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Tamer
MÜFTÜO⁄LU
Türkiye’nin resmi
KOB‹ tan›m›

T

ürkiye’nin tüm kurum ve kurulufllar›n›n kabul etti¤i müflterek bir KOB‹ tan›m›n›n eksikli¤i on y›l› aflk›n bir sü-

reden beri sürekli olarak gündemde...

n 7’de

Cevdet
BAYKAL
Küreselleflmeye karfl›
Donkiflotluk

K

üresel köy ve iletiflim devrimi, iletiflim
ça¤›, sanayi sonras› toplumu gibi ilk
kavramlar asl›nda 1900’lü y›llardan

önce ifade edilmifllerdir...

n 2’de

Nermin
ARMAN
Sivil Toplum
Kurulufllar›na
ihtiyac›m›z var

e güzel mevsimdir flu yaz. En az›ndan

N

benim için. Herfleyin daha parlak,
daha pozitif oldu¤una inand›¤›m,

güneflin insana enerji veren ›fl›nlar›n› hem ...

n 11’de

Veli
SARITOPRAK

üm dünyada sürekli geliflen ve yay›lan In-

T

ternet teknolojileri her geçen gün çok daha fazla kullan›c›ya ulafl›yor. fiirketler

Ticaret ve e-ticaret

kendilerini sanal ortamda tan›tmak, bu...

n 10’da

Atila
ÇINAR

e kadar gerçek oldu¤u tart›fl›lmakla

N

birlikte, ilginç ve sonuçlar› aç›s›ndan
oldukça anlaml› bir öykü:...

Normal Da¤›l›m›n
Kerameti

n 14’de

‹lter
AKINO⁄LU

onuç mu, süreç mi?

S

Sonuç, sonuç olmazsa ne yapay›m süreci ?
Akla ilk gelen bu!!.

Sonuç mu,
süreç mi?

Zaten sonuç odakl› yaflamak diye de söylenir ya...

n 3’de

‘Durumlar nas›l?’ diye soruldu¤unda onlar belki
de hakl› olarak hemen;
‘puslu bir ortam var, önükemalc@ostim.com.tr
müzü net göremiyoruz’
türü geleneksel yan›tlar›n
d›fl›nda pek bir fley söylemezler. Çünkü onlar›n s›cak gerçe¤i baflkad›r. ‹flte;
tahsilatlar aks›yor, maliyetler yükseliyor, bürokrasi sürüyor, vergi yükü
Kemal Çeküç
can s›k›yor, yat›r›m yapam›yoruz, vs. gibi yak›nmalar› hep duyar›z.
ihayet KOB‹ için resmi tarif yeniSanayi
yerleflimlerinde
o bölgenin yölendi. Tan›ma iliflkin olarak denetimi,
meslek
odas›
veya
sivil toplum
¤erli KOB‹ dostu Say›n Prof. Takuruluflu
taraf›ndan
organize
edilmifl
mer Müftüo¤lu’nun titiz bir de¤erlentoplant›lara kat›l›m› ölçtü¤ünüzde KOdirmesini gazetemizde bulacaks›n›z.
KOB‹’lerin her zaman, bir flekilde ‘tari- B‹’nin kronik gündemi ile olmas› gerefi’ mümkündür. Ancak içinde bulundu- ken gündeminin çak›flmad›¤›n› anlars›¤u durumun tarifi pek çok aç›dan müm- n›z.
Bir uzman arkadafl›m›z KOB‹’lere iliflkün de¤ildir.
kin
güçbirli¤i, kurumsallaflma, d›fl ticaSorunlar›yla an›l›r KOB‹’ler… Kredi
ret,
innovasyon ve benzeri konularda
teminindeki engelleri, teflviklerden yakonuflmac›
oldu. Kendisi için bir sanayirarlanamamalar›, finans sorular›, teknolojik düzeylerinin düflüklü¤ü, iç ve cinin flöyle dedi¤ini hat›rl›yoruz; “Bizim
d›fl pazar› iyi tan›yamamalar›, kalifiye Hakan çok ak›ll›, çok bilgili bir çocuk.
eleman ihtiyaçlar›, rekabetçi olamama- Çok da güzel konufluyor, ama ne dedi¤ini bir türlü anlayam›yoruz.”
lar› gibi…
Asl›nda buradaki ‘anlayamama’ vericiBunlar› da bilmeyen yoktur.
mizin
iletiflim dilindeki ar›zadan; mesaj›
KOB‹ için, sanayici için pek çok güniyi
iletememesinden
de¤il, al›c›m›z›n
dem maddesi kendileri d›fl›nda oluflur,
‘gönül
kula¤›’
ile
dinle(ye)memesinden
oluflturulur. Çünkü KOB‹ sektörünün
yönetimi baz›lar›n›n deyimi ile kendile- kaynaklan›yor.
Hadi art›k soral›m: KOB‹’ler hemen
rine b›rak›lamayacak kadar önemlidir.

Editörden

KOB‹’lere
3 milyon dolar
kazand›ran toplant›lar
yap›l›yor

N

burunlar›n›n dibinde ve onlar için düzenlenen e¤itim, seminer, panel, konferans türü toplant›lara neden (flahsen ve
ruhen) kat›lmazlar?
Örne¤in; aile flirketlerinin süreklili¤i,
kurumsallaflma, d›fl ticaret, AB projeleri, insan kaynaklar› yönetimi, bilgi-biliflim ve iletiflim teknolojisi gibi konular
yak›n gelecekte ulusal ve küresel rekabet sürecinde KOB‹’lerin gündemi de¤il
midir?
Dan›flmanl›k ve kredi destekleri, fikri
ve s›nai mülkiyete iliflkin tescil zorunluluklar› kimi ilgilendiriyor? CE belgesi,
sertifikasyon, kurumsallaflma gibi konular kimin ifli olacak?
Say›n KOB‹’lerimiz; biliyoruz ço¤u zaman tek adams›n›z, tezgah›n bafl›ndan
ayr›lam›yorsunuz, ödemeleriniz var, taahhütleriniz var, kronik sorunlar›n›z
var. Tabi ki as›l ifliniz üretimi aksatmamak, tezgahlar› çal›fl›r tutmak.
Ama lütfen, biraz da sizler için organize edilmifl toplant›lara kat›l›n›z; gönül
kula¤› ile dinleyiniz. Birçok bilim adam›, uzman, dan›flman size, sizler için
bilgi aktarmaya geliyor.
E¤er içinizde; “Ak›l vermeyin para verin”, “‹nternet mi, tövbe”, “Biz atadan
deden böyle gördük”, “Bizim kalitemizi
herkes biliyor,” yaklafl›m›n› sürdürenler
varsa, zaten bu yaz›y› da okumayacak
demektir.
fendim, sizi toplant›lara bekliyoruz…. Bu yaz›n›n bafll›¤›n› da
orada tart›fl›r›z.

E
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KOB‹ günlü¤ü

Küreselleflmeye
karfl›
Donkiflotluk
Dr. Cevdet BAYKAL
ü r e s e l köy ve i l et i fl i m
devrimi, iletiflim ça¤›, sanayi sonras› toplumu gibi
ilk kavramlar asl›nda 1900’lü
y›llardan önce ifade edilmifllerdir. 1960’larda bunlar›n tan›mlar› da baz› iletiflimciler
ile birlikte iktisatç›lar taraf›ndan yap›l›rken asl›nda bu insanlar gelece¤in kâhinleri gibi görülüyorlard›.

K

Yine bilgi toplumu ve bilgi
ekonomileri de bu y›llarda
dillendirilirken, ayn› zamanda küreselleflmenin sadece
ekonomik de¤il; sosyolojik,
kültürel ve siyasi boyular›yla
da analizler yap›l›yor ve küreselleflmenin bireysel anlamada getirece¤i farkl›l›klara
da dikkatler çekiliyordu.
Hatta küreselleflmeyi savu-

nan liberalizm yanl›lar› o kad a r a fl › r › y a k a ç t › l a r k i i fl i
Margret Tahcher’in, “Toplum
yoktur, sadece kendi ç›karlar›n› maksimize edecek flekilde birbiri ile rekabet eden bireyler vard›r” ifadelerine kadar vard›rm›fllard›r.
Bilindi¤i gibi, teknolojik
ilerleme devam etti¤i süre yeni dünya düzenini de¤ifltirmek art›k mümkün görülmemektedir. Çünkü belirleyici
olan›n tek bafl›na teknolojik
geliflme oldu¤u konusunda
görüfl birli¤i oluflmufltur.
Hal böyle iken uluslararas›
sermayenin güdümündeki finans çevreleri ile birlikte hareket eden üretim üsleri de efl
zamanl› düflünmek, üretmek
ve yaflamakla ilgili stratejilerini gelifltirmenin yollar›n›
aramaya hâlâ devam etmektedir.
1990’l› y›llar›n ortalar›nda
dünyan›n en ünlü bilim çevrelerince küreselleflmede yetecek %20’lik aktif çal›flana
karfl›l›k geriye kalan %80’lik

iflsiz kesimin nas›l avutulacaklar› tart›fl›l›rken baz› bilim
adamlar› an›lan %80’lik gergin nüfusun ancak insan› düflünceden uzak tutan e¤lenceler ve yeterli beslenme konular› ile denetim alt›na al›nabilece¤i savlar›nda bulunmufllard›r.
Hatta bir ifle yaramayan bu
insanlar›n e¤lendir ilmesi,
baflka bir ifadeyle avutulmalar› için spor kurulufllar›, dernekler ve vak›f lar gibi sivil
toplum kurulufllar›n›n sponsorluklarla destelenmesi fikirlerini tart›flm›fllard›r.
Avrupal›lar›n 80’li y›llardan
itibaren korktuklar› fley bafl›na gelmifl ve art›k refah›n ve
toplumsal bölüflümün eskisi
gibi olmad›¤› görülmüfl ve
dünya modeli 20’ye 80 formülü kendini kabul ettirmifltir.
Bu ba¤lamda küreselleflmenin öncü devletleri A.B.D, Japonya, Almanya, ‹ngiltere,
Fransa’ya bak›n›z; eski refah
seviyelerini arar oldular. ‹fl-

sizlik için çareler aranmaya
hâlâ devam ediliyor.
Küçük giriflimcilerin yarat›lmas› ile paralel çal›flmaya
haz›r ancak iflsiz olan insanlar›n istihdamlar›yla ilgili
olarak eski cumhurbaflkanlar›, otomotiv devi kurulufllar›n
CEO’lar› kendilerini ülkeye
sorumlu hissederek modeller
gelifltiriyorlar.
Ama ne yaz›k ki tüm bu önlemler, dünya ekonomisi yavafl büyürken ve yoksulluk giderilemezken, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki uçurum aç›lmaya devam
ederken, dünya genelinde
rant gelirlerinden beslenenler yat›r›m ve istihdam art›rc›
eylemlerden uzak dururlarken, global iflsizlik söz konusu iken ve ülkelerin ücret düzeyleri aras›ndaki eflitsizlik
hâlâ artan bir flekilde devam
ederken sizler ne söylerseniz
söyleyin, küreselleflmeye karfl› yap›lanlar sadece Donkiflotluk olmaktad›r.

Aile flirketi, ‘ailevi bir mesele’ de¤ildir...
Ankara Sanayi Odas› (ASO) E¤itim Atölyesi Ostim’de “Aile fiirketlerinde De¤iflim ve Süreklilik” konulu e¤itim çal›flmas›
düzenledi. ASO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Altun, “Aile flirketlerinin da¤›lmas› ile ülke sermayesi de da¤›l›yor” dedi.

stim OSB firmalar›ndan
temsilcilerin kat›ld›¤› toplant›da aile flirketlerinde süreklilik ve de¤iflim konusu ifllendi. E¤itimi, Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi Giriflimcilik ve Aile
fiirketleri Merkezi Baflkan› Prof.

O

Dr. Alaeddin Tileylio¤lu verdi.
Prof. Tileylio¤lu, aile flirketlerinin
birinci nesilden sonra yok olma
sürecine girdi¤ini belirtirken, bu
flirketlerin süreklili¤inin sa¤lanmas› için yap›lmas› gerekenleri
anlatt›.

Deneyimli patron
ve P‹CASSO
Ünlü ressam, bir restorana gider
dostalar›yla...
fief, onu görünce heyecandan ne
yapaca¤›n› flafl›r›r. O heyecanla
at›l›p;
-Efendim bana bir an› verebilir
misiniz? Çocuklar›ma,
torunlar›ma göstereyim, der.
Picasso flefi k›rmaz ve önündeki
peçeteye iki çizik at›p, imzalar. fief;
-Bu benim için öylesine de¤erli ki, diye
sözüne bafllarken, Picasso laf›n› keser ve
-Evet öyle. O elindeki tam 100 bin dolar'
der. fief, dehflete kap›lm›fl bir halde;
-Aman efendim, 2 saniye bile sürmedi
yapt›¤›n›z. Nas›l bu kadar pahal› olur?diye
sorar.
Picasso’nun cevab› haz›rd›r
-2 saniye art› 60 y›l..

Gelecek kuflaklar› aile ve flirket
yönetimine ve liderli¤ine haz›rlaman›n önem kazand›¤›n› vurgulayan Tileylio¤lu, devir teslimin
do¤ru yap›lmas› ve kurumsallaflma ile süreklili¤in sa¤lanabilece¤ini kaydetti.
Prof. Tileylio¤lu flunlar› anlatt›:
“Aile flirketlerinde, flirkete ba¤l›l›k önemlidir. Birinci nesil patron zaten ifline son derece ba¤l›d›r. Bu anlamda bütün giriflimci
patronlar›n elinin öpülmesi gerekir.
Çünkü onlar, Türkiye’nin yetifltirdi¤i ender insanlard›r. Türkiye’nin çehresini de¤ifltiren bu giriflimcilerdir ve onlar ifllerine son
derece ba¤l›d›rlar. Ama di¤er aile
fertlerinin ifle ba¤l›l›k durumlar›
nedir? Bunu ortaya ç›krarmam›z
laz›m. Baz› çocuklar›m›z; (k›z veya erkek ayr›m› yapm›yorum) e¤lenmeyi, gezmeyi sever; ifle de zaman zaman gelir. Baz›lar› seyahat
etmeyi sever, zaman zaman da iflle ilgilenir. Baz›lar› sanatla ilgilenir, baflka fleylerle ilgilenir. ‹flte
burada fark› ortaya ç›karmaya
çal›fl›yorum. Baz›lar› gerçekten
flirkete ba¤l› ve kendisine devredilmesini arzulad›¤› o kurumun
süreklili¤ini nas›l sa¤layaca¤›n›
düflünür. Aileyi kat›l›mc› olmas›
için cesaretlendirmek, gelecek
kuflaklar›n yönetici ve liderlerini
haz›rlamak gerekiyor. Di¤erleri
ne olacak, derseniz. Di¤erleri zaten yollar›n› çizmifl durumda, onlara çok dokunmay›n, zorla flirketin içine almay›n. Çünkü baz›lar›n› de¤ifltirmek imkâns›zd›r. Servetinizden yararlans›nlar. Servet
ayr› fleydir, flirket yönetimi ayr›
fleydir. Yanl›fl tercih flirketinize,
dolay›s› ile servetinize de mal
olabilir. Bunlar› birbirinden ay›rmak gerekir. En önemli fleylerden
biri çocuklar›n etkin ifl sahibi olmalar› ve ailenin iflini sahiplenmeleridir. Bu özelliklerini gelifltirmek laz›m. Aile buna ön ayak

olmal›.”
Ankarka Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Altun da,
atölye çal›flmalar› hakk›nda bilgi
verdi. ASO E¤itim Atölyesi’nin
2006 y›l› bafl›ndan itibaren sanayi odas› üyelerinin duydu¤u bir
kurum haline geldi¤ini belirtti.
Altun, aile flirketlerinin da¤›lmas›

ile sadece o flirketlerin sermaye
varl›¤›n›n de¤il, ülkenin de sermaye varl›¤›n›n yok oldu¤unu hat›rlatarak, “fiirketlerin devaml›l›¤› ve büyümesi ülkenin de büyemesi anlam›na geliyor. O yüzden
Ankara Sanayi Odas› olarak aile
flirketleri konusuna önem veriyoruz” dedi.

Baflkanl›k sistemine
sanayiciden destek
H
ür Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin (HÜRS‹AD)
yapt›rd›¤› ankette, 3 ifladam›ndan 2’sinin erken seçime karfl›
oldu¤u belirlendi. ‹fladamlar›n›n
yüzde 66.1'i mevcut politik ve
ekonomik istikrar› bozaca¤› endiflesiyle erken seçime karfl› ç›karken büyük iflletme sahiplerinin
yüzde 70.6's› da baflkanl›k sisteminden yana.
Türkiye genelinde 30'u sanayici
ve ifladam› derne¤i baflkan› ve geri kalan› da oda ve borsa temsilcilerinden oluflan 443 ifladam›yla
15-30 Mart tarihleri aras›nda telefon görüflmeleri yoluyla yap›lan
HÜRS‹AD ‹fl Dünyas› Endek s

Araflt›rmas›'n›n (‹DEA) sonuçlar›
aç›kland›.
Bir toplant› ile Yönetim Kurulu
Ayd›n Atefl taraf›ndan aç›klanan
araflt›rmaya göre ifladamlar›n›n
yüzde 47.9'u, 5 y›l öncesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda Türkiye'nin yat›r›m
yapmak veya iflletmeleri geniflletmek için daha cazip bir hale geldi¤ini düflünüyor. ‹fl dünyas›n›n
yüzde 51.5’i önümüzdeki 5 y›l
içinde Türkiye’nin yat›r›m ve ifl
ortam›ndan umutlu. Araflt›rmaya
kat›lan ifladamlar›n›n yüzde
40.7’si son 2 y›lda sat›fllar›n›n artt›¤›n› ortaya koyarken sat›fllar›nda gerileme oldu¤unu ifade edenlerin oran› yüzde 35.4.
Öte yandan ifladamlar›n›n yüzde 82.2'sinin hükümetin bulunulan co¤rafyada d›fl politika konusunda daha aktif olmas›n› istedi¤i
belirtildi. Çal›flmada, ifladamlar›n›n yüzde 85.3'ünün Avrupa Birli¤i’nin (AB) Türkiye'nin iç ifllerine
müdahale etti¤i düflüncesinde oldu¤u saptan›rken “AB taraftar› fakat AB'ye ayn› zamanda mesafeli
yaklaflan, kimi zaman 'Euro-septik' kimli¤i öne ç›kan ifladam› kitlesi az›msanmayacak bir a¤›rl›¤a
sahiptir” denildi.
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KOB‹ desteklerinin kapsam› tan›m de¤iflikli¤iyle geniflletildi
K

üçük ve orta boy iflletmelerin tan›m›nda de¤iflikli¤e gidilerek, bu kapsamda sa¤lanan desteklerden yararlanabilecek iflletme say›s›
art›r›ld›.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n, Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayi Gelifltirme
ve Destekleme ‹daresi
Baflkanl›¤› (KOSGEB)
Destekleri Yönetmeli¤inde yapt›¤› de¤ifliklik Resmi Gazete'de yay›mland›.
De¤ifliklikle daha önce
"imalat sanayi sektöründe
faaliyette bulunan 1-150
aras› iflçi çal›flt›ran küçük
ve orta ölçekli sanayi iflletmeleri" olarak tan›mlanan KOB‹ desteklerinden
yararlanabilecek iflletmelerin tan›m› önemli ölçüde geniflletildi.
‹flletmenin tan›m› "Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok
gerçek veya tüzel kifliye
ait olup, 250 kifliden az
çal›flan istihdam eden ve
y›ll›k net sat›fl has›lat› ya
da mali bilançosu 25 milyon YTL'yi aflmayan, Avrupa Toplulu¤unda Ekonomik Faaliyetlerin ‹sta-

Çal›flan say›s›
250'den az ve
y›ll›k net sat›fl
has›lat› 25
milyon YTL'yi
geçmeyen
iflletmeler
KOB‹ olarak
tan›mland›.
Daha önce
150'ye kadar
iflçi çal›flt›ran
ve imalat
sanayinde
faaliyet
gösteren
iflletmeler
KOB‹ olarak
kabul
ediliyordu.
tistiki S›n›flamas› (NACE)
s›n›f land›rmas›na göre
K›s›m D ‹malat Sanayi veya bilgisayar yaz›l›m› üretimi kapsam›nda faaliyette bulunan ekonomik birimleri ifade eder" olarak

yeniden yap›ld›. Ayr›ca iflletmeler “mikro”, “küçük”
ve “orta büyüklükte” iflletme olarak s›n›fland›r›ld›.
On kifliden az çal›flan
istihdam eden ve y›ll›k
net sat›fl has›lat› ya da
mali bilançosu 1 milyon
YTL'yi aflmayan çok küçük ölçekli iflletmeler
mikro iflletme, 50 kifliden
az çal›flan istihdam eden
ve y›ll›k net sat›fl has›lat›
ya da mali bilançosu 5
milyon Y TL'yi aflmayan
iflletmeler küçük iflletme,
250 kifliden az çal›flan istihdam eden ve y›ll›k net
sat›fl has›lat› ya da mali
bilançosu 25 milyon
YTL'yi aflmayan iflletmeler orta büyüklükteki iflletme olarak tan›mland›.
Sermayesinin veya oy
haklar›n›n yüzde 25 ve
fazlas› do¤rudan veya dolayl› olarak, müfltereken
veya tek bafl›na bir veya
birden fazla kamu kurum
veya kuruluflunun ya da
büyük iflletmenin kontrolünde olan iflletmeler, iflletme tan›m›na uysalar
bile KOB‹ desteklerinden
yararlanamayacaklar.

Sonuç mu, süreç mi?
Sonuç mu, süreç mi?
Sonuç, sonuç olmazsa ne yapay›m süreci?
Akla ilk gelen bu!!.
Zaten sonuç odakl› yaflamak
diye de söylenir ya.
Adam ifl bitirici. Yapar, o yapar.
Hani televizyonda vard›:
‹lter Ak›no¤lu
-Hallederiz abi.
Yönetim Uzman›
n son üye oldu¤um kooperatif, ifl bitirici bir
baflkan›n elinde oyuncak olmufltu.

E

Hayat ise bir süreç. Futbol maç› gibi. Doksan
dakika. Bazen uzatmalar var. Sonuç maç bitiminde belli oluyor. Önceden bilemiyorsunuz.
Sonuç nas›l oynad›¤›n›za göre flekilleniyor. Her
fleye ra¤men oyun disiplininden kopmayan tak›mlar galip geliyor. Nas›l oynad›n›zsa ona göre
sonuç. Hakem tarafs›z.
Sonuca odakland›¤›n›zda, sadece sonuç dedi¤inizde sonuç için her fley mubah oluyor. Zengin olmak için h›rs›zl›k, yolsuzluk, çarpma mubah gibi bir fley. Sonuçta zengin oluyor musunuz ?
‹flte sadece sonuç odakl› olmak böyle bir fley.
Asl›nda, sonuçta zengin olmuyorsunuz. H›rs›z
oluyorsunuz. Baflkas›n›n paras›yla zengin olunmaz.
Hayata bir bütün olarak m› bakmak , yoksa
her gün ba¤›ms›z bir parça olarak m› de¤erlendirmek ? Yani hayat, birbirinden habersiz günlerin toplam› gibi mi olmal› ?
Eski ifl anlay›fl›nda herkesin sadece kendi iflini
bilmesi, bütünden haberdar olmamas›, ben iflimi yapar›m, gerisi önemli de¤il, isterse gemi
bats›n, ben güvertede güzel flark› söyleyeyim
yaklafl›m› vard›.
Olmuyor de¤il mi? ‹flin hepsi birlikte önem
tafl›yor. O zaman, iflin hepsine, sonucu üreten
sürece bakaca¤›z. Hadi ifle bafllayal›m de¤il,
önce ifli düflünmekle bafllayaca¤›z.Çünkü, planlamaya ayr›lmayan 10 dakika, uygulamada 10
saatlik gecikmelere neden olacakt›r. Hatta, bazen 10 saat bile kurtaramaz.
Yapt›¤›m›z ifli düflünelim. Bu iflte kullanaca¤›m›z maddeler, de¤iflime u¤rayarak ürüne dönüflecek girdiler nelerdir. ‹fle bafllarken malzemeler
kontrol alt›nda olmal› ve kalitesi belli olmal›. Süreç deyince akl›m›za önce süreç girdileri geliyor.
Kalitesiz malzeme ile yap›lan hiçbir ifl kaliteli
olamaz. Önce iflin girdilerini kontrol edece¤iz.
Neler olabilir? Akl›n›za pizza piflirme olay›n›
getirin. Süreçte meflhur örnektir.
Süreç girdileri un, ya¤, peynir, vs.
Tabiî ki bu girdiler, süreç sonucundaki hedefimizi sa¤layacak nitelik ve özellikte olmal›d›r.
Pizza, sürecin bir sonucudur, girdilerin talep,
beklenti ve flartlar› karfl›lamak üzere dönüflüme
u¤ram›fl ürün, hizmet v.b. biçimidir. Bu dönüflümün katma de¤er sa¤lamas› önemli bir noktad›r.
Temel bir gün apartman›n en üst kat›na ç›km›fl, arkadafllar› da yan›nda.
-Pen uçaca¤›m daa,demifl.
Ve tabi bir süre sonra da atlam›fl afla¤›ya.
Kan, revan içinde hastaneye götürmüfller. Birkaç gün sonra, sa¤l›k durumu kritik vaziyeti atlat›nca arkadafllar› hastaneye ziyarete gelmifller. Temel arkadafllar›na sormufl:
-Yahu, pen uçar›m diye duflündüm atlad›m.
Siz niye uçamazs›n demediniz.
-Arkadafllar› boynu bükük vaziyette cevap
vermifl:
-Biz de uçars›n diye düflünmüfltük.
Asl›nda flirketler de insanlar da böyle davran›yor. ‹stedi¤imiz sonuca nas›l ve nelerle gidece-

¤imizi düflünmeden bal›klama atl›yoruz. Süreç
mant›¤› bir ölçüde bunlar› düflünmemizi sa¤l›yor.
Peki, ifllerimizi belli noktalarda kontrol etmeden istedi¤imiz sonucu alabilir miyiz ?
Akl›m›za esti¤i zaman, akl›m›za esti¤i flekilde
kontrol etsek, kontrol etmifl olur muyuz ?
Kontrol etti¤imiz özellik sonucu etkileyecektir.
Kontrol; beklenti ve flartlar› karfl›lamak, sürecin planlanm›fl olan kural, prensip ve sisteme
göre gerçekleflmesini takip etmek üzere sürecin
sürekli izlenmesi ve ölçülmesidir. Yine iflin baflar›s› için kulland›¤›m›z ; girdilerin ç›kt›lara dönüflümü için kullan›lan ve herhangi bir dönüflüme
u¤ramayan, ama eskiyen, y›pranan veya biten
insan, makine, teçhizat, zaman, doküman, enerji gibi kaynaklar›m›z da önemlidir.
fiimdi, un, helva, fleker oldu¤una göre geriye
çal›fl›p helva yapmak kal›yor. Yani faaliyet.
Bir de kay›t var ? Bir de kay›t m› tutaca¤›z?
Zaten ifli yap›yoruz. Bu yetmiyormufl gibi bir de
kay›t m› tutaca¤›z.
Hep duydu¤um söz:
-Bizim iflimiz bafl›m›zdan aflk›n. Kay›t tutacak
zaman›m›z yok. ‹fli zaten yap›yoruz. ‹fl yapana
bir de problem ç›karmay›n.
-Niye hep yo¤unsun? ‹flini do¤ru yap›yor musun ? Nereden biliyorsun?
-Yine bizim kooperatifteyiz. ‹fller iyi gitmiyor.
Aç›k ortada. Y›llard›r ödüyoruz , sonuç ödemeye
devam.
Kooperatif üyelerinden baz›lar› ;
-Bu böyle gitmez, genel kurulda yönetimi de¤ifltirelim, dediler.
-Tamam.
Gittik genel kurula, herkes iflin kötü gitti¤ini
biliyor ya, biz de ortaya ç›k›p bunu söyleyince
yönetimi de¤ifltirme gerçekleflecek. Elimizde kötü yönetimle ilgili bir, iki kay›t var. Yönetim de
her bilgiyi vermiyor tabii. Yine de, biz de fazla
kay›ta gerek görmüyoruz. Mukayeseli maliyet
tablolar› gibi fleyler yapmad›k. Genel Kurul bafllad›. Biz söyledik, onlar söyledi. Genel kurul bitti. Hiçbir fley de¤iflmedi. Yeterli, aç›k, kay›t olmay›nca kötü gidifl irdelenememiflti. Kay›t yoksa
iflin durumunu irdelemek mümkün de¤ildir. Sadece çok konuflan, laf ebeli¤i yapan ifli götürür.
Sadece batt›¤›n›z zaman, iflin kötü gitti¤ini hep
birlikte görürüsünüz? Bu yüzden kay›t önemli !
Süreç anlay›fl› , ifli önceden düflünme, plan
yapma, kontrol noktalar›n› oluflturma, krizleri
ortaya ç›kmadan önce tedbirleri alma ve yönetme iflidir. ‹flin bütününe bakt›¤›n›zda riskleri de
görürüsünüz.
‹fllerimizi süreç yaklafl›m› ile yönlendirdi¤imiz gibi, hayat›m›za da bu yaklafl›mla bakabiliriz. Hayat›m›z› günübirlik yaflanan bir süre olarak de¤il, sürecin hepsini de¤erlendirerek , bütünü, gitmek istedi¤imiz sonucu düflünüp, o sonuca göre donan›mlar›m›z› gelifltirerek, günleri
birbirlerinden ba¤›ms›z de¤il, ba¤›ml› hale getirerek, arada s›rada neredeyim, nereye gidiyorum diye hayat›m›z› kontrol edip , yönlendirerek süreç yaklafl›m›n› yaflant›m›za uygulayabiliriz.
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Küçük sanayi sitesinden küresel markaya
1967 y›l›nda kurulan Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yap› Kooperatifi 37. Ola¤an Genel Kurulunu gerçeklefltirdi. 15 y›ld›r ifl bafl›nda olan ve ortaklara pek çok de¤er kazand›ran yöneticiler genel kuruldan alk›fl ald›.
stim Kooperatifi’nin 37. Ola¤an Genel Kurulu geçti¤imiz
Cumartesi günü yap›ld›.
Kooperatifin ükemizde ve dünyada örnek bir sanayi kenti yaratt›¤›n› belirten, Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, “Kooperatif ile
bafllayan proje sürecinde Ostim
pek çok alanda model oldu. fiimdi
bu ad› marka olarak sat›yoruz.
Amac›m›z bundan sonra Ostim’i
dünya markas› haline getirmek ve
bu ad› tafl›yan ürünlerin kalite garantisini kapsayan bir sistem kurmakt›r” dedi.
Gayrimenkule dönüflmüfl ortak
mülklerine yönetim olarak sahip ç›karak onlar ad›na de¤erlendirdiklerini anlatan Ayd›n, bu nedenle
bölgedeki arsalar›n ve dükkanlar›n
de¤erlerinin sürekli olarak artt›¤›n›
söyledi. Ostim’in sahiplenildi¤i için
emsalleri aras›nda, üstün niteliklere sahip oldu¤unu ve bundan da
gurur duyduklar›un› anlatt›.
Ayd›n, “Bu birlikteli¤in bafllang›c›ndan bugüne kadar d›flar›dan
hiçbir maddi destek almaks›z›n ortaklar›m›z›n omuzlar›nda yükselen
Ostim, bugünden sonra da ekonomik alanda oldu¤u gibi sosyal ve
kültürel alanda da hizmet üretmeye devam edecek” diye konufltu.

O

Toplant›da daha sonra faaliyet ve denetim kurulu raporlar› okunarak ibra edildi.
Faaliyet raporunda, atölye arsalar›n›n tapular›n›n verilmeye devam edildi¤i, altyap› hizmetlerinin önemli ölçüde tamamland›¤›, toplam 5 ada
üzerinde yapt›r›lan konut inflaatlar›n›n bitirildi¤i, çok say›daki ticaret merkezinin tamamlanma aflamas›na geldi¤i
belirtildi.
Bölgenin sa¤l›k aç›s›ndan
ihtiyac› olan tam donan›ml›
bir sa¤l›k tesisinin yap›m› için
2004 y›l›nda OSB’ye tahsis
edilen kooperatif arsas›
üzerinde temel inflaatlar› ile
çelik imalatlar›n›n gerçeklefltirildi¤i, acil servis ve dispanser
hizmeti verilmesi öngörülen
sa¤l›k tesisinin aç›lmas›na
destek olundu¤u vurguland›.

Ostim Markas›
Kooperatifin “Ostim” isim ve logosunun tescilini Türk Patent Enstitüsünde yapt›rarak 3. kiflilerin lisanss›z kullan›m›n›n önüne geçildi¤i anlat›lan faaliyet raporunda,
“Ostim ismini kullanacak gerçek

Gayrimenkul
Kiralama ‹flleri
Kooperatif ortaklar›n›n sahip
oldu¤u gayrimenkullerin de¤erlendirilmesi, ortaklar taraf›ndan
yap›lmas› gereken ifllerin tamamlanmas›, kiralama ifllemleri, kira tahsili ve ortaklar›n hesab›na aktar›lmas› gibi ifllemlerin
takip edilmesi amac› ile Ostim
Yat›r›m A.fi. taraf›ndan Ostim
Gayrimenkul Dan›flmanl›k ve ‹flletme A.fi.’ nin kuruldu¤u, bu
flirket vas›tas› ile ortaklara emlak konusunda her türlü deste¤in sa¤land›¤› bildirildi.

Selahattin Do¤an
Ostim Kooperatifi
Genel Kurul Divan Baflkan›
veya tüzel kiflilerin kooperatiften
kullan›m lisans› almalar› zorunlu
hale gelmifltir. Geçti¤imiz dönemde yap›lan çal›flmalarla 26 Ostim’li
firman›n “Ostim” isim ve logosunu
kullanmas› yönünde lisans verilmifltir” denildi.

Leman Dündar,
efli Cevat Dündar’› anlat›yor…

“Mezar›n›n
Ostim’de
olmas›n›
istemiflti”

Genç yaflta K›rflehir’in Mucur kazas›ndan
gelip, Ankara Ulus’taki sanat okulunda
okumufl, Ankara’ya yerleflmifl. Rahmetli,
ifline son derece ba¤l›, iflini seven ve topluma hizmet etmekten zevk alan bir ifl adam›yd›. Kendisinin demir atölyesi vard›. Demir iflleri yapard›. Hicaz’a gittikten sonra ifli
b›rakt›.
Otoriter bir aile reisi idi. Kendisini evde
pek görmezdik, haftasonlar›n› bile Ostim’de
flantiyede geçirirdi. Akflamlar› çok geç vakit
üstü bafl› çamur, toz-toprak içinde eve gelirdi. Otoriter olmas›na karfl›n ailesine, evine
ba¤l› bir baba idi. Ostim hep ön planda olmufltur. Ostim onun rüyas› idi. Hatta mezar›n›n bile Ostim’de olmas›n› istemiflti.
Çok çal›flt›. Rahmetli sabah erkenden kalkar Ostim’e gelirdi. Sokaklar›n çivisini toplard›. Hiç yorulmazd›. Bana, ‘ifllerimiz bitsin

“

Marka hayali
gerçeklefliyor...

seni istedi¤in yerde rahat ettirice¤im’ derdi.
Ama ifller bitmedi, ömrü vefa etmedi.
Uzun y›llar Demirciler Derne¤i’nde baflkanl›k yapt›. O dönemde birlikte olduklar›
Tevfik Önen, Bayram Özcan gibi çok yak›n
arkadafllar› ile çal›flarak Ostim’in temellerini
att›lar. O zaman›n baz› devlet büyükleri ‘da¤
bafl›nda site olmaz’ diye aç›l›fla bile gelmediler. Ostim’e yeterli deste¤i vermediler. Rahmetli, Ostim’de meslek okullar› olsun, ç›rakl›k okulu olsun isterdi. ‹fle s›f›rdan bafllam›fl
zanatkarlar›n ifl sahibi olmalar›n› isterdi.
fiimdi Ostim’de pek çok okul var, meslek
kurslar› var. Meslek edinmek isteyenlere,
kendisini gelifltirmek isteyenlere hizmet veren bir çok kurulufl var.
Ostim’in bugün elde etti¤i baflar›ya seviniyorum. Gö¤süm kabar›yor. Ostim’lilerden
Ostim’e sahip ç›kmalar›n› istiyorum. ‹fllerini
sonuna kadar takip etsinler. Orhan Bey’e de
teflekkür ediyorum. Orhan Bey ve yönetimi
Cevat Bey’in ad›n› yaflat›yor, onun Ostim’le
ilgili hayallerini gerçeklefltiriyor. Vefal› davran›yorlar. Onun ad›n› Ostim’de bir caddeyle bir de ifl merkezine verdiler. Bu davran›fltan ailesi olarak çok mennun olduk. Cevat
Dündar, ad›n›n hep an›lmas›n›, unutulmamay› isterdi. fiimdi ad› hay›rla yad
ediliyor. Eflimin çok emek verdi¤i Ostim’le
iftihar ediyorum ve hep iftihar edece¤im.”

Genel Kurul Divan Baflkan› Selahattin Do¤an Ostim’in s›k›nt›l›
dönemlerde bile vizyonundan
vazgeçmedi¤ini, hayal diye düflünülen projeleri gerçeklefltirdi¤ini söyledi. Duman fiöyle dedi:
“Marka olmak çok zor bir ifltir.
Yapt›¤› ifli ülke çap›nda dünya çap›nda marka yapmak her ifl adam›n›n rüyas›d›r, hayalidir. Ostim yöneticileri bugün küçük bir sanayi
sitesinden dünya çap›nda marka

yaratman›n u¤rafl› içindeler. Rahmetli Cevat Dündar bu kuruluflu
düflündü, say›n Turan Çi¤dem bu
geminin zaman›nda kaptanl›¤›n›
yapt›. De-¤erli baflkan›m›z Orhan
Ayd›n 15 y›ld›r yönetimin bafl›nda.
‹nan›lmaz s›k›nt›lar çekildi. Krizler
görüldü. Bir dönem sokaklar bombofltu. Ülke bat›yor, sanayi çöküyor
pani¤i vard›. Orhan Bey o günlerde
bana 300 bin metrekarelik alanda
konut inflaatlar›n›n bafllayaca¤›n›,
180 bin metrekarelik alanda ifl
merkezleri inflaa edeceklerini söyledi. Hatta bu inflaat adalardan bir
tane de sen sat›n al diye öneride
bulundu. Ben de o kriz ortam›da,
nas›l böyle bir hayal kurdu¤unu
merak ettim. Dört y›lda yüzbinlerce metrekare inflaat bitti, yüzbinlerce metrekarelik ifl merkezleri yap›ld›, binlerce metre-karelik asfalt
at›ld›. O günlerde yine Orhan Bey
Ostim’in ortas›ndaki yeflil alanda
bir elektrik santrali kurulmas› için
proje haz›rl›yordu. Ben Orhan bey
için ya sa¤l›kl› düflünemiyor, ya da
hesap yapmay› bilmiyor demifltim.
Ama bizim hesap bilmedi¤imiz ortaya ç›kt›; santral bugün flak›r flak›r
elektrik üretiyor. Sizler ad›na bu
yönetime teflekkür ediyor, onlar› alk›fllaman›z› istiyorum.”

Turan Ç‹⁄DEM
Eski Ostim baflkanlar›ndan Turan
Çi¤dem Genel Kurula kat›l›fl›nda
verdi¤i hizmetlerden dolay› ortaklar
taraf›ndan alk›fllarla karfl›land›.
Eski Ostim baflkanlar›ndan Turan
Çi¤dem Genel Kurula kat›l›fl›nda
verdi¤i hizmetlerden dolay› ortaklar
taraf›ndan alk›fllarla karfl›land›.

40 Y›ll›k Üyeler...
Ostim kooperatifinin ilk ortaklar› aras›nda yer alan Hayati Karaca ve Hüseyni Narin isimli üyeler kooperatifin tamamen meslek mensuplar›n›n katk›s› ve al›nteri ile do¤du¤unu söylediler.
Y›llar›n emekçisi iki orta¤›n düflünceleri flunlard›:

H a y at i Ka ra c a :
“Benim mesle¤im tornac›l›kt›. Ostim’in kurucu baflkan›
Rahmetli Cevat Dündar çok ileri görüfllü bir insand›. De¤erli bir insand›. Ostim’in bu kadar geliflece¤ini o gün kimse hayal edemezdi. Ostim sanayicinin teknolojik geliflmeye ayak uydurmas›, d›fla ba¤›ml›l›ktan kurtulmak ve muas›r medeniyetler seviyesine ç›kmak amac›yla oluflturuldu. Bu eser zanaatkâr kesiminin güçbirli¤i ile ortak karar›
ile yarat›ld›. Hiçbir banka kredisi veya devlet deste¤i almadan müteflebbisin gücü ile;. tamamen bilek gücü, al›nteri
ile kuruldu. Bugün Ostim’deki “Al›nteri Caddesi” iflte bunu
simgeliyor. Ostim’e yönetenler sahip ç›kt›, ortaklar onlara
destek verdi bugünlere geldik. Ostim günü de¤il nesli kurtard›. Di¤er kooperatifler gibi günü kurtarmaya çal›flmad›. Sa¤lam at›lan temel üzerine ifller yap›ld›. Ostim bugün baflkente de¤il Türkiye’ye s›¤maz oldu. Ad› Avrupa’da dünyada an›lan bir marka oldu.”

H ü s e yi n N a r i n
“Eve götürecek ekmek param yoktu. So¤uk demirci olarak
baflkas›n›n yan›nda çal›fl›yordum. Kooperatife girerken
500 lira istediler. Rahmetli Cevat Dündar destek oldu. Sobac›lar çarfl›s›nda onun da dükkan› vard›. Beni tan›yordu.
Demirciler derne¤inde Ostim’e üye olmak istedi¤imi ö¤renince yard›mc› oldu, üye oldum. Aradan uzun y›llar geçti
ortak varl›klar›m›z de¤er kazand›. Küçük sanayi sitesi
deniyor, ama ben o zamanlar Ostim’in büyük bir yer
olaca¤›n› tahmin ediyordum. Çünkü marangozlar
Siteler’e üye olup oras› büyüyünce ben Ostim daha da
büyük olacak demifltim. 1960’tan sonra hep sanayinin
flehir içinden kalkaca¤› söyleniyordu. Ostim flimdi ortaklar›na gelecek nesillere ve memlekete faydal› bir yer oldu.
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Mo¤ollar Ostim’den Stratejik Yol Haritas› m›?
‘Aman …’ demeyin
yat›r›mc› bekliyor
u yaz›m›zda KOSGEB desteklerinden
faydalan›labilmesi için gereken Stratejik Yol Haritas›’n›n iflletmeler için önemi anlat›lacakt›r.
Özellikle son y›llarda dünyadaki h›zl›
de¤iflim tüm küçük-büyük iflletmeleri küresel rekabete açm›flt›r. Art›k dünyan›n herhangi bir yerindeki krizler veya geliflmeler
Türkiye’deki KOB‹’leri olumlu veya olumsuz etkilemektedirler. Mesela Rusya’daki
kriz ülkemizdeki tekstil/deri sanayini durdurmakta, Çin’in tekstil yat›r›mlar› ülkemizdeki tekstil konfeksiyon atölyelerini iflsiz b›rakmaktad›r. Avrupa’da CE iflareti tafl›mas› gereken makine ve cihazlar› üretenler, dünyan›n neresinde olursa olsun bu
standartlara uymak zorundad›r. Tafl›mac›l›k sektöründeki geliflim, Internet, fuarlar,
çok uluslu flirketlerin yay›l›m›, teknoloji
transferinin h›z› art›k dünyan›n herhangi
bir yerinde üretilen mallar›n dünyan›n
baflka bir yerinde birkaç gün içinde sat›lmas› gerçe¤ini do¤urmufltur. Bu geliflmeler
tüm dünyay› tek, küçük, ulafl›labilir bir pazar haline getirmifltir. Bu yeni durum KOB‹’ler için pek çok f›rsat› bar›nd›rd›¤› gibi
büyük tehditleri de içermektedir. Bundan
kurtulufl yoktur.
Kobilerin dünyadaki bu de¤iflimlerden
olumlu yönde etkilenmeleri krizi/geliflimi
do¤ru okumalar›na ba¤l›d›r. Yani krizleri/geliflmeleri etkileyemeyebiliriz, fakat
kendi iflletmemizin bunlar›n etkisinden
olumlu yönde faydalanmas›n› sa¤layabiliriz. Bu gerçe¤i hiçbir zaman unutmamam›z gerekmektedir.
Türkiye ve dünya ölçe¤inde rekabet etmesi gereken KOB‹’lerin geliflimleri, Türkiye ve küresel gerçekler do¤rultusunda olmal›d›r.
Yukar›da bahsedilen geliflmelerden KOB‹’lerimizin olumlu yönde etkilenmeleri
için KOSGEB, Stratejik Yol Haritas› ad› ile
bir KOB‹’leri gelifltirme ve destekleme modeli uygulamas›na bafllam›flt›r. Bu model
KOSGEB desteklerine baflvuran iflletmelerin büyüme ve geliflmeyle ilgili niyetlerini
stratejik hedefler haline getirmesini sa¤lamak için gelifltirilmifltir. Stratejik Yol Haritas›, özünde iflletmelerin gelecekle ilgili
beklenti ve niyetlerini aktaracaklar› basit
bir dokümantasyondan öte, iflletmenin hedeflerinin ve hedeflere giden yolda at›lmas› gerekli ad›mlar›n ne oldu¤unun belirlenmesi çal›flmas›d›r. Baflka bir deyiflle Stratejik Yol Haritas›; iflletmenin k›sa, orta ve
uzun dönemli hareket plan›d›r. Bu nedenle
Stratejik Yol Haritas› mutlaka iflletme sahibi ve yöneticileri taraf›ndan oluflan bir ekip
çal›flmas›yla haz›rlanmal›d›r. Bu çal›flmalar
daha sonra iflletme çal›flanlar›na aktar›lmal› ve herkes taraf›ndan uygulanmas›
sa¤lanmal›d›r.
Ancak uygulamada yap›lan en büyük
yanl›fl, Stratejik Yol Haritas›’n›n, KOSGEB
desteklerinden yararlanman›n basit bir
arac› olarak görülmesidir. Bu yüzden de
Stratejik Yol Haritas› haz›rlan›rken iflletmeler gereken önemi ve hassasiyeti göstermemektedirler. Hatta iflletme d›fl›ndan kiflilere haz›rlatma yoluna gidilerek böylesine önemli bir konuda kritik bir hataya düflülmektedir. Bu flekilde haz›rlanan Stratejik Yol Haritalar› gerçekçi olmamakta ve
beklenen fayday› sa¤lamamaktad›r.
Stratejik Yol Haritas›’n›n haz›rlanmas›nda gereken hassasiyetin gösterilmedi¤i durumlarda, KOSGEB Uzmanlar› çok say›da
de¤ifliklik istemek durumunda kalmaktad›rlar. Bu da iflletmelerde b›kk›nl›¤a ve zaman kayb›na neden olmaktad›r.
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o¤olistan’›n Baflkenti Ulan Bator Valisi ve ayn› zamanda Büyükflehir Belediye Baflkan› olan Batbayar Tsogt,
Ostim’i ziyaret etti. Ostim hakk›nda yöneticilerden bilgi alan Vali ve beraberindekiler
bölgedeki iflyerlerini de dolaflarak imalatç›larla sohbet ettiler.
5. Globalizasyon toplant›s› için Türkiye’ye
gelen Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin konu¤u olan Vali Tsogt’un baflkanl›k etti¤i Mo¤olistan heyeti, Ostimli KOB‹’leri Ulan Batu
flehrinde yat›r›m yapmaya davet ettiler.
Mo¤olistan heyetinin ziyaretinde haz›r
bulunan Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, dost ve kardefl ülke Mo¤olistan’la özellikle bir sanayi bölgesi oluflturma
konusunda iflbirli¤i yapabileceklerini, Os-
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tim modeli hakk›nda herhangi bir karfl›l›k
beklemeden teknik ve pratik bilgileri kendilerine aktarabileceklerini söyledi.
Ulan Bator Valisi Tsogt da, Mo¤olistan’›n
Rusya ve Çin gibi iki büyük ülke pazar›na
girmek isteyenler için ideal bir nokta oldu¤una iflaret ederek; hayvanc›l›k, madencilik, tekstil, çevre, yol ve köprü yap›m› gibi
inflaat alanlar› ile g›da ve et iflleme tesisleri
alan›nda cazip bir ülke oldu¤unu belirtti.
Ulan Bator Valisi Tsogt, daha sonra Ostim’deki baz› iflyerlerini ziyaret etti. Heyettekiler, Seçkin Makine, Park Tasar›m,
Moonlight ve EK‹P firmalar›nda imalat
çal›flmalar›n› yak›ndan izleyip, firma sahipleri ile sektörlerine iliflkin sohbet ettiler.

Stratejik Yol Haritas› asl›nda tipik bir
planlama çal›flmas›d›r ve afla¤›daki ak›fl›
içerir;
• ‹flletmenin kendini tan›mas›
‹flletmenin kendini tan›mas›: Kimli¤i, ne
ifl yapt›¤›, ürünleri, çal›flt›rd›¤› iflçi say›s›,

iflçilerinin nitelikleri, v.s. ‹flletmenin kendini tan›mas› sadece girifl bölümünde verdi¤i
bilgilerle s›n›rl› de¤ildir. Tüm SYH boyunca bu görülecektir.
• ‹flletmenin hedeflerini belirlemesi
‹flletmenin hedeflerini belirlemesi; amaç
bellidir (markalaflma veya ihracat) bu
amaca giderken ölçülebilir net ara hedefleri nelerdir. Burada önemli olan rakamsal
de¤erlerle beraber neler yapaca¤›d›r. (Örn.
‹lk 3 ay içinde Pazar araflt›rmas› yapmak,
yeni 5 müflteriye ulaflmak, belirli standart
belgeler almak v.s.)
• ‹flletmenin içinde bulundu¤u pazar› ve
rakiplerini tan›mas›
‹flletmenin içinde bulundu¤u pazar› tan›mas›, pazar›n özelikleri, rekabetin boyutu ve rakiplerin durumlar› ile iflletmenin
bu pazarda ve rekabetteki konumunu belirlemesi gerekmektedir.
• ‹flletmenin müflterilerini analiz etmesi,
müflterilerinin avantaj ve dezavantajlar›n›
bilmesi
Bu rekabet ve rakiplerin durumuna göre
iflletme tüm müflterileri (veya müflteri
gruplar›) için tek tek analiz yapmak zorundad›r. Müflterilerinin durumunu belirledikten sonra sat›fl planlar›n› ç›karmak zorundad›r. Sonuçta iflletme e¤er bir çal›flma yap›yorsa müflterilerine (yerli yabanc›) “ne
satacak, ne kadar satacak, kaça satacak, ne
zaman satacak ?” sorular›na cevap bulmal›d›r. Stratejik Yol Haritas› iflletmeleri buna
zorlamaktad›r.
• ‹flletmenin müflterilerine belirledi¤i
zaman diliminde muhtemel sat›fl miktar›n›
belirlemesi
Bir sonraki aflamada ( iflletme gücünü,
rakiplerini, pazar› analiz etmifltir ve bu
flartlar içerisinde müflterilerine vaya potansiyel müflterilerine satacaklar›n› tahmin
etmifltir.) iflletme böylesi bir sat›fl için gerekli üretim planlar›n› yapmal›d›r. Bu üretim planlar›na göre gerekli ekipman ve
ekip (personel) ihtiyac› ortaya ç›kacakt›r.
Yine bu geliflme için iflletmenin yapmas›
gereken di¤er faaliyetler belirtilecektir.
• ‹flletmenin bu sat›fl› yapabilmesi için
gereken üretim gücünü ve faaliyetlerini
belirlemesi
Nihayet iflletme gücünü, pazar›, rakiplerini, müflterilerini analiz etmifl, tahmini
bir sat›fl plan› yapm›fl, bu plan do¤rultusunda gerekli üretim yap›s›n› belirlemifl,
bu üretim için gerekli makine ve personel
yap›s›n› hesaplam›flt›r. Bu durumda iflletmenin önümüzdeki dönem yapaca¤›
yat›r›m or taya ç›kacakt›r. Ne tür
makinalar› ne zaman almal›d›r? (Ki bu
çal›flmadan böyle bir yat›r›m karar› ç›kmak
zorunda de¤ildir) Ne zaman ne kadar personele ihtiyaç duyacakt›r?
• ‹flletmenin bu üretimi yapabilmesi için
gerekli ekip ve ekipman› belirlemesi
Son olarak iflletme hedeflere ulaflmak
için faaliyet ad›mlar›n› ve bu ad›mlarda
KOSGEB desteklerinden hangilerini talep
etti¤ini ve bu destekleri ald›¤›nda 3’er ayl›k dönemlerde ne gibi geliflmeler sa¤layaca¤›n› belirtecektir.
• ‹flletmenin gerekli ekipman ve ekipten
kendinde var olanlar› tespit etmesi ve ihtiyaç duydu¤u ekip ve ekipman› listelemesi
• ‹flletmenin gerekli yat›r›m plan›n› yapmas›.
• Son olarak bu eylemler için KOSGEB
den destek taleplerini belirlemesi.
Tüm bu aflamalar› atlayarak sadece
KOSGEB’ten destek almak için SYH haz›rlamak en büyük yan›lg›d›r.
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ürkiye’nin tüm kurum ve kurulufllar›n›n kabul etti¤i müflterek bir
KOB‹ tan›m›n›n eksikli¤i on y›l› aflk›n bir süreden beri sürekli olarak gündemde tutulan bir konuydu.

T

ihayet 18 Kas›m 2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan bir yönetmelik
ile bu konu bir sonuca ba¤land›. Art›k bizim de bir resmi
KOB‹ tan›m›m›z var. Alt›nda
Baflbakan ve tüm bakanlar›n
imzas› olan bir KOB‹ tan›m›;
(Pek tabi ki böylece bu tan›m›n bilimsel de¤il, pragma tik
bir tan›m oldu¤u da kendili¤inden kabul edilmifl oluyor.
Öyle de olmas› gerekli. Zira tan›m›n as›l amac› KOB‹’lere yönelik devlet yard›mlar›nda objektifli¤i sa¤lamak. Dolay›s› ile
de¤erlendirmelerin ve elefltirilerin bu çerçevede yap›lmas›
yerinde olur.)

N

Ad› geçen KOB‹ tan›m› esas itibariyle
AB’nin KOB‹ tan›m› örnek al›narak gelifltirilmifl. ‹lk kez 1998 y›l›nda yap›lan
ve birkaç kez iki nicel ölçütü (bilanço
büyüklü¤ü ve y›ll›k ciro,) de¤ifltirilen
AB’nin KOB‹ tan›m› 2005 y›l›ndaki haliyle afla¤›daki flekilde belirlenmifl durumda:

Bu nicel ölçüte ilave olarak tan›mda
çok önemli olarak kabul edilmesi gereken bir de nitel ölçüt var. Ba¤›ms›zl›k
ölçütü. Ba¤›ms›zl›k ölçütüne göre bir
iflletmenin KOB‹ olarak kabul edilebilmesi için, flayet varsa, bu iflletmedeki
büyük ölçekli bir flirketin veya flirketlerin hisse pay›n›n yüzde 25’i aflmamas›
gerekir. Aksi halde o iflletme KOB‹ olarak kabul edilmiyor. Yine AB tan›m›na
göre de nicel ve bir de nitel ölçütlerden
hepsinin sa¤lanmas› gerekiyor. Bu ölçütlerden bir tanesi bile yeterli gelmedi¤i takdirde iflletme KOB‹ s›n›fland›rmas› d›fl›nda kal›yor. Tek tek KOB‹ s›n›flar› (mikro, küçük ve orta ölçekli iflletme) yap›lmam›fl.

Türkiye’nin KOB‹ tan›m›nda AB tan›m›nda yer alan ba¤›ms›zl›k ölçütü gibi
nitel bir ölçüt aç›k seçik bir flekilde ort aya konmamakt a buna k arfl›l›k
KOB‹’ler iflletme türleri olarak üçlü bir
s›n›fland›rmaya tabi tutulmaktad›r.
Ba¤›ms›z iflletmeler, ortak iflletmeler
ve ba¤l› iflletmeler. Yönetmelikte böyle
bir yola gidilmesi AB’nin KOB‹ tan›m›nda yer alan ba¤›ms›zl›k ölçütüne bir
yaklafl›m veya bir yollama gibi görülmektedir. Fakat bir iflletmenin KOB‹
olarak kabul edilmesinin ba¤›ms›zl›k
flart› gibi bir ölçüte ba¤l› oldu¤u net bir
flekilde ifade edilmemifltir.

AKADEM‹K GÖRÜfi

Türkiye’nin resmi
KOB‹ tan›m›
Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜO⁄LU
Baflkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Ayr›ca, aynen AB KOB‹ tan›m›nda oldu¤u gibi, Türkiye’nin resmi KOB‹ tan›m›nda sadece imalat sektörünü veya
belirli bir sektörü veya sektörleri de¤il,
tüm ekonomiyi kapsad›¤› aç›kça belirtilmektedir. Yine KOB‹ tan›m›n›n AB tan›m›nda oldu¤u gibi bir flemsiye tan›m
oldu¤u, farkl› amaçlar için, resmi tan›mda belirlenen s›n›rlar› aflmamak
kayd›yla farkl› tan›mlar gelifltirilebilece¤i de ayr›ca ifade edilmifltir.
Afla¤›da Türkiye’nin resmi KOB‹ tan›m›na iliflkin olarak önemli buldu¤umuz birkaç noktay› elefltirmek istiyoruz.
Bilindi¤i üzere dört befl y›ldan beri
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n koordi-

e-mail:
tamerm@baskent.edu.tr

Kanaatimizce, 1999 y›l›nda AB’ye aday ülke olarak kabul edilen Türkiye’nin AB’nin KOB‹ tan›m›n› aynen kabul etmesi
yeterli, hatta gerekliydi.
Zira AB’nin KOB‹ tan›m›
flemsiye bir tan›md›r. Türkiye’nin resmi KOB‹ tan›m› da öyle.
Farkl› hedefler için sektörsel, bölgesel ve ölçeksel boyutlarda resmi tan›mlardaki s›n›rlar› aflmamak kofluluyla farkl› KOB‹
tan›mlar› gelifltirmek her
zaman mümkündür.

7
aday ülke olarak kabul edilen Türkiye’nin KOB‹ tan›m›nda AB para biriminin yer almas› hem politik hem ekonomik ve hem de toplumumuzun AB’yi
benimsemesi ve bu do¤rultuda motivasyonu için do¤ru olan yoldu.
Bu elefltirilerin do¤ru ve gerçekçi
olarak de¤erlendirilebilmesi için afla¤›daki hususun tekrar vurgulanmas›n›n
yerinde olaca¤›n› düflünüyoruz: Gerek
AB’nin ve gerekse Türkiye’nin resmi
KOB‹ tan›mlar› flemsiye tan›mlard›r. Bu
husus her iki tan›mda da belirtilmifltir.
AB içindeki tek tek ülkeler ve her ülke
içinde de ayr› ayr› sektörler, bölgeler ve
ölçekler için farkl› hedefler kapsam›nda farkl› tan›mlar yap›labilir.
Tek flart resmi tan›mlardaki s›n›rlar›n afl›lmamas›d›r. Bu tan›mlarda tan›m
gereksiniminin bilimsel kayg›lardan
kaynaklanmamas›, bunun KOB‹’lere yönelik desteklerde objektifli¤i sa¤lama
zorunlulu¤unun bir sonucu olmas›;
esasen bu tür flemsiye tan›m›n s›n›rlar›n› aflmayan, farkl› KOB‹ tan›mlar›n› her
zaman gerekli k›lacakt›r. Zira az geliflmifl bölgelerde istihdam› art›rma hedefine yönelik bir KOB‹ tan›m› ile ihracat›
gelifltirmeye, hatta ar-ge a¤›rl›kl› katma
de¤eri yüksek ürünlerde ihracat› art›rma hedef ine yönelik KOB‹ t an›m›
muhakkak ki farkl› olacakt›r. Esasen
KOB‹ tan›m›n›n pragmatik de¤il bilimsel olarak yap›lmas› hedef leniyorsa,
bunun bir Hükümet karar› olarak Resmi Gazete’de de¤il, bilimsel kitap ve
makalelerde yer almas› beklenirdi. Söz
konusu KOB‹ tan›mlar›n›n bilimsel bir
tan›m olmad›¤› gerek AB’de, gerek Türkiye’de ve gerekse di¤er ülkelerde gelifltirilen KOB‹ tan›mlar›n›n pragmatik bir
tan›m oldu¤u, amac›n KOB‹ destek-

natörlü¤ünde resmi bir KOB‹ tan›m› gelifltirilmesi için çal›flmalar yürütülüyordu. Bu çal›flmalara KOB‹’lerle ilgili kamu ve özel sektör kurulufllar› temsilcileri ile üniversite ö¤retim üyeleri kat›l›yordu.
Nitekim söz konusu resmi KOB‹ tan›m› da bu çal›flmalar›n sonucu olarak
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan
hükümete sunulmufl olan tasla¤›n bir
ürünüdür.Dolay›s›yla KOB‹’lere yönelik
devlet yard›mlar›n›n da sadece bu özel
tan›mlar›n kapsad›¤› KOB‹ gruplar›na
yönlendirilmesi mümkündür. Bu farkl›laflt›rma ölçeksel boyutta olabilece¤i gibi sektörel, bölgesel veya ihracat, katma de¤er gibi baflkaca boyutlarla da uygulanabilir.

Sonuç öyle olmad›. AB’nin KOB‹ s›n›fland›rmas› mikro iflletmeler, küçük
iflletmeler, orta büyüklükteki iflletmeler
fleklinde aynen al›nd›.
Çal›flan personel say›s›na iliflkin say›lar da aynen al›nd›. Fakat di¤er iki nicel
ölçüt olan mali bilanço büyüklü¤ü ve
y›ll›k net sat›fl has›lat› (y›ll›k ciro) ölçütlerinde yüzde elliyi aflan indirime
gidildi.
Do¤rusu buna bir gerekçe bulmak
zor. “AB’nin ölçütlerini alsayd›k Türkiye’de çok az büyük iflletme kalacakt›”
gibi bir gerekçe ise sadece hatal› veya
gerçekçi olmayan bir de¤erlendirme
de¤il, ayn› zamanda komik olur.

Ayn› durum, AB’nin KOB‹ tan›m›nda
yer alan ba¤›ms›zl›k ölçütünün Türkiye’nin resmi KOB‹ tan›m›nda yer almamas› için de geçerlidir. Ba¤›ms›zl›k ölçütüne de resmi KOB‹ tan›m›nda oldu¤u gibi net ve aç›k bir flekilde yer verilmeliydi. Aksi takdirde 1990’l› y›llarda
Avrupa Kalk›nma Vakf› taraf›ndan kalite ödülünde birincilik kazanan iki Türk
iflletmesinin ilginç durumu ile önümüzdeki y›llarda da karfl›laflabiliriz. Hat›rlanaca¤› üzere KOB‹ dal›nda kalite ödülü alan bu iki Türk iflletmesi BEKO ve
BEKSA firmalar›yd›. Tüzel kiflilik olarak
sahip olduklar› nicel ölçütleriyle KOB‹
s›n›f›na giren, fakat sahipleri KOÇ ve
Sabanc› Holding’leri gibi Türkiye’nin
en büyük özel sektör kurulufllar› olan
iki KOB‹ iflletmemiz.
Elefltiri konusu etmeyi gerekli buldu¤umuz ikinci husus da parasal de¤erlendirmeye Avro’nun de¤il, Yeni Türk
Liras›’n›n (YTL) al›nm›fl olmas›. AB’ye

lerinde objektif li¤i ve etkinli¤i sa¤lamaya yönelik bir araç oldu¤u bilinmekte ve genel kabul görmektedir.
Dolay›s›yla KOB‹ tan›m› konusundaki
de¤erlendirme ve elefltiriler de bu çerçevede yap›lmal›d›r. Yukar›daki de¤erlendirme ve elefltiriler de bu anlay›flla
yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Sonuçta önemli
olan nihayet böyle resmi bir KOB‹
tan›m›n›n Türkiye'de de yap›lm›fl olmas›. Art›k böylece k›s›r KOB‹ tan›m›
tart›flmalar›n›n son bulaca¤›n› ve çeflitli
resmi kurulufllar›n (Halkbank, Hazine
Müsteflarl›¤›, KOSGEB, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, D‹E veya yeni ad›yla TU‹K,
v.s.) farkl› KOB‹ tan›mlar›n›n yaratt›¤›
kargafla son bulacak.
Önemli olan Türkiye’nin resmi KOB‹
t an›m›n›n da, aynen AB’nin KOB‹
tan›m›nda yap›ld›¤› gibi, zaman süreci
içinde görülen ve yaflanan tecrübelerle
belirli dönemlerde gözden geçirilmesi;
bu tecrübeler ›fl›¤›nda gerekli düzeltme
ve de¤iflikliklerin yap›lmas›.
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Çelik Kazan CE ve ‹SO baflvurular›n› tamamlad›
markalamas›n› ürünlerinize ilifltirmek
durumundas›n›z.” dedi.

-CE’nin maliyeti yüksek

stim Organize ve Sanayi Bölgesinde
1989 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Çelik Kazan Makine ‹malat
Montaj San. Tic. Ltd. fiti. CE ve ISO kalite
güvence belgeleri için baflvurular›n› tamamlad›. fiirketin sahibi Mehmet A¤›r,
CE markalama konusunda Bureau Veritas Göz. Hizmetleri ile çal›flt›klar›n› aç›klarken, 2 ay içerisinde söz konusu belgeleri alm›fl olacaklar›n› ifade etti.
A¤›r, 2006 y›l›nda en büyük hedeflerinin ISO, CE belgelerini al›p kurumsallaflmak oldu¤unu belirterek, “Para kaliteyi
getirmiyor ama kalite paray› getiriyor.
Avrupa Birli¤ine üye ülkelerin pazarlar›nda var olabilmek için yay›nlam›fl olduklar› direktiflere uyumu ifade eden CE

O

CE belgesi alman›n maliyetinin yüksek
oldu¤undan yak›nan Mehmet a¤›r, “2025 ürün imal ediyorum. Bu ürünlerin
hepsine CE uygunluk belgesi almam gerekiyor. Her CE belgesinin maliyeti 2 bin
dolar. 25 üründe bu 50 bin dolar ediyor.
Bu parayla ben sac al›p imalat yapsam
daha karl›. Fakat bu belgeyi almay›nca da
rekabet edemiyorsunuz” fleklinde konufltu.
A¤›r, kalorifer kazanlar›, ›s› ve so¤utma
istemleri, yak›t tanklar›, hidrofor imalat›
yapt›klar›n› belirtti. Eline bir anahtar al›p
do¤algaz tesisat› yapmaya bafllayan kiflilerin küçük iflletmeleri s›k›nt›ya soktu¤unu dile getirerek, “ Onlar›n yapt›¤› fiyata
biz yapam›yoruz. fiah›slarla rekabet edemiyoruz. Hiçbir maliyetleri yok bir anahtardan baflka” dedi.
A¤›r daha çok Fabrikalara, hastanelere
ve okullara kalorifer kazanlar› yapt›klar›n›, ‹talya dan do¤algaz ekipmanlar› ithal
ederek sat›fl›n› yapt›klar›n› söyledi

-Hedef kurumsallaflma
A¤›r, öncelik hedeflerinin kurumsallafl-

Türkiye Avrupa’n›n
en yoksul ikinci ülkesi
ürkiye, AB ve aday ülkeler ile 3 Avrupa
Serbest Ticaret ‹flbirli¤i (EFTA) ülkesinin
yer ald›¤› 33 ülke için sat›n alma gücü
paritesine göre yap›lan gayri safi yurt içi has›la
endeks s›ralamas›nda Makedonya'n›n ard›ndan en yoksul ikinci ülke oldu.
En zengin Lüksemburg’da 248 olan sat›n
alma gücü paritesine göre kifli bafl›na gelir
Türkiye'de 31'de kald›. Türkiye ile Lüksembourg aras›nda 8 kat gelir fark› oldu¤u belirlendi.
Avrupa Birli¤i ‹statistik Kurumu'nun (Eurostat), 25 AB ülkesi, 3 EFTA ve gelecek y›l
AB'ye kat›lmalar› beklenilen Romanya ve Bulgaristan ile resmi aday statüsündeki H›rvatistan,
Türkiye ve yeni aday ilan edilen Makedonya'y› kapsayan 33 ülke için 2005 y›l› kifli
bafl›na GSY‹H hacim endekslerini aç›klad›.
Buna göre, toplam 33 ülke içinde AB ile resmi
olarak müzakerelere henüz bafllamayan Makedonya 26 endeks de¤eriyle en yoksul ülke
oldu.
Geçen y›l 29 puanla en yoksul ülke olan

T

Türkiye ise Makedonya'n›n listeye bu y›l dahil
edilmesiyle birlikte en yoksul ikinci ülke olarak
s›ralamada yer ald›.

Türkiye'de kifli bafl›na gelir
AB’nin 3'te 1'inden az
Lüksemburg, 25 AB ülkesinin ortalamas›ndan yüzde 148 oran›nda daha fazla kifli
bafl›na düflen milli gelire sahip olurken, Türkiye'nin kifli bafl›na gelirinin ise AB ortalamas›n›n yüzde 69'un alt›nda kald›¤› belirlendi.

Türkiye sadece
Makedonya’ya göre iyi
Sat›nalma gücü paritesine göre kifli bafl›na düflen milli gelir Romanya'da 35, Bulgaristan'da ise 32 düzeyinde bulunuyor. Türkiye ile
birlikte resmi olarak görüflmelere bafllayan
H›rvatistan 47 endeks de¤eriyle, AB’ye
aday ülkeler aras›nda daha iyi konumda
bulunuyor. Sat›n alma gücü paritesine göre
kifli bafl›na gelir, k›sa bir süre önce aday ilan
edilen ancak resmi görüflmelere henüz bafllamayan Makedonya'da ise 26 düzeyinde
bulunuyor.

Atakoç Metal Kal›p,
ihracat için ürün gelifltirecek
976 y›l›ndan bu yana metal kal›p sektöründe faaliyet gösteren Atakoç Metal Kal›p
Plastik Sanayi Afi 2007 y›l›nda ihracata
yönelik yeni ürünler gelifltirmeyi hedefliyor. Atakoç Metal’in sahibi Yusuf Koç, “Firmam›z kaliteli
imalat anlay›fl›yla sektörde sayg›n bir yere sahiptir. Firmam›z bünyesinde plastik ve alüminyum enjeksiyon kal›plar›, hassas üretim
gerektiren makine metal parçalar› ve plastik
enjeksiyon mamülerinin imalat› yap›lmaktad›r.
Firmam›z ‹SO 2OO1 çal›flmalar›na devam etmektedir. 2007 y›l› hedeflerimiz ‹SO kalite standartlar›na ifllerlik kazand›rmak, ihracata yönelik
yeni ürün gelifltirmek ve ihracat için altyap› oluflturmakt›r” diye konufltu.
Sektörel bir de¤erlendirmede de bulunan

1

Koç flunlar› söyledi:
“Bize göre sektörün flu anki en büyük s›knt›s› nakit para ak›fl›ndaki daralmad›r. Bu daralma
firmalar› kredi çekmeye zorlamaktad›r. Bu gün
gelinen noktada enflasyondan dolay› kar marjlar› düflüktür, zaten düflük olan karlarda otomatik
olarak faiz ödemelerine gitmektedir. Bu noktada beklentimiz devletin piyasalardaki nakit ak›fl› rahatlat›c›
önlemler almas›d›r. Sektörün bir di¤er s›k›nt›s› ise
özellikle plastik imalat›nda kalifiye eleman eksikli¤idir. Türkiye,dünya plastik sektöründeki pay›n›
sürekli art›rmaktad›r fakat maalesef ne meslek
lisesi müfredat›nda ne de ç›rakl›k e¤itimde plastik endüstrisi ile ilgili bir e¤itim giriflimi yoktur. Bu
konuda baz› dernekler gayret içerisinde olsa da
yetersiz kalmaktad›r.”

ma oldu¤una dikkat çekerek, ‹flletme bak›m›ndan üç fley önemli; kurumsallaflma,
üretim kalitesi ve istikrar. Bunlar oldu¤u
sürece sa¤l›kl› büyüme” olaca¤›n› vurgulad›.
‹malatç› olarak kar›n› yüzde 20’inin
üzerinde koyamad›klar›n› ifade eden
A¤›r, “Bir mal›n belirli bir fiyat› vard›r.
Yüzde yirminin alt›nda fiyat veren firmalar›n ayakta kalmas› zor. Malzemeden
çalmakla piyasada tutunamazs›n›z” belirtti..
“ ‹nflaat sektörünün canl›l›¤› olmasa idi
ayakta duramazd›k” diyen A¤›r, “‹nflaat
sektörü Türkiye’nin can damar› . ‹nflaat
sektörü devam etti¤i sürece bizde devam
ederiz. ‹nflaat sektörüne çal›flan firmalar›n di¤er sektörlere nazaran ayakta durmas› daha kolay” diye konufltu.
fiu an hedeflerimize ad›m ad›m yakla-

fl›yoruz. CE ve ‹SO belgeleri için bu sektöre hizmet veren meslektafllar›m›zla birlikte müracaatlar›m›z yap›ld›.

-Az ve kaliteli ifl
“Çok ifl yapmaktansa az ve kaliteli ifl
prensibi ile hareket ediyoruz” diyen A¤›r,
“Bütün elemanlar›m›z sertifikal›. Tüprafla ifl yapt›k denetimlerden hiçbir problem yaflamad›k. Çok kaliteli kazanlar
yap›yoruz, Kapasitemizin üstünde talep
geliyor. Biz fazla gelen talepleri arkadafllar›m›za ve tan›d›klar›m›za pasl›yoruz”
sözlerine ekledi.
‹fl yapt›¤› firmalar›n çeklerini bankaya
sormadan ifl yapmad›¤›n› belirten A¤›r,
“Bundan önce a¤z›m›z yand›. ‹fl
yapaca¤›m›z firmalara bankan›n onay
vermesi halinde ifl yap›yoruz. Çünkü bir
iflin tutar› en az 50 milyar. Kaybetti¤iniz
takdirde y›ll›k kar›n›z gider” dedi.

Ostim’in web sitesi
KOB‹’nin sa¤ kolu
stim’de yer alan bütün firmalar›n
tan›t›m›n›n yap›ld›¤› sitede, firmalara ait sektörler, ürün bilgileri, adres ve firma ile ilgili özel bilgiler de yer al›yor.
Ostimin en önemli tan›t›m araçlar›ndan
biri olan www.ostim.org.tr adresinden dileyen firma kendisine ait bilgileri güncelleyip,
ürün resimleri koyabiliyor.
Günlük yaklafl›k 3 bin ziyaretçisi olan sitede, Ostim’e iliflkin haberler, OSB hizmetleri ile firmalara ›fl›k tutacak bilgilerle güncel haberler de duyuruluyor.
Bu arada iflyeri açma ve çal›flma ruhsatlar›na müracaatlar OSB’ye gelmeden online olarak site üzerinden yap›labiliyor. OSB
yetkilileri bir süre sonra elektrik ve do¤algaz baflvurular›n›n da site üzerinden ger- çiler siteye iliflkin görüfl ve beklentilerini
afla¤›daki telefona veya mail adresine ileçeklefltirebilece¤ini belirttiler.
Türkçe ve ‹ngilizce olarak yay›n yapan tebilir.
Burcu Özbay’a Tel. 385 50 90 / 1202
web sitesinin 7 dilde yay›n yapacak flekilE-mail: burcu@ostim.com.tr
de gelifltirilece¤i belirtildi. Üyeler ve ziyaret-

O

Hollandal› yat›r›mc›lara ça¤r›
T
OBB Baflkan Yard›mc›s› Faik Yavuz, Hollanda ve Türkiye'nin iflbirli¤i yapabilece¤i önemli sektörler oldu¤unu belirterek, Hollandal›
yat›r›mc›lara Türkiye'deki özellefltirme ihalelerine kat›lma ça¤r›s›nda bulundu.
Hollanda Büyükelçisi Marcel Kurpershoek, Hollanda Ekonomi Bakanl›¤› temsilcileri ve ifladamlar›ndan
oluflan bir ticaret heyeti TOBB'u ziyaret ederek Baflkan Yard›mc›s› Faik Yavuz'la görüfltü.
Yat›r›mlara bak›ld›¤›nda Hollanda'n›n Türkiye'nin en büyük yabanc›
yat›r›mc›s› konumunda oldu¤unu belirten Yavuz, ayr›ca turizm sektörünün de Türkiye için en önemli pazarlardan biri oldu¤unu ve geçen y›l Türkiye'ye 1 milyon 250 binin üstünde.
Hollandal› turistin geldi¤ini ifade

etti. ‹ki ülkenin iflbirli¤i yapabilece¤i
önemli sektörler oldu¤unu ifade eden
Yavuz, Türkiye'de sürmekte olan özellefltirme çal›flmalar› kapsam›nda Türkiye Elektrik Da¤›t›m A.fi. (TEDAfi),
TCDD Limanlar›, TEKEL, Türk Hava
Yollar› gibi önemli iflletmelerin özellefltirilmesinin planland›¤›n› hat›rlatt›. Hollandal› yat›r›mc›lar›n, Türkiye'deki özellefltirme ihalelerine kat›labilece¤ini söyleyen Yavuz,
"Ayr›ca, KOB‹'ler konusunda da ortak çal›flmalar yürütülebilir. Umar›z
'öncelikli ülke' olmas› kapsam›nda
Türkiye ile yapt›¤›n›z çal›flmalar sonucunda, Hollandal› yat›r›mc›lar Türkiye hakk›nda daha detayl› bilgi sahibi olurken, Türk ifladamlar› da Hollanda'y› yak›ndan tan›ma f›rsat›
bulur" dedi.

CMYK

9

TEMMUZ 2006

Türkiye Avrupal› KOB‹’lerin yeni Çin’i olabilir
TÜS‹AD Baflkan› Ömer Sabanc›, Avrupa'daki KOB‹’lerin yabanc› ülkelerde yat›r›m ihtiyac› hissetti¤ini,
ancak hepsinin gücünün Çin’e gitmeye yetmedi¤ini belirterek, “Türkiye Avrupal› KOB‹'lerin Çin'i olabilir”
ÜS‹AD Baflkan› Ömer Sabanc›, Türkiye'nin Avrupal›
ülkeler için yeni bir yat›r›m
merkezi olabilece¤ine dikkat
çekti.
Adana Genç ‹fladamlar› Derne¤i'nin toplant›s›na kat›lan
Ömer Sabanc›, yapt›¤› konuflmada son dönemde yaflanan

ekonomik geliflmeleri de¤erlendirdi.
Geliflmelerin herkesin kafas›nda soru iflaretleri yaratt›¤›n›
belirten Sabanc›, ekonominin
bu tür olas› hareketliliklerden
en az düzeyde etkilenmesi
için yap›sal önlemlere h›z vererek, ekonomik dayan›kl›l›¤›n›n

T

güçlendirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.

Yabanc› Sermaye
Teflvik Edilmeli
Sabanc›, Türkiye’nin ekonomik geliflmelerden olumsuz etkilenmemesi için döviz kaynaklar›n›, do¤rudan yabanc› serma-

ye yat›r›mlar›yla karfl›lamas› gerekti¤ini belirtti. Kay›td›fl› ekonominin önlenmesi ile Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline
gelebilece¤ini vurgulayan Sabanc›, “Yabanc› sermayenin
Türkiye'ye gelmesinden veya
Avrupa Birli¤i'ne entegrasyonun
öneminden söz etti¤imizde, bu-

D›fl ticaret aç›¤›n› Rusya ve Çin büyütüyor
• Türkiye y›l›n ilk befl ayl›k döneminde toplam 21.6 milyar dolara ulaflan d›fl ticaret aç›¤› verdi.
Bunun yüzde 40.9'una denk gelen 8.8 milyar dolar› Rusya ve Çin'le olan ticaretten kaynakland›.
ürkiye’nin y›l›n ilk befl
ayl›k döneminde d›fl ticaretinde verdi¤i toplam 21.6 milyar dolarl›k aç›¤›n yar›ya yak›n› Rusya ve
Çin'le yap›lan ticaretten kaynakland›. Y›l›n ilk befl ay›nda
Türkiye'nin Rusya'yla olan
d›fl ticaret aç›¤› yüzde 36.6,
Çin'le de yüzde 58.5 oran›nda art›fl gösterdi.
Türkiye ‹statistik Kurumu'nun (TÜ‹K) verilerine göre, y›l›n ilk befl ayl›k döneminde Türkiye 31.7 milyar
dolarl›k ihracata karfl›l›k,
53.3 milyon dolarl›k ithalat
yapt›.Türkiye'nin y›l›n ilk befl
ayl›k dönemindeki d›fl ticaret
aç›¤› da geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 36.6 oran›nda artarak 21.6 milyar dolara ç›kt›. Geçen y›l›n ilk befl

T

ayl›k döneminde Türkiye,
29.3 milyar dolarl›k ihracat,
45.1 milyar dolarl›k da ithalat yapm›flt›. Söz konusu dönemde toplam 15.8 milyar
dolarl›k d›fl ticaret aç›¤› verilmiflti.

Rusya Ve Çin’le
Ticaret Aç›¤› Art›yor
Ocak-may›s dönemindeki
d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde
40.9'una denk gelen 8.8 milyar dolarl›k bölümü Rusya ve
Çin'le yap›lan ticaretten kaynakland›. Bu ülkelere 1 milyar dolar›n üzerinde d›fl ticaret aç›¤› verilen Almanya,
‹ran, ‹sviçre, Güney Kore veJaponya da eklendi¤inde,
Türkiye'nin toplam d›fl ticaret
aç›¤›n›n yüzde 75.8'inin söz

konusu 7 ülkeden kaynakland›¤› belirlendi.

Sanayici Çin’den
ve bürokrasiden
dertli

Çin’le Aç›k Yüzde
58.5 Oran›nda Artt›
Türkiye'nin Çin'le d›fl ticaret
aç›¤› da y›l›n ilk befl ayl›k döneminde geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 58.5 oran›nda artarak 3 milyar 431.2
milyon dolara ç›kt›.Türkiye'nin Çin'e yönelik ihracat›
yüzde 2.9 oran›nda artarak219.2 milyon dolardan
225.6 milyon dolara ulaflt›.
Türkiye'nin Çin'den ithalat›
da yüzde 53.4 oran›nda artarak 2 milyar 384.1 milyon
dolardan 3 milyar 656.8 milyon dolara ç›kt›.

stanbul Sanayii Forumu'na kat›lan sanayiciler, Uzakdo¤u ve özellikle
Çin'den gelen ucuz ürünler, hammadde ithalat› ve bürokratik engeller olarak
dile getirdi.
‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan düzenlenen ‹stanbul Sanayii Forumu, Cevahir Otel'de yap›ld›. Elektrik ve elektronik sanayi sektörü ad›na konuflan
Mehmet Göksel, elektrik enerjisinin
ucuz ve verimli kullan›m› için günlük
saatlere göre kademeli fiyatland›rma
yön teminin hayata geçirilmesi gerekti¤ini aç›klad›. Göksel, ses ve görüntü
cihazlar›ndan al›nan TRT Bandrol
bedelinin yüzde 10'dan yüzde16'ya
yükseltilmesini elefltirdi.

‹

nun daha çok büyük sanayiyi ilgilendiren bir konu oldu¤unu
sanmas›d›r. Oysa burada as›l
önemli olan KOB‹'lerdir'' dedi.
Sabanc›, Avrupa’n›n büyük
flirketlerinin yeni aç›l›m alan›
olarak Çin'i belirledi¤ini ifade
ederek, ancak, Çin'e gidebilmek
için ayn› ölçüde büyük sermayelere gereksinim duyuldu¤u hat›rlatt›. Sabanc› flöyle konufltu:
“Avrupa'n›n KOB‹'leri de yabanc› ülkelerde yat›r›m ihtiyac›
içindeler, ancak Çin'e gitmeye
güçleri yetmiyor. Bunun yerine
Türkiye'ye gelmeyi istiyorlar.
Yurtd›fl›ndaki muadillerimizin
de ifade etti¤i gibi, Türkiye, Avrupa için bir üretim üssü olabilir. Avrupa'n›n yeni sanayileflme
hedeflerini ortaya koydu¤u Lizbon Stratejisi'nin de en önemli
ayaklar›ndan biri KOB‹'lerin geliflmesi. Burada dikkatinizi çekmek istedi¤im konu flu; Türkiye
Avrupa'l› KOB‹'lerin Çin'i olabilir.''
Sabanc›, Türkiye'nin Avrupal›
KOB‹'lerin üssü olabilmesi için,
yabanc› sermayeyi KOB‹'lere çekecek özel programlar uygulamas›, Lizbon Stratejisi'yle
uyumlu bir sanayi stratejisi gelifltirmesi, büyük sermaye-küçük sermaye ayr›m›na dayal›
bak›fl aç›s›n› terk edip, güçlü bir
iflbirli¤i zemini yarat›lmas›
gerekti¤ini aç›klad›.

Müflteri iliflkileri birimleri; “kral ç›plak!” diye ba¤›ranlard›r.
fl yaflam›n›n sürekli ve h›zl› de¤iflken bir yap›ya sahip olmas›, müflterilerle sa¤lam ve etkili iliflkilerin
kurulmas›n› zorunlu hale getirmektedir. Bu iliflkiler ise kurumlar›n güçlü müflteri iliflkileri ve kaliteli hizmeti sayesinde gerçeklefltirilir. KOB‹’lerin müflteriler hakk›nda bilgi sahibi
olmas› ve onlara özel ürün ve hizmetleri sunabilmesi, di¤er iflletmelerden farkl›laflmalar›nda önemli bir
destek sa¤layacakt›r.
Müflteri ‹liflkileri Birimi, kurum ile
müflteri aras›nda kurulan hizmet/sat›fl öncesi ve sonras› bütün faaliyetleri kapsayan süreci izleyen,
yönlendiren de¤erlendiren, müflteriyle kurumun karfl›l›kl› yarar› ve ihtiyac›n› yöneten bir yap›d›r. Müflteri
iliflkileri kavram›n›n alt›nda "kazan kazan" anlay›fl› yatmaktad›r, her iki
taraf›n da yarar sa¤lamas› hedeftir.
Rekabet ve piyasaya sunulan ürün
ve hizmetlerin say›s› ve kalitesinin
artmas› sonucunda insanlar kendisine sunulan› de¤il, kendi istedi¤ini
tercih edecek bir konuma gelmifltir.
Bu durumda, ana amaç, etkili müflteri iliflkileri sonucunda "müflteri tatmini ve müflteri ba¤l›l›¤›" (sadakati)
yaratmakt›r. Bu anlamda, Müflteri
‹liflkileri Biriminin kurum içi ve d›fl›

‹

sorunlar›, iletiflim engellerini ve süreci de¤erlendirmesi, düzenli aral›klarla foto¤raflar çekip ilgili birimlere
ve yöneticilere bilgilendirme yapmas› çok önemlidir. Yani, bazen Kral
Ç›plak! demesi gerekir. Bu durum
onu zor durumlara sokabilir ama
önemli olan kurumun bu eksiklikleri, problemleri ve olumlu taraflar›
fark edip, sorunu ortadan kald›rmaya çal›flmas› ve yola devam etmesidir. E¤er bir kurumda müflterilerle
iliflkilerde ve üretim sürecinde hiçbir
sorun, flikâyet yoksa tehlike çanlar›
çalmaya bafllam›flt›r. Her bir sorun
ya da flikâyet asl›nda kurum hizmetlerinin gelifltirilmesi ve iyilefltirilmesi anlam›nda kuruma verilen müflteri hediyesidir.
Etkili müflteri iliflkileri yönetiminin gerçeklefltirilebilmesi için müflteri odakl› bir geliflim stratejisi izlenmelidir. Bunun anlam›; sadece yeni
müflteriler bularak ürünleri satmak
yerine müflterilerin mümkün olan
sat›n alma paylar›n›n art›r›lmas›na
odaklanmakt›r. Bunu yapabilmek
için;
•Kaliteli ürün ve hizmet sunulmal›,
•Müflterilerle uzun dönemli iliflkiler kurulmal›,

•Sürekli müflteri ziyaretleri yap›lmal›,
•Müflteri memnuniyetini ölçmeye
yönelik araflt›rma ve çal›flmalar yap›lmal›,
•Müflterilerin özel ihtiyaçlar›na
dikkat edilmeli,
•En Müflteri iliflkilerinde internet
ve mobil iletiflim araçlar›n› etkin
kullan›lmal›d›r.
Bütün bunlar› yapmak ve sizlere
en iyi hizmeti vermek için biz buraday›z, Ya siz!, Gelin bize birlikte sorunlar› çözelim.
.........................................................

KRAL ÇIPLAK H‹KÂYES‹
Bir varm›fl bir yokmufl evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir
ülkede bir kral varm›fl. Giyinmeyi o
kadar çok severmifl ki her gün saray›n terzisine yeni yeni, elbiseler diktirirmifl. Yeni k›yafetleri halka göstermek için sürekli toplant›lar düzenlermifl. Bir gün saraya iki h›rs›z,
doland›r›c› terzi olarak gelmifl ve efli
benzeri olmayan kumafllar yapt›klar›n› söylemifller. Kral bu haberi al›r
da durur mu, hemen bu iki terziyi
saraya ça¤›rm›fl. Onlara yeni elbiseler ›smarlamak istiyormufl. ‹ki doland›r›c› krala elbise dikmeyi kabul

etmifller ama peflinden de flunu eklemifller. Onlar›n dikti¤i elbiseyi aptallar göremezmifl. Sadece ak›ll›lar görebilirmifl. Kral› bir merak birde korku sarm›fl. Hem sarayda kaç tane aptal oldu¤unu ö¤renmek istiyormufl,
hem de ya elbiseyi bende göremezsem diye korkuyormufl. Kral, vezirini terzilerin ne yapt›¤›n› görmesi
için göndermifl. Vezir, tezgaha bakm›fl o da ne bofl; Göremiyorum, ben
aptal›m; diye düflünmüfl. Koskoca
vezir aptall›¤› kabul eder mi? Olmayan kumafl› pek bi be¤enmifl. Krala
gitmifl anlata anlata bitirememifl kumafl›. Ertesi gün kumafla bakmaya
tüm saray erkan›, vezirler, komutanlar, dalkavuklar... herkes gitmifl.
Kimse bir fley görememifl ama herkes pek be¤enmifl olmayan kumafl›.
Anlata anlata bitirememifller. Kral
herkesi yan›na toplam›fl ve terzilerin
yan›na gitmifl.
Bakm›fl terziler bir fleyler dokuyor
ama tezgahta ne bir ip ne de alt›n
simler var. Kral bir fley göremiyormufl. Kral aptal oldu¤unu düflünerek
göremedi¤i kumafl› çok be¤endi¤ini
söylemifl. Terzilere hazineden ek yakutlar, alt›nlar vermifl. Günler günleri kovalam›fl. Terziler atölyede çal›flm›fl. Dalkavuklar, vezirler kuma-

fl›n bitti¤ini ve elbise dikilecek
zaman›n geldi¤ini krala haber etmifller. Prova yap›lm›fl. Olmayan kumafl
biçilmifl ölçülmüfl. Krala uygun elbisenin dikimine bafllanm›fl. Kralda
merak artt›kça artm›fl. Halka
duyurular yap›lm›fl. Büyük törenler
haz›rlanm›fl. Gün gelmifl ve krala olmayan elbise, büyük bir özenle giydirilmifl. Kral ç›km›fl ve gezmeye
bafllam›fl. Herkes flok içinde krala
bak›yormufl ama kimse aptal olmay›
göze alamad›¤› için sesini ç›karm›yormufl. Krallar› göz göre göre
ç›r›lç›plak dolafl›yormufl. Aptal olmaktan korkmayan ve kraldan bir
beklentisi olmayan bir çocuk kral
ç›plak dolafl›yor! diye ba¤›rm›fl. O
anda herkes kral ç›plak diye konuflmaya bafllam›fl. Bu olay üzerine
baz›lar› kaçacak yer aram›fl. Terziler
de¤ilmifl bunlar. Onlar zaten çoktan
tüm eflyalar›, alt›nlar›, yakutlar›, elmaslar› alarak tüymüfller. Kral›n çevresindeki vezirler, dalkavuklar
tak›m›ym›fl kaçacak yer arayan.
Aygül AYTAÇ
OSB Müflteri ‹liflkileri
Koordinatörü
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Coflkun Konveyör Makine yat›r›mda h›z kesmiyor
onveyör rulolar›, ba¤lant›
parçalar›, tamburlar› ve
bantl› konveyör yedek parçalar› imalat› yapan Coflkun Konveyör Makine yat›r›mda h›z kesmiyor.
Kriz döneminin firmalara ihracat› ö¤retti¤ini ileri süren Coflkun
Y›ld›r›m, “Kriz öncesi yurt içinden taleplerle yetinen firmalar
kriz döneminde daralan iç piyasa
yüzünden ihracata yöneldi. Kriz
döneminin bize bir getirisi oldu
bu. fiu anda onun meyvelerini
topluyoruz” fleklinde konufltu.
2006 y›l› için yat›r›mlar yapt›¤›n› belirten Y›ld›r›m, “Yeni y›lda
700m2 bir yer yapt›r›yoruz. 2 ay
içerisinde tamamlanacak. Çal›flt›¤›m›z 200m2 kapal› alan› ise sat›fl ve pazarlama bürosu yapaca¤›z. Müflterilerimizden gelen talep fazlal›¤› bizi sürekli büyüme
yönünde teflvik ediyor. Talepleri
karfl›lamak için stok üretimine
a¤›rl›k verece¤iz” diye konufltu.
700 metrekare kapal› alan›n 2
sene sonra kendilerine yetmeyece¤inin de alt›n› çizen Y›ld›r›m,
“‹leriye karamsar bakm›yoruz,
yat›r›m için 200 milyar harcad›k,
100 milyar daha harcayaca¤›z.
Orta vadeli hedefimiz 5 bin met-

K

rekare kapal› alanda üretimimizi
gerçeklefltirmek, bununla ilgili
çal›flmalar yap›yoruz” diye konufltu.
‹nflaat sektörüne paralel olarak
tafl›ma sektörünün de gelece¤inin parlak olaca¤›n› vurgulayan,
Y›ld›r›m, “Mevcut sistemi gelifltirecek teknolojik çal›flmalar yap›yoruz. Artan pazar pay›m›zla
konveyör yedek parça imalat›nda
sektörün önde gelen firmalar›ndan›z. Bu sektörün merkezi Ankara’d›r.” dedi.

-2005 hareketli geçti
2005 y›l›n›n geçmifl y›llara göre çok hareketli geçti¤ini belirten
Coflkun Konveyör Makine Yetkilisi Coflkun Y›ld›r›m, “ 2005’te kapasitemizin üzerinde ifl yapt›k.
Gelen taleplere cevap veremedik” dedi.
2005 Senesini 1,5 trilyon ciro
ile kapatt›klar›n› söyleyen Coflkun Y›ld›r›m, “ 2004’te normal
kapasite ile çal›fl›yorduk. 2005’te

1,5 trilyon ciro yaparak yüzde
50-60 büyüme kaydettik” dedi.
Y›ld›r›m,1986 y›l›nda kurulduklar›n›, 1998 y›l›nda limited flirketi
olduklar›n› belirtti. En ucuz tafl›ma sisteminin bantl› tafl›ma oldu¤una dikkat çeken Coflkun Y›ld›r›m, “Baflta fabrikalar ve madencilik olmak üzere tüm tafl›man›n
ifllerinde en ucuz yöntem bantl›
tafl›mad›r. Bantl› tafl›ma giderek
bütün sektörlerde kullan›m› ve
önemi artmaktad›r” dedi.

39 Y›ll›k üretim serüveninde günümüze daha tecrübeli ve dinamik bir
yap›yla ulaflan Ostimli KOB‹’ler yelkenini de¤iflim ve yenilikçilik rüzgar›yla
dolduruyor, rotas›n› yeni ufuklara çeviriyor.

Bir Plan›m›z Var
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Ostim E¤itim Koordinasyon
-Ostimli KOB‹’lerin e¤itim ihtiyaçlar› ve e¤itim beklentilerini karfl›layacak en kaliteli e¤itim tasar›mlar›n› ve
e¤itmenleri bir araya getirmek istiyoruz. Bölge yönetimi bu yöntemle Ostim’de e¤itim çal›flmalar›n›n dinamikleflmesini ve etkinleflmesini sa¤lamak
hedefiyle e¤itim koordinasyon birimi
oluflturdu.
-Amac›m›z Ostim’de var olan e¤itim
faaliyetlerinin izlenebilirli¤i ve etkinli¤inin art›r›lmas›n›n yan› s›ra, e¤itim
kurumlar›n›n ve e¤itmenlerin bilgi birikimlerinin bölge KOB‹’lerine aktar›lmas›nda kolaylaflt›r›c› rol oynamak.

Ostim’in E¤itim
Tak›m›n› Oluflturuyoruz.
Bu mesaj›m›z siz de¤erli e¤itim kurumlar›m›za ve flahs›n›za aç›k iflbirli¤i
ça¤r›s›d›r. E¤itim portföyünüzde yer

Ostim E¤itim Koordinasyon çal›flma
ilkeleri ve ifl plan›ndaki anlay›fl do¤rultusunda sizinle daha yak›ndan tan›flmak, olas› iflbirlikleri ve projeleri
de¤erlendirmek ve uygun bulunmas›
halinde bir protokolle resmilefltirmek
istiyoruz. Ve sizi görüflmeye davet
ediyoruz. Öncelikle sizi yak›ndan tan›ma amaçl› bu anlaml› buluflma için
size uygun tarihi belirlemek amac›yla
afla¤›da iletiflim adreslerimizi veriyoruz.

Ostim E¤itim Koordinasyonun
‹flbirli¤imize Katk›lar›:
• Ostim E¤itim koordinasyon sadece protokol imzalad›¤› kifli ve kurumlarla çal›flacakt›r. Tan›t›m ve duyuru
araçlar›nda sadece protokol imzalanan kifli ve kurumlar›n iflbirlikleri yer
alacakt›r.
• Ostim e¤itim koordinasyon y›ll›k
e¤itim program› içinde yer alan tüm
e¤itimlerin tan›t›m ve duyurusu için;
-Öncelikle y›ll›k e¤itim program›
protokol yap›lan tüm kurumlarla iflbirli¤i halinde 2006-2007 Ostim Y›ll›k
E¤itim Katalo¤u haline getirilerek

Kurulu Baflkan›

-‹hracat da artacak

Ö¤renece¤imiz çok fley var...
alan konular› Ostimli KOB‹’lerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda birlikte de¤erlendirerek planl› bir biçimde organize
etmek istiyoruz. Birlikte düzenleyece¤imiz e¤itimlerin yan› s›ra kurumunuzun e¤itim ve di¤er faaliyetlerini
de Ostimli firmalar›m›za tan›t›p, yeni
iflbirliklerinin oluflmas›na yard›mc›
olaca¤›z.

Veli Sar›toprak
TÜS‹AV Yönetim

Yüzde 5 olan ihracat rakamlar›n› artt›racaklar›n› söyleyen Y›ld›r›m, “Ürdün Dubai ve Lübnan
baflta olmak üzere birçok ülkeye
ihracat yap›yoruz. Lübnan’da çal›flt›¤›m›z bir firmaya distribütörlük vermek için sözleflme imzalama aflamas›nday›z” dedi.
Y›ld›r›m, “Alan›m›zda faaliyet
gösteren firmalar›n pek ço¤u rekabeti sadece fiyat düflürmek
olarak alg›lamaktad›r. Fiyat stra-

Dan›flmanl›k ve E¤itim
Kurumlar›na Aç›k Ça¤r›
ana sektör ve 118 iflkolunda
5000 iflletme 40.000 çal›flan›n
faaliyet gösterdi¤i ülkemizin
en büyük KOB‹ kentlerinden birisi ve
yak›n gelecekte ülkemizin en etkin arge ve uluslararas› ihracat merkezi olmaya aday olan Ostim Organize Sanayi Bölgesinde e¤itimle ilgili yap›lacak
çok iflimiz var.

tejisi belirlemeksizin k›sa süreli
fayda sa¤lad›klar›n› düflünseler
de orta vadede hem kendilerine
hem de sektördeki di¤er firmalara zarar vermektedirler. Firmam›z oluflturdu¤u pazarlama stra-

tejisinde üst sat›rlara Kalite kavram›n› yazm›flt›r. ‹lk ad›m›m›z›
iki y›l önce kalite yönetim sistemi
oluflturmak için att›k.
1,5 sene önce ISO9001:2000
belgesi alan flirketimiz konusunda alan›n›n da öncü olmufltur”
ifadesini kulland›.Kalite çal›flmalar›na a¤›rl›k vereceklerini belirten Y›ld›r›m, yeni yerlerine ise
kalite test merkezi kurduklar›n›
belirtti.

ilgili firmalara da¤›t›m› sa¤lanacakt›r.
(20.000).
-Genel Y›ll›k e¤itim program›n›n yan› s›ra, her e¤itiminin www.ostimegitim.com; www.ostim.org.tr;www.ostimgazetesi.com sayfalar›nda duyurusunu sa¤layacakt›r
-Ostim mail (4025), sms (3700) sistemi üzerinden duyurusunu sa¤layacakt›r. Ayr›ca Ostim’le ilgili özel ve
kamu kurumlar›yla iflbirli¤i sa¤lanarak duyuru sistemi geniflletilecektir.
-Ayl›k e¤itim plan› çerçevesinde
Dünya Gazetesi ile birlikte da¤›t›lan
Ostim Gazetesi’nde de yer almas› sa¤lanacakt›r.
-Ostim’deki firma ziyaret ve söyleflileri ile e¤itim etkinlikleri Baflkent Tv.,
Ostim radyosu ve Ostim Gazetesi’nde
haber ve duyuru olarak de¤erlendirilecektir.
-E¤itimlerin genel tan›t›m› (ulusal
bas›nda ve ilgili platformlarda) e¤itim koordinasyon taraf›ndan yap›lacakt›r. Afifl, el ilan› ve broflür çal›flmas› yap›lacakt›r.
-Ostim e¤itim koordinasyon protokol imzalad›¤› e¤itim kurumlar›n›n
di¤er özel e¤itimleri de tan›t›lacakt›r.
fiüphesiz ki bilgi k›ymetli. Bildiklerini paylaflma eylemi ise büyük bir erdem… Bu misyonu üstlendi¤iniz ve
bildiklerinizi paylaflarak ço¤altt›¤›n›z
için e¤itti¤iniz her kat›l›mc› ve üreten
Türkiye ad›na flükranlar›m›z› sunar›z.
Görüflmek dile¤iyle...

Burcu Öztürk
Ostim E¤itim Koordinatörü

Ticaret ve e-ticaret...
üm dünyada sürekli geliflen ve yay›lan Internet teknolojileri
her geçen gün çok daha fazla kullan›c›ya ulafl›yor. fiirketler
kendilerini sanal ortamda tan›tmak, bu ortam arac›l›¤› ile al›c› ve sat›c›lar›na ulaflmak için büyük yat›r›mlar yap›yorlar. Keza
Internet ortam› üzerinden ticaret yapan mal al›p-satan, ihracat
veya ithalat yapan firmalar›n say›s› da sürekli art›yor. Art›k dünya
klâsik ticaretten e-ticarete kay›yor. E-ticaret ça¤dafl dünyan›n vazgeçilmez bir olgusu haline geliyor. 5-6 y›l öncesinde kadar e-ticaret kavram›na önem vermeyen, s›cak bakmayan ve gelecek göremeyen bir k›s›m ifladamlar› ve sanayiciler art›k e-ticaretin güç kazand›¤›n›, yay›ld›¤›n› ve ifl dünyas›n›n vazgeçilmezleri aras›na girdi¤ini anl›yor.
Mal veya hizmetlerin ticaretinin (al›n›p sat›lmas›) Internet ortam›nda yürütülmesine ‘elektronik ticaret’ yani, genel kullan›lan
ifadeyle e-ticaret diyoruz. OECD’nin tan›mlamas› ile e-ticaretin
aflamalar› flöyle:
• Ticaret gerçekleflmeden önce, flirketlerin sanal ortamda bili
toplamas›, araflt›rma yapmas›,
• Al›c› ve sat›c›n›n sanal ortamda buluflmas›,
• Ödeme sürecinin gerçekleflmesi,
• Mal veya hizmetin müflteriye teslimi,
• Sat›fl sonras› taahhütlerin yerine getirilmesi (servis, bak›m
ve destek gibi).
E-ticaret, ifl dünyas›na esneklik ve çabukluk sa¤layan, al›c› ve
sat›c›n›n daha yak›n çal›flmas›na ve birbirlerinin beklenti ve ihtiyaçlar›na h›zl› cevap verebilmesine imkan tan›yan ça¤dafl bir olgudur. E-ticaretin do¤du¤u ülke kuflkusuz ABD’dir. E-ticaret alan›nda tüm dünyaya örnek olmufl, tüm dünyaya e-ticareti ö¤retmifl
bir ülkedir. ABD’de e-ticaretin boyutunun (cirosunun) 100 milyar
dolar civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Internet kullan›c›lar›n›n say›s›n›n artmas› ile bu cirolar›n daha da yükselece¤i kuflkusuzdur. Çok yak›n bir gelecekte sadece ABD’de de¤il tüm dünyada
e-ticaret bir yaflam tarz› haline dönüflecek gibi gözükmektedir.
E-ticaret penceresinden Türkiye’ye bakacak olursak; özellikle
Türk KOB‹’leri için e-ticaret yeni bir kap›, parlak bir ufuk olarak
gözükmektedir. Türk KOB‹’lerinin e-ticaret imkanlar›ndan süratle
ve yo¤un bir flekilde faydalanmalar› gerekmektedir. Türk KOB‹’lerinin yurtd›fl›na aç›labilmeleri ve rekabet üstünlü¤ü sa¤layabilmeleri için e-ticaret kanal›ndan istifade etmeleri flartt›r. E-ticarete
bafllamak için at›lacak ilk ad›m bir bilgisayara sahip olmak ve
ADSL ba¤lant›s› ile internete aç›lmak ve ilgili flirkete ait bir Internet sitesi oluflturmakt›r. Bu sitede ilgili flirketin üretti¤i mal ve hizmetler, sat›fl fiyatlar›, sat›fl flartlar›, mal ve hizmetin spesifik özellikleri gibi bilgiler ve görüntüler yer al›r.
‹lk ad›m KOB‹’ye ait bir web sitesine sahip olmakt›r. Bir ‹ngiliz
yazar›n dedi¤i gibi, “binlerce millik bir yolculuk, küçük bir ad›mla
bafllar.”

T
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Ostim markal› OTS’den her marka otomobile tafl›ma aparat›

Bagaj sorunu çözüldü
Türkiye’nin tek yerli otomobil tafl›ma sistemleri üreticisi OTS, ‘OST‹M’ damgas› ile her marka ve
model araca uygun imal etti¤i tafl›ma aparatlar›yla, bu alandaki yurtd›fl›na olan ba¤›ml›l›¤› da azaltt›
skiden yaln›zca yurtd›fl›ndan gelen akrabalar›m›z›n araçlar› üzerinde gördü¤ümüz ek bagaj sistemleri, art›k Ostim’de
üretiliyor. Her marka ve model araca, kaportaya hiçbir zarar vermeden kolayca tak›l›p, istendi¤inde ç›kar›labilen tafl›ma sistemleri üreten
OTS ürünleriyle her türlü spor aktivite malzemeleri ve eflyalar› güvenli bir flekilde tafl›mak
mümkün.
Bin 500 çeflit araban›n tafl›ma aparat›n› bünyelerinde bar›nd›rd›klar›n› söyleyen OTS Sat›fl
Müdürü Hüseyin Ar›, “Daha önce bu ifli yurt
d›fl›ndan arabas› olan flah›slar karfl›l›yordu.
Oradan getirilen ürünler çok pahal›yd›. Biz bu

E

ifle girdikten sonra yurtd›fl›ndan gelen malzemeler yavafl yavafl ucuzlamaya bafllad›” sözleriyle, Türkiye’nin bu anlamda yurt d›fl›na ba¤›ml›l›¤›n› bir nebze de olsa azaltm›fl olduklar›n› vurguluyor.
Her araç tipine ve modeline uygun aparat›n
mevcut oldu¤unu kaydeden Ar›, “Müflteriler de
art›k bilinçli. Bagaj› al›rken ‘Bu sistemlerle ne
kadar yük tafl›nabilir, ne kadar h›z yap›labilir?’
diye soruyorlar. Biz zaten istenilen yükün, trafi¤in ve araban›n elverdi¤i ölçüde kullanabilece¤i kapasitede mallar veriyoruz. Sizin flu yükünüzü flu tip bagaj tafl›r, flu h›z› yapabilirsiniz
diyoruz ve garantisini veriyoruz” diyor.

OTS atk› sistemlerinin oluksuz tüm
yeni ve eski model araçlara uygulanabilen bir sistem oldu¤unu kaydeden Ar›, bu sistemle yap›lacak ilavelerle bisiklet, kayak tak›m›, sörf, kano, bavul ve yük gibi tüm eflyalar tafl›nabilece¤ini ifade ediyor.
Ar›, OTS’nin ulaflmak istedi¤i amac›
ise flöyle özetliyor: “Bizim müflterilerimiz söz konusu tafl›ma sistemlerini
almaya gitti¤inde ‘bagaj’ olarak istemesin, ‘Ostim OTS var m›?’ diye istesin.”
Yaklafl›k bir senedir üretim yapan
OTS’nin flimdiden Kayseri, Adana ve
Nevflehir’de bayileri mevcut. Fakat
Türkiye’nin her yerine bayi açmak istediklerini dile getiren Ar›, çal›flmalar›m›z devam ediyor, daha yeni yeni
tan›t›m yap›yoruz” diyor.

Ostim markas›yla güvenimiz artt›
Ostim Markas› Kullanma Lisans›’n› alan 24 Ostim firmas›ndan biri olmalar›yla güvenlerinin daha da artt›¤›n›
kaydeden Ar›, markan›n bir
ticarethanenin garantisi oldu¤unun alt›n› çiziyor. Herkesin markalaflmak istemeyece¤ini de dile getiren Ar›,
bu gerekçeyi flöyle aç›kl›yor:
“Markalaflt›¤›n›z zaman,
denetlenece¤inizi de bilmelisiniz. Ben Ostim markas›n› ald›m çünkü kendime
güveniyorum. Korkum yok, ürünüme güvendi¤im için markalaflmay› tercih ettim. Art›k insanlar›m›z da belirsiz mallar› almaktansa, iki lira daha verecek, markal› bir malzeme alacak. Markal›
ürünlerin daha kaliteli oldu¤unu, denetlenebildi¤ini ya da bir
ar›za halinde karfl›s›nda birini bulabilece¤ini bilecek. Ostim
yönetimi de bizi de¤erlendirdi ve markay› almaya hak kazand›k.”

Sivil toplum
kurulufllar›na
ihtiyac›m›z var
Nermin Arman
Kobider Halkla ‹liflkiler ve ‹letiflim Sorumlusu
narman@kobider.com
www.kobider.com

e güzel mevsimdir flu yaz. En az›ndan
benim için. Herfleyin daha parlak, daha
pozitif oldu¤una inand›¤›m, güneflin insana enerji veren ›fl›nlar›n› hem ruhumda hem
çevremde hissetti¤im bir mevsim. Sar› s›cak
yaz.

N

Okullar kapan›r, insanlar ya tatile ya da
sabah güneflinin verdi¤i iç huzurla ifllerine giderler ya da al›flverifle, dost sohbetlerine.
Ucundan k›y›s›ndan bu rehaveti bir ‹zmirli
olarak daha fazla yaflasak da, öncelikle bana
sizlere ulaflma imkan› veren Say›n Kobider
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Fettah Güventürk’e ve daha sonra da bana bu sayfalarda
yazma imkân› sa¤layan Ostim Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni’ne teflekkür ederim.
Daha önceki çal›flma hayat›mda, “Sivil
Toplum Kuruluflu ne demek” ve “Gerçekten
bir toplulu¤un sivil toplum olmaya ihtiyac› olabilir mi?” Sorular›n› kendi kendime her zaman
sorar, tatmin edici bir yan›t bulamazd›m. Kobider yolculu¤uma bafllad›ktan sonra sanki bu
sorular›m›n cevaplar›n› art›k bulma zaman›n›n geldi¤ini hissettim. Do¤ru yer, do¤ru zaman ve do¤ru insanlarla yanyana oldu¤umu
hissettim.
Sivil Toplum Kurulufllar› her siyasetin üstündedir. Toplumun var olan problemlerini tarafs›z bir flekilde rahatl›kla görebilen, yeri geldi¤inde savunmas›n› yapan, çözüme giden
kurumlard›r. Siyasi iktidarda kim olursa olsun,
her zaman oluflturduklar› çizgilerini korumay›
benimseyerek çözüm üretirler. Sivil Toplum
Kurulufllar› kurumlara ve temsil etti¤i topluma
hizmet eden, demokratik ve özgür sektördür.
Sivil Toplum Kurulufllar› bazen, görmekten kaç›nd›¤›m›z problemleri görür ve hatta
bunlar›n çözümleri için tüm projelere imza

atarlar. Birlikte hareket etme kavram›n›n ülkemizde art›k yerleflmeye bafllad›¤›n›, say›lar›
günden güne artan sivil toplum kurulufllar›ndan anlayabiliriz. Ülkemizin yaflam kalitesinin
güçlenmesinde büyük rolü olan STK’lar›n çeflitli AB projelerinde yer ald›klar›n› görmekteyiz. Bu iflbirli¤i büyük ölçekli kurumlarda gittikçe ço¤al›rken, KOB‹ dedi¤imiz küçük ölçekli
firmalarda da iflbirliklerine s›cak bak›lmaktad›r. Birçok KOB‹ bir STK ile çal›flman›n hem
kendi kurumu içinde hem de d›fl iliflkilerinde,
hatta finans, kamu iliflkilerinde nas›l bir fayda
sa¤layabilece¤inin fark›na varmaktad›r.
STK’lar art›k günümüzde her aç›dan devlet, toplum ve kurumlar taraf›ndan ne kadar
önemli bir rol oynad›klar›n› fark etmekte ve
bunun sayesinde bir çok önemli konuda etkin
olmaktad›rlar. Özellikle e¤itim konusunda giderek artan baflar›lar› ile birçok soruna çözüm getirmektedirler. Ülkemiz aç›s›ndan bakt›¤›m›zda Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik yolunda
ilerleyen bir ülkede toplumsal kalk›nma için
devlete düflen görevler yan›nda, toplum ve
özel sektörler de üzerine düfleni yapmak zorundad›rlar.
AB Mesleki E¤itim Program› (Leonardo
da Vinci-LdV) Hareketlilik projeleri ile ilgili
2006 Teklif Ça¤r›s› döneminde; KOB‹DER
olarak sundu¤umuz projemiz uygunluk kriterlerini karfl›layarak yeter puan alm›flt›r.
Projemizin konusu “Avrupa Birli¤i Pazar›nda
Kobilerin E-Ticaret Deneyimi” Bu proje kapsam›nda yararlanacak kat›l›mc›lar yurtiçi
e¤itiminden sonra 2,5 ay yurtd›fl› deneyimi
kazanmak amac›yla ‹ngiltere’ye gönderilecektir.
Proje Hakk›nda detayl› bilgi adresi:
www.leonardo.gov.tr

CMYK

12

TEMMUZ 2006

Büyük imalatç›lar›n üretim merkezi
Ostim Endüstriyel Yat›r›mlar A.fi., Ostim’de imalat kapasitesi büyük üretici firmalar
için ayr›lan bölgede 21 bin metrekarelik fabrika infla ederek hizmet haz›r hale getirdi
stim, mevcut imalathanesine s›¤amayan
yüksek kapasiteli KOB‹’lerin önünü açacak
imalat merkezini önümüzdeki günlerde hizmete aç›yor. Ostim’de bilindi¤i gibi standart ifl yerleri 200 metrekare kapal›, 150 metrekare de aç›k
alan olmak üzere 350 metrekareden oluflmakta
idi.
Amac›, Ostim’in imalat ve ticaret alt ve üst yap›s›n› gelifltirmek olan Ostim Endüstriyel Yat›r›mlar ve Ticaret A.fi., bu ifllevini çeflitli projelerle gerçeklefltiriyor.
Bilindi¤i gibi Ostim Yat›r›m, son birkaç y›l
içinde Ostim’deki elektrik, TELEKOM, do¤algaz
gibi alt yap› çal›flmalar›nda çözüm orta¤› olmufltu.
D›fl ticaret, finansman, insan kaynaklar› gibi konularda da üst yap›s›nda inisiyatif kullanan flirket yö-

O

netimi, imalat ve güçbirli¤i anlay›fllar›nda da yenilikler getirerek, Ostim’de verimlili¤in artmas›na
katk›da bulunuyor.
Ostim’de nitelikli ve belli kapasiteye ulaflm›fl
firmalar›n faaliyetlerini kolaylaflt›r›c› ifl merkezleri
kuran flirket, ‹vedik-Ostim s›n›r›nda daha önceden
projelendirilmifl olan büyük fabrikalar için infla etti¤i imalat merkezini hizmete sunuyor.
Sosyal mekanlar› ve enerji altyap›s› haz›r
Büyük Üretim Merkezi; Ostim-‹vedik s›n›r›ndaki Ostim Stad› yan›nda Abdülkadir-i Geylani
Camisinin karfl›s›nda infla edildi. Bu alanda 12
adet (13x65=) 845 metrekare girifl ve 700 metrekare asma kat olmak üzere 1.545 metrekare fabrika alanlar› oluflturuldu. Yap›lan bu kompleks en

az 6 en fazla 12 iflletmeye kiraya verilecek ya da
sat›lacak.
Bu tesiste birtak›m yeni uygulamalar da devreye al›nacakt›r. 1.545 metrekarelik yerler tamam›yla imalat yeri olup, büro katlar›, yemekhane,
toplant› salonlar› ve di¤er sosyal aktiviteler binan›n en üst kat›nda bulunan 5.070 metrekarelik
mekanda organize edilecek. Bu katta her 1.545
metrekarelik mekan için 200 metrekare büro imkân› sa¤lanacakt›r. Ayr›ca yemekhane, toplant› salonlar› ve di¤er sosyal aktiviteler ortak olacak. Bu
alan için yaklafl›k 2 bin metrekare yer ayr›ld›. Sistemi besleyecek 3 bin 200 kw’l›k elektrik altyap›s›
kurulmufltur.

Sistemden kimler mülk sahibi
ya da kirac› olabilir?
• Kesinlikle imalatç›lara yer kiralanacak ya da
sat›lacakt›r. Ticaret flirketleri bu sisteme dâhil edilmeyecektir.
• Kirli ve havaleli ifl yapan imalatç›lar›m›z ne
yaz›k ki bu sisteme dâhil edilmeyecektir.
• Mülk sahibi ya da kirac› olacak imalatç›lar›m›z›n Ostim sanayi alt yap›s› ile uyuflmalar›na dikkat edilecektir. Yani, konfeksiyon g›da ve ahflap
imalatç›lar› bu çat› alt›nda düflünülmemektedir.
• Kirac›lar›m›z›n Ostim’deki di¤er KOB‹’lerimizi çözüm orta¤› ya da alt tafleron olarak kullanmalar›n› önemsemekteyiz.
• Ostim’in üretim yelpazesinde olmayan ama
Ostim üretimini tamamlayacak elektronik imalatlar›na s›cak bak›lacakt›r.
• Muhtemel kirac› imalatç›lar›m›z›n ‹SO belgesine sahip olmas›, ihracat yapmas›, ürün sahibi
olmalar› tercih sebebi olacakt›r.
• Yo¤un elektrik, do¤al gaz kullan›m› flirketimizce dikkate al›nacakt›r.
• Kurulan sistem Ostim’e sinerji katmas› için
planlanm›flt›r. Yönetim kurulan sistemden en yüksek sinerji sa¤lanmas› ve Ostim’de en çok art› de¤erin yarat›lmas› için inisiyatif kullanacakt›r.

Bölgenin
avantajlar›
stim, Televizyonu, Radyosu ve Gazetesi olan bir bölgedir. Vakf› ve Spor kulübü de bulunmaktad›r. Ostim Gazetesi her ay DÜNYA Gazetesi ile birlikte tüm
Türkiye’ye da¤›t›lmaktad›r. Ostim’de Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü, Ç›rakl›k E¤itim Vakf›, Ç›rakl›k E¤itim Merkezi, ‹fiGEM,
ODAGEM, KOSGEB, ODTÜ Teknokent, Mesleki E¤itim Merkezi (METEM) gibi lojistik
kurulufllar› ile adeta bir üretim üssüdür.
Bölgenin ulafl›m sorunu yoktur. Ostim’in
içinden bafltan bafla Ankara metrosu geçer.
Ostim’in baflka bir özelli¤i ise, yan sanayi
üssü olmas›d›r. Di¤er deyiflle herhangi bir
imalatta onlarca farkl› imalatç› seçene¤iniz
bulunmaktad›r. Ankara’n›n di¤er üretim
merkezlerinde ( Sincan Organize, II. Organize, ‹stanbul, Konya yolu vb) bölgelerde
imalathaneniz olsa bile Ostim ile iliflkiniz
hiç kesilmeyecektir. Bu da lojistik giderlerini art›r›c› bir veridir.
Ostim alt yap› olarak imalat›n maliyetlerini düflürdü¤ü gibi insan kaynaklar›, finansman ve alt imalatç› olarak da üretimin
maliyetlerini en altta tutacak imkânlara
sahiptir.

O

Ostim’li sanayiciler Filibe’ye ç›karma yapacak
• Bulgaristan’›n Filibe flehrinde 25-30 Eylül 2006 tarihleri aras›nda düzenlenecek olan Filibe-Sonbahar
Uluslararas› Teknik Fuar›na kat›lma karar› alan Ostim, ifl makinesi sektörünün yo¤un kat›l›m›n› bekliyor.

rta Anadolu ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i
Makine ve Aksamlar› Sektörü’nde ‘partner ülke’ olarak
Milli Kat›l›m Organizasyonu gerçeklefltiriyor. Fuara Ostim Yat›r›m ve Ortado¤u Fuarc›l›k öncülü¤ünde çok say›da OSB firmas›n›n kat›lmas› bekleniyor. Fuar
günlerinde Filibe’ye otobüs organizasyonu da yap›lacak.
Söz konusu fuar Bulgaristan’da gerçeklefltirilen en büyük
fuar olup, 2005 y›l›nda 47 ülkeden 1.314 Bulgar ve 1.856 yabanc› firma kat›l›m gerçeklefltirmifl
bulunuyor. 2006 y›l›nda 62.’si
gerçeklefltirilecek olan Uluslararas› Teknik Fuar›’na Türkiye
“partner ülke” olarak milli kat›l›m organizasyonu gerçeklefltirecek.

O

Makine ve Aksamlar› sektörü
Bulgaristan’›n ithalat›nda ilk 5
sektör aras›nda yer almakta olup
söz konusu ülkeye yönelik 84 fasl›n tamam›n› kapsayan makine
ve aksamlar› ihracat›m›z 2005 y›l›nda %81 oran›nda artarak 111
milyon dolar ile Bulgaristan’a ihracat›m›zda ilk s›raya yerleflmifl.
Türk Makine sektörünün flu
ana kadar gerçeklefltirmifl oldu¤u
en büyük ve en etkin organizasyon olan Filibe Sonbahar Fuar›
için Ostimli firmalara mümkün
olan en düflük ve en uygun maliyetin yans›yaca¤›n› söyleyen Orta Anadolu ‹hracatç›lar› Birli¤i
yetkilileri flu aç›klamay› yapt›lar:
“Ostim Anadolu’nun ortas›nda bir sanayi merkezi olarak büyük potansiyel içeriyor.
DPT ve TÜS‹AD taraf›ndan
ortaklafla yap›lan Türkiye’de Bölgesel Geliflme Politikalar›: Sektör-Bölge Y›¤›nlaflmalar› adl› çal›flmada Ankara sanayisi içinde
y›¤›nlaflma bak›m›ndan en üst s›rada makine ve aksamlar› sektö-

Dünya Bankas›’ndan KOB‹’lere
150 milyon Euro’luk kredi
rünün geldi¤i belirlendi. Bu araflt›rma bize Ankara sanayi içinde
makine imalat›n›n en ön planda
oldu¤unu göstermifltir. Bunun bilincinde olan Orta Anadolu Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar›
Birli¤i, Ostim’de yerleflik sanayicilerimizin d›fl pazarlara ve özellikle Avrupa’ya aç›lmas›nda Filibe Fuar›n›n stratejik bir öneme
sahip oldu¤unu ve bunun için de
nitelikli üretim yapan Ostimli
üreticilerimizin bu fuara mutlaka
kat›lmalar›n›n ülkemiz ve firmalar›m›z yarar›na oldu¤unu düflünüyor. Halen 50’nin üzerinde
makine üreticisi kat›l›m baflvurusunda bulunmufl olup Ostim firmalar›m›z›n Plovdiv Fuar›nda yer
alabilmelerini sa¤lamak üzere
Ostim Yat›r›m A.fi. ile birlikte
çal›flma yapmaktad›r.”

Dünya Bankas›, küçük ve orta boy flirketlere (KOB‹) kulland›r›lmak üzere Tür kiye'ye 150 milyon Euro (yaklafl›k 190 milyon dolar) tutar›nda bir kredi açt›.
ünya Bankas›’ndan
yap›lan aç›klamada,
Türkiye'deki Küçük
ve Orta Boy ‹flletmelerin
Finansmana Eriflimi Projesi’nin KOB‹'lerin büyümelerine katk›da bulunarak kredi olanaklar›n›n
art›r›lmas›n› amaçlad›¤›
kaydedildi.
Aç›klamada, onaylanan
proje kredisinin KOB‹'lerin sat›fl ve verimli¤inin
artmas›na katk›da bulunaca¤› belirtildi. 5 y›l› geri ödemesiz 15 y›l vadeli olarak aç›lan
kredinin100 milyon Euro'luk bölümünü
TSKB, geri kalan 50 milyon Euro'luk k›sm›
da Halk Bankas› arac›l›¤›yla kullan›lacak.

D

Dünya Bankas› Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, KOB‹'lerin gelifltirilmesinin Türk
ekonomisinin en önemli unsurlar›ndan biri oldu¤unu belirterek, “Türk KOB‹’leri, Türkiye'nin büyümeyi sürdürmek, istihdam yaratmak, sosyal istikrar› korumak ve Türk
reel sektörünün AB'ye ve küresel ekonomiye entegrasyonu için güçlü bir motor olabilir” dedi.
Ancak krediye ulaflamayan
KOB‹’lerin potansiyellerini
gerçeklefltiremediklerini kaydeden Vorkink, “Bu krediyle ülkenin do¤u ve güneydo¤u dahil olmak üzere, durumu iyilefltirilmeli” fleklinde konufltu.
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Kuzey Afrika’da Ostim rüzgar›
ay›s ay›nda düzenlenen Cezayir BATIMATEC Fuar›’nda
Ostim, fuara kat›lan firmalar›m›z taraf›ndan
temsil edildi. Ostim Yat›r›m öncülü¤ünde düzenlenen fuarda
Ostim Yat›r›m’›n
ifltiraklerinden
olan Ortado¤u
Fuarc›l›k A.fi.’nin
(ODF) organizasyon gücü de
kullan›ld›.

M

Kaliteli, ucuz ve ifl odakl› gerçekleflen bu organizasyona kat›lan
firmalar›m›z›n Cezayir pazar›yla ve
fuarla ilgili görüflleri flöyle:

Cezayir’de de bir
flantiyemiz olsun…
Organizasyonu düzenleyen Ostim Yat›r›m A.fi. fuarda ayn› zamanda bir stand kurarak yer ald›.
Cezayir’deki inflaat çal›flmalar›n› incelemek ve inflaat makinelerinde
pazar› de¤erlendirmek amac›yla tan›t›m faaliyetlerini yürüten Ostim
Yat›r›m’dan inflaat koordinatörü Tahir Özben ve d›fl ticaret uzman› Hakan Demirkaz›k da fuara kat›ld›.
Ostim Yat›r›m Afi ad›na de¤erlendirme yapan yetkililer, Cezayir’in geliflmeye aç›k yap›s›yla Türk
ifladamlar› için yeni ve büyük bir
pazar olabilece¤ini, ülkede yönetimin önümüzdeki befl y›l içinde bir
milyon konut üretimi projesi uygulamaya koydu¤unu, bu proje kapsam›nda ülkenin çeflitli flehirlerinde
konut inflaatlar› ile ilgili flantiyeler
kurulmaya baflland›¤›n› söylediler.
Bu aflamada h›zl› ve maliyeti
düflük konut inflaat› yapabilme yetene¤ine sahip firmalar›n ihaleye
kat›larak konut inflaat› yapabilecekleri, tünel kal›p sistemi olan firmalar›n burada ifl alma konusunda daha flansl› konumda olacaklar›, ayr›ca ifl merkezi, özel konut gibi konularda devlet ihalesi olmaks›z›n özel
kifli ve kurulufllara inflaat yapma
imkanlar›n›n mevcut oldu¤u görüflündeler. ‹lgili uzmanlar›n Cezayir’deki inflaat sektörünün gelece¤ine iliflkin gözlem ve önerileri flu flekilde:
“Bir milyon konut inflaat› yap›m› sadece konut yap›m› de¤il ayn›
zamanda bu konutlar›n yerleflim
alanlar›na ait tüm altyap› ifllerinin
de (yol, içmesuyu, kanalizasyon,
ya¤mursuyu, elektrik, telefon, do¤algaz gibi) yap›m›n› kapsamaktad›r. Ayr›ca yo¤un inflaat faaliyeti
bulunan ülkede inflaata yönelik
yard›mc› sektörler içinde çok büyük
f›rsatlar mevcut. ‹nflaat malzemelerinin sa¤lanmas›, flantiyelerde kullan›lan teknik ekipman›n (beton
santral›, vinç, ifl makinesi, nakliye
araçlar›) bak›m, onar›m ve yedek
parçalar›n›n sa¤lanmas› konular›nda hizmet verebilecek küçük ve or-

ta ölçekli firmalar Cezayir’de çok
iyi ifller yapabilir.
Tüm bunlar›n yan›nda Cezayir
devleti ve halk› Türk insan›na karfl›
çok olumlu düflüncelere sahip. Cezayir‘de bulundu¤umuz süre içinde
bunu bizzat gözlemledik. Cezayir’in çal›flma flartlar› aç›s›ndan en
zor yan› Frans›zca veya Arapça d›fl›nda lisan kullan›m›n›n çok az olmas›. Ancak ifl yapmak isteyen bir
giriflimci için bu çok önemli olmasa
gerek. Sonuç olarak Cezayir fuar›
ve fuar süresince yapt›¤›m›z incelemeler olumlu düflünceler edinmemizi sa¤lad›. Cezayir’in aç›l›m yapmak isteyen Türk firmalar› için bir
f›rsat oldu¤u kanaatindeyiz.”

“Gelecek on y›lda y›ld›z›
parlayacak bir ülke”
Cezayir’de Ostim’e evsahipli¤i
yapan ve ülkemizin yurt d›fl›ndaki
sanayi ticaret gönüllülerinden olan
Naci Konyal› Türkiye’deki otuz y›ll›k birikimini Cezayir’e tafl›m›fl, orada hem sanayi hem de ticaret alan›nda faaliyet gösterecek flirketlerin
sahibi olmufl. Gazetemize pazarla
ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren
Konyal›, “Cezayir Kuzey Afrika’ da
bir petrol ve gaz ülkesi. Kurtulufl savafl› ve iç kar›fl›kl›klar›n›n ard›ndan
yavafl yavafl kendine gelen bir ülke.
Tahminim o ki, gelecek on y›lda y›ld›z› parlayacak bir devlet” dedi.
Cezayir pazar›n› hedef olarak
seçen ifladamlar›n›n di¤er ülkelerde
gösterdiklerinden daha fazla sab›r
ve azme sahip olmalar› gerekti¤ini
söyleyen Konyal›, s›k›nt›lar›n sistemi anlayamamadan ya da yeni oluflumlardan kaynakland›¤›n› belirtiyor.
Her türlü ürünün ticaretinde
Türkiye Cezayir aras›nda köprü
kurduklar›n› belirten Konyal›, a¤›rl›kl› olarak demir d›fl› metal ürünlerin (Alüminyum, bak›r vb) hammaddesi, profili, borusu, levhas›
vb.nin yan›nda bunlardan mamul
ürünler, bu metallerle ilgili her türlü makineler, kal›plar ve inflaat sektörüne ait ürünler ile ilgilendiklerini söyledi. Cezayir pazar›yla ilgili
soru ve ihtiyaçlar için gazetemiz
okurlar›na her türlü deste¤i verebilece¤ini ifade eden Konyal›, dileyenlerin mail adresinden kendisine
ulaflabilece¤ini bildirdi. (info@metaltech.com.tr)

“Cezayir ve çevre ülkeleri
Türkiye’ye güveniyor”
1974 Y›l›ndan bu yana sondaj
ve delgi makineleri ve ekipmanlar›n›n yan› s›ra, çelik döküm alan›nda
da faaliyet gösteren GÜNHAN ARK
firmas› sondaj makinesi sergileyerek fuara kat›ld›. Firman›n fuara
kat›lan yetkilisi Erdal Gökçe, “Firmam›z geliflen ve ilerleyen inflaat,
madencilik ve sondaj sektörlerine
daha uygun teknoloji ve kaliteli
hizmet sunma gayreti içerisinde
üretim kapasitesini artt›ran, üretti¤i sondaj makineleri ile yurt içinde
ve yurt d›fl›nda birçok baraj ve gölete ad›n› yazd›ran, Türkiye’nin ilk
toplam kalite yönetim belgeli firmas›.
Her geçen gün sektördeki yerimizi daha da perçinliyoruz” dedi.
Gökçe devamla, Cezayir Bat›matec
9.Uluslararas› Yap› Fuar›’nda standlar›na, mermer ve kaya oca¤› ifllet-

mecilerinden de yo¤un ilgi geldi¤ini belirterek, “Gerek firmam›za,
gerekse di¤er Türk firmalar›na olan
yak›n ilgi, bölgesel ölçekte Cezayir
ve çevresindeki ülkelerin, ülkemize
olan güven ve çal›flma isteklerini
görmek aç›s›ndan sevindirici olmufltur”dedi.

“Uluslararas› ticaret
yetene¤imiz ve sektörel
bilgimiz geliflti.”
Yeni teknolojileri art› de¤er
oluflturarak Ülkemize kazand›rmay› ve Türkiye’den dünya’ya ihraç etmeyi amaç edinen MANAS A.fi.; ölçüm sistemleri, ak›ll› sayaçlar, gaz,
su ve elektrik sayaçlar› ve ak›ll› kart
uygulamalar› konusunda yaz›l›m,
donan›m, Ar-Ge ve uygulamalarla
entegrasyonu k›sa sürede gerçeklefltirmektedir.

nayi bölgesinde, Polietilen boru
ba¤lant› parçalar› üretmek üzere
kurulan SENKRON PLAST‹K, 2006
y›l›nda yurt içi pazar›na hakim ve
sekiz ülkeye ihracat yapan bir firma
oldu.
SENKRON PLAST‹K’in ihracat›ndaki art›flta yurt d›fl›nda kat›ld›¤›
fuarlar›n büyük katk›s› bulundu¤unu söyleyen ihracat sorumlusu Mücahit Tunç, Cezayir’in geliflmekte
olan bir ülke olmas›ndan dolay›, tar›msal sulama ve içme suyu sistemlerine a¤›rl›k verdi¤ini vurgulad›.
Tunç, “Cezayir'de daha çok Avrupa
firmalar›n›n tan›nmas›na karfl›n,
kat›ld›¤› ilk fuarla dikkatleri üzerine çekmeyi baflaran Senkron Plastik, önümüzdeki y›llarda Cezayir’de
varl›¤›n› hissettiren, markalaflan bir
firma olmay› hedefliyor” dedi.
Tunç’un tespitine göre tüm

since bu düflüncelerinde hakl› olduklar›n› gördüklerini, pazar›n çok
bakir oldu¤unu belirterek, “Bizimle
çal›flmay› arzu eden bir ülke, aç›kça
y›llard›r pazarlar›na hakim olmufl
Fransa ve ‹spanya’ya alternatif olarak Türk’leri tercih etmekteler’ dedi.
K›l›çaslan’a göre Cezayirlilerin
geliflmeye ve üretime istekli olmalar›, (Cezayir hükümeti önümüzdeki 10 y›l› üretim y›l› ilan etmifl, üretime ciddi destekler vermektedir)
ülkede rekabetin pek fazla olmamas› erken hareket eden firmalar
için çok cazip bir pazar konumuna
getirmifltir, tabi ki bu bakirli¤in s›k›nt›lar›na katlanmak flart›yla. K›l›çaslan “Biz de ciddi bir distribütör
aday› ile fuarda görüfltük, fuar sonras›nda da görüflmelerimiz devam
edecek” diyerek fuar›n verimli geçti¤ini belirtti.
K›l›çaslan görüfllerini flöyle tamamlad›:
“Sonuç olarak Cezayir iyi bir
pazar. Ancak ileride rekabetin k›yas›ya olabilece¤i bir pazar oldu¤u
düflünülerek bu alanda önde olmam›z için devletçe gereken kolayl›klar sa¤lan›yor. Firma olarak da kal›c› bir sat›fl politikas› izlememiz gerekti¤inin bilinciyle hareket edece¤iz.”

“Hammaddeye ve ifllenmifl
ürüne aç olan bir pazarla
karfl›laflt›k”

Sektöründe bir dünya devi olan
Actaris’in Türkiye temsilcisi olan
MANAS A.fi. ayn› zamanda Oracle
çözüm ortakl›¤›yla yo¤un çal›flma
ve gayreti ile k›sa zamanda sektörde kalite ve güven konusunda hakl›
bir yer edinmifltir.
2000 y›l›nda Actaris (Schlumberger) Ankara fabrikas›n› devir
alan MANAS A.fi. sahip oldu¤u çekirdek kadrosu yan›nda yüz kifliyi
ask›n tecrübeli uzman personeli ile
birçok baflar›ya imza atmaktad›r.
MANAS A.fi. fleffafl›¤›, çal›flkanl›¤› ve mücadeleci yap›s› ile her
y›l dengeli ama dikkat çekici bir flekilde büyümüfl, k›talararas› ihracat›n› art›rm›fl, ölçüm sistemleri konusunda teknoloji transfer eder duruma gelmifltir.
Cezayir’deki fuara kat›lan firman›n d›fl ticaret asistan› Demet
Haydar fiENEL ‘flirketimize faydal›
olabilecek yeni bir pazar ile tan›flt›k’ demifltir. fienel Fuar›n Manas’›n
k›talar aras› ihracat konusundaki
düflüncelerini gelifltirerek di¤er ülkelerdeki endüstriyel sektörün konumunu ö¤renmeyi sa¤lad›¤›n› belirmifltir. fiENEL ‘Ostim Yat›r›m’›n
bu fuara kat›lmadan önceki aflamada, fuar s›ras›nda ve fuar sonras›nda Manas’› ve di¤er firmalar› desteklemesinin Türk firmalar›n›n
Dünya’ya aç›lmas›na yard›mc› olaca¤›n› vurgulad›.
“Tar›msal sulama ve içme suyu
sistemlerine a¤›rl›k verilmektedir”
2000 y›l›nda Ankara/Ostim sa-

dünya metal boru ve ba¤lant›lardan plastik boru ve ba¤lant›lar›na
geçifl sürecini tamamlamas›na karfl›n Cezayir'de, halen bu sürecin devam etmesi ticari iliflkilerin daha
yavafl ilerlemesine neden oluyor.
Tunç, “Senkron Plastik baflta Cezayir olmak üzere tüm Kuzey Afrika
ülkelerini içine alan bir hedef pazar
belirleyerek bu hedefe sa¤lam ve
emin ad›mlarla yürüyor” dedi.

“Pazara hakim olan Fransa
ve ‹spanya’ya yerine
Türk’ler tercih ediliyor”
ELPA Yang›n Söndürme, 1999
y›l›ndan itibaren yang›n söndürme
ve önleme ekipmanlar› imalât›na
bafllarken, 2 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada 40 çal›flan› istihdam ediyor. Türkiye’nin kapasite
ve kalite aç›s›ndan önde gelen firmalar›ndan olduklar›n› belirten firma yetkilileri , son y›llarda dünya
pazarlar›nda boy göstermeye bafllayan firman›n Kazakistan’da ortak
imalata girerek Türk Cumhuriyetleri ve Dünya Pazar›na, Dubai’de distribütörlük vererek B.A.E. ve Körfez
ülkeleri pazar›na girdi¤ini belirttiler. Son olarak da Ostim Yat›r›m
A.fi.’nin organize etti¤i Cezayir Bat›matec fuar›’na kat›lan firman›n
sahibi Mehmet K›l›çaslan ‘bu bölgede Cezayir’i tercih etmemizdeki
amaç, ülkenin lider konumunda ve
geliflim sürecinde oldu¤udur’ fleklinde konufltu. K›l›çaslan, fuar süre-

Bilka PVC Profilsan Ve Tic. A.fi.
2000 y›l›nda Ankara da kuruldu.
Kuruluflundan itibaren müflterilerine kaliteli malzemeyi uygun flartlarla vermeyi amaç edinen, ayr›ca
tesislerini kurarken dünyan›n önde
gelen firmalar›n›n makine ve ekipmanlar›n› tercih ederek kalite konusundaki titizli¤ini ortaya koydu.
“Bu yüzden Bilka’n›n k›sa sürede PVC kap› ve pencere profili sektöründe tan›nan bir marka haline
geldi” diyen, ihracat Müdürü Mohammed Owda, ‹ç piyasada sa¤lam
yer edinen Bilka’n›n kendisine ait
olan ihracat markas›yla üretimine
devem etti¤ini söyledi. WEISS PVC
markas›n›n yurt d›fl›nda 25 ülkede
Türkiye’nin gururu olarak tüketicilere sunulmakta oldu¤unu, ihracat›
gelifltirmek için ve ülkemizin döviz
girdisini art›rmak amac›yla B‹LKAPEN’in uzman bir kadro ile günden
güne yeni pazarlara aç›ld›¤›n› kaydetti.
Cezayir Fuar›na da kat›lan ihracat Müdürü Owda, “Son zamanlarda firmam›z›n ilgisini çeken pazarlardan biri Cezayir pazar› idi. Cezayir’de düzenlenen fuara kat›larak
hem ülkenin genel durumunu ö¤renme f›rsat› bulduk, hem de oradaki PVC sektörünü yak›ndan ö¤rendik.” Dedi.

OWDA sözlerine flu flekilde
devam etti:
“Hammaddeye ve özellikle 3.
dereceden ürünlere (al›n›p ifllenen
sonra sat›lan) aç olan bir pazarla
karfl›laflt›k ve Cezayir’de çok sa¤lam ve ileride ciddi ticari iliflkiler
yapabilece¤imiz firmalarla dostluklar kurduk. Fuar› düzenleyen Ostim Yat›r›m flirketine teflekkür
ediyoruz. Firmam›z›n ve dolay›s› ile
ülkemizin ihracat hacmini artt›racak her türlü organizasyonda
yer alaca¤›z.”
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Akbank’tan KOB‹’lere
imalat kredisi
kbank, makine, otomotiv yan sanayi, elektrikli makine, bas›m-yay›n, metal, kimya ve g›da alt sektörlerinde faaliyet gösteren imalatç›lar için bir kredi paketi haz›rlad›.

A

Akbank fiirket Bankac›l›¤› Pazarlama Bölümü Yöneticisi Bülent O¤uz, Akbank yöneticilerinin de kat›ld›¤› bir toplant›yla ‘‹malat Destek Paketi’ni Ostim’deki sektör temsilcilerine tan›tt›. O¤uz, imalat kredisi
paketiyle sektörün tüm finansal ihtiyaçlar›n› karfl›layarak KOB‹’lerin rekabet gücünü art›rmay› hedeflediklerini bildirdi.
O¤uz, Akbank'›n imalat sektörüne özel
bir önem verdi¤ini, hizmetlerini bu kapsamda yenilediklerini belirtti. Akbank'›n 2
y›ld›r gerçeklefltirdi¤i yeniliklerle sektörel uzmanlaflmaya yöneldi¤ini söyleyen O¤uz, makine, otomotiv
yan sanayi, elektrikli makine, bas›m-yay›n, metal, kimya ve g›da alt sektörlerinde faaliyet gösteren imalatç›lar›n Türkiye genelindeki Akbank fiubeleri arac›l›¤›yla kredi kapsam›nda yer alan ürün ve hizmetlerden yararlanabileceklerini kaydetti. O¤uz, paketle imalat sektöründeki iflletmelere yat›r›m ve di¤er kredi
ihtiyaçlar›nda, d›fl ticaret, bankac›l›k, sigorta ve leasing ifllemlerinde destek verilece¤ini belirterek, “Akbank'›n sektördeki iflletmelere sundu¤u 5 y›l vadeli Yat›r›m Kredisi, 1 y›l anapara geri ödemesiz süreyi
içeriyor ve iflletmeler nakit ak›fllar›na uygun olarak eflit ve artan taksit ödemeli ya da dönemsel ödemeli
kredi seçeneklerinden faydalanabiliyor” dedi.

Türkiye Finans’tan Ordu’lu
KOB‹’lere kredi deste¤i
ü rkiye Finans, Ordulu KOB‹'lerin kaynak
sorunlar›na çözüm sunabilmek amac›yla
Ordu Sanayi ve Ticaret Odas›'yla 10 trilyon
YTL'lik özel bir kredi protokolü imzalad›.
Türkiye Finans'›n Ordu flubesi düzenlenen
törenle aç›ld›. Türkiye Finans'›n flube arac›l›¤›yla
Ordu Sanayi ve Ticaret Odas› üyelerinin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda üretim deste¤i ve leasing benzeri
kurumsal bankac›l›k çözümleri sunacak.
Protokole göre, genel kredi koflullar› kapsam›
d›fl›nda kalan gayri nakdi kredi, d›fl ticaret
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ifllemleri, çek/senet, EFT, P.O.S. vb. Kurumsal
Bankac›l›k Hizmetlerinden yararlanmak isteyen
Ordu Sanayi ve Ticaret Odas› üyelerinin talepleri
de Türkiye Finans taraf›ndan öncelikli olarak ve en
uygun maliyetlerle de¤erlendirilecek.
Ordu'da düzenlenen törende konuflan Türkiye
Finans Kat›l›m Bankas› Genel Müdürü Yunus
Nacar, Türkiye Finans olarak bir bölgeden
toplanan fonlar›n yine ayn› bölgedeki giriflimcilere
kulland›rarak bölgesel kalk›nmaya güçlü destek
vermeyi amaçlad›klar›n› belirtti.

Atila Ç›nar
Makina Mühendisi
Etik Tasar›m Dan›flmanl›k
E¤itim Ltd. fiti.

acinar@etik.com.tr

e kadar gerçek oldu¤u tart›fl›lmakla birlikte, ilginç
ve sonuçlar› aç›s›ndan oldukça anlaml› bir öykü:
Bir ço¤umuz, Japonlar›n
‹kinci Dünya Savafl›’ndan yenilgi ile ç›kmas›n›n bafl nedeninin
Hiroflima ve Nagazaki’ye at›lan
ve o güne kadar görülmemifl boyutta tahribat yapan, atom
bombalar› oldu¤unu düflünür
ve yan›l›r›z.
Japonlar ‹kinci Dünya Savafl›’ndan yenik ç›k›nca, oturup bu
yenilginin nedenleri üzerine
düflünürler. Analizlerinin sonunda da bir fleyin fark›na var›rlar: Atom bombas› at›lmam›fl da
olsa savafl kendileri için zaten
yenilgi ile sonuçlanacakt›!
Çünkü savafl bitmeye yak›nken, Japonya’n›n zaten atacak
mermisi kalmam›flt›. Atacak
mermisi kalmam›flt›, çünkü Japonya savafl›rken çok hesaps›z
davranm›flt›. Hesaps›z davranm›flt›, çünkü savafl› yönetenler
hesap bilmiyorlard›. Hesap bil-
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medikleri için de istatistik tutam›yorlard›. Savafl sürerken, ellerinde var olan kaynaklar ile bu
savafl›n daha ne kadar sürdürülebilece¤i konusunda fikirleri
yoktu.
Savafl sonras› Japon liderli¤i, ac› bir deneyim pahas›na, istatisti¤in ne kadar önemli oldu¤unu fark etti ve bir Amerikal›dan (ünlü Deming) bu konudan
destek talep etti. Deming JUSE
(Japon Bilim Adamlar› ve Mühendisleri Örgütü)’den bafllayarak önde gelen bir çok insana istatisti¤i anlatt›. Daha sonra bu
bilgi, belirli bir ulusal program
dahilinde, dalga dalga tüm Japonya’ya ve en önemlisi de fabrikalarda tezgah bafl›nda çal›flan
iflçiye kadar yay›ld›.
Bugün Japon tarz› üretimin
temel karakteristi¤ini oluflturan, ‘tam zaman›nda üretim’,
‘s›f›r stok’, ‘s›f›r hata’, ‘rekabetçi
maliyet’ gibi unsurlar›n geliflmesini de ‹kinci Dünya Savafl›’ndan
kazan›lan deneyime ve sonra-

Normal Da¤›l›m›n Kerameti
s›nda gelifltirilen bak›fl aç›s›na
ba¤lamak yanl›fl olmaz.
Peki, istatisti¤i ö¤renmenin
ve uygulaman›n bu geliflmelerde nas›l bir rolü olmufltur?
‹statistik karmafl›k gibi görünen proseslerin (gidiflat›n) do¤as› ile ilgili bilgi edinmek ve bu
gidiflat›n ilerisi ile ilgili bilimsel
ve gerçekçi öngörülerde bulunabilmek için kullan›ld›¤›nda
oldukça ifle yaramaktad›r.
Size ifllerinizin nas›l gitti¤i
soruldu¤unda nas›l yan›t veriyorsunuz? ‘Fena de¤il’, ‘iyiye gidiyor’ ya da ‘kötü gidiyor’ veya
‘daha iyi olacak’ fleklinde yan›tlar›n›z olabilir. Ancak hepimiz
biliyoruz ki bu yan›tlar›n bir anlam›n›n olabilmesi için rakamlar ile iliflkilendirilmesi gerekir.
Rakamlar yoksa ortada, söylenenlerin pek bir anlam› olmaz.
Rakamlar da tek bafl›na yetmez. Kimi zaman çok rakam
vard›r ortada ancak bu rakamlar›n bir düzeni yoktur. Say› y›¤›n›ndan öte bir fley de¤ildir ve
hiç kimseye bir fley anlatmaz.
Ama kimi zaman bu kadar rakam hiçbir fley anlatmaz iken,
rakamlar›n ortalamas› bir de¤er
tafl›r. Veya bir y›l öncesinin ortalamas› ile bu y›l›n ortalamas›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda gerçekten

bir yerlere var›labilir. Bir rakam
y›¤›n›n› ayl›k, haftal›k zaman
dilimleri içerisinde inceledi¤inizde, bu incelemeden yola ç›karak art›fllar›n veya azalmalar›n nelere ba¤l› oldu¤unu görmeye bafllad›¤›n›zda istatisti¤i
kullanmaya bafll›yorsunuz demektir.
Küçük bir ör nek mi? Bir
CNC tornada pefl pefle ifllenen
bir parçan›n belirli bir boyutunu
çözünürlü¤ü yüksek bir ölçü
aleti ile ölçün. Bulunan de¤erleri küçükten büyü¤e do¤ru s›ralay›n. Daha sonra bulunan tüm
de¤erlerin ortalamas›n› hesaplay›n. E¤er makinada, malzemede, operatörde ve ölçü aletinde bir anormallik yoksa, s›cakl›k aral›¤› çok büyük de¤ilse,
yani operasyon normal devam
ediyorsa, boyutlar›n ço¤unun
de¤erlerinin ortalamaya yak›n
oldu¤unu göreceksiniz. Daha az
say›daki boyut ise ortalaman›n
alt›nda ve üstünde ç›kacakt›r.
Çok daha az say›daki boyut ise
ortalaman›n çok alt›nda ve çok
üstünde, belki de, tolerans›n d›fl›nda ç›kacakt›r. K›sacas› bulunan de¤erleri küçükten büyü¤e
do¤ru s›ralay›p, bir e¤ri ç›kard›¤›n›zda afla¤›dakine benzeyen
bir grafi¤i elde etmeniz beklenir:

ortalama
‹statistikte normal da¤›l›m
e¤risi olarak adland›r›lan bu e¤ri flunu anlat›r:
E¤er gidiflat›n›zda anormal
bir dur um yok sa, nor mal
da¤›l›m e¤risi (çan e¤risi veya
gauss e¤risi olarak da adland›r›l›r) elde edersiniz. Sonuçlar›
böyle bir grafik veren da¤›l›mlar
gidiflat›n normal oldu¤unu gösterir. Gidiflattan elde etti¤iniz
veriler böyle bir da¤›l›m özelli¤i
gösteriyorsa, bu gidiflat›n
gelece¤i konusunda daha kolay
fikir yürütebilir, bir sonraki
ad›mda nelerin olaca¤›n› daha
kolay bilir, gelecekle ilgili daha
kolay ve de bilimsel öngörülerde bulunabilirsiniz.
‹flimiz ne olursa olsun, normal da¤›l›m›n ne oldu¤unu
mutlaka ö¤renmeli ve kendi
rakamlar›m›z›n normal da¤›l›m
özelli¤i gösterip göstermedi¤ini
bilmeliyiz. Savafl› kaybetmeden…
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Türk ve ‹talyan KOB‹’leri
iflbirli¤i yapacak
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Cangül ‹nflaat’da hedef
yüzde 50 büyüme

Türk ve ‹ta lyan KOB‹ 'lerinin iflb irli¤in i g elifltir me k ü ze re KOS GE B
Baflkan› Erkan Gürkan ile IPI Baflkan› Say›n Corbo’nun imzalar› ile
yürürlü¤e konan bu anlaflma çerçevesinde bir eylem plan› haz›rland›
OSGEB ve ‹talyan KOB‹ kuruluflu IPI aras›ndaki iflbirli¤i ile; giriflimcilik, yenilik
sistemi, iki ülke kurumlar› aras›ndaki iflbirli¤i olanaklar› gibi
konularda Türkiye ve ‹talya’n›n
özel ç›karlar›n›n bulundu¤u di¤er yabanc› ülkeler ile müflterek
iflbirlikleri yap›lacak.
‹ki kurulufl Türkiye ve ‹talya’daki teknoloji merkezleri
aras›nda kurulabilecek olas› iflbirliklerinde ve uluslararas›
projelerde etkin faaliyet gösterecek, gerekti¤i takdirde bir
kurum di¤erinin faaliyetlerini
destekleyici hizmetler sunacak.
Eylem plan›na yönelik ilk
toplant› Ankara'da KOSGEB
Baflkanl›¤›’nda 22 Haziran’da
KOSGEB Baflkan› Gürkan baflkanl›¤›nda iki taraf ekibince
gerçekleflti.
Eylem plan› çerçevesinde,
Türkiye ve ‹talya’da, Türk ve
‹talyan KOB‹’lerine yönelik ‘bilgi günleri’ ve sektörel çal›flmalar düzenlenecek, ilgili di¤er
kurumlar›n da iflbirli¤i ile ‹talya’da efllefltirme merkezi kurulacak. Türk ve ‹talyan KOB‹’leri
ve ilgili arac› kurumlar için,
KOSGEB ve IPI taraf›ndan ‹tal-

2006’da yat›r›mlar›n› sürdürdüklerini
vurgulayan Yönetim Kurulu Baflkan› Cangül,
“Günlük 100 kamyon mal sevkiyat› yap›yoruz.
Vincimizin kapasitesini 100 tondan 400 tona
ç›kard›k. Yeni bayilik anlaflmalar› yapt›k. 5
bin metrekare kapal› alanda çal›fl›yoruz. Gelen taleplere cevap vermek için bir 5 bin metrekare daha kapal› alan yapt›r›yoruz. Bunun
için toplam 1,5 milyon YTL daha harcama yapaca¤›z” fleklinde konuflarak flöyle devam etti.
Çanakkale Seramik grubu ile ilgili olarak
iflyerimiz bünyesinde bir showroom yeri yapmak suretiyle sat›fllar›m›za bafllad›k.

K

Nakl iyecilik ten inflaa t ma lzem elerin e

a ngül ‹nflaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Afi 2006 y›l›nda yüzde 50 oran›nda büyümeyi hedefliyor.
‹nflaat malzemeleri toptanc›l›¤› alan›nda
çal›flan Cangül ‹nflaat, bu sene söz konusu
büyüme oran›yla 75 trilyon ciro yapmay›
amaçl›yor. Cangül ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Cangül, 2005’te de 50 trilyon ciro yaparak, ciro ve ifl baz›nda yüzde 100 büyüdüklerine dikkat çekti.
Cangül, 2005 y›l›n›n çok iyi geçti¤ini ifade ederek, “2004 y›l›nda biz 2005’te ifllerin
canl› olaca¤›n› öngördük. H›zl› bir flekilde
2005’e yönelik eleman say›m›z› art›r›p, yeni
araç ald›k. Mevcut yerimizi genifllettik. Bu
aflamada toplam 1.5 milyon YTL yat›r›m yapt›k” dedi.
Geçen sene ciro ve ifl baz›nda yüzde
100’ün üzerinde büyüme kaydettiklerini, Ayn›
canl›¤›n 2006’da da devam edece¤inin alt›n›
çizen Cangül, “Bu sen 75 trilyon ciro yaparak,
yüzde 50 büyüme hedefliyoruz” dedi.

C
ya ve Türkiye’de flirket misyonu, ticaret fuar›; teknopark ziyaretleri, sektörel küme ziyaretleri düzenlenecek.
Türkiye ve ‹talya’n›n projeleri; flirketlerin kendi projeleri,
ulusal projeler, uluslararas›
projeler için ‘proje pazar›’ organize edilecek.
Türk ve ‹talyan KOB‹’leri
için, Türkiye ve ‹talya’da KOS-

GEB ve IPI ilgili örgütler ve sanayi dernekleriyle birlikte toplant›lar yap›lacak.
IPI’nin, KOSGEB arac›l›¤›yla Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i
ülkeleri ile iflbirli¤i yapmas›
sa¤lanacak. KOSGEB ve IPI çal›flanlar› aras›nda bilgi paylafl›m›n› teminen Uzman De¤iflimi
program› uygulanacak.

Gelece¤in futbolcular›
top bafl› yapt›

ÇMS Makine, paletli ifl makinelerinin
makara muhafazalar›n› üretiyor
nkara Ostim merkezli ÇMS Makine
‹malat San. Tic. Limited fiirketi’nin sahibi
Do¤an Çelik, Türkiye’deki paletli ifl makinelerinin makara muhafazas›n›n üretiminin yüzde 95’ini kendilerinin gerçeklefltirdi¤ini söyledi.
Ayr›ca ifl makinalar› yedek parça çeflitleri,
hafif tonajl› ifl makineleri imalat›, vibrasyonlu
silindir, asfalt kesme, kompaktör ve perdah
makine imalatlar›n›n
da devam etti¤ini belirten Çelik, piyasalardaki
belirsizlikten yak›n›rken, “Tam her fley yerli
yerine oturmufltu ki birden bir anlam veremedi¤im garip fleyler olmaya bafllad›. Bu aylarda yine bütün piyasalar
alt üst oldu. Ancak biz
ÇMS Makine olarak
üretime ayn› h›zla devam etmekteyiz” dedi.
Do¤an Çelik, 1987
y›l›nda Çelik San. Torna
ad›yla ifle bafllad›klar›n
ifade ederken çal›flmalar› hakk›nda flu bilgile-

A

stimspor Yaz Futbol Okulu aç›ld›. Ön
seçimle yetenekleri test edilerek uygun
bulunan 50 genç Ostimspor futbol tak›m›
için altyap› oluflturacak.
Gelece¤e yönelik 5 y›ll›k proje kapsam›nda
aç›lan okul, Ostimspor’un B, genç ve y›ld›z tak›m
tak›mlar›na kaynak oluflturacak.
5 y›ll›k proje üzerinden kurulan altyap›
çerçevesinde futbol e¤itiminin yan› s›ra adaylar›n
sosyal ve sportif yeteneklerinin gelifltirilecek.
Ostimspor Yaz Okulu’nun e¤itim kadrosu
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksek
Okulu mezunu ve ö¤rencilerinden Eren fiafak,

O

Serdar Bozkurt ve Ümit Dohman’dan oluflturuldu.
Genç futbolcu adaylar›na futbol d›fl›nda sosyal ve
sportif yönlerini gelifltirici e¤itimler ve seminerler
de verilecek. Bu arada e¤itim süreci içinde baz›
profesyonel futbolcular›n davet edilmek suretiyle
kendilerinin deneyimlerini aktaracaklar› ifade
edildi.
Ostimspor Kulübünden yap›lan aç›klamaya
göre, spor okuluna kay›tlar›n devam etti¤i ve
kaydolmak isteyenlerin Ostim Spor Okulu’nun ait
385 12 14 numaral› telefona baflvurabilecekleri
belirtildi.

1987 y›l›nda nakliyecili¤i b›rak›p inflaat
malzemeleri sat›fl› ve zahirecilik ifliyle u¤raflmaya bafllad›¤›n› anlatan Cangül, “1990 y›l›nda kardefllerimle birlikte Cangül ‹nflaat Ltd.
fiti’yi kurduk. Set Çimento A.fi. ve Türkiye
Gübre Sanayi A.fi., ve Türkiye Kömür ‹flletmeleri’nin bayili¤ini alarak ifllerimizi büyüttük”
dedi.
Ankara Ostim Atisan Sanayi Bölgesi’nde
1997’de Cangül ‹nflaat A.fi.’yi kurduklar›n›
ifade eden Cangül, “Mevcut bayiliklerimize
Set Beton A.fi., BPB Rigips Alç›, Knauf, Lafarge Entegre, AKG Gaz Beton, Barkisan Kireç,
Çanakkale Seramik gibi imalatç› firmalar›n
bayili¤ini ald›k” dedi.
Cangül, “Karabük Demir Çelik A.fi., ‹zmir, ‹skenderun ve ‹stanbul fabrikalar›ndan
direk alm›fl oldu¤umuz demirlerle Türkiye’nin
her yerine sevkiyat yapmaktay›z” diyerek,
“Yaklafl›k 60 kiflilik personel ve sat›fl, sevkiyat,
muhasebe, tahsilat ekibimizle, genifl araç park›m›zla çal›flmaktay›z. Peflin al›m yapmak
suretiyle ürünlerimizi uygun fiyat ve vadelerle satmaktay›z” diye konufltu.

ri verdi:
“1989 y›l›nda standart ifl makineleri yedek parça üretimine bafllad›k. 2002 y›l›ndan
itibaren ÇMS Makine ‹malat San. Tic. Ltd. fiti.
olarak devam etmekteyiz. Vibrasyonlu silindir
makineleri, asfalt kesme makineleri, kompaktör makineleri, perdah makineleri imalat›,
Caterp›llar ve ifl makineleri yedek parça
imalat› ve sat›fl›n› yap›yoruz. 1998-2004 y›llar› aras›ndaki s›k›nt›dan ciddi flekilde etkilendik. Ancak 2005 y›l› iyi geçti. 2006’n›n da öyle
geçece¤ini umuyoruz.”
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KOB‹’ler ve rakipleri hakk›nda...
“Yarat›c›, yenilikçi ve müflteri odakl›
olursan›z, bilgi ve becerilerinizi
rekabetçi dünyaya göre kullan›rsan›z,
büyük ülkeler ve rakiplerle yar›fl›r hale
gelirsiniz”

Lars KOLIND

izyon, de¤erler, çal›flanlara yetki verme
ve ortak sahip olma kültürünü yerlefltirmek...
Lars Kolind, bu 4 de¤erden oluflan Spagetti Kurumu'nun (The Spaghetti Organization) yarat›c›s› olarak tan›n›yor. Yaratt›¤›
bu farkl› yönetim sistemi ile imalata dayal›
geleneksel bir flirket olan Oticon'u tepeden
t›rna¤a bilgiye dayal› bir kuruma dönüfltürdü. ‹fl tan›mlar›n›, iflyerini, kurumsal yönetimi yeniden tasarlad›. ‹letiflimin kurallar›na yeni bir boyut getirdi. ‹flas›n efli¤inde
olan Oticon, bu yeni sistemle 7 y›l sonra 1
milyar dolarl›k de¤ere ulaflt›.
Kolind, flirketlerin iç yap›lar›ndaki bürokrasinin, flirketler büyüdükçe, yaflland›kça
ve ayn› ölçüde baflar›lar›n› artt›rd›kça fazlalaflt›¤›n› ve bir zaman sonra neredeyse içinden ç›k›lamaz bir hal ald›¤›n› söylüyor: “Bu
durum yöneticiler ile alt kademe aras›ndaki
iletiflimi zorlaflt›r›r. fiirket çal›flanlar› birbirleriyle iletiflim kurmaktan uzaklafl›rlar. Bu
uzaklaflma, özellikle durgunluk zamanlar›nda kendini gösterir.
Herkes durgunlu¤u ortaya ç›karan nedenler konusunda suçu birbirinin üzerine
att›¤›ndan, sorunun çözümü için harekete
geçmek epey zaman al›r. Söyledikleri ile bir
yandan da KOB‹’lerin bu yöndeki avantajlar›na dikkat çeken Kolind, çal›flanlar›n flirkete ba¤l›l›¤›n›n "anlam yaratmakla" mümkün olabilece¤ini vurguluyor: "Anlam yaratma, bu anlama odaklanarak ifl yapma,
iflbirlikçi iliflkiler ve liderli¤in yönetilmesi
en önemli konular.
Çal›flanlar›n›z› flirkette paydafl haline getirin. fiirkette pay sahibi olmazlarsa, kaybedecek bir fleyleri olmayaca¤› için ifllerini sahiplenmezler.”

V

KF: Sorunlarla bo¤uflan "Oticon’u dünyan›n en baflar›l› iflitme hizmetleri flirketine dönüfltürdünüz. Oticon'da uygulad›¤ › n › z " Sp a g e t t i K u r u m u ’ n u n ö z ü n d e n e
var?
-Spagetti Kurumu'nun içinde 4 de¤er vard›r. Bunlardan ilki, hiç kimsenin ifl tan›mlamas› olmamas›d›r. Herkes flirketin yarar›n›
düflünerek, istedi¤i flekilde hareket etmekte
özgürdür.
‹kincisi, kurum içinde yap› yoktur. Departmanlar, pozisyonlar ya da patronlar
yoktur. Motivasyonu sa¤lamak için liderler
vard›r. Bu liderler çal›flanlar›n sorumluluklar›n› ve görevlerini en iyi flekilde yerine getirmelerine yard›mc› olur. E¤er herkes iflini
en iyi flekilde yaparsa, ortaya daha h›zl›, verimli ve yarat›c› bir çal›flma ç›kar. Önemli
olan herkesin gönüllü olarak iflini yapmas›d›r.
Üçüncü noktaya gelirsek, bu çal›flma ortam›nda kimse kimseyi rahats›z etmez.
Herkes birlikte en iyi flekilde çal›fl›r. Böylece

aç›k bir ortam kurulur, ofis ve duvarlar kalkar. ‹nsanlar›n çal›flma
yeri olmad›¤› için
etraf ta rahatça
hareket edebilir
ve baflkalar›yla
çal›flabilirler. Böylece herkes birbirini daha iyi tan›r. Özellikle küçük flirketlerde, çal›flma odalar›n› kald›r›r ve ayakta durursan›z, insanlar eskisinden daha verimli,
yarat›c› ve h›zl› bir flekilde çal›fl›r. Buna "fiziksel çal›flma ortam›" denir.
Dördüncüsü ise flirketlerin yönetim fleklindeki farkl›l›kt›r. Spagetti Kurumu'nda
patronlar›n çal›flanlar› kontrol etmesi gerekmiyor, çünkü çal›flanlar flirket için de¤er
yaratmak konusunda istekli davran›yor.
Böylece patronlar›n rolü liderlerle yer de¤ifltiriyor. En yetkili ve söz sahibi olan kifliler ise liderler.

ortalama 20 ya da 30 çal›flan say›s› yeterli
de¤ildir. Bu tip sanayilerde geliflmek ve büyümek için daha fazla insana ihtiyaç vard›r.
Dolay›s›yla baz› sanayilerin büyük olmas›
gerekir. Ancak, küçük kal›nd›¤› zaman da
daha h›zl› hareket edilir, daha yarat›c›
olunur ve kolayca yeni fikirler test
edilebilir. Örne¤in ‹stanbul’da dolafl›rken
birçok araba yedek parças› satan dükkân
gördüm. Bu tip ürünlerin pazarda rekabetçi
olabilmesi için küçük organizasyon olarak
kalmas› gerekir.

Bürokrasi Devam Ederse
Çin Gibi Olursunuz
K F: Tür k eko no mis i v e K O B‹ ’le r
hakk›nda neler düflünüyorsunuz?
-Türkiye'de KOB‹'lerin büyük bir
de¤iflime ihtiyac› var. Yap›lar›nda çok
fazla bürokratik kural var. E¤er bu
durumda bir de¤ifliklik ya da yenilenme
olmazsa, sürekli bürokratik kurallarla
devam edilirse, Çin gibi olurlar. Onlar
gibi az ücret vermeye devam ederler.
Türkiye daha çok bilgiye önem veren ve
yarat›c›l›¤›n kullan›ld›¤› ifllerde kendini
göstermeli. Bunu da özel sektör
baflarabilir. Ama KOB‹'ler ayn› flekilde
devam ederse bu durum Türkiye'nin
geliflmesi aç›s›ndan çok pahal›ya mal
olacak. Bana göre, Türkiye'nin çok
büyük de¤iflikli¤e ihtiyac› var.
(Kaynak: KobiFinans Dergisi 10. Say›)

K F : Si z c e S p a g e t t i K u r u m u K OB ‹ ' l er
için de uygun mu?
-Küçük flirketlerde “birliktelik prensibi”
büyük flirketlere göre daha fazla geliflmifltir.
Büyüklerde binlerce kifli çal›fl›rken herkesin
birlikte hareket etmesi çok zordur. Az çal›flan›n oldu¤u küçük organizasyonlarda ise
çok daha kolayd›r. Çal›flanlar farkl› kültürlerden gelir. Baz›lar› ürünü, baz›lar› flirket
içi planlamay›, baz›lar› sat›fl›, baz›lar› ise
üretimi kontrol eder ve bunlardan sorumlu
olur. Böyle bir yap›, Spagetti Kurumu için
çok önemli avantajlara sahiptir. Maksimum
50 kifliden oluflan küçük iflletmeler bu 4 de¤eri al›p uygularlarsa, rekabet avantaj› yarat›p büyük flirketlerle yar›flabilir hale gelirler. Hatta onlardan daha da ileride olurlar.

K F : K O B ‹ ' l e r i n b ü y ü k l er i g eç m e k i ç i n
ne yapmalar› gerekiyor?
-KOB‹'ler yaln›zca küçük alanlarda rekabet edebiliyor. Ancak de¤iflen dünyan›n
flartlar›na ayak uydurarak, ayn› flekilde
davranmay› ve hareket etmeyi b›rakmal›lar.
Günümüzde her fley çok çabuk de¤ifliyor ve
gelifliyor. Ak›ll› ve zekice düflünülmüfl yöntemler ve ürünler yaratmal›, dünyadaki rekabetçi ülkeler ve büyük flirketlerle rekabet
edebilmeliler. Bu KOB‹'ler için yeni bir durum olabilir. Ancak bir KOB‹ müflterilerin
isteklerini anlayabilir ve karfl›layabilirse,
örne¤in Çin ile yar›flabilir hale gelebilir.
Çünkü Çin ayn› ürünü sürekli olarak ayn›
flekilde üretti¤i için yarat›c›l›ktan yoksun
durumda. Dolay›s›yla daha yarat›c›, yenilikçi ve müflteri odakl› olursan›z, ak›ll›ca
hareket ederseniz, bilgi ve becerilerinizi rekabetçi dünyaya göre kullan›rsan›z, baflka
ülkeler ve tüm rakiplerle yar›fl›r hale gelirsiniz. Yarat›c›l›¤›n olmad›¤›, bürokrasinin
çok fazla oldu¤u yerde, organizasyon içinde körelme bafllar.

KF: Peki, sizce küçük mü, yoksa büyük
flirket olmak m› daha avantajl›?
-Bu ne yapt›¤›n›za veya ne üretti¤inize
ba¤l›d›r. Örne¤in ileri teknoloji sanayisinde

Her sabah yeni bir gün do¤arken,
Bir gün de eksilir ömürden;
Her flafak bir h›rs›z gibidir
Elinde bir fenerle gelen...

Hayyam’dan

‘Hayata Dair’
iflaretlere büyük ilgi
stim Vakf›’nca bu y›l ikincisi bas›lan “Hayata Dair” kitab› okumay›
sevmenin yan›nda, insana dair;
yani kendimize dair iflaretlerin izini
sürenlerce büyük ilgi gördü.
‹lk bask›s› k›sa zamanda tükenen
Hayata Dair kitab›na sivil toplum örgütleri, KOB‹ dünyas› temsilcileri, kurum dan›flmanlar› ile kamu ve özel kurulufl yöneticilerinden gelen taleplerin
arkas› kesilmiyor.
Vak›f taraf›ndan ücretsiz olarak da¤›t›lan Hayata Dair kitap serisinin ikincisinde yaklafl›k 200 de¤iflik öykü ve
metin yer al›yor. Vak›f Baflkan› Orhan
Ayd›n, sunufl yaz›s›nda flöyle diyor:
“..Hayata Dair kitaplar› size büyük
ve renkli bir foto¤raf albümü sunuyor;
her bir foto¤raftan size ait olan› alman›z için... Yan yana yap›flt›rd›¤›n›zda
sizin yaflam›n›z›n foto¤raf› ç›kacak

O

karfl›n›za... Çünkü ‘hayata dair’ olan,
‘size dair’ oland›r asl›nda...”
Hayata dair izleri merak ediyorsan›z
kitab›n içeri¤ine; www.ostimgazetesi.com sitesinden ulaflabilirsiniz.
............................................................
............

H

e r gün bir yerden göçmek ne iyi

H e r g ü n b i r y er l e r e k o n m a k n e g ü z e l
Bulan mada n, don mada n a kmak ne
hofl.
Dünle beraber gitti, canca¤›z›m.
Ne kadar söz varsa düne ait...
fiimdi yeni fleyler söylemek laz›m.
Mevlana
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KOB‹’ler çevre
Do¤ulu Holding, HES’ler için
mevzuat›n› ö¤reniyor 25 milyon dolar yat›r›m yapacak
A v r u p a B i r l i ¤ i u y u m s ü r e c i n d e , T ü r k i y e ’ y i ‹nflaat, turizm, metal, faktoring ve petrol alanlar›nda
fa aliy e t gö ste ren D o¤ ulu Ho ldin g, hid ro e lek trik
zorlayacak konular›n bafl›nda çevre geliyor.
erek mevzuat uyumlaflt›rmas›nda gerek
uygulama aflamas›nda hayli çetrefilli
olacak bu sürecin getirilerini sanayicilerin takip etmesi; hangi at›klar› ne yapmalar› gerekti¤i gibi bir çok bafll›kta soruya cevap
bulabilmeleri art›k daha kolay olacak.
Avrupa Birli¤i LIFE Program› taraf›ndan
desteklenen KOB‹’lerin çevresel yükümlülükleri ile ilgili yol gösterecek olan “Türk KOB‹’leri için AB Çevre Müktesebat›’na Uyum
ile ilgili Bilgi Sisteminin Kurulmas› Projesi”
Ostim OSB’nin de içinde bulundu¤u bir proje ekibi ile birlikte yürütülüyor.
LIFE projesinin amac›n›n, sanayicinin AB
Çevre Müktesebat›n› ve ona ba¤l› olarak de¤iflikli¤e u¤rayan Türk Çevre Mevzuat›’n› takip etmesinde, uygulamas›nda gerekli bilgileri sunarak kolayl›k sa¤layacak bir bilgi sisteminin haz›rlanmas› oldu¤u belirtildi.
Bilgi Sistemi, dinamik bir Internet sitesi
olarak interaktif rehberlik servisi fleklinde

G

hizmet verecek. Böylelikle KOB‹’ler, üretim
yapt›klar› ve/veya hizmet verdikleri alanlar›
ile ilgili çevresel hukuki bilgilere çok daha
h›zl› ve kolay eriflebilecekler.
KOB‹’ler, bilgi sisteminin haz›rlanmas›na
iliflkin çal›flmalar devam etmekte olsa da, çal›flmalar›n bugüne kadar tamamlanm›fl haline projenin web sayfas› olan www.cevre.kosgeb.gov.tr adresinden eriflim sa¤layabiliyor.
Bilgi sistemi, halihaz›rda geçerli olan ve
gelecekte de¤iflikli¤e u¤rayacak veya eklemelerin yap›laca¤› AB Çevre Müktesebat›
ve Türk Çevre Mevzuat› hakk›nda bilgi ve
sanayicinin sorumluluklar› d›fl›nda, bu
sorumluluklar› yerine getirebilmek için
kurumsal, idari ve teknolojik kapasitenin
gelifltirilmesine yönelik ne gibi faaliyet planlar›n›n k›sa vadede haz›rlanmas› gerekti¤i
gibi bilgileri de içerecek.

santralleri (HES) için 25 milyon dolar yat›r›m yapacak.

AS‹AD ‘yaza merhaba’ dedi
o¤ulu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdürü Salih fievki Doruk, Türkiye’de enerji aç›¤›n›n bugün oldu¤u gibi
gelecekte de olaca¤›n› belirtirken, enerji alan›n›n kârl› bir sektör oldu¤unu söyledi. 4 HES
projesine kat›ld›klar›n› ve baflvuru yapt›klar›n›
kaydeden Doruk “ Erzurum Çoruh nehri üzerindeki Bayraktar Hidroelektrik Santrali, Erzincan Kemah Afla¤› Mahalle Hidroelektrik
Santrali, Giresun Büyükdere Nehri üzerindeki
Büyükdere Hidroelektrik Santrali ve Trabzon
Hoyran Çay› üzerindeki Bayraktar Hidroelektrik Santrallerinin yap›m› için baflvuru yapt›k.
Bu santrallerin tamam›n› almay› hedefliyoruz.
Bu konuda toplam 25 milyon dolar yat›r›m yapaca¤›z” diye konufltu.
Doruk, içme suyu ve kanalizasyon ifllerinin
tamam›n›n özellefltirilmesi gerekti¤ine vurgu
yaparak, “ Bu konularda mahalli idarelerle çal›flmalar›m›z var. Çok iyi projeler olmad›¤› için
insanlar iyi içme suyu içemiyor. ‹çme ve at›k
su konular›nda ciddi projelerimiz var” dedi.
Do¤ulu Holding’in yat›r›mlar› HES’ler ve turizm sektörüne yo¤unlaflacak. HES ve turizm
ile ilgili yat›r›m programlar›n›n oldu¤unu, hidroelektrik santral ihalelerinin tamam›n› alacaklar›n› ve turistik bölgelere lüks otel yapacaklar›n› belirten Do¤ulu Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Salih fievki Doruk, “Kârl› oldu¤unu düflündü¤ümüz alanlara
yo¤unlafl›yoruz.” diye konufltu.

D

fl dünyas› Ankara Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nce (AS‹AD) düzenlenen ‘yaza merhaba’
kokteylinde bir araya geldi. Devlet Bakan› Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener’in konuk olarak kat›ld›¤› kokteylde ifladamlar› özellikle döviz
kurlar›ndaki dalgalanmadan yak›nd›. Ostim’de

‹

faaliyet gösteren N‹MKA Termal firmas›n›n sponsorluk etti¤i kokteyle birçok milletveki ve ATO
Baflkan› Sinan Aygün de kat›ld›. AS‹AD Baflkan›
Cengiz Bozbeyo¤lu yapt›¤› konuflmada ifl adamlar›n›n daha güçlü temsil edilmesi için sivil toplum kurulufllar›nda yer almaya davet etti.

‹flsizlik global sorun
aflbakan Yard›mc›s› Abd ü l l a t i f fi e n e r, i s t i h dam ve iflsizlik sorununun çok sektörlü ve bütüncül bir yaklafl›mla ve tüm
taraf lar›n kat›l›m›yla ele
al›nmas›, ortak çözümler
üretilmesi gerekti¤ini bildirdi.
fiener, “‹fl Yaratma Forumu”nda yapt›¤› konuflmada,
istihdam ve iflsizli¤in günüm ü z d e g e l i fl m i fl v e g e l i fl mekte olan ülkelerin ortak
sorunu haline gelerek, kü-
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resel bir boyut kazand›¤›n›
anlatt›. Son 10 y›lda dünya
e ko n o m i s i n i n 4 3 0 m i lyo n
kifliye yeni ifl yaratmas›na
k a r fl › n , d ü ny a i fl g ü c ü n ü n
475 milyon kifli artmas›n›n
iflsiz say›s›n› toplamda 45
milyon yük seltti¤ini bildiren fiener, ifl yaratma politikas›n›n, istihdam› etkileyen
v e i s t i h d a m a r t › fl › n › s a ¤ lamay› amaçlayan bütün
ekonomik ve sosyal politika
boyutlar›n› içermek zorunda oldu¤unu vurgulad›.

-Turizm ve konut yat›r›mlar›
2004’ten beri turizm alan›nda yat›r›m yapt›klar›n› anlatan Doruk, “Ankara’da 4 y›ld›zl›
bir rezidans otel yapt›k. 1,5 y›ld›r iflletiyoruz.
Bu güne kadar turizme yönelik toplam 10 milyon dolar yat›r›m yapt›k. Ankara’daki otelimiz
bir nevi bizim için turizm staj› olacak. Turizm
bölgelerinde ilave yat›r›mlarla turizm yat›r›mlar›m›z› gelifltirmeye çal›fl›yoruz” dedi.
Konut yap›m› için yer aray›fl›nda olduklar›n›n alt›n› çizen Doruk, Ankara’da arsalar›n pahal› oldu¤unu Konya’da ise arsalar›n ucuz oldu¤unu fakat konut fiyatlar›n›n düflük oldu¤unu ifade ederek, “Önümüzde muhtelif alternatifler var. Konut için flu an etüt çal›flmalar›m›z
devam ediyor. Konutta hale bir doyum noktas›

gelmedi. Orta ve üst gelir seviyesine hitap edecek bir yat›r›m›m›z olacak. Yap-Sat fleklinde
çal›flaca¤›z. Bir y›ldan beri faaliyete geçirmek
için projelerimiz haz›r. Uygun yer ar›yoruz. ”
dedi.
Doruk, “Yer seçiminin dikkatli yap›lmas› gerekir” diyerek, “Bunlar kârl›l›¤› ve verimlili¤i
belirler. ‹nflaatta sat›fl süreci çok önemlidir. ‹nflaat temel nokta hedefledi¤iniz sat›fl› yapt›¤›n›z takdirde oradan sa¤lad›¤›n›z girdiyle inflaat› bitirip kalanlar› iyi bir fiyata satmak” dedi.

-“fiartlara göre pozisyon al›yoruz”
De¤iflen flartlara ve durumlara göre pozisyon ald›klar›n›, ve kârl›l›k durumlar›na göre
hareket ettiklerinin alt›n› çizen Doruk, “Ukrayna’dan çam ve tohum ithal ediyorduk.fiartlar›n de¤iflmesi ve kârlar›n düflmesiyle ithalat›
b›rakt›k. Çin ve Uzakdo¤u ülkelerinden etkilendik. Özellikle metal flirketimiz etkilendi.
ABD yo¤un flekilde demir ve çelik ithal ediyor.
Buda fiyatlar› artt›r›yor. Fiyatlar yükseliyor fakat Erdemir’de üretim yok. Biz kendi pozisyonumuzu buna göre belirliyoruz. Holdingin
tüm imkanlar›n› metale yönelttik. Metal stokumuzu art›rmaya çal›fl›yoruz” diye konufltu.

-Do¤ulu’nun temelleri 1961’de at›ld›
Do¤ulu Holding A. fi.’nin bireysel olarak
1961 y›l›nda temeli at›ld›¤›n› ve 1972 y›l›nda
Do¤an Hafriyat ad›yla faaliyetini sürdürdü¤ünü, 1976 y›l›nda aile fertlerinin kat›lmas›yla
inflaat, mühendislik ve taahhüt dallar›nda hizmet verdi¤ini, Do¤a Kollektif ad›n› alarak
faaliyetine devam etti¤ini ifade eden Doruk,
“1992 y›l›nda Do¤a Ltd. fiti’yi, daha büyük
projelerde yer almak için A. fi. oldu. Daha sonra baflka sektörlerde yat›r›m ve faaliyet göstermek için Do¤ulu Holding’i oluflturacak 11 firma kuruldu” diye konufltu.
Daha çok üst yap› ve alt yap›, yol, endüstriyel yap›, baraj ve inflaat alanlar›nda çal›flt›klar›n› bildiren Doruk, “ Sapanca gölü civar›nda
yerleflim yerlerinin kanalizasyon flebekesi ve
konektörlere ba¤lanmas› ifllerini yap›yoruz.
fiehrin kanalizasyon flebekesi sapanca gölü
boyunca yap›lan kanalla ar›tma tesisine ba¤layaca¤›z” dedi.
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‹yi fikri olan giriflimciye teminats›z kredi
Giriflimci kredilerine a¤›rl›k
veren bankalar, teminat
istemeden 7 y›la kadar vade
imkan› tan›yor. Kredilerden
yararlanmak isteyenlerin
öncelikle yapacaklar› ifl ile ilgili
ayr›nt›l› bir proje haz›rlamalar›
gerekiyor

ortis Genel Müdür Yard›mc›s› Metin
Karabiber, tafl›t, konut ve bireysel
kredilerde yaflanan patlaman›n giriflimci kredilerine de yans›mas›n› beklediklerini belirtiyor. Karabiber, küçük ve
orta boy iflletme (KOB‹) kredilerinde artan rekabetin, bankalar› giriflimcilere
yönelik ürün ve hizmet yelpazesini ge-

F

niflletmeye sevk edece¤ini vurguluyor.
Büyümek ve kazanc›n› art›rmak isteyen giriflimciler için ‹deal Giriflimci Paketi’ni haz›rlayan Fortis, "POS Kredi",
"Çek Kredi", "Taksitli Ticari Kredi" ve
"‹deal Ad›m" hizmetlerini sunuyor. POS
Kredi hizmetinde giriflimciler Fortis POS
sayesinde, baflka bir teminat göstermeksizin kredi kullanabiliyorlar. Giriflimcilerin çek ödemeleri, ellerinde para olmasa bile Fortis taraf›ndan yap›l›yor. Fatura ödemeleri de giriflimcilerin Fortis’teki
kredi limitleri ile gerçeklefltirilebiliyor.
Çek Kredi hizmetinde Fortis’e teminat
olarak çek veren giriflimciye "Kredili Ticari Hesap" aç›l›yor. Teminat için verilen
çek tutar› artt›kça kredi limiti de yükseliyor. "Esnek Ödemeli Taksitli Ticari Kredi" hizmetinde giriflimcilere nakit taksitli kredi sunuluyor.
Akbank, a¤›rl›kl› giriflimcilere yönelik
"Mesleki ‹htiyaç Kredisi" ad› alt›nda bir
kredi veriyor. Tutar›na göre teminats›z,
kefalet karfl›l›¤› ya da gayrimenkul ipote¤i karfl›l›¤› kulland›r›lan kredide Kaynak Kullan›m Destekleme Fonu (KKDF)
oran› yüzde s›f›r, vade 36 ay, faiz ise
yüzde 1.4. Banka, iflyeri kredisi olarak
36 aya kadar yüzde 1.08 faizle kredi
kullan›lma imkan› da tan›yor.
Giriflimci kredilerinde Kredi Garanti
Fonu ile birlikte çal›flan Garanti Bankas›, ilk 6 ay› geri ödemesiz olmak üzere
yat›r›m›n geri dönüfl süresine göre en
fazla 7 y›l vadeli giriflimci kredileri veriyor. Sektörel hiçbir k›s›tlamas› olmayan

banka, toplam yat›r›m tutar›n›n yüzde
75’ini destekliyor.
Halkbank, ilk kez mal ve hizmet üretimi, serbest meslek ya da ticari faaliyete
yönelik iflyeri açmak isteyen, elinde yapaca¤› iflle ilgili geçerli bir belgeye veya
iflle ilgili bilgi ve deneyime sahip olan,
35 yafl›n› aflmam›fl erkek ve kad›n giriflimcilere özel kredi veriyor. Banka,
"Genç Giriflimci Kredisi" kapsam›nda;
askerden terhis, özürlü giriflimci, flehit
ailesi dul ve yetimleri ve malul-gazi kredileri de kulland›r›yor. Kredi, giriflimcinin ifli ile ilgili ihtiyaç duyaca¤› makina,
tesis demirbafl gibi malzemelerin al›m›nda ve iflletme giderlerinin finansman›nda, hammadde ve yard›mc› madde
al›m›nda herhangi bir fatura zorunlulu¤u olmaks›z›n iflletme kredisi fleklinde
kulland›r›l›yor. Kredi limiti ise 5 bin
YTL.
Halkbank GiriflimciKOB‹ Pazarlama Daire
Baflkan› Recep Duray,
çok yak›n zamanda sivil
toplum örgütleri ile yapacaklar› iflbirlikleri
arac›l›¤›yla özellikle kad›n giriflimcilerin desteklenmesine yönelik
projeler gelifltireceklerini belirtiyor. Giriflimci kredilerinin yeni bir
makine alarak ya da ufak bir dükkan açarak ifl hayat›na at›lmak isteyenlere yönelik oldu¤unu anlatan Duray, “Giriflimci Kredisi'nin en önemli

avantaj›; herhangi bir mali veri istenmeden yapaca¤› iflle ilgili uzmanl›k belgesi
olsun veya olmas›n yeni ifl kurmak isteyenlerin kredilendirilmesi” diyor.
Bank Asya'n›n giriflimci kredilerinde
ise flartlar projeye göre de¤ifliyor. Bank
Asya Ticari Pazarlama Müdürü Ender
Gürer, kredilerle birlikte dan›flmanl›k
hizmeti de verildi¤ini ifade ediyor. Giriflimcilere 24 aya varan vadelerde Kurumsal Finansman Deste¤i Kredisi kullanma imkan› tan›yan banka, makine
park›n› ve yeni yat›r›mlar›n› finanse etmek için giriflimcilere 48 ay vadeli
leasing çözümleri sunuyor. Kredi kapsam›nda; teminat mektubu, kurumsal
finansman deste¤i, leasing, akreditif,
çek karnesi, sigorta, vergi ödemeleri,
para transferleri gibi avantajlar sa¤layan Bank Asya, KOSGEB'le de ortak
çal›flmalar yürütüyor.
KOB‹’lere yönelik "‹malat, Taahhüt,
Turizm, Tar›m ve Ticaret Destek Paketleri" olmak üzere 5 ana sektöre hizmet
veren Finansbank, otomotiv yan
sanayi ve mermer sektörlerine
özel çözümler sunuyor. Her
müflteriyi belli istihbarat ve
mali analiz araflt›rmas›na
tabi tutan banka, firmalar›n genel olarak son 3
y›ll›k verilerini dikkate
al›yor ve bu do¤rultuda
teminat yap›s› flekillendirdi¤i takdirde riske girmeye
karar veriyor.
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ORS‹AD yeni döneme haz›r
Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ‹fladam›
ve Yöneticileri Derne¤i 2005 y›l› genel kurulu yap›ld›.
Genel Kurul’a divan baflkan› seçilen Ostim Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, sivil toplum kurulufllar›n›n
temsil yeteneklerini ba¤›ms›z kalarak kullanmalar›
gerekti¤ini söyledi.

mac›; Ostim ve ‹vedik Organize Sanayi bölgelerinde yer
alan sanaycilerin ihtiyaç
duyduklar› sosyal, e¤itsel, teknolojik, ekonomik, endüstriyel sorunlar›na çözüm üretmek olan
dernek 2005’de bölge firmalar›
için pek çok etkinlik gerçeklefltirdi.
Kongreye Divan Baflkan› olarak
seçilen Ostim Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n, ORS‹AD’›n
çal›flmalar›na destek verilmesini
istedi. Ayd›n, sanayici ve ifladam›
derneklerinin sivil toplum kurulufllar› olarak çok önemli olduklar›n› vurgularken, “Ça¤›m›z örgütlü toplum ça¤›. Demokratikleflme
ve AB projesi kapsam›nda onlar›n
gücüne ihtiyac›m›z var. Ancak bu
kurulufllar›m›z baflka güçlerin çekim alan›na girmeden, ba¤›ms›z
karakterin koruyabilmeli. ORS‹AD’a bu anlamda Ostim’liler olarak destek olmal›y›z” dedi.
Çal›flma dönemi hakk›nda bilgi
veren Yönetim Kurulu Baflkan›
Birol Duygu, üyelere yönelik veri
tabanlar›n›n oluflturuldu¤unu,

A

kendilerine pek çok ihale duyurusunun iletildi¤ini belirterek,
TOBB iflbirli¤i kredisi, Vak›fbank
ihracat taahhütlü KOB‹ ihracat
destek kredisi ve D›flbank ile Finansbank’›n ORS‹AD üyelerine
yönelik verdi¤i krediler hakk›nda
duyuru yap›ld›¤›n› söyledi.
Duygu, “Derne¤imiz bölgemizdeki sanayicilerin mensubu oldu¤u mesleki örgütlerde de etkin olmas› için çal›fl›yor. Bu kapsamda
TOBB, ASO ve ATO gibi kurulufllar›n seçimlerinde bölgemizin daha iyi temsil edilmesi ve üyelerimizin menfaatleri için çal›flma
yap›ld› ve üyelerimizin çeflitli komitelerde ve komis-yonlarda yer
almas›nda etkin olundu” dedi.
Öte yandan dernek yönetiminin
Türk Sanayici ve ‹fl Adamlar› Vakf›, Türk ‹fladamlar› Avrupa Federasyonu, Türkiye Ekonomik ve
Sosyal Araflt›rmalar Vakf› ile Hür
Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
ile çeflitli konularda ortak faaliyetler yapt›¤› hat›rlat›ld›.
Duygu, ORS‹AD’›n Ostim OSB
ile insan kaynaklar› e¤itim mer-

kez ve Ostim ifl gelifltirme merkezi projelerinde proje ortakl›¤›
yapt›¤›n› belirterek, 38’i giriflimci
olmak üzere yaklafl›k 100 kifliye ifl
f›rsat› yarat›ld›¤›n› kaydetti.
Her geçen gün güçlendi¤i belirtilen derne¤in yeni dönemde sivil
toplum kurulufllar› ve kamu kurumlar› nezdindeki etkisini art›rmaya yönelik çal›flmalar yap›laca¤› ve kurumsal kimlik kazanma
yönünde yeni projelere imza ataca¤› belirtildi. Divan Baflkanl›¤›n›
Ostim Yönetim Kurulu Baflkn› Orhan Ayd›n’›n yapt›¤› Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu da olufltu. Buna göreYönetim Kurulu’na
Birol Duygu, Özcan Ülgener, ‹smail Erdo¤an, Emre Ayd›n, Mustafa Garip, Bilal Günefl, Mehmet
Ali Ifl›k, Saffet Cansever, Ayfle Özben oy birli¤i ile seçildi. Denetim
Kuruluna Hamza Akça, Ahmet
Özen, Mustafa Korkmaz, Dan›flma ve Disiplin Kurulu’na S›tk›
Öztuna, Atilla Dündar, Mehmet
Akif Irk›lata, Y›lmaz Do¤an, ‹lyas
Babacan ve Nihat Can seçildiler.

Duyar ve Ça¤layan’a ziyaret
ir süre önce Genel Kurul yapan Ostim Organize
Sanayi Bölgesi ‹fladamlar› Derne¤i (ORS‹AD)
yönetimi Yenimahalle Belediye Baflkan› Ahmet
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Duyar ve Ankara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan› Zafer
Ça¤layan’› ziyaret etti.
ORS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Birol Duygu ve
beraberindekiler Yenimahalle Belediye Baflkan› Ahmet Duyar’› makam›nda ziyaret etti. ORS‹AD yöneticileri Baflkan Duyar’a Çanakkale’de flehit düflen iki
Türk askerinin özel çerçeveletilmifl foto¤raf›n› hediye etti.
Öte yandan ORS‹AD heyeti Ankara Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan› Zafer Ça¤layan’› da ASO binas›ndaki makam›nda ziyaret etti. Ça¤layan’la yap›lan toplant›da KOB‹’lerin genel sorunlar› ile bölge
KOB‹’lerine iliflkin ortak proje imkanlar› üzerinde
duruldu. ORS‹AD’l› yöneticiler, kendi üyelerine
yönelik çal›flmalar›na iliflkin bilgi verdi¤i ASO Baflkan› Ça¤layan’› baflkent ve Ostim’deki sanayicilere
yönelik daha ayr›nt›l› istiflare yapabilmek için Ostim’e davet etti.

Orhan AYDIN: ORS‹AD bölgemizin üreten gücünü
temsil edecek potansiyele ve anlay›fla sahiptir. Yeni
çal›flma döneminde daha baflar›l› olmalar›n› diliyorum.

H›rs›zl›k
riskini
azaltmak
için…
ilindi¤i üzere Ostim’de gece güvenli¤ini sa¤lamak üzere özel güvenlik hizmeti al›nmaktad›r. Fiziki güvenli¤in sa¤lanmas› amaçl› çal›flmalar, emniyet güçlerinin görevi
ile bir tutulmamal›, polisimizin çal›flmalar›na destek niteli¤inde oldu¤u bilinmelidir.
Son bir y›lda emniyet güçleri ve özel güvenlik görevlileri ile yapt›¤›m›z baflar›l› çal›flmalar sonucunda meydana gelen h›rs›zl›k say›lar›nda %85’e varan oranlarda azalmalar
elde edilmifltir.
Güvenlik çal›flmalar›nda hedefimiz h›rs›zl›k say›s›n› s›f›ra indirmektir. Ancak bu hedefe yaln›zca güvenlik görevlilerinin çal›flmalar› ile ulafl›labilece¤ini düflünmek hatad›r.
H›rs›zl›¤›n ortadan tamamen kald›r›labilmesi için sanayicilerimizin de önlemler almas›
en önemli gereksinimdir. Felaket bafl›m›za geldikten sonra önlem almak pahal› bir yöntemdir. Dolay›s›yla; zarara u¤ramamak ve flirket prestijinizi sarsacak olaylara maruz kalmamak için afla¤›da belirtilen genel hatalar› ve al›nmas› gerekli temel önlemleri göz
önünde bulundurunuz:
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• H›rs›zl›k sigortas› yapt›rmak ve elektronik alarm sistemi takt›rmak al›nmas› gereken
en temel önlemdir. Ostim’e özel alarm sistemi fiyatlar›n› Tepe Güvenlik, 444 83 73 numaral› telefondan ö¤renebilir; firman›za özel güvenlik keflfini ücretsiz olarak yapt›rabilirsiniz. Tepe Güvenlik ve bölge müdürlü¤ümüz taraf›ndan onaylanan verilere göre firmas›na Tepe Güvenlik alarm sistemi takt›rd›¤› tarihten itibaren h›rs›zl›k olay› yaflanan
Ostim iflletmesi yoktur.
• Özellikle büyük hacimli ihaleler al›nd›¤›nda iflin niteli¤ini mümkün oldu¤unca az kiflinin bilmesini sa¤lamak, bu günlerde etrafta flüpheli flah›slara dikkat etmek, hatta; flüphelendi¤iniz veya tedirgin oldu¤unuz günlerde Ostim OSB Müdürlü¤ü’nü konuyla ilgili
bilgilendirmek yararl› olacakt›r.
• Firma içinde h›rs›z› cayd›r›c› önlemler de al›nmal›. Görünür yerde bir güvenlik kameras› bulundurulmas›, özellikle kolay tafl›nabilir ve yüksek maliyetli malzeme ve araçlar›n (oksijen tüpü, kaynak makines› vb.) birbirlerine zincirleyerek, kilitli dolaplarda saklayarak insan gücüyle kolay tafl›namayacak halde depolanmas› cayd›r›c›d›r.
• Bazen h›rs›zlar›n firma çal›flan› gibi çal›fl›yor görünerek yükleme yapt›¤› tespit edilmifltir. Bunun önlenmesi için firma çal›flanlar›na üzerinde firman›n ay›rt edici iflaretinin
oldu¤u tek tip ifl elbiselerinin giydirilmesi h›rs›z›n cesaretini k›rar.

fiimdiye kadar yaflanan h›rs›zl›k olaylar›nda tespit edilen hatalar flunlard›r:
• Mallar›n mesai saatlerinde veya d›fl›nda firma alan› d›fl›nda b›rak›lmas›
• Kap› kilitlerinin sa¤lam olmamas›
• Kap› üstlerinde boflluklar›n olmas›
• Teras kat›/Asma kat girifl kap›lar›n›n ihmal edilmesi
• Akflam ç›k›fllar›nda kasada para vb. b›rak›lmas›n›n al›flkanl›k haline gelmesi veya
kasan›n bofl oldu¤u halde kilitli b›rak›lmas›
• Personelin emniyet araflt›rmas› yap›lmadan ifle al›nmas›. (Unutmamal›y›z ki, h›rs›zl›klar zaman zaman iyi bir araflt›rma veya içerden birinin deste¤i ile yap›lmaktad›r. )
Ayfle Y›ld›r›m Coflgun
OST‹M OSB Çevre Tem.Güvenlik Müdür Yrd.
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Türkiye yabanc›ya
ucuz Türk’e pahal›
Türkiye, karfl›laflt›rmal› fiyat
düzeyine göre OECD ülkeleri
aras›nda Macaristan, Polonya,
Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve
Meksika'n›n ard›ndan en ucuz
alt›nc› ülke oldu.
ürkiye, 30 OECD ülkesi içinde göreli fiyatlar aç›s›ndan Macaristan, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Meksika'n›n ard›ndan en ucuz alt›nc› ülke oldu. Karfl›laflt›rmal› fiyat seviyelerine
göre, bir Norveçli kendi ülkesinde 100 Norveç Kronu ödeyerek ald›¤›
bir mal ve hizmeti Türkiye'de 49 krona, Danimarkal› ve ‹zlandal› ise
52 krona alabiliyor. Bir ‹sviçreli ise kendi ülkesinde 100 ‹sviçre Frang› ödeyerek ald›¤› mal ve hizmeti Türkiye'de 53 franga elde edebiliyor.
Türkiye ile en büyük fiyat fark›n›n, OECD'nin en pahal› ülkesi olan
Norveç aras›nda oldu¤u belirlendi. Buna göre, Türkiye'de 100 YTL
ödenerek al›nabilen bir mal ve hizmet sepeti için Norveç’te 203 YTL,
Danimarka'da 192 YTL, ‹zlanda'da 191 YTL, ‹sviçre'de ise 190 YTL
ödemek gerekiyor.
OECD üyesi 30 ülke içinde Meksika, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Polonya ve Macaristan'›n Türkler için avantajl› ülkeler oldu¤u belirlendi. Türkiye'de 100 olan bir mal ve hizmet sepetinin fiyat› Meksika'da 93, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da 84, Polonya'da 83 ve
Macaristan'da 82'ye kadar iniyor.
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A.C. Makine’den 100
bin YTL’lik yat›r›m
Bas›nçl› tank, ›s›tma sistemleri ve akaryak›t
tanklar› imalat› yapan A.C. Makine, imalata
y önelik iy ileflt irme içi n ya t›r› m p lanl›y or.

Sektörde liderli¤i hedefliyor
avaland›rma sektöOstim merkezli
ründe kullan›labileher türlü malzeHavalan- me vecekürünün
temini, sad›rma
t›fl ve pazarlamas› konular›nda çal›flt›klar›n› bilMarket
diren Havaland›rma Market’in Genel Müdürü GüLimited
rol K›z›ldafl, bu sektör için
‘market’ sistemi gelifltirefiirketi,
bir ilki gerçeklefltirsektörde rek
diklerini ifade etti. “Ankara ve Anadolu’da flu an
liderli¤i
rakibimiz yok. Konumuzhedefliyor. da lider firma olmay› he-
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defliyoruz.” diyen K›z›ldafl, sanayi ürünlerinde yo¤un bir rekabet yafland›¤›na
iflaret etti. Gürol K›z›ldafl, “Bizim için öncelik, konuyu
gere¤i gibi, kaliteli ve uygun fiyata çözmek.” dedi.
Konuya malzeme veya ürün sat›fl› biçiminde de¤il,
çözüm üretmek temelinde yaklaflt›klar›n› anlatan Gürol K›z›ldafl, “Müflterimiz bize gelirken belki kafas›nda
ne alaca¤›n› kesinlefltirmemifl olabilir. Elinde proje veya teknik flartnamesi varsa, biz bafllang›c›ndan sonuna
kadar müflterimize yol gösteririz ve siparifl edilecek
ürünleri belirleriz. Müflterimizin gidip bunlar› baflka
yerden alacak hali yok. Ayr›ca bu malzemelerin hepsini
tek bir yerden bu fiyata almas› mümkün de¤il” ifadesini kulland›.

mediklerini ve tüm yurt safh›na yay›larak sektörde bir
numara olmay› istediklerini dile getirdi. K›z›ldafl, özellikle sanayi ve inflaat çal›flmalar›n›n yo¤unlaflt›¤› illerde
yeni havaland›rma marketleri açmak istediklerinin alt›n› çizdi.
-“Tedbir almak için s›k›nt›y› beklememeli”
‹nflaat ve sanayi kesiminin ekonominin temelini oluflturdu¤una iflaret eden Gürol K›z›ldafl, “Belli kesimlere
tan›nan baz› ayr›cal›klar var. Tekstilde KDV düfltü. Turizmciler için baz› tedbirler gündemde. ‹nflaat ve sanayi
konusunda tedbir almak için illa ki s›k›nt›ya düflmesi
beklenmeli” diye konufltu.
-400 kalem malzeme
Havaland›rma sektöründe her türlü malzemenin temini ve sat›fl›n› yapt›klar›n› bildiren K›z›ldafl, bunun yan› s›ra proje ve mühendislik hizmetleri de sunduklar›n›, sektörü bir araya getirdiklerini, beklemeleri ortadan
kald›rarak stoktan istenilen çeflidi, kullan›ma haz›r halde ve istenilen miktarda hemen teslim ettiklerine de¤indi. K›z›ldafl, 400 ana kalem malzemeyi ma¤azac›l›k
anlay›fl› içinde müflteriye sunduklar›n› vurgulad›.

-20 y›ll›k tecrübe
Sektörle babas› sayesinde tan›flt›¤›n› söyleyen K›z›ldafl, küçüklü¤ünden beri kardeflleriyle birlikte havaland›rma sektörünün içinde olduklar›n› aç›klad›. 20 y›l›
aflk›n süredir bu alanda çal›flmalar›na ra¤men Havaland›rma Market’in daha genç bir firma oldu¤unu ifade
-Amaç ülke çap›nda yayg›nlaflmak
eden Gürol K›z›ldafl, sektörün böyle bir markete ihBugün itibariyle sektörde önemli bir noktaya erifltik- tiyac› oldu¤unu hissettiklerini ve bu yol bafl›nda
lerini belirten K›z›ldafl, ancak geldikleri yeri yeterli gör- faaliyete geçtiklerini anlatt›.

Makine ‹nflaat Sanayi Ticaret Ltd. fiti. sahibi Aflk›n Coflkun,
A.C.TSE
belgesine sahip olduklar›n› hat›rlat›rken, 2006 y›l›nda
CE ve ISO belgesini alacaklar›n›, yeni projelerini üretmek için de
yat›r›m yapacaklar›n› kaydetti
Aflk›n Coflkun, ›s›tma sektöründe kombinin yayg›nlaflmas›yla
daralan pazar pay›n› artt›rmak için koval› kat kalorifer üretimine
a¤›rl›k vereceklerini söyledi. Coflkun, bugüne kadar birçok koval›
kalorifer sisteminin yap›m›n›n denendi¤ini fakat baflar›l›
olunamad›¤›n› belirterek, “Durma noktas›na gelen ifllerimizi
canland›rmak için iki senedir koval› kat kaloriferi üzerinde
çal›fl›yoruz. 2005 y›l›nda bunu profesyonel olarak üretmeye bafllad›k.
Koval› kat kaloriferi sisteminde baflar›l› olan tek firmay›z” dedi.
Bir kova kömürle 8 saat boyunca evin tamam›n›n ›s›t›labilece¤ini
söyleyen Coflkun, “Bu sistemin projesi ve prosesi tamamen bize ait.
Bildi¤im kadar›yla bunu bizden baflka yapan yok. Biz bunu soban›n
alternatifi olarak imal ettik. Sobayla sadece bir oday› ›s›t›rs›n›z. Fakat
koval› kat kaloriferi ile bütün bir evi daha ucuz bir maliyetle daha
çok ›s›t›rs›n›z” dedi.
Kömür yakma sistemlerine bir yenilik daha eklediklerini belirten
Coflkun, sulu stokerli kömür yakma sistemi yapt›klar›n› söyledi.
-Is›tma sektörü yabanc›lar›n eline geçiyor
Koval› kat kaloriferinin tutulmas›yla sat›fl›n›n artt›¤›na dikkat çeken
Coflkun, “Geçen y›l iyi geçti. Yeni üretimler yapt›k. Bizden
kaynaklanan bir canl›l›k oldu. Kimsenin yapamad›¤› kazanlar›
üreterek piyasaya sürdük. Sene içerisinde hiç bofl zaman›m›z olmad›”
dedi.
Is›tma sektörünün gün geçtikçe yabanc›lar›n eline geçti¤ini ileri
süren Coflkun, “Türkiye’deki ›s›tma sektörü gün geçtikçe yurtd›fl›
firmalar iç piyasay› ele geçiriyor. Yerli firmalar bundan dolay›
küçülüp kapanmaktad›rlar. Devletin ve TSE’nin bu konularda yerli
üreticilere destek olmas› gerekir. Vergi ve sigorta maliyetleri
düflürülerek yerli imalatç›lar›n rekabet gücü art›r›lmal›d›r” diye
konufltu.
Ferdi ›s›nmadan ziyade merkezi ›s›nman›n teflvik edilmesi
gerekti¤ini belirten Coflkun, “Devletin ferdi ›s›nman›n aksine merkezi
›s›tmay› teflvik etmesi gerekiyor. Devlet kurumlar› yazd›¤›
flartnameleri yabanc› firmalar›n üretim özelli¤ine göre yap›yorlar.
fiartnameler yabanc› firmalara öncelik verecek flekilde düzenleniyor”
dedi.
Kalite güvence konusunda sektörde ilk 5’e girdiklerini anlatan
Coflkun, “Bizim kazanlar ile yabanc› kazanlar aras›nda çok az kalite
fark› var. Fakat fiyat fark› 6 kat, 6 kat daha pahal›ya mal oluyor.

1975 y›l›nda
kurulan
firma
cirosunun
yüzde
40’›n› da
ihracattan
oluflturuyor.

Üretiminin yüzde 90’›n›
Almanya’ya ihraç ediyor
D
üz, nihayetsiz, helis,
konik, mahruti ve
zincir difllileri ile
hidrolik güç kaplinleri,
aks, kasnak, flaft ve ifl makineleri yedek parçalar›
üreten Ermaksan, üretiminin yüzde 90’›n› Al-

manya’ya ihraç ediyor.
1975 y›l›nda kurulan firma cirosunun yüzde 40’›n›
da ihracattan oluflturuyor. ‹fl kapasitesini artt›rmak ve
Almanya’dan gelen iflleri karfl›layabilmek için yat›r›m
yapt›klar›n› ve bu yat›r›mlar›n›n Almanlar taraf›ndan
desteklendi¤ini belirten Ermaksan Makine Diflli Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Genel Müdürü Hasan Erdo¤an,
“Befl senedir çal›flt›¤›m Alman firmas› yat›r›m›m›z› bizi destekleme karar› ald›. Üretimleri için bizim firmam›z› üs seçtiler. En kaliteli elemanlar›n› bize göndererek bizimle iflbirli¤i yapt›lar” dedi.
Erdo¤an, Alman firmas›n›n 75 olan iflçi say›s›n› 15
indirdi¤ini vurgulayarak, “Almanya’dan gelen iflleri
yetifltirmek için iflçi say›m›z› art›rd›k. Bizim iflçi say›m›z artarken onlar›nki azal›yor”diye konufltu.
-Nitelikli eleman›n önemi
Avrupa da sanayi sektöründe çok firman›n aç›l›p
kapand›¤›n› ileri süren Erdo¤an, “Avrupa da genç nüfus az oldu¤u için bu tip ifllerde çal›flt›racak eleman
bulam›yorlar. Oradaki firmalar ya kapan›yorlar veya
baflka ülkedeki firmalarla iflbirli¤i yap›yorlar” dedi.
Nitelikli eleman yetifltirmek için Ostim’de yükseko-

kul kuracaklar›n› ve bu konuda Almanya’daki üniversitelerle iflbirli¤i yapacaklar›n› ifade eden Erdo¤an,
“Fatih Üniversitesi bünyesinde Ostim’de, firmalar›n
ihtiyac›n› gidermek için CNC kullanacak, teknolojiyi
bilen eleman yetifltirmek için yüksekokul kuraca¤›z.
Bu konuda Almanya’daki üniversiteleri gezerek bilgi
ald›k. Yak›n bin zamanda bu konuda geliflmifl bin Alman Üniversitesi ile iflbirli¤i imzalayaca¤›z” dedi
-Geçen y›l yüzde 15 büyüdü
2005 y›l›n›n çok canl› geçti¤ini anlatan Erdo¤an,
üretimlerinin her geçen gün art›¤›n›, 2005’te yüzde
100 kapasite ile çal›flt›¤›n›, yüzde 15 büyüme kaydettiklerini söyledi.
2 bin 600 metrekare kapal› alanda çal›flt›klar›n› ve
bu kapal› alan›n kendilerine yetmedi¤ini dile getiren
Erdo¤an, “Bir milyon YTL civar›nda yat›r›m yapt›k. Bu
sene içerisinde Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 4
bin metrekare kapal› alan infla ettiriyoruz. Bu sene
sonunda tafl›n›r›z” dedi.
2006’da yüzde 15 büyüme hedeflediklerinin alt›n›
çizen Erdo¤an, “Fiziki ortam›m›z› geniflletip ihracata
daha da yo¤unlaflaca¤›z. Almanya’n›n ifl hacmi çok
genifl. fiu an bile Almanya’dan gelen iflleri yetifltiremiyoruz. 75 kifli istihdam ettiriyoruz. Yeni
yerimizle birlikte istihdam say›m›z› da art›raca¤›z”
diye konufltu.
Kaliteye çok önem verdiklerini belirten Erdo¤an,
ISO, TSE ve TSEK kalite bellerinin oldu¤unu sözlerine
ekledi.
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