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Teflvikte ‘3Y’ sistemi getiriliyor
ANAY‹ ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan,
yeni bir teflvik sisteminin getirilece¤ini aç›klad›.
49 il ve kalk›nmada öncelikli 5 ilde uygulanan bölgesel teflvik sisteminin misyonunu ciddi anlamda tamamlad›¤›n› kaydeden Bakan Ça¤layan, mevcut sistemin tamamen kald›r›larak yerine yepyeni bir teflvik sistemi getirilece¤ini
söyledi. Ça¤layan, ‘Cumhuriyet tarihinde ilk olacak
yeni teflvik sistemiyle bölgesel, sektörel ve proje
bazl› bir sistem oluflturaca¤›z’ dedi. Ça¤layan, teflviklerden faydalanmak üzere
yat›r›mc›ya getirecekleri 3
kriteri de ‘3Y Sistemi’ olarak aç›klad›. Yeni teflvik sisteminde, ‘yüksek katma
de¤er, yüksek teknoloji ve
yüksek rekabet gücü’ esas
olacak.

S

PROJE BAZLI
TEfiV‹K
BAKAN Ça¤layan, bakanl›¤›n›n 2008 y›l›nda
devreye girecek önemli çal›flmalar›n› Star’a anlatt›.
Ça¤layan, önümüzdeki dö-

Ar-Ge Teflvikleri

TEfiV‹K sistemi tamamen de¤ifltiriliyor. Sanayi ve
TEfiV‹KLER‹N yaratacaTicaret Bakan› Ça¤layan, bölgesel teflvik sis¤› maliyeti
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teminin misyonunu tamamlad›¤›n›, sektörel
ekti¤in tohuma benzer. Tove proje baz›nda teflvikleri içeren yepyeni bir
humu ekersin, bafla¤›n› alteflvik sisteminin uygulanaca¤›n› aç›klad›.
maya bafllars›n. Bu da isnemde Türkiye’yi yeni bir
teflvik sistemiyle tan›flt›racaklar›n› belirtti. Ça¤layan
‘Bölgesel, sektörel ve proje
bazl› teflvik
sistemi
oluflturaca¤›z. Türkiye’ye gelmek isteyen yabanc› kurulufllar›n yat›r›m yapmas›n› özendirecek bir tak›m fleylerin yap›lmas› gerekecek. Yerli için de ayn›
fley geçerli. Bütün bunlar›
üst üste koydu¤umuz zaman Türkiye, önümüzdeki
dönemde önemli bir yat›r›m ve üretim üssü haline
gelecek’ dedi. Bu kapsamda önce bir sanayi envanteri yapacaklar›n› anlatan
Ça¤layan, flu bilgileri verdi: ‘Bizim yapaca¤›m›z çal›flma flu olacak: 3 tane

Yeni y›lda Türk
ekonomisi
n 18’de

ASO Baflkan›
tafl›maya karfl›
nkara Sanayi Odas› Baflkan› Nurettin Özdebir, Merkez Bankas›’n›n ‹stanbul’a tafl›nmas›na karfl› ç›kan Durmufl Y›lmaz’a destek verdi.
Özdebir, “Merkez Bankas›, SPK, BDDK
gibi kurumlar›n ülkenin finansal merkezinde de¤il, baflkentinde bulunmas›
gerekir. Dünyadaki uygulamalar da bu
yöndedir” dedi. Özdebir, yapt›¤› aç›klamada, Merkez Bankas›’n› ‹stanbul’a
tafl›man›n hakl› bir gerekçesi olmad›¤›n› belirterek, “Bugün birkaç istisna
d›fl›nda bütün ülkelerde merkez bankalar› o ülkelerin baflkentindedir. ‹stanbul’u finans merkezi yapaca¤›z diye Ankara’dan uzaklaflt›rmak bankay›
finans sektörünün tahakkümü alt›na
sokabilir” de¤erlendirmesinde bulundu. Özdebir, flöyle dedi:
“Merkez Bankas›, BDDK, SPK gibi
kurumlar›n ‹stanbul’a tafl›nmas›n›n
Ankara’n›n kentler aras›nda küresel
düzeyde sürdürülen rekabette elini
zay›flataca¤› ve Ankara ekonomisine
zarar verece¤i aç›kt›r. Baflta Ankara
Milletvekilleri olmak üzere tüm parlamenterlerimizi duyarl› olmaya, Ankara’daki tüm meslek örgütlerini, belediye baflkanlar›m›z›, sivil toplum örgütlerini ve vatandafllar›m›z› da bu giriflime karfl› tav›r koymaya ça¤›r›yoruz.”

A

Y’miz var; yüksek katma
de¤er, yüksek teknoloji ve
yüksek rekabet gücü olan
sektörler bizim teflvikten
faydalanacak 3 unsur
olacak. Ve
burada verimlili¤e
dayanan
bir büyüme
stratejisi
sürdürece¤iz. Bu 3Y
esas›n› koyduktan sonra,
hangi sektörlerde uluslararas› rekabet gücüne sahip
oldu¤umuzu ortaya koyaca¤›z. Muz, Anamur’da
desteklenecek. Kars’ta desteklenmeyecek. fiu anda 81
ilin sanayi profili ile ilgili
elimizde çok ciddi datalar
var. Benim ülkemde daha
fazla yat›r›m, istihdam,
üretim, ihracat› sa¤layacak
uluslararas› bazda teflvik
sistemi olacak.

tihdamd›r’ sözleriyle de¤erlendiren Ça¤layan, bütün çabalar›n›n Türkiye’deki yat›r›mlar› artt›rmak oldu¤unu kaydetti. Ça¤layan, teflviklerin ana girdi
maliyetleri üzerinde yap›ld›¤›n›, bu do¤rultuda, arsa
temini, sosyal güvenlik
primleri, vergi oranlar›,
enerji ve di¤er maliyetler
üzerinde çok ciddi planlama ve çal›flmalar yürütüldü¤ünü anlatt›. Ar-Ge teflviklerinin de önümüzdeki
dönemde devreye girece¤ine dikkat çeken Ça¤layan
‘Hedef, GSMH’nin yüzde
2’sini Ar-Ge’ye harcayan
bir ülke olmak. 16 milyar
dolarl›k bir rakamdan bahsediliyor.
Türkiye, AB üyesi bir ülkenin bir y›lda elde etmifl
oldu¤u toplam cirosu kadar sadece Ar-Ge’ye ay›racak. Bunlar bizleri heyecanland›r›yor’ dedi.
(Star Gazetesi)

2

OCAK 2008

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

Düflünmek-KonuflmakDavranmak (günde 5 dakika)
‹çinde bulundu¤umuz y›l son saatlerini yaflamaktad›r.
K›fl geliyor, ya¤murlar ya¤›yor (Allah’a flükür).

Otto Bauer*
ocuklar; Çocuklar›n yüzleri
günümüzü doldurur. Gülen gözler, a¤layan gözler,
bakan gözler, utangaç gözler, samimi gözler, isteyen gözler, veren gözler: Gözler, kelimesiz konuflur.
Dinlemek için bakmak! Çocuklar, öylesine do¤rudan gözümüzün içine bakarlar!
Minik parmaklar, küçük güçlü eller, aç›k ve s›cak eller, bize
güvenen çocuklar›n elleridir
bunlar. Her fley öylesine do¤al ve
öylesine normal ki.

Ç

Yetiflkinler….
Çok nadir gülümseyen yüzlere ve
do¤rudan bak›fllara
sahipler. Yetiflkinler,
nadiren kendilerine
do¤rudan bakabilirler, öyle ki içten d›fla
do¤ru, benden sana
do¤ru oldu¤u gibi.
Yetiflkinlerin bak›fllar› nadiren aç›k ve net
olur, ço¤u kez bulan›kt›r. Göz temas›nda baz› fleyler saklamaya çal›fl›l›r.
Her fleyi göstermeme duygusu !
‹çimizdeki görülür diye korkular›m›z var, neden?
Yetiflkinlerin elleri…
Nadiren içten ve güçlü bir flekilde eller s›k›l›r.
Geçmiflte, gerçek bir tokalaflma bir tür sözleflme gibiydi:
‹ki insan “anlafl›rd›” ( el s›k›flarak anlafl›rd›): Bu flekilde do¤al bir güven oluflurdu: Sadece
el s›k›flma ile olurdu bu.
Günümüzde eller içeriksiz
uzat›l›yor. Bazen el s›k›fl›rken
parmaklar›m›z kas›l›yor. Böylesi
bir el s›k›flma insana güven vermez, iyi sözlere ra¤men: iyi bir
sözleflme olmaz.
Düflünmek, Konuflmak
– Davranmak…
Bizler dün, bugün ve yar›n
hakk›nda normal olarak düflünürüz. Bizler kendimiz, iflimiz ve di¤erleri hakk›nda da düflünürüz!
Bizler konufluruz…
Ancak, her zaman düflündüklerimizi söylemeyiz. Bazen, a¤›zdan ç›kan sözlerin kendine ait
baflka bir beyine sahip oldu¤u
hissi oluflur.
Bizler davran›r›z (ifl yapar›z)…
Fakat, ço¤unlukla davran›fl›m›z düflüncemizi yans›tmaz.
Evelsi gün ne düflündük, dün
ne söyledik ve bugün ne yapt›k:
Hangi s›kl›kla bunlar birbirini
tutar?

Bu flekilde, biz insanlar ço¤unlukla kendimizle çeliflki içinde oluruz.
Bilindi¤i gibi, düflünülen, söylenilen ve davran›fl birbirleri ile
uyum içinde olmazsa, güvensizlik oluflur ve di¤eri bunu hemen
hisseder.
Çocuklar…
Düflüncede, konuflmada ve
davran›flta ço¤unlukla uyum
içindedirler.
Bunun böyle olmas›, iflin do¤as›nda
vard›r. Bu nedenle,
gözler de samimi ve
içtendir. Minik parmaklarla do¤ru ve
içen bir el s›k›flma
da buradan gelir.
Genç yetiflkinler ve
yetiflkinler, do¤al
sistemin gere¤i olan
düflünmeyi, konuflmay› ve davranmay›
karmafl›k hale getirdiler..
Bunu da bize söyleyen yine gözler – ve
yine eller.
Ne yap›lmal› ?
Her gün befl dakika, biraz
al›flt›rma yapmal›.
Sabahlar›: Düflünmeyi, konuflmay› ve davranmay› uyumlu
hale getirme karar› almak..
Akflamlar›: Yatmadan önce,
bunu dürüstçe gözden geçirmek.
Üç ay sonra al›nan sonuç:
Gözlerimiz daha içten ve el s›k›flmam›z daha samimi olmaktad›r.
Zihinsel stres…
fiayet istekler ve d›fl olanaklar
ayn› istikamette oluflmazsa bir
tür zihinsel, iç stres meydana gelir. Bu tür iç stres, d›fl yaflamda
rastlanan strese göre daha kötüdür ve hastalanmaya neden
olur.. Sakinleflmek için iç ve d›fl
stresi sakinlefltirip düzene koymak gerekir.
Önemli fleylere zaman ay›rmal›.
Önemsiz fleyleri basitçe terketmeli.
‹çinde bulundu¤umuz y›l son
saatlerini yaflamaktad›r.
K›fl geliyor, ya¤murlar ya¤›yor
(Allah’a flükür). Yine geride b›rakt›¤›m›z tüm güzel kiflisel ve ticari iliflkilerimiz için tekrar teflekkür etmenin zaman› geldi.
Birlikte ilerledik ve bugünlere
geldik! Bunun için, gönülden teflekkürlerimi sunuyorum. Size ve
ailenize mutlu bayramlar ve sa¤l›kl›, baflar›l› mutlu bir Yeni Y›l
diliyorum. Sayg›lar›mla;
*(Genel Müdür- FESTO A.fi.)

‹flte küreselleflmenin sonuçlar›!..

Y

eni enformasyon ve iletiflim teknolojilerinin nüflmektedir. MAI görüflmelerinin uzamas›nda
geliflmesi; Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla hakim ö¤e, geliflmekte olan perifer ülkelerin muhalefeti yan›nda ve ondan da öte, biztescillenen neo-liberal görüflün
zat geliflmifl ülkeler aras›ndaki sermazaferi; uluslararas› bir finans a¤›n›n
ye çat›flmas› ve/veya sermaye-devlet
oluflmas›; kültür, sanat, e¤lence ve tüçat›flmas› gibi gözükmektedir.
ketim alanlar›nda homojenlik; baflta tiGloballeflme ile birlikte giderek yükcaret ve finans konular›nda olmak
seltilen “birey olma bilinci”; bireylerin
üzere uluslararas› kurulufllar taraf›ndan
“etnik ve kültürel haklar” ya da çevreyürütülen ve etkinli¤i giderek artan
cilik vb. gibi alt-kimlik ya da dokular
uluslararas› uygulamalar ça¤›nday›z.
içinde örgütlenmeye itilmeleri; siyasal
Ayr›ca, iflletme, gözetim ve dan›fldincili¤in yükseltilmesi ile kutsal duymanl›k gibi hizmetlerin dünya çap›nda
gu sömürüsünün ön safa çekilmesi giyayg›nlaflmas›; çokuluslu flirketlerin
bi sosyo-politik önlemler, globalleflme
hem say›ca artmalar›, hem de faaliyet
ile oluflacak s›k›nt›lar›n perdelenmesi
alanlar›n› geniflletmeleri; kamu politiCevdet Baykal
yan›nda, merkeze yönelik olas› muhakalar›nda ak›lc›l›¤a artarak verilen
mcbaykal@yahoo.com
lefet ve kalk›fllar› parçalayarak etkisiz
önem ve devletin yeniden sorgulanan
k›lmay› amaçlamaktad›r.
rolleri gibi sonuçlar› ile birlikte dünya
Milliyetten yoksun sermaye için “uluküreselleflmeyi yaflamaktad›r.
sal sermaye” kavramlar›n› kullanmak da aldatmaBugün 8 farkl› konuda küreselleflmenin olducadan ve içeride sermaye çekiflmesinin neden ol¤unu görmekteyiz, bunlar: Ekonomik küresellefldu¤u bir tür mücadele yönteminden baflka bir fley
me, Siyasal küreselleflme, Sosyal küreselleflme,
olmad›¤›n› da unutmamak gerekmektedir. Baflka
Teknolojik küreselleflme, Finansal küreselleflme,
Co¤rafi küreselleflme, Kültürel küreselleflme, Eko- bir deyiflle, globalleflme dayatmas› karfl›s›nda ulusal egemenlik sorununu tart›flmak, bir ulus içerilojik küreselleflmedir
sinde sermaye ve karfl›tlar› aras›ndaki çat›flmay›
Esasen, sermaye-medya-siyaset üçgeni baflta
olmak üzere belirli çevrelerce pompalanan popü- tart›flmaktan nitelik olarak de¤il, ancak derece
olarak farkl› görülebilir.
ler küreselleflme söylemi, ‘küreselleflme ad› alt›nKüreselleflmenin, merkez sermayenin emek
da bir tak›m olaylar›n insano¤lunun kontrolü ve
istemi d›fl›nda kendili¤inden meydana geldi¤i’ fikri tedarik alan›n› geniflletmesi merkez sermaye için
avantaj olufltururken, bu durum, çevresel konumüzerine yap›lanmaktad›r.
lu ve teknolojik düzeyi geri sermaye için dezavanYaflad›¤›m›z küreselleflme sürecinde da¤›t›lan
rollere göre; Dünya Bankas›, IMF ve Dünya Tica- taj oluflturmaktad›r. Zira, kaliteli eme¤in merkez
sermaye taraf›ndan talep edilmesi çevre sermayeret Örgütünün oluflturdu¤u ‘üç ayakl› denetim
mekanizmas›’ ulusal ekonomilerin G7’nin istedi¤i sini ikinci s›n›f emekle bafl bafla b›rakabilece¤i gibi, ücret düzeyenin de görece yükselmesine neyönde yap›lanmas›n› sa¤lamaktad›r. Dünya Banden olacakt›r. Bu durumda, çevresel konumlu
kas›’n›n temel ifllevi ulusal ekonomilerin küresel
sermayenin merkez sermayeye karfl› zay›f olan
ekonomiye entegrasyonunu sa¤lamakt›r. Bu
rekabet gücünü iyice zay›flayacakt›r.
amaçla ihracata yönelik büyümeyi tek alternatifBöyle bir politika, merkez sermayenin birikim
mifl gibi göstermektedir. Ayr›ca uluslarafl›r› flirketler arac›l›¤›yla sermayenin geliflmekte ve az gelifl- potansiyelini yükseltip, çevrenin birikim kaynaklar›n› k›sarken, ayn› zamanda, çevre ekonomilerini
mifl ülkelere sokulmas›n› destekleyen bir aktör
görevini üslenmifltir. IMF, d›fl borcu olan 100’den de, teknoloji üretmekten uzak tutarak, onlar› safazla ülkeyi ‘Yap›sal Uyum Programlar›’ ile ulusal dece yan ürünler üreten, montaj yapan ya da bak›m-tamir hizmetlerini yüklenen ekonomik ajanlar
ekonomilerini uluslararas› serbest ticarete ve fihaline getirir. Japonya’n›n kalk›nma modelinde
nans aktivitelerine açmaya, kamu harcamalar›n›
önemli bir yer tutan çevre sanayi (slum-industry)
ve dolay›s›yla sosyal hizmetleri k›smaya, isçi-iflveifllevi, küreselleflme ile çevre ekonomilere yüklenren iliflkilerini piyasa mekanizmas›na b›rakmak
amac›yla devleti hakemlik konumundan çekmeye, mek istenmektedir. Türkiye’de KOB‹’ler böylesi
flans›z geliflmenin bir örne¤ini oluflturmaya aday
devleti ekonomik alandan tamamiyle silmek için
görünmektedir. Küçük iflletme ile küçük fakat teközellefltirme yapmaya zorlamaktad›r.
noloji yo¤un iflletme türleri aras›ndaki fark› vurguKüreselleflme evresinde ticaretin ve finans›n
layarak, KOB‹’lerin daha çok birinci gruba girdiserbestlefltirilmesi, fiyatlar›n piyasalarca belirlen¤ini ifade etmek fazla yanl›fl olmasa gerek.
mesi, özellefltirilme, devletin ekonomiden çekilKüreselleflme ile özellefltirmenin devreye somesi ve kamu harcamalar›n›n k›s›lmas› gibi ilkeler
üzerine kurulmufl neo-liberal ekonomik politikalar kulmas› ve böylece devletin ekonomiden tam anlam›yla çekilmesi, içeride bireysel ve bölgesel geaciz içindeki az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere dayat›lmaktad›r. Uygulanan ‘ac› reçeteler’ so- lir da¤›l›m›n› etkileyece¤i kadar, kaynaklar›n›n danucunda dünya genelinde gelir da¤›l›m›nda bozul- ¤›l›m›n›n mutlak olarak piyasa güçlerine, yani gelir da¤›l›m›na göre flekillenen güç iliflkilerine b›rama, issizlikte h›zl› bir yükselme, reel ücretlerde
k›lmas›na yol açm›fl olacakt›r. Aç›kt›r ki, Yeni
düflme, g›da ba¤›ml›l›¤›nda artma, çevrede ölümDünya Düzeni’nin çok önemli bir aya¤›n› olufltucül kirlenme, sa¤l›k sisteminde bir bozulma, e¤iran ve küreselleflmenin gerçekleflme araçlar›ndan
tim kurumlar›na girmede bir düflme, birçok ulubiri olan özellefltirme, ulusal kaynaklar›n güçlü
sun üretim kapasitesinde gerileme, d›fl borçlarda
korkunç bir büyüme ve sosyal fliddet ve yolsuzluk- merkez sermayeye devrinden öte, özellikle kalk›nmakta olan ülkelerde hükümetlerin ekonomiyi
larda patlama oluflmaktad›r
tanzim de ellerinde bulunmas› gereken güçlü silaYerküreyi hem daha genifl bir alan itibariyle,
h›n da al›nmas› anlam›na gelmektedir. Bunun da
hem de yat›r›mc› sermayeden çok daha yüksek
miktarlar halinde dolaflan sermaye ise, finans ser- ötesinde, enerji ve ulaflt›rma v.b gibi çok önemli
mayesidir. ‹letiflim teknolojisindeki büyük geliflme stratejik alanlar›n özellefltirme politikas› alt›nda
yabanc›laflt›r›lmas› da, hükümetlerin ekonomi
ile desteklenen finans sermayesinin dolan›m› peüzerindeki karar alan› ve gücünü de daraltmaya
riferik ekonomileri de kapsayabilmektedir. Zira,girifl-ç›k›fl›n çok kolay ve h›zl› oldu¤u durumlar- aday görülmektedir.
Küreselleflme esnas›nda çevresel konumlu
da salt reel faiz dürtüsü ile hareket deden finans
ekonomiler, kendi geliflmifllik düzeyine ba¤l› olasermayesi, dünya faiz haddinin üzerinde reel faiz
rak, teknoloji yo¤un yat›r›mlardan çok, geri tekhaddi buldu¤u oldukça genifl bir alanda gezinnoloji kullanan, yo¤un emek istihdam eden ve
mektedir.
çevreyi kirleten sermaye girifline sahne olabilir.
Finansal sermaye girdi¤i ekonomilerde döviz
Bu tür yat›r›mlar›n ekonomiye yapaca¤› net katk›,
arz›n› artt›r›p, döviz paritesini yerli para aleyhine
uzun-dönemde ortaya ç›kan çevre kirlenmesi nede¤ifltirerek, ekonominin d›fl ticaret dengesini de
deniyle çok az olabilir.
sarsmaktad›r. ‹thalat›n yükseldi¤i ,ihracat›n göreKüreselleflme sürecinde geliflmekte olan bir
ce geriledi¤i ortamlarda ekonomilerin döviz geekonomi yabanc› yat›r›m sermayesi ald›kça gelen
reksinimi de kronik olarak yükselmektedir.
sermayenin teknoloji boyutunun yüksek olmas›
Günümüzün olgunlaflan ve teknolojik aç›dan
da söz konusu olabilir. Teknoloji boyutu yüksek
yo¤unlaflan sermayesi, kendi aras›ndaki mücadelesi sonucunda, firmalar aras› sat›n alma veya bir- olan yabanc› sermaye az say›da yüksek ücretle
leflme yollar› ile giderek rekabetten uzaklaflmakta eleman istihdam ederken, emek üzerindeki söve sermaye alan›nda oluflturulan kararlar› da mer- mürü oran›n› yükseltmekte ve katma de¤er içinde
sermaye pay›n› artt›rmaktad›r.
kezilefltirmektedir. Böylece genelde halktan ar›nÖzetle Küreselleflme; dünyada üç önemli özeld›r›lm›fl sermaye demokrasisi, kendi içinde yürütlik vard›: 1) Tekelleflme ve Yay›lma, 2) ‹flsizlik ve
tü¤ü mücadele sonucunda, sermaye demokrasisi
Fakirleflme, 3) Alternatif ‹deoloji Yoklu¤u demekolmaktan da ç›kmakta ve bir tür merkezi hakim
tir.
sermaye gücü karar› ya da dayatmas› haline dö-
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ATO
Baflkan›:

Zamlar sanayicinin
gard›n› iyice düflürecek
nkara Ticaret Odas› (ATO)
Baflkan› Sinan Aygün, elektri¤e uzun bir süredir zam yap›lmamas›na ra¤men Türkiye’nin,
sanayicisi elektri¤i en pahal› kullanan ülkelerin bafl›nda geldi¤ini belirterek, “Bu yüzden de elektrik fiyatlar›na yap›lan son zam Türk sanayisinin rekabet gücünü önemli
ölçüde azaltacakt›r. Sanayicinin,
ihracatç›n›n gard›n› iyice düflürecektir” dedi.
Aygün yapt›¤› aç›klamada, y›lbafl›ndan itibaren sanayi sektöründe kullan›lan elektri¤e yüzde 10,
konutlarda kullan›lan elektri¤e de
yüzde 15 zam yap›lmas›na iliflkin
karara tepki gösterdi. Yap›lacak
zamma gerekçe olarak dünya
enerji fiyatlar› ve enerji K‹T’lerinin
artan zararlar›n›n gösterildi¤ini
belirten Aygün, flunlar› kaydetti:
“TEDAfi’›n en son tarife de¤iflikli¤i yapt›¤› Kas›m 2003’ten bu yana dolar kuru yüzde 20’ye yak›n
düfltü¤ü için elektrik fiyatlar›, kur
yüzünden dolar baz›nda yüzde 25
oran›nda zaten zamlanm›flt›. 1 Kas›m 2003’te sanayi elektri¤inin fiyat› 8,10 sent düzeyinde bulunuyordu. 1 Kas›m 2008’de 1,48 YTL
olan dolar kuru son günlerde 1,18
YTL’ye geriledi. 1 kilovat saat
elektri¤in dolar cinsinden sanayiciye maliyeti de 10,15 sente yükseldi. fiimdi yap›lan yüzde 10 zamla birlikte sanayi elektri¤inin fiyat›
11,17 sente ulaflm›fl olacak. Yani
2003 y›l›ndan bu yana elektri¤in
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ATO Baflkan› Sinan Aygün, “Son befl y›lda türk liras› cinsinden zam yap›lmamas›na ra¤men elektri¤in sanayiciye dolar cinsinden maliyeti yüzde 25 artt›. Son zamla
birlikte art›fl yüzde 38’i buldu” dedi.
sanayiciye dolar cinsinden maliyeti yüzde 38 oran›nda artm›fl olacak.”
“Sanayici Köfleye S›k›flt›”
Hem ihracat, hem de iç piyasa
için üretim yapan sanayici aç›s›ndan, temel girdilerin döviz cinsinden fiyat›n›n önemli oldu¤unu
vurgulayan Aygün, flu görüflleri savundu: “Çünkü Türk sanayicisi iç
piyasada ithalatla, d›fl piyasalarda
da di¤er ülkelerle k›yas›ya bir rekabet içerisinde bulunuyor. Türki-

ye, gümrük birli¤i yüzünden zaten
kendi sanayicisini di¤er ülkelere
karfl› koruyam›yor. Türk sanayicisi, ihracatç›s›, finansmana dünyan›n en yüksek faizini ödüyor. Dünyan›n en yüksek istihdam vergileriyle bo¤ufluyor. Türk paras›ndaki
de¤erlenme yüzünden sanayicilerin elektrik d›fl›ndaki maliyetleri
de döviz cinsinden art›¤› için rekabet gücünü büyük ölçüde kaybeden Türk sanayicisi, yap›lan elektrik zamm›yla birlikte rakiplerinin
karfl›s›nda iyice köfleye s›k›flm›fl
olacak.”

H

er yeni y›la girerken nedense hep umutlu ve mutlu oluruz. Oysa sadece ‘eski’nin
itici, ‘yeni’nin sevimli anlam› ile
yer de¤ifltiriyordur takvim. Baz›lar›m›z belki eski y›l› belleklerinden
bile kaz›mak ister; ancak 2007’de
ülkemizde herkesi az ya da çok
sarsan siyasi geliflim ve de¤iflimler
yafland›. Kans›z-cans›z, kimliksizkifliliksiz bir takvimin mahareti de¤ildi tabi ki olan bitenler. Politikdemokratik vukuatlar›n yorumunu
‘ehline’ b›rak›rsak, ekonomide
2007 büyümenin fren yapt›¤›, iflsizli¤in kronikleflti¤i, enflasyon ile
d›fl ticaret ve cari ifllem aç›klar›n›n
ise büyüdü¤ü bir y›l olarak an›lacak.
‹flte KOB‹’ler bu manzara ile
2008’e giriyor. Eski y›l›n son günlerinde toplanan V. KOB‹ Zirvesi’nde KOB‹ sorunlar›n›n kronik
halleri, yeni eklentileri ve beklentileri tart›fl›ld›. Bölgemizin de temsil
edildi¤i Zirve’nin sonuç bildirgesi
finansman, teflvik ve devlet destekleri, ar-ge ve inovasyon, patent, kalite, biliflim, ihracat, rekabet hukuku, çevre ve enerji, kümelenme ve Avrupa Birli¤i bafll›klar›ndaki sorun ve önerileri kaps›yor. 13 oturumun yap›ld›¤› zirvede

OST‹M’de %10
daha ucuz
SANAY‹
GAZETES‹
ELEKTR‹K ORGAN‹ZE
zamm› ile ülke
genelinde
enerji faturas› kabaran KOB‹’ler
OST‹M’de kendi enerjisini üretmenin avantaj›n› kullan›yor.
eni y›lla birlikte Bakanlar Kurulunun
2007/13032 say›l› karar›na göre elektrik fiyatlar›na zam yap›ld›. Bu do¤rultuda fiyatlar
yeniden ayarland›. Ancak Ostim OSB üyeleri sahip
oldu¤u enerji santrali ile üyelerine TEDAfi tarifesinden yüzde 10 daha ucuz elektrik sa¤lamaya devam ediyor. Yetkililer konufla iliflkin aç›klamas›nda “Bölge Müdürlü¤ümüz elektrik fiyatlar›n› yeniden belirlemifltir. Elektrik kwh fiyat›m›z TEDAfi sanayi tarifesinden % 10 düflük olarak sa¤lanmakta,
dolay›s› ile sanayicimize elektrik indirimimiz devam edecektir” denildi.

Y

Ö‹B Baflkan› Kilci:
Yat›r›mc› zor durumda
zellefltirme ‹daresi Baflkan› Metin Kilci, elektrikte otomatik fiyatland›rma mekanizmas›n›n
2006 y›l›n›n Eylül ay›ndan itibaren geçerli oldu¤unu ancak uygulanmad›¤›n› ifade etti. Yap›lan
zamm›n ard›ndan otomatik fiyat mekanizmas›n›n
uygulanabilir hale getirilmesi gerekti¤ini kaydeden
Kilci, “Otomatik fiyat mekanizmas›n›n mevzuat›, formülleri flu anda var. Ancak bunun uygulanmas›nda
birtak›m problemler yafland› ve flimdi yeniden bir fiyat ayarlamas› sözkonusu. Bu fiyat ayarlamas›na göre oradaki birtak›m formüllerde, modelde de¤ifliklik
yap›lmas› gerekecek” dedi. Elektrikte fiyat belirsizli¤inin özel sektör yat›r›mlar›na olan olumsuz etkisine vurgu yapan Kilci, “Birçok yat›r›mc› elektrik sektöründe yat›r›m yapmak istiyor. Baz›lar›
yat›r›mlar›n› bitirme noktas›nda ancak bu belirsizlik varoldu¤u sürece onlar için hayat çok zor.
E¤er bu belirsizli¤i ortadan kald›r›rsak, elektrik
fiyatlar›n› kurallar› bir hale getirirsek, kurals›zl›ktan vazgeçersek özel sektör yat›r›mlar›n›n da
artt›¤›n› görece¤iz” de¤erlendirmesini yapt›.

Ö

Editörden
kemalc@ostim.com.tr

Kemal Çeküç

Zam zincirinde ‘ö¤retilmifl
çaresizlik’ dersleri

gündeme gelen talep ve öneriler,
TOSYÖV Baflkan› Say›n Hilmi
Develi taraf›ndan ‘bir yol haritas›na temel olmak üzere hükümetin ve ilgili kurum ve kurulufllar›n bilgisine’ sunuldu.

Önemli olan bu rapordan devlet
ve kurumlar› baflta olmak üzere ilgililerin ‘mesaj›’ almas›d›r. Gidiflata bak›l›rsa bu y›l da ‘mikro’ s›zlanmalar devam edecek gibi. Sanayicinin en büyük girdi maliyetini
oluflturan elektrik fiyat›na %10
zam yap›ld›. Yan›nda bir de do¤algaz zamm› hediye edildi. Hakl›
tepkiler var.
“Ö⁄RET‹LEN ÇARES‹ZL‹K”

Bildirgeden dikkat çekici 3 tesbitin alt›n› çizerek paylaflal›m:

n “Avrupa Birli¤i’nin KOB‹’lerinin üzerine titredi¤i ve gerekli her
türlü deste¤i verdi¤i gerçekli¤iyle
yüzleflerek ve rekabetin gere¤i olarak Türkiye’nin de benzer politikalara yönelmesi ve özellikle
2005’de haz›rlanm›fl olan KOB‹
Stratejisi ve Eylem Plan› kapsam›nda KOB‹’lere destek sa¤lanmal›d›r.”

n “Ülkemizin Güçlü Ekonomi’ye geçifl yapmas›, mevcut KOB‹ dinami¤ini çok yönlü güçlendirmekten geçmektedir. Bu amaçla,
“Ö¤retilmifl çaresizlik - sorgulama
yetene¤i – katma de¤er üretebilme
becerisi” olarak ifade edilebilecek
fleytan üçgeninin afl›larak, büyüme
ve kalk›nma stratejilerinin baflar›ya
ulaflt›r›lmas› gerekmektedir.”

n “Ülkemizde KOB‹’lere yönelik devlet destekleri, proje bazl›,
sektörel ve bölgesel farkl›l›klar da
dikkate al›narak düzenlenmeli; etkin olarak kulland›r›lmas›, sonuçlar›n›n izlenebilmesi ve yeni destek
modellerinin oluflturulabilmesi
amac› ile desteklerin yetkili tek kurulufl çat›s› alt›nda gerçeklefltirilmesi temin edilmelidir.”

ÜÇ ÖNEML‹ TESB‹T
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Bu zamlar en çok imalat
sanayini; enerji a¤›rl›kl› üretim
yapan küçük ve orta ölçekli iflletmeleri, ve sonra herkesi etkileyecek. Zam ve vergi yükleri ile
Zirve Bildirgesi’nde de alt› çizilen
“ö¤retilmifl çaresizlik” dersleri mi
veriliyor üreticiye?
Kimi sanayici ve giriflimcilerde
bir kan› var: “Devlet KOB‹’lerin
üretmesini, yeni eleman almas›n›,
büyümesini, ihracat yapmas›n› istemiyor…”
Tabi ki olmaz öyle bir fley!
***
2008’de iflletmelerimize kârl›,
kurak bölgelerimize de karl› bir
y›l diliyoruz. Ortak dile¤imiz
ise; gelen gideni aratmas›n!
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“Baflkalar›n›n plân›na teslim oluyoruz”

MMOB Makine Mühendisleri
Odas›’nca bu y›l 16’nc›s› gerçeklefltirilen Sanayi Kongresi’nin sonuç bildirgesi yay›nland›. Bildirgede,
sanayi baflta olmak üzere Türkiye ekonomisindeki yap›sal sorunlara iflaret
edilerek, çözüm önerileri s›raland›. Ülke sanayinde üretimi esas alacak istihdam odakl›, kalk›nma ve refah› amaçlayan politikalar›n nerdeyse bütünüyle
terkedildi¤i, ülkenin d›fl borç ve ithal
girdi a¤›rl›kl› ihracata ve dengesiz büyümeye dayal› ekonomik anlay›fla teslim edildi¤i vurguland›. Yabanc› do¤rudan sermaye yat›r›mlar›n›n özellefltirme, finansman ve sigortac›l›k sektörlerine yöneldi¤i, imalat sanayiinin
yeni yat›r›mlar›na herhangi bir kaynak
ayr›lmad›¤› belirtilen bildirgede iç pazar›n, ithal mallar lehine geniflletildi¤i
ve d›fla ba¤›ml›l›¤›n “perçinlendi¤i”
vurguland›.

T

Türkiye baflkalar›n›n
plan›na teslim oluyor
9. Kalk›nma Plan›’n›n, “plans›z döneme geçifli simgesi” ve AB’ye entegrasyonla sanayinin tafleronlaflmas›n›n
da belgesi olarak nitelendirildi¤i bil-

dirgede, “Plan yapamayan Türkiye
baflkalar›n›n plan›na teslim olmufltur.
Bir baflka anlamda küresel ekonominin insaf›na
b›rak›lm›flt›r” denildi.
Bildirgede, Ar-Ge ve
inovasyonun sürekli
gündemde olmas›na
karfl›n GSMH içindeki
pay›n›n yüzde 0.8’i aflamad›¤›, ayr›ca ç›kar›lan
yasa tasla¤› ile yabanc›
yat›r›mlar›n Ar-Ge merkezlerine teflvik verilmesinin öngörüldü¤üne iflaret edildi.
Bölgeler aras› dengeyi kuracak ve
gelir da¤›l›m›n› adil bir biçimde kalk›nmada öncelikli yörelere yayacak
politikalar oluflturulmad›¤›ndan, iflsizlik ve yoksulluk sorununun öncelikli
sorunlar›n bafl›nda yer almaya devam
etti¤i vurguland›.
Planlama, sanayileflme ve kalk›nman›n birbirinden ayr›lmaz bir üçlü
oldu¤u vurgulanan bildirgede, konuya, planl› bir yaklafl›mla, tar›m, çevre,
enerji, bilim, teknoloji, istihdam, sa¤l›k, e¤itim, gelir, bölüflüm ve tüm di¤er
alanlara yönelik politikalarla bir bü-

tünlük içinde bakmak gerekti¤i belirtildi.
Ülke kaynaklar› zengin
Ülke kaynaklar› küresel güçlerin
bask›s›ndan ba¤›ms›z bir flekilde de¤erlendirildi¤inde, Türkiye’nin küresel rekabette yer alabilecek potansiyele sahip oldu¤u vurgulanan bildirgede, bilimi ve teknolojiyi esas
alan, Ar-Ge ve inovasyona a¤›rl›k veren, d›fl girdilere ba¤›ml› olmayan,
istihdam odakl› ve planl›
bir kalk›nmay› öngören
sanayileflme politikalar›
uyguland›¤›nda, durumun ülke lehine de¤iflece¤i belirtildi.
Gümrük Birli¤i
ask›ya al›ns›n
Ülke ekonomisini d›fla ba¤›ml› ve
k›r›lgan hale getiren, tam üyelik müzakere süreçleri tamamlan›ncaya kadar,
gümrük birli¤inin “mutlaka” ask›ya
al›nmas› gerekti¤i bildirilen bildirgede
ekonomi ve sanayileflmeye yönelik yer
alan bafll›ca öneriler flöyle:
l “AB ile üyelik müzakere süreçlerinde siyasi ödünler verilmesi istenen
ve Türkiye’nin iç politikas›na müdahale eden üye tav›rlar› reddedilerek,

müktesebat de¤iflikliklerinin tüm sektör ve sivil toplum nezdinde tart›flmaya aç›lmas› ile tüm sektörlerde ülke ç›karlar›na yönelik politikalar oluflturulmal›d›r.
lBugün her fleyden önce ülke ekonomisi ve sanayinin planlamas› zorunlu hale gelmifltir. Bu planlama, kamu
yarar›na çal›flanlar›n gelir da¤›l›m›n›
düzeltecek, iflsizli¤i ortadan kald›racak, sosyal, kültürel ve ekonomik kalk›nmay› sa¤layacak, refah› kitlesel
olarak yayacak ilke ve araçlar› kapsamaktad›r. Burada yat›r›mlara a¤›rl›k
verilmelidir.
lPlanlama ve Kalk›nma odakl›
çal›flmalar, tüm toplumsal mutabakatla, üniversite, sanayi ve meslek odalar›
ve sektör kurulufllar›n› da kapsayan
genifl bir platformda tart›fl›lmal›,
çözüm önerileri gelifltirilmelidir.
lSanayide üretimin Organize
Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi
Sitelerinde yayg›nlaflt›r›lmas› ve
KOB‹’lere rasyonel bir iflletme yap›s›
ve ölçek getirecek düzenlemelerin
yap›lmas› zorunludur. Bunun için öncelikle bir sanayi envanteri ç›kar›lmal›,
sistematik bir veri taban› kurularak
sürekli güncellefltirilmelidir.
lMühendislik alt yap›s›, Ar-Ge ve
teknolojik geliflmenin önemli bir planlama ö¤esi olarak al›nmas› ve de¤erlendirilmesi, kamu yarar› ön plana
al›narak benimsenmelidir.”

Hak-‹fl istihdam yaratan
büyüme istiyor
ak-‹fl Genel Baflkan› büyüme süreci ile desteklenmesi gerekti¤ini belirtti. Uslu, "Haz›rl›klar›
süren istihdam paketinin
sosyal taraflar›n görüfllerine aç›larak hem istihdam hem de kay›t d›fl› sorununu çözecek flekilde
genifl önerilerle hayata
geçirilmesi sa¤lanmal›d›r" dedi.
Hak-‹fl Genel Baflkan›
Uslu yapt›¤› aç›klamada,
çal›flma hayat› ve sendikal hareketin temelini
oluflturan Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt ile ‹fl Sa¤›l›¤›
ve Güvenli¤i Kanunlar›n›n de¤ifltirilmesinde de uzlafl› ile sonuca gidilmesi
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gerekti¤ini belirtti. Sosyal Güvenlik
Reformu'nun, kay›td›fl›
gibi birçok unsurla iliflkilendirilerek uzlaflmayla
ç›kar›lmas› gerekti¤ini
belirten Uslu, flöyle dedi:
"Yeni anayasa haz›rl›klar›
için toplumun genifl bir
kesimi taraf›ndan ortaya
koyulan gayret, kat›l›m ve
katk›lar dikkate al›narak,
yeni y›lda demokratik ve
sivil bir anayasa süreci
baflar›yla sonuçland›r›lmal›d›r. Bütün bu yap›sal
transformasyon sayesinde demokratik, kat›l›mc›, ça¤dafl, sosyal adalete, sosyal diyaloga ve refaha
dayanan güçlü bir toplum modeli gerçeklefltirebiliriz.”
Salim Uslu

TMMOB Makine Mühendisleri Odas›’nca düzenlenen Sanayi Kongresi’nin sonuç bildirgesinde, gümrük birli¤i uygulamas›n›n AB ile
müzakere süreci tamamlanana kadar ask›ya al›nmas› istendi.

“‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde Avrupa Bilgi Köprüleri”
ürkiye Metal Sanayicileri Sendikas› (MESS) taraf›ndan, 2007 y›l›nda yürütülen “AB Perspektifinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kültürü”
projesi kapsam›nda haz›rlanan ve üç
bölümden oluflan “Rehber Kitap-‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde Avrupa Bilgi
Köprüleri” adl› klasör yay›mland›. Avrupa Komisyonu’nun mali ve teknik
deste¤iyle Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i’nin koordinasyonunda Sivil
Toplum Diyalo¤u: Avrupa Bilgi Köprüleri Program› kapsam›nda MESS tara-

T

f›ndan “AB Perspektifinde ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kültürü” projesi gerçeklefltirildi. Bu yay›n çal›flmas› proje çerçevesinde gerçeklefltirilen faaliyetlerin son
aya¤›n› teflkil ediyor. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kültürü, Uluslararas› Konferans bildirileri ve ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ine ‹liflkin AB Müktesebat Rehberi kitapç›klar›n› içeren bu çal›flma ile ülkemizin AB üyelik müzakereleri sürecinde AB müktesebat›n›n uygulanmas›na
yönelik kapasitesinin oluflturulmas› ve
güçlendirilmesi amaçlanmaktad›r.

“Ekonomik savaşta en güçlü silah bilişim”
ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

üreticilerinin KOB‹’ler için
OB‹’lerin biliflime yö- TÜRK‹YE kurumsal
tek elden çözümler sunabilnelik e¤ilimlerinin ve
yaz›l›m pazar›mesi gerekti¤ini, bunu gergelecek f›rsatlar›n›n
n›n kuruluflu
çeklefltirmek için de “ifl birliirdelendi¤i panelde, Netsis
Netsis, 14 Aral›k
¤i”nin kilit sözcük oldu¤unu
Genel Müdürü Murat Ihla2007’de Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merke- ifade etti. KOB‹’lerin de üzemur, Türkiye’nin en önemli organizasyonlar›ndan
zi'ndeki 5. KOB‹ Zirvesi kapsam›nda, “KOB‹’ler rine düflen sorumluluklar
oldu¤unu ekleyen Ihlamur,
biri kabul edilen, KOB‹ sove Biliflim” bafll›kl› panelde KOB‹’lere seslendi.
KOB‹ ölçe¤indeki firmalar›n
runlar›n›n tart›fl›ld›¤› ve
katma de¤erli servisleri ve
KOB‹'ler için yol haritalar›kurumsal yaz›l›mlar› straten›n çizildi¤i 5. KOB‹ Zirvejik olarak ele almalar›n›n resi’nde küçük ve orta ölçekkabet avantaj› yaratmak ad›li firmalar›n küresel pazana göz ard› edilemez oldura aç›lmalar› ve artan re¤unu belirtti. Bunun için
kabette ayakta kalabilme“küçük firmalar büyük davlerini sa¤layacak teknoloranmal›” de¤erlendirmesinjiler ve e¤ilimler hakk›nda
de bulunan Netsis Genel
bilgi verdi.
Müdürü, “fiirketler güçlenirEkonomik alanda ülkese, ülkeler ekonomik savafller aras›nda devam eden
lar› kazan›labilir.” dedi.
s›cak savafllar›n yerini firKurumsallaflma sürecine
malar›n ekonomik savafllageçiflte ve uluslararas›
r›na b›rakaca¤› yönündeki
rekabette, KOB‹’lerin ihtiyaç
görüfllere at›fta bulunan
duydu¤u çözümler,
Netsis Genel Müdürü Ihlaal›fl›lagelmifl uygulamalar›n
mur; ülke ekonomisi içinMurat Ihlamur
d›fl›na ç›kan vizyon çal›flde yüzde 99,5 paya sahip
malar›, iflletmenin iflini
olan KOB‹’lerin küresel
büyütecek ve daha çok d›fla aç›l›m›
ekonomik rekabette ayakta kalabilme- rakam 8–10 bin seviyelerinde.” diyesa¤layabilecek uygulamalar konusunleri ve firmalar aras›nda ekonomik an- rek biliflim destek politikalar›n›n gelifltirilmesi konusunda devlet nezdinde
da ayr›nt›l› bilgilerin verildi¤i panelde
lamda devam eden “savafl”ta galip geat›l›mlar yap›lmas› gereklili¤ini ifade
Ihlamur son olarak, yaz›l›m e¤ilimlebilmeleri için büyük düflünmeleri
etti.
lerine de de¤inerek “KOB‹’ler yaz›l›m
gerekti¤ini belirtti. Türkiye’nin yaz›l›“fiirketler güçlenirse, ülkeler ekotercihlerini yaparken kurumsal entegm› stratejik sektör olarak kabul etmesi
nomik savafllar› kazan›labilir.”
rasyondan çok içinde bulunduklar›
gerekti¤ini vurgulayan Ihlamur, “BuYaln›zca katma de¤erli servislere
eko sistemi de kapsayan a¤ (network)
gün M›s›r dahi yüzde 85’i karfl›l›ks›z
sahip ekonomilerin rekabete ayak uyentegrasyonunu baz almal›lar.” tavolmak üzere firmalara 50 bin Avroluk
durabilecekleri yorumunda bulunan
siyesinde bulundu.
yaz›l›m deste¤i sa¤l›yor. Türkiye’de bu
Ihlamur, bunun için biliflim sektörü
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“Yat›r›mc›n›n teflrifatç›s› ve koçu olaca¤›z”
anayi Bakan› Zafer Ça¤layan,
SANAY‹ ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤- yan, bu çal›flma içerisinde de ulusyat›r›mc› ve üreticinin "piyonu,
layan, yat›r›m ve üretim yapacak gi- lararas› sektörler belirlenerek, bunlara nas›l bir teflvik yap›laca¤› yöteflrifatç›s›, zaman zaman da
riflimcilerin “teflrifatç›s›” ve “Koç”u nünde
çal›fl›laca¤›n› bildirdi.
koçu" olacaklar›n› dile getirdi.
olacaklar›n› söyledi.
Ça¤layan, mevcut teflvik politikas›nSanayideki geliflmeyi herkesin
da yolun sonuna gelindi¤ini ve yeni
hissetti¤ini savunan Ça¤layan, yeni
bir teflvik politikas›n›n belirlenecedönemde konulan hedeflerin de tutdefa bir parti seçim stratejisine, sanayi
¤ini vurgulayarak, “Bunun için de önce
turulaca¤›n› kaydetti. Ça¤layan, Türkistratejisi, teflvik politikas›, sanayi enye’yi, 5 y›l önce yolunu yitirmifl bir kedi- vanteri, sanayi haritas› koymufltur” diye sanayi envanteri, sonras›nda ise bu sanayilerin nerede ve nas›l desteklenece¤i
ye benzeterek, Türkiye’nin krizden yükonufltu. Ça¤layan, gelecek dönemdeki
belirlenecek. Türkiye’nin zenginleflmezünün ak›yla ç›kt›¤›n› ve elde edilen bü- ilk çal›flman›n sanayi envanteri olaca¤›sini istiyoruz. Mesela, Oyak Bank, 37
yüme stratejisinin yeni dönemde de
n› ifade ederek, bu kapsamda hangi
milyon dolara sat›lam›yordu. 2.6 milyar
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanaca¤›n› dile
sektörde, neyin, nerede oldu¤unu ve
dolara sat›ld›. Bir bankan›n 5 y›lda bu
getirdi.
nas›l bir yat›r›m yap›lmas› konusunda
rakama ulaflmas›, Türkiye’nin ekonomi
Makro ekonominin, mikro ekonoçal›flma yap›laca¤›n› kaydetti. Sanayi
miyle devam ettirilece¤ini söyleyen
envanterinden sonra ise, sanayi strateji- ve makro ekonomideki baflar›s›, siyasi
istikrar›n› gösteriyor” dedi.
Ça¤layan, “Cumhuriyet tarihinde ilk
sinin belirlenece¤ini söyleyen Ça¤la-
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Milli E¤itim’den Meslek Lisesi ata¤›
anayi kesiminin ara eleman ihtiyac› nedeniyle s›k s›k gündeme getirilen meslek liseleri ile
ilgili yat›r›mlar artarak sürüyor. Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), bu y›l bin
364 meslek lisesi dersli¤i yapacak.
Milli E¤itim Bakanl›¤› mesleki
e¤itim yat›r›mlar›na h›z verdi. Bakanl›k bu y›l yat›r›m program›na
toplam bin 364 derslik ald›. Yat›r›mlar neticesinde toplam 81 meslek lisesi yap›lmas› planlan›rken, 21 adet

S

de Halk E¤itim Merkezi yap›lacak.
MEB Bütçesine al›nan yat›r›m
program› neticesinde, toplam 302
derslikli 19 endüstri meslek lisesi yap›lmas› hedefleniyor. Ayr›ca 252
dersli¤e sahip 17 adet k›z meslek lisesinin de yap›m›na bafllanacak.
MEB, birer adet terzilik meslek lisesi
ile denizcilik meslek lisesi de kuracak.
Yat›r›m kapsam›na al›nan en
önemli yat›r›mlardan biri de 20 adet

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi oldu.
Bu liseler için de ayr›ca 9 adet
otel, 9 adet de pansiyon yap›lacak.
Yat›r›m kapsam›na 204 dersli¤i bulunan 15 adet çok programl› lise de
al›n›rken, 64 derslikli 8 adet sa¤l›k
meslek lisesi de kurulacak. MEB, bu
yat›r›mlar›n yan› s›ra toplam 220
dersli¤e sahip olacak 21 adet Halk
E¤itim Merkezi’ni de yat›r›m program› içine ald›.
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irkaç
hafta
önce
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Hürriyet
Gazetesi’nde Do¤an H›zlan
ile yap›lm›fl
bir röportaj
vard›.
Do¤an
Arzu Akay
H›zlan yetmifl yafl›nda,
annesi doksan küsur… Halen
ayn› evde yafl›yorlar. Birlikte çekilmifl birkaç kare foto¤raflar›
yay›nlanm›fl. Bak›yorsunuz simalar birebir ayn›. Hani bir sayfadan görüntü seçip “kopyala”
dersiniz, sonra o görüntüyü yeni
bir sayfaya yap›flt›rt›rs›n›z, aynen öyle.
Röportaj›n ilerleyen bölümlerinde Do¤an H›zlan annesi ve
teyzeleriyle birlikte yaflad›¤› evden an›lar anlat›yor. Bir paragraf›nda flöyle diyor;
““En çok k›z›lan fley, yemek zaman› gelen misafirler…
Vakitli vakitsiz gelenler, anneannemi çok sinirlendiriyor. Düzeni
bozan herkese kötü bak›l›yor.
Diyelim ki ö¤le yeme¤i 1 ile 3
aras›. O saatte gelenlere, “müsaadenizle, yeme¤imizi yiyip gelece¤iz” deniyor. Hiç öyle “A
lütfen siz de buyurun” falan yok.
Tanr› misafiri laf› vard›r ya, bizim evde bu deyimi hiç duymad›m.”
Bu itiraf› okuduktan sonra insan›n akl›na “aile karakterleri”
geliyor. Gariptir, her ailenin
farkl› bir karakteri var; canl›, düflünülünce ak›lda somutlaflan…
Mesela baz› kap›lar vard›r, zile
bas›l›nca tebessümle aç›l›r. Baz›
kap›lar ise geç aç›l›r zorla, kap›
kenar›ndan sert bir çift göz süzer sizi, kim oldu¤unuz pek de
önemli de¤ildir, o eve mensup
olmaman›z yeterli sebeptir. “Ne
var, niye geldin” ifadesi yap›flm›flt›r.
Ev karakteri güzelse, o evin
içinde olmak iyi gelir insana.
Mutfaklar›na rahat girersin, kanepenin alt›nda seni bekleyen
bir pijama tak›m› vard›r her zaman. Ev ahalisi içtendir, en
önemlisi sofrada kendini yabanc› hissetmezsin. Hatta bir kepçe
fazlan vard›r, evin yeni rengi oldu¤un için.
“ Misafir Sevgisi” diye bir
mefhum vard›r esas›nda. Her
evde bulunmayan, sevimli, güvenli; insan› kendi evinden kaç›rtan bir mefhumdur bu.
Can›n s›k›l›r, kafan bozulur,
telefonun yeflil tufluna basars›n,
“müsaitseniz geliyorum” dersin.
Akflama geri dönerim diye ç›kars›n evden, ama pijamalara
yenik düflersin. Hofl bir yenilgidir bu…
Herkese hofl yenilgiler…

6

OCAK 2008

Çaylar flirketten...

H

t›l›ma göre verilir. Birçok
ayatta kalmay› baflarm›fl tüm iflletmelerde, otomotiv firmas›nda oldu¤u
gibi, otomotiv devi Toyota,
Ar-Ge ve inovasyon
araçlar›nda kulland›¤› parçadöngülerinin yaflanmad›¤›
lar›n ço¤unu yan sanayiye
düflünülemez. Ancak yap›tasarlatt›rmaktad›r.
lan faaliyetlerin
Sanayiden bekleisminin Ar-Ge
nen Ar-Ge, bulufl
konulmamas›, ya
niteli¤inde de¤ildir.
da iflletmedeki süSadece var olan
reçlerin her birinbulufllar› ticari bir
de çal›flanlar›n
ürüne dönüfltürmeböyle bir departleridir. Örne¤in,
mana gerek duyyapay tatland›r›c›
maks›z›n gerekli
Xylitol’u bulan Alolan Ar-Ge faaliyetleri yapt›klar›
Mete Ba¤dat manlar olsa da, busöylenebilir. Ciro- mete@inopark.com nu ticarilefltiren
Finlilerdir. Yine valar› ve çal›flan sakum teknolojisi ve
y›lar› yüksek, baflar› grafikleri iyileri gösteren elektrik motorlar›ndan faydalanarak ilk elektrik süpürflirketlere nazaran atölye segesini ürün haline dönüfltüviyesinde çal›flan ve ço¤u airen Hoover’d›r. Araç lastik
le flirketi fonksiyonunu tafl›teknolojisini bulan Dunyan KOB‹’ler bu yar›flta eslop’tur ama bunu ürüne dönek hareket kabiliyetleri donüfltüren Good Year’d›r.
lay›s›yla daha avantajl› duUzak do¤u ve Asya ülkerumdad›rlar. Belki de atöllerindeki teknolojik ve inoyeden fabrikaya, aile flirkevasyon geliflimi konusunda
tinden kurumsallaflmaya göda ders al›nacak hususlar
türecek yol da bu döngüleri
vard›r. Güney Kore markas›
daha kurumsal bir yap›da
olan Samsung, belirli bir
gerçeklefltirmekten geçiyor.
teknolojik seviyeye tersine
Ar-Ge tüm mühendislik
mühendislik yani taklit uyve organizasyonel bilgi birigulamlar› ve daha sonra likimini firma bünyesinde basans sat›n alma ve lisans anr›nd›rmay› gerektirmiyor.
laflmalar› yaparak ulaflt›.
Dünyan›n önde gelen birfiimdi ise dünyan›n en inoçok firmas›, tasar›mlar›n›
vatif flirketleri aras›nda say›‹talya’da, prototip ve testlerini Hindistan’da, üretimleri- l›yor. Deyim yerinde ise taklit inovasyona dönüfltü. ‹noni Çin’de yapt›r›yorlar. Bu
do¤al süreç KOB‹’ler için de vasyon ortam› oluflturmakta
sanayiye de politikac›lar kageçerlidir. KOB‹’ler kendi
dar ifl düflüyor. Dünyada
aralar›nda ortak kaynak kulmühendisli¤in öneminin dalan›m›, d›flardan yönetim ve
ha da artt›¤› bir dönemde,
proje gelifltirme gibi hizmetmühendis istihdam› ve Arler temin etme yoluna gideGe altyap›s›n›n oluflturulmarek hareket kabiliyetleri ve
s› iflletmelere düflmektedir.
kaynaklar›n› art›rabilirler.
Asya’da art›k Avrupa ve
Her kurumda, yeni fleyler
Amerika’n›n aksine, mükeflfedilen, fikir üreten, en
hendislerin say›s› art›yor.
kötü senaryolarda bile ç›k›fl
Güney Kore, Amerika’n›n
yollar› oluflturan birimlere
nüfusunun alt›da birine saihtiyaç vard›r. Burda belki
hipken, her iki ülkedeki müde en önemli husus ihtiyaçhendis say›lar› eflit. 2010 y›lar›n tan›mlanabilmesi aflal› dünya projeksiyonunda,
mas›d›r. Esas›nda bahsedimühendislerin yüzde doksalen bu faktörlerin tümü, hizn›n›n Asya’da olaca¤› öngömet sundu¤umuz müflterilerülüyor.
rimizde ve bar›nd›rd›¤›m›z
Çin cazibesi art›k ucuz
insan kayna¤›m›zda mevcutiflgücü ve ucuz mallar de¤il;
tur. Bunlar› sat›fl ve tahsilâmühendislik gücü. Nokia,
t›n ötesine gidecek, gelifltiri3M, Alcatel, Ar-Ge faaliyetlecek müflteri iliflkileri ve yalerini büyük ölçüde Çin’e
rat›lacak inovasyon ortam›
kayd›ran ülkelerden sadece
ile istenen yenilik ve ticari
birkaç tanesi. Dünyan›n büpotaya sokmak mümkünyüyen ikinci ülkesi Hindisdür. Amerikan çay flirketletan’da da ayn› e¤ilimler gerrinden birisi her y›l yüzlerce
çekleflmektedir. Yeni Delçay tiryakilerini tesislerine
hi’de kurulan 2,500 müdavet ederek, müflterileriyle
hendisin çal›flt›¤› Ar-Ge kuyak›n iliflki kurmay› ve onlaruluflu CSIR ile GE, Dur›n al›flkanl›klar›n› yak›ndan
Pont, Nestle, Boeing, Mobil
takip etmeyi bu yolla sa¤l›yor. Japon flirket kültüründe gibi firmalar›n ciddi iflbirlikleri sözkonusudur. ‹yi e¤itiltüm çal›flanlar›n yapt›klar›
mifl, ‹ngilizce’ye hakim, alifllerle ilgili fikir üretmeleri
yap› ve fikri haklar›n korunbeklenir. Terfi ve maafl ardu¤u istikrarl› ortamlara
t›fllar› da flirkette çal›fl›lan y›l
dünyan›n her yerinde ihtisay›s›na göre de¤il, fikri ka-
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‘KOB‹’ araba markas›
SANILIYORMUfi...
ÇA⁄LAYAN, KOB‹’lerin 1996 y›l›nda gümrük birli¤i anlaflmas›yla birlikte Türkiye gündemine girdi¤ini belirterek, “KOB‹, bir araba markas› ve portakal markas› olarak biliniyordu. Hatta ‘Kobici Mustafa’ diye flirketler kurmaya bafllanm›flt›” dedi.
OSGEB, TOBB ve TOSYÖV taraf›ndan düzenlenen “Büyüme ve Kalk›nma ‹çin KOB‹
Stratejileri” konulu
5. KOB‹ Zirvesi’sinde konuflan Sanayi ve Ticaret
Bakan› Zafer Ça¤layan,
SSK primi iflveren pay›nda
2008’de 5 puan indirim
yapacaklar›n› hat›rlatarak, özel sektöre “SSK
primlerindeki indirim
devletin gelirlerinde s›k›nt› yaratacakt›r. Bu primler
düfltü¤ü zaman, kamunun
kaynak kaybetmedi¤ini,
bunun istihdama, üretime
ve rekabete yans›d›¤›n› ortaya koyman›z laz›m.
Bunlar yap›lmazsa, indiren mecbur kal›rsa bindirmek zorunda da kal›r”
uyar›s›nda bulundu.
Ça¤layan, KOB‹’lerin
1996 y›l›nda gümrük birli¤i anlaflmas›yla birlikte
Türkiye gündemine girdi¤ini belirterek, “KOB‹, bir
araba markas› ve portakal markas› olarak biliniyordu. Hatta ‘Kobici Mustafa” diye flirketler kurmaya bafllanm›flt›. KOB‹’ler Türk sanayisinin bel
kemi¤ini oluflturuyor diyebiliriz” dedi.
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“‹ndiren mecbur kal›rsa bindirir”
Bakan Ça¤layan, 2008 bütçesine de¤inirken
de, geçmifl dönemde “kim ne verse, ben 5 kat›n›
veririm” diyenlerin Türkiye’yi “genç emeklilik
cennetine” çeviren zihniyetin faturas›n›n flimdi
ödendi¤ini söyledi. Ça¤layan, 2008’de SSK priminde iflveren pay›nda 5 puan indirim yapacaklar›n› hat›rlat›rken de, “Sosyal güvenlik ve vergide
indirim devletin gelirlerinde azalmaya neden oluyor. SSK primlerindeki indirim devletin gelirlerinde s›k›nt› yaratacakt›r. Bu primler düfltü¤ü zaman
kamunun kaynak kaybetmedi¤ini, bunun istihdama, üretime ve rekabete yans›d›¤›n› ortaya koyman›z laz›m. Bunlar yap›lmazsa, indiren mecbur
kal›rsa bindirmek zorunda da kal›r” dedi.
“‹leri ve yüksek teknoloji
yapan bin firma ar›yorum”
Ça¤layan, ileri ve ileri teknoloji üretimi yapan
bin firma arad›¤›n› kaydederek, bu firmalara
2008 y›l›nda 100 bin YTL yat›r›m kredisi faizi deste¤i vereceklerini bildirdi. Bunun da 500 milyon
YTL kredi hacmi ortaya ç›karaca¤›n› anlatan Ça¤layan, bununla birlikte 1 milyar YTL’lik sinerji yarat›laca¤›n› kaydetti. Ça¤layan, önümüzdeki y›l
geleneksel sektörlere de 50 bin YTL kredi deste¤i
sa¤layacaklar›n› belirterek, Nisan 2008’de bunun
duyurusunu yapacaklar›n› ve May›s ay›nda da çal›flmalara bafllayacaklar›n› bildirdi.
KOSGEB yeniden düzenlenecek
Geçmifl dönemdeki bakanlara sayg›s› oldu¤unu belirterek, kendi bakanl›k dönemine iliflkin
“Her yi¤idin bir yo¤urt yiyifli var. Benim yo¤urt yiyiflim farkl›” nitelendirmesi yapan Ça¤layan, Sanayi Bakanl›¤›’n›n bundan sonra “buldozer” görevi görece¤ini ve sanayicinin önündeki engelleri ve
sorunlar› kald›racak bir yap›da olaca¤›n› söyledi.

KOSGEB’in flimdiye kadar KOB‹’lere sa¤lad›¤›
kredileri aktaran Bakan Ça¤layan, KOSGEB’i yeni
bafltan düzenleyeceklerini
ve kanununda de¤ifliklik
yapacaklar›n› bildirdi.
Ça¤layan, “Geçmiflte isteyen konumdayd›m, flimdi
veren konumday›m. Geçmiflte hangi duygular›
paylafl›yorsam, flimdi de
ayn› duygulara sahibim”
dedi.
Türkiye’nin sanayi politikas›, stratejisi ve sanayi
envanterinin ç›kar›lmas›na yönelik çal›flma bafllatt›klar›n› anlatan Ça¤layan,
hangi sanayilerde, sektörlerde Türkiye’nin nerede
oldu¤unu, ne kadar bulundu¤unu ortaya koyacak bir sanayi stratejisi ve
politikas› haz›rlad›klar›n›
kaydetti. Ça¤layan, bunu
belirlerken de 5N 1K ilkelerini uygulayacaklar›n›
vurgulayarak, bu süreçte
geleneksel sektörleri bir kenara atmayacaklar›n›
ve onlar için de ayr› bir politika oluflturacaklar›n›
ifade etti.
Teflvik sistemini gözden geçireceklerini de aktaran Ça¤layan, Türkiye’de iflsizlik oldu¤una
inanmad›¤›n›, Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB)’nde çok say›da iflçi arayan›n bulundu¤unu
belirtti. Ça¤layan, Türkiye’nin istihdam envanterinin de ç›kar›lmas› gerekti¤ine dikkat çekerek,
nitelikli eleman yetifltirmek için meslek liselerini
daha verimli hale getireceklerini anlatt›. Bu süreçte YÖK’e de görev düfltü¤ünü dile getiren Zafer
Ça¤layan, özel sektörün, sanayi, ticaret ve hizmet
sektörlerinde kendi ihtiyaç alanlar›n› belirlemesi
gerekti¤ini, bu nokta da YÖK’e önemli görev düfltü¤ünü söyledi. OSB’lerin “mezarl›¤a döndü¤ü”
düflüncesine kat›lmad›¤›na iflaret eden Ça¤layan,
bölgenin sanayi envanteri ç›kar›lmadan yeni OSB
bölgelerinin aç›lmayaca¤›n› da kaydetti.
Develi, KOSGEB misyonunu
tamamlad›
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler Vakf›
(TOSYÖV) Baflkan› Hilmi Develi de Türkiye’de
makro ekonomide gelinen noktay› çok önemli
bulduklar›n›, ancak bundan sonra mikro ekonomik reformlar›n gerçeklefltirilmesini istediklerini
söyledi. Develi, hükümetin aç›klad›¤› 3 Ayl›k Acil
Eylem Plan›’na yönelik uygulama tarihi belirsizli¤inin de ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Sanayicilerin, KOB‹’lerin SKK yükü, vergiler
konusunda bir “cendere” içinde oldu¤unu ifade
eden Develi, sanayi envanterinin ç›kar›lmas› gerekti¤ini söyledi. Develi, sektörel ve bölgesel teflviklerin gündeme gelmesinin önemine de dikkat
çekerek, Türkiye’nin “OSB mezarl›¤›na” döndü¤ünü, bu bölgelerin ihtisas bölgeleri haline getirilerek, cazibe merkezine dönüfltürülmesi gerekti¤ini kaydetti. KOSGEB’in art›k misyonunu
tamamlad›¤›n› dile getiren Develi, KOSGEB’in
at›k çat› bir ve özerk bir yap›ya kavuflturulmas›
gerekti¤ini söyledi.
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V. KOB‹ Zirvesi sonuçlar›
V. KOB‹ Z‹RVES‹’ne iliflkin sonuç
bildirgesi aç›kland›. Finansman,
devlet destekleri, patent, kalite,
biliflim, ihracat, rekabet hukuku, kümelenme ve AB bafll›klar›
ile deklare edilen bildirge TOSYÖV Baflkan› Hilme Develi imzas›yla yay›nland›.

S

onuç bildirgesinde yer alan sorunlar
ve çözüm önerilerini içeren metinde flu hususlar yer ald›:
“1. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, yeniden yap›land›r›larak, Teflvik Uygulama
ve ‹GEME Bakanl›¤a ba¤lanmal›, HALKBANK ve TÜB‹TAK Bakanl›kla iliflkilendirilerek Bakanl›k güçlendirilmelidir.
2. Sanayi envanteri ç›kar›larak, öncelikli sektör yaklafl›m›n› da içeren sanayileflme stratejileri bölgesel ve yerel kalk›nma temelinde yeniden saptanmal›d›r.
3. Ülkemizin Güçlü Ekonomi’ye geçifl
yapmas›, mevcut KOB‹ dinami¤ini çok
yönlü güçlendirmekten geçmektedir. Bu
amaçla, “Ö¤retilmifl çaresizlik - sorgulama yetene¤i – katma de¤er üretebilme
becerisi” olarak ifade edilebilecek fleytan
üçgeninin afl›larak, büyüme ve kalk›nma
stratejilerinin baflar›ya ulaflt›r›lmas› gerekmektedir.
4. Avrupa Birli¤i’nin KOB‹’lerinin
üzerine titredi¤i ve gerekli her türlü deste¤i verdi¤i gerçekli¤iyle yüzleflerek ve
rekabetin gere¤i olarak Türkiye’nin de
benzer politikalara yönelmesi ve özellikle 2005’de haz›rlanm›fl olan KOB‹ Stratejisi ve Eylem Plan› kapsam›nda KOB‹’lere destek sa¤lanmal›d›r.
5. 3624 say›l› KOSGEB yasas› yeniden düzenlenerek kurumun kaynak ve
kadro yap›s› güçlendirilmeli, daha ifllevli
ÇATI KURUM haline dönüfltürülmelidir.
6. KOB‹’lerde kurumsallaflma teflvik
edilerek kay›t d›fl›n›n önüne geçmek için
üretim ve istihdam›n üzerindeki yükler
azalt›lmal›, Ar-Ge ve inovasyon temeline dayal› üretim yöntemleri benimsenmelidir.
7. Küreselleflen rekabet ortam›nda
KOB‹’leri güçlendirmeye yönelik yurtd›fl›
ve yurtiçi iflbirliklerine imza atacaklar›
ortam ilgili tüm kurumlar›n ortak çal›flmas›yla sa¤lanmal›d›r.
8. Planl› ve örgütlü sanayi yerleflkelerinin geliflmesinin önündeki engeller gerekli yasal düzenlemeler yap›larak kald›r›lmal›d›r.
9. Üniversite sanayi iflbirli¤i konusunda baz› illerde KOB‹’leri de kapsayan
olumlu geliflmeler ülke geneline yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
10. KOB‹’lere dan›flmanl›k hizmeti
verilebilmesi için her alanda yeterli say›da dan›flman envanteri ve dan›flman akreditasyon sistemi oluflturulmal›d›r.
F‹NANSMAN
1. KOB‹’lerin uzun vadeli ve düflük
faizli kredi olanaklar›ndan yararlanmas›
için gerekli düzenlemeler acilen yap›lmal›, bu amaçla iç ve d›fl kaynakl› fonlar›n çeflitli ve kolaylaflt›r›lm›fl sistemler dahilinde KOB‹’lerin hizmetine sunulmas›
sa¤lanmal›d›r.
2. Yüksek kredi faizlerinin düflürülmesine yönelik hükümet politikas› ve devlet
yaklafl›m› kesintisiz sürdürülmeli ve
makro planda gerekli k›sa vadeli önlem-

ler ile ilgili çal›flmalar yap›lmal›d›r.
3. Kredi garanti sistemleri
çeflitlendirilip
güçlendirilmeli,
yayg›n biçimde
KOB‹’lerin hizmetine sunulmal›d›r. Bu amaçla
KGF’nin sermaye
art›r›m›na Hazine
Müsteflarl›¤› da kat›lmal›, bölgesel düzeyde yap›land›r›lmal›, hizmetleri ülke
düzeyinde yayg›nlaflt›r›lmal› ve KOB‹’lerin karfl›laflt›klar› teminat sorunlar›na destek sa¤lanmal›d›r.
4. BASEL II süreci de dikkate al›narak
KOB‹’lerin kredilerden ald›klar› paylar›n
art›r›lmas›na yönelik uygulamalar gelifltirilmeli, bu ba¤lamda kredi sigorta sistemleri, d›fl kaynakl› fonlar, BASEL II,
KGF ve KOB‹ A.fi. vb. konularda bilgilendirme faaliyetleri yo¤unlaflt›r›lmal›d›r.
5. KOB‹ borsalar›n›n sektörel ve bölgesel olarak çeflitlendirilerek yayg›nlaflt›r›lmas› ve daha etkin hale getirilmesi
sa¤lanmal›d›r.
6. Bankalar›n katma de¤erli üretim ve
ihracat yapan KOB‹’lere düflük faizli ve
uzun vadeli kredi verebilmesi için Karfl›l›klar Kararnamesi’nde, BDDK ve Bankalar Birli¤i çal›flmalar›nda gerekli düzenlemelere gidilmelidir.
7. Giriflimcilere Bafllang›ç Sermayesi
sa¤layabilmek için Giriflim Sermayesi
Yat›r›m Ortakl›klar› teflvik edilmelidir.
Giriflimcilere ‹fl Melekleri (Business Angels) sistemi gibi yeni finans mekanizmalar› oluflturmak için yasal alt yap› oluflturulmal›d›r.
TEfiV‹K VE DEVLET DESTEKLER‹
1. Ülkemizde KOB‹’lere yönelik devlet destekleri, proje bazl›, sektörel ve
bölgesel farkl›l›klar da dikkate al›narak
düzenlenmeli; etkin olarak kulland›r›lmas›, sonuçlar›n›n izlenebilmesi ve yeni
destek modellerinin oluflturulabilmesi
amac› ile desteklerin yetkili tek kurulufl
çat›s› alt›nda gerçeklefltirilmesi temin
edilmelidir.
2. KOB‹’lerin nitelikli ara eleman aç›¤›n› kapatacak ve istihdama katk› sa¤layacak somut ihtiyaçlar temelinde planlanm›fl mesleki e¤itim seferberli¤i bir an
önce bafllat›lmal›, KOB‹’lerin nitelikli ara
eleman ihtiyac›na dönük devlet deste¤i
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

AR-GE VE ‹NOVASYON
1. KOB‹’lerimiz Ar-Ge desteklerine ulaflmada ve zaman›nda almada büyük
güçlüklerle yüzyüzedirler.
Bu nedenle, ‹novasyonda
liderli¤e, KOB‹’leri dikkate alan stratejilere, KOB‹’leri himaye eden kaynak planlamalar›na ve
yenilikçilik kültürünün
KOB‹’lere kazand›r›lmas›na yönelik vergi
muafiyeti ve di¤er teflvik destekleri gibi
mevzuat düzenlemeleri yap›l-

mal›d›r.
2. Firman›n temel de¤erlerini belirlemesi, orta ve uzun dönemli yat›r›m stratejileri oluflturmas›, yönetiflim vb gibi
alanlarda baflta yeni ve ça¤dafl araçlarla
yayg›n e¤itimler almas› için KOB‹’lere
her türlü kamu deste¤i sa¤lanmal›d›r.
3. Yerel kurumlarla iflbirli¤i yap›larak
bölgesel ve ulusal çerçevede inovasyon
kültürünün gelifltirilmesi ve toplumsal temelde fark›ndal›¤›n art›r›lmas› için gerekli çal›flmalar yap›lmal›d›r.
4. Bilgi toplumuna geçiflin teknoloji
kullanmaktan ibaret olmad›¤› yaklafl›m›yla KOB‹’leri yayg›n bir inovasyon bilgisiyle donatman›n araç ve yöntemleri
h›zla üretilmelidir.
PATENT
1. ‹novasyon sürecinde patentin önemi hesaba kat›larak, toplumda bu konudaki bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine dönük çal›flmalar organize edilmeli, teknoloji, ifl fikirleri, inovasyon yar›flmalar› ço¤alt›lmal› ve desteklenerek
daha cazip hale getirilmelidir.
2. KOB‹’ler, motivasyonu yüksek, bilgiye dayal›, kaynaklar› saptanm›fl bir yol
haritas›na ihtiyaç duymaktad›rlar. Bu ihtiyac›n karfl›lanmas› için ülke içinde ve
d›fl›nda güçlü a¤lar oluflturulmal›, KOB‹’lerin ulusal ve uluslararas› a¤ hizmetlerinden Türkçe yararlanaca¤› çal›flmalar
bir an önce devreye sokulmal›d›r.
3. Patent, s›nai mülkiyet ve özellikle
fikri mülkiyet haklar›n›n koruma alt›na
al›nmas› ve KOB‹lerin bu yönde bilinçlendirilmesi, yasal mevzuatta gerekli düzenlemelerin yap›lmas› ve bunlar›n maliyetlerinin makul düzeylere çekilmesi
sa¤lanmal›d›r.
KAL‹TE
1. KOB‹’lerde iflletmecilik baflar›l› yap›lamad›¤›ndan kalitede hakimiyet sa¤lanamamaktad›r. Üretim faaliyetini kalite bilinciyle gerçeklefltirebilmesi için

KOB‹’lere iflletmecilik kültürü afl›lanmal›d›r.
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2. Kalite art›k yönetilen bir süreç haline gelmifltir. Üniversitelerde bugün yeni
kalite anlay›fl›na uygun özel programlar›n oluflturulmas› temin edilmelidir.
B‹L‹fi‹M
1. Küreselleflme süreci bilgi ve iletiflim
teknolojileri kullanamayan KOB‹’lerin
aleyhine bir ortam yaratmaktad›r. KOB‹’lerin bilgi ve iletiflim teknolojilerine
daha fazla yat›r›m yapmas› bir zorunlulukken, uygun koflullar›n sa¤lanmas› için
devletin altyap› yat›r›mlar›n› ucuzlatarak
KOB‹’ler aras›nda yayg›n kullan›m› sa¤lamas› gerekmektedir.
2. Biliflim sektöründe yerli yaz›l›m firmalar› özel teflviklerle desteklenmelidir.
‹HRACAT
1. KOB‹’lerin ihracattan ald›klar› yetersiz pay›n art›r›lmas› için bilgi ve iletiflim teknolojilerinin etkin kullan›m› ile
beraber, yeni araçlar ve organizasyonlar
gelifltirilmelidir.
2. ‹hracatç› ve üretici KOB‹’lerin üretim maliyetlerini indirmeye dönük önlemlere gidilmelidir.
3. Ana-Yan sanayi entegrasyonu derinlefltirilmeli, Ar-Ge dahil iflbirlikleri
güçlendirilmeli ve daha dinamik iflbirli¤i
sistemleri kurulmal›d›r.
REKABET HUKUKU
1. Yüksek Pazar pay›na sahip olmayan KOB‹’ler rekabet kurallar›na hakim
de¤il aksine ve ço¤unlukla bu kurallar›n
ma¤duru durumundad›r. Rekabet Hukuku kurallar› KOB‹’ler lehine yeniden
gözden geçirilerek güçlendirilmelidir.
2. Türk ürünleri için Bat› Ülkelerinde
aranan kalite standartlar› Türkiye’ye giren yabanc› ürünlerde de aranmal›, Türk
sanayisinin kalitesiz mallar karfl›s›nda
haks›z rekabetten dolay› zarara u¤ramayaca¤› yasal düzenlemeler bir an önce
yap›lmal›d›r.
ÇEVRE VE ENERJ‹
1. Yenilenebilir enerji kaynaklar› de¤erlendirilerek bu konuda politikalar
oluflturulmal› ve acilen hayata geçirilmeli, sektöre yönelmifl KOB‹ giriflimleri desteklenmelidir.
2. Kirleten öder anlay›fl›ndan tüketen
öder anlay›fl›na geçilmeli. Çevre standartlar› ve yapt›r›mlar iflletmelerin ölçek
büyüklü¤üne ba¤l› bir esneklik içinde
ele al›nmal›, biçimlendirilmelidir.
3. Çevre maliyetlerinin düflürülmesi
için OSB’lerde kümelenme gözetilmeli,
böylece çevre koruma maliyetlerini düflürecek organizasyonlara gidilmelidir.
4. OSB’lerde Enerji Verimlilik Bölgeleri kurulmal›, enerji tasarrufuna yönelik
yenilikçi özgün çal›flmalarla enerji maliyetleri düflürülmelidir.
KÜMELENME
1. Küresel rekabete ülkenin ve KOB‹’lerin haz›rlanmas›nda önemli bir araç
olan kümelenmenin yönetiflim ve sosyal
sermaye özelli¤i, yerel yönetimler ve sivil toplum kurulufllar›yla birlikte kurgulanarak uygulanmal› ve ortaya ç›kan “küme modeli” oluflturdu¤u sinerjiyle sürdürülebilir bir baflar› sa¤lamal›d›r.
AVRUPA B‹RL‹⁄‹
1. Avrupa Birli¤i fonlar›ndan KOB‹’lerin etkin yararlanabilmeleri için proje
haz›rlanmas› ve bu projelerin yürütülmesi konusunda kamu, üniversite ve sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan gerekli
destek verilmelidir.
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Mesleki e¤itimciler sanayinin okulunda bulufltu

Adem Öksüz

O

Remzi Turan

stim Organize Sanayi Bölgesi
bilgilenme ve iletiflimi gelifltirmek amac›yla çevresinde bulunan mesleki e¤itim kurumlar›n›n yönetici ve e¤itici kadrosu ile ‘tan›flma’
toplant›s› düzenledi.
OST‹M’in bulundu¤u yerleflke ve
içerik olarak çok genifl bir çevreye hitap etti¤ini belirten OSB yetkilileri,
“Amac›m›z gerçeklefltirmekte oldu¤umuz bu program dahilinde, okullar›m›z›n idari kadro ve e¤itmenlerine
bölgemizi tan›tmak, bölge yap›lanmas› hakk›nda bilgi vermek, bölgemizde
ihtiyaç duyulan nitelikli personellerin
yetifltirilmesine katk› sa¤lamak ve
okul-sanayi iflbirli¤ini art›rmakt›r” dediler.
Okullarla mesleki e¤itime yönelik
projelerde birlikte olduklar›n› belirten
Ostimli yetkililer meslek okullar› ile
yap›lan toplant› hakk›nda flu bilgiyi
verdiler:
“Gerek Bat›kent Endüstri Meslek Lisesi, gerek Ostim Mesleki E¤itim Merkezi ile okul sanayi e¤itim projesinde,
gerek Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi ile gerçeklefltirilen aktif ifl gücü
programlar› içinde birlikteyiz. Fatih
Meslek Yüksek Okulu ile de firmalar›m›za yönelik çeflitli e¤itimler düzenliyoruz. Bu iflbirli¤ini gelifltirip daha
faydal› hale getirmeye çal›fl›yoruz.
Bundan sonrada bu ve benzeri çal›flmalar›m›z sürecek. Böylece hem ülkemiz genelindeki istihdam sorunun
çözülmesine katk› verece¤iz, hem de
firmalar›m›z›n ihtiyac› olan nitelikli
elemanlar› elbirli¤i ile yetifltirebilece¤iz.”

Bayram Kocaman

OST‹M Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n- Ostim’in üretim sektörleri ve sanayicilerin yetiflmifl eleman ihtiyac›na yönelik sorun ve beklentilerini çözmede destek istedi. Ayd›n, mesleki e¤itim kurumlar›n›n ifllevlerini
tam olarak yerine getirmesinin önemine iflaret etti.

Abdullah Çörtü

OSB Müdürü Ahmet R›za Bal›m- idari yap› hakk›nda bilgi verirken, OSB üyelerinin nitelikli eleman bulmada yaflad›¤› sorunlar› aktard›. Ostim Yatr›m A.fi. Koordinatörü Abdullah Çörtü de Ostim Yat›r›m
A.fi.’nin bölge içindeki ifllevi hakk›nda bilgiler verdi.

Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Serhat Tekelio¤lu- Ostim ‹flgücü araflt›rmas› sonuçlar› hakk›nda bilgi verirken, Bat›kent Endüstri Meslek Lisesi
Müdürü Adem Öksüz, Yenimahalle Endüstri
Meslek Lisesi Müdürü Remzi Turan ve Ostim
Mesleki E¤itim Okulu Müdürü Bayram Kocaman Ostim’deki mesleki e¤itim ve sanayici iflbirli¤i üzerine görüfl bildirdiler.
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Rekabet analizi ile
kümelenme hamlesi

“O

stim Rekabet Analizi ve Kümelenme” projesi
kapsam›nda bafllat›lan, “Ostim Sektörlerinin
Uluslar aras› Rekabet Düzeylerinin Analizi” çal›flmas› sonuçland›. Analiz raporunu haz›rlayan Vezir Dan›flmanl›k uzmanlar› bölge yöneticileri ile çözüm ortaklar›na ayr›nt›l› sunum yapt›lar. Analiz raporu ile elde edilen
veriler ›fl›¤›nda kümelenmeye esas al›nacak sektör önerisi
de tart›fl›ld›.
Sunum toplant›s›na Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, ‹kinci Baflkan S›tk› Öztuna, OSB Müdürü Ahmet R›za Bal›m, Yönetim Kurulu Üyeleri, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Güvenç, Ulusal Rekabet Araflt›rmalar› Kurumu (URAK) Genel Koordinatörü Melih Bulu,
Ostim Dan›flman› Nilüfer Ar›ak, Technoppolis ve Brandassist flirketlerinin temsilcileri ile Ostim organizasyonuna
ba¤l› kurulufl ve birimlerin yöneticileri kat›ld›. Toplant›da
Vezir Dan›flmanl›k’tan Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl’›n
sunumunu takiben de¤erlendirmeler, öneriler, pilot sektör
aray›fllar› ve kümelenme analizinin odaklanaca¤› sektör
üzerine de¤erlendirme yap›ld›. Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n, toplant›ya iliflkin yapt›¤› de¤erlendirmede
flunlar› söyledi: “Rekabet Analizi ve Kümelenme Projesini
Ostim’in gelece¤ini planlamak, bölgesel markalaflmaya
katk›da bulunmak, ifl planlar›n› ve hedefleri do¤ru yapmak
ihtiyac› hissetti¤imiz için bafllatt›k. Böylece, öncelikleri
belirleme, sektör kurullar›n› oluflturma, hizmetler sektörü
baz›nda iyilefltirme ve gelifltirme; benzeri projelere temel
oluflturacak somut veriler elde etmemiz kolaylaflacakt›r.”
URAK Genel Koordinatörü Bulu da rekabetin zor bir
olgu oldu¤unu, rekabete yönelik projelerde küresel düflünmek ve küresel tehdit ve f›rsatlar› dikkate almak gerekti¤ini belirtti. Bulu, kümelenmenin özetle “birlikte ifl yapabilme yetene¤inin gelifltirilmesi” oldu¤unu anlatarak, “Ne
yaz›k ki ülkemizde ayn› ifli yapan insanlar rekabeti Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti gibi görüyorlar. Bu da birlikte
ifl yapma kültürünün oluflmas›n› engelliyor. Kümelenmede
bu teknik sorunlar›n esas olarak ele al›nmas› gerekir. Ortak iflbirli¤i alanlar› belirleme; pazarlama, ortak ar-ge, ortak e¤itim kümelenmeye giren firmalar için çok önemlidir.
Bunlar rekabet gücünü art›racak unsurlard›r. Ayr›ca rekabet gücünü oluflturmada ‹novasyon unsuru, tedarikçilerin
bulunmas› ve liderlik önemlidir. Kümelenme’ye esas al›nacak sektörü seçerken k›stas›m›z, ‘ne yap›yorsak yapal›m
dünyaya satabilir miyiz’ olmal›” diye konufltu.
Ostim, URAK ve ODAGEM taraf›ndan yapt›r›lan analiz
çal›flmas›nda ‹nflaat, Plastik, Metal Ve Metal ‹flleme (Talafll› ‹malat), Otomotiv Yan Sanayi, Makine Ve Teçhizat,
Elektrik Elektronik, Teknoloji Ve Biliflim, ‹fl Makineleri gibi
toplam 8 sektör incelendi.

Prof. Dr. Ziya Güvenç (Çankaya Ü. Rektörü -Solda)
Melih Bulu (URAK Genel Koordinatörü -Sa¤da)

Niflüfer Ar›ak
(Ostim Projeler Dan›flman›)

“K

Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl
(Vezir Dan›flmanl›k)

uruluflu (1967) küçük sanayi sitesi statüsü ile
plânlanarak temeli Merhum Cevat Dündar ve
idealist giriflimci arkadafllar› taraf›ndan at›lan
OST‹M 40. y›l›na girdi. Uzun süre küçük sanayi sitesi
yap›s›nda devam eden Anadolu Kaplan› KOB‹’lerin
do¤up büyüdü¤ü ve geliflti¤i üretim üssü OST‹M’de
‘90’l› y›llardan itibaren ülke ortalamas›n› aflan nitelikli
bir üretim ve ihracat kültürü olufltu.
Bölgemizdeki bu iyileflmeyi daha da h›zland›rmak
ve sürekli k›lmak için OSB olman›n avantajlar›na ihtiyaç duyulmufl ve OST‹M yönetimi taraf›ndan Organize
Sanayi Bölgesi statüsüne kavuflturulmufltur. (1997)
OST‹M modelini ‘yerel ve bölgesel ekonomik kalk›nma modeli’ diye ifade edebiliriz. Bu model, Anadolu
sanayicisinin, yerli giriflimcinin kendini kan›tlamas›d›r.
40 y›ll›k sanayicilik deneyimi ile bölgemiz, Ankara’n›n
en çok eleman istihdam eden, en genifl üretim alan›na
sahip olan, kentin ekonomik ve sosyal dokusu ile uyuflan, komflu semtlerle ve çevre ile bar›fl›k bir üretim
merkezidir. OST‹M’i KOB‹ merkezi ya da küçük devleri
çat›s› alt›nda toplayan bir sanayi kenti diye anlatabiliriz.
Yönetim olarak kabul etti¤imiz görev tan›m›nda
“KOB‹’lerimizi rekabetçi yap›p, küresel pazarda bir
ad›m öne geçirmek” vard›r. Bu misyonun aç›l›m›n›;
“üretim ve e¤itim altyap›lar›n› haz›rlamak sureti ile
KOB‹’lerin kurumsallaflmalar›n› sa¤lamak, enerji ve
iletiflim ihtiyaçlar›n› OSB’lere tan›nan yasa çerçevesinde temin ederek girdi maliyetlerini ve dolay›s› ile üretim maliyetlerini düflürmek” fleklide özetleyebiliriz.
Tüm bu hizmetlerin süreklili¤i için bölgemizde 20
y›ll›k süreç içinde güçlü enstrümanlara kavuflulmufltur. Bölgemizin ifl makineleri yedek parça imalat sektörünün ihracat›n› birlikte sa¤lamak üzere OST‹M ‹fl Makineleri Sektörel D›fl Ticaret fiirketi (OSP), KOB‹’lerin
ihracat, üretim ve finansman sorunlar›n› çözmek üzere ifllev gören çok ortakl› OST‹M Yat›r›m A.fi, bölge firmalar›n›n tan›t›m›na yönelik ihtiyaçlar›n› projelendiren Omedya A.fi. firmalar›n dan›flmanl›k ihtiyaçlar›
için OST‹M Dan›flmanl›k Merkezi (ODAM), Ar-Ge ve
yenilikçi giriflimleri desteklemek üzere kurulan Ortado¤u Araflt›rma Gelifltirme Merkezi (ODAGEM), ODTÜ-OST‹M Teknokent, e¤itim ihtiyaçlar›n› projelendiren E¤itim Koordinasyon Birimi, firmalar› nitelikli insan kaynaklar› ile buluflturan OST‹M ‹stihdam Ofisi,
kitle iletiflim arac› olarak televizyonu, radyosu ve gazetesi vard›r.
OST‹M’de yaklafl›k 5 bin firmada 40 binden fazla kifli
istihdam edilmektedir. Bölgemizde ticaret merkezleri,
spor merkezleri, sa¤l›k merkezleri; üretim alan›n› çevreleyen konutlar vard›r. Meslek Yüksek Okulu, Ç›rakl›k
Vakf›, KOSGEB Sinerji Oda¤›, Ankara Ticaret Odas› ve
Ankara Sanayi Odas› ‹rtibat Bürolar›, tüm sosyal güvenlik kurumlar›n› bir araya toplayan TEKÇATI, vergi
dairesi gibi birimler mevcuttur. Bölgemizde birçok sivil
toplum kuruluflu olarak 3 adet sanayici ve ifl adam› derne¤i (S‹AD) ve kültürel dernekler vard›r.
Bölgesel Stratejik ve Sektörel
Kalk›nma Projeleri
Projelerimizi ‘Bölgesel Stratejik ve Sektörel Kalk›nma Projeleri’ bafll›¤› alt›nda tasnif etmekteyiz. Gündemimizdeki Kümelenme, Rekabet Analizi, Okul-Sanayi
E¤itim Projesi (OSEP), Yenilenebilir Enerji, HEZARFEN (‹novasyon), Tan›t›m Kampanyalar›, Bilgi-Biliflim‹letiflim ve Dan›flmanl›k Projelerini Bölgesel Stratejik
ve Sektörel Kalk›nma Projeleri bafll›¤› alt›nda sayabiliriz. Üreten Türkiye’nin ve Anadolu Kaplanlar› denilen
KOB‹’lerimizin bu baflar› öyküsünün daha da zenginleflerek ve yay›larak sürmesini diliyoruz.”
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Bölge KOB‹’lerine 2008 tan›t›m dopingi
stim, kuruluflunun 40. Y›l›na girerken, yönetim
bölge sanayicilerinin tan›t›m›na yine liderlik edecek.
OSB yönetiminin 12 y›ld›r devam eden ve OST‹M’li üreticilerin
marka ve hizmetlerini iç ve d›fl pazara tafl›mada geleneksel hale gelen
‹NTERAKT‹F CD,
‹nternet ve WEB
araçlar›n› içeren tan›t›m paketi çal›flmas›
2008’de yenileniyor.
Ostim OSB Müdürlü¤ü
ve OMEDYA A.fi. iflbirli¤iyle
yürütülen Ostim 7. Bölgesel
Tan›t›m Kampanyas› ile KOB‹’lere tan›t›m ve pazarlama faaliyetlerinde teknolojik ve profesyonel çözümler sunuluyor.

O

OST‹M Yönetim Kurulu Bakan› Or-

han Ayd›n,
tan›t›m araçlar›n›n ancak

KobiEfor 100. Say›s›n› yay›nlad›
konomi dünyas›na KOB‹ EFOR
olarak ad›n› yazd›ran ve
k›sa sürede
KOB‹’lerin sesi olan
KOB‹EFOR 100. say›s›na ulaflt›.
OST‹M Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n da 100. say›s›na ulaflan Kobiefor’u bir mesajla kutlad›. Ayd›n mesaj›nda
“Bu dergimizin baflar›s›
asl›nda KOB‹’lerin baflar›s›d›r. KOB‹’lerin ülke
ekonomisi için ne kadar
önemli oldu¤unun kan›t›d›r. Bilginin, teknolojinin
ve gazetecili¤in gücünü
üreten kesim lehine kullanabilen bu

E

kuruluflumuzun
tüm kadrosunu
kutluyorum. KobiEfor ses getiren
yay›nc›l›¤›n›n yan› s›ra KOB‹’lerle
birçok projede
omuz omuza olmufl, sorunlar›
birlikte tespit
etmifl ve birlikte çözüm önerileri getirmifltir. KOB‹’lere iliflkin kavramlar›n toplumda
ve ilgili kamu kurumlar›nda
yerleflmesini ve daha güçlü olarak
benimsenmesini sa¤lam›flt›r” dedi.

V.KOB‹ Z‹RVES‹’NDE OST‹M’de yerini ald›
OB‹ Zirve’lerinin V.’si ‹stanbul’da Grand Cevahir Hotel ve
Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Zirvenin ‘Patent Kültürünün ‹novasyona Etkileri’ konulu
oturumunda OST‹M Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n da konufltu.
Ayd›n Ostim’de pilot uygulamas›
yap›lan HEZARFEN projesi hakk›nda
ve bu projenin kazand›rd›klar›na
iliflkin bilgiler verdi.
Ana temas› “Büyüme ve
Kalk›nma
için KOB‹
strateji-

K

leri” olan Z‹RVE’ye OST‹M OSB
stantl› kat›l›m yaparak OST‹M’i yürürlükte olan projelerini anons
ederek temsil etti. Ostim stand›n›
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar› Doç. Dr. Yusuf Balc›, TOSYÖV
Yönetim Kurulu Baflkan› Hilmi
Develi de ziyaret ederek Ostim’in
baflar›lar›n› dile getirdiler. Zirve’nin medya sponsorlu¤unu
KOB‹EFOR Dergisi yapt›.

da¤›t›m kanallar›n›n etkin ve genifl bir
flekilde kullan›m› ile hedef kitleye ulaflabildi¤ini belirterek,
“Tan›t›m
kampanyas›
çerçevesinde
haz›rlanan
Ostim Rehberi, ve Ostim
CD’sinin ücretsiz olarak
da¤›t›m›n› etkin ve genifl
bir biçimde
gerçeklefltiriyoruz. Tan›t›m ve pazarlamada somut sonuçlar›n› gördü¤ümüz bu
ürünler, ülkemizdeki tüm
kamu kurum ve kurulufllar›n›n yan› s›ra, yurt içi ve yurt
d›fl› ifl gezileri, fuarlar, heyet ziyaretleri ve ticari organizasyonlar kanal›yla Türkiye ve dünyadaki birçok
hedef kitleye ulaflt›r›lm›flt›r” dedi. OSB

Müdürlü¤ü de, firmalar› dünyaya aç›lmalar›, rekabet güçlerinin artt›r›lmas›,
yeni pazarlar, f›rsatlar ve ifl imkânlar›na kavuflmalar› için her türlü ticari
amac›n üzerinde bir anlay›flla sunduklar› ürünlere üyelerin duyarl›l›k göstermesini istedi.
OMEDYA Ajans Direktörü Ümit
Güçlü de, “OST‹M OSB üyeleri bu projeye kat›larak markalar›n› ve hizmetlerini zaman ve mekân s›n›r› tan›madan
‹NTERAKT‹F CD, internet ve b2b uygulamalar›yla tüm dünyaya duyurabilir, Ostim Rehberi ile Türkiye’nin her
köflesine ulaflabilirler” dedi.
Kampanya çerçevesinde yer
verilecek tan›t›m araçlar›:
n Ostim ‹nteraktif CD’si;
n www.ostim.org.tr/ozelsayfa uygulamas›;
n www.kureselpazar.com b2b pazarlama platformu.
n DG-Card, Güncellenebilen firma
Tan›t›m CD’si;
n Ostim 2008 Rehberi;

Fatih Üniversitesi’nden rapor
atih Üniversitesi “Ostim ‹flgücü
Araflt›rmas›” ile bölgeyi ve sektörleri analiz etti.
Çal›flmay› Prof.
Dr. Ömer Çaha,
Prof. Dr. Mustafa Köksal, Prof.
Dr. Selim Zaim,
Yard. Doç. Havva Çaha, Yard.
Doç. Ali Türky›lmaz ve Ö¤retim Görevlisi Serhat Tekelio¤lu’ndan oluflan araflt›rma ekibi yapt›.
Araflt›rma kitap haline
getirilirken, ayr›ca Ostim
Yönetim Kurulu Baflkan› ve
yöneticilerine yönelik bir
de sunum yap›ld›. Verilen
bilgiye göre araflt›rma ana

F

hatlar›yla imalat sektöründe faaliyet
gösteren iflletmelerin ve bu
iflletmelerde istihdam edilen
iflgücünün profili, ihtiyaç duyulan meslekleri ve Ostim’deki
iflgücünün e¤itimi gibi hususlar
ele al›nd›. Araflt›rma genel tespitler ve
at›lmasa gereken ad›mlara
iliflkin önerilerle tamamlan›yor. Ostim ‹flgücü Araflt›rmas›’n›n Fatih Ünivesitesi’nin bölgeye yönelik e¤itim hizmetlerine ve Ostim
OSB’nin KOB‹’ler için gelifltirece¤i projelere ›fl›k tutaca¤› vurguland›.

Afrika’n›n Günefli Sudan
aflkentin baflar›l› firmalar›ndan H‹DROMEK Afi:’nin yöneticilerinden M.Hüsamettin
Posto¤lu’nun “Afrika’n›n
Günefli Sudan” adl› kitab›n›n tan›t›m› Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen’in de
kat›ld›¤› toplant› ile tan›t›ld›. Ankara Ticaret Odas› toplant› salonundaki

B

törende ayr›ca Posto¤lu’nun resimlerinden ve
foto¤raflar›ndan oluflan
bir de sergi aç›ld›. Toplant›da sponsorlara plaket verilirken, Posto¤lu’nun de¤iflik zamanlarda yazd›¤› fliirlerini derledi¤i “Çiçekler Açarken”
isimli kitab› da kat›l›mc›lara da¤›t›ld›.

Gözlem’den “OSB Rehberi”
konomi Gazetesi Gözlem,
OSB rehberi haz›rlad›.
Rehberde 250 OSB’nin yönetici, adres telefon ve benzeri
iletiflim bilgileri yer ald›. Rehbere özel demeç veren Sanayi
ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, “‹dareciler yat›r›mlar›
OSB’lere yönlendirmeli” öneri-

E

sinin yer ald›¤› bir makale ile
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun, “Muas›r Medeniyeti
Geçmek için OSB” bafll›kl› yaz›lar› yer ald›. OSB Üst Kuruluflu
Mahmut Y›lmaz da rehberdeki
yaz›s›nda “ OSB’ler d›fl›nda sanayi yat›r›mlar› önlenmeli”
görüflünü savundu.
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CNC e¤itimi alan
elemanlar ifle haz›r

Kurumiçi iletiflim ve
Personel Dan›flmanl›¤›…

G

ünümüz 21. yüzy›l›n› bilgi ça¤› ilan ettik
ve bu ça¤›n toplumlar›na da bilgi toplumu dedik. Bu durumda bilgi toplumunda
ifl yapmak isteyen KOB‹’lerin etkili iletiflime
vermesi gereken öneme de¤inmek gerekti¤ini
düflünüyorum. Günümüzde iflletmelerin gücünün iletiflim etkinli¤i ile ortaya daha net ç›kt›¤›n›
gözlemlemekteyiz.
Peki, nedir bu iletiflim ve
özellikle de kurum içi iletiflim dedi¤imiz bu kavramlar? ‹letiflim, bir bilgi alma
sürecidir ve bu süreci k›saca bilgi de¤iflimi süreci olarak da tan›mlayabiliriz.
Bunun en önemli aya¤›
olan kurum içi iletiflim ise;
çal›flanlar›n kurumun
Aygül Aytaç amaçlar›n› daha iyi anlamalar›n› sa¤layarak, bu
aaytac18@hotmail.com
amaçlar›n gerçekleflmesi
için daha verimli çal›flmalar›na zemin haz›rlamakt›r. Özellikle yukar›dan
afla¤› do¤ru etkili iletiflim, çal›flanlar› cesaretlendirerek daha özgür biçimde görüfl bildirmelerine
yard›mc› olacakt›r.
‹yi planlanan kurum içi iletiflim, çal›flanlar›n
iflletmenin konumu ve ifllevi hakk›nda daha iyi
sözcü olmalar›n› da sa¤layacakt›r.
Kurumlarda çal›flanlar›n motivasyonu, yönlendirilmesi ve ifl-kurum uyumunun sa¤lanmas›nda iletiflimin önemine iflaret etmektedir. ‹letiflim olmadan yönetim bilgi girdilerini elde etmesi, personelin ne yapaca¤›n› bilmesi, yöneticilerin emir vermesi, personel ve birimler aras›nda
koordinasyonun sa¤lanmas› mümkün gözükmemektedir. Kurum içi iletiflimi etkin k›labilen kurumlar verimlilik alan›nda önemli mesafeler alacaklard›r.
Kurumlar›n geliflim süreçleriyle ilgili çal›flmalarda görülen sorunlar›n bafl›nda iletiflimsizlik
yatmaktad›r. Özellikle kifliler, bölümler, ast-üst
iletiflimlerinde, çok önemli sorunlar yaflanmakta
ve bu sorunlar do¤rudan kurumlar›n verimlili¤ini olumsuz etkilemektedir. Kurumlar›n kurulufl
amaçlar›na ulaflabilmeleri ve verimlili¤i yakalayabilmeleri için kat›l›mc› bir yönetim tarz›n›n
uygulamaya konulabilmesinin yolu da yo¤un ve
aç›k iletiflimden geçmektedir.
Günümüzün popülerleflen ve iflletmeler taraf›ndan daha yo¤un olarak kullan›lmaya bafllanan Personel Dan›flmanl›¤› kavram›, çal›flanlar›n kurum içinde ve d›fl›nda iletiflim problemleri
yaflamamalar› için gerekli donan›m› almalar›n›
sa¤layan ve yön gösterici çal›flmalar yapan uzmanl›k alan›n› anlatmaktad›r.
Dan›flmanl›k programlar› genellikle insan
kaynaklar› departman› taraf›ndan organize edilip, uygulamaya geçirilmektedir. Özellikle büyük
iflletmeler, personel dan›flmanlar›n› kendi iflletmeleri içinde tam ya da yar› zamanl› olarak istihdam etmektedir. Küçük iflletmeler ise, bu konuda iflletme d›fl›ndan uzman deste¤i almaktad›r.
Personel dan›flmanlar›, personelin ifl ile ilgili
ya da ifl d›fl› kiflisel sorunlar›n›, birlikte ele al›p,
tart›flmakta ve çözüme yönelik öneriler
üretecekleri gibi, kendi kendilerine sorunlar›n›
çözmelerine ve iletiflimi daha kolay yapabilmelerine de yard›mc› olabilirler. Global yaflam›n
içinde etkili personel dan›flmanlar›na sahip
kurumlarda personelin do¤ru iletiflim kurmas›,
fikirler gelifltirmesi ve KOB‹’leri fikir fabrikalar›na dönüfltürmesi de mümkün gözükmektedir.
‹flletmelerinizde sorunsuz iletiflim ve do¤ru
personel dan›flmanlar›na sahip oldu¤unuz
verimli bir 2008 y›l› geçirmeniz dile¤imle…

O

ST‹M E¤itim Koordinasyon bünyesinde yürütülen Dünya Bankas› destekli CNC projesi ile
bir yandan KOB‹’lerin nitelikli eleman ihtiyac›
karfl›lanmaya çal›fl›l›rken bir yanda da iflsizli¤e çözüm oluyor.
Ostim’in kritik ihtiyac› olan nitelikli CNC eleman›
bulma konusunda yaflad›¤› s›k›nt›ya çözüm bulmak
amac› ile ÖSDP–2 kapsam›nda OST‹M OSB ve ‹fiKUR aras›nda geçen Temmuz ay›nda sözleflme çerçevesinde Eylül ay›nda bafllat›lan CNC programc›l›k
ve operatörlük kursu tamamland›.
Yaklafl›k 3.5 ay süren kursa kat›lan 30 kursiyer S‹EMENS ve FANUC ünitelerinde hem torna hem de
frezede CNC programc›l›¤› ve operatörlük e¤itimi
ald›lar. A¤›rl›kl› olarak endüstri meslek lisesi alan ç›k›fll›, 19–28 yafllar› aras›nda olan ve beceri testleri
/mülakatlar ile kursa al›nan kursiyerler; toplam da

504 saat - 75 fiili gün süren e¤itimimiz de; 40 Saat
Bilgisayar, 64 Saat Teknik Resim, 104 Saat Talafll›
‹malat Yöntemleri, 96 Saat Cad-Cam, 184 Saat CNC
Tezgah ifllemleri derslerini uygulamal› olarak ald›lar.
E¤itim Koordinatörü Burcu Öztürk, “Temel becerileri elde eden kursiyerlerimiz, AUTOCAD de ürünün resmini çizebilme, kat› modelini oluflturarak
CAM program›na aktarma, tak›m yollar›n› oluflturarak NC kodlar›n› yazma ve tezgâha göndererek imalat› gerçeklefltirebilme becerisine sahiptir. Ayr›ca
teknik resim okuyup yorumlayabilir düzeydedirler”
dedi. Öztürk, 30 kursiyerin ifl bafl› yapmak için firma bekledi¤ini, eleman talebinde bulunacak firmalar›n birime ait (0312)385 73 13 numaral›
telefondan kendilerini aray›p bilgi alabileceklerini
söyledi.

OSBÜK ikinci kez enerji zirvesi düzenliyor
nerji Piyasas› Denetleme Kurulu (EPDK) Baflkanl›¤›nca
yay›mlanan “Organize Sanayi Bölgelerinin
Elektrik Piyasas› Faaliyetlerine ‹liflkin Yönetmelik” hakk›nda OSB
Yöneticilerini bilgilendirmek amac›yla geçen
y›l Antalya’da düzenlenen “OSB Enerji Zirvesi”nin ikincisi yap›lacak.
OSB Üst Kuruluflu
(OSBÜK) Genel Sekreterli¤inden yap›lan aç›klamaya göre ‹kinci OSB
Enerji Zirvesi 31 Ocak –
3 fiubat 2008 tarihlerinde Afyon Korel Thermal Resort
Cl›n›c & Spa Otelde toplan›yor!

E

OSBÜK Genel Sekreteri Ali
Yüksel enerji zirvesine iliflkin

yapt›¤› duyuruda, EPDK yönetmeli¤inin bir y›l› aflk›n süredir

uyguland›¤›n›, 56 OSB’nin Elektrik Da¤›t›m Lisans› alarak uygulamaya geçti¤ini, 23
OSB’nin de Lisans talebinin uygun bulundu¤unu
ve geçen süre içerisinde
çözüm bulunmas› gereken pek çok sorunun tespit edildi¤ini söyledi.
Yüksel, “Yönetim Kurulumuz; söz konusu sorunlar› masaya yat›rarak
çözüm yollar›n›n aranmas› amac›yla Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›, EPDK,
TE‹Afi ve TEDAfi yetkililerinin davet
edilece¤i “OSB ENERJ‹
Z‹RVES‹ II” nin yap›lmas›na
karar verdi” dedi.

ORS‹AD ABD’ne ifl gezisi düzenliyor
stim Organize Sanayi
Bölgesi Sanayici ‹fladam› Ve Yöneticileri
Derne¤i (ORS‹AD) 11-15
Mart 2008 tarihlerinde
Las Vegas, USA da düzenlenen CONEXPO 2008 yap›, ifl ve inflaat makinalar›
ile son teknolojilerin kullan›l-

O

d›¤› ekipmanlar›n›n bulunaca¤› üç y›lda
bir düzenlenen sektörünün zirvesi
konumundaki dünyan›n her yerinden kat›l›mc›lar› ve ziyaretçileri olan fu-

ara ifl gezisi organize ediyor.
‹flgezisi organizasyonuna eflli kat›l›m da sa¤lanabilmektedir. Ayr›nt›l›
bilgi ve müracaat için;
TEL: 354 01 02 pbx.
Web: www.orsiad.org.tr, E-mail: orsiad@orsiad.org.tr
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OST‹M 2008 FUAR, ‹fi GEZ‹S‹ VE TANITIM PROGRAMI

O

2008 YILI OST‹M OSB FUAR
KATILIM TABLOSU
1 Haziran, Ostim M2:30, Ortak Kat›l›m Metraj›:50
l52,100 ziyaretçi ve 30 ülkeden
902 kat›l›mc›n›n ifltiraki ile, 8 ana sektör bafll›¤› alt›nda toplam 26,000 metrekarelik bir alanda, genel sanayi ve
ticaret konular›nda gerçeklefltirilmektedir.
TATEF

WIN– TÜYAP ‹stanbul, Tarih: 07 –
10 fiubat, Ostim M2: 55, Ortak Kat›l›m Metraj›: 200
lMakine imalat› ve metal iflleme
teknolojileri fuar›. 50 bin 637 metrekare net stant alan› - 1295 kat›l›mc›
firma arac›l›¤› ile 2.000’e yak›n firma
temsil edildi. Yabanc› ülke do¤rudan
kat›l›mc› say›s› ise 207’dir. Konusu;
Makine elemanlar› ve metal iflleme
makineleri.
ENDÜSTR‹ FUARI
CNR– ‹stanbul, Tarih: 10 – 13 Nisan, Ostim M2: 50, Ortak Kat›l›m
Metraj›: 100
lMakine ‹malat› Ve Otomasyon.
30.000 m2 kapal› fuar alan›, yaklafl›k
300 kat›l›mc›
HANNOVER MESSE
Hannover Almanya, Tarih: 21–25
Nisan, Ostim M2: 50
lUluslararas› Sanayi Fuar› – Partner ülke JAPONYA – 204 bin metrekare net sergi alan› üzerinde 68 ülkeden 6 bin 150 kat›l›mc›y› a¤›rl›yor.
Bunlar›n yüzde 47’si yurtd›fl›d›r.
ANKOMAK
CNR– ‹stanbul, Tarih: 25–29
Nisan, Ostim M2: 50, Ortak
Kat›l›m Metraj›: 250.
l23 senedir ‹stanbul’ da düzenlenen ve Avrupa’n›n dördüncü
büyük ifl makinalar› fuar› 2008 y›l›ndaki fuara; 30.000 ziyaretçi gelmesi bekleniyor.
45.000 m2 net alanda düzenlenecek fuar, yerli yabanc› 300’
ün üzerinde firman›n kat›l›m›yla gerçekleflecek. Konusu: ‹fl
makineleri, Yap› Elemanlar›
GATEWAY IRAQ
CNR– ‹stanbul, Tarih: 29 May›s –

CNR– ‹stanbul, Tarih: 07 – 12
Ekim, Ostim M2: 80, Ortak Kat›l›m
Metraj›: 900
lTATEF 2006’ ya yerli ve yabanc›
500’ ün üzerinde firma kat›ld›.
2.014’ü
yabanc›,
toplam
62.672
kiflinin ziyaret etti¤i fuarda,
kat›l›mc›
firmalar fuar süresince 200 milyon dolarl›k siparifl ald›lar. 2006 y›l›nda sekiz salonda, toplam 120 bin metrekarelik bir alanda gerçeklefltirildi. Makine elemanlar› ve metal iflleme makineleri.
ANK‹ROS
TÜYAP – ‹stanbul, Tarih: 16–19
Ekim, Ostim M2: 50
l ANKIROS Uluslararas› DemirÇelik ve Döküm Teknolojileri, Makina
ve Ürünleri ‹htisas Fuar›’na, 619 firma
kat›ld›. 11.045 m2 lik alanda gerçeklefltirilen fuar 13.651 kifli taraf›ndan
ziyaret edildi.
MÜS‹AD
CNR– ‹stanbul, Tarih: 22–25 Ekim,
Ostim M2: 50
lMÜS‹AD Fuar›; 2.276 MÜS‹AD
üyesi firma stand açt›, 247 yabanc› firma standl›, 880.000 ziyaretçi, 76.906
m2 stand alan› ve 3.800 yabanc› ifladam› kat›l›m› ile gerçekleflmifltir.
PLASTEURAS‹A
TÜYAP –‹stanbul, Tarih: 27–30
Kas›m, Ostim M2: 50,Ortak Kat›l›m
Metraj›: 100
l 7 salonda ziyarete aç›lan fuar› 64
ülkeden 25.120 ziyaretçi gezmifltir.
42 ülkeden toplam 1050 firma ve firma temsilcili¤i kat›lm›flt›r. Konusu:
Plastik Makine ve materyalleri/ Kauçuk ürünleri.

ST‹M OSB olarak 2008 y›l›nda
kat›lmay› planlad›¤›m›z fuarlara
iliflkin program belirlenmifltir.
Bölgemizin ve firmalar›m›z›n tan›t›m›na yönelik kat›ld›¤›m›z fuarlarda sizlerle beraber olmak istiyoruz.
Firman›z›n d›fla aç›l›m›n› kolaylaflt›rmak, uygun fiyatlarla büyük fuarlara kat›l›m sa¤lamak ve kendinizi en
iyi flekilde temsil edebilmeniz için
Bölge Müdürlü¤ümüz 2008 y›l› fuar
takvimini talepler do¤rultusunda haz›rlad›.
Ortak kat›l›m yapaca¤›m›z fuarlar›n
metraj› ortak kat›l›m metraj› bafll›¤› alt›nda verilmektedir.
Kat›lmak isteyen firmalar›m›z›n önceden bilgi almas› ve yer ay›rtmas›

gerekmektedir. Ortak kat›l›mlar›m›zdan sadece bölgemizde bulunan sanayilerimiz faydalanabilecektir. Fuarlarda birlikte olmak, OST‹M ‘i en iyi
flekilde temsil etmek ve bir ad›m daha
öne ç›kmak için geç kalmay›n.

Kat›lmay› planlad›¤›m›z di¤er fuar ve organizasyonlar:
lINTEC Fair : Metal iflleme ve makine ekipmanlar›. Yer: Leipgiz-Almanya, Envanter Merkez Komutanl›¤› Gölcük; Konu: Savunma Sanayi, Yer: Ostim – Ankara.
l‹zmir Enternasyonel Fuar›; Konusu: G›da Teknolojileri ve Yan Sanayi (
Marka Tescilli Ürünler ), Mobilya, Dekorasyon, Ev Araç ve Gereçleri, Beyaz
Eflya, Binek Otomobil, Oto Yan Sanayi, Ticari Araç, Bisiklet / Motosiklet,
Yap› Malzemeleri ve ‹nflaat, ‹fl
Makinalar› , Tar›m Makinalar› , Ziraat
Aletleri, Tekne , Yat ve Teknolojileri,
‹klimlendirme (Is›tma - So¤utma) ve
Yan Sanayi, Elektronik, Bilgisayar,
Telekominikasyon ve Enformasyon,
Makine, Enerji, Finans Sektörü (Banka

, Sigorta ), Termal Turizm, Deniz, Spor
ve Av Malzemeleri, Hizmet Sektörü
(Nakliye , Franchising ,Güvenlik ve
Temizlik fiirketleri, Ajans ve Kurye
Hizmetleri ), Kitap ve Yay›nc›l›k , Sa¤l›k. Yer: ‹zmir Kültürpark Fuar Alan› –
‹zmir
l KOB‹ Zirvesi.
l‹fl Adamlar› Kurultay›.
2008 YILI ‹fi GEZ‹S‹
ORGAN‹ZASYONLARI
lHannover MESSE, Hannover Almanya, 21/25 Nisan Konusu; Genel
Sanayi Fuar›
lAUTOMECHAN‹KA, Frankfurt Almanya, 16/21 Eylül, Otomotiv Yan
Sanayi Fuar›.

WIN Fuar›’nda Ostim’li firmalar için efllefltirme

1

6 Nisan 2007 tarihinde Hannover’de
Güneybat› Saksonya Sanayi ve Ticaret Odas› (IHK Südwestsachsen
Chemnitz-Plauen-Zwickau) ile OST‹M
OSB ve OS‹AD aras›nda imzalanan “‹flbirli¤i Protokolü” kapsam›nda yürütülen etkinlikler sayesinde OST‹M’li firmalar Almanya’ ya daha güçlü bir rüzgârla aç›lmaktad›rlar.
2007 y›l›n›n son ay›nda OST‹M’ den
dört iflletme (EPT‹M; TELMAK, UYGUR
Ltd., KÜÇÜKPAZARLI) Chemnitz bölgesinde yerleflik içlerinde havac›l›k, ticari
araç, metal iflleme, enerji ve iletiflim sektöründen firmalar›n oldu¤u toplam 12 firma ile 10 – 13 Aral›k tarihleri aras›nda ifl
görüflmeleri gerçeklefltirmifllerdir. Her bir
firmam›z›n 3-5 Alman firma yetkilisi ile
do¤rudan temaslar kurdu¤u bu organizasyonun gerçeklefltirilmesinde, OST‹M’ de
de sürmekte olan “Anadolu’ da Ekonomi’
nin Desteklenmesi Projesi” yürütücü kurumlar› KOSGEB ve GTZ GmbH nin de
katk›lar› al›nm›flt›r. Seyahatin organizasyonu, OSTIM OSB ve OSIAD’ ›n kurucu ortaklar› oldu¤u ODAM - OSTIM Dan›flmanl›k ve E¤itim Hizmetleri A.fi.
(www.odam.gen.tr) taraf›ndan düzenlenmifltir.
Chemnitz Sanayi ve Ticaret Odas› ile
OSTIM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde an›lan iflbirli¤i etkinlikleri çerçevesinde 07 –10 fiubat 2008 tarihlerinde ‹stanbul’ da WIN-I
Fuar›n’ da (www.win-fair.com) ve 26 – 29
fiubat 2008 tarihlerinde Leipzig’ de
Z2008 ve INTEC Fuar›’ nda (www.messeintec.de) birbirlerine yer vererek güç birli-

¤i yapacaklard›r. Ülke ve bölgelerin karfl›l›kl› tan›t›mlar›n›n yan› s›ra fuarda stand
açan ve ziyaretçi olarak kat›lan firmalar
aras›nda uluslar aras› ifl eflleflmesi toplant›lar› düzenlenecektir.
Bu kapsamda WIN-I Fuar›’na Chemnitz’den bir grup firma stand açacakt›r. Bu
firmalarla görüflmek isteyen iflletme sahiplerinin randevular›n› organize etmek bak›m›ndan en k›sa zamanda Ostim
ODAM’dan Mustafa Salman ile temas
kurmalar› gerekmektedir. Mustafa Salman
Tel: 385 01 66
WIN FUARI’NDA
YER‹N‹Z VAR!
07–10 fiubat 2008 tarihlerinde TÜYAP
Beylikdüzü ‹stanbul’da gerçekleflecek fuara Ostim OSB Bölgedeki firmalar› ile birlikte ortak kat›l›m yapmaktad›r. Podim
Z›mpara, Miksan Makine, H›zal Elektroerezyon, Özyadigar Makine, Chemnitz,
Erkan Makine ve Mesan Tool firmalar›
Makine salonunda yerlerini alm›fllard›r.
Ostim firmalar› ile ortak kat›l›m yapman›n yan› s›ra, ziyaret için gelen üyelerinede stand›n›n kap›lar›n› açm›flt›r. Özel
görüflmelerinizi, ifl ba¤lant›lar›n›z› ve firma davetlerinizi Bölge Müdürlü¤ü stand›na yapabilirsiniz. Ostim OSB ana makine
salonu Hall 3 D–170 nolu stand da yer
alacakt›r. Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda fuara otobüs organizasyonu düzenlenecektir. Organizasyonla ilgili bilgiler üyelere
duyurulacakt›r. Fuar› gezmek isteyen sanayicilerimiz fuar davetiyelerini Ostim
OSB Fuar ve Organizasyon biriminden temin edebilirler. Bilgi ‹çin: Derya ERDO⁄AN Tel: 385 50 90-1315
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ünyada ve ülkemizde ekonomik geliflmeler flirketlerimizle
onlar›n yönetici ya da patronlar› aras›ndaki iliflkinin duygusal olmaktan ziyade tahlile (analiz) dayal›
bir iliflki olmas›n› gerektirmektedir.
Tahlil, flirketimizin ekonomik faaliyetlerini ölçmektir. Ölçme, flirket yönetiminin gerek flart›d›r. fiayet bir fleyi ölçemiyorsan›z o konuyu yönetemezsiniz.
Ekonomi alan›nda ekonomik faaliyetler çeflitli aç›lardan ölçülür. fiirketimizin neyi nas›l üretti¤i ve bu üretimi nas›l finanse etti¤ini Bilânço yard›m› ile tahlil (analiz) ederiz. Bilânçoda bir ürünü ne ile üretti¤imiz (duran
varl›klar›m›z), ne üretti¤imiz (döner
varl›klar›m›z ve ürettiklerimizin sahipleri (sermaye ve borçlar›m›z) yer
al›r. fiirketlerimizin foto¤raflar›n› tam
olarak gösteren bir bilânçoya sahip
olmalar› onlar›n flahsiyetlerinin tam
olarak ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Bilanço kalemleri adeta flirketlerin anatomisi gibidir. Yani bir organlar bütünü. Bilânço kalemleri eflyan›n tabiat›na uygun yerde ve büyüklükte ise
canl›larda oldu¤u gibi sa¤l›kl› olman›n ilk iflareti olarak kabul edilir.
fiirketlerimizin di¤er önemli bir
tahlil arac› da gelir tablosudur. Gelir
tablosu, flirketimizin neyi nas›l ve kime satt›¤›n› kimlerle iliflki içinde oldu¤unu gösterir. fiirketin çal›flmas›
gelir tablosunda kendisini gösteririr.
Gelir tablosu benzetme yapacak
olursak canl› varl›klar›n fizyolojisine
benzer. Yani organlar›n nas›l çal›flt›¤›n› ve hangi aflamalarda katma de¤er yaratt›¤›n› hangi organlar›n›n
sa¤l›kl› ya da sa¤l›ks›z çal›flt›¤›n› gelir
tablosun tahlili ile anlar›z. Gelir tablosu iflletmelerimizin ne kadar katma
de¤er üretti¤inin tespit edildi¤i yer-

OCAK 2008

Finans Penceresi / fiefik Çal›flkan
sefikcaliskan@hotmail.com

Müteflebbislerimiz Bindi¤i
Dal› Kesmemeli
dir. fiirketlerimiz gelir tablosunun bakiyesine göre flirketler dünyas›nda
sayg› görürler. Gelir tablosu eflyan›n
tabiat›na uygun haz›rlan›r ve tahlil
edilebilirse flirket hakk›nda en sa¤l›kl›
kararlar› üretilebilece¤i bir ortam yarat›lm›fl olur.
Gelir tablolar›nda en s›k yap›lan
hata “sat›lan mal›n maliyeti (SMM)”
k›sm›nda ç›kmaktad›r. Bu kalemde
yap›lan bir hata baflta flirket sahipleri
olmak üzere flirketimize d›flardan bakanlar› yan›ltmakta ve flirketimiz
hakk›nda negatif düflünce üretilmesine sebep olmaktad›r. Muhasebenin
alt›n kurallar›ndan biri, bir hesaba
birden fazla ifllev yüklememektir.
Oysa ülkemizde faaliyet gösteren flirketlerin ço¤unda SMM hesab›n›n
içinde sadece al›nan mallar›n maliyeti de¤il, vade farklar› ya da finansman giderleri de bulunmaktad›r. Konuyu somut bir örnekle aç›klayacak
olursak imalatç› bir firmam›z›n ham
madde al›m›nda peflin almas› durumunda 100.-YTL 90 gün vadeli almas› durumunda ise 112 YTL ödedi¤ini varsayal›m. Ham maddeler geldi¤inde 112.-YTL de fatura gelmektedir. Bu hammadde mala çevrilip
sat›ld›¤›nda SMM hesab›na 112.YTL ifllenmektedir. Gerçekte flirketimiz bu mal› banka kredisi ile peflin
almal›, mala 100.-YTL ödemeli 12.YTL’yi de bankaya faiz ya da kar pa-

Baflbakan’dan
Ar-Ge genelgesi
B

aflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
Ar-Ge Stratejisi ve Eylem Plan›’n›n haz›rlanmas› çal›flmalar›n›n bafllat›lmas› için bir genelge yay›mlad›. Bilim ve teknoloji alan›ndaki
araflt›rma ve gelifltirme politikalar›n›n
ekonomik kalk›nma, sosyal geliflme
ve milli güvenlik hedefleri do¤rultusunda belirlenmesi, yönlendirilmesi
ve efl güdümünün sa¤lanmas› amac›yla, 1983 y›l›nda kurulan BTYK’n›n,
daha önce al›nan kararlardan beflini
sonuçland›rd›¤› ve iki yeni karar ald›¤› bildirildi. Buna göre BTYK’n›n Ulusal Kamu Araflt›rma Programlar› Haz›rl›k Çal›flmalar›’na iliflkin karar› kapsam›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca
haz›rlanan Ulusal E¤itim Araflt›rmalar› Program›’n›n onayland›¤› kaydedildi. BTYK’n›n Ulusal Savunma Araflt›rmalar› Program›, Deprem Araflt›rmalar Koordinasyonu, AB Çerçeve Programlar›na Kat›l›m ve AB Çerçeve
Programlar› Ulusal ‹rtibat Kuruluflunun Görevlendirilmesi kararlar›n›n
da gerekleri de yerine getirilerek ka-

pat›ld›¤› belirtildi.
Kamu kaynaklar› bilim ve
teknolojiye yönlendirilecek
Genelgede, bilim ve teknoloji insan kayna¤› ile kamu kaynaklar›ndan
bilim, teknoloji ve yenilik projelerinin
desteklenmesi süreci konular›nda al›nan iki karara yer verildi. Buna göre
Türkiye’de Ar-Ge personeli say›s›n›
art›rmak ve Ar-Ge personelinin mesleklere ve sektörlere göre da¤›l›m›n›
iyilefltirmek üzere TÜB‹TAK koordinasyonunda Bilim ve Teknoloji ‹nsan
Kayna¤› Stratejisi ve Eylem Plan›’n›n
haz›rlanmas› için çal›flmalar bafllat›lacak. Al›nan di¤er karar uyar›nca da
kamu kaynaklar›ndan bilim, teknoloji ve yenilik projelerinin desteklenmesinde, yat›r›m›n Ar-Ge ve yenilik
projesi olmas› gözetilecek, projeler
evrensel, objektif, fleffaf, efl-uzman
de¤erlendirmesine (peer review) dayal› sistematik bir süreçle seçilecek,
de¤erlendirilecek ve proje yönetimi
ilkeleri ve yöntemleriyle izlenerek sonuçland›r›lacak.

y› olarak ödeyerek finansman giderlerinde muhasebelefltirmelidir. Yani
ülkemizde reel sektör ile finans sektörünün efl güdümlü çal›flmamas› ve
özellikle reel sektörün bilânço ve gelir tablolar› ve özellikle flirket yönetim
zihniyetinin sanatkâr-esnaf boyutunu
aflmamas› bir ölçümde nitelik hatas›
oluflmas›na neden olmaktad›r.
fiirketlerin kay›t d›fl›l›¤›n›n yan›nda bir de yanl›fl kay›t yapmalar› flirketlerin gerçek de¤erlerinin ortaya
ç›kmas›na engel olmaktad›r. Yukarda yap›lan yanl›fl kayd›n flirket aç›s›ndan neye mal oldu¤unu k›saca anlatmak istiyorum. fiirketimize herhangi
bir ortak almak istedi¤imizde ya da
flirketimize kredi almak istedi¤imizde
yanl›fl yap›lan kay›t karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu durumda kredi alamad›¤›m›zda hemen bankalar› suçluyoruz. Ortak bulamad›¤›m›zda ise orta¤›n mal›m›z› ucuza kapatmak istedi¤ini düflünüyoruz. Oysa suçu kendimizde aramal›y›z.
Teknik olarak konu flu flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Gelir tablosunda
befl çeflit kar vard›r. Bu karlar›n her
birinin manas› ve müflterisi de baflkad›r. Gelir tablosunda birinci kar,
“Brüt Faaliyet Kar› (BFK)”d›r.
BFK’n›n anlam›; bina, makine teçhizat, insan kaynaklar›, zaman ve teknolojiyi verimli kullan›p kullanmad›¤›m›z›n göstergesidir. Bu kar, katma
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de¤erin ana kayna¤›d›r. ‹kinci kar ise
“Faaliyet Kar› (FK)’d›r. Bu kar, katma de¤eri üretmek için d›flardan verdi¤imiz deste¤in maliyetini BFK’den
düfltükten sonra ortaya ç›kar. fiirketGAZETES‹
lerORGAN‹ZE
için en önemli SANAY‹
nokta buras›d›r.
Çünkü bir flirketin yaratt›¤› katma
de¤erin net tespit edildi¤i yer buras›d›r. fiirkete kredi de ortak da al›nacaksa bu kara bak›l›r. Ancak ülkemizde sat›fllar›n ve SMM’nin için de
finansman giderlerinin de bulunmas›
sa¤l›kl› kararlar vermeye engel olmaktad›r. Üçüncü kar ise “Ola¤an
Kar (OK)”d›r. Bu kar, faaliyet kar›ndan finansman gideri düflüldükten
sonra elde edilir. Bankalar›n ve ortaklar›n bakt›klar› faaliyet kar›ndan
sonra ikinci önemli kard›r. Çünkü
bankalar flayet üçüncü karda bakiye
var ise kredi verirler. Çünkü bankalar›n faizlerinin kayna¤› bu kalemdir. Kredi alam›yorsan›z suçlu bankalar de¤il, flirkettir. Keza yeni ortaklar da bu kara bakarlar. Çünkü herhangi bir flirketi alacaksan›z o flirkete
sermaye koyacaks›n›z. Koyaca¤›n›z
sermaye karfl›l›¤›nda bir gelir elde
edeceksiniz. fiayet flirkete koydu¤unuz sermaye ile finansman
giderlerinin düflece¤ini ve o kar›n
sizin olaca¤›n› hesaplarsan›z flirkete
olumlu bakars›n›z. Ancak finansman
giderinizi Brüt Faaliyet Karl›l›¤›n›
düflürecek flekilde SMM içinde
muhasebelefltirseniz kendi elinizle
flirketinizin de¤erini düflürmüfl olursunuz.
2008’e girerken özellikle flirket
sahiplerimizin, yöneticilerimizin bu
konuya dikkat etmelerini ve
muhasebelerini anatomi ve fizyolojisini kurallara uygun düzenlemelerini temenni ediyor yeni y›lda
baflar›lar diliyorum.

UPED “Türk Tarz›”n›n takipçisi olacak
PED (Uluslararas› Pazarlama ve
E¤itim Derne¤i) kuruldu. YK D›fl
Ticaret E¤itim ve Dan›flmanl›k,
Abina D›fl Ticaret, De Mühendislik Dan›flmanl›k firmalar›n›n katk› ve destekleri ile UPED’in kuruluflu tamamland›.
1980’lerden itibaren pratik uluslararas› pazarlama ve sat›n alma faaliyetlerini yürütenler, dan›flmanlar, e¤itimciler, gümrükçüler, bankac›lar ve
akademisyenler 2000’li y›llardan beri
bir arada çeflitli ortak çal›flmalar yürütmeye bafllad›lar. ‹flte bu süreçte yap›lan e¤itimlerin, verilen dan›flmanl›klar›n, uluslararas› pazarlama ve sat›n
almada gerçeklefltirilen pratik çal›flmalar›n ve akademik bak›fl aç›lar›n›n
ortak bir potada eritilmesi ile ortaya
yeni bir anlay›fl ç›kt›. ‹flte bu yeni anlay›fl kendisini UPED olarak ifade etti.
UPED Türk ‹hracatç›lar›n›n ve ithalatç›lar›n›n uluslararas› pazarlama ve
sat›n almada yaratt›¤› bir “Türk Tarz›”n›n takipçisi ve gelifltiricisi olaca¤›n› vurgulayan kurucu üyelerden Özlem Eren, bu tarz›n ortaya ç›kar›lmas›n›n, gelifltirilmesinin ve hâlihaz›rdaki
“d›fl ticaretçilere” ve yeni yetiflecek elemanlara, uygun ö¤renim teknikleri ile
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aktar›lmas›n›n öncüsü olacaklar›n›
söyledi. Eren flunlar› söyledi:
“Özellikle bu süreç içinde gelifltirilen “simülasyonlu” e¤itim teknikleri
ile hayat› modelleyerek e¤itime tafl›may› baflaran bu anlay›fl, adeta ustaç›rak iliflkisinin e¤itime tafl›nmas›nda
özgün bir deneyim yaratmay› baflard›.
Bu süreçte yetiflen yüzlerce ö¤renci ve
onlardan al›nan bilgiler UPED’in özgün ve yarat›c› yönünü daha da gelifltirdi. Kurulan Ticari Bilgi Merkezi ile
en k›sa sürede kaliteli ve ifle yarayan
her türlü ticari bilgiye ulaflan UPED
hem ticari bilgi kapasitesini gelifltirecek hem de ticari bilgiye ulaflma yol ve
tekniklerini ö¤retecek.”
Öte yandan UPED ilk etkinli¤ini Ostim’de ‘Uygulamal› ve Simülasyonlu
D›fl Ticaret E¤itimi’ ile 1 Aral›k’ta bafllatt›. UPED Yönetim Kurulu flu kiflilerden olufluyor: Özlem Eren, fiayan Erçil,Türker Eren, Zehra Koç, Murat
Can›tez’den olufltu.
UPED ‹letiflim Bilgileri:
Adres: Ahi Evran Cad. 18/33
Ostim-ANKARA
Tel: 354 03 07 Faks: 354 03 08
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KOB‹’lerin Penceresinden Manzara / Abdulah Çörtü
acortu@hotmail.com

Sosyal Güvenlik Aç›s›ndan
Güvende miyiz?
Diyebilirsiniz ki “sorumluluk tafl›mayan kiflilerin bu tip konular› söylemesi ya da yazmas› kolayd›r, mesele
sorumlulu¤u üzerine ald›ktan sonra
bir fleyler yapabilmektir.” “Ama benim gibi sorumluluk tafl›mayanlar
ak›llar›na geleni yazarken, sorumluluk sahiplerinin de sorumluluklar›n›
yerine getirmesi gerekmez mi? Aksi
takdirde herkesin sorumsuz oldu¤u
bir ülke haline gelmez miyiz?”
Bu diyalog heyecanl› bir flekilde
devam ederken hükümetimiz sosyal
güvenlik konusunda çok köklü reform yapmaya karar verdi. Öncelikle konunun ciddiyeti aç›s›ndan rakamlara bir göz atal›m.son y›llarda
sosyal güvenlik harcamalar› ve bütçe
aç›klar›na afla¤›daki grafikte göz atal›m. Son befl y›lda (2002-2006) bütçeden sosyal güvenlik kurulufllar›na
aktar›lan tutarlar 9.7, 15.9, 18.9,
23.3, 22,9 (milyar YTL) olarak gerçekleflmifltir. Ayn› dönemdeki bütçe
aç›klar› ise 40.1, 40.2, 30.3, 9.7,
3.9 (milyar YTL) olarak gerçekleflmifltir. Yani sosyal güvenlik için bütçeden ayr›lan kaynak her geçen y›l
önemli oranda artm›fl, bütçe aç›klar›n›n kat kat üzerinde gerçekleflmifltir.

Neden yenilik yapmal›y›z?
Levent Eribol
levent.eribol@eribol.com.tr

flletmeler için en önemli hedef nedir? Ayakta kalmakt›r. Ayakta kalmak için ne
yapmak gerekir? Kar elde etmek.
Nas›l kar elde edilir sorunusun ise çeflitli cevaplar› vard›r
fakat en önemlilerinden biri rekabet gücü ve avantaj›na sahip
olmakt›r.
Geçmiflte ve k›smen günümüzde üretim, maliyet, kalite
ve h›zl›l›k konular› firmalar aras›ndaki rekabet unsurlar›yd›.
Ulafl›m yöntemlerinin çeflidinin artmas› ve ucuzlamas›, internet vb. araçlarla bilgiye ulafl›m›n kolaylaflmas› pazarlar
büyümekte, rakipler ise artmaktad›r. Bu sebepten, hiçbir
firma sadece komflusu ile rakip
kalmamakta dünyan›n di¤er bir
ucundaki firma ile de rakip konumunda olmaktad›r.
Çin veya Hindistan buna en
büyük örneklerdir. Bu ülkelerdeki ucuz imalat sanayinin büyüklü¤ünden ötürü, dünyan›n

‹

hiçbir yerinde ucuzla rekabet
etmenin imkan› kalmam›flt›r.
Dolay›s›yla geçmiflte iflletmelerin birbiriyle rekabet etti¤i unsurlar ortadan büyük bir h›zla
ortadan kalkmaktad›r.
Peki, iflletmeler ucuzla rekabet edemeyeceklerse ne yapmal›d›rlar. Bu soru, yaz›n›n da
bafll›¤› olan “Neden Yenilik
Yapmal›y›z?” sorusunu do¤urmaktad›r.
Yenilik yapmal›y›z çünkü;
günümüzde iflletmeler rekabet
edebilmek için yeni ürün veya
hizmetler ortaya koymal›d›rlar.
‹flletmeler ancak yenilik yaparak piyasan›n geliflen ve de¤iflen ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilirler ve rakiplerinden öne
geçebilirler. Yenilikten kas›t
sadece yeni ve farkl› bir fleyler
yapmak de¤ildir. Ekonomik
de¤eri olan her türlü farkl›l›k
rekabet için gereklidir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda yenilik yapmak, güncel tabirle ArGe yapmak, büyük bütçeli yat›-

Gidiflata göre sosyal güvenlik sistemi
önlem al›nmad›¤› takdirde gelecek
y›llarda kendisini yürütemeyecek hale gelecektir. Nitekim Baflbakan reform yap›lmazsa sistemin 20-30 y›lda iflas edece¤ini bildirmifltir.
Sosyal güvenlik harcamalar› içinde en büyük gider kalemi emekli ayl›klar›d›r. Sosyal Güvenlik Kurumu
verilerine göre 2006 y›l›nda 69.7
milyar YTL olan toplam sosyal güvenlik giderlerinin 45.8 milyar
YTL’lik k›sm› (%66’s›) emekli ayl›klar›ndan oluflmaktad›r. (Bu oran
SSK ve Emekli Sand›¤› için %68,
Ba¤kur için %55’tir.)
Takip edebildi¤im kadar›yla haz›rlanmakta olan yasada 2008 y›l› ve
öncesinde ifle girenlerin emeklilik
süreleri etkilenmeyecektir. Yani
emeklilik yafl› 2036 y›l›na kadar kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yafl olarak uygulanacakt›r. Evlilik ve çeyiz
yard›m›, cenaze yard›m›, süt paras›
gibi konular›n mali dengeyi çok fazla
etkilemeyece¤i dikkate al›n›rsa
01.06.2008 tarihinde yürürlü¤e girmesi beklenen kanunun bütçeye mali katk›s›n›n uzun vadede olaca¤›n›
söylemek san›r›m yanl›fl olmaz. Fay-

r›mlar› gerektirmemektedir. Ne
kadar küçük bir pazara hitap
ediyor olursa olsun, her firma
müflterilerinin de¤iflen taleplerine uyum sa¤lamak için ürünlerinde farkl›l›k yaratabilir. Bu
da, firma baz›nda dahi olsa, bir
yenilik yaratmakt›r.
Yenilik yapmay› sadece
ürün baz›nda düflünmemekte
gerekmektedir. Üretim için yap›lacak bir yenilikle maliyetler
düflürülebilir, kalite yükseltilebilir, üretim süresi azalt›l›p, müflteriye daha çabuk ulafl›labilir.
Dört temel yenilik alan›
mevcuttur. Bu alanlar ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon yenili¤idir. Fakat ürün ve
k›smen süreç yenilikleri haricinde yap›lacak yeniliklerin fikri olarak korunmas› son derece
zor olaca¤›ndan iflletmenin
rekabet gücünü art›rsa da bu
etki çok uzun süreli olamamaktad›r. Bu yüzden rekabet
gücünü art›rmak isteyen firmalar a¤›rl›kl› olarak ürün
yenili¤i üzerinde durmakta,
yeni ürünler üretebilmek için
Ar-Ge projeleri yapmaktad›rlar.
Unutmay›n ki Ar-Ge çal›flmalar›n›n etkisi bugünden
yar›na görülmez. Fakat
gelece¤e yat›r›m yapan her flirket Ar-Ge yapmaktad›r. Yar›n

das› uzun vadede de olsa böyle bir
reforma mutlak ihtiyaç vard›r. Ancak sosyal güvenlik çal›flan, iflletme
ve kamu sacaya¤› üzerine kuruludur.
Bakal›m sistem bu sacaya¤›n›n üzerine dengeli bir flekilde nas›l oturtulacak? Konunun ekonomik, sosyal
ve hukuki boyutlar› ve taraflar› oldu¤u için bir taraftan ortaya menfaat
çat›flmas› ç›kmakta, di¤er taraftan
sosyal güvenlik kurulufllar› aras›nda
adil olmayan müktesep haklar nedeniyle üst mahkemeler devreye girmektedir. Köklü bir çözüm çok kolay görülmemektedir. Ancak tüm
zorluklara ra¤men hükümetimizin
büyük bir güce sahip olmas› ve sorunlar› yak›ndan bilmesi ümitlerimizin sigortas›d›r.
Son olarak çal›flan, iflletme, kamu sacaya¤›nda KOB‹’lerimizin kritik oldu¤unu gözden uzak tutmamak laz›m. Çünkü çal›flanlar›m›z›n
prim ödeyebilmesi için öncelikle istihdam edilmesi gereklidir. Bütçenin gelir k›sm›n›n sürekli art›r›lmas›
için vergi ödenmesi gereklidir. KOB‹’lerimiz hem do¤rudan vergi ödemekte, hem de ülkenin gelirini art›rarak tüm kesimlerin vergi ödeme
gücünü art›rmaktad›r. Dolay›s›yla
KOB‹’lerimiz bu sacaya¤›n›n ana
tafl›y›c›s› durumundad›r. Bu anlamda sanayinin problemlerini ve iflletmelerimizin üzerindeki yükleri yak›ndan bilen Sanayi Bakan›m›z›n iflverenin üzerindeki prim yükünün
2008 y›l›nda %5 indirilece¤i sözünün en k›sa sürede gerçekleflmesini
bekliyoruz.

OSB Ortak Platformu:

Taslak uzlaflma
ile haz›rland›
T

ürkiye Organize Sanayi Bölgeleri Ortak Platformu, yeni haz›rlanan OSB Yasa Tasla¤›’nda
“uzlaflma yok”
fleklinde bas›nda
yer alan haberlerin do¤ru olmad›¤›n› aç›klad›.
Platform ad›na yap›lan aç›klamada “Platformumuz, uzlaflma
sa¤lanan tasla¤›n
arkas›nda durmaktad›r” denildi. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Ortak Platformu ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu’nun
(OSBÜK) birlikte haz›rlad›klar› ve uzlaflt›klar› yeni
OSB Yasa Tasar›s› Tasla¤› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›na sunulmufltu. Aç›klamada, bu taslakla 1,5 y›ldan
beri süregelen tart›flmalar›n uzlaflma ile sonuçland›¤› belirtildi.
Önceki OSB Üst Kuruluflu yönetimi ile görüfl ayr›l›¤›na düflen kimi OSB’lerin oluflturdu¤u platformun baflkanl›¤›n› ‹zmir Atatürk OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› Hilmi U¤urtafl yap›yor.
Hilmi U¤urtafl

lkemizin herkes taraf›ndan dile
getirilen kronik problemleri
vard›r. Az çok ekonomiyle u¤raflan herkes bu tip problemleri dile
getirir, ancak bir türlü çözüm bulunamaz. Hatta bu tip sorunlar›n çözüm merciinde olanlar taraf›ndan ortaya konulmas›na ra¤men çözüm
bulunamamas› da ayr› bir çaresizlik
halidir. Bu kronik problemlerin en
önemlilerinden birisi sosyal güvenlik
konusudur.
Sosyal güvenlikle ilgili aç›klar›n
bütçemiz için ne kadar büyük bir
yük oluflturdu¤u sürekli söylenmektedir. Asl›nda bütçe kalemleri aras›nda en öngörülebilir olan› sosyal güvenlik harcamalar›d›r. Çünkü nüfus
belli, çal›flan say›s› belli, emekli say›s› belli, kimin hangi sosyal güvenlik
kuruluflundan emekli olaca¤› belli,
ortalama ölüm yafllar› da tahmin
edildi¤i için yaklafl›k olarak kimin bu
hayattan emekli olaca¤› da belli… O
zaman sosyal güvenlik konusu bu
kadar uzun süredir ekonomimizi
olumsuz etkilemeye neden devam
ediyor? Diyebilirsiniz ki “mesele rakamlar›n tahmin edilmesinde de¤il
ki!” “O zaman bizi idare edenler sorunu bilmiyorlar m›?” Diyebilirsiniz
ki “bilmez olurlar m›? Normal insanlar gazete bilgisiyle baz› rakamlara
ulaflt›¤›na göre onlarda tüm rakamlar vard›r.” “O halde neden tedbir
alm›yorlar?” Diyebilirsiniz ki “uzun
y›llard›r devam eden sorunun çözümü o kadar kolay de¤il”. “Ama eskiden de böyle söylenmiflti. Herkes
böyle söyleyince uzun y›l bitmez ki!”
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ünya ekonomisindeki son y›llarda görülen büyümeye paralel olarak Türk ekonomisinin
de sürekli büyüdü¤ü bir gerçektir.
Adalet ve Kalk›nma Partisinin 5 y›ll›k
iktidar›nda da Türkiye yüzde 41 gibi
bir büyüme oran›na ulaflm›fl, fiyat istikrar› bozulmam›fl, enflasyon düflmüfl, ithalat ve ihracat rakamlar› tavan yapm›flt›r. Bu olumlu geliflmeleri
göz ard› edemeyiz ancak 2007 y›l›
sonu itibar›yla di¤er makro ekonomik göstergelere bak›nca durumun
hiç de parlak olmad›¤›n› söylemek
zorunday›z.
Dünyada para arz›ndan kaynaklanan likidite bollu¤u ( s›cak para) sayesinde ülkemizin Gayri safi milli has›las›, ortalama büyüme h›z›n›n üzerinde büyüme rakamlar›na ulaflm›flt›r.
SICAK PARA =
DEMOKLES‹N KILICI
Türkiye 2008 y›l›nda da en çok
s›cak para ve gelir da¤›l›m›ndaki bozukluk , cari aç›k ve iflsizli¤i tart›fla-

Veli SARITOPRAK
TÜS‹AV Yönetim Kurulu Baflkan›

Yeni y›lda Türk ekonomisi
cak ve bu sorunlara çözüm arayacakt›r. Türkiye ekonomisinin flu anda tafl›d›¤› en büyük risk cari aç›kt›r. Cari
aç›k son y›llarda s›cak para ile finanse edilmekte, YTL’ nin afl›r› de¤erlenmesi sonucu ucuz ithalat nedeniyle Türk sanayisi güç kaybetmektedir.
Dolar kurundaki düflüfl sürdü¤ü müddetçe ihracattaki art›fl›n devam etmesi imkans›z hale gelecektir. Netice itibar›yla s›cak para finanse edilen cari
aç›k 2008 de Türk ekonomisinin (
yumuflak karn› ) k›rm›z› çizgisi olma¤a devam edecektir. Türkiye üretemiyor, bolca tüketiyor. Özellefltirme-

den gelen 20 milyar dolar› da tüketmifl, her yerden borç alarak uçan kufla borçlu bir hale gelmifltir. Devletin
iç ve d›fl borcu 436 milyar dolara
ulaflm›fl, kifli bafl› borcumuz 6230
dolara yükselmifltir.
‹fiS‹ZL‹⁄E D‹KKAT
Özellikle son befl y›ld›r yüksek büyüme oranlar› yakalayan Türkiye’de
maalesef iflsizlik oranlar› hiç gerilememifl ve ortalama %10 ‘ lar da seyretmifltir. Türkiye ‹statistik Kurumunun resmi rakamlar›na göre 2007
Eylül’ün de iflsizlik % 9.3 tür. Bize
göre gerçek iflsizlik bu rakam›n en az

De¤iflimin de de¤iflimi var

“D

ünya Globallefliyor…” veya “globalleflecektir, de¤iflmek durumundad›r. Bu gün kar
flen dünyada…” diyerek bafllayan pekedilen ürünler, hizmetler,baflar›l› olan uygulamaçok yaz› okumuflsunuzdur. ‹nsan ,ayn›
lar,pazarlama sistemleri, insan kayna¤›, yönetim
cümleyi çok miktarda duydu¤unda veya
biçimleri hepsi de¤ifliyor.
‹flletmeyi bir bütün olarak ele ald›¤›m›zokudu¤unda cümle etkisini kaybediyor.
Üzerinde düflünmüyorsunuz bile .Yaln›zda, onun bir sistem oldu¤unu ve insanlaca ard›ndan gelecek cümlede yeni bir fley
r›n var olan sistematik yap›lar›na çok
var m› merak› yaz›n›n devam›n› okumabenzediklerini, onlar›n da bir do¤umu
n›z›, konuflmay› dinlemenizi sa¤l›yor belyaflam seyri ve sonucunda bir ölümü
ki…
sözkonusu oldu¤unu rahatl›kla farkedeBu cümleyi ifl hayat›nda ,medyada,kibiliriz. ‹flletmelerin de ayn› insanlar gibi
ihtiyaçlar› vard›r. Ve az önce de¤indi¤im
taplarda 1990’l› y›llardan itibaren s›kça
gibi bu ihtiyaçlar son on y›lda büyük bir
okumaya ve duymaya bafllad›m. O döGülhan
h›zla de¤iflmifltir ve de¤iflim tüm h›z›yla
nemde bu flekilde bafllayan konuflmalar
Berkman
sürmektedir.
pek haval› oluyordu do¤rusu. Konuflma
Yakar *
-Ne yapmal›?
içeri¤i genellikle dünya ekonomisi ve
Dünyadaki de¤iflimin h›z›n› farkedip
Türkiye ekonomisi ile ilgili varsay›mlar
kendi iflletmelerine bunu yans›tabilenler yaflam süüzerine devam edip gidiyordu.
relerini artt›racaklard›r.
Bu gün benzeri bir aktar›mda bulunulacak ise
konuflmaya veya yaz›ya dikkat edin“dünya art›k
DE⁄‹fi‹M VE KURUMSALLAfiMA
globalleflti buna göre….” diye devam ediliyor.
‹flletmelerin yaflam sürelerini artt›rmalar›n›n ilk
Varsay›m› yerine sonuçlar› ile ilgileniyoruz.
yolu ise “kurumsallaflma”dan geçiyor.
Bafllang›ç cümlesi olarak kullan›lan di¤er tan›d›k
Bu gün bu kelimeyi ifl dünyas›nda görev yapankelimeler ise “teknolojinin geliflmesiyle …., bilgi
lar›n pek ço¤undan duyabilirsiniz.
toplumu …,bilgi ça¤›…iletiflim ça¤› vb” diye bafll›Uygulamada ise; de¤iflim, geliflim , büyüme ve
yor. Bu geçen zaman içinde yaln›zca cümlelerin
kurumsallaflma gibi konular gündeme geldi¤inde
bafllang›çlar› m› de¤iflti ? Do¤al olarak yan›t›m
kuruma ait yeni ve daha büyük bir mekandan sö“hay›r”. Pek çok fley de¤iflti; al›flkanl›klar›m›z, ilgi
zedildi¤ini görüyoruz. Türkiye’de kurulufllar›n yeralanlar›m›z, ifl ve özel hayat›m›zda çal›flma yönleflim alan› büyüdü¤ünde, plazalara tafl›n›ld›¤›nda
temlerimiz ve do¤al bir sonuç olarak ihtiyaçlar›m›z
de¤iflim, geliflim,büyüme ve kurumsallaflma kavneredeyse tümüyle de¤iflti. En önemlisi ise yaflam
ramlar› karfl›l›¤›n› buluyor sanki. Ya da yaz›l› probiçimimiz de¤iflti. Yo¤un bir flekilde kullan›lan bilsedürler artt›r›larak, tepe yönetimin ara pozisyongisayarlar,internet,ceplerimizde dolaflan telefonlar yarat›l›p daha da tepeye ç›kmas›yla kurumsallar,dev ekranl› TV’ler, tüm bu geliflmeler asl›nda
laflma tan›mlan›yor.
dünyada 1970’li y›llarda bafllad›. 1990 ‘l› y›llarda
Türkiye’de kurumsallaflmay› gerçek anlamda
ise müthifl bir h›z kazan›p içinde bulundu¤umuz
baflarabilenlerin say›s› ne yaz›k ki flu an için çok
2008 y›l›na kadar devam etti.
az. Bu günün rekabetine uygun kurumsallaflma
DÜN GEÇERL‹ OLAN B‹LG‹LER
için ;h›zla de¤iflen piyasa koflullar›na yönelik yöBU GÜN SORGULANMALI
netim ve karar mekanizmalar›n›n oluflturulmas›
gerekmektedir. Kurulufllar›n dev yap›lar yerine kar
Önümüzdeki dönemlerde neler olacak ? Bu de¤iflim h›z› katlanarak daha da ço¤alacak tabii.
getirecek yenilik üretebilen iflletmeler haline döEkonomi bilimi, yüz y›l› aflk›n geçmifliyle di¤er
nüflmesi gerekiyor. Yönetimde çevik ve esnek yaalanlara göre genç bir bilim asl›nda. Ama flöyle bir p›lar olmal›. -Nas›l m›?Bu konuyla ilgili bizim dabak›nca üniversitelerimizde okutulan kitaplar›n bin›flmanl›k deneyimlerimiz flunu gösteriyor; temel
le derhal de¤iflmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Dün kriterler net olsa da gidifl yolu, iflletmenin durumugeçerli olan bilgiler üzerinde bu gün pek çok de¤ina göre çok de¤iflken. Temel kriterlerin bafl›nda
ise, bu de¤iflimi gerçekten isteyen ve bunun sa¤lafliklik yapmak gerekiyor çünkü. Yar›n bu daha da
yaca¤› yarara yürekten inanan patronlar geliyor.
h›zl› bir flekilde, farkl›laflarak devam edecek.
‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n›n de¤iflti¤i kofllullar da
*Berkman Dan›flmanl›k ve E¤itim
onlara ürün, hizmet vb. sunan iflletmeler de de¤igberkman@kariyercafe.com

2 mislidir.
BÜYÜME VE GEL‹R
DA⁄ILIMI ÇEL‹fiK‹S‹
Türkiye ekonomisi son y›llarda,
üretime dayanmayan, döviz kurlar›n›n düflmesinden ve s›cak para giriflinden kaynaklanan, sürdürülebilir
olmayan iç tüketime dayal› bir büyüme göstermektedir. Bu büyüme dünyadaki ekonomik geliflmelere göre
do¤ru orant›l› gerçekleflmekte ancak
bu geliflme oranlar› gelir da¤›l›m›n›
olumsuz etkilemektedir. Ayr›ca ülkemizde uygulanan ekonomi ve
maliye politikalar› da ( kay›t d›fl›
ekonomi, dolayl› vergilerin yüksekli¤i
) gelir da¤›l›m›n› fevkalade bozmakta,
toplumun küçük bir kesimi zenginleflirken yoksulluk artmaktad›r.
Ekonomi büyümekte ancak bu
büyüme halka yans›mamakta, dar ve
sabit gelirliler, emekliler ve iflçiler
geçinmekte zorlanmaktad›rlar.
‹nflallah 2008 de bu sorunlar
azal›r, ekonomistler ve yazarlar daha

Ekonomide
2008’e kötü
miras

konomide 2007, büyümenin fren yapt›¤›, faiz d›fl›
fazla hedefinin sapt›¤›, iflsizli¤in kronikleflti¤i, enflasyon d›fl ticaret aç›¤› ve cari aç›¤›n ise büyümeye
devam etti¤i bir y›l oldu. 2008 y›l›na devreden makro
ekonomik tablo, özellikle y›l›n son çeyre¤inde daha da
kötüleflti.
Türkiye ekonomisinin kriz y›l› olan 2001’de yaflad›¤›
rekor düzeydeki küçülmenin ard›ndan, 2002’den bu
yana yakalanan kesintisiz h›zl› büyüme sürecinde, bu
y›l›n üçüncü çeyre¤inde bir k›r›lma noktas› olufltu. Merkez Bankas›’n›n May›s-Haziran 2006 küresel dalgalanmas›nda gitti¤i faiz art›r›mlar›n›n etkisinin yan› s›ra,
kurakl›¤›n tar›mda yol açt›¤› ciddi üretim düflüflünün
etkisiyle bu y›l›n üçüncü çeyre¤inde milli gelir büyümesi ciddi biçimde h›z kesti. Y›l›n ilk çeyre¤inde yüzde 6,8,
ikinci çeyrekte yüzde 4,1 olan GSMH büyüme h›z›
üçüncü çeyrekte yüzde 2’ye kadar geriledi. Gayri safi
yurt içi has›la (GSY‹H) büyüme h›z› da yüzde 1.5’e kadar düfltü. Bu geliflmede tar›mda yaflanan rekor küçülmenin yan› s›ra inflaatta uzun süredir yüksek düzeylerde seyreden büyümenin yavafllamas› da etkili oldu.
Y›ll›k ortalama büyüme h›z›n›n 2002–2006 döneminde yüzde 7,3 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda bu y›lki
büyümenin son derece düflük kald›¤› görülürken, bu
trendin devam› durumunda 2008 y›l›nda ise büyümenin daha da yavafllamas› olas›l›¤› ortaya ç›k›yor.

E

‹flsizlik kronikleflti
En son aç›klanan Eylül dönemi verilerine göre iflsizlik geçen y›l›n ayn› dönemine göre 0,2 puan art›flla yüzde 9,3’e yükseldi. Böylece iflsiz say›s› 2 milyon 405 bin
oldu. Genç nüfusta iflsizlik oran› da 0,8 puan art›flla
yüzde 19’a ç›kt›.
‹ç-d›fl borç
Türkiye’nin iç ve d›fl borcunda büyüme 2007 y›l›nda
h›zlanarak sürdü. 2006 sonunda 251.5 milyar YTL olan
iç borç stoku, net 5.4 milyar art›flla Kas›m sonunda
256.9 milyar YTL’ye yükseldi. Merkezi yönetimin 2006
sonunda 66.6 milyar dolar olan d›fl borç stoku ise 66.8
milyar dolara ç›kt›. Ancak özel sektörün d›fl borcunda
2003’ten bu yana kendini gösteren h›zl› büyüme devam
etti. Henüz Haziran sonu verileri aç›klanan özel sektör
d›fl borcunun ilk alt› ayda 18 milyar dolarl›k art›flla
138.5 milyar dolara ç›kt›¤› belirlendi. 2002 sonunda 44
milyar dolar düzeyinde bulunan söz konusu borç stoku
2006 sonunda 121 milyar dolara ulaflm›flt›.

ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹

eçen say›da yay›mlanan yaz›mda, üniversite ile sanayi aras›nda kurulacak ve somut kanallar
üzerinden iflletilen bir iflbirli¤inin ülkemiz için stratejik öneme sahip oldu¤unu belirtmifltim. Ayn› yaz› da ‘üniversite sanayi iflbirli¤i’nin y›llard›r bir
özlem ve söylemden öteye ne yaz›k
ki gidemedi¤ini belirtmifl ve oldukça
yal›n bir öneride bulunmufltum: Bu iflbirli¤i yaln›zca temenniler, güzel ve
özlü sözlerle sa¤lanamaz. Bu iflbirli¤i
ancak üniversiteden mezun olan gencin sanayiye yönelmesiyle, orada yerini almas›yla, bir anlamda üniversiteyi sanayiye beraberinde getirmesiyle
sa¤lanabilir. …‹ki taraf aras›nda iflbirli¤ini sa¤lamak asl›nda kolay: Sanayi
e¤itimin bir parças› haline getirilmeli.
Bunun için en önemli araç mühendislik ö¤rencilerinin staj faaliyetleri olmal›.
Öncelikle bu yaz›m ile ilgili çok
olumlu tepkiler ald›¤›m›, çeflitli çevrelerden görüflümü destekleyen mesajlar›n iletildi¤ini söylemeliyim. Bu mesajlar da konunun ne denli önemli oldu¤unu vurgulayan bir baflka gösterge.
Y›llard›r hem üniversite ö¤rencili¤im döneminde stajlar›m› yaparken,
hem de çal›flma yaflam›ma bafllad›ktan sonra staj›n› yapan ö¤rencilerle
beraber olup onlar›n sorunlar›n› yak›ndan izlerken ço¤unlukla flunu gördüm: Ülkemizde stajlar ço¤u kez hem
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Atila ÇINAR
Makina Mühendisi Etik Tasar›m
Dan›flmanl›k E¤itim Ltd. fiti. / acinar@etik.com.tr

Üniversite sanayi iflbirli¤i
için bir öneri- II
staj›n› yapanlar hem de staj›n yap›ld›¤› yerler için bir angarya durumunu
almakta. Kamuya ait iflletmelerde, ya
da büyük fabrikalarda s›k›nt› çok yüksek de¤il. Ancak küçülme politikalar›n›n sonucu olarak kamu iflletmelerinin kapanmakta veya küçülmekte olduklar› yads›namaz bir gerçek. Buna
karfl›l›k özel iflletme yat›r›mlar› da,
son y›llarda giderek artan mühendislik fakültesi ve mühendislik ö¤renci
say›s›n› karfl›layacak düzeyde artmamakta. Bu nedenle de KOB‹ niteli¤indeki iflletmeler mühendislik ö¤rencilerinin stajlar›n› yapabilecekleri potansiyel alanlar ve neredeyse de en
önemli seçenek olarak karfl›m›zda
durmaktad›r.
Ancak küçük ve orta büyüklükte
iflletmelerde yap›lan stajlar sürecinde
de karfl›l›kl› olarak çeflitli sorunlar yaflanmaktad›r. Bir kere bu iflletmelerde
ço¤u zaman staj yapan ö¤renciye yol
gösterecek, ona yard›mc› olacak biri

Sektör meclislerinin
say›s› 54’e ulaflt›
yeni sektör meclisi kuruldu. 6 sektörde ise baflkan de¤iflti. Sektörlerin sorunlar›n›n belirlenmesi ve çözümünde ortak ak›lla hareket eden TOBB
Sektör Meclisleri’nin say›s› art›yor. Türkiye Telekomünikasyon Meclisi ve Türkiye Patent, Marka Vekilleri
Meclisi’nin kurulmas› ile birlikte TOBB meclislerinin
say›s› 54’e ulaflt›. 5 Ocak 2008 tarihinde Birlik Merkezi’nde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ‹lhan Parseker’in
baflkanl›¤›nda yap›lan ilk toplant›da yeni kurulan
meclislerin baflkan ve baflkan yard›mc›lar› da belirlendi. Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Baflkanl›¤›’na Destek Patent A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Kemal Yamankaradeniz, Baflkan Yard›mc›l›¤›na Ankara Patent Bürosu Ltd. fiti. fiirket Müdürü Kaan Dericio¤lu seçildi. Türkiye Telekomünikasyon Meclisi Baflkanl›¤›na ise MOB‹SAD Yönetim Kurulu Baflkan› Murat Dursun, Baflkan Yard›mc›l›¤›na ise TÜTED Yönetim Kurulu Baflkan› Murat Dikici seçildi.
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Leasingde KDV art›fl›
KOB‹’lere yeni yük getirdi
stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Baflkan› Murat Yalç›ntafl, finansal kiralamaya (leasing) konu olan mallar›n KDV'sinin yüzde 1’den 18’e ç›kar›lmas›n›
elefltirerek, yat›r›m konusunda zaten s›k›nt› yaflayan
KOB‹’lerin üstüne yeni bir yük bindirildi¤ini söyledi.
Leasingde KDV’nin yüzde 18’e ç›kmas›yla ilgili aç›klama yapan ‹TO Baflkan› Murat Yalç›ntafl, leasing
sektörü müflterilerinin a¤›rl›kl› olarak KOBi’lerden
olufltu¤una iflaret ederek, KDV’nin yüzde 18’e ç›kar›lmas›yla KOB‹’lerin üzerine yeni bir yük bindirildi¤ini kaydetti. Bu durumun, yeni yat›r›mlar›n ertelenmesine ve hatta baz› sektörlerde durgunlu¤a yol açabilece¤i uyar›s›nda bulanan Yalç›ntafl, “Örne¤in ifl
makinesi sat›fllar›n›n yüzde 62’sinin, tar›m makineleri sat›fl›n›n ise yüzde 45’inin leasing ile yap›ld›¤›
herkes taraf›ndan bilinmektedir” dedi.

‹

bulunmamaktad›r. ‹flletmede çal›flan
s›n›rl› say›daki mühendisin de ya yeterli deneyimi yoktur ya da iflleri bafllar›ndan aflk›nd›r. ‹flletme sahibi için
ise staj yapan ö¤renci, e¤er aileden
biri de¤ilse, genellikle ‘ayak alt›nda
dolaflan davetsiz misafir’dir.
Kuflkusuz bu durum, staj›n› yapmaya çal›flan mühendis aday›nda da
hayal k›r›kl›klar›na yol açmakta ve
onu staj›n› bir an önce tamamlaman›n bir yolunu bulmaya zorlamaktad›r. Yaflanan hayal k›r›kl›¤› ve baflar›s›z staj deneyimi, genç mühendisler
için küçük iflletmelerde çal›flma seçene¤ini de ne yaz›k ki zay›flatmaktad›r.
Bu olumsuzlu¤u olumluya çevirmek için ne yap›labilir?
Bir kere, mühendislik ö¤rencilerinin staj süreçlerinin mühendislik e¤itimin en önemli evrelerinden biri oldu¤u kabul edilmeli ve bu süreçte ö¤renci kendi bafl›n›n çaresine bakar

19

halde b›rak›lmamal›d›r. Devlet bu sürecin en önemli taraflar›ndan biri olarak ortaya ç›kmal› ve bu sürecin ola¤an masraflar›n› üniversite sanayi iflbirli¤inin bir bedeli olarak karfl›lamal›d›r.ORGAN‹ZE SANAY‹ GAZETES‹
Bu sürecin di¤er taraflar› için somut öneriler ise flu flekilde s›ralanabilir:
- Üniversitelerin ilgili fakülteleri ile
organize sanayi bölgeleri aras›nda
iliflkiyi sa¤layacak ortak ve süreklili¤i
olan birimler oluflturulabilir.
- Bu birimler her iki tarafta sürekli
çal›flarak bir yandan ö¤renciyi, di¤er
yandan KOB‹ yönetici ve çal›flanlar›n›
bilgilendirerek staja haz›rlayabilir.
- Staj programlar›n›n her iki taraf›n ortak çal›flmas› ile haz›rlanmas›
yoluyla, staj sürecinde iki taraf›n da
sürprizlerle karfl›laflmas› önlenebilir.
- Ö¤renci staja bafllad›¤›nda ne yapaca¤›n› bilirken, ayn› flekilde KOB‹’de nas›l bir süreç izlenece¤ini, staj
yapan ö¤renciye ne verece¤ini, nelerle karfl›laflaca¤›n› bafltan bilme olana¤›na sahip olur.
- Her ö¤renci bulundu¤u s›n›f ve
ald›¤› derslere ba¤l› olarak, staj›n› süreçleri birbiri ile iliflkili olan birden
fazla kurumda yapabilir. Örne¤in,
mümkünse döküm, dövme, talafll›
imalat, ›s›l ifllem, kaplama, boya gibi
bir s›ra izlenebilir.
Böyle bir süreç izlendi¤inde inan›yorum ki, hem stajlar her iki taraf

Güçlü: KOB‹’lerin ciddi
finansman sorunlar› var
S‹AD, ‹ÇAS‹FED ve Anadolu OSB’nin ortaklafla düzenledi¤i seminerde, Dünya
Bankas›’n›n KOB‹’ler için açt›¤›
kredi paketinden nas›l yararlan›laca¤› konusu tart›fl›ld›. Seminerin aç›l›fl›nda konuflan OS‹AD Baflkan› Nihat Güçlü, Türkiye’de ekonomi içindeki paylar› yüzde 98
olarak ifade edilen KOB‹’lerin
toplam kredilerden hak etti¤i ölçüde yararlanamad›¤›n›, Türkiye’de toplam istihdam›n yüzde
65’ini karfl›layan KOB‹’lerin kredi
pastas›ndan ald›¤› pay›n yüzde 45 seviyesinde bulundu¤unu vurgulad›. ABD’de bu rakam›n yüzde
42, Almanya’da yüzde 35, ‹ngiltere’de yüzde 27, Fransa’da ise yüz-
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de 48 oldu¤unu ifade
eden Güçlü, “Türkiye
ve geliflmifl ülkelerdeki bu oranlar, ülkemizdeki KOB‹’lerin
yaflad›¤› finansman
zorluklar›n›n boyutlar›n› da göstermektedir. Her ne kadar son
zamanlarda bankalar, hedef kitle olarak
KOB‹’leri benimsemifl
olsa ve KOB‹ kredilerini art›rsalar bile küçük ve orta ölçekli iflletmeler hala ciddi finansman sorunlar›yla karfl› karfl›yad›r. Kredi s›k›nt›s›ndan dolay›, ülkemizdeki KOB‹’ler ne yazik ki, sahip olduklar› potansiyeli de aç›¤a ç›karamamakta, kurumsallaflamamakta, ihracatta büyük zorluklar
yaflamaktad›r” dedi.
Güçlü, “Bu aflamada,
Dünya Bankas›’n›n
Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmelerin Finansmana Eriflimi Projesi
çerçevesinde KOB‹’lerin büyümeleri ve
dünya standartlar›nda üretim yapmalar›

için KOB‹’lere sundu¤u 5 y›l geri
ödemesiz, faiz oran› düflük krediler KOB‹’ler için bulunmaz bir f›rsatt›r. Bu krediler, Türkiye ekonomisinin Avrupa Birli¤i ve küresel
ekonomi ile bütünlefltirilmesinde
önemli bir güç olacakt›r. KOB‹’lerimizin ulusal ve uluslararas› düzeyde rekabet güçleri artacakt›r”
diye konufltu.
Dünya Bankas› Türkiye grup
temsilcilerinin sundu¤u bilgilendirme toplant›s›na kat›lan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi
Azmi Kelemcisoy da KOB‹’lerin finansman f›rsatlar›n› iyi de¤erlendirmesi gerekti¤ini vurgulad› ve
KOB‹’lerin dünya ve Türkiye’deki
konumlar› hakk›nda bilgi verdi.
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‹flbirli¤i, güçbirli¤i ve kümelenme modeli

OCAK – fiUBAT 2008 GENEL FUAR TAKV‹M‹
n Tarih: 17 Ocak 2008 – 20 Ocak 2008

B

u yaz›mda sizlere önümüzdeki y›llara damgas›n› vuracak bir yerel
ekonomik kalk›nma modeli olan Kümelenme Modelini ve faydalar›n› anlatmaya çal›flaca¤›m.
Michael Porter’e göre Kümelenme, belirli bir alandaki iflletmelerin ve
kurumlar›n ba¤›ms›zl›klar›n› koruyarak birbirleri ile iflbirli¤i üzerinde yo¤unlaflmalar›d›r.
Kümelenme modeli geliflmifl ülkelerde s›kça kullan›lan bir yöntemdir. Hatta baflar›l› bir ülke/bölge
varsa, bunun arkas›nda mutlaka güçlü bir kümelenmenin oldu¤u söylenmektedir. Zira biz bunu günlük
hayat›m›zda yeterince yaflamaktay›z. Mesela otomotiv denilince Almanlar, elektronik denilince Japonlar, biliflim denilince ABD (Silikon Vadisi Kümelenmesi) ve Hindistan, denizcilik denilince Norveç, sinema denilince de Hollywood akl›m›za gelBülent Çil
mektedir. Kim hangi konuda iyidir sorusuna verilen
Ostim OSB
cevap asl›nda bizlere belli bir bölgede ayn› iflkolunKümelenme
daki firmalar›n yo¤unlaflarak uzmanl›¤a gitti¤ini, ihProje Koordinatörü
tisaslaflma oldu¤unu, bilgi, know-how, teknoloji,
bulent@ostim.com.tr
kalite ve sermaye birikimiyle dünyada söz sahibi olduklar›n› söylemektedir. ‹flte kümelenme budur.
Kümelenme en iyi bildi¤in ifli yaparak o konuda dünyada söz sahibi olmak demektir. Kümelenme her sektörde en iyisi olamayaca¤›m›z demektir. Kümelenme belli bir konuda, en iyi bildi¤imiz konuda en iyi olmak demektir. Peki nas›l? Küme içindeki firmalar›n, kamu kurulufllar›n›n, e¤itim
kurulufllar›n›n ve meslek kurulufllar›n›n iflbirli¤i ve güçbirli¤i yapmas›yla …
‹flte sizlere en güzel örnek; Hindistan (Bangolar Yaz›l›m Kümelenmesi).
Bu insanlar ülke olarak her konuda iyi olamayaca¤›m›za göre bir konu seçelim ve bu alanda dünyada söz sahibi olal›m demifller. 1960’l› y›llarda
bafllayan bu süreç 1990’l› y›llarda meyvelerini vermeye bafllam›fl ve flu anda yaz›l›mda Hindistan dünyada söz sahibi bir ülke olmay› baflarabilmifltir.
Hatta ABD firmalar› bile kendi muhasebe kay›tlar›n› Hindistan’da tutturmaktad›rlar.
Kümelenmedeki Hedef: Firmalar›, üniversiteleri, Ar-Ge kurumlar›n›, kamu kurumlar›n› ve di¤er destek kurulufllar›n› tek bir amaç alt›nda toplamakt›r.
Kümelenmedeki Amaç: Firmalar›n çabuk pazara girmeleri, bilgiye
çabuk ulaflmalar›, finans elde etmeleri, Ar-Ge, üretim ve pazarlama ortakl›¤› yapmalar›, riski da¤›tmalar›, ihracatlar›n› art›rmalar›, bölge ekonomisini yukar›ya çekmeleri için B‹RB‹RLER‹ VE D‹⁄ER KURULUfiLAR
‹LE S‹STEMAT‹K OLARAK EL ELE VERMES‹DIR.
Kümelenmenin Faydalar›;
1. Firman›n maliyetini azalt›r
2. Firman›n pazarlamas›n› artt›r›r
3. Firman›n verimlili¤ini art›r›r
4. Firman›n ihracat›n› art›r›r
5. Firman›n Ar-Ge yeteneklerini güçlendirir
6. Teflvik almay› kolaylaflt›r›r (devlet destekleri)
7. Yeni ürün ve firmalar›n oluflmas›n› sa¤lar
8. Yeni finans kaynaklar› do¤urur
9. Bölge ekonomisini güçlendirir
10. Alt yap› hizmetlerini gelifltirir
11. E¤itim ve dan›flmanl›k faaliyetlerini gelifltirir
12. Lobicili¤i sa¤lar
13. Bölgenin kendi kendine yetmesi demektir
14. Küme rakip firmalar›n olmaz› beraberce olur k›lmas›d›r!
Dünyadaki baflar›l› ülkelerin baflar› s›rlar›n› örnek almam›z gerekmektedir. Ayr›ca yeni Sanayi Bakan›m›z Say›n Zafer Ça¤layan’›n kümelenmeye
çok önem vermesi, bu amaçla önce Kümelenmeyi hükümet program›na,
ard›ndan da acil eylem plan›na koydurmas›n› bir f›rsat olarak görmemiz ve
iyi de¤erlendirmemiz gerekmektedir. Bakan›n son yapt›¤› yeni teflvik sisteminde köklü de¤iflikli¤e gidilece¤i, bölgesel, sektörel ve proje bazl› teflvik
sistemi oluflturulaca¤› aç›klamas›n› da olumlu geliflmeler olarak de¤erlendirmek gerekir.
Ostim’de kümelenme için bundan daha iyi bir zaman olamazd›…

SSK emeklilerinde sa¤l›k karnesi kalkt›

Ç

al›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› SSK emeklilerinin sa¤l›k
kurulufllar›nda alaca¤› hizmetlerde sa¤l›k karnesi uygulamas›n› sona erdirdi. Bu kiflilerin sa¤l›k kurulufllar›nda
sadece T.C. kimlik numaras›n› beyan
ederek sa¤l›k hizmeti alabilece¤i bildirdi. Sa¤l›k Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Faruk Çelik, ilk aflamada SSK
emeklileri için getirilen uygulaman›n
kapsam›na sonraki aflamalarda Emekli

Sand›¤›, Ba¤-kur ve aktif SSK çal›flanlar›n›n da al›naca¤›n› söyledi.
Çelik, kay›td›fl› ile mücadele ettiklerini belirterek, Kay›t D›fl› ‹stihdamla Mücadele Projesi (KAD‹M) kapsam›nda
2006 Ekim–2007 Eylül aylar› aras›nda
126 bin 10 iflyerinin ziyaret edildi¤ini,
yaklafl›k 80 bin kiflinin de kay›t alt›na
al›nd›¤›n› söyledi. 2008 y›l›nda yayg›n
bir flekilde kay›td›fl›l›kla mücadele edeceklerini kaydeden Çelik, 2 çal›flan›n
bir emekliye bakt›¤›na dikkat çekti.

n Fuar Ad› – Konusu: Anfafl Hotel Equipment - Akdeniz Turistik ‹flletmeler Donan›m›, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanlar›
n Yer: Antalya Fuar Merkezi Antalya
n Tarih: 17 Ocak 2008 – 20 Ocak 2008

(13.) Makine ‹malat› ve Metal ‹flleme Teknolojileri
n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul
n Tarih: 7 fiubat 2008 – 10 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Win Surface Treatment '08 (2.) Yüzey ‹flleme Teknolojileri

n Fuar Ad› – Konusu: WIN CHEMISTRY
'08 (6.) Kimyasallar, Proses, Kalite Kontrol
Teknolojileri

n Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul

n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul
n Tarih: 24 Ocak 2008 – 27 Ocak 2008

n Fuar Ad› – Konusu: 4.Biz Fuarlar› – ‹zmir Otel, Cafe Bar-Restaurant Ekipman ve
Malzemeleri

n Fuar Ad› – Konusu: ‹stanbul Özel Markal› Ürünler

n Yer: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› – ‹zmir

n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul

n Tarih: 7 fiubat 2008 – 10 fiubat 2008

n Tarih: 31 Ocak 2008 – 3 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Adana ‹nflaat 2008
2.Yap› Malzemeleri, ‹nflaat Teknolojileri,
‹fl ve ‹nflaat Makineleri
n Yer: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar ve
Kongre Merkezi – Adana
n Tarih: 7 fiubat 2008 – 10 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Pencere 2008
4.Uluslararas› Pencere, Kap›, Cam ve Teknolojileri
n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi-Yeflilköy – ‹stanbul
n Tarih: 7 fiubat 2008 – 10 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Win Welding '08
(8.) Birlefltirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri
n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul
n Tarih: 7 fiubat 2008 – 10 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Win Materials Handling '08 (7.) Tafl›ma, Depolama, ‹stifleme
ve Lojistik
n Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – ‹stanbul
n Tarih: 7 fiubat 2008 – 10 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Win Machinery '08

n Tarih: 7 fiubat 2008 – 10 fiubat 2008

n Fuar Ad› – Konusu: 4.Biz Boat Fuar› – ‹zmir Yelkenli ve Motorlu Tekneler, Deniz
Araç ve Gereçleri
n Yer: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› – ‹zmir
n Tarih: 7 fiubat 2008 – 10 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: 4.Biz Havuz-Sauna –
‹zmir Havuz-Sauna Ekipman ve Malzemeleri
n Yer: Uluslararas› ‹zmir Fuar Alan› - ‹zmir
n Tarih: 14 fiubat 2008 – 17 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: KAL‹TE ' 08 Kalite,
Kontrol, Metroloji ve Test Ekipmanlar›, Endüstriyel Yaz›l›m
n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy - ‹stanbul
n Tarih: 14 fiubat 2008 – 17 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Educaturk E¤itim
Fuar› - E¤itim
n Yer: Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve
Sergi Saray› – ‹stanbul
n Tarih: 15 fiubat 2008 – 24 fiubat 2008
n Fuar Ad› – Konusu: Avrasya Boat Show
2008 2.Deniz Araçlar›, Ekipmanlar› ve Aksesuarlar›
n Yer: ‹stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy ‹stanbul

‹GEME CD ç›kard›:

100 soruda d›fl ticaret
.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’na ba¤l› olarak
faaliyet gösteren ‹GEME‹hracat› Gelifltirme Etüd
Merkezi, d›fl ticareti,
kendisini tan›tmak ve
d›fl ticareti gelifltirmek
amac›yla yeni CD
ç›kard›.
‹hracat›n art›r›lmas›
ve sa¤l›kl› bir yap›ya
kavuflturulmas› amac›yla
kurulan merkez 45 y›l›
aflk›n bir süredir ihracatç›ya
ve ihracat potansiyeli olan firmalara
gerekli tüm bilgileri sa¤lamak, bu
alandaki beceri ve donan›mlar›n›
gelifltirmelerine yard›mc› olmak, d›fl
ticaretle ilgili kamu kurulufllar›
aras›nda koordinasyonu sa¤lamak,
Türk ihraç ürünleri ve firmalar›n›n
yurtd›fl›nda tan›t›lmas› amac› ile
yay›nlar haz›rlamak, uluslararas›

T

fuarlara milli kat›l›mlar organize
etmek, yerli ihracatç› ile yabanc›
ithalatç› aras›nda do¤rudan temas
imkanlar› yaratmak gibi
faaliyetleri sürdürüyor.
CD, ‹GEME’nin
tan›t›ld›¤› ‹GEME
Hakk›nda, 100 Soruda
D›fl Ticaret ve ‹hracatta
Pratik Bilgiler bafll›kl›
bölümlerden olufluyor.
Kuruma;
www.igeme.gov.tr,
www.ttponl.org,
www.igemekktc.org web
sitelerinden ulaflabilirsiniz.
‹letiflim:
Mithatpafla Cad. No:60 06420
K›z›lay/ANKARA
Tel : (312) 417 22 23
Faks : (312) 417 22 33
e-mail : igeme@igeme.gov.tr
Web: www.igeme.gov.tr

