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K
Ufi GR‹B‹ krizi ile bafllayan ülke-
mizin eziyetli günleri baflkentte bi-
le eksi 20’leri zorlayan KIfi KR‹Z‹

ile DO⁄ALGAZ krizi ile devam edip
fiUBAT’› bulduk.

Herhalde TÜRKLER uzun süredir do-
¤al olarak böyle T‹TREMEM‹fiT‹R…

Mini krizleri yaflarken belle¤imizden
henüz kötü an›lar› silinmemifl EKONO-
M‹K KR‹Z söylemi de çeflitli çevrelerde
dile gelmeye bafllad›. Temenni edilme-
mekle birlikte, tetikleyicisinin CAR‹
AÇIK olaca¤› varsay›lan bir KR‹Z muha-
lif-muaf›k, az bilen- çok bilen ekonomist
çevrelerde ne yaz›k ki tart›fl›l›r oldu. 

Hükümet do¤al olarak, “asla ekono-
mik kriz olmaz, göstergeler iyi” derken,
muhalefetimiz; ekonomik kriz olacak,
göstergeler kötü, yaklafl›m›n› dile getiri-
yor. 

Birinci tehlike iflaretinin CAR‹ AÇIK
oldu¤undan yola ç›kan ekonomistler, re-
korlar k›ran ihracata, düflme e¤iliminde-
ki enflasyona, borsa ve di¤er ekonomik
göstergelere karfl›n krizi dillendiriyor.

Hatta baz›lar› daha da
ileri giderek, “zaten
kriz bitmemiflti” bile di-
yebiliyorlar.
Prof. Dr. Osman Altu¤,
Akflam Gazetesi’ne
yapt›¤› de¤erlendirme-
de, “herkesin pozisyon
aç›¤› var” diyerek
uyar›yor:
“Türkiye krizin içinde.
Kriz sadece dolar›n ve
faizin yükselifliyle bor-
san›n düflüflüne ba¤l›
de¤il. Bu ancak paras›
olan›n krizi ama Tür-

kiye'de iflsizlik var. Ekonomik göster-
gelere bakt›¤›m›zda, ekonominin ta-
mamen kay›t d›fl› oldu¤unu görüyo-
ruz. Bu nedenle göstergeler gerçe¤i
yans›tm›yor ve veri taban› sa¤l›kl› de-
¤il. Bu nedenle enflasyon da, fert bafl›-
na düflen milli gelir hesab› da gerçe¤i
yans›tmaz. Bütçemiz aç›k, ödemeler
dengesi aç›k, d›fl ticaret dengesi aç›k,
bankalar›n pozisyonlar› aç›k, Hazine
pozisyonu aç›k, Merkez Bankas› pozis-
yonu aç›k, özel sektörün pozisyonu
aç›k, istihdam dengesi iflsizlik nedeniy-
le çok aç›k. Ülkeyi yönetenler o kadar
güzel konufluyor ki; borsa cofluyor, kur
düflüyor, enflasyon iyi gidiyor gibi. Ma-
dem her fley halledildi, neden Türk in-
san›na ifl bulunam›yor?”

Biz kriz de¤erlendirmesini konunun
derin uzmanlar›na b›rak›p yönetim
erkine ›fl›k tutacak bir öneriyi Say›n Rüfl-
tü Bozkurt’tan dinleyelim:

“Küçük ve orta ölçekli iflyerlerini çe-
peçevre saran önemli bir e¤ilimi flöyle
özetleyebiliriz: Klasik sanayileflme dö-

nemindeki birikim sistemi 'seçkin az›n-
l›klar›n' kendilerine liderlik etmesine
dayan›yordu. Büyük ya da küçük, ge-
liflmifl ya da geliflmekte olan ülkeler-
de, kendini iy yetifltirmifl seçkinler
grubu yönetime egemendi; örne¤in,
500 büyük firma ülke ekonomisinin
yar›s›ndan ço¤unu kontrol alt›nda tu-
tabiliyordu. Küreselleflme sürecinin ya-
ratt›¤› a¤ toplumlar›nda ise e¤ilim çok
farkl›. F›rsat kap›lar›n› esneklikle
açan, kitle potansiyellerini aç›¤a ç›ka-
ran toplumlar h›zla kalk›n›yor. Kitlele-
ri harekete geçirme becerisi göstere-
meyen toplumlar da geri kalm›fll›k
kamburunu s›rt›nda tafl›mak zorunda
kal›yor.”

Özetlenen temel e¤ilimi bir baflka bi-
çimde daha okuyabiliriz: Bir ülke zengin-
lik üretimini toplumun derinliklerine yay-
mak istiyorsa, ekonominin 'uç beyleri'
olan küçük ve orta ölçek iflyerlerinin ni-
celik ve niteli¤ini art›rmal›d›r.

Say›n Bozkurt’un deyimi ile, “Ekono-
minin uç beyleri olan KOB‹’lerin ‘nice-
lik ve niteliklerini’ art›rmak için kim
ne yap›yor?” Yazarlar›m›z Say›n Cevdet
Baykal’›n da sordu¤u soru flu: KOB‹’le-
ri globalleflmeye kim haz›rlayacak?

Bu sorulara ülke yöneticileri olumlu,
doyurucu ve gerçek yan›tlar verebilirse
KR‹Z küçük bir az›nl›¤›n muhalefet söy-
lemi olarak kal›r. Ancak, yönetenlerin
mekanizmalar› ve uygulad›klar› reçeteler
ac›mas›z piyasa ekonomisi kurallar›na
terk edilmiflse ve her f›rsatta piyasan›n
doyumsuz aktörleri tatmin edilmeye çal›-
fl›l›yorsa hepimize geçmifl olsun.

O zaman KR‹Z t›pk› ölüm gibi; hep
yan› bafl›m›zdad›r…

Kriz hep yan›
bafl›m›zda

m›?

2 De¤iflimi gerçeklefltirmek, gelece¤i tasarlamakt›r
3 Bakanl›k düzeyinde “OSB anlaflmazl›¤›”

OSB’ler stopajdan muaf olmal›
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20 Yat›r›mc›lar için en cazip ülkeyiz!

KOB‹’leri dan›flmanlar haz›rlayacak
KOB‹’ler ODF ile cezayir’e gidecek
Avrupa’n›n en yoksulu Türkiye
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Globalleflme alabildi¤ince
hedefine do¤ru yol al-
maktad›r. Art›k her ge-

çen gün aran›r hale geliyor ve
gelecek günler eskisi kadar ra-
hat geçmeyecek.Üçüncü dünya
ülkeleri de bundan en çok zarar
görecek ülkeler olarak her za-
man, her yerde dile getiriliyor.
Kahveden muza, pamuktan de-
mire kadar her alandaki ham-
maddelerin fiyatlar› tamamen
büyük flirketler taraf›ndan belir-
leniyor, belirlenmeye de devam
edecek gibi görünüyor.

Yaln›z hammaddeler mi belir-
lenen?

Hay›r, bunun yan›nda insan
gücü, yani emek de var.

Bu nas›l oluyor?
Bunu her yerde, her geliflmek-

te olan ülkede görebilirsiniz.
Eme¤in fiyat›n› düflük tutars›-

n›z olur biter!
Ard›ndan da övünürsünüz,

bizde emek önemli rekabet gü-
cü faktörü diye!..

Efendim bunlar bir ülke için
gelip geçici fleylerdir. Fakir ül-
keler fakirlefltikçe emekte ucuz-
luyor. Bundan da tabii ki en
fazla dünya flirketleri daha fazla
kar etmek için yararlan›yor.

‹flte dünya flirketlerinin ucuz
emek ülke örnekleri: uzak do-
¤udaki Vietnam, Malezya, Sin-
gapur, dünleri Kore’si, her za-
man korkulu rüya Çin, yak›nla-
ra geldi¤imizde Hindistan,
Bangladefl, Sri Lanka, Balkan
ve Do¤u Avrupa ülkelerini s›ra-
layabiliriz.

Bütün bu ülkeler, globalizmin
neferlerini sunuyorlar ve ülkele-
rine döviz kazand›rmak için ç›r-
p›n›p duruyorlar. 

Bu ülkeler, bu flekilde de kal-
k›namayacaklar›n› biliyorlard›r
herhalde!..

Fakirlik bir k›s›r döngü olarak
önlerinde durmakta, ancak k›-
racak güçleri de yok!..

Gelelim KOB‹’lere, yukar›da
s›ralanan duruma iliflkin ortam-
da da en fazla zarar› KOB‹’ler
gö r mek t ed i r ;
çünkü pazarlar›
renk ve yön de-
¤ifltirmeye bafl-
lad›. Dünya
markalar› ürün-
lerinin pazarlar›-
n› geniflletmek
için k›yas›ya çar-
p›fl›yorlar. Hal
böyle iken, dün-
yan›n her yerin-
de üretici KO-
B‹’ler de ne ya-
paca¤›n› flafl›r-
m›fl durumdalar.
Yeterli paralar›,
yani sermayeleri
yok, elemanlar›
yok, bundan da-
ha önemlisi
dünyalar› o ka-
dar küçük ki
globalleflmenin
getirece¤inden
ve götürece¤inden haberleri bi-
le yok!

Ancak Avrupa baflta olmak
üzere, A.B.D.’de, hatta uzak
do¤u ülkelerinde ifl bulamayan
insanlar var güçleriyle globallefl-

meye karfl› savafl veriyorlar.
Neden mi?
Çünkü onlar birer tüketici ol-

maktan çok, KOB‹’leri, hatta
ülkesinin büyük firmalar› bile ifl-
sizlik üretiyor da ondan!..

‹nsanlar k›sacas› ifllerini kay-
bediyorlar, bu durum ayn› za-
manda, hem ifl sahipleri, hem

de çal›flt›rd›klar› elemanlar› için
geçerli.

Yani diyebiliriz ki bizim d›fl›-
m›zdaki milletler, ayn› zamanda
bizim KOB‹’ler ve millet için de
u¤rafl veriyorlar!..

Gelelim bizim KOB‹’ler cep-
hesine, böyle bir ortamda Tür-
kiye’deki KOB‹’ler nas›l ayakta
durabilecek?

Ülkemizde ücretler artt›¤›nda
ya da ekonomik krizler sonra-
s›nda ucuz ülkelere mi tesisleri
tafl›yaca¤›z? Sürekli kazanc›m›z›
m› düflünece¤iz? ‘Ülke sonra

gelir’ anlay›fl›yla m›
hep yat›p kalkaca-
¤›z?
Kamu olarak KO-
B‹’ lerimize ne tür
planlar yap›yoruz?
Gelecek günler, ay-
lar ve y›llara dönük
neleri düflünüyoruz? 
Ayr›ca bunlar› kim
düflünüyor?
Hesab›, kitab› kim
yap›yor? Bileniniz
var m›? Hangi kifli,
kurum ya da kurulufl
gelece¤e flöyle haz›-
lan›yor diyebiliyoruz
(mu?)  
Diyece¤inizi hiç zan-
netmiyoruz! Çünkü
KOB‹’ler sorunlar›y-
la, di¤erleri de KOB‹
söylemleriyle vakit
geçiriyorlar da on-

dan!..
Biz ise; nerede olursa olsun,

KOB‹’ler için, ‘’Ola¤an üstü
fleyleri, ola¤an üstü zamanlarda
yapabilecek kahramanlar›” ar›-
yoruz!..Duyurulur...

Dr. Cevdet BAYKAL

KOB‹ günlü¤ü

KOB‹’leri
globalleflmeye

kimler
haz›rlayacak?

T
ürkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M)
öncülü¤ünde, ihracat›n katma
de¤erinin artt›r›lmas›na yönelik

düzenlenen “T‹M Akademi” seminer-
leri sürüyor. ‹hracatç›lara ve d›fl pa-
zarlar› hedefleyen üreticilere, dünya-
daki makro ekonomik geliflmeler
hakk›nda bilgilendirme ve firmalar›n
pazarlardaki rekabet güçlerini artt›r-
man›n amaçland›¤› T‹M Akademi
seminerlerinin Ankara aya¤›n›n bafl-
l›¤› “Yeni Dönemde Büyümenin ve
Kârl›l›¤›n Yollar›” idi. “De¤iflimi Ger-
çeklefltirmek, Gelece¤i Tasarlamak-
t›r” slogan›yla bafllayan seminere
D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet Baka-
n› Kürflad Tüzmen ve çok say›da ih-
racatç› kat›ld›. 

T‹M Akademi seminerlerini düzen-
leyen Burhan Özkan’›n, “Türkiye’nin
rekabet gücünün ucuz emekle sakl›
olamayaca¤› bir döneme giriyoruz.
Katma de¤eri yükselterek rekabet
gücü elde edebilece¤imiz bir dönem
olacak” diyerek açt›¤› buluflman›n ilk
konuflmac›s› Devlet Bakan› Kürflad
Tüzmen oldu.

Kay›t d›fl› ile mücadelenin
yolu ihracatt›r

Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen,
toplam d›fl ticaret aç›¤›n›n, toplam
d›fl ticaret hacmine oran›n›n yüzde
22, ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›-
n›n ise yüzde 62’ler seviyesinde ola-
ca¤›n› kaydeden Tüzmen, 2005 y›l›
bafl›nda 71 milyar dolar ihracat he-

deflendi¤ini hat›rlatt›. 
Türkiye’de ekonominin neredeyse

yar›s›n› oluflturan kay›t d›fl› ile müca-
dele konusuna da de¤inen Tüzmen,
“Kay›t d›fl› ile mücadelenin tek yolu
ihracat› art›rmakt›r. ‹hracat›m›z 100
milyar dolara geldi¤inde kay›t d›fl›
önemli ölçüde azalacakt›r” dedi. Tüz-
men, gündemin birinci konusunu
oluflturan iflsizlikle mücadele konu-
sunda, ara mal› ithalat› yerine iç pi-
yasadaki ürünlerin kullan›lmas›n›n
önemli katk›s› olaca¤›n› söyledi. Dö-
viz kurunun mevcut düzeyi ile turizm
sektörünün de kâr etmesinin müm-
kün olmad›¤›n› ifade eden Tüzmen,
sektörün yabanc›lar için “sosyal hiz-
met görevi” yapt›¤›n› savundu. 

Ekonomideki iyi 
görüntünün piyasa

karfl›l›¤› yok
T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c› ise, fi-

nansman bask›s›ndan dolay› yüksek
risk alt›nda ticaret yapt›klar›n› ifade
ederek sözlerini flöyle sürdürdü: 

“Hepimizin günleri ipin iki ucunu
birbirine de¤dirmeye çal›flmakla ge-
çiyor. ‹pler k›sa oldu¤undan birbirine
ekleyemiyoruz. Omuzlar›m›zda ça-
l›flt›rd›¤›m›z insanlar›n sorumlulu¤u
var. Hepimiz iflletmelerimizi ayakta
tutmaya çal›fl›yoruz. Param›z› tahsil
etmeye çal›flana kadar, dolar›n ve
avronun biraz daha düflmemesini
bekliyoruz. 

Türkiye’de, ‘kâr edemiyorum’ dedi-
¤iniz zaman suçlu muamelesi görü-
yorsunuz. Oysa bir giriflimcinin temel
amac› kâr etmektir. Biz kâr etmiyoruz
dedikçe, baz›lar› a¤›z birli¤i etmiflçe-
sine ‘ekonomik göstergeler iyiye gidi-
yor’ diyor. Biz, ‘ekonomi kötüye gidi-
yor’ demiyoruz, bunun piyasada kar-
fl›l›¤› yok diyoruz.” 

Rekabet avantaj› yaratacak im-
kanlara ve yeni finansman kaynakla-
r›na ihtiyaçlar› oldu¤unu belirten T‹M
Baflkan› O¤uz Sat›c›, ifl ve sistem
planlama disiplini konusunda da ek-
siklikler oldu¤unu ifade etti. “Bilgi, ne-
dense bizi kurtaracaklar listesinde
hep en son s›rada yer al›yor. Oysa
bilmek, baflarmak için at›lm›fl en
önemli ad›md›r” diyen O¤uz Sat›c›,
dünyadaki üretim süreçlerinin biline-
rek, iyi analiz edilmeleri gerekti¤ini
vurgulad›.

O¤uz Sat›c›, bugün rüzgar›n ihra-
cat›n›n ve üreticinin arkas›ndan es-
medi¤ini, Ankara’da bir tak›m fleyleri
de¤ifltirmenin de kolay olmad›¤›n›
ifade etti.

Katma de¤eri yüksek
üretim yap›lmal›

T‹M Genel Sekreteri Emre Al-
kin’in, “gerçe¤i göründü¤ü gibi de¤il,
göründü¤ünün arkas›ndaki incele-
mek üzere misyon edinmifl” olarak
anons etti¤i Ankara Ticaret Odas›
Baflkan› Sinan Aygün, ihracatç›n›n
para kazanmad›¤›n› ancak katma

de¤eri yüksek üretim ile bunun
mümkün olaca¤›n› söyledi. Aygün,
girdi maliyetleriyle para kazan›lmas›-
n›n mümkün olmad›¤›na iflaret ede-
rek, “2005 y›l›nda 75 milyar dolar ih-
racat rakam›na ulaflanlar›n para ka-
zanmad›¤›n› çok çok iyi biliyorum.
Bunlar›n ço¤u anonim flirket. Vergile-
re bak›ld›¤›nda da gelirler, kurumlar
vergisinden gelen gelirin afla¤› yuka-
r› 10-11 katrilyon civar›nda. Hadi ih-
racatç›m›z yüzde 10 kazanm›fl olsa
7,5 milyar dolar buradan gelmesi la-
z›m. Ama bütçe hesaplar›nda bu ge-
lir görülmüyor” diye konufltu. 

Türkiye’nin ileri teknoloji ürünlerini
üretmesi gerekti¤ini vurgulayan Ay-
gün, “bir cep telefonunun tonu 2 ila 5
milyon dolar aras›nda de¤ifliyor. Ta-
r›m ürünleri satarak bunu karfl›lamak
mümkün de¤il” dedi. 

Biliflimdeki geliflmelerden 
yararlanmal›y›z

Ankara Sanayi Odas› Baflkan Ve-
kili ve Birinci Organize Sanayi bölge-
si Baflkan› Nurettin Özdemir ise, re-
kabetin farkl› birçok alanda sürdü¤ü-
ne dikkat çekerek “De¤iflen pazar ih-
tiyaçlar›na cevap vermekte geciken,
ürün ve hizmet kalitesini gelifltireme-
yen, yenilik yapamayan firmalar bu
süreçte zorluklarla karfl›laflacaklar-
d›r.” uyar›s›nda bulundu. 

Sanayicilerin küresel ölçekli sipa-
riflleri karfl›lamak için müflteri iliflkile-
rini derinlefltirmek, bunun için de bili-
flim teknolojilerindeki geliflmelerden
yararlanmak zorunda oldu¤unu belir-
ten Özdemir, AB’ye kat›l›m sürecin-
de bu tür de¤iflimlerin zorunlu hale
geldi¤ini sözlerine ekledi. 

De¤iflimi gerçeklefltirmek, gelece¤i tasarlamakt›r…
““DDee¤¤iiflfliimmii ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk,, ggeelleeccee¤¤ii ttaassaarrllaammaakktt››rr”” ssllooggaann››yyllaa AAnnaaddoolluu’’yyuu ddoollaaflflaann TT‹‹MM AAkkaaddeemmii’’nniinn
AAnnkkaarraa dduurraa¤¤››nnddaa kkoonnuuflflaann DDeevvlleett BBaakkaann›› KKüürrflflaadd TTüüzzmmeenn,, iiflflssiizzlliikkllee mmüüccaaddeellee iiççiinn aarraa mmaall›› iitthhaallaatt››nn››nn
aazzaallmmaass››  ggeerreekktt ii¤¤ iinn ii  ssööyylleeddii ..  TT‹‹MM BBaaflflkkaann››  OO¤¤uuzz SSaatt ››cc››  iissee,,  ““kkâârrss ››zz ll ›› kk,,  üürreett iimmii  bbii tt ii rr iiyyoorr””  ddeeddii ..

AYB’den KOB‹’lere 250 milyon Euro

Avrupa Yat›r›m Bankas›'ndan (AYB) küçük ve orta boy iflletmelerin
(KOB‹) yat›r›m projelerinin finansman›nda kullan›lmak üzere 250
milyon Euro tutar›nda kredi sa¤land›.

Hazine'nin garantör s›fat›yla AYB'yle imzalad›¤› anlaflma kapsam›nda
sa¤lanan kredi Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›, Türkiye Kalk›nma
Bankas›, Ziraat Bankas›, Vak›flar Bankas› ve Halk Bankas› arac›l›¤›yla
kulland›r›lacak. 

Krediyle KOB‹'lere sanayi, hizmetler, turizm de dahil olmak üzere
de¤iflik sektörlerdeki yat›r›mlar› için finansman deste¤i sa¤lanacak.

Vadesi 4 y›l› ödemesiz toplam 12 y›l olan krediye arac› bankalar›n çekifl
yapt›klar› tarihte geçerli olan Libor veya EURIBOR oran›na yüzde 0.25
eklenerek belirlenecek oranda faiz uygulanacak.
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S
anayi Bakan› Ali Coflkun, Ba-
y›nd›rl›k Bakanl›¤›'n›n “Planla-
ma ve ‹mar Kanun” tasla¤›yla

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n orga-
nize sanayi bölgeleri, turizm gelifltir-
me bölgeleri ve endüstri bölgelerin-
deki yetkilerinin ortadan kald›r›lmak
istendi¤ini belirterek, “Bu, Bakanl›¤›-
m›za verilmifl görev ve yetkilerin kul-
lan›m›n› zorlaflt›r›r, organize bölge-
lerde ülke bütünü için gelifltirilmifl po-
litikalar›n etkin yürütülmesini, sanayi
yat›r›mlar›n›n rasyonel kullan›m›n›
engeller” dedi.

Bakan Coflkun organize sanayi
bölgelerinin “yerel teflkilat” say›lmas›
ve kurumlar vergisi indirimi d›fl›nda
ek bir indirim için giriflimde buluna-
caklar›n› bildirdi.

OSB’lerin Yetkileri 
Al›nmak ‹steniyor

5393 say›l› yasayla Organize sa-
nayi bölgesi yönetimleri, arazilerin
kullan›m›, yap› ve tesislerin projelen-
dirilmesi, inflaat, ruhsat izinleri, iflyeri-
ni açma ve çal›flma, ruhsatlar konu-
sunda yetkili k›l›n›yordu. Ancak Ba-

y›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›n-
dan haz›rlanan “Planlama ve ‹mar
Kanun Tasla¤›”nda bu yetkiler “yeni-
den” belediyelerle il özel idarelerine
devredilmek isteniyor.

Bakan Coflkun'un, bakanl›¤›n›n
konuya yaklafl›m› ve böyle bir dü-
zenlemeyi do¤ru bulup bulmad›¤›
konusundaki soruya verdi¤i flu yan›t
iki bakanl›k aras›ndaki sürtüflmeyi
ortaya ç›kard›:

“Tasar› halindeki Planlama ve
‹mar Kanunu ile organize sanayi böl-
geleri, turizm gelifltirme bölgeleri ve
endüstri bölgelerinde fiziksel planla-
ma yetkisinin ortadan kald›r›lmak is-
tenmesi, bakanl›¤›m›za verilmifl gö-
rev ve yetkilerin kullan›m›n› zorlaflt›-
racak, ülke bütünü için gelifltirilmifl
politikalar›n etkin yürütülmesini ve
sanayi yat›r›mlar›n›n rasyonel kulla-
n›m›n› engelleyecek, bölgelerin plan-
lanmas›nda ve uygulamada bütünlü-
¤ü parçalayacakt›r.”

Coflkun bu konudaki kayg›lar›n
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›'na yaz›l› ve
sözlü olarak iletildi¤ini bildirdi.

Ali Coflkun, “Planlama ve ‹mar Ka-
nun” tasla¤›yla ilgili olarak Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤›'na sunduklar› gö-
rüflte, OSB'lerin yetkilerinin aynen
korunmas›n› istediklerini belirterek,
“OSB bölge müdürlüklerinin yerel
teflkilat oldu¤u haz›rlanacak kanun
tasar›s›na ilgili kurum olarak eklen-
mesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r” uyar›s›
yapt›.

Kurumlar Vergisinde 
‹ndirim Giriflimi

Coflkun yeni y›lda yürürlü¤e gire-
cek kurumlar vergisi indirimlerinde
organize sanayi bölgeleri için farkl›
bir teflvikin düflünülüp düflünülmedi-
¤ine iliflkin soruya ise, “O Meclis’te
alt komisyonda görüflülür. Vergi
oranlar›n›n düflük tutulmas› için or-
ganize sanayi bölgeleri ve KOB‹'ler
lehine gerekli giriflimlerde bulunaca-
¤›z” yan›t›n› verdi.

Do¤udaki OSB’ler ‹le 
Bat›dakilerin Fark›

Coflkun, geri kalm›fl yörelerdeki
organize sanayi bölgelerine uygula-
nan teflvi¤in geliflmifl bölgelerdeki

OSB'lere uygulanmas› önerileri ko-
nusundaki soruya da, "Bizim ‹stih-
dam›n Teflviki Kanunumuz var.
Bugüne kadarki uygulamalar› de¤er-
lendirmeyi ve teflvik konusunda
daha detayl› bir çal›flma yap›lmas›
gerekti¤ini düflünüyoruz" yan›t›n›
verdi.

42 Y›lda 77 Organize
Sanayi Bölgesi

Coflkun'un aç›klamalar›na göre,

Türkiye 1962-2005 y›llar› aras›nda
77 organize sanayi bölgesi kurdu.
Ancak bunlardan 18 adedi at›ksu
ar›tma tesisine sahip bulunuyor. Tüm
projeler için 2005 fiyatlar›yla 1 milyar
YTL'den fazla kredi kulland›r›ld›. Hiz-
mete sunulan OSB'lerde etkin olan
30 bin 675 tesiste 575 bin kifliye is-
tihdam sa¤land›. Doluluk oran› yüz-
de 100'e ulaflt›¤› taktirde bu say›n›n
900 bin'e ç›kmas› bekleniyor.

Bakanl›k düzeyinde OSB anlaflmazl›¤›

Coflkun’a göre cari
aç›k tehlikeli de¤il
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali

Coflkun, ekonomik politika-
lara karfl› oluflan güvensizli-

¤in yersiz oldu¤unu belirterek cari
aç›¤›n ekonomik kriz aç›s›ndan
tehlikeli olmad›¤›n› söyledi. Cofl-
kun karfl›l›ks›z para bas›lmad›¤› ve
borçla borç ödenmedi¤i sürece
ekonomik kriz olmayaca¤›n› bildir-
di.

Coflkun, gelinen
sürdürülebilir büyü-
me sürecinde güveni
sarsmak için son
günlerde birçok iddi-
an›n ortaya at›ld›¤›n›
ileri sürdü. Coflkun,
“Cari ifllemler aç›¤›
ve bunun finansman›
son dönemde kamu-
oyunda tart›fl›l›r hale gelmifltir. Re-
kabete aç›k serbest piyasa koflul-
lar›nda devlet müdahale etmeden,
karfl›l›ks›z para basmadan, borçla
borcu ödemeye yönelmeden e¤er
d›fl ticaret aç›¤›, neticede de cari
aç›k finanse ediliyorsa bunda krizi
tetikleyecek hiçbir fley yoktur” dedi 

Ekonomik kriz olup olmayaca¤›
konusundaki de¤erlendirmelerin

makroekonomik göstergelerin tü-
mü ele al›narak yap›labilece¤ini
vurgulayan Bakan Coflkun, Mer-
kez

Bankas›'n›n döviz rezervlerinin
47 milyar dolar› aflt›¤›na dikkat
çekti. Coflkun, bankac›l›k sektörü-
nün ata¤a kalkt›¤›n› ileri sürerek,
"Batan bankalar aya¤› kalkt›. fiim-

di mevduatlar artt›, mevdu-
atlar›n krediye dönüflü art-
t›” diye konufltu.
Serbest piyasa ekonomisi
koflullar›nda rekabetin ç›l-
g›n bir seviyede oldu¤unu
belirten Coflkun, rekabet
gücünün art›r›lmas› için es-
naf kredilerinin faizlerinin
yüzde 59'dan yüzde 15'e
çekildi¤ini, KOB‹'lerin KOS-

GEB arac›l›¤›yla desteklendi¤ini
ve 200 bin dolar s›n›rla s›f›r faizli
ihracat kredisi gibi destekleme po-
litikalar›n›n izlendi¤ini kaydetti.

Sanayileflmenin geliflmesi için il
baz›nda teflvik verildi¤ini belirten
Coflkun, iflsizli¤in ve göçün engel-
lenebilmesi için tek çözümün
yat›r›m ve üretim oldu¤unu kay-
detti.

Çevrede s›n›fta kald›k
Türkiye Yale Üniversitesi'nin

146 ülkede çevre duyarl›¤›
ve çevre politikalar›n› incele-

di¤i "Sürdürülebilir Çevre Endek-
si"nde 91'inci s›rada yer ald›. Tür-
kiye Yale Üniversitesi'nin 146 ülke-
de çevre duyarl›¤› ve çevre politi-
kalar›n› inceledi¤i "Sürdürülebilir
Çevre Endeksi"nde 91'inci s›rada
yer ald›. Yale
Üniversitesi tara-
f›ndan yay›nla-
nan de¤erlendir-
mede, baz› dün-
ya ülkelerinin
ekonomik gelifl-
me ile birlikte
çevreyi koruma konusunda büyük
duyarl›l›k göstermesine ra¤men
baz› ülkelerin bu konuda ciddi bir
duyarl›l›k sorunu oldu¤u kaydedil-
di.

Yale Üniversitesi'nin, çevreyi ko-
ruma alan›nda yasal düzenlemeler
ve do¤al kaynaklar›n kontrollü bir
biçimde kullan›lmas› gibi çal›flma-
lar›n yan› s›ra nüfus yo¤unlu¤unun
da dikkate al›nd›¤› araflt›rma so-
nuçlar›na göre, Finlandiya Sürdü-

rülebilir Çevre Endeksi'nin ilk s›ra-
s›nda yer ald›. Finlandiya'y› s›ra-
s›yla Norveç, Uruguay, ‹sveç ve ‹z-
landa izledi.

EN DUYARSIZ ÜLKE 
KUZEY KORE

Yale Üniversitesi'ne göre çevre
duyarl›¤› en az olan 5 ülke ise s›-

ras›yla Kuzey Kore,
Irak, Tayvan, Türkme-
nistan ve Özbekistan ol-
du. Türkiye ise söz ko-
nusu listede S›rb›stan
Karada¤ ve Makedon-
ya'n›n ard›ndan 146 ül-
ke aras›nda 91'inci s›ra-

da yer ald›. Listede ‹sviçre 7, Bre-
zilya 11, H›rvatistan 19, Almanya
31, Rusya 33, Fransa 36, Erme-
nistan 44, ABD 45, Bosna Hersek
61, ‹srail 62, ‹ngiltere 65, Yunanis-
tan 67, ‹talya 69'uncu s›ralar›
alarak Türkiye'yi geçti. Türkiye ise
sadece 99'uncu Azerbaycan,
102'nci Polonya, 106'›nc› Ruanda,
110'uncu Birleflik Arap Emirlikleri,
112'inci Belçika ve 132'inci ‹ran
gibi ülkeleri geride b›rakabildi.

2005 y›l›nda da SSK'n›n prim
gelirleri maafl ödemelerine yet-
medi. 2005 y›l›nda 19.9 milyar

YTL'lik prim tahsil ederken 21.9 mil-
yar YTL'lik emekli ayl›¤› ödemesinde
bulundu. SSK'n›n toplad›¤› primlerle
emekli maafllar›n› karfl›lama oran›
2005 y›l›nda yüzde 91'e düfltü. Söz
konusu oran 2004 y›l›nda yüzde 96
düzeyinde bulunuyordu.

ANKA'n›n SSK'dan edindi¤i verile-
re göre Kurum'un 2005 sonu itibariy-
le toplam nakit prim tahsilat› 2004 y›-
l›n›n ayn› dönemine göre yüzde 14.2
oran›nda artarak 19.9 milyar YTL'ye
yükselirken, ayn› dönemdeki emekli
ayl›¤› ödemeleri ise yüzde 20.6 ora-
n›nda artarak 21.9 milyar YTL oldu.
SSK'n›n toplad›¤› primlerle emekli
ayl›klar›n› karfl›lama oran› yüzde 91
düzeyinde gerçekleflti.

2005 y›l›nda SSK'n›n toplad›¤›
prim gelirleriyle emekli ayl›klar›n›
karfl›lama oran›n›n 2004 y›l›na göre

5 puan geriledi¤i belirlendi. SSK,
2004 y›l›nda 17.4 milyar YTL prim
tahsil ederken, 18.2 milyar YTL de
emekli ayl›¤› ödeme-
sinde bulunmufltu.
SSK'n›n prim gelirle-
riyle emekli ayl›klar›n›
karfl›lama oran› yüz-
de 96 düzeyinde ger-
çekleflmiflti.

AYLIK 
GERÇEKLEfiMELER

2004 y›l›n›n ocak ay›nda yüzde
110 gibi yüksek bir düzeyde bulunan
prim gelirleriyle emekli ayl›klar›n›
karfl›lama oran› 2005 y›l›n›n ayn›
ay›nda yüzde 87 olarak gerçekleflti.
Ocak ay›nda SSK, 1.5 milyar YTL'lik
prim gelirine karfl›n 1.7 milyar YTL'lik
emekli ayl›¤› ödemesinde bulun-
mufltu. 2005 flubat ay›nda prim tah-
silatlar›yla emekli ödemelerini karfl›-

lama oran› yüzde 90'a ç›kt›. Bu oran
2004 y›l› flubat›nda da ayn› düzeyde
bulunuyordu. SSK'n›n prim gelirleriy-

le emekli ayl›kla-
r›n› karfl›lama
oran› 2005 y›l›
mart ay›nda
yüzde 97'ye
ulaflt›. Mart ay›n-
da 1.7 milyar

YTL'lik prim gelirine karfl›n 1.8 milyar
YTL'lik emekli ayl›¤› ödenmiflti. 2004
y›l› mart ay›nda ise SSK gelirlerinin
emekli ayl›¤›n› karfl›lama oran› yüz-
de 93 düzeyinde gerçekleflmiflti.

SSK gelirlerinin emekli ayl›¤› öde-
melerini karfl›lama oran› 2005 y›l›
haziran ay›nda yüzde 94 olarak be-
lirlendi. Bu oran 2004 y›l›n›n ayn› dö-
neminde ise yüzde 99 düzeyinde
bulunuyordu. 2005 y›l› haziran ay›n-
da 1.6 milyar YTL'lik prim geliri, 1.8
milyar YTL'lik emekli ayl›¤› ödemesi
yap›lm›flt›.

"Ülkemizin üretim, istih-
dam ve ihracat merkez-
leri olan Organize Sana-

yi Bölgeleri; sanayicilerine
elektrik, su, at›ksu ar›tma,
ulafl›m, iletiflim, güvenlik,
tan›t›m gibi hizmetler veren
ve kar amac› olmayan ku-
rumlard›r. 

Devletin ve belediyelerin
hiçbir hizmetinden yararlan-
mad›klar› halde; emlak ve
çevre temizlik vergisi ödeyen OSB’
lerin gelirleri kat›l›mc›lar›ndan sem-
bolik düzeylerde ald›¤› aidatlard›r.
Personel maafllar›n› dahi karfl›la-
yamayan bu gelirin d›fl›nda, günlük
repo ve vadeli mevduat faizlerin-
den elde ettikleri ek gelirler ile hiz-
metlerini sürdürmeye, altyap›n›n
iyilefltirilmesine yönelik projelere
yat›r›m yapmaya çal›flmaktad›rlar. 

Devlet bütçesinden
hiçbir pay almayan
OSB’ler, ülke eko-
nomisine çok
önemli katk›da bu-
lunmalar› nedeniy-
le her türlü vergi,
resim ve harçtan
muaf tutulmufllar-
d›r. Ancak, Ocak
2006’dan itibaren
OSB’lerin faiz gelir-

lerine stopaj uygulanmas› OSB Yö-
netimlerini güç durumda b›rakm›fl-
t›r. Mevduat faizlerinin vergilendiril-
mesine iliflkin olarak, 30.12.2005
tarihinde Gelir Vergisi Kanunu’na
“Tevkifat›n gerçeklefltirilmesinde,
gelir sahibinin gerçek veya tüzel ki-
fli, ya da dar veya tam mükellef ol-
mas›, vergi mükellefiyeti bulunup
bulunmamas›, vergiden muaf olup

olmamas›n›n bir önemi bulunma-
maktad›r” fleklinde geçici madde
eklenmifltir. 

Bu düzenleme, OSB’leri önemli
oranda gelir kayb›na u¤ratacak ve
hizmetlerini iyilefltirme imkan›ndan
yoksun b›rakacakt›r. Bu uygulama
ile OSB’ler kar amac› güden ger-
çek ve tüzel kifli olarak de¤erlen-
dirilmifltir. Oysa, Gelir vergisi
Kanunu’na eklenen geçici mad-
denin OSB Kanunu’ndan do¤an
vergi istisnas›n› ortadan kald›r-
mamas› gerekir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükel-
lefi olmayan OSB’ler, faiz gelirlerine
stopaj uygulamas›n›n d›fl›nda tutul-
mal›d›r; bu konuda gerekli yasal
de¤iflikli¤in acilen yap›lmas›n› bek-
lemekteyiz.”

‹zmir Atatürk OSB Baflkan› Hilmi U¤urtafl:

OSB’ler stopajdan muaf olmal›

SSK'n›n prim gelirleri maafla yetmedi

                     



C M Y K

fiUBAT 20064

Çin’i b›rak›n, birbirinizi destekleyin

Web sitesi zorunlu olsun mu?

KOSGEB Baflkan› Erkan Gür-
kan, rekabet üstünlü¤ü sa¤-
layan modelin “kümelenme”

oldu¤unu ve iflletmelerin birbirlerini
bütünlemesi gerekti¤ini söyledi.
Bundan böyle birbirini destekleyen
damarlar varsa iflletmele-
rin ayakta kalacaklar›n› be-
lirten Gürkan, “Dünyada
egemen mant›k budur” de-
di.

Çin’in küresel risk olarak
alg›land›¤›n› belirten Gür-
kan, bunun bir ülke için sa-
k›ncalar içerdi¤ini belirte-
rek, “Bugün Çin’den mal
al›p gelirsen yar›n o da çu-
vallayabilir. Çin bugün dün-
yada tehdit unsuru olarak
de¤erlendiriliyor. Bu yüz-
den bafl›na her an her fley
gelebilir” dedi.

T›rnaklar› ile kaz›yarak
bir yere gelen firmalar›n
bundan böyle iflletme yö-
netimini de t›rnaklar› ile ka-
z›yarak ö¤renip, eski siste-
mi de¤ifltirmeleri gerekti¤i-
ni anlatan Gürkan, KOS-
GEB olarak bu de¤iflime
haz›rlad›klar› yol haritas›
ile ›fl›k tutmaya çal›flt›klar›-
n› anlatt›.

Gürkan flöyle dedi:

“KOSGEB bir sembol oldu. KO-
B‹’lerin küresel bir oyuncu olmas›-
na yo¤unlaflt›. Bu sistemi birlikte
güçlendirelim. KOSGEB ne istiyor
sizden? ‹stedi¤i tek bir fley var.
KOSGEB kardefllik köprüsü kur-

man›z› istiyor. KOSGEB, hangi ya-
flam seviyesinde, hangi dünya gö-
rüflünde olursa olsun; adam seç-
meksizin kurgulanan bir yap›n›n
içinde sizinle beraber olacak. Ba-
na, ‘KOSGEB zirveye ç›kt›’ diyen-

ler oluyor. Gülüyorum, çünkü daha
yolun yar›s›nday›z. Daha Türk sa-
nayicisinin karakteri küresel ölçek-
te yeni yeni ortaya konuyor.”

KOSGEB’ten 
40 ülkeye KOB‹ 

modeli
KOSGEB Baflkan› Gürkan,
"Gelifltirdi¤imiz KOB‹ modeli,
yaklafl›k 40 ülkeden resmi ol-
mak üzere toplamda 60'a va-
ran ülkenin iflbirli¤i talep ede-
ce¤i noktaya geldi," dedi. “Tür-
kiye'de KOB‹ Finansman›” ko-
nulu seminerde konuflan Er-
kan Gürkan, gelifltirdikleri “KO-
B‹ modelinin” AB dahil dünya-
daki bütün kurulufllar›n yapt›k-
lar›ndan daha ileri bir yap›ya
sahip oldu¤unu belirtti. Gelifltir-
dikleri KOB‹ modelinin ana
hedefinin sanayicinin hangi
durumda oldu¤unu belirleme,
buna göre sektör ve bölge
odakl› ulusal strateji oluflturma,
iflletmeleri dünyadaki bütün
piyasalara referans olarak gös-
terebilmek oldu¤unun alt›n›
çizen Gürkan, bafllang›çta 50
bin firmay› incelemeye tabi tut-
tuklar›n› anlatt›.

62 ilden yaklafl›k 1.000 üyesi üzerinde
gerçeklefltirdi¤i anket, yeni Türk Ticaret
Kanunu Tasla¤›’n›n flirketlere web sitesi

kurma zorunlulu¤u getirmesi konusunda
KOB‹’lerin görüfllerini araflt›rd›.

Ankete göre KOB‹’lerin %68’i kanun tasla-
¤›n›n internet alan›nda getirece¤i zorunlulu-
¤un olumlu etkileri olaca¤›na inan›yor. Anke-
te kat›lan KOB‹’lerin %27’si web sitesi kurma
mecburiyeti getirilmesinin ticaretin daha sa¤-
l›kl› flekillenmesine, %11’i ise fleffafl›¤›n h›z-
lanmas›na yard›mc› olaca¤›n› belirtti. KO-
B‹’lerin %8’i ise bu uygulaman›n
rekabeti yo¤un-
laflt›raca¤›n›
ve bu sayede
ürün ile hiz-
met kalitesinin
yükselece¤ini
ifade etti. Ayn›
zamanda KO-
B‹’lerin %22’si
web sitesi kurma
zorunlulu¤unun
yurtd›fl›na aç›lma-
y› h›zland›raca¤›-
na inan›yor. Anke-
te kat›lan KOB‹’ler
aras›nda site kur-
man›n pratikte bir ifl-
levi olmayaca¤›n› söyleyen-
lerin oran› ise yaln›zca %4.
Ayr›ca KOB‹’lerin %17’si de
tasla¤›n bu haliyle yasalaflaca¤›na inanma-
d›klar›n› ifade ettiler.

Anket sonuçlar›yla ilgili de¤erlendirme ise
flöyle; “Gerçeklefltirdi¤imiz anket, asl›nda
KOB‹’lerin teknoloji ve internet konusuna ne
kadar yak›n durduklar›n› gösterir nitelikte.

Küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler bu
alanda her geçen gün daha fazla yat›r›m ya-
p›yor ve yerel pazara oldu¤u kadar yabanc›
pazarlara da ulaflmak için büyük çaba sarf
ediyorlar. Bu durum gelece¤e yönelik önemli
geliflmelerin ipucunu da bizlere veriyor. An-
cak KOB‹’lerin internet alan›nda yat›r›m ya-
parken son derece titiz davranmalar› gerekti-
¤ini de belirtmek gerekir. Web sitesi yapt›r›r-
ken fiyat/içerik oran›na göre tercih yapmala-

r›n› ve alacaklar› hizmeti
önceden her yönüyle
incelemelerini öneririm.
KOB‹’lerin web sitesi
yapt›rmay› bir zorun-

luluk olarak de¤il
de bir gereklilik
olarak görmeleri
daha do¤ru ola-
cakt›r. Her ne
kadar kanun
t a s l a ¤ ›
yasalaflt ›¤›
takdirde bir
zorunluluk
olarak ön-
l e r i n e
gelecek ol-
sa da,
KOB‹’ ler

sitelerini imkan-
lar› do¤rultusunda en ifllevsel ve

en etkin flekilde yap›land›rmal›lar. KOB‹’ler,
kurduklar› site üzerinden yeni pazarlara ve
müflterilere ulaflabileceklerini, ürün ve hiz-
metlerini en etkili flekilde tan›tabileceklerini,
dahas› e-ifl süreçleri uygulayarak ticareti
kendileri için kolaylaflt›rabileceklerini unut-
mamal›lar.”

•••• KKOOSSGGEEBB BBaaflflkkaann›› GGüürrkkaann,, ““GGeelliiflflttiirrddii¤¤iimmiizz KKOOBB‹‹ mmooddeellii,, yyaakkllaaflfl››kk 4400 üüllkkeeddeenn rreessmmii
oollmmaakk üüzzeerree ttooppllaammddaa 6600''aa vvaarraann üüllkkeenniinn iiflflbbiirrllii¤¤ii ttaalleepp eeddeeccee¤¤ii nnookkttaayyaa ggeellddii,,”” ddeeddii..

•••• fifiiirrkkeettlleerree wweebb ssiitteessii kkuurrmmaa zzoorruunnlluulluu¤¤uu ggeettiirriillmmeessii kkoonnuussuunnddaa
KKOOBB‹‹’’lleerriinn ggöörrüüflfllleerrii aarraaflfltt››rr››lldd››.. AArraaflfltt››rrmmaaddaa KKOOBB‹‹’’lleerriinn %%6688’’ii
TTüürrkk TTiiccaarreett KKaannuunn ttaassllaakk mmaaddddeessiinnii oolluummlluu bbuulldduu..

Gürkan, yeni yap›lanma ile bundan sonra bir baflkan yard›mc›s›n›n
Ostim’de düzenli olarak duraca¤›n›, sürekli bir baflkanl›k makam›
oluflturacaklar›n› ve sahadaki tüm ifllemlerin buradan yürütece¤ini söyledi..

Destekler 60 ülke
ile buluflturacak 

(KOSGEB) 2006'da KOB‹'lere 90 milyon
YTL'si geri ödemesiz olmak üzere 143
milyon YTL destek sa¤layacak. Destek
almay› hedefleyen iflletme sahiplerinin,
yeni destek modeli çerçevesindeki "3 Y›l-
l›k Stratejik Yol Haritas›" formunu doldu-
rarak KOSGEB'e iletmeleri gerekiyor. 
Bugüne kadar 53 bin KOB‹'nin doldura-
rak KOSGEB'e ulaflt›rd›¤› stratejik yol
haritalar›, ayn› zamanda Türkiye'nin KO-
B‹'lere ait ilk ve en büyük bilgi bankas›
olma özelli¤i de tafl›yor. Bu bilgileri kulla-
narak, firmalara yurtd›fl›ndan ortaklar ve
yeni pazarlar sa¤layamay› ve 60 ülkeyi
kapsayan bir network oluflturmay› plan-
layan KOSGEB, bu yolla hem flirketlerin
s›k›nt›lar›n› daha kolay anlamay›, hem
de uluslararas› iflbirliklerini art›rmay› he-
defliyor. En son Almanya Ekonomi Ba-
kanl›¤› ile anlaflma yapan KOSGEB bu
kapsamda portföyündeki firmalar› Al-
man iflletmeleriyle tan›flt›racak. KOB‹
sahibine pazarl›k an›nda yan›nda bulun-
mas› için tercüman, hukukçu ve mali
müflavir temin edecek olan KOSGEB,
yap›lan anlaflmalardan belirli bir yüzdey-
le pay alacak. Destek alacak ifllet-
melerin www.kosgeb.gov.tr adresinden
"stratejik yol haritas›" formunu doldur-
mas› gerekiyor.

             



G
iriflimcilik konusu, sanayi toplu-
mundan bilgi toplumuna geçerken
büyük bir önem kazanm›flt›r. Zira

bilgi toplumunda insan›n fizik gücünün
ekonomik de¤eri h›zla azal›rken, fikri
eme¤in ekonomik de¤eri daha büyük bir
h›zla artmaya bafllam›flt›r. Yerinde ve an-
laml› bir deyiflle al›n terinin yerini ak›l te-
ri alm›flt›r. Entelektüel sermaye, fikri
haklar›n korunmas› gibi kavramlar büyük
önem kazanmaya bafllam›flt›r. Giriflimci-
lik ise yönetim ve araflt›rma-gelifltirme
(Ar-Ge) faaliyetlerini de kapsayan yeni-
likler yaratma (inovasyon) konusu ile bir-
likte fikri eme¤in en önemli boyutunu
oluflturmaktad›r. Bilgi toplumunda eko-
nomik arenan›n dominant unsuru olarak
“ giriflimcilik ’’ kavram›n› sanayi toplu-
munun benzer kavramlar› olan sermaye-
dar, kapitalist, patron, ifladaml›¤› gibi
kavramlardan ay›rmak gerekmektedir.
Giriflimcilik bilgi toplumunda bir meslek,
hem de ekonomik arenan›n en önemli
mesle¤i olarak geliflme sürecindedir. ‹n-
sanlar›n›, özellikle gençlerini giriflimcilik
mesle¤inin gerektirdi¤i niteliklerle dona-
tabilen toplumlar refah ve mutluluk yo-
lunda daha h›zl› yok alacaklard›r. Bu ba-
k›mdan giriflimcilik kavram›na yeni bir
içerik kazand›rmak; özellikle insan unsu-
runun risk üstlenme ve piyasalaflma bo-
yutlar› ile ekonomik de¤er yaratma nite-
li¤inin ön plana ç›kar›lmas› gerekir. Buna
karfl›l›k “sermaye’’ kavram›ndaki – ser-
mayedar veya kapitalist kavram›yla iliflki-
lendirilen – para sahipli¤i anlam› arka
plana itilmelidir. Para, giriflimcili¤i hare-
kete geçiren, kuvveden fiile dönüfltüren,
plan› gerçekleflme (eylem) sürecine so-
kan bir ateflleme arac›, bir enerji kayna¤›
ifllevi görmektedir. Yani giriflimcilik ve
para sahipli¤inin bilgi toplumunda kesin-
likle birbirinden ayr›lmas› gerekmektedir.
Esasen sanayi toplumunda ekonominin
etkinli¤ini artt›rmak için para sahibi olup
da giriflimcilik niteli¤ine sahip olmayan-
lardan, giriflimcilik niteliklerine sahip
olup da gerekli finansman imkan›na sa-
hip olmayanlara fon aktarmak suretiyle
bu sorunun çözümüne çal›fl›l›r. Böyle bir
çözümün kurumsal araçlar› da bankalar
ve sermaye piyasalar›d›r. Fakat bilgi top-
lumun da bu konunun önemi daha da
artm›flt›r. Dolay›s›yla giriflimci insanlara
fon sa¤lama yollar›n›n daha kapsaml›,
daha h›zl›, daha etkin çal›flt›r›lmas› ge-
rekmektedir. Bunun için bankac›l›k siste-
mi ve sermaye piyasalar›nda gerekli dü-
zenlemelerin yap›lmas›, yeni kurumsal
araçlar gelifltirilmesi önem kazanmakta-
d›r. Nitekim bankac›l›k sisteminde geliflti-
rilen yeni finansal ürünlerle, teminat ko-
nusundaki yeni düzenlemelerle, sermaye
piyasalar›nda KOB‹’ lerle ilgili yeni bor-
salar oluflturma çabalar›yla ve risk ser-
mayesi (giriflimci sermayesi, venture ca-
pital) gibi yeni kurumsal araçlarla bu
alandaki geliflmeler son 20-25 y›ld›r de-
vam etmektedir.

Giriflimcilik her ne pahas›na olursa ol-
sun para kazanmak de¤ildir. Giriflimcinin
önemli bir toplumsal fonksiyonu, bir gö-
revi vard›r: Dünyam›z›n sundu¤u k›t kay-
naklar› sonsuz insan ihtiyaçlar›n› en üst
seviyede karfl›layabilecek flekilde yönlen-
dirmek (kaynak da¤›l›m›), bu kaynaklar›
en verimli flekilde kullanmak ve bu yol-
dan toplum refah›na, mutlulu¤una olabil-
di¤ince katk› sa¤lamak. Bunun için de
giriflimci kâr edecektir. Kâr etmek giri-
flimcinin asli görevidir. Giriflimci için kâr
etmek ay›p de¤il, takdir edilmesi gereken
bir baflar› göstergesidir. Ekonomide ay›p
olan zarar etmektir. Fakat kâr ederken
her fley mübah olmamal›, her yol veya
her kap› aç›k b›rak›lmamal›d›r. Vergi ka-
ç›rarak, tekelcilik yaparak, tüketiciyi al-
datarak elde edilen kazanc›n gerçek giri-
flimcilikte yeri yoktur. Giriflimci için en
asil para kazanma yolu etkin rekabet or-

tam›nda para kazanabilmektir. Gümrük
duvarlar›yla d›fl rekabete kapal› bir piya-
sada para kazanmak ancak geçici bir sü-
re ve özel durumlar için gerekçelendirile-
bilir. Piyasa yerine devletten kazanman›n
ise gerçek giriflimcilikte yeri yoktur. Bu
anlamda “ gerçek giriflimci ’’ ekonomik
de¤erlerin yarat›lmas›ndaki en önemli
üretim faktörüdür. Giriflimciler, bir pro-
jektör gibi sürekli olarak piyasalar› gözle-
yip talep boflluklar› yakalayan, yeni ta-
lepler yaratan, talepteki de¤iflmeleri za-
man›nda fark ederek gerekli uyum sa¤la-
yan, kaynaklar› toplayan yat›r›mlar› ger-
çeklefltiren, rekabetten kaçmayan, tam
tersine rekabeti varl›¤›n›n temel flartlar›n-
dan biri olarak kabul eden, riske girmek-
ten ve sorumluluk üstlenmekten çekin-
meyen, atak ve yarat›c› kifliler olarak al-
g›lanmal›d›r. Para bu u¤rafllar›n sonucun-
da kendili¤inden ortaya ç›kan bir baflar›
ödülü olarak de¤erlendirilmelidir. Giri-
flimcili¤e toplumda de¤er kazand›ran, gi-
riflimcilerin toplumdaki statüsünü yüksel-
ten özellik de esasen budur.

‹flte burada giriflimci ve etik konusu
önem kazanmaktad›r. Giriflimcinin ahlaki
ve moral de¤erleri ön plana ç›kmaktad›r.
Zira giriflimci yukar›da belirtilen ifllevleri-
ni yerine getirirken özgür olmal›d›r. Öz-
gürlük bilgi toplumunda çok büyük bir
önem kazanan yarat›c›l›k potansiyelinin
kuvveden fiile geçirilmesi aç›s›ndan fev-
kalade önemli, olmazsa olmaz flartlardan
biridir. Özgürlük gerek giriflimcili¤in ve
gerekse teknokratl›¤›n tüm iflletmecilik
ifllevlerinde yeni ürünler gelifltirme, yeni
kaynaklar oluflturma, yeni süreçler orta-
ya koyma ifllevinin temel kayna¤› duru-
mundad›r. Fakat di¤er yandan insani bir
gerçek olan aç›kgözlülük yaparak bir fley
vermeden çok fley elde etme yollar› ara-
yanlar, köfleyi dönmek için her yolu mefl-
ru sayanlar, para kazanmay› tek hedef
haline getirmeyi göze alanlar için ise ola-
bildi¤ine özgür bir ortam bulunmaz bir
f›rsatt›r. Yeterli yasal önlemlerin olufltu-
rulmad›¤›, yarg› sisteminin yeterince ça-
l›flt›r›lamad›¤› ve etik de¤erlerin dejenere
oldu¤u toplumlarda bu tip insanlar atlar›-
n› rahatça koflturmakta, bu ortam› kendi
lehlerine, fakat toplum alehine kötüye
kullanmaktad›rlar. Türkiye böyle bir orta-
m› maalesef çok a¤›r bedeller ödeyerek
yaflam›fl toplumlardan biridir. Bu a¤›r be-
del sadece kaynaklar›n kötüye kullan›l-
mas› ve verimsizlik gibi ekonomik alanla
s›n›rl› de¤ildir. Maalesef insanlar›m›z›n ve
bilhassa çocuklar›m›z›n ve gençlerimizin
ahlaki ve moral de¤erleri de bu geliflme-
lerden oldukça olumsuz etkilenmifltir.
Konunun daha da önemli yan› ekonomik
kayg›lar›n telafisinin aylarla ve y›llarla s›-
n›rl› olmas›na karfl›l›k, ahlaki ve moral
kay›plar›n telafisinin çok kez nesiller bo-
yu sürebilmesidir.

Bu nedenle flu gerçek bilgi toplumunda
aç›k bir flekilde ortaya konmal› ve bu
gerçe¤in fiilen yaflanmas›n›n, hayata ge-
çirilmesinin yollar› bulunmaktad›r: Eko-
nomik bir de¤er yaratmaks›z›n, çeflitli
yollardan baflkalar› taraf›ndan yarat›lan
ekonomik de¤erleri kendi taraf›na aktar-
mas›n›n (hortumlama) ad› giriflimcilik de-
¤ildir. Toplumda bu tür faaliyetlerin yay-

g›nlaflmas› ve gereken flekilde cezaland›-
r›lmamas›, hatta tam tersine bu tür kiflile-
rin ifl adam› muamelesi görüp toplumda
takdir edilen ve özenilen kifliler haline
gelmeleri giriflimcilik olgusunun, giriflim-
cili¤in u¤rayabilece¤i büyük bir talihsiz-
liktir. Toplum için de en büyük flans›zl›k-
t›r. Bu tür geliflmelerin bilgi toplumunun
ortaya ç›k›p serpilmeye ve geliflmeye
bafllad›¤› bir dönemde yaflanmas› ise da-
ha da büyük bir talihsizlikdir. Zira bu tür
geliflmeler böylesi insanlar›n cezaland›r›l-
malar› ve d›fllanmalar› yerine büyük im-
kanlara sahip olmalar› ve daha zengin
bir yaflam sürmeleriyle takdir duygusuna
dönüflebilmekte; ve bu tip insanlar›n top-
lumun  lanetlenen de¤il izlenen ve özle-
nen, say›lan ve sevilen insanlar› haline
gelebilmekte, çocuklar›m›z›n ve gençleri-
mizin kendilerine örnek ald›klar› kifliler
olarak ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu da top-
lumsal dejenerasyona do¤ru gidilen bir
yoldur. Bu konuda afla¤›da k›saca aç›kla-
d›¤›m›z “marjinal moral teorisi” anlaml›
bir örnek oluflturmaktad›r.

‹flte burada etik de¤erler (ahlaki ve mo-
ral de¤erler) çok önemli bir rol oynamak-
ta, serbest piyasa ekonomisi sistemi içe-
risinde giriflimcili¤in olumlu ifllevlerle
kendisine düflen görevleri en etkin bir fle-
kilde yerine getirmesinde büyük önem
kazanmaktad›r. Zira serbest piyasa eko-
nomisinin gerektirdi¤i özgürlü¤ü kötüye
kullanma yollar›n›n yasal kurallarla ön-
lenmesi özgürlük alan›n› daraltmaktad›r.
Özgürlük alan›n›n daralt›lmas› ise serbest
piyasa ekonomisinin üstünlü¤ünün en
önemli kayna¤› olan yarat›c›l›¤› olumsuz
etkilemektedir. Etik kurallar›n (ahlaki ve
moral kurallar›n) sa¤laml›¤›, yayg›nl›¤› ve
toplum taraf›ndan kabul edilmesi yasal
kurallar›n asgari seviyelerde tutulmas›na
imkan sa¤lamakta, yarat›c›l›¤›n kayna¤›
olan özgürlü¤ün hareket alan›n› genifllet-
mekte ve derinlefltirmektedir. Dolay›s›yla
serbest piyasa ekonomisinde baflar›n›n
bafll›ca koflulu olan “ olabildi¤ince özgür-
lük gerekti¤i kadar regülasyon (yasal ku-
rallar)”flart›, sa¤lam, yayg›n ve toplum
taraf›ndan kabul gören bir etik kurallar
manzumesi ile en uygun flekilde sa¤lana-
bilmektedir.

Bilgi toplumunda ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlarda geliflmifllik kulvar›n›n
ön s›ralar›nda koflabilmenin yolu,

• nitelikli insan,
• nitelikli iflletme,
• nitelikli ülke (veya nitelikli toplum)
• ve hatta içinde bulundu¤umuz global

ortamda nitelikli dünya 
olma bileflkesinden geçmektedir. Bu

bileflkenin birinci halkas› olan “nitelikli
insan”, baflar›n›n olmazsa olmaz flart› ko-
numundad›r. Burada “nitelikli” s›fat› sa-
dece bir ifli en iyi flekilde yapabilme özel-
li¤i (teknik) aç›s›ndan de¤il, kiflinin ahlaki
ve moral de¤erlerini (etik) de kapsamak-
tad›r. Toplumun genifl kesimlerini kucak-
layan nitelikli bir insan yaratman›n koflu-
lu, ça¤dafl ve teknolojinin sundu¤u ola-
naklar› en iyi flekilde de¤erlendiren etik
de¤erleri gözeten bir e¤itim sisteminden
geçmektedir. Bir e¤itim sadece okul e¤i-
timini de¤il; aile, cami, k›flla, k›saca her
ortamda e¤itimi kapsayacak flekilde anla-

fl›lmal›d›r. Ülkemizde son y›llarda ifl ahla-
k› ve etik alan›nda önemli erozyonlar ya-
flanm›flt›r. Her gün karfl›m›za bir yolsuz-
luk olay› ç›kmaktad›r. Ülkemiz aç›s›ndan
yolsuzluk bir taraftan siyasi ve ekonomik
yozlaflmaya sebep olurken di¤er taraftan
güvensizlik ve karamsarl›k yaratmaktad›r.

2000’li y›llarda etik kavram›n›n u¤rad›-
¤› erozyon konusunda bir ifl adam›m›z flu
de¤erlendirmeyi yapmaktad›r: “Dünyada
büyük flirketlerin CEO’ lar› hesap oyun-
lar› ile flirketlerini doland›rd›lar. Bizde de
hepimizin gördü¤ü, tan›d›¤› banka batak-
ç›lar› ortaya ç›kt›. ABD çok k›sa sürede
kanunlar›n› yeniden yap›land›rd›, bu
CEO’ lar› yarg›lad›, cezaland›rd›, flirket-
ler batt› ya da el de¤ifltirdi ve kurumsal
yönetiflim bir sene içinde Amerikan ifl
dünyas›n›n birincil önceli¤i haline geldi.
Bizde ise bu yolsuzluklara saplananlar›n
baz›lar› maalesef birer medya canavar›
haline geldiler, hatta baz›lar› hukuk siste-
mimizin baz› boflluklar›ndan yararlanarak
ceza bile görmediler.” 

Ve bu ifl adam›m›z devam ediyor: “Bu
gün yapt›klar› yanlar›na kâr kalanlar,
gelecek nesillere önemli olan›n yaln›zca
sonuçta elde edilen baflar› oldu¤unu, bu
baflar›ya ulaflmak için her yolun mübah
oldu¤u mesa j ›n ›  verecekt i r.  Bunun
sonunda da toplum olarak ahlak kural-
lar ›n ›  h içe sayma ve bu yolda e lde
edilenleri de¤er kabul etme riski ile karfl›
karfl›ya kal›r›z. Sonuca giden yolda insan
dahil her de¤eri ezip geçmenin anlay›fl
ve hoflgörüyle karfl › land›¤ ›  b i r  top-
lum...Unutmayal›m ki toplumdaki gerçek
çürüme, bu sonuca götüren yolu hakl›
ç›kard›¤› zaman gerçekleflir.”

Bu konuda, “Piyasa Kabuk De¤ifl-
t ir iyor” bafll ›¤› ad› alt ›nda ç›kan bir
gazete haber indeki  b ir  ifl  adam›n›n
afla¤›daki sözleri bizi ac› ac› düflündür-
meli, kendimize, gelmemiz konusunda
bizi uyarmal›d›r:

“Eskiden aç›k hesapla mal verirdik,
Cuma günleri tahsilata ç›kmak bir zevk-
ti... Herkes sözünde durur, borcunu
zaman›nda öderdi. Bugün, tahsilata ç›k-
madan önce, insan›n midesine sanc›
giriyor. Bundan 30 y›l önce, senedi
protesto olmufl bir tüccar iflyerine gelir-
ken yüzünü göstermemek iç in pa l -
tosunun yakas›n› kald›r›r, gizlenmeye
çal›fl›rd›. “ fiu tüccar›n senedi protesto
olmufl” diye tüm çevre bilir, a¤›zdan
a¤›za dolafl›rd›. Bugün ise, protesto ol-
mak sanki ticari itibar gibi görünüyor”
(Günefl Gazetes i ,  15.2.1987) .  Bu
haberin verildi¤i tarihten bugüne kadar
geçen 19 y›l boyunca haberin seslendir-
di¤i tehlike çanlar› maalesef daha da
yüksek sesle çalmaya devamedegeldi.

Giriflimcilik ve etik konusundaki görüfl-
lerimizi bir Alman sosyolo¤u olan von
Götze’nin “marjinal moral teorisi’ni”
hat›rlatarak bitirmekte yarar görüyoruz.
Bu teoriye göre,

“Toplumda geçerli olan hukuki ve ah-
laki kurallar›n en alt s›n›r›nda oynayanlar
kazançl› ç›karsa, uzun vadede bu alt
s›n›rda oynayanlar›n say›s› artmaktad›r.
Alt s›n›r bu a¤›rl›¤› tafl›yamad›¤›ndan
hukuki ve ahlaki kurallar gevfletilerek
s›n›r daha afla¤›ya çekilmektedir. Yine
kurallar›n en alt s›n›r›nda oynayanlar
kazançl ›  ç ›karsa, yeni çiz i len s›n›ra
kayanlar›n say›s› artmakta, hukuki ve ah-
laki kurallar›n tekrar gevfletilmesi gerek-
mektedir. 

Bu sürec in devam› i se kura l lar ›n
dejenerasyonu ve neticede toplumun
bozulmas ›y la  sonuç lanmaktad›r.”
Umuyor ve diliyoruz ki toplumumuz son
y›llarda yaflad›¤› ahlaki ve moral sars›n-
t›lardan ve olumsuzluklardan gereken
dersi alm›fl olsun.

* Baflkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
tamerm@baskent.edu.tr
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TTMMMMOOBB MMaakkiinnee MMüühheennddiisslleerrii OOddaass››,, kküürreesseelllleeflflmmee ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn
eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaassaall,, ttoopplluummssaall vvee kküüllttüürreell yy››kk››mmllaarr››nnaa kkaarrflfl›› öönnlleemm oollaarraakk
ttüümm aallaannllaarrddaa vvee ttüümm sseekkttöörrlleerrddee uulluussaall ppoolliittiikkaa oolluuflflttuurruullmmaass››nn›› öönneerrddii..

Tüzmen: “Cari aç›k
dikkatle izlenmeli”
D›fl ticaretten sorumlu Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen,

d›fl ticaret aç›¤› geriledikçe, d›fl ticaret aç›¤›n›n cari
aç›¤› tetikleme oran›n›n da gerileyece¤ini söyledi.

‹thalat›n yap›s›na bak›ld›¤›nda, ara mal› ve yat›r›m
mallar›n›n bu art›flta büyük paya sahip oldu¤unu
kaydeden Tüzmen, flunlar› kaydetti:

“Ben bu duruma bir de flu pencereden bakmay›
öneriyorum. Cari aç›k art›fl› dikkatle izlenmesi gereken bir
geliflme olarak karfl›m›zda durmaktad›r. Ancak bu art›fl›n
bir baflka yönü de ihracat›m›zda yap›sal bir dönüflüm
gerçekleflmesidir. Dünya ticaretinde yüksek paya sahip
ileri teknoloji ihtiva eden ve sermaye yo¤un sektörlerin
ihracat›m›z içindeki paylar› h›zla artmaya devam
etmektedir. 

Geleneksel ihracat sektörlerimiz olan tar›m ve tekstil-
konfeksiyon gibi emek yo¤un sektörlerden otomotiv,
makine, kimya gibi yo¤un ara mal› kullanan sektörlere
geçifl sürecinde, döviz kurlar› gibi çeflitli makroekonomik
geliflmelerin de etkisiyle ara mal› ithalat›nda bir s›çrama
yaflanm›flt›r.”

“‹thal edilen her tüketim
mal› iflsizli¤i art›r›yor”

Türk-‹fl Genel Baflkan› Salih K›l›ç, ithal edilen her
tüketim mal›n›n, Türkiye'de iflsizli¤i ve yoksullu¤u
artt›rd›¤›n› ifade ederek, “Türk tüketicisi, Türkiye'de

üretilen mal› kullanarak iflsizli¤i ve yoksullu¤u yenmelidir”
dedi. 

K›l›ç, geçen y›l ithal edilen tüketim mallar›nda önceki
y›llara göre büyük bir art›fl yafland›¤›n› ifade etti. ‹thal
edilen her tüketim mal›n›n ülkede iflsizli¤i ve yoksullu¤u
artt›rd›¤›n› anlatan K›l›ç, Türk tüketicisinin Türkiye'de
üretilen mal› kullanmas› gerekti¤ini söyledi. 

Türkiye'de haz›r giyim sektöründe Ocak-Ekim 2004 ve
2005 dönemleri aras›nda ithalat›n yüzde 24.5, deri ve kürk
giyim eflyas›nda yüzde 48, di¤er giyim eflyalar›nda yüzde
23.5 oran›nda artt›¤›n› ve bunun da tekstil sektöründe
iflsizli¤i körükledi¤ini ifade eden K›l›ç, “A¤aç
mamullerindeki yüzde 63.8 ve mobilya ithalat›ndaki yüzde
32.4'lük art›fl, mobilya sektörümüzün daha fazla üretim
yapmas›n› ve daha fazla istihdam sa¤lamas›n›
engellemektedir. Otomotivde ise ayn› dönemde yüzde
1.8'lik art›fl görülmesine ra¤men, 2004'te 11.5 milyar
dolarl›k otomobil ve yan sanayi ürünü ithal edilmifltir.
Türkiye'nin en büyük ihracat mallar› olan otomotiv ve
tekstilde görülen ithalat patlamalar› iflyerlerini zor duruma
sokacak ve kapasite daralmas›na neden olacakt›r. Bu iki
sektörde görülen afl›r› ithalat›n iflsizli¤e neden olacak
boyuta gelmesi mutlaka engellenmelidir” dedi. 

Irak’a ‹hracat Fuar›
Gaziantep’te düzenlenecek 

Irak’›n kamu kurumlar› ve yerel ifladamlar› taraf›ndan
Irak’›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yönelik mal al›mlar›n›n
sergilenen ürünlerle sa¤lanmas›n›n ve yaklafl›k 3000

ifladam›n›n kat›l›m›n›n hedeflendi¤i “Irak’a ‹hracat Fuar›”n›n,
07-11 haziran 2006 tarihleri aras›nda Gaziantep’te yap›lmas›
kararlaflt›r›ld›. 

Yaklafl›k 2 y›ldan bu yana yap›lamayan Ba¤dat Fuar›’n›n
Gaziantep Sanayi Odas›, Gaziantep Ticaret Odas›, Forum
Fuarc›l›k ve Gelifltirme A.fi. ve Irak Ticaret Bakanl›¤› Fuarlar
‹daresi iflbirli¤i ile Gaziantep’te yap›lmas›na iliflkin giriflimler
sonuçland›. 

Hisarc›kl›o¤lu: “Biz
ekonomi siyasetçisiyiz”

Makine mühendisleri küreselleflmeye    
karfl› ulusal politika istedi

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bütün siyasi
partilere ayn› yak›nl›kta ve ayn› uzakl›kta” olduklar›n›
belirterek, “Bizim tek siyasetimiz var. Ekonomi

siyaseti” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, “Bütün siyasi partilere ayn› yak›nl›kta ve

ayn› uzakl›kta” olma çizgisinde devam ettiklerini belirterek,
"Bizim görevimiz kendi do¤rular›m›z, kendi taban›m›z ve
Anayasa'n›n bize verdi¤i yetki çerçevesinde üyelerimizin
hak ve hukukunu korumakt›r. Bizim meselemiz budur.
Bizim tek siyasetimiz var: Ekonomi siyaseti” dedi.

TMMOB Makine Mühendisleri
Odas› (MMO), küreselleflme poli-
tikalar›n›n ekonomik, siyasal, top-

lumsal ve kültürel y›k›mlar›na karfl› ön-
lem olarak tüm alanlarda ve tüm sek-
törlerde ulusal politika oluflturulmas›n›
önerdi.

MMO'nun düzenledi¤i "Sanayilefl-
me, ‹stihdam, Refah" konulu Sanayi
Kongresi'nin sonuç bildirisi yay›nland›.
Bildiride küreselleflme sürecinde Türki-
ye'nin AB'ye adayl›k koflullar›n›n belir-
lenirken ulusal politikalar›n benimsen-
mesi gerekti¤i vurguland›. Sanayinin
geliflmesini ve ekonomik büyümeyi en
genifl toplumsal tabana yayacak flekil-
de, kamu yarar›na bir yat›r›m ve üretim
planlamas›n›n gereklili¤i vurguland›.

Bildiride, uluslararas› para kuruluflla-
r›n›n güdümünde uygulanan üretimi,
yat›r›m›, sanayileflmeyi, bilimi, teknolo-
jiyi, insan› d›fllayan ekonomik ve sosyal
politikalar›n terk edilmesi istendi. Türki-
ye sanayisinin maddi ve ekonomik du-
rumunun tespitinin yap›larak, kaynakla-
r›n do¤ru kullan›lmas›n› sa¤layacak
teflviklerin verilmesi gerekti¤i kaydedil-
di. Mühendislik a lt yap›s›, ar-ge ve tek-
nolojik geliflmenin küresel rekabetteki
önemi hat›rlat›lan bildiride, mühendislik
hizmetlerinin niteli¤inin yükseltilmesi
için temel e¤itimden bafllamak üzere

bir yol haritas›n›n çizilmesi gerekti¤i sa-
vunuldu.

Bölgeleraras› dengeyi kuracak ve
gelirin adil da¤›l›m›n› sa¤layacak politi-
kalar oluflturulmas› ge-
rekti¤i ifade edilen bildi-
ride, organize ve küçük
sanayi bölgelerinin bu
önceli¤e göre gelifltirl-
mesi önerildi.

Bildiride, ucuz iflgü-
cü, çal›flma sürelerinin
çal›flanlar aleyhine gi-
derek artmas› ve sos-
yal güvenli¤in kay›t d›fl›
ekonomiyle bütünleflti-
rilerek ortadan kalkma-
s›n›n, sanayi sektörünü
istihdam sa¤layan bir
sektör olmaktan ç›kar-
d›¤› belirtildi.

‹hracata dayal› bir
modelin sanayileflmeyi
d›fla ba¤›ml› bir yap›-
laflmaya götürdü¤üne
dikkat çekildi. Az gelifl-
mifl ülkelerin ihracat
yapabilmek için ulusla-
raras› flirketlere muhtaç
oldu¤u hat›rlat›lan bildi-
ride, Türkiye'de ihraca-
t›n artmas›n›n, sat›n al-

ma gücünü, katma de¤er pay›n› ve üc-
retleri düflürdü¤ü, tasarruf gücünü
(yat›r›m yapma potansiyeli) afla¤› çek-
ti¤i vurguland›.

‹hracatta düflüfl aç›klamak ac› veriyor
•• TT‹‹MM BBaaflflkkaann›› OO¤¤uuzz SSaatt››cc››,, yyeennii yy››llaa iihhrraaccaattttaa ddüüflflüüflflllee ggiirriillddii¤¤iinnii bbeelliirrtteerreekk,, DDaavvuull ddöövvddüükk,,
aakkttaarrdd››kk,, aannllaatttt››kk,, iihhrraaccaatt rraakkaammllaarr››nnddaakkii ddüüflflüüflfllleerrii aaçç››kkllaammaakk bbaannaa aacc›› vveerriiyyoorr”” ddeeddii..

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi
(T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c›,
ihracat›n yeni y›la düflüflle

bafllad›¤›n› belirterek, “Davul
dövdük, aktard›k, anlatt›k, ihracat
rakamlar›ndaki düflüflleri aç›kla-
mak bana ac› veriyor” dedi. 

T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›,
ocak ay› ihracat rakamlar›n›
Samsun'da düzenledi¤i bas›n
toplant›s›yla aç›klad›. Sat›c›, uy-
gulanan para ve kur politikas›-
n›n Türkiye'nin elindeki di¤er aç-
mazlarla birleflerek önemli bir
s›k›nt›ya yol açt›¤›n› belirterek
bu s›k›nt›n›n bedelini de sadece
üretici ve ihracatç›n›n ödedi¤ini

savundu.

MERKEZ BANKASI
ÖZERK OLMALI

Merkez Bankas›'n›n bir devlet
kuruluflu olmas›na ra¤men özel
sektöre ve özel sektörün kanaat
liderlerine karfl› aç›klama yapt›-
¤›n› söyleyen Sat›c›, "Bu Mer-
kez Bankas›'n›n sayg›nl›¤›na
yak›flm›yor. Bizce 'en iyi kur po-
litikas› budur' diye yap›lacak tar-
t›flma bofl bir tart›flmad›r" dedi.

‹fi‹N KOLAYINA 
KAÇMAK

“Acaba Türkiye ‹hracatç›lar

Meclisi kimi temsil ediyor? 73.4
milyar dolar ihracat yapan Türki-
ye'nin 40 binden fazla ihracatç›
firmas›n›" diyen Sat›c›, üretici-
nin, ihracatç›n›n ç›karlar›n› sa-
vunman›n Türkiye'nin ç›karlar›n›
savunmak anlam›na geldi¤ini
ifade etti. 

Sat›c›, istihdamda büyük s›-
k›nt› yafland›¤›, cari aç›ktan ve
d›fl ticaret aç›¤›ndan flikayet
edilen bir dönemde bu sektörle-
rin maliyet ve kur seviyesi nede-
niyle üretimden so¤umas› ve
yerlerini ithalata terk etmelerinin
iyi haber olmad›¤›n› kaydetti.

Sat›c›, ithalat› düflük kurlarla

besleyip enflasyonu bu yolla dü-
flürmeye çal›flmay› ise iflin kola-
y›na kaçmak olarak de¤erlendir-
di. Sat›c›, Ocak ay›nda ihracat
rakamlar› de¤erlendirirken, 

"Davul dövdük, aktard›k, an-
latt›k, ihracat rakamlar›ndaki
düflüflleri aç›klamak bana ac›
veriyor" dedi. 

Sat›c›, Türkiye'de ihracat›n,
Kurban Bayram› tatilinin de et-
kisi ile ocak ay›nda bir önceki
y›l›n ocak ay›na göre yüzde
1.1'lik kay›pla 4 milyar 944 mil-
yon dolar olarak gerçekleflti¤ini
ifade etti. 

EEnneerrjjiiddee 1100 yy››llll››kk eeyylleemm
ppllaann›› hhaazz››rrllaann››yyoorr 

Enerji s›k›nt›s› konusunda ‘yol haritas›’ haz›rl›klar›na
bafllayan bakanl›k, k›sa, orta ve uzun vadeli çözümler
üzerinde duruyor. ‹lk etapta tasarrufa gidilecek, kaçak ön-
lenecek. Daha sonra yerli kaynaklar devreye al›nacak.

Ukrayna ile Rusya aras›nda yaflanan do¤algaz krizi,
enerjide d›fla ba¤›ml› ülkeleri yeni bir durum de¤erlendir-
mesine itti. Bir süre enerji darbo¤az›yla karfl› karfl›ya kalan
Avrupa Birli¤i, kaynak çeflitlili¤ine gidece¤ini aç›klad›.  

Elektrik ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda orta vadede ise
yerli kaynaklar›n devreye sokulmas› öne ç›k›yor. Öncelikle
kömür ve su potansiyelinin iyi de¤erlendirilmesi önerilir-
ken, rüzgar, günefl, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklar›na yönelinmesi tavsiye ediliyor. Dik nehirli
bölgelerde bent barajlar›n infla edilmesi, s›cak bölgelerde
günefl enerjisi panelleri kurulmas› gibi bölgesel çözümler
tavsiye ediliyor. 

Enerji sorununun tart›fl›ld›¤› ortamda Enerji Bakanl›¤›, 3
nükleer santral›n (dört bin 500 megavat kurulu güç) yap›-
laca¤›n› duyurdu. Hedef, Türkiye'nin enerji ihtiyac›n› kar-
fl›lamada kaynak çeflitlili¤ine gitmek ve d›fla ba¤›ml›l›¤›
azaltmak. Bakanl›¤a göre arz-talep projeksiyonunda Tür-
kiye 2012 y›l›ndan itibaren nükleer enerjiyi kullanmaya
bafllayacak.
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Enerji krizleri için gerekli önlemleri
almad›klar› gerekçesiyle selefleri-
ni elefltiren Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakan› Hilmi Güler, "Biz bu krizi
gerçekten iyi yönettik belki kamuoyuna
iyi anlatamad›k ama olmayan enerji en
pahal› enerjidir" diye konufltu.

Güler, ‹ran'›n vanalar› k›smas›yla
yaflanan do¤algaz krizini de¤erlendi-
ren, "Son olay da gösterdi ki enerji son
derece önemli, olmay›nca hayat duru-
yor.  Bundan ders almal›y›z. Burada
enerji ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak, alternatif
enerji kaynaklar› oluflturmak
son derece önemli. Bu-
nun için biz alternatifler
üzerinde önemle du-
ruyoruz" dedi.

Güler, "Enerji yo-
¤unlu¤u"nu sa¤laya-
rak 3 milyar dolarl›k
tasarruf sa¤lanabile-
ce¤ini, bu yöndeki e¤itimlerle demir çe-
likte yüzde 38'e varan, cam sektöründe
de yüzde 25'e varan verim elde ettikle-
rini söyleyerek Elektrik ‹flleri Etüd ‹da-
resi'nin yürüttü¤ü çal›flmaya teflükkür
etti. Enerji Verimlili¤i Yasa Tasla¤› ha-
z›rlad›klar›n› bildiren Güler, "Bu yasala-
fl›rsa böylece d›fla karfl› ba¤›ml›l›¤›m›z
azal›r, tarasurruf etme imkan› olur.
Enerji olmad›¤› zaman hayat duruyor

ama nedense buna gerekli ilgi gösteril-
miyor. Rüzgar haritalar›n› ç›kartt›k
5.800 megavatl›k potansiyel tespit ettik,

bir yerde havadan para ka-
zanmak gibi bir fley"

fleklinde konufltu.
Tuz Gölü'nün alt›na
da do¤algaz de-
posu yap›lmas›
için 2001'de ihale
gerçeklefltirildi¤i-
ni ancak konsor-

siyumla ç›kan an-
laflmazl›k nedeniy-

le 2004'e ka-
dar çal›fl-
m a l a r › n
durdurul-
d u ¤ u n u
kaydeden
B a k a n
Güler, bu-

ran›n mühendislik ihalesinin yap›ld›¤›n›,
Dünya Bankas› kredisinin ç›kt›¤›n› söy-
ledi. Güler sözlerini flöyle sürdürdü:

"Dünyaya bakt›¤›m›z zaman herkes
tedbirini alm›fl, ama bizim arkadafllar›-
m›z demek ki biraz da baflka fleylerle
ilgilenmifller. ABD toplam do¤algaz›n›n
yüzde 25'ini depoluyor. Ukrayna yüzde
49, Almanya yüzde 19'unu depolayabi-
liyor. Bizde ise s›f›r. Bunu da yapmak

bize nasip oluyor. Biz hem fiyatlar› dü-
flürüyoruz, hem 'al ya da öde'deki mik-
tar› düflürüyoruz. 

Fiyatlar›m›z da dünyadaki en uygun
fiyatlardan, en uygun fiyat kullanan ül-
kelerden bir tanesiyiz. Biz al ya da
öde'deki 40 milyar metreküplük mik-
tardaki düflüflü sa¤lamasayd›k kömü-
rü ve suyu kullanamazd›k. Barajlar bo-
fla akard›. 

Hem depo yapmam›fl›z hem anlafl-
malara gerekli maddeleri koymam›fl›z.
Adam vermedi¤i zaman biz onlar›n
peflinde dolafl›yoruz, sadece ufak bir
para cezas› kesiyoruz. Biz para ceza-
s›n›n peflinde de¤iliz, alamad›¤›m›z
gazd›r derdimiz. Biz bu krizi gerçekten
iyi yönettik belki kamuoyuna iyi anlata-
mad›k, ama olmayan enerji en pahal›
enerjidir. 

Gelmeyen gazdan dolay› 20 milyon
metreküplük elektrik santralleri dura-
cakt›. Biz çok flükür kömüre barajlara
daha önceden a¤›rl›k vererek bunu
yaflamad›k. 

Elektrik s›k›nt›s› çekmedik. Elektri-
¤in yüzde 44'ünü do¤al gazdan üreti-
yorduk bunu biz yüzde 39'a düflürdük.
Enerji tasarrufunu olmayan enerjiyle
yapmaya çal›flm›yoruz. Hayat› karan-
l›kta b›rakarak, iki lambadan birini sön-
dür diyerek yapm›yoruz.”

•• EEnneerrjjii BBaakkaann›› HHiillmmii GGüülleerr,, eenneerrjjii kkrriizzlleerriinnee kkaarrflfl››nn ttüümm ddüünnyyaaddaa
ggeerreekkllii öönnlleemmlleerriinn aall››nndd››¤¤››nn›› bbeelliirrttiirrkkeenn,, TTüürrkkiiyyee''nniinn ddoo¤¤aallggaazzddaa
eenn uuyygguunn ffiiyyaatt›› kkuullllaannaann üüllkkeelleerrddeenn bbiirriissii oolldduu¤¤uunnuu iilleerrii ssüürrddüü.. 

A
nadolu’da ‘bafl›m›za icat ç›karma’
laf› vard›r. Birisi, herkesin düflün-
dü¤ünün d›fl›nda bir fley düflünür

ve farkl› bir öneri getirirse, ço¤unluk bu
kifliye hemen ‘bafl›m›za icat ç›karma’
der. E¤er ayk›r› düflünen kifli böyle dü-
flünmeyi sürdürürse ad› ‘köyün delisi’
bile ç›k›verir. Ancak köyün delisini cid-
diye almayan ço¤unluk, bafl edemeyece-
¤i bir sorun ile karfl›laflt›¤›nda, hemen
köyün delisinde çare aramaktan da geri
durmaz. ‘Bu ifli bilse bilse, o bilir’ derler.

Bilim adamlar› ve mühendisler ilk
uzay araçlar›n›n tasar›mlar› üzerine ça-
l›fl›rken bir çok problem ile karfl›laflt›lar.
En önemli problemlerden biri de, çok
yüksek h›zla atmosfere girmesi gereken
uzay arac›n›n, atmosfer gazlar› ile sür-
tünmesi sonucunda oluflacak ›s› nede-
niyle yanmas› olas›l›¤› idi. Uçufl dinami-
¤i üzerine yap›lan çal›flmalar, sürtünme
hesaplar› çok yüksek s›cakl›k oluflumla-
r›n›n kaç›n›lmaz olaca¤›n› göstermekte
idi. ‹lk akla gelen bu s›cakl›¤a dayana-
cak malzemeler üzerine çal›flmak oldu.
Yüksek s›cakl›klara dayanabilecek mal-
zemeler gelifltirilebilir ve uygun yal›t›m
da yap›labilirse sürtünme sonucu olufla-
cak ›s›n›n uzay arac›n›n içinde yer ala-
cak canl›lar› ve di¤er hassas ekipman›
etkilemeyece¤i öngörüldü. Malzeme
aray›fl›na giriflildi. Ancak böyle yüksek
s›cakl›klara dayanabilecek malzeme
bulmak ya da gelifltirmek hiç de kolay
de¤ildi. Çabalar ve denemeler uygun
sonuçlar› vermiyordu...

‹flte tam da bu s›rada, birileri ç›k›p pa-
radigmay› de¤ifltirecek öneride bulun-
dular. Malzeme aramak yerine, proble-

min gerçek nedeni
olan sürtünme üze-
rine çal›flmak daha
do¤ru olmaz m›y-
d›? Bu ço¤unlu¤un
düflündü¤üne ayk›-
r› düflüncenin so-
nucunda, sürtün-
menin azalt›lmas›
üzerine kafa yorul-
maya baflland› ve
ticari ad› tef lon
olan malzeme ge-

lifltirildi. Teflon ile kaplanan yüzeylerde
yap›flma ve sürtünme çok azal›yordu.
Dolay›s›yla yüzeyin afl›r› ›s›nmas›n›n da
önüne geçiliyordu.

Teflon bugün endüstrinin birçok ala-
n›nda yayg›n olarak ve baflar› ile kulla-
n›lan, buluflçusuna da önemli paralar
kazand›rm›fl olan bir malzemedir.

‹flletmelerin karakteri de toplumlar›n
karakterine benzer. Özellikle çal›flan sa-
y›s›n›n belirli say›larda oldu¤u bir ifllet-
mede, genel düflüncelere ayk›r› görüfller
tafl›yanlar olacakt›r ve hatta olmal›d›r.
Oysa, genellikle, bir iflletmede ifllemek-
te olan proseslerin hiç de¤iflmeden, ayn›
çizgi üzerinde gitmesi,  varyasyonun s›-
f›r olmas› herkesin hofluna gider. Çünkü
her fley yaz›ld›¤› ve konufluldu¤u gibi
yürümektedir. Herkes her gün, her saat
ayn› hareketleri yinelemektedir. Her ko-
nuda tüm çal›flanlar ezberlemifl gibi ay-
n› düflünceleri ifade etmekte, çatlak ses
ç›kmamaktad›r. Kimse bu ahengin bo-
zulmas›n› istemez. Bir tarihte tasarlan-
m›fl formlar hiç de¤iflikli¤e u¤ramadan
kullan›lmakta, tezgahlar ayarland›¤› gi-
bi, ölçüm cihazlar› kalibre edildi¤i gibi
durmakta, çal›flanlar kendilerine ö¤re-
tilmifl olan ifli hep ayn› biçimde yapmak-
tad›r. D›flardan bakanlar da ço¤u kez bu
tür iflletmelere imrenirler. 

Oysa her fley bu kadar mükemmel ve
düzgün görünüyorsa, asl›nda bir terslik
var demektir. Ç›kan tüm parçalar birbi-
rinin ayn› ve hatas›z ise, makinalar›n
hepsi hiçbir ar›za vermeden saat gibi ça-
l›fl›yorsa, çal›flanlar görünürde hiçbir
problemleri yokmuflças›na rahat ise, ya-
ni hiçbir varyasyon görünmüyorsa, as›l

o zaman durumdan flüphelenmek gere-
kir. Çünkü böylesi varyasyonun s›f›r ol-
du¤u durumlar, yap›lan bir çok hatan›n
has›r alt›na itildi¤inin, yani görünenin
yaln›zca buz da¤›n›n su üzerindeki k›s-
m› oldu¤unun bir göstergesidir. Çal›flan-
lar sorunlar›n› ya içlerine atmakta, ya
da küçük kümeleflmeler olmaktad›r,
maliyetlerin art›yor olmas›n›n nedeni
stoklar›n fliflkinli¤idir, ölçüm cihazlar›-
n›n kalibrasyonlar› bozulmufl, çözünür-
lükleri zay›flam›flt›r ve birbirine yak›n
de¤erlerin hepsine tek bir de¤er atan-
maktad›r. Hal›n›n alt›na süpürülen ve
zaman› gelince pandoran›n kutusundan
saç›lanlar gibi birden ortaya ç›kan
olumsuzluklar ço¤ald›kça umutlar da
azal›r. Ve bir gün herkesin imrendi¤i,
g›pta ile bakt›¤› iflletme, kimse nas›l ol-
du¤unu anlamadan çöker.

O halde bir toplulukta ya da iflletme-
de, herkesin her konuda ayn› fleyleri dü-
flünmesini beklemek, o topluluk ya da
iflletmeye karfl› yap›lan bir haks›zl›k ola-
rak düflünülmelidir. 

Bir iflletmede yarat›c› düflüncelerin or-
taya ç›kmas›n› sa¤lamak için, ayk›r› dü-
flüncelerin dile gelmesini sa¤layacak
unsurlar olmal›d›r. Kuflkusuz farkl› dü-
flünceler hiçbir zaman kargaflaya yol
açacak ölçüde olmamal›d›r. Yöneticile-
rin esas fonksiyonlar›ndan bir bunu sa¤-
lamak olmal›d›r.

Yaz›m›z›n bafl›nda ad› geçen teflon
malzemenin ticari sahibi olan DuPont
firmas›, bafllang›çta kara barut üretmek
için ortaya ç›km›fl bir firma iken, bugün
on binlerce çeflit ürünün sahibi bir dün-
ya devidir. DuPont firmas›nda iki büyük
yasa¤›n oldu¤u söylenir:

Birincisi, bu firmada en küçük bir ifl
güvenli¤i kural›n› ihlal etmenin cezas›
iflten ç›kar›lmakt›r. ‹kinci yasak ise, her-
hangi bir konuda en basit fikri olan›n
bile bu fikrini di¤er çal›flanlar ile paylafl-
mamas›d›r.

A¤›rl›kl› olarak kimyasal, yan›c› ve
patlay›c› malzemeler ile u¤raflan bir fir-
ma oldu¤u için birinci yasa¤›n nedeni
kolayca anlafl›labilir.  ‹kinci yasak
üzerinde ise derin derin düflünülmesi
gerekiyor…

AAttiillaa ÇÇ››nnaarr
MMaakkiinnaa MMüühheennddiissii 
EEttiikk TTaassaarr››mm DDaann››flflmmaannll››kk EE¤¤iittiimm LLttdd.. fifittii..
aacciinnaarr@@eettiikk..ccoomm..ttrr

‹cat ç›karmak

Herkesin ortak
problemi bu! Pa-
zarlayamamak.. 

Çünkü iflin kurgusunda
bir hata var..
Çok iyi bir ifl planlad›-
n›z. Tasarlad›n›z, üretti-
niz, paketlediniz ve
sonra; Pazarlayamad›-
n›z.
Müstahak! Çünkü ifl ifl-
ten geçtikten sonra bu-
nu düflündün, beklide
ald›¤›n yanl›fl e¤itim ne-
deni ile ifli yaln›zca Pa-
zarlama Departman› di-

yece¤in bölüme (ya da ad›na ne diyorsan) b›rakt›n.
Sonrada feryad›n ayyuka ç›kt›. Satam›yorum.

Evet flirketlerde her birimin farkl› ifli vard›r. Ama fir-
man›n en ortak ve nihai amac› satabilmektir. Bu da
toplu pazarlamadan geçer.

Toplu pazarlama, pazarlama anlay›fl›n›n kuruluflun
her fonksiyon ve biriminin ortak kabul etmesi gereken
yönetim anlay›fl›d›r.

Yani yaln›zca bir departman›n yapaca¤› bir iflten
öte, toplu olarak müflteriye yönelik yap›lanmad›r. 

Bal›kç›l›¤› sevdi¤im için hemen söyleyeyim, “Olta-
n›n ucundaki yem bal›¤›n ilgisini çekecek, bal›kç›n›n
de¤il” 

Yani yapt›¤›n›z ifller müflteri için iyi olacak sizin için
iyi olmas› çok bir fley ifade etmez.

Sonuç olarak pazarlama firma içindeki her birimin
ortak faaliyeti oldu¤udur. Bu faaliyet tamamen müflte-
riye göre yap›lanmak anlam›na da gelebilir. Çayc›n›-
z›n çay yapma yönteminden tutunda ürününüzü pa-
ketlemeye kadar her fleyde odaklanman›z gereken
tek fley müflterinizin o faaliyetten ne bekledi¤idir. 

Sa¤lamas›n› da yapal›m. Müflterisi oldu¤unuz ve
g›pta etti¤iniz tüm firmalar sizin g›pta etmeniz için ya-
p›land›r›lm›flt›r. Yani size odaklanm›fllard›r. 

her fleyi ben bilirim laf›n› b›rak›p müflterinin bildikleri
ve istediklerini dinlerim demeye bafllarsan›z, Pazar-
laman›n temel amac›n› kavram›fl say›l›rs›n›z.

Benim bu söylediklerime itiraz edenleriniz ve
Bende ki bu sat›fl yetene¤i ile ben herkese satar›m.

Laf cambaz›y›m diyenlere son sözüm

“Baz› horozlar güneflin do¤mas›n› kendi ötmelerine
ba¤larlar”

TEBESSÜMLER‹MLE..

PAZARLAMA= ?

Savafl
DO⁄RU 

Enerji Bakan› Hilmi Güler, “Krizi iyi yönettik”
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Müflteri memnuniyetinin 
“iki” olmazsa olmaz›…

B
ir fley sat›n almaya karar
verirsiniz, diyelim ki evini-
ze bir fley yapt›racaks›n›z,

herhangi bir fley - pimapen, per-
de -  ma¤azaya girersiniz, sat›fl
eleman› harikad›r, iflini iyi biliyor-
dur, naziktir, siparifli verirsiniz,
beklemeye bafllars›n›z. Önce söz
verdikleri gün ve saatte gelmez-
ler, sonra haber vermeden gelir-
ler, evde bulamay›nca size k›zar-
lar, sanki tüm bir hafta evde otu-
rup onlar› beklemeye mecbur-
muflsunuz gibi. Çünkü sizin bir
hayat›n›z yoktur, ifliniz gücünüz
yoktur. Diyelim ki bu safhay› at-
latt›n›z, bu kez de ölçü yanl›fl
al›nm›flt›r, evinizle ilgili belirtti¤i-
niz özel durumlar zaten es geçil-
mifltir, giderler, baflka gün tekrar
gelirler, bakars›n›z olmayacak, siz
onlara önerilerde bulunmaya bafl-
lars›n›z. fiuradan iki cm kesersek
hizalanacak, asl›nda flu ikisini
yanyana getirirsek daha iyi ölçe-
biliriz vs.vs. Sat›fl eleman› iflini iyi
biliyordu da bu montaj elemanla-
r›na n’oldu böyle? Ayn› firmadan
de¤iller mi yoksa? Senaryo tan›-
d›k geldi mi? Abart›yor muyum
sizce? 

Abartm›yorum de¤il mi? Hatta
tam aksine sat›fl eleman›n›n hari-
ka olmas› bir abart› diyenleriniz
bile olabilir. Do¤ru. Sat›n alaca¤›-
m›z ürün hakk›nda herfleyi zaten
bilmemiz gerekiyormufl da onlar
sadece bize ürünleri gösterip fi-
yat›n› söylemekle görevli imifller
gibi bir durum olmuyor mu ço¤u
zaman. Neyse bu baflka bir ma-

kalenin konusu (isterseniz “‹m-
dat! Sat›fl Elemanlar›m Sat›fl Ya-
pam›yor!” makalesini okuyabilir-
siniz: www.ozgurkasifler.com). 

Bu makalenin konusu ise müfl-
teri memnuniyeti. Önce tan›m›-
m›z› yapal›m. Firman›z›n süreçle-
ri aç›s›ndan müflteri memnuniyeti
(MM) nerede bafllar? Müflteri ile
ilk temas etti¤imiz anda m›? Öyle
görünse de gerçekte MM, müflte-
ri sat›nalma anlaflmas›n› yapt›¤›
anda bafllar. Çünkü ürününüzü ya
da hizmetinizi teslim al›p kullan-
maya bafllad›¤› ana dek memnun
olup olmad›¤›n› bilmiyordur. Sa-
dece memnun olaca¤› güvenini
vermifl oldu¤unuz için sizden sa-
t›n almaktad›r, do¤ru mu? Evet ifl
gelifltirmeye odaklanm›fl bir iflsa-
hibi olarak sizin için MM süreci,
sat›fl yap›ld›ktan sonra bafllar. Bi-
zim E-Myth’teki s›n›fland›rma-
m›zla MM, ürün tasar›m›-üretim-
teslimat-müflteri hizmetleri bö-
lümlerinden oluflur. Ve müflteri-
nin memnun olmas› için tüm bu
alanlardaki taahhütlerimizi sat›fl
an›nda  söz verdi¤imiz gibi yerine
getirmeliyiz.

Evet, sözlerimizi tutmak! ‹flte
MM’nin ilk olmazsa olmaz›. Ne

istiyoruz? Müflterinin memnun
olup bir daha gelmesini ve/veya
baflka müflteriler getirmesini isti-
yoruz. Yapt›¤›n›z al›flveriflleri bir
düflünün: Bir uçta sat›fl eleman›-
n›n pek yeterli olmad›¤›, ama
ürün ya da hizmetin sizi çok
memnun b›rakt›¤› bir deneyim
var… Di¤er uçta tam tersi, sat›fl
eleman›n›n çok ilgili, ancak ürün
ya da hizmetin kötü oldu¤u, sizi
hayalk›r›kl›¤›na u¤ratt›¤› bir dene-
yim… Hangisi o iflletmeye bir da-
ha gitmenize yol açt›. Birincisi
de¤il mi? Elbette her ikisinin de
sizi tatmin etti¤i bir baflka iflletme
bulana dek. (Sat›fl eleman›n›n ne
yapt›¤›n›n önemli olmad›¤› mesa-
j› ç›kmas›n lütfen. Yine, baflka
makalenin konusu.)

Sad›k müflteriler istiyorsak sö-
zümüzü herzaman tutmal›y›z. Ba-
zen insani hatalar yapabiliriz.
Ama herzaman yapamay›z.
Amerika’ya bir gidiflimde KLM
havayollar›yla son derece kötü
bir organizasyonsuzluk örne¤i
yaflad›m ve 13 saatlik yolculuk
33 saatte tamamland›. Ancak
KLM’nin fiyat› ve uçufl tecrübesi
oldukça iyidir. Kötü tecrübeye
ra¤men daha sonra tekrar KLM
ile uçtum. Ayn› hatay› belki bir

sefer daha tolere edebilirim.
Ama 3.sefer de¤il. Amerika uçu-
flu uzu bir yol ve onlar hatay› al›fl-
kanl›k haline getirirse, fiyat ve
uçak ne kadar iyi olursa olsun
baflka havayolunu tercih etmem
kesin olur.

Peki müflterinin hem sad›k ol-
mas›n› hem de bizi ç›lg›nca etra-
f›na tavsiye etmesi nas›l olurdu?
Bu herhalde süper olurdu, ama
rüyam›zda görürüz demeyin. fiu
ana dek kendi yaflad›¤›n›z en iyi
sat›nalma tecrübesini bir düflü-
nün. Gerçekten size söz verilen
herfleyi ve daha fazlas›n› dene-
yimlemek nas›l bir fleydi? Her f›r-
sat›n›z oldu¤unda müflterilerinize
bu tarz bir deneyimi yaflatmak is-
temez miydiniz? 

Bence müflteri memnuniyeti-
nin zirvesi, müflterinin meselesini
sahiplenmektir. Onun ad›na dü-
flünmektir, sizden ald›¤› ürün ve-
ya hizmeti hayat›na en iyi flekilde
adapte edebilmesi için sorumlulu-
¤u üstlenmektir. Asl›nda müflteri-
leriniz sizden bunu beklemekte-
ler, çünkü sizin uzman oldu¤unu-
zu düflünerek size gelmifl durum-
dalar. Siz de bir sat›nalma yapar-
ken ayn› psikolojide de¤il misi-
niz? Üstüne çay dökülen laptopu-
nuzu kendini “hastane” diye ta-
n›mlayan bir yere götürdü¤ünüz-
de, sadece ana kart›n› de¤ifltirip
sizi göndermeleri, ofise gelince
CD oynat›c›n›n da hasar gördü-
¤ünü anlay›p tekrar ayn› yere ta-
fl›nman›z sinir bozucu de¤il mi?
Bu onlar›n ifli, neden her taraf›n›
kontrol etmiyorlar, demez misi-

niz? ‹flte flimdi dönüp kendi ifllet-
menize bak›n. Acaba sizin müflte-
rileriniz sizin ruhunuzun bile duy-
mad›¤› ne gibi fleylerden flikayet-
çiler? Üstelik ço¤u bunu size söy-
lemeyecekler. Sadece bir daha
gelmeyecekler o kadar.

Memnun kald›¤›m›z yere geri
döneriz. En çok da neden biliyor
musunuz? Bu meflgul dünyada
müflteriler sad›k olmak isterler,
hatta buna bay›l›rlar. Çünkü bu
hayat› kolaylaflt›r›r. ‹yi bir difl he-
kimi olsun ister, iyi bir tedarikçisi
olsun ister, iyi bir bilgisayarc›s› ol-
sun ister, bir daha baflkas›n› ara-
mak zorunda kal›p yorulmas›n is-
ter. ‹nsanlar bir ürün/hizmet de-
¤il, asl›nda bir iliflki sat›n almak
ister. Kazan-kazan cinsinden bir
iliflki. Bu da “de¤er” sat›n almak
demektir. ‹flte MM’nin ikinci ol-
mazsa olmaz›. Rakiplere en ko-
lay üstünlük sa¤layabilece¤iniz
alan. Nas›l m› yapacaks›n›z? Ta-
bii sistemlerle. Müflterilerinizin en
ç›lg›n beklentileri bile üç afla¤›
befl yukar› benzerdir. Rutin fleyle-
re ise kolayca sistem getirilebilir.
(Örnek bir sisteme göz atmak is-
terseniz www.ozgurkasifler.com’a
gidiniz.) 

Sorular›n›z/yorumlar›n›z için
her zaman oldu¤u gibi e-posta
adresim: subegum@ozgurkasif-
ler.com Benimle yaz›flmalar›n›z-
da, ifl sahibi mi yoksa profesyo-
nel yönetici mi oldu¤unuzu bildi-
rirseniz sizi daha iyi yönlendirebi-
lirim.

Subegüm Bulut
www.ozgurkasifler.com

Subegüm BULUT

‹mdat! Müflteriler
galiba memnun

de¤iller!..

TÜZMEN ihracat›n 2006 projeksiyonlar›n› aç›klad›
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, iç

piyasay› rahatlatacak ve rekabet
gücünü yükseltecek tedbirler uy-

gulamaya konuldukça, ara mal› ithalat›
üzerindeki bask›n›n azalaca¤› yönünde
oldu¤unu söyledi.

Tüzmen, kurumlar vergisi konusun-
daki düzenlemelerin  bu tedbirlerden
yaln›zca biri oldu¤unu, enerji deste¤i ve
SSK prim deste¤i gibi konularda çal›fl-
malar›n devam etti¤ini söyledi.   

Hedefe ulaflmak için çok çal›flt›klar›-
n›, birçok zorlu¤a gö¤üs gerdiklerini,
do¤al olarak, hala çözüm bekleyen so-
runlar›n bulundu¤unu belirten Tüzmen,
“ ‹hracat politikam›z çerçevesinde yürü-
tülen tüm çal›flmalar›m›z›n koordinas-
yon zemini ise ihracat stratejik plan›’d›r.
2004-2006 y›llar›n› kapsayan plan bün-

yesinde halen, 5 stratejik amaç için
oluflturulan toplam 20 çal›flma grubu
bünyesinde 600’ü aflk›n kamu/özel
sektör temsilcisinin kat›l›m›yla ihracat›-
m›z›n yap›sal sorunlar›na uzun vadeli
çözümler üretmek üzere sistemli çal›fl-
malar yürütülmektedir” diye konufltu.
Tüzmen’in de¤erlendirmeleri flöyle: 

“Mevcut global dengeler aç›s›ndan
bölge stratejilerimiz kapsam›ndaki ülke-
lerle yak›n ekonomik ve siyasi iflbirli¤i
içinde olmak ülkemiz için stratejik bir
zorunluluktur. Biz bunun temellerini ih-
racat art›fl›na yönelik çal›flmalar›m›z ile
at›yoruz. Her düzeyden karfl›l›kl› resmi
ve özel heyet ziyaretleri, tan›t›m prog-
ramlar› ve yurtd›fl›nda ticaret merkezleri
oluflturma gibi sizlerin de ilginizi esirge-
medi¤iniz projelerimizle yeni pazarlara
aç›lman›n yan›s›ra, bu pazarlarda kal›c›
olabilmek,  kendi markalar›m›z ve  ülke
ismimizle var olabilmeye yönelik vizyo-
numuzu hayata geçiriyoruz. ‹hraç ürün-
lerimizin imaj›n› güçlendirmek ve katma
de¤erini art›rmak üzere yürütülen tan›-
t›m ve pazarlama etkinliklerimiz 2005
y›l›nda artarak devam etmifltir. Elbette
bu tan›t›m faaliyetlerimiz biraz önce
bahsetti¤im bölge stratejilerimiz parale-
linde flekillendirilmektedir. ‹hraç ürünle-
rimize yönelik çok yönlü bir imaj çal›fl-
mas› olan TURQUALITY projesine yö-
nelik Rusya, Hollanda, Fransa, ‹talya
pazarlar›nda  defile, reklam, bas›n top-
lant›lar› gibi çeflitli tan›t›m faaliyetleri yü-
rütülmüfl, TURQUALITY logo kullan›-
m›na bafllanm›fl ve  TURQUALITY
“stratejik plan›” oluflturulmufltur. 

2004 y›l›nda ülke olarak milli düzey-
de 158 fuara ifltirak edilirken, 2005 y›-
l›nda 212 fuara milli düzeyde ifltirak
edilmifltir. Bunun yan›nda, 24 Nisan- 31
May›s 2005 tarihleri aras›nda ‹pekyolu
Türk ihraç ürünleri fuar treni projesi
dünya fuar literatüründe bir ilk olarak
baflar›yla tamamlanm›flt›r.  D›fl ticareti-
mizin di¤er önemli aya¤› olan ithalat
politikam›z, iç piyasa dinamikleri ve
uluslararas› taahhütlerimiz çerçevesin-
de belirlenecek ve uygulanacakt›r.
2006 y›l›nda bafllat›lacak olan baz› yeni
çal›flmalar›m›zdan ana hatlar›yla bah-
setmek istiyorum. Ülkemiz ve ihraç
ürünlerimizi tan›t›c› bir d›fl ticaret filmi
haz›rlanacakt›r.  Ayr›ca yurtd›fl›nda
Türk ticaret merkezleri aç›lmas›na ilifl-
kin mevzuat 2006 y›l›nda yürürlü¤e ko-
nulacakt›r.

Daha önce de bahsetti¤im gibi devlet
yard›mlar› ve Eximbank’a ayr›lan kay-
naklar art›r›larak, Eximbank’›n orta ve
uzun vadeli finansmana yönelmesi
sa¤lanacakt›r. Önümüzdeki dönemde
her 100 YTL’lik kayna¤›n›n 80 YTL’si
kredi olarak veren Eximbank’›n orta ve
uzun dönemli finansmana a¤›rl›k ver-
mesi planlanmaktad›r. 

Ekonomik programa ve yürütülen
makroekonomik tahmin modellerine
göre 2006 y›l›na iliflkin ihracat tahmini
79 milyar dolar olmakla birlikte, az önce
bahsetti¤im tüm faaliyet ve projelerimi-
zin de katk›s›yla bu rakam› rahatl›kla
aflaca¤›m›z› ve ihracat›m›zda art›k 80
milyar dolar üzerinde rakamlar› telaffuz
edece¤imizi öngörüyoruz.”

• Devlet Bakan›
Kürflad Tüzmen
geçen y›l ihra-
cata yönelik
olarak 
gerçekleflen
projeleri ve
2006 y›l› için
öngörülen ça-
l›flmalar› anlatt›.

AAllmmaann KKOOBB‹‹’’lleerriinniinn rroottaass›› TTüürrkkiiyyee oolldduu 
Türk - Alman Ticaret Odas› Baflkan› Selim De-

miren iki buçuk y›l içinde Türkiye'de faaliyet
gösteren Alman flirketlerinin say›s›n›n yakla-

fl›k yüzde 40 oran›nda bir art›fl göstererek bin
400'e ulaflt›¤›n› söyledi. Büyük Alman firmalar›n›n
zaten Türkiye'de yerleflik oldu¤una dikkat çeken
Demiren, Türkiye'de son iki üç y›ld›r faaliyete ge-
çen Alman firmalar›n›n küçük ve orta boy ölçekli ifl-
letmeler oldu¤unu söyledi. 

Demiren'e göre, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne
aday ülke statüsünün kabulü ve üyelik müzakere-
lerinin bafllamas›na götüren süreç, Alman kobileri-
nin Türkiye'ye olan ilgisini artt›rd›. Demiren, "Yeni
üye ülkelere bakt›¤›m›zda, en büyük sermaye giri-

flinin aday olunan günden, tam üye oldunan güne
kadar geçen sürede gerçekleflti¤ini görüyoruz" diye
konufltu. Türk - Alman Ticaret Odas› Baflkan›, Al-
man firmalar› aç›s›ndan Avrupa Birli¤i'ne üye olan
Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinin hala öncelik tafl›-
maya devam etti¤inin alt›n› çizmeyi ihmal de etme-
di. Demiren'in dikkat çekti¤i bir baflka nokta ise hü-
kümetin AB vizyonuyla ilgili olarak son zamanlarda
oluflan kayg›lar oldu. Hükümetin 3 Ekim'e kadar
enerjik bir performans sergiledi¤ini, ancak bu tarih-
ten sonra "uykuya yatt›¤› izlenimi yaratt›¤›n›" söy-
leyen Demiren, hükümetin Avrupa Birli¤i yönünde
bugüne kadar gösterdi¤i çabay› sürdürmesi gerek-
ti¤ini ifade etti.
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2006 YATIRIM ve ‹fiB‹RL‹⁄‹ y›l› olacak

Ostim’de 100 de¤iflik ifl kolun-
da faaliyet gösteren yaklafl›k
5 bin firma aras›nda dinamik

bir iflbirli¤i meydana getirmek, Os-
tim’de üretilen mal ve hizmetleri iç
ve d›fl pazarlara satarak firmalar›n ifl
hacmini art›rmak amac› ile kurulan
Ostim Yat›r›m A.fi.’nin 2005 y›l› fa-
aliyetlerini de¤erlendirdik. Ostim Ya-
t›r›m’›n Koordinasyon Kurulunu
oluflturan yöneticileri  2006 ve önü-
müzdeki y›llarda hayata geçirecek-
leri projeleri anlatt›lar. 

Say›n Abdullah Çörtü, Ostim
Yat›r›m’da Proje Koordinatörü
olarak görev yap›yorsunuz.
fiirketin genel faaliyetleri ve
misyonu hakk›nda bilgi verir
misiniz?

Sizin de belirtti¤iniz gibi fiirketimiz
Ostim’in katma de¤erini art›rmak
üzere yaklafl›k 2000 kifli taraf›ndan
kurulmufl, SPK’ya tabi, çok ortakl›
bir flirkettir. Bu misyonundan hare-
ketle çok de¤iflik bafll›klar alt›nda
projeler takip edilmektedir. Faaliyet
gösterilen ana bafll›klar s›n›rlay›c› ol-
mamakla birlikte ana kategoriler ha-
linde toplanabilir.
Æ fiirketimizin Yurtd›fl›na yönelik

ihracat çal›flmalar› yurtd›fl›nda yerle-
flik ana partnerleri ve yurtiçinde ku-
rumsal iflbirli¤i yapt›¤› kurulufllarla
koordinasyon halinde devam et-
mektedir.
Æ fiirketimizin Ostim’de bulunan

gayrimenkullerinin yönetimi ve arsa-
lar› üzerinde Ostim’in ihtiyac›n› kar-
fl›lamaya yönelik faaliyetleri yeni
projelerle yürütülmektedir.
Æ Ostim Yat›r›m’›n ifltirak politika-

s› ve ifltiraklerin faaliyetlerini takip et-
mektedir.
Æ Ülkemizin gelece¤ini ilgilendi-

ren mega projelerle ilgili çal›flmalar
yapmaktad›r.

‹hracat çal›flmalar›n›z hakk›nda
bilgi alabilir miyiz?

fiirketimiz ihracat çal›flmalar›n› fi-
nans kurumlar›, Türk Eximbank,
Yurtd›fl› Ticaret Müflavirlikler gibi ku-
rum ve kurulufllarla da koordinasyon
sa¤layarak profesyonel bir yakla-
fl›mla yürütmektedir. ‹hracat›m›z en
temel yaklafl›mla iki yönlü ifllemek-
tedir.

Birincisi, Ostim’den d›flar›ya do¤-
ru bir aç›l›mla yürüttü¤ümüz ihracat
çal›flmalar›nda Ostim’li imalatç›lar
ellerindeki ürünle müflterisiyle yap-
t›klar› ba¤lant›n›n muhtelif aflamala-
r›nda fiirketimize baflvurmakta, fiir-
ketimiz finansman sa¤layarak, müfl-
teri riskini minimuma indirecek muh-
telif enstrümanlar› kullanarak ihraca-
t› gerçeklefltirmektedir.

‹kincisi de pazardan ald›¤›m›z ta-
lepleri Ostim’e yönlendirmek suretiy-
le yapt›¤›m›z çal›flmalarda yurtd›fl›n-
da kurumsal iflbirli¤i oluflturdu¤u-
muz partnerler ya da fuar, yurtd›fl›
heyetlerin Ostim ziyareti ya da Os-
tim’in yurtd›fl› ziyareti gibi muhtelif
organizasyonlard›r. D›fl talepler Os-
tim’li imalatç›larla iflbirli¤i yap›larak
karfl›lanmaktad›r. Bu çal›flmalar›m›z
sonucu belli pazarlarda kurdu¤umuz
iflbirlikleri kurumsal hale gelmifltir.
Romanya, BAE (Dubai), ‹ran, Al-
manya, Kazakistan, Suriye gibi ülke-
lerde sürekli iletiflim içinde bulundu-
¤umuz partnerlerimiz bulunmakta-

d›r.

‹hracat yapt›¤›n›z ül-
keler ve ihraç kalem-
leriniz hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?

Bilindi¤i üzere Os-
tim’de 100 ana bafll›kta
toplayabilece¤imiz çok
fazla say›da ürün üretil-
mektedir. Her bir pazar-
da bafllatt›¤›m›z çal›fl-
malar bizi o pazarda uz-
manlaflt›rmaktad›r. Bu
kapsamda ABD’ye ifl
makinesi yedek parças›,
Romanya’ya sulama
ekipmanlar› ve inflaat
malzemeleri, Kazakis-
tan’a hafif inflaat maki-
neleri, ‹ran’a ‹nflaat ve
tar›m ekipmanlar›, Dubai’ye mikser
yedek parçalar› ihraç edilmektedir.
2005 y›l›nda ABD, Almanya, ‹ran,
Romanya, Ürdün, S. Arabistan, Yu-
nanistan, BAE (Dubai), ‹srail, Singa-
pur, ‹talya’ya do¤rudan ihracat ger-
çeklefltirilmifltir.

Say›n fiefik Çal›flkan, flirketin
gayrimenkul politikas› ve 
gayrimenkullerine yönelik 
projeler hakk›nda bilgi verir
misiniz?

Di¤er flirket politikalar›m›zda oldu-
¤u gibi, Ostim Yat›r›m›n mülkiyetin-
de bulunan gayrimenkullerde önce-
likler ortaklar›m›z›n gelirlerini art›ra-
cak flekilde de¤erlendirilmektedir.
Bu de¤erlendirmede Ostim’de faali-
yette bulunan giriflimcilerimizin ihti-
yaçlar› ile flirketimizin gayrimenkul
politikas› uyumlaflt›r›lmaktad›r. Hem
mülklerimizi kiraya verirken hem de
yeni bina yaparken Ostim’in hizmet,
sanayi ve ticaret bölgesi olarak cazi-
besini art›racak flekilde planlama
yap›lmaktad›r. Örne¤in kiraya verdi-
¤imiz mülklerde, kirac›lar›n Ostim’e
kalite getirecek flekilde hizmet sun-
malar›n› ya da Ostim’i tamamlayan
sektörlerde faaliyet göstermelerini
tercih etmekteyiz. Kiralar Ostim’de
oluflan dengeleri bozmayacak flekil-
de belirlenmektedir. Di¤er mülkler ki-
raya verilirken Ostim Yat›r›m›n kira-
lar› referans al›nmaktad›r. Bu flekil-

de Ostim Bölgesinde kiralar›n istik-
rarl› olmas›na katk›da bulunuyoruz.

Arsalar›m›z üzerine yeni inflaatlar
yaparken Ostim’li giriflimcilerin ihti-
yac›na göre ve Ostim OSB Müdür-
lü¤ü ve Ostim Kooperatifi ile iflbirli¤i
halinde projeler üretmekteyiz. 2005
y›l› içinde toplam 5.000.000.- Dolar-
l›k inflaata bafllanm›fl olup bu infla-
atlar›n 2006 y›l›n›n Mart ve May›s
aylar›nda tamamlanmas› planlan-
maktad›r. Halen inflaat çal›flmalar›
devam eden bu projelerimizden biri,
Ostim ODTÜ Teknokent inflaat›d›r.
Bu projenin tamamlanmas› ile OD-
TÜ Teknokent’in bir flubesi de Os-
tim’e aç›lacakt›r. 60 adet Ostim’li,
‹vedik’li ve Ostim’e katk›da buluna-
cak di¤er flirketlere Teknokent çat›s›
alt›nda imkân sunulacakt›r. Di¤er
projemiz ise 12 imalatç› firmaya 845
metrekare zemin olmak üzere 1500
metrekare imalat alan› imkân› su-
nan MEGACENTER projemizdir. Bu
projemizin özelliklerinden biri de, bu
binada üretim yapacak giriflimcileri-
mizin ortak faaliyetlerinin tek elden
yürütülmesi olacakt›r. Bu projeye ka-
t›lan flirketlerimizin toplant› salonu,
yemekhane vb ortak ifllevleri tek
merkezde yap›lacakt›r. Keza bu flir-
ketlerimize ayn› binada ilave olarak
300 m2 büro da verilecektir.

Ostim’i belirli alanlarda marka
yapmak amac›na gayrimenkul yö-
netimi ile katk›da bulunma çal›flma-
lar›m›z 2006’da devam edecektir.

Örne¤in Ostim’in ifl maki-
neleri yedek parça imalat
ve tamir bak›m merkezi
olarak tüm dünyada tan›n-
mas› için çal›flmalar devam
etmektedir. Konuyla ilgili
büyük bir yat›r›m 2006’da
bafllayacak ve 6 ay içinde
tamamlanacakt›r. Bu saye-
de ‹fl makinesi dendi¤inde
akla ilk gelen yer ‘Ostim’
olacakt›r.
2006 y›l› Ostim’de bir tak›m
meslek gruplar›n› toplulafl-
t›rmak çevre flartlar›n› en
uygun koflullarla sa¤lamak
için yat›r›m ve ifl birli¤i y›l›
olacakt›r.
Ostim Yat›r›m, OSB Mü-
dürlü¤ü ve Ostim Koopera-
tifi ile ifl birli¤i yaparak Os-
tim’in dünyan›n say›l› üre-

tim yerlerinden biri olmas› için giri-
flimlerine devam edecektir.

Say›n Çörtü, flirketinizin 
ifltirakleri var m›? ‹fltigal 
alanlar› nelerdir?

fiirketimiz, kendi alan›nda uzman
kifli ve kurulufllarla girdi¤i iflbirlikle-
rinde faaliyetin gerektirdi¤i kurumsal
altyap›y› oluflturmaktad›r. Bu amaçla
muhtelif ifltirakler oluflturulmufltur.

Ayen Ostim Enerji Otoprodüksi-
yon San. Ve Tic. A.fi.: Ostim’in
elektrik enerjisi ihtiyac› Ostim’de ku-
rulu bulunan termik santralden kar-
fl›lanmaktad›r. Do¤algazdan elektrik
üretilen kombine çevrim santralin-
den Ostim’in ihtiyac›n›n yan› s›ra
Ostim d›fl›na elektrik sat›fl› da yap›l-
maktad›r.

Alüminyum Döküm Dövme Maki-
ne ‹malat San. ve Tic. A.fi.: Tesisi-
mizde 315 ton, 400 ton ve 500 ton-
luk alüminyum enjeksiyon makinele-
ri ile ayd›nlatma, do¤algaz, ›s›tma,
elektronik, otomotiv gibi muhtelif
sektörlere yan sanayi olarak hizmet
verilmektedir.

Ostim Gayrimenkul Dan›flmanl›k
ve ‹flletme A.fi.: Gayrimenkul flirketi-
miz arac›l›¤›yla Ostim’in sahip oldu-
¤u gayrimenkullerin idaresinin yan›
s›ra Bölgede sat›lan ve kiraya veri-
len gayrimenkullerin arz ve talebin-
de arac›l›k hizmeti verilmektedir.

Ortado¤u Fuarc›l›k A.fi.: Ostim’li

firmalar›n yurtiçi ve yurtd›fl› fuarlara
kat›l›m›n› organize etmek amac›yla
kurulan flirket Ostim’li firmalar›n ve
ürünlerinin tan›t›m›na yönelik olarak
önemli bir misyon icra etmektedir.

Bu ifltirakler d›fl›nda proje iflbirlik-
leri  kurularak yürütülen çal›flmalar›-
m›z da bulunmaktad›r. Mesela Sa-
banc› Telekom A.fi. ile birlikte yürüt-
tü¤ümüz Ostim’e fiberoptik kablo
altyap›s› kurularak iletiflimde Ostim’li
kurulufllar›n rekabetçi hale gelmesi,
ucuz ve kaliteli olarak Internet ve te-
lefon görüflmelerinin yap›labilmesi
projesi 2006 y›l›nda hayata geçirile-
cektir.

Say›n Fehmi Kara, metro ile 
ilgili çal›flmalar›n›z hakk›nda
bilgi verir misiniz?

Bilindi¤i üzere rayl› sistemler ge-
liflmifl ülkelerin tamam›nda aktif ola-
rak kullan›lan ulafl›m arac›d›r. Bu-
gün de çok önemli olmakla birlikte
ülkemizin gelece¤inde daha da
önemli hale gelece¤i aç›kt›r. Gerek
flehirleraras› ulafl›mda kullan›lan
demiryollar›, gerekse flehir içi metro
ve di¤er rayl› sistemler konusunda
sürekli geliflme yaflanaca¤› için bu
konuda yerli sanayinin geliflmesi
son derece önemlidir. fiirketimiz y›l-
lard›r bu önemi idrak eden Ankara
Büyükflehir Belediye Baflkan› Sn.
Melih Gökçek’in teflvikleriyle büyük
masraflar yap›larak yurt d›fl›ndan it-
hal edilen metro araçlar›n›n yedek
parçalar›n›n yerli imalat›n› gerçek-
lefltirmektedir.

2001 y›l›nda bafllayan bu çal›fl-
malar bafllang›çta baz› zorluklarla
karfl›laflmakla birlikte geldi¤imiz
noktada yerli yap›lan ifllerle ilgili
kabul mercilerinde oluflan güvensiz-
lik duygusu büyük ölçüde ortadan
kald›r›lm›flt›r.

Halen metro ve hafif rayl› sistem
araçlar›n komponentlerinin gelifl-
tirilerek yap›lmas› ve bu konuda k›s-
mi de olsa araçlar›n teknolojilerinin
yenilenmesi durumuna gelinmifltir.

As›l hedefi bu araçlar›n komple
olarak yerli üretimi olan fiirketimiz
bu konuda Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
TCDD, TÜB‹TAK (Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araflt›rma Kurumu)-
TÜLOMSAfi (Türk Lokomotif
Sanayi Anonim fiirketi)-ODTÜ (Or-

tado¤u Teknik Üniversitesi)-B‹L-
TEN (Bilgi Teknolojileri ve Elekt-
ronik araflt›rma Enstitüsü)-PAR-
GE (ODTÜ Prof. Dr. Mustafa
Parlar E¤itim ve Araflt›rma Vakf›
ODTÜ Teknokent AR-GE ‹fllet-
mesi)-ODAGEM (ODTÜ-Ostim
Ortado¤u ‹leri ‹malat Sistemleri
Ve Teknolojileri Ar-Ge Merkezi)
gibi kurulufllarla temas halinde
olup metro ve di¤er rayl› tafl›t
araçlar›n›n yerli imalat› konusun-
da iflbirli¤i zemini oluflturman›n
gayreti içindedir. Bu kurulufllarca
oluflturulacak kurumsal yap› ile
gerekti¤inde yabanc› kurulufllar-
la da iflbirli¤ine gidilerek rayl›
tafl›t araçlar›n›n yerli imalat›n›n
gerçeklefltirilmesi için çaba sarf
edilmesi gerekecektir.

Bu projenin gerçekleflmesini ül-
kemiz ad›na tarihi bir sorumluluk
olarak telakki eden fiirketimiz
kamu ve özel sektör olmak
üzere tüm kesimleri bu bilinci
tafl›maya davet etmektedir.

OOssttiimm EEnnddüüssttrriiyyeell YYaatt››rr››mmllaarr vvee ‹‹flfllleettmmee AA..fifi,, OOssttiimm vvee OOssttiimm’’lliilleerr iiççiinn kkaattmmaa ddee¤¤eerr yyaarraattmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. fifiiirrkkeett,, 22000066’’ddaa
OOssttiimm’’iinn iiflfl mmaakkiinneelleerrii yyeeddeekk ppaarrççaa iimmaallaatt vvee ttaammiirr bbaakk››mm mmeerrkkeezzii oollaarraakk ttüümm ddüünnyyaaddaa ttaann››nnmmaass›› iiççiinn öözzeell bbiirr ççaall››flflmmaa yyaapp››yyoorr.. 
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Türk Patent Enstitüsü hizmetleri Ostim’de..

TPE Ostim Bilgi ve Do-
küman Birimi kurulma-
s›na iliflkin protokol

TPE Baflkan› ve Ostim Yö-
netim Kurulu Baflkan› tara-
f›ndan törenle imzaland›. 

Törende konuflan Ostim
Yöntemi Kurulu Baflkan› Or-
han Ayd›n, “Küresel rekabet-
te marka, patent, tasar›m,
faydal› model gibi kavramlar
önem kazand›. Bölge sana-

yicilerimiz bu alanlara iliflkin
hizmeti Ostim’de alabilecek-
ler. Bu büro sembolik bir an-
lam tafl›m›yor. 
S›nai mülkiyet haklar›na ilifl-
kin tüm bilgi ve birikimleri
KOB‹’lere aktaracak” dedi.

TPE Baflkan› Balc› da ku-
rum olarak Türkiye’nin gele-
ce¤ini üstlendiklerini, 135 y›l-
l›k bir kurum olduklar›n› belir-
terek, “Ostim, kendisi bölge-

sel marka olarak
tescil edildi. Asl›n-
da sanayi standart-
lardan oluflur. An-
cak fark yaratmak
önemlidir. 
Ve bu fark›n tescili
önemlidir. Bu kav-
ram› ne yaz›k ki
birçok büyük firma-
m›z da bilmiyor. Bu
konular›n e¤itimi
ve enformasyonu
önemlidir. Bu
amaçla Türkiye’de
24 büromu hizmet
veriyor. Marka ve
patente iliflkin kav-
ramlar› t›pk› trafik
kazas› gibi bafl›m›-
za geldikçe fark
ediyoruz. Oysa ö¤-

renmeyi sistematik hale ge-
tirmeliyiz” dedi.

Balc› Türk Patent Enstitü-
sü olarak Internet üzerinden
verdikleri ONL‹NE araflt›rma
hizmetini yayg›nlaflt›racak-
lar›n›, yenilikçilik altyap›s›n
gelifltirici uluslar aras›
projeleri de yak›ndan izledik-
lerini ve bunlar› sanayicilere
aktaracaklar›n› söyledi. 

•• TTüürrkk PPaatteenntt EEnnssttiittüüssüü OOssttiimm BBiillggii vvee DDookküümmaann BBiirriimmii aaçç››lldd››.. ‹‹mmzzaa ttöörreenniinnddee kkoonnuuflflaann TTPPEE BBaaflflkkaann›› DDooçç.. DDrr.. YYuussuuff BBaallcc›› vvee OOssttiimm
YYöönneettiimm KKuurruulluu BBaaflflkkaann›› OOrrhhaann AAyydd››nn,, kküürreesseell rreekkaabbeettttee mmaarrkkaa,, ppaatteenntt vvee ttaassaarr››mm tteesscciilllleerriinniinn öönneemmllii oolldduu¤¤uunnuu vvuurrgguullaadd››llaarr..

C‹VATADAN SATRANÇ TAKIMI - Törende TPE Baflkan› Doç. Dr.
Yusuf Balc›’ya Ostim OSB 2.Baflkan› S›tk› Öztuna taraf›ndan patenti kendisine

ait olan somun ve civatadan imal edilmifl satranç tak›m› hediye edildi.
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50. Y›l›n› Kutlayan ODTÜ, Üniversite Sanayi ‹flbirli¤inin de Simgesi Oldu  Prof. Dr. Ural Akbulut:

OST‹M’i her alanda destekliyoruz…
Orta Do¤u Teknik Üniversite-

si (ODTÜ), bu y›l kuruluflu-
nun 50. Y›l›n› kutluyor. OD-

TÜ’nün baflar›l› Rektörü Prof. Dr.
Ural Akbulut, (http://www.chem.
metu.edu.tr/~akbulut/) okulun üni-
versite sanayi iflbirli¤i çerçevesin-
deki faaliyetlerini, ODTÜ ve Ostim
aras›ndaki ortak proje çal›flmalar›-
n› ve üniversitenin ulaflt›¤› 50 y›ll›k
birikimi gazetemize de¤erlendirdi.

• Say›n Akbulut, ODTÜ, üni-
versite sanayi ifl birli¤i alan›n-
da son y›llarda önemli çal›fl-
malar bafllatt›. Bu konuda bi-
ze görüfllerinizi anlat›r m›s›-
n›z?

‹nsanl›k geçirdi¤i çeflitli evreler-
den sonra bilgi ça¤›na ulaflt›. Bu
ça¤da bilim ile teknoloji öylesine iç
içe girdi ki, bunlar› birbirinden ayr›
tan›mlamak çok güç art›k. Sanayi-
de kullan›lan araçlar art›k kol kuv-
vetiyle de¤il, bilimin gösterdi¤i fle-
kilde kullan›l›yor. ‹flçi, teknisyen ta-
raf›ndan çal›flt›r›lan dev tezgahlar,
art›k önümüzdeki klavye ile hare-
kete geçirilebiliyor. En seri en hata-
s›z üretim bu flekilde olabiliyor. Bu
aflamada art›k sanayi ile bilim kuru-
lufllar›n›n iliflkisi bu aç›dan kaç›n›l-
maz. Zaten do¤rusu da budur.

• ODTÜ bu yaklafl›mla m› Tek-
nokent’i kurdu?

Yeni bir teknoloji üretmek için bi-
lim adamlar›n›n laboratuvarlara gir-
mesi, sanayicilerle iflbirli¤i yapma-
s›, birlikte patent arflivlerini incele-
meleri gerekiyor. ‹flte biz de bu ger-
çeklerden hareketle 1980'lerin so-
nundan itibaren, Türkiye'de tekno-
parklar kurulmas› için mücadele
vermeye bafllad›k. Ancak bu ifl, bü-
rokrasi yüzünden 2000'li y›llara ka-
dar gecikti; teknoparklar yasas›n›
bundan ancak befl y›l önce ç›kara-
bildik.Teknoparklar›n temel amac›;
ileri teknoloji kullanan ve üreten flir-
ketlerin oluflumunu ve büyümesini
desteklemek, teknolojik geliflimi
sa¤layarak, ülkenin ekonomik ve
uluslararas› rekabet gücünü art›r-
maya katk›da bulunmakt›r. Bu he-
defe ulaflabilmek için, Teknoparklar
arac›l›¤› ile yüksek teknoloji geliflti-
ren flirketlere Ar-Ge çal›flmalar›n›
yürütebilecekleri ortam ve destek
sa¤lamak ve Üniversite-Sanayi ifl-
birli¤ini en üst düzeye ç›karmak ge-
rekmektedir. 

• Teknokent çal›flmala-
r›n›n ekonomik de¤erini
izah eder misiniz?

Her y›l, çeflitli konularda
yüzlerce araflt›rma yürütü-
len Üniversitemizde kurulan
ODTÜ-Teknokent, üniversi-
tedeki araflt›rmalar›n eko-
nomik de¤ere dönüflmesini
sa¤layarak ülkemizin eko-
nomik geliflimine katk›da
bulunuyor. ODTÜ-Tekno-
kent ile Üniversitemizin la-
boratuvar olanaklar› ve
araflt›rma altyap›s›, teknolo-
jinin geliflimi için kullan›la-
cak, yaz›l›m ve Ar-Ge fir-
malar›na, sunulan yüksek
standartlara sahip mekan,

laboratuvar ortam›, sosyal ve kültü-
rel olanaklar ülkemizin geliflmesine
h›z verecektir. Bugün ODTÜ, dün-
yan›n say›l› teknoparklar›ndan biri-
ne sahiptir. ODTÜ-Teknokent’te ka-
pal› alan 65.000 metrekare'ye, fir-
ma say›s› 157’e ve çal›flan say›s›
2200’e ulaflm›flt›r. Teknokentin
2004 y›l› cirosunun 80 trilyona
ulaflmas› ve ABD, Avrupa ve ‹srail
gibi ülkelere 12 milyon dolarl›k ihra-
cat yap›yor olmas› ülkemiz için
önemli bir geliflme ve umut kayna-
¤› olmufltur

• ODTÜ-OST‹M ile de sanayi-
üniversite iflbirli¤ini sürdürüyor. 

Sanayi ile iflbirli¤i yapan kentler
yap› de¤ifltirir. Amerika’da da bu-
nun örnekleri var. Ankara’n›n  tarihi
de¤er aç›s›ndan zengindir; ama
sanayi olarak geliflmemifltir. Belli
bir düzeye gelip geliflen flirketler de
kenti terk etmifltir. Sonuç olarak flu
an Ankara’n›n önünde bir f›rsat var.
Üniversitedeki ileri teknolojiyi sana-
yi iflbirli¤i ile buluflturursak önü-
müzdeki 10 y›l içinde Ankara’y› da
çok önemli bir noktaya getirebiliriz. 

ODTÜ bir Ankara üniversitesi
olarak yerel sanayiciye her türlü
deste¤i vermeyi amaçlamaktad›r.
OST‹M ile yürütülen çal›flmalar da
bunun bir göstergesidir. Bunun so-
nucunda Ankara’n›n ekonomisinde
olumlu geliflmeler olacakt›r. ‹flsizlik
azal›rken istihdam olanaklar› arta-
cakt›r. Bu da zaten ODTÜ’nün mis-
yonuna uygundur. OST‹M ile OD-
TÜ ve ODTÜ-Teknokent aras›nda-
ki karfl›l›kl› iflbirli¤i bir süredir aktif

olarak devam etmektedir. ODA-
GEM ÜSAM en somut örneklerden
birisidir. ODAGEM, OST‹M öncelik-
li olarak sanayicinin imalat, mühen-
dislik ve ifl idaresi alanlar›ndaki so-
runlar›n›n giderilmesi için e¤itim,
sertifikasyon, dan›flmanl›k, mühen-
dislik hizmetleri veriyor. ODA-
GEM’in çal›flmalar›yla  OST‹M,
dünya piyasas›nda yer edinmifl
yüksek teknoloji
ürünleri üretebilen bir
sanayi bölgesi düze-
yine gelecek, ODTÜ
de yüksek teknoloji
ve bilim üreten, yük-
sek düzeyde e¤itim
veren dünyan›n say›l›
üniversitelerinden biri
olacakt›r. Ayr›ca bafl-
ta B‹LT‹R merkezimiz
ve Endüstriyel Tasa-
r›m Bölümümüz ol-
mak üzere üniversite-
mizin bir çok bölümü
ile OST‹M ortak faali-
yetler sürdürmekte-
dir. ‹liflkilerin h›zl› ve
etkin sürdürülebilmesini temin et-
mek için  OST‹M, ODTÜ-Tekno-
kent içinde bir ofis alan› alm›flt›r.

• ODTÜ ile OST‹M kuluçka
merkeziyle yeni bir iflbirli¤i
gerçeklefltiriyor. Bunu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

Ülkemizin ilk teknoloji gelifltirme
bölgesi ODTÜ-Teknokent, üniversi-
te sanayi iflbirli¤inin AR-GE proje-
leri öncelikli olmak üzere art›r›lmas›
hedefiyle  KOB‹’lere yönelik bir çok
faaliyet yürütmektedir. AB 6. Çer-
çeve Program› kapsam›nda ASO
ve KOSGEB ile birlikte yürütülen
IRC-Anatolia projesi KOB‹’lere üc-
retsiz teknoloji dan›flmanl›¤› hizme-
tini sunmaktad›r. Teknoloji konu-
sunda  üretim yapan tüm iflletmele-
rimizin bu hizmetten ücretsiz yarar-
lanma olana¤› vard›r. Öncelikli ola-
rak OST‹M Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki inovasyon ruhunun ge-
lifltirilmesini hedefleyen kuluçka
merkezinin 5000 metrekare civa-
r›nda kapal› alan› ile birlikte 65 ofis
alan› araflt›rma yapmak isteyen ifl-
letmelerin hizmetine girecektir. OS-
T‹M Kuluçka Merkezine kabul edi-
len firmalar da ODTÜ-Teknokent ile
ayn› kabul sürecini yaflayacaklar-
d›r. Ancak yap›lan baflvurular ara-

s›nda OS-
T‹M firmala-
r›na öncelik
v e r i l m e s i
esast›r. He-
defimiz orta
erimde var
olan 65 ofis-
ten asgari
üçte birinin
daha önce
üniversite ile
hiç iflbirli¤i
olmam›fl ve
hatta hiç
ARGE pro-
jesi yapma-
m›fl firmalar
taraf›ndan
etkin olarak
kullan›lmas›-

n› sa¤lamakt›r. Halen OST‹M fir-
malar›ndan 30’un üzerinde baflvu-
ru al›nm›fl, bunlardan 10’a yak›n›
de¤erlendirme sürecine girmifltir.
Di¤erlerinin baflvurular›ndaki eksik-
likler giderilmektedir. OST‹M’deki
bu ilgi bizi gelifltirdi¤imiz projenin
do¤rulu¤u konusunda destekler ni-
teliktedir. Bu proje ile ODTÜ, üretici
sanayinin üniversite ile iflbirli¤inde

do¤rudan bir ad›m atmaktad›r. Ör-
nek projelerin say›s› art›kça her iki
taraf için de bu birlikteli¤in yeni ve
farkl› aç›l›mlar› olacakt›r. Zaten ön-
celikli hedef OST‹M’de faaliyet gös-
teren iflletmelerin araflt›rma proje-
leri yapmalar›n› teflvik edecek, sa¤-
layacak ve destekleyecek meka-
nizmalar›n kurulmas›nda liderlik
yapmakt›r. Bu kapsamda ODTÜ-
Teknokent OST‹M Kuluçka Merke-
zi ile 2006 y›l›ndan itibaren OS-
T‹M’de ortak ARGE projelerinin sa-
y›s›n›n artmas›n› öngörüyoruz. An-
cak daha önemlisi, söz konusu
projeleri ulusal ve uluslararas› fon-
lar ile gerçeklefltirmeyi hedefliyo-
ruz. Yani OST‹M’lilerin Avrupa Birli-
¤i Çerçeve Programlar›na kat›l›m›-
n› art›raca¤›z. Bu konuda baflta
e¤itimler de olmak üzere her alan-
da elimizden gelen deste¤i sa¤la-
yaca¤›z.

• ODTÜ, 50. y›l›n› kutluyor.
ODTÜ’nün 50. y›l›nda geldi¤i
noktay› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz?

Ülkemiz ve toplumumuz üzerin-
de güçlü etkileri olan ODTÜ, 2006
y›l›nda, 80.000 mezunu, 20.000
ö¤rencisi, 4.500 personeli ile büyük
bir aile olarak kurulusunun 50. Y›l›-
n› çeflitli etkinliklerle coflkulu bir bi-
çimde kutlayacakt›r. ODTÜ, kurulu-
flundan bu yana sadece bir e¤itim
kurumu olarak kalmayarak toplum-
sal sorumluluklar›n›n bilincinde  bir-
çok konuda topluma öncülük et-
mifltir. Topluma bilimi tan›tmak,
sevdirmek, yayg›nlaflt›rmak için 50.
y›l›m›z olan 2006 y›l›n›, ‘Bilim ve
Toplum’ y›l› ilan ediyoruz.. OD-
TÜ’nün yönelimi, toplum geliflimin-
de önderlik ve uluslararas› bilime
katk› olarak özetlenebilir.  Bilim ve
teknolojide uluslararas› cazibe
merkezi olan ODTÜ, Ankara’y› bi-
lim ve teknoloji kentine dönüfltür-
meyi, Türkiye’yi de bilgi ve teknoloji
ihraç eden ülke konumuna getir-
meyi hedeflemektedir.  50 y›ll›k sü-
reç içinde ODTÜ, teknolojide a¤›rl›-
¤› ve yenili¤i ile öne ç›km›flt›r. 

.

• Bilim ve teknoloji alan›ndaki
çal›flmalar› ile ODTÜ’nün di-
¤er üniversitelere ve çevre ül-
kelere etkisi nedir?

ODTÜ Türkiye’de bilim, teknoloji
ve araflt›rma alan›nda öncü oldu,
bugün dünyan›n say›l› teknokentle-
rinden biri olan ODTÜ Teknokent’i
üniversite kampüsünde kurarak,

gelifltirdi. Deneyimlerini
di¤er üniversitelere ve
komflu ülkelere aktarma-
ya bafllad›. Ayr›ca bu sü-
reçte ODTÜ’nün toplum
üzerindeki toplam etki-
sinde azalma olmam›fl,
de¤iflimin itici gücü ol-
may› sürdürmüfltür. Et-
kinin alanlar› de¤iflse bile
gelenekselleflmifl bir
‘ODTÜ etkisi’ söz
konusudur. E¤itimde ön-
cülük yapm›fl, evrensel
standartlar› ve ça¤dafl
olan› benimsemifltir. Türk
üniversitelerine ö¤retim
üyesi, kurumlar›na lider

yetifltirmifltir. ‹lk kampüs üniver-
sitesi olmufl, özgünlük ve modern
mimariyi hayata geçirmifltir.
Günümüzde teknoloji odakl› olmufl,
bilimsel ve teknolojik araflt›rmalara
uygun ortamlar yaratm›flt›r. 

Tarihçe...
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi 1

Kas›m 1956 tarihinde “Orta Do¤u
Yüksek Teknoloji Enstitüsü” ad› al-
t›nda ö¤retime bafllam›flt›r. 1957
y›l›nda ç›kar›lan kanunla birlikte Or-
ta Do¤u Teknik Üniversitesi ad›n›
al›r.

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi'nin
kuruluflu hakk›ndaki kanun 29
Ocak 1957'de ç›kar›lm›flt›r. Ancak,
esas kanun 27 May›s 1959'da 7307
Say›l› Kanun olarak TBMM'de
onanm›flt›r. Kanunun ODTÜ'nün
kuruluflu ve amac›yla ilgili mad-
deleri flöyledir. 

Madde 1:
Gençli¤in e¤itimini temin etmek,

araflt›rmalar yapmak ve bu kanun
hükümleri dahilinde idare edilmek
üzere Ankara'da Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi ad› ile hükmi flahsiyeti
haiz bir üniversite kurulmufltur.

Madde 2:
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi'nin

gayeleri flunlard›r:
1.Muayyen evsaf› haiz Türk

gençlerine, bilhassa ilmi, teknik ve
mesleki sahalarda ve fakat bunlara
inhisar etmeksizin umumiyetle ‹n-
giliz dilinde ileri bir ö¤retimi temin
edecek genifl imkanlar tan›mak.

2.Di¤er memleketlerin evsaf› haiz
gençlerine, müracatleri ve talebe
olarak kabul edilmeleri üzerine
mümasil imkanlar temin etmek.

3.Türkiye ve Orta-Do¤u'nun kay-
naklar›n›n inkiflaf›na ve iktisadi
meselelerinin halline bilhassa
ehemmiyet verilmek üzere, Türk
Milletine ve di¤er milletlere fayda
sa¤layacak araflt›rmalar yapmak.

4.Hakikati aramaya ve insanl›¤›n
bilgisini art›rmaya matuf temel arafl-
t›rmalar yapmak.
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Ostim Türkiye’de bir ilki daha baflar›yor...

Ahmet R›za Bal›m
Ostim OSB Müdürü 

Ostim – ODTÜ Teknokent martta hizmete aç›l›yor

Develi: KOB‹’ler konut kredisi ile iyileflti

Büyümenin h›zl› olmas›na ra¤men istihdama
yans›mad›¤›n› söyleyen TOSYÖV Baflkan›
Hilmi Develi, ancak 2004-2005 y›l›ndaki ge-

liflmelerin piyasalara etkisinin olumlu oldu¤unu di-
le getirdi. Develi, "Ev kredisindeki art›fl birçok sek-
tör için tetikleyici unsur oldu. Siyasi istikrar ekono-
mik istikrar› da beraberinde getirdi. Yat›r›mlar art›fl
gösterdi" dedi.

Konut kredi vadesinin 30 y›la ç›kmas›n›n piya-

sada yaratt›¤› canl›l›¤a dikkat çeken Develi, cari
aç›¤›n tehlikeli boyutlara ulaflt›¤›n› da ifade etti.
Develi, "‹thalat›n getirdi¤i s›k›nt›lar› KOB‹´ler çeki-
yor. KOB‹´ler daha çok mal satar, daha az para
kazan›r konuma geldi" diye konufltu. Reel faizlerin
halen çok yüksek oldu¤unu ve yüksek faizlere
karfl› KOB‹´lerin yeni yöntemler keflfetti¤ini belir-
ten Develi, "KOB‹´ler bankalardan emlak kredisi
al›yorlar ve yat›r›mlar›n› iyilefltiriyorlar" dedi.

"Vergi Yasas› de¤ifltirilmeli"

Büyümenin sa¤l›kl› olmad›¤›n› ve katma de¤eri
düflen ihracat süreci yafland›¤›n› belirten Develi,
flöyle konufltu: "Kay›td›fl› iflletmeler, KOB‹´ler ara-
s›nda haks›z rekabet ortam› yarat›yor. Böyle bir
yap› piyasalarda dengesizli¤i do¤uruyor. Vergi ya-
sas› de¤ifltirilmeli. Vergi tabana yay›lmal›. ‹stihdam
üzerindeki primler düflürülerek kay›td›fl›l›¤›n önüne
geçilmeli."

Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi için teflviklerin
verilmesi gerekti¤ini belirten Develi, "KOB‹´ler
´ben satar›m´ yerine müflteri odakl› üretim yap-
mal›d›r" dedi. Biliflim teknolojilerini kullanan KO-

B‹´lerin iç ve d›fl piyasada rekabet edebilece¤inin
alt›n› çizen Develi, AR-GE´nin gelifltirilmesi gerek-
ti¤ini vurgulad›.

Fason üreticilerin kendi markalar›n› yaratmalar›
gerekti¤ini ve maliyetleri ucuzlatman›n yolunun
´e-ticaret´ oldu¤unu anlatan Develi, "KOB‹´ler ta-
n›t›m›n› çok daha ucuza sanal ortamda yapabilir-
ler. KOB‹´ler sine¤in ya¤›n› ç›karabilir hale gelme-
lidirler" diye konufltu.

2006 y›l›nda k›r›lganl›k olmad›¤› sürece büyü-
me trendinin devam edece¤ini vurgulayan Bafl-
kan Develi, KOB‹´lerin inovasyon yaratmak zo-
runda oldu¤unu belirtti.

KOB‹´ler kriz öncesi 
dönemi yakalad›

KOB‹´lerin kriz öncesi dönemi yakalad›klar›n›
belirten Develi, KOB‹´lerin ihracattaki pay›n›n yüz-
de 15 civar›nda oldu¤unu dile getirdi. TOSYÖV-
´ün 2006 y›l›nda genç giriflimcilere odaklanaca¤›-
n› aç›klayan Develi, mevcut iflletmelere biliflim
teknolojisini yo¤un olarak kulland›rmay› hedef-
lediklerini kaydetti.

TTüürrkkiiyyee KKüüççüükk vvee OOrrttaa ÖÖllççeekkllii ‹‹flfllleettmmeelleerr,, SSeerrbbeesstt MMeesslleekk MMeennssuuppllaarr›› vvee YYöönneettiicciilleerr VVaakkff››
((TTOOSSYYÖÖVV)) BBaaflflkkaann›› HHiillmmii DDeevveellii,, KKOOBB‹‹´́lleerriinn kkoonnuutt kkrreeddiissii aallaarraakk yyaatt››rr››mmllaarr››nn›› iiyyiilleeflflttiirrddiikklleerriinnii ssööyylleeddii..
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Yerli tank giriflimi
Türkiye, savunma al›mlar›nda d›fla

ba¤›ml›l›ktan ç›kman›n yollar›n›
ar›yor. Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›,
uzun süredir gündemde olan tank
ihtiyac›n› tümüyle yerli üretimden
karfl›lamaya karar verdi.
Bu kapsamda Türk firmalar›na üretimi
tamamen Türkiye'de yap›lacak bir
tank modeli gelifltirmeleri için ihale
ça¤r›s› gönderilecek. Yerli tank için
ihale süreci 1 fiubat’ta bafllad›.. Ça¤r›
dosyas›nda 250 tank al›naca¤› ve bu
tanklar›n da Türkiye'de üretilmesinin
istendi¤i belirtiliyor.  ‹hale yerli
savunma sanayi için ciddi bir s›nav
olacak. Çünkü üretimi yap›lacak
tank›n baflka ülkelerin üretti¤i bir
modelin kopyas› de¤il, tamamen yeni
ve Türkiye'ye özgün bir model olmas›
da isteniyor. Yani Türk mühendisler
yepyeni bir tank yaratmaya çal›flacak. 
Tank üretmek geliflmifl bir savunma
sanayi gerektiriyor ve Türkiye'nin bu
yetene¤e sahip oldu¤u düflünülüyor. 

06.07.2001 tarih ve 4691 say›l›
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri

(TGB) yasas› ile ülkemizde yüksek
katma de¤erli ürünler üretilmesinin
teflvik edilmesi kanuni bir alt yap›ya
kavuflmufltur. Uygulama yönetmeli-
¤inin de 19.06.2002 tarihinde yay›n-
lanmas› ile de TGB’nin hayata geç-
mesinin önü aç›lm›flt›r. Bu kanun sa-
yesinde, 2013 y›l›na kadar yaz›l›m
ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen
gelirler Kurumlar ve Gelir vergisin-
den, çal›flt›r›lan personelin ücretleri
her türlü vergiden, yaz›l›mlar ise
KDV’den muaf tutulmaktad›r.  fiirket-
lere tan›nan bu avantajlar›n yan›nda,
üniversite ö¤retim üyelerine ve kamu
personeline de ticari faaliyetlere ka-
t›lma f›rsat› verildi¤i gibi, çal›flma izni
ve elde edilen gelirlerden de Döner
Sermaye kesintisi olmadan fayda-
lanma imkân› verilmektedir.

Ülkemizde istihdam› desteklemek,
sanayimizi gelifltirmek, ihracat› art›r-
mak KOB‹’leri ihracatç› yapmak ve
yüksek katma de¤er üretmelerini
sa¤lamak için kimi destekler verilmifl,

kurumlar ve kurulufllar oluflturulmufl-
tur. Ancak, ülke flartlar›m›z›n yeterin-
ce analiz edilmeden modellerin olufl-
turulmas› ya da oluflturulan kurum-
lardan sorumlu siyasetçi ve bürokrat-
lar›n geliflmelere göre kurumlar› ye-
nileyememelerinden dolay› ayr›lan
kaynaklar ve mesailer ço¤u zaman
bofla gitmifltir.

TGB yasas› kapsam›nda oluflturu-
lan Tekno Kentlerin ak›betinin neye
benzeyece¤i konusunda flu anda
tahminlerde bulunmak erken. Ancak,
bu yasa da di¤er benzer yasalar›m›z
gibi son derece iyi niyetli ve gayretle
ç›kar›lm›flt›r. Uygulamada neyin ba-
flar›laca¤› konusunda elimizde bir ta-
k›m ipuçlar› bulunmaktad›r. Sanayi
ve Ticaret Bakan› Say›n Ali COfi-
KUN, her f›rsatta bu yasay› dile getir-
mekte giriflimcileri cesaretlendirmek-
te, üniversiteleri giriflimcilerle yan ya-
na getirmeye özen göstermektedir.
Say›n Bakan’›n maddi ve manevi hi-
mayesi olay›n sa¤l›kl› geliflmesi için
son derece gereklidir. Fakat Say›n
Bakan›n gösterdi¤i gayretin alt› Bü-

rokratlar taraf›ndan doldurulmaz ise,
Tekno Kent projeleri de di¤er iyi ni-
yetli projeler gibi ifllevini tamamlaya-
madan gündemini tamamlama riski
ile karfl› karfl›yad›r.

TGB yasas›n›n uygulanmas› ile il-
gili bürok-
ratik sü-
reçten so-
rumlu Sa-
nayi ve Ti-
caret Ba-
k a n l › ¤ ›
A R - G E
G e n e l
M ü d ü r ü
Ziya KARABULUT’tan yasan›n ama-
c›, uygulama süreçleri ve hedeflerini
dinledi¤imizde ise, bu güne kadar
ender rastlad›¤›m›z bir sürece sahip
olman›n flaflk›nl›¤› ve gururunu ya-
flam›fl bulunmaktay›z. 

Say›n KARABULUT, TGB yasas›-
n›n ülkemiz gerçekleri ile daha s›k›
uyumlu çal›flmas›n› sa¤lamak için
ODTÜ ve OST‹M OSB yönetimini bir
araya getirmifl ve ilk defa TGB yasa-

s›n›n bir uygulamas›n› Üniversite
yerleflkesinin d›fl›na, OSB’nin içine
tafl›m›flt›r. ODTÜ Tekno Kent A.fi.
Ostim OSB’de bir flube açmas› için
teflvik edilmifl, OST‹M OSB’den bina
ve alt yap› için gerekli inisiyatifi alma-

s› sa¤lanm›fl,
Say›n KARA-
B U L U T ’ u n
bafl›nda bu-
lunan AR-GE
Genel Mü-
dürlü¤ü de
binan›n hiz-
mete haz›r
hale getiril-

mesi için gerekli giderleri üslenmifltir.
Say›n Ali COfiKUN’un himayelerin-
de Say›n KARBULUT’un yönetimin-
de, ODTÜ Teknokent Afi’nin deneti-
minde ve OST‹M OSB müdürlü¤ü-
nün altyap› destekleri sayesinde ma-
liyetlerin en düflük seviyede tutuldu-
¤u bir yap› kurulmufltur.

OST‹M – ODTÜ Tekno Kent,
5000 m2 üzerine kurulu 60 flirkete
AR-GE yapma imkân› sunacak flek-

linde planlanm›fl ve Mart 2006’dan
itibaren faaliyet gösterecektir. Say›n
KARABULUT’un insiyatifi ve ODTÜ
Rektörü Ural AKBULUT ile Ostim
OSB Yönetim Kurulu baflkan› Orhan
AYDIN’›n destekleri sayesinde ilk de-
fa bir sanayi bölgesinde bölgenin ih-
tiyaçlar›na uygun AR-GE yap›lacak
bir zemine kavuflulmufl olacakt›r.

Eme¤i geçen Baflta Say›n Baka-
n›m›z Ali ÇOfiKUN’a; tüm bürokratik
süreçlerde inisiyatif alan, taraflar› ce-
saretlendiren AR-GE Genel Müdürü
Ziya KARABULUT’a; yerleflke d›fl›n-
da Tekno Kent açman›n zorluklar›n›
gö¤üsleyen ODTÜ Rektörü Ural AK-
BULUT ve Teknokent A.fi Genel
Müdürü U¤ur YÜKSEL’e ve OST‹M
OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n
Orhan AYDIN’a OST‹M’li sanayicile-
rimiz ad›na teflekkür ediyorum. 

Yap›lan bu giriflimin ülkemize ve
bölgemize hay›rl› olmas›n› diler giri-
flimci –üniversite- devlet iflbirliktelik-
lerinin bu örnekte oldu¤u gibi efl-
yan›n tabiat›na uygun flekilde hayata
geçirilmesini temenni ederim.

                   



ODTÜ Teknokent’te
her y›lbafl›nda gele-
neksel olarak düzen-

lenen “Yeni Y›l Partisi” bu
sene anlaml› bir sosyal so-
rumluluk kampanyas›yla bir-
lefltirildi. Partiye kat›lan OD-
TÜ Teknokentliler taraf›n-

dan getirilen ço-
cuk k›yafetleri, ki-
taplar, k›rtasiye
malzemeleri ve
oyuncaklar do¤u
illerindeki okullara
ulaflt›r›lmak üzere
topland›. Ça¤dafl Yaflam›
Destekleme Vakf›’n›n web
sitesinde yap›lan araflt›rma
sonucu, do¤u illerindeki yar-
d›m ça¤r›s›nda bulunan
okullara gönderilmek üzere
tüm malzemeler s›n›flan-
d›r›ld›.

Diyarbak›r, Mufl, Arda-
han, Mardin, Siirt, Elaz›¤,
Batman, A¤r›, Kars ve Bitlis
ihtiyaçlar do¤rultusunda

yard›m ulaflacak iller aras›n-
da bulunuyor. Aras Kargo
ise, toplanan eflyalar›n ta-
fl›nmas› ile ilgili projenin
sponsorlu¤unu üstlendi.Kar-
golar›n gönderildi¤i her
okuldaki sorumlu ö¤retmen-
le ODTÜ Teknokent yöne-
tim ofisi aras›nda kurulan di-
yalo¤un, bu kampanyan›n
uzun vade de süreklili¤ini
sa¤lamas› planlan›yor. 
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ODTÜ Teknokent’in sosyal sorumluluk kampanyas›

Dünya h›zla küçülüyor ve daha da h›zl›
de¤ifliyor. Sanayicilerimiz henüz Çin
rekabeti ile bafla ç›kman›n yollar›n›

ararken Hindistan baflta olmak üzere Uzak
Do¤u ve Do¤u Avrupa ülkelerinin de giderek
artan bask›lar› ile karfl›lafl›yor. Öte yandan en
büyük ihracat pazar›m›z olan Avrupa Birli¤i
CE baflta olmak üzere sanayicilerimizin ihra-
cat pazarlar›n› daraltan düzenlemeler getiri-
yor. Araflt›rma ve yeni teknolojiye dayal› ürün
ve hizmetler sanayicimiz için tek ç›k›fl yolu
olarak gözüküyor.

Bilgi ça¤› ve küresel ekonomide teknolojiye
dayal› inovasyon en önemli rekabet üstünlü-
¤ü. Bunun gere¤i ise sanayicilerimizin üniver-
siteler ile bir araya gelerek yeni teknolojilere
yeni ürünlere yönelik araflt›rma yapmalar›.
Araflt›rma, teknoloji gelifltirme ve inovasyon
konular›na yönelik son y›llarda gelifltirilen tüm
politikalar, uygulamaya al›nan programlar
KOB‹’leri ve giriflimcili¤i öncelikli hedef olarak
belirlemekte. ‹flte böyle bir OST‹M Kuluçka
Merkezinin hizmete girmesi daha da büyük
bir önem tafl›yor. 

Sanayici olmadan yürütülen araflt›rman›n
baflar›l› olmas› halinde bile ekonomik de¤ere
dönüfltürülmesinin zorlu¤u gerçe¤inden hare-
ketle ODTÜ-Teknokent bir süredir özellikle
KOB‹ nitelikteki üreticilerimizin AR-GE süreci-
ne etkin kat›l›m› için çaba harcamaktad›r. Bu
kapsamda yürütülen çal›flmalarda OST‹M’in
ayr› bir önemi vard›r. Bu kapsamda ODTÜ-
Teknokent Kuluçka Merkezine ilave olarak bir
süre önce hizmete giren ODAGEM ÜSAM en
somut örneklerden birisidir. Ayr›ca baflta B‹L-
T‹R merkezimiz ve Endüstriyel Tasar›m Bölü-
mümüz olmak üzere üniversitemizin bir çok
bölümü ile ortak projeler sürdürülmektedir.
‹liflkilerin h›zl› ve etkin sürdürülebilmesini te-
min etmek için OST‹M ODTÜ-Teknokent için-
de bir ofis alan› alm›flt›r. 

Yine bu amaçla, Sanayi Bakanl›¤› ve OD-
TÜ taraf›ndan gelifltirilen SANTEZ projesi
kapsam›nda OST‹M önemli paydafllardan bi-
risi olarak etkin kat›l›m sa¤lamaktad›r. Sanayi-
cinin gereksinimleri yönünde doktora ve yük-
sek lisans çal›flmalar›n› desteklemesini he-
defleyen SANTEZ araflt›rma kültürünün eko-
nomik de¤ere yönelik zenginlefltirilmesi aç›-
s›ndan önemli bir örnek teflkil edecektir.

OST‹M Kuluçka Merkezimiz 5500 metreka-
relik inflaat alan›na sahip olup toplam alan›
3300 metrekare olan 65 araflt›rma ofisimiz
mevcuttur. ‹lave olarak bir konferans salonu,
toplant› salonu ve restaurant hizmet verecek-
tir. IRC-Anatolia projesi kapsam›nda bir irtibat
ofisi sürekli hizmet verecektir. Tüm yat›r›m
OST‹M Yat›r›m Afi taraf›ndan finanse edil-
mekte olup kira gelirleri ile geri dönüflü uzun
dönemde sa¤lanacakt›r. OST‹M Yat›r›m Afi

bu yat›r›m›n› OST‹M’in gelece¤ine yap›lm›fl
en önemli ad›mlardan birisi olarak görmekte
ve di¤er yat›r›mlar›ndan farkl› karl›l›k hedefleri
ile desteklemektedir.

OST‹M Kuluçka Merkezimiz için bugüne
kadar 36 OST‹M firmas›ndan baflvuru al›n-
m›flt›r. Bu firmalardan alt›s› baflvuru dokü-
manlar›n›n tamamlam›fl ve de¤erlendirme
aflamas›ndad›r. Kalan firmalar›m›zdan 11 ta-
nesi baflvuru dokümanlar›n›n tamamlamak
üzeredir. OST‹M Kuluçka Merkezine firmalar›-
m›z ODTÜ-Teknokent ile ayn› koflullarda al›n-
maktad›r. Bugün itibariyle faaliyet alanlar›na
yönelik ayr›m yap›lmamakla birlikte hedef ile-
ride kuluçka merkezinin OST‹M’lilerin tercihi
ile belirlenecek bir sektör ya da sektörlerde
uygulamal› arat›rmaya yönelik faaliyetleriyle
öne ç›kan bir araflt›rma kümeleflmesi olmas›-
d›r ki bu OST‹M’in gelecek için kendisine se-
çece¤i teknolojilerin dünya ile rekabet edebil-
mesinin önemli ön koflullar›ndan birisi olarak
görülmektedir.

IRC-Anatolia Nisan 2004’ten bu yana ulus-
lararas› teknoloji transferinde adeta bir köp-
rü görevi görerek teknoloji iflbirli¤i gelifltire-

bilecek taraflar› bir araya getiriyor ve birbiriyle
irtibat kuran taraflara Uluslararas› Teknoloji ‹fl-
birli¤i Anlaflmas› yapana kadar ihtiyaç duyula-
bilecek her konuda dan›flmanl›k hizmeti su-
nuyor. 

Avrupa’da bulunan teknolojilere en k›sa
yoldan ulaflmay› arzu eden tüm firmalara ye-
nilikçi teknolojileri bir ad›m daha yaklaflt›r›rken
ayn› zamanda hizmet bölgesinde yer alan sa-
nayi ve ticaret odalar›, araflt›rma merkezleri,
üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, çeflitli
sektörel vak›f ve derneklerle de  sürekli bir ifl-
birli¤i içerisinde bulunuyor.

IRC-Anatolia KOB‹’leri uluslararas› plat-
formda teknoloji ithalat› ve ihracat› yapmalar›
için biraraya getirmek için iflbirli¤i etkinlikleri
düzenliyor. Bu etkinliklerde firmalar önceden
düzenlenmifl randevularla yüz yüze toplant›-
larda birbirleriyle tan›fl›yorlar. Bu etkinliklerin
di¤erlerinden en büyük fark› firma profillerinin
daha önceden bir katalogda derlenmesi ve
kat›lan firmalar›n birbirlerinden toplant› tale-
binde bulunarak etkinlik öncesinde hangi fir-
malarla hangi konularda görüflmeler yapa-
caklar›na dair program›n oluflmas›.                     

Buna güzel bir örnek fiubat ay› sonunda
gerçeklefltirilecek olan MCE Mostra Conveg-
no Extracomfort Fuar›. Fuar iki y›lda bir ger-
çeklefliyor ve havaland›rma konusunda dün-
yan›n en büyük fuarlar›ndan birisi. 

28 fiubat- 3 Mart 2006 tarihleri aras›nda
Milano’da gerçekleflecek olan bu y›lki fuarda
IRC-Anatolia taraf›ndan, ›s›tma, havaland›r-
ma ve iklimlendirme (HVAC), yenilenebilir
enerji kaynaklar›, tesisatlar, su ar›tma konula-
r›n›n ele al›naca¤› bir firma tan›flt›rma etkinli¤i
de organize ediliyor. 

Bu etkinli¤e kat›lan 22 Türk firman›n olufl-
turdu¤u profiller ile derlenen katalog yard›m›y-
la Türk firmalar› ile görüflmeyi arzu eden ya-
banc› firmalar toplant› taleplerinde
bulunabilecek ve böylece ikili görüflmeler
düzenlenecek. Bugüne kadar yabanc› fir-
malardan k›rk›n üzerinde toplant› talebi ger-

çekleflti ve etkinlik gününe kadar bu say›n›n
iki kat›na ç›kmas› bekleniyor.  

Bu etkinli¤in yan›s›ra Nisan ay›nda Alman-
ya’n›n Hannover kentinde gerçeklefltirilecek
olan Uluslararas› Sanayi Fuar› kapsam›nda
da yine bir firmalar› tan›flt›rma etkinli¤i ger-
çeklefltirilecek.

ODTÜ-Teknokent OST‹M 
Kuluçka Merkezi 

OST‹M’li Sanayicilere 
Neler Sa¤layacak?

1. Yeni teknolojiler ve yeni ürün-
ler gelifltirebilmek için üniversite ile
daha etkin, daha düflük maliyetli
ortak proje yapabilme olana¤›

2. Var olan teknolojik sorunlara
daha h›zl› ve daha düflük maliyetli
çözümler bulabilme olana¤›

3. Ulusal ve uluslararas› AR-GE
fonlar›ndan daha fazla yararlana-
bilme olana¤›

4. Baflta Avrupa Birli¤i üye ülke-
leri olmak üzere yurtd›fl›nda ayn›
sektörlerde faaliyet gösteren fir-
malar ile öncelikle teknoloji trans-
feri ve ihracat potansiyeli olmak
üzere iflbirli¤i olana¤›

5. Mevcut iflgücünün niteli¤ini
yükseltebilme ve gereksinim du-
yulan yeni iflgücüne kolay
ulaflabilme olana¤›

6. Ortak hareket etmenin getir-
di¤i maliyet düflümlerinden ve
verimlilik art›fllar›ndan faydalanma
olana¤›

IRC-Anatolia nedir?

T
emel olarak yenilikçi teknolojilerin
yurtd›fl›na aç›lmas› konusunda
yard›mc› olarak  KOB‹’lerin

uluslararas› teknolojik rekabet gücünü
artt›rmay› hedefleyen IRC-Anatolia
Yenilikçilik Aktar›m Merkezi, ODTÜ-
Teknokent, Ankara Sanayi Odas› (ASO)
ve KOSGEB konsorsiyumu taraf›ndan
Avrupa Birli¤i Alt›nc› Çerçeve
Program›’na sunulan bir proje teklifi ile
oluflturulmufltur. Avrupa’daki Yenilikçilik
Aktar›m Merkezleri A¤›’n›n Türkiye’deki
iki irtibat noktas›ndan birisi olarak görev
yapmakta olan IRC-Anatolia’n›n
merkezi Ankara’da olup görev
bölgesine hizmet vermek amac›yla
Adana, Çorum, Eskiflehir, Gaziantep,
Kayseri, Konya ve Samsun’da da irtibat
ofisleri bulunmaktad›r. 

IRC-Anatolia Ankara Merkez
Ofisi’ne ulaflmak için:

ODTÜ-Teknokent ‹kizler Binas›
06531 ODTÜ Yerleflkesi Ankara
Tel: 0 312 210 64 00
Faks: 0 312 210 64 03
e-posta: irc@irc-anatolia.org.tr
www.irc-anatolia.org.tr

““OODDTTÜÜ
TTeekknnookkeenntt’’tteenn
AArrddaahhaann’’aa……”” 

IIRRCC--AANNAATTOOLLIIAA
KKOOBB‹‹’’LLEERREE
ÜÜCCRREETTSS‹‹ZZ
DDAANNIIfifiMMAANNLLIIKK
VVEERRMMEEYYEE DDEEVVAAMM
EEDD‹‹YYOORR……

“IRC-Anatolia fiubat’ta
gerçeklefltirilecek MCE Mostra

Convegno Expocomfort
(Havaland›rma) Fuar›’nda firmalar›

tan›flt›racak...”

ODTÜ-Teknokent OST‹M Kuluçka Merkezi 
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“Yat›r›mlara verilen teflvik ve
krediler zamanla azal›rken yeni-
likçilik (inovasyon) desteklerin-
den giderek daha fazla say›da
flirket yararlanabiliyor...”    

‹flletmelerin uzun vadeli he-
deflere yönelik ad›m atabilmeleri
ve ayakta kalabilmeleri için de¤i-
flebilmeleri ve yenilenebiliyor ol-
malar› gerekiyor. Bu kapsamda
inovasyona yap›lacak olan yat›-
r›m rekabet edebilirlik aç›s›ndan
öncelikli olarak dikkate al›nmas›
gereken konular aras›nda yer
al›yor. Nitekim yat›r›mlara verilen
teflvik ve krediler zamanla azal›r-
ken yenilikçilik (inovasyon) des-
teklerinden giderek daha fazla
say›da flirket yararlanabiliyor.     

Ekonomik ve sosyal alanda
‘yeni’nin üretilmesi, özümsenme-
si ve iflletilmesi anlam›nda ele
al›nan “inovasyon”, bireylerin ve
toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere yeni çözümler üretmeyi,
özetle bir ifli farkl› yapmay› ifade
ediyor. Teknoloji tabanl› farkl›
ürünlerin nas›l yaratabilece¤inin
modellenmesi üzerine kurulu bir
üretim kültüründe inovatif-yenilik-
çi faaliyetlerde bulunan iflletme-
lere sa¤lanan destekler aras›nda
Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar›-
n›n oldukça büyük bir pay› var. 

Türkiye’nin 2002 y›l› itibariyle
katk›da bulunmaya bafllad›¤›,
dolay›s›yla yararlanmaya hak
kazand›¤› Avrupa Birli¤i Çerçeve
Programlar›, araflt›rma, teknoloji
gelifltirme ve yenilikçilik projeleri-
ne önemli miktarda kaynak sa¤-
l›yor. 2002-2006 döneminde  uy-
gulanan 6. Çerçeve Program›
için ayr›lan kaynak 19 milyar Eu-
ro’yu geçerken, bu kayna¤›n
Ocak 2007 itibariyle yürürlü¤e
girecek olan 7. Çerçeve Progra-
m›nda tahmini bütçede önemli
kesintiler olmas›na ra¤men 40
milyar Euro’ya kadar ç›kabilece-
¤i öngörüler aras›nda yer al›yor.

Üniversiteler ve araflt›rma
kurumlar›n›n yan› s›ra sana-
yi kurulufllar› ve özellikle
KOB‹’lere yönelik destekleri
bünyesinde bar›nd›ran çer-
çevede 4.2 milyar Euro’luk
bütçesi ile Rekabet ve ‹no-
vasyon Program› (CIP) dik-
kati çekiyor. CIP’nin giriflim-
cilik ve inovasyona yönelik
gelifltirilen alt program› ise
2.6 milyar Euro’luk bir bütçe
ile giriflimcili¤i, KOB‹’leri, en-
düstriyel rekabeti ve inovas-
yonu desteklemek üzerine yap›-
land›r›l›yor.

Di¤er bir taraftan ise Mersin
bölgesinde yer alan KOB‹’lerin
gerek 4,2 milyar _ tahmini bütçe-
li CIP gerekse 73 milyar _ tahmi-
ni bütçeli 7. Çerçeve Program›
fonlar›ndan maksimum oranda
yararlanabilmeleri için gerekli alt-
yap› çal›flmalar› bafllam›fl du-
rumda. Mersin’in nitelikli iflgücü
için bir talep ve çekim merkezi
haline gelmesini hedefleyerek
yürütülen RIS-Mersin Projesi
(Mersin Bölgesi ‹novasyon Stra-
tejisi) iflletme odakl› olmak üzere
bölgenin inovasyon ve teknoloji
üretebilme potansiyelini artt›r-

maya yönelik ihtiyaç duyulan yol
haritas›n› çizmeyi öngörüyor.
Bölgedeki aktörlerin etkin
kat›l›m›yla yürütülen bu proje
bitiminde ortaya ç›kacak olan
‹novasyon Eylem Plan› do¤rul-
tusunda Avrupa Birli¤i fon
havuzundan faydalanabilme
stratejileri de bir taraftan gelifltiril-
mifl olacak. Bu kapsamda uz-
man çal›flma gruplar› taraf›ndan
sektör önceliklendirmeleri ve ifl-
letmelerin ihtiyaç ve beklen-
tilerinin analiz edilmesi çal›fl-
malar› sürdürülüyor. Bir son-
raki aflamada ise talebe
yönelik arz kaynaklar›n›n in-
celenmesi ve akabinde de
pilot proje uygulamalar› bafl-
lat›lacak.

√√ TTAARR‹‹HH :: 2288..0011..22000066,, 0055..0022..22000066
KKOONNUU :: BBoooott ‹‹ssttaannbbuull 
YYEERR :: TTüüyyaapp FFuuaarr vvee KKoonnggrree MMeerrkkeezzii -- 

‹‹SSTTAANNBBUULL
DDÜÜZZEENNLLEEYYEENN :: TTüüyyaapp TTüümm FFuuaarrcc››ll››kk YYaapp››mm AA..fifi..
‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM :: 00 221122 888866 6688 4433

√√ TTAARR‹‹HH :: 1166--1199..0022..22000066
KKOONNUU :: ‹‹ssttaannbbuull PPeenncceerree 22000066 -- PPeenncceerree,,
CCaamm TTeekknnoolloojjiissii,, AAkksseessuuaarr,, YYaann SSaannaayyii
YYEERR :: TTüüyyaapp FFuuaarr vvee KKoonnggrree MMeerrkkeezzii -- 

‹‹SSTTAANNBBUULL
DDÜÜZZEENNLLEEYYEENN :: TTüüyyaapp TTüümm FFuuaarrcc››ll››kk YYaapp››mm AA..fifi..
‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM :: 00 221122 888866 6688 4433

√√ TTAARR‹‹HH :: 1166--1199..0022..22000066
KKOONNUU :: MMaaddeenn TTüürrkkiiyyee 22000066 --EEnnddüüssttrriiyyeell 

MMiinneerraalllleerr,, MMeettaalliikk MMaaddeennlleerr,, 
KKöömmüürr,, BBllookk TTaaflfl,, KK››rrmmaa TTaaflfl,, KKuumm,, 
ÇÇaakk››ll,, ÇÇiimmeennttoo,, KKiirreeçç VVbb..

YYEERR :: TTüüyyaapp FFuuaarr vvee KKoonnggrree MMeerrkkeezzii -- 
‹‹SSTTAANNBBUULL

DDÜÜZZEENNLLEEYYEENN :: TTüüyyaapp TTüümm FFuuaarrcc››ll››kk YYaapp››mm AA..fifi..
‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM :: 00 221122 888866 6688 4433

√√ TTAARR‹‹HH :: 2211-- 2244 ..0022..22000066
KKOONNUU :: PPAACCKKEEXXPPOO -- AAmmbbaallaajj -- EEttiikkeett -- 

LLoojjiissttiikk
YYEERR :: AAnnttaallyyaa EExxppoo CCeenntteerr -- AANNTTAALLYYAA
DDÜÜZZEENNLLEEYYEENN :: AAnnffaaflfl AAnnttaallyyaa FFuuaarrcc››ll››kk ‹‹flfllleettmmee 

vvee YYaatt››rr››mm AA..fifi..
‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM :: 00 224422 446622 2200 0000

√√ TTAARR‹‹HH :: 2233 -- 2266 ..0022..22000066
KKOONNUU :: KKaammuu ‹‹hhttiiyyaaççllaarr››  FFuuaarr›› -- KKaammuu 

KKuurruumm vvee KKuurruulluuflflllaarr››nn››nn 
‹‹hhttiiyyaaççllaarr››

YYEERR :: AAttaattüürrkk KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii -- AANNKKAARRAA
DDÜÜZZEENNLLEEYYEENN:: VViizzyyoonn FFuuaarrcc››ll››kk OOrrgg.. TTaann››tt››mm.. 

TTiicc.. LLttdd.. fifittii..
‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM :: 00 331122 443300 2200 9900

√√ TTAARR‹‹HH :: 2244 -- 2266 ..0022..22000066
KKOONNUU :: KKaalliittee''0066 KKaalliittee KKoonnttrrooll vvee 

TTeekknnoolloojjiilleerrii -- KKaalliittee KKoonnttrrooll,, 
AAnnaalliizz vvee TTeesstt CCiihhaazzllaarr››

YYEERR :: LLüüttffii KK››rrddaarr UUlluussllaarraarraass›› KKoonnggrree 
vvee SSeerrggii SSaarraayy›› -- ‹‹SSTTAANNBBUULL

DDÜÜZZEENNLLEEYYEENN:: AAddaamm FFuuaarrcc››ll››kk LLttdd..fifittii..
‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM :: 00 221122 222200 6622 5566--5577

fifiUUBBAATT  22000066 YYUURRTT ‹‹ÇÇ‹‹  FFUUAARRLLAARR

RIS Mersin’le ilgili ayr›nt›l› bilgi almak için:
ODTÜ Teknokent
ODTU Teknokent Ikizler Binasi 
06531 ODTÜ Ankara - Türkiye
Tel: 0312 210 64 00
Faks: 0312 210 64 03 Mersin Ticaret ve
Sanayi Odas›
Çankaya mah.  Atatürk cad. MTSO Hizmet Binas› 
Kat:3-4 33070 Mersin - Türkiye
Tel: 0324 238 95 00 Faks: 0324 238 98 03
www.ris-mersin.info ris@ris-mersin.info

RIS-Mersin nedir?
Türkiye’de ilk kez Mersin Bölgesi için
gerçeklefltirilecek ‘Bölgesel Inovasyon
Stratejisi’dir. Projenin en temel amac›, iflletme
odakl› olmak üzere bölgenin inovasyon
potansiyelini art›rmakt›r. 
Gelifltirilen stratejinin uygulanmas› sonras›nda
projenin baflar›s›; ekonomik büyüme, araflt›rma
sonuçlar›, teknolojik rekabet edebilirlik ve
bölgedeki istihdam oranlar› ile ölçülecektir. 
Proje kapsam›nda yap›lacak çal›flmalar›n di¤er
bölgesel kalk›nma projeleri için de bir örnek
teflkil etmesi hedeflenmektedir. 

RRIISS MMEERRSS‹‹NN
KKOOBB‹‹’’LLEERR‹‹NN
YYOOLL
HHAARR‹‹TTAASSIINNII
ÇÇ‹‹ZZ‹‹YYOORR

“Do¤algaza ba¤›ml›l›¤›n sebebi çarp›k politikalar”
•• TTMMMMOOBB MMaakkiinnaa MMüühheennddiisslleerrii OOddaass›› BBaaflflkkaann›› EEmmiinn KKoorraammaazz,, ddoo¤¤aallggaazzddaa yyaaflflaannaann kkrriizziinn
ssoorruummlluussuunnuunn,, yy››llllaarrdd››rr dd››flflaa bbaa¤¤››mmll››,, ççaarrpp››kk ppoolliittiikkaallaarr uuyygguullaayyaann ssiiyyaassaall iikkttiiddaarrllaarr oolldduu¤¤uunnuu aaçç››kkllaadd››..

TMMOB Makina Mühen-
disleri Odas› Baflkan›
Emin Koramaz, do¤algaz-

da yaflanan krizin sorumlusu-
nun, "y›llard›r d›fla ba¤›ml›, çar-
p›k politikalar uygulayan siyasal
iktidarlar" oldu¤unu aç›klad›.
Koramaz, enerji sorununun yer-
li, yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n kullan›m›yla çö-
zülebilece¤ini belirtti.

TMMOB Makina Mühendis-
leri Odas› Baflkan› Emin Kora-
maz yapt›¤› aç›klamada, gaz
al›m sözleflmeleri, al›m miktar-
lar›, fiyat ve ödeme flartlar› gibi
konular›n yeniden müzakere
edilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Koramaz yaflanan son gelifl-
melerin do¤al gaza dayal› yeni

enerji santrallerine ihtiyaç ol-
mad›¤› yönündeki politikalar›n
yanl›fll›¤›n› ispatlad›¤›n› kay-
detti.

Gaz temin programlar›n›n
bir dizi teknik ve politik unsur-
lar› oldu¤unu söyleyen Kora-
maz, "Türkiye uluslararas› are-
nada enerji kozunu elinden ç›-
karmakta, vanalar› baflkalar›n-
ca aç›l›p kapanabilecek bir kü-
resel enerji savafl›nda enerji
koridoru olmakla avunmakta"
de¤erlendirmesini yapt›.

Elektrik enerjisi üretiminin
büyük ölçüde do¤al gaza da-
yand›r›lmas›n›n yanl›fl oldu¤u-
nu belirten Koramaz, gaz talep
tahminlerinin abart›ld›¤›n› sa-
vundu. Korkmaz, do¤algazda

yaflanan krizin, Rusya ve
‹ran'›n Türkiye'ye satt›¤› gaz›
azaltmas›yla aç›klanamayacak
kadar ciddi bir sorun oldu¤unu
vurgulad›. Koramaz do¤algaz-
da d›fla ba¤›ml›l›¤›n nedeninin
yerli kaynaklar›n iyi kullan›lma-
mas›ndan kaynakland›¤›n› vur-
gulad›. Koramaz, Türkiye'nin
do¤algazda yüzde 65 oran›nda
Rusya'ya ba¤›ml› oldu¤unu ha-
t›rlatt›.

Linyit ve tafl kömürü kaynak-
lar›n›n yeteri kadar kullan›lma-
d›¤›na dikkat çeken Koramaz,
özellefltirilece¤i gerekçesiyle
linyit yatakl› santrallerin iyilefltir-
me, kapasite art›r›m›, bak›m ve
onar›m çal›flmalar›n›n yap›lma-
d›¤›n› belirtti.

Hidroelektrik kaynaklar›n›n
yaln›zca üçte birinin kullan›ld›¤›-
n› vurgulayan Koramaz, yap›m
aflamas›nda olan santrallerin
süresi içinde bitirilmesi için
DS‹'ye yeterli kaynak aktar›lma-
d›¤›n› vurgulad›.

Koramaz, yerli rüzgar ve je-
otermal kaynaklar›n yeterince
de¤erlendirilmedi¤ini belirterek,
toplam enerji üretiminin önemli
bir bölümünün ve elektrik ener-

jisi üretiminin yüzde 45'inin do-
¤algaza dayand›r›lmas›n›n yan-
l›fll›¤›na dikkat çekti. 

Koramaz, toplam elektrik
üretiminin yüzde 40'›n›n "do¤al-
gaz temin ve üretti¤i elektri¤i
al›m" garantisi verilen 5 adet
özel sektör santralinden al›nd›-
¤›n› kaydetti.

Türkiye'nin enerji krizi yafla-
mamas› ve yaflanan uluslarara-
s› sorunlardan etkilenmemesi
için Koramaz, "al ya da öde"
koflullar›n› içeren abart›l› anlafl-
malar›n gözden geçirilmesi ve
do¤algaz ve petrol aramalar›na
h›z verilmesi gerekti¤ini vurgu-
lad›. Koramaz, do¤algaz ithalat›
ile ülke ihtiyaçlar› aras›nda bir
aç›k oldu¤unda, kentlerin ve
sanayinin gaz› kesilmemesi ge-
rekti¤ini kaydederek, do¤algaz
yak›tl› elektrik üretim santralleri-
ne verilen gazda kesinti yap›l-
mamas›n› istedi.

Gaz kesilmesine karfl› Mar-
mara Ere¤lisi LNG terminalinin
depo olarak kullan›lmas› gerek-
ti¤ini savunan Koramaz, Tuz
Gölü ve Silivri depolar›n›n bir
an önce ifllerlik kazanmas›
gerekt¤ini vurgulad›.

ABD’den TOBB’a
“erez” övgüsü

A
BD D›fliflleri Bakanl›¤›,
‹srail ile Gazze fieri-
di'ndeki Filistin toprak-

lar› aras›nda bulunan Erez
noktas›ndaki sanayi bölgesi-
nin gelifltirilmesine ön-
derlik edecek olan
Türkiye Odalar
ve Borsalar Bir-
li¤i'ni (TOBB)
övdü. 

ABD D›flifl-
leri Bakanl›¤›
Sözcüsü Sean
McCormack, bir
gazetecinin, konuya
iliflkin sorusunu yan›tlarken,
“Ortado¤u bölgesinde eko-
nomik büyüme ve yat›r›mla-
r›n ilerletilmesini amaçlayan

çabalar› memnuniyetle karfl›-
l›yoruz. 

TOBB'un ve ‹sraillilerin,
bölgede ekonomik f›rsatlar›n
art›r›lmas› çerçevesinde, bu

sanayi bölgesinin yeni-
den canland›r›lmas›

çabalar›n› alk›fll›-
yoruz” dedi. 
Sözcü, Dünya
Bankas› bafl-
kanl›¤›ndan ay-
r›ld›ktan sonra

ABD'nin Ortado-
¤u bar›fl koordina-

törlü¤üne getirilen Ja-
mes Wolfensohn'un, Erez gi-
riflimini koordine edece¤ini
ve ABD'nin ilgili taraflarla te-
maslar›n›n sürece¤ini belirtti.
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Kalk›nma- geliflme ve sa-
nayileflme yolunda çev-
reye, yaflan›lan ortama

hiçbir flekilde zarar vermeme
amac› ile çal›flmalar›n› yürüt-
mekte olan Mersin Tarsus Orga-
nize Sanayi Bölgesi, her geçen
gün sanayi yat›r›mlar›n›n artt›¤›
ve Türk sanayi hayat›na en bü-
yük katk›y› sa¤layan bölgeler-
den biri olma yolunda h›zl› ve
emin ad›mlarla ilerlemektedir. 

Mersin Tarsus Organize Sana-
yi Bölgesi’nin en önemli özelli¤i
konum itibari ile bölge ve sanayi
için çok önemli bir avantaj olan
havayolu, karayolu, demiryolu
ve deniz yolu liman› ile ‹ç Ana-
dolu ve Güney Do¤u Anado-
lu’nun d›fla aç›lan en büyük ka-
p›s› Mersin’de; tüm yeni yat›r›m-
c›lar için bir cazibe merkezi ve
yeni yat›r›m bölgesi olmas›d›r.

1993 y›l›nda kurulan Mersin
Tarsus Organize Sanayi Bölge-
sinin yönetim yap›s› zaman için-
de geniflleyerek bugünkü halini
alm›flt›r. Bugün için MTOSB’nin
Müteflebbis Heyeti; Mersin Tica-
ret ve Sanayi Odas›, Mersin Bü-
yükflehir Belediyesi, Tarsus Be-
lediyesi, Tarsus Ticaret ve Sana-
yi Odas›, ‹l Özel ‹dare Müdürlü-
¤ü, Mersin Sanayici ve ‹fl Adam-
lar› Derne¤i temsilcileri ve Sana-
yicilerimizden oluflmaktad›r.

380 Hektar alanda kurulmufl
olan bölgemizin tüm alt yap›s› ve
yap›laflmas› tamamlanm›fl olup,
bölgede 69 firma üretimine de-
vam ederken, 60 firmada infla-
at›na devam etmekle beraber
önümüzdeki y›l bu firmalar›n da
üretime geçerek bölgede istihda-
m›n 8. 000 civar›nda olaca¤›
tahmin edilmektedir.

Mersin Tarsus Organize Sana-
yi Bölgesi, küçük ve orta ölçekli
iflletmelere sa¤lad›¤› ticari katk›,
düzenli, çevreye sayg›l›, üretime
ve istihdama katk› sunan ve Tür-
kiye’nin Bakanlar Kurulunca
onaylanan on sekizinci Tekno-
park›n› bünyesinde bulundurma-
s› ile Mersin’in ekonomik ve sos-
yal geliflimine çok önemli katk›lar
sa¤layacakt›r.

Bölgemizde, Sanayicilerimizin
en önemli giderlerinden olan
enerjinin , ucuz, temiz ve istikrar-
l› bir yolla sa¤lanmas› için Bölge-
mizde 2005 y›l› Nisan ay›nda
bafllayan do¤algaz da¤›t›m hatt›
çal›flmas› Ekim 2005 ay›nda ta-
mamlanarak, çal›flmalar›n› ta-
mamlayan firmalar do¤algaz kul-
lanmaya bafllam›fllard›r. 

Bölgemizde bulunan fabrika-
larda yang›na karfl› her türlü ted-
birin al›nmas› amac›yla yap›lan
‹tfaiye Müfreze Binas›, MTOSB

itfaiyesi ve e¤itimli personeliyle
yang›nlara müdahale edebilecek
teflkilat kurulmakta olup meyda-
na gelecek olaylarda koordineli

çal›fl›lmaya devam edilmektedir. 
Mersin Tarsus Organize Sana-

yi Bölgesinin 3 km bat›s›nda yer
alan geliflme alan› limana ve
serbest bölgeye yak›n olmas› iti-
bariyle sanayiciye büyük avantaj
sa¤layacak ve dolay›s›yla Bölge-
nin flu anki sektörel da¤›l›m›n›
daha da zenginlefltirecektir.Ge-
liflme alan› toplam 300 Hektar
olup , %75-80 olan hazine arazi-
leri sat›n al›nm›fl, flah›s arazileri-
nin kamulaflt›rma çal›flmalar› da
% 70 tamamlanm›flt›r. Bölgeye
ait imar planlar› T.C Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›nda onay afla-
mas›ndad›r.

Bölgemiz, Avrupa Birli¤i’ne
uyum sürecinde yararlan›labile-
cek ve bölge sanayisine hizmet
edecek her türlü fonla ilgili çal›fl-
malar yapmakta ve sürekli proje-
ler gelifltirmektedir. Bu projeler-
den biri 500.000 _ bütçesi ile
“Regional Innovation Strategies
of Mersin ( R‹S MERS‹N )” ad›
alt›nda bölgedeki güçlü kurumla-
r›n ortakl›¤›nda ve ODTÜ Tekno-
kent Koordinatörlü¤ünde yürütül-
mektedir. Projedeki ortak kurum-
lar; MTOSB ve ODTÜ Tekno-
kent’in yan› s›ra Mersin Üniversi-
tesi, Mersin Ticaret ve Sanayi
Odas›, ve Yunanistan’dan Busi-
ness Innovation Centre of Epi-
rus’tur. Proje, Türkiye’nin ilk ve
tek RIS projesi olup, ilimiz için
çok önem arz etmektedir. 32 ay-
l›k proje süresince, Mersin ve
çevresi için KOB‹’lerin, sanayici-
lerin ve yaflayanlar›n da etkin
kat›l›m›yla Bölgesel Yenilikçilik
Stratejisi haz›rlanmaya bafllan-
m›flt›r. 

Mersin Bölgesinde yaflam
standartlar›n›n yükseltilmesi
amac›yla Avrupa’da yer alan
benzer özellikteki bölgelerin
mevcut bilgi birikimleri ve tecrü-
belerinin paylafl›lmas› için bu

bölgelerle etkin bir iflbirli¤i içeri-
sinde bulunularak, yenilikçili¤in
teflvik edilmesi ve bölgenin eko-
nomik düzeyinin güçlendirilmesi
projenin temel hedefini olufltur-
maktad›r. 

Mersin Tarsus Organize Sana-
yi Bölgesi’nin Müteflebbis Heye-
ti, hep ilkleri ve bölge halk›n›n
yaflam kalitesinin artmas› ad›na
projeler gelifltirmektedir. Bunlar-
dan birisi de Türkiye’de ilk olma-
s› planlanan ‹htisas Organize
Tar›m Bölgesidir. Dünyan›n ba-
flar›l› örnekleri dikkate al›narak
2005 y›l› Haziran ay›nda bakan-
l›klara gerekli müracaatlar› yap›-
lan “ Mersin ‹HT‹SAS OSB” ( g›-
da, tar›m, tar›ma dayal› ) olufltu-
rulmas› fikri gelifltirilip, Mersin ili-
nin varolan tar›m potansiyelinin
verimli bir flekilde de¤erlendiril-
mesi hedeflenmifltir. ‹htisas Or-
ganize Tar›m Bölgesi ile yüksek
teknolojili seralar, ikinci iflleme,
paketleme, depolama, ar-ge te-
sisleri bir arada bulunacak ve
bölgenin tar›m potansiyelinin
planl› ve etkili bir flekilde de¤er-
lendirilmesinin yolu aç›lacakt›r.
Proje gerçekleflti¤inde; tar›ma
dayal› sanayi iflletmelerinin, bir-
biri ile uyumlu üretim yapan orta
ve büyük ölçekli sera ifllet-
melerinin, üretim, iflleme, am-
balaj, vb. üretim aflamalar›nda
sinerji yarataca¤› ve Mersin ilin-
deki tar›m iflletmelerinin ürün
kalitesi ve çeflitlili¤iyle dünya ve
AB piyasalar›yla rekabet edebilir
hale gelmesini sa¤layaca¤›
hedeflenerek bafllat›lan çal›fl-
malar›m›z tüm h›z›yla devam et-
mektedir. 

Hedefimiz; yerli ve yabanc›
hammaddeyi mamul hale getir-
mek, yo¤un üretim, Topluma hiz-
met, sa¤l›kl› yaflamak, toplum-
lar›n birbirine yak›nlaflmas›,
çat›flmalar›n en az düzeye in-
dirilmesi, her alanda rekabet im-
kan›n›n ve geliflmenin sa¤lan-
mas› yani; ticaretin ve sanayinin
itici gücü olmak.

‹thal mallara ra¤bet, yurt d›fl›n-
da sanayinin geliflmesini ve ül-
kemizde iflsizli¤i beraberinde
getirir. Bundan hareketle, yoluna
devam eden sanayicilerimize ve
yeni yat›r›mc›lara baflar›lar
dileriz.

‹LET‹fi‹M
Mersin Tarsus Organize Sanayi
Bölge Müdürlü¤ü
Nacarl› Köyü Mevkii PK: 10
Huzurkent / MERS‹N
Tel : 0 324 676 42 42 
Fax: 0 324 676 43 17
www.mtosb.org.tr

20.yüzy›l› geride b›rak›yoruz, 2000’li y›llar bafll›yor derken; 2005’i dahi
yolculad›k ve 2010’a do¤ru h›zla ilerliyoruz. Her ne kadar klasik olacak
olsa da; ac›s›yla, tatl›s›yla, kritik geliflmeleriyle bir koca y›l› daha geride

b›rakt›k. Çeflitli ekonomi gazete ve dergilerinde yazan bir kifli olarak, bilenler bile-
cektir, Ocak aylar›nda hep geçen y›l›n önemli olaylar›n› yazagelmiflimdir y›llardan
beri. Yine ayn›s›n› yapaca¤›m ama bu kez sadece ülkemizin önemli olaylar›ndan
bahsetmeyi istiyorum. Sebebi ise, Türkiye’de öylesine çok ilginçlik yaflad›k ki bu
y›l zaten dolu dolu bir yaz›y› buna ay›rmak daha cazip geldi. Haydi bakal›m olayla-
ra hep birlikte.

AB ‹LE TAM ÜYEL‹K MÜZAKERELER‹’NE RESMEN BAfiLANDI 
Avrupa Birli¤i 2005’te de Türkiye’nin en önemli gündem maddesini oluflturdu.

Türkiye, 3 Ekim’de Avrupa Birli¤i ile resmen müzakerelere bafllayarak 42 y›ll›k
Avrupa serüveninde önemli bir ad›m› nihayet atm›fl oldu.

KÜRT SORUNU
Baflbakan Erdo¤an, bir bildiri ile terör örgütü PKK’ya silah b›rakma ça¤r›s› ya-

pan “bir grup ayd›n›” Baflbakanl›k’ta kabul etti. Erdo¤an , “Kürt sorunu ya da da-
ha pek çok baflka sorun, bizim için demokratikleflme sorunudur” dedi. Erdo¤an,
Diyarbak›r’da yapt›¤› konuflmada, “Kürt sorunu benim sorunum ve bu sorunu da-
ha çok demokratikleflme ile çözece¤iz” diye konufltu 

fiEMD‹NL‹’DE YAfiANAN SUSURLUK OLAYI
Hakkari'nin fiemdinli ‹lçesi'nde 9 Kas›m’da eski bir PKK’l›n›n iflletti¤i Umut Kita-

pevi'nde patlayan bomba, Susurluk türü iliflkileri ak›llara ve tekrar gündeme getir-
di. Bombay› koydu¤u öne sürülen PKK itirafç›s›, kendisini jandarma arac›nda bek-
leyen iki astsubayla kaçmak isterken halk taraf›ndan yakaland›.

MALATYA’DAK‹ ÇOCUK ‹fiKENCELER‹
Malatya Çocuk Yuvas›'nda kalan 0-6 yafl grubu çocuklar›n “bak›c› anneler (!) ”

taraf›ndan fliddetlice dövülmeleri ve hakaret ile iflkence görmelerinin bir televizyon
kanal›nda yay›nlanmas› Türkiye'yi aya¤a kald›rd›. Soruna Hükümet de duyarl› yak-
laflarak gerekli tedbirleri ald›.

KADINLAR GÜNÜ’NDE KADINLARA POL‹S DAYA⁄I
8 Mart Kad›nlar Günü nedeniyle muhtelif yerlerde gösteri yapan gruba polis bi-

ber gaz› ve coplarla müdahale etti. Kalabal›¤› da¤›tmak için fliddet kullanan polis,
yerlere düflen kad›nlara tekme-tokat sald›rd›. Bu olay yerli-yabanc› medya organla-
r›nda polisin kad›nlara daya¤› fleklinde yer ald›. Polisin tutumu kamuoyunun,
AB’nin, d›fl dünyan›n yan› s›ra AKP’ler ve kimi bakanlar›n da tepkisini toplad›.
Ancak sadece Baflbakan Erdo¤an, herkesten farkl› olarak, medyan›n olay› AB’ye
ve dünyaya ihbar etti¤ini öne sürdü. Olaya kar›flan polisler hakk›nda dava aç›ld›.

SAHTE ‹ÇK‹ OLAYLARI
Türkiye’de sahte içki can ald›. Baflta ‹stanbul, ‹zmir, Antalya gibi büyük ve turistik

kentlerde olmak üzere pek çok yerde binlerce flifle rak›, flarap, viski, flampanya ele
geçti. Sahte içki imalathanelerine bask›nlar yap›ld›. 

Zanl›lar›n baz›lar› hakk›nda müebbet hapis istemiyle dava aç›ld›. ‹lk olay, ‹stanbul
Gaziosmanpafla'da sat›lan sahte rak›n›n aralar›nda lokanta sahibinin de bulundu¤u
ve 6 kiflinin ölmesiyle ortaya ç›kt›. Bir firman›n piyasadan rak›lar›n› toplay›p bilyeli
kapakla yeniden sunmas› da çare olamad›.

ALT K‹ML‹K-ÜST K‹ML‹K TARTIfiMALARI
Baflbakan Erdo¤an, fiemdinli olaylar›ndan sonra burada yapt›¤› konuflmada

"Türk, Kürt, Çerkez, Laz akl›n›za ne gelirse, hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandafll›-
¤›n› üst kimli¤i alt›nda bir ve beraber olaca¤›z” demesi, alt kimlik-üst kimlik tart›fl-
malar›n› bafllatt›. Tart›flma uzun süre, gerek ayd›nlar, gerekse halk aras›nda tart›fl-
ma konusu yaratt›. Konunun gündemden kolay kolay düflmeyece¤i ve devam ede-
ce¤i görünüyor.

TÜRBAN TARTIfiMALARI
Türbanl›lar›n ve imam hatip mezunlar›n›n üniversiteye girmeleri konusu aral›klar-

la gündemde yerini korudu. Anayasa Mahkemesi Baflkan› ile TBMM Baflkan› ara-
s›ndaki söz düellosu, imam hatiplere aç›k ö¤retim lisesi yoluyla üniversite hakk› ve
nihayet A‹HM Büyük Dairesi’nin Leyla fiahin’in temyiz talebini reddetmesi de yi-
ne önemli olaylardan birisini oluflturdu.

REKTÖR YÜCEL AfiKIN
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde t›bbi cihaz al›m› ihalesinde usulsüzlük yap›ld›¤›

iddias›yla tutuklanan Rektör Prof. Dr. Yücel Aflk›n, 76 gün hapishanede yatt›. Y›-
l›n son günlerinde yap›lan duruflmada tahliye edildi. Rektör, tarihi eser kaçakç›l›¤›
iddias›yla yarg›land›¤› davada ise ilk duruflmada beraat etti. Yücel Aflk›n tutuklan-
mas›, hükümet ile akademik çevreler ve ifl dünyas›n› karfl› karfl›ya getirdi. TÜS‹AD
ile Baflbakan özellikle bu konuya bak›fl aç›lar›ndaki farkl›l›k sebebiyle belirli bir süre
gerginlik yaflad›. 

YEN‹ TCK YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹
79 y›ld›r yürürlükte olan 765 say›l› Türk Ceza Kanunu (TCK) yerini 1 Haziran’da

5237 say›l› TCK’ya b›rakt›. AB’nin de ç›kmas›n› zorunl›u koydu¤u yeni TCK, ‘Av-
rupai’ birçok yenili¤i içeriyor.

ORHAN PAMUK DAVASI
Yazar Orhan Pamuk'un, “Türklü¤ü alenen afla¤›lamak” iddias›yla yarg›land›¤›

davaya baflland›. Ancak davada ilginç geliflmeler oldu ve mahkeme eski TCK’ya
göre yarg›lanan Pamuk için davay› durdurup Adalet Bakanl›¤›’ndan görüfl bekler-
ken, Yarg›tay, bu konuda içtihat niteli¤inde bir karar verdi.

‹ÇK‹ YASA⁄I VE KIRMIZI SOKAK
Kamuoyunda “k›rm›z› sokak” diye an›lan içkili yerlerle ilgili tart›flma, Emniyet

Genel Müdürlü¤ü'nün, görüfl sormas› üzerine ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan 14
Ekim'de haz›rlanan genelge ile ortaya ç›kt›.

ALTERNAT‹F ERMEN‹ KONFERANSI
Türkiye’de ilk kez resmi görüflün d›fl›nda Ermeni sorunu bir konferansla tart›fl-

maya aç›ld›. Bo¤aziçi ile Sabanc› üniversiteleri Ermeni konferans› yapmay› karar-
laflt›rm›flken, Bakan Çiçek, “bu Türk milletini arkadan hançerlemektir” deyince
konferans plan› suya düfltü. ‹kinci konferans giriflimi idari mahkemeden dönünce,
konferans›n yap›lmas› için yol gösteren de yine Bakan Çiçek oldu; ve bu tart›fl-
malar da 2005’e damgas›n› vuran önemli olaylardan birisi oldu.

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

Güle güle
2005

Mersin Tarsus Organize
Sanayi Bölgesi

CCeennkk CCeennkkççiimmeennoo¤¤lluu,, 
MMeerrssiinn TTaarrssuuss OOSSBB MMüüddüürrüü

KKOONNUUKK OOSSBB……

Yeni tan›m hizmet sektörünü d›flar›da b›rakt› 

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler Vakf›
(TOSYÖV) Baflkan› Hilmi Develi, geçen ay içinde Avrupa Birli¤i'ne (AB) uyum kapsam›nda
ç›kar›lan yönetmelikteki yeni KOB‹ tan›m›n›n Türkiye'nin ihtiyac›n› karfl›lamaktan uzak oldu¤unu

belirtti. Tan›m›n sadece "AB'ye uyum sa¤l›yoruz" düflüncesiyle yap›lm›fl olmas›ndan endifle
duydu¤unu söyleyen Develi, "Kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤u do¤ru. Ancak Türkiye'de bir yandan tar›m
nüfusunu afla¤›ya çekme konusunda çaba gösterilirken, di¤er taraftan sadece imalat sanayiye dayal›
bir KOB‹ tan›m› getirilmesiyle hizmet sektörünün devre d›fl› b›rak›lmas› son derece yanl›fl" diye
konufltu.  Develi, tan›m›n sadece iflçi say›s› ve ciro kriteriyle s›n›rland›r›lmas›n›n da do¤ru olmad›¤›n›,
böylece Türk firmalar›n›n hangi ölçeklere kadar desteklenece¤inin tart›flmal› hale geldi¤ini ifade etti.
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MEKA 30 ülkeye santral sat›yor

Türkiye’de beton santrali üreten
4 firmadan biri olan MEKA Be-
ton Santralleri, Birleflik Arap

Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suudi
Arabistan, Bangladefl, Libya, Tata-
ristan, Türkmenistan, Sibirya, Kaza-
kistan, Rusya gibi 30’a yak›n ülkeye
ihraç edilmekte ve baflar› ile çal›fl›-
yor.

1987 y›l›nda, faaliyetlerine ifl ve
inflaat makinalar› imalat› ile baflla-
yan MEKA, sektörün bir çok kurulu-
fluna hizmet vererek önemli bir de-
neyim kazand›.

1998 y›l›ndan bu güne ISO 9001,
TÜV’den onayl› CE, Rusya ve CIS
bölgeleri için GOST kalite belgeleriy-
le MEKA, sürekli kendisini gelifltire-
rek beton santrali imalat ve kurulu-
munda profesyonelleflti. 

fiirketin Genel Müdürü Mehmet
Kaybal, “Haz›r beton üreticilerinin
beklenti ve isteklerini proje-teflvik

aflamas›ndan kurulufl
ve çal›flt›rma ve ifllet-
me maliyetlerine kadar
yak›ndan takip eden
MEKA, haz›r beton
üreticileri ile kurdu¤u
diyalog ve iflbirli¤ini da-
ha da gelifltirmek arzu-
sundad›r” diye konufl-
tu.
Kaybal, MEKA’n›n

2005 y›l›nda 12 milyon dolar ciro
yapt›¤›n› ve 2006 y›l› için 3 milyon
dolarl›k yat›r›m
yap›p yüzde 30
büyümeyi hedef-
lediklerini söyle-
di.

Kaybal MEKA
firmas›n›n çal›fl-
malar› hakk›nda
flu bilgileri verdi:

“Tasar›m, par-
ça imalat ve te-
mini, komple
üretim kalitesi ve
iflçilik, montaj,
çal›flt›rma, e¤i-
tim ve sat›fl son-
ras› teknik servis
hizmetlerindeki
kalitesi ile müfl-
teri odakl› çal›fl-
ma anlay›fl› ME-

KA isminin ülkemiz s›n›rlar›n› aflma-
s›n› sa¤lam›flt›r. 

Dünya markas› olmay› hedefliyo-
ruz. MEKA yurt d›fl› pazar ve ifl ge-
lifltirme çal›flmalar›na a¤›rl›k vererek,
e-ticaret alt yap›s›n›n sürekli gelifltir-
mekte ve bu alanda da organize ola-
rak sektörel uzmanl›k fuarlar›na ka-
t›lmay› sürdürmektedir. 

Beton Santralini "komple bir üre-
tim tesisi / beton fabrikas›" olarak ka-
bul ediyoruz; Ar-Ge ve mühendislik
çal›flmalar›n› "kaliteli beton santrali

imalat ve kurulumuna" odakland›k.
Müflterilerimize en kaliteli beton
santralini teslim etmeyi ve tam müfl-
teri memnuniyetini hedefliyoruz. ME-
KA, kurdu¤u haz›r beton tesislerini
uzun y›llar düflük ifl-
letme maliyeti ile
çal›flt›racak flekilde
müflterilerine gere-
ken tüm teknik hiz-
metleri vermeyi ilke
edinmifltir.  

Bu anlamda bak-

t›¤m›zda dünya firmas› olmay› ba-
flarmak de¤iflik bölgelerdeki fiziksel
koflullara ve müflteri taleplerine tam
uyumlu çözümler sunabilmeyi
beraberinde getirmektedir.”

Özgür Kaflifler sizi bekliyor
“Yol Haritan›z E-MYTH”
Özgür Kaflifler Dan›flmanl›k, E-MYTH Stili ‹flletme

yönetimi seminerlerine devam ediyor. Firma 22
fiubat'ta Green Park Otel'de düzenlenecek se-

minere iflletme sahiplerinin kat›l›m›n› bekliyor.
Özgür Kaflifler iflletmecilere yönelik ça¤r›s›nda, "‹fl-

letmenizin siz bafl›nda olmadan yürümesi, her ifl sa-
hibi gibi sizin de hayaliniz ise, E-Myth Stili ‹flletme
Yönetimi ile siz de tan›flmal›s›n›z. Sonuç almaya ça-
l›flmaktan yorulduysan›z,iflte bir mola f›rsat›. Do¤ru
yolda olup olmad›¤›n›z› kontrol flans›" mesaj› ile ses-
leniyor. 

Özgür Kafliflerin ça¤r›s› flöyle: 
1977’den beri tüm dünyada küçük iflletme sahipleri

E-Myth’le, ifllerinin içinde de¤il, üzerinde çal›flmay›
ve onu mükemmel bir anahtar teslim operasyona dö-
nüfltürmeyi ö¤rendiler. 22 fiubat sabah›n› bizimle bir-
likte geçirerek, siz de onlardan biri olabilirsiniz.

‹çerik: 
• Küçük ifl sahiplerinin tipik sorunlar› ve sebepleri  
• Gerçek bir giriflimci olman›n temel ilkesi 
• Harekete geçmek: ‹fl Gelifltirme Süreciniz 
• Yol Haritan›z (Birbirine ba¤l› 7 temel stratejiden

oluflan ‹fl Gelifltirme Program›n›z)
Not:  Etkinlik bitiminde tüm firma sahiplerine Ücret-

siz ‹flletme Analizi f›rsat› sunulacakt›r.
Ayr›nt›l› bilgi için: www.ozgurkasifler.com

MEKA Beton Santralleri, Birleflik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Bangladefl,
Libya, Tataristan, Türkmenistan, Sibirya, Kazakistan, Rusya gibi 30’a yak›n ülkeye ihraç ediliyor.

         



Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OS‹AD)
projesiyle OST‹M'de hedef büyüten Anka-
ral› sanayici ve ifladamlar› biraraya geldi.

OS‹AD Merkezi'nde gerçeklefltirilen ve OS‹AD
Baflkan› Nihat Güç-
lu'nün ev sahipli¤ini
yapt›¤› kutlamaya, An-
kara Valili¤i ‹l Özel ‹dare
Genel Sekreteri Meh-
met Çetin, ‹ÇAS‹FED
Baflkan› Mehmet Akyü-
rek, OST‹M Baflkan›
Orhan Ayd›n, SS Orta
Büyüklükte Sanayiciler
Yap› Kooperatifi Baflka-
n› Özgün Savafl Özü-
do¤ru ve çevre il ve ilçe-
lerden gelen sanayici
ve ifladamlar› kat›ld›.

OST‹M'li sanayicileri
biraraya getiren OS‹AD
Baflkan› Nihat Güç-
lü'nün, OST‹M'de baflla-

yan büyüme sürecinden OS‹AD'a, OS‹AD'dan
Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi yapmay›
amaçlad›klar› Anadolu OSB sürecine kadar olan
geliflmeleri aktard›¤› kaydedildi.
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SSaannaayyiiccii tteekknnoolloojjiikk yyeenniilliikk yyaappmm››yyoorr

Türkiye ‹statistik Kurumu
(TÜ‹K) , “2002-2004 Y›llar›
Sanayi ve Hizmet Sektör-

lerinde Teknolojik Yenilikler
Araflt›rmas›”n›n sonuçlar›n›
aç›klad›. Buna göre sanayi sek-
töründe (madencilik, taflocakç›l›-
¤›, imalat sanayii, elektrik, gaz
ve su) 10 ve daha fazla çal›flan›
olan giriflimlerin yüzde 34.58'i
bu dönemde teknolojik yenilik
yapt›.

Hizmetler sektö-
ründe (toptan ticaret,
mali arac› kuruluflla-
r›n faaliyetleri, bilgi-
sayarla ilgili faaliyet-
ler,araflt›rma ve gelifl-
tirme hizmetleri, mi-
marl›k, mühendislik
ve ilgili teknik dan›fl-
manl›k faaliyetleri,
teknik test ve analiz
faaliyetleri) 10 ve da-
ha fazla çal›flan› olan
giriflimlerin teknolojik
yenilik yapma oran›
ise yüzde 25.9 olarak
gerçekleflti.

Sanayi sektöründe
teknolojik yenilik ya-
pan giriflimlerin

30.89'unun ürün yenili¤i, yüzde
30.27'sinin üretim süreci yenili¤i
ve yüzde 38.84'ünün ise hem
ürün hem de üretim süreci yeni-
li¤ini birlikte yapt›¤› belirlendi.
Bu oranlar hizmetler sektöründe
s›ras›yla yüzde 33.82, yüzde
24.48 ve yüzde 41.7 olarak ger-
çekleflti.

Araflt›rma, teknolojik yenilik
faaliyetinde bulunma oran›n›n

giriflimin büyüklü¤ü ile birlikte
artt›¤›n› ortaya ç›kard›. Buna gö-
re çal›flan say›s› 10 ile 49 kifli
olan sanayi sektöründeki giri-
flimlerde teknolojik yenilik faali-
yetinde bulunma oran› yüzde
31.20, hizmetler sektöründe ise
yüzde 24.55'te kal›rken, 250 ve
daha üzeri çal›flan› olan giriflim-
lerde bu oran sanayi sektörün-
de yüzde 56.27, hizmetler sek-

töründe de yüzde 55.05'e ç›k›-
yor. 50-249 kifli çal›flan sanayi
iflyerlerindeki teknolojik yapma
oran› yüzde 46.24, hizmetler
sektöründe de yüzde 30.96 ola-
rak gerçekleflti.

Araflt›rma sonuçlar›na göre
madencilik ve taflocakç›l›¤› sek-
töründeki iflyerlerinin yüzde
31.57'si, imalat sanayiindekilerin
yüzde 34.8'i ve elektrik, gaz ve

su sektöründekilerin de yüz-
de 24.53'ü bu dönemde tek-
nolojik yenilik yapt›.
Hizmetlerin alt sektörlerinden
toptan ticarette teknolojik ye-
nilik yapan iflyerlerinin oran›
yüzde 23.92, ulaflt›rma ve
haberleflmede de yüzde
22.3'te kal›rken, mali arac›
kurulufllar›n faaliyetlerinde
yüzde 45.08, bilgisayarla ilgili
faaliyetlerde yüzde 69.98'e
kadar ç›kt›. 
Araflt›rma ve gelifltirme hiz-
metleri veren iflyerlerinden
teknolojik yenilik yapanlar›n
oran› yüzde 49.65, mimarl›k
ve mühendislik iflletmelerinde
yüzde 24.8, teknik test ve
analiz faaliyetlerinde ise yüz-
de 23.20'de kald›.

•• TTüürrkkiiyyee''ddeekkii ssaannaayyii iiflfllleettmmeelleerriinniinn ssaaddeeccee yyüüzzddee 3344..66’’ss›› 22000022--22000044 yy››llllaarr›› aarraass››nnddaa
tteekknnoolloojjiikk yyeenniilliikk yyaapptt››.. BBuu oorraann hhiizzmmeettlleerr sseekkttöörrüünnddee iissee yyüüzzddee 2255..99''ddaa kkaalldd››..

Ostim Organize Sanayi Böl-
gesi yeni yat›r›mlar› çek-
meye devam ediyor. Ve-

dat Çelik Metal Sanayi ve Ticaret
Limited fiirketi’nin çelik ürünleri
sat›fl ma¤azas› Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Ankara Sanayi Odas› Baflkan›
Zafer Ça¤layan, Ostim OSB Yö-
netim Kurulu Baflkan› Orhan Ay-
d›n, OST‹M OSB ‹kinci Baflkan›
S›tk› Öztuna ve OS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Nihat Güçlü’nün
de haz›r bulundu¤u törenle hiz-
mete aç›ld›.

Aç›l›flta firma ad›na konuflan
Makine Mühendisi Vedat K›rdök,
sanayinin en temel girdisi olan
vas›fl› çelik ürünlerinin sat›fl›n›
yapt›klar›n›, dünya çap›ndaki re-
kabet flartlar› ve yaflam›n her
alan›na giren AB standartlar› ile
birlikte kaliteli üretim yapman›n
gerekti¤ini söyledi. Kaliteli üreti-
min ise ancak, kaliteli ve güvenilir
hammadde kullan›m›yla müm-
kün oldu¤unu belirterek, “Art›k
sanayici dostlar›m›z, pazara sun-
du¤umuz birinci s›n›f çelikleri kul-
lanarak daha güvenli ve kulland›-
¤› çelikten emin olarak üretecek-

ler, daha kaliteli ve bereketli
ürünler üretip, satacaklar” dedi.

K›rdök daha sonra flunlar› söy-
ledi: “Türkiye’mizde KOB‹lerin ve
reel sektörün bir çok sorunu ol-
makla birlikte son y›llarda sanayi
mamulleri üretiminde büyük ar-
t›fllar oldu. Biz Ankara ve böl-
gemiz sanayicilerinin daha iyi
yerlere gelece¤ine inan›yoruz,
endüstrinin kaliteli çelik ihtiyac›na
biz de çözüm sunaca¤›z, bu
nedenle yat›r›m yapt›k. Ülkemize
ve Ankara’m›z›n gelece¤ine
güveniyoruz.”

OS‹AD yeni hedeflerle yeni yafl›na girdi

Fikir jimnasti¤imizin konusu; “Halk-
la iliflkiler, baflkalar›yla iliflkilerdir.
Baflkalar›yla iliflkilerimizi, kendi-

mizle iliflkimiz belirler. Kendimizle iliflki-
mizi nas›l belirleriz?” idi. Sormufllar:
“Baflkas›n› nas›l bilirsin?”. Yan›t: “Ken-
dim gibi!.” Oysa, “Herkes benim gibi iyi
niyetlidir” yarg›s› yanl›fl. Kuflkusuz iyi
niyetli olmayanlar bulunacakt›r. Sa¤du-
yu, iyi niyeti özendirmeyi; kötü niyeti
engellemeyi öngö-
rür.

Elimi tafl›n alt›na
koymadan hariçten
gazel okuyacak de-
¤ilim. Soru’lar›n›za,
elefltiri’lerinize, kat-
k›lar›n›za – eklemek
istediklerinize, yön-
lendiri’lerinize – ya
da onaylar›n›za aç›k
olarak;  deneyimleri
ve yorumlar› tart›fla-
ca¤›m›z› daha önce
söylemifltim.

Zeytinya¤› gibi üs-
te ç›karak, “Ben fev-
kaladeyim! Sorun
bende de¤il, beni
yanl›fl anlayanlarda!” diyorsam, belki
kendimi aldat›yorumdur. Bunu ilkin
kendime kan›tlamam gerekmez mi?

4 Sandalyeli bir mahkeme varsay›-
yorum: 1. San›k sandalyesi 2. Davac›
sandalyesi 3. Tan›k sandalyesi 4. Yar-
g›ç sandalyesi. ‹lkin san›k sandalyesin-
de oturuyor ve “Niçin fevkalade bir in-
san oldu¤umu, niçin sorunun bende
de¤il beni yanl›fl anlayanlarda aranma-
s› gerekti¤ini” not ederek  tutana¤a ge-
çiriyorum.

Daha sonra davac› sandalyesine
geçiyor, bana dost olmad›klar›n› sand›-
¤›m kiflilerin bana ilettiklerini aynen tu-
tana¤a geçiriyorum. Kalk›yor, tan›k
sandalyesine oturuyor ve empati’ye
haz›rlan›yorum. Zihnimi, olabildi¤ince
her tür duygudan ve düflünceden ar›n-
d›rarak boflalt›yorum. Bana dost olma-
d›klar›n› sand›klar›m›n bana bakarken-
ki mimiklerini, mimiklerimle kopyal›yor

ve zihnimin oltas›na
tak›lacak duygular›n›
ve düflüncelerini göz-
lemlemeye –empa-
ti’ye- haz›r bekliyorum.
Gözlemlerimi tutana-
¤a geçiriyorum.

San›k, davac› ve ta-
n›k sandalyelerinde
ald›¤›m notlar› – tuta-
naklar›-; yarg›ç san-
dalyesine oturarak
yans›zca de¤erlendiri-
yorum. Baflkalar›yla
iliflkilerimdeki – Halkla
iliflkilerimdeki- hatala-
r›n ve eksikliklerin;
hangilerinin bana,
hangileri baflkalar›na

ait olu¤unu; bilincimde adalet duy-
gusunu, düflüncesini, davran›fl›n› canl›
tutarak irdeliyor, karara ba¤l›yorum.
‹lam› yaz›yorum.

Kendimle iliflkilerimi, do¤açlama
–rasgele- veya stres anarflisi içinde ol-
maktan kurtararak; iyi’nin, do¤ru’nun,
güzel’in,  ileri’nin  ortam›na yücel-
tiyorum.

‹zninizle, bu sa¤lam zeminde nas›l
bir yap› kuraca¤›m›z› daha sonra ir-
deleyebilir miyiz? Ne dersiniz?

Kendimin yarg›c›y›m

EROL ERDO⁄MUfi

Giriflimci yat›r›ma devam ediyor

Çin, KOB‹'leri
cezbediyor 

Dünya devlerinin üretimini kayd›rd›¤›
Çin, özellikle organize sanayi bölgeleri-

nin sundu¤u avantajlarla KOB‹'lere de f›r-
sat sunuyor. 3 y›l vergiden muaf tutulan
bölgelerde metrekaresi y›ll›k 1 dolar›n al-
t›nda arazi edinilebilirken yat›r›mlarda arsa
hibesi de uygulan›yor.
Sadece Nanjing flehrinde bile Fortune
500'de yer alan 90 flirketin yat›r›m›n›n bu-
lundu¤u Çin, son dönemde Türk firmalar›-
n›n da gözde yat›r›m alan› olmaya bafllad›.
Kay›tl› Türk yat›r›mlar›n›n toplam 15 mil-
yon dolar civar›nda görünmesine karfl›n, 3
bine yak›n Türk ifladam›n›n faaliyet göster-
di¤i Çin, ucuz iflgücünün yan› s›ra sa¤lad›-
¤› vergi muafiyetleri, yat›r›m avantajlar›, ar-
sa tahsisi, ucuz girdi maliyetleri ve büyük
iç pazar›yla Türk firmalar›n›n da yeni üre-
tim merkezi olmaya aday.
Do¤rudan yat›r›m olmamakla birlikte özel-
likle elektronik, g›da ve tekstil sektörlerinde
pekçok Türk firmas›n›n üretimlerinin bir bö-
lümünü Çin'de gerçeklefltirdi¤ine iflaret
edilirken, y›ll›k ortalama 1-1.5 dolarl›k met-
rekare fiyatlar›yla özellikle Changxing,
Ningbo, Kunshan, Jiading ve Suzhou'daki
organize sanayi bölgeleri de¤erlendirilmesi
gereken ilk yerler. En önemli özelli¤i, sek-
törel de¤il bölgesel vergi sistemi uy-
gulamas› olan Çin'de belirli bir bölgede ne
üretirseniz üretin ayn› vergi oran›n›
ödüyorsunuz. 

                



Ankara Sanayi Odas›’n›n 43'üncü kuru-
lufl y›ldönümü dolay›s›yla düzenlenen
ödül töreninde 43 sanayiciye kurumlar

vergisi, gelir vergisi ve ihracat alan›nda ödül
verildi.

Törene, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, Enerji ve Ta-

bii Kaynaklar Baka-
n› Hilmi Güler, Sa-
nayi ve Ticaret Ba-
kan› Ali Coflkun,
Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakan›
Murat Baflesgio¤lu,
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i
Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, An-
kara Sanayi Odas›
Baflkan› Zafer
Ça¤layan, milletve-
killeri ve çok say›da
davetli kat›ld›. 
Toplam 3 bin 9
üyesi bulunan
ASO'nun ödül töre-
ninde, ASO'yu tan›-
tan bir film gösteri-
siyle baflland› ve
Ankara'n›n sanayi
baflkenti olmaya

do¤ru ilerledi¤i kaydedildi. Ankara Sanayi
Odas› Baflkan› Zafer Ça¤layan, ödül töreni-
nin aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, 2005 y›l›n-
da uygulanan ekonomi politikalar›na iliflkin
menfi tek anlamda söyleyecek bir fley bulun-
mad›¤›n› belirterek, “Enflasyon düflmüfl, reel

faizlerde inifl görülmüfl, borçlar çevrilebilir ha-
le gelmifl, borçlar›n vade yap›s› de¤iflmifltir.
Bütün bunlar olumlu geliflmelerdir” dedi.

Ça¤layan, Türkiye’nin 1 trilyon dolarl›k milli
gelir ve 300 milyar dolarl›k ihracat› yakalama-
s›n›n hayal olmad›¤›n› söyledi. Ça¤layan,
Türkiye'de tatil yapmayan tek fleyin iflsizlik ol-
du¤unu belirterek, her gün 2 bin kiflinin iflgü-
cü piyasas›na kat›ld›¤›n› bunun tar›m da da-
hil edildi¤inde y›lda 1 milyona yak›n insana ifl
bulmak anlam› tafl›d›¤›n› kaydetti. Ça¤layan,
istihdam konusunda radikal kararlar al›nmas›
gerekti¤ini söyledi. ‹stihdam yarat›l›rken zo-
runlu istihdama baflvurulmas›n›n sanayiciyi
cezaland›rmak anlam›na geldi¤ini söyleyen
Ça¤layan, zorunlu istihdam konusunun ülke
gerçekleri göz önünde bulundurularak yeni-
den düzenlenmesini istedi.

Ça¤layan, bürokratik engellerden ve enerji
maliyetlerinin yüksekli¤inden de yak›nd›.
Enerji kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesinin öne-
mine iflaret eden Ça¤layan, “Türkiye morfin

ba¤›ml›s› gibi do¤algaz ba¤›ml›s› haline geti-
rilmifltir” dedi.

Ödül Alan Kurulufllar:
Konuflmalar›n ard›ndan firmalara ödülleri

verildi. Kurumlar ve gelir vergisi ile ihracat
alan›nda ödüle de¤er bulunan 43 firmadan
ilk beflte yer alanlar flunlar:

Kurumlar vergisi alan›nda: Türk Traktör ve
Ziraat Makinalar› fiirketi, Aselsan Elektronik
Sanayi ve Ticaret fiirketi, Park Teknik Elektrik
Madencilik Turizm Sanayi, Havelsan Hava
Elektrik Sanayi ve Ticaret fiirketi, Bafltafl
Baflkent Çimento Sanayi ve Ticaret fiirketi.

Gelir vergisi alan›nda: Mevlüt Hamzao¤lu
Feza ‹nflaat Müteahhitlik.

‹hracat alan›nda: Ere¤li Demir ve Çelik
Fabrikalar› A.fi., Man Türkiye A.fi., Türk
Traktör ve Ziraat Makinalar› A.fi., Noksel
Çelik Boru Sanayi A.fi., Ortado¤u Rulman
Sanayi ve Ticaret A.fi.”
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ASO kurulufl y›ldönümünde 43 sanayiciye ödül verdi
•• AAnnkkaarraa SSaannaayyii OOddaass››’’nn››nn ((AASSOO)) 4433.. kkuurruulluuflfl yy››llddöönnüümmüü ddoollaayy››ss›› iillee ddüüzzeennlleeddii¤¤ii ööddüüll ttöörreenniinnee BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann ddaa kkaatt››lldd››..
AASSOO BBaaflflkkaann›› ÇÇaa¤¤llaayyaann,, OOSSBB’’lleerrddeekkii vveerrggii mmuuaaffiiyyeettiinnee ddeevvaamm eeddiillmmeessiinnii vvee zzoorruunnlluu iissttiihhddaamm››nn kkaalldd››rr››llmmaass››nn›› iisstteeddii..

B
ir süredir geliflmifl ülkelerin eko-
nomilerinin gündeminde olan Ba-
sel II standartlar› 2008 y›l›ndan

itibaren Türkiye’de de uygulamaya bafl-
lanacak. Basel II kriterleri sadece finans
sektörünü kapsam›yor. Aksine bütün
sektörler bu uygulamaya dahil edilecek
ve tüm sektörler baflta bankac›l›k olmak
üzere yeniden yap›lanacak, ekonominin
aktörleri olan tüm flirketler zorunlu ola-
rak kurumsallaflacaklard›r.

Özellikle bankac›l›k sektörü, risk
odakl› kredilendirme yaklafl›m›n› benim-
seyerek, objektif derecelendirme kriter-
leri oluflturacakt›r. Finans sektörünün ve
reel sektörün önünde 

Basel II’ye uyum sa¤lamak için 2006
ve 2007 y›llar› kalm›flt›r. Basel II’ye 2
kala tüm flirketlerimizin uzun ömürlü ol-
mak ve büyümek için kurumsallaflmalar›
gerekir. Asl›nda bu tespit sadece Türki-
ye’deki flirketler için de¤il, dünyadaki
flirketler için de geçerlidir. 

Ça¤dafl yönetim tekniklerini benimse-
mifl, aile ve ifl iliflkilerini ay›rm›fl KO-
B‹’ler (ister küçük ister büyük tüm flir-
ketler) hem sa¤l›kl› büyür, hem de
ömürleri uzun olur. Basel II’ye 2 kala
tüm flirketler, risk sermayesi yöntemi ile
sermaye ve yönetim biçimlerini güçlen-

dirmeli, daha profesyonelce çal›flmal›,
Ar-Ge yat›r›mlar›na önem vermelidir.

Ayn› öneriler ekonominin tüm tarafla-
r› için de geçerlidir. Bu 2 y›ll›k süreyi
ekonominin tüm taraflar› bir iyilefltirme
dönemi olarak de¤erlendirmeli ve tüm
sektörler global bir rekabetin gerektirdi-
¤i donan›mlara sahip olmal›d›rlar. Art›k
Basel II’den sonra faturas›zl›k, SSK’s›z
iflçi çal›flt›rma, düflük maafl gösterme,
ipotek olarak gayrimenkul tapusu verip
bankalardan kredi çekme dönemi gibi
yöntemler sona erecek. Kay›td›fl›l›k gün-
demden tamamen düflecektir. Basel
II’den sonra flirketler yurtd›fl› pazarlara
aç›lman›n, yabanc› ortal›klar kurman›n
yollar›n› arayacak, ekonominin günde-
mine uluslar aras› rekabet, risk serma-
yesi, kalite ve verimlilik gibi kavramlar
oturacakt›r. Basel II kriterlerine uygun
flirketler, bankalardan daha düflük
maliyetli fon kullanma imkan›na sahip
olabileceklerdir. Basel II kriterlerine uy-
mayan riskli firmalar kredi almakta çok
zorlanacakt›r.

AB ve Basel II uyum süreçleri içinde
devlete de önemli görevler düflüyor.
Devlet; ifl gücü üzerindeki maliyetleri
azaltmal›, vergileri makul düzeylere çek-
meli, yat›r›m ortam›n› iyilefltirmeli ve
reel sektörü bafl tac› etmelidir.

Basel II’ye 
2 kala

TTüürrkklleerr IIMMFF’’yyee iiyyii ggöözzllee bbaakkmm››yyoorr

''22000066 KKOOBB‹‹ yy››ll›› oollmmaall››''

BBC’nin yapt›¤› anket, Türkler'in yüzde
49'unun, IMF'ye bak›fl›n›n “olumsuz” ol-
du¤unu ortaya koydu. BBC Dünya Ser-

visi'nin Dünya Ekonomik Forumu öncesinde
32 ülkede yapt›¤› bir ankete göre, Türkler'in
yüzde 49'u
IMF'yi olum-
suz olarak de-
¤erlendiriyor.

Ankete ka-
t›lan toplam
37 bin 572 ki-
fliye dünya
ekonomisi ile
ilgili sorular
yöneltildi. An-
kete kat›lanlar
genelde 18-
80 yafl ara-
s›ndan seçilirken sadece Fransa ve Türki-
ye'de 15 yafl›n üzerindekiler de ankete kat›ld›.

Ankete kat›lan 32 ülkeden, 17'si, ülkelerin-
de ekonominin iyiye gitti¤ini düflünürken, 15
ülke ise ekonomilerinin olumsuz bir yolda ol-
du¤unu söyledi. Öte yandan ülkelerinin duru-
mu konusunda en iyimser iki ülkenin Afganis-
tan ve Irak olmas› dikkat çekti.

Dünya ekonomisinin genel gidiflat› konu-
sunda ise 14 ülke iyimser, 15 ülke ise kötüm-

ser bir tablo çizerken 3 ülkeden dengeli yan›t-
lar geldi.

Avrupa'n›n önde gelen iki ekonomisine sa-
hip ülkelerden Fransa, gelece¤e daha kötüm-
ser bakt›¤›n› belirtirken, Almanya ise daha

umutlu oldu¤unu be-
lirtti.
Dünya ekonomisinin
önde gelen kurumla-
r›n›n da de¤erlendiril-
di¤i BBC anketine
göre Dünya Bankas›
ankete kat›lanlar›n
yüzde 55'i taraf›ndan
“ekonomi üzerinde
olumlu etkisi olan bir
kurum” olarak de¤er-
lendirildi.
Dünya Bankas›'n›n

aksine Uluslararas› Para Fonu'nun (IMF),
dünya genelinde daha olumsuz bir alg›lama-
ya sahip oldu¤u ortaya ç›kt›. IMF'ye olan
borçlar›n› yeni ödeyebilen Brezilya ve Arjantin
baflta olmak üzere pek çok ülke IMF'yi “olum-
suz” gördüklerini belirtti.

Ankete Türkiye’den kat›lanlar›n yüzde 49'u
da IMF’nin olumsuz bir etki yapt›¤›na inand›k-
lar›n› dile getirdi.

M
üstakil Sanayiciler ve ‹fladamlar›
Derne¤i (MÜS‹AD) Genel Baflkan›
Ömer Bolat, 2006 y›l›n›n KOB‹'leri

destekleme y›l› olmas› gerekti¤ini bildirdi. 
Bolat, Türkiye Sanayi ve Sevk ‹dare

Enstitüsü'nde (TÜSS‹DE) dün akflam
düzenlenen MÜS‹AD Genel ‹dare Kurulu
toplant›s›nda, Küçük ve Orta Büyüklükteki
‹flletmelerin (KOB‹) 2006 y›l›nda s›k›nt›s›z bir
y›l geçirmesi için devletin gerekli deste¤in
sa¤lanmas› gerekti¤ini söyledi. 

Herfleyin devletten beklenemeyece¤ini
ifade eden Bolat, "2006 y›l›, KOB‹'leri
destekleme y›l› olmal›. Ama herfleyi devletten
beklemek olmaz. Bizler, sürekli yak›nmaktan,
istemekten yana de¤iliz. Bizlerde çözüm

üretmeliyiz. Verimlili¤i art›r›p, maliyeti düflüren
formülleri bulmal›y›z" dedi. 

Sivil toplum kuruluflu olarak
Cumhurbaflkan›, Baflbakan ve di¤er siyasi
parti baflkanlar› ile görüfltüklerini, bunun gayet
do¤al oldu¤unu belirten Bolat, flunlar› kaydetti: 

"Baflbakan'la 2006 y›l›n›n ekonomik
durumunu görüfltük. Kurumlar vergisinin
indirilmesinden memnunuz, ancak yat›r›m
indirimlerinin kald›r›lmas›ndan memnun
de¤iliz. Teflvik belgeli olmak kayd›yla yat›r›m
indirimleri sa¤lanmal›. KOB‹'lerin Ar-Ge, e¤itim
deste¤ine ihtiyaç var. Ayr›ca, küçük esnaflar
için hipermarket düzenlemelerini öngören
tasar›n›n Meclis'e havalesini istedik. 

BBBBCC DDüünnyyaa SSeerrvviissii ''nniinn DDüünnyyaa EEkkoonnoommiikk FFoorruummuu
öönncceessiinnddee 3322 üüllkkeeddee yyaapptt››¤¤›› bbiirr aannkkeettttee,, TTüürrkklleerr''iinn yyüüzzddee
4499''uunnuunn IIMMFF''yyii oolluummssuuzz oollaarraakk ddee¤¤eerrlleennddiirrddiikklleerrii oorrttaayyaa çç››kktt››..

p

Veli Sar›toprak
TTÜÜSS‹‹AAVV YYöönneettiimm 

KKuurruulluu BBaaflflkkaann››
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TTüürrkk eekkoonnoommiissii ‘‘aazz öözzggüürr’’

A
BD'li think tank (araflt›rma ve düflünce üretme) kuruluflu
Heritage Foundation taraf›ndan haz›rlanan 2006 Ekono-
mik Özgürlük Endeksi'ne göre, Türkiye, ekonomik özgür-

lük aç›s›ndan 157 ülke aras›nda ancak 85'inci oldu. Bu alanda
dünyan›n en özgür ülkesi Hong Kong olurken ‘Az özgür’ ülkeler
aras›nda gösterilen Türkiye, Uganda, Bolivya ve Gürcistan'›n
gerisinde kald›. Endeks, ülkelerin ticaret, mali yük, hükümetin
ekonomiye müdahalesi, para politikas›, yabanc› yat›r›m, banka-
c›l›k, ücretler, mülk edinme haklar›, düzenleyici kurumlar ve ka-
y›t d›fl› ekonomi verileri dikkate al›narak hesapland›. 

Heritage Foundation ve Wall Street gazetesince haz›rlanan
endekse göre ekonomik özgürlük son bir y›lda tüm dünyada
artt›. Endekste yer alan 99 ülke önceki y›llara göre daha iyi bir
performans gösterirken 51 ülkede durum kötüleflti. Befl ülkede
ise bir de¤ifliklik olmad›. Bunun sonucunda 20 ülke ‘özgür’ ola-
rak nitelendirirken 52 ülke 'oldukça özgür', 73 ülke 'az özgür'
olarak adland›r›ld›. Bu arada, 12 ülkede ekonomik özgürlü¤ün
'bask›' alt›nda oldu¤u belirlendi. 

12 y›ldan bu yana yay›mlanan endeks, ülkelerle ilgili detayl›
araflt›rmay› da kaps›yor. Raporun Türkiye bölümünde flu de¤er-
lendirme yap›l›yor: Hükümet, y›llard›r süren yolsuzluklar›n üzeri-
ne gitti. Ekonomide rekabet koflullar›n›n sa¤lanmas›na yönelik
çaba harcand›. Enflasyon h›zla düfltü, bu da faiz oranlar›n›n in-
mesini sa¤lad›. Türk ekonomisinde devletin rolünün azalt›lmas›
konusunda çabalar var ancak kamu hâlâ baz› sektörlerde etkin,
bunun de¤iflmesi gerekiyor.

•• AABBDD''llii ‘‘tthhiinnkk ttaannkk’’ kkuurruulluuflfluu HHeerriittaaggee FFoouunnddaattiioonn''uunn,,
oonn ddee¤¤iiflfliikk ffaakkttöörrüü ddee¤¤eerrlleennddiirreerreekk hhaazz››rr llaadd››¤¤››
EEkkoonnoommiikk ÖÖzzggüürrllüükk EEnnddeekkssii''nnddee,, TTüürrkkiiyyee 8855''iinnccii oolldduu..

AAvvrruuppaa’’nn››nn eenn yyookkssuulluu bbiizziizz

Türkiye bu
kifli bafl›na
gelir düze-

yiyle AB ülkele-
rinin yan› s›ra
AB kap›s›nda
bekleyen Bulga-
ristan, H›rvatis-
tan ve Roman-

ya'n›n da gerisinde kald›.
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) Eu-

rostat ve OECD iflbirli¤iyle yürütülen Sat›-
nalma Gücü Paritesi çal›flmalar› çerçeve-
sinde, 34 ülke için hesaplanan Kifli Bafl›-
na GSY‹H hacim endekslerini aç›klad›.

Söz konusu çal›flma 25 Avrupa Birli¤i
ülkesi, 4 aday ülke (Türkiye, Romanya,
Bulgaristan, H›rvatistan) 3 EFTA (Avrupa
Serbest Ticaret Birli¤i) ülkesi (‹sviçre, ‹z-
landa ve Norveç) ile ABD ve Japonya'y›
kaps›yor.

25 AB ülkesindeki sat›n alma gücü pa-
ritesine göre kifli bafl›na gelir düzeyi 100

kabul edilerek oluflturulan endekse göre
Türkiye'de 2003 y›l›nda 27 olan kifli bafl›-
na gelir düzeyi, 2004 y›l›nda AB ortala-
mas›na 2 puan yaklaflarak 29'a yükseldi.
Buna göre Türkiye AB25 ortalamas›na
göre yüzde 71 daha az bir kifli bafl›na ge-
lire sahip bulunuyor. AB25 için ortalama
100 olan kifli bafl›na düflen gelir miktar›,
AB'nin önceki 15 üyesi için 109, Euro böl-
gesi için de 107 olarak hesapland›. Türki-
ye'de kifli bafl›na gelir AB15 ortalamas›-
n›n yüzde 75, Euro bölgesinin ise yüzde
73 oran›nda alt›nda kald›.

Çal›flma kapsam›ndaki 34 ülke içeri-
sinde en yüksek kifli bafl›na gelire 227'yle
Lüksembourg’un sahip oldu¤u belirlendi.
En yoksul Türkiye ile en zengin Lüksem-
bourg aras›nda yaklafl›k 7.8 katl›k bir kifli
bafl›na gelir fark› olufltu. Türkiye, kifli ba-
fl›na gelirde AB25 içerisinde 43 endeks
de¤eriyle en düflük kifli bafl›na gelire sa-
hip ülkesi Letonya'n›n yüzde 33 alt›nda
kald›.

Kifli bafl›na gelir düzeyi AB'ye aday ül-
kelerden Bulgaristan için 30, H›rvatistan
için 46, Romanya için de 31 olarak he-
sapland›.

Karfl›laflt›r›lan ülkeler aras›nda Lük-
sembourg’u 154 endeks de¤eriyle Nor-
veç, 151'le ABD, 138'le ‹rlanda, 132'yle
‹sviçre, 125'le Hollanda, 123'le Avusturya
ve ‹zlanda, 122'yle Danimarka, 119'la
Belçika izledi.

‹sveç, ‹ngiltere, Finlandiya, Japonya,
Fransa, Almanya, ve ‹talya'da AB25 or-
talamas›n›n üzerinde kifli bafl›na geliri
sahip ülkeler oldular.

•• 2255 AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii üüllkkeessiinnddee ssaatt››nn aallmmaa ggüüccüü ppaarriitteessiiyyllee oorrttaallaammaa
110000 oollaann kkiiflflii bbaaflfl››nnaa ddüüflfleenn mmiillllii ggeelliirr TTüürrkkiiyyee''ddee 2299 oollaarraakk hheessaappllaanndd››..

KOB‹´leri dan›flmanlar haz›rlayacak
•• KKOOBB‹‹ DDaann››flflmmaannllaarr›› DDeerrnnee¤¤ii ((KKOOBB‹‹DDAA)) BBaaflflkkaann›› MMeehhmmeett ÖÖnnddeerr,, KKOOBB‹‹ yyöönneettiicciilleerriinniinn yyüüzzddee 5533´́üünnüünn iillkkookkuull mmeezzuunnuu
oolldduu¤¤uunnuu bbeelliirrtteerreekk,, KKOOBB‹‹´́lleerrii yyeennii tteekknnoolloojjii vvee yyoo¤¤uunn rreekkaabbeettee ddaann››flflmmaannllaarr››nn hhaazz››rrllaayyaaccaa¤¤››nn›› ssööyylleeddii..

Türkiye´nin dünya pazarlar›na ç›kar-
ken kendi iç yap›s›n› disipline etme-
sinde ve rekabet ortam›na dayana-

bilmesinde hizmet sektörünün tedarikçi
olaca¤›n› dile geti-
ren Önder, "Hizmet
sektörünün ise so-
runlar› var. Türkiye´-
de dünya platfor-
munda dan›flman
firma say›s› çok az.
Sektörün disipline
edilmesi kurumsal-
lafl›lmas› ve sanayi-
ye bu kurumsallafl-
m›fl olan bu yap›la-
r›n kazand›r›lmas› gerekir" dedi. Kald›raç
etkisi yapan bu sektörünün kendini göz-
den geçirmesi gerekti¤ine iflaret eden
Önder, bu amaçla kurulan derne¤in fluan
30 üyesi bulundu¤unu, bu y›l 100 üyeye
ulaflmay› hedeflediklerini söyledi.

Türkiye´de büyük ço¤unlu¤u kurum-
sallaflmam›fl bin 600´e yak›n dan›flman-
l›k firmas›n›n faaliyet gösterdi¤ini anlatan

Önder, firmalar›n sektörel olarak hizmet
vermeleri gerekti¤ini söyledi.

Önder, "Türkiye, bölgesinde model
olabilecek bir ülke. Bunun en önemli te-

darikçisi ise hizmet sek-
törü olacak. Önümüzde-
ki dönemde Türkiye´yi
rekabete haz›rlayacak
unsurlar bilgi ve insan.
‹nsan yat›r›m›n›n arka-
s›nda ise dan›flmanlar
var" dedi.
Türkiye´deki KOB‹ yö-
neticilerinin yüzde 53´ü-
nün ilkokul mezunu ol-

du¤unu dile getiren Önder, KOB‹´leri ye-
ni teknoloji ve yo¤un rekabete dan›fl-
manl›k firmalar›n›n haz›rlayaca¤›n› söy-
ledi. Türkiye´de dan›flmanl›k bedelinin
Avrupa´n›n onda biri oran›nda oldu¤u-
nun alt›n› çizen Önder, "Sanayici, dan›fl-
manlara vermesi gereken bedeli ödemi-
yor. Dan›flmanl›¤›n bedeli çok düflük.
Türkiye´de uluslararas› bir firman›n 1
milyon dolara yapt›¤› ifli yerli bir firma

100 bin dolar›n alt›nda ücretle yap›yor"
diye konufltu.

KOB‹´lere yönelik öneriler
Önümüzdeki 5 y›lda küçük ve orta öl-

çekli iflletme say›s›nda ciddi bir daralma
yaflanaca¤›na iflaret eden Önder, ifllet-
melerin büyüyece¤ini ama birçok ifllet-
menin kapanaca¤›n› kaydetti. Önder,
KOB‹´lere flu önerilerde bulundu:

"KOB‹, ´bu y›l, önümüzdeki birkaç y›l-
da benim ve sektörün durumu ne ola-
cak´ diye soru sormal›. Sorunu tespit et-
mek zorunda. ‹hracat yap›yorsa o pazar-
lar› takip etmeli. Ülke baz›ndaki ve ülke
d›fl›ndaki ekonomik geliflmeleri ve
rekabet noktalar›n› belirlemek zorunda.
Çok fazla üretim çeflidi yerine bir sektör
belirlemeli ve o sektörde belli ürünlerde
derinleflerek devam etmeli. Ürün baz›n-
da rekabet etmeli. Mutlaka ihracat›
düflünmeli, dünya pazarlar›na ç›k›fl›nda
ciddi sorun varsa, ihracatta aktif rol alan
büyük firmalara entegre olarak onlar›n
tedarikçisi olmal›."

Geçen y›l Ekim-Kas›m aylar›nda
3 büyük flehirdeki 600 potansi-
yel yat›r›mc›, 30 fikir önderi ile

ABD ve ‹ngiltere’deki 10 uluslararas›
finansal analistin kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirilen araflt›rmaya göre, potansiyel ya-
t›r›mc›n›n yaklafl›k onda dokuzu, iyi

kurumsal yönetimin, Türkiye’nin
refah› aç›s›ndan önem tafl›d›¤›na
inan›yor. Yüksek gelir sahibi olan
ve Ankara’da yaflayan kat›l›mc›lar-
da, iyi kurumsal yönetimin Türki-
ye’nin refah› aç›s›ndan önemli ol-
du¤una daha fazla inanma e¤ilimi
görüldü. 
Daha fazla önem kazanacak

MOR‹ araflt›rmas›na kat›lan po-
tansiyel yat›r›mc›, fikir önderleri ve
analistler, önümüzdeki befl y›l içerisin-
de iyi kurumsal yönetimin yabanc› ya-
t›r›mc›lar için daha fazla önem kaza-
naca¤›n› düflünüyor. Potansiyel yat›-
r›mc›, yabanc› yat›r›m›n Türkiye’nin re-
fah› aç›s›ndan önemli oldu¤una inan›r-
ken, portföy yat›r›m›ndan ziyade do¤-
rudan yabanc› yat›r›m› tercih etme
e¤iliminde. Analistlere göre, Türkiye

yat›r›m yapmak aç›s›ndan çok iyi bir
potansiyele sahip. 10 analistten 8’i
Türkiye’nin yat›r›m yapmak için ‘’çok
iyi’’ bir ülke oldu¤una inan›yor, kalan›
ise ‘’yeterli derecede iyi’’ olarak niteli-
yor. Son zamanlarda yap›lan reform-
lar, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve
genç nüfusundan etkileniyorlar. Ana-
listlerin 10’da 9’u Türkiye’deki yabanc›
yat›r›m›n bu y›l artaca¤›na inan›yor.
Direkt yat›r›mc›lar ve kurumsal portföy

yat›r›mc›lar› (emeklilik fonu, çok
uluslular), portföy yat›r›mc›lar›yla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Türkiye’ye yat›-
r›m yapma karar› aflamas›nda yöne-
tim hususlar›n› daha fazla ciddiye
al›yorlar.

Çin’i bile sollad›k
Uluslararas› finans analistleri, Türki-

ye’yi, kurumsal ve kamu yönetimi
aç›s›ndan 16 di¤er geliflmekte olan

olan piyasa aras›nda 7. olarak puan-
land›rd›. Türkiye, Polonya, Peru, Bre-
zilya, Malezya, Meksika ve Tayland’›n
gerisinde, Çin, Hindistan ve Rusya’n›n
önünde yer ald›. Fikir önderleri ise,
Türkiye’yi Polonya, Çin, Brezilya ve
Malezya’n›n arkas›ndan 5. olarak pu-
anland›rd›.

Alt›n hâlâ popüler
MOR‹ araflt›rmas›nda kat›l›mc›lara

‘’Bugün yat›r›m yapmak için elinizde
5.000 YTL/50.000 YTL olsayd›, neye
yat›r›m yapard›n›z?’’ sorusu yöneltildi.
5 bin YTL’de alt›n, mücevher yüzde 43
ile ilk s›ray› ald›. 50 bin YTL’de ise
mülk (yüzde 71) ve arsa (yüzde 43) ile
ezici bir flekilde öne ç›kt›. Borsa, her
iki kategoride de yüzde 12 seviyesin-
de kald›. Yap›lan araflt›rma sonucuna
göre, kat›l›mc›lar›n yüzde 60’›, hisse
senedi piyasas›na yat›r›m yapmaya
haz›r de¤il. Bono veya hisselere
neden yat›r›m yapmay› düflünmedik-
leri kendilerine soruldu¤unda, kat›l›m-
c›lar borsa piyasas›n›n ‘’güvenilir ol-
mad›¤›’’ (yüzde 53), ‘’fazlas›yla
spekülatif oldu¤u’’ (yüzde 50) veya
hisse piyasas› hakk›nda yat›r›m
yapacak kadar çok fley bilmediklerini
(yüzde 33) ifade ettiler. 

(Türkiye Gazetesi, 1 fiubat 2006)

KKOOBB‹‹’’lleerr,, CCeezzaayyiirr’’ee ggiiddeecceekk

Cezayir’de bulunan SAFEX  ULUSLARARASI FUAR
MERKEZ‹’NDE 8 May›s 2006 tarihlerinde Ladin Fuarc›-
l›k taraf›ndan düzenlenecek olan BATIMATECH Fua-

r›’na Ostimli firmalar da kat›lacak. Ostim OSB yetkilileri BATI-
MATECH’e kat›l›m konusunda bölge firmalar›na Ostim kurulu-
flu olan ODF (Ortado¤u Fuarc›l›k Afi.) taraf›ndan hizmet veri-
lece¤ini, fuardaki alan sat›fllar›n›n devam etti¤ini söylediler. 

Fuarda; alt yap› ekipmanlar›, hafriyat,  yol ve otoyol ekip-
manlar›, inflaat ve ifl makinalar›, iskeleler, kal›plar ve ekipman-
lar›, baca, kule silo ekipmanlar›, tak›m tezgâhlar›, el aletleri,
banyo mutfak donan›mlar›, bina içi genel donan›mlar, taban
ve tavan kaplamalar›, yal›t›m malzemeleri, dekoratif malzeme-
ler, kartonpiyerler, cephe kaplamalar›, çat› kaplamalar›, duvar
kaplamalar›, panolar, bölmeler, elektrik elektronik sistemleri,
asansörler, yürüyen merdivenler, yükleme tesisleri, tafl›ma
araçlar›, ayd›nlatma sistemleri, bina otomasyon sistemleri, bi-
na güvenlik sistemleri, elektrik tesisat› donan›m›, iç ve d›fl yü-
zey boyalar›,  camlar, ahflap malzemeler, harçlar, s›valar, ka-
p›lar, nalburiye h›rdavat malzemeleri, pencere sistemleri, her
türlü yap› kimyasallar›, çat› ve döfleme konstrüksiyonlar›, be-
ton bloklar, kaba yap› ekipmanlar›, her türlü su, ›s›tma, so¤ut-
ma, havaland›rma tesisat›, borular, gaz ve bas›nçl› hava tesi-
satlar›, yüzme havuzlar›, çevre düzenleme elemanlar›, oto-
park ekipmanlar›, yap› ile ilgili proje uygulama vs. hizmetleri
yapan kurum ve kurulufllar yer alacakt›r. 

BATIMATECH Fuar›n›n destek kapsam›nda oldu¤u ve
kat›l›m bedelinin %50’sinin destek kapsam›nda fuar sonras›n-
da kat›l›mc›ya geri ödenece¤i bildirildi.

•••• ‹‹ssvveeçç AArraaflfltt››rrmmaa KKuu--
rruulluuflfluu MMOORRII ttaarraaff››nn--
ddaann yyüürrüüttüülleenn ““TTüürrkkii--
yyee’’ddee SSeerrmmaayyee PPiiyyaassaa--
llaarr›› ‹‹ttiibbaarr›› vvee ‹‹yyii KKuurruumm--
ssaall YYöönneettiimm’’’’ bbaaflflll››kkll››
aarraaflfltt››rrmmaann››nn ssoonnuuççllaarr››
yyaayy››nnllaanndd››..

Yat›r›mc›lar için en cazip ülkeyiz
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