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Abdullah ÇÖRTÜ
Dürüst bir
toplum muyuz?
n 10’da

Subegüm BULUT
Zaman›nda
tahsilatlar için
yapabilecekleriniz
n 11’de

Atila ÇINAR

‹novasyon
öyküleri-II
n 14’te

fiefik ÇALIfiKAN
Dövizle borçlanman›n
arka plan›

Küreselleflmenin nimetleri eflit da¤›t›lm›yor

fi

ener, “Mali dengesizlik, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, yoksulluk, çevre ve güvenlik insanl›¤›n temel sorunlar›
olarak ön plana ç›kmaktad›r” dedi. Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) ve Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü’nün (OECD)
ortaklafla düzenledi¤i ve
“Toplumlar›n ‹lerlemesinin
Ölçülmesi ve Teflvik Edilmesi” konulu toplat›da konuflan fiener, “küreselleflme siyasal bir anlam kazan›yor” dedi.
Abdüllatif fiener, forumun aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, 1970’lerin sonlar›nda finansal piyasalar›n
serbestleflme hareketleri ve
iletiflim teknolojisindeki
geliflmelerle bafllayan küreselleflme sürecinin, giderek ekonominin di¤er alanlar›n› da etkisi alt›na ald›¤›n› ifade etti. Son 30 y›l›n

DEVLET Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener, son 30 y›l›n en önemli olgusu olan
küreselleflme sürecinin üretim ve ticari faaliyetlerde köklü de iflimlere neden olmas›na
ra men, ekonomik bütünleflmenin ve refah
art›fl›n›n yaratt› › olanaklardan bütün halklar›n ayn› ölçüde yararlanamad› ›n› söyledi.
en önemli olgusu olan küreselleflmenin dünya genelinde bir yeniden yap›lanma sürecini bafllatt›¤›n› dile getiren fiener, küreselleflmenin giderek ekonomik alan›n da ötesine geçerek siyasal bir nitelik kazanmaya bafllad›¤›n› vurgulad›.
“Yoksulluk ve
güvenlik temel
sorunlar”
Küreselleflme sürecinin
üretim ve ticari faaliyetlerde köklü de¤iflikliklere neden oldu¤unu belirten fiener, ancak küreselleflme

sürecinde uluslar›n zenginli¤inin dikey ve yatay anlamda ayn› h›zda artamad›¤›na dikkat çekti. fiener,
ekonomik bütünleflmenin
ve refah art›fl›n›n yaratt›¤›
olanaklardan bütün halklar›n ayn› ölçüde yararlanamad›¤›n› ifade ederek,
“Mali dengesizlik, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik,
yoksulluk, çevre ve güvenlik insanl›¤›n temel sorunlar› olarak ön plana ç›kmaktad›r” dedi. fiener, bu
sorunlar› aflmak için görüntülerin yüzeyinden daha derinlere inerek, mev-

cut yaklafl›mlar› yeniden
sorgulamak gerekti¤inin
alt›n› çizerek, flunlar› söyledi:
“Karfl›l›kl› olarak etkileflen dinamik bir sosyo-politik dünyada toplumsal ilerlemenin tarifi, ölçütü, unsurlar› ve araçlar›n›n sabit
kalmas› ne kadar mümkündür? Bu h›zla de¤iflen
ve geliflen dinamik yap›
içerisinde olaylar›, olgular›
anlama, aç›¤a ç›karma ve
analiz etmenin yöntemi,
veri oluflumu ve birikim
statik olarak kalamaz.”

ATO’dan “Kay›ts›z Gençler” raporu

n 12’de

Aygül AYTAÇ
Verimlili¤in nimetleri
n 13’de

nkara Ticaret Odas›’n›n (ATO)
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) ‹flgücü ‹statistikleri Veri Taban›’n› kullanarak haz›rlad›¤› “Kay›ts›z Gençler” raporu, Gençlik ve Spor
Haftas›’nda çal›flma hayat›ndaki gençleri mercek alt›na ald›.
TÜ‹K’in 2006 y›l› iflgücü anketi sonuçlar›na göre, Türkiye’de 15–19 yafl
aral›¤›nda 6.3 milyon genç bulunuyor,
bunlar›n 1.4 milyonu çal›fl›yor. E¤itim
süresinin geliflmifl ülkelerdeki gibi 11
y›l olmas› gereklili¤i dikkate al›nd›¤›nda, lise ça¤›nda olan 15–19 yafl grubundaki gençlerin yüzde 22’si e¤itim
hayat› yerine çal›flma hayat› içinde yer
al›yor ve çal›flan gençlerin yüzde
38’ini oluflturuyor.
Genç çal›flanlar›n toplam çal›flanlar
içinde en yüksek pay› ald›¤› sektör, sanayi sektörü. Bu sektörde çal›flanlar›n
yüzde 23’ünü gençler oluflturuyor. Sanayi sektöründe çal›flanlar içinde toplam kay›t d›fl› çal›flma oran› yüzde 31
iken, gençlerin yar›s› sektörde kay›t
d›fl› çal›flmaya mahkûm oluyor.
Türkiye genelinde ücretli veya maafll› çal›flanlar, toplam çal›flanlar›n yar›ya yak›n›n› olufltururken, ücretli çal›flan gençlerin oran› daha yüksek. Çal›flma hayat›ndaki gençlerin yüzde
59’u (2.2 milyon kifli) ücretli olarak
çal›fl›yor.
Ücretli gençlerin yüzde 57’sinin 10
kifliden fazla çal›flan› olan iflyerlerinde
çal›flmalar› da kay›td›fl› çal›flma oranlar›n› iyilefltirici yönde bir etki yapam›yor. Türkiye genelinde ücretli veya
maafll› çal›flanlarda kay›t d›fl› çal›flma
oran› yüzde 23 iken, genç ücretlilerde
yüzde 45’e f›rl›yor. Ankara Ticaret
Odas› Baflkan› Sinan Aygün, rapora
iliflkin olarak yapt›¤› de¤erlendirmede, 2006 y›l›nda gençlerde iflsizlik
oran›n›n yüzde 18.7 ile genel iflsizlik
oran›n›n yaklafl›k iki kat› oldu¤unu
belirterek, flunlar› söyledi:
“Türk gençli¤i seçime giden Türkiye’de siyasi partilerin a¤z›n›n içine bak›yor. Kendileri için ne yap›laca¤›n›
duymak istiyor. Ancak bofl vaat de¤il
somut proje, ifl ve afl bekliyor. Her 100
gençten 19’unun iflsiz oldu¤u bir Türkiye’de suç da patlar, sosyal s›k›nt›lar

A

da... ”
15–24 yafl aral›¤›ndaki genç çal›flanlar›n yüzde 64,6’s›n›n kay›td›fl› istihdam
edildi¤ini belirten Aygün, “Üniversite me-

zunu olup da benzin istasyonunda pompac› olarak çal›flan, pazarda patates so¤an
satan, iflportac›l›k yapan gençlerimiz var.
Yaz›k bu gençlerimize” dedi.
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Ostim OSB Genel Kurul yapt›
Ostim Organize Sanayi Bölgesi ola an genel kurulu yap›ld›. Yaflar Özelge’nin divan baflkanl› ›n› yapt› › genel kurulda Ostim OSB’nin baflar›l› bir performans gösterdi i vurgulanaklafl›k 5 bin üyeli Ostim OSB’nin
2006 y›l› çal›flma dönemini kapsayan
Genel Kurulu etkin kat›l›m ve verimli
tart›flmalara sahne oldu. Genel kurul Ostim’in ülkemiz ve baflkent aç›s›ndan
önemli bir model oldu¤u gerçe¤ini vurgularken, yeni yönetim de belirledi.
Yönetimin faaliyetleri Baflkan Orhan
Ayd›n ve OSB Müdürü Ahmet R›za Bal›m
taraf›ndan okundu. Yönetim müzakereler
sonras› yap›lan oylama ile ibra edilirken,
yeni çal›ma program› ve bütçe de onayland›.
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n,
Genel Kurulda yapt›¤› konuflmada site
temsilcilerinin elefltirilerini ciddiye ald›klar›n›, bu arada OSB kavram› üzerinde
tam bir mutabakat sa¤lanamad›¤›n› dile
getirdi. Yönetimin geçen y›l kabul edilen
bütçe çerçevesinde hizmet verdi¤ini ve
tahsilât konusunda sorun yafland›¤›n›,
tahsilâtlar›n geçen y›la göre gerçekleflme
oran›n›n yüzde 25 oldu¤unu bildiren Ayd›n, “Aidatlar ve ödeme yükümlülükleri
yasal olarak silinemez. Buna imkân yok.
OSB dedi¤iniz organizasyonun bir yönetimi var. Bunu da de¤ifltirme flans›m›z yok.
Bir bölge müdürü var ve genel kurulun
yetkisinde çal›fl›yor. Bir tane imar müdürü
olacak bu da nitelikli olacak, onun yan›nda da haritac›s› var. Bir tane çevre mühendisini çal›flt›rmak zorunday›z. ‹flyeri açma
izin belgesi için ruhsat müdürünün olmas›

Y

gerekiyor. Sekretarya, muhasebesi ile oluflan bir kadro var. Bunun paras›n› kim
ödeyecek? Bu sistem t›pk› oturdu¤umuz
apartmanlar›n aidat› gibidir. Apartman›n
her türlü giderini beraber ödemek zorunday›z. Biz özel olmad›¤› müddetçe her türlü hizmeti herkese veriyoruz. Asfalt, elektrik, do¤algaz gibi hizmetleri de isteyene
veriyoruz” diye konufltu.
Baflkan Ayd›n, Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’na (EPDK) elektrik lisans› için
yeni ç›kan yasa gere¤i OSB olarak baflvurduklar›n›, ancak yasal prosedürde sorun
yaflad›klar›n› duyurdu. Ayd›n, EPDK taraf›ndan bölge içinde yer alan baz› kooperatiflerin elektri¤i OSB’den almak zorunda
olduklar›n›n belirtildi¤ini söyledi. Ayd›n;

OSB’nin içinde bulunan baz› kooperatiflerin elektrik almak istemedi¤ini fakat kanun ve yönetmelikler gere¤i kooperatiflerin elektriklerini OSB’den almak zorunda
olduklar›n› belirtti. Toplant›da elektrik da¤›t›m› ve lisans sorununun çözümü için
bir takvim çerçevesinde çal›flma yap›lmas›
kararlaflt›r›ld›.
Ayd›n Ostim Kooperatifi olarak
OSB’nin kurumsal kimli¤ine verdikleri alt
ve üst yap› destekleri hakk›nda da ayr›nt›l›
bilgi vererek, hizmetlerin hakkaniyet ölçüsünde da¤›t›ld›¤›n›, Ostim’in herhangi
bir mahrumiyete düflmemesi için üye sitelerin yeterli duyarl›l›¤› göstermelerini istedi.

Genel Kurulda daha sonra görev süresi
biten kurullar için seçim yap›ld›. Yönetim
Kurulu Asil Üyeliklerine 2 y›l için Orhan
Ayd›n, S›tk› Öztuna, Ahmet Mithat Ertu¤,
Mustafa Korkmaz, Yaflar Özelge seçildi.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine de Evren Bulut, Fazl› Ak›n, ‹. Hakk› Alt›ner, Kas›m Bostan, Kemal Kalem seçildi. Denetim
Kurulu Asil üyeliklerine Arif Sami ‹mamo¤lu, Süleyman Eser, Denetim Kurulu
Yedek Üyeliklerine Mehmet Demirsoy ve
Nuri Handemir seçildi. Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kuruluflu (OSBÜK) delegeleri ise, Orhan Ayd›n, Hüseyin Kabaks›z,
Hasan Ayd›n seçildiler. OSBÜK delegeli¤i
için yedek olarak da Mümtaz Küçüktuna,
‹smail Hakk› Alt›ner, Mehmet Efe seçildi.

Ostim OSB 2006 Faaliyet Raporu
ölgemizin yaflanabilir bir sanayi
kenti olmas›n› amaçlayan yönetimimiz, her türlü sosyal, kültürel ve
ekonomik konuda yapt›¤› faaliyetlerle
bölgemiz içindeki iflletmelerimizi di¤er
bölgelerden bir ad›m önde tutmak gayreti içinde olmufltur.
Bölge Müdürlü¤ümüz "OST‹M Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren
iflletmelerin , "Rekabet Gücünü Artt›rmak için faaliyetlerini planlamakta ve
yürütmektedir. Yürütülen bu planl› çal›flmalar neticesinde ülkemizde ilk ve dünyada örnek bir, “SANAL FABR‹KA” modeli oluflturmak en önemli hedefimizdir.
Bu sanal fabrika hedefimizi kendi ifllev-

B

lerini yerine getiren ve hedeflerimiz çerçevesinde oluflturulmufl çözüm ortaklar›m›zla gerçeklefltiriyoruz. Bu amaca ulaflmak için çal›flan birimlerimiz,
n Çevre Temizlik Ve Güvenlik Hizmetleri
n ‹mar Hizmetleri
n Elektrik Hizmetleri
n Do¤algaz Hizmetleri
n ‹flyeri Açma Çal›flma Ruhsat› Hizmetleri
n Tan›t›m Faaliyetleri
n Kurumsal Sistem Çal›flmalar›
n Müflteri ‹liflkileri
n Özel ‹stihdam Bürosu’ndan
oluflmaktad›r.

Tekstilbank OSB’leri seçiyor
ekstilBank yeni aç›lan Ostim fiubesinde, kurumsal, ticari ve bireysel
bankac›l›k hizmetlerinin yan›s›ra iç
/ d›fl ticaret, yat›r›m finansman› ve perakende bankac›l›k uygulamalar› ile müflterilerine ulaflmay› hedefliyor. Kuruluflundan bu yana kurumsal bankac›l›k ve
d›fl ticaret faaliyetlerinde öncü konumda
olan ve çözüm bankac›l›¤› anlay›fl› ile
hizmet veren TekstilBank, 20. y›l›n› doldurdu¤u 2006 y›l›ndan itibaren bireysel
bankac›l›k ve ticari
bankac›l›k alanlar›nda da faaliyetlerini h›zland›rd›. Banka, bu do¤rultuda
flube a¤›n› da geniflleterek daha yayg›n
bir müflteri yelpazesine hizmet vermeye bafllad›. TekstilBank yetkilileri,
ekonomimizin itici
gücü olan KOB‹’lere
çok önem verdiklerini belirtirken, organize sanayi bölge-

T

lerinin, yeni aç›lacak flube tercihleri için
önemli bir kriter oldu¤unu söylüyorlar.
Sözkonusu yetkililer, Ankara’n›n ve Türkiye’nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden olan Ostim’de aç›lan flubenin
bu amaç do¤rultusunda faaliyete geçti¤ini, Necatibey, Ankara, Y›ld›z, ve Ostim
olmak üzere Ankara’da 4, Türkiye genelinde ise 53’e ulaflan flube say›s›n› 2007
y›l› sonuna kadar 60’a ulaflt›rmay› hedeflediklerini bildirdiler.
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OSEP mesleki e¤itim protokolü imzaland›
A

SO Baflkan› Ça¤layan, Sanayi
Odas› Baflkan› olarak son resmi
imzas›n› Ostim’de att›. Sanayideki vas›fl› eleman ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik mesleki e¤itim projesi olan
OSEP Sincan’dan sonra Ostim’de de
uygulanacak. ASO Baflkan› Ça¤layan,
imza töreninde yapt›¤› konuflmada
projenin KOB‹’lerin yetiflmifl eleman
teminine destek olaca¤›n› söyledi. Ostim Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Ayd›n da törende yapt›¤› konuflmada
mesleki e¤itim konusunda yerel çözümlerin etkili olmad›¤›n›, bu nedenle
OSEP projesine önem verdiklerini vurgulad›.
ASO Baflkan› ve Ankara Milletvekili
aday› Ça¤layan OSEP’in Ankara’daki
tüm sanayi bölgelerinde uygulanmas›n›n yan› s›ra AKP taraf›ndan parti
program›na al›nd›¤›n›, dolay›s› ile projenin tüm Türkiye’yi kapsayacak flekilde hayata geçirilece¤ini anlatt›.
Ça¤layan Ostim’in Türkiye’de de¤il,
belki de dünyada örnek al›nmas› gereken, KOB‹’lerin ne oldu¤unu, neler yapabilece¤ini kan›tlayan bir bölge oldu¤unu, kendisinin Ostim için “KOB‹’lerin okulu’ deyimini kulland›¤›n› söyledi.
Ça¤layan, sanayici olarak en büyük
s›k›nt›lar›n›n istihdam ve nitelikli eleman konusu oldu¤unu, Türkiye’de 6
milyon iflsiz oldu¤unu, her dakika iki
kiflinin iflsizler ordusuna kat›ld›¤›n› hat›rlatarak, “Asl›nda iflsizlere ifl bulunuyor, ama iflsiz stoku, nüfusumuzun art›fl oran› karfl›s›nda erimiyor” dedi.
Ça¤layan konuflmas›nda özetle flunlar›

M‹LL‹ E itim Bakanl› › ve Ankara Sanayi Odas› aras›nda geçen y›l
bafllat›lan Okul Sanayi E itim Projesi’nin (OSEP) Ostim’de de
uygulanmas›na yönelik program› Ankara Sanayi Odas› Baflkan›
Ça layan’›n da kat›ld› › törenle imzaland›.

OSEP HAKKINDA

aziran’da, Ostim
Kooperatifi ve Ostim Yat›r›m
Afi’den sonra Ostim OSB
kemalc@ostim.com.tr
de genel kurulunu yapt›.
Genel kurulda OSB’nin
ortaya koydu¤u hizmetler
kadar, OSB’ye omuz veren Ostim organizasyonlar›n›n yapt›¤› çal›flmalar da
birer baflar› öyküsü oluflKemal Çeküç
turdu.
Neden Ostim?
ket var. Bu flirketlerin patronlar›,
Neden KOB‹’ler?
üçkâ¤›t ekonomisiyle kolay para
Neden üretim?
kazanma yollar› aç›kken, hatta
Bu sorular›n do¤ru yan›tlar› bir
rahatl›kla bu yolla gelir sa¤layabikez daha tescil edildi.
lecekken, çileli bir yolu seçerek
Geçti¤imiz günlerde bölgemizi
üretim yap›yor, s›k›nt›lara katlagazetecilerle birlikte gezen Ankan›yor. Seslerini yan›bafllar›ndaki
ra Ticaret Odas› (ATO) Baflkan›
Ankara de¤il, dünya duyuyor.
Sinan Aygün, Sabah Gazetesi’ne
Dünyan›n dört bir yan›ndan firOstim için yazd›¤› yaz›da flu demalar, toptan al›c› flirketler Os¤erlendirmeyi yap›yordu:
tim’deki firmalara siparifl veriyor.
“Ostim’in çok baflar›l› bir yönetimi ve yönetim kurulu baflkan› Ostim’in baflar›l› serüvenine ra¤var. Say›n Orhan Ayd›n, do¤ru ifl men sorunlar› da çok. Firmalar
yap›ld›¤›nda, do¤ru çal›fl›ld›¤›nda, en çok durgunluktan yak›n›yor.
Do¤al yaflamda kufl c›v›lt›lar› nado¤ru örgütlenme sa¤land›¤›nda,
s›l insan›n ruhunu okfluyorsa, Osbir sanayi sitesinin uluslararas›
alanda bir kimlik haline getirilebi- tim’de de demire vurulan çekiçten, çeli¤i kesen makineden gelece¤ini kan›tlayan insanlar›n balen sesler ayn› hissi uyand›r›yor.”
fl›nda yer al›yor. Ostim’de senn n n
ben, sa¤-sol, Türk-Kürt, dinli-dinundan sonraki say›m›z yasiz kavgalar› yok. Ostim’de tek
y›nland›¤›nda ülkede yeni
bir amaç için birlik var; üretmek
bir parlamento olacak.
ve katma de¤er sa¤lamak. OsYazar›m›z KOB‹ uzman› Cevtim’de sessiz sedas›z çal›flan, üredet Baykal, seçime befl kala partim yapan, istihdam imkân› olufltilerin ‘KOB‹ vaatlerini’ gazeteturan, vergi ödeyen binlerce flir-

SEP kapsam›nda verilen etkin mesleki e¤itimlerinin yan› s›ra ö¤rencilerin sosyal
yönden gelifltirilmesi amac›yla Yaflam Bilgisi isimli dersler veriliyor.
Yaflam Bilgisi derslerinde ifl ahlak›,
görgü kurallar›, yaflam kalitesi, aile
içi iletiflim, trafik kurallar›, toplam
kalite, ifl sa¤l›¤› ve güvenlik gibi konular iflleniyor.
OSEP bünyesinde e¤itim gören
ö¤renciler üçüncü y›l›n sonunda
Kalfal›k Diplomas› al›rken, e¤itim
sonunda fark derslerinin verilmesi
halinde Endüstri Meslek Lisesi Diplomas› alma imkân›n› da kazan›yor. Ö¤renciler bu her iki diplomay› da ald›ktan sonra Meslek Yüksekokulu’na s›navs›z girme flans›n› elde ediyor. OSEP’te flu an için otomotiv, elektroteknik ve metal teknik bölümlerinde e¤itim ve ö¤retim
devam ederken sanayiciden gelen
talepler, sanayinin ihtiyac› olan ve
di¤er sektörleri ilgilendiren alanlarda da bölümler aç›l›yor. Sektörlerden gelen talepler do¤rultusunda da Temel Kaynakç›l›k, Endüstriyel Boru Montaj Kaynakç›l›¤›, Mobilya Dekorasyon, CNC Kullan›m
Operatörü, Alüminyum ‹fllemecili¤i, Do¤algaz ve S›hhi Tesisat gibi
k›sa vadeli e¤itimler veriliyor. E¤itim süresince ö¤rencilere iflletmeler taraf›ndan asgari ücretin yüzde
30’u kadar maafl ödenecek, sigortalar› da Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yat›r›lacak.

O

söyledi:
“‹flveren sanayici nitelikli eleman
ararken, niteli¤i olmayan, okumufl ancak yanl›fl ve yetersiz e¤itim alm›fl 6
milyon iflsizimiz var. Avrupa bigi ça¤›-

na geçmifltir, böyle bir ortamda verimlilik kelimesi rekabet gücünün sihirli
etkenidir. Bilgi ve teknoloji konusuna
Türkiye çok çabuk intibak etti. CNC
tezgâh›, teknoloji ve bilgisayar kullan›-

H

m› geçmifl y›llara göre artt›. Ar-Ge konusunda hükümet geçen y›l büyük pay
ay›rd›. Ancak mesleki e¤itim konusunda ayn› baflar› gösterilemedi. Bu geçmifl y›llar›n ihmali ile ortaya ç›kan bir
sorun. Maalesef meslek lisesi e¤itim
müfredat›n›n yetersiz olmas›, elektrik
bölümünden mezun olan eleman›n
kontrol kalemini tan›may›fl›, torna bölümünden mezun olanlar›n torna kalemi ile dolma kalemi bir birine kar›flt›rmas› endüstri meslek liselerinde e¤itim kalitesinin yeterli olmay›fl›n› ortaya koyuyor. Ankara Sanayi Odas› olarak bunu görerek, geçen y›l Milli E¤itim Bakanl›¤› ile bir protokol imzalad›k. Daha önce duyurmufltuk, OSEP
program›nda Sincan Birinci OSB pilot
bölge, Sincan Endüstri Meslek Lisesi’de pilot okul seçilmiflti. Bu sistemde
ö¤rencilerimizi mesleki e¤itim kapsam›na alarak bir yandan meslek lisesinde teorik e¤itim al›yor, di¤er üç gün
Sincan OSB’de çal›fl›yorlar. Sanayi ile
kaynakla, tornavida ile tan›flmam›fl çocuklar›m›z k›sa sürede kaynak yapmaya bafllad›lar. ‹fli çok çabuk kavr›yorlar.
Ayn›s›n› Ostim’de yap›yoruz. Ostim
de¤erli yönetici arkadafllar›m›z›n yönetiminde önemli baflar›lara imza at›yor. Kendilerine teflekkür ediyorum.
OSEP program›n› Ostim’deki KOB‹’lerimizin vas›fl› eleman ihtiyac›n› karfl›lamak üzere burada da uygulamaya
bafllayaca¤›z. Daha sonra Ankara’n›n
di¤er sanayi bölgelerinde hayata geçirilip, yayg›nlaflt›r›lacak. OSEP projesi
AKP’nin program›na da girdi ve ülkemizde yayg›nlaflt›r›lacakt›r.”

miz için çözümlemeye çal›flt›. Ostim’in ve sanayicilerin yak›ndan tan›d›¤› iki
de¤erli kifli ASO Baflkan›
Zafer Ça¤layan ve Ostim
Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i eski baflkan› Mehmet Akyürek milletvekili
aday› oldular. Dile¤imiz
parlamentoya girmeleri ve
KOB‹’lere tercüman olmalar›d›r.

Editörden
Üretim var,
sand›k var,
umut var...

B

n n n
ürkiye flu anda milletin iradesini kullanarak, kâbus gibi duran pek çok problemini çözecek güçtedir. Fizi¤i ile
co¤rafyas› ile nüfusu ile yeralt›
yer üstü varl›klar› ile tarihi ile hatta borçlar›, cari aç›klar›, iflsizli¤i,
yoksullu¤u ile yenecektir.
Demokratik düzen ray›ndan ç›kmadan seçim sand›¤›n›n kurulmas› ve seçmenin demokrasiye
kendi kolektif bilinci ile yön ve
flekil verme f›rsat›n› yakalamas›
az fley midir?
22 Temmuz’da yurttafll›k
görevimizi yerine getirece¤iz.
23 Temmuz sabah› gö¤üs a¤r›lar›ndan, kar›n a¤r›lar›ndan, bafl
dönmesinden, görme bulan›kl›¤›ndan, tansiyondan, say›klamalardan kurtulaca¤›z. Türk
halk› olarak yeniden ve derinden
bir nefes alaca¤›z…

T

Gerisi teferruatt›r…
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“OST‹M modelinin pazarlanmas›na destek istiyoruz”
OST‹M Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n,
OSB’lerin
bölgesel
kalk›nma
için en etkili
model olduunu belirterek, Ça layan’dan
Ostim Modeli’nin d›fl
ülkelere pazarlanmas›
konunda
destek istedi.

afer Ça¤layan’› gelece¤in
Sanayi ve Ticaret Bakan›
olarak gördüklerini anlatan
Ayd›n, “fiimdiden bir istekte bulunmak istiyorum” diyerek, Ostim modeline Kuzey Afrika, Asya
ve Ortado¤u’dan talep oldu¤unu, ancak ilgili resmi kurumlarca oluflturulmufl bir yaklafl›m olmad›¤› için bu çal›flmalar› sonuçland›ramad›klar›n› söyledi.
Ayd›n flunlar› söyledi:
“Say›n Ça¤layan’› gelece¤in
Sanayi ve Ticaret Bakan› olarak
düflünüyoruz. O nedenle bir konuyu bugünden anlatmak istiyorum. Türkiye’de OSB’leri bölgesel kalk›nma modeli olarak görüyoruz ve bu modelde baflar›l›y›z. Ostim’in kendine özgü özellikleri var. Bu sistemin üçüncü

Z

dünya ülkelerinin sanayileflmesinde önemli bir karfl›l›¤›
oldu¤unu gördük, Asya,
Afrika ve Ortado¤u ülkelerinden gelen sanayici ve
ifl adam› heyetleri Ostim’e
bir model olarak ilgi duyuyor. Bu ilginin varl›¤›n›
resmi kurumlar›m›zla da
paylafl›yoruz. Azerbaycan’da, Kazakistan’da Sudan’da çal›flmalar yapt›k.
M›s›r, Suudi Arabistan gibi ülke heyetleri OST‹M’le
ilgilendiler. Muhataplar›m›z ‘bu orijinal bir sisteme benziyor, bunu biz de kural›m diyor’
ama bunu Türkiye’de üstlenip,
çal›flt›racak bir mekanizmam›z
yok. KOSGEB ve Sanayi Bakanl›¤› ile bu fikrimizi paylaflt›k. Bu-

olarak sunmaya haz›r›z. Ne kazan›r›z? Modelimizi ihraç etmifl
oluruz, bu modelin kuruldu¤u
ülkelere gidecek sanayicilerimize altyap› haz›rlam›fl oluruz, bizim için geride kalm›fl ancak o

Do¤ru eleman, do¤ru iflle bulufluyor
G
enel amac› OST‹M’deki firmala- onlar› dinleriz. Niteliklerini anlar ve
r›n eleman ihtiyaçlar›n› karfl›lahangi firma için hangi pozisyona uymak, firmalar›n ihtiyaç duygun olaca¤›n› belirleriz. Bütün bu bilduklar› elemanlar› istenilen nitelikgileri kendi formlar›m›za kaydeder
lerde seçerek do¤ru ifle do¤ru eleman veri bankam›za koyar›z. E¤er hâlihayerlefltirmek olan OST‹M ‹stihdam
z›rda kiflinin kendisine uyan bir firOfisi, KOB‹’lerin ‘uygun eleman bulamam›z varsa hemen yönlendirmesini
mama’ endiflelerini yok ediyor.
yapar, firmay› da kifli hakk›nda bilgiKuruluflu yeni olmas›na karfl›n
lendiririz.
gösterdi¤i performansla kendini kaFirmalar›m›z aç›s›ndan ise; her
n›tlayan Ofis yöneticisi ve insan kaytürlü iletiflim araçlar›n› kullanarak ve
naklar› uzman› Fulya Pekerdemir sofirma ziyaretleri yaparak onlar›n narular›m›z› yan›tlad›.
s›l ve hangi niteliklerde elemanlara
OST‹M istihdam ofisinin faihtiyaçlar› oldu¤unu ö¤renir, do¤ru
aliyetleri ve verdi¤i hizmetler
eleman› bulmak için aray›fla geçeriz.
Kendi veri bankam›zda bize baflvuran
nelerdir. OST‹M’e sa¤layaca¤›
kiflilerden uygun vas›flara sahip olan
faydalar ne olabilir?
Ofis kurulufl itibariyle yeni olmas›adaylar› seçer, bu kiflileri firmalar›na ra¤men çeflitli reklâm ve
tan›t›mlar›yla OST‹M’deki
tüm firmalara ulaflmay› hedeflemifltir. Genel olarak
amac›m›z OST‹M’deki firmalar›n eleman ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak, firmalar›n ihtiyaç duyduklar› elemanlar› istenilen niteliklerde seçerek
do¤ru ifle do¤ru eleman yerlefltirmek ve bu konuda firmalar› uygun eleman bulamama endiflesinden kurtarmakt›r. Ofisimiz OST‹M’e nitelikli eleman kazand›rmay›
Fulya Pekerdemir
amaçlayan bir kurulufltur.
Di¤er taraftan ofisimiz çeflitli kaynaklardan araflt›rma
yaparak veri bankas›n› güçlendirm›zla görüfltürürüz. Veri bankam›zda
mekte, ofise baflvuran elemanlarla
bulunmayan elemanlar için anlaflmayak›ndan ilgilenip çeflitli mülakatlar
l› oldu¤umuz kariyer sitelerinden ve
yaparak, baflvuranlar›n kendi nitelikdi¤er kaynaklardan aray›fla geçer, uylerine uygun bir iflte çal›flmalar›n›
gun vas›flarda kiflileri bulmaya çal›fl›sa¤lamaktad›r. Bu onlar›n tek merr›z.
kezden birçok firmaya ulaflmalar›n›
OST‹M’ deki iflveren ve iflçi
sa¤lamaktad›r. Ayr›ca baflvuranlara
iliflkisini nas›l buluyorsunuz?
insan kaynaklar› hizmetleri de verilOST‹M genel olarak bak›ld›¤›nda
mektedir. Bunlar; do¤ru özgeçmifl
sadece bir sanayi bölgesi de¤il. Ankanas›l haz›rlan›r, ifl görüflmesine nas›l
ra’n›n içinde geliflmifl bir baflka flehir
gidilir veya kendi kariyer planlar›m›z› gibi. Kendi öz kaynaklar›na sahip,
nas›l yapmal›y›z gibi konularda veribüyük bir ifl döngüsünün oldu¤u, inlen dan›flmanl›k hizmetleridir.
san mobilitesinin çok yüksek oldu¤u
bir yer. Bu yüzden iflçi ve iflveren iliflOST‹M istihdam ofisinin çakilerinin çok yo¤un yafland›¤› bir böll›flma flekli nas›ld›r ve bu bahgedir buras›. Bu da baz› zorluklar› besetti¤iniz hizmetleri nas›l suraberinde getiriyor. ‹flveren ve iflçinin
nuyor?
birbirlerine sayg› konular›nda geliflÖncelikle ofisimize gelen her elemeleri gerekiyor. ‹nsana sayg› çok
manla ayr› ve özel olarak görüflür,

bölgeler için ihtiyaç olan makinelerimizi, fabrikalar›m›z›
ürünlerimizi satar›z. Modelin kuruldu¤u yerler ülkemizi temsil eder. Sudan
ve Nijerya Ostim modeline s›cak bak›yor. Uluslar
aras› finansman imkânlar›
araflt›r›l›yor. KOSGEB, T‹KA ve ilgili kurumlar sahiplenerek bu çal›flmay›
model yapmal›d›r. Birçok
ülke ile ticari heyet iliflkileri kuruluyor, kâ¤›t üzerinde anlaflmalar yap›l›yor, fakat somut ad›m
at›lam›yor. Özetle modelin ihrac› konusunda talep var, ilgi
var, ancak ilgili kurulufllar›n
koordinasyonu ile model haline
getirip sunulmas› gerekiyor.”

nu bir model olarak OSB modeli

önemlidir. Bir iflveren görüflme yaparken bazen ilk sorusu “kaç para istiyorsun” olabiliyor. Bu durum eleman için de geçerli.
Do¤ru eleman seçimi firmaya neler kazand›r›yor?
Bir araflt›rmaya göre yanl›fl seçilen
bir orta kademe yöneticisinin firmay›
zarar› 70.000 YTL ‘dir. Bu düzeyde
bir eleman›n yanl›fl seçildi¤inin anlafl›lmas› en az 6 ay ile bir y›l gibi bir
sürede belli olmaktad›r. Bu da firma
için büyük maddi zarar anlam›na gelir ki bu süreç yeni bir aday seçilece¤i
zaman yeniden bafllar. Bu yüzden
eleman seçimini, bu ifli yapan profesyonellere b›rakmak en do¤rusudur.
‹nsan Kaynaklar› uzmanlar› gerek
yapt›klar› mülakatlarla gerekse uygulad›klar› test ve analizlerle en do¤ru eleman› seçme becerisine sahiptirler. ‹flletmelerin ço¤u insan kaynaklar›n›n ne kadar önemli
oldu¤unun bilincine varm›fl
durumdad›r. Böylelikle firmalar›n do¤ru eleman bulamama endiflesi ortadan kaybolmufl ve zamandan büyük kazanç sa¤lanm›flt›r.
Firmalar›n eleman talepleri nas›l olmal›d›r?
Her fleyden önce bir firma, ne
tür bir elemana ihtiyac› oldu¤unu net olarak belirlemelidir. Hangi eleman› hangi ifl
için istihdam edece¤ini bilen firmalar
eleman aç›¤›n› çok k›sa bir sürede kapatabilmektedirler. Bunun aksine birçok niteli¤i ayn› kiflide toplamaya çal›flan firmalar arad›klar› elemanlar›
bulamamakta ve ifle ald›klar› kifliden
baflar› elde edememektedirler. Bir
sekreterden bir makine teknikerinin
iflini bekleyebilir misiniz? Uygun seçimler iflleri kolaylaflt›r›r.
Sonuç olarak eklemek istedi¤iniz fleyler var m›?
OST‹M ‹stihdam Ofisi olarak bize
baflvuran firma ve elemanlara karfl›
en iyi hizmeti vermeyi amaç edinmifl,
her zaman güler yüzlü bir ortamda
iflimize profesyonelce sar›lm›fl uzmanlar olarak OST‹M’e olan katk› ve
hizmetlerimiz artarak devam edecektir.

ÜSAM’lar
Ankara’da
topland›

niversite Sanayi Araflt›rma
Merkezleri (ÜSAM) Ankara
Ostim ODAGEM'in ev sahipli¤inde topland›. ODAGEM Genel
Müdürü Gökhan Demirci, toplant›da TÜB‹TAK - ÜSAM yap›lanmas›ndan ÜSAM’a geçifl sürecinde yaflananlar› ve üretilen çözümlere iliflkin deneyimlerin paylafl›ld›¤›n›
söyledi.
Demirci ayr›ca, bundan sonraki
faaliyetlerini ÜSAM A.fi./Dernek/Vak›f kimli¤i ile sürdüreceklerini, çal›flmalarda hangi konularda
ve nas›l iflbirli¤i yap›labileceklerini
de görüfltüklerini aç›klad›.
Toplant›ya kat›lan ÜSAM kurulufllar› ve temsilcileri flunlar:
Adana ÜSAM Derne¤i ve ‹ktisadi
‹sletmesi: Ali Tiltay (Yön. Kur. Baflkan›), Prof. Necdet Geren, Prof.
Hamit Serbest. B‹YOMEDTEK Derne¤i: Mete Özgürbüz (Yön. Kur.
Baflkan›) ODAGEM A.fi.: Gökhan
Demirci (Gn Md), Prof. Engin K›l›ç,
Mithat Ertu¤(Yön. Kur. Baflkan›),
OTAM A.fi.: Yunus Canl›, Prof. Murat Hereke, Prof. Ercan Tezer(OSD
Genel Sekreteri.) SAM A.S.: Prof.
Ersan Putun (Yön. Kur. Baflkan›),
Prof. Ferhat Kara, Prof. Hasan
Mandal (Anadolu Üniv. Müh. Fak.
Dekan›), TAM: Sadik O¤uz (Tekstil
Vakf› Baflkan›), Lütfü Paker (TAM
Yön. Kurulu Üyesi)

Ü
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Coflkun: ‹fl hayat›na
geri dönüyorum
KP'nin milletvekili aday› olarak
göstermedi¤i Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coflkun, Ankara Ticaret Odas›’n›n
meclis toplant›s›na kat›ld›. Coflkun, “vatani görevimi yapt›m”
diyerek, seçimler
sonras›nda ifl hayat›na geri dönece¤ini bildirdi.
ATO meclis
üyelerine seslenen Bakan, "Hiçbir lekeye bulaflmadan, tekrar yuvaya, sizlerin aras›na
dönüyorum. Sizlerle beraber olaca¤›m.
Ya bu mecliste ya baflka bir mecliste
üyelik flerefine nail olarak ifl hayat›na
devam edece¤im" dedi.
ATO Baflkan› Sinan Aygün de Bakan
Coflkun'un bugüne kadar yapt›¤› tüm
ifllerin hem Türkiye hem de dünya ölçe¤inde çok önemli oldu¤unu söyledi.
Aygün, Bakan Coflkun'un kimsenin cesaret edemedi¤i Türkiye Odalar ve Borsalar Yasas› ile Tüketici Yasas›'n›n ç›kar›lmas›n› sa¤lad›¤›n› da vurgulad›.

A

S

anayi Bakan› Coflkun
Ostim’le vedalaflt›

anayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun Ostim’i ziyaret ederek vedalaflt›. Coflkun, Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n ve ‹kinci
Baflkan S›tk› Öztuna ile bölgenin güncel sorunlar›n› de¤erlendirdi. Daha sonra OST‹M Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölge S‹AD baflkanlar› ile birlikte yeme¤e kat›lan Coflkun’a, Baflkan Ayd›n taraf›ndan KOB‹’ler ad›na teflekkür edildi.
AKP hükümetinde Sanayi ve Ticaret Bakan› olarak yaklafl›k 5 y›l
görev yapan Coflkun, bu dönemde KOB‹’ler ve sanayi sektörlerinin
küresel rekabete uyumlar› konusunda pek çok projeyi hayata geçirmeye çal›flt›¤›n› vurgulad›. Coflkun, önerdi¤i ve kendi bakanl›¤› döneminde hayata geçirilemeyen kimi projelerinin AKP seçim beyannamesinde yer ald›¤›n› söyledi.

S

Lekesiz aran›za dönüyorum
AKP'nin milletvekili aday› olarak
göstermedi¤i Coflkun, seçimler sonras›nda ifl
hayat›na geri
dönece¤ini
bildirdi. Coflkun flöyle
devam etti:
"Ben herhangi
bir fleyden ayr›lm›yorum.
Vatani
görevimi ikinci sefer yapma
flerefine nail
oldum ve aln›m aç›k. Allah'a hamdediyorum. Hiç bir lekeye bulaflmadan, tekrar yuvaya, sizlerin aras›na
dönüyorum. Sizlerle beraber olaca¤›m.
Ya bu mecliste ya baflka bir mecliste
üyelik flerefine nail olarak ifl hayat›na
devam edece¤im."
Türkiye'de ifl adaml›¤›n›n çile çekmek oldu¤unu da söyleyen Coflkun,
görev süresi boyunca ifl adamlar›n›n
karfl›s›ndaki bürokratik engelleri kald›rmaya çal›flt›¤›n› ancak hepsini
tamamlayamad›¤›n› belirtti.

Ça layan Ankara’da,
Akyürek K›rflehir’de

stim iki kitle partisinden iki tan›d›k adayla sand›¤a gidiyor. Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Zafer
Ça¤layan AKP’den Ankara 2. bölgede,
Ostim’de sanayicilik yapan Eski OS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
Akyürek de CHP’den K›rflehir milletvekili aday› oldu.
ASO’nun 12 y›ll›k baflkan› olan Ça¤layan, il siyaset turlar›n› sanayi bölgelerinde att›. Bir hafta içinde iki kez Ostim’e gelen Ça¤layan, “Sanayinin Baflkan›” yaz›l› pankartlarla karfl›land›.
“Ev sahibi ile görüflmeden eve girilmez” diyerek Ostim Baflkan› Orhan
Ayd›n’la görüflen Ça¤layan, flunlar›
söyledi:
“Ostim bizim evimiz, Türkiye aç›s›ndan çok önemli bir bölge. OST‹M
üretimiyle dünyaya örnek olacak nite-

O

liklere sahip bir sanayi sitesi. Sanayimizin sorunlar›n› bir an önce çözmeliyiz. ‘Sanayi Politikas› ve Sanayi Stratejisi’ kavramlar›n› seçim beyannamesine soktuk, ileride de hükümet politikas›na koyaca¤›z. ‹flsizlikle ilgili somut
ad›mlar ataca¤›z. ASO Bakan› olarak
sanayi ile iç içeydim ve sanayinin sorunlar›n› çok iyi biliyorum, bu bilgilerimi, tecrübelerimi siyasi platformlarda sizler için kullanaca¤›m.”
Ostim Baflkan› Orhan Ayd›n ise
Ça¤layan’›n siyasete at›lmas›n›n sanayi esnaf› için büyük bir flans oldu¤unu
dile getirerek, “bizler art›k derdimizi
da¤lara tafllara anlatmayaca¤›z, bizi
anlayan, bizi bilen bir insana anlataca¤›z. Zafer Ça¤layan’› sanayinin temsilcisi olarak siyasette görmek istiyoruz”
dedi.
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Partiler ve KOB‹’ler

Cevdet BAYKAL
2 Temmuz 2007 tarihinde yap›lacak
22 Temmuz 2007 tarihinde yap›lacak Milletvekili seçimleri nedeniyle
Milletvekili seçimleri nedeniyle ülke olaülke olarak siyasete kilitlendik… KOB‹ kesiminin sorunlar›n›n devam
rak siyasete kilitlendik.
etti i art›k tüm partilerce kabul ediliyor. Partilerimizin önümüzdeki
Önemli ülke sorunlar› olarak;
seçimlere yönelik KOB‹’lere atfettikleri çal›flmalar› ve öngörüleri
l Genç ve e¤itimli iflsiz insanlar›m›za ifl
nelerdir? Ülkemizde yaklafl›k 2 milyona yak›n küçük ve orta ölçekli
bulunmas›,
l Ekonominin bel kemi¤ini oluflturan
iflletme var. ‹çinde bulunulan küresel ortam dikkate al›nd› ›nda
küçük ve orta ölçekli iflletmelerimize gerek
zaman›n çok önemli bir faktör oldu u görülüyor.
AB ile her geçen gün geliflen ekonomik ve
ticari iliflkiler, gerekse dünyan›n var gücüyfaaliyetlerinin desteklenmesi, teknoloji düle s›n›rlar› zorlayan keskinleflen rekabet or- teklenecektir;
KOB‹’lerin uzmanlaflma ve örgütlenmezeyinin ve ürün kalitesinin yükseltilmesi,
tam›nda varl›klar›n› sürdürmeye yönelik
leri özendirilecektir. Do¤ru teknoloji kullaverimlili¤in art›r›lmas›, bilgiye eriflimin koülkesel politikalar›n belirlenmesi ve uygun›m›n› ve üretimini milyonlarca iflletmeye
laylaflt›r›lmas›, rehberlik ve dan›flmanl›k
lamaya geçirilmesi;
l Ulusal büyük ölçekli iflletmelerin hem ulaflt›racak giriflimcilik, verimlilik, kalite ve hizmetlerinin sa¤lanmas›, ana-yan sanayi
fleffafl›k tabana yay›lacakt›r. Bilgi teknoloji, bütünlefltirilmesinin gerçeklefltirilmesi, iflulusal pazar, hem de uluslararas› pazarlaryaz›l›m, bio-teknoloji, genetik, uzay, yeni
letmeler aras› iflbirli¤i ve elektronik ticaret
daki paylar›n› art›rmalar›n›n sa¤lanmas›;
malzemeler, savunma sanayi gibi ileri tekimkânlar›n›n gelifltirilmesi desteklenecekl Küresel sermaye sahiplerinin, kredi
noloji sektörlerini ekonominin sürükleyici
tir.
kurulufllar›n›n (banka) dayatmalar›yla
sektörlerine dönüfltürmek için bu sektörleMeslek standartlar› gelifltirilerek, esnafa
1970’li y›llar›n ortalar›ndan bu yana yap›re tam destek verilecektir;
ihtisas kimli¤i kazand›r›lacak ve mensubilan çal›flmalar sonras›nda Basel-I ve BaselBu ileri teknoloji sektörlerine destek veyet bilinci oluflturulacakt›r.
II Kararlar›na uygun bir finans sisteminde
rerek, ihracata yönelmelerini sa¤lamak için
Esnaf ve sanatkâr›m›z›n toplum içindeki
Türkiye Cumhuriyeti Devleti dâhil, ulusal
Anadolu’nun alt yap›s› ve insan kaynaklar›
a¤›rl›¤› dikkate al›narak “Esnaf ve Sanatkâr
bankac›l›k ve müflterileri tüm küçük, orta
ve büyük iflletmelerin bu ortama uyum sa¤- uygun yörelerinde Türk Teknoloji Öbekleri Bakanl›¤›’ kurulacakt›r.” fleklinde KOB‹’lere
(TTÖ/Silikon Vadileri) kurulmas› için geyönelik vaatlerde bulunuluyor.
lamas›…
Demokrat Parti ise KOB‹’ler için “KOBu ve benzeri konular 22 Temmuz 2007 rekli ortam sa¤lanacakt›r. Sanayide devlet
teflvik sistemi de¤ifltirilip teflvik uygulamaB‹’lere Yönelik Bir Siyasal Strateji” ad›yla
sonras› dönemde 60. Hükümeti beklemeks›na etkinlik kazand›r›lacakt›r;
küçük çapl› bir araflt›rma raporu kapsam›ntedir. Asl›nda bu konular, halen içinde buBankalar›n kredi plasmanlar›n›n belirli
da; küreselleflme, Türkiye AB, Türkiye’de
lunduklar› makro ve mikro sorunlar ile iç
bir oran›n› KOB‹’lere aktarmalar›n› özendi- KOB‹’ler, Banka KOB‹ iliflkileri gibi konulariçe girmifl iflletmeler ortam›na göre derinren mali ortam yarat›lmas› hedefine yöneda bilgilere yer verilmifl ve sonuç bölümünlefltirilebilir. Ancak biz fazla ayr›nt›ya girip
lik olarak Halk Bankas›n›n güçlü bir
konunun bütünlü¤ünü bozmadan esasen
KOB‹ bankas›na dönüfltürülmesi önönümüzdeki dönemde bizi yönetmeye
görülmektedir. Ulusal savunman›n
aday Türk siyasi kurulufllar›n›n hükümet
araç ve gereç ihtiyac›n›n giderek daolmalar› halinde yukar›da k›saca çizmeye
çal›flt›¤›m›z tabloya yönelik görüfl ve çözüm ha yüksek oranlarda ulusal sanayinin olanaklar›yla karfl›lanmas› hedef
önerilerini araflt›rmak istedik.
Bu konudaki tespitlerimizi partilere göre al›nacakt›r; Firmalar›n Stratejik Plan›n sanayileflme hedefleri çerçeveçok özet flekilde afla¤›da bilgilerinize sunusinde belirli bölgelerde yo¤unlaflarak
yoruz.
Adalet ve Kalk›nma Partisi; önümüzdeki Uzmanlaflm›fl Sanayi Bölgeleri
(USB) kurmalar›, aralar›nda sinerji
dönemde, Türkiye ekonomisinin dinamikyaratmalar› özendirilecektir. Endüstlerini ortaya ç›karma ve harekete geçirme,
ri Bölgeleri uygulamas›na bu anlayeni yüzy›lda önem kazanan kurumlar›n
güçlendirilmesi ba¤lam›nda esnaf ve sanat- y›flla etkinlik kazand›r›lacakt›r’’ deniyor.
kârlar›m›za çok yönlü desteklerin sa¤lanMilliyetçi Hareket Partisi’nin parti progde ise flunlara de¤inilmifltir.
mas›. KOB‹’lerin ve risk sermayesi flirketleram›nda ise KOB‹’lerin birlik olarak teflki“2003 seçimlerinden önce siyasal partirinin teflvik edilmesi, stratejik önceli¤i beler programlar›na ‘’acilen!’’ KOB‹ sorunlar›lirlenmifl teknolojik kalk›nma modellerinin latland›r›lmalar› sa¤lanarak etkinliklerinin
n› ve çözümlerini monte ettiler. Çünkü Türdesteklenmesi ve istihdama iliflkin tedbirle- art›r›lmas› bafll›¤› alt›nda: “Türk milletinin
iktisadi, sosyal ve kültürel hayat›nda esnaf
kiye 1995 y›l›nda AB ile Gümrük Birli¤ine
rin al›nmas›, bu ba¤lamda sektör, üniversive sanatkar kesiminin önemli bir yeri vargirmifl ilk sonuçlar›n› alm›fl bulunuyordu. 8
te ve devlet aras›nda iflbirli¤ini güçlendid›r.
Mevcut
iflletmelerin
önemli
bir
bölüy›ll›k kay›p 90 milyar dolar olarak hesapren, yarat›c› Ar-Ge faaliyetlerinin etkinli¤ilanm›flt›. (Erol Manisal›)
nin art›r›laca¤› vaatlerinde bulunuyor. Yine münü oluflturan KOB‹’ler istihdam kapasitesi
itibariyle
genifl
nüfus
kitlelerine
hitap
Bu sekiz y›lda Türkiye ayr›ca iki ekonoAK Parti’nin Program›nda, Esnaf, Sanatkâr
ve KOB‹’ler bafll›¤› alt›nda; “Ülkemizde üre- etmektedir. Küçük sanayi sitelerinde alt ya- mik kriz yaflam›fl ve bunun faturas›n› da
KOB‹’ler ödemiflti. Yaklafl›k 1 milyon KOB‹
tim, sanatkârlar ile KOB‹’lerin en etkin yön- p›, ulafl›m, haberleflme, sa¤l›k, e¤itim, detemlerle desteklenerek ülkenin orta s›n›f›n› polama, pazarlama gibi hususlar çevre etki- varl›k-yokluk uçurumuna yuvarlanm›flt›.
yeniden infla etmektir. Bu çerçevede; bu ke- si ve hijyenik flartlar da dikkate al›narak ye- Siyasi partiler aç›s›ndan görmezlikten gelini bir anlay›flla düzenlenecektir.
necek bir durum de¤ildi.
simle ilgili olarak istihdam ve üretimi art›rKOB‹’lerin birlikler halinde teflkilatlanAncak siyasi partilerin seçim bildirgelemaya yönelik yat›r›m yapan esnaflar için
malar› iç ve d›fl pazarlama fonksiyonlar›n›n rine ve programlar›na yans›yan KOB‹’lere
projeye dayanan finansman deste¤i, vergi
kolayl›klar› ve bürokratik engellerin azalt›l- gelifltirilmesi ve yüksek kapasitede çal›flma- dönük s›n›rl› vaatlerden ileriye gitmemifl,
lar›na yard›mc› olacak devlet deste¤inin
bütünlüklü bir KOB‹ politikas› ortaya konumas›n› da içeren bir plan uygulanacakt›r.
sa¤lanmas› için yol gösterici ve teflvik edici
lamam›flt›r. IMF ile olan anlaflma zaten
Esnaf ve sanatkârlar ile KOB‹’lerin büyük
tedbirler
al›nacakt›r.
böyle bir aç›l›ma izin vermiyordu. Araya AB
iflletmeler karfl›s›nda haks›z rekabetten koParti program›nda bir alt bafll›k olarak,
ile aday üyelik görüflmeleri girdi, KOB‹ desrunmalar› sa¤lanacakt›r. Benzer ifl kollar›n‘Ekonomik
ve
sosyal
gereklilik
olarak
esnaf
tek ve teflvikleri bundan olumsuz etkilendi.
da çal›flan flirketlerin ürettikleri daha etkin
ve sanatkârlar›n desteklenmesi’ alt›nda;
Hükümetlerin her y›l revize ederek yay›nlave verimli bir flekilde ihraç edebilmelerini
sa¤lanarak
tekelci
oluekonomide
rekabet
d›klar› KOB‹ teflvik mevzuat›ndan da vazsa¤lamak için sektörel d›fl ticaret flirketleri
flumlar›n önlenmesi, istihdam yarat›lmas›,
geçildi. 2004 y›l›nda alelacele ve kifli bafl›
desteklenecektir;
gelir
da¤›l›m›ndaki
dengesizliklerin
giderilmilli gelir hesab›na dayal› bir teflvik yasas›
Esnaf ve sanatkârlar›m›z›n kendi konular›yla ilgili yerel yönetim kararlar›n›n al›n- mesi, yeni giriflimcilerin ekonomiye kazan- ç›kar›ld›, bu yasan›n kapsama alan›
d›r›lmas›, sosyal bar›fl›n korunmas›, bölge2005’de geniflletildi, sonuç büsbütün olummas›na katk›da bulunmalar› sa¤lanacakt›r.
ler aras› dengesizliklerin giderilmesi ve yesuz oldu. Ekonominin dinamikleri ve sektöEsnaf ve sanatkarlar›m›za ç›rakl›k e¤itimi
rel
potansiyelin
harekete
geçirilmesi
amarel tercihler gözard› edildi¤i için Düzce ve
veren e¤itim merkezleri kurulmas›nda ve
c›yla esnaf ve sanatkârlar kesiminin faaliMalatya’dan baflka canl› bir yat›r›m harekebu merkezlerin yayg›nlaflt›r›lmas›nda devyetleri
desteklenecektir.
ti görülmedi. Bunlar›n da ço¤u nakledilmifl
letin ve yerel yönetimlerin deste¤i art›r›laEsnaf, sanatkâr ve küçük sanayiciye tah- yat›r›mlard›. Çin’in DTÖ üyeli¤i 2005 bacakt›r.’’ ifadeleri yer al›yor.
sis edilen kaynaklar art›r›lacakt›r. Halk
fl›nda devreye girince imalatç› Türk KOCumhuriyet Halk Partisi’nin parti politiB‹’lerinin ifli daha da zorlaflt›. Bu befl y›l önBankas›n›n
özellefltirilmesinde
sat›fl
öncelikalar› içerisinde KOB‹’ler için; “Ekonomide
önemli pay› bulunan, büyüme dinamizmini ¤i verilecek olan bu kesimin kendi bankala- cesinde biliniyordu fakat hiç bir önlem al›nmam›flt›. Türkiye’nin ihracat rakamlar›
r›n› iflleterek daha düflük maliyetli kaynak
sergileyen küçük ve orta boy giriflimler,
aç›kland›kça, total rakam herkesi sevindirikullanmalar› sa¤lanacakt›r.
CHP’nin kamusal destek politikalar›nda
yordu ama ihracatta KOB‹’lerin pay› yok
‹flgücünün
genel
e¤itim
ve
beceri
düzeöncelikli olarak yer alacakt›r. Uygun teknoyinin iyilefltirilmesi, araflt›rma ve gelifltirme denecek kadar azd›. Bugün gelinen noktaloji kullanan, ihracat yapan KOB‹’ler des-
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da Türkiye’nin can al›c› ekonomik sorunu
istihdamd›r. istihdam sorunu KOB‹’lerle çözülür. Bu nedenle bu soruna çözüm teklif
eden bir siyasal strateji mihverine KOB‹’leri
yerlefltirmek durumundad›r.
Saadet Partisi’nin parti program›nda da
esnaf, sanatkârlar ve KOB‹’lerle ilgili olarak
flu hususlara yer verildi¤i görülmektedir.
“Toplumsal varl›¤›m›z›n belkemi¤i olan ve
helâl kazanç için bütün sermayesini ve
eme¤ini seferber edip gece gündüz çal›flan
esnaf ve sanatkârlar›m›z, ayn› zamanda
ekonomimizin de can damarlar›d›r. Saadet
Partisi, uygulayaca¤› reel ekonominin tabii
bir sonucu olarak, esnaf ve sanatkârlara ayr› bir önem vermektedir. Ülkedeki üretimin
ve istihdam›n çok büyük bir k›sm›n› sa¤layan KOB‹’ler, toplam kredinin ancak %
5’ini kullanabilmektedirler. Bu bir haks›zl›kt›r ve ekonominin bütününü olumsuz bir
flekilde etkilemektedir. Partimizin iktidar›nda, ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde
gerçeklefltiren esnaf ve sanatkârlar›, ürettikleri katma de¤er ve istihdamlar› ile orant›l› olarak, destekleyecek tedbirler al›nacakt›r.”
Partilerimizin KOB‹’lere bak›fllar›na iliflkin bilgiler böyle iken bir de bu kesim için
önümüzdeki seçimlere yönelik vaatleri nelerdir, diyerek yapt›¤›m›z tespitleri de etrafl›ca bilgilerinize sunmak istedik. Bak›n›z
partilerin KOB‹’lerle ilgili vaatlerine.
AK Parti ad›na Parti Genel Baflkan Yard›mc›s› Say›n Bülent Gedikli, “Yeni dönemdeki öncelik kay›td›fl› ekonomiyle
mücadele olacak. Ondan sonra bu
kapsamda vergi reformunu gündeme
getirece¤iz. Yeni ticaret hukuku kanunlar› ve çiftçilere dönük baz› düzenlemeler yapaca¤›z. KOB‹’lerin önünü
açacak, onlar› belli noktaya tafl›yacak
programlar gerçeklefltirece¤iz.” diyor.
CHP Genel Baflkan Yard›mc›s› Say›n
Mustafa Özyürek ise; “Bizim önceli¤imiz reel ekonomi, bugünkü kur, faiz,
borsa üçgenine s›k›flm›fl ekonomi yerine yat›r›ma, üretime, istihdama, ihracata dayanan ekonomi politikas›n› benimsiyoruz.” Öncelikle sanayideki mevcut teflvik sistemini de¤ifltirece¤iz. Sektörel teflvi¤i
esas alaca¤›z. Sanayideki yerli girdilerin
üzerindeki vergi yükünü azaltaca¤›z. ‹stihdam yaratan sanayii teflvik edece¤iz. KOB‹’lerin ve esnaf›n sorunlar›n› çözmek üzere bir “Esnaf Bakanl›¤›” kuraca¤›z.” fleklinde konufluyor.
Demokrat Partiden ise vergi reformunun temel politikalar› hayata geçirilecek.
Sosyal Güvenlik Reformunun getirece¤i
kurumsal de¤ifliklikler tamamlanacak. KOB‹ destekleri hayata geçirilecek. Mikro Kredi yayg›nlaflt›r›lacakt›r. Alt yap› gelifltirme
program›n›n bafllat›lmas›na a¤›rl›k verilecek” aç›klamalar› yap›l›yor. Sonuç olarak,
partilerimizin önümüzdeki seçimlere yönelik KOB‹’lere atfedilen çal›flmalar›, öngörüleri ve vaatleri takdir edilece¤i gibi, esasen
son y›llardaki gerek Türkiye, gerekse uluslararas› iliflkilerdeki geliflmelerin sonucuna
dayand›r›l›yor.
Bizce bu durum çok sevindirici bulunmas›na ra¤men bu kesimin sorunlar›n›n da
devam etti¤i art›k tüm partilerce de kabul
edilmektedir. Ülkemizde yaklafl›k 2 milyona yak›n küçük ve orta ölçekli iflletmenin
varl›klar› ile birlikte bunlar›n içinde bulunduklar› ortam da dikkate al›nd›¤›nda zaman›n çok önemli bir faktör olarak görülmesi düflüncesindeyiz.
Çünkü geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler var güçleriyle ekonomilerini ayakta tutmak için iflletmelerine özel önem veriyor.
Her türlü destek ve teflvikler ile firmalar›n›n küresel pazardan paylar›n› art›rmak
için gerekti¤inde siyasi bask›lar, gizli destekler, yasal önlemlere gidilmesine kadar
her yola baflvurduklar› biliniyor.
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‹kmal Teknik 41. y›l›n› kutluyor
odern ve yenilikçi anlay›fl›
ve 41 y›ll›k tecrübesi ile sektöründe öncü bir firma olmay› baflararak istikrarl› bir büyüme sürdüren ‹kmal Teknik A.fi, küçük bir giriflimin bugün Ankara’n›n
dört ayr› noktas›na yay›lan baflar›
hikâyesinin y›ldönümünü yafl›yor.
41. y›l›nda çal›flanlar› ile özel bir
yemek organize eden ‹kmal Teknik’in kutlama yeme¤ine ‹kmal
Teknik A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› S›tk› Öztuna ev sahipli¤i yapt›.
Yap›lan aç›l›fl konuflmas›nda ‹kmal Teknik’in büyüme ve baflar› hikâyesini paylaflan Öztuna, konuflmas›nda büyüme s›rr›n› “Aya¤›n›
yorgan›na göre uzatmak ve iflini
çok sevmek” olarak tan›mlad›.
Müflteri, sat›c›, iflçi, iflveren terimlerini kabul etmeyen ve “Biz bir ekibiz” diyen S›tk› Öztuna “Hepimiz

M

1967’den
bu yana
teknik h›rdavat sektöründe lider kurulufllardan
biri olarak
birçok ilke
imza atan
‹kmal Teknik, 41. yafl›n› kutluyor.

ülkemizi sevdi¤imiz ölçüde katk›da
bulunmak için çal›fl›yor, kusursuzlu¤u hedefliyor, baflard›¤›m›z ölçüde mutlu oluyoruz. En de¤erli sermayemizin bilgi ve zaman oldu¤unu biliyoruz. Dünyan›n öbür ucundaki bir yenili¤i Türk üreticisine,
di¤er ülkelerle ayn› anda sunmak
görevimiz.” dedi.
Türk üreticisinin eme¤ini de
ulaflabildi¤imiz en uzak noktaya
ulaflt›rmakta ve iliflkide bulundu¤umuz toplumsal alanda hep birlikte ortak mutlulu¤a eriflmek için
at›lan tüm ad›mlarda kuruma katk›lar›ndan dolay› tüm çal›flma arkadafllar›na teflekkür etti. ‹kmal Teknik A.fi. h›rdavat, teknik tak›m ve
makina, el ve bahçe aletleri, boya,
ifl güvenli¤i ekipmanlar›, mobilya
aksesuarlar›, yap› ve elektrik malzemeleri ve k›rtasiye araç gereçleri-

ne kadar uzanan, 35.000 çeflitlik
genifl ürün yelpazesini raflar›na tafl›m›fl ve sanayicinin g›da maddesi
olan her türlü teknik malzemeyi 41
y›ld›r kalitesinden ödün vermeden
kalite ve müflteri odakl› yaklafl›m›
ve anlay›fl›yla teknik h›rdavat sektöründe h›zla yol almaya devam
ediyor.
Türkiye’de ISO 9001 Kalite Belgesi’ni alarak kendisini kan›tlam›fl
ve sektöre “market” anlay›fl›n› tafl›yan öncü bir firma olarak bugünkü
rekabetçi pazar içerisindeki yerini
sa¤lamlaflt›rm›fl ‹kmal Teknik A.fi.,
24 Haziran 1967 tarihinde Ulus
Posta Caddesi’nde 25 metrekare
bodrum katta bir dükkânda ilk ad›m› att›. Aradan gecen 41 y›l içerisinde Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli iflletme merkezi olan Ostim ve
Ankara’da ki di¤er flubeler dâhil olmak üzere hizmetlerini 6 bin metrekarelik bir alana tafl›makla kalmay›p, 41. y›l›nda Türk üreticilerinin el eme¤ini Orta Asya arenas›na
da ulaflt›r›yor. Ülke ekonomisine
sa¤lad›¤› istihdam›n yan› s›ra Türkiye’nin ça¤dafl ticaret çizgisinin
yükselmesine katk›da bulunarak
sosyal sorumluluk projelerine de
imza atan ‹kmal Teknik A.fi.’nin,
Ankara d›fl›na aç›lmak ve di¤er illere de beklentilerin ötesine geçerek
h›zl›, güvenilir ekonomik ve kaliteli
hizmet anlay›fl›n› müflterilerine tafl›mak k›sa vadeli hedefleri aras›nda. Uzun vadedeyse ‹kmal Teknik,
2007 y›l› sonu ve 2008 y›l›nda altyap› çal›flmalar›na bafllay›p, izleyen
dönemlerde franchising sistemine
geçmeyi ve ‹KMAL ad› alt›nda
bayilik ve isim hakk› vermeyi
hedefliyor.

KOB‹’lerin penceresinden manzara...

Abdullah ÇÖRTÜ
acortu@hotmail.com

Dürüst bir
toplum muyuz?
lkemiz gerçekten s›cak günler yafl›yor. S›cakl›k
mevsim normallerinin birhayli üzerinde imifl. 27
Haziran tarihli Hürriyet gazetesinde ülkemizin son
27 y›l›n en s›cak günlerini yaflad›¤›n› yaz›nca bir hesap
yapt›m tam olarak 1980 tarihi ç›kt›.
S›cak havan›n günlük hayat›m›zda olumsuz etkilerini
flimdiden görmeye bafllad›k bile… Çünkü s›cakl›k artt›kça
baz› hatalar› örtmek mümkün olmayacakt›r. Mesela yine
28 Haziran tarihli gazeteler afl›r› s›caklar›n eritti¤i asfalt
yüzünden yaflanan trafik kazalar›ndan bahsediyordu.
Normalde erimeyen asfalt kalitemizin foyas›, s›ca¤› görünce ortaya ç›km›fl oldu. K›saca bu yaz yaflayaca¤›m›z
hararetli ortam baz› foyalar› ortaya ç›karacak gibi görülüyor.
Büyük flehirlerimizin belediye baflkanlar› televizyonlara
ç›karak bizleri susuz bir yaza haz›rlamaya çal›fl›yorlar. Nas›l su tasarrufu yapaca¤›m›z› anlat›yorlar. fiehre su getirmek için gündemlerinde olan baz› projeleri anlat›yorlar.
‹flte al›n size s›cak havalar›n ortaya ç›kard›¤› bir foya daha… Bu yaz gerçekten çok s›cak, kurak ve s›k›nt›l› geçece¤e benziyor. Eskiler “Allah kimseyi aç ve susuz b›rakmas›n” diye dua ederlerdi. Biz de bir yandan dua ederken di¤er yandan yöneticilerden acil tedbir almalar›n› talep ediyoruz. Benim televizyonda seyretti¤im yöneticiler
çoktan su kesintilerinin bafllamas› gerekti¤ini söylüyorlard›. Henüz ciddi bir kesinti olmad›; belki siz bu yaz›y›
okurken kesintiler bafllam›fl olacak. Ancak e¤er söylentiler do¤ruysa yöneticilerimiz kesintileri seçim sonras›na
b›rak›yorlarm›fl. Bu durum yöneticilerimizin biz kullar›n›
(!) yine seçime kadar rahat ettirecekleri anlam›na geliyor
ki tarih bu tip rahatlamalar›n geçici oldu¤u ve sonras›nda
daha büyük s›k›nt›lar yaflad›¤›m›z örneklerle dolu…
De¤erli okuyucular, asl›nda bizim gazetemiz bir sanayi
bölgesinden ç›karak sesini tüm Türkiye’ye duyuran ekonomi ve ifl dünyas›yla ilgili bir gazete… Genellikle daha
teknik konular hakk›nda bilgimizi sizlerle paylaflmak ana
misyonumuz olsa da yaz›mda, bu ülkede yaflayan bir birey olarak, ülkemizin 2007 y›l› yaz ay› manzaras›ndan
benim pencereme yans›yanlar› sizlerle paylaflmak istedim.
Asl›nda bu yaz›ya bafllarken farkl› bir konuyu kurgulam›flt›m. Günlük hayatta ekonomik iliflkiler neden baz› ülkelerde kurala ba¤lanm›fl ve kurumsallaflm›fl iken baz› ülkelerde kaotik seyretmektedir? Neden baz› ülkelerde daha standart, kurallara uyan, çevresine sayg›l› insan tipi,
sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta ön planda iken di¤er
baz›lar›nda uyan›k, baflkas›n›n s›rt›ndan geçinen, karfl›s›ndakini kand›rmaktan ve bunu baflkas›na anlatmaktan
zevk alan insan tipi prim yapmaktad›r? Mesela daha ilkö¤retim seviyesindeki çocuklar›m›z okul y›ll›klar›nda
kendilerini tan›mlarken neden “kopya uzman›yd›, okula
geç gelirdi, derste uyurdu” gibi olumsuz tan›mlamalarla
övünç duymak ve ayr›cal›k yaratmak ihtiyac› hissediyorlar? Neden diye bafllayan sorular› ço¤altabiliriz.
Farkl› toplumlara objektif olarak bakt›¤›m›zda dürüstlük gibi, adalet gibi, mertlik gibi baz› temel özelliklerin
dünyevilefltirildi¤i ölçüde, kurumsallaflt›r›ld›¤› ve kurallara
ba¤land›¤› takdirde hayat›n bir parças› olarak anlam kazand›¤›n›, aksi takdirde sözde kald›¤›n› görüyoruz. Aç›kças› dürüstlük, adalet, mertlik, do¤ruluk gibi baz› özellikler inanc›n›z›n temeli de olsa, a¤z›n›zdan ç›kan her sözün
içinde de geçse, vücudunuzun en belirgin yerine yap›flt›rd›¤›n›z herkesin görebilece¤i bir etiket de olsa e¤er
kurumsallaflt›ramazsak, kurallar›n› oluflturamazsak, yani
dünyevi hale getiremezsek sözde kalacakt›r. K›sacas›
kurumlar ve kurallar dürüst olmayan kifli ya da toplumu
dürüst hale getirirken, kurals›zl›k ve kurumsallaflamama
inanc›n›n temelinde dürüstlük olan kifli ya da toplumlar›
“neresi do¤ru ki” dedirtecek hale getirmektedir.
Bu yaz s›cak ve s›k›nt›l› geçecek gibi görünüyor. Keflke
halen üzerinde çal›fl›lan projeler s›caklar beklenmeden
daha önce hayata geçirilseydi de susuz kalmasayd›k.
Biz toplum olarak asl›nda çok dürüst, sözünde durur,
adaletli, mert, do¤ruyuz da, ah flu s›cak havalar olmasa.

Ü
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Teröre karfl› kalk›nma modeli
erör olaylar› gündemin
ilk s›ras›na yerleflirken,
Devlet Planlama Teflkilat›
“Orta Vadeli Program›”nda teröre karfl› ekonomik kalk›nma
modelinin önemini ortaya koydu.
Uluslararas› AF Örgütü’nün
(FIDH) May›s 2007’de aç›klad›¤› rapora göre, “Köye Dönüfl
Projesi” kapsam›nda terör nedeniyle köylerini boflaltanlar›n
say›s› 378 bin 335’e ç›kt›. Bu
kiflilere devlet taraf›ndan yap›lan yard›m tutar› da 40 milyon
YTL oldu. Hükümet’in terörle
mücadele Eylem Plan›’n›n en
önemli ayaklar›ndan biri olan
Köye Dönüfl Projesi kapsam›nda, özellikle sa¤l›k personeli,
ö¤retmen aç›¤›n›n kapat›lmas›, kamu personelinin bölgede
çal›flmas›n›n özendirilmesi,
göç veren bölgelerde istihdam
modellerinin hayata geçirilmesi, organik tar›m, küçük aile iflletmelerinin özendirilmesi öngörüldü. Ancak, yaklafl›k 5 y›la
yak›n sürede çok ciddi bir mesafe al›namad›. Terörle mücadele yine gündemin ilk s›ralar›na tafl›n›rken, Devlet Planlama Teflkilat›’n›n 2008-2010
y›llar›n› kapsayan “Orta Vadeli

T

TERÖR olaylar› gündemin ilk s›ras›na yerleflirken, Devlet
Planlama Teflkilat› “Orta Vadeli Program›”’nda teröre
karfl› ekonomik kalk›nma modelinin önemini ortaya
koydu. Gelecek 3 y›la iliflkin programda, terör gibi zorunlu nedenlerle yaflad›klar› yerlerden ayr›lanlara,
kendi istekleri do rultusunda, eski veya yeni yerleflim
yerlerinde sürdürülebilir yaflam kullar›n›n oluflturulmas› için gerekli tedbirlerin al›naca › bildirildi.
Program›”’nda baflta terör olmak üzere çeflitli nedenlerle
k›rsal kesimden büyük kentlere göçün önlenmesi ve bölgesel geliflmifllik farklar›n azalt›lmas›na yönelik tedbirler s›raland›.
Plan’da öngörülen düzenlemeler flöyle:
n K›rsal kesimde kamu yat›r›mlar› ve hizmetlerinin sunumunda, ilçe merkezleri, belediyeler ve konumlar› itibar›yla çevresindeki yerleflim birimlerine hizmet verme ve geliflme potansiyeli olan merkezi
yerleflmelere öncelik verilerek,
bu yerleflmelerin altyap›lar›
iyilefltirilecek.
n K›rsal yerleflim planlamas›n›n esas ve kriterleri, k›rsal alan›n özelliklerine ve k›rsal toplumun ihtiyaçlar›na göre belirlenecek.

rken seçimler sözkonusu
olunca piyasalar›n durgunlaflmas› da erken oldu. Tahsilat
sorunlar› özellikle böyle zamanlarda
yaflan›yor. Bugün size tahsilat yönteminizde yapabilece¤iniz baz› gelifltirmelerden söz edece¤iz.
Nakit para, iflletmenizin yak›t›d›r
ve tahsil edilemedi¤inde operasyonunuz durma noktas›na kadar gelebilir. Bak›n iflte, alacaklar ile hakk›nda basit bir analiz:
100 YTL de¤erinde ve 45 YTL
de¤iflken giderleri bulunan bir ürün
satt›¤›n›z› düflünün. 50 YTL’lik sabit giderleri de ç›kart›rsan›z, 5 YTL
net gelir veya kâr›n›z olur ki, bu da
net sat›fllar›n % 5’idir. fiimdi de, bu
ürün için size 100 YTL borcu olan
bir müflterinin ödeme yapmad›¤›n›
düflünün. Yaln›zca sat›fl gelirlerinden 100 YTL düflmekle birlikte,
ürün için kullan›lan materyal ve ifl
gücü için ödeme/harcama yapm›fl
oldunuz (45 YTL). Kaybetti¤iniz bu
sat›fl› geri kazanmak için ne gerekmektedir? Yaln›zca ürün için yapt›¤›n›z harcamalar düflünüldü¤ünde,
45 YTL kazanmak için 9 yeni sat›fl
yapman›z gerekmektedir. (9 x 5
YTL = 45 YTL).
Çarp›c›, de¤il mi? Her ne kadar,
hiç tahsil edilemeyen sat›fllar az bir
yüzde olufltursa da, geç veya çok
geç tahsil edilebilen alacaklar KOB‹’lerin bütçesinde oldukça yüksek
yüzdelere karfl›l›k gelebiliyor. Vade
açt›¤›n›zda bilmelisiniz ki müflterinize banka gibi davranmaktas›n›z.
Ödemedeki gecikme müflterinize
açt›¤›n›z kredidir. Karfl›l›¤›n› çoktan
teslim etmifl oldu¤unuz ve sizin
olan paradan bahsediyoruz.
Ancak burada bir ikileme düflü-

E

n Ulusal ölçekte bölgesel
ve mekânsal geliflme çerçevesi
oluflturulacak, kalk›nma ajanslar› ile iflbirli¤i içinde bölgesel
geliflme stratejileri ve planlar›
haz›rlanacak, alt ölçekli plan
ve stratejilerin kapsam› ile ilke
ve standartlar› belirlenecek.
n Bölgesel plan ve programlar uygulanabilir nitelikte
haz›rlanacak, mevcut entegre
bölgesel geliflme planlar› uygulanabilir programlara dönüfltürülecek, bunlarla tutarl›
bir kaynak tahsisi sa¤lanacak,
izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar› oluflturulacak.
n Bölgesel ve sektörel öncelikleri dikkate alan, seçici ve
mekansal odakl› devlet yard›mlar› sistemi ile uygulaman›n izlenmesi ve sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesi için gerekli
mekanizmalar oluflturulacak.

n Bölgeler aras› göç e¤ilimleri analiz edilerek, bu e¤ilimleri bölgesel merkez olarak
tespit edilen kentlere yönlendirici strateji ve politikalar gelifltirilecek.
n Yo¤un göç bask›s› alt›nda
olan kentlerin göçten kaynaklanan temel sorunlar› tespit
edilerek en çok etkilenen alanlarda sosyal uyuma yönelik çal›flmalarla birlikte fiziki ve sosyal altyap› iyilefltirilecek.
n Özellikle az geliflmifl bölgelerde yerel düzeyde uzmanlaflmay› destekleyecek flekilde
befleri kaynaklar ve sosyal sermaye gelifltirilecek, bölgesel
potansiyelleri ve iflgücü piyasas› özelliklerini dikkate alan
iflgücü e¤itimi ve giriflimcilik
programlar› uygulanacak.
n Üniversite-sanayi iflbirli¤ine ve yerel uzmanlaflmaya
dayal› üretimi desteklemek
üzere uygun bölgelerde sektörel organize sanayi bölgeleri
uygulamas› yap›lacak.
n Bölgelerin ifl ve yat›r›m
imkanlar›n›n ulusal ve uluslar
aras› düzeyde etkili bir flekilde
tan›t›m› sa¤lanarak bölgelere
sermaye girifli h›zland›r›lacak.
n Kalk›nma ajanslar› baflta

Subegüm BULUT
Özgür Kaflifler Yönetici Ortak / subegum@ozgurkasifler.com

Zaman›nda tahsilatlar için
yapabilecekleriniz
yoruz: Hem müflteriyi kaybetmek
istemiyoruz, hem de alaca¤›m›z›
tahsil etmek istiyoruz. Ço¤u zaman
iliflkiler zarar görmesin, bizim için
iyi de bir referans diyerek büyük
miktarlarda alacaklar aylar boyunca
beklenebiliyor. Üstelik hiçbir vade
fark› uygulanmadan.
Ayr›ca ifl sahiplerinde flu psikolojiyi de s›k s›k görmekteyiz: E¤er s›k
s›k arar ödeme sorarsak çok paragöz oldu¤umuz düflünülebilir. E¤er
siz de bu psikolojide iseniz, hat›rlatmak istiyoruz: Ödemedikleri para
sizin paran›z! Bunun takibini yapmak hakk›n›z.
Peki, hem müflterinizi kaybetmemek hem de zaman›nda tahsilât
için ne yapmal›?
‹flte baz› öneriler:
1-fiartlar› bafltan belirleyin:
Mümkünse sat›fl an›nda ödeme
flartlar›n› her türlü ihtimali göz önüne alarak yaz›l› anlaflma ile ba¤lay›n. Kültürümüzde al›nganl›k yayg›n, bana güvenmiyor musun mant›¤› devreye girebiliyor. Ama art›k
bunlar de¤iflmeli. Ticarette yaz›l›
güven en iyisidir. Üstelik zaman›nda ödeme niyetindeyse gecikme ile
ilgili cezai flartlar müflterinizi rahats›z etmemeli, öyle de¤il mi?
2-Tahsilât sistemi kurun: Gecik-

mifl tahsilâtlar konusunda ne yapaca¤›n›za dair ad›mlar› içeren bir ifl
sistemi haz›rlay›n. Müflteriyle görüflmeye nas›l devam edeceksiniz?
Hangi safhadan sonra hukuki yollara baflvuracaks›n›z? Bu arada aç›k
kalan nakit ak›fl›n›z› nas›l telafi edeceksiniz?
3-‹liflkinizi gelifltirin: Müflterinizle
ne kadar yak›n bir iliflkiniz olursa
zaman›nda tahsilat yapman›z o kadar kolay olur. Ödeme gecikti¤inde
ise, ödemeyi yapamama sebeplerini ö¤renme ve onlar için alternatif
üretme flans›n›z olur.
4-Aramaktan vazgeçmeyin: Sayg›s›zl›k olmas›n diye yeterince s›k
aramazsan›z karfl› taraf, bu ödemenin sizin için o kadar önemli olmad›¤›n›, bekleyebilece¤ini düflünecektir. Kendinizi borçlu yerine koyun, siz bir öedemenizi geciktirdi¤inizde karfl› taraf takip etmezse böyle hissetmiyor musunuz? Oysa s›k
s›k ararsan›z sizin ödemenizi öne
alma flans› büyük oranda artar. Bu
sebeple vazgeçmeyin, aray›n, aray›n, aray›n! Aramaya da herzaman
Pazartesi günleri bafllay›n.
5-Çal›flanlar›n›z› e¤itin: Muhasebe departmanlar›nda çal›flanlar›n
tahsilat görüflmelerini pek de becerikli bir flekilde sürdürdükleri söyle-

olmak üzere yerel düzeyde kurumsal yap›lar oluflturulacak,
mevcut yap›lar›n kapasite gelifltirme çal›flmalar›na devam
edilecek, merkezi ve yerel kurumlar aras›ndaki iflbölümü
etkinlefltirilecek.
n Yerel ve merkezi kurulufllar aras›nda fiziki planlamayla ilgili görev ve yetkiler
belirgin bir flekilde tan›mlanacak ve etkin bir denetim mekanizmas› kurulacak.
n K›rsal kalk›nma plan› tamamlanarak Plan›n gerektirdi¤i kurumsal yap›lar gelifltirilecek.
n Tar›mdan ayr›lan iflgücü
ve orman köylüsünün çok
amaçl› turizm ve rekreasyon,
el sanatlar›, tar›ma dayal› sanayi ve di¤er alternatif üretim
faaliyetlerinde yöresinde istihdam edilmesine yönelik önlemler al›nacak.
n Do¤al afet, kamulaflt›rma ve terör gibi zorunlu nedenlerle yaflad›klar› yerlerden
ayr›lan vatandafllara, kendi istekleri do¤rultusunda, eski veya yeni yerleflim yerlerinde
sürdürülebilir yaflam koflullar›n›n oluflturulmas› için gerekli
tedbirler al›nacak.

nemez. Ço¤u zaman yap›lan fludur:
Müflteri aran›r, ödeme yap›p yapmayaca¤› sorulur, hay›r cevab› al›n›p telefon kapat›l›r. Bu flekilde konuflursan›z sürekli arasan›z da pek
faydas› olmayacakt›r. Amaç, tahsilat›n yap›lmas›n› sa¤layacak daha
ustal›kl› diyaloglar oluflturmakt›r.
Asl›nda bu diyaloglar›n format› sizde var. Onun için de¤il midir ki, ifl
sahipleri flikayet eder. “Ben ar›yorum, tahsilat yap›yorum, eleman›m
ar›yor, sonuç alam›yor.” Öyleyse
eleman›n›za sizin gibi konuflmay›
ö¤retin, hangi kabullerle nereden
güç alarak bu flekilde konuflabildi¤inizi onlara anlat›n.
Son bir öneri: Geç tahsilâtlar›n
bir k›sm›n›n da yanl›fl müflterilere
sat›fl yap›lmas›ndan ileri geldi¤ini
görmekteyiz. Size zaman›nda
ödeme yapan müflterilerinizi inceleyin ve onlar›n ortak özelliklerine sahip olan daha fazla müflteri
bulmaya gayret edin. Böylece
sürekli geç ödeyenleri elemek kolay
olacakt›r. Örne¤in, zaman›nda
ödeyenlerin hep belli bir büyüklü¤ün üzerinde firmalar oldu¤unu
keflfedebilirsiniz. Ya da belli bir ifl
modeline sahip olan veya belli özelliklerde müflteri kitlesine hitap eden
firmalar oldu¤unu görebilirsiniz. O
zaman müflteri yaratma aktivitelerinizi o tarz firmalara yöneltebilirsiniz.
Asla unutmay›n ki, ticarette
amaç ciro yapmak de¤il, kar elde
etmektir!
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Klima sektörü ihtiyaçlar›n›z› üretiyor
Konut, fabrika, ofis, otomobil ve motorlu araçlar için...
n ADL KL‹MA
25 y›ll›k tecrübenin kazand›rd›¤› birikim
ve beraberinde getirdi¤i kalite ile 1500 metrekarelik üretim tesisinde hizmet veriyor. Faaliyet Alanlar›: Klima Santralleri, Havaland›rma
Sistemleri, Kanal ‹malat›, Baca ‹malat›, Menfez, Hava Damperleri, F›r›n, Aspiratör, Vantilatör Kabinleri, Hücreli Ve Tek Emiflli Aspiratörler.
Adres: Ostim OSB 11. Sokak No:64
Telefon: 0312 3858138
n ANKA MAK‹NA KALIP
Firma 1985 y›l›ndan itibaren Makine Kal›p
imalat› sektöründe çal›fl›yor. 2002 y›l›nda AN-

KA Makine Kal›p Mühendislik LTD. olarak faaliyetlerine bafllad›. Kal›pç›l›k tekni¤inin günümüzün modern ve yüksek rand›manl› tak›m tezgâhlar›
ve CNC teknolojisi ile birlefltirerek müflteri beklentileri
do¤rultusunda en iyiyi
üretmekte kullan›yor. Firma
özel amaca
yönelik makine tasar›m› ve imalat›, kaynak
fikstürleri, delme jigleri, imalat› yapmakta.

Finans Penceresi / fiefik ÇALIfiKAN
sefikcaliskan@hotmail.com

Dövizle borçlanman›n arka plan›
aziran 2007 say›s›nda TCMB’n›n dövizle
borçlanmaya karfl› yapt›¤› uyar›y› ele alm›fl
ve Merkez Bankam›z›n çaresizlik içinde
bu öneriyi yapt›¤›n› söylemifl ve bunu da somut
deliller ile ortaya koymufl idik.
Ülkemizde dövizle borçlanmak, YTL ile ise
borç vermek son derece karl›d›r. Keza ülkemizde
tasarruflar› döviz ve alt›n baz›nda tutmak zararl›,
YTL ile özellikle hazine kâ¤›tlar›nda tutmak son
derece karl›d›r. Bu nedenledir ki, ülkemize gelen
yabanc› yat›r›mc›lar ellerindeki dövizleri bozdururlar ve YTL tasarruf araçlar›na (hazine bonosu,
devlet tahvili ve borsaya) yat›r›m yaparlar. Peki,
ülkemizdeki, yerliler ne yaparlar? Özellikle orta ve
alt gelir grubu? Bunlar da k›t kanaat elde ettikleri
tasarruflar›n› döviz ve alt›na yat›r›r›lar. Ülkemizdeki üst gelir grubuna dâhil ve uluslar aras› finans
iliflkilerini kurmada usta yerlilerimiz de yabanc›lar
gibi davran›rlar. Yani döviz borçlan›p, devlete
YTL borç verirler. Bu durumda sizce de bir gariplik yok mu? Uluslar aras› yat›r›m kurulufllar› ve ülkemizdeki o kurulufllarla iliflki kurma mahareti
olanlar döviz borçlan›p ya da yurt d›fl›ndan döviz
getirip hazine bonolar› al›rken, orta ve alt grup
gelire sahip insanlar›m›z niçin döviz ve alt›na yat›r›m yapmaktalar. Yoksa bizim orta ve alt gelir
gruba dâhil insanlar›m›z en iyi uluslar aras› finans
okullar›ndan m› mezun oldular? Yoksa yabanc›lar
ve onlar›n yerli iflbirlikçileri hiç finans yönetiminden anlam›yorlar m›?
Orta ve alt gelir gruplar›n›n k›t kanaat elde
edebildikleri tasarruflar›n› alt›n ve dövize yat›rmalar› mikro bazda fakirleflmelerine neden oldu¤u gibi makro bazda da ülkenin fakirleflmesine neden
olur. Mikro bazda flu flekilde fakirleflmeye neden
olmaktad›r. Ülkemizde 02.01.2003 tarihinde dolar kuru TCMB’de 1,648 YTL idi. Bu tarihten itibaren 100 dolar›m›z› alt›flar ayl›k devrelerle bu
paray› y›ll›k % 6’dan bankada de¤erlendirdi¤imizde (bir de yast›k alt›nda de¤erlendiren var!)
01.7.2007 itibariyle 130,5 Dolar olacakt›r.
1.7.2007 tarihi itibariyle kuru 1,350 kabul etti¤imizde 1.761.-YTL’lik nominal tasarrufa ulaflm›fl
olaca¤›z. buradaki nominal kazanc›m›z ise
(1.761–1.648 =) 113.-YTL’dir. 01.01.2003 tarihinden 01.07.2007 tarihine kadar TÜFE oran›
ise % 61’dir. Yani 2003 Oca¤›ndan 2007 Haziran sonuna kadar mal ve hizmet fiyatlar›nda %
61 oran›nda bir art›fl olmufltur. Dövize yat›r›m yaparak elde etti¤imiz 1.761.-YTL’ yi % 61 ile indirgedi¤imizde (1.761/1,61 =)1.093 YTL reel
de¤ere ulaflm›fl oluruz. Bu de¤erin ise dolar baz›nda karfl›l›¤› (1.093/1.350=) 81 dolard›r. 4,5 y›lda
dolara yat›r›m yapan bir orta ve alt gelir grubu 19
dolar kayba u¤ram›flt›r.
Makro bazda kayb›m›z ise flu flekilde cereyan
etmektedir. Dolara/Euro’ya yat›r›m yapan yerlilerimiz bunu iyimser bir tahminle bankaya yat›racaklard›r. Bankalar da ald›klar› bu paralar› dolarsa
ABD ya da Londra’daki bankalara Euro ise AB
bölgesindeki bankalara yat›racaklar. Bu bankalardan al›nan faiz en fazla % 3’tür. Kendi param›z›
yanl›fl tasarruf al›flkanl›¤›m›z ya da çok iyi finans
bilgimiz (!) yüzünden yabanc› ülkelere kaynak olarak transfer etmekteyiz. Ülkemizde ise uygun kredi bulunmamas›ndan dolay› baflta devlet olmak
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üzere binlerce KOB‹ ve giriflimci yat›r›m yapamamakta, iflsizlik sorunu çözülememekte ve ülkemiz
yeterince büyümemektedir. Kendimizi dolar bazl›
Milli Gelir art›fllar› ile en yetkili a¤›zlardan avutmaktay›z. Ülkemiz niçin mali piyasalar›nda bu flekilde bir k›s›r döngüye girmifltir. Cevap gayet basit: Maliye politikas›n›n teknik olarak kötü yönetilmesindendir. Maliye politikas›n›n esas› bütçedir.
Bütçe ise hükümetin yetki ve sorumlulu¤undad›r.
Hükümetler bütçeyi teknik olarak iyi yönetememektedir. Teknik olarak bütçeyi iyi yönetmek gelirin kadar harcama yapmakt›r. Oysa bizde bütçe
flu flekilde yönetilir. Halk dalkavuklu¤u için erken
emeklilik, bol keseden tar›m destekleri, verimsiz
yat›r›mlar, afl›r› ve verimsiz personel istihdam› için
harcamalar yap›l›r. Bu harcamalar› karfl›lamak
için vergiler art›r›l›r. Bu defa vergi verenlere karfl›
dalkavukluk bafllar ve kay›t d›fl›l›¤a göz yumulur.
Vergi kaç›r›lmaya bafllan›r. Azalan vergi gelirlerini
karfl›lamak için borçlanmaya gidilir. Vergi al›nmayanlardan bu defa borç al›n›r. Hem vergi al›nmaz
hem de al›nmayan vergi borç olarak al›narak yüklü faiz ödenir. Bu da yetmez, tüm taraflara karfl›
yap›lan dalkavuklu¤un sonucunda bütçe yönetilemez hale gelir. Bu aflamada art›k enflasyonist politikalar izlenir. Dalkavukluk yap›lan halk, bu defa
enflasyon ve artan dolayl› vergilerle soyulmaya
bafllan›r. Vergi yarat›lan katma de¤er üzerinden
al›nmas› gerekirken maliyetten al›nmaya bafllar ve
dolayl› vergi oranlar› % 72’ ye kadar ç›kar. Halka
karfl› yap›lan dalkavukluk halktan misliyle ç›kar›l›r.
Tüketim vergileri ÖTV, KDV oranlar› art›r›l›r.
Vergi veren flirketler de vergilerini y›lsonunda de¤il 3’er ayl›k devrelerle ve yüksek oranlarla ödemeye bafllar. Onlar›n da maliyetlerine vergiler girmeye bafllar. Bu maliyetler yine erken emekli
olan, tar›m deste¤i alan, fliflkin kadrolarda ve verimsiz olarak çal›fl›lmas›na göz yumulan halk›n
üzerine bindirilir.
Bütçe yönetimini beceremeyen hükümetlerin
son bir hamlesi daha kalm›flt›r. Yurt içinden borç
bulacaklar› ve Merkez bankas›n›n kaynaklar› kalmam›flt›r. Beceriksizli¤in sonucu ortaya ç›kan soyguna bir ortak almalar› gerekir. Yabanc› uluslararas› sermaye imdada ça¤r›l›r. Bunun için yüksek
faiz, kur garantisi verilerek yabanc›lar›n devlet tahvili/bonosu almalar› sa¤lan›r. Böylece kendisine
bir defa dalkavukluk yap›lan halk bunun bedelini
ilelebet ödemeye devam edecektir. Destek ald›m
diye sevinen çiftçi, erken emekli oldum diye sevinen iflçi, garantili ifle girdim diye sevinen memur,
kay›t d›fl› çal›flan giriflimcinin gerçekte nas›l soyuldu¤u kozmetik yöntemlerle saklanacakt›r. Bu arada ülkemize yabanc› sermayenin akmas›ndan dolay› en yetkili a¤›zlar övünerek anlatacaklard›r.
Bunlar›n bala gelen sinekler oldu¤u belagat ustalar› taraf›ndan gizlenecektir. Yukarda anlat›lan senaryo de¤il, gerçeklerdir. Bu gerçekleri de¤ifltirmek için tek bafl›na iktidarda bulunan bu hükümet
herhangi bir fley yapt› m›? Hay›r. Bundan önceki
hükümet bu gidifli de¤ifltirmek için bir fley yapt›
m›? Hay›r. Yeni bir seçime giriyoruz partilerin
program›nda bu gidifli de¤ifltirecek politikalar var
m›? Kesinlikle hay›r. Öyleyse ülkemiz dövizle
borçlanmak kabiliyeti olanlar için karl› olmaya
devam edecektir.

Bilgisayar Destekli Tasar›m ve ‹malat bölümü,
CNC tezgâhlar› ile üretim bölümü, Montaj
atölye bölümü ve Pres atölyesi olmak üzere
dört bölümden
olufluyor. Dizayn
bölümü taraf›ndan
bilgisayar ortam›nda yap›lan kal›p tasar›mlar› ve teknik
resimleri kal›b›n
montaj aflamas›na
gelene dek üretime
yard›mc› olacak flekilde titizlikle haz›rlanmaktad›r.
Adres: ‹vedik OSB Ankara Merkez San. Sit.
574 Sok. No:27 No:27
Telefon: 312 3951663
Web : www.ankakalip.com.tr
n H‹MTES
Himtes 1991 y›l›nda kuruldu. Halen Ostim
Organize Sanayi Bölgesinde havaland›rma,
›s›tma so¤utma sistemleri ana sektörlerinde
faaliyet göstermektedir. Firmam›z›n ana faaliyet konular› flunlard›r: Klima Santralleri, Havaland›rma Santralleri, Egzost Aspiratörleri,
Radyal ve Aksiyal Vantilatörler, Endüstriyel
Vantilatörler, Çat› Tipi Aspiratörler, Is›t›c› ve
So¤utucu Bataryalar, Nemlendiriciler, Nem
Alma Cihazlar›, Hava So¤utmal› Chiller Gruplar›, Su So¤utma Kuleleri,Condencing Unit Cihazlar›, Fan - Coil Cihazlar›, Susturucular, Hava Damperleri, Hava Filtreleri, Is› Geri Kazan›m Üniteleri, Ameliyathane Sistemleri, Menfezler Anemostadlar, Panjurlar, Hava Kontrol
Cihazlar›, Otomatik Kontrol Sistemleri, Flanfll› ve Kenetli Hava Kanal› Uygulamalar›, Yuvarlak Hava Kanal› Uygulamalar›.
Adres: Yeni Ostim San. Sit.
41/A Sokak No:37–39
Telefon: 312 3547579
Web : www.himtes.com
n KL‹SOM A.fi.
1984 y›l›nda Anonim fiirketi olarak Ostim
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete bafllayan KL‹SOM A.fi. flu anda ayn› yerde 4000
metrekarelik kapal› alanda genç, dinamik, konusunda deneyimli mühendislerden ve teknik
elemanlardan oluflan profesyonel kadrolar› ile
üretim yap›yor. Sat›fl›n› yapm›fl oldu¤u ürünlerin yan› s›ra taahhüt konusundaki baflar›lar›yla da müflterilerinin takdir ve be¤enisini
kazanan firmam›z kalite, teknoloji ve ekonomi slogan› ile daha iyi hizmet verebilmek için
ISO 9001–2000 Kalite Yönetim Sistemine uygun çal›flmalar›n› sürdürmektedir. KL‹SOM
KL‹MA so¤utma, ›s›tma, montaj ve inflaat
alanlar›nda ürün ve hizmet veriyor.
Adres: Ostim OSB 3. Sokak
No:12–14–16
Telefon: 312 3541655 / 3853692
Web: www.klisom.com
n ERSEL MÜHEND‹SL‹K
Is›tma so¤utma ve havaland›rma sistemleri
iflkolunda faaliyet gösteren firman›n ana imalat konular› flunlar: Her Türlü Buz Makinas›
Ve Tesisleri ‹malat›, Her Türlü Özel So¤utma
Cihaz› ‹malat›, S›cak Hava Üretme Cihazlar›,
Fabrika-Sera Is›t›c›lar›, Klima Cihazlar› ‹malat›, Kombi Ve Panel Radyatör Sat›fl›, Su So¤utma Cihazlar›.
Adres: Ostim OSB Al›nteri Blv.
No:130, Telefon: 312 3548516
www.erselmuhendislik.com.tr
n ERKAL ERGÜVEN
Süperlit Baca montaj ve paslanmaz çelik
baca imalat› tecrübesi bulunan firma, TSE
2165 baca çap› hesaplar›n› kendi gelifltirdi¤i
bilgisayar program› ile yapabiliyor.
Faaliyetleri: Is›san Buderus kazan kombiGoodman, Amana, High-Life klimalar -Dreilzler Marhaton ve M.A.N. Brülörler - kapal› genleflme depolar› -Spirovent pislik ve tortu tutucular› Honeywell üç yollu motorlu vanalar, I.T.M. s›cak hava cihazlar› - Wilo sirkülasyon
pompalar› - hidroforlar, -Elicent, Dynair, Aero-flo aspiratörler - Spiro-safe hava kanallar›
Maxitrol do¤algaz filtre ve regülatörleri, do¤algaz sayaçlar› - Döküm ve Panel radyatörler
ile ilgili bilgi birikimi) ile ›s›tma ve so¤utma
tesisat› alan›ndaki sat›fl ve montaj›.
Adres: Yeni Ostim San. Sit.
Ahi Evran Cad. No:62

Telefon: 0312 3858440
Web: www.erkalerguven.com
n AYA ‹Ç VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹
Firma ›s›tma, so¤utma, beyaz ve kahverengi eflya sat›fl›, projelendirme ve sat›fl sonras›
destek vermektedir. Faaliyet alanlar›n› kapsayan konularda, üretici firmalarla birlikte çal›flarak müflterileri ihtiyaçlar›n› en uygun flekilde karfl›lamaya çal›fl›yor. Klimasan, Atlantic
Bölge Temsilcisi.
Telefon: 0312 3858971
Adres: Ostim OSB 100. Y›l Bulvar› No:34
Web: www.aya-limited.com
n BULUTLAR HAVALANDIRMA
S‹STEMLER‹
Aspiratör, Vantilatör, Klima, Menfez, Hava
Kanal›, Salyangoz, Motor, Kay›fl, Kasnak, Davlumbaz, Dogalgaz Çelik.
Telefon: 0312 3541176
Adres: Ostim OSB 31/A Sokak
Cevat Dündar ‹fl Merkezi No:25/151
n ECE ELEKTR‹K VE MAK‹NE
SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹.
Havaland›rma-Is›tma So¤utma Sistemleri,
‹fl Makineleri Yedek Parça Al›m-Sat›m›, ‹fl Makineleri, Klima Filtreleri.
Telefon: 0312 3548085
Web: www.ecegroup.biz
Adres: Ostim OSB Uzayça¤›
Cad. No:46
n MUSTAFA fiANAL ÇEVRE VE
KL‹MA S‹STEMLER‹
Yap› Ve ‹nflaat: Havaland›rma-Is›tma So¤utma Sistemleri. Ürünleri; Klima Santrali,
Kalorifer Kazan›, Havaland›rma, Bina ‹çi Kolorifer ve Taahhüt ‹fleri.
Telefon: 0312 3546024
Adres: Ostim OSB 100. Y›l Bulvar›
Özçelik ‹fl Merkezi No:4/10
n ES‹N MAK‹NA SAN. VE
T‹C. LTD.fiT‹.
Makine Ve Ekipmanlar›: Hava Bas›nçl› Sistemler / Kompresör, Elektrik-Elektronik:
Elektrik Makineleri-Motor-Jeneratör. Ürünleri; jeneratör, kompresör, klima sat›fl›.
Telefon: 0312 3548110 – 3843078
Adres: Ostim OSB 1. Sokak No:74
Web : www.esinmakina.com.tr
n BYS MAK‹NA
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
‹nflaat Makineleri ‹malat Ve Yedek Parça,
Havaland›rma-Is›tma So¤utma Sistemleri, Çelik Konstrüksiyon ‹malat-Montaj. Ürünler;
K›rma-Eleme-Y›kama, Toz-Talafl, Konteyner,
Klima Sitemleri, Proje ‹malat, Havaland›rma,
Komple Beton, Amerikan Tipi Çelik.
Telefon: 0312 3547679
Adres: Ostim OSB
31. Sokak No:61-63
Web: www.bysmakina.com
E-Posta: info@bysmakina.com
n KORAY YAPI MEKAN‹⁄‹ VE
‹ZOLASYON TAAH. T‹C.
Klima-›s›tma, dekorasyon taahhüt
Telefon: 0312 3852729
Adres: Ostim OSB Al›nteri Bulvar› Ostim ‹fl
Merkezleri - E Blok No:31/7
n OTO ÖZIfiIK
Oto Yedek Parça Ve Aksesuar - Oto Cam,
Oto Sat›fl Ve Servis Hizmetleri, Oto Tamir Bak›m, LPG, Oto Elektrik, Oto Alarm, Oto Klima
hizmetleri.
Telefon: 0312 3853745
Adres: Örnek San. Sit. 1. Cadde
358 Sokak No:46/A
n YILDIZ KL‹MA VE
SO⁄UTUCU SAN.
Oto Yedek Parça Ve Aksesuar - Oto Cam,
Oto Sat›fl Ve Servis Hizmetleri, Araç Üstü
Ekipman ‹malatç›lar› ‹malat›. Araç Klima Sistemleri Sat›fl Ve Montaj Hizmetleri.
Telefon: 0312 3854258
Web: www.yildizklima.net
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Bayrak Yüzey’de 16 farkl› kaplama
stim firmas› Bayrak Yüzey ‹fllemleri Limited fiirketi Genel Müdürü Ali Bayrak,Savunma Sanayi, Otomotiv, Medikal, Elektrik Elektronik sektörlerine yönelik çal›flt›klar›n›,
16 farkl› kaplama ve yüzey ifllem prosesi ile hizmet verdiklerini söyledi.
Bayrak, flirketin
2001 y›l›nda kuruldu¤unu, metal kaplama,
metal emprenye,
elektrostatik toz ve
yafl boyama ifllemlerinde tecrübeli kadrosuyla çal›flt›¤›n›, kurulufl döneminde kaplama ve yüzey ifllemlerinde k›s›tl› hizmet sa¤larken, 4 y›l gibi k›sa bir
sürede imkânlar›n› gelifltirerek 16 farkl› kaplama ve yüzey ifllem prosesiyle hizmet verme noktas›na ulaflt›¤›n› anlatt›.
Genel Müdür Bayrak, “fiirketimiz; vermekte
oldu¤u kaplama ve boya hizmeti ile sektörde
aran›lan bir firma olma yolunda standard›n›
yükselterek, kaliteden taviz vermeden ve her
fleyden önemlisi müflteri memnuniyetini en önde tutarak verimli bir hizmet verebilmeyi amaç
edinmifltir” diye konufltu.
Sektörde e¤itim seviyesinin düflük oldu¤unu,
yetiflmifl eleman bulmakta zorland›klar›n›, artan
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atölye say›s› ile birlikte kaliteden taviz verildi¤ini belirten Bayrak, kendilerinin kaliteden taviz
vermedi¤ini belirtti. Dolayl› olarak d›flar›ya da ifl
yapt›klar›n› vurgulayan Bayrak, “Direkt ihracat
yapm›yoruz ama ihracatç›larla çal›fl›yoruz. ISO
belgeliyiz. Ar-Ge çal›flmalar›m›z var” dedi.
Bayrak, KOB‹ desteklerine yönelik düflüncelerini de flöyle anlatt›:
“Küçük ölçekli firmalar›n birço¤unun
desteklerden yararlanabildi¤ini sanm›yorum. Biz birkaç kere
destek için baflvurduk ama bir sonuç alamad›k.
San›r›m destek alabilmek için daha büyük ölçekli olmak gerekiyor. Düzen bu flekilde yürüyor.
Bizim gibi yurtd›fl›na ifl yapan firmalara destek
verilmesi, sanayinin büyümesi aç›s›ndan olumlu
bir durum olacakt›r. Bu y›l firma olarak kurdu¤umuz laboratuar’a yaklafl›k 25.000 YTL, yeni
kaplama ve boya tesisine 120.000 YTL para harcad›k. Destek alamad›k. Küçük ölçekli firmalar›n destekçisi yine kendileridir.”
www.bayrakltd.com
bayrakyuzey@bayrakltd.com

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

Verimlili¤in nimetleri
a¤dafl dünyan›n her alanda yaflanan sorunlar›n› çözümleyecek anahtar kavramlar›ndan birisi de “verimlilik”tir. Gerçekten de verimlilik, günümüzde kalk›nman›n, kalk›nm›fl ülke ya da toplum olman›n en önemli
kriterlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Bugün rekabetçi olmak büyük ölçüde verimlilikten geçiyor. Verimlilik deyince ne anl›yoruz?
‹flimizi daha az maliyetle yapmak, iflimizi daha
h›zl› yapmak, iflimizi daha kolay yapmak, iflimizi daha iyi yönetmek, daha do¤ru kararlar
almak vb.
‹ster iflçi ya da iflveren olal›m, ister yönetici,
isterse çiftçi, serbest meslek sahibi olal›m, toplumdaki yerimiz ne olursa olsun, herkesin verimlilik ile ilgilenmesi gerekir. Neden? Niye bu
kadar önemlidir verimlilik? Neden herkesi ilgilendirir?
n ‹flçiler daha iyi çal›flma koflullar›nda, daha
k›sa çal›flma süresinde daha çok üretir ‹flveren,
yeni yat›r›m imkânlar› yara-tacak kaynak sa¤lar.
n Üretici, daha ucuz maliyetle daha yük-sek
kazanç elde eder. Tüketici, daha ucuz ve bol
mal bulma imkan›na kavuflur.
n Ülke, sa¤l›kl› bir ekonomik büyüme ile
h›zla kalk›n›r ve sonunda toplum daha yüksek
refah düzeyine ulafl›r.
Böylece verimlilik art›fllar› ile elde edilen kazançtan herkes yararlanm›fl olur.Artan verimlilik, ak›lc› ve ça¤dafl bir yönetim alt›nda kalk›nmay› h›zland›rmakta, gittikçe daha ileri boyutlara ulaflt›rmaktad›r. Yüksek verimlilik, geçici
güçlüklerle sars›lmayan üretme gücü olarak da
ifade edilebilir.
Verimlili¤in artmas›, insano¤luna, çal›flma
yaflam›nda kontrolü elinde tutma ve bu kontrolü günden güne geniflletme gücü vermektedir.
Üretimde kullan›lan girdilerin en önemlisi
olan insan gücünün kalitesi de verimlili¤i do¤rudan etkileyen bir faktördür. ‹yi e¤itilmifl, ye-

Ç

terli beslenen, yetki ve sorumluluk yüklenen,
çeflitli sorunlar›n› çözebilme f›rsat› verilen iflgücü, yüksek verimlili¤in ve dolay›s›yla da ard›ndan getireceklerinin en flaflmaz güvencesidir.
Çiçekle Suyun Hikâyesi…
Günün birinde bir çiçekle su karfl›lafl›r ve arkadafl olurlar. ‹lk önceleri güzel bir arkadafll›k
olarak devam eder birliktelikleri, tabii zaman
laz›md›r birbirlerini tan›mak için. Gel zaman,
git zaman çiçek o kadar mutlu olur ki, mutluluktan içi içine s›¤maz art›k ve anlar ki, su’ya
âfl›k olmufltur.
‹lk kez afl›k olan çiçek, etrafa kokular saçar,
“s›rf senin hat›r›n için ey su” diye… Öyle zaman gelir ki, art›k su da içinde çiçe¤e karfl› bir
fleyler hissetmeye bafllam›flt›r. Günler ve aylar
birbirini kovalar ve çiçek acaba “su beni seviyor mu? diye düflünmeye bafllar. Çünkü su,
pek ilgilenmez çiçekle. Halbuki çiçek al›flk›nd›r
ilgiye ve sevgiye.
Çiçek, suya “seni seviyorum” der. Su, “ben
de seni seviyorum” der. Aradan zaman geçer
ve çiçek yine “seni seviyorum” der. Su, yine
“ben de” der. Çiçek sab›rl›d›r; bekler, bekler,
bekler…
Art›k öyle bir duruma gelir ki, çiçek koku
saçamaz olmufltur. Hastalanm›flt›r, rengi solmufl, çehresi sararm›flt›r çiçe¤in. Yataktad›r çiçek, su da bafl›nda bekler çiçe¤in, yard›mc› olmak için sevdi¤ine, fakat art›k çok gel kal›nm›flt›r…
Su merak eder, çiçe¤in ölümüne sebep
olan hastal›k nedir diye ve sorar doktora. Doktor, flöyle bir bakar suya ve der ki: “çiçe¤in bir
hastal›¤› yok dostum. Bu çiçek sadece susuz
kalm›fl, ölümü onun için” der. Ve anlam›flt›r ki
su; çiçe¤e sadece “seni seviyorum” demek yetmemektedir…
Hikayenin ana fikri; becerileriniz, yetenekleriniz, özellikleriniz ve tecrübeleriniz ancak gerekli flartlar yerine getirilirse verimlilik ile sonuçlan›r.
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Atila ÇINAR
Makina Mühendisi Etik Tasar›m
Dan›flmanl›k E itim Ltd. fiti.
acinar@etik.com.tr

‹novasyon
öyküleri-II
aflar›l› inovasyonlar gerçeklefltiren kiflilerin temel
baz› özelliklerinin oldu¤u aç›kt›r. Bu insanlar›n temel karakteristiklerinden biri de dalgan›n içindeki
f›rsatlar› görebilme yeteneklerinin üst düzeyde olmas›d›r. Kalabal›klar üzerlerine gelmekte olan bir dalgay›
gördüklerinde ço¤u kez o dalgadan bir an önce kaç›nman›n ve emniyetli bir alana ulaflman›n yolunu ararlar.
‹nsanlar›n pek ço¤u bunu yaparken, çok az› da bir meydan okuma havas›nda dalgan›n içinde f›rsat ararlar. Pek
çok kifli dalgadan kaçmaya çal›fl›rken, birkaç kifli o dalgalar›n üzerine binerek sörf yapman›n keyfini ç›kar›r.
Arada bo¤ulan olmaz m›, mutlaka olur ve sürekli de oluyor. Ama yine de her zaman hayatta kalanlar var ve
bunlar da ‘inovasyonlar› yapanlar’ olarak an›l›yorlar.
‘Krizden f›rsat yaratmak’ deyimi özellikle son y›llarda
s›kça duydu¤umuz sözlerden. ‹novasyon yapanlar bunu
en iyi bilenler olduklar› için özellikle baflkalar›n›n kriz
olarak gördü¤ü durumlarla ilgileniyorlar. Olumsuz gidiflleri belirleyip ‘böyle devam ederse ne olacak?’ sorusunu
soruyor, olumsuz gidiflten etkilenecek olanlara alternatif
çözümler getiriyorlar.
Bu türden davran›fllar›n sonunda gelen baflar›n›n en
önemli örneklerinden biri de ‘Karl Home Video – Karl
Ev Videosu’ flirketinin kurucusu Stuart Karl!
Stuart Karl 1970’li y›llar›n sonunda bir gerçe¤in fark›na vard›: Her köfle bafl›nda bulunan ‘video kaset kiralama’ dükkanlar› krize girmek üzere idi!
Bu dükkanlarda genellikle e¤lence amaçl› ya da yetiflkinler için video kasetler kiralanmakta idi. Ancak
1970’li y›llar›n sonlar›na yaklafl›ld›¤›nda evlerdeki renkli
televizyon say›s› artm›fl, her türden izleyicinin be¤enisine hitabeden çok say›da televizyon kanal› ortaya ç›km›flt›. Bu de¤iflim video kaset kiralama ifli yapanlar için aç›k
bir tehdit oluflturmaya bafllam›flt›. Çünkü çok say›da
renkli televizyon kanal› insanlar›n video kasetlere olan
ihtiyac›n› ortadan kald›rmak üzere idi (ayn› dalgan›n
1980’li y›llar›n sonunda Türkiye’yi ayn› biçimde etkiledi¤i hat›rlanmal›…).
Kendisi de kaset kiralama iflinde olan Stuart Karl da
herkes gibi bunu gördü. Kaset kiralama dükkanlar› birer
birer kapan›p, bu dükkanlar›n sahipleri baflka alanlarda
ifl ararken Stuart Karl baflka bir fley gördü: ‹nsanlar›n bir
ço¤unda video cihaz› vard› ve do¤al olarak bu cihaz›n
bir ifle yaramas›n› isterlerdi. Bu gerçe¤i gören Karl, insanlar›n yemek piflirmeden, topluluk önünde konuflmaya, vücut idman› tekniklerinden evde yap›lacak tamiratlara kadar varan konularda e¤itim hizmeti sunacak kasetlere ilgi duyaca¤›n› hissetti. ‹yice karmafl›klaflan bir
toplumda, insanlar›n neyi nas›l yapacaklar›n› bilme gereksinimleri art›yordu. E¤itici video kasetler, müflteriler
için bilgiye ulaflmada farkl› bir seçenek olabilirdi.
Sonuç olarak Karl, California, Newport Beach'de
‘Karl Home Video'yu (daha sonra Karl Home Video) iflletmeye açarak e¤itici kasetler satmaya bafllad›.
As›l at›l›mc› düflüncesini ise 1981'de yakalad›. Bir
gün bir kitapç› vitrininde Jane Fonda'n›n büyük bir posterini gördü. Fonda’n›n yazm›fl oldu¤u idman kitab› o
günlerde en çok satan kitaplar aras›nda idi. Birden bu
idman kitab›n› video kasete kaydetme fikri olufltu. Karl
y›lmadan u¤raflarak, neredeyse kap›s›n› afl›nd›rarak kendisini hiç tan›mayan Fonda'y› bu konuda ikna etti.
50.000 Dolar bütçe ile haz›rlanan video kaset tüm
zamanlar›n en çok satan e¤itici video kaseti olmakla kalmad›, ayn› zamanda e¤itici kasetler pazar›n›n da oluflmas›n› sa¤lad›. fiu anda bu pazar bir çok yay›nc›n›n ilgi
odaklar›ndand›r.
Stuart Karl'›n öyküsü problemlerin inovasyon yapanlar taraf›ndan nas›l f›rsata dönüfltürüldü¤ünü göstermesi
bak›m›ndan örnek al›nacak bir öyküdür.

B

Yapt›¤›ma ‘tekerlek’ ad›n› verdim ama hiç kimse destek ç›kmad›.

Türk-Alman Kongresi
OST‹M'de meyve verdi
lmanya’n›n Mönchengladbach Ekonomi ve Teflvik Kuruluflu (WFMG) ile Ortado¤u Sanayi ve Ticaret Merkezi
(OST‹M) aras›nda karfl›l›kl› yat›r›mlar› teflvik etmek amac›yla bir

A

söyledi. Anlaflma sonras›nda ilk
yat›r›mlar›n sinyalleri de gelmeye bafllad›. Henüz kesin karar verilmedi¤i için firma isimleri gizli
tutulurken, OST‹M d›fl›nda faaliyet gösteren büyük bir mobilya

iflbirli¤i anlaflmas› imzaland›. Anlaflma kapsam›nda her iki ülkede
yat›r›mc›lar›n önü aç›k olacak.
Bu y›l üçüncüsü düzenlenen
Türk-Alman ekonomi kongresi
Ortado¤u Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde (OST‹M) meyvesini verdi. TD-‹HK Baflkan› Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting,
kongre kapsam›nda yeni iflbirlikleri için önemli ad›mlar at›ld›¤›n›
belirterek, Almanya’n›n Mönchengladbach Ekonomi ve Teflvik
Kuruluflu (WFMG) ile Ortado¤u
Sanayi ve Ticaret Merkezi (OST‹M) aras›nda karfl›l›kl› yat›r›mlar› teflvik etmek amac›yla bir iflbirli¤i anlaflmas› imzaland›¤›n›

firmas› Mönchengladbach’ta, Almanya’dan bir metal firmas› ise
OST‹M’de yat›r›m yapaca¤› aç›kland›.
Referans'a aç›klamalarda bulunan Mönchengladbach Ekonomi ve Teflvik Kuruluflu Genel Müdürü Dr. Ulrich Schückhaus imzalanan anlaflma ile yurtd›fl›na
aç›lmak isteyen Türk ve Alman
yat›r›mc›lara her türlü deste¤i
karfl›l›ks›z vereceklerini söyledi.
Kurulufllar›n›n belediye taraf›ndan desteklendi¤i için bölgelerinde yat›r›m yapmak isteyen
Türklere her türlü kolayl›¤›n sa¤lanaca¤›n› kaydeden Schückhaus, “Biz bölgemizdeki flirketlerin

daha büyümesi ve geliflmesi için
onlar› destekliyoruz. Onlarla birlikte fuarlara kat›l›yoruz. Ayn› flekilde bizim bölgemize gelmek isteyen Türk flirketlerini de destekliyoruz. Onlara oturma, çal›flma
izni, vize gibi konularda destek
veriyoruz. Biz flehrimizin sanayisi için çal›fl›yoruz ve bu karfl›l›ks›z yap›lan bir hizmet” diye konufltu.
OST‹M’i önceden beri takip ettiklerini belirten Schückhaus,
OST‹M’in Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinden biri oldu¤unu
ve Almanya’n›n küçük flehri
Mönchengladbach için de bundan sonra önemli olaca¤›n› ifade
etti. Schückhaus, flunlar› söyledi:
“OST‹M’deki makine flirketleri bizim için çok önemli. Çünkü flehrimiz çok küçük bir sanayiye sahip. O yüzden iki bölgenin sanayicileri bir arada çal›flabilir diye
düflündük. fiubat ve nisan aylar›nda Almanya’da düzenlenen fuarlarda görüfltük ve anlaflmay› nihayet sonuçland›rd›k.”
Schückhaus flunlar› söyledi:
Bu anlaflmay› önemli k›lan bir
çok özellik var. Her iki bölgedeki
flirketleri yat›r›m için teflvik edece¤iz. Alman flirketlerin Türkiye’de, Türk flirketlerin Almanya’da yat›r›m yapmas›n› sa¤layaca¤›z. Örne¤in Almanya’ya gelmek isteyen Türk firmalar›n› önceden müflterilerle buluflturaca¤›z. Dolay›s›yla daha gelmeden
potansiyeli de görmüfl olacaklar.
Böylece yabanc› ülkelere aç›lman›n ilk ad›m›n› atm›fl olacaklar.”

Parmak izi ile açma, anahtar›
unutma sorunu ortadan kalk›yor!
“B
u kap›lar anahtar› ço¤altma ve unutma sorununu
ortadan kald›r›yor. Bin
800 kifliye kadar kay›t yap›l›yor.
Kap›lar›n içinde alarm sistemi de
var. Bu alarm sisteminin kablolar›
di¤erleri gibi d›flar›da de¤il kap›n›n
içinde. Dolay›s›yla kablolar›n kesilmesi mümkün
de¤il. Kap› e¤er
levye ya da kopya
anahtarla aç›lmaya çal›fl›l›rsa
alarm devreye giriyor. ‹flyerlerine
de uyguluyoruz.
‹stenirse bilgisayar sistemi ba¤lay›p kimin saat
kaçta girip ç›kt›¤›
kontrol edilebilir.
Kap›lar› içine
LCD ekranlar da
yerlefltirebiliyoruz. Evde yokken
foto¤raf modu
devreye giriyor
ve eve kim geldiyse foto¤raf› çekiliyor.
Türkiye'nin ilk göz retinas›yla,

girilebilen çelik kap›lar› yap›ld›.
Parmak izinin aksine kopyas› yap›lamayan göz irisi taramal› kap› açma sistemi 50 kifliye kadar tarama
imkân› sa¤l›yor.
Ostim’de kurulu olan Emek Çelik Kap› taraf›ndan üretilen sistem
ankastre olarak kap›n›n içine uygulan›yor. Alt›
ayd›r bu sistem
üzerine çal›flt›klar›n› söyleyen
Emek Çelik Kap›
yönetim kurulu
üyesi Hakan
Emektar, "Arflivler, kurumsal ifl
yerlerinin giriflleri için bu sistem çok uygun.
Göz retinas›n›n
taklidi imkans›z. Çelik kap›
üzerine uygulamas› ilk kez yap›ld›. ‹lk kurflun
geçirmez, parmak iziyle girilebilen
kap›lar› da ilk biz yapm›flt›k. ‹ki y›ld›r Ankaral›lar›n hizmetindeyiz"
dedi.

‹STE⁄E GÖRE D‹ZAYN
Müflteri portföylerinin çok genifl
oldu¤unu söyleyen Emektar flöyle
konufltu: "‹stenilen model ve özellikler verildi¤inde her türlü iste¤e
göre Ar-Ge ekibimiz ve güzel sanatlar mezunu ekibimiz kap›y› tasarl›yor. Kap› konusunda iddial›y›z. Hiçbir flekilde aç›lamayacak
kap› yapar›z. Yaklafl›k 10 ülkeye
iharacat yap›yoruz. Dört tane
Showroom 100’ün üzerinde de bayiliklerimiz var. ‹nternet üzerinden
siparifl etti¤iniz kap›n›z›n direk
imalat›n› görebiliyorsunuz. 24 saat
servis ekibimiz var. Kap›yla ilgili
her türlü aksakl›¤›n hizmetini
veriyoruz."
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EMO HANNOVER’e
yolculuk var
lmanya’n›n Hannover kentinde 2
senede bir yap›lan Emo 2007 Fuar›
bu sene de 271.400 metrekarelik
alan üzerine kurulacakt›r. Fuar’›n Kapsad›¤› sektörler; Endüstriyel Makineler,
Demir - Çelik, Metal ‹flleme, Makine
Aletleri, Metal ‹flleme, Kaynak, El Aletleri olarak s›ralanabilir.
Ostim
Organize
Sanayi Bölge Müdürlü¤ü 17–22 Eylül tarihlerinde EMO Hannover 2007 fuar›na ifl gezisi planlad›. Organizasyon yetkilileri global anlamda
sektörün yönünü takip etmek, yeni firmalar›, yeni ürünleri tan›mak ve karfl›laflt›rma imkan› yaratacak bu fuar gezisine; geliflmeyi, büyümeyi kendine hedef belirleyen firmalar›n kat›lmas›n›
bekliyor.
n Organizasyon: 17 Eylül Pazartesi
günü Hannover’de olacak flekilde bafllayacak 22 Eylül Cumartesi gecesi Ankara’da sonlanacakt›r. ‹fl gezisi program›n›n içinde flehir turu ve ekstra Hamburg
gezisi düzenlenecektir.
n Fiyat: Organizasyon bedeli çift kiflilik odalarda kifli bafl› 1.300 Euro, tek
kiflilik odalarda ise 1.645 Euro’dur.
n Son Baflvuru Tarihi: 11 A¤ustos
Cumartesi Saat: 13.00
Bilgi ve Rezervasyon için bize
ulafl›n…
n Emre Kara: Fuar ve Organizasyon
Tel: (312) 385 5090 Dhl: 1315
emre@ostim.com.tr
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FORT‹S, Kobi’ler için KGF ile protokol imzalad›
ortis’in KOB‹ Bankac›l›¤›na özel bir önem verdi¤ini ifade eden Fortis
Genel Müdür Yard›mc›s›
Metin Karabiber, 2006 y›l›n›
müflteri portföylerinde toplam 182 bin KOB‹ ile kapatt›klar›n› söyledi. Metin Karabiber, flu de¤erlendirmede
bulundu:
“KOB‹’leri desteklemek
Türkiye’de ekonomik büyümeye ve istihdama destek
vermek demektir. Fortis de
bu inançla y›llard›r giriflimcinin ihtiyaç duydu¤u finansman›, dan›flmanl›¤› ve
teknik deste¤i sa¤l›yor. Kre-

F

FORT‹S ile Kredi Garanti Fonu (KGF) aras›nda protokol imzaland›. Protokol sayesinde, yeterli teminat› sa¤layamayan
KOB‹’ler, KGF’nin kefaleti ile Fortis’ten
kredi kullanabilecek.
di Garanti Fonu ile imzalad›¤›m›z bu protokol bize yeni aç›l›mlar yaratma ve giriflimcilerimize verdi¤imiz
deste¤i güçlendirerek sürdürme imkân›n› sa¤layacak.”
Küçük iflletmelere
kredi mekanizmas›
1991 y›l›nda kurulan Kredi Garanti Fonu KOB‹’lere

verdi¤i kefalet ve üstlendi¤i risk ile bu iflletmelerin daha çok
banka kredisi kullanabilmesini sa¤lamay›, uzun vadeli
ve uygun maliyetli
kredilerden küçük
iflletmelerin de yararlanmas›n› mümkün hale getirmeyi amaçl›yor. Kurulu-

flun ortaklar› aras›nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (yüzde 50.04), Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi
Baflkanl›¤› (yüzde 48.54) ve
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun
(yüzde 1.29) yan› s›ra
Mesleki E¤itim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakf›, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler Vakf› ile Türkiye Halk Bankas› A.fi.
de bulunuyor.

Genç giriflimcilere mikro kredi

Ekonomide sivil denetim

EB-GY‹AD ve Kemal Dervifl’in Baflkan› oldu¤u UNDP’nin iflbirli¤inde genç giriflimci ve yat›r›mc› adaylar›na mikro kredi uygulamas› bafllat›ld›. Kredilendirmesi TEB taraf›ndan yap›lacak
genç giriflimci mikro proje uygulamas›na meslek lisesi veya meslek
yüksek okulu mezunu olan ve kendi iflini kurmay› hedefleyen adaylar kat›labilecek. Projesi, ilgili komitelerce onaylanan 18–35 yafl
aras›ndaki giriflimci adaylar›na TEB taraf›ndan 3–10 bin YTL aras›nda kredi verilecek. TEB Kas›m ay›nda bafllat›lacak uygulama ile
her y›l 500 civar›nda genç giriflimciyi kredilendirmeyi planl›yor. Üç
y›l içinde toplam 1500 giriflimciye yaklafl›k 10 milyon dolar düzeyinde bir kredi kulland›r›lmas› öngörülüyor. UNDP Baflkan› Kemal
Dervifl, “Büyüme her yerde, ancak istihdam yaratam›yor. Mikro
kredi uygulamas› büyümenin herkese yay›lmas› ve gençlere istihdam yaratmas› aç›s›ndan önemli bir ad›m olacak” dedi.

erkez Bankas› ve TÜ‹K’ ten sonra ‹SMMMO da, "güven ve beklenti anketi" ile kamouyonun ekonomiye iliflkin beklentilerini saptayacak.
Makro geliflmeler, kamu maliyesi göstergeleri
ve seçim sonras› ekonomiye iliflkin öngörüleri
kapsayan "Mali ‹zleme Raporu" ile ekonomi yak›n takibe al›nacak.
‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas›(‹SMMMO), “Türkiye Ekonomisine
Bak›fl ve Beklentiler” projesi kapsam›nda yay›nlanacak raporlarla ekonominin nabz›n› tutacak.
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OST‹M’liler TIME 2007
Fuar›’nda bulufluyor
T
IME 4. Uluslararas› Üretim
Teknolojileri Fuar› 18 – 21
Ekim 2007 tarihleri aras›nda
‹stanbul’da düzenlenecek. Ostim
OSB Time 2007 Fuar›’na, 500 metrekarelik bir alanda bölge firmalar›
ile birlikte kat›lacak.
OSB’nin özel stantla kat›laca¤› bu
fuarda Ostimli firmalar için bofl
alanlar bulundu¤u, kat›lmak isteyen
firmalar›n uygun fiyatlarla kiralanabilece¤i belirtildi.
Fuara iliflkin bilgiler:
Uluslararas› Üretim Teknolojileri
Fuar›, ‹STANBUL TIME 2007, sektörün Türk ve yabanc› üreticilerini
tekrar bir araya getiriyor. ITF’in hedefi üretim sektörüne geliflme sa¤layacak flekilde ‹STANBUL TIME
2007’de kat›l›m› artt›rmakt›r.
Fuar, makina üreticilerine ürünlerinin özelliklerini gösterme, ziyaretçilere ise üretim sektöründeki
son bulufl ve geliflmeleri inceleyip
k›yaslama imkân› sunacak. Böylelikle, ‹STANBUL TIME 2007 fuar› ifl
yapmak için ideal bir platform oluflturacak.
70 de¤iflik ülkeden gelen binlerce
sat›nalma yetkilisi, Türk flirketlerinin sat›fl potansiyeli ve servislerini
inceleme imkan› bulup, 4 gün süresince maksimum say›da görüflme
yapacak ve yeni da¤›t›m kanallar›
oluflturacak.
300’ü aflk›n firmadan ileri
teknoloji ürünleri
Türkiye ve komflu ülkelerdeki bir-

çok üretici, üretim maliyetlerini düflürdü¤ü ve üretim kalitesini artt›rd›¤› için ileri teknoloji ürünü makinalar› çok önem vermekte ve bu sayede yerli ve yabanc› pazarlarda rekabet gücünü artt›rmaktad›r.
Türkiye’de iflgücü ve mühendislik
maliyetlerinin di¤er bat› ülkelerine
göre daha ucuz oluflu, yerel makina
üreticileri aras›nda rekabet oluflturmaktad›r. Buna ek olarak, Türk firmalar›n›n yak›n gelecekteki rekabet
problemlerinin üstesinden gelecek
yeterli teknolojik bilgi ve tecrübeye
sahip olmalar› Türk makina ihracat›na gözle görülür bir art›fl kazand›r›yor.
Ziyaretçi profili
‹malat, Makine, Otomotiv, Beyaz
Eflya, Elektronik, Elektrik, Enerji,
Madencilik, Gemi ‹nfla, Savunma,
Orman Ürünleri, Deri, Tekstil, Matbaac›l›k, Metalurji, Plastik, Ambalaj
Sanayiinden; Sanayiciler, Yöneticiler, Teknik Profesyoneller,
Proje Firmalar›ndan Mühendis ve
Teknikerler, Yurtd›fl›ndan Yat›r›mc›lar, Al›m Heyetleri ve Profesyoneller, Akademisyenler, Teknik Üniversite Ö¤rencileri, Sektörel ve Ulusal
Bas›n.
Stand ay›rtmak ve/veya ek bilgi
almak için:
Emre KARA; Ostim OSB, Fuar ve
Organizasyon;
Tel:312 385 50 90 Dâhili: 1315
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Ostim Gayrimenkul ve kuflbak›fl› iflyerleri
Ankara s›cakl›k konusunda kendini
aflt›. Günlük ›s› ortalamas› 40 dereceleri zorluyor son iki haftad›r. Biz, ofis
ortam›nda çal›flanlar
klima maskeli küresel ›s›t›c›ya “üzgünüm, duyars›zl›¤›m›zdan de¤il, nefessiz kald›¤›m›zdan
çal›flt›r›yoruz seni”
deyip dü¤mesine bas›yoruz.
Peki ya üretimin tam ortas›nda
olanlar?
Üretim yap›lan ortamlara hava s›cakl›¤›n›n 5 derece fazlas›n› ekleyebiliriz, çal›flan makineleri ve havaland›rma problemlerini düflünürsek…
Hepimizin bildi¤i gibi, AB üyesi ülkelerin sanayi bölgelerinde baz› standartlar söz konusudur. ‹flimiz gere¤i
baz› bilinçli müflterilerimiz aray›fllar›n› bu yönde tutuyor. Örne¤in kiral›k
veya sat›l›k imalathane ararken yemekhanesi, dufl bölümü olanlar tercih
ediliyor. Uzun vadede soyunma odas›,
yemekhanesi, duflu olmayan imalâthanelerin tamam›n›n revize edilmesi
gerekiyor. Aksi takdirde üretim ruhsat› alamayan iflletmeler olacak.
Ostim Endüstriyel Yat›r›mlar
A.fi.’nin MEGACENTER projesi bu

ba¤lamda standard› yüksek bir çal›flmad›r. MEGACENTER, yaz›m›zda de¤indi¤imiz AB standartlar›na uygun,
çal›flanlar›n daha
temiz, ferah bir ortamda üretim yapmalar›na zemin haz›rlayan yap›dad›r.
Bu genifl çal›flma ve
üretim mekânlar›na
sahip ifl merkezimizin özelliklerine özetle bir göz atal›m;
l Yüksekli¤i 5,5 metre olan 850
m2 alana sahip zemin katlar›,
l Yüksekli¤i 4,5 m2 olan 800 m2
alana sahip ikinci katlar›,
l 250 m2 ofis katlar›,
l 250 m2 sosyal alandan oluflan
her biri 2150 m2’lik ba¤›ms›z 12 adet
bölüm bulunmaktad›r,
l Bu bölümlerin d›fl›nda binan›n
genelinin kullan›m›na aç›k toplant›
salonu ve mescit vard›r.
Örnek ve teflvik amac›yla infla edilen, 2007 y›l›nda kiralama ve sat›fl›na
bafllanan bu imalathanelerin geçici
olarak m2 sat›fl fiyat› 1500 ABD dolar›, kiralama de¤eri ise 7000 ABD dolar›. Ostim Gayrimenkul A.fi. olarak,
tüm Ostimlilere ve KOB‹’lerimize beyin ve kol güçlerini do¤ru de¤erlendirebilecekleri ferah ortamlar diliyoruz.

Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim
Vakf› genel kurul yapt›
›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf› 10.
Ola¤an Genel Kurul toplant›s› 16
Haziran 2007 tarihinde gerçeklefltirildi. Vak›f Baflkan› ‹brahim Karakoç;
1987 y›l›nda kurulan Ç›rak E¤itim ve
Ö¤retim Vakf› taraf›ndan okuma imkân›
bulamayan gençlerimize her türlü yard›m› yaparak bu gençlerin iyi birer sanatkâr olarak yetifltirilmesine katk›s›n›
anlatt›.
Sanayi bölgelerindeki iflyerlerinde
kalifiye eleman yetersizli¤i oldu¤unu
söyleyen Karakoç, Meslek Liselerinden
mezun olan ö¤rencilerin sanayi sitelerine yönlendirilmesini istedi.
Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf› taraf›ndan Leonardo da Vinci Mesleki E¤itim Projesi kapsam›nda 6 meslek dal›nda 50 sanayi çal›flan›n›n 13 haftal›¤›na
Almanya’ya gönderildi¤ini ve buna benzer e¤itim projeleri üzerinde çal›fl›ld›¤›n› bildiren Karakoç, vakf›n di¤er çal›flmalar› hakk›nda da bilgiler vererek katk› verenlere teflekkür etti. Bu arada, Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf›’n›n kuruluflunun 20. y›l an›s›na tüm üyelere plâket
verildi.
Vakf›n yönetimi flöyle olufltu:
‹brahim Karakoç (Baflkan), N.Servet
Özdemir (Baflkan Yard›mc›s›), Alaettin

Ç

Canbolat (Mütevelli Heyeti Üyesi),
Muhsin Güler (Mütevelli Heyeti Üyesi),
‹smail Demirci (Mütevelli Heyeti Üyesi), Osman Ayd›n (Mütevelli Heyeti
Üyesi), Mehmet Delikeflo¤lu (Mütevelli
Heyeti Üyesi), Özcan Ülgener (Mütevelli Heyeti Üyesi), T.Y›lmaz Görpelio¤lu
(Mütevelli Heyeti Üyesi), Y›lmaz Ergelen (Denetleme Kurulu Üyesi), Bülent
Kozano¤lu (Denetleme Kurulu Üyesi),
Mehmet Cevhero¤lu (Denetleme
Kurulu Üyesi.)

‹brahim Karakoç

Akbank’tan “Kral KOB‹ Kredisi”
kbank fiirket Bankac›l›¤›, KOB‹’lerin finansman›na yönelik yeni bir KOB‹ kredisi sunuyor. ‹flletmelere sundu¤u özel
hizmet ve çözümler ile reel sektöre verdi¤i
deste¤i sürdüren Akbank, müflteri odakl› çal›flmalar›n› daha etkin k›labilmek için gelifltirdi¤i ürün ve hizmetlerine bir yenisini daha
ekledi.
“Sizin Baflar›n›z Bizim de Baflar›m›z” slo-
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gan› ve müflteri odakl› yaklafl›m›yla, iflletmelerin ihtiyaçlar›na özel yenilikçi çözümler
üreten Akbank fiirket Bankac›l›¤›, KOB‹’lerin
ödeme planlar›n› nakit ak›fllar›na uygun olarak belirleyebilecekleri “Kral KOB‹ Kredisi”ni
gelifltirdi. “Kral KOB‹ Kredisi” sayesinde KOB‹’ler vadeleri, geri ödeme yapacaklar› aylar›
ve taksit tutarlar›n› belirleyerek ödeme planlar›n› istedikleri gibi oluflturabilecek.
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