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Orhan AYDIN
OSB’ler ve üretimde
yerel hafiflik...
n 13’de

Abdullah ÇÖRTÜ
Üstün insanlar
stratejilerle u¤rafl›r
n 10’da

Subegüm BULUT
‹fl gelifltirme çevrimi
olmadan ‹novasyon
sadece bir fantazidir
n 20’de

Veli SARITOPRAK
Biliflim sektörünün
sorunlar›
n 14’te

Mete BA⁄DAT
Çaylar flirketten
n 17’de

‹cat Ç›karan Türkler aran›yor
nkara Ticaret Odas›
(ATO), Kanal D ve Ortado¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile birlikte bilim projeleri yar›flmas›na imza at›yor. “Abbas Güçlü ile
Bizim Mucitler” ad› alt›nda
bafllayan yar›flma, 7 bölgedeki 7 üniversitenin eleme turlar›ndan oluflacak ve 150 bin
YTL para ödüllü final ile sonuçlanacak.
Siyaset, sanayi, ticaret, bilim, kültür-sanat, sahne dünyas›n›n önemli isimlerinin
jüri üyesi olaca¤› yar›flma,
Türkiye’nin bulufl adamlar›n›
gün ›fl›¤›na ç›karacak.
Proje sahipleri, Ankara Ticaret Odas›’ n›n www.atonet.org.tr adresli web sitesinden bölge elemeleri için baflvuruda bulunabilecek. Baflvurular tamamland›ktan
sonra, ODTÜ’ nün oluflturaca¤› ön bilim jürisi önünde
bilimsel yeterliliklerini kan›tlayan en iyi ilk 10 proje, birinci tur elemeleri için büyük
jürinin önüne ç›kacak. Bu
turda birinci gelen proje, finalde yar›flmaya hak kazanaca¤› gibi, 10 bin YTL de
proje deste¤i alacak. ‹lk bölge elemesi 18 Nisan' da Ankara'da yap›ld›.
150 B‹N YTL
BÜYÜK ÖDÜL
Bölge elemelerinin birincileri, finalde 150 bin YTL’lik
büyük ödül için ter dökecek.
Bu turda ikinci gelen projeye
50 bin YTL, üçüncü gelen
projeye 25 bin YTL proje
deste¤i verilecek. Ayr›ca ilk
üç dereceye giren proje, ODTÜ Teknopark›ndan üç y›l
ücretsiz olarak yararlanacak.
Buna ek olarak kazanan projeye Uluslararas› Platformlarda gerekti¤inde destek
sa¤lanabilecek, uygulanabilir projelere de Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile Enerji Bakanl›¤› taraf›ndan gerekti¤inde proje destek kredisi verilebilecek.
AYG†N: Ücat
•ÝkarÝn
Ankara Ticaret Odas›’n›n
üniversite-sanayi iflbirli¤i ve
bilimin geliflmesine verdi¤i
desteklere dikkat çeken ATO
Baflkan› Sinan Aygün, Türk
toplumunun bilimde de yar›flabilece¤ini kan›tlamak için
bu projeye imza att›¤›n› söyledi. Aygün flunlar› söyledi:
“Aile büyükleri çocuklar›na, istenmedik bir fley yapmaya kalkt›klar›nda ‘icat ç›karma’ derler. Bu, son derece
yanl›fl bir yaklafl›md›r. Biz diyoruz ki, ‘icat ç›kar›n’… Siz
‘bulun’, biz ‘bulufltural›m’. Bu
yar›flma ile icat ç›karan Türkler’i ar›yoruz. Di¤er yandan
da içeriksiz yar›flmalara yeni
bir boyut getiriyoruz. Bilimi
yar›flt›r›yoruz. Türkiye’nin
baflka ç›kar bir yolu yok. Teknoloji üretece¤iz, yükte hafif,
pahada a¤›r mallar sataca-
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ANKARA Ticaret Odas› (ATO), Kanal D ve
Ortado u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile birlikte, bilim projeleri yar›flmas›na
imza at›yor.
¤›z. 5 kamyon domates sat›p,
karfl›l›¤›nda bir tane teknolo-

jik ürün almak devri kapanmal›d›r”

ANKARA birincisi ak›ll› güvenlik eleman›
izim Mucitler yar›flmas›nda Ankara Bölge Birincili¤ini ODTÜ-KOSGEB Teknoloji
Gelifltirme Merkezi’nde inovatif çal›flmalar yapan KADE Biliflim Teknolojileri firmas›
kazand›. Sanal Güvenlik Görevlisi halk ve jüri
oybirli¤i ile birinci seçildi ve 10 bin YTL'lik
bölge birincisi ödülünü kazand›. Firma ortaklar› Kaan Kayabal› ve Demirhan Büyüközcü’nün yapt›¤› "H›rs›zl›k Alarm›" ve "fiüpheli
Paket Alarm›" demolar› büyük ilgi gördü.
Neden Ak›ll› Güvenlik?
Standard güvenlik sistemleri, teknoloji
ilerledikçe yerlerini ak›ll› güvenlik sistemlerine devretme e¤iliminde. Suç islendikten sonra, kimlik teflhisinden baflka hiç bir faydas› olmayan sistemler artik iyice cayd›r›c›l›ktan
uzak hale gelmifltir.
Yapay görme teknolojilerinin en son geldi¤i noktalar, art›k kapal› ve aç›k mekânlar› da-
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ha güvenli hale getiriyor. Bir insan›n yapamayaca¤› bir flekilde, kameralardan gelen görüntüleri 7/24 isleyip analiz eden ak›ll› güvenlik
sistemleri, uyumadan, hata yapmadan ve en
önemlisi kritik olay esnas›nda, an›nda gerekli
merkezlere haber vererek güvenli¤i sa¤lar.
Ak›ll› Güvenlik Modülleri
l ‹zinsiz Girifl (Intruder) Alarm›: Belirlenen bölgelere, belirlenen zaman aral›klar›nda
izinsiz girifl olmas› durumunda an›nda yetkili
kiflilere alarm veren sistem.
l fiüpheli Paket Alarm›: Kalabal›k alanlarda sahipsiz paketleri saniyeler içerisinde
belirleyen, yetkili kiflilere an›nda alarm veren
sistem.
l H›rs›zl›k Alarm›: Ma¤azalarda, depolarda hatta müzelerde; herhangi bir h›rs›zl›k
vakas›n›, is iflten geçtikten sonra de¤il, an›nda
haber veren sistem.
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Onbir KOB‹ tan›m› var
OBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Borç alan yar›n
emir almaya al›fl›r” atasözüne at›fta bulunarak, “Birisi gelip 'fiunu yapma, bunu yapma,
flunu yapamazs›n’ diyor, onurumuz k›r›l›yor. ‹mparatorlu¤un
miras›n› tafl›yoruz. Baflka milletlerin zoruna gitmiyor ama bizim
hoflumuza gitmiyor” dedi.
“Türkiye’de KOB‹’nin
11 Tan›m› Var”
KOB‹’lerin durumuna de¤inen
Hisarc›kl›o¤lu, her ülkede bir tane KOB‹ tan›m› bulunmas›na
karfl›n Türkiye’de 11 tane KOB‹
tan›m› bulundu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Tek bir KOB‹ tan›m› kamu kurum ve kurulufllar›nda yok, herkes ‘KOB‹’lere destek
olaca¤›z’ diyor ama halen uygulanm›yor. Kayna¤›n bafl›nda oturana, önünü ilikleyip gireceksin
ki alabilesin” dedi.
Türkiye genelinde büyümenin
hissedilmedi¤ini belirten Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, eskiden “Devlet
bütçesine s›r ermez” diye korkuldu¤unu an›msatt›. Devletin bütçesinin gelir ve giderden olufltu¤unu, gelir-giderde gelirin fazla
olmas›na bak›ld›¤›n›, gider gelirden fazla olursa aç›k verdi¤ini
anlatan Hisarc›kl›o¤lu, flöyle konufltu: “Çok flükür istikrar prog-
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TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o lu, “Borç alan yar›n
emir almaya al›fl›r” atasözüne at›fta bulunarak, “Birisi gelip 'fiunu yapma,
bunu yapma, flunu yapamazs›n’ diyor onurumuz
k›r›l›yor. ‹mparatorlu un
miras›n› tafl›yoruz. Baflka
milletlerin zoruna gitmiyor ama bizim hoflumuza
gitmiyor” dedi.
ram› çerçevesinde aç›k azalarak
gidiyor. Bundan memnunuz. Bunu kapatabilmek için ne yapmak
laz›m, kapatamazsak bat›yoruz.
Devletin gideri fazlaysa aç›¤› kapatmak için devlet vergi al›r, para basar ya da borç al›r. Para
basma durdu. ‹ki unsur ya borç
alacak ya vergi alacak. Vergi almas› hoflumuza gidiyor mu? 72
milyonun da ifline gelmiyor.
O zaman da borç alacak. Borç
al›rsa Ömer Baflkan (MÜS‹AD
Baflkan› Bolat) oturuyor; ‘IMF
böyle, Dünya Bankas› böyle’ diyor. Atalar›m›z›n 'Borç alan yar›n emir almaya al›fl›r' sözü vard›r. Birisi gelip 'fiunu yapma, bunu yapma, flunu yapamazs›n’ di-

Bankac›l›kta
KOB‹ pay›
% 6’da kald›
ürkiye’de küçük ve orta ölçekli iflletmelerin
bankac›l›k sektöründen ald›klar› pay yüzde 6
ila 8’de kal›rken, bu oran Avrupa ülkelerinde
yüzde 40’a ç›kt›. Bankac›l›k sektöründen ald›klar›
payla Avrupa ülkelerinin gerisinde kalan KOB‹’lerin yüzü AB fonlar›yla güldü. Yaklafl›k 550 KOB‹
projesine 40 milyon euro tutar›nda hibe aktar›ld›.
Türkiye’de kay›tl› 1 milyon 700 bine yak›n küçük ve orta boy iflletmenin 240 bini imalat sanayisinde, geri kalanlar da hizmet sektöründe faaliyet
gösteriyor. KOB‹’ler küresel rekabetin zorunlu k›ld›¤› yat›r›mlar› gerçeklefltirmek için kredilere yönelirken, bankalardan kulland›klar› kredilerin toplam içindeki oran› yüzde 10’nun alt›nda kald›.
Geliflmifl ülkelerde ise iflletmelerin kulland›¤›
kredilerin oran› yüzde 40–50 aras›nda de¤ifliyor.
ABD’de de toplam iflletmelerin neredeyse tamam›n› oluflturan küçük iflletmelerin toplam banka kredileri içindeki pay› ise yüzde 43’e ulaflt›. Bu oran,
Almanya’da yüzde 36, Güney Kore’de de yüzde 47
oldu.
Basel II Zorlayacak
Gelecek y›l›n bafl›nda Türkiye’de de uygulanmaya bafllayacak Basel II ile birlikte banka kredilerinde koflullar de¤iflecek. Buna göre, KOB‹’ler derecelendirilecek, bankalar söz konusu kredi derecelerine göre faiz belirleyecek. Bu sürece haz›rl›ks›z yakalanan, derecelendirilmeyen ve iyi nota sahip olmayan KOB‹’ler yüksek maliyetlerle karfl›
karfl›ya kalacak.
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yor, onurumuz k›r›l›yor. ‹mparatorlu¤un miras›n› tafl›yoruz. Baflka milletlerin zoruna gitmiyor
ama bizim hoflumuza gitmiyor.
Bir taraftan borç alma, bir taraftan vergi alma, bir de emir alma
diyoruz.”
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu,
flirketlerin kârl›l›¤›n›n azald›¤›n›, protesto senetlerinde yüzde
45 artt›¤›n› ve iç piyasada paran›n dönmedi¤ini kaydetti.
Hisarc›kl›o¤lu, eskiden al›n
terinin “helal kazanç” oldu¤unu
ancak flimdilerde bunun “al›n teri ile ak›l terini birlefltirece¤iz”
fleklinde de¤iflti¤ini ve uygulanmas› halinde de bu iflten kârl› ç›k›laca¤›n› kaydetti.

OST‹M’e Endonezya ilgisi
ndonezya Sanayi Bakanl›¤› yetkilileri ile Ostim yöneticileri aras›nda OST‹M MODEL‹ ve ikili iflbirli¤i imkânlar›n›n de¤erlendirildi¤i bir
toplant› yap›ld›. Toplant›ya
Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n,
Ostim Yat›r›m
Afi. Proje Koordinatörü
Abdullah Çörtü ve OSB Müdürü Ahmet
R›za Bal›m kat›ld›.
Endonezya
Sanayi Bakan
Yard›mc›s› Dr. Budi Darmad›, Ankara
Büyükelçisi ile d›fl ticaret uzmanlar›n›n yer ald›¤› toplant›da Ostim modelini oluflturan kurumlar ve yap›lar hakk›nda sunum yap›ld›. Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Ayd›n, OST‹M MODEL‹’N‹N ulusal ve uluslar aras› bir üne
kavufltu¤unu; Kazakistan, Nijerya, Cezayir, M›s›r, Sudan gibi pek çok ülkenin benzer bir sanayi yerleflkesi oluflturmak istediklerini anlatt›. Ayd›n,
“Endonezya hükümeti de böyle bir
model isterse deneyimlerimizi severek
aktar›r›z, resmen talep edilirse ilgili
devlet kurumlar›m›zla birlikte ortak
bir proje yaparak, katk›da
bulunabiliriz” dedi.
Endonezya Sanayi Bakan Yard›m-
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c›s› Darmad› ise, petrol baflta olmak
üzere do¤al kaynaklar aç›s›ndan zengin olan ülkelerinin Türk giriflimciler
ve sanayiciler
aç›s›ndan
üretim üssü
olabilece¤ini
söyledi. Endonezya heyeti
daha sonra Ostim’e gelerek
bölgedeki
modeli ve
üretim sektörlerini yak›ndan
incelediler ve
ilgili makamlara iletilmek
üzere rapor
haz›rlad›lar.
Ekonomi: Endonezya’n›n ekonomisi birinci
derecede petrol ve do¤algaza dayan›r.
OPEC ülkeleri aras›nda 1993'te gerçeklefltirilen anlaflmadan sonraki günlük petrol üretimi 1 milyon 330 bin
varildir. 1993'teki petrol rezervi 8 milyar 350 milyon varil, do¤algaz rezervi
de 1 trilyon 374 milyar m3 olarak tahmin ediliyordu.
Petrol ve do¤algazdan elde edilen
gelirin gayri safi yurtiçi hâs›ladaki
pay› % 14'tür. Bununla birlikte halk›n
büyük ço¤unlu¤unun geçim kayna¤›
tar›m, hayvanc›l›k ve bal›kç›l›kt›r. Bu
sektörlerden elde edilen gelirin gayri
safi yurtiçi has›ladaki pay› % 25'tir ve
çal›flan nüfusun % 55'i bu alanlarda ifl
görmektedir.
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Bakan fiener’den ‘ilinize
sevgi gösterin’ ça¤r›s›
evlet Planlama Teflkilat›’n›n
(DPT) Bölgesel Kalk›nma Program› toplant›s›na kat›lan fiener, bir
ülkenin kalk›nabilmesi için o ülkenin
bölgeler itibariyle tüm potansiyelini harekete geçirmesi gerekti¤ini ifade etti.
fiener, “Belli merkezleri geliflmenin dinami¤i olarak görür, oradaki geliflmelerle, ülkenin sonunda ulaflaca¤› yeri
beklerseniz, bu kör bir politikad›r” dedi. Bütün bölgelerin kalk›nmas›n›n bilinçli bir politikan›n özü oldu¤unu vurgulayan fiener, bu amaçla DOKAP çal›flmalar›n› bafllatt›klar›n› dile getirdi. 9
Nisan’da teklif ça¤r›lar›n›n yay›nland›¤›n› hat›rlatan fiener; Artvin, Giresun,
Gümüflhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde yaflayan vatandafllar›n, iflletmelerin, yerel yönetimlerin ve birliklerin
programdan faydalanabilece¤ini söyledi.
fiener, “Haydi tüm bölge aya¤a kalks›n. Bir yar›fla girelim. Bu yar›flta ilimizi
sevdi¤imizi, bölgemizi sevdi¤imizi gösterelim. Topyekün verimli projeler ortaya ç›karal›m. ‹l için faydal› tüm projeler
hibe paralarla desteklenecektir. Bu ne
ça¤r›s›d›r biliyor musunuz; bu ça¤r›n›n
ad› ‘sev ve kazan' ça¤r›s›d›r. Kuru lafla
sevgi olmaz” diye konufltu.

D

En iyi projeyi haz›rlamak için iller
aras› rekabetin olaca¤›n› ifade eden fiener, flöyle konufltu:
“Sevgisini kan›tlayanlar desteklerini
alacaklar. Ben buna 'sev ve kazan' formülü diyorum. Art›k sevmenin karfl›l›¤›
var. Bir ülke neden gelifliyor, di¤eri neden geliflmiyor sorusunun iki cevab›
var. Bir; ülkelerin kurumsal yap›lar›,
iki; ülkedeki insanlar›n çal›flma al›flkanl›klar›. Bölgesel kalk›nma programlar›
hem iyimser bir kurumsal model kuruyor hem de insanlar›n al›flkanl›klar›n›
tetikliyor. Orada para var. Nas›l bir para; bedava. Kredi de¤il. Üste faiz istemedi¤i gibi verdi¤i paray› da istemiyor.
Bir tek verimli üretken ve yararl› projeler istiyor.”
DOKAP kapsam›nda 6 ilin desteklenece¤ini ifade eden fiener, bu iller için

Bofl OSB’leri
MAK‹NEC‹LER
istiyor

eçti¤imiz ay Ankara’daki OSB’lerin yöneticileri ile S‹AD
baflkanlar›n›n da kat›ld›¤›, daha çok ‘OSB-yerel yönetim’
iliflkisini ele alan bir kaç toplant› yap›ld›.

lk envanterini ç›karan makine sektörü, kümelenmek için bofl organize
sanayi bölgelerinin (OSB) kendilerine tahsis edilmesini istiyor.
Orta Anadolu Makine ve Aksamlar›
‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Adnan Dalgak›ran, "Envanteri ç›kard›k, flimdi de
Türkiye'nin sektörde neleri ithal etti¤ini araflt›r›yoruz. Bir ay içinde aç›klayaca¤›m›z bu ürünleri, baz› kentlerde kümelenerek üretmek için harekete geçece¤iz" dedi. Hükümete bu projeleri için
bir öneri sunduklar›n› bildiren Dalgak›ran, "OSB'lerde sanayici çok ciddi rakamlar› araziye yat›r›yor. Kaynaklar›m›z›, kümelenme modeliyle teknoloji
üretimi ve mesleki e¤itime yat›rmak
için destek bekliyoruz. Devletten para
de¤il bofl duran OSB'leri bize vermesini istiyoruz" dedi. Bir örne¤i tekstil alan›nda Ad›yaman'da kurulan kümelenme modeli, OSB'den farkl› olarak bir
sektörle ilgili tüm mal ve hizmet üreticilerini bir araya getiriyor.
Devletten para de¤il bofl duran
OSB'lerin tahsisini beklediklerini ifade
eden Dalgak›ran "Gebze'de arazi yok,
diyorlar. 13 adet OSB var, bunlar›n sadece yüzde 12'si dolu. 20-30 y›ld›r bofl
duran yerler var, bunlar Hazine
arazilerinin tahsisiyle yap›ld›. Buralar
üretime yönelik olarak harekete
geçirilmeli. Bu bölgelerde 2 y›lda proje
tamamlanmal›, teknolojik yat›r›mlar
yap›lmal›. Bu gibi önerilerimizi içeren
bir çal›flmay› Baflbakanl›k'a sunduk"
dedi. (Referans)

Mülki idare ve yerel yönetim temsilcilerinin kat›ld›klar›
bu toplant›larda baflta Ankara
Büyükflehir Belediyesi olmak
üzere kimi yerel yönetimlerin
OSB’lere hizmet vermekten
imtina eden tav›rlar› de¤erlendirildi, elefltirildi.

‹

24 milyon euro para ayr›ld›¤›n› söyledi.
24 milyon euronun 18 milyon eurosunun AB, 6 milyon euronun ise Türkiye’nin katk›s› oldu¤una iflaret eden fiener, program›n Türkiye’nin proje ve ifl
yapma kabiliyetini art›raca¤›n› kaydetti.
1215 projeye 159 milyon
Euro hibe verildi
DOKAP öncesinde 3 AB bölgesel
program uyguland›¤›n› an›msatan fiener, programlarda 27 ilin desteklendi¤ini dile getirdi. 3 bölgesel programa 3
bin 500 proje ile ilgili kurulufllar›n baflvurdu¤unu belirten fiener, 1215’in hibe
ald›¤›n›n alt›n› çizdi. Sözleflmeye ba¤lanan hibe miktar›n›n ise 159 milyon euro oldu¤una iflaret eden fiener, 32 milyon eurosunu Türkiye’nin, 127 milyon
eurosunu ise AB’nin karfl›lad›¤›n› söyledi. DOKAB’ta yerel baflvurular için 13
Haziran, KOB‹’ler için 15 Haziran, turizm ve çevre alt yap› baflvurular›n›n
ise 25 May›s’ta son gün oldu¤unu aç›klad›. fiener, “Yerel Kalk›nma ve KOB‹’lere gelifltirdikleri projeler karfl›l›¤›nda 10
bin euro 100 bin euro aral›¤›nda hibe
verilecek. Turizm ve çevre altyap›s› için
ise en az 100 bin en fazla 540 bin euro
destek verilecek” dedi.

Siyasi çekiflmeler
ekonomiyi etkilemiyor
anayi ve Ticaret Bakan› Ali
Coflkun, art›k siyasi çekiflmelerin ekonomiyi herhangi bir flekilde etkilemedi¤ini belirterek,
”Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri bundan 10-15 y›l önce olsayd›, millet f›r›nlar›n önünde ekmek kuyru¤una
girerdi. Benzin istasyonlar›nda kuyru¤a girerdi. Bunlar› çabuk unuttuk” dedi.
Çal›flanlar üzerindeki vergi yükleri konusunda çeflitli çal›flmalar
yapt›klar›n›, ancak IMF ile iliflkilere
de dikkat ettiklerini ve mali disiplini bozmamaya çal›flt›klar›n› dile getiren Sanayi ve Ticaret Bakan› Coflkun, flöyle devam etti:
“Bana göre ekonominin önünde
çok büyük sorunlar yok. Dünyada
ne sorun varsa, bizde de var. Art›k
siyasi çekiflmeler ekonomiyi herhangi bir flekilde etkilemiyor. Devlet art›k müdahale etmiyor, piyasa
kendi dengesini buluyor, kendi
dengesini koruyor. fiimdi Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri bundan 10-15
y›l önce olsayd›, millet f›r›nlar›n
önünde ekmek kuyru¤una girerdi.
Benzin istasyonlar›nda kuyru¤a girerdi. Bunlar› çabuk unuttuk. Böyle, kararl› bir duruma geldik, ama
yeterli de¤il.”

S

diyor.

G

Editörden

Peki, bu tepkileri gösteren OSB’ler için Sn. Gökçek
ne düflünüyor dersiniz?

kemalc@ostim.com.tr

Kemal Çeküç

OSB olmay›n
yard›m
kuyru¤una girin!

Bu ‘sürtüflme’ üzerine kimin ne dedi¤i bazen bas›na
da yans›d›. Hemen söyleyelim; kullan›lan üslup ve cepheleflmeye bak›l›rsa, çekiflme
adeta üretmek isteyenlerürettirmek istemeyenler eksenine oturuyor.
n Ankara Sanayi Odas›
Baflkan› Zafer Ça¤layan, belediyelerin ve di¤er kurumlar›n kendilerine bir katk›s› olmad›¤›n› belirterek, “Ad› üstünde olan her harc› belediyeye veriyoruz. Tek hizmetleri ödedi¤imiz paraya makbuz
kesmek,” diyor.
n ‹VED‹K OSB Baflkan› Hasan
Gültekin, Gökçek’in OSB’lere karfl›
hasmane tav›rlar›n›n gün geçtikçe
artt›¤›n› belirtiyor ve “Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Ankara’daki OSB’lere ambargo konulmufltur. Büyükflehir Belediyesi kendisi
hizmet vermesi gerekirken, burada
hizmet veren baz› ilçe belediyelerini
tehdit etmektedir,” diyor.

n Sincan OSB Baflkan› Nurettin
Özdebir, “Biz y›lda 1,5 trilyon vergi
ödüyoruz. Çöplerimizi kendimiz topluyoruz, ayd›nlatmalar›m›z› kendimiz
yap›yoruz. Buna ra¤men ayd›nlatma
vergisi ödüyoruz. Melih beyin gelir
kayb›m dedi¤i çok cüzi rakamlar. Biz
zaten ona 2 trilyon yat›r›yoruz. Gelir
istiyor. Bunlardan baflka ancak ceza
geliri elde edebilir. Ama ceza gelir
de¤il, cayd›r›c› bir yapt›r›m olmal›.
Ceza kesip gelir toplamay› düflünüyorsa bu düflüncesinden vazgeçmeli,”

Ne düflündü¤ünü bilemiyoruz, ama en az›ndan bas›na
yans›d›¤› kadar›yla iyi fleyler
söylemiyor:

“Belediye içinde belediye olmaz. Bunu bir belediyecinin
kabul etme flans› s›f›rd›r. Biz
kabul etmiyoruz. OSB’ler arsalar› parselleyecekler, imar
yapacaklar, su paralar›n› toplayacaklar, her türlü gelirleri
alacaklar. Altyap› hizmetlerine gelince, ‘bize altyap› yap’
diyecekler, yok böyle bir fley.
Ya OSB olmaktan vazgeçerler ya da belediye olduklar›n›
iddia ediyorlarsa hizmetlerin
tümünü kendi imkânlar›yla verirler. Bunun baflka yolu yok.”

OSB’ler yasa ile kendilerine
verilen yetkileri kullan›yor.
Uzun y›llar kendilerine ait bir
yasas› olmadan faaliyet göstermifller. fiimdi t›pk› trafik
kurallar› için söylenen, ‘uzun
araflt›rmalar ve deneyimler
sonucu oluflmufl’ bir yasas› vard›r.
Herhalde yasa koyucu baz› yerel
yetkileri OSB’lere verirken bir düflündü¤ü vard›r. Eski deyimle bu ‘Saiklerin’ neler olabilece¤ini o çark›n içine
düflüp ö¤ütülmüfl sanayici ve ifladamlar› daha iyi biliyordur.
zde ya da sözde; OSB’lere
karfl› olmak gibi bir zihinsel
yaklafl›m sizce de üretime, istihdama, afl-ifl ve ekme¤e karfl› olmak anlam›na gelmiyor mu?

Ö
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ANADOLUBANK Ostim’de
COfiKUN’a bir sergi
dolusu hediye verilmifl T
anayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, göreve bafllad›¤› tarihten bu
yana kendisine verilen hediyelerin dökümünü katalog haline getirerek, kay›t alt›na ald›rd›.
Yerli ve yabanc› heyetler ile illere
yapt›¤› ziyaretler an›s›na sunulan
yaklafl›k 800 hediyeyi Bakanl›k fuaye
salonunda sergileyen Coflkun, “Gitti-

S

¤imiz hemen her yerde samimiyetle
takdim edilen hediyelerin kay›t alt›na
al›nmas›n› istedim. Say› yükselince
Bakanl›k adeta müzeye döndü” dedi.
Yurt d›fl› çal›flma gezileri baflta olmak üzere, yurt içinde çeflitli illere
gerçekleflen inceleme gezileri ve aç›l›fl
törenlerinde Bakan Ali Coflkun’a sunulan hediyeler için bir çal›flma yap›ld›. Gelen tüm hediyelerin dökümünün oldu¤u bir katalog bast›r›ld›.
Coflkun’un talimatlar› do¤rultusun-

da, 2003 y›l›ndan bu yana Bakan'›n
flahs›na verilen hediyeler, Bakanl›k
Ayniyat Sa¤manl›¤›na kay›t ettirilirken, çeflitli kurum ve kifliler taraf›ndan hediye edilen her çeflit hediye,
ayr› ayr› tasnif edilerek katalog haline dönüfltürüldü.
Sayfa say›s› 256’ya ulaflan ve bu y›l
üçüncüsü bas›lan “Hediye Katalogu”nda
Bakan Ali Coflkun’a sunulan
flilt, madalya ve plaketlerin
d›fl›nda hal›, cam, bak›r, gümüfl ve muhtelif ürünlerden
oluflan hediyelerin görüntüleri yer al›rken, kimler taraf›ndan verildi¤i de yer ald›.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
fuaye salonunda sergilenen
hediyeler ile ilgili olarak
Bakan Ali Coflkun, flu de¤erlendirmede bulundu:
“Hediyeleflmek bizim gelene¤imizde yerleflik oldu¤undan, çeflitli vesilelerle gitti¤imiz yerlerde samimiyet
duygular› içerisinde bir tak›m
hediyeler veriliyor. K›rmak bizim
fliar›m›z olmad›¤›ndan sunulan
hediyeleri resmi olarak kay›t alt›na
ald›r›p, foto¤raflar› ile birlikte kitap
haline getirttim. Bu arada, hediye
say›s› art›nca Bakanl›k binas›n›n girifl
salonu adeta müzeye döndü.

ürkiye genelinde
65 flubesi olan
Anadolubank’›n,
Ankara’daki dördüncü
flubesi, Ostim’de hizmete girdi.
Türkiye genelinde 65
flubesi olan girdi. Anadolubank, 2007 y›l› hedefleri do¤rultusunda
flube say›s›n› art›rmaya
devam ediyor. Anadolubank Ankara’da; Ankara, Gaziosmanpafla ve
Küçükesat flubelerinden
sonra bu ay da Ostim
flubesi ile hizmet vermeye bafllad›.
Anadolubank Perakende Bankac›l›ktan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Recep Atakan, “Anadolubank olarak müflterimizi iyi tan›ma ve anlama
yoluyla, hangi tür hizmet ve ürünlere
gereksinimi oldu¤unu tespit edip bu

do¤rultuda servis veriyoruz. Bunun
sonucunda müflterilerimize gerek
nakit yönetiminde gerekse di¤er ifllemlerinde kaliteli ve yeterli bir çal›flma ortam› sunabiliyoruz” aç›klamas›nda bulundu.

9. Cumhurbaflkan› OST‹M’in konu u

Demirel ‘uyuyakalmay›n’ dedi

OST‹M’de bulunan sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan “Türkiye
Ekonomisi ve Kobi”ler konulu
toplant›ya konuflmac› olarak
kat›lan 9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, Türkiye’nin,
Cumhuriyet’in kuruluflundan bu
yana ekonomide çok büyük mesafeler kaydetti ini, ancak
bunun artan nüfus karfl›s›nda
yeterli olmad› ›n› söyledi.
hracat›n rekorlar k›rd›¤›n›, ancak
ithalat›n gerisinde kald›¤›n› anlatan Demirel, “Ekonomideki geliflme vatandafla yans›mal›, istihdam ve
refah yarat›c› olmal›” dedi.
Daha sonra “bana her türlü soruyu
sorabilirsiniz” diyerek sorular› kabul
eden Demirel, bir vatandafl›n “Cumhuriyet’in ilkeleri yok edilmek isteniyor” demesi üzerine, “Cumhuriyetin
temellerini kimse sarsamaz. De¤iflik
mülahazalar, karfl› ç›kanlar olabilir.
Ama bu nezle olmak gibidir. Siz nezle
olmuyor musunuz, nezle olunca hemen ölüyor musunuz?” diye yan›tlad›. Demirel, “Biz vatandafla rahat olmas›n›, rahat uyumas›n› söylüyoruz.
Rahat uyuyun. Ancak uyuyakalmay›n” dedi.
Ostim Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim

‹

Vakf›’ndaki toplant›da Ankara Sanayi
Odas› Baflkan› Zafer Ça¤layan ve
TOSYÖV Ankara Destekleme fiubesi
Baflkan› da birer konuflma yapt›.
Ça¤layan Anadolu yaklafl›m› için
haz›rlanan protokole 12 bankac›l›k
kuruluflunun imza att›¤›n›, bunun yetersiz oldu¤unu söyledi. Ça¤layan
bankalar› sanayiciden ve üretimden
uzak durarak eski hatalar› tekrar ettiklerini ileri sürdü. Ça¤layan, Anadolu Yaklafl›m›’na yaklaflmayan bankalar›n ço¤unlukla yabanc›lar›n sat›n
ald›¤› ya da hissedar olduklar› bankalar olmas›n›n da dikkat çekici oldu¤unu belirterek, “Bankac›l›k sistemimizde düzeltilmesi gereken hususlar oldu¤u görülüyor. Sanayicimiz de kendisine uzak duran bu bankalar› tan›mal›, ona göre davranmal›” dedi.
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KOSGEB desteklerinde yeni uygulamalar
OSGEB Destekleri Yönetmeli¤i”nin Pazar
Araflt›rma ve ‹hracat›
Gelifltirme Destekleri kapsam›ndaki Tan›t›m Deste¤i Uygulama
Yönergesi’nde Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmelerin desteklere eriflimini kolaylaflt›rmak amac›yla
de¤ifliklik yap›larak bu çerçevedeki k›staslar yönerge ile yenilen
oluflturuldu.
KOSGEB Baflkan Yard›mc›s›
Mustafa H. Çolako¤lu imzas› ile
yay›nlanan yönergeye göre, tan›t›m deste¤inden yararlanabilmek
için imalat sanayinde faaliyet
gösteren üyelerin, bundan önce
de oldu¤u gibi KOSGEB ‹flletme
Gelifltirme Merkez Müdürlüklerine, haz›rlayacaklar› Stratejik Yol
Haritas› (SYH) Plan› ile, stratejik
hedef belirleyebilecek nitelikte
olmayan üyelerimiz ise hedef belirtmeksizin Genel ‹flletme Gelifltirme Program› Stratejik Yol Haritas› (G‹GPSYH) Plan› ile baflvurabilecekler.
“A) Broflür: En az A4 (21x29,7

“K

KOSGEB Baflkanl› › marka yönlendirme,
ihracaat, tan›t›m ve fuar, istihdam destek
kredilerinde yeni uygulamalar›n› hayata
cm) ölçüsünde (tek yaprak), 2
sayfa, iste¤e ba¤l› k›r›ml›,
170 gr. mat/parlak kufle
ka¤›da, 4 renk bask›l›,
içeri¤inde yararlan›c› iflletmenin künyesi, logosu,
adresi, telefonu ve faks
numaralar›n›n ve varsa
internet ve elektronik
posta adresinin olmas›,
arka sayfas›nda bas›m tarihi ve tedarikçi iflletmenin ad›n›n bulunmas› gerekmektedir.
B) Katalog: En az A4
(21x29,7 cm) ölçüsünde
(4 yaprak) 8 sayfa, 200
gr. mat/parlak kufle ka¤›da, dikiflli, 4 renk bask›l›, ön ve arka
kapak mat selefonlu; içeri¤inde
yararlan›c› iflletme tan›t›m bilgileri, detayl› ürün bilgileri, logosu,

Yurtiçi fuar
destekleri

adresi, telefon ve faks numarala-

r›n›n, varsa internet ve elektronik
posta adresinin olmas›, arka sayfas›nda bas›m tarihi ve tedarikçi
iflletmenin ad›n›n bulunmas› gereklidir.

K

KOB‹’lerin Türkiye Ekonomisine yarataca¤› katma de¤erinin artt›r›lmas› ve KOSGEB’in fuarlara verdi¤i deste¤in teflvik edici ve tetikleyici
özelli¤ini artt›rma hedefi
do¤rultusunda Baflkanl›kça
fuar desteleri kapsam›, destek oranlar› ve limitleri yönetmelik de¤iflikli¤i ile geniflletilmifl olup, Yeni KOSGEB
Destekleri Yönetmeli¤i’nin
Resmi Gazetede yay›nlanmas›n› müteakip KOB‹’lere ulaflmas› sa¤lanacakt›r.
Yurtiçi fuar desteklerinden
yararlanmak isteyen ve imalat sanayinde faaliyet gösteren üyelermiz http://destek.kosgeb.gov.tr adresinde
Baflvuru k›sm›nda yer alan
bilgileri doldurmalar› ve
bulunduklar› ilde yerleflik
bulunan ve www.kosgeb.gov.tr adresinden birimlerimiz ve adresleri k›sm›nda
adres bilgileri yer alan KOSGEB ‹flletme Gelifltirme Merkez Müdürlükleri ile temasa
geçmeleri gerekmektedir.

sahip olarak ilk 1000 adet birim
fiyat› 2,5 YTL Yönetmelikte belirlenen oranlarda, 1000 adedin
üzerindeki her bir katalog için 25
Ykr üzerinden,
c) CD: Etiket bask›l›, interaktif, bandrollü, istenilen kriterlere
sahip olarak haz›rlanan ilk master CD için 2.500 YTL üzerinden
Yönetmelikte belirlenen oranlarda, ço¤alt›lmas› için ise adet bafl›na 1 YTL olmak üzere destek sa¤lanacak flekilde düzenlenmifltir.
Destek unsurlar›na iliflkin destek
oranlar›, geliflmifl, normal ve kalk›nmada öncelikli yörelerde yüzde 50 olarak belirlendi. Yap›lan
de¤ifliklikler kapsam›nda, KOB‹
Meslek Kurulufllar›ndan gelen
yo¤un talepler de dikkate al›narak Tan›t›m Deste¤i’ne iliflkin
KOSGEB Veri Taban›, KOSGEB
Baflkanl›¤›’nca uygulamadan kald›r›larak, yukar›da belirlenen minimum kriterlerdeki ürünleri haz›rlayabilen herhangi bir iflletmeden hizmet al›nabilecek flekilde
düzenlendi.

‘Markaya yönlendirme’
deste¤ine yeni düzenleme
üçük Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB) markaya
yönlendirme desteklerine
iliflkin limitleri ve yararlanma koflullar›n› yeniden belirledi.
Nisan ay›nda Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren KOSGEB Destekleri Yönetmeli¤i’nin Pazar
Araflt›rma Ve ‹hracat› Gelifltirme Destekleri kapsam›ndaki, Marka Yönlendirme
Destek unsurlar› aç›kland›.
Yurtd›fl› Marka Tescil Bel-

K

obilerin yurtiçi ve yurtd›fl› Pazar paylar›n› art›rma, rakiplerini tan›ma, yeni ürünler ve teknolojiler hakk›nda bilgi edinme ve
ürünleri için marka oluflturmalar›n› teminen, Yurtiçi Sanayi Fuarlar›na kat›l›m deste¤i ve Yurtiçi Uluslar aras› Sanayi ‹htisas Fuarlar›na Kat›l›m Deste¤i verilmektedir.
Yurtiçi Fuar Tedarikçi Veri
Taban›’nda fuarlar› ile yer almak isteyen Fuar Düzenleyicileri/Organizatör Kurulufllar›n baflvurular› de¤erlendirilerek 138 adet fuar destek
kapsam›na al›nm›fl olup,
www.kosgeb.gov.tr adresinde
“Genel Duyurular” k›sm›nda
“ 2007 Yurtiçi Fuar Tedarikçi
Veri Taban›” bafll›¤› alt›nda
yay›nlanm›flt›r. KOSGEB Yurtiçi Fuar Tedarikçi Veri Taban›, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i taraf›ndan yay›nlanan takviminin y›l içinde ekleme, iptal ve de¤iflikliklerin
yap›lmas›n› müteakip güncellenmektedir.

C) CD: Etiket bask›l›, interaktif, bandrollü CD’de yararlan›c›
iflletmenin tan›t›m bilgileri, detayl› ürün bilgileri ve iflletme tan›t›m filmi, çekimli, kurgulu, müzikli ve seslendirilmifl, en az 90
sn’lik film, iflletme logosu, adresi,
telefon ve faks numaralar›n›n, elektronik posta
adresinin, varsa internet
adresinin olmas›, anasayfalar›nda haz›rlan›fl
tarihi bulunan, etiket
bask›l› bandrollü, karton
zarf içinde olmas› gereklidir.
Ayr›ca, bu kapsamda verilen destek tutarlar›n›n
hesaplanmas›nda kullan›lan kriterler;
a) Broflür: ‹stenilen kritere sahip olarak 100
adet birim fiyat› 50 Ykr
üzerinden Yönetmelikte belirlenen oranlarda, 1000 adedin üzerindeki her broflür için 5 Ykr üzerinden,
b) Katalog: ‹stenilen kriterlere

gesi bedeli, yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki üretim iflkolu ile
ilgili periyodik dergilere
reklâm verme giderleri,
uluslararas› havayollar›na
ait periyodik dergilere reklâm verme giderleri, yurtiçi
ve yurtd›fl›ndaki hava limanlar›ndaki bilboardlar›n
kira bedeli giderlerinden
her biri için deste¤in üst limiti 10 bin YTL, deste¤in
toplam üst limiti ise 20 bin
YTL oldu. Destek unsurlar›na iliflkin destek oranlar›,
geliflmifl, normal ve kalk›nmada öncelikli yörelerde

%50 olarak belirlendi. Baflkan Yard›mc›s› Mustafa H.
Çolako¤lu imzas› ile iflletmeler gönderilen aç›klamada, “‹malat sanayinde faaliyet gösteren ve KOB‹ tan›m›
kapsam›nda yer alan üyelerinizin, Markaya Yönlendirme Deste¤inden yararlanmak istemeleri durumunda,
haz›rlad›klar›/ haz›rlayacaklar› Stratejik Yol
Haritalar›(SYH) Plan› ile
KOSGEB ‹flletme Gelifltirme
Merkez Müdürlüklerimize
baflvurmalar› gerekmektedir” deniliyor.

KOB‹’lere ihracat ve
istihdam kredisi
K

OSGEB; Halk Bankas›, Ziraat Bankas›
ve Vak›fbank arac›l›¤›yla KOB‹’lere
ihracat› desteklemek amac›yla 100
bin dolar ve kay›tl› elaman istihdam›n›
desteklemek amac›yla da 100 bin YTL s›f›r
faizli kredi imkân› sa¤layacak.
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme
ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB); Halk Bankas›, Ziraat Bankas› ve Vak›fbank arac›l›¤›yla KOB‹’lere, ihracat›
desteklemek amac›yla 100 bin dolar ve kay›tl› elaman istihdam›n› desteklemek amac›yla da 100 bin YTL s›f›r faizli kredi imkân› sa¤layacak.
Protokol kapsam›nda, istihdam kredisi
ad› alt›nda KOB‹'lere s›f›r faizli 18 ay vadeli, 6 ayda bir ödemeli ve istihdam edilecek
her kifli bafl›na 20 bin YTL olmak üzere 5
kifliye istihdam sa¤lanmas› durumunda da

100 bin YTL üst limitli kredi kulland›r›lacak. KOB‹'ler ayr›ca s›f›r faizli 100 bin dolar üst limitli ve 6 ay vadeli ihracat kredisi
kullanabilecek.
KOSGEB Baflkan Vekili Bayram Mecit,
Türkiye'deki iflletmelerin yüzde 99.
83'ünün KOB‹ oldu¤unu kaydetti.
Mecit, KOB‹'lerin istihdam›n yüzde
76,7’sini, katma de¤erin yüzde 38'ini yaratt›¤›n› belirterek, KOB‹'lerin yat›r›mdan
yüzde 56, ihracattan yüzde 10 ve kredilerden yüzde 25 pay ald›¤›n› söyledi.
Mecit, KOB‹'lerin ihracat miktar›n›n artmas› ve istihdamda daha da etkin olabilmesi için finansman ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› amac›yla kamu bankalar›
arac›¤›yla verilecek kredilerin faizlerini
KOSGEB'in karfl›layaca¤›na iflaret etti.
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Anadolu markalar
yar›flmas› tan›t›ld›
arka olma' olgusunu ve marka olma yolundaki baflar› öykülerini ortaya ç›kararak
marka bilincini yerlefltirmek amac›yla
gerçeklefltirilecek yar›flman›n tan›t›m toplant›lar› sürüyor. Baflvurular
29 Haziran 2007 tarihine kadar www.anadolumarkalari.com sitesinden yap›labilecek.
Tan›t›m serisinin Ankara toplant›s› da Ostim’de yap›ld›. Firma
temsilcilerini bilgilendirmeyi amaçlayan toplant›ya Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, Capital ve Ekonomist Dergisi Yay›n Di- Fatofl
Karahasan
rektörü Rauf Atefl, TPE
Markalar Daire Baflkan›
Kutay Kumbasar, Marka
Dan›flman› Bilgi Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Fatofl Karahasan ve Finansbank
Pazarlama Birimi yöneticisi Kaan Onat
kat›ld›. Ostim Yönetim Kurulu Baflkan›
Ayd›n, Ostim’de markalaflma ve katma
de¤eri yüksek ürünler üretilmesi yönünde yap›lan çal›flmalar› ve gündemdeki projeleri anlatt›. Marka konusu
ile yak›ndan ilgili olduklar›n›, geçti¤imiz y›l bu yar›flmada ödül ald›klar›n
an›msatan Ayd›n, Ostim’in gerek yurt
içinde gerekse yurt d›fl›nda bilinen bir
bölge olmaya bafllad›¤›n› söyledi.
Ayd›n, “Esas amac›m›z bölge firmalar›na maddi getirisi olarak marka bilinci yerlefltirmek. Halen Türk Patent
Enstitüsü ile birlikte yürüttü¤ümüz

‘M

003 y›l›nda Enstitümüze gelen
bir terlik üreticisinin sözleri “nas›l olii anlamiiim, karfl› komflu
geliii, tescil belgesi gösteriii bu terli¤i
üretme tescil belgem var diii, ertesi
gün yan komflu geliii bu terlik benimdir, sen bunu üretme tescil belgem
var diii, ama ben bunu 10 y›ld›r üretiiim.” fleklindeydi. Gerçekten tescilli
tasar›mlar›n yay›nland›¤› Resmi Endüstriyel Tasar›mlar Bültenini inceledi¤imizde ço¤u zaman uzun y›llard›r
kamuya sunulan tasar›mlar›n tescile
konu edildi¤ini görmekteyiz.
2003 y›l›nda Gaziantep’den gelen
bir terlik üreticisinin sözleri “nas›l olii
anlamiiim, karfl› komflu geliii, tescil
belgesi gösteriii bu terli¤i üretme tescil belgem var diii, ertesi gün yan
komflu geliii bu terlik benimdir, sen
bunu üretme tescil belgem var diii,
ama ben bunu 10 y›ld›r üretiiim” fleklindeydi. Gerçekten tescilli tasar›mlar›n yay›nland›¤› Resmi Endüstriyel
Tasar›mlar Bültenini inceledi¤imizde
ço¤u zaman uzun y›llard›r kamuya
sunulan tasar›mlar›n tescile konu edildi¤ini görmekteyiz. Bunun sebeplerinden baz›lar› kötü niyet ve uygulanan incelemesiz tescil sistemidir.
Kötü niyet
Rekabet ortam›nda bir ad›m öne
ç›kabilmek için dürüstlükten ödün verilerek piyasada bilinen bir tasar›ma,
yurt d›fl›nda fuarda görülen bir tasar›ma veya üzerinde tasarruf hakk› ol-

2

inovasyon projesi kapsam›nda firmalara s›nai mülkiyet, patent ve yenilikçilik felsefesi afl›lanmaya çal›fl›l›yor. ODTÜ Teknokentle birlikte kurulan teknokentte 60 firma arge yap›yor. Buradan
belki onlarca firma Ostim’i, Ankara’y›, Türkiye’yi temsil edecek yeni bir ürün, yeni bir tasar›mla ortaya ç›karabilir” dedi.
Marka Dan›flman› Bilgi
Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi ve Capital dergisi
yazar› Fatofl Karahasan
da marka kavram›na
aç›kl›k getiren bir sunum yapt›.
Karahasan, markan›n
flöhret demek olmad›¤›n›, isim duyurma ve
reklâm›n marka olma
yolunda sadece bir bafllang›ç oluflturdu¤unu belirtti. Karahasan, markan›n
bir firman›n en de¤erli varl›¤› oldu¤unu belirtirken, müflterinin beyninde
yer etmenin önemini vurgulad›.
Yar›flma, Capital-Ekonomist dergileri ile Finansbank'›n ortak çal›flmas› ve
katk›s› ile "Anadolu Markalar› Yar›flmas›" ad› alt›nda Haziran sonunda düzenlenecek.
2006 y›l›nda birincisi gerçeklefltirilen ve 200'ü aflk›n firman›n yar›flmac›
olarak kat›ld›¤› yar›flmada jüri taraf›ndan ticaret, imalat, tar›m, hizmet sektörlerinde ve "Yeni marka giriflimi" dal›nda ödüller vermifl, Ostim hizmet
dal›nda ödül alm›flt›.

Makine sektörünün
envanteri ç›kar›ld›
›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ve Orta Anadolu Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i Makine Sektörünün
yüzde 82’sinin d›fl pazarlara kendi markalar›yla ihracat yapt›¤›n› ortaya ç›kard›.
D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan›
Kürflad Tüzmen, “Uzun süredir envanter
tart›flmas› var. ‹lk defa makine sektörü
envanterini ç›kard›” dedi. ‹hracat›n yaklafl›k üçte birini otomotiv, elektrik-elektronik ve makine sektörünün ihracat›ndan olufltu¤una dikkat çeken Tüzmen,
ocak-mart döneminde bu üç y›ld›z sektörün ihracat›n›n 7.7 milyar dolar› aflt›¤›n›
belirtti.
Makine sektörünün kitle üretimini yapar hale geldi¤ini ifade eden Tüzmen,
makinelerin halen endüstriyel ekonominin sa¤lam temelini oluflturdu¤unu ve
reel sektörünün ifllemesini sa¤layan difllilerini oluflturdu¤unu söyledi. Makine
sektörünün h›zla parlakl›k kazand›¤›n›
dile getiren Tüzmen, “D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Orta Anadolu Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i ve Genel Sekreterli¤imiz ile üyeleri kapsayan tam bir envanter ç›kard›k.
Bu çal›flmayla bir ilki gerçeklefltirdik.
Sektörün bir profili ç›kart›lm›fl ve Türkiye
makine ihracatç›s›n›n tomografisi çekilmifltir” diye konufltu.
Envanter çal›flmas› yok, demek yerine
makine ihracatç›lar›n›n envanter çal›flmas› yapt›¤›n›n alt›n› çizen Tüzmen, ortaya ç›kan profilin ilginç oldu¤unu kaydetti. Firmalar›n büyük ço¤unlu¤unun
KOB‹’lerden makine iflletmelerinde çal›flan personel say›s› ortalamas›n›n 38 oldu¤unu söyledi.

D

NASIL OLUYOR?

Muazzez KORMAZ
Türk Patent Enstitüsü
mad›¤› halde baflkas›na
ait bir tasar›ma tescil
belgesi al›narak tasar›m
üzerinde ticari alanda
tekel hakk› oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bu gibi durumlarda cezai yapt›r›mlar›n uygulanmas› cayd›r›c› güç
olabilecektir.
Uygulanan incelemesiz
tescil sistemi
Türk Patent Enstitüsü (TPE) taraf›ndan yap›lan inceleme sonucunda,
tasar›m tan›m›na uygun ve herhangi
bir flekli eksikli¤i (form dilekçe, ücret
vb) bulunmayan baflvurular tasar›m siciline kay›t edilerek Resmi Endüstriyel Tasar›mlar Bülteni’nde ilan edilir.
Yay›n tarihinden itibaren 6 ayl›k süre
içerisinde ilan› yap›lm›fl bir tasar›mla
ilgili olarak gerçek veya tüzel kifliler
ile ilgili meslek kurulufllar› gerekçelerini aç›kça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen flartlar› yerine getirmek koflulu ile tasar›m tescil belgesinin verilmesine karfl› Enstitü nezdin-

de itiraz edebilirler.
Tescil baflvurusu yap›lan
tasar›m›n görünüm özelli¤inin yeni ve ay›rt edici
olup olmad›¤›, görünüm
özelliklerinin ürünün teknik fonksiyonundan kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› konular›nda baflvuru
aflamas›nda Enstitü taraf›ndan herhangi bir inceleme / araflt›rma (esas
yönünden inceleme) yap›lmamaktad›r. Bu konulardaki incelemeler itiraz
üzerine Yeniden ‹nceleme De¤erlendirme Kurulunda yap›lmaktad›r. Baflvuru aflamas›nda tescil ettirilmek istenen tasar›m›n yeni ve ay›rt edici görünüm özelli¤ine sahip olup olmad›¤›n›n dünya çap›nda araflt›r›lmas› gerekmektedir. Ancak bu araflt›rman›n
sa¤l›kl› yap›labilmesi oldukça zordur.
Bu nedenle tescil belgesini hak etmeyen bir çok tasar›m›n varl›¤›n› Resmi
Endüstriyel Tasar›mlar Bülteninin takip edilmemesine, tescile konu edilen
tasar›m›n tescil belgesi almamas› için
yap›lan itirazda yenili¤i ve ay›rt edici

Makine yöneticilerinin
yafl ortalamas› 38
Üreticilerin neredeyse yar›s›n›n flehir
içinde üretim yapt›¤›n›n alt›n› çizen
Tüzmen, flöyle konufltu:“Üreticilerin
sadece yüzde 37’si OSB’lerde faaliyet
gösteriyor. Sektördeki yöneticiler genç,
iyi e¤itimli ve yabanc› dil biliyor. Ortalama yafl yöneticilerde 38. Üyelerin yüzde
82’si fiilen ihracat yapan makine üreticileri, d›fl pazarlara ço¤unlukla kendi markalar›yla ihracat yap›yorlar. En önemli
pazarlar aras›nda Almanya, Rusya ve di¤er komflu ülkeleri yer al›yor.”
Kapasite kullan›m
oran› yüzde 64.1
Kapasite kullan›m ortalamas›n›n yüzde 64.1 seviyelerinde oldu¤una dikkat
çeken Tüzmen, sac, çelik ve borular›n en
çok kullan›lan girdiler oldu¤unu söyledi.
Tüzmen, en çok ithal edilen ürünler aras›nda servomotorlar›n yer ald›¤›n› vurgulayarak, sabit sermaye yat›r›mlar› aras›nda bilgisayar ve yaz›l›m yat›r›mlar›n›n yer
ald›¤›n› söyledi. Firmalar›n yüzde 58’inin
Ar-Ge çal›flmas› yapt›¤›n› dile getiren
Tüzmen, fuarlara kat›l›m oran›n›n ise
yüzde 36 oldu¤unu sözlerine ekledi.
Bas›n›n sorular›n› yan›tlayan Tüzmen,
ç›kar›lan envanterin di¤er sektörleri de
tetikleyece¤ini belitti. Fuar teflvikleri
konusundaki soru üzerine Tüzmen,
verilen teflviklerin denetlendi¤ini ifade
etti. Orta Anadolu Makine ve Aksamlar›
‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Adnan Dalgak›ran, makine üretmeden zenginleflen
ülkenin olmad›¤›n›n alt›n› çizerek,
makine sektörüne ait stratejiyi yak›nda
aç›klayacaklar›n› söyledi.

niteli¤i k›r›c› belgelerin sunulamamas›na ba¤layabiliriz.
Tescil sonucu tasar›m hakk› sahibi
olan kifli tescile konu etti¤i tasar›m›
veya tasar›m›n uyguland›¤› ürünü
üçüncü flah›slar›n ticarete konu etmesini engellerken ayn› zamanda tescilli
tasar›m›n izinsiz kullan›ld›¤› gerekçesiyle ceza davas› da açabilmektedir.
Tescile konu edilen tasar›m›n uzun
y›llard›r var oldu¤u, tasar›m tesciline
konu edilemeyece¤i aflikar olmakla
beraber bu durumun yaz›l› belgelerle
aç›lacak hükümsüzlük davas›nda veya
flekli flartlar› uygun ise Enstitüye yap›lacak itirazda ispat edilmesi zorunludur. Sanayicilerimize önerimiz, bulunduklar› sektördeki yay›nlar› takip
etmeleri hatta bu yay›nlar› sanayi veya ticaret odas› vas›tas›yla veya benzer bir kurulufl vas›tas›yla arflivlendirmeleri, haz›rlatt›klar› katalog, broflür
gibi yay›nlar için al›nan faturalarda
yay›n isminin aç›kça yer almas›n› sa¤lamalar›d›r. Aksi takdirde haks›z yere al›nan tasar›m tescil belgesinden
dolay› yo¤un ve maddi aç›dan külfetli bir hukuk mücadelesi vermek
zorunda kalabilirler. Yeni ve ay›rt
edici olmayan bir tasar›m›n iptali
için sunulan faturalarda ürünlere ait
kod numaralar›n›n mutlaka kullan›lmas› gerekti¤i ve de kod numaralar›n›n katalog veya broflürlerde aç›kça ifade edilmesi gerekti¤i de unutulmamal›d›r.
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Sosyal güvenlik
sorunlar› tart›fl›ld›
nkara Vali Yard›mc›s› Ahmet
Cengiz’in de kat›ld›¤› Ostim Teknokent’te düzenlenen “soysal
güvenlik sorunlar›” konulu toplant›da
kay›t d›fl› istihdam›n çal›flanlara, iflverenlere ve ülkeye verdi¤i zararlar anlat›ld›.
Seminerde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Ankara Bölge Müdür
Yard›mc›s› Fikri Özdemir, ‹flkur ‹l müdürü Savafl Karatafl, Ba¤-Kur
Ankara ‹l Müdürlü¤ü
fiube Müdürü Durdu
Çak›rcal›, SSK Ankara
Sigorta Müdürlü¤ü Müdür Yard›mc›s› Arif Baflgül ve SSK Ankara Sigorta ‹l Müdür Yard›mc›s› Abdurrahman Haf›zo¤lu kurumlar›nca verilen hizmetlere iliflkin
bilgi aktard›lar.
Vali Yard›mc›s› Cengiz, devletin sanayicilerin ödedi¤i vergiler ile
ayakta durdu¤unu, sa-

A

HEZARFEN sürecinde
3. e¤itim semineri verildi

nayicilerin ve iflverenlerin ayakta kalmas›n›n temelinin ise çal›flanlar oldu¤unu belirterek, “‹flverenler olarak,
çal›flanlara hak ettikleri yaflam düzeyini sa¤lamal›y›z” dedi.
Ostim E¤itim Koordinasyon ve ‹flkur’un düzenledi¤i toplant›ya Ostim
OSB yöneticileri ile bölge KOB‹ temsilcileri kat›ld›.

ASAD bir y›lda
büyük hamle yapt›

EZARFEN ‹novasyon projesi
kapsam›nda “Sürekli
‹novasyon ‹çin Firma Kültürü”
konulu e¤itim verildi. Türk Patent
Enstitüsü Uzman› Arife Y›lmaz’›n
sunumunu yapt›¤› e¤itim Ostim
Teknokent’te verildi. Kat›l›mc› KOB‹
temsilcilerine ‹NOVASYON sürecini
etkileyen faktörler hakk›nda bilgi
verildi.
Yarat›c›l›¤› Engelleyen Faktörler:
n Kiflilik yap›s›n›n uygun
olmamas›
n Geleneksel e¤itim yöntemleri
n Sorgulamadan kabullenme
n Gerçekten korkma, gerçe¤i
bilmeme
n Çok fazla bilgi yüklenme
n Yarg›lama
‹novasyonun Engelleri:

H

n Konulara k›sa süre odaklanma
n Zaman, personel ve kanmak
azl¤›
n Liderin her zaman daha k›sa
sürede sonuç almay› beklemesi
n ‹novasyon destekleyen
yönetimsel teflvikler olmamas›
n Sistematik inovasyon sürecinin
bulunmay›fl›
n ‹novasyonun risk içeren nitel¤ii
Daha iyi yapmak için bir yol
vard›r…
‹novasyon yetenekli ve istekli
insanlar›n fikirleri ve hayalleri
üzerinde oynama f›rsat› bulduklar›
noktada aç›¤a ç›kar
‹novasyon yen fleylerin ortaya
konulmas› ya da eskilerin yeni bir
yolla uygulanmas›d›r.

anayici ve ifladam- DERNEK Yönetim Kurulu
görüfl bildirdi” dedi.
lar›n› bünyesinde
Baflkan› Hasan Erdo an, Erdo¤an, bir sivil toptoplayan 20 kuruASAD’›n ana hedefinin lum kuruluflu olarak
cu üyenin kurdu¤u Ansanayicinin problemleri- sosyal sorumluluk alkara Sanayici ve ‹fl
ni bir sivil toplum kuru- d›klar›n› bu kapsamda
Adamlar› Derne¤i
Prof. Dr. Nevzat Yalç›nluflu olarak muhtelif
(ASAD) birinci yafl›n›
tafl’›n kat›l›m›yla, Türkplatformlarda dile getir- Ermeni ‹liflkilerinin düyeni doldurmas›na karmek ve bunlara çözüm- nü, bugünü ve Sözde
fl›n ulaflt›¤› 312 üyesi
ler aramak oldu unu
ile dinamik yap›s› ile
Ermeni Soyk›r›m› kosöyledi.
köklü bir kurulufl olanulu konferans gerçekca¤›n› gösterdi.
lefltirdiklerini, yine bu
ASAD bünyesinde
çerçevede, 92. Y›ldöÜniversite-Sanayi iflbirnümünde Çanakkale
li¤i, Mesleki ve Teknik
Destan› bafll›¤› ile Gazi
E¤itim, Etkinlikler,
Üniversitesi Ö¤retim
Üyeler ve Anlaflmal›
Üyesi Yrd. Doç. Dr. SüKurumlarla ‹liflkiler,
leyman Özbek’in koBas›n Yay›n Biliflim,
nuflmac› oldu¤u bir
Parlamento ve Bürokkonferans düzenledikrasi ile ‹liflkiler, Fuar ve
lerini anlatt›. ÜniversiYurtd›fl› Organizasyonte-Sanayi iflbirli¤i,
lar adlar› ile alt› komisMesleki ve Teknik E¤iyon faaliyet gösteriyor.
tim Komisyonu, TürkiDernek Yönetim Kurulu Baflkan›
ye’de yaflayan nitelikli ara eleman ekHasan Erdo¤an, ASAD’›n ana hedefisikli¤ine yönelik çal›flmalar yapt›klar›nin sanayicinin problemlerini bir sivil
n› belirten Erdo¤an, di¤er faaliyetleritoplum kuruluflu olarak muhtelif platne iliflkin olarak flu bilgileri verdi:
formlarda dile getirmek ve bunlara çö“Önümüzdeki aylarda Ostim Baflzümler aramak oldu¤unu söyledi. Erkanl›¤›nda bir e¤itim heyeti oluflturado¤an, “Bu do¤rultuda TBMM Sanayi,
ca¤›z. Derne¤imiz üyelerine d›fl ticaret
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
konusunda da hizmet vermektedir.
ve Teknoloji Komisyonu baflkan ve
Bu kapsamda 32 seçkin sanayici ve
üyelerinden oluflan bir grup milletveifladam› ile birlikte BAUMA 2007 Fukili ile sanayinin ve sanayicimizin
ar›na kat›ld›k. Afrikal› Büyükelçilerle
problemleri konulu bir toplant› yap›lbir akflam yeme¤inde bir araya geled›. Yine bu do¤rultuda ASAD, 28
rek, Afrika k›tas›ndaki ifl imkânlar›n›
Mart’ta ASO’da düzenlenen ve birçok
de¤erlendirme f›rsat› yarat›ld›. Yine
bakan, milletvekili, bürokrat, belediye
d›fl ticaret potansiyeli bulunan Çin,
baflkanlar› ve sivil toplum kurulufllar›K›rg›zistan gibi ülke pazarlar›na iliflkin
n›n yöneticilerinin kat›ld›¤› toplant›ya
toplant›lar yapt›k. TUSKON bünyesinderne¤imiz de kat›larak sanayinin ve
de düzenlenen Türkiye-Pasifik D›fl
sanayicilerimizin sorunlar› konusunda
Ticaret Köprüsü program›na kat›ld›k.”
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Ostim Hannover’de göz doldurdu
esse 2007 lmanya'n›n Hannover kentinde 16–20 nisan tarihleri aras›nda gerçekleflti. Yaklafl›k 300 bin kiflinin ziyaret etti¤i fuara
Türkiye’den yaklafl›k 260 firma kat›l›m
yapt›. 70 ülkeden 7 bin ünlü firma,
ürünlerini fuarda sergileme imkân›
buldu. Türk sanayini tan›t›m amac›yla
çok say›da seminerin düzenlendi¤i fuarda daha çok yabanc› sermayeye Türkiye’deki yat›r›m olanaklar› anlat›ld›.
Ostim, sanayicisi için
fuardaki yerini ald›
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü bu y›l fuara özel standla ortak

M

PARTNER ülkenin Türkiye oldu u, dünyan›n en büyük sanayi
fuar›, Almanya’n›n Hannover kentinde gerçeklefltirildi.
Ostim OSB taraf›ndan fuara stantl› kat›l›m›n yan› s›ra
düzenlenen ifl gezisi organizasyonuna da 60 kiflilik ifl adam›
etkinlik salonunda kat›l›m yapt›. Fuarda, bölgede bulunan sanayicilerin tan›t›m› için 2 bin adet CD da¤›t›m›, sektörel broflürler, ihracat kataloglar› ve
bilgi kitapç›klar› da¤›t›m› yap›ld›.
Stand alan› içerisinde Ostim’ de imalât› yap›lan ürünlere yer verilirken, Ostim ‹fl Makineleri Sektörel D›fl Ticaret

fiirketi de (OSP) ürünlerini tan›tt›.
Ostimli firmalar Ostim stand›nda
görüflmeler yapt› ve Alman firmalar›n›
da Ostim alan›na davet ederek kendi
standlar› gibi firmalar›n›n tan›t›m›n›
yapma imkân› buldular.
‹fl heyeti Hannover Messe’de
OSB Müdürlü¤ünün yapm›fl oldu¤u
organizasyonla, 60 kiflilik sanayici heyeti oluflturuldu. Fuar süresince firmalar›n fuar› gezmesi sa¤land›. Geziye
kat›lamayan firmalar için de ilgili sektörlerin katalogu, broflür ve CD’si topland›. Toplanan materyallerle ilgilenen üyeler OSB’den alabilecek.
Tan›t›m faaliyetleri konusunda etkin bir çal›flma yürüten Ostim’in Almanya turu, nisan ay› içerisinde kat›ld›¤› iki fuarla birlikte Ostim Yat›r›m
Afi’nin Münih flehrinde düzenlenen
BAUMA fuar›na kat›lmas› ile sürecek.
‹flbirli¤i protokolü imzaland›
Ostim OSB Müdürlü¤ü-Ostim Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (OS‹AD) ile
Federal Almanya Cumhuriyeti güneybat› bölgesi Saksonya Eyaleti üye firmalar›n› temsil eden Südwestsachsen
Chemnitz Sanayi ve Ticaret Odas› aras›nda ekonomik geliflmeyi teflvik etme
yönünde protokol imzaland›.
Taraflar, fikirlerin, bilginin ve bilhassa ekonomik faaliyetlerin aktif de¤iflimini sa¤lama arzusu ile Ostim ve
Almanya’n›n ilgili sanayi bölgesinde

faaliyet gösteren firmalar aras›ndaki ifl
iliflkilerinin ilerletilmesi ve gelifltirilmesi yönünde kurumsal olarak iflbirli¤i yapacaklar.
Ostim OSB Müdürü Ahmet R›za Bal›m, protokolle ekonomi ve teknoloji
alanlar›ndaki iflbirli¤inin ve de¤iflimin
gelifltirilmesi için çaba gösterme hususunda eflitlik ve karfl›l›kl› menfaat
prensipleri ile uyumlu olmak üzere
mutabakat sa¤land›¤›n› söyledi.
‹flbirli¤i protokolü çerçevesinde ticaret, ekonomi ve teknolojiye iliflkin
bilgi ve verilerin de¤iflimi, ‹lgili firmalar›n bilgilerinin temin edilmesi; her
iki bölgede ekonomik ve ticari heyetler
taraf›ndan gerçeklefltirilecek karfl›l›kl›
ziyaret ve araflt›rmalar›n, taraflar aras›ndaki uyumlu iliflkilerin ilerletilmesi
yönünde di¤er faaliyetler arac›l›¤› ile
küresel pazar›n büyütülmesi için katk›
sa¤larken, bölgeler aras›nda karfl›l›kl›
anlay›fl› gelifltirecek ve uluslararas› ticaret yoluyla ekonomilerini
büyütecekler.

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

Hannover Messe Fuar›’dan izlenimler
Ostimli firmalar›n ve Ostim ‹fl Makinalar› Sektörel
aat sabah›n üçü ve firmalar›m›z yavafl yavafl
D›fl Ticaret fiirketi (OSP) ürünlerinin de
aram›za kat›lmaya bafllad›. Saat
100 ayr› iflkolu, sergilendi¤i stand›m›z görülmeye de18’i gösterdi¤inde ise tüm fironbinlerce ürünü,
¤erdi.
malar›m›z fuar için haz›rd›. Bir heye5000 iflletmesi
Yo¤un geçen fuar maratonumuzda iç
can ile bafllad›¤›m›z yolculu¤umuz nive 50 000
aç›c›, huzur dolu flehirler ve beldelerle
hayet bitti ve iflte oraday›z…
çal›flan› ile
çevrili, ekol oluflturan bir mimari ve alt
Dünyan›n en büyük sanayi fuar›,
Ostim
yap›ya sahip modern bir baflflehir olaHannover Messe Sanayi 70 ülkeden
Organize
rak ün yapm›fl Hannover’i gezmeden
7 bin firman›n kat›l›m›yla kap›lar›n›
Sanayi Bölgesi
dönmek istemedik.
kat›l›mc›lar›na açt›.
stand› Ankara’y›
Gezimizde yaflad›¤›m›z ve anlat›rken
Türkiye'nin partner ülke ve 300
temsil etti…
hâlâ güldü¤ümüz hat›ralar›m›z için Çin
firmayla kat›ld›¤› fuarda de¤erli Oslezzet dünyas›n› tatma cesareti göstetimli firmalar›m›zla bizde haz›r bulunren firma grubuna ayr›ca teflekkür etmek isterim.
maktan dolay› son derece mutluyduk.
Çin dünyas›nda kaybolup geç kald›¤›m›z için bekUluslararas› sanayinin buluflma noktas› olan
letti¤imiz firmalar›m›zdan da tekrar özür dilerim.
fuarda, Ostim stand› tüm ihtiflam› ile bilgi aktar›Firmalar›m›z›n baflar›l› ifl ba¤lant›lar› sa¤lad›¤›
m›na haz›r bulunuyordu. 26. holde bulunan stanfuardan dönerken Ostimli olman›n gururunu bir
d›m›z firmalar›m›z›n ifl ba¤lant›s› yapmas›nda
kez daha hissetti¤imizi söylemeden geçemeyeceönemli bir buluflma noktas› olarak kullan›ld›. Yo¤im.
¤un ilgi gören stand›m›zda Ostim Organize SanaOstim fuar organizasyonu çat›s›nda bu yolcuyi Bölgesi ve bölgede verilen hizmetler hakk›nda
lukta bizimle olan de¤erli firmalar›m›z; Gürsoft
fuar kat›l›mc›lar›na detayl› bilgilendirmeler yap›ld›.
Hidrolik, Ergenç Madeni Eflya, Biçerifl Ziraat,
EMS Elektromekanik, Harmaner Hidrolik, Eta
Trafo, Do¤an Tel Örgü, Lojik Hidrolik, Rulkon,
Ayd›n Sigorta, Gültekin Teknik, Tüm Is›, Ça¤r›
Kazan, Ayd›n Makina, Metesan, Ayd›nlar Elektrik, Dufl-al, Göker Hidrolik, Hidromek, Mersan,
Antalya Hidrolik, Mersin Organize-Berdan
Makina, Konya Organize firmalar›, biz sizinle
fuar günlerini paylaflmaktan dolay› çok mutlu olduk. 2008 HANNOVER MESSE Fuar›’nda yine
birlikte olmam›z dile¤i ile…

S

Nanoteknoloji ekibi
küme taramas› yap›yor
anoteknoloji konusunda çal›flmak üzere Ostim OSB ile
Çankaya Üniversitesi aras›nda oluflturulan Kümelendirme
Çal›flmas› ekibi saha araflt›rmas› yap›yor.
Kümeleme çal›flmas› kapsam›nda bölgedeki kurum-kurulufl
ve firmalar ziyaret edildi. Ostim TEKNOKENT, ‹SGEM, Vergi Dairesi, Karakol, Hastane arsas›, Ç›rakl›k E¤itim ve Ö¤retim Vakf›,
Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Binas›, Mesleki E¤itim
Merkezi, METEM, AYEN-OST‹M Enerji Üretim Afi, EMGE, Senkron, ODAGEM, Teknokent, Baflkent TV ve Telekomünikasyon Merkez’inden bilgiler al›nd›.
Kümelenme ve NANOTEKNOLOJ‹ ekibi flu
kiflilerden olufluyor: Orhan Ayd›n, Ziya B. Güvenç, Ahmet R›za Bal›m, Bülent Çil, Neslihan
Aydo¤an, Ferda Can Çetinkaya, Abdullah Çörtü, Levent Kandiller, M. Burcu Öztürk, Benhür
Sat›r.

N

CMYK

9

MAYIS 2007

ihracat yolunda
emin ad›mlar at›yor
stim yönetiminin öncülü¤ünde “birlikten kuvvet
do¤ar” anlay›fl›ndan hareketle yurtd›fl› pazarlara
daha kolay ulaflmak amac›yla oluflturulan OSP
(Ostim Spare Parts (Ostim
Yedek Parça) A.fi. ihracat
yapt›¤› ülke say›s›n› 20’ye
ç›kard›.
Yurtiçine hiç sat›fl yapmayan sadece ihracat yapan OSP, kendi ortaklar›ndan ve gerekti¤inde Ostim’deki di¤er imalatç›lardan sat›n ald›¤› yedek parçalar› ihraç etmeye bafllad›. OSP halen Amerika
Birleflik Devletleri, ‹talya,
Ürdün, Suudi Arabistan,
‹ran, Singapur baflta olmak
üzere yaklafl›k 20 ülkeye Caterpillar, Komatsu, Volvo, Jcb,
Kawasaki gibi ifl makinelerinin yedek parçalar›n› ihraç
ediyor.
OSP’nin tedarik koordinatörü Bülent Yaman, bir taraftan yeni pazarlara ulaflmaya
çal›fl›rken di¤er taraftan imalatç›larla iliflkilerin baflar›l› bir
flekilde sürdürüldü¤ünü ifade
etti. 2006 y›l›nda 75 imalâtç›dan yedek parça tedarik ettiklerini belirten Yaman, bu ima-

O

lâtç›lar›n %80’inin Ostim’den
oldu¤unu, Ostim gibi bir bölgede bulunmaktan dolay›

avantajlar›n›n çok fazla oldu¤unu söyledi.
Ayr›ca Ostim’de KOB‹’lerin
bir araya gelerek uygulad›klar› projelere öncülük eden, Ostim Endüstriyel Yat›r›mlar ve
‹flletme A.fi. ile birlikte çal›flman›n kendileri için büyük
flans oldu¤unu vurgulayan Yaman, Ostim Yat›r›m’›n finansal
gücünü ve yurtd›fl› pazarlama
faaliyetlerindeki aktivitesinin
OSP’nin yeni aç›l›mlar yapmas›nda çok faydal› oldu¤unu
söyledi.

Y›llar›n birikimiyle müflterilerinin güvenini kazand›klar›n› ifade eden Yaman, bu güveni yeni bir depo, sevkiyat
ve lojistik merkeziyle daha
da art›racaklar›n› belirterek, “Kalite kontrol konusunda yeni çal›flmalar yap›yoruz. Bu çal›flmalar
sonras›nda yeni müflteriler, yeni pazarlar ve yeni
aç›l›mlarla ifl makinesi yedek parça ihracat›nda sahip oldu¤umuz cazibe
merkezi olma özelli¤ini
hem pekifltirece¤iz, hem
de hacmimizi art›raca¤›z”
diye konufltu.
Yaman, ifl makinesi yedek
parças› imalatç›lar›na seslenerek,“OSP, imalatç›lar sayesinde var oldu. Onlar›n imalat gücünü pazarla bütünlefltirerek büyüyoruz. Dile¤imiz,
mevcut imalatç›lar›m›z›n OSP
ile çal›flman›n ayr›cal›¤›n› ve
rahatl›¤›n› tüm imalatç›lar›m›z›n yaflamas›d›r” dedi.
Yaman, 2006 y›l›nda 75
olan imalatç› say›lar›n› 150’ye
ç›kard›klar›nda ihracat yapt›klar› ülke say›s›n› da 30-35’e ç›kartacaklar›n, bu amaçla yurtd›fl› fuarlara aktif olarak kat›ld›klar›n› söyledi.

Ostim üyesine
E iletiflfliim projesi
Ostim OSB üyesi KOB‹’lere
1Mb internet bedava!
stim yönetimi- Global ‹letiflim A.fi. iflbirli¤i ile bölge
üyesi KOB‹’ler ‘sanal dünya’ya tafl›nacak. F‹BEROPT‹K iletiflim a¤› üzerinden; h›zl› kesintisiz ve
kaliteli internet ba¤lant›s›, ücretsiz donan›m ve
kurulumla, flehirler ve milletleraras› görüflmeler için ekonomik tarife uygulamas› bafllad›.
Ostim OSB yönetimi- Global
‹letiflim A.fi. iflbirli¤i KOB‹’leri ‘sanal dünya’ya tafl›yor. OSB taraf›ndan kurulan F‹BEROPT‹K iletiflim a¤› üzerinden; h›zl› kesintisiz
ve kaliteli internet ba¤lant›s›, ücretsiz donan›m ve kurulumla, flehirler ve milletleraras› görüflmelerde ekonomik tarifeyi içeren
proje kapsam›nda firmalara sürekli teknik destek de sa¤lanacak.
Global Afi. yöneticileri, Ostim’de faaliyet gösteren ve fiber
altyap›n›n ulaflt›r›ld›¤› iflyerleri
için geçerli olacak kampanyada
son baflvuru tarihinin 30 Haziran
2007 oldu¤unu bildirdiler.
Sistem yöneticileri projeyi,“Ostim’liler yüksek teknolojili

O

fiber optik altyap› ve kuruluflumuzun istikrarl› iflletmecili¤inde
arzulad›¤› e-dünya nimetlerine
ulaflacak. Bedava internetli, kaliteli ses
hizmet bunun sadece
ilk ad›mlar›n› oluflturuyor” fleklinde aç›klad›lar.
Sunulan F›rsatlar:
n Ostim’li flirketler 2007 y›l›
sonuna kadar 1 Mb interneti bedava kullanacak.
n Hiçbir kurulum ve donan›m
ücreti ödemeden internet ba¤lanacak.
n Tek yap›lmas› gereken tüm
flehirleraras›, milletleraras› ve
GSM görüflmelerini GLOBAL üzerinden yapmak.
n Ses görüflmelerini global
üzerinden yaparak hem mevcut
faturalarda %10 ila %20 aras›nda
tasarruf sa¤lanabilecek, hem de
2007 y›l› sonuna kadar internet
ücretsiz kullan›lacak.
n 2007 sonunda ise zaten di¤er operatörlere göre çok daha
avantajl› olan internet ve ses tarifeleri ile hizmet verilmeye devam
edilecek.
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epimizin gündeminde bir fleyler
var. Her gün hayat›n say›s›z de¤iflkeniyle yüzyüze geliyor, sorunlarla karfl›lafl›yor, çözümler ar›yoruz.
Yo¤un bir koflturmaca içinde görevimizi yapmaya çal›fl›yor, günlük meflguliyetlerimizin peflinde sürükleniyoruz.
Konumumuz her ne olursa olsun fark
etmez; ister flirket yönetiminin bir yerinde olal›m, ister devlet yönetiminde,
d›flar›dan bak›ld›¤› zaman nelerle u¤raflt›¤›m›z, gündemimizin nelerle dolu oldu¤u, nas›l bir gelece¤in bizi bekledi¤iyle çok yak›ndan ilgilidir. Gelin büyük
devletlerle küçük devletleri; ‘gündemlerinde neler var?’ ‘yöneticiler nelere kafa
yoruyor?’ ‘gelecek perspektifleri nedir?’
‘de¤erlendirme kriterleri nelerdir?’ gibi
sorular sorarak karfl›laflt›ral›m. Benzer
flekilde ayn› dönemde faaliyete bafllayan fakat biri çok büyüdü¤ü halde di¤eri büyüyemeyen iki firmay› da ayn› sorular› sorarak karfl›laflt›ral›m. Göreceksiniz ki tüm örnekler flu sözü do¤ruluyor:
Küçük insanlar kiflfliilerle, vasat insanlar olaylarla, büyük insanlar fikirlerle,
üstün insanlar stratejilerle u¤raflfl››r.
Öyleyse stratejilerle u¤raflmak nedir?
Bu yaz›mda bu soruyu cevaplamaya
çal›flaca¤›m.
Asl›nda strateji askeri kökenli bir kelime olup bir savafl› kazanmak için askeri harekat›n planlanmas› ve yürütülmesidir. Düflman›n ne yapabilece¤inin
veya ne yapamayaca¤›n›n belirlenerek
bu çerçevede bir plan yapmak, konumlanmak ve gerekti¤inde harekete geç-
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KOB‹’lerin penceresinden manzara...

Abdullah ÇÖRTÜ
acortu@hotmail.com

Üstün insanlar
stratejilerle u¤rafl›r
mektir. Daha genel anlamda ise strateji, çok yönlü amaçlara ulaflmak üzere
kaynaklar›n üstüne önemle gitmek ve
harekete geçmek için yap›lm›fl genel
programlard›r. ‹lk bak›flta mant›ks›z, yüzeysel gibi görünen bir söz ya da eylemin sonuçlar›, e¤er bir stratejiye dayan›yorsa mutlaka herkesi flafl›rtacak derecede etkin olacakt›r. Mesela düflman›
muhasara alt›na alan bir ordunun bir
tek ç›k›fl noktas› b›rakmas› son derece
stratejik bir yaklafl›md›r. Çünkü hiç ç›k›fl
kap›s› b›rak›lmazsa veya karfl› taraf

özellikle b›rak›lan bu ç›k›fl kap›s›ndan
ç›kmay› tercih etmezse her iki taraf›n
zayiat› da büyük olacakt›r.
fiirketler aç›s›ndan strateji yap›lan
iflin ve iflletmenin bulundu¤u konumun
tan›mlanmas›, bu tan›mlamaya uygun
hedef ve görevlerin ortaya konulmas›
ve hedeflere ulaflmak için gerekli yöntemlerin oluflturulmas› ve süreçlerin takip edilmesidir. Strateji, iflletmenin bünyesindeki birikimler ve kaynaklarla iflletme d›fl›ndaki f›rsat ve tehditler aras›nda
bir denge kurarak amaca ulaflmakt›r.

STRATEJ‹K PLANLAMA SÜREC‹
1. ad›m
‹fli Tan›mla,
Misyonu
Belirle

2. ad›m

3. ad›m

Hedefleri
Tesbit Et

‹fl Analizi
Yap

4. ad›m
Amaçlara
Uygun
Stratejileri Seç

5. ad›m
Uygula

6. ad›m
Gerekirse
Revize Et ve
Gelifltir

‹ki firmadan kaynaklar› çok olan m›
idealleri yüksek olan m› baflar›ya daha
yak›nd›r? E¤er idealleriniz varsa yarat›c›
olmak zorundas›n›z. Dolay›s›yla kaynaklar›n bollu¤u flirketleri belli bir yere
kadar götürecektir. Kald› ki idealleri
yüksek olanlara göre kaynaklar› bol
olanlar daha kolay riske gireceklerdir.
Dolay›s›yla öncelikle hedef ve ideal laz›md›r. Hedefin gerçeklefltirilme ihtimalinin düflük ya da yüksek olmas› hiç
önemli de¤ildir. ‹stenilen anda revize
edilebilir. Bu revizyon ifllemi bile iflletme
için bir dinamizmdir. Ancak amac›n›z
yoksa ortada zaten revize edilecek bir
fley yok demektir.
Yeniden yap›lanma, toplam kalite,
iflletmede süreçlerin standartlaflt›r›lmas›,
kaynaklar›n planlanmas›, re-engineering gibi faaliyetler kurum içinde
operasyonel etkinli¤i art›rmaya yöneliktir. Bu anlamda içe yönelik çabalard›r.
Bu çabalar elbette iflletme için son
derece faydal› ve iflletmenin altyap›s›n›
güçlendirecektir. Ancak stratejik yaklafl›m (karar ya da planlama) öncelikle
iflletmenin d›fl›ndaki dünyay› dikkate
alan, sonra iflletmenin iç yap›s›n› ilgilendiren bir süreçtir. Dolay›s›yla yo¤un
rekabet içinde bulunan ya da rekabete
haz›rlanan (mesela d›fl pazara aç›lmaya
çal›flan) iflletmeler için üzerinde çok
yo¤un durulmas› gereken bir yaklafl›md›r.
Stratejik yaklafl›mla uzun vadede
karl› ç›kmak elimizde…
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Halkbankas› Anadolu Yaklafl›m›’n› sakatl›yor
ATO Baflkan› Sinan Aygün,
Halkbankas›’n›n, Anadolu Yaklafl›m› çerçevesinde borçlar›n› yeniden yap›land›rmak için
baflvuruda bulunan KOB‹’lere zorluk ç›kard› ›n› belirterek, “Halk bankas› esnaf›n bankas› oldu unu unutarak Anadolu Yaklafl›m›’n› sakatl›yor” dedi.

ygün, Halk Bankas›’n›n
KOB‹’leri baflvuru prosedürü hakk›nda bilgilendirmekten kaç›nd›¤›n›,
baflvurular› reddetti¤ini ya
da borçlu KOB‹’lerle yeniden
yap›land›rma sözleflmesi imzalamak için k›smi ödeme
flart› öne sürdü¤ünü belirtti.
Halk Bankas›’n›n tutumu
ile ilgili olarak esnaftan çok
say›da flikayet ald›klar›n› ifade eden Aygün, “Halk Bankas› esnaf›m›z› yokufla sürüyor.

A

Esnaf›n o yokuflu t›rmanacak
takati kalmam›flt›r” diye konufltu.
Esnaf›n 2001 krizinde a¤›r
yara ald›¤›n› ve hala toparlanamad›¤›n› belirten Aygün,
Anadolu Yaklafl›m›’n›n binlerce KOB‹ ve çal›flan› için
“can suyu” oldu¤unu vurgulad›.
Halk Bankas› yönetimine,
borçlar›n› yeniden yap›land›rmak isteyen esnafa yard›mc› olmalar› ça¤r›s›nda bu-

lunan Aygün, “Esnaf›m›z› can
suyundan mahrum etmeyin.
KOB‹’ler ekonominin omurgas›d›r. Bu omurga k›r›l›rsa
vebal alt›nda kal›rs›n›z” dedi.
Aygün, Halk Bankas›’n›n
Atatürk’ün talimat›yla, “kal›c› bir ekonomik kalk›nma,
sosyal denge ve toplumsal
bar›fl›n korunmas› için uygun
koflullarda esnaf, sanatkâr ve
küçük meslek sahibine kredi
verilmesi amac›yla” kuruldu¤unu hat›rlatt›.

Halkbank zor günlerinde KOB‹'lere s›rt çevirdi
nkara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan› Zafer Ça¤layan, Anadolu
Yaklafl›m› konusunda zorluk ç›kard›¤› gerekçesiyle Halk Bankas›’na
tepki gösterdi.
Halkbank'› Baflbakan Yard›mc›s›
Abdüllatif fiener, Devlet Bakan› Ali Babacan, Maliye Bakan› Kemal Unak›tan ile
BDDK Baflkan› Tevfik Bilgin’e
bir mektupla flikayet eden
Ça¤layan, “Atatürk taraf›ndan esnaf ve sanatkar ile küçük ölçekli iflletmelere destek
vermek üzere kurulan Halk
Bankas› kurulufl felsefesine ayk›r› olarak zor günlerinde bu iflletmelere s›rt

A

çevirmifltir” dedi. Anadolu Yaklafl›m›’na giren KOB‹’lerin büyük bölümünün Halk Bankas›’yla sorunu oldu¤unu belirten Ça¤layan, Banka’n›n
Kanun’a ayk›r› davrand›¤›n› söyledi.
Banka Önden Para ‹stedi
l KOB‹’lerle Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve
Sözleflmesi’ni imzalamadan
önce; borçlu KOB‹’lere kredi
borcuna karfl›l›k k›smi ödeme
yap›lmas› karfl›l›¤›nda sözleflmenin imzalanabilece¤i belirtilerek bu unsur, Halk Bankas› taraf›ndan pazarl›k arac›
olarak kullan›ld›.
l KOB‹’lerin kredi borçlar› nede-

niyle, ad› geçen bankaya verilen teminatlar ile ilgili olarak sat›fl aflamas›na gelmifl ifllemlerin ancak, belirli bir
ödeme yap›lmas› halinde durdurulabilece¤i ve bu ödemeden sonra Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve
Sözleflmesinin imzalanabilece¤inin
bildirildi¤i ve bunun da KOB‹’ler üzerinde bir bask› arac› olarak kullan›ld›¤› yayg›n bir flekilde ifade edilmektedir.
l Ayr›ca Banka flubelerinin Anadolu Yaklafl›m› ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat düzenlemeleri ve
özellikle baflvuru usulü hakk›nda KOB‹’lere bilgi vermekten kaç›nd›¤› ve
baflvurular› kabul etmedi¤i, süreci ge-

reksiz, dayanaks›z gerekçelerle uzatt›¤› yine Odam›z› s›kça yans›t›lan flikayetler aras›nda yeralmaktad›r.
Teminat Tehdit Arac› Oldu
Bankan›n; KOB‹’lerin içinde bulundu¤u olumsuz mali durumlar›ndan
kaynaklanan finansman ihtiyaç ve sorunlar›n›n çözümüne katk› yapmaktan özellikle kaç›nd›¤› anlafl›lmaktad›r. Bankan›n KOB‹’lerin içinde bulundu¤u olumsuz durumdan yararlanarak, kredi borcu teminatlar›n› adeta tehdit arac› olarak kullanmas› gerek camiam›z› gerekse yurt genelinde
KOB‹’leri son derece kayg›land›rm›fl
ve bu yaklafl›m›n alt›nda yatan amaç
anlafl›lamam›flt›r.
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Gökçek - OSB
tart›flmas› bas›na yans›d›

Yerel yönetim

Ankara OSB’leri ile Büyükflehir belediyesi aras›nda tart›flma
nkara Büyükflehir Belediye BaflT‹M ve ‹VED‹K OSB’lerden farkl› oldukan› ‹. Melih Gökçek’in, KOB‹ Fu¤una dikkat çekerek, “OST‹M ve ‹VEbüyüyor...
A arlar› s›ras›nda, “OSB’ler için arD‹K flehir içindeler. Alt yap›lar› beledit›k bir çivi dahi çakmam” sözleri üzerine OSB’lerden gelen tepkiler git gide
büyüyor.
OSB baflkanlar› ve OSB de yer alan
firmalar, “Büyükflehir Belediyesi zaten
bizim için hiçbir fley yapm›yor. Bir de
üstüne, tabela, çöp vergisi gibi çeflitli
vergiler için bir sürü para veriyoruz. O
zaman bizde bu vergileri onlara vermeyelim kendi bütçemizi olufltural›m”
diyorlar.
Ankara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan› Zafer Ça¤layan da belediyelerin ve
di¤er kurumlar›n kendilerine bir katk›s› olmad›¤›n› belirterek, “Ad› üstünde olan her harc› belediyeye veriyoruz. Tek hizmetleri ödedi¤imiz paraya
makbuz kesmek” diye konufltu. OSB’li
baflkanlar ve firmalar Gökçek’in aç›klamalar›n› de¤erlendirdi.
‹VED‹K OSB: Kendisi
yapm›yor, yapan› da
tehdit ediyor
‹VED‹K OSB Baflkan› Hasan Gültekin, Gökçek’in OSB’lere karfl› hasmane
tav›rlar›n›n gün geçtikçe artt›¤›n› belirterek, “Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Ankara’daki OSB’lere
ambargo konulmufltur. Büyükflehir Belediyesi kendisi hizmet vermesi gerekirken, burada hizmet veren baz› ilçe
belediyelerini tehdit etmektedir” diye
konufltu. Belediyelerin kendi adlar›na

devletten nüfus bafl›na paralar ald›¤›n›, buna karfl›l›k kendilerine hizmet
vermedi¤ini söyleyen Gültekin, bunun
yasal bir suç oldu¤unun alt›n› çizdi.
Gültekin, OSB’ler yasas›n›n ç›k›fl›nda
kendilerinin suçlu olarak görüldü¤ünü
bildirdi. Bu konuda kendilerinin suçlu
olmad›klar›n› belirten Gültekin, “Burada bir suç varsa, bu suç TBMM’nin
suçudur. Çünkü bu yasan›n ç›k›fl›nda
onlar etkilidir. Dolay›s›yla bu
TBMM’ye karfl› sayg›s›zl›k, yasalara
karfl› itaatsizlik anlam›n› tafl›r” fleklinde konufltu. Yapt›klar› ifllerle devlete
yük olmad›klar›n› aksine devletin üzerinden
yük ald›klar›n› kaydeden Gültekin, “Devletin harcayaca¤› paralar› OSB’ler harc›yor ve
devlet yükten kurtuluyor. Yine bununla ilgili
çal›flmalar›m›z var. Gelecekte tüm OSB’lerin
elektrik üretimiyle ilgili, herkesin bir hidroelektrik santraline ihtiyaç duyaca¤›n› biliyo-

ruz. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemenin bugünden yap›larak yar›n için,
OSB’lere haz›rl›k yap›lmas›n› istiyoruz. Hem kendilerine ucuz elektrik
üretirler hem de devlete bir flekilde
katk›da bulunurlar” aç›klamas›n› yapt›. ‹VED‹K OSB’nin ‹stanbul ‹kitelli
OSB’den sonra en büyük istihdam bölgesi oldu¤una dikkat çeken Gültekin,
“Bugün burada istihdam 70 bine yaklaflt›. 70 bin kifli Ankara’da 350 bin
seçmen demektir. Sen flimdi buralara
ters bakacaks›n sonra da oy bekleyeceksin. 350 bin oy hangi partinin eline
geçerse o parti Ankara’da en büyük
demektir” dedi.
Gökçek’in, ‹VED‹K OSB’nin altyap›s›n› bedava yapt›m sözlerine tepki veren Gültekin, “3 trilyon 200 milyar arsa borcumuz varken kalkt›n 17 trilyon
para ald›n. Yapt›¤›n altyap›n›n paras›n› da bunun içine faizledin. Hani nerde hizmet? Zaten 4 senedir de yok”
ifadesinde bulundu. Gültekin, Gökçek’in makine parklar›n› getirece¤ini
ifade ederek, makine parklar›n›
OSB’lere sokmayacaklar›n› ve bunun
seçim yat›r›m› oldu¤unu vurgulad›.
S‹NCAN OSB:
“Baflkan belediyelerin yetkisi
azalacak diye mi çekiniyor”
Sincan OSB Baflkan› Nurettin Özdebir, Sincan OSB’nin sorunlar›n›n OS-

yelerle ortak. Ayr›flt›rma da s›k›nt› yafl›yorlar.
Biz y›lda 1.5 trilyon vergi ödüyoruz.
Çöplerimizi kendimiz topluyoruz, ayd›nlatmalar›m›z› kendimiz yap›yoruz.
Buna ra¤men ayd›nlatma vergisi ödüyoruz” dedi. Belediyeye katk›lar›n›n 2
trilyonun üzerinde oldu¤unu söyleyen
Özdebir, buna karfl›l›k belediyeden
hiçbir hizmet alamad›klar›n› belirtti.
OSB giriflindeki yollarda s›k›nt›lar›n
yafland›¤›na dikkat çeken Özdebir, “Bu
yollarda bir sürü kaza oluyor. Belediyeden bu yola kavflak yapmas›n› istiyoruz. Melih bey OSB’lerde gelir kayb›
var denetleyemiyorum diyor.biz zaten
denetleme yap›yoruz. ifl yeri açma
ruhsat›n› biz veriyoruz, harc›n› belediyeye yat›r›yoruz. Melih beyin gelir
kayb›m dedi¤i çok cüzi rakamlar. Biz
zaten ona 2 trilyon yat›r›yoruz. Gelir
istiyor.
Bunlardan baflka ancak ceza geliri
elde edebilir. Ama ceza gelir de¤il,
cayd›r›c› bir yapt›r›m olmal›. Ceza kesip gelir toplamay› düflünüyorsa bu
düflüncesinden vazgeçmeli” diye konufltu. OSB’lerin sa¤lad›¤› rant›n göz
ard› edildi¤ini de kaydeden Özdebir,
Sincan’da 1998 y›l›nda nüfus 14 bin civar›nda oldu¤una dikkat çekerek, “Bugün nüfus 500 bine ulaflt›. bu geliflmeler OSB kaynakl›.
OSB’ler belediyeler için kazanç kap›s›. Çünkü nüfus art›nca flehir içi yap›lanmada art›yor. Belediyeler birçok
ifl yeri aç›yor. Bu anlamda da kazan›mlar› var. Bize haks›zl›k yap›l›yor. Baflkan›n tutumunu anlayam›yoruz. Belediyelerin yetkisi azalt›lacak diye mi çekiniyor bilmiyorum” aç›klamas›n› yapt›.
“Baflkan›n tavr› merkeziyetçi
devlet anlay›fl›na ters”
Boran Çelik Döküm Finans Müdürü
Türel Poyraz, Gökçek’in söyledi¤i sözlerin merkeziyetçi devlet anlay›fl›na ters
oldu¤unu belirterek, “Herkes kendi iflini
kendi görecekse bu tür kurumlara ne
gerek var. Bu tür kurumlar ifl yapmaz
herkes kendi iflini görürse bir süre sonra
kaliteden ödün verilir” de-
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üretim odakl› olamaz m›?
di. Poyraz, Ankaral› olarak belediyeye olan vergilerini ödediklerini kaydederek, “Ödenen
vergilerin çeflitli yap›lanmalarla bize
geri dönmesi
laz›m ama olmuyor. Baflkan›n bu konudaki tutumuna
anlam veremiyoruz” fleklinde konufltu.
“Kendi bütçemiz olacaksa destek veririz”
Mega Makine Yönetim Kurulu
Baflkan› Rasim Çelik, yol yap›mlar›nda problem yaflad›klar›n› belirterek, “Baflkent OSB de 7 km
keçi yolu var. Bu yol belediyeye

ba¤l›. 2,5 senedir bu yol yap›lm›yor ve rezalet yafl›yoruz. Belediye

Orhan Ayd›n

OSB’ler ve üretimde
yerel hafiflik...

S

bugüne kadar bir fley yapmad›.
E¤er kendi içimizde bir bütçe
oluflturulursa bizde buna sonuna
kadar destek veririz” aç›klamas›n› yapt›.
(DÜNYA Gazetesi 17.04.2007)

Gökçek: OSB’ye yat›r›m yok
abah Ankara’n›n ‘Temelli Kavgas›’ haberiyle gündeme getirdi¤i, Büyükflehir Belediyesi ile Ankara Sanayi Odas› (ASO)
aras›nda yaflanan “organize sanayi bölgesi altyap› yat›r›m›
krizi” büyüyor. Büyükflehir BeleBÜYÜKfiEH‹R Belediye
diye Baflkan› Melih Gökçek, ASO
Baflkan› Melih Gökçek taraf›ndan Temelli’de yat›r›lan
2.ci organize sanayi bölgesine keile Temelli’de 2’ci Orsinlikle destek vermeyeceklerini
ganize Sanayi Bölgesi’ni yapan Ankara Sa- söyledi.
Gökçek, Varl›k’taki baflkanl›k manayi Odas› aras›ndaki
kriz büyüyor. Gökçek, kam›nda gazetecilerin gündem“Belediye içinde bele- deki konulara iliflkin sorular›n›
yan›tlad›. Organize sanayi bölgediye olmaz” diyerek,
leriyle ilgili yasan›n ard›ndan her
organize sanayi bölge- bir OSB’nin belediye haline geldilerine destek vermeleri- ¤ini öne süren Gökçek, “Belediye
nin mümkün olmad› ›- içinde belediye olmaz. Bunu bir
n› söyledi.
belediyecinin kabul etme flans› s›f›rd›r. Biz kabul etmiyoruz” dedi.
OSB’lere karfl› tavr›n› net bir flekilde ortaya koyan Gökçek, flöyle
konufltu:
“OSB’ler arsalar› parselleyecekler, imar yapacaklar, su paralar›n› toplayacaklar, her türlü gelirleri alacaklar. Altyap› hizmetlerine gelince, ‘bize altyap› yap’ diyecekler, yok böyle bir fley. Ya OSB
olmaktan vazgeçerler ya da belediye olduklar›n› iddia ediyorlarsa
hizmetlerin tümünü kendi imkânlar›yla verirler. Bunun baflka yo(Nevruz Tol- Sabah ANKARA)
lu yok.”

S

Duyar, duyarl› oldu¤unu kan›tlad›
enimahalle Belediye Baflkan› Ahmet Duyar
sanayicilikten geldi¤ini
ve sanayicilere kendisini yak›n
hissetti¤ini her f›rsatta vurguluyor.
Duyar hizmet anlay›fl›na
iliflkin olarak flunlar› söylemiflti:
“Günümüzde sanayici ve ifl
dünyam›zla kamu kurumlar›m›z›n, vak›flar›m›z›n, derneklerimizin, gönüllü kurulufllar›m›z›n diyalog ve iflbirli¤i
içinde olmalar› gerekmektedir.
Bunu sadece yerel ve ulusal

Y

on zamanlarda özellikle Ankara
odakl› ifl platformlar›ndaki geliflmelerden yola ç›karak Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) kavram›n› yeniden an›msatma ihtiyac› duyuyoruz.
Resmi tan›mlama flöyle:
“Sanayinin etkinli¤ini ve kentte düzenli
yerleflmeyi sa¤lamak amac›yla, sanayi kurulufllar›n›n ulafl›m, kentsel toprak, enerji,
yak›t, su, hammadde gibi altyap› ve gereksinmeleriyle ilgili kolayl›klar› bir arada
bulunduran, özel olarak planlanan ve
planlarda yer verilen bölge türü.”
Yani, OSB ile sanayicilerimizin asgari
flartlarda alt yap›s› düzenli, üstüne kolay
tesis kurulabilece¤i bir bölgeyi tan›ml›yoruz. Yat›r›m yapacak sanayiciye altyap›s›
olan, gelece¤i sorunsuz, imarl›, daha rahat flartlarda üretim yapabilece¤i bir bölgeyi kast ediyoruz.
Bu organizasyonlar›n yap›m›nda devletin de büyük destekleri oldu, halen de oluyor.
Baflka ülkelere bakt›¤›m›z zaman oralarda bu destekleri daha farkl› ve üst düzeyde görüyorsunuz.
Yak›nda yaflad›¤›m›z bir örnekten söz
etmek istiyorum. Almanya’n›n Mönchengladbach yerel yönetimi ad›na çal›flan
bir dan›flmanl›k flirketi kendi bölgelerine
yat›r›m yapacak giriflimcileri teflvik etmek
için belediyenin onlara sa¤lad›¤› imkânlar›, f›rsatlar› anlat›yor. Söz konusu bölgeyi
de ziyaret ederek yerel yönetimin anlat›lan teflviklerini bizzat gördük.
Bu ne demektir?
Dünyan›n en k›t kayna¤› yat›r›mc› ve
giriflimcidir. Giriflimci k›ymetli bir adamd›r. Katma de¤er yaratan, vergi ödeyen
kiflidir. Yani; örne¤in Ostim vergi dairesine para yat›ran kiflidir.
Bir de bu paray› harcayanlar vard›r.
Paran›n kayna¤›na kafa yormadan, bütçesine her ay hazineden gelen paray› harcayanlar. Üretimi planlayan, üretim yapan
ve vergi ödeyenler var, bir de haz›rdan
harcayanlar var. fiimdi harcamay› yapanlar diyorlar ki; “Biz organize sanayi bölgesine karfl›y›z.” Biz de diyoruz ki; kendi
mali kaynaklar›n› kendin bul da karfl› ol.
Organize sanayi bölgelerindeki firmalar›n
üretti¤i, ortaya koydu¤u kamuya ait paray› harcama o zaman. Kendin kaynak yarat, harca ve konufl…
Ama üretimi biz yapal›m, kayna¤› biz
yaratal›m, ihracat› biz yapal›m, vergi dairesine paray› biz koyal›m, kimileri de
OSB’lere karfl› olduklar›n› ilan etsinler…
Bu noktada iki sorunumuz var: Birincisi,
ya yat›r›mc›y› önemseyip onun önünü
açaca¤›z, ya da onu kilitleyece¤iz. Yeni
OSB Yasas›’n›n mant›¤› da, kilit noktas›
da fludur:
“Bu yerel yönetimler, kamu kurumlar›
sanayicilere olmad›k eziyeti yap›yorlar,
bunlar› yolunacak kaz gibi görüyorlar, biz
bunlara yasal bir düzenleme yapal›m, yollar›n› açal›m; kendi kararlar›n› kendileri
versinler, daha çok kazan›p daha çok ver-

bazda de¤il küresel anlamda
da düflünmek zorunday›z.
Ben sanayicilikten gelme bir
belediye baflkan› olarak Ostimli sanayicilerimize kendimi
yak›n hissediyorum. Ostim’in
belediyemizden bekledi¤i hizmetleri severek vermeye
haz›r›z.”
Yenimahalle Belediye Baflkan› bu sözlerinin arkas›nda
durdu¤unu Ostim baflta olmak
üzere ilçe s›n›rlar› içindeki
sanayi bölgelerine yönelik
olarak sa¤lad›¤› hizmet ak›fl›
ile kan›tlad›.

gi ödesinler” ‹flte yasan›n temel mant›¤›
budur. Bu tan›ma karfl› ç›k›fl›n tan›m›n›
yapmakta zorlan›yoruz.
OSB’lere karfl› iseniz flöyle diyebilirsiniz:
“Ben öyle bir sanayi bölgesi icat edip
yapt›m ki, OSB’lerden daha iyi konufllarda sanayiciye yer sunuyorum.” Alternatif
sunars›n›z, “OSB’ler kötüdür, benim üretti¤im yerler iyidir. OSB’ler iyi yönetilmiyor, üretim için sanayicilere iyi imkânlar
sunam›yor, biz daha iyisini sunuyoruz”
dersiniz. Bu kabul edilebilir.
OSB’lerin yasal yetkilerini içeren sistem yine sanayicilerin lehine kullan›lmaktad›r. Daha iyisine iliflkin fikriniz varsa lütfen yap›n›z. Ama bu üretim odaklar›n›n
ödedi¤i vergilerle pehlivanl›k yaparsan›z,
bu çok ay›pt›r, günaht›r ve haks›zl›kt›r.
OSB’nin nesine karfl›s›n›z? OSB’nin size
ne zarar› var? Ankara’da OSB’lerin olmad›¤›n› düflünün; bu insanlara kim ifl verecek?
Tart›flma konusu nedir? OSB’ler ne istemifl? Asfalt istemifl. OSB yeniden asfalt
tesisi mi kursun, belediyenin elinde varken. K›ymeti nedir? Di¤er tesisleri yapanlar onlar› da yapar. Ama belediyeler, yerel yönetimler OSB’lerin yan›nda olup,
elinde hangi imkânlar› varsa destek olursa
iyi bir ifl yapm›fl olur. Bir kifliye istihdam
yaratmak için 150–200 bin dolar yat›r›m
yap›lmak zorundad›r. OSB’lerde faaliyet
gösteren ya da gösterecek firmalar bunu
yapacaklar. Bazen kanunlarda yönetmeliklerde yaz›lanlar önemli de¤ildir. Sosyal
sorumluluk diye bir kavram vard›r. Biz de
OSB Yasas› ile yüklenmemifl, tan›mlanmam›fl iflleri yap›yoruz. Okul infla ediyoruz, kamu kurumlar›na tesis yeri veriyoruz. Sadece vergi vermiyoruz ki.
Organize sanayi bölgelerinin okul, hastane yapmas› görevi midir? Hay›r. Ama
biz bunlar› yapmak zorunday›z. Bunu yaparsak bölgemize ülkemize iyi bir fleyler
yapaca¤›m›z› biliyoruz. Siz de asfalt dökseniz ne kaybedersiniz?
Özetle, yerel yönetimler birtak›m
bürokratik kurallar› ve mevzuat› bahane
ederek üreten kesimin moralini bozmamal›. Tersine motive etmeli. E¤er
üretimi ve sanayiyi düflünmüyor, konuflmuyorsak geriye ne kal›yor? Üretim, istihdam ve ihracat kavramlar›na uzak kal›yorsan›z, öbür kan›tlar›n›z bofl sözlerdir.
‹nsanlar iki eli, gözleri ve beyni ile dünyaya geliyor. Bu insanlara ifl verirseniz
üretici oluyor, vermezseniz tüketici
oluyor. Ve bu ülkenin bafl›na dert oluyor.
Onurlu bir flekilde yaflamalar› için insanlara ifl vereceksiniz, afl vereceksiniz.
Bunun çözümü yard›m de¤il, üretimdir.
Üretimin adresi ise OSB’lerdir.
Giriflimcilerimizin, yat›r›mc›lar›m›z›n
üretme arzusuna ve hevesine karfl› tav›r
almak, ifl ve afl peflindeki insanlar›n umutlar›na duyars›zl›kt›r.
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rini besler. Bu ö¤retiarih boyunca
Ali Emrah ÖZER
lerin temelinde; insainsan do¤as›
n›n ihtiyaçlar›n› karfl›hep merak
lamas›n›n ötesinde,
edilmifl, bu konuda
‹nsan Kaynaklar› Uzman› OST‹M ‹stihdam Ofisi
ihtiyaçlar›n› azalt›p
çeflitli araflt›rmalar
sahip oldu¤u de¤eryap›lm›fl ve insano¤ler için flükretmesi ve
lunun mevcut ihtikendi h›rslar›ndan
yaçlar›n›n nas›l karuzaklafl›p sadece
fl›lanaca¤› sorusuna
üretmek için çal›flmacevap aranm›flt›r. fiu
s› yatar.
anda akl›m›za gelen
Bunlar:
Sonuç olarak mutlulu¤un kebütün bilim dallar›n›n temelinde
1) Fizyolojik ihtiyaçlar,
sin ve de¤iflmez bir formülü ols›n›rs›z kabul edilen insan ihti2) Emniyet ihtiyaçlar›,
mad›¤›, insanlar›n ihtiyaçlar›n›
yaçlar›n›n, mevcut s›n›rl› kaynak3) Sevgi, flefkat ve ait olma
tamamen karfl›lamaya çal›flarak
lar ile karfl›lanmas› planlanm›flt›r.
m› yoksa ihtiyaçlar›n› azaltarak
Fakat bu konuda sormam›z gere- ihtiyaçlar›,
4) Takdir, sayg› ihtiyaçlar›,
m› mutlu olacaklar›, kiflilerin haken soru: ‹nsan ihtiyaçlar› ger5) Kendini gerçeklefltirme ihtiyata bak›fl aç›lar›na göre de¤iflikçekten s›n›rs›z m›d›r? Baflka bir
yac›.
lik gösterecektir. Ama de¤iflmedeyiflle, insanlar ihtiyaçlar› karfl›Maslow’a göre, insan ihtiyaçyecek bir gerçek var; hepimiz
land›¤› ölçüde mi mutlu olurlar?
lar›n› karfl›lad›¤› oranda doyuma
kendimizi farkl› görmeye, mutluBu sorular›n cevaplar› bizleri
1940’l› y›llara, insan kaynaklar›- ulafl›r ve motive olur. Takip eden lu¤u aramaya devam edece¤iz.
y›llarda yap›lan bilimsel çal›flmaBu konuda bazen hedefimiz iyi
n›n do¤umu olarak kabul edilen
lar, çeflitli fakl›l›klar göstermekle
bir kariyer, bazen mutlu bir aile
ve insan›n bir üretim fonksiyonu
birlikte Maslow’un yaklafl›m› ile
hayat› veya u¤raflt›¤›m›z bir spor
olarak görülmekten ç›k›p, psikobenzerlik göstermifltir.
dal›nda baflar› sa¤lamak olacak.
lojik ve sosyal bir varl›k olarak
Konuyla ilgili farkl› bir yaklaBunlar›n hepsi bizi hayatta birey
de¤erlendirilmeye baflland›¤›
fl›m spritüel alanda yap›lan çal›flolmaya ve doyuma yaklaflt›racak
günlere götürmektedir. O y›llarmalardan gelmifltir. Dünya üzeflüphesiz, ama günlük rutinimizda bafllayan ve günümüze kadar
rindeki bütün dinlerin ve spritüel
de geçmiflte yapt›¤›m›z hatalar›,
devam eden süreçte insan do¤aö¤retilerin, ortak görüflü insan›n
gelecekteki hedeflerimizi
s› ve ihtiyaçlar›yla ilgili birçok
‘’beden-ruh-zihin’’ dengesinin,
düflünürken kaç›rd›¤›m›z flimaraflt›rma yap›lm›fl ve bu gün inmutlulu¤un ve doyumun anahtar› dinin de fark›nda olmam›z, h›rssanlara hem kendilerini anlamaoldu¤udur. Baflka bir deyiflle;
lar›m›z›n ve piflmanl›klar›m›z›n
lar›n› hem de çevresindeki insangüçlü ve sa¤l›kl› bir bedene sahip
etkisinden kurtulup bulunlar› daha objektif de¤erlendirmeolan, ruhunu olumlu ve yap›c›
du¤umuz yerde bütün varl›¤›m›zlerini sa¤layan önemli teoriler
inançlarla besleyip, zihnini uyala mevcut olmam›z bizi daha çok
ortaya ç›km›flt›r. ‹nsan ihtiyaçlar›
n›k tutan insanlar bu do¤al denyaflamla bütünlefltirecektir.
ile ilgili en popüler çal›flma,
genin sonucu olarak kal›c› doyuAmerikal› bir psikolog olan Ab“Ömür dedi¤in üç gündür,
mu ve motivasyonu elde edecekraham Maslow’un 1943 y›l›nda
dün
geldi geçti yar›n meçhuldür.
lerdir. Spritüel ö¤retilere göre
yay›nlanan ‘‹htiyaçlar Hiyerarflisi
O halde ömür dedi¤in bir günbeden-zihin-ruh,
üçlü
ve
bütün
Teorisi’dir. Maslow’a göre, indür, o da bugündür.”
bir dengedir ve bu üç olgu birbisanlar›n 5 temel ihtiyac› vard›r.

T

Ostim Yat›r›m A.fi.
genel kurul yap›yor

Mutluluk ç›kmaz›…

Osb ortak platformu
demokratik
yasa istedi
SANAY‹C‹LER yeni infla edilmekte olan
Organize Sanayi Bölgeleri OSB
kanun tasla ›n›n sa l›kl› ve
sanayicinin haklar›n› koruyan bir
flekilde ç›kmas› yönünde görüfl
bildirdi.
anayiciler, yeni
infla edilmekte
olan Organize
Sanayi Bölgeleri
(OSB( kanun tasla¤›n›n sa¤l›kl› ve sanayicinin haklar›n› koruyan bir flekilde ç›kmas› yönünde görüfl
bildirdi.
Türkiye Organize
Sanayi Bölgeleri
(OSB) Ortak Platformu ‹cra Kurulu toplant›s› Manisa Anemon Otel’de yap›ld›. Türkiye
OSB Ortak Platformu ‹cra Kurulu Baflkan› ve ‹zmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Hilmi
U¤urtafl, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkanl›¤› ve Manisa OSB Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› sürdüren Bülent Koflmaz’›n OSB’den vazgeçmesi gerekti¤i görüflünü belirterek, OSB
Yasa Tasla¤›n›n ç›kmas› yönünde antidemokratik bir flekilde mücadele verdi¤ini söyledi.

S

stimli KOB‹’lerin çözüm orta¤›, çok ortakl› Ostim Endüstriyel Yat›r›mlar ve D›fl Ticaret A.fi,
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›n› 12 May›s’ta
yapacak. Saat 13.00’de Cevat Dündar Caddesi No:19
Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplant› Salonunda yap›lacak kurulun gündem maddeleri flöyle.
Ola¤an Genel Kurul Toplant› Gündemi:
1. Aç›l›fl, Genel Kurul Baflkanl›k Divan›’n›n teflkili
2. Genel Kurul Toplant› Tutanaklar›n›n Baflkanl›k
Divan› taraf›ndan imzalanmas›na yetki verilmesi,
1. 2006 faaliyet y›l›na iliflkin Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Ba¤›ms›z Denetim fiirketi raporu okunmas› ve müzakeresi
2. Sermaye Piyasas› Kurulu Seri: XI No: I Tebli¤i
çerçevesinde haz›rlanan 2006 y›l› Bilânço, Kar-Zarar
hesaplar›n›n okunmas› Müzakereleri ve Genel
Kurulun onay›na sunulmas›,
3. 2006 y›l› kar›n›n da¤›t›m›n›n görüflülmesi ve
karara ba¤lanmas›,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayr› ayr› ibras›,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti
6. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 334 ve
335’inci maddeleri gere¤ince izin verilmesine dair
karar al›nmas›,
7. Dilek ve temenniler, Kapan›fl.

O

ünyada biliflim
Veli SARITOPRAK
sektörü takip
edilmesi çok
k an ›
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflflk
zor bir h›zla gelifliyor
ve inan›lmaz büyüklükte pazarlar oluflturuyor. Dünya biliflim
sektörü 2,3 trilyon
Euro hacme sahip,
yaz›l›m sektörü ise
bunun yaklafl›k yüzde
ABD’den 11,8 milyon dolarl›k it25’ini oluflturuyor. Dünyadaki
halat yapt›.
yaz›l›m harcamas›n›n 2007 y›l›nYaz›l›m sektörünün en büyük
da 740 milyar dolar› aflaca¤› tahsorununu mesleki e¤itim, beyin
min ediliyor. Dünyada yaz›l›m
göçü, genç giriflimcilerin azl›¤› ve
sektörünün önde gelen ülkeleri
yeterli deste¤i alamamalar›d›r. Biise ABD, Almanya, ‹ngiltere,
liflim sektörünün sa¤l›kl› geliflmesi
Hindistan, ‹srail, ‹rlanda ve ‹siçin her y›l yaklafl›k 70.000 uzveç’tir. Türkiye, henüz bu ülkelerman›n yetiflmesi gerekiyor. Türle yar›flabilecek kapasitede de¤il,
kiye’de iyi e¤itim görmüfl, nitelikancak h›zla yükselen ve geliflen
li, konusunda uzman ifl gücü dabir sektöre sahip.
ha iyi ücret ve olanaklar elde etTürkiye’de yaz›l›m sektörünün
mek için Bat› ülkelerine göçüyor.
hacmi 2005 y›l›nda 540 milyon
Bu da Türkiye’deki yaz›l›m sektödolara ulaflt›; bu y›l ise yüzde 20
rünün en çok ihtiyac› oldu¤u gebüyüyerek 650 milyon dolara
liflmifl eleman s›k›nt›s›na yol aç›ulaflmas› bekleniyor. 2005’te yayor. Ayr›ca genç giriflimcilerin
z›l›m ihracat› 15 milyon dolar, itteflvik edilmemesi ve sektörde bir
halat› ise 89,5 milyon dolara olafleyler yapmaya çal›flan giriflimcirak gerçekleflmiflti. Yaz›l›m ihralere ise gerekli özenin gösterilmecat› yap›lan ülkeler aras›nda,
mesi bizim önemli bir zaaf›m›zABD 2,2 milyon dolar, Almanya
d›r. Türkiye’nin önde gelen bü2 milyon dolar, Irak ise 1,7 milyük biliflim kurulufllar›, Türkiyon dolarla ilk üç s›ray› oluflturuye’nin biliflim sektörünün geliflyor.
mesi için en önemli ayaklardan
Yaz›l›m ithalat›na bak›ld›¤›nda,
bir tanesinin genç giriflimcilere
ithalatta ABD ve AB ülkeleri bafl›
destek verilmesi ve onlarla birlikçekiyor. Türkiye, 2005 y›l›nda
te projelere imza at›lmas› gerekti‹ngiltere’den 14,5 milyon dolar,
¤ini ne yaz›k ki tam olarak anlaAlmanya’dan 13 milyon dolar ve

D

Biliflim sektörünün
sorunlar›

mamaktad›rlar. Ayr›ca ihracat›n›n art›r›lmas› için firmalar›n
stratejik olarak ihracata yönelmesi, ArGe’ye daha fazla
ödenek ay›rmalar›
gerekmektedir.
Sektörün duayenlerinden TÜS‹AV Yüksek ‹stiflare Konseyi
Baflkan› ve METEKSAN S‹STEM’in CEO ‘su Alper KÖSTEM’e gore Biliflim Sektörü Türkiye’de yeterince büyüklü¤e ulaflamam›flt›r. Sektörde firma say›s›
ve rekabet çok fazlad›r. Türkiye’deki sektör büyüklü¤ü bu kadar çok firmay› kald›ramamaktad›r. Sektörün büyüyebilmesi için
evde kullan›lan kiflisel bilgisayar
say›s›n›n ve toplam internete
ba¤lanan kifli say›s›n›n artmas›
gerekmektedir. Bunun için art›k
bilgisayar› bir e¤itim materyali
olarak düflünmek ve KDV’sini
s›f›rlamak gerekir. Bu da yüzde
18’lik bir indirim demektir.
KDV’nin kalkmas› bilgisayar
pazar›n› süratle tetikler. ‹kincisi
internete ba¤lant› ücretlerinin
iyice azalt›lmas› gerekir. Burada
Türk Telekom’un fedakârl›¤› bekleniyor. Hükümet ise iletiflimle ilgili belli vergileri kald›rabilir.
Vatandafl›n bilgisayar ve internet kullan›m› art›r›l›rsa Türkiye’ye
ça¤ atlat›labilir. Bilgisayar›n yayg›nlaflmas› için herkes elinden
gelen her fleyi yapmal›d›r.
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TEB Kobi TV yeni
yay›n dönemine bafllad›
T

ürk Ekonomi Ban- TÜRK Ekonomi Bankas›
Türk televizyonculu¤ukas› (TEB), KOnun duayenlerinden
(TEB), KOB‹’lere de er
B‹’lerin 7 gün 24
katma misyonu ile ger- Çolako¤lu’nun de¤erli
saat kesintisiz ve ücretçeklefltirdi i çal›flmalar katk›lar›yla TEB Kobi
siz olarak bilgiye ulaflaTV’nin teknik kalite ve
çerçevesinde Türkibilece¤i, e¤itim imkâniçerik ç›tas›n› daha da
ye’nin KOB‹’lere özel in- yükselttik. Buraya KOlar›ndan yararlanabileternet televizyonu, TEB Bi’lerin bizlerle ve birce¤i, dinamik içeri¤e
Kobi
TV’yi, güncellenen birleriyle buluflabilece¤i
sahip bir mecra yaratiçeri i, yeni kurulan mo- ciddi bir mecra olarak
mak amac›yla, Türkidern stüdyosu ve teknik bak›yoruz” dedi.
ye’nin KOB‹’lere özel indonan›m› ile KOB‹’lerin ‹çerik düzenli güncelleternet televizyonu olarak Haziran 2006’da
niyor
hizmetine sundu.
kurdu¤u TEB Kobi
KOB‹’lerin en büyük soTV’yi, teknik donan›m›
runlar›ndan biri olan
ve içeri¤iyle yeniden flebilgi eksikli¤ini giderkillendirerek yeniden
mek, ayn› zamanda KOKOB‹’lerin hizmetine
B‹’lerin geliflimine, e¤isundu.
timine, kendi aralar›nda
KOB‹’lerin www.tebbilgi paylafl›m›na ve ilekobitv.com adresinden ihtiyaç duydu¤u
tiflime katk› sa¤lamas› amac›yla kurulan
konularda bilgi ve e¤itim imkân›na saTEB Kobi TV’de Ayl›k Finans Bülteni,
hip olmas›n›, ekonomi hakk›nda uz‹flimi Nas›l Büyütürüm? Sorunlar ve Çömanlar›ndan yorumlar alabilmesini ve
zümler, Sektörler, Finans Bülteni, Ekosektörel haberlere ulaflabilmesini sa¤lanominin Lokomotifi Kobiler, Kobi Cafe,
yan TEB Kobi TV, zenginlefltirilen içeriKobiler ve ‹hracat ve Gelecek Stratejileri
¤i ve modern stüdyosu ile KOB‹’lerin
programlar› yer al›yor. Bu programlar›n
nabz›n› tutmaya devam edecek.
içerikleri ise düzenli olarak güncelleniTEB Genel Müdürü Varol Civil, TEB
yor.
Kobi TV projesine büyük önem verdikTEB Kobi TV, ekonomik yorumlarlerini belirterek “Yaklafl›k 2 y›ld›r Türkidan sektör programlar›na, oda baflkanye’nin önemli ekonomik potansiyeli
lar›ndan küçük ve orta ölçekli iflletmeolan illerini TEB Kobi Akademi projesi
lerle yap›lan röportajlar› da içeren kapkapsam›nda dolafl›yoruz. 15 ilde 3.250
saml› yay›n ak›fl›n›n yan› s›ra KOB‹’lerin
yak›n ifladam›na ulaflt›k. Ancak hem
ifllerini gelifltirmelerine yard›mc› olacak
ulaflamad›¤›m›z ifladamlar›m›z vard›
e¤itim videolar›yla da ziyaretçilerine
hem de iki gün süren TEB Kobi Akadede¤er sunuyor. Sosyal sorumluluk bilinmi toplant›lar›na kat›lan ifladamlar›m›cinden hareket ederek hayata geçirilen,
za yeni bilgiler aktarmak istiyorduk.
KOB‹’lere yönelik yay›n yapan TürkiTEB Kobi TV ile her iki konuda da çöye’nin KOB‹’lere özel internet televizyozüm bulmufl olduk. TEB Kobi TV, yaklanu TEB Kobi TV, 2006 y›l›nda 4.Uluslafl›k bir y›ld›r yay›nda.
raras› Finans Zirvesi’nde Kurumsal SosYapt›¤›m›z ciddi boyutta yat›r›m ve
yal Sorumluluk Ödülü"nü kazand›.

O

stim Gazetesi’nin Nisan
2007 say›s›nda “Anadolu
Yaklafl›m” ile ilgili yasay› ele
alm›flt›k. O yaz›m›zda; yasan›n, hükümetlerin vicdan›n› rahatlatmak
için ç›kar›lm›fl bir yasa oldu¤unu
ifade etmifl idik. Bankalar›n zaten
mevcut yasa ile de zora düflen KOB‹’leri yaflatmak için birtak›m imkânlar›n›n oldu¤unu bu yasa ile sadece Kanuni takibe düflmüfl KOB‹
ve esnaf›m›za imkân sunuldu¤unu
ilave olarak da kamuya borçlar›n da
24 aya kadar vade imkân› getirildi¤ini belirtmifltik. Ancak, yasan›n
uygulamas›na dönük “Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaflmalar›”n›n yay›nlanmas›n› da bekledi¤imizi not etmifltik.
Bankalar Birli¤i taraf›ndan haz›rlanan Çerçeve Anlaflmas›
04.04.2007 tarihinde BDDK taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girdi.
Öncelikle flunu belirtmeliyim ki,
finansal alanda hükümetlerin yapt›¤› her düzenleme muhataplar› taraf›ndan yanl›fl anlafl›lmaktad›r. Bu
asimetrik alg›lama “Anadolu Yaklafl›m”›n›n da bafl›na geldi. Kamuoyunda yarat›lan beklenti ile gerçekler uyuflmad›. Bu nedenle de,
yasan›n kapsam› ve uygulanmas› ile
ilgili flikâyetler hemen gündeme
geldi. ‹flin do¤rusu fludur: finans pi-

Mustafa SALMAN
KOB‹ Metal Sektör Uzman›
www.mustafasalman.com / info@mustafasalman.com

fiirketim kaç para eder?
ugün sabah uyand›¤›m›zda yataktan kalkmadan kendi kendimize flöyle bir düflünsek ve sorsak; “flirketimi, iflimi, makineleri, bilgisayarlar› ve hatta araba dahil flirket nam›na olan her fleyi satsam da ceketi
al›p gitsem hepsi kaç para eder?”
Elbette ki büyük bir ço¤unluk durup
dururken iflini gücünü sat›p yatla dünya
turuna ç›kmay› akl›ndan bile geçirmeyecektir. Ancak, ifller biz yokken de bir
flekilde t›k›r t›k›r yürüyebiliyorsa bu
dünya turuna ç›kmay› hepimiz isteyebiliriz. Ne mutlu ki ülkemizde bu hayali
gerçeklefltirebilen örnekler var.
Bu yaz›da dikkatinizi çekmek istedi¤im nokta, bilânço cetvelinizdeki karfl›l›¤›n› para olarak rakamland›rabildi¤iniz
bina, ifl makineleri, ham madde ve
ürün stoklar›, sat›fllar, alacaklar, borçlar, vs. gibi menkul ve gayr› menkullerinizi alt alta koyup toplad›¤›n›zda ç›kan
rakama bir bak›n›z. Gördü¤ünüz de¤er
flirketinizin toplam ederi midir?
- “Evet !..” diyorsan›z siz gerçekten
yol yak›nken baflka bir ifl kolu ve hatta
baflka bir yaflam tarz› deneyiniz…
- “Hay›r !..” diyorsan›z bilançonuzda
yazmayan ancak, sizin ve daha önemlisi müflterilerin gözünde karfl›l›¤›nda
ödemeye de¤er bir fleylerden bahsedeceksiniz demektir.
Belki de, benim markam, tabelam,
logom, imaj›m, mevcut pazar›m, müflteri ba¤lant›lar›m, güvenilirli¤im, kredibilitem, vs. diyeceksiniz. Do¤rudan ölçülemeyen bu “ederinizin büyüklü¤ü”,
yukar›da sayd›¤›m›z ölçülebilir de¤erlerinizin toplam›ndan iki, üç ve hatta çok
daha fazla kat› büyüklü¤ünde olabildi¤ini göreceksiniz.
Böyle bir de¤erleme bize ve flirketimize ne katacak?

B

Finans Penceresi / fi. ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Pansuman tedavisi:
ANADOLU YAKLAfiIMI
yasas›n›n kendine has kurallar› ve
mekanizmas› vard›r bunu d›fl›na ç›kamazs›n›z. Çerçeve Anlaflmas› ile
bu konu bir kez daha tespit edilmifl
oldu.
Yasan›n nas›l hayata geçirilece¤ini belirleyen bu anlaflma ile;
1. Borçlara bileflik de¤il basit faiz
uygulanaca¤› lütuf gibi sunulmufltur.
Oysa Kanuni takibe düflmüfl borca
zaten basit faiz uygulan›r.
2. Borca uygulanacak faiz oran›n
MB Avans faiz oran› oldu¤u ve bunun piyasan›n en düflük faiz oran›
oldu¤u iddia edilmifltir. Do¤ru. Ama
bu göreceli bir orand›r. Di¤er faizlere göre düflüktür. Kapsam dönemi içerisinde tüm faizler zaten yüksektir.
3. Anaparaya iflletilen faizlerin
daha sonraki taksitlendirmede faize

tabi tutulmayaca¤› öngörülmüfltür.
Bu bir imkân de¤ildir. Anaparaya
taksitlendirmeden dolay› faiz uygularken o güne kadar iflleyen faize
faiz uygulamak kanuni takipteki bir
borç için zaten mümkün de¤ildir.
4. MB avans faiz oran›na göre
1999 Aral›¤›nda 100.-YTL borcu
olan bir firman›n 01.05.2007 itibariyle hesaplanan faizi 382.YTL’dir. Bu oran ortalama % 51
faize denk gelir. Bunda % 50 indirim yap›ld›¤›nda da % 25 gibi bir
oran ç›kar. Böyle bir tahsilât imkân› olan kanuni takip flirketleri için
bankalar zaten böyle bir yasaya ihtiyaç duymadan borcu kendileri yap›land›r›r.
5. Kanuni takip flirketlerinin teminat olarak verdikleri ipotekleri
kendilerinin satmas›na müsaade

1. Y›ll›k büyüme, karl›l›k ve yat›r›m
hedeflerinizde flirketinizin piyasa de¤erinin marjinal art›fl›n› izlemeye bafllayacaks›n›z.
2. ‹kinci veya nadiren üçüncü kufla¤a iflini devretmekte s›k›nt›s› olanlar,
çocuklar›n ifle sahiplenmedi¤ini ya da
sahiplenmek isteseler bile kapasitelerinin uygun olmayabilece¤ini gören sizler…; diflle t›rnakla bugünlere getirdi¤iniz iflletmenin ikinci elde pek de para
etmeyen ancak üzerlerine hayat›n›z›
yat›rd›¤›n›z makineleri satt›¤›n›z takdirde buharlafl›p giden uzun y›llar›n eme¤ine hak etti¤iniz karfl›l›¤› isteyebileceksiniz.
3. E¤er isterseniz oluflabilecek borsa
ve halka arz zeminlerinde, yerli ve yabanc› ortakl›klarda flirketinizin gerçek
ederi üzerinden flirket içerisindeki planlad›¤›n›z yerinizi alabilirsiniz. Hatta isterseniz yerinizi profesyonel yöneticilere devredip flirketin sizin kan ba¤›n›zda
olmayan ikinci ve belki de üçüncü kuflaklara devrini sa¤layabilir, böylelikle
endüstriyel k›s›rl›k zincirini k›rabilir, deneyim ve uzmanl›¤›n›z›n kuflaklar boyu
tersinir bir dönüflümle özelden kamuya
mal olmas›n›n önünü açabilirisiniz.
Sonuç olarak flirketinizin piyasa
de¤erini bir skalaya oturttu¤unuz andan itibaren ister ifl yaflam›n›zda ve
ister özel yaflam›n›zda uzak denizlerin özlemini duyabilirsiniz. Yok!
ben bunlar› yapmadan da zaten
hayal edebiliyorum diyorsan›z size
bunun bir hayal de¤il ütopya oldu¤unu söylemek durumunday›z.
Hayallerimiz hedeflere, hedefler
eylem planlar›na, planlar uygulamaya geçsin…
Gözümüz aç›k, ufkumuz derin olsun…

edilmesi de malumu ilandan baflka
bir fley de¤ildir. Bu y›llard›r zaten
uygulanan bir sistem. Bankalar gayrimenkulleri icradan %70 ya da %
40 indirilme satacak kadar hesap
kitap bilmeyen bir kadroya m› sahip?
6. Elinde birinci s›n›f ipote¤i
olan bankalar, bu kadar de¤erli teminat olmayan bankalarla ayn›
flartlarda yeniden yap›land›rmaya
kat›laca¤›n› varsaymak gerçekçi de¤ildir.
Sonuç Olarak ;
Siyasilerin, meslek örgütü
ASO’nun ve bas›n›n yasay› kanuni
takipteki KOB‹’lerin lehine temel
bir yenlik getiriyormufl gibi sunmalar›n› hayretle karfl›l›yorum. Çerçeve Anlaflmas› ile hayretim fiilen
gerçekleflmifl bulunuyor.
Yasa, atalar›m›z›n söyledi¤i “bofl
durma bofla çal›fl” deyiminin kapsam›na uygun bir örnek olarak haf›zalardaki yerini alacakt›r.
Çerçeve anlaflmas›n›n yay›nlanmas› ile “Kral›n Ç›plak” oldu¤u
KOB‹’lerimizce anlafl›lm›fl ama
Krallar, kendilerinin ç›plak oldu¤unu bir türlü anlamak istemiyorlar.
Ekonom i alan›n daki so runlar
“Pan suman Te daviler i” ile
giderilem ez.
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Dünya kalitesini Türkiye'de üretiyor...

MENSAN’›n kurucusu Güzel, “Ostim’in güzelliklerinden yararlan›yoruz”
ENSAN Mentefle Sanayi Ve Ticaret Limitet fiirketi’nin kurucu
sahibi Reflit Güzel, marangoz
olarak hayata bafllamas›n›, Almanya’da iflçi olarak çal›fl›rken gördü¤ü
çift aç›l›m sistemini Türkiye’ye nas›l
getirdi¤ini, mentefle sektörüne ve OST‹M’e iliflkin düflüncelerini anlatt›.
Ostim’de ikinci bir fabrika planlad›klar›n› bildiren Güzel, “Ostim’e daha
köklü olarak yerleflece¤iz, buradan
kovsalar gitmeyiz” diyor, bölgenin
avantajlar›n› anlat›yor…
—Say›n Güzel, kendinizin ve flfliirketinizin özgeçmiflflii hakk›nda bilgi veri
misiniz?
—Ben hayata marangoz olarak bafllad›m. K›smet oldu, yurtd›fl›na gittim.
Almanya’da bizim marangozlu¤umuzla Almanlar›n marangozlu¤u aras›nda
büyük fark oldu¤unu gözlemledim.
Biz Türkiye’de ahflap ifllerdik. Orada
gördüm ki, demirin ahflaba, ahflab›n
da demire uyumlu hale getirildi¤i ifller
ç›kart›l›yor. Yani zanaatkâr, olumsuz
bir durumu, olumluya çevirebiliyor.
Düflündüm, ne yapabilirim, memlekete ne götürebilirim, diye. Müflteri taleplerinden esinlenerek, mentefle konusunu seçtim. Memlekete nas›l ne götürebilirim diye görev sayd›m. Bizde
pencereden so¤uk gelir, su da geçer,
ses de geçer. Yapt›¤›m›z ifllerde iflçilik
ve sistem farklar›n› gördüm. Onlar›n
içinde çift aç›l›m mekanizmas›n› yakalad›k. Çift aç›l›m sisteminin Türkiye’de
olmad›¤›n›, ancak çok gerekli oldu¤unu, bunun yan› s›ra menteflelerin de
olmad›¤›n› tespit ettik. Kullan›mda ve
montaj›nda kolayl›k olan ayarl› mentefle ile bafllad›k. Çift aç›l›m sistemine
bafllad›¤›m›zda bir alman firmas› bunu
Türkiye’de 95 marka sat›yordu, biz 35
marka satmaya bafllad›k. Ülkemize da-

M

ha bafllang›çta bu kadar yarar›m›z oldu. Süreç içinde pencereden mobilyaya kadar kullan›lan mentefleleri imal
edip, iç piyasaya sunmay› baflard›k.
—Sizin sektördeki hareket bir yerde
inflaat sektörüne ba¤l› de¤il
mi? fiu anda nas›l yans›yor?
—Ebette inflaat sektörü ile
iliflkili ve etkileniyoruz. Yapt›¤›m›z iflin temel sektörü inflaatt›r. Sektörde bizim iflimizi
yapanlar ço¤ald›. Bu tabi ki
yans›yor. Firmalar›n hayat› da
insanlar gibidir. Bizim bir B
plân›m›z var. fiimdi onu devreye koyduk. Bu plan›m›z›n hayata geçmesine çal›flaca¤›z.
Gelece¤e güvenle bak›yoruz.
‹kinci hizmetimizi verece¤iz.
Gönlümüz hofl. S›k›nt›m›z olsa
da, flükrediyoruz. Huzurumuz
var, B plan›na haz›rland›¤›m›z
bu dönemde geçen zamana da
hofl bak›yoruz.
—‹hracat yap›yor musunuz?
—Küçük çapl› ihracat›m›z var. Dolayl› oluyordu. Arabistan’a gitti¤imde
gördüm ki menteflemiz mobilya kanal›
ile benden önce gitmifl, çok sevindim.
Ama bundan böyle kendimiz direkt ihracat yapabilmeyi ve hacmini art›rmay› amaçl›yoruz.
—Devlet deste¤i, ya da KOB‹ kredisi
kullan›yor musunuz?
—fiimdiye kadar kullanmad›k. Felsefe olarak kanaatkâr›z. Kanaat ettik.
‹htiyaç hissetmedik. Olmay›nca da
destek ve krediye israf gözü ile bakt›k.
Yeni geldi¤imiz noktada biraz daha
dünyaya aç›lmak için yurtd›fl› deste¤i
isteyebiliriz.
—Sektörünüz ve rekabet ortam›
hakk›nda bilgi verir misiniz?
—fiu ana kadar firmam›zdan söz et-

tik. Yurtd›fl›ndan getirdik, baflka yapan
yoktu dedik. Ama uzun süre içinde
Türkiye’de 10 kadar firma bizimle ayn›
ifli yapmaya bafllad›. Hatta Almanlar
geldi. Ürünlerin pazardaki fiyatlar›n›

tabana indirdiler. Biz onlarla yar›fla
kalkm›yoruz. ‹stanbul’daki firmalar›n
buraya gelip malzeme fiyat›na mal verip, 6 ay da vade yapt›klar›n› duyuyoruz. Bize ‘siz bu iflin Mercedes’i unvan›n› verdiler. Bu imaj› bozmak istemiyoruz. Bizden ucuz mal üretmemizi isteyenler oldu. Ama biz kalite ile bafllad›k, öyle devam edece¤iz. Ucuz mal
düflünmüyoruz. O nedenle B plan›m›z›
devreye koyduk.
—B plan›n›z nedir?
—Pencerelerde çift aç›l›m sistemini
getirmifltik. Bu A plan› idi. fiimdi B
plan›m›z var. fiimdilik ismini vermiyoruz. Koruma alt›na alma, patent sürecindeyiz. Biliyorsunuz binalarda alt
katlarda balkon kap›lar›nda h›rs›zl›k
riski vard›r. Biz ona öyle bir flekil getirece¤iz ki; birincisi h›rs›z cam› k›rarsa

MENTEfiE’nin öncüsü MENSAN,
Ostim’e daha köklü yerlefliyor…
stim’de faaliyet gösteren MENSAN Mentefle San. Tic. Ltd.ti
Türkiye'de ahflap ve plastik
pencerede çift aç›l›m sistemini ilk üreten firma
olarak biliniyor. Türkiye
ve Almanya'da tasarlanm›fl modern makine, donan›m ve uzman kadrosu
ile kal›c› bir kurum yap›s› ve garantili bir marka
olmay› baflarm›fllar.
Aksesuar piyasas›n›n
önemli üreticilerinden
biri olan firma, 1977 y›l›nda Alman teknolojisiyle 300 metrekarelik alanda kurulmufl ve flu anda
2 bin metrekarelik alanda üretim yap›yor. Firma, 1977 y›l›ndan itibaren ‘yaflam›n gereksinimlerini’ kaliteli üretim ve titiz iflçilikle
sunarak, MENSAN Mentefle ad›yla
üretti¤i ahflap kap› pencere ve mobil-

O

ya menteflelerine ek olarak günün
flartlar›n›n zorlamas› ve müflteri istekleri do¤rultusunda 1987 y›l›nda
çift aç›l›m, ispanyolet ve
di¤er aksesuarlar›n üretimine geçmifl.
Firma sahibi, Reflit Güzel, MENSAN’›n sektördeki fiyat ve rekabet dayatmalar›n›n etkisine
girmediklerini belirterek, “Bize bu iflin Mecedes’i denmifltir. Bu imaj›m›z› bozmak istemiyoruz. Kaliteli üretim prensibi ödün vermiyoruz”
diyor.
MENSAN’›n ürün portföyünde ahflap ve PVC aksesuarlar› baflta olmak üzere her türlü yerli ve ithal ba¤lant› elemanlar›,
mastik, silikon, köpük gibi yal›t›m
malzemeleri, sac vidalar›, sunta vidalar› var. Firma daha çok iç pazara

yönelik çal›fl›rken, dolayl› ihracat yap›yor. Do¤rudan ihracat için de giriflimleri var.
Firma sahibi Reflit Güzel, teknolojisi ile büyüyen pazar ihtiyaçlar›n›
karfl›lamay› amaç edindiklerini, insana ve gelece¤e yat›r›m yapt›klar›n›
söylerken, AR-GE çal›flmalar›n› da
ihmal etmediklerini vurgulad›. “Kovulsak da Ostim’den ç›kmay›z” diyen
Güzel, Ostim’in dünya çap›nda bir
bölge oldu¤unu, buradaki entegre ifl
iliflkisinden yararland›klar›n›, Ostim’e gelecekteki B Planlar› çerçevesinde yeni bir fabrika kuracaklar›n›
ve tamamen yerlefleceklerini ekliyor.
(‹letiflim.http://www.mensanmentese.com/)
Ürünleri:
l Çift aç›l›m sistemleri
l ‹spanyolet çeflitleri
l Mentefleler
l Kap› pencere kollar›
l Di¤er aksesuarlar

girebilecek, ikincisi suyun girmesi
mümkün olmayacak, üçüncüsü de ahflab›n deformasyonunu önleyecek sistem oluflacak. Ve sonuç itibariyle yapt›¤›m›z ifllerle balkon kap›lar› deforme
olmayacak, so¤uk, s›cak ve
h›rs›z içeri geçemeyecek.
Çift aç›l›m hayata geçti¤inde TSE vard›. Müracaat ettik. Patent alabilmek için
bulufl yapmam›z gerekti¤i
söylendi. Biz o sistemi Almanya’dan getirdi¤imiz için
patent almad›k. fiimdi B
plan›nda koruma uygulayaca¤›z.
—‹malatta kulland›¤›n›z
ma teknolojide yenilik çal›flflm
lar›n›z varsa, bilgi verir misiniz?
—Mevcut ifllerimizde kulland›¤›m›z makineleri yeniledik. 1975 y›l›nda bafllam›flt›k, üretimde kulland›¤›m›z makinelerde de¤ifliklikler yap›p
otomasyona geçtik. ‹malat sürecinde
kaliteyi art›racak sistemleri kuruyoruz. H›z› art›r›yoruz.
—Sat›fl sisteminiz nas›l? Bayilik,
toptan ya da perakende konusunda?
—Biz toptan çal›fl›yoruz. Bayilik sistemi yok. Ne yapm›flsak satt›k. Toptanc›lara satt›k. Perakendemiz az. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin her yerinde bayilik sistemini kurmay› ve onlar
arac›l›¤› ile çal›flmay› planl›yoruz.
—Ostim’deki üretim ortam› hakk›n da bilgi verir misiniz? Ostim, imalatç›
olarak size ne sa¤l›yor?
—Ostim’in görünmeyen özellikleri
vard›r. Bir dönem Ostim’de bize komflu 13 iflyerine ifl veriyorduk. Onlardan
yar› mamul al›p, bitirip piyasaya veriyorduk. Ostim’de olmasak tafl›ma ifli
zordu. Sincan’da yerimiz olmas›na
karfl›n, gitmedik. Neden? Çünkü burada hizmetin içindeyiz. Burada dev bir
firmadan hizmet al›fl verifli zordur.
Ama çevremizdeki küçük firmalarla ifl
yap›yoruz. Ostim’in güzelliklerinden
yararlan›yoruz. fiimdi B plan›nda daha
çok ifl yapaca¤›z. Ulafl›m› kolay, sa¤›nda solunda ifl yapaca¤›m›z firma var.
Hatta yeni bir fabrika kuruyoruz Ostim’e. Daha bir kök salaca¤›z. Yani kovulsak da gitmeyiz.
—Ostim OSB ve bu çat›da verilen
kin düflflü
ünceniz, beklen hizmetlere iliflflk
tiniz nedir?
—Biz iki üç senedir kendimizi yenilenme sürecindeyiz. Bu süreçte Ostim’den talepte bulunmad›k. Ama isteyece¤iz. Ostim bizden biri; s›k›nt› ve
ihtiyaçlar›m›z› paylafl›r›z, yard›m isteriz. Ostim çok güzel bir noktaya geldi.
Ostim dünyaca bilinen iyi bir modeldir. Birlikten güç do¤mufltur. Biz bunun bir nüvesiyiz. MENSAN firmas›
nas›l geçmiflte ifl da¤›tm›flsa, Ostim organizasyonu da da¤›tabilir. Ostim bir
güçtür. Ondan güçten yararlan›lmal›d›r. Bölgemizin bilgi ve teknoloji potansiyeli metro vagonlar›n› yapabilecek güçtedir. Bunlar d›flar›dan ithal
ediliyor. Ostim’de imal edilmesi her
firmaya ifl sa¤lar. Bu Memleketin de
ihtiyac›d›r.
—Teflfleekkürler…
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ayatta kalmay› baflarm›fl tüm iflletmelerde, Ar-Ge ve inovasyon
döngülerinin yaflanmad›¤› düflünülemez. Ancak yap›lan faaliyetlerin isminin Ar-Ge konulmamas›, yada iflletmedeki süreçlerin her birinde çal›flanlar›n
böyle bir departmana gerek duymaks›z›n
gerekli olan Ar-Ge faaliyetleri yapt›klar›
söylenebilir. Cirolar› ve çal›flan say›lar›
yüksek, baflar› grafikleri iyileri gösteren
flirketlere nazaran atölye seviyesinde çal›flan ve ço¤u aile flirketi fonksiyonunu tafl›yan KOB‹’ler bu yar›flta esnek hareket
kabiliyetleri dolay›s›yla daha avantajl› durumdad›rlar. Belki de atölyeden fabrikaya, aile flirketinden kurumsallaflmaya götürecek yol da bu döngüleri daha kurumsal bir yap›da gerçeklefltirmekten geçiyor.
Ar-Ge tüm mühendislik ve organizasyonel bilgi birikimini firma bünyesinde
bar›nd›rmay› gerektirmiyor. Dünyan›n
önde gelen birçok firmas›, tasar›mlar›n›
‹talya’da, prototip ve testlerini Hindistan’da, üretimlerini Çin’de yapt›r›yorlar.
Bu do¤al süreç KOB‹’ler için de geçerlidir. KOB‹’ler kendi aralar›nda ortak kaynak kullan›m›, d›flardan yönetim ve proje
gelifltirme gibi hizmetler temin etme yoluna giderek hareket kabiliyetleri ve kaynaklar›n› art›rabilirler. Her kurumda, yeni
fleyler keflfedilen, fikir üreten, en kötü se-

H

Mete BA⁄DAT
metebagdat@yahoo.com

Çaylar flirketten
naryolarda bile ç›k›fl yollar› oluflturan birimlere ihtiyaç vard›r. Burda belki de en
önemli husus ihtiyaçlar›n tan›mlanabilmesi aflamas›d›r. Esas›nda bahsedilen bu
faktörlerin tümü, hizmet sundu¤umuz
müflterilerimizde ve bar›nd›rd›¤›m›z insan
kayna¤›m›zda mevcuttur. Bunlar› sat›fl ve
tahsilat›n ötesine gidecek, gelifltirilecek
müflteri iliflkileri ve yarat›lacak inovasyon
ortam› ile istenen yenilik ve ticari potaya
sokmak mümkündür. Amerikan çay flirketlerinden birisi her y›l yüzlerce çay tiryakilerini tesislerine davet ederek, müflterileriyle yak›n ilflki kurmay› ve onlar›n al›flkanl›klar›n› yak›ndan takip etmeyi bu yolla sa¤l›yor. Japon flirket kültüründe tüm
çal›flanlar›n yapt›klar› ifllerle ilgili fikir üretmeleri beklenir. Terfi ve maafl art›fllar› da
flirkette çal›fl›lan y›l say›s›na göre de¤il,
fikri kat›l›ma göre verilir. Birçok otomotiv

firmas›nda oldu¤u gibi, otomotiv devi Toyota, araçlar›nda kulland›¤› parçalar›n ço¤unu yan sanayiye tasarlatt›rmaktad›r.
Sanayiden beklenen Arge, bulufl niteli¤inde de¤ildir. Sadece var olan bulufllar›
ticari bir ürüne dönüfltürmeleridir. Örne¤in, yapay tatland›r›c› Xylitol’u bulan Almanlar olsa da, bunu ticarilefltiren Finlilerdir. Yine vakum teknolojisi ve elektrik
motorlar›ndan faydalanarak ilk elektrik
süpürgesini ürün haline dönüfltüren Hoover’d›r. Araç lastik teknolojisini bulan
Dunlop’tur ama bunu ürüne dönüfltüren
Good Year’d›r.
Uzak do¤u ve Asya ülkelerindeki teknolojik ve inovasyon geliflimi konusunda
da ders al›nacak hususlar vard›r. Güney
Kore markas› olan Samsung, belirli bir
teknolojik seviyeye tersine mühendislik
yani taklit uygulamlar› ve daha sonra li-

sans sat›n alma ve lisans anlaflmalar› yaparak ulaflt›. fiimdi ise dünyan›n en inovatif flirketleri aras›nda say›l›yor. Deyim
yerinde ise taklit inovasyona dönüfltü.
‹novasyon ortam› oluflturmakta sanayiye
de politikac›lar kadar ifl düflüyor. Dünyada mühendisli¤in öneminin daha da artt›¤› bir dönemde, mühendis istihdam› ve
Arge altyap›s›n›n oluflturulmas› iflletmelere düflmektedir. Asya’da art›k Avrupa ve
Amerika’n›n aksine, mühendislerin say›s›
art›yor. Güney Kore, Amerika’n›n nüfusunun alt›da birine sahipken, her iki ülkedeki mühendis say›lar› eflit. 2010 y›l›
dünya projeksiyonunda, mühendislerin
yüzde doksan›n›n Asya’da olaca¤› öngörülüyor.
Çin cazibesi art›k ucuz iflgücü ve ucuz
mallar de¤il; mühendislik gücü. Nokia,
3M, Alcatel, Arge faaliyetlerini büyük ölçüde Çin’e kayd›ran ülkelerden sadece
birkaç tanesi. Dünyan›n büyüyen ikinci
ülkesi Hindistan’da da ayn› e¤ilimler gerçekleflmektedir. Yeni Delhi’de kurulan
2,500 mühendisin çal›flt›¤› Arge kuruluflu
CSIR ile GE, DuPont, Nestle, Boeing,
Mobil gibi firmalar›n ciddi iflbirlikleri sözkonusudur. ‹yi e¤itilmifl, ‹ngilizce’ye hakim, alyap› ve fikri haklar›n korundu¤u istikrarl› ortamlara dünyan›n her yerinde
ihtiyaç vard›r.

Ostim’de KOB‹’lere yönelik e¤itimler sürüyor

HEZARFEN’de ücretsiz e¤itimler var
P‹LOT bölge olarak
seçilen Ostim’de
hayata geçirilen
Hezarfen inovasyon projesi kapsam›nda firma yönetim ve teknik personeli için ‘inovasyonu anlamak
ve yönetmek’ konusunda ayd›nlatacak bir dizi
e itim bafllad›.

stim E¤itim Koordinasyon birimi, tüm e¤itimlerin, uygulamal›
ve kat›l›mc›lar›n aktif olarak çal›flabilecekleri flekilde haz›rland›¤›n›,
örnek olaylarla gelifltirildi¤ini aç›klad›.
Özel kurumlarca yüksek fiyatlarla
sa¤lanan e¤itimlerin tüm Ostimli firmalar için ücretsiz oldu¤u bildirildi.
n Teknoloji Ve Rakipleri Takip Etmek, 08 May›s 2007- 25 Eylül 2007,
Süre:9.30–17.30 ( Patent Tan›t›m›, Patent Dokümanlar›n›n ‹ncelenmesi Ve
Nas›l Yararlan›laca¤›, Dokuman Stratejilerinin Oluflturulmas›) Yer: Türk

O

Patent Enstitüsü.
n ‹fl Plan› Haz›rlamas›, Fikri Sahipli¤in ‹fl Plan›na Entegresi, 22 May›s 4
Ekim 2007, Süre:9.30–17.30 (KOB‹’lerin Güçlü Zay›f Yanlar›, ‹fl Plan›, Amac›, Bölümleri, ‹çeri¤i, Fikir Sahipli¤inin ‹fl Plan›na Entegresi) Yer: Ostim
Teknokent e¤itim salonu.
n Firma ‹çinde ‹novasyon Ortam›n›n Yarat›lmas› Ve Yönetimi 5 Haziran–23 Ekim 2007, Süre:9.30–17.30,
(‹novasyon nedir? Teknoloji ‹novasyon Yönetimi, Temel Bilgiler, ‹novasyon Ortam› Yaratma) Yer: Ostim Teknokent. Bilgi:www.tpe.gov.tr

Verimlilik Haftas›’nda verimlilik e¤itimi
stim e¤itim koordinasyon
taraf›ndan, verimlilik
haftas› kapsam›nda MPM
iflbirli¤i ile “Verimli ve Baflar›l›
Olmak ‹çin Stratejilerimiz Ne
Olmal›” semineri verildi. 85
kiflilik kat›l›mla gerçeklefltirilen
seminerde, MPM
e¤itmenlerinden Dr. Mustafa
Kemal Akgün fark›na varma,
hedef oluflturma, donan›ml›
bulunma, kararl› olabilme,
de¤iflebilir/geliflebilir olabilme,
etkin (etkili) olabilmeye iliflkin
stratejileri anlatt›.
Baflflvvuru ve bilgi için: E¤itim
Koordinatörü M.Burcu Öztürk,
Tel. 0312 385 73 13

O

‹flyerleri sertifikal› ilkyard›mc›
bulundurmak zorunda
stim E¤itim Koordinasyon–D‹YEM iflbirli¤i ile
ilk yard›m e¤itimleri bafllat›ld›. Bu e¤itimlerin
ilki nisan ay›nda yap›ld›. Deneyimli D‹YEM
uzmanlar› taraf›ndan verilen e¤itim, birebir
uygulamalarla, örnek olaylarla kat›l›mc›lara
aktar›l›yor.
Kat›l›mc›lar, yasal zorunluluktan önce herkesin
ilkyard›m› muhakkak bilmesi ve e¤itimi mutlaka
almalar› gerekti¤inin bilincinde olduklar›n›
belirtirken, OSB e¤itim birimi yasal zorunluluk
hakk›nda bilgisi olamayan ve ilkyard›m e¤itimi
almayan firmalara y›l boyunca e¤itim verilece¤ini
aç›klad›.
E¤itime kat›lan her kat›l›mc›ya D‹YEM
taraf›ndan, sa¤l›k bakanl›¤› onayl› sertifika (baflar›l›
olanlara) -ilk yard›mc› kimli¤i (baflar›l› olanlara) ilkyard›m kaynak kitab›-ilkyard›m çantas› veriliyor.

O
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Muhasebecilerden ekonomik kriz uyar›s›
stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler Odas› (‹SMMMO) "Türkiye’nin Risk Haritas›” isimli raporunda, krize neden olabilecek ana sorunlar›n, afl›r› de¤erli YTL ve yüksek
reel faiz, iflsizlik ve buna ba¤l› olarak
suç oran›ndaki art›fl, kayg› verici boyuttaki cari aç›k, bütçe aç›¤› ve seçim
ekonomisi oldu¤u vurguland›.
‹SMMMO “2007 y›l› Türkiye’nin
Risk Haritas›” isimli raporunu aç›klad›. Raporda, bugün gelinen noktada
do¤ru ad›mlar at›lmazsa gelecek dönemlerde kriz do¤urabilecek ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekildi.
Türkiye’deki iflsiz say›s›n›n 2.5 milyon görünse de gerçekte bunun daha
yüksek oldu¤u tahminlerine yer verilen raporda; kriz potansiyeli tafl›yan iflsizlik sorununun çözümü için ‘istihdam›’ teflvik edici politikalar uygulanmas› gerekti¤i ifade edildi. Raporda, bunun için de kaynak olarak Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB)
önerdi¤i gibi toplam 25 milyar YTL biriken ‹flsizlik Fonu'nun kullan›labilece¤i kaydedildi.
‹stihdam teflvi¤inin kay›td›fl›n›n önlenmesinde önemli bir ad›m olabilece¤i belirtilen raporda, bu çerçevede vergi ve prim yüklerinin düflürülebilece¤i,
iflçi say›s›na göre prim ödeme oranlar›n›n gündeme gelebilece¤i vurguland›.
Raporda, "Afl›r› de¤erli YTL, Türkiye’yi
ithalat cennetine çevirmifl durumda.
Bu da d›fl ticaret aç›¤›n› ve cari aç›¤›
besliyor. Bu nedenle ithalat talebi

‹

‹SMMMO'nun “Türkiye’nin Risk Haritas›” isimli raporunda,
ekonominin geldi i noktada do ru ad›mlar at›lmazsa gelecekte kriz do urabilecek ekonomik ve sosyal sorunlar yaflanaca › vurguland›.

kontrol alt›nda tutmal›" denildi.
‹flsizlik Suçu Besliyor
Türkiye'de 2,5 milyon kiflinin iflsiz
oldu¤una iflaret edilen raporda, 2002
y›l›ndan bu yana Türkiye arka arkaya
yaratt›¤› büyümeyle dünyada flaflk›nl›kla izlense de durumun içeride hiç de
iç aç›c› olmad›¤›n› üçüncü sayfa haber-

lerinin ortaya koydu¤u vurguland›.
Raporda, "Kapkaç terörü, 100 milyon
YTL karfl›l›¤›nda ifllenen cinayetler,
yolsuzluklar, sahte ilaç skandallar›
Türk halk›n›n cinnet noktas›na geldi¤ini, ahlaki bir çöküntüye do¤ru sürüklendi¤inin ipuçlar›n› veriyor. Suç oran›n›n yüzde 60 oran›nda artt›¤› resmi
kay›tlarla tescilli. Suçu besleyen en
önemli unsur ise gelir adaletsizli¤i ve
tabi ki iflsizlik" denildi. Raporda, iflsizli¤in azalmas› için yüksek oranl› büyümenin 5-10 y›l daha sürdürülebilir olmas› gerekti¤i vurguland›.
Seçim Ekonomisi
Hükümetin seçim ekonomisi uygulanmayaca¤› yönündeki aç›klamalar›na ra¤men çoktan bu sürece girildi¤i

belirtilen raporda, Türkiye’nin seçim
sürecine girmesinin örnekleri flöyle s›raland›:
"-Merkezi yönetim, K‹T’ler ve yerel
yönetimlerde iflçi statüsünde çal›flan
toplam
200 binin üzerinde iflçiyi daimi
kadroya al›nacak olmas›. Bunun maliyetinin 650 milyon YTL düzeyinde oldu¤u kaydedildi.
—Toplu Konut ‹daresi’nin dar gelirli
vatandafllara satt›¤› konutlar›n bu y›l
yüzde 8.8 ilan etti¤i art›fl oran›n›n yar›ya indirilmesi.
—Elektrik da¤›t›m ihaleleri ve Sosyal Güvenlik Yasas›'n›n ertelenmesi.
—Yaklafl›k 500 bin çiftçinin 196
milyon YTL borcunu Hazine'nin finansa etmesi
için yasa tasar›s› haz›rlanmas›.
—Maliye Bakan› Unak›tan son olarak faiz d›fl› fazlan›n 2006 için yüzde
7,4 olarak gerçekleflece¤ini aç›klad›.
Bakan Ali Babacan ise iki hafta önce
"Faiz d›fl› fazla (FDF) yüzde 6.7 gibi
gelecek. Ancak Telekom ve Tüprafl'›n
özellefltirilmesi nedeniyle K‹T'lerden
gelen katk› çok azald›... Hesaplar›m›z
henüz tamamlanmad›" aç›klamas›n›
yapt›. Bakanlar aras›ndaki çeliflkili
aç›klaman›n anlam› 4 katrilyon liraya
yak›n bir fark anlam›na geliyor. Faiz
d›fl› fazla hedefi yüzde 6,5. Rakam
2006 için fazlas›yla tutsa da K‹T dengesinde hükümet büyük s›k›nt› yafl›yor
ve K‹T ürünlerine zamlar erteleniyor."
2007 Risk Biriktirme
Y›l› Oldu
‹SMMMO Baflkan› Yahya Ar›kan,
“2007, risk biriktirme y›l›na döndü.
Yüksek reel faizin zehirli meyvesi
de¤erli YTL oldu" dedi. Ar›kan, Türkiye’nin önünde sosyal bir yara ve kriz
potansiyeli tafl›yan iflsizlik sorunun
çözümü için ‘istihdam›’ teflvik edici
politikalar uygulanmas› gerekti¤ini
belirtti.

OSB'lere ulusal adres
veri taban› e¤itimi
4
562 say›l› OSB Kanunu’nun
4/6 maddesi gere¤ince OSB s›n›rlar› içinde infla edilen yap›lar›n OSB Müdürlüklerince verilecek “Yap› Ruhsat›” ve “ Yap›
Kullanma ‹zin
Belgesi “ Ruhsat formu örnekleri yeniden
düzenlendi.
“Yap› Ruhsat› ve Yap› Kullanma ‹zin Belgesi Kullan›lmas›na ‹liflkin
Mecburi Standard Tebli¤i”
gere¤ince yeniden düzenlenen ve söz konusu ruhsatlar›n 01.07.2007 tarihinden itibaren “Ulusal Adres Veri Taban›” ile
efllefltirilerek efl zamanl› olarak düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.
Zorunlu olan “Ulusal Adres Veri

Taban›” ile OSB’lerin nas›l ve ne flekilde ba¤lant› kurabilece¤i hususundaki çal›flmalar bafllat›ld›. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, TU‹K ve OSBÜK taraf›ndan
yap›lan bir dizi
toplant›lar sonucu; OSB’lerinde uavt uygulamas› kapsam›na al›nmas›na karar verilerek, yaz›l›m sisteminde de¤ifliklik yap›ld›.
OSBÜK yönetimi, Sanayi Bakanl›¤› ile birlikte organize
edilen bir program çerçevesinde ülkemizde “Yap› Belgeleri” düzenlemeye yetkili kurumlardan birisi
olan OSB’lerde söz konusu yap› belgelerinin düzenlemesi konusunda
e¤itim verdi.
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May›s’ta üç önemli fuarday›z…
KOMATEK 2007 Ankara’da

K

OMATEK ‹fl ve ‹nflaat Makina, Teknoloji ve Aletleri Fuarlar dizisinin 10.’su
15–20 May›s 2007 tarihlerinde Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirilecek. 60 bin
metrekare asfalt zeminli alan, 10 bin
metrekare kapal› çad›r alan üzerinde
yap›lacak fuarda Ostim Bölge Müdürlü¤ü yine firmalar› ile birlikte yerini al›-

yor. ‹fl makinas› ve inflaat sektörlerinde
ülkemizin en büyük fuar
organizasyonu olan KOMATEK2007 Fuar›'na
Ostim OSB Müdürlü¤ü
çad›r alan› EB-70 numaral› stant da kat›l›m yapacak. Üyelerin fuar› gezebilmeleri için
fuar davetiyelerinin da¤›t›m›na baflland›¤› ve fuar organizasyon biriminden
temin edilebilece¤i belirtildi.

2. ULUSLARARASI IRAK FUARI 2007
lki 2006’da düzenlenen ve bini aflk›n
firman›n kat›ld›¤›, 65 bin kiflinin ziyaret etti¤i
IRAK ULUSLARARASI Fuar›’n›n ikincisi
yine Gaziantep’te 23-27 May›s 2007 tarihlerin de yap›lacak.
2. Irak Uluslararas› Fuar›; Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanl›¤› Fuarlar ‹daresi
Genel Müdürlü¤ü, Forum Fuarc›l›k ve
Gelifltirme A.fi. taraf›ndan ortaklafla gerçeklefltiriliyor. Fuara Ostim OSB Müdürlü¤ü Makine Salonunda, Ostim Yat›r›m A.fi. ise aç›k alanda stantl› kat›l›m

‹

yapacak. Aç›lan stantlar da firma bilgilerinin detayl› yer ald›¤› CD, katalog, broflür ve çok say›da üye firmalar›n ürünlerine verilecek. Sanayicilerin fuar› gezebilmesi için heyet oluflturularak otobüs
organizasyonu da gerçeklefltirilece¤i bildirildi. Fuarlara iliflkin
ayr›nt›l› bilgiler ve fuar davetiyesi temini
için üyelerin OSB Fuar ve Organizasyon
Yöneticili¤ine baflvurmalar› istendi.
‹LET‹fi‹M:
Derya ERDO⁄AN Fuar ve Organizasyon
Yöneticisi 385 50 90/1315 –
derya@ostim.com.tr

IDEF 2007 8. SAVUNMA SANAY‹‹ FUARI
illi Savunma Bakanl›¤› himayesinde Türk
Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf› taraf›ndan düzenlenecek olan
IDEF'07 8. Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar› 22 – 25 May›s 2007
tarihinde Ankara Hipodromunda düzenleniyor. Savunma sanayinde uygulanabilecek tüm
teknolojilerin burada yer almas› ve

M

KOB‹’lerin de bu uluslararas› platformda ticari ve teknolojik iflbirli¤i f›rsatlar›n› yakalamalar› hedefleniyor.
Ostim OSB de fuara
standl› kat›l›m yapacak.
Üye sanayiciler için ayr›lan alanlarda savunma
sanayine yönelik imal
edilmifl ürünlere yer verilece¤i belirtilirken, Ostim çad›r alan›nda, T–127 numaral› alanda kurulaca¤› bildirildi.

15 MAYIS 2007 – 10 HAZ‹RAN
YURT ‹Ç‹ FUARLAR
n TAR‹
: 15–20.05.2007
n KONU : KOMATEK 2007
10.Ulusl. ‹fl ve ‹nflaat, Makine,
Teknoloji ve Aletleri
n YER
: Atatürk Kültür
Merkezi 1 Nolu Alan ANKARA
n DÜZENLEYEN : Sada Uzmanl›k Fuarlar› Tic.A.fi.
n TAR‹H : 17-20.05.2007
n KONU : 2.Malatya Do¤algaz, Is›tma So¤utma Sistemleri ve Yap› Ürünleri
n YER
: Çilesiz Mah. - MALATYA
n DÜZENLEYEN : Rem Fuar
Sergi ve Panay›r Tan›t›m Ltd.
fiti.
n TAR‹H
: 22-25.05.2007
n KONU
: IDEF ' 2007 8.
Savunma Sanayii Fuar›
n YER
: Hipodrum / Eryaman - ANKARA
n DÜZENLEYEN : Tüyap Tüm
Fuarc›l›k Yap›m A.fi.
n TAR‹H
: 23-27.05.2007
n KONU
: Expo Gateway to
Iraq 2.IRAK Uluslararas›
Fuar›
n YER
: M 1 Gaziantep
Sanayi Odas› Fuar Merkezi
n DÜZENLEYEN : Forum Fuarc›l›k ve Gelifltirme A.fi.
n TAR‹H
: 24-27.05.2007
n KONU
: 5.‹nflaat Do¤algaz ve Belediye ‹htiyaçlar›
n YER
: Bat› Park Fuar
Alan› - SAMSUN
n DÜZENLEYEN : Alparslan
Fuarc›l›k Tan. Org. Ltd. fiti.
n TAR‹H
: 24-27.05.2007
n KONU
: Bursa Kal›p
2007
n YER
: Tüyap Bursa
Uluslararas› Fuar ve Kongre
Merkezi
n DÜZENLEYEN : Tüyap Bursa
Fuarc›l›k A.fi.
n TAR‹H
: 24-27.05.2007
n KONU
: Compex Digital
12.Tüketici ve Ev Elektroni¤i
n YER
: Cam Piramit Sa-

banc› Kongre ve Fuar Merkezi
n DÜZENLEYEN : Rönesans Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k A.fi.
n TAR‹H : 31.05.2007 03.06.2007
n KONU
: ‹PAF '2007
10.Uluslararas› Plastik & Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri
n YER
: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan›
n DÜZENLEYEN : Ya¤mur Fuarc›l›k Yay›nc›l›k Tan›t›m Hizmetleri Ltd. fiti.
n TAR‹H
: 04-10.06.2007
n KONU
: 5.Trabzon Otomotiv Fuar› 2007
n YER
: Trabzon Dünya
Ticaret Merkezi
n DÜZENLEYEN : ADG Uluslararas› Fuarc›l›k Ltd. fiti.
n TAR‹H
: 05-10.06.2007
n KONU
: 4. Yap› Dekorasyon Ürünleri ve Teknolojileri
n YER
: Ordu Belediyesi
Fuar Alan›
n DÜZENLEYEN : Ege Fuarc›l›k Org. Rek. ve Yay›n Ltd. fiti.
n TAR‹H
: 06-10.06.2007
n KONU
: 2. Otomobil ve
Yan Sanayi
n YER
: Atatürk Kültür
Merkezi
1 Nolu Alan
n DÜZENLEYEN : ‹nfo Uluslararas› Fuar Tan. Org. A.fi.
n TAR‹H
: 07-09.06.2007
n KONU
: Küçük ve Orta
Ölçekli ‹flletmeler ve Mesleki
Teknik E¤itim
n YER
: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan›
n DÜZENLEYEN : Dev Fuarc›l›k Tan. Org. Hizmet. Ltd.fiti.
n TAR‹H
: 07-10.06.2007
n KONU
: Konya 3.Belediye ‹htiyaçlar› Fuar›
n YER
: KTO Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi
n DÜZENLEYEN : Tüyap Konya
Fuarc›l›k A.fi.
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nnovasyon sadece büyük
firmalar için mi? KOB‹’ler
nas›l yapmal›? Geçen ay ‹fl
Gelifltirme Çevrimi’nin Yenilik
baca¤›ndan söz etmifltik. Bu
makalede, Ölçme ve Sistemlefltirme ile çevrimi kapataca¤›z. Yaln›z geçen ayki yaz›y›
okumad›ysan›z oradan bafllaman›z› öneririm (subegum@ozgurkasifler.com ’dan isteyebilirsiniz).
Önce bir özet. Yenilik, a¤r›
dindirme prosesidir. Bir flirket
kültürü haline gelmelidir. Bunun iki temel yolundan biri
müflterilerle sürekli temasta
olup onlar› dinlemektir. Bunun
için ise çal›flanlar›n›za her an
yenilik f›rsat› olabilecek fikirleri yakalamak üzere aktif dinlemeyi ö¤retmelisiniz. Di¤er bir
yolu ise, karfl›lafl›lan sorunlara
yenilik f›rsat› olarak bakmakt›r. Do¤tafl’›n Tak›m D’yi kurmas› bundan olsa gerek (Kaynak: ‹nfomag dergisi Mart say›s›). Böylece iflletmenizin kendisini ürününüz olarak düflünürsünüz. Aynen raftaki bir
kutu bezelye gibi. Ne yapmal›s›n›z ki, müflterinizin eli baflkas›n›nki yerine sizin bezelye kutunuza uzans›n? Soka¤›n afla¤›s›ndaki iflletme yerine sizin
iflletmenizden sat›n als›n. ‹flletmeniz nas›l hareket etmeli ki,
sizin satt›¤›n›z› satan tüm di¤er
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‹fl gelifltirme çevrimi olmadan
‹novasyon sadece bir fantazidir-II
iflletmelere göre bir tercih yeri
olsun? ‹flte Yenilik’in sordu¤u
soru budur.
Ancak dedik ya Ölçümleme
olmaks›z›n yenilik sadece bir
fantezidir. Ayaklar› yere bast›ran ölçümlemedir yani, ifl sistemleri taraf›ndan yarat›lan etkiyi rakamlarla tan›mlamak ve
bu sistemlerin zaman içinde
gösterdikleri performans› izleyip kontrol alt›nda tutmakt›r.
Bir yenili¤in ne kadar iyi iflledi¤ini bilmektir. Telefonu flu
flekilde açmak yerine bu flekilde açman›n %30 daha fazla
müflteri kazand›rd›¤›n› bilmektir. fiu dergide reklam vermek
yerine bu dergide reklam vermenin potansiyel müflterilerin
yan›t verme olas›l›¤›n› %2 art›rd›¤›n› böylece bunun da ciroda 15.000 YTL art›fl demek
oldu¤unu bilmektir. F›nd›klar
k›r›ld›¤›ndan çok zayiat veren
Ordu’lu bir f›nd›k üreticisinin,
f›nd›klar› lazerle çizmenin geti-

rece¤i kar art›fl›n› bilmesidir.
Restoran›n›zda kablosuz internet ba¤lant›s› sunman›n civardaki flirketlerde çal›flanlar› size
daha çok çekip çekmedi¤ini
bilmektir.
Rakamlar› bilmeden, bir ifl
yapma fleklinin di¤erine göre
nas›l bir etki yaratt›¤›n› ölçmeden, gerçekten iyi iflleyen bir
iflletme yaratmak kesinlikle
mümkün de¤ildir, flans eseri
veya kazara olmad›kça. Birçok
iflletmenin kötü ifllemesi hiç de
garip de¤il, de¤il mi? Do¤ru
bilgi olmad›kça, herkes bir
tahminde bulunabilir. Trajedi
de burada zaten: Herkes bin
türlü tahminde bulunmaktad›r.
Di¤er taraftan, bir yenili¤in
iflletmenizde fark yaratabilmesi
için, her seferinde ayn› flekilde
iflleyebilmesi gerekmektedir.
Her seferinde ayn› flekilde iflleyebilmesi için de bir sistem halinde olmas› gerekir. Çal›flanlar›n›z›n iyi niyetine b›rak›lamaz.

Neyin ne kadar iflledi¤ini bildi¤inizde Sistemlefltirme, her seferinde ifle yarayan fleyin yap›lmas›n› sa¤layan proses olmaktad›r. Denedi¤iniz di¤er
fleylerden daha iyi sonuç verdi¤i ölçümlenmifl yeniliktir. ‹flinizin entegre bir parças› olarak,
yaz›ya dökülerek belgelenmifl
ve standardize edilmifl bir yeniliktir.
Vücut gelifltirme yapanlar
bilir, bir kas bir kere gelifltirildi
mi bir daha eski haline dönmez. Zihin de böyledir. Yeni
bir beceri ö¤rendiniz mi art›k
onu bilmedi¤iniz eski günlere
dönemezsiniz. Örne¤in, bisiklete binmeyi ö¤renen biri onu
ömrünün sonuna dek unutmaz. Bununla birlikte bir
beceriyi rahatça kullanmak,
bol bol al›flt›rma yapmaktan
geçer.
‹fl gelifltirme çevrimi demek,
E-Myth’in özgün söylemi
“iflinizin içinde de¤il, üzerinde
çal›flmak” demek. Bu beceriyi
gelifltirmek bol bol egzersiz
yapmakla mümkün. “Yenilik,
ölçme ve sistemlefltirme” araçlar›n›z olsun, koyun onlar› alet
çantan›za, binin zihninizdeki
helikoptere, bafllay›n iflletmenizin üzerinde dolaflmaya…
Nas›l, kuflbak›fl› herfley daha
net görünüyor, öyle de¤il mi?

Kalite yolculu¤una SASTEK deste¤i
ASTEK A.fi.Üretim üssü olarak
düflündü¤ü Ostim’deki ve ülkemizdeki tüm firmalar›n kalite
yolculu¤una çözüm orta¤› olarak katk›da bulunuyor.
SASTEK, ülkemizde
üretim ve hizmet sektöründe tüketicilerimizde
profesyonelleflme, kurumsallaflma, kalite
kültürünün oluflmas›
için “mükemmellik aray›fl›” slogan› ile bir misyon üstlenerek, uygunluk de¤erlendirme hizmet sunuyor.
SASTEK A.fi. firmas›n›n Genel Müdürü Denizhan Özer,
dünyada her alanda oldu¤u gibi üretim ve hizmet sektöründe de ac›mas›z
rekabetin yafland›¤›n›; bu rekabette
var olabilmek için kalitenin en önemli
unsur oldu¤unu söyledi. Özer, zaman›nda, h›zl› ve esnek üretimin; kalitenin ucuza sa¤lanmas›n›n, güvenilir,
dayan›kl› sat›fl sonras› hizmetlerin iyi
olmas›n›n rekabette önemli parametreler oldu¤unu söyledi.
SASTEK Afi’nin Avrupa Birli¤i müktesebat› çerçevesinde üreticilerin
önündeki teknik engellerin kalkmas›nda faaliyetleriyle önemli bir görevi
baflard›¤›n› belirtti.
SASTEK, uzman ve tamam› yabanc›
dil bilen kadrosuyla elektrik, elektronik, makine, t›bbi cihazlar, sa¤l›k
ekipmanlar›, ölçme ve kontrol cihazlar› konular›nda ürün hizmet yeri belgelendirme TS EN ISO 9001 Kalite,
TS EN ISO 14001 Çevre, TS 18001 ‹flçi
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Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i, TS EN ISO
13485 T›bbi Cihazlar Kalite, TS EN
ISO 22000 G›da Güvenli¤i, TS ISO/TS
16949 Otomotiv Sektörüne Yönelik
Kalite Sistemi, TS
ISO/IEC 17799 Bilgi
Teknolojisi, TS
ISO/IEC 27001 Bilgi
Teknolojileri Güvenlik
ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi konular›nda Tüv
Nord’un Ankara Bölge
Temsilcisi olarak çal›fl›yor.
Genel Müdür Özer ayr›ca, EMC (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli¤i) ve
LVD (Alçak Gerilim Yönetmeli¤i) testlerini, elektrik, su, do¤algaz sayaçlar›n›n deneylerini ve ölçümleme faaliyetlerini ISO 17025 standard›ndan
akredite olan çözüm orta¤› olan ELDAfi laboratuarlar›nda yapt›klar›n›,
teknik, kurumsal, kiflisel e¤itim faaliyetlerine önem verdiklerini ve e¤itimci havuzunda 5 profesör, 6 doçent,
bürokraside ve özel sektörde uzman
e¤itimcilerle genifl bir portföye sahip
olduklar›n› anlatt›.
ÖZER, ‹lk Yard›m E¤itim Merkezi
olarak çal›flmalara bafllad›klar›n› da
bildirdi. Özer, Ölçü Aletleri Direktifi
konusunda Slovak Metroloji Enstitüsü’nün Türkiye ve Ortado¤u Tek Yetkili Temsilcisi olarak Türkiye’de bu
konuda ilk belgelendirmeyi gerçeklefltirdiklerini bildirerek, SASTEK
A.fi’nin ülkemizde büyük bir eksikli¤i
giderdi¤ini söyledi.
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