler, imza töreni öncesinde yapt›¤› konuflmada, 1991 y›l›ndan beri OS‹AD
ile iflbirli¤i yapt›klar›n›, dernek ile ‹fl
Bankas› aras›nda var olan s›cak iliflkiler bu protokol ile daha da ileriye götürmeyi amaçlad›klar›n› söyledi. Ostim bölgesinin ticari anlamda çok
önemli bir komunda bulundu¤unu anlatan Söyler, Ostim’de ‹fl Bankas› olarak bir flube daha açma karar› ald›klar›n bildirdi. 2001 y›l› krizinde di¤er
bankalar kredileri geri ça¤›r›rken, ‹fl
Bankas›n›n kredi vermeye devam etti¤ini anlatan Söyler, bankan›n özellikle
KOB‹’lere dönük taksitli ticari kredisi
konusunda sektöre örnek ve öncü oldu¤unu kaydetti.
Banka olarak ifl adamlar› ve sanayicilerle el ele çal›flt›klar›n› belirten Söyler, Ankara’da kulland›r›lan kredilerin yüzde
24.8’ini ‹fl Bankas›n›n verdi¤ini kaydetti.
OS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan›
Nihat Güçlü de
derne¤in kuruldu¤undan bu
yana ‹fl Bankas›
ile iflbirli¤i içinde çal›flt›¤›n›
belirtirken, bu
iflbirli¤inin OS‹AD’›n faaliyetlerini sürdürdü¤ü
sürece devam
edece¤ini söyledi. Protokolün

T

ard›ndan ‹fl Bankas› Risk Yönetim Müdür Yard›mc›s› Nefle Gülden Sözdinler
taraf›ndan BASEL II uygulamalar›n›n
getirdi¤i de¤ifliklikler ve yans›malar›
ile ilgi bir sunum gerçeklefltirdi.
Üye firmalar›n muhtelif finansman
ve nakit yönetimi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amcay›la imzalanan prokolde,
üyelere afla¤›da yer alan ürünler sunuluyor:
Ticari Ölçekli Firmalara Kulland›r›labilecek Krediler:
l Küçük iflletmeler YTL kredileri,
l Küçük iflletmeler orta ve uzun
vadeli yat›r›m kredisi,
l Küçük iflletmeler ihracat döviz
kredisi,
l Küçük ifllemeler fatural› al›flverifl
kredisi,
l YTL kredileri,
l ‹flyeri kredisi,
l Ticari tafl›t kredisi,
l Nakit Yönetimi Ürünleri,
l Elektronik Çek Tahsilât›,
l Çoklu Havale-Eft sitemleri,
l Düzenli Ödeme Sistemi,
l Muhasebe Yönetimi.
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Yenilik pazar iliflkisi

R

ekabetin günümüzde, yüksek
teknoloji yard›m› ile ürün ve
süreç bazl› çal›flarak pazarlama
ve da¤›t›m a¤lar›nda da tasar›m ve
yenilikleri zorunlu hale getirdi¤i biliniyor.
Pazar›n belirledi¤i hedef
noktas›na;
ürün gam›n›
geniflleterek,
ürününüzü gelifltirerek, tamamen yeni
ürünlerle ya da
tamamen farkMete Ba¤dat
l› bir sektöre
mete@inopark.com
yönelerek ulaflabilirsiniz.
Teknolojik bilgi, Pazar fark›ndal›¤› ve
ifl modellerini kullanabilmedeki ifl becerileri bir firman›n müflterilerine sunaca¤›; ürün kombinasyonlar›n›n
vazgeçilmez girdileridir.
Pazar›n bekledi¤i rekabet ve süreklilik üstünlü¤ü de yine ayn› girdilerle sa¤lanabilir. Bu üstünlük ancak,
sürekli ürün gelifltirme ve ortaya ç›kan ürüne ait sürekli performans iyilefltirme çal›flmalar›yla sürekli hale
getirilebilir ve korunabilir. Çok basit
bir bakkal hesab›ndan yola ç›kal›m;
sat›fllar›m›zdan elde edece¤imiz kâr;
sat›fl fiyat›m›z ile maliyetlerimiz aras›ndaki fark ile yapt›¤›m›z sat›fl miktar› kadard›r. Ürünlerin sat›fl rakamlar›n› pazar belirledi¤i için, sat›fl rakamlar›n› art›rabilme flans›m›z yoktur. Ancak, maliyetlerimizi azalt›rsak
yani; daha ucuza maledersek veya
daha çok satarsak, kârl›l›¤›m›z› art›rabiliriz. Daha ucuza maletmek; üretim ve sat›fl yöntemlerimizde hatta
tüm organizasyonumuzda yapaca¤›m›z süreç yenilikleri ve iyilefltirmeleriyle mümkün olacakt›r. Daha çok
satabilmek için de herkesin yapmad›¤›n› yapmaktan baflka çare yoktur.
Dolay›s›yla; iflletmelerin maliyetleri
düflürmek ve ürettikleri katma de¤eri
art›rmaktan baflka büyüme stratejileri
olamaz.
Yenilik ve Ar-Ge denildi¤inde
hep; dünyada olmayan bir ürün alg›lanmamal›d›r. Dünyada yenilikçilik s›n›f›na giren tüm ürünler incelendi¤inde; %70’lik büyük ço¤unlu¤un,
mevcut ürünler üzerinde yap›lan de¤ifliklikler oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Zaten tamamen yeni bir ürün ortaya
ç›karman›n Ar-Ge bak›m›ndan zorlu¤u kadar, pazar›n ürünü be¤enmesi
veya tutundurulmas› ile ilgili de ciddi
zorluklar› vard›r. Ar-Ge odakl› büyümenin san›ld›¤›n›n aksine; yenilik fikirlerinin ortaya ç›kar›lmas›yla ilgili
de¤il; bu yönde baflar›ya götürecek
stratejilerin oluflturulmas› ile ilgili zorlu¤u vard›r.
Strateji esas›nda; bir ifli yapmaya
yönelik ortaya konulacak niyetten
ibarettir. Niyet; yönünüzü, enerji ve
konsantrasyonunuzu o yöne çevirmenizi sa¤layacak olup; iflin özünü
oluflturmaktad›r. Strateji etraf›nda;
insan ve iliflki odakl› altyap›n›n ve iflletme kültürünün rahatl›kla oluflup,
büyüdü¤ünü göreceksiniz.

(D-8) Genel Sekreteri
Alam, Ostim’i gezdi
ST‹M’i ziyaret eden Kalk›nmakta Olan 8 Ülke (D–8) Örgütü Genel Sekreteri Dipo
Alam, “Gelecekteki 10 büyük ülke
içerisinde D-8 üyeleri bulunmaktad›r” dedi.
Ekonomik ve Sosyal Araflt›rmalar Merkezi (ESAM) yöneticileri ile
birlikte Ostim’i ziyaret eden D–8
Genel Sekreteri, OSB’deki EMGE,
M‹KRON ve SENKRON PLAST‹K

O

firmalar›n› ve TEKNOKENT’i gezdi.
Ostimli yöneticilerden ‘Ostim Modeli’ne iliflkin bilgi edinen Alam,
sanayileflen ülkeler için uygulanabilir bulduklar› Ostim modeli ile
yak›ndan ilgilendiklerini, D-8 ve
di¤er kardefl ülkelere yönelik model önerisinin bir proje haline getirilerek önümüzdeki aylarda yap›lacak D-8 toplant›s›nda tan›t›lmas›n›
önerdi. Alam, ESAM genel merke-

zinde, “Global Bir Entegrasyon Hareketi Olarak D-8'' konulu konferansta yapt›¤› konuflmada, D-8'in
çok etkili bir grup oldu¤unu söyledi. Alam, uluslararas› dan›flmanl›k
flirketlerince yap›lan anketler çerçevesinde Türkiye'nin de aralar›nda bulundu¤u 8 ülkenin, 2020
y›l›nda dünyan›n önde gelen ülkeleri aras›nda yer ald›¤›n›n vurguland›¤›n› ifade etti.

“Endüstriyel Tasar›m Semineri”
stim E¤itim Koordinasyon ile
TOSYÖV birlikte düzenledikleri seminerde ‘endüstriyel tasar›m’ konusu ifllendi. “Özgün tasar›mlar›n
gücü ile üreticinin gücü bulufluyor” bafll›kl› semineri
VOL‹TAN tasar›m› ile ödül
alan ve çok say›da özgün tasar›m çal›flmas› bulunan
ODTÜ tasar›m bölümü ö¤retim üyesi Dr. Hakan Gürsu
sundu.
Signnobis tasar›m ofisi
kurucusu da olan Dr. Gürsu,
seminerde; ‘tasar›mdaki
farkl› çözümler ürünlerin
sat›fl flans›n› nas›l art›r›r, nitelikli ve farkl› ürün tasar›mlar›

O

üretime nas›l yans›r, rekabette bir
ad›m önde olmak ve marka olmak

ürün tasar›m› ile ne kadar ba¤lan-

t›l›d›r’ sorular›n› çeflitli sektörler
için haz›rlanm›fl tasar›m örnekleri
ile anlatt›. Ostim ODTÜ Teknokent’teki seminere çok say›da sanayici kat›d›.
Gürsu, tasar›m›n üretim
ve sat›fl faaliyetlerinden önce gelen bir faktör olmaya
bafllad›¤›n› belirterek sanayicilerin bu alan› ihmal etmemesini önerdi. Dr. Gürsu ülkemizde tasar›ma ve
tasar›mc›ya gerekli önemin
verilmedi¤ini söyledi.
Gürsu’ya baflar›l› çal›flmalar› için Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n
taraf›ndan bir plaket takdim
edildi.

Bor zengini Türkiye patent fakiri

A

nkara Patent Bürosu Genel
Müdür Kaan Dericio¤lu, dünya
bor rezervinin yaklafl›k yüzde
70’ine sahip olan Türkiye’nin, bor
patentinde dünya s›ralamas›n›n
sonlar›nda yer ald›¤›n› belirterek,
"Türkiye, en güçlü oldu¤u alanlarda
bile bulufl yapam›yor. Dolay›s›yla
patent baflvurular› da çok düflük
düzeyde kal›yor. Bor madeninde
dünya lideriyiz ancak bor alan›nda-

ki bulufllarda çok zay›f›z" dedi. Ankara Patent, dünya bor rezervinin
yaklafl›k yüzde 70’ine sahip olan
Türkiye’nin, “Bor” patentinde dünya s›ralamas›nda sonlarda yer ald›¤›n› bildirdi.Ankara Patent’ten yap›lan aç›klamaya göre, bor patentleriyle ilgili yap›lan patent baflvurusu
araflt›rmalar›nda, Türkiye kökenli
kifli ve kurulufllar ad›na Türkiye’de
toplam yaln›zca 22 patent baflvuru-

su bulunuyor. Türkiye, bor patentleriyle ilgili olarak uluslararas› alanda ise yaln›z 6 patent baflvurusuyla
temsil ediliyor. Dünyadaki bor rezervlerinin yaklafl›k yüzde 65-70’i
Türkiye'de bulunuyor. Maden kalitesi ve rezerv ömrü bak›m›ndan
Türkiye’deki bor madenleri ilk s›rada yer al›yor. Ancak Türkiye “bor
ve patent” konusunda di¤er ülkelere göre çok gerilerde yer al›yor.
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skiden bir giriflimcinin bir ifle
bafllamas› için etraf›na bak›p
bu ifl beni doyurur mu diye
düflünmesi yeterli idi. Daha sonra
karar verme mekanizmalar› aras›na
bu ürünü satabilir miyim sorusu eklendi ve bu ifli yapmak benim için
kârl› m›d›r sorusu ile devam etti.
Günümüzde ise bir giriflimcinin, sanayicinin veya devletlerin yat›r›m
yapmadan önce karar verme ölçütleri aras›nda oldukça çeflitli kavramlar yer almaktad›r. Karar alma
k›staslar›nda tarihsel bir s›ralamaya
gitti¤imiz zaman karfl›m›za afla¤›daki aflamalar ç›kmaktad›r.
Geçmifl y›llarda s›radan bir giriflimcinin bir ifle karar verebilmek
için düflündü¤ü, araflt›r›p sordu¤u
ve karar vermede kulland›¤› ölçütler az say›da idi ve daha basit flekilde ifade edilebilirdi. Al›fl- sat›fl aras›ndaki fiyat fark› ve iflyeri açmak
için ekonomik gücün olmas› bir ifle
bafllamak için yeterli bulunurdu.
Daha sonra insan faktörü (yap›lacak ifle uygunluk ve istekli olmak)
ve yasal zorunluluklar›n yerine getirilebilmesi (vergi, sigorta vb.) de ölçütler aras›nda yer ald›. ‹leri y›llarda, al›p satmak yerine üretim yapman›n daha karl› olabilece¤i ve
maddi kaynaklar›n yetersiz olmas›
durumunda kredi olanaklar›n›n kullan›lmas› gibi seçenekler gündeme
gelerek bu konularda araflt›rmalar
yap›lmas›na baflland›.
Ancak yat›r›m maliyetinin çok
yüksek oldu¤u yat›r›m alanlar›nda
devletin ve sanayicilerin yat›r›m yapabilmesinde karar alma faktörlerine de¤iflik kavramlar eklenmifl, yat›r›m projelerinin haz›rlanmas› ve
de¤erlendirilmesi bir uzmanl›k alan›
haline gelmifltir. Yat›r›m karar› verilmesinden önce;
1. Pazar araflt›rmalar› yap›lmakta, üretilecek ürünün hangi pazarlarda, hangi miktarlarda ve hangi

Dr. fiaziye BALKU
Kimya Mühendisi At›l›m Üniversitesi
Endüstriyel ‹liflkiler Ofisi Yöneticisi / sbalku@atilim.edu.tr

Projelerin de¤erlendirilmesi
ve yat›r›m karar›
fiyatlarla sat›labilece¤i saptanmaktad›r. Ayr›ca projenin ömrü boyunca arz ve talep projeksiyonlar› haz›rlanmaktad›r.
2. Ürünün üretimi için yer ve
kapasite tespiti yap›lmaktad›r.
3. Yer seçimi için pazar, hammadde, elektrik, su vb. temel girdiler, ulafl›m ve do¤al koflullar dikkate al›nmaktad›r.
4. Kapasite tespiti için hem pazar koflullar› ve karl›l›k, hem de
teknolojik imkanlar göz önünde
bulundurulmaktad›r.
5. Yat›r›m için gerekli tüm fiziksel ihtiyaçlar; binalar, üretim makinalar›, yollar, enerji ve su teminleri
için gereken tüm ekipman tek tek
ç›kar›lmakta ve maliyetlendirilmektedir.
6. Fiziki yat›r›m d›fl›nda da gerekli olabilecek hizmetler; knowhow, patent al›m› ve lisans anlaflmalar›, gerekli insan ve bilgi kaynaklar›, proje haz›rlama maliyetleri
de yat›r›m maliyetlerin içinde yer
almaktad›r.
7. Bu flekilde sabit sermaye yat›r›m tutar› hesaplanmakta ve bu tutara iflletme sermayesi eklenmektedir.
8. Finansman kaynaklar› de¤erlendirilmekte ve uygun olanlar› seçilmektedir.
9. ‹flletme dönemi boyunca gelir
ve giderlerin hesaplanmas›, gerekli
her tür harcaman›n dikkate al›nmas›, yat›r›m ve finansman giderlerinin hesaplara yans›t›lmas› sonu-

Bin KOB‹ d›fla aç›l›yor

A
A

nadolu'daki KOB‹'lerin dünyaya
aç›lmas› amac›yla may›s ay›nda
Antalya'da gerçeklefltirilecek Akdeniz ‹fl Görüflmeleri, bin KOB‹'yi 40
farkl› ülkeden 300 yabanc› firma ile
bir araya getirecek. Anadolu'daki KOB‹'lerin üretim yap›lar› do¤rultusunda
belirlenen 10 sektörü kapsayacak organizasyon, Anadolu firmalar›n›n ihracat baflta olmak üzere yurtd›fl›na
aç›lmas›n› sa¤layacak uzun süreli ticari birlikteliklere imza atmay› amaçl›yor. 13 bin ikili görüflmenin gerçekleflece¤i platformun hedefi, minimum
500 milyon euroluk ifl hacmi. Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve
Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB), ‹stanbul Dünya Ticaret Merkezi, D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) ve Antalya Fuarc›l›k ‹flletme ve Yat›r›m'›n (ANFAfi) önderli¤inde gerçeklefltirilecek proje, 15-16 May›s tarihlerinde Antalya Expo Center'da yap›la-

cak.
Anadolu'daki KOB‹'lerin rekabet
gücünü art›r›p uluslararas› pazarlara
aç›lmas›n› sa¤lamay› amaçlayan 20
kurulufl, "Akdeniz ‹fl Görüflmeleri Projesi"ni hayata geçiriyor. Yap› ve yap›
malzemeleri, otel ve ev donan›mlar›,
elektriksel donan›m ve gereçler, g›da
ve tar›m ekipmanlar›, kimya ve plastik
sanayi, tekne ve yat üretimi, deniz turizmi, deniz ticareti ve lojisti¤i, tekstil,
deri ve ayakkab› ile kuyumculuk olmak üzere 10 sektörde gerçeklefltirilecek sektör buluflmalar›nda, yap›lacak
13 bin ikili görüflmenin yüzde 20'sinin
ifle dönüfltürülmesi amaçlan›yor. ‹lki
bu y›l gerçeklefltirilecek projeye özellikle Rusya, Ukrayna, Romanya, Macaristan, Slovenya, Slovakya, ‹ran,
Irak ve Suriyeli firmalardan büyük ilgi
oldu¤unu söyleyen Tursat Proje Yönetmeni Feray Temizkul, organizasyonun 10 sektörü kapsad›¤›n› belirtti.

cunda bu yat›r›m›n karl› olup olmad›¤›na karar verilmektedir.
10. Karar verme ölçütleri aras›nda projenin net bugünkü de¤eri,
fayda masraf oran›, iç karl›l›k oran›, yat›r›m›n karl›l›k oran›, projenin
geri ödeme süresi ve kara geçifl
noktas› yer almaktad›r. Hatta enflasyon oranlar›n›n yüksek oldu¤u
dönemlerde enflasyon alt›nda proje
de¤erlendirme yöntemleri gelifltirilmifltir.
Uzun y›llar yukar›da say›lan bütün bu k›staslar dikkate al›narak yat›r›m projelerinin gerçeklefltirilip
gerçeklefltirilmeyece¤i konusunda
karar verilmifltir. Ayr›ca finansör
kurumlar da bu ölçütlere bakarak
yat›r›mlar› finanse etmenin uygun
olup olmad›¤›na karar vermifllerdir.
Yat›r›mlar›n finansman›nda kredi ve baz› özel durumlarda hibe
kullan›m›n›n yan› s›ra, kiralama, leasing ve son y›llarda yap-ifllet-devret modelleri gündemimize yerleflmifltir.
Daha sonraki y›llarda ise karar
verme ölçütleri aras›na projenin
yarataca¤› katma de¤er, ithal ikamesi, pazarda bir bofllu¤u doldurmas›, istihdam ve çevre unsurlar›
ilave edilmifltir. Projenin çevre aç›s›ndan yaratabilece¤i olumsuz etkilerin önlenebilmesi için gerekli
olan maliyetlerin de proje maliyetlerine eklenmesi gerekli görülmüfltür (at›k su ar›t›m tesisi kurulmas›,
baca gaz› filtreleri vb.). Ayr›ca yeni
ürün veya teknolojiler için araflt›r-

13

ma ve gelifltirme faaliyetleri de maliyetlere eklenmifltir.
Bugün için büyük ölçekli yat›r›m
projelerinde ve çevre aç›s›ndan
önem arzeden tüm projelerde çevresel etki de¤erlendirme raporlar›n›n haz›rlanmas› zorunlu tutulmakta ve böylece projenin bölgeye
çevre, do¤al yaflam, sa¤l›k, sosyal,
kültürel, ekonomik vb. aç›dan her
türlü etkisi incelenmekte ve karar
verme ölçütleri aras›nda önemli bir
yer tutmaktad›r. Ayr›ca yöre halk›n›n proje hakk›ndaki görüflleri de
de¤erlendirme k›staslar› aras›na
al›nm›flt›r.
1990’l› y›llardan itibaren yat›r›m
projelerinin de¤erlendirilmesinde
yeni bir kavram ortaya konulmufltur. ‹ngilizce ad› “Life Cycle Assessment (LCA)” olan “Yaflam
Döngüsü De¤erlendirmesi” kavram›, düflünülen projelerin “beflikten-mezara” kadar gerekli tüm
faaliyetlerini dikkate almakta ve
buna göre de¤erlendirme yap›larak
projelerin gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmeyece¤ine karar verilmesi
konusunda yard›mc› olmaktad›r.
Bu de¤erlendirmede hammadde ve
yard›mc› maddelerin istihrac›ndan
(beflik), tafl›nmas›, tesisin kurulmas›, iflletilmesi, ekonomik veya
teknolojik ömrü sonras›nda tesisin
sökülmesi ve bölgenin eski haline
getirilmesine (mezar) kadar olan
tüm aflamalar göz önüne al›narak
çevreye etkileri bulunmaktad›r. Bu
de¤erlendirme yaln›zca sera gazlar›
aç›s›ndan de¤il, tehlikeli ve radyoaktif at›klar aç›s›ndan da yap›lmal›d›r.
Günümüzde özellikle büyük ölçekli ve önem arzeden yat›r›m projelerinin (nükleer santraller vb.)
de¤erlendirilmesinde befliktenmezara kadar tüm etkenlerin ve
maliyetlerin dikkate al›narak karar
verilmesinde yarar görülmektedir.

K‹T'lerde çal›flan say›s› 217 bine düfltü

K

‹T’ler ve özellefltirme program›ndaki kurulufllar›n toplam istihdam› geçen y›l 8 bin 756 kifli daha azalarak 217 bin 4’e inerken, toplam istihdam maliyeti yüzde 9.4 art›flla 7 milyar 788.8 milyon YTL’ye yükseldi. Hazine Müsteflarl›¤›, K‹T’ler ve özellefltirme
program›ndaki kurulufllar›n personel say›s› ile istihdam maliyetlerine
iliflkin istatistikleri güncelledi. Buna
göre söz konusu kurulufllar›n 2006
y›l›nda 8 olan özellefltirme kapsam›ndaki kurulufl say›s› 2007’de 9’a
ç›karken 31 olan toplam kurulufl
say›s› de¤iflmedi. 31 kuruluflta
2006 sonunda 225 bin 760 olan
toplam çal›flan say›s› ise 2007’nin
dördüncü çeyre¤inde 217 bin 4’e
indi. K‹T’ler ve özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllardaki istihdam say›s›nda geçen y›l 8 bin 756 kiflilik
azalma yafland›. 2007’nin son çeyre¤i itibariyle 22 K‹T’te 151 bin

662, özellefltirme kapsam›ndaki 9
kuruluflta da 65 bin 342 kifli çal›fl›yor. Toplam say›s› 217 bin 4 olan
personelin 120 bin 705’ini kapsam
içi iflçi, 83 bin 926’s›n› sözleflmeliler, 6 bin 937’sini memurlar, 3 bin
459’unu kapsam d›fl› iflçiler, bin
977’sini de geçici iflçiler oluflturuyor.

‹stihdam Maliyeti
7,8 Milyar Ytl
K‹T statüsündeki ve özellefltirme
kapsam›ndaki 31 kuruluflta çal›flan
personelin toplam istihdam maliyeti geçen y›l yüzde 9.4 artarak 7
milyar 788.8 milyon YTL’ye ulaflt›.
22 K‹T’in istihdam maliyeti yüzde
12.5 art›flla 5 milyar 329.6 milyon
YTL’ye, özellefltirme kapsam›ndaki
9 kuruluflun istihdam maliyeti de
yüzde 3.3 art›flla 2 milyar 459.1
milyon YTL’ye yükseldi.
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Marka olmak,
marka sahibi olmak

Y

eni bulufllar ve özgün tasar›mlar
mal ve hizmetleri oluflturur ve flekillendirir. Ancak bu yeni ürünleri
tüketiciye sunmak ve satabilmek için,
öteki benzer ürünlerden ay›rt edici
bir iflarete gereksinim duyulur. ‹flletmeler için çok
önemli bir unsur
olan bu ay›rt edici
iflaret markad›r.
Türkiye’nin en eski ve en deneyimli
Marka ve Patent
Veli Sar›toprak
uzman› M. Kaan
velisaritoprak@gmail.com
Dericio¤lu’nun deyimi ile “ Marka
bir iflletmenin parmak izidir.” Marka bir
iflletmenin tüm varl›klar›n› temsil eden,
ay›rt edici bir iflarettir. Bir iflletmenin fabrika arazisi, fabrika binalar›, makineleri,
maddi ve manevi tüm varl›¤› yaln›z marka ile tan›n›r ve temsil edilir. Marka, tüketiciye ürünün kayna¤›n› gösterir, bir
kalite simgesi ve reklam arac›d›r. Sözcükler, flekiller, say›lar, harfler, mallar›n biçimleri, ambalaj flekilleri markay› oluflturur. Üretilen veya sat›fla sunulan her türlü
mal ay›rt etmek için kullan›lan iflaretler
Ticaret Markas›, sunulan hizmetleri ay›rt
etmek için kullan›lan iflaretler Hizmet
Markas› olarak tan›mlan›r. Coca Cola,
Pepsi Cola, BMW gibi markalar ticaret
markas›d›r. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo,
Varan , Ulusoy ise birer hizmet markas›d›r.
Markan›n önemi
Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesinin yapt›rd›¤› bir araflt›rmaya göre tüketicilerin %69 u sat›n ald›klar› ürünlerde
markal› olanlar› tercih ettiklerini ifade etmifllerdir. Dolay›s›yla güçlü bir marka günümüzde yüksek Pazar pay› ile birlikte
yüksek sat›fl ve kar anlam›na gelmektedir. Bu yüzden güçlü bir marka yaratmak, güçlü bir markaya sahip olmak iflletmeler aç›s›ndan olmazsa olmaz bir durum haline gelmifltir. Günümüzde hakim
olan a¤›r rekabet flartlar› ( mal ve ürün
çeflitlili¤i) tüketicide bir mal› seçme konusunda zorluklara ve karars›zl›klara neden
olmaktad›r. Bu noktada tüketiciyi yönlendiren en etkin öge kuflkusuz MARKA d›r.
Marka deyip geçmemek laz›m. Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda marka olabilmifl, ürünü
tan›nm›fl ve güvenilir bir marka olmufl irili
ufakl› firmalar, kendilerinden kat kat daha büyük üretim ve istihdam hacmine sahip ancak markalaflamam›fl iflletmelerden
daha çok kar etmekte ve pazara hakim
olabilmektedirler. Bu fark› yaratan da kalite ve güvenilirlik konular›nda bir marka
olmalar›ndad›r.
Markalaflma kültürü
Markalaflma bir kültürdür. Marka
sadece bir mal ve hizmetin logosu veya
amblemi de¤ildir. Marka bir itibar bir
kalite bir güven göstergesidir. Marka ve
markalaflma bilimsel bir ifltir. Türk
ifladam› bu ifli meslek edinmifl bilimsel
olarak çal›flan dan›flmanl›k firmalar›yla
çal›flarak kurumsal kimlik kazanmak
zorundad›r. Marka bilincini yaratamayan,
bu bilinci personeline kazand›ramayan iflletmeler eninde sonunda piyasadan çekilmek zorunda kal›rlar.
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Giriflimlerde teknolojik yenilik
faaliyeti üçte birde kald›
ürkiye ‹statistik Kurumu
(TÜ‹K), 2004–2006 dönemini kapsayan Sanayi ve Hizmet Sektöründe Yenilik Anketi’nin
sonuçlar›n› aç›klad›. Buna göre;
giriflimlerin yüzde 31,4’ü teknolojik yenilik faaliyetinde bulundu.
2004–2006 y›llar›n› kapsayan
üç y›ll›k dönemde 10 ve daha fazla çal›flan› olan giriflimlerin yüzde
22’si piyasaya yeni ya da önemli
ölçüde gelifltirilmifl/iyilefltirilmifl
ürün (mal veya hizmet) sundu.
Ayn› dönemde giriflimlerin yüzde
22,6’s› süreç yenili¤i uygulad›.
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Devam eden veya sonuçsuz kalan
teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan giriflimlerin oran› ise yüzde
18.9 oldu.
250 ve daha fazla çal›flan› olan
giriflimlerin yüzde 43,5’i
2004–2006 y›llar›n› kapsayan üç
y›ll›k dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Bunu yüzde 37,2 ile
50–249 çal›flan› olan giriflimler izledi. En az yenilik faaliyeti ise
yüzde 29,7 ile 10–49 çal›flan› olan
giriflimlerde görüldü.
Baflka bir giriflim veya kurulufl
ile teknolojik yenilik iflbirli¤i ya-

pan giriflimlerin oran› yüzde 18
oldu. Giriflimlerin iflbirli¤inde bulundu¤u en önemli partner yüzde
86.9 ile ulusal giriflimler olarak
belirlendi. Bunu, yüzde 72,4 ile
makine, teçhizat ve yaz›l›m sa¤lay›c›lar izledi.
Yenilik faaliyetleri büyük ölçüde giriflimin kendisi veya ba¤l›
oldu¤u giriflim grubu taraf›ndan
yürütüldü. Ürün yenili¤inin yüzde
88’i ve süreç yenili¤inin yüzde
89.3’ü bir giriflimin kendisi veya
ba¤l› oldu¤u giriflim grubu
taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Hacettepe’nin ar-ge binaları açıldı
acettepe Üniversitesi Teknokent
Afi.’nin 1. ve 2. ArGe binalar› düzenlenen
törenle aç›ld›. Törene,
Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan da kat›ld›.
Rektör Vekili Teknokent A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Selçuk Geçim törende yapt›¤› konuflmada, Teknokente iliflkin bilgiler verdi. Geçim, bugün yaklafl›k 20 bin mterekarelik
kapal› alanda, 90 flirket
ile faaliyette bulunuldu¤unu ve Türkiye'nin ilk 5
teknokenti aras›nda yer
ald›klar›n› söyledi.
KOSGEB, Tekmer Teknoloji Merkezi ve Teknokentde bugün 50'den
fazla ö¤retim elaman›n›n
dan›flman ve flirket sahibi
olarak faaliyette bulun-

H

du¤una da vurgu yapan
Geçim, bu say›n›n önümüzdeki 1-2 y›lda h›zla
artaca¤›n› tahmin ettiklerini bildirdi. 20042007 y›llar› aras›nda H.Ü
Teknokentindeki flirketlerinin yaklafl›k 2 milyon
dolar ithalat, 600 bin dolarda ihracat gerçeklefltirdiklerini belirten Geçim, yine ayn› dönemde
Teknokent flirketlerinin
TÜB‹TAK, KOSGEB ve
Avrupa Birli¤i fonlar›ndan 2 milyon YTL'den
fazla proje deste¤i ald›klar›n› kaydetti. Konuflmalar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan,
Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan'a plaket
verildi. Daha sonra Ça¤layan ve beraberindekiler kurdele keserek
binalar›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi.

Türk iş dünyasından Irak ekonomisine destek

orum Fuarc›l›k ve Gelifltirme
A.fi. taraf›ndan, Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanl›¤› Fuarlar ‹daresi Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile gerçeklefltirilecek olan 3.
Irak Uluslararas› Fuar›'n›n tan›t›m
toplant›s› TOBB'da yap›ld›.
Toplant›ya, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, Irak Büyükelçisi Sabah Cemil Omran, TOBB Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile TOBB Baflkan Yard›mc›s› ve Gaziantep Sanayi Odas› Baflkan› Nejat Koçer
kat›ld›. Irak ekonomisinin yeniden yap›lanmas›nda iflbirli¤i alanlar›n›n geniflletilmesi amaçlanan
fuar, 22–25 May›s'ta Gaziantep’te
gerçeklefltirilecek. Fuar, Irak Ticaret Bakanl›¤›’n›n yurtd›fl›nda destek verdi¤i tek fuar olma özelli¤ine sahip bulunuyor. Geçen y›l 30
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ülkeden 900’ü aflk›n firman›n
kat›l›m› ile gerçekleflen fuar, dünyan›n önde gelen firmalar›n›n

Irak pazar›na Türkiye üzerinden
ulaflmalar›na katk› sa¤l›yor.
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Türkiye’nin gelece¤i
mesleki e¤itimde…
Ülkemizin öncelikli sorunu istihdamd›r. Son
zamanlarda bir yandan iflsizlik artarken bir yandan da nitelikli eleman bulmakta yaflanan s›k›nt›lar art›yor. KOB‹’ler nitelikli eleman istiyor ancak ne istedi¤i nitelikteki elamanlar› ne de
bunlar› yetifltirecek sanat okulu bulabiliyor.
Türkiye'nin gelece¤i
mesleki e¤itimin geliflmesinden geçiyor. KOB‹’lerin sorunlar›n›n temelinde yatan da budur. Mesleki e¤itim konusunda son y›llarda
Fettah
önemli geliflme gösterilGüventürk*
se de bu yeterli seviyebilgi@kobider.com
de de¤il.
Mesleki e¤itimin artt›r›lmas› ve sanayinin ihtiyac› olan ara elemanlar›n yetifltirilmesi için geçti¤imiz günlerde ‹zmir
Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile EGEKOB‹DER olarak
“E¤itim ve Teknik ‹flbirli¤i” protokolü imzalad›k.
Bu protokol ile meslek ö¤retmenlerinin iflletmelerde e¤itilmesi ve ö¤rencilerin uygulama alan›nda kurs imkan› bulmas› sa¤lanacak. Meslek
ö¤retmenleri sektörde alacaklar› e¤itimle teknolojiyi yak›ndan takip ederken, ifl yerlerinde de
“e¤itim birimleri” oluflturulacak.
Bu kapsamda y›l içinde 120 meslek ö¤retmeni sektörde iki haftal›k e¤itim al›rken, gelecek
e¤itim y›l›nda da ö¤rencilerin ifl yerlerinde kurs
görmesi sa¤lanacak.
E¤itim, kaybetme riski olmayan en büyük yat›r›md›r. Mesleki e¤itim alan ö¤rencilerin daha
kolay ifl buldu¤unu sizde bilirsiniz bu yüzden çocuklar›m›z› mesleki liselere yönlendirmeliyiz.
‹zmir ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile imzalad›¤›m›z “E¤itim ve Teknik ‹flbirli¤i” protokolü kapsam›nda;
— Meslek dersleri ö¤retmenlerinin iflletmelerde yap›lacak hizmet içi e¤itimler ile teknik, uygulama, teknolojik geliflmeleri sa¤lanacak,
— ‹flletmelerde “Mesleki E¤itim Merkezi” iflbirli¤i ile e¤itim birimlerinin kurulmas›, yürütülmesi sa¤lanacak,
— Örgün ve Yayg›n e¤itimde yetifltirilen ö¤rencilerin istihdam› sa¤lanacak,
— E¤itim kurumlar› ve sektörel, ulusal ve
uluslar aras› fuar, toplant›, panel ve organizasyonlarda bir araya gelerek sektördeki geliflmelerin ve ihtiyaçlar›n k›sa sürede e¤itime yans›t›lmas› sa¤lanacak dinamik bir yap› oluflturulacakt›r.
Ayr›ca Ulusal ve Uluslar aras› proje çal›flmalar›nda iflbirli¤i yap›larak Mesleki E¤itim ve sektörün
kapasitesinin güçlendirilmesine katk› sa¤layacakt›r.
‹flyerlerinde “E¤itim Birimi”nin bafll›ca avantajlar›;
- ‹flletmelerde kalite ve verimlili¤i artt›racakt›r,
- Sanayi/Okul (Üniversite) iflbirli¤ine giden
yolu açacakt›r,
- ‹flyerlerine performans ve imaj üstünlü¤ü
getirecektir,
- Mesleki e¤itim ve yeni teknolojileri yayg›nlaflt›racakt›r,
- ‹fl bafl›nda yaflayarak mesleki e¤itim formasyonu kazan›lacakt›r.
Bu ve benzeri daha çok avantajlar sa¤layacak
E⁄‹T‹M B‹R‹M‹ modelini önemli bir masraf gibi
görmeden, düflünce ve mant›k olarak, arzu etmek, benimsemek, duyarl› davranmak giriflimi
hayata geçirecektir. Bu tür giriflimin önemli ölçüde destek görece¤i inanc›yla…
*KOB‹DER Yönetim Kurulu Baflkan›

“120, Karlara Yaz›lm›fl
Gerçek Bir Destan”
önetmenli¤ini Murat Saraço¤lu ve Özhan Eren'in
yapt›¤› 120 filminin ikinci galas›
Ankara’da CEPA al›fl
verifl merkezinde
AFM sinemalar›nda
yap›ld›. Gala’ya Türk
Tarih Kurumu Baflkan› Prof. Dr. Yusuf Halaço¤lu, Diyanet ‹flleri
Baflkan› Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu ile birçok
bürokrat ve sanatsever kat›ld›.
Van… 1914 Haziran… Avrupa’da bafllayan 1. Dünya Harbi
ülkemize de s›çrar,
Ruslar Do¤u Anadolu’da Erzurum istikametinde taarruza geçerler. Aral›k 1914’te
Sar›kam›fl Harbi’nin
bafllamas›yla birlikte çat›flmalar
yo¤unlafl›r. 1915 Ocak’ta eli tüfek tutan herkes Ruslarla ölümkal›m harbindeyken s›n›r birliklerinde cephane tükenir... Vanl›
çocuklar gönüllü olurlar... 12–17
yafllar›nda 120 isimsiz kahraman, s›rtlar›nda cephane ile
Van’dan yola ç›kan çocuklar karl› da¤lar›n donduran so¤uklar›nda günler süren uzun yürüyüfllerine bafllar. Ama bu büyük yol-
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culuk 120 çocuk için hiç de kolay olmayacak, tam bir ölüm –

kal›m harbi flekline dönüflecektir.
120 filminin yap›mc› ve yönetmenleri, günümüzde gençlerimizin tarihimize ve kültürümüze olan duyarl›l›¤› artmaktayken, bu duyarl›l›¤a hitap edecek projelerin yeterince üretilmedi¤ini dile getiriyor. Filmin
öncelikli amac›, özellikle gençlere tarihimizde yaflanan gerçek
bir kahramanl›k destan›n› akta-

rarak sahip olduklar› tarih bilincini artt›rmak ve tarihimizi ö¤renme arzular›n› teflvik etmek.
Hikayesi 3 farkl›
mevsimde geçen 120
filminin çekimleri,
Van ve Safranbolu’nun da¤lar› da dahil olmak üzere aral›klarla 4 ay sürdü,
filmin bütün aflamalar›nda 250 kiflilik bir
ekip çal›flt›. Yaklafl›k
3 milyon dolar bütçeli filmde 100’lerce ö¤renci, 2000’e yak›n figüran ve develer baflta olmak üzere bir
çok tafl›ma hayvan›
rol ald›.
Karlara Yaz›lm›fl
Gerçek Bir Destan›
anlatan 120 filminin
yap›mc›l›¤›, müzikleri ve senaryosu Özhan Eren’e, hikayesi
Hikmet Ilgaz ile Özhan Eren’e ve
yönetmenli¤i Murat Saraço¤lu
ile yine Özhan Eren’e ait. Filmin
oyuncu kadrosunu ise Özge Özberk, Burak Sergen, Cansel Elçin, Emin Olcay, Demir Karahan
ve Ahmet Uz oluflturuyor. Süresi
115 dakika olan 120 filmi fiubat
2008’de yaklafl›k 200 salonda sinemaseverlerle buluflacak.

Ofis çal›flanlar›na 9 alt›n öneri
F

nize ve s›rt›n›za yükleiziksel T›p ve Re- F‹Z‹KSEL T›p ve Rehabilitasyon Uzman›
meyin. Ya oturun ya da
habilitasyon UzDr. Suna Mahmuti Roylas, mesle¤i
B›rak›n bacakman› Dr. Suna
gere¤i ofiste uzun süre oturarak çal›flan çömelin.
lar›n›z sizi tafl›s›n. YükRoylas, uzun süre
ve bilgisayar kullanan insanlar›n boyun, sek yerlere uzanmay›n,
oturarak çalaflan ins›rt ve bel omurlar›n›n afl›r› yük alt›nda tabure kullan›n veya
sanlar›n afl›r› yük alyard›m isteyin.
t›nda kald›¤›n› belirtkald›¤›n› belirtti. Roylas, ofiste
ti. Oturarak çal›flann A¤›r dosyalar› veya
çal›flanlara 9 alt›n öneride bulundu.
larda boyun, bel ve
objeleri tek seferde tafl›nadiren s›rt f›t›¤›
maya kalkmay›n 2–3 sen Bilgisayar ekran›n›n çapraz ferde tafl›y›n. Mümkünse omzuoluflma riski daha fazla oldu¤udurmas› nedeniyle sürekli ayn›
nuzun üzerinde tutarak ve
nu kaydeden Roylas, boyun ve
tarafa bakmak zorunda kalmak
mümkün oldu¤unca vücuda yas›rt sa¤l›¤›n›n korunmas› için
k›n tutun. Belinizin dik olmas›dikkat edilmesi gerekenleri flöy- son derece tehlikelidir. Klavye
ve bilgisayar ekran› bafl ile ayn›
na dikkat edin.
le s›ralad›:
paralelde olmal›d›r.
n “S›rt kambur, boyun öne
n Afl›r› gerginlik ve stresten
n Oturma süresi yar›m saati
do¤ru e¤ik vaziyette çal›flmak
uzak durmaya çal›fl›n, ifl yerinizgeçmemelidir. Omurgan›z› esyerine s›rt dik, omuzlar geride,
de gevflemek için hafif müzik
netmeli, yürümeli, boyun ve s›rt dinleyin; aral›klarla germe –
bafl normal pozisyonda oturma
germe–gevfleme egzersizleri ya- gevfleme, nefes egzersizleri
al›flkanl›¤›n› yerlefltirmeli, kenp›lmal›.
dimizi gevflek b›rakmal›y›z.
yap›n.”
n Telefonla s›k s›k konuflan
n Oturulan koltuk veya sandalyenize dikkat edin. Oturulan insanlar›n telefon kulakl›¤›n›
koltuk mutlaka beli ve s›rtt› des- bafl ile omuz aral›¤›na s›k›flt›rma al›flkanl›¤›n› b›rakmal›, kuteklemeli veya beli destekleyen
ortopedik yast›klar kullan›lmal›- lakl›k arac›l›¤›yla telefonu kullanmal›d›r.
d›r.
n Ofis içinde dolap ya da
n Masadan uzakta durmak,
çekmecelerde
dosya ya da heryüksek sandalye nedeniyle mahangi
bir
fley
al›rken
öne e¤ilir
saya e¤ilmek zorunda kalmak
kalmak,
yüksek
yerpozisyonda
yerine masaya tamamen yaklalere uzanmaya çal›flmak son defl›lmal› masan›n kenar› mide serece yanl›flt›r. Bütün yükü beliviyesinde olmal›d›r.
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C‹TYBOX
ST‹M’le ilgili tüm
istek, öneri ve flikâyetleriniz için
C‹TYBOX (Ça¤dafl Kentlinin fiikâyet Kutusu) platformu sayesinde OSTIM
yaz›p Turkcell 4525’e (Di¤er operatörler için 0532
752 4525) bir SMS göndermeniz yeterli; nerede
olursan›z olun, 10 saniyede bize ulaflabilirsiniz.
Bilginin de¤erinin oldukça yüksek oldu¤u günümüzde, bilginin niteli¤i
kadar zamanlamas› ve h›z› da önem tafl›maktad›r.
Mobil teknolojiler, h›zl›
ve yayg›n geliflimi ve kiflileri mekândan ba¤›ms›zlaflt›rmas› nedeniyle bilgiyi en çabuk biçimde, gerekti¤i yerlere ulaflt›rmada birçok kolayl›k sa¤lamaktad›r. ‹flte bu noktada
siz de¤erli Ostimliler’in
istek, flikâyet ve önerilerini en k›sa yoldan, SMS
olarak yetkililere iletebilmeniz için Ostim OSB Yönetimi, Citybox 4525
(Çagdafl Kentlinin fiikâyet
Kutusu) projesini hayata
geçirmifltir.
Citybox 4525 projesi
kapsam›nda flimdiye kadar gelen mesajlarla bire
bir ilgilenilerek mesaj
hakk›nda gerekli bilgileri
de gönderen Ostimli’ye
aktaran Ostim OSB, ayn›
zamanda bafllatt›¤› At›k
Ka¤›t Projesi’ni de Citybox 4525 üzerinden çal›flt›rmaktad›r. At›k ka¤›t
projesine girmek isteyen
firmalar OSTIM.K yaz›p
firma ad› ve adres bilgilerini de yazarak Turkcell
4525 (di¤er operatörler
için 0532 752 4525)’e
gönderdikten sonra sisteme kay›t olmaktad›r.
Kay›ttan sonra OSTIM.K yaz›p gönderecekleri her mesaj›n devam›n›
izleyen sal› günü Ostim
yetkilileri firmalar›na u¤rayarak birikmifl at›k ka¤›tlar›n› teslim alacakt›r.
Bu sayede hem firmalara
hem de Ostim’e büyük
kolayl›k sa¤lanmakta, zaman ve çal›flma gücü harcamas› en aza indirilmektedir.

O

Ostim’le ilgili
flikayet ya da
önerileriniz varsa:
Ostim yaz›p Turkcell
4525’e (ya da di¤er
operatörler için 0532 752
4525’e) SMS gönderebilirsiniz. (Hizmet
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“Gelin birlikte yönetelim!”
bedeli sadece 1 SMS / 2
kontördür). At›k ka¤›t
projesi içinse mesaj›n›z›n
bafl›na Ostim.k yaz›p göndermeniz yeterli (At›k
ka¤›t projesine kay›t için
ilk mesaj›n›z, Ostim.k yazd›ktan sonra firma ad› ve
adres bilgilerini yazman›z
gerekmektedir.).
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HAZIRLAYAN:
Bar›fl Cihan Bafler
(Genel Sekreter)
baris@innocentric .com.tr

‹lham Beklemekle Olmaz ‹flletmenize ‹novasyonu Tafl›y›n
l Amerika’dan y›llar sonra Avrupa’y› etkisi
alt›na alan ve bundan en az 10
y›l sonra da ülkemizi saran inovasyon rüzgar›, 2008’de kendini
daha fazla hissettirecek gibi görünüyor. Önümüzdeki y›llarda
inovasyonun Türk ‹fl Dünyas›n›n
gündeminde ilk s›ralara oturaca¤›n› tahmin etmek hiç de güç de¤il. Üstelik küçük bir araflt›rma
yapt›¤›m›zda art›k iflletmelerin
yenilikçi insan kayna¤› ile çal›flmay› tercih ettikleri, bu tip insan
kayna¤›n›n iflletmelerine getirece¤i katma de¤erin bilincinde olduklar› aç›kça görülebilir.
‹novasyoncu olmak, art›k koflulsuz her iflletmenin kabul etti¤i
bir ç›k›fl noktas›. Art›k kontrol edilmesi imkans›z hale gelen pazar/rekabet koflullar›n› “belirleme” gücü kadar s›n›rs›z bir ufuk sunan inovasyonu yapabilme yetene¤i, iflletmelerin gizli
silah› haline geldi. Her ne kadar büyük ölçekli
iflletmeler bu trendin fark›na var›p inovatif
kültürü içsellefltirmeye çal›flsalar da ülkemizin
as›l sanayi kesimini oluflturan KOB‹’lerin inovasyonu iflletmelerine tafl›malar› konusunda
desteklenmeleri gerekti¤i de aç›kt›r.
Gelenekselli¤in hakim oldu¤u, yeni fikirlerin uçukluk ve zaman kayb› olarak de¤erlendirilip hor görüldü¤ü bir ortamda yenilikçi fikirlerin yeflererek, katma de¤er yaratan
ürün/hizmet haline gelmesi mümkün de¤ildir.
‹novasyon farkl› bafll›klar/yaklafl›mlar alt›nda incelenebilmektedir. Örne¤in psikolojik
yaklafl›m, bireylerin yenilikçi fikir üretme sürecinde tutumlar› ve ne flekilde desteklenebilecekleriyle ilgilenirken, mühendislik yaklafl›m› tekni¤in bilinen durumu bilgisine hakim
olmak ve ar-ge süreci gibi konulara yo¤unlafl›r. Sosyolojik bak›fl aç›s›nda ise toplumun refah›n›n yenilikçi ürün ve hizmetlerle bir ad›m

ileriye tafl›nmas› gibi konular irdelenmektedir.
Ancak hangi yaklafl›mla de¤erlendirirseniz de¤erlendirin,
tüm bafll›klar›n kesifltikleri
nokta inovasyonun “insan
kayna¤›” taraf›ndan ortaya konulan bir kavram oldu¤udur.
Bu nedenle iflletmenin insan kayna¤› inovatif kültürü
gelifltirmek ve inovasyonu sürekli hale getirmek için en fazla yat›r›m yap›lmas› gereken
konudur.
Yeteneklerin/becerilerin gelifltirilmesi, yenilikçi fikir üretenlerin motive edilmesi, deneme yan›lmalar›n cesaretlendirilmesi, günün bir k›sm›n›n
yenilikçi fikir arama ve piyasa/müflteri e¤ilim
beklentilerinin araflt›r›lmas› için kullan›lmas›n›n desteklenmesi belki de iflletmemize inovasyonu tafl›mak için yapabilece¤imiz en az
maliyetli ama en çok getirili ad›mlar olabilir.
Vizyonumuz; inovasyon, giriflimcilik ve
risk sermayesi konular›nda uzmanlaflm›fl kiflileri bir araya getirerek, sahip olduklar› bilgi
ve deneyimi ilgili kurumlar/kurulufllar için eriflilebilir k›lmakt›r. Vizyonumuzu gerçeklefltirmek amac›yla ihtisas ve çal›flma gruplar› oluflturulmufltur.
‹novasyon, giriflimcilik ve risk sermayesi
konular›nda uzmanlaflm›fl kifliler ihtisas gruplar›nda bir araya getirilmektedir. ‹htisas gruplar› ile hem uzmanlar aras›nda iletiflim a¤lar›
kurularak, sahip olunan bilgi ve deneyimin
paylafl›lmas› sa¤lanmakta hem de dernek faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi için gerekli uzman havuzu oluflturulmaktad›r. ‹htisas gruplar›n›n sahip oldu¤u bilgi ve deneyim, hedef kitlelere göre dört ana bafll›k alt›nda yap›land›r›lan çal›flma gruplar›n›n düzenledi faaliyetlerle
ilgililere aktar›lmaktad›r.

l NA-ME Endüstri Ürünleri” ‹vedik Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyet göstermektedir. 1982 y›l›nda kurulan firma çelik
konstrüksiyon, kompozit malzeme ve
yenilenebilir enerji
konular›nda çal›flmaktad›r. Firmas›
hakk›nda Yenileflim
Derne¤i Yöneticilerine bilgi veren firma sahibi
Mehmet Gül, firmas›n›n as›l
gelirinin çelik konstrüksiyon
imalat›ndan elde etti¤ini, ancak inovasyon yat›r›mlar›n›
ço¤unlukla yenilenebilir ener-

ji alan›nda yapt›klar›n› belirtti. Yenilenebilir enerji konusunun önümüzdeki dönemde
büyük bir patlama gerçeklefltirece¤ini söyleyen Mehmet
GÜL, önemli bir gelir elde
edemedikleri alana yapt›klar›
yat›r›mlar›n meyvesini birkaç
y›l içinde toplamaya
bafllayacaklar›n› belirtti. Yenilenebilir
enerji konusundaki
yat›r›mlar›n›n, firmas›n›n gelece¤ine yap›lm›fl yat›r›mlar oldu¤unun alt›n› çizen
firma sahibi konuflmas›na
flöyle devam etti.
“Ça¤›m›zdaki h›zl› de¤iflim
süreci KOB‹’ler için büyük
avantajlar ve dezavantajlar
getirdi. Art›k firmalar›n devaml› ayn› ürünleri
üreterek ayakta kalmalar› imkans›z.
Özelikle bir KOB‹
iseniz, günlük ifllerden bafl›n›z› kald›r›p
mutlaka ileriye yönelik planlar ve bu
planlar› gerçeklefltirmek için yat›r›mlar
yapman›z gerekiyor.”

l Senkron Plastik 2000 y›l›nda, Polietilen Boru Ba¤lant› Parçalar› üretmek üzere
OST‹M OSB’de kurulmufltur.
K›sa zamanda geliflme gösteren firma, birkaç ay önce yeni üretim tesislerine tafl›narak
büyümelerinin önündeki
önemli bir engeli daha ortadan
kald›rd›. Üretim Sorumlusu
Dilflat KAZIKLI taraf›ndan Yenileflim Derne¤i Yöneticileri ve Yabac› Misafirlerden oluflan ekibe bilgi verdi. Emin ad›mlarla ve planl› flekilde büyümesiyle örnek al›nacak bir baflar› hikayesi oluflturduklar›n› belirten
KAZIKLI, flimdi s›ran›n büyük inovasyon yat›r›mlar›na geldi¤ini
belirtti. Ayr›ca firman›n en büyük hedefinin ihracat oldu¤unu,
bunun anahtar›n›n da yenilikçi ve genifl ürün yelpazesi oldu¤unun alt›n› çizdi. Yenileflim Derne¤i olarak temenimiz, Senkron
Plastik örne¤inde oldu¤u gibi, KOB‹’lerimizin h›zla ve emin
ad›mlarla büyüyerek dünya markalar› haline gelmesidir.

Yurtd›fl›ndan misafirlerimizi a¤›rlad›k

l Yabanc› misafirlerimiz;
SYNTENS’den Sjoerd KEIJSER, WIPO’dan Philip THOMAS ve NOVU’dan Pieter de VOS için OST‹M
Organize Sanayi Bölgesi’ne bir gezi düzenlendi. Geziye Yenileflim
Derne¤i Yönetim Kurulu Üyeleri
Arda MUTLU, Arife YILMAZ, Elif
GÜVEND‹K ve Genel Sekreter Bar›fl Cihan BAfiER ile Genel Sekreter
Yrd. Aysun ALTUNKAYNAK da
kat›ld›.

Hezarfen Projesine kat›lan küçük ve orta ölçekli firmalar›n yer
ald›¤› gezi program›nda s›ras›yla,
esnek hava kanallar› ve radyal
vantilatörler üreten Gökser Makine; boru ba¤lant› elemanlar› üreten Senkron Plastik; kompozit
malzeme ve solar ayd›nlatma
ekipmanlar› üreten NA-ME firmalar› ziyaret edildi. Firma ziyaretlerinden sonra Yenileflim Derne¤i
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yaban-

c› konuklar OST‹M OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan AYDIN’› ziyaret etti. Yabanc› konuklara OST‹M OSB ve yürütülen çal›flmalarla ilgili bilgi verildi. Bas›n mensuplar›n›n da ilgi gösterdi¤i ziyarette
özellikle muhtemel iflbirli¤i konular› üzerinde duruldu. OST‹M OSB
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
AYDIN özellikle kümelenme konusunda her türlü iflbirli¤ine aç›k
olduklar›n› belirtti.

Ay›n ‹novasyonu

l “fivefingers” TIME Dergisi
taraf›ndan 2007 y›l›n›n en iyi bulufllar› aras›nda gösterildi.Vibram firmas› taraf›ndan üretilen ürünün ad› befl parmak
anlam›na gelen “fivefingers”. Do¤a sporlar›
merakl›lar› için tasarlanan ürün “alternetifleri keflfedin” slogan› ile pazara sürülmüfl. Vibram firmas› ürünü pazarlarken ön plana ç›kard›¤› konu ise, “beflparmak” ›n ayaklar›za
el özelli¤i kazand›rmas›. Özellikle kaya t›rman›c›lar›n›n
büyük ilgi gösterdi¤i ürün birçok model ve renk seçene¤i
de bulunmakta. 2007 y›l›nda TIME Dergisi taraf›ndan y›l›n
en iyi bulufllar› aras›nda gösterilen beflparmaklara sahip olmak için en kolay yol www.vibramfivefingers.com sitesini
ziyaret etmek.

l Flexible hortum, radyal
vantilatör ve mobil iklimlendirme
konular›nda
üretim
yapan
firma
OST‹M
Organize Sanayi Bölgesinde
faaliyet gösteriyor. Hezarfen
Projesi kapsam›nda inovasyon
dan›flmanl›¤› alan 20 firma
içerisinde yer alan Gökser

Makine, küçük ölçekli bir firma olmas›na ra¤men inovasyon taramalar›nda gösterdi¤i
performans ile dikkatleri üzerine çekmiflti. Firman›n Genel

Müdür Yard›mc›s› Serhat Ünal
baflar›lar›n›n alt›nda yatan temel
faktörün inovasyon konusuna
düzenli olarak
yapt›klar› yat›r›m
oldu¤unu söyledi. Ayr›ca firman›n y›ll›k kazanc›n›n %30 –35
oran›ndaki k›sm›n› inovasyon projelerine harcad›klar›n› belirten
Ünal, inovasyona ay›rd›klar›
bütçeyi azaltmalar›n›n geri
gitmek anlam›na gelece¤ini
belirtti.
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KGF KOB‹’lere ‘cankurtaran’ oluyor
2008 y›l›nda bankalarla birlikte
KOB‹'lere yönelik bir tan›t›m
eylemi planlayan KGF, bankalar›n gitti¤i bölgelere
KGF'yi de yanlar›nda götürecekleri bir sistem kurma çal›flmalar›na bafllad›.
993 y›l›ndan bu yana KOB‹’lerin
bankalardan kredi kullanmalar›
s›ras›nda ortaya ç›kan teminat yetersizli¤i probleminin çözümüne kefalet verme yoluyla katk›da bulunarak
iflletmelerin banka kredilerine ulaflmalar›n› sa¤layan Kredi Garanti Fonu
(KGF), TOBB ve KOSGEB’in a¤›rl›kl›
ortak oldu¤u bir anonim flirkettir. Çal›flan say›s› 250’den az olan iflletmeleri
KOB‹ olarak kabul eden KGF, bankalar
ve KOB‹’ler aras›nda bir köprü görevi
görerek onlar› yak›nlaflt›rarak aralar›nda bir kredi iliflkisi kurmakta ve
böylece KOB‹’lerin kulland›¤› kredi
hacmini büyütmektedir.
Küçük iflletmelerin uzun vadeli kredi taleplerinde bankalar›n çok yüksek
teminat talep etmeleri durumunda
devreye giren KGF sayesinde yüksek
teminatlar› karfl›layamayan tüm KOB‹’ler uzun vadeli kredilere ulaflabilir,
yat›r›mlar›n› ayakta tutabilirler. KGF
kefaleti ile KOB‹’ler yüksek faizle ve
daha az miktarda borçlanmak yerine
daha düflük faizle ve daha çok miktarda borçlanabilirler. Yeni kurulan iflletmelerde de KOB‹’lerin belli bir kredi
geçmifllerinin olmamas› ve verebilecekleri teminatlar›n yetersiz olmas›
durumunda bu iflletmeler için de Kredi
Garanti Fonu kefaleti bir cankurtaran
görevi görmektedir.
Gelen taleplerde yenilikçi yat›r›mlar, istihdam art›fl› sa¤layacak yat›r›mlar, verimlili¤i art›ran teknolojik yat›r›mlar, ihracat›n desteklenmesi, bölgesel kalk›nma amaçl› yat›r›mlar ve giriflimcili¤in desteklenmesi amaçl› yat›r›mlar öncelikli olarak de¤erlendirilir.
Her kredi talebi ayr› bir proje olarak
görülür ve de¤erlendirilir
KGF’NUN D‹⁄ER
FAAL‹YETLER‹
KGF’nin faaliyetleri sadece banka
kredilerine ulaflmak isteyen KOB‹’lere
verdi¤i kefalet hizmeti ile s›n›rl› de¤ildir. KOB‹’lerin kredi taleplerinin ihtiyaçlar›na göre yap›land›r›lmas› yönetim ve organizasyon dan›flmanl›¤› hizmeti, kredilerin yeniden yap›land›r›lmas›na destek olunmas›, KOB‹ piyasas› ve sektör analiz raporlar›n›n haz›rlanmas› gibi konularda da hizmet vermektedir.
Ayr›ca KGF Anadolu Yaklafl›m› gere¤i bankalara olan borçlar›n› ödeyemeyen KOB‹’lerin kredilerinin yeniden
yap›land›r›lmas›n› da sa¤lamaktad›r.
Sadece banka kredisi ifllemleri için de¤il finansal kiralama, yani leasing, ifllemleri için de KOB‹’lere kefil olan
KGF, 2008 y›l›nda vermeye bafllayaca¤› yeni ürün ve hizmetler konusundaki
çal›flmalar›n› da sonland›rmak üzeredir. Tercihli kefalet sistemi ve KOB‹ Kefil Kart uygulamas› KGF’nin bu yeni
ürünlerinden olup Yönetim Kurulu
onay›n› takiben yak›n bir gelecekte
KOB‹’lere sunulmaya bafllanacakt›r.
2008 YILI VE KGF
Geçen y›l›n sonunda 60 milyona
yükseltilen sermayesini kefalet çarpa-

1

n› oran›nda, olabilecek en etkin flekilde kullanarak KOB‹’lere hizmet vermeyi amaçlayan KGF flu an Ankara’da Genel Müdürlük ve ‹stanbul’da 2 tane olmak
üzere ‹zmir, Diyarbak›r, Adana, Kayseri ve
Denizli illerindeki flubeleri hizmet vermektedir. 2008 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde Erzurum,
Bursa, Trabzon, Samsun, Konya ve Gaziantep flubelerini faaliyete sokacak olan KGF’nin hedefi
bankac›l›k hizmeti olsun ya da olma-

s›n, Türkiye’nin her ilinde bir KGF flubesini açabilmektir. Bu hedef do¤rultusunda 2008 y›l›nda aç›lacak olan flubeler say›lan illerle s›n›rl› kalmayacakt›r.
BTC Co.-KGF
A.fi.’nin eflit katk›lar›yla, Bakü-Tiflis-Ceyhan
Boru Hatt›’n›n geçti¤i
10 ildeki (Ardahan,
Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüflhane, Sivas, Kayseri, K.Marafl, Osmaniye, Adana) KOB‹’lerin finansman eriflimini kolaylaflt›rmak üzere imzalanm›fl ve 10

y›l sürecek olan anlaflma da çok yak›n
bir zamanda uygulamaya geçecektir.
2008 y›l›nda bankalarla birlikte KOB‹'lere yönelik bir tan›t›m eylemi planlayan KGF, bankalar›n gitti¤i bölgelere
KGF'yi de yanlar›nda götürecekleri bir
sistem kurma çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Mart ay› itibariyle yeni Genel Merkezi’nde faaliyet gösteren olan KGF yak›n bir gelecekte komisyon oranlar›n›
düflürmeyi ve kefalet miktar›n› art›rmay› planlamaktad›r. Böylece KGF kefaleti hem daha küçük hem de daha
büyük tutardaki projeler için aran›lan
bir destek haline gelecektir.
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Ankara rüzgâr tüneli (art)

OSBÜK Yönetimi Bay›nd›rl›k
Bakan› Özak’› ziyaret etti

C

O

umhuriyet’in kuruluflu ile birlikte,
baflta Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere, bir kurtulufl savafl›n›n içinden
ç›karak gelen ülke yöneticileri
havac›l›¤›n bir ülkenin gelece¤i
için ne denli önemli oldu¤unun
fark›nda idiler. Atatürk’ün o
döneme ait ‘istikbal göklerdedir’ sözlerinin bugün de geçerlili¤ini korumakta oldu¤u yads›namaz bir gerçektir.
Bu hedefe yönelik olarak
cumhuriyetin kurulufl y›llar› ile
birlikte önemli say›lacak çal›flmalar yap›lm›flt›r. 1926 ile
Atila
1948 y›llar› aras›ndaki dönemde Eskiflehir, Kayseri, Etimesgut ve Befliktafl Özel Uçak Fabrikalar›; Etimesgut Uçak Motor Fabrikas›; Teyyare
Makinist Mektebi; Ankara Akköprü Planör
Atelyesi; Ankara Hava ‹kmal Bak›m Merkezi, Yeflilköy ve Divri¤i Gök Uçufl Okulu;
Türk Hava Kurumu (THK) ve Türkkuflu
dönemin önemli at›l›mlar› olarak hayata
geçirilmifltir.
Ancak bir ülkenin havac›l›k sanayinde
söz sahibi olabilmesi için bu yap›lanlar›n
yeterli olmad›¤›n› bilen Atatürk ve arkadafllar› sacaya¤›n› tamamlayacak iki hedef daha koyarlar: Bunlardan biri uçak mühendisi yetifltirecek yüksek e¤itim kurumunun
oluflturulmas›, di¤eri ise Ankara’da bir rüzgâr tüneli altyap›s›n›n infla edilmesidir.
Özellikle rüzgâr tüneli fikri, günümüzden
80 y›l önce ülkeyi yönetenlerin ileri görüfllülü¤ünü göstermesi aç›s›ndan son derece
önemlidir.
Zaman içerisinde uçak mühendisli¤i e¤itiminin verilmesi görevi ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’ne verilir. Rüzgâr tüneli yap›m›
ise gerek araflt›rmalar›n uzamas›, gerekse
bütçe s›k›nt›lar› nedeniyle Atatürk’ün ölümünün sonras›na kal›r. Bir vasiyet kabul
edilerek tüm imkâns›zl›klara karfl›n yap›m›na karar verilir.
Proje 1941 y›l›nda, dönemin Baflbakan›
fiükrü Saraço¤lu, Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel ve THK Baflkan› fiükrü Koçak taraf›ndan ele al›n›r. Uçak ve motor
imal eden fabrikalar ile uçak mühendisli¤i
e¤itimi veren kurumlara hizmet verecek bir
Araflt›rma-Gelifltirme (ARGE) Enstitüsü’nün temelinin Ankara’da oluflturulmas›
ve bir Aerodinamik Araflt›rma Merkezinin
kurulmas› karar› al›n›r. 1944 y›l›nda bir ‹ngiliz flirketiyle anlafl›lmas›n›n ard›ndan Ankara Rüzgâr Tüneli (ART)’nin yap›m›na

1947 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB)
taraf›ndan bafllan›r, mekanik ve motor aksamlar› 1950 y›l›nda monte edilen tünel,
k›smen ifller duruma getirilir.
‹flletmeye aç›ld›¤› y›llarda dünyan›n say›l› rüzgar tünellerinden biridir.
Ancak 1950’den sonraki
geliflmeler ne yaz›k ki ayn›
olumlu seyri izlemez. O y›la
kadar uçak imalat›nda önemli
baflar›lar elde eden ve üretti¤i
uçaklar› ihraç etme baflar›s›n›
gösteren Türkiye çeflitli gerekçelerle uçak imalat›ndan vazÇ›nar
geçer ya da vazgeçirtilir.
Türkiye uçak yapmaktan
vazgeçince do¤al olarak ilgili altyap›lara
olan gereksinim de ortadan kalkar.
ART’de ayn› kaderi paylafl›r ve uzun bir
zaman dilimi içerisinde ilgiden uzak kal›r,
neredeyse unutulur. 1956 y›l›nda Milli Savunma Bakanl›¤›’na devredilir. MSB-ARGE taraf›ndan çeflitli revizyon çal›flmalar›
yap›lsa da, tünel ifllerli¤ini uzunca bir zaman kaybeder. 1972 y›l›nda ayn› fiziksel
ortamda TÜB‹TAK’a ba¤l› ‘Güdümlü
Araçlar Teknolojisi ve Ölçme Merkezi
(GATÖM)’ faaliyete bafllar. Bu kurulufl zaman içinde ‘Balistik Araflt›rma Enstitüsü
(BAE)’ ve son olarak da ‘Savunma Sanayi
Araflt›rma Enstütüsü (SAGE)’ne dönüflür.
Dönemin SAGE yönetimi birkaç genç
ve idealist mühendis ile Ankara Rüzgar
Tüneli’ni yeniden aya¤a kald›rmak için yo¤un ve özverili bir çal›flmaya giriflir.
1994’te ART’nin içinin temizlenmesi, boyutland›rma çal›flmalar›, pervane ve motor
sistemlerinin bak›m›, modernizasyon ve
baz› bölümlerinin revizyonu tamamlan›r.
Bu altyap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›ndan sonra ölçüm sistemleri modern teknolojinin olanaklar› kullan›larak gelifltirilir.
1998 y›l› ortalar›na gelindi¤inde Atatürk’ün vasiyetlerinden olan ART deneysel
aerodinamik alan›nda hizmet verebilecek
bir yap›ya kavuflmufl olarak tekrar faaliyete
geçer.
ART art›k hem sivil sektöre hem de
savunma sanayiine hizmetlerde bulunan
bir kurulufltur. Kuruluflta roket deneyleri,
uçak harici yük denemeleri, savafl uça¤›
kararl›l›k denemeleri, ak›m görüntüleme
çal›flmalar›, bas›nçölçer kalibrasyonu,
havaalanlar›nda bulunan rüzgârgüllerinin
kalibrasyonu, do¤al havaland›rma ve bina
aerodinami¤i, çevresel etkilerin incelenmesi, hava kirlili¤i,
rüzgâr enerjisinin
kullan›m alanlar›,
uydu anteni ve vericilerin rüzgâr
dayan›m›n›n incelenmesi gibi çok de¤iflik
alanlarda çal›flmalar
yap›labilmektedir.
‹lgilenenler ve
merakl›lar› için
ART’nin Beflevler’de, Gazi Üniversitesi’nin karfl›s›nda,
Konya Yolu kenar›ndaki yüksek duvarlar›n arkas›nda oldu¤unu söylemeliyim.

SBÜK Yönetim Kurulu
Baflkan ve üyeleri Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›
Say›n Faruk Nafiz ÖZAK’ ›
makam›nda ziyaret ettiler. Ziyaret esnas›nda
Yönetim Kurulu Baflkan
Y›lmaz’›n, OSB’lerinin
genel sorunlar› ve
çözüm önerilerinin
yan›nda; OSB’ lerde
yat›r›m yapan sanayicilerin, Yap› Kullanma
‹zin Belgesini almak
için Sosyal Güvenlik Kurumun’
dan “Prim Borcu Yoktur” yaz›s›
ald›klar›n›, Sosyal Güvenlik
Kurumunun, inflaatlar›n sigorta
primi hesab›na esas olacak asgari inflaat maliyetini hesaplarken Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca her y›l yay›nlanmakta
olan tebli¤i esas ald›klar›n› söyledi. Söz konusu Tebli¤ kap-

sam›nda her türlü altyap›s› OSB
Yönetimi taraf›ndan haz›rlanan
arsalara inflaat yapan OSB
Yat›r›mc›s›n›n inflaat maliyetini
belirten aç›k bir hüküm
olmamas› sebebiyle;
inflaat s›n›f›n› genellikle
en yüksek s›n›f olan IV.
s›n›f olarak kabul edilerek bu durumun
genellikle inflaat alan›
büyük olan OSB
yat›r›mc›lar›n› fevkalade ma¤dur etti¤ini
vurgulayan Y›lmaz flöyle dedi:
“Türk Sanayisi ve Sanayicisinin
önündeki sorunlar›n çözüme
kavuflturulmas› ile Türkiye
Ekonomisinin flahlancakt›r.
Sözkonusu tebli¤, OSB inflaatlar›n›n yerinin ve maliyetinin
do¤ru ve aç›k olarak belirlenmesi için yeni bir düzenlemeye
gidilmelidir.”

MART – N‹SAN 2008
GENEL FUAR TAKV‹M‹
n Tarih: 13 – 16 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu: ‹stanbul Pencere 2008 (9.) - Pencere, Cam Teknolojisi, Aksesuar, Yan Sanayii
n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - ‹stanbul
n Tarih: 19 – 23 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Bursa 3. Is›tma, So¤utma, Havaland›rma ve Do¤algaz Teknolojileri
n Yer: Tüyap Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi – Bursa
n Tarih: 20 – 23 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu: 2.Kent's Fuarlar› / Ankara - Belediye Ekipmanlar› ve ‹htiyaçlar›, Kent Mobilyalar›, Park
ve Bahçe Düzenleme Ekipmanlar›, Ar›tma Sistemleri,
Çevre Teknolojileri
n Yer: ANFA Alt›npark Fuar Merkezi – Ankara
n Tarih: 20 – 23 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Orend’08 -Gaziantep Endüstri Fuar› - Makine, Ambalaj, Yüzey ‹flleme, Otomasyon,
Güvenlik
n Yer: OFM Ortado¤u Fuar Merkezi - Gaziantep
n Tarih: 26 – 29 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Konya 4.Belediye ‹htiyaçlar› Fuar›
n Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi
n Tarih: 27 – 30 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu: 4. Uluslararas› Belediye ve Çevre
2008 Fuar›
n Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1. Nolu Alan - Ankara
n Tarih: 27 – 30 Mart 2008
n Fuar Ad› – Konusu: ISO-YAP 2008 - Is›tma, So¤utma,
Klima, Do¤algaz ve Yap› Teknolojileri
n Yer: Kültür park Belediye Fuar Alan› – Afyonkarahisar
n Tarih: 03 – 06 Nisan 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Konya 5. Yap› Malzemeleri, Yap›
Teknolojileri ve ‹fl Makineleri Fuar›
n Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi –
Konya
n Tarih: 03 – 06 Nisan 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Konya Do¤algaz 2008 5.Do¤algaz, Is›tma, So¤utma, Havaland›rma, Pompa, Vana,
Tesisat, Yal›t›m, Ekipman ve Malzemeleri
n Yer: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi
n Tarih: 09 – 13 Nisan 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Isotek Ankara 2008 - Is›tma So¤utma, Havaland›rma ve Tesisat Ekipmanlar›
n Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1.Nolu Alan - Ankara
n Tarih: 09 – 13 Nisan 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Yap›decoor Ankara 2008 - ‹nflaat
Malzemeleri, Yap› Yenileme
n Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1.Nolu Alan - Ankara

