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gözlü¤ün 45'inin, 100 hal›n›n 25'inin, 100 kliman›n
50'sinin Çin mal› oldu¤u
gerçe¤i ile karfl›lafl›l›yor.
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Ra¤bet gören ''Ne al›rsan 1
milyon'', "ne al›rsan 750
bin" slogan›yla sat›fl yapan
ma¤azalar›n ise yüzde
90'›n› Çin mallar› dolduruyor…”
“Çin hükümetinin otomotiv, demir çelik, petrokimya, telekomünikasyon,
Kemal Çeküç
enerji ve beyaz eflya olarak
belirledi¤i alt› temel sektör
üçük ve orta boy iflletmelere (KOiçin gelifltirdi¤i stratejileri sonucu dünyaB‹) alan›na yönelik sektörel yay›ndaki klimalar›n yüzde 30’u, kameralar›n
lar her geçen gün art›yor. Bunlaryüzde 50’si, beyaz eflya piyasas›n›n ise
dan biri, “‹flletmelerde Evrim” dergisi; bu
yüzde 20-30 oran›ndaki bir k›sm› Çin
dergi ikinci y›l›na girdi. Finansbank’›n ç›markas› tafl›r hale geliyor. Çin tüm dünkard›¤› “Kobifinans” dergisi de iki y›ld›r
yaya 25 milyar dolarl›k örülmemifl giyim
yay›nlan›rken KOB‹’leri ilgilendiren pek
eflyas› ve aksesuar›, 20,6 milyar dolarl›k
çok konu uzman eli de¤erek iflleniyor. ‹zörme giyim eflyas› ve aksesuar›,13,2
mir merkezli KOB‹DER’in yay›n organ›
milyar dolarl›k oyuncak ve spor malze“KOB‹ Dünyas›” da ikinci say›s›na ulaflt›.
mesi, 12,9 milyar dolarl›k ayakkab› ve
Gazetemize de yazan KOB‹DER Yönebenzeri eflya ve 9,5 milyar dolarl›k demir
tim Kurulu Baflkan› Fettah Güventürk’ü
çelik ürünü sat›fl› gerçeklefltiriyor…”
bu dergi projesi için de kutluyoruz.
“…Çin’in rekabet üstünlü¤ünü sa¤layan sebeplerin bafl›nda, 1970’li y›llar›n
flletmelerde Evrim dergisinin Nisan
sonlar›nda bafllayan ve ülkeyi merkezi
2006 say›s›nda Ç‹N incelenmifl. ‹lgi
planl› ekonomiden serbest pazar ekonoduyanlar yaz›n›n tamam›n› derginin;
misine kademeli olarak dönüfltürmeyi
web
sitesinden
okuyabilir.
hedefleyen ekonomik reformlar geliyor.
(http://www.evrimdergi.com.tr/index.php)
Bu reformlar sayesinde Çin, ülkeye giAncak, derginin Ç‹N dosyas›nda ilginç
ren rekor düzeyde yabanc› sermayenin
buldu¤um küçük al›nt›lar› sizlerle de hede rüzgar›yla, 1978’de dünyan›n en bümen paylaflmak istiyorum:
yük 9. ekonomisi iken, 2001 y›l›nda
“..Türkiye çerçevesinden bak›ld›¤›nda,
ikincili¤e kadar yükseliyor (sat›n alma
30 sektör Çin mallar›n›n istilas›na u¤rargücü paritesine göre). Yap›sal reformlar
ken her 100 oyunca¤›n 95'inin, 100

Editörden

Çin’den de¤il,
bilgisizlikten
korkal›m…

K

‹

d›fl›nda Çin’in en büyük rekabet avantaj›
dünya ortalamas›n›n çok alt›nda kalan iflgücü maliyetleri…”
“Her ne kadar yeterli petrol ve do¤algaz rezervlerine sahip olmasa da üretimde kullan›lan enerji birim fiyatlar›n›n düflüklü¤ü de Çin’in rekabetçi yap›s›n› destekleyen bir di¤er unsur. Benzinin litre fiyat› Çin’de Türkiye’ye nazaran yüzde
275, elektrik enerjisi KWH olarak yüzde
134, do¤algaz ise yüzde 38 oranda daha ucuza sat›l›yor. Çin’de halen uygulanan vergi sisteminde akaryak›t üzerindeki vergi yükü de oldukça düflük...”
‹N’in künyesinde “Yönetim flekli;
Sosyalist Cumhuriyet” yaz›yor.
Çin’in kesinlikle sol gösterip, sa¤
vurdu¤u kan›s›nday›m. Yoksa bir sosyalist ülkenin yöneticileri kapitalist yöntemleri bu kadar iyi nas›l bilir! Uluslararas›
rekabeti, emek sömürüsünü, kâr maksimizasyonunu, kambiyo oyunlar›n› nas›l
bu kadar iyi kavray›p, hayata geçirebilir!

Ç

az›n›n bafl›nda sözünü etti¤im dergilerden KOB‹ Dünyas›’nda Fettah Güventürk’ün yaz›s›ndan bir
paragraf belki bu soruyu yan›tlar:
“Günümüzde art›k mucize yok. Kimse
kimseye para da ver miyor, ancak
ça¤›m›z bilginin de¤ere dönüflme ça¤›.
Ar-Ge’den,
Üniversitelerden
TÜB‹TAK’tan daha çok yararlanal›m.
Çünkü anahtar bilgidir..”

Y

vet. Demek ki neymifl; kördü¤ümü
çözecek güç art›k eskisi gibi haflin
bir k›l›ç darbesi de¤il; B‹LG‹ imifl…
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KOB‹ günlü¤ü

Globalleflmede
KOB‹’leri
ancak
SDfi’ler
kurtar›r
Dr. Cevdet BAYKAL
vet bafll›kta da belirtildi¤i gibi, dünyada globalleflme
alabildi¤ince her alanda etkisini göstermektedir. Ülkemizde
de yafland›¤› gibi, baflta finans
kesimi globallefliyor, Küresel flirketler, bir taraftan flirket birleflmelerine, sat›nalmalara gidiyor,
di¤er taraftan da lojistik ve kargo
flirketleri de her yerde flubelerini
açarak bunlar›n markal› ve markas›z ürünlerini zaman›nda teslimlerini sa¤l›yorlar.
Hal böyle iken, uluslararas› piyasalarda daha da ac›mas›z bir
hal alan rekabet ortam›nda süper

E

sermayeye sahip küresel flirketler, ‘Putlaflt›rd›klar› Ürünleri’ için
her yol mübah ilkesi ile hareket
ettiklerinden önlerinde engel gibi
gördükleri büyük, küçük demeden lokal firmalar› yok etmenin
yol ve yöntemlerini tespit etmeleri için ‘guru’ dedi¤imiz süper beyinli (!) uzmanlardan yararlanmaktad›r.
‹çinde yaflad›¤›m›z küreselleflme’nin k›sa tarifi bu olmaktad›r.
Peki KOB‹’ler bu tabloda zarar görmeden yaflamlar›n› nas›l
devam ettirebileceklerdir?
D›fla aç›k rekabet güçlerini na-

s›l sa¤layabileceklerdir?
Bunu tek bafllar›na baflarmalar›
neredeyse imkans›z gibidir!
Yani KOB‹’ler, zaten kendilerinden kaynaklanan zay›fl›klar›n›n
yan›nda bir de içerde ve d›flar›daki tehditlerle de karfl› karfl›yad›r.
Geriye tek bir çözüm kal›yor,
birleflerek güç elde etmek.
Yani ortak ak›l, ortak güçbirli¤i
oluflturmak.
KOB‹’lerin bilinen sorunlar›
nedeniyle tüm ülkelerde, kümeler
ya da gruplar fleklinde biraraya
getirilmeleri suretiyle hem ulusal,
hem de uluslararas› rekabette
güçlendirilmelerini sa¤lamak üzere her ülkede farkl› tan›mlarla;
‘Ortak ‹hracat Gruplar›’, ‘Genel
‹hracat Yönetim fiirketleri’, ‘Çok
Ortakl› D›fl Ticaret fiirketleri’,
‘Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri’,
‘Sogo Sosha’, ‘‹hracat Birlikleri’,
‘‹hracat Konsorsyumlar›’, ‘‹hracat
Kooperatifleri’kurduklar› görülmektedir.
Uygulamada bunlar firmalara,
girdilere sahip olmaktan, bilgiye,
teknolojiye, üretimde eme¤i geçen iflletmelere eriflmeye ve geliflimi teflvik etmeye kadar çeflitli
avantajlar sa¤lad›klar› bilinmektedir. Bu flekilde, iflletmelerin insan
kaynaklar›ndan, üretimdeki girdilere, pazar bilgilerine kadar her
konuda hem ifllem maliyetleri dü-

flürülmekte, hem de zamandan
tasarruf kazand›r›lmaktad›r.

Bilindi¤i
üzere,
1990’l› y›llarla birlikte,
Türk KOB‹’ lerinin de
organize d›fla aç›lmada rekabet gücü elde
etmelerine yönelik gelifltirilen Sektörel D›fl
Ticaret fiirketi (SDfi)
Modeli halen uygulamadad›r.
Ç›k›fl noktas› da baflta Denizli
ve ‹zmir kentlerimizde tekstil ve
konfeksiyon alan›nda faaliyet gösteren iflletmelerimizin biraraya gelerek kurduklar›, ortaklar›na hammadde temini dahil üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçte hatta nakliye ve sigorta dahil her türlü deste¤i veren ve sermayesini
halka açan ancak afl›r› büyümeden kaynaklanan çeflitli sorunlar›
nedeniyle bugün darbo¤azda bulunan EGS D›fl Ticaret A.fi.’ni
KOB‹’lerin d›fla aç›lmas›na yönelik
ilk örnek olarak verebiliriz.
Halen 562 ortak ile 7 ilde kurulmufl toplam 17 adet SDfi, g›-

da, ayakkab›, kesme çiçek, bal›kç›l›k, inflaat ve yan sanayi, makine hal›s›, mermer ile, tekstil ve
konfeksiyon alan›nda ortaklar›n›n ürünlerini d›fl pazarlara açmak için faaliyet göstermektedir.
Asl›nda SDfi’ler üzerine söylenebilecek çok sözümüz olmas›na
karfl›n biz konuyu k›sa keserek bu
flirketlerin nas›l kurulduklar›na da
de¤inmek istiyoruz.
Efendim bu flirketler, Türkiye’de ayn› sektörde faaliyet göstermek kayd›yla biraraya gelmek
ve enaz 10 flirket (1-250 aras› iflçi istihdam eden) toplam
500.000 YTL sermaye ile kurulabilmektedir.
Kurulan SDfi’lerin ise, ortaklar›na yönelik fuarlara, KOB‹’ler
aras› iflbirlikleri ve ticaret heyetlerine kat›l›m sa¤lamak, e¤itim
pro¤ramlar› düzenlemek ya da
kat›l›m› sa¤lamak, Pazar araflt›rmalar› yapmak, yurt d›fl›nda ofis
ma¤aza açmak gibi yükümlülükleri bulunmaktad›r. Bu yükümlülüklerini yerine getirirken de devletin hibe yard›mlar›ndan yararlanmalar› sözkonusu olabilmektedir.
Eh! Bunlar› yapmak mecburiyetinde olan bir SDfi’nin de ortaklar›n› d›fl pazarlara açmaktan
baflka çaresi kalm›yor!..

AB, sanayicisini nas›l teflvik ediyor?
Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) Brüksel Temsilcili¤i, Avrupa Birli¤i'ne dahil 5 ülkenin sanayiye
dönük teflviklerini tek bir çal›flma alt›nda toplad›. ‹spanya, Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'y›
kapsayan bu çal›flma dahilinde, bu ülkelerde özellikle yabanc› sanayi yat›r›mlar›na verilen teflvikler araflt›r›ld›.

vrupa Birli¤i (AB), sanayi teflviklerini her üye ülkenin özel
durumuna göre düzenliyor.
Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i'nin (TÜS‹AD) AB'ye dahil befl
ülkenin sanayiye dönük teflviklerini
araflt›rd›.
‹spanya, Fransa, Hollanda, Çek
Cumhuriyeti ve Polonya'y› kapsayan
bu çal›flma, ülkeler baz›nda özellikle
bölgesel çal›flmalar›n, yani geliflmede öncelik verilen bölgelerdeki teflviklerin büyük önem kazand›¤›n›
gösteriyor.
Avrupa Birli¤i ülkelerinde teflvikler,
AB'nin devlet yard›mlar› ile ilgili müktesebat› ve bölgesel kalk›nma politikas› kapsam›nda de¤erlendiriliyor.
Yani, Avrupa ülkelerinde teflvik sistemleri üye ülkelere göre de¤ifliyor.
Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD) Brüksel Temsilcili¤i, Avrupa Birli¤i'ne dahil 5 ülkenin
sanayiye dönük teflviklerini tek bir
çal›flma alt›nda toplad›. ‹spanya,
Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti
ve Polonya'y› kapsayan bu çal›flma
dahilinde, bu ülkelerde özellikle yabanc› sanayi yat›r›mlar›na verilen

A

teflvikler araflt›r›ld›.
Ülkeler baz›nda özellikle bölgesel çal›flmalar›n, yani geliflmede öncelik verilen bölgelerdeki teflviklerin büyük
önem kazand›¤› görülüyor. Örne¤in ‹spanya'da
Katalonya ve Endülüs
bölgeleri için ayr› ayr›
teflvikler var. Hollanda'da ise, özellikle ülkenin kuzey bölgesinin
ekonomik yap›s›n› güçlendirmeye
dönük bafllat›lm›fl uygulamalar dikkati çekiyor.
Afla¤›da TÜS‹AD Brüksel Temsilcili¤i'nin yapt›¤› çal›flman›n detaylar›n›,
ayr›ca tüm AB ülkelerinin yat›r›mc›lar› bilgilendirmek üzere haz›rlad›¤› Internet sitelerinin adreslerini bulabilirsiniz:
‹spanya'da devlet yada özel yönetimler taraf›ndan yat›r›mc›lara sa¤lanan yard›m ve teflvikler AB'nin kural
ve s›n›rlamalar› çerçevesinde düzenleniyor. ‹spanya'da birçok bölgede
azami teflvik tutar› onaylanan yat›r›m›n yüzde 40-50'si kadar. Teflvikler
arazi al›m›, fabrikalarda kullan›lmak
üzere gaz, elektrik tesisatlar›n›n, depolar›n kurulumu, ARGE planlama,
e¤itim, duran varl›klar›n al›m› gibi konularda sa¤lanabiliyor. Yat›r›mlar›n
yüzde 30'unun yat›r›mc› taraf›ndan
karfl›lanmas› ve asgari yat›r›m tutar›n›n 601 bin 12 Euro olmas› gerekiyor.
Katalonya Bölgesi'nde ARGE ve
teknoloji alan›ndaki icatlar için sa¤lanan teflvikler: Katalonya Bölgesi'nde

uluslar aras› rekabete maruz kalan
sektörlerin ARGE, teknoloji ve
yenilikçi icatlar alanlar›nda yat›r›m
yapabilmelerini teflvik etmek için ‹spanyol makamlar›na onay verilmifl

durumda. Katalonya Bölgesi'nde
faaliyet gösteren KOB‹' ler ve büyük
çapl› iflletmelere verilecek olan teflvik
2007 y›l› sonuna kadar geçerli
olacak. Tüm dönem için öngörülen

bütçe 60 milyon Euro. Plandan öncelikle olarak yararlanacak sektörler
aras›nda tekstil, elektrikli ve optik
araç gereçler imalat›, motorlu tafl›tlar
sektörü yer al›yor.

Küçük: Sanayimizde tehlike çanlar› çal›yor
stanbul Sanayi Odas›(‹SO) Baflkan› Tan›l Küçük, sanayicinin yaflad›¤› s›k›nt›lar›n henüz tamamen afl›lmad›¤›n› belirterek, "Sanayimizde tehlike çanlar› çal›yor"
dedi.
Küçük, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n da kat›ld›¤› ‹SO
Meclis Toplant›s›'nda yapt›¤›
konuflmada 2003 ve 2004 y›llar›nda, Türkiye'nin iflgücü üzerinde en yüksek vergi ve prim
yükünü tafl›yan OECD ülkesi
oldu¤una dikkat çekti. Küçük,
ayn› dönemde, kay›t d›fl› faaliyetlerin de artarak devam etti¤ini belirtti. ‹stihdamda, kay›t d›fl›
oran›n›n, yüzde 50'leri buldu¤unu söyleyen Küçük, kay›t d›fl›
ekonominin, kay›t alt›na al›nmas› konusunda ilerleme sa¤lanamad›¤›n› vurgulad›.
Bu sorunlar›n yan› s›ra TL'nin
afl›r› de¤erlenmesinin de sanayicilerin s›k›nt›lar›ndan biri oldu¤unu söyleyen Küçük, "TL'deki
de¤erlenme, mali politikalardaki baflar›y› desteklemifl,
ancak, sanayimizin rekabet gücünü, hem d›fl, hem iç pazarda, neredeyse yok etmifltir" dedi.
Küçük, 1994 - 2004 aras›ndaki on y›ll›k sürenin, karl›l›k,
ve kaynak yaratma aç›s›ndan, sanayinin aleyhine iflledi¤ini aç›kça ortaya koydu¤unu savundu. 1994 y›l›nda,
yüzde 9.8 olan sat›fl karl›l›¤›n›n, 2004'te, yüzde 6.1'e ge-

‹

riledi¤ini kaydeden Küçük, "Giderek artan enerji maliyetleri, istihdam üzerindeki vergi ve prim yükleri, sanayi kurulufllar›n›n yaratt›¤› katma de¤erin ve bu katma de¤er
içindeki kar pay›n›n, küçülmesine yol açm›flt›r" dedi.
Yüksek girdi maliyetlerinin dünya fiyatlar›na çekilmesi amac›yla ‹SO'nun
bir rapor haz›rlad›¤›n› hat›rlatan Küçük, raporda enerji ve istihdam üzerindeki yüklerde indirim yap›lmas› gerekti¤i tespitinin yer ald›¤›n› söyledi.
Mevcut sosyal güvenlik sistemini de
"Sanayiciye a¤›r yük yükledi¤i" gerekçesiyle elefltiren Küçük, "Sosyal güvenlik reformu bir an önce sonuçland›r›lmal›, primler tafl›nabilir seviyelere
çekilmelidir. Yine bu kapsamda iflsizlik sigortas› uygulamas› da gözden
geçirilmelidir" diye konufltu.
Hükümeti elektrik fiyatlar›n› üç y›ld›r
artt›rmad›¤› için tebrik eden Küçük,
buna karfl›n hiçbir OECD ülkesinde
sanayi elektri¤i üzerinde vergi olmad›¤›n› dile getirdi. Elektrik
faturalar›ndaki, yüzde 3.5'tan yüzde
2'ye indirilen TRT pay›n›n tamamen kald›r›lmas›n› da
beklediklerini söyleyen Küçük, flöyle dedi:
"Küresel ekonomiye uyum, Türk sanayisine zorunlu bir
dönüflüm sürecini tafl›yorsa, bu dönüflümün ekonomik,
sosyal ve befleri maliyetlerini en aza indirecek, kay›plar›
telafi edecek politikalar› da üretmek sorumlulu¤u ile de
karfl› karfl›yay›z.”
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Türkiye’deki iflletmelerin yüzde 95'i aile flirketi

ZAFER ÇA⁄LAYAN

belirterek, ekonomik hayatta aile flirketlerinin çok
önemli bir rol oynad›¤›na
iflaret etti. Ça¤layan, Türkiye'deki iflletmelerin yüzde 98'inin KOB‹ statüsünde oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda aile iflletmelerinin toplam flirketlere
oran›n›n da yüzde 95 civar›nda bulundu¤unun
tahmin edildi¤ini vurgulad›.
Ça¤layan bu oran›n
‹ngiltere'de yüzde 70,
‹sveç'te yüzde 79,
Finlandiya'da yüzde 80,
Fransa'da yüzde 60,
Almanya'da yüzde 83,
Hollanda'da yüzde 75,
‹spanya'da yüzde 76 ve
Portekiz'de yüzde 70 oldu¤unu kaydetti. Aile flirketlerinin milli gelire katk›s›n›n küçümsenemeyece¤ini vurgulayan Ça¤layan, Türkiye'de aile flirketlerinin milli
gelire katk›s›n› yüzde 90'›n
üzerinde oldu¤unu belirtti.
Ça¤layan söz konusu katk›n›n
ABD'de yüzde 40, Latin Amerika'da yüzde 60, Brezilya'da
yüzde 65, Kanada'da yüzde
45, ‹skandinavya'da yüzde
55, Fransa'da yüzde 60 oldu¤unu belirtti.

nkara Sanayi Odas›
(ASO) Baflkan› Zafer
Ça¤layan, Türkiye'deki
iflletmelerinin yüzde 95'inin aile flirketleri oldu¤unu ve bu
flirketlerin milli gelire sa¤lad›¤›
katk›n›n yüzde 90'›n üzerinde
bulundu¤unu belirtti.
ASO'nun düzenledi¤i "Aile
fiirketleri De¤iflim ve Süreklilik
Zirvesi"nde konuflma yapan
Ça¤layan, aile flirketlerinin süreklili¤i ve kurumsallaflmas›
Ça¤layan, "Aile flirketlerinin
için haz›rlanan "Aile Anayasas›" isimli çal›flmay› tan›tt›. sadece KOB‹'lerden olufltu¤uÇa¤layan, ailenin toplumun ve nu söylemenin do¤ru olmad›ekonominin temeli oldu¤unu ¤›n›" kaydetti. Dünyadaki en

A

büyük flirketlerin yüzde 40'›n›
aile flirketlerinin oluflturdu¤una dikkat çeken Ça¤layan,
günümüzde geliflmifl ülkelerin
ço¤unda ekonomide söz sahibi flirketlerin de aile flirketleri
oldu¤unu vurgulad›.

¤inde firman›n ömrünün geKURUMSALLAfiMA
Aile flirketlerinin süreklili¤i nelllikle son bulundu¤unu ifaiçin kurumsallaflma ve gele- de eden Ça¤layan, bu durucek kuflaklar›n flirket yönetimi mun rekabet gücüne ve ekoiçin motive edilerek haz›rlan- nomiye de zararl› oldu¤unu
mas› gerekti¤ini belirten Ça¤- belirtti.
fiirketlerin kurumsallaflmas›
layan, Türkiye'de kurulan iflletmelerin büyük ço¤unlu¤unun konusuyla ilgili olarak Ça¤laAile flirketleri 3'üncü
kurucunun ömrüyle s›n›rl› kal- yan, kay›td›fl›l›¤›n kurumsalkuflakta kapan›yor
Aile flirketi olman›n küçük ve d›¤›na dikkat çekti. fiirketin laflman›n önünde de çok ciddi
önemsiz olmak anlam›na ge- kurucusu flirketini ikinci kufla- bir engel yaratt›¤›n› vurgulad›.
lemedi¤ine dikkat çeken Ça¤- ¤a yani çocuklar›na devretti- Ça¤layan, "flirketlerin kasas›layan, aile flirketi olman›n baflar› ve büyümeyi garantilemedi¤ini, süreklili¤i sa¤laman›n
kolay olmad›¤›n› belirtti. Ça¤‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›, Kapandaki yemin ad› 'sürdürülayan, aile flirketlerinin yüzde
hükümeti ihracat, istih- lebilir büyüme', kapan›n ad› da
95'inin 3'üncü kuflakta el dedam konusunda bu kadar 'üretimsizlik'. Bizler de kapan›n
¤iflti¤ine ya da kapand›¤›na
içine s›k›flm›fl ve
duyars›zl›¤a iten
dikkat çekerek, dünyada aile
ölmeyi bekleyen
sebeplerin neler
flirketlerinin ortalama yaflam
av›z" diye konufloldu¤unu merak
süresinin 24 y›l gibi k›sa bir
tu.
ettiklerini belirtesüre oldu¤unu bildirdi.
"Türkiye'nin ç›k›fl
rek, “IMF bizi tuHer 10 aile flirketinden annoktas› üretim,
za¤a düflürüyor.
cak 3'ünün ikinci kufla¤a devsanayi ve ihracat"
IMF bize sürdüredilebildi¤ini kaydeden Ça¤Sanayisi olmayan
rülebilir büyülayan, Japonya'da inflaat alabir ülkenin kalk›meyi sunuyor.
n›nda faaliyet gösteren Kongo
namayaca¤›n›
'Sürdürülebilir
Gumi isimli aile flirketinin 578
söyleyen Sat›c›,
büyümeyi tuttuy›l›nda kuruldu¤unu ve 47'nci
Türkiye'nin kalk›run, gerisi gelekuflak boyunca hala devam
nabilmek için necek' diyor. Anetti¤ini, Hoshi Ryokan isimli
yine güvendi¤ini
cak bu tutturmaflirketin ise 714 y›l›nda kurulasordu. T‹M Baflm›z istenen bü- O⁄UZ SATICI
rak 46'nc› kuflakta olan bir flirkan› Sat›c›, Türkiyüme üretim
ket oldu¤una dikkat çekti.
odakl› de¤il, istatistiksel bir bü- ye'de petrol ç›kmad›¤›n›, bat›Ça¤layan, ‹talya'da silah üretidan do¤uya bir hizmet ülkesi
yüme” dedi.
mi yapan Baretta firmas›n›n
Türkiye'nin 1999'da oldu¤u olmad›¤›n›, her y›l milyonlarca
ise 1526 y›l›nda kuruldu¤unu
gibi içinden ç›k›lmas› mümkün kifliye ifl bulmak zorunda olduve 14'üncü kuflak taraf›ndan
olmayan bir kapana k›s›lmak ¤unu ve kamuyu da küçülttüyönetildi¤ini kaydetti.
istendi¤ini savunan Sat›c›, "Bu- ¤ünü belirterek, "Türkiye'nin tek

n›n patronlar›n cebi olmaktan
mutlaka ç›kar›lmas›" gerekti¤ini kaydetti. Aile flirketinin r
ekabet gücünü kaybetmesi ve
piyasadan çekilmesinin sadece ailenin de¤il ülkenin sorunu
oldu¤unu savunan Ça¤layan,
piyasadan çekilen her iflletmede yat›r›mlan kaynaklar›n
heba edilmesi anlam›na geldi¤ini, iflsizli¤e neden oldu¤unu an›msatt›.

Sat›c›: IMF bizi tuza¤a düflürüyor

T

midir? ‹stihdam üretmeyecek
hiçbir proje politikalarla Türkiye'nin gelece¤ini tasarlayamaz.
Hala flüphesi olanlar son 3 y›lda iflsizlik oranlar›n›n niye durmadan yükseldi¤ini inceleyebilirler" diye konufltu.

“Üretim odakl›
politikalar uygulanm›yor”

Sat›c›, Türkiye'nin üretim
odakl› politikalar yerine, ulusal
paras›n› de¤erli tutarak ithal
mallar›n› kendi s›n›rlar› içerisinde ucuz hale getiren bir ülke
konumunda bulundu¤unu kaydetti. OECD'de ortalama 6.7
cven olan elektri¤i Türk üreticisinin 9.9 cente kulland›¤›n› belirten Sat›c› "fiimdi gelin de bu
flartlar alt›nda rekabet edin" dedi. Sat›c›, bu durumun ülke içi
üretimi baltalad›¤›n›, üretmek
gün bunu kim ö¤ütlüyorsa ül- ç›k›fl noktas› üretime, sanayiye yerine ithalat yapmay› karl› k›lkemizi bir kapana sürüklüyor. ve ihracata önem vermek de¤il d›¤›n› ifade etti.

Alkan Makina teknolojiye
yat›r›mla üretimini artt›racak
NKARA(DÜNYA)- Makina ve makina
yedek parça imalat› yapan Alkan Makine
Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. devlet ve özel
sektördeki yat›r›mlar›n artmas›yla gelen iflleri
yetifltirmek için 160 bin dolar yat›r›m yaparak
üretimini artt›racak.
Alkan Makina, piyasan›n canl› olmas›ndan
dolay› teknolojik ve fabrika yat›r›m› yapacak.
Alkan Makina’n›n sahibi Mehmet Alkan, 2005
y›l›nda 400 bin ytl ciro yapt›klar›n› belirterek,
2006 y›l›nda 160 bin dolar yat›r›m yaparak yüzde
20 oran›nda büyüyeceklerini söyledi.

A

- ISO ve CE alacak
1985 y›l›nda Büyük Sanayi Sitesi’nde tek torna
tezgah› ile ifle bafllad›klar›n› kaydeden Alkan,
“Talafll› imalat yöntemiyle makine ve makine
yedek parçalar› üretiyoruz. Tek tezgahla ifle
bafllad›k fiu an 15 tezgahla imalat yap›yoruz.
‹fllerimiz yo¤un. Gelen talepleri karfl›layabilmek

için son teknoloji 2 CNC tezgah› alaca¤›z”dedi.
“‹flyerimiz kira, yak›nda kendi yerimizi yapt›r›p
oraya tafl›naca¤›z. En k›sa zamanda ise
önümüzü gördü¤ümüz için 2000 metrekare
kapal› alana fabrika yat›r›m› yaparak üretime
devam edece¤iz” diyen Alkan, “2006 y›l›
içerisinde ISO ve CE belgesini alaca¤›z. Almak
için gerekli alt yap›lar› haz›rlad›k. Sadece
baflvurumuz kald›” fleklinde konufltu.
Alkan, piyasada tahsilat ve nitelikli eleman
s›k›nt›s› çektiklerini dile getirerek, “Türk Liras›’n›n
de¤erli olmas› üretim ve rekabet gücümüzü
etkiliyor. Çin mallar› kaliteli de¤il ama insanlar
ucuz diye al›yorlar. ‹thal mallarla rekabet
edebilmemiz için üreticiye de¤er verilmesi ve
desteklenmesi gerekir. Desteklemek demek
sadece para vermek de¤il. ‹dari, teknolojik ve
dan›flmanl›k olarak da desteklemek demek”
sözlerine ekledi.

Amiral Mühendislik
ihracata yo¤unlaflacak
NKARA(DÜNYA)- Tafl›ma, götürme ve
kald›rma makineleri, beton santralleri ve
ar›tma tesisleri üreten Amiral Mühendislik
2006 y›l›nda ihracata yönelecek.
2005 y›l›nda yüzde 100’e yak›n bir büyüme
kaydettiklerini belirten Amiral Mühendislik Makine ve ‹nflaat Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti Genel
Müdürü ‹hsan Tanr›verdi, “Ekonominin ve inflaat
sektörünün canl› olmas› bize olumlu yans›d›. ‹nflaat sektörü bizim sektör için lokomotiftir.
2006’da ihracata a¤›rl›k verece¤iz. ‹hracatla birlikte büyümemiz h›z kazanacak” dedi.
Tanr›verdi, 2005 y›l›nda 41 projeye imza att›klar›n› belirterek, “2003 y›l›nda 13 projeyle imalata bafllad›k. 2005’i 41 proje ile kapatt›k. Bu sene
içinde 600m2 kapal› alanda imalata devam
ederek ihracata a¤›rl›k verece¤iz. 2006 bizim
için ihracat y›l› olacak” diye konufltu.

A

Türkiye de çelik konstrüksiyon kullan›m›n›n
betonarmenin gerisinde kald›¤›n› söyleyen Tanr›verdi, “AB uyum sürecinde çelik konstrüksiyon
ifllerinde ve kullan›m›nda art›fl ve canlanma olacak. Biz bunu AB istiyor diye yapmamal›y›z.
Deprem kufla¤›nda oldu¤umuz için çelik konstrüksiyon yap›lara yönelmeliyiz” diye konufltu.
Bu senenin sonlar›na do¤ru ISO ve CE belgelerini alacaklar›n› belirten Tanr›verdi, “AB uyum
süreciyle aratacak çelik konstrüksiyon ifllerine
cevap verebilmek amac›yla Utkan ‹nflaat
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti’ni sat›n
ald›k. ‹nflat, çelik konstrüksiyon ve proje ifllerimizi Utkan Mühendislik ad› alt›nda
yapaca¤›z. Mekanik ve makine ifllerini ise
Amiral Mühendislik ad› alt›nda yürüterek ifl
bölümü yapt›k.” fleklinde konufltu.
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“Enerji ve istihdamda somut ad›m bekliyoruz”
ledi:
rakipler ülkelerin ortalama 2 kat›na
yetlerinin dünya standartlar›na çekilmesini ve yüzde 18 olan KDV
ulaflmaktad›r.
Hisarc›kl›o¤lu, "Türk sanayicisi,
oran›n›n tüm sektörde yüzde 8'e
elektri¤e, Japonya'dan sonra dünTalebimiz, istihdam ve enerji
düflürülmesini” talep ettiklerini hayadaki en yüksek fiyat› ödemekmaliyetlerinde dünyadaki rakipt›rlatt›.
tedir. Türkiye'de asgari ücretin
lerimizin seviyesine gelmektir" diye
Hisarc›kl›o¤lu, “Hükümet, KDV
konufltu.
üzerindeki kamu yükü yüzde 70 ile
konusunda önemli
bir ad›m atm›flt›r. • Ato'dan “teknolojide çekik göz istilas›” raporu
KDV indirimi, hem
kay›td›fl›l›¤›n, hem
haks›z rekabetin,
hem de baz› haks›z
kazançlar›n önlenTürkiye, 2005 y›l›nda sadece 4.1 milyar
TO'nun raporuna göre, dünya
mesini sa¤layacakticaretinde gittikçe önemli bir paya dolar tutar›nda yüksek teknoloji ürünü
t›r” dedi.
sahip olan ve ülkelerin rekabet satabildi. Bunun yüzde 77'sine denk gelen
5 milyon iflsizi bulunan ve iflgücü pi- gücünü art›ran "yüksek teknoloji ürünü 3.1 milyar dolar›n› radyo, televizyon,
yasas›na her y›l ihracat›"nda Türkiye varl›k gösteremiyor. Ar- haberleflme teçhizat› ve cihazlar› oluflturdu.
700 bin yeni genç Ge yat›r›mlar›na kaynak ay›rmayan
Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU
Türkiye, 2004 sonunda 4 milyar 10 milyon
kat›lan Türkiye'nin Türkiye, her geçen y›l yüksek teknoloji
ürkiye Oralar ve Borsalar Birlidolar tutar›nda yüksek teknoloji ürünü
tek bir giriflimcisini ürünleri ithalat›n› art›r›yor.
¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hibile kaybetme lükTürkiye'nin 1996 y›l›nda 5.1 milyar dolar satm›flt›. 2005 y›l›nda da ayn› miktarda
sarc›kl›o¤lu, tekstil-haz›rgiyim
sü olmad›¤›n› vur- olan yüksek teknoloji ürünü ithalat›, 2005 yüksek teknoloji ürünü ihraç eden
sektörüne yönelik KDV indiriminin
gulayan Hisarc›kl›- y›l›nda 3.4 milyar dolara yükseldi. 2005 Türkiye'nin toplam ihracat›n artmas›yla
"son derece gerekli bir ilk önlem"
o¤lu flunlar› söy- y›l›nda 4.1 milyar dolarl›k yüksek teknoloji ihracat içindeki yüksek teknoloji oran›n›n
oldu¤unu belirterek, "Enerji ve istihürünü ihracat›na karfl›l›k 13.4 milyar dolarl›k 2004 y›l›na göre geriledi¤i belirlendi.
ithalat gerçeklefltiren Türkiye'nin bu
ATO'nun belirlemelerine göre, yüksek
alandaki d›fl ticaret aç›¤› 9.3 milyar dolara teknoloji ürünleri ihracat› sanayi ürünleri
ulaflt›. Türkiye'nin 43.1 milyar dolar› bulan ihracat›n›n sadece yüzde 6's›n› oluflturdu.
iraat, Halk ve Vak›flar Bankas› Küçük ve Karaman ile KOSGEB Baflkan› Erkan Gürkan
d›fl ticaret aç›¤›n›n beflte birinden
2004 y›l›nda bu oran yüzde 6.7 düzeyinde
Orta Ölçekli ‹flletmelere 300 milyon YTL'ye imzalad›.
fazlas›n›n, yüksek teknoloji ürünü
gerçekleflmiflti.
kadar kredi deste¤i sa¤layacak.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nda düzenlenen
ticaretinden kaynakland›¤› belirlendi.
2005 y›l›nda teknoloji s›n›flamas› itibariyle
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve imza törenine Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Cofl2005 y›l›nda, yüksek teknoloji ürünleri
Destekleme ‹daresi'yle (KOSGEB) üç kamu kun da kat›ld›. Coflkun yapt›¤› konuflmada söz
sanayi
ithalat›n›n yüzde 14.3'ünün yüksek
ithalat›nda birinci s›rada yer alan Çin'i 1.7
bankas› aras›nda krediye iliflkin olarak bir proto- konusu üç bankan›n 10 binden fazla KOB‹'ye
teknoloji,
yüzde 45.9'unun orta yüksek
milyar dolarla Almanya izledi. ABD 1.3
kol imzaland›.
921 milyon YTL kredi kulland›rd›¤›n› hat›rlatt›.
milyar dolarla üçüncü s›rada yer ald›. En teknoloji, yüzde 26.9'unun orta düflük,
Protokolü Ziraat Bankas› Genel Müdürü Can
Coflkun söz konusu bankalar›n ilk aflamada
çok yüksek teknoloji ürünü ithal edilen di¤er yüzde 12.8'inin ise düflük teknoloji ürünü
Ak›n Ça¤lar, Halk Bankas› Genel Müdürü Hüse- KOB‹'lere 250-300 milyon YTL aras›nda kredi
ülkeler ise Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, oldu¤u belirlendi.
yin Ayd›n, Vak›flar Bankas› Genel Müdürü Bilal kulland›racaklar›n› bildirdi.
Japonya, Güney Kore, Macaristan ve
Düflük teknoloji ürünleri d›fl›ndaki
‹sviçre oldu.
ürünlerde d›fl ticaret aç›¤›n›n artarak devam
etti¤i belirtilen raporda, 2005 y›l›nda
Türkiye düflük teknoloji üretiyor
Türkiye'nin ihracat›nda 2005 y›l›nda da "yüksek teknolojide" 9 milyar 329 milyon
eknolojinin h›zl› geliflimi, yaflam seviyemizin yükselmesi,
giyim eflyas›, tekstil gibi "düflük teknoloji dolar, "orta yüksek teknolojide" 23 milyar
ar-ge çal›flmalar›n›n günden güne önem kazanarak
ürünleri" a¤›rl›kl› oldu. Toplam ihracat›n 543 milyon dolar, "orta düflük teknolojide" 6
ço¤almas› yeni meslekler ve kurumlar›n oluflmas›na
yüzde 36.2'si düflük teknoloji ürünlerinden milyar 835 milyon dolar d›fl ticaret aç›¤›
neden olmaktad›r. Fakat bunun yan› s›ra insan iliflkilerimizi
verildi¤i tespit edildi.
olufltu.
zay›flatmakta ve her geçen gün birbirimize yabanc›laflmaya
bafllamaktay›z.
damda somut ad›m at›lmas›n› bekliyoruz" dedi.
Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, KDV indiriminden memnun olduklar›n›, ancak sektörün sorunlar›yla ilgili olarak yap›lan zirvenin amac›na ulaflabilmesi için önlemlerin devam›n› beklediklerini ve
hükümetin konuya duyarl› davranaca¤›na inand›klar›n› bildirdi.
40 milyar dolarla Türkiye'nin
GSMH'sinin yüzde 12'sini, 21 milyar dolarla ihracat›n›n yüzde
30'unu karfl›layan, son 10 y›lda 67
milyar dolarl›k net döviz girdisi sa¤layan tekstil ve haz›r giyim sektörlerinin, Türk paras›nda son dört y›ld›r devam eden de¤erlenme ve girdi maliyetlerinin rakip ülkelerin çok
üzerinde olmas› nedeniyle ciddi s›k›nt› içerisinde oldu¤unu ifade
eden Hisar›kl›o¤lu, 28 fiubat'ta yap›lan zirvede, hükümetten “reel
sektörün rekabet gücünü azaltan
(istihdam ve enerji gibi) girdi mali-
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“Yüksek teknoloji üretimi yok”

A

Kamu bankalar›ndan kredi

Z

‹fiLETMELERDE GÜVEN

T

F e tt ah Gü v e n t ü r k

KOB‹DER Yön.Krl. Bflk.

Güven kelimesi insanl›k tarihinin bafllang›c›ndan bu yana
kiflisel, toplumsal ve kurumsal iliflkilerin vazgeçilmez unsurlar›
aras›nda yer al›r. Güven duygusunun bulunmad›¤› ifl
iliflkilerinin devaml›l›k göstermedi¤i, sürdürülemez oldu¤u son
derece önemlidir.Güven duygusu k›saca, kuflku duymadan
inanma, ba¤lanma, itimat olarak ifade edilmektedir. Bir baflka
deyifle göre de çevremizdeki insanlar›n motivasyonunun en
yüksek noktas›d›r. ‹nsan›n yarad›l›fl›nda var olan “kötüyü ve
çirkini” azalt›r veya yok eder.

GÜVEN duygusunun karmafl›kl›¤›, tan›mlamak istedi¤imiz
andan itibaren kendini gösterir. Kelimelere dökülmesi zor, gözle görülmez soyut bir
kavramd›r. Fakat bu duygunun yoklu¤u veya varl›¤› çal›flma hayat›n›n her an›nda kendini
hissettirir. ‹flletme içinde güven ço¤u kiflinin sand›¤›ndan çok daha önemlidir. Güven iflletme
verimlili¤inde kilit sözcüklerden biridir. Sahip oldu¤unuz iflletmenize, en çok ihtiyaç
duydu¤unuz anda di¤er iflletmelerin ve kamu kurulufllar›n›n hatta çal›flanlar›n›z›n güven
duyup duymayaca¤› geçmifl y›llar içinde iflletmenizin ve sizin gelifltirmifl oldu¤unuz ciro
rakamlar›ndan daha çok güven duygusuna ba¤l›d›r.
Çal›flanlar aç›s›ndan ‹flletmenin ve yöneticilerin güvenirlili¤inin en önemli göstergesi,
yöneticilerini her zaman arkalar›nda de¤il, yanlar›nda hissetmelerine ba¤l›d›r. ‹flletme
sahipleri ve yöneticiler öncelikler kendilerini, çal›flanlar›n›n yay›nda olduklar›n›
hissettirmelidirler. Güvenirlili¤in artt›r›lmas›nda, yöneticiler taraf›ndan verilmek istenen
mesaj›n do¤ru ve net flekilde iletilmesi son derece önemlidir. Vermek istedi¤iniz mesaj
davran›fllar›n›zla desteklenmedi¤i sürece, yaln›zca çok az bir k›sm› karfl› tarafca alg›lan›r.
Güven ortam›n›n varoldu¤u iflletmelerde VER‹ML‹L‹K ve KAL‹TE art›fl›n›n sa¤lanmas›
daha kolaylaflacakt›r.
En baflta, tüm yöneticilerin iflletmelerinde çal›flanlara güven, aç›kl›k ve dürüstlük ilkeleri
çerçevesinde davranmalar›; daha iyi ve mükemmel sonuçlara çal›flanlarla birlikte ulaflma
konusunda kararl› olmalar› gereklidir. Aç›k iletiflim ve güven organizasyonda çok büyük
önem tafl›maktad›r. ‹kinci olarak, organizasyon kültürü içerisinde “sinerjik yönetim” kavram›
ön s›ralarda yer almal›d›r. Birlikte güven içinde çal›flman›n daha büyük bir sinerji
sa¤layaca¤› tüm çal›flanlara iyice anlat›lmal›d›r. Özetle, ekip çal›flmas› ve güven daha
genel anlamda “sinerjik yönetim” kültürünün bir parças› olmal›d›r.
Sanayi üretim birimlerinin tümüdür. Üretim istihdam ve iflsizli¤in anahtarlar›d›r. Üretime
dayanan ihracat hedefe ulaflabilir.Ancak sanayi yat›r›m›, yat›r›m finansman›, finansman
giriflimcili¤i, giriflimcilik ise önemli ölçüde güven gerektirir. Günümüzde münferit yat›r›m
devri kapanm›fl, birleflmeler devri bafllam›flt›r. Birleflmeler ise zincirin halkas› gibi sa¤lam
GÜVEN ortam› gerektirir. Güvende bugünden yar›na yarat›lm›yor. Güven artt›r›c›
davran›fllar flartt›r.

Aygün: Neremiz büyüdü anlam›yorum
A

TO Baflkan› Sinan Aygün, TÜ‹K'in aç›klad›¤› büyüme rakamlar›na at›fta bulunarak
“Anlam›yorum ben bu büyümeyi. Neremiz büyüdü anlam›yorum. ‹flçi temsilcilerine
sordum kesin büyümemifller, 5.5 milyon emekli
kesin büyümedi, esnaf kepenk kapat›yor onlar
da kesin büyümedi" de¤erlendirmesini yapt›.
Aygün, büyüme rakamlar›na bak›ld›¤›nda
2002'deki gelirin yüzde 100 artmas› gerekti¤ini
vurgulayarak, "Ticaret aç›¤› 45 milyar dolar, cari
aç›kla m› büyüdük, faizle mi büyüdük? Çiftçi
yollara dökülüyor. ‹flçinin memurun hali ortada.
Neremiz büyüdü?" dedi.
Kay›td›fl›l›k sorunuyla ilgili olarak Aygün, bin
500 iflletmeye ancak 1 denetim görevlisinin
düfltü¤üne iflaret ederek, "Mümkün de¤il bizi
yakalayamazs›n›z. Müfettifl say›s› çok az" dedi.

Aygün, teftifllerin daha da artt›r›lmas› gerekti¤ini
vurgulayarak, "‹flletmeler yan›mdakiyle eflit koflullarda rekabet edebilmesi için yüzde 30-40
kaçak iflçi çal›flt›rd›¤›na" dikkat çekti.

Ankara'da zenciler var
Kaçak iflçi sorunuyla ilgili olarak Aygün, "Ben
görüyorum Ankara'da zenciler dolafl›yor. 4'üncü
dünya vatandafl›n›n ne ifli var burada? Cebinde
ne vizesi ne de pasaportu var" dedi. Aygün,
farkl› ülkelerden gelen göçmenlerin say›lar›n›n
artt›¤›na da dikkat çekti ve bütün bu kiflilerin
kaçak olarak çal›flt›¤›n› vurgulad›.
Kay›td›fl›yla ilgili as›l sorunun yüksek SSK
vergileri oldu¤unu ileri süren Aygün, "Çin'de
vergi al›nm›yor. Bizde bu oranlar çok yüksek.
Tabii ki bizim mal›m›z daha pahal› olur. Bu
daram kay›td›fl›na itilmenin sebebidir" dedi.

Aç›lan flirket oran› art›yor
• 2 0 06 y› l ›n › n i l k 3 ay› n da g eç e n y› l ›n i lk 3 ay› n a gö r e aç › lan fli r ke t say› s ›n da y üz de
17,73’lük, yine ayn› dönemde kapanan flirket say›s›nda yüzde 8,19’luk bir art›fl oldu.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin Ticaret Sicili verilerine göre, bu y›l›n ilk 3 ay›nda aç›lan
flirket say›s›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 17,73 art›fl olurken, kapanan flirket
say›s›nda da yüzde 8,19 art›fl oldu.
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2005 (3Ay)
2006 (3Ay)
De¤iflim
Aç›lan fiirket Say›s›
25.011
29.446
% 17,73
Kapanan flirket Say›s›
8.257
8.933
% 8,19
Ayn› verilerden, 2006 y›l› Mart ay›nda, 2005 y›l› Mart ay›na göre aç›lan flirket say›s›nda yüzde
27,48’lik, kapanan flirketlerde de yüzde 36,02’lik bir art›fl oldu¤u görülüyor.
2005 (Mart)
2006 (Mart)
De¤iflim
Aç›lan fiirket Say›s›
9.003
11.477
% 27,48
Kapanan flirket Say›s›
1.974
2.685
% 36,02
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Bir kiflinin istihdam
bedeli 125 bin YTL
azine Müsteflar› ‹brahim Halil Çanakç›, Türkiye'de bir kifliye istihdam sa¤lamak için yap›lmas›
gerekli yat›r›m miktar›n›n yaklafl›k 125 bin YTL civar›nda
oldu¤unu aç›klad›.
Çanakç›, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Koopratifleri Birlikleri Merkez
Birli¤i'nin (TESKOMB) yay›n
organ› TESKOMB Dergisi'nin
sorular›n› yan›tlad›.
Çanakç›, tar›m sektöründe
bir kiflilik istihdam için 58 bin
YTL, enerji yat›r›mlar› için ise 928 bin
YTL'ye gereksinim duyuldu¤unu belirtirken, "Ülkemizin yat›r›m profili dikkate
al›nd›¤›nda, ilave bir istihdam için gerekli
yat›r›m miktar›n›n a¤›rl›kl› ortalamas›
yaklafl›k 125 bin YTL civar›ndad›r" dedi.
‹stihdam bafl›na yat›r›m maliyetinin hesaplanmas›nda, ülkedeki istihdam›n yüzde 60'›n› gerçeklefltiren küçük ve orta ölçekli iflletmelerin de¤erlerine de bakmak
gerekti¤ini belirten
Çanakç›, "KOB‹ yat›r›m projelerinin ortalama yat›r›m tutar› 235 bin YTL, ilave
bir istihdam için gerekli yat›r›m miktar›
ise 54 bin YTL'dir. Bu çerçevede tüm yat›r›m projeleri birlikte ele al›nd›¤›nda ilave
bir istihdam için gerekli yat›r›m miktar› 84
bin YTL olmaktad›r" dedi.

H

"5 YILDA 2 B‹N 961 KOB‹
YATIRIMI TEfiV‹K
BELGES‹NE BA⁄LANDI"
Çanakç› 2000 y›l›ndan itibaren toplam
2 bin 961 KOB‹ yat›r›m›n›n teflvik belgesine ba¤land›¤›n›, desteklenen yat›r›m
projelerinin ortalama yat›r›m tutar›n›n da
cari fiyatlarla 300 bin YTL'si kadar oldu¤unu söyledi.

Çanakç›, KOB‹ Teflvik Sistemi kapsam›nda 2000 y›l›ndan bugüne kadar cari fiyatlarla 162 milyon YTL'si
yat›r›m, 54 Milyon YTL'si
de iflletme kredisi olmak
üzere toplam 216 milyon
YTL tutar›nda kredi tahsis
edildi¤ini bildirdi.
Çanakç›, tahsis edilen yat›r›m kredilerinin sabit yat›r›m tutar›n›n ortalama yüzde 40'›na denk geldi¤ini belirtirken, KOB‹'lerin teflvik
belgeli yat›r›mlar› kapsam›nda öngörülen istihdam miktar›n›n ise
yaklafl›k 15 bin kifli düzeyinde bulundu¤unu ifade etti.

"ESNAF VE SANATKAR
DEVLET YARDIMLARINDAN
YARARLANAMIYOR"
KOB‹'lere uygulanan devlet yard›mlar›ndan esnaf ve sanatkarlar›n istenilen
ölçüde yararlanamad›¤›n› vurgulayan
Çanakç›, "Bunun bir nedeni; KOB‹ destek sisteminde yer alan yat›r›m indirimi
ve vergi, resim harç istisnas› gibi teflvik
unsurlar›n›n vergi kanunlar› ile do¤rudan
uygulan›r hale getirilmesidir" dedi.
Bu de¤ifliklik sonras›nda KOB‹'lerin
yat›r›m teflvik belgesi talebinin de düfltü¤ünü kaydeden Çanakç›, bunun küçük
ölçekli iflletmelerle esnaf ve sanatkarlar›n teflvik belgesine ba¤l› olarak düflük
faizli, uzun vadeli kredi kullan›m›na iliflkin
taleplerine de yans›d›¤›n› anlatt›.
Çanakç›, ayr›ca kredi tahsisi s›ras›nda
bankac›l›k sistemi gere¤i talep edilen
teminat ve kefaletlerin de esnaf ve
sanatkarlar›n KOB‹ Teflvik Belgesine
ba¤l› kredi kullan›m›n› olumsuz etkileyen
bir di¤er önemli sorun oldu¤unu aç›klad›.

Çin, Türkiye'ye en fazla mal
satan üçüncü ülke oldu
ürkiye'nin ABD ve Avrupa Birli¤i
gibi pazarlarda karfl› karfl›ya gelerek pazar pay› kaybetti¤i Çin,
‹talya, ABD, ‹sviçre ve Fransa gibi geleneksel olarak Türkiye'nin yüksek d›fl
ticaret hacmi gerçeklefltirdi¤i ülkeleri
geride b›rakarak Rusya ve Almanya'dan sonra en fazla ithalat yapt›¤›
üçüncü ülke konumuna geldi.
Türkiye ‹statistik Kurumu'nun (TÜ‹K)
verilerine göre bu y›l›n ilk iki ayl›k döneminde 1 milyar 283 milyon dolarl›k
mal ald›. Türkiye'nin genel ithalat art›fl›n›n yüzde 14 oldu¤u bu dönemde
Çin'den yap›lan ithalatta yüzde 71.1'lik
büyüme kaydedildi. Geçen y›l›n ilk iki
ay›nda Türkiye Çin'den 750 milyon dolarl›k ithalat yapm›flt›. Türkiye'nin bu y›l
Çin'e yapt›¤› ihracat ise 71 milyon do-
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larda kald›. Dolay›s›yla geçen y›l›n ilk
iki ay›nda 692 milyon dolar olan Çin'e
karfl› verilen ticaret aç›¤› bu y›l yüzde
75 artarak 1 milyar 211 milyon dolara
kadar yükseldi.
2004 y›l›n›n ayn› döneminde ithalatta
birinci s›rada 1 milyar 754 milyon dolarla Almanya, ikinci s›rada ise 1 milyar
701 milyon dolarla Rusya yer al›yordu.
Bu ülkeleri 967 milyon dolarl›k ithalatla
‹talya, 783 milyon dolarla ABD ve 769
milyon dolarla ‹sviçre, 768 milyon dolarla Fransa izliyordu. Çin ise 750 milyon dolarl›k ithalatla bu ülkelerin arkas›ndan geliyordu.
Çin bu y›l›n ilk iki ay›nda bu ül kelerin
tümünü geride b›rakarak Türkiye'ye en
fazla mal satan üçüncü ülke konumuna
geldi.
Türkiye Rusya'dan
sonra en fazla d›fl ticaret aç›¤›n› da Çin'e
karfl› verdi. Çin'den
yap›lan
ithalat›n
geçen y›l yüzde 4.8
olan Türkiye'nin toplam ithalat› içerisindeki pay› bu y›l yüzde 7.2'ye ç›kt›. Türkiye'nin verdi¤i her
100 dolarl›k d›fl
ticaret aç›¤›ndan
17.4 dolar› da Çin'le
yap›lan ticaretten
kaynakland›.

için yap›lan de¤erlendirmeler burada da geçerlili¤ini sürdürmektedir.
Di¤er bir yat›r›m teflvik
arac› da h›zland›r›lm›fl
amortisman uygulamas›na izin verilmesi yoluyla
sa¤lanan teflviktir. H›zland›r›lm›fl amortisman
yat›r›m maliyeti üzerinden de¤il, vergi sonras›
geliri art›rmak suretiyle
yat›r›m›n kârl›l›¤›n› art›rProf. Dr.
e-mail:
maktad›r. Bu yoldan ifltamerm@baskent.edu.tr
Baflkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
letmeye yat›r›m maliyetinin bir k›sm›n› veya taelir ve kurumlar vergilerinin düflürülmemam›n›
nispeten
k›sa
bir zamanda geri alma
si, buna karfl›l›k yat›r›m indirimi teflvikiimkan›
verilmektedir.
Dolay›s›yla
h›zland›r›lm›fl
nin kald›r›lmas›yla gündeme gelen bu
amortismanlar iflletme için bir nevi vergi kateflvik alternatiflerinin KOB‹’lere iliflkin sonuçzanc› yaratmaktad›r. Zira amortismanlar bir
lar› bu yaz›m›z›n konusunu oluflturmaktad›r.
maliyet unsuru olarak kabul edildi¤inden vergi
Yat›r›m teflviki daha ziyade sabit yat›r›m mallamatrah›na konu olan vergiden önceki kâr bu
r› üzerinden gerçeklefltirilen vergi avantajlar›n›
yoldan düflürülebilmektedir. Böylece iflletme
olufltururken, istihdam teflviki istihdam maliyedaha az vergi ödemektedir. Bu yoldan sa¤lati de denilen ücretler üzerinden al›nan vergiler
nan vergi tasarrufu (vergi kazanc›) amortisüzerinden hesaplanan kesintilerin düflürülmesi
manlar›n h›zland›r›lmas› ne kadar fazla olursa
ile sa¤lanan vergi avantajlar›n› ifade etmekteo kadar çok olmaktad›r. Bunun yolu ise bafldir.
lang›ç dönemlerinde amortisman süresinin k›Vergileme yat›r›m mallar›n›n ya fiyat›n› yüksalt›lmas›d›r. Görüldü¤ü gibi h›zland›r›lm›fl
selterek ya da iflletmenin vergi sonras› gelirini
amortisman yoluyla vergi ödemelerinin bir k›sazaltmak suretiyle yat›r›m kârl›¤›n› düflürür.
m› geciktirilmektedir. Bu da yat›r›m›n flimdiki
Buna göre yat›r›mlar› teflvik etmeyi hedef alan
de¤erini ve dolay›s›yla yat›r›m›n kârl›l›¤›n› arbir vergi politikas›, ya yat›r›m mallar›n›n fiyat›t›rmak suretiyle daha önce kârl› (rantabl) oln› düflürmeyi ya da yat›r›m›n sa¤layaca¤› vergi
mayan bir yat›r›m› bu yoldan kârl› duruma dösonras› geliri art›r›c› bir nitelik tafl›mal›d›r. Yanüfltürmekte, yat›r›m›n yap›lmas›n› teflvik ett›r›m indirimi, yat›r›m kredisi ve vas›tal› vergimektedir.
lerden muafl›klar yat›r›m mallar›n›n fiyat›n› ve
H›zland›r›lm›fl amortisman vergi kazanc› yadolay›s›yla yat›r›m maliyetini düflürerek yat›n›nda ikinci bir etkisi de bu yoldan iflletmenin
r›mlar› teflvik niteli¤i tafl›rlar. Buna karfl›l›k h›zotofinasman gücünün art›r›lmas›d›r. Bu sonuç,
land›r›lm›fl amortismanlar ile vas›tas›z vergileramortismanlar›n nakit ç›k›fl› gerektirmeyen bir
den muafl›klar da iflletmenin vergi sonras› gelimaliyet unsurudur olmas› özelli¤inden kaynakrini art›rmak suretiyle yat›r›mlar›n teflviki yölanmaktad›r. Bilindi¤i üzere iflletmenin finansnünde etkili olur. Her iki grupta yer alan teflman planlamas›nda amortismanlar bir finansvikler de sonuçla yat›r›m›n kârl›¤›n› yükseltman kayna¤› olarak kabul edilir ve vergi sonmektedir. Fakat farkl› teflvikler farkl› sonuçlar
ras› iflletmede kalan kâr (da¤›t›lmayan kâr), ihdo¤urabilmektedir. Yat›r›m indiriminde yat›r›m
tiyatlar ve karfl›l›klarla birlikte iflletmenin toptutar› belli bir oranda gelir vergisi ve kurumlar
lam otofinansman gücünü oluflturur.
vergisi matrah›ndan düflülmektedir. Yat›r›m inBu yoldan sa¤lanan teflvikler de aynen yat›dirimi böylece yat›r›m›n maliyetini afla¤› do¤ru
r›m
indiriminde oldu¤u gibi sermaye yo¤un ve
çekmek suretiyle yat›r›m› daha kârl› k›lmaktayüksek
seviyedeki yat›r›mlar›n teflvikinde etkili
d›r. Kârl›l›¤a etkisi, yat›r›m›n vergi sonras› geliolur. Dolay›s›yla genellikle emek yo¤un ve nisrini art›rmak suretiyle de¤il, yat›r›m›n maliyetipeten düflük seviyedeki yat›r›mlar›n geçerli olni düflürmek suretiyle ortaya ç›kmaktad›r. Yat›du¤u KOB‹’lerde bu teflvikin etkisi azal›r. Bu
r›m indiriminin yat›r›m›n kârl›l›¤›n› art›rmak
süreç yat›r›m›n emek yo¤unlu¤u art›kça ve yasuretiyle sa¤lad›¤› bu etki yan›nda, ikinci bir
t›r›m seviyesi düfltükçe daha çok geçerlilik kaetki olarak, iflletmenin likiditesini de art›r›r. Bu
zan›r. Dolay›s›yla baflta çok küçük iflletmeler
suretle iflletmenin otofinansman gücü artar.
olmak üzere h›zland›r›lm›fl amortismanlar›n
Yat›r›m indirimi teflvikinin uygulanmas›nda
yat›r›mlar› teflvik etkisi genellikle KOB‹’lerde
genel olarak bir iflletmenin bu teflvikten yararbüyük iflletmelere göre daha az olmaktad›r.
lanabilmesi için yat›r›m tutar›na bir alt s›n›r
Hükümetin son uygulamas› olan vergi muafikonulmaktad›r. Bu s›n›r›n alt›nda kalan yat›yetleri sa¤lamak suretiyle yat›r›mlar›n teflvikine
r›mlar teflvikten yararland›r›lmamaktad›r. Bu
gelince. ‹flletmelerin belirli vergilerden muaf
nedenle yat›r›m indirimi teflviki daha ziyade
tutulmas› çok etkili bir yat›r›m teflviki olarak
sermaye yo¤un olan ve nispeten yüksek sevikabul edilir. Burada da, h›zland›r›lm›fl amortisyelerde yat›r›mlara giriflen büyük iflletmelere
manlarda oldu¤u gibi, yat›r›m maliyetini düflürdaha cazip gelmektedir. Bu teflvikin etkisi iflletmek suretiyle de¤il vergi sonras› kâr› art›rmak
menin emek yo¤unlu¤u art›kça ve/veya iflletsuretiyle bir teflvik getirilmektedir. Genellikle
me ölçe¤i düfltükçe azalmaktad›r. Dolay›s›yla
iflletmeler için en a¤›r vergi yüklerini oluflturan
yat›r›m indirimi teflviki baflta çok küçük (mikro)
gelir ve kurumlar vergisinde muafiyet sa¤laiflletmeler olmak üzere KOB‹’ler aç›s›ndan damak suretiyle bu teflvik türünün uygulanmas›ha az avantajl› olmaktad›r. Ayr›ca bu teflvikten
na gidilmektedir. Bunun yan›nda söz konusu
genellikle sadece bilanço usulüne göre defter
olabilecek di¤er vergi çeflitleri gümrük vergisi,
tutan iflletmeler yararland›r›ld›¤›ndan bu flart›
emlak vergisi, harçlar ve çeflitli resimler günyerine getirmeyen çok küçük iflletmeler ve küdeme gelebilir. Muafiyet verginin tamam›n›
çük iflletmeler teflvik kapsam› d›fl›nda kalmakkapsayabilece¤i gibi, sadece bir k›sm›n› kapsatad›r. Di¤er yandan yat›r›m indirimi teflviki seryacak flekilde de düzenlenebilir.
maye yo¤un yat›r›mlar› daha kârl› duruma geVergi muafiyeti yoluyla iflletmenin sa¤lad›¤›
çirdi¤i için yat›r›m›n istihdam yaratma gücünü
yarar genellikle yat›r›m›n emek veya sermaye
olumsuz etkilemektedir. Bu flans günümüz
yo¤unlu¤undan ve yat›r›m büyüklü¤ünden etTürkiye’si gibi istihdam (iflsizlik) sorununun
kilenmeyecektir. Bu nedenle bir yat›r›m teflvik
önem kazand›¤› ülkeler aç›s›ndan büyük önem
arac› olarak vergi muafiyeti, özellikle gelir ve
tafl›maktad›r. Zira bu teflvik sonucunda makikurumlar vergisi muafiyeti KOB‹’ler için de olne, arazi, bina gibi sabit sermaye yat›r›mlar›
dukça etkili bir teflvik arac› olma niteli¤i tafl›teflvik edilirken, iflgücü istihdam› teflvik edilmemaktad›r. Bu sonuç orta ölçekli iflletme, küçük
mektedir.
iflletme veya çok küçük iflletme olsun, tüm
Vergi borcu üzerinden bir indirime gidilmek
KOB‹’ler için geçerlidir.
suretiyle yap›lan yat›r›m kredisi de aynen yat›-

AKADEM‹K GÖRÜfi

Yat›r›m teflviki mi?
‹stihdam teflviki
mi?

M. Tamer MÜFTÜO⁄LU

G

r›m indiriminde oldu¤u gibi, yat›r›m maliyetini
düflürmek suretiyle yat›r›m›n kârl›l›¤›n› art›ran
bir vergi teflvikidir. Yukar›da yat›r›m indirimi

(Baflkent Üniversitesi;
e-mail:tamerm@baskent.edu.tr)
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QST‹M; Ostim Tahkim’le desteklenecek
• Ostim GARANT‹ MARKASI olarak kullanaca¤› QOST‹M p rojes ini ‘Ostim Tahkim’le
tamamlayacak. Ostim Tahkim’i sadece Qstim güvence markal› ürünlerle ilgili sorunlara de¤il,
Ostim Tahkim’i, oluflacak sorunlarda çözüm olarak gösteren tüm sözleflmelerle ilgilenecek.
ST‹M Türkiye’nin ilk özel
GARANT‹ MARKASI’d›r.
Bilindi¤i üzere Garanti Markas› marka sahibinin kontrolü alt›nda birçok iflletme taraf›ndan kullan›lan ve o iflletmelerin ortak
özelliklerini, üretim usullerini, co¤rafi menflelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan markad›r.
QST‹M, Ostim’de yer alan firmalar
içerisinde en üst s›n›fta yer alan
yada yer almak isteyen firmalar›n
hedefleyebilece¤i bir markad›r.
QST‹M sadece üzerinde bulundu¤u ürünlerin kalitesini de¤il ayn› zamanda bu ürünleri üreten firmalar›n
mali sistemlerinin, biliflim altyap›lar›n›n, ar-ge altyap›lar›n›n, pazarlama-tan›t›m, kalite sitemlerinin, AB
için de son derece hassas olan
çevre yönetimlerinin de istenilen
kriterlere uygun oldu¤unu gösteren
bir marka olacakt›r.

gerçeklefltiren bir organize
sanayi olmufltur. Umut ediyoruz ki, bu projemiz de
gerek Türkiye’de gerek
dünyada bir örnek olacakt›r

Q

NEDEN QST‹M ?
QST‹M bölgesel bir ihtiyaçtan ortaya ç›km›flt›r. Binlerce firmadan
oluflan Ostim içerisinde baz› firmalar daha özel ve daha farkl› olduklar›n› iddia etmektedirler. Bununla birlikte bu firmalar›n bu farkl›l›klar›n›
ortaya koyacaklar› bir belirtece ihtiyaçlar› bulunmaktayd›. Bu noktadan hareketle QST‹M markas› ortaya ç›km›flt›r. Daha kaliteli ürün üreten, vergisini ödeyen, yerli ve ya-

OST‹M TAHK‹M:

banc› fuarlarda ürünlerini tan›tan, teknoloji gelifltiren ve üreten, günümüzün biliflim imkanlar›ndan azami derecede faydalanan, ürünleri ile ilgili kalite
standartlar›n› yakalam›fl olan firmalar kendilerini tek bir logo ile
art›k anlatabileceklerdir.

markas› veren otorite taraf›ndan
onaylanm›fl kurulufllar olacakt›r.
Firma da¤a önceden belirlenen
ve onaylan kurulufllara baflvurup
ilgili de¤erlendirmeleri talep edecektir.

QST‹M NELER
SA⁄LAYACAK:

QST‹M ‹fiLEY‹fi‹:
QST‹M, basit anlamda bir kefalettir. Üretilen ürüne ve üreticisine verilen bir kefalet. Tabii olarak kefaleti verecek olan kurumun baz› koflullar öne sürmesi
do¤ald›r. Bir firman›n bu garanti
markas›n› alabilmesi için hem
kendisinin hem ürününün gerekli flartlara sahip oldu¤unu ispatlamas› gerekmektedir.
Firma, ar-ge, çevresel etki, ekonomik, hukuksal ve benzeri di¤er
kriterlere uygunlu¤unu raporlatacakt›r. Ayr›ca garanti markas› alacak ürün için, belirlenen, yerli ve
yabanc› kalite standartlar›na uy-

gunlu¤unu tespit ettirecektir. Tüm
bunlar raporland›¤›nda marka otoritesine baflvurulup, gerekli flartlar
sa¤land›¤›nda firma bu garantiyi
ürünlerinde kullanabilecektir.
Gerek firma gerek ürün için yap›lacak de¤erlendirmeler, güvence

QST‹M, bu markaya sahip firmalar için bir ay›raç, bu markaya
sahip olmayan firmalar için bir
hedef durumundad›r. Bilindi¤i
üzere tüm geliflmeler ihtiyaçtan
ve zorlama ile gerçekleflmektedir. En büyük motivasyon kayna¤› da hayatta kalma arzusudur.
Piramidin tepesinde yer alan firmalar yerlerini kuvvetlendirmek
için bu markaya sahip olacaklar, di¤er firmalar ise o seviyeye ç›kmak
için, hayatta kalmak için kendilerini
zorlayacaklard›r.
Bu sayede kazanan herkes olacakt›r. Kazanan OST‹M olacakt›r.
Ostim bugüne kadar hep ilkleri

Garanti markas› iflleyifli
içinde TAHK‹M yer alacakt›r. Özellikle Qstim güvence
markas›n› tafl›yan ürünlerle
ilgili olmak üzere var olabilecek tüm
sorunlar OST‹M TAHK‹M HEYET‹
taraf›ndan çözümlenecektir. Bunun
firmalara olan avantaj›, h›zl› ve
güvenilir bir çözüm bulma flans›d›r.
Hedeflenen süre baflvurudan en
geç 1 ay sonras›nda çözüme
ulafl›lmas›d›r. Takimin verdi¤i karar
sadece Yarg›tay taraf›ndan, flekli
bir hata varsa, bozulabilecek bir
karard›r.
Ostim Tahkim’i sadece Qstim
güvence markal› ürünlerle ilgili
sorunlara de¤il, Ostim Tahkimini
oluflacak sorunlarda çözüm olarak
gösteren, tüm sözleflmelerle ilgilenecektir.
OST‹M yönetimi QST‹M projesi
için gereken haz›rl›klar› yürütmekte
ve son aflamaya yaklaflmaktad›r.
2006 senesi içinde Qstim için baflvurular al›nacak ve baflar› ile süreci
tamamlayan firmalara QST‹M
güvence markas›n› kullanmalar›
için izin verilecektir.

Sanayici Ostim “yeflil bir gelecek” için bulufltu
• Ostim Organize Sanayi Bölgesi, “Çevreye duyarl› üretim” anlay›fl›n› düzenledi¤i etkinliklerle pekifltiriyor...
1 9 9 8 y › l › n d a n b u y a n a h e r y › l g e l e n e k s e l o l a r a k d ü z e n l e n e n A ¤ a ç fi e n l i ¤ i ’ n i n 8 . s i d ü z e n l e n d i .
nkara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma
Daire Baflkanl›¤› ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle gerçeklefltirelen 8. Ostim A¤aç Dikme fienli¤i’nde çevre çal›flmalar›na verilen önem ve bu çer-

A

çevede yürütülen çal›flmalar
bir kez daha vurguland›.
Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ve Yönetim
Kurulu üyeleri, KOSGEB Baflkan› Erkan Gürkan, Ankara
Büyükflehir Belediyesi Çevre
Koruma Daire Baflkan› Hatice
Akgül, Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf› Baflkan› ‹brahim Karakoç, ORS‹AD Yönetim
K u r u l u B a fl k a n › B i r o l
Duygu, OS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Nihat Güçlü, Ankara

Büyükflehir Belediyesi Çevre
Koruma Daire Baflkanl›¤›na
ba¤l› flef ve müdürler, Ostim
organizasyonuna ba¤l› kurulufllar›n yöneticileri ve Ostimli
sanayicilerin kat›l›m›yla düzenlenen A¤aç Dikme fienli¤i’nde “yeflil bir gelecek için”
fidanlar dikildi...
Törende konuflan Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n, Ostim’in üretim gücünü
sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, duyarl› sivil toplum kuruluflu yaklafl›m›yla daha da pekifltirdi¤ini belirtti.
Ayd›n, konuflmas›nda çevresiyle keyif veren bir sanayi
bölgesi olmay› hedeflediklerini vurgulayarak, “Rekabet gücü yüksek bir üretimle birlikte
çevreye duyarl›, standartlara
uyumlu, üretimi kadar görüntüsüyle de öne ç›kan bir organize sanayi bölgesi olmay›
hedefliyoruz.” dedi.
“Geri dönüflüm projesi” fidanlar›
Törende Ostimde faaliyet
gösteren ve Ostim Or-

ganize Sanayi Bölgesi Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen
“At›k Ka¤›tlar›n Geri Dönüflümü” projesine kat›lan ve 5 ayl›k bir çal›flma süresince 78
adet çam a¤ac›n›n kesilmesiin önleyen firmalara teflekkür
edilirken, dikilen fidanlara paletle isimleri verildi.

Ayr›ca törende, A¤aç Dikme
fienli¤i’ne katk› verenlere teflekkür plaketi verildi. Ostim
Organize Sanayi Bölgesi Çevre Temizlik ve Güvenlik Müdürü ‹dris Akyüz’e ise yürüttü¤ü
baflar›l› çevre çal›flmalar› için
Ostim Yönetim Kurulu taraf›ndan ödül verildi.
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AB TV RTÜK’ten yay›n lisans›n› ald›
• Tüm Türkiye’de ve Avrupa’da izlenme hedefiyle teknik yap›lanmas›n› planlayan AB TV çok k›sa bir süre sonra yay›n
hayat› na bafl layacak. AB TV klasi k telev izyon program y ap› mc› l›¤› n› n d›fl› na ç›karak y eni bir i lke i mz a atacak.
ilindi¤i gibi Dünya kamuoyu
Avrupa Birli¤inin çal›flmalar›n› büyük bir dikkatle takip etmektedir. Art›k ekonomik ve sosyal
geliflmeler nerede olursa olsun insanlar takip etmekte, iletiflim teknolojilerinin gelifliminin de bir etkisi
olarak yak›n ilgi duymaktad›rlar.
Özellikle Avrupa Birli¤i gibi özel
ihtisas alanlar›nda ki çal›flmalar genel hatlar› ile ilgili tüm medya kurulufllar› arac›l›¤› ile de¤iflik bafll›klar
alt›nda k›sa, k›sa aktar›lmaktad›r.
Ancak bu bilgilendirmenin yetersiz
oldu¤u hem Avrupa Birli¤ine üye
ülkelerin temsilcileri taraf›ndan
hem de ilgili kamuoylar› taraf›ndan
her f›rsat da dile getirilmifltir.
Özellikle bizim gibi Avrupa Birli¤ine üye olmak için baflvuran ülkelerin kamuoylar›nda AB çal›flmalar›
yeterince bilinmedi¤i için ciddi s›k›nt›lar›n yafland›¤› gözlenmifltir.
Bu konuda çözüm olarak Bulgaris-

B

tan ile Çek Cumhuriyeti kendi kamuoylar›n› bilgilendirmek ad›na
Avrupa Birli¤i ile ilgili birer ihtisas
kanal› kurmufllar ve kendi ulusalla-

AVRUPA B‹RL‹⁄‹
‹HT‹SAS KANALI
ÜNVANI ‹LE YAYIN
YAPAN DÜNYADA
ÜÇÜNCÜ
ÜLKEM‹ZDE K‹ ‹LK
TELEV‹ZYON
OST‹M’in OLDU…

r›nda kalm›fllard›r.
Ülkemizde de Avrupa Birli¤i üyelik süreci ciddi tart›flmalara sebep
olmaktad›r. Bilgili olanlar, ilgili duranlar taraf olanlar, karfl› duranlar
diye adeta kamplar oluflmufltur. Bu
konuda AB TV’nin kuruluflundan
önce yapt›¤›m›z saha araflt›rmalar›
bize bilgisi olmadan fikir sahibi olan
insanlar gerçe¤ini göstermifltir. Ayr›ca Avrupa Birli¤ine Üye ülkelerin
de ülkemizi yeterince tan›d›¤›n› iddia etmek mümkün de¤ildir.
Bu gerçeklerden yola ç›karak kuruluflunu tamamlad›¤›m›z AB TV,
RTÜK taraf›ndan onaylanm›fl ve
yay›n lisans› almaya hak kazanm›flt›r.
Art›k AB TV, Avrupa Birli¤i ‹htisas
kanal› olarak Dünyada ki üçüncü,
ülkemizde ki ilk televizyondur. Ancak AB TV’yi di¤er ihtisas kanalla-

r›ndan ay›ran en büyük özelli¤i ise
sadece Türkiye’de de¤il tüm Dünyada izlene bilecek olmas›d›r. Bu
yönüyle de dünyada ki tek televizyon kanal›d›r.
Bu iddial› ve ciddi proje OST‹M’in
ilklerine eklenen son halkad›r.
Ad›yla ve yapt›¤› ihtisas tercihi ile
sadece ülkemiz insan›n›n de¤il tüm
Avrupal›n›n ve Dünyan›n dikkatini
çeken AB TV klasik televizyon
program üretme anlay›fl›na da büyük bir de¤iflim getirmektedir.
Avrupa Birli¤i ihtisas kanal› kimli¤inin yükledi¤i sorumlulu¤u konusunda uzman kifli, kurum ve kurulufllarla paylaflmak için görüflmeler
bafllat›lm›fl ve sonuç da, kamu kurumlar›, sivil toplum kurulufllar› ve
üniversitelerle iflbirli¤ini sa¤lanm›flt›r.
fiu anda ülkemizin en etkin ve
yetkin kurumlar›ndan 35’i AB TV

için program üretmeye bafllam›flt›r.Tüm kurumlar AB TV’yi benimsemifl ve bunu sadece OST‹M’in
de¤il ülkemizin de¤eri olarak kabul
etmifllerdir.

AB TV. ETK‹N OLARAK
‹ZLENE B‹LECEK
AB TV’nin Ülkemizdeki tüm yay›n
platformlar›nda yer almas› sa¤lanarak herkese ve her kesime ulaflmas› hedef al›nm›flt›r. Ayr›ca tercih
etti¤i yay›n tekni¤i ile Avrupa yay›n
standard›n› yakalayan AB TV’nin
tüm Avrupa da etkin bir flekilde izlenebilmesi için Avrupa ülkelerindeki yay›n platformlar›na müracaatlar yap›lm›flt›r. Ek olarak, Dünyan›n birçok ülkesinde ki yay›n platformlar› arac›l›¤› ile AB TV’nin ihtisas kanal› olarak genifl bir co¤rafya da yay›n yapmas› sa¤lanacakt›r.

Baflkent TV’den yay›n ata¤›
• Baflkent Televizyonu yeni yay›n dönemine
yeni binas›nda ve dünyan›n yay›nc›l›ktaki en
ileri teknolojisi ile bafllayacak.
aflkent TV yeni yay›n dönemine, kendisine ait yeni binada bafllayacak. Baflkent TV’nin OST‹M merkezinde halen
inflaat› devam eden bin metrekarelik televizyon ve radyo binas›n›n, tüm yerel kanallar
için bir model olaca¤› tahmin ediliyor.
Ülkemizde 213 yerel televizyon kuruluflu
faaliyet göstermektedir. Bu televizyonlar›n
kendilerine örnek alaca¤› bir yap›lanmaya ihtiyaç vard›r. OST‹M kendi alan›nda bir örnek
ve ilktir. Bu yaklafl›m›n› flimdi yerel radyo ve
televizyonlar içinde gelifltirmifltir. Modern ve
etkili bir yap›lanmayla sektörünün lideri olmay› hedefleyen Baflkent TV tüm yerel radyo ve
televizyonlara örnek olmay› amaçl›yor.
Baflkent TV yeni yay›n döneminde her fleyi
ile yenileniyor. Yeni bir logo, yeni bir vizyonla
misyonuna en etkin hizmeti yapmay› hedefleyen Baflkent TV’nin program kadrosu oldukça iddial› isimlerden oluflacak.
Farkl› bir yaklafl›m, farkl› bir anlay›fl ile haz›rl›klar›n› devam ettiren Baflkent TV OST‹M’in misyonu ve vizyonu içindeki rolünü en
etkin flekilde yerine getirecektir. Yeni yay›n
döneminde “Üreten Türkiye” slogan›n›n etkinleflmesi için çaba harcayacak, yay›n ilkeleri ile toplumun yan›nda yer alacakt›r.

B

C‹HAN HABER AJANSIYLA
‹fiB‹RL‹⁄‹ YAPILDI
Cihan haber ajans› taraf›ndan yap›lan ve
yerel televizyonlarda ortak yay›nlanan ANADOLU’da SABAH ve AKfiAM AJANSI programlar› art›k Baflkent TV’de de yay›na girdi.
Bu iflbirli¤i önümüzdeki dönemde daha da
geliflecek.

1+100 B‹R YILINI TAMAMLADI.
Baflkent TV’nin üyesi oldu¤u Yerel televizyonlar birli¤i ve TRT iflbirli¤inde haz›rlanan
1+100 program› YTB Genel Baflkan› fieyda
Aç›kkol’un sunumuyla büyük bir ilgi ve be¤eni oluflturdu. TRT ve 100 yerel televizyonun
ayn› anda yay›nlad›¤› programlarla insan›m›-

z›n bilgilenmesini, bilinçlenmesini, ayn› zamanda yerel televizyonlar›n yurt çap›nda alg›lanmas›n› sa¤lad›. Birinci y›l›n› tamamlayan program konu ve konuklar› ile ilgi çekmeye devam edecek.

Baflkent TV’nin büyük be¤eni
kazanan programlar›.
ANADOLUDA SABAH
HAFTA ‹Ç‹ HERGÜN 07.00 – 09.00
Yurttan ve Dünyadan Geliflmelerin yer ald›¤› Sabah Haber program›
AKfiAM AJANSI
HERGÜN 18.20
Ana Haber Bülteni
1+100 - fiEYDA AÇIKKOL
Pazar 12.10
Gündemdeki konular›n ve
geliflmelerin de¤erlendirildi¤i
bir program
BAfiKENT GÜNDEM‹
HAFTA ‹Ç‹ HERGÜN
19.30 – 20.15
‹ç ve D›fl politika, ekonomi,
yerel geliflmelerin ele al›nd›¤›
ana haber sonras› gündemin
de¤erlendirildi¤i program
SON NOKTA MUSTAFA BAfiO⁄LU
SALI 20.30
Genel olarak geçti¤imiz hafta geliflen olaylar›n ve gündemdeki konular›n farkl› bir
bak›fl aç›s› ile yorumland›¤›
bir program
S‹V‹L TOPLUM
KONUfiUYOR AHMET YILMAZ
P.TES‹ 20.30
Vak›f, Dernek, Üniversite ve
Sendikalar›n konu ve konuk
edildi¤i program

• Baflken TV Ankara’n›n ilk ve tek yerel televizyonu olma özelli¤ini Türkiye’nin en modern,
en etkin yerel kanal› olma hedefi ile büyütüyor.

BAfiKENT SPOR AL‹ ÖCAL - MURAT KANDAZO⁄LU
P.TES‹ 22.00
Baflkent' deki spor olaylar›n›n de¤erlendirildi¤i program
ÜRETEN TÜRK‹YE TANER ÖZGEN
ÇARfiAMBA 20.30
Üreten Türkiye’nin, Üreten insanlar›n,
kobilerin konu ve konuk edildi¤i ekonomik
geliflmelerin de¤erlendirildi¤i program

Türkiye’nin yol haritas› NURULLAH AYDIN
CUMA 20.30
Dünyadaki geliflmelerin Ülkemize etkilerinin
de¤erlendirildi¤i stratejilerin ele al›nd›¤› ve
yorumland›¤› program
FARKLI YAKLAfiIM - FUNDA YILMAZ
C.TES‹ 20.30
Taraflar›n ekonomiye bak›fllar›n› al›fl›lm›fl›n
d›fl›nda de¤erlendirmeye çal›flan ve yoruma
açan bir program

Çelik Kazan 2006’da CE ve ISO alacak

Ostim Organize ve Sanayi Bölgesi’nde 1989 y›l›nda faaliyetine bafllayan Çelik Kazan
Makine ‹malat Montaj Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi sahibi Mehmet A¤›r, 2006 y›l›nda
en büyük hedeflerinin ISO, ve CE belgelerini al›p kurumsallaflmak oldu¤unu söyledi.
elik Kazan olarak kalorifer kazanlar›, ›s› ve
so¤utma istemleri, yak›t tanklar›, hidrofor
imalat› yapt›klar›n› belirten A¤›r, “Eline bir
anahtar al›p do¤algaz tesisat› yapmaya bafllayan
kifliler bizi s›k›nt›ya sokuyor. Onlar›n yapt›¤› fiyata
biz yapam›yoruz. fiah›slarla rekabet edemiyoruz.
Hiçbir maliyetleri yok, bir anahtardan baflka” dedi.
2006 y›l›nda en büyük hedeflerinin ISO, ve CE
belgelerini al›p kurumsallaflmak oldu¤unu söyleyen
A¤›r, CE belgesi alman›n maliyetinin yüksek
olmas›na dikkat çekti.
A¤ar, “20-25 ürün imal ediyorum. Bu ürünlerin
hepsine CE uygunluk belgesi almam gerekiyor. Her
CE belgesinin maliyeti 2 bin dolar. 25 üründe bu 50
bin dolar ediyor. Bu parayla ben saç al›p imalat
yapsam daha karl›.
Fakat bu belgeyi almay›nca da rekabet
edemiyorsunuz. Para kaliteyi getirmiyor ama kalite
paray› getiriyor” dedi. A¤›r daha çok Fabrikalara,
hastanelere ve okullara kalorifer kazanlar›
yapt›klar›n›, ‹talya’dan do¤algaz ekipmanlar› ithal
ederek sat›fl›n› yapt›klar›n› anlatt›.
- 2005 cirosu 800 milyar

Ç

Çok ifl yapmaktansa; az ve kaliteli ifl prensibi ile
hareket ettiklerinin alt›n› çizen A¤›r, “Bütün
elemanlar›m›z sertifikal›. Tüprafl’a ifl yapt›k ve
denetimlerden hiçbir problem yaflamadan geçtik.
Çok kaliteli kazanlar yap›yoruz. Kapiasitemizin
üstünde talep geliyor” diye konufltu.
A¤›r, öncelik hedeflerinin kurumsallaflma
oldu¤una dikkat çekerek, “‹flletme bak›m›ndan üç
fley önemli; kurumsallaflma, üretim kalitesi ve
istikrar. Bunlar oldu¤u sürece sa¤l›kl› büyüme olur”
dedi. 2005 y›l›nda 800 milyar liral›k ciroya
ulaflt›klar›n› ve 2006 y›l›nda bu rakam› geçmeyi
planlad›klar›n› anlatan A¤›r, imalatç› olarak kar
oran›n› yüzde 20’inin üzerinde koymad›klar›n›
anlatt›.
‹nflaat sektörünün son y›llardaki canl›l›¤›
nedeniyle sektörün iyi bir sezon geçirdi¤ini
kaydeden A¤›r, “‹nflaat sektörü Türkiye’nin can
damar› ‹nflaat sektörü devam etti¤i sürece bizde
devam ederiz. ‹nflaat sektörüne çal›flan firmalar›n
di¤er sektörlere nazaran ayakta durmas› daha
kolay” diye konufltu.
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Veli Sar›toprak
TÜS‹AV Yönetim
Kurulu Baflkan›

Sanal Fabrika Yolunda Dev Bir Ad›m

e-Dönüflüm Bafll›yor
• Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve Sabanc› TELEKOM iflbirli¤iyle Türkiye’nin ilk
Metro Ethernet Kampüsü kuruldu. ‹lk etapta 2500 Internet ba¤lant›s› altyap›s›yla
kul la n› ma a ç› la n Me tro E the rn e t K am püsü i le O sti m dü n yaya ba¤l a n› yor .
stim Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n Türkiye’de her
alanda yo¤un bir flekilde e-dönüflüm süreci yafland›¤›n› belirterek “Metro Ethernet Projesi Üretimde e-dönüflüm” için örnek bir model oluflturacakt›r”
dedi.
118 iflkolunda, 5 bin iflletme ve 40 bin
çal›flan›yla Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Ostim
Türkiye’de bir ilki daha gerçeklefltirdi.
Yeni nesil TELEKOM operatörü Sabanc› TELEKOM ve Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle Türkiye’nin ilk Metro Ethernet Kampüsü kuruldu.
Fiber optik altyap› ile Ostim’i tek bir
network üzerinde birlefltiren Metro Ethernet Kampüsü ilk etapta 2 bin 500 ayr› Internet ba¤lant›s›n› destekleyecek
kapasiteyle hizmete aç›ld›.

O

t›m, ar-ge ve teknoloji, centrex vb. alanlar›nda iflletmelerimizin maliyetlerini düflürecek, pazarlar›n› art›racak ve günümüz rekabet flartlar›na ayak uydurabilecek önemli projelere imza atm›fl bulunmaktay›z. Bu projelerin en sonuncusu
çözüm orta¤›m›z Sabanc› Telekomla
birlikte gerçeklefltirdi¤imiz Ülkemizin ilk
Metro Ethernet Kampus projesidir. Bu
projeyle firmalar›m›z, Ostim Organize
Sanayi Bölgemizde tesis edilen telekomünikasyon altyap›s› üzerinden yüksek
kalitede ve daha ekonomik, h›zl› Internet, e-ticaret ve uzak mesafe telefon
hizmetlerinden faydalanabileceklerdir”
dedi.

Tek Bir Fabrika Gibi
Çal›flan Ostim...
Fiber optik altyap› ile kurulan Metro
Ethernet Kampüsü sayesinde Ostimli
iflletmelere telekomünikasyon alan›nda
yüksek teknoloji ile ses-görüntü ve veri
iletiflimi sa¤lanaca¤›n› belirten Ayd›n,
Ostim’in orta vadede e-ifl, e-ticaret,
e-learning gibi uygulamalarla da dünyaya örnek teflkil edece¤ini kaydetti.

Metro Ethernet Kampüsü Projesi ile ilgili sorular›m›z› cevapland›ran Ostim
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n,
Ostim’in Türkiye’nin en geliflmifl organize sanayi bölgelerinden biri oldu¤unu
ifade ederek “Metro Ethernet Kampüs
Projesi, tek bir fabrika gibi çal›flan niteOstim Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n;
likli bir üretim bölgesi vizyonumuz için “Ostimde tesis edilen telekomünikasyon
çok önemli bir altyap› oluflturuyor “ dedi. altyap›s› üzerinden oldukça h›zl› ve
ekonomik imkanlarla, web sayfas› buOstim Modeli Metro
lundurma, e-posta hizmeti, ortak a¤
Ethernetle Daha Güçlü
üzerinde çal›flacak çok kullan›c›l› yöneAyd›n, 1967 y›l›ndan bu yana edindiktim programlar›, cad cam programlar›,
leri üretim ve sanayi kenti deneyimiyle
e-ö¤renme hizmetleri ve güvenlik hizsadece Türkiye’de de¤il uluslararas›
platformlarda örnek bir model olmay› metleri verilecektir. K›sa vadede firmalabaflard›klar›n› vurgulayarak, Metro Et- r›m›za katk›s›n›n yan› s›ra Ostim Metro
hernet Projesi ile Ostim modelini çok Ethernet Kampus projesi orta vadede
düzenli veri girifli sa¤layarak üretim
daha güçlendirdiklerini ifade etti.
Ostim modelinin temelini oluflturan an- planlar›m›za ve dolay›s›yla üretim kapalay›fl›n bölgede yer alan iflletmelerin re- sitemize önemli katk›larda bulunacakt›r.
kabet gücünü artt›rmak için gereken her Bu çerçevede projemiz “tek bir fabrika
türlü faaliyeti öngörmek ve uygulamak gibi çal›flan” nitelikli bir üretim bölgesi
oldu¤unu belirten Ostim Yönetim Kurulu vizyonumuz aç›s›ndan çok önemli bir
Baflkan› Ayd›n; “Bu anlay›fltan hareket- altyap› teflkil etmektedir.” fleklinde kole enerji santrali, do¤algaz, altyap›, tan›- nufltu.

Ostim Metro Ethernet’in
Avantajlar›...
HIZLI ‹NTERNET
Metro Ethernet, ADSL ve benzeri iletiflim sistemleri gibi asenkron olmay›p,
senkron bir iletiflim hizmeti olarak hizmet veriyor. Abonelerine ald›klar› hat h›z›yla eflit h›zla data al›m ve gönderimi
yapabilme imkan› sa¤l›yor.

YÜKSEK KAPAS‹TE
Metro Ethernet ile abonelere yüksek
kapasiteli çift yönlü bant geniflli¤i ihtiyac› duyan di¤er ses ve görüntü hizmetleri
için de haz›r bir altyap› uygulamalar
(Ses ve görüntü hizmetleri gibi) için de
haz›r bir altyap› sa¤lanm›fl oluyor.

KES‹NT‹S‹Z VE
SORUNSUZ BA⁄LANTI
Metro Ethernet ba¤lant›s› ADSL gibi
bak›r telefon hatt›ndan de¤il, Fiber Optik
ve UTP hat üzerinden sa¤lan›yor, bu
sayede oluflabilecek birçok ba¤lant›
problemleri minumum düzeye indiriliyor.

UZAK MESAFE TELEFON
H‹ZMETLER‹
Metro Ethernet kampüsü ile, internet
ba¤lant›s›, uzak mesafe telefon hizmetleri rahatl›kla verilirken, yüksek teknoloji
ve sa¤lam bir altyap› gerektiren otak a¤
üzerinde çok kullan›c›l› yönetim programlar›n›n kullan›m› için de sistem
kuruluyor.

ORTAK A⁄ ÜZER‹NDEN E-‹fi
Mevcut altyap› üzerinden, web sayfas› bulundurma ve e-posta hizmetinin
yan›s›ra, network Üretim Planlama
Programlar›, Kaynak Planlamas› Programlar›, Müflteri ‹liflkileri Yönetim
Yaz›l›mlar›, cad cam programlar›, e-ö¤renme gibi uygulamalar için de sistem
kuruluyor. Bu sayede programlar›n ortak a¤ üzerinde birden fazla iflletme
taraf›ndan kullan›lmas› sa¤lan›yor.

Gönüllü
Kurulufllar ve
Ostim
ürkiye’de gönüllü kurulufllar veya di¤er ad›yla
Sivil Toplum Örgütleri kavram› daha çok
1980’li y›llar›n bafl›ndan itibaren telaffuz
edilmeye bafllam›flt›r. 1980’denbu yana geçen 26 y›l
içinde yaklafl›k 100 bine yak›n dernek ve 6 bin civar›nda
vak›f say›s›na ulafl›lm›fl olup bu say›lar her geçen ün
artmakta, insanlar; dernek, cemiyet, vak›f, kulüp, birlik,
oda, platfor m ve kooperatif statüsündeki gönüllü
kurulufllar yoluyla topluma bir fleyler verebilme, bir eser
b›rakma, ismini yaflatma veya topluma katma de¤er
sa¤layabilme amac›yla örgütlenmektedirler.
Birleflmifl Milletler baflta olmak üzere bütün uluslar
aras› kurufllar, ayr› bir önem verdikleri gönüllü kurufllar›,
siyasi güç ve devlet otoritesi d›fl›nda toplumda rol
oynamak isteyen kifliler ortaya ç›kard›¤› örgütler olarak
görülmektedir. Bu kurulufllar› baflar›ya götüren önemli
özellik gönüllülüktür. Bu kurufllarda bask› ve zorlama
yoktur. Kifli kendi r›zas› ile bu tür sivil kurulufllara üye
olur, görev al›r ve faaliyet gösterir. Gönüllü kurulufllarda
itici göç kiflinin gönül gücüdür.
Gönüllü kurufllar›n yo¤un ve faal oldu¤u, yöneticilerin
edilgen de¤il, etkin oldu¤u toplum sivil toplumdur. Sivil
toplum örgütlü toplumdur. Sivil toplum kat›l›mc›d›r.
Gönüllü kurulufllar yönetime ve kalk›nmaya; hatta bunun
sorumlulu¤una kat›l›rlar. Almaktan çok vermeye kat›l›rlar.
“Biz ülkemiz için ne yapabiliriz?” parolas› ile faaliyet
gösterirler. Gönüllü kurulufllar toplumun görüfl, dilek,
tepki ve duyarl›l›klar›n› merkeze yans›tan en önemli kitle
örgütleridir.
Türkiye de demokrasinin oturmas›, kökleflmesi ve
sars›nt›ya u¤ramamas› için dernek, cemiyet, kulüp, birlik,
kooperatif ve vak›flar›n say›lar›n›n artmas›, kolay
faaliyette bulunmas› ve konuflmas› flartt›r. Sivil toplum;
konuflan toplumdur. Kat›l›mc›l›kta, “çok seslilik” esast›r.
Devletten baflka sesin ç›kmad›¤› topulumlar sivil
say›lmazlar ve hatta ça¤dafl ve geliflmifl toplum bile
say›lmazlar.
Sevinerek görüyor ve flahit oluyoruz ki; Ostim’de
gönüllü kurulufllar›n say›s› h›zla art›yor, Ostim’li
parma¤›n› tafl›n alt›na sokuyor ve soyla sorumluluk al›yor.
Ostim’i bir dünya markas› haline getirmek için gece
gündüz çal›flan ve kendini Ostim’e adayan Orhan
AYDIN’IN bir sivil toplum önderi olarak çabalar› her türlü
takdirin ötesindedir. Keza Ostim Sanayici ve ‹fladamlar›
Der ne¤i (OS‹AD) Baflkan› Nihat GÜÇLÜ, Ostim
Or ganize Sanayi Bölgesi Sanayici, ‹fladamlar› ve
Yöneticileri Derne¤i (ORS‹AD) Baflkan› Birol DUYGU da
genç birer sivil toplum önderi olarak fevkalade güzel
çal›flmalar yapmakta ve Ostim’in ve Ostim’linin hakk›n›
aramakta ve Ostim’i tüm Türkiye’ye tan›tmaktad›r.
Zekeriya Erdem’in baflkanl›¤›n› yapt›¤› OGS‹AD Ostim
Giriflimci Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i ile Ramazan
Ulus’un baflkanl›¤›n› yapt›¤› (V‹NÇKUR-DER) Ankara
Vinç ve Kurtar›c›lar Derne¤i yeni kurulmufl birer sivil
toplum kuruluflu olarak önümüzdeki günlerde faaliyetleri
ile Ostimli’lere adlar›n› duyuracaklad›r.
Bu tür gönüllü kurulufllar›n say›s›n atmas› son derece
yararl›d›r. Art›k kiflinin tek bafl›na hakk›n› arama dönemi
sona ermifltir. Kifliler, kumlar ve kurulufllar örgütlenerek
haklar›n› arayacaklar, kat›l›mc› ve ço¤ulcu olacaklard›r.
Ostim’deki sivil toplum kurulufllar›n örgütlenerek
federasyon ve konfederasyona dönüflmeleri Ostim’li ifl
adam› ve sanayicilerin gücüne güç katacakt›r. Ostim’li
ifladam› ve sanayicileri gönüllü kurulufllarda, dernek ve
vak›flarda görev almaya ve ör gütlenmeye davet
ediyorum.

T
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OS‹AD Baflkan› Güçlü: ‹ç pazar›m›z› da kaybediyoruz
stim Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i’nin
(OS‹AD)
mali genel kurulu, sanay i c i v e i fl a d a m l a r › n › n
dertlerini dile getirdi¤i
platforma dönüfltü. OS‹AD Baflkan› Nihat Güçlü,
k u r u l d a y a p t › ¤ › k o n u fl mada Türk sanayici ve
ifladamlar›n›n d›fl pazarlarda tutunmak bir yana
art›k iç pazarda tutunamaz hale geldi¤ine dikkat çekti.

O

‹çanadolu Sanayici ve
‹ fl a d a m l a r › D e r n e k l e r i
F e d e r a s y o n u B a fl k a n ›
Mehmet Akyürek KOB‹’lerin ekonomideki
paylar›n›n yüzde 98 olmas›na ra¤men toplam
kredilerden yüzde 3-5
aras›nda pay alabildi¤ine
dikkat çekti. Akyürek,
“Bu gidiflatla yerli sanayici kalmayacak” dedi.
Ostim OSB Baflkan› Orhan Ayd›n ise Ostimli sanayici ve ifladamlar›n›n

rekabet seviyesini art›racak projeleri anlatt›. Ostim’e ucuz enerji, internet hizmeti sa¤lad›klar›n›
ifade eden Ayd›n, yak›nda Teknoloji Gelifltirme
Merkezi’ni açacaklar›n›,
böylece katma de¤eri
yüksek ürünler üretilmesini sa¤layacaklar›n› dile
getirdi.

“Kontrolsüz
ithalat tehlikeli”
To s y ö v B a fl k a n › H i l m i

Develi ise Ankara’n›n sanayi flehri olma yolunda
önemli mesafeler kaydetti¤ini söyledi.
OST‹M OSB ve OS‹AD
yöneticileriyle birlikte
çok say›da projeye imza
att›klar›n› dile getiren
Develi, Türkiye’nin kendine özgü sorunlar› ve
kimli¤i bulundu¤una iflaret etti.
Yabanc› sermaye ak›fl›nda bir art›fl kaydedildi¤ini ancak bu geliflme-

nin pek de sa¤l›kl› olmad›¤›n› ifade eden Develi,
“ Ya b a n c › s e r m a y e n i n
katma de¤er üretmesi laz›m. Benim suyumu satan yabanc› sermaye anlay›fl› içime sinmiyor.
Borsan›n yüzde 67’si
yabanc›lar›n elinde. Bankac›l›k sektöründe yabanc› pay› h›zla yükseldi. fiirketlerimiz, büyük
firmalar›m›z birer birer
sat›n al›n›yor. Bu geliflmeyi ‘ne iyi yap›yoruz’

ORS‹AD üyesine mesleki ve sosyal destek veriyor
Ostim’li sanayicilerin sivil örgütü Organize Sanayi Bölgesi Sanayici, ‹fladam› ve Yöneticileri Derne¤i (ORS‹AD)
üyelerinin ihtiyaçlar›na yönelik sosyal-mesleki ve kiflisel geliflime yönelik kurslar ve konferanslar düzenliyor.

fiE
E ÖZBEN
AYfi
RS‹AD üyelerinin mesleki ve toplumsal donan›mlar›n› zenginlefltirmek, üyeler aras› dayan›flmay›
gelifltirmeye yönelik etkinlikler
planl›yor.
Dernekte kad›n üyeler ve üye
efllerinden oluflan “kad›n komisyonu” da faaliyete geçti. Komisyon Baflkan› Mimar Ayfle
Özben, komisyon olarak ayl›k
bilgilendirme amaçl› yemekli
toplant›lar ve çeflitli alanlarda

O

kurslar düzenleyeceklerini söyledi.
Özben, halen büyüklere ve
çocuklara yönelik olmak üzere
‹ngilizce kurslar›n›n devam etti¤ini, çocuklar için ileride h›zl›
okuma, h›zl› konuflma,
do¤ru alg›lama ve satranç gibi konularda talebe göre kurslar açmak
istediklerini belirtti.
ORS‹AD bünyesindeki
sosyal faaliyetlerin kapsam›n› geniflleteceklerini
belirten Özben, “Her ay
mutlaka üyelerimizin taleplerini önceden tespit
ederek mesleki ve sosyal konularda ilgili konu
uzmanlar›n›n davet edilece¤i yemekli bilgilendirme toplant›lar› organize
edece¤iz. Sosyal geziler
düzenleyece¤iz. Bu gezi
organizasyonunun ilkini
önümüzdeki aylarda Çanakkale’ye yapmay›

planl›yoruz. Ayr›ca düzenli aral›klarla çeflitli alanlara yönelik
sanayici ve ifladamlar›n›n görüfllerini saptamaya yönelik anketler yapaca¤›z. Bu anketler
bize faaliyetlerimizde ›fl›k tuta-

cak” dedi.
ORS‹AD kad›n kolu ilk yemekli bilgilendirme toplant›s›n›
29 Nisan’da NLP uzman› nezaretinde verilecek “aile içi iletiflim” konferans› ile düzenliyor.

mant›¤› ile de¤erlendirmek bana göre do¤ru de¤il. Her ülke kendi de¤erlerini, gücünü koruyan ulusal politikalar gelifltiriyor.
ABD’nin kendi demir
çelik sektörünü korumak
için neler yapt›¤›n›, nas›l
tarife d›fl› engeller koydu¤unu biliyoruz. Oysa
bizler, Cumhuriyet döneminde yarat›lan zenginlikleri bir ç›rp›da elden
ç›kar›yoruz” dedi.

2005 y›l›n› 500 bin YTL ciro
ile kapatan Ata Teknik
yat›r›m yapacak
958 y›l›nda Ostim Organize Sanayi bölgesinde
imalat hayat›na bafllayan Ata Teknik Mühendislik
‹nflaat ‹malat Sanayi Limited fiirketi Müdürü
Gülhan Atasoy, 2005 y›l›n› 500 bin YTL ciro ile
kapatt›klar›n› ve bu y›l da yat›r›ma a¤›rl›k vereceklerini
söyledi.
Makine imalat›, taahhüt iflleri, konveyör bant yollar›,
karbür uçlu s›y›r›c›lar ve enerji nakil makaralar› imalat›
yapt›klar›n› kaydeden Gülhan Atasoy, 2005 y›l›n›n
ekonomik istikrar›n olmas› ve ucuz imalat yapmalar›
nedeniyle iyi bir y›l geçirdiklerini anlatt›. 2005 y›l›n› 500
bin YTL ciro ile kapatt›klar›n›n alt›n› çizen Atasoy ise,
2006 y›l›nda ifllerin canl› gitmesi halinde yat›r›m
yapacaklar›n› bildirdi. Kalifiye iflçi s›k›nt›s› çektiklerine
dikkat çeken Atasoy, kalifiye eleman olmas› halinde
ifllerinin daha da artaca¤›n› savundu.

1

- Ödenek yok, ihalede yok
Atasoy, baflbakanl›¤›n ödene¤i serbest b›rakmad›¤›
için kurumlar›n ihaleye ç›kamad›¤›n› ileri sürerek,
“Bundan dolay› sektörde bir durgunluk var” dedi.
Sektördeki pazar paylar›n›n yüzde 55-60 oldu¤una
dikkat çeken Atasoy sözlerine flöyle devam etti: “‹hale
yönetmeli¤i küçük iflletmeleri korumuyor, imalatç›n›n
önünü kesmek için yasa ç›kar›yorlar. Para kazanmas›
zor. Sigorta primleri ve istihdam maliyeti yüksek. Ben
iflçimin sigortas›n› özel sigortadan ödesem hem
maliyeti az hem de iflçim kral gibi yaflar.”
Daha çok iç piyasaya ve ihracat yapan iflletmelerle
çal›flt›klar›n› ifade eden Atasoy, kalite konusunda
çal›flmalar› oldu¤unu belirterek, yak›nda ISO belgesini
alacaklar›n› sözlerine ekledi.

Final Metal Kaplama,
teknoloji ithal edecek
avunma sanayisine yan sanayi olarak boyama
ve kaplama iflleri yapan Final Metal Kaplama
üretim aflamas›nda hata oranlar›n› s›f›ra
indirmek ve saat bafl› verimlili¤i artt›rmak için
Fransa’dan teknoloji ithal edecek.
Final Metal Kaplama Boya ‹malat Ticaret Ltd. fiti.
Genel Müdürü Bektafl Mutluer, Fransa’da boyama
konusunda gelifltirilen son teknoloji ürünleri takip
ettiklerini belirterek, 2006 y›l› içersinde son teknoloji
statik yafl boya tabancas› sat›n alacaklar›n› anlatt›.
Söz konusu boya tabancas› ile üretimdeki verimlili¤in
yüzde 30 oran›nda artaca¤›n› belirten Mutluer,
“Deneyimlerimiz ve kalitemiz art›yor. ‹fllerimizdeki
hata oranlar›n› ve saat bafl› verimli¤i art›rmak için
araflt›rmalar yap›yoruz. Bu nedenle de verimlili¤imizi
art›rmak için yurtd›fl›ndan teknoloji ithal
ediyoruz”fleklinde konufltu.
Aselsan, Roketsan ve FNSS firmalar›n›n onayl›
firmas› oldu¤unu vurgulayan Mutluer, ISO belgeli bir
firmay›z. Aselsan, Roketsan ve FNSS’ye yapt›¤›m›z
ifllerde hiçbir flikayet gelmedi” dedi. Savunma
sanayisinin 2005 y›l›nda di¤er y›llara göre durgun
geçti¤ini dile getiren Mutluer, 2006 y›l›ndan umutlu
olduklar›n› devletin savunma harcamalar›n›
artt›rmas›yla ifllerinin daha canl› olaca¤›n› belirtti.

S
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Tüketicinin 10 temel sorunu

ÜDEF Baflkan› Turh a n Ç a k a r, T ü r k i y e ' d e y a fl a n a n 1 0
temel ve güncel tüketici
sorununun al›m gücünün
düflüklü¤ü nedeniyle en
ucuz ürünlere yönelinmesi, kamusal hizmetlerin pahal› olmas›, dolayl›

T

vergiler, özellefltirmeler,
güvenilir olmayan g›da
maddeleri ve bu ürünlerin markalar›n›n aç›klanmamas›, tüketici yasas›n›n ve derneklerin önündeki engellerle çevre sorunlar› oldu¤unu aç›klad›.

Su, elektrik,
telefon, ulafl › m ,
petrol
ürünleri gibi
temel kamusal
hizmetlerin pahal› oldu¤unu
belirten Çakar,
vergi gelirleri
içinde dolayl›
vergi oran›n›n
yüzde 75 oldu¤una ve bunun
OECD ülkeleri
içerisindeki en
yüksek oran
oldu¤una dikkat çekti. Çak a r, K D V v e
ÖTV gibi dolayl› vergilerin
yüksekli¤i nedeniyle tüketicilerin ma¤dur
duruma düfltü¤ünü kaydetti.
Çakar, Türkiye'de iletifl i m h i z m e t l e r i n d e n a l › nan verginin oran›n yüzde 64 oldu¤unu hat›rlatarak, Türkiye'den sonra
i l e t i fl i m h i z m e t l e r i n d e n
en yükse vergi alan ülkenin ise yüzde 36'yla

Uganda oldu¤una dikkat
çekti.
Tüketiciye büyük ço¤unlu¤u güvenliksiz olarak sunulan ürünlerin bafl›nda üretim ve tasar›m
hatas› olan motorlu araçlar ve otobüsler, tekstil
m a m ü l l e r i , d e t e r j a n l a r,
bas›nçl› kaplar,
L P G t ü p l e r i , i l a ç l a r,
asansörler, soba ve flofbenlerin geldi¤ine dikkat
çeken Çakar, güvenli olmayan ürünlerin firma ve

marka adlar›n›n kamu
oyuna aç›klanmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Ç a k a r s a t › fl s o n r a s ›
servis hizmetlerinin yetersizli¤i, sat›c› firmalar›n›n, ithalatç›lar›n, üreticilerin ve servislerin tüketicileri yan›ltmalar›, tüketici haklar›na ayk›r› davran›fllarda bulunmalar›,
t i c a r i s ö z l e fl m e l e r d e k i
haks›z hükümlerin hala
devam etmesinin tüketicilerin ma¤duriyetine

sebep oldu¤unu belirtti.
Ç a k a r, g a r a n t i y e t a b i
baz› sanayi ürünlerinde
garanti belgesinin verilmemesi ya da yasaya
uygun garanti belgesinin
verilmemesi, Türkçe kullanma kulavuzu verilmemesi, etiket
bilgilerinin yetersizli¤i
ve yarg›n›n tazmin hakk›
konusunda çekingenli¤i
gibi konular›n en yayg›n
tüketici hak ihlalleri oldu¤unu belirtti.

Halkla iliflkilerin
projelendirilmesi
alkla iliflkilerimizi, kendimizle iliflkile- pazarlayan anas›n›n babas›n›n tezgahtar›
rimizden bafllatm›fl; kendimizi yar- de¤il; gösterilenlerin ve söylenenlerin
g›lam›fl, ar›nd›rm›fl ve güçlendir- do¤ru olup olmad›¤›n›n tarafs›z tan›¤› olamifltik.
rak, Halkla ‹liflkiler pazarlaman›n üçüncü
Hepimiz; sonsuz büyük evrenin, sonsuz k›z›d›r.
küçük birer parças› olarak; organik madBu anlay›fl çerçevesinde ; özel ya da tüde –beden- ve bilinçli enerji –ruh-‘tan iba- zel kifliler olarak Halkla ‹liflkilerimizi nas›l
retiz.
tartarak ve tart›flarak projelendirebiliriz?
Birer parças› oldu¤umuz evrenin yap›s›
Pratik bir yöntem izleyerek; A4 boyutunve iflleyifli; bilinçlerimizde hayranl›k uyan- da bir ka¤›d›, dikey ve yatay çizgilerle ord›r›yor ve içimizi sayg›yla, sevgiyle doldu- tadan ikiye bölelim. Ka¤›d›n, sa¤ elimizin
ruyor.
karfl›s›ndaki bölümüne bafll›k olarak “SeÜretebildi¤imiz sayg› ve sevgi; öncelikle çenek 1”; sol elimizin karfl›s›ndaki boflluiçinde bulundu¤u kalbimizi mutlulukla, ¤una “Seçenek 2” yazal›m. “Seçenek1”
umutla coflturuyor ve evrensel bütünlükle ve “Seçenek2”’nin alt›na “Olumlu” bafll›kuyumlu k›l›yor; yapayaln›zl›¤›m›z›, tek ba- lar›n› koyal›m. Projemizi flu sorular›n yan›fl›nal›¤›m›z› yok ediyor.
t› olarak belirleyelim:
Bulutlar düzeyindeki bu söylemimden
1. Eylem nerede, ne zaman yap›lacak?
paraflütle yeryüzüne iniyor ve keskin bir
2. Özne/Nesne ne yapacak?
viraj alarak diyorum ki: Pazarlama’n›n; in3. Niçin yapacak?
sanlara –duygu, düflünce, davran›fl ve
4. Nas›l yapacak?
nesne- kabul ettirmenin –satma’n›n-; üç
Sorular›n her birini a, b, c …n olarak ayk›z› vard›r.
r›nt›land›ral›m. Gerekli aç›klamalar› yazaBirincisi flirret propagandad›r. ‹kincisi cil- l›m.
veli reklamd›r. Üçüncüsü ise a¤›rbafll›
halkla iliflkilerdir.
Sayfay› ikiye bölen yatay çizginin sa¤›fiirret propaganda; b›kt›r›ncaya , bezdi- m›zdaki alt bölümüne bafll›k olarak “Önrinceye, pes ettirinceye kadar nakarat›n› lemler” yazal›m.Olumlu bafll›¤›n›n alt›na
tekrarlar… Tekrarlar… Tekrarlar…
yazd›¤›m›z amaçlar›n gerçekleflmesi s›raCilveli reklam; abart›l›
s›nda do¤abilecek
özendirilerle duygular›m›z›
sak›ncalara karfl› öntetiklemek için elinden gelelemlerimizi, yine ayn›
ni ard›na koymaz.
flekilde s›ralayal›m ve
Çok tekrarlanan reklam,
ayr›nt›land›ral›m.
propagandalafl›r, bindi¤i dal›
Projemizi tamamlad›keserek anti reklam oluverir.
¤›m›z kan›s›nda isek;
Üstüne üstlük propagandaA4 ka¤›d›n›n sol taralaflan reklam bir de kamuf›n› bofl b›rakarak
oyunda güven uyand›rmafotokopiyle ço¤alm›flsa; art›k iflah etmez. Zatal›m ve konu ile ilgili
vall› reklamvereni , Halkla
arkadafllar›m›za gön‹liflkiler bile kurtaramaz;
derelim.
–çünkü o da reklam san›l›r-.
Arkadafllar›m›z ayn›
Propaganda ve reklam,
yöntemi izleyerek
Halkla ‹liflkilere ters düflme“Seçenek 2”’de kendi
yen; s›k s›k de¤iflen somut
projelerini belirtsinler.
örneklerle mal ve/veya hizKa¤›tlar› bize iade etmeti tan›tmal›d›rlar.
sinler.
ArkadaflHalkla iliflkilerin öncelikle
lar›m›zdan dönen
ba¤›ms›z olmas›; taraf tutka¤›tlar› “Seçenek 2
maya zorlan›rsa, finans kay- erolerdogmus@hotmail.com a, b, c …n” olarak
na¤›n› sa¤layan özel ya da tüzel kifliden s›ralayal›m ve proje taslaklar›n› görüflmek
de¤il; halktan yana olmas› gerekir. Propa- üzere onlar› toplant›ya ça¤›ral›m.
ganda ve reklam s›f›r› tüketince, son çare
Bütün projeleri tart›flarak birinde karar
olarak halkla iliflkiler maskesi takarlar. k›lal›m veya yeni bir proje yaparak uyPropaganda; ikna savafl›n›n fedaisi, rek- gulay›c›lara devredelim. Kuflkusuz arlam avukat›d›r. Halkla ‹liflkiler; yarg›ç ta- kadafllar›m›z aras›nda uzmanlar da
rafs›zl›¤›nda olmal›d›r.
olacakt›r, olmayanlar da. Grubumuz
A¤›rbafll› Halkla ‹liflkilerin misyonu; say- “Önerici” ve “Onaylay›c›” olarak bölüng› ve sevgiden kaynaklan›r. ‹nsan sevgisi meyecek, böylece herkes kat›l›mc›
ve do¤a sevgisi içtenli¤inin; insan sayg›s› olacakt›r. Grup kat›l›mc›l›¤› oran›nda
ve do¤a sayg›s› a¤›rbafll›l›¤›n›n kan›t›d›r. projeyi sahiplenecektir.
Bu nedenledir ki, mal› ve/veya hizmeti
e-posta: erolerdogmus@hotmail.com

H
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OST‹MSPOR profesyonel lig yolunda Martta 7.5 milyar dolarla
rekor ihracat yap›ld›
cak ve flubatta durgun seyreden ihracat, martta yüzde 13.8 artarak 7 milyar
518 milyon dolarla rekor k›rd›. Geçen y›l aral›ktaki 7.2 milyar dolardan sonra
ikinci defa ayl›k ihracat 7 milyar dolar› aflt›.
Y›l›n ilk üç ayl›k döneminde ise ihracat yüzde 7.4 artarak 18 milyar 571 milyon dolar
oldu. Mart sonu itibariyle son bir y›ll›k ihracat ise yüzde 10.6 artarak 74 milyar 716
milyon dolara ulaflt›.
Y›ll›k ihracat Mart sonu itibariyle son 12 ayl›k toplam ihracat ise bir önceki bir y›ll›k
döneme göre yüzde 10.6 artarak 74 milyar 716 milyon dolara kadar yükseldi. ‹lk defa
Türkiye y›ll›k ihracatta 74 milyar dolar s›n›r›n› da geçen afl aflt›. Mart 2005 sonu
itibariyle bir y›ll›k ihracat ise 67 milyar 550 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

O

2005'te 1.3 milyon kifliye
istihdam yarat›ld›
Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD), 2005
• Ankara Amatür Süper Ligi’nde mücadele eden Ostimspor Futbol tak›m›,
y›l›nda 1.3 milyonun üstünde yeni istihdam yarat›ld›¤›n› bildirdi.
grubunda 4. s›ray› alarak 3. lig terfi maçlar›na kat›lma hakk› kazand›.
retim alan›nda gösterdi¤i baflar›lar› sportif,
kültürel ve sosyal alanlara da tafl›yarak
güçlü bir sanayi kenti vizyonuna koflan
Ostim, futbol tak›m›yla profesyonel lige ç›kma
mücadelesi veriyor...
Ankara Amatör Süper Ligi’ndeki grubunu 4.
olarak tamamlayarak Türkiye 3. Futbol Ligi terfi
maçlar›na kazanma hakk› kazanan Ostimspor,
genç ve dinamik kadrosuyla hedefine emin
ad›mlarla ilerliyor...
Geçti¤imiz y›l 1 golle kaç›r›lan 3.lig f›rsat›n›
baflar›l› performans›yla tekrar yakalayan
Ostimspor’un Futbol fiube Sorumlusu Murat
Kandazo¤lu, Ostim’i sportif alanda da Türkiye’nin
güçlü bir markas› yapmay› hedeflediklerini

Ü

kaydetti.
Kandazo¤lu, “Geçti¤imiz y›l talihsiz bir flekilde
kaç›rd›¤›m›z 3. lige terfi f›rsat›n› zorlu bir
mücadelenin ard›ndan bir kez daha yakalaman›n
mutlulu¤unu yafl›yoruz. Tak›m olarak genç ve
çal›flkan bir kadroya sahibiz... Bu y›l 11 Nisan’da
çekilecek kuralar›n ard›ndan mücadele
edece¤imiz gruptan mutlaka 3. lig vizesi alarak
ç›kmay› hedefliyoruz...” diye konufltu.
Kandazo¤lu, Ostim’de dayan›flma ve kardefllik
ortam›n›n sportif alanda gösterilen baflar›larla
daha da geliflti¤ini belirterek. Ostimli sanayicileri
de Ostimspor etraf›nda birleflerek sportif
mücadelelere destek olmaya ça¤›rd›.

ÜS‹AD, TÜ‹K'in Hanehalk› ‹flgücü Anketi'nin sonuçlar›n› de¤erlendirdi. 2002-2005
y›llar› aras›ndaki yaflanan dört y›ll›k geniflleme döneminde, tar›m d›fl› kesimde y›lda
ortalama 585 bin yeni istihdam yarat›ld›¤› ve böylece, 2002 y›l›nda yüzde 15.1 olan
tar›m d›fl› iflsizlik oran›n›n, 2005 y›l›nda yüzde 13.7'ye geriledi¤ine doikkat çekildi.
2005 y›l› genelinde, tar›m d›fl›nda, iflgücünün 1 milyon 532 bin kifli, istihdam›n ise 1
milyon 339 bin kifli arntt›¤› belirtilen aç›klamada flu de¤erlendirmelerde bulunuldu:
"Tar›m sektöründe iflgücü 1 milyon 290 bin azal›rken, istihdam 1 milyon 280 bin
azalm›fl bulunmaktad›r. Türkiye genelinde, 2005 y›l› sonunda iflsizlik oran› yüzde 10.6,
tar›m d›fl› iflsizlik oran› ise yüzde 13.7 olarak tahmin edilmifltir.
‹stihdam rakamlar› ekonomik faaliyete göre incelendi¤inde, sanayi ve hizmet
sektörlerinde gözlenen istikrarl› istihdam art›fl›n›n y›l genelinde devam etti¤i
görülmektedir. Geçen y›la oranla sanayi sektöründeki art›fl yüzde 12.1 (482 bin kifli),
hizmetler sektöründeki art›fl ise yüzde 8.1 (776 bin kifli) olarak gerçekleflmifltir. Tar›m
sektörü istihdam› ise, yüzde 17.8 (1 milyon 281 bin kifli) azalarak gerilemeye devam
etmektedir."
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SSK'dan emekliye,
‘yafl›yor musun’ ziyareti
S
osyal Sigortalar Kurumu (SSK) Baflkan Vekili Özkan Dalbay,
SSK yoklama memurlar›n›n
90 yafl ve üzerindeki emeklileri, evlerinde ziyaret etmeye bafllad›¤›n› aç›klad›.
Dalbay, bu ziyaretlerde öldü¤ü halde yak›nlar› taraf›ndan nüfus müdürlüklerine
bildirilmedikleri için ayl›k
ödenmeye devam edilenlerin tespit edildi¤ini bildirdi.
Dalbay yapt›¤› aç›klamada, Samsun ve Bolu'da yap›lan ziyaretlerde öldü¤ü
halde nüfus müdürlüklerine

bildirilmemifl emeklilere
rastland›¤›n› ve bu ziyaretlerin daha alt yafl
gruplar›na da yayg›nlaflt›r›laca¤›n›
vurgulad›. Dalbay, yoklama
memurlar›n›n
öldü¤ü halde nüfus
kay›tlar›n
a
ölüm
ta-

rihi ifllenmeyen sigortal› ve
hak sahipleriyle ilgili bu bilgileri tutanak düzenleyerek,
ba¤l› bulunduklar› nüfus
müdürlüklerine bilgi verdiklerini ifade etti.
Dalbay, ev ziyaretlerinin ölüm olaylar›n›n
an›nda ve daha yo¤un bir flekilde
nüfus müdürlüklerine bildirilmesini sa¤layaca¤›n›
belirtti.
2006 y›l› mart

ay› itibariyle SSK'dan 4 milyon 334 bin 490 emekli ve
dul-yetimin gelir ve ayl›k ald›¤›n› belirten Dalbay, bu kiflilerin kimlik bilgilerinin ve
numaralar›n›n kaydedildi¤i
ödeme kütü¤ündeki eksik
ve hatal› kay›tlar›n düzeltilmesi ve tamamlanmas›
amac›yla, 2003 y›l› a¤ustos
ay›nda bafllat›lan çal›flman›n bu y›l ocak ay›nda
tamamland›¤›n› ve tüm
emekli, dul ve yetim kay›tlar›n›n kimlik numaralar›n›n
güncellendi¤ini hat›rlatt›.

SSK 31.4 bin ölüye ayl›k ödemifl
osyal Sigortalar Kurumu'nun
(SSK) 31.4 bini ölmüfl, toplam
46.3 bin kifliye haks›z olarak ayl›k gelir ödedi¤i belirlendi. SSK bu yolla yap›lan haks›z ödemelerin faizleriyle birlikte geri al›nd›¤›n› aç›klad›.
SSK'dan yap›lan aç›klamada, A¤ustos 2003'te yersiz ödemelerle ilgili olarak bafllat›lan çal›flmalar›n Ocak 2006

S

itibariyle sonuçland›¤› ve toplam 4 milyon 343 bin 490 emekli, dul ve yetimin
kay›tlar›n›n tamamen güncellendi¤i
bildirildi. Kurumdan gelir ve ayl›k alanlara iliflkin kimlik bilgilerinin ve TC
Kimlik Numaralar›n›n kaydedildi¤i
ödeme kütü¤ündeki eksik ve hatal›
kay›tlar›n düzeltilmesi iflleminin tamamland›¤› belirtildi. Söz konusu ça-

l›flmalar kapsam›nda öldü¤ü halde ayl›klar› kesilmeyen toplam 31 bin 426,
karfl›l›kl› dosyalardan yersiz olarak ayl›k/gelir alan veya çal›flt›klar› tespit edilen 8 bin 858 kifli ve evlendi¤i halde
ayl›klar› gönderilen 6 bin 61 kiflinin
gelir/ayl›klar›n›n, tespit yap›ld›kça
kesildi¤i ve yersiz ödenen tutarlar›n
faizleriyle birlikte tahsil edildi¤i bildirildi.

Ankara'n›n vergi rekortmenleri
K
oç Holding Onursal Baflkan›
Rahmi Koç, 2005 y›l› kazanc›ndan verece¤i 9.2 milyon YTL'lik
vergiyle Ankara'n›n vergi rekortmeni
oldu.
Geçen üç y›l arka arkaya Ankara'da
gelir vergisi rekortmeni olan Talip Kahraman ise geçen y›l stopaj yoluyla gelir vergisi ödemesi nedeniyle beyanname vermedi¤i için listeye giremedi.

Baflkentin rekortmenleri

Geçen y›l ikinci Ankara'da ikinci s›rada yer alan Rahmi Koç bu y›l beyan
etti¤i 24.9 milyon YTL'lik menkul sermaye irad› geliri üzerinden tahakkuk
eden 9.1 milyon YTL'lik vergiyle ilk s›rada yer ald›. Listenin ikinci s›ras›nda
yer alan Naci Bak›r Otomotiv Mamülleri ve G›da Maddeleri Ticaret ve Sa-

nayi A.fi’nin sahibi olan Orhan Naci
Bak›r'a ise menkul ve gayrimenkul
sermaye irad› olarak beyan etti¤i 5.7
milyon YTL'lik matrah üzerinden 2.3
milyon YTL’lik vergi tahakkuk ettirildi.
Üçüncü s›rada ise 5 milyon YTL'lik ticari kazanç ve menkul sermaye irad›
geliri beyan eden ve 2 milyon YTL'lik
gelir vergi tahakkuk ettirilen Kiska ‹nflaat'›n sahibi O¤uz Gürsel yer ald›.

Kifli bafl›na gelir 5 bin dolar› aflt›
2
005 y›l›nda kifli bafl›na milli gelir ilk
kez 5 bin dolar› aflt›. 2001 y›l›nda 2
bin 123 dolara kadar gerileyen kifli
bafl›na milli gelir, 2005 y›l›nda 5 bin 8
dolar olarak hesapland›.
Türkiye ‹statistik Kurumu'nun verilerine
göre ik kez geçen y›l 4 bin dolar›n
üzerine ç›kan kifli bafl›na gelir 2005
y›l›nda da 5 bin dolar› aflt›. Hükümet kifli
bafl›na gelirin 2006 y›l›nda 5 bin dolar›
aflaca¤›n› tahmin ediyordu.

Türkiye'nin kifli bafl›na düflen geliri ilk
kez 1975 y›l›nda bin dolar› aflm›flt›.
1990 y›l›nda ise kez 2 bin dolar› aflarak
2 bin 682 dolara ulaflan kifli bafl›na
GSMH, 1993 y›l›nda 3 bin 4 dolara
kadar ç›kt›. Ancak 1994 krizinde
ekonomideki küçülme nedeniyle 2 bin
184 dolara gerileyen kifli bafl›na GSMH,
1995'te 2 bin 759, 1996'da 2 bin 928,
1997'de 3 bin 79 ve 1998'de ise 3 bin
255 dolara kadar yükselmiflti. 1999

y›l›nda yeniden 3 bin dolar›n alt›na
inerek 2 bin 879 dolara düflen,kifli
bafl›na gelir 2000 y›l›nda 2 bin 965
dolara ç›kt›ktan sonra 2001 y›l›nda 2 bin
123 dolara düflmüfltü.
2002 y›l›nda 2 bin 598 dolar olarak
hesaplanan kifli bafl›na GSMH, 2003
y›l›nda 3 bin 383, 2004 y›l›nda ise 4 bin
172 dolar olarak hesaplanm›flt›. Kifli
bafl›na GSMH 2005 y›l›nda ise 5 bin 8
dolar olarak belirlendi.

ikinci etap e¤itimleri bafllad›
005 y›l›nlda ATO ve OST‹M E¤itim Koordinasyon
ortakl›¤› ile bafllat›lan AkademiPAZAR insan
kaynaklar› e¤itimlerinin ikinci bölümü bafllad›. Elde
edilen veriler ve sektörel memnuniyetin AkademiPAZAR
II’yi zorunlu k›ld›¤›n› belirten Ostim E¤itim Koordinatörlü¤ü,
gerek e¤itim program› ve e¤itim kadrosu, gerekse ülkemiz
koflullar›na göre oluflturulan ücret politikalar›yla
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AkademiPAZAR’›n bir hizmet sunmak amac›yla
kurguland›¤›n› vurgulad›lar.
Pazarlama Yöneticisi, Sat›fl Yöneticisi, Sat›fl Temsilcisi
olarak belirtilen üç modülde sürecek e¤itimler pazarlama ve
sat›fl alanl›nda nitelikli eleman ve yöneticiler yetifltirmeyi
hedefliyor. ‹lgililenenler e¤im içerikleri ve ayr›nt›l› bilgiyi
www.ostim.org.tr/akademipazar adresinden edinebilir.

Pozitife
do¤ru...
Dr.Hakan Ç›nar
ARC E¤itim ve Dan›flmanl›k ankara@arc.com.tr • www.arc.com.tr
sl›nda bu ayki yaz›m› Merkez Bankas› üzerine yazmay› planlam›flt›m, ama hala yeni Baflkan’›n kim oldu¤unun belli olmad›¤›n› düflününce, böyle bir yaz›n›n, yeni politikalar üzerine yorum
yapmak yerine, Baflkanl›k seçimine yönelik elefltirileri
içerecek oldu¤unu düflündüm ve maksata uymayaca¤›n› hesap ederek vaz geçtim.
Onun yerine de biraz daha genel ekonomi ve gidiflata birlikte bir gözatmaya ay›ray›m istedim bu ayki yaz›m›.
Sahip oldu¤u de¤erlerle, co¤rafi flartlarla, genç nüfusuyla ülkemiz gerçek anlamda bir cennet niteli¤inde
kuflkusuz. Ancak ne var ki, bu cennet niteli¤indeki ülkemizi bizler zor bir ülkeye çevirmeyi baflarabiliyoruz;
her fleyden önce imkanlar›m›z› verimli kullanam›yor olmam›z bile ülkemize yapt›¤›m›z bir haks›zl›kt›r kan›mca.
Di¤er taraftan son derece zengin do¤al kaynaklara
sahip ülkemiz ekonomik aç›dan bakt›¤›m›zda ayn› zenginlik ve çeflitlili¤e sahip olamamaktad›r. Bunun elbetteki çeflitli nedenleri oldu hep; her fleyden önce gelir
da¤›l›m› ve seviyesinin yüksek olmad›¤›, enflasyon seviyesinin ise hep yüksek oldu¤u bir ekonomik görüntü
ve bunlar›n yan› s›ra Uluslararas› Finans kurulufllar› taraf›ndan da yat›r›m riskinin yüksek kabul edildi¤i bir ülke konumunda olmak maalesef ekonomik aç›dan yeterli imkanlar› bize sa¤layamad›. Geldi¤imiz noktada
bu olumsuzluklardan baz›lar›n› giderdik flüphesiz, enflasyonda yaflanan düflüfl, döviz kurlar›ndaki istikrar›
görmezden gelemeyiz; ama gelir da¤›l›m›ndaki dengesizliklerin uzunca süre daha iyi bir noktaya gelebilece¤ini düflünemiyorum ne yaz›k ki...
Yat›r›m›n ve üretimin artan bir grafik çizmesi bizler
için zorunlu bir durum teflkil ediyor; artan üretim, yeni
ifl sahalar›, iflsizlik oran›n›n düflerek istihdam›n artmas›
ve beraberinde de hiç flüphesiz ihracat miktarlar›n›n da
artmas›n› beraberinde getirecektir. Ülkelerin mali dengelerindeki aç›¤›n çok büyük bir k›sm› ithalat ile ihracat
aras›ndaki dengesizlikten meydana gelmektedir, üretimi tüketimden az olan kendilerine belli oranlarda da olsa yetemeyen ülkeler, do¤al sonuç olarak ithalata yönelmekte, bu da döviz aç›klar›n› do¤urmakta ve fakirleflme h›z›n› artt›rmaktad›r.
Tüm buraya kadar bahsettiklerim ço¤umuzun bildi¤i gerçekler, peki iyleflme ad›na neler yapmal›y›z.

A

• Sanayiyi mutlak surette gelifltirmeli ve önemsemeliyiz. Hatta bir süre sonra seçicili¤imizi artt›rmak suretiyle; daha fazla katma de¤er sa¤layan üretim sahalar›na yönelmeliyiz.Bunun için, devletimizin de üretimi
destekleyici ciddi tedbirler almas› ve teflvikleri sunmas›
zorunlu.
• Ülkemizi yurtd›fl›nda daha fazla tan›tarak, yabanc›
sermayeyi ülkemizde yat›r›m yapmaya zorlamal›y›z.
• ‹hracat› mutlak surette artt›rmal›y›z; ülkeler için ihracat her zaman ç›k›fl yolu olmufltur.
Gerçekten de dünyada bak›ld›¤›nda üretim kapasitesi çok yüksek olmayan ülkeler bile ihracat hacimlerini
hep artt›rmaya çal›flm›fllar ve böylelikle ekonomik dengeleri pozitif de¤erlerde tutmay› baflarabilmifllerdir; buradan ç›kan sonuç bizim de ç›k›fl yolumuzun temelde
ihracattan geçmesi gereklili¤idir. Devletin bu alanda
pek çok firman›n önünü açacak tedbirleri almas› ve
sivil toplum örgütlerinin de mümkün olabilen ölçülerde
deste¤ini sa¤lamas› gerekli olan ülkemizde bu deste¤e
çeflitli dikey hizmet sa¤lay›c› sektör ve kurulufllar›n da
ayak uydurabilmesi gerekiyor. Lojistik sektörü olsun,
finans sektörü olsun, çeflitli kamu kurulufllar›n›n ihracat
potansiyeli teflkil eden sektör ve firmalarla kenetlenerek; çocuklar›m›z›n ve torunlar›m›z›n mutlu
yaflamas›n› sa¤layacaklar› bu hedef etraf›nda elbirli¤i
yapmas› gerekiyor.
‹mkans›z olarak görmeye lüzum yok, flöyle bu ülkenin tarihine bak›p atalar›m›z›n neleri baflard›klar›n›
bir hat›rlayal›m yeter.
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Yan sanayiciler SUBCON‹ST’te buluflacak
ubconist 2006
fuar› olan Subco5. Uluslararas›
nist, konusunda
yan sanayi ürünUnido-Birleflmifl
leri fuar› 01 - 04 HaziMilletler S›nai Kalran 2006 Haziran tarihk›nma Teflkilat› taleri aras›nda CNR - ‹STANBUL' raf›ndan desteklenen dünyadada, yerli ve yabanc› firmalar›n ki dört önemli fuardan biri. Subgenifl kat›l›m›yla gerçekleflecek. conist fuar› k›talar›n bulufltu¤u
‹stanbul gibi önemli bir ticaret
Subconist Uluslar aras› Yan noktas›nda düzenleniyor.
Sanayi Fuar›, 5. y›l›nda ‹stanbul
Fuar, yan sanayi firmalar›n›n
Ticaret Odas› Yan Sanayi Bor- uluslararas› ana sanayi kuruluflsas›, Unido - Birleflmifl Milletler lar› ile buluflacaklar› tek organiS›nai Kalk›nma Teflkilat›, Bey- zasyon olma özelli¤i ile verimli
sad - Beyaz Eflya Yan Sanayici- pek çok anlaflmaya ev sahipli¤i
leri Derne¤i ve sektörün önde yapacak.
gelen derneklerinin, odalar›n›n,
Ostim Organize Sanayi Bölge

S

birliklerinin destek ve iflbirli¤i ile
Medya Fors Fuarc›l›k taraf›ndan
organize ediliyor.
Subconist Fuar›’n›n bu güç
birli¤inin sinerjisi ile tüm kat›l›mc›lar›na ihracat imkanlar›, potansiyel al›c›larla iliflki kurma f›rsat›
ve iç piyasada yeni müflteriler
kazand›rmak için uygun ortam
sa¤layaca¤› ifade edildi.
Türkiye'de ve bölgedeki ilk ve
tek endüstriyel genel yan sanayi

Müdürlü¤ü olarak Ostim' li firmalarla ortak kat›l›m yap›lacak.
Alan bedeli, tasar›m bedeli,
tercüman ve hostes hizmetleri
dahil metrekare birim fiyat›n›n
240 YTL oldu¤u, ortak kat›l›mda
8 firmaya yer verilece¤i belirtildi.
Kat›lacak firmalar›n bölge
müdürlü¤ünü aramas› isteniyor.
Ortak kat›l›m için son baflvuru
tarihinin 10 may›s 2006 oldu¤u
belirtildi.

Ostim OSB ve KOB‹’ler WIN’e kat›ld›
ÜYAP- Beylikdüzü ISTANBUL’da mart
ay›nda düzenlenen WIN Fuar›’nda
OST‹M Kobiler de yerini ald›. Özel
stand tasar›m› ile makine salonunda Koray
Sanayi Ürünleri ve M‹KSAN firmalar› ile ortak kat›l›m yapan OST‹M OSB müdürlü¤ü,
2007 y›l›nda 500 metrekarelik alanda 15
üyesi ile ortak kat›l›m yapmay› hedefliyor.
Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nin 7 lider uzmanl›k fuar›n› tek çat› alt›nda bir araya getiren WIN - World of Industry Fuar›, 2006 y›l›nda da imalat endüstrisinin buluflma nok-

T

tas› olmaya devam etti, Otomasyon, Electrotech, Machinery, Welding, Materials
Handling, Chemistry ve Hydraulic&Pneumatic fuarlar›ndan oluflan World of Industry, fuara paralel düzenlenen Endüstriyel Etkinlikler Haftas› ile sadece sergi alan›
olmaktan ç›k›p sektörlerin nabz›n› tutan
profesyonel bir platform yaratt›. 2007 y›l›nda düzenlenecek olan WIN Fuar›’nda OST‹M çat›s› alt›nda kat›lmak isteyen
sanayicilerin Bölge Müdürlü¤ü ile görüflerek
yerlerini ay›rtmalar› önerildi.

‹nsan Kaynaklar› ve Halkla ‹liflkiler ‹fiGEM’de
stim OSB bünyesindeki ‹nsan Kaynaklar› ve Halkla
‹liflkiler birimleri Ahi Evran Caddesi No:18’deki
‹fiGEM binas›na tafl›nd›.
OST‹M Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü KOB‹’lerin
nitelikli eleman ihtiyac›n› karfl›layabilmek amac›yla 2001
y›l›nda ‹nsan Kaynaklar› birimini kurmufltu. Bu birim uzman
personeli ile firmalar›n temizlik eleman›ndan, makine
mühendisine kadar ihtiyaç duyabilece¤i her türlü personeli

O

onlar ad›na seçmekte ve ifle yerleflmesine arac›l›k ediyor.
Öte yanan Bölge Müdürlü¤ü bünyesinde faaliyet gösteren
Halkla ‹liflkiler Birimi ise OST‹M OSB’nin fuar, tan›t›m, reklam
çal›flmalar›, kurum içi ve kurum d›fl› bilgilendirme toplant›lar›
gibi tan›t›m ve organizasyonlar›n›n planlanmas› ve
yürütülmesi görevini yap›yor. Söz konusu bu iki birim bundan
sonraki faaliyetlerini ‹fiGEM binas›nda yürütecek.
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Orhan AYDIN

Hedef;
yüksek katma
de¤erli
üretim…
lke sanayicileri olarak,
KOB‹’ler olarak küresel
rekabet ortam›nda ayakta
kalabilmek için yüksek katma
de¤erli ürünler üretmek zorunday›z. Ostim olarak çözüm ortaklar›m›zla birlikte üyelerimizin rekabetçi güçlerini art›rc›, onlara
avantaj sa¤lay›c› tüm ça¤dafl iletiflim desteklerini ve sistemlerini
kurmaya çal›fl›yoruz.
Bu ba¤lamda Ostim ODTÜ
Teknokent Kuluçka Merkezi binas› inflaat olarak tamamland›;
firma kabulleri devam ediyor.
Önümüzdeki bir ay içinde resmen hizmete açmay› hedefliyoruz. Kuluçka Merkezinde araflt›rma-gelifltirme faaliyetlerini yürüten bölge firmalar› daha yüksek
katma de¤erli ürünler üretebilecekler. Bunu umuyoruz, bekliyoruz.
Ayr›ca ODTÜ ve TÜB‹TAK
ile birlikte oluflturdu¤umuz ArGe merkezimiz de (ODAGEM)
teknokent hizmetlerini destekleyecek bir oluflumdur. Bölgemizde firmalar›m›z desteklemek üzere hayata geçirilen kimi oluflum-

Ü

lar› da bafll›klar halinde özetle
paylaflmak istiyorum.
Bölge olarak rekabetin ne kadar önemli oldu¤unun fark›nday›z. Bölgemizi ve bölgemizdeki
firmalar› rekabetçi k›lmak gibi
bir misyonumuz oldu¤unu düflünüyoruz. Ostim OSB’de üretim
yapan firmalar›n enerjiyi TEDAfi’tan yüzde 20 daha ucuz
kulland›¤›n› vurgulamak istiyorum. Bunun önemli bir rekabet
üstünlü¤ü yaratt›¤›n› imalatç›lar›m›z çok iyi bilir. Yine do¤algaz›
üretimde kullanan firmalar›m›z
var. Do¤algaz› da OSB olarak direkt BOTAfi’tan temin ederek,
firmalar›n kullan›m›na ucuz ve
nitelikli olarak sunuyoruz. Di¤er
bölgelerimize göre bunun da bir
avantaj oldu¤unu düflünüyorum.
Yine üzerinde pek çok uygulamay› planlad›¤›m›z Ostim telekomünikasyon altyap› projemiz
var. Sistemi Sabanc› Telekom’la
birlikte kuruyoruz. fiu anda Ostim’deki firmalar›m›z›n büyük bir
k›sm› bu flebekeye dahil oldu, fiber optik kablolar› adreslerine
çekilmifl durumda. Bu proje ile

yap›yoruz?
Cevap, bir hiç, sat›fl becerileriyle ilgili antrenman yapmadan müsabakaya ç›k›yoruz. Birkaç istisna olarak
al›nan sat›fl e¤itimlerindeki “rol oynamalar›” söylenebilir. Diyeceksiniz ki,
“biz görüflme an›nda hem antrenman yap›yoruz hem de müsabaka !”
bilmiyorum ama bana pek inand›r›c›
gelmiyor. Ben diyorum ki, sat›flç› da
kendisini yapaca¤› sat›fllar için haz›rlamal› ve antrenman yapmal›. Aksi taktirde kaçan sat›fllar›n çetelesini
tutmak için ciddi kal›nl›kta bir deftere
rebildi¤iniz noktada baflar› geliyor. ihtiyac› olacakt›r.
S›rf sizin gözünüzdeki ›fl›ktan etkileTam bu noktada e¤er antrenman
nip bir fleyler alan kiflileri görür ve
onlar›n “o kadar inanarak anlat›yor- yap›lmas› gerekti¤ine inanm›yorsasun ki, etkilendim. Asl›nda almaya- n›z, bu yaz›y› okumay› burada kesebilirsiniz. ‹lerideki sayfalarda eminim
cakt›m” sözünü duyar›z.
ilginizi çekecek birçok fley bulabilirsiMerhaba, ben Hakan Ömer Gider niz. Biz antrenman yap›lmas› gerekkendimi bildim bileli sat›fl ile ilgileni- ti¤ine inanlar ile yaz›ya devam edeyorum. Hem teorik hem de pratik riz.
anlamda sat›fl›n içinde oldum. MutAntrenman dedi¤imizde bunu birlulu¤un bile kiflilere sat›labilece¤ine
inan›yorum. Bugün bu sat›rlardan si- kaç bafll›¤a bölmek laz›m.Bunlardan
zinle uzun zamand›r üzerinde çal›fl- baz›lar› bu mesle¤e yeni bafllayant›¤›m ve inand›¤›m bir konuyu payla- lar›n öncelikle sahip olmas› gereken
flaca¤›m. Biraz sohbet fleklinde ola- becerileri de diyebiliriz. Bunlar gelifltirilebilir davran›fllard›r ayn› zamancak bu yaz› bafltan söyleyeyim.
da.
fiimdi birlikte düflünüyoruz. Etraf›Sat›flç›lar›n antrenman konular›n›
m›za bakt›¤›m›zda müsabaka, yar›fl
vb. flekilde yap›lan ifllerde antren- flöyle s›ralayabiliriz* :
1. Özgüven sahibi olmak,
man›n önemini biliyoruz? Bir keman
2. Haz›r cevap olmay› bilmek,
sanatç›s› günde sekiz saat keman
3. Esnek bir düflünce ve davran›fl
çalmaz ise keman ona küsermifl !,
Bir profesyonel futbolcuya bakt›¤›- yap›s›na sahip olmak,
4. ‹yi huylu bir inatç› olmak,
m›zda doksan dakikal›k bir müsaba5. Bezdirmeyecek kadar ›srarc› bir
ka için nereden baksan›z sekiz ile
davran›fl yap›s›,
on saat antrenman yap›yor…
6. ‹yi bir araflt›rmac› olmak,
Biz sat›flç›lar ne kadar antrenman
7. Pratik zeka ve davran›fl,

Hakan Ömer Gider

Antrenmanl›
sat›flç› nas›l
olmal›?
“…kap›ya do¤ru yaklaflt›¤›nda hala
nefes nefeseydi, konuflmaktan dudaklar› kurumufl ve çatlak çatlak olmufltu, ayaklar› art›k onu tafl›yamayacak flekilde isyan etmiflti. Yeni bir
günün sonunda evine ulaflman›n
mutlulu¤u ama gün içinde kapatamad›¤› sat›fllar›n hüznü vard›. Akl›ndan Ahmet Bey’in son anda sordu¤u
soruya cevap verememesinin piflmanl›¤›n› ve zaman›nda teklifi getirememesinin ezikli¤ini yafl›yordu…”
Yukar›daki girifl bir çok sat›flç›n›n
günün sonunda yaflad›klar›n›n farkl›
bir anlat›m›, kartvizitinde sat›fl ya da
onu ça¤r›flt›ran bir ifl ile u¤raflan hepimizin akl›ndan geçen binlerce sorudan baz›lar›…
“Kaçanlar yap›lan sat›fllardan daha
önemli” sözünü profesyonel sat›fl
yöneticisi oldu¤um dönemde ekiplerime hep söylemifltim. “Bana neden
ald›klar›n› de¤il, neden almad›klar›n›
söyleyin !”…
Sat›fl asl›nda bir “heyecan transferi”, kendinizde duydu¤unuz bir heyecan› karfl›n›zdakine aktarmay› bece-

amac›m›z, birinci olarak Ostim
kampüsü içerisinde sesli görüflmeleri ücretsiz olarak yapmalar›n› sa¤lamak. Bu uygulama hayata geçirilmifl durumda. Yine ayn›
flebeke üzerinden sürekli ve kaliteli Internet eriflimi sa¤layaca¤›z.
Bu hizmetin bedeli sadece 25
milyon YTL sabit ücretli ve, s›n›rs›z olacak. Yine ayn› flebeke
üzerine uzaktan e¤itimi yerlefltirmek istiyoruz. Burada üniversitelerle, KALEDATA gibi çözüm
ortaklar›m›zla iflbirli¤i yapaca¤›z; dolayas› ile sürekli e¤itim,
ö¤retim ve geliflme dedi¤imiz
sistemi kullanmak durumunday›z. Yoksa rekabet yar›fl›n› kaybederiz. Bu e¤itim içeriklerini
NETWORK üzerine yerlefltirmek
istiyoruz.
ODTÜ ile yürütülen projelerimiz de bu sisteme girecek. Yabanc› dil e¤itimi verilecek. Yani
üyelerimiz sürekli olarak kendileri için planlanm›fl, ihtiyaç duyduklar› e¤itim hizmetlerini bu a¤
üzerinden alabilecekler.
Firmalar›m›z zaten rekabetin
içindeler, rekabet koflullar›n› yerine getirmek durumundalar.
Benzetme do¤ru olur mu; bilemiyorum, hepimiz ipte yürümek
zorunda olan ‘canbazlar’ durumunday›z. Dengemizi sa¤layamazsak yere düfleriz, kaybederiz.
Biz bu rekabet ortam›nda firmalar›m›za hangi destekleri verebiliriz, bunun aray›fl› ve çabas›
içindeyiz. Bu bizim iflimiz. KOB‹’lerimizin rekabetine destek
olacak her ileri unsuru bölgemize getirmeye çal›fl›yoruz.
fiunu diyebilirim ki; Ostim bölgesel faaliyetleri incelendi¤inde
baflka yerlerde yap›lmayanlar›yap›lamayanlar› yap›yor. Gücümüzü üyelerimizin teflvik edici

enerjisinden ve motivasyonundan al›yoruz. Yönetimden sorumlu ekip olarak KOB‹’lerimizi
de¤iflime bazen zorlayarak, bazen iterek, bazen çekerek dahil
etmek durumunday›z.
Pazarlama dan›flmanlar›n›n
anlatt›¤› bir öykü vard›r. Ayakkab› pazarlamac›s›n›n biri Afrika’da
yerli bir kabileye gidiyor; “Burada kimsenin ayakkab›ya ihtiyac›
yok” diyor. Oysa bir baflka ayakkab› pazarlamac›s› ayn› bölgeye
gidiyor ve, “Burada herkesin
ayakkab›ya ihtiyac› var” raporunu veriyor.
Bizim inanc›m›z; Ostim’deki
her firman›n bu uzaktan e¤itime
ihtiyac› var. Kaynak planlama
program›na ihtiyac› var. Yabanc›
dil e¤itimine ihtiyac› var. Biz
usanmadan firmalar›m›za ulafl›p,
bunu anlataca¤›z. Her firmay›

e¤itece¤iz. E¤itilmeyenler ne
olacak? Onlar bir ad›m geride
kal›p, belki de ‘aslanlara’ yem
olacak.
Firmalar›m›z›n aktif kat›l›mlar›n›, proje önerilerini bekliyoruz. Ostim ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösterecek firmalar›m›z Ostim’in sorumlulu¤unu al›p, de¤er üretecekler.
Küçük firmalara örnek olacaklar.
fiu anda Ostim’de pek çok firmam›z kilosu 1 Dolara çal›fl›yor.
Biz 1 Dolara çal›flarak bir yere
varamay›z. Bir kilogram›, 10
Dolar, 100 Dolar, 1000 Dolar
olan iflleri mutlaka bulup bölgeye
getirmenin, keflfetmenin, üretmenin, satman›n yolunu bulmal›y›z. Bunu için de ça¤dafl teknolojileri, yeni bilgileri ve sistemleri nerede olursa olsun bulup
getirmeliyiz; yararlanmal›y›z.

8. Hitabet yetene¤i ve konufltu¤unu dinletebilme,
9. Karar verme becerisi ve kararl›
bir durufl,
10. Rahats›z etmeyecek bir göz temas›,
11. Yarat›c›l›k ve yenilikçilik
12. ‹kna etme yetene¤i

yarad›l›fltan gelen bir özellik olmas›
nedeniyle, haftada en az bir kez
Cem Y›lmaz, Y›lmaz Erdo¤an vb.
komedyenlerin oyun filmlerini seyretmeli, buradaki esprileri inceleyerek,
davran›fllar›n› takip etmelidir. Yaln›z
bu konu oldukça hassas olup asla
kantar›n topuzunu kaç›r›p, onlar gibi
konuflmaya bafllanmamal›d›r! ‹fle
gitmeden önce mutlaka günlük
gazetelere göz at›lmal›, sabah
haberlerinde ifllenen gündem
konular› ö¤renilmelidir. Bu bilgiler
müflteri ile warm-up aflamas›nda
kullan›lacak tiyolard›r.

(*: Tüm bu konular ve daha fazlas›
yazar›n, “Sat›flç›n›n Antrenman
Notlar›” MediaCat Yay›nc›l›k Temmuz- 2005 de mevcuttur)
Antrenman öncesinde, özellikle
mesle¤e yeni bafllayanlar için adeta
bir “check list” gibi yukar›daki özellikler için aynaya bakarak hangi özelliklerin kendisinde mevcut hangilerinde güçlü ve hangilerinde zay›f oldu¤unu belirleyerek ifle öyle karar
vermelerini ö¤ütlerim. Sat›fl yeni
bafllayanlar için hem kolay hem de
zor özellikleri ile gerçekten zevkli bir
ifltir. Sat›fl kadar insan›n kendisini k›sa bir sürede “de-moralize” edebilecek çok fazla ifl yoktur.
Yukar›daki özelliklerden hareketle
bir sat›fl temsilcisinin günlük olarak
yap›labilir “antrenman hareketlerini”
bir gözden geçirelim:
“bugün o sat›fl› yapaca¤›m!”…
“…‹yi bir sat›flç› sabahleyin mutlaka evden ç›k›fl saatinden en az bir
buçuk saat önce kalk›p, imkan dahilinde k›sa bir spor, dufl, t›rafl vb. haz›rl›klardan sonra iyi bir kahvalt› yapmal›d›r. Özgüven için yap›lacak en
iyi çal›flma ayna karfl›s›nda gün içerisinde yapaca¤› görüflmeler ile ilgili
kendi kendine telkinler vermesi olacakt›r.
Haz›r cevap, pratik zeka biraz da

Gazete okumay› e¤er mümkünse
bir on dakika boyunca yüksek sesle
yapmak, hatta baz› zamanlar a¤za
kalem koyarak diksiyon için de çal›flma yap›labilir. Yüksek ses ile
okumak ba¤›rmak de¤ildir, sadece
göz ile okumak yerine dudaklar› oynatarak okumak fleklinde yap›l›r. Bu
çal›flma ayn› zamanda nefesimizi de
açacakt›r. Sabahleyin yap›lan bu
çal›flman›n ard›ndan ifle giderken
otomobiliyle gidenlere hüzünlü flark›lar dinlememelerini, e¤er seviyorlarsa h›zl› müzik dinlemelerini
öneriyorum…”
Bu say›l›k bu kadar gelecek
say›larda farkl› antrenman temrinlerine birlikte bakaca¤›z.
Sat›fl›n “do¤ru soru sorma
becerisi” oldu¤unu hat›rlad›¤›n›z
sat›fllar diliyorum
Hakan Ömer Gider
www.hakanomergider.com
info@hakanomergider.com
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‹flsizlerden ‘ac› vatan’a yolculuk

Atila Ç›nar
Makina Mühendisi

• Türkiye’de son iki y›lda 100 bin 553 kifli ekmek u¤runa yollara düfltü Maldivler,
N e p a l , R u s y a , A f g a n i s t a n , I r a k , i fl s i z l e r i n y e n i i fl k a p › s › o l d u .
ürkiye, son 2 y›lda yurtd›fl›na 100 bin 553 iflçi
gönderdi. Yeniden infla edilen Afganistan,
2005’te 6 bin 048, Irak ise 13 bin 137 Türk iflçisi
ald›. Türkiye en fazla iflçiyi Rusya’ya gönderdi.
Türkiye ‹fl Kurumu (‹fiKUR) verilerine göre, 2004
y›l›nda 40 bin 198, geçen y›l ise 60 bin 355 kifli çal›flmak üzere kurum kanal›yla yurtd›fl›na gönderildi.
Bunlar›n 280’ini kad›n iflçiler oluflturdu. Geçmiflte
baflta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine giden
Türk iflgücü, son dönemde Türk müteahhitlerinin büyük projelere imza att›¤› Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile savafl sonras› yeniden yap›land›r›lan Afganistan ve Irak’a yöneldi. 2004 y›l›nda 13 bin 271 Türk iflçisinin gönderildi¤i Rusya, 2005’de de 19 bin 540 yeni Türk iflçisine kap›lar›n› açt›. 1994’de Türkiye’den
bin 146 iflçi alan Suudi Arabistan, geçen y›l bu say›y›
6 bin 452’ye yükseltti. 2004’de 3 bin 511 Türk iflçi
gönderilen Afganistan’a ise geçen y›l 6 bin 48 kifli git-

T

ti. Irak’a gönderilen Türk iflçilerinin say›s› da 2004 y›l›nda 4 bin 900, 2005 y›l›nda da 8 bin 237 olarak belirlendi. Kazakistan da yine daha çok Türk müteahhitlerinin gerçeklefltirdi¤i projeler ile 2004 y›l›nda 4 bin
403, 2005 y›l›nda ise 5 bin 775 iflçi ald›.Halen Türk
iflçilerinin en yo¤un olarak bulundu¤u Almanya ise
2004’de 2 bin 197 iflçi al›rken, 2005’de bu say›y› bin
74’e düflürdü.

‹flçiye 400, mühendise 2 bin dolar
Vas›fl› Türk iflçilerine yurtd›fl›nda, konaklama ve
yeme-içme giderleri flirketlerce karfl›lanmak kayd›yla
400, vas›fs›z iflçilere ise 300 dolar›n alt›nda ücret
ödenemiyor. Yurtd›fl›nda projelerini gerçeklefltiren firmalar, yurtd›fl›na çal›flmak üzere götürdü¤ü vas›fl› iflçilere 600, yönetici konumdaki mühendislere de 2
bin dolar düzeyinde ayl›k ücret ödüyor.

Etik Tasar›m Dan›flmanl›k
E¤itim Ltd. fiti.

acinar@etik.com.tr

Sürdürülebilirlik (sebat)
ir çok kez, ‘art›k daha düzgün ve düzenli yaflamak’ için kendi
kendimize söz veririz. Y›lbafllar›, do¤um günleri, uzun tatillerin
bafllad›¤› ya da bitti¤i günler böylesi sözler için en uygun zamanlar oluyor. Spor yapmaya bafllamak, sigara gibi zararl› al›flkanl›klardan kurtulmak, zaman› daha iyi ifllerle de¤erlendirmek, akraba efl
dostu daha s›k ziyaret etmek, en yak›n›m›zda oldu¤u halde ilgilenemedi¤imiz efl ve çocuklara daha fazla ilgi gösterip, kalplerini daha az
k›rmak için kararlar ald›¤›m›z çok olmufltur.

B

onra ne olur. Sonra bu karar›m›z›n uygulanmas› sürekli ertelenir,
ya da karar al›n›r, uygulama da bafllar, ancak bir türlü öngörüldü¤ü gibi sürdürülemez. Araya daha önemli sorunlar girer, öncelikler de¤iflir, günlük yaflam›n hay huyu aras›nda al›nmas› düflünülen
veya al›nan karar da unutulur gider. Ne zamana kadar? Bir dahaki
özel güne kadar.
urumlarda da ayn› sorun benzer biçimde yaflan›yor. Kurumlar da
bir çok kez ‘art›k daha iyi, daha düzenli, daha kararl›’ olmak için
deyim yerindeyse iman tazeler. Baz› dönemlerde, özellikle de
kuruma yeni yöneticilerin kat›ld›¤› zamanlarda sürekli toplant›lar, görüflmeler yap›l›r. ‹flletme çal›flanlar›n›n görüflleri al›n›r, var olan sorunlar ve bunlar›n çözümleri için ne düflündükleri sorulur. Mevcut
olumsuzluklar masaya yat›r›l›r, bunlardan kurtulman›n yollar› aran›r,
yeni görevlendirmeler yap›l›r. Organizasyonun yap›s› gözden geçirilir,
hal›n›n alt›na süpürülmüfl, depolarda birikmifl envanter ortaya ç›kar›l›r, bunlardan kurtulmak için yöntemler konuflulur. Bazen topyekün
bir heyecan›n yarat›ld›¤›, bu heyecan›n bir sinerjiye yol açt›¤› bahar
havas› yaflan›r. Herkes bir süreli¤ine umutlan›r, ‘bu kez belki düzelecek’ düflüncesi yay›lmaya bafllar.

Üst kurulufltan OSB yöneticilerine e¤itim S
ilindi¤i üzere, ilk olarak 17–18 Kas›m 2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile Üst Kuruluflumuzun ortaklafla düzenledikleri “OSB Yöneticileri E¤itim Program›” Bakanl›¤›m›z Konferans
Salonunda yap›lm›fl ve yaklafl›k 300 temsilci kat›lm›flt›.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu (OSBÜK)
OSB yöneticilerinin kat›laca¤› iki günlük e¤itim program› düzenledi. Ankara-K›z›lcahamam Asya Termal
Tesislerindeki kurs 29-30 nisan tarihlerinde iki gün
sürecek.
OSBÜK’ten yap›lan aç›klamaya göre daha önce

B

düzenlenen e¤itim program sonras› yap›lan anket
sonuçlar›n›n de¤erlendirmesinde temsilcilerin; ‘e¤itimden son derece memnun kald›klar› ve yararland›klar›, e¤itim programlar›n›n s›k s›k yap›lmas›, bu
tür e¤itim programlar›na daha genifl zaman dilimi
ay›rarak daha çok soru sorulmas›na imkan tan›nmas›’ gibi görüfl ve öneriler gözlendi¤i vurguland›.
E¤itim Programlar›n›n 2006 y›l› ilk aya¤›n›n 29-30
Nisan 2006 tarihlerinde K›z›lcahamam Asya Termal
Tesislerinde gerçeklefltirilece¤i bildirildi. E¤itim program›n›n ayr›nt›lar› için www.osbuk.org.tr adresinden
bilgi al›nabilir.

‹flletmelerin kaynakç› ihtiyac› çözülüyor
• Ask aynak firmas › ve Ost im OSB iflbirli¤i ile
nitelikli kaynakç› yetifltirme kurslar› düzenlenecek.
ST‹M E¤itim Koordinasyon, As Kaynak
firmas› iflbirli¤i ile, sanayi bölgelerimizde ilk
s›ray› alan nitelikli kaynakç› ihtiyac›n›
karfl›lamak için, istihdam edilmek üzere kaynakç›
yetifltirilecek.
Yetkililer yüzlerce kiflinin ifl bekledi¤i bir ortamda
iflletmelerin kaynakç› bulamad›klar›n› belirterek,
hem kaynakç› ihtiyac›n› çözmek hem de istihdama
katk›da bulunmak amac›yla meslek edindirme
e¤itimlerine ilk olarak kaynakç› e¤itim program› ile
bafllanaca¤›n› belirtiler.
Meslek lisesi ve lise mezunlar›n›n meslek olarak
kaynakç›l›¤› seçebilecekleri ve halen kaynakç›
olarak görev yapan kaynakç›lar›n da bilgi ve
becerilerini gelifltirmek, kaynak dünyas›ndaki
yenilikleri ve geliflmeleri ö¤renmek, yöntem,
malzeme ve makine seçimlerini kolaylaflt›rmak,
böylece verimliliklerini art›rmak için kurslara
kat›labilecekleri aç›kland›.

O

As Kaynak uzmanl›¤› ile gerçeklefltirilecek olan
e¤itimler; TIG ( ARGON ), MIG –MAG ve Örtülü
elektrot kayna¤› olmak üzere 3 ayr› grupta
verilecek.
Yetifltirme ve uzmanl›k (beceri gelifltirme ) e¤itimi
olarak 2 ana bafll›kta toplanan e¤itimler, uygulama
a¤›rl›kl› olmak üzere 40 saat – 160 saat aras›nda
de¤iflen sürelerde gerçeklefltirilecektir. Teori
bilgisinin yan›nda a¤›rl›kl› olarak bire bir uygulama
ile gerçeklefltirilecek e¤itimler sonunda bitirme
s›nav› uygulanacak ve s›navlar. Testi geçen
kat›l›mc›lar sertifika almaya hak kazanacak olup,
ifle yerlefltirmeleri yap›lacakt›r.
Yetifltirme programlar›nda yukar›da verilecek
e¤itim sisteminin yan› bir çok firmam›z da
kat›l›mc›lar staj yapma imkan› bulacaklar.
Ayr›nt›l› bilgi ve ön kay›t için;
OST‹M E¤itim Koordinatörlü¤ü
(0312.385 50 90/1303) aranabilir.

K

ma sonra, ifllerin bafllat›ld›¤› gibi yürümedi¤i görülür. Yap›lan
planlar›n uygulamaya konmas› gecikir, çünkü herkesin bir önceli¤i vard›r ve günlük uygulamada bu öncelikler sürekli ön s›ralar›
kapmaya çal›flmaktad›r. Oysa her fleyi ayn› zaman aral›¤›nda yapmak
mümkün de¤ildir, bu nedenle de, ‘hangisinden bafllayal›m’ diye düflünülürken hiç bafllanamayabilir.

A

e yaz›k ki bir süre sonra, aynen kiflisel yaflamda verilen sözlerin
unutulmas› gibi, kurumlarda da al›nan kararlar uygulanmadan
unutulur gider. Üstelik kurumlarda ifller daha da zordur. Çünkü
ifl yürümedi¤inde herkesin kendisinden baflka da sorumlu tutaca¤›,
hatta suçlayaca¤› birileri (ötekiler) vard›r. ‘Biz – onlar’, ‘eskiler – yeniler’, ‘bu kattakiler – o kattakiler’ s›fatlar›na konuflmalarda s›kça rastlanmaya bafllan›r. Bir süre sonra da, ‘bu sefer de olmad›’ tart›flmas›
bafllar ve yeni yöneticiler aran›r. Bu durum bir çok iflletmede bir k›s›r
döngüye dönüflerek iflleyiflin bir parças› olarak sürüp gidebilir.

N

ünkü kurumlar› da, yukar›da tan›mlanan, kiflisel yaflamlar›nda
kendi kendilerine verdikleri sözleri bir türlü yerine getiremeyen
insanlar yönetmekte, kurumlar›n ifl görenleri de günlük yaflamlar›nda ayn› k›s›r döngüleri aflmaya çal›flmaktad›r. Yöneticiler ve ifl
görenler, kiflisel yaflamlar›nda sürekli kendi kendilerine söz verip,
sonra bu sözü tutmamak için oldukça geçerli, kendilerini ve baflkalar›n› ikna edici gerekçeler yaratmay› sürdürdükçe, bu durum profesyonelce ba¤l› olduklar› kurumlar›n iflleyifline de yans›yacakt›r.
u durumda, bu k›s›r döngüden ç›kmak için önce kiflisel geliflimleri sa¤laman›n gereklili¤i ortada. Baflta, iflletmelerin karar verici
unsurlar› (yöneticiler) olmak üzere, tüm ifl görenler kifliliklerini
sürekli geliflmeye, iyileflmeye aç›k tutabilmelidirler. ‘Bu yafltan sonra
kimi nas›l de¤ifltirece¤iz’, ‘okul adam edememifl biz mi edece¤iz’ gibi
yanl›fllara düflmeden e¤itimi iflin bir parças› haline getirmekten baflka
çare yok. Her düzeyde kiflinin kendisine verdi¤i sözü tutmaya çal›flmas›n›n ve bunu kararl› bir biçimde sürdürmesinin her yafltaki insan
için en önemli e¤itim oldu¤u ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
s›l önemli olan sebatl› bir biçimde sürdürebilmektir. Hiçbir geliflme bir anda olmuyor ve zaman istiyor. Hem kiflisel yaflamlar›m›zda, hem hangi düzeyde olursak olal›m, içinde bulundu¤umuz kurumlarda, hedefimiz s›çramalarla de¤il ad›msal (incremental)
iyileflmelerle sürekli iyiye gitmek olmal›d›r. Bilge büyüklerimizden,
Makina Yüksek Mühendisi A. Münir Cerit’in de dedi¤i gibi, ‘sab›r öyle
bir a¤açt›r ki, meyvas› baldan tatl›d›r.’

Ç

‹stanbul art›k sanayicileri de zorluyor B
SO Yönetim Kurulu Baflkan› Tan›l Küçük, Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olan ve "sanayi kenti" olarak
da nitelendirilen ‹stanbul'da art›k trafik, asayifl, çarp›k
kentleflme gibi sorunlar nedeniyle üretim yapman›n, sanayici olman›n giderek zorlaflt›¤›n› söyledi.
‹stanbul'da sanayinin; yeniden planlanmas› ve tarihi
yar›mada d›fl›na ç›kar›lmas› gerekti¤ine dikkat çeken
Küçük, ‹stanbul Valisi Güler ve Belediye Baflkan› Topbafl'tan sanayinin sorunlar›n›n do¤rudan aktar›ld›¤› bir
"masa" uygulamas› bafllat›lmas›n› istedi. yapt›.
“‹stanbul'da üretim yapmak, sanayici olmak art›k zor”
Küçük, toplam ithalat ve ihracat›n yüzde 43'ünü gerçeklefltiren, ülke ticaret kapasitesinin yüzde 55'ine sahip

‹

olan ve GSY‹H'n›n yüzde 23'ünü yaratan ‹stanbul'un
Türkiye ekonomisinin "lokomotifi" oldu¤unu söyledi. Ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olmas›n›n yan› s›ra ‹stanbul'un, ayn› zamanda bir "sanayi kenti" oldu¤una da dikkat çeken Tan›l Küçük, kentin 1950'lerden bu
yana imalat sanayinin merkezi konumunda bulundu¤unu ancak, nüfusu 15 milyona yaklaflan ‹stanbul'da yaflaman›n, her geçen gün biraz daha zorlaflt›¤›n› kaydetti.
Küçük, trafik, asayifl, çarp›k kentleflme, bütün bu
sorunlar›n, kaç›n›lmaz olarak üretim sürecine de yans›d›¤›n›, ‹stanbul'da üretim yapman›n, sanayici olman›n
ise giderek zor hale geldi¤ini anlatt›.
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Bizi hiç
elefltirmeseler !
3-Bu elefltiri gerçekçi mi ?
Bizim kontrolümüzde ki bir olaydan dolay› m› elefltirildik. Yoksa, elefltiri konusu bizim kontrolümüz d›fl›ndaki bir olay m›?
4-Bu elefltiri konu ile ilgili mi ?
Asl›nda bize k›zm›fl, konu umurunda de¤il. Ne olursa olsun bize olumsuz bir fleyler söyleyecek mi?
5-Elefltiri mant›kl› m› ?

lter Ak no lu
Yönetim Uzman›
Elefltiriyi toplum olarak çok severiz. ‹flin
ilginç yan› elefltirdi¤imiz kadar elefltirilmeye de hiç raz› olmay›z. S›k›nt›lar basar, k›zar›z, hata ba¤›r›p ça¤›r›r›z.
-Bizi hiç elefltirmeseler !
-Ne iyi olurdu ?
Asl›nda elefltirilmemek, mükemmellik
göstergesi de¤il, ya bizden ümidi kesmifller ya da kimsenin umurunda de¤iliz. Do¤ru yapt›¤›m›z bir ifle bile farkl› pencereler-

den bakmak mümkün. Bizim düflündü¤ümüz sonuç, di¤erleri için görünmeyebilir.
Tenis kupa maç›. K›ran k›rana bir maç.
Bir oyuncu maç› kazan›yor ve hem para
hem de kupay› al›yor. Para da yani hat›r›
say›lacak kadar çok. Kazanan oyuncu
statdan ç›karken yan›na yoksul görünümlü bir kad›n yaklafl›yor.
-Çocu¤um hasta, ameliyat için paraya
ihtiyac›m var, diyor.
Kad›n›n haline ac›yan adam kad›na ihtiyaç duydu¤unu belirtti¤i paray› veriyor. Ertesi gün tenis kulübüne geliyor. Kulübün
yöneticisi yan›na geliyor.
-Dün sizi, maçtan sonra, yoksul bir kad›nla görmüfller.
-Evet, hasta çocu¤u için para istedi.
-Umar›m vermemiflsinizdir. Çünkü o kad›n bir sahtekard›r. Bu yolla para kazan›r.
-Yani, flimdi ölmek üzere olan , a¤›r hasta bir çocuk yok mu?
-Evet, yok.
-Bu gün ald›¤›m en güzel haber bu.
Elefltirebiliriz. Enayi de diyebiliriz. Elefltiriler farkl› bak›fllar› sergilerler. Bize, bir de
böyle bakabilirsin derler. Elefltiriden dolay›
strese girmeden, bundan yap›c› bir flekilde faydalanmak için afla¤›daki düflüncelere önem vermek gerekmektedir.
Önce elefltiriyi sakin olarak dinleyin. ‹lk
kelimeden sonra hemen k›zmaya bafllamay›n. Sonuna kadar dinleyin. Dinlediniz
diye görüfllerine kat›ld›n›z manas› ç›kmaz.
Sonra;
1-Bu elefltiri dikkate de¤er mi ?
Elefltiriyi yapan, iflin uzman› m›? ‹fli bilerek mi elefltirmifl, yoksa laf olsun diye mi?
2-Yerinde bir elefltiri mi ?
Sizin veriminizi art›rmay› amaçlayan
bir yolla m› ifade edildi, yoksa sadece kiflili¤inize sald›r›ya geçmek için bir bahane
miydi ?

Konu ile ilgili bütün bilgileri göz önüne
alarak yap›lan bir elefltiri mi?
Elefltiriyi dinleyip, an›nda bir fleyler yapman›z gerekmez. Elefltiriyi de¤erlendirece¤inizi söyleyebilirsiniz, görüfllerine kat›lmad›¤›n›z› söyleyebilirsiniz. Sessiz kalman›n elefltiriyi oldu¤u gibi kabul etmek manas›na gelece¤ini de unutmay›n. E¤er
amac›n›z sadece karfl› taraf› susturmak
ise “tencere dibin kara senini ki benden
kara” takti¤i ile sizde karfl› taraf› suçlayabilirsiniz. Ama bizim amac›m›z daha güzele
gitmek, kendimizi gelifltirmek oldu¤u için
elefltirinin olumlu yönlerini görmeye çal›flmam›z gerekiyor. Afla¤›daki ad›mlar› atarak stresinizi azaltabilirsiniz.
1-Pozitif yan›n› ortaya ç›karmak
Her elefltirinin bir pozitif
yan› var m›d›r? E¤er yukar›daki 5 maddeyi geçtiyse, elefltirinin bize bir
flekilde katk›s› olacakt›r.
Yapt›¤›m›z bir yanl›fl› veya daha iyi yapabilece¤imiz bir flekli iflaret etmekte olabilir.
2-Elefltiriyi nesnel olarak de¤erlendirmek
: ( K›rm›z› Dü¤meleri aramak).
K›rm›z› dü¤me aramak ?? Bizim düflünmeden tepki göstermemize neden olacak
noktalar neler olabilir ??
Haberlerde Amerika’da meydana gelen
bir kazay› gösteriyordu. Polisten kaçan
suçlu, tek yönlü yola ters istikamette h›zla
girdi. Tabii gelen arabalar duramad›. Kaza
meydana geldi. Kazaya u¤rayan arabadan bir bayan indi.
Kazay› yapan›n silahl› bir haydut olmas›na ra¤men, kad›n, kazaya neden olan
adam›n üzerine yürüdü.,. Bu s›rada polisler geldi ve sald›rgan yakaland›. Polisler,
kad›n›n arabas›n›n yan›na geldiler ve arabada bir küçük çocuk oldu¤unu gördüler.
Çocu¤u arabadan al›p annesine verdiler.
Çocu¤a bir fley olmam›flt›. Anneyi, düflünmeden böyle davranmaya yönelten ise
çocu¤una bir zarar gelme ihtimaliydi. Hassas nokta buydu.
3-Elefltiriyi, ifl yapana yönelik de¤il,
yap›lan ifle yönelik olarak görmek .
Elefltirilen kiflili¤imiz de¤il, yapt›¤›m›z ifltir. Öyle alg›lamak laz›m. Elefltirirken de
kiflileri de¤il yap›lan ifli elefltirmek gerekir.
Tabi amac›m›z üzüm yemekse!!
Elefltirilerin olumlu yönünü kullan›n, kendinizi gelifltirmek için d›fl bak›fl her zaman
gereklidir. Sizi sürekli ayn› flekilde elefltiriyorlarsa, art›k bu konu üzerinde fazlaca
düflünmeniz laz›m demektir. ‹hmal etmeyin.
Elefltiri ile ilgili yapacaklar›n›z› planlay›n.
Kendinizi gelifltirin. Art›k ayn› konuya
yeniden yeniden dönmeyin. Unutmay›n
gözlerimiz bafl›m›z›n önündedir. Geriye
sürekli bakmam›z istenseydi gözlerimiz
kafam›z›n yan›nda veya arkas›nda olurdu.. 06.03.2006
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