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Başkan Kadir Topbaş, Gezi Parkı 
olaylarında zarar gören esnafla Haliç 
Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. 
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yıl-
maz ve 140 civarında oda temsilcisi 
ve esnafla bir araya gelen Topbaş, to-
plantı sonrası gazetecilere.....bulundu.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Türkiye’nin 2001 yılında vatandaştan 
topladığı 100 liranın 86’sını faize 
ödediğini, ancak günümüzde bu 
rakamın vatandaşa hizmete gittiğini 
belirterek, “Faiz lobisi bundan çok 
rahatsız. Faiz lobisini sonuna kadar 
rahatsız edeceğiz .

Büyümek için İşbirliği 
şart..

KOSGEB’in destek prog-

ramlarından biri olan 
İşbirliği - Güçbirliği des-
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REKLAM
Alanı

Editör

Değerli Okuyucularımız,
Büyük bir sevinç ve heyecanla der-
gimizin altıncı sayısını sunuyoruz.
Kısaca GEZİ

Bu ay Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
çok önemli bir karar aldı. Bankaların Kredili 
Mevduat Hesapları faizine ciddi bir sınırlama 
getirdi. Burada haksız ve fahiş faiz oranı tava-
nını yüzde 2,2 olarak belirledi. Bankalar, bu 
hesaplara aylık yüzde 5’e kadar çıkan faizler 
uyguluyordu.
Cumhuriyet tarihinde finans oligarşisine vu-
rulmuş en büyük darbelerden birisidir.
Kredili Mevduat Hesapları liderliğini bir 
kamu bankasını dışarıda tutarsak İş Bankası 
yüzde 20 ile elinde bulunduruyordu.

(Sanatçı Mehmet Ali Alabora’nın neden me-
sele başka dediğini anlamışsınızdır. Ve dikkat 
edin milletin kanını emen bankaların reklam 
filmlerinde oynayan kişilerin tepkilerine bak-
tığımızda neden hemen anlaşılıyor. Çünkü sa-
dece Mehmet Ali Alabora’nın iş bankası ile 2,5 
trilyonluk reklam anlaşması var.)
Alıntı (Dünya Gerçekleri)
Elinizdeki altıncı sayıda yer alan yazılar; ko-
nunun ehli olan kişiler tarafından kaleme 
alınmış,  zevkle okuyacağınızı umduğumuz 
yazılardır. Bu sayıda dikkat çekici hususlar 
var. Markalaşma, Kalite yönetimi,  Proje kül-
türü konularında güzel yazılarımız olacak.

İş kılavuzu dergimiz işletmelere kılavuz olma 
yolunda ilerliyor. Bu sayımızda devlet destek-
leri hakkında hangi kurum kuruluş ne kadar 
ve ne şekilde destek veriyor açıklayacağız. 
Dergimiz sayesinde duyduğumuz heyecan; 
başarma iradesi bizim için önemli bir sinerji 
oluşturmaktadır. Aramıza yeni katılan arka-
daşlarımız ile bölgede ve ilerleyen zamanlarda 
inşallah ulusal anlamda önemli bir yere gele-
ceğimizi ümit ediyorum.
Bu sayımızda ayrıca 6331 sayılı İş sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile 
bütün işyerlerinde risk değerlendirmesi yapıl-
ması gerekiyor. Örneğin bir kapıcı çalıştıran 
apartmanda, 1000 işçi çalıştıran işyeri de risk 
değerlendirmesi yapmak zorunda. İşyerinde 
bir çırak çalıştıran berberin bile risk değerlen-
dirmesi yapması gerekiyor. İşyerinin tehlike 
sınıfı ne olursa olsun bir çalışanın olması risk 
değerlendirmesi yapılması için yeterli oluyor.
Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle sağlıcakla 
kalın…

MEHMET AKGÜN
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‘Rüya’ gerçek oluyor!

TEMELİ 2008 yılında Tür-
kiye, Azerbaycan ve Gür-
cistan Cumhurbaşkanla-

rının katılımı ile Kars’ta atılan 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir-
yolunun tamamlanması ardın-
dan bölgede göçün önlenmesi 
hedeflendi.

Türkiye’yi Kafkaslar’a oradan da 
Asya’ya bağlayacak proje kapsa-
mında 105 kilometre yeni demir-
yolu yapılıyor. Çift hat üzerinde 
inşa edilen demiryolunun 73 ki-
lometresi Türkiye’de bulunuyor.

2014 yılında faaliyete başlaması 
planlanan ‘Demir İpek Yolu’ ile 
yılda 6.5 milyon ton yük ve 1 mil-

yon yolcu taşınması bekleniyor. 
Avrupa’dan Çin’e demiryolu ağı 
ile kesintisiz ulaşımın hedeflendi-
ği BTK’nın Kars’taki göçü de ön-
leyeceği ileri sürüldü.

Kars Ticaret Borsası (KTB) Baş-
kanı İsmet Çelik, göç veren 
Kars’ın göç alan bir şehir olması-
nı umut ettiklerini söyledi. Çelik, 
şöyle dedi: “Unutulmuş İpek Yo-
lu’nu rüyalarda görüyorduk. ‘İpek 
yolu nereden geçiyor, nereye geli-
yor, önemi nedir?’ diyorduk. İpek 
yolu 6 bin 500 kilometre Çin’den 
Kars’a kadar olan, Kars’a giriş yo-
ludur. Çin, Azerbaycan, Gürcis-
tan, Kazakistan ve Türkmenistan 
bu İpek Yolu’ndan Türkiye’ye gi-

rer. Bu yolun önemi çok büyük. 
Çin, karayolu olarak ne kadar sa-
ğa-sola vurduysa bir çıkış noktası 
bulamadı. Ama bu yol Çin için, 
ithalatı, ihracatı için ve ona bağlı 
yolda olan devletler için bulun-
maz bir imkan, görülmemiş bir 
yoldur.”

Türkiye’nin her yerde şanlı, uğur-
lu, birlik ve beraberlik içinde şah-
lanacağını belirten KTB Başkanı 
İsmet Çelik, işadamlarına yatı-
rım çağrısında bulunarak şunla-
rı söyledi: “İpek Yolu’ 6 bin 500 
kilometre. Çin’den Kars’a, Azer-
baycan, Gürcistan, Kafkaslar ve 
Asya’yı Türkiye’ye bağlayan dev-
let demir yolları Kars’a giriş nok-

tasındayız. Burası Kars’ın varlığını, 
Kars’ın önemini Kars’ın Türkiye’nin 
bittiği yer değil de başladığı yer ve 
giriş kapısı olduğunun bir işaretidir. 
Bunun için tüm Karslılar el ele gö-
nül birliği ile özveri ile kardeşçe bu-
günün burada oluşu tüm Karslılar’a, 
tüm hemşerilerimize birlik, bera-
berlik, kardeşlik mesajıdır. Metropol 
şehirlerdeki hemşerilerimizin gelip 
Kars’ta bu durumlara aşina olup, bu-
rada iş yerleri açmak, bu ithalata, bu 
ihracata, bu ticarete başlamalarını 
bekliyoruz.”
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İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları Arttı

Bakan Ergün, imalat sanayi kapa-
site kullanım oranlarının bu yılın 
Haziran ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 
75,3 seviyesinde gerçekleştiğini, 
bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 
arttığını kaydetti.
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ergün:
 
“Bu veriler umut vericidir. Yatı-
rım malı talebi tekrar canlanmaya 
başlamıştır”
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Nihat Ergün, Merkez Bankası 
tarafından açıklanan Haziran ayı 
Kapasite Kullanım Oranına ilişkin 
“Bu veriler umut vericidir. Yatı-
rım malı talebi tekrar canlanmaya 
başlamıştır” değerlendirmesinde 

bulundu. Bakan Ergün, imalat 
sanayi kapasite kullanım oranla-
rının bu yılın Haziran ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
0,7 artarak 75,3 seviyesinde ger-
çekleştiğini, bir önceki aya göre 
ise yüzde 0,5 arttığını kaydetti. Er-
gün, haziran ayı kapasite kullanım 
oranlarının 2012 yılı ortalama ka-
pasite kullanım oranını yüzde 1,1 
geçtiğini de belirtti.
 
Türkiye’nin 2012 yılında müteva-
zı büyümesinin ardından bu yılın 
ikinci çeyreğiyle birlikte üretimini 
artırdığını ve büyümesini hızlan-
dırdığını kaydeden Ergün, “Daha 
önce elde ettiğimiz veriler büyü-
menin zaten devam ettiğini gös-
termekteydi. Bugün açıklanan ka-
pasite kullanım oranları da önceki 
tahminlerimizi desteklemektedir’ 

İfadesini kullandı.
 İmalat sanayinde kapasite kul-
lanım oranının geçen yıl ortala-
malarının üzerinde seyrettiğini 
bildiren Ergün, özellikle ara malı 
ve yatırım mallarında bu farkın 
kendini hissettirdiğini belirtti.
 
Bu verilerin “umut verici” oldu-
ğunu vurgulayan Ergün, yatırım 
malı talebinin tekrar canlanmaya 
başladığını, sanayicinin geleceğe 
bakışının çok daha olumlu bir hal 
aldığını kaydetti. Ergün, “böyle-
likle hem ülkenin üretim kapasi-
tesinin arttığını hem de ekonomi-
nin sağlıklı şekilde büyüdüğünü” 
ifade etti.
 
“İmalat sanayi firmalarını teşvik 
ediyor, destekliyoruz”
Türkiye’de imalat sanayinin bü-

yümenin ana dinamiği olduğuna 
işaret eden Ergün, ihracatın yüzde 
94’ünü gerçekleştirmesi bir yana, 
tüm sektörleri ayağa kaldıran bir 
yapıya sahip olduğunu, bu özel-
likleriyle imalat sanayine ayrı bir 
önem verdiklerini belirtti.
 
İmalat sanayi firmalarının daha 
hızlı gelişmesi amacıyla altyapıyı 
güçlendirdiklerine dikkati çeken 
Ergün, Organize Sanayi Bölgeleri-
ni daha etkin hale getirirken, ima-
lat yapan firmaların kümelenme 
faaliyetleri için çalışmalar yaptık-
larını, imalat sanayi firmalarının 
inovasyona, AR-GE’ye yönelmele-
rini teşvik ettiklerini ve destekler 
verdiklerini kaydetti.
 
Sanayicilerle üniversiteler arasın-
daki bağlantıyı kuvvetlendirdik-

lerini ve bu bağlantıların uzun 
vadeli olmasını sağladıklarını be-
lirten Ergün, şunları ifade etti:
“Biliyoruz ki orta ve uzun vadede 
orta gelirli ülkeler arasından sıy-
rılıp yüksek gelirli ülkeler arasına 
geçmemizde sanayimiz kilit rol 
oynuyor. Sanayicimiz bu amaçla 
hem daha çok üretmeli hem de 
ürettiği ürünlerin katma değeri 
yüksek olmalıdır. Mutluluk veren 
nokta şudur ki, hem bakanlık ola-
rak biz hem de sanayicilerimiz bu 
vizyona sahiptir. Sanayicimizin 
riskleri doğru değerlendiren ve 
dünyayı takip eden yapısı ile ver-
diğimiz destekler ve ülkenin sahip 
olduğu istikrar Türkiye’yi yüksek 
gelirli ülkeler arasına taşıyacaktır.”  
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Çağlayan: Faiz lobisini rahatsız edeceğiz!

Ekonomi Bakanı Çağlayan, Gezi 
eylemleriyle gündeme gelen faiz 
lobisi için ‘sonuna kadar rahatsız 
edeceğiz’ dedi
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Türkiye’nin 2001 yılında vatan-
daştan topladığı 100 liranın 86’sını 
faize ödediğini, ancak günümüz-
de bu rakamın vatandaşa hizme-
te gittiğini belirterek, “Faiz lobisi 
bundan çok rahatsız. Faiz lobisini 
sonuna kadar rahatsız edeceğiz 
ve hiçbir zaman yollarda yazan; 
‘Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan 
dolayı özür dileriz’ demeyeceğiz. 
Çünkü her zaman rahatsızlık ve-
receğiz.” diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
ORSİAD – KOSGEB İşbirliği İle 
Uygulamalı Girişimcilik Sertifika 
Dağıtım törenine katıldı. Burada 

bir konuşma yapan Çağlayan, çö-
züm sürecinden rahatsız olanla-
rın bu süreci baltalamak için Gezi 
Parkı eylemlerini inşa ettiğini öne 
sürerek, “Çözüm sürecinde 7. aya 
giriyoruz. Bakın artık analar ağla-
mıyor. Ne vakit oldu şehit haber-
leri gelmiyor. İşte bunlar rahatsız 
ediyor birilerini. Doğuda yatırım-
lar patlıyor. Tabi rahatsız olurlar.” 
dedi.

“IMF’YE BORCU SIFIRLADIK 
OLAYLAR BAŞLADI”

10 yıl önce Uluslararası Para Fonu 
(IMF)’ndan 1 milyar dolar daha 
para dilenmek için giden Türki-
ye’nin yerini şimdi IMF’den kur-
tulmuş, hatta ona borç para ve-
ren bir Türkiye’nin aldığına işaret 
eden Çağlayan, “Elbette bu du-

rumda birilerinin hoşuna gitme-
di.” diye konuştu.

Sertifika törenine katılan Ankara 
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nu-
rettin Özdebir de konuşmasında 
Gezi Parkı bahanesiyle çözüm 
sürecini sabote eden marjinal 
gruplara dikkat çekerek, “Gezi 
olaylarıyla birlikte olayların na-
sıl saptırıldığını, insanların na-
sıl kandırıldığını gördük. Çok 
dikkatli olmamız lazım. Herkes 
kendi işine baksa tüm bunlar ya-
şanmayacak.” ifadelerini kullan-
dı. Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Salih Bezci de Gezi Parkı 
olaylarına değindi ve çıkan olay-
lardan sadece Kızılay esnafının 
değil, bütün Ankara’nın etkilen-
diğini söyledi.
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Gezi Parkı olaylarının ekonomik bilançosu

Başkan Kadir Topbaş, Gezi Par-
kı olaylarında zarar gören esnaf-
la Haliç Kongre Merkezi’nde bir 
araya geldi. İstanbul Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (İSTE-
SOB) Başkanı Faik Yılmaz ve 140 
civarında oda temsilcisi ve esnaf-
la bir araya gelen Topbaş, toplantı 
sonrası gazetecilere açıklamalar-
da bulundu. Başkan Kadir Top-
baş, 2 gün önce turizm sektörü 
temsilcileri ve STK’larla toplantı 
yaptıklarını, bugün öğleden son-
ra ise İTO yöneticileriyle bir top-
lantı yapacaklarını dile getirdi. 
Halkın kindar olmayışı ve sabırda 

göstermiş olduğu büyük gayre-
ti takdirle karşıladığını belirten 
Topbaş, “Çok ciddi sabredildiği-
ne inanıyorum. Bu oyunları oy-
nayanlar geçmişte de sergilenmiş 
ve kayıtlarda var olan, geçmiş 
dönemlerdeki benzer olayları, 
senaryoları ortaya koymaya çalı-
şanların oyunları bozuldu. Artık 
bu tutmaz. Milletimiz bunu açık 
ve net olarak gördü ve milletimi-
zin, Türkiye’nin geleceğini kimse-
nin karartmasına fırsat vermeye-
ceğini gördük” dedi. 
Demokratik eylemlerin usul ve 
adabı olduğunu belirten Topbaş, 

“Kendiniz birtakım taleplerde 
bulunurken, başkasının hayatını, 
hürriyetlerini kısıtlayıcı, endişe 
verici, korkuya dayalı hiçbir şey 
yapamazsınız. Yani vandalizmi 
ortaya çıkartamazsınız, eylemlere 
giremezsiniz. Bir medeni insana 
yakışan, bir İstanbul’da yaşayan 
bir insana yakışan bir İstanbul-
lu gibi davranmak zorundadır. 
Yoksa kalkıp belediyemizin 99 
aracını yakarak, yine halk oto-
büslerimizin 19 aracını yakarak, 
16 itfaiye aracımızı yakarak getir-
dikleri olay bizi düşündürmekte. 
Bazı bölgelerimiz otobüs bekli-

yorlar, twitlerde görüyorum. Bi-
rileri de otobüsleri yakıyoruz. Biz 
otobüs alıp, hatta sokmaya çalışır-
ken, bir taraftan da yok edilmekte. 
İstanbulluların bunu iyi değerlen-
dirmesini arzu ediyorum” diye 
konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, Gezi Parkı 
çevresinde bir düzenleme yap-
tıklarını ifade ederek, “O imajı, o 
yanlışı silmek bir farklı ve halkın 
rahatlıkla kullanabilecekleri bir 
park haline getirmek için ekiple-
rimiz gece ve gündüz çalışmaya 
devam ediyor. Trafiği yeraltına 
alma çalışmamız da devam edi-
yor” dedi.

Birilerinin kendilerini önümüz-
deki seçimlerde farklı sonuç al-
mak adına Gezi Parkı olaylarının 
içine sokarak yok etmeye çalış-
tıklarını dile getiren Topbaş, “Bu 
eylemler sandığa gücü yetmeyen-
lerin güçlerine güç katmayacak. 
Muhalefetin olmadığı bir Türki-
ye’de yaşıyoruz. Ana muhalefet 
lideri 90 kuşağının eylemlerini 
konuşuyor. Kendisi bir şey yapa-
madığı için gençlerin eylemlerin-
den kendine bir paye çıkarmaya 
çalışıyor. Milletimizin gözü önün-
de cereyan eden bu olayları çok 

fazla uzatmaya gerek yok. Yarala-
rımızı bir an önce sarıp, piyasaları 
düzeltmek zorundayz. Taksici es-
nafımız mağdur, otelciler endişeli, 
işletmeler sıkıntıda. Bunun tsuna-
misinin işten çıkartılmalara git-
memesi için suhulete, aklıselime 
beraberce yürümek zorundayız” 
şeklinde konuştu.

Başkan Kadir Topbaş, Taksim 
projesiyle ilgili şu anda yargıya 
intikal etmiş 6 tane dosya olduğu-
nu belirterek, “Bunun yapılmasıy-
la ilgili bir karar çıktığı takdirde 
buna halk karar verecek. Bunu 
belediyemiz yapacak diye söylen-
di. Şu anda bununla ilgili bir detay 
çalışması zaten yok. Kurula veril-
miş olan avan projede zaten AVM 
yok. Orada şehir müzesi ve sanat 
galerisi var. Otel de yok” dedi.

Taksim’deki çalışmaların olaylar 
nedeniyle geciktiğini anlatan Top-
baş, “Geciken bir çalışmayı sür-
dürüyoruz. Ağustos ayı içerisinde 
tamamlama niyetindeyiz. İş maki-
nelerinin yanması sebebiyle ciddi 
bir kayıp oldu. Oradaki mağduri-
yeti gidermek için çalışmaları hız-
landırdık. Sayın valimizle dün de 
görüştüm. Olayların suhulete er-
mesi sonucunda bu çalışmaların 

bitimiyle birlikte halkımız artık 
Gezi Parkı’na girecektir” şeklinde 
konuştu.

Topbaş, Gezi Parkı’nda bulunan 
ruhsatsız yapıların da yıkıldığını 
söyledi. Bir basın mensubunun, 
“Oluşan zararla ilgili bir rakam 
var mı?” sorusu üzerine ise Baş-
kan Topbaş, “Kamu kurum ve 
kuruluşlarının araç ve gereçlerini 
de dikkate aldığınız zaman ciddi 
bir zarar ortaya çıkıyor. Esnafı-
mızın kendi zararlarını da kattı-
ğınız zaman 100 milyonu aşmak-
ta. Ekonomik, günlük hareket ve 
kazanç kayıplarını saymıyoruz. 
Eylemlerin getirdiği tahribattan 
olan zararları saydığımız zaman 
esnafımızın zararıyla birlikte 100 
milyonu aşan bir zarar. Günü bir-
lik yaşayan hizmet sektöründe 
çalışan insanları da mağdur etti-
ler. Zaten bundan dolayı halkı ar-
kalarına almaları mümkün değil. 
Halkı mağdur edeceksin, halk ha-
reketi diyeceksin. Kendi başlarına 
kaldılar, ideolojileriyle baş başa 
kaldılar. Yeşermek istediler, filiz-
lenmek istediler ama filizler ken-
dilerine sonuç vermeyecek” dedi.
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Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ

 
Bu yazıda bu vesile ile 
bir iki hususta fikir ifade 
etmeye çalışacağım.

İlk husus;  insanların ancak 
kendi dillerinde bilim yaparak, 
önlerindeki milletleri yakalaya-
bilecekleri hususudur. Öğrenme 
dili, bilgice ileride olan toplum-
lardan bilgi devşirebilmek için 
kısmen de olsa yabancı dilde ola-
bilir. Buna karşılık,  eğer gelece-
ğe dair gelişmeler söz konusu ise 
her millet kendi dilinde anladığı, 
özümseyeceği bir dille yani ken-
di diliyle yazmalı, konuşmalı ve 
en mühimi kendi dilinde düşün-
melidir. Burada üç husus ifade 
etmiş olduk; bilim dili, bilimi ge-
liştirme dili kesinlikle ve mutlak 
surette kendi dilimizde olacak. 
Keza, geleceğe dair hülyalarımız, 
rüyalarımız, hedeflerimiz de 
kendi dilimizde olacak. Ama, 

öğrenme dilimiz nispi olarak 
bilgisi çok olanların dillerinde 
olabilecektir. Dışa açık olma 
bakımından bu durum, yabancı 
dilleri bilme durumu her zaman 
korunacak. Bu üç hususun çok 
iyi modellenmesi gerekir. Bunun 
için gelişmiş ülkeleri incelemek 
yeterli olacaktır.
Neden geleceğe dair plan (ta-
savvur) ve hedeflerimizi kendi 
dilimizde yapmalıyız, bunu kısa-
ca tahkik edelim. Şöyle diyelim, 
her kesimden insanlara gidelim 
ve mesela “misyon” ve “vizyon” 
kelimelerinin karşılıklarını sora-
lım. Ve bu iki tanımı kullanarak 
bir şeyler üretmelerini isteyelim. 
Görülecektir ki her iki kavram 
kişilerin envai türde anlam yük-
lemeleri ile sizi garip bakışları-
nızla beyninizi hoşça tırmalayan 
bir garip istifhamla yüklenmiş 
bir durum üretecektir. Biz bu 
işi acaba kendi anladığımız gibi 
yapsaydık, illa da birebir karşılı-

ğı olan tanımlara dönüştürmek 
için beynimizi kavram karışıklığı 
ile yorup takılmasaydık daha az 
zaman alıcı olmaz mı idi?  Bu işi 
basitçe ifadelerle ortaya koysay-
dık. Bazılarına göre sanki biz bir 
şey düşünemez ve üretemezmi-
şiz gibi bir kendini hiç görme 
saplantısı da mı farkında olma-
dan oluşuyor sanki? Çok kısa bir 
zamanlık tefekkür çanağımızın 
sadece yüzünden sıyırıp alacağı-
mız basit uyarılar ile galiba biz 
bir yolcuyuz, yani bir yol üzere-
yiz, bu yolun gittiği yer gittiği-
miz yolla ilişkili galiba diye ken-
dimize bir çıkarsama, bir büyük 
keşif yapmamızı sağlamış olacak 
sanki! Evet, bir hedefimiz ola-
cak ve oraya giden doğru tespit 
edilmiş bir yol/güzergâh olacak. 
Yol deyince güzergah üzerinde 
kullanılan vasıta da yola dahildir 
diye düşünebiliriz. Hepsi bu!
Üzerinde duracağım bir diğer 
husus ise gelişmenin, ilerleme-

nin en önemli öğesi ve bileşe-
ninin tüm işlerde hak ve hukuk 
çerçevesinin kırılmaması, port-
renin sağlam ve çatlaksız korun-
masıdır. İlerleyen toplumlara 
bakıldığında hep ifade edilen 
oturmuş bir sistemin olması ve 
korunması bunun açıklayıcısıdır. 
Ehliyetin, iş yapmada en önemli 
amil olduğunu biliriz. İyi ve ehil 
usta bir kişiden, iyi iş çıkar. Bir 
nostaljik lirikte “Kıtaları  feth 
eyleyen atalarımız elhâk adil 
idi hıfz eyler idi hakkı ibadı” 
denilmiştir. Geçmişin başarılı 
günlerindeki sırrı bu lirik gayet 
iyi ifade etmektedir. Başarılı 
olabilmenin mümkünlüğünü de 
maziden bize fısıldamaktadır. 
Toplumların atladıkları çıtanın 

yüksekliği kurulu sistemlerine 
riayetleriyle belirlenmektedir. 
Yani her toplum kendi konumu-
nu kendisi belirlemekte, daha 
güzel rol alan, düzgün olanlar 
ve ezberi bozmayanlar sahnenin 
önünde yer almaktadır. 
Ehliyetli olmak için dönemler 
ve aşamalar mevcuttur. Alaylı ve 
mektepli olma çok eski zaman-
lardan beri birbirine rekabet 
etmeye çalışmıştır. Aslolan 
mekteplerden yetişenlerin daha 
donanımlı ve işe giriştiği gün 
hemen zaman kaybetmeden işin 
çarklarına destek verecek ehli-
yet kazanmış olmalarıdır. Bu da 
okullarda daha güncel ihtiyaçlara 
uygun bilgilerin, uygulamalı ola-
rak verilmesidir. İşe yaramaya-

cak bilgilerin mutlaka atlanması 
ve dünya insanlığının bulunduğu 
konuma, çağa uygun, hatta çağın 
da ötesine uyabilecek nesille-
rin yetiştirilmesidir. Toplumda 
her ferdin kendini geliştirme-
ye yatkın olması, bulunduğu 
konumu benimseyerek çalışması 
gerekmektedir. Alaylı olanların, 
iyi iş çıkaracak mekteplilere yer 
açması toplumun bir ölçek daha 
ilerlemesini sağlayacaktır. 
-- 
Prof.Dr.M.Talha GÖNÜLLÜ
Adıyaman Üniversitesi Rektörü
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                Eğitim dünyasına 5 yıl 
önce “ Merhaba “ diyen  VİP/ 
PİSAGOR, bilinçli ve bilgi-
li bireyler yetiştirmede yerini 
sağlamlaştıran bir kurum olmayı 
başarmıştır. Başarılarımızı % 80 
yerleştirme istatiği yakalayarak 
ve Türkiye 1. çıkararak taçlan-
dırdık. Kurumsallaşma adına 
yerinde adımlar atmaya özen 
gösterdik. Bunun için ismimizi 
de “ Güven Eğitim Kurumları “ 
çatısı altında birliştirdik.
                M. Kemal Mahallesi’ 
nde “Pisagor Eğitim” adı ile 
ilkokul 1. sınıftan orta öğretime 
kadar tüm sınıflara eğitim ver-
mekteyiz.  Eğitimlerimizde tüm 
branşlardan öğretmenlerimizle 
çıtamızı yüksek tutmak için her 
yıl bazı yenilikler sunmaktayız. 
Mustafa Kemal Mahallesi’ nde 
4. yılımızı tamamladık. Yeni öğ-
retim yılında da eğitime hizme-
timiz devam edecektir. Çalışan 
velilerimiz için öğrencinin okul-

dan sonra PC başında sağlıksız 
yiyeceklerle bir yaşam sürmesi 
en büyük handikap. Buna da 
M. Kemal şubemizde bir çö-
züm oluşturduk. Okul çıkışında 
servisimizle öğrenciyi alarak gün 
boyu dinlenip ders çalışabileceği 
sağlıklı bir ortam sunuyoruz.
                               VİP Türkiye 
geneli sınavlarımızda 5. yılımızı 
geride bıraktık. Konu analizli 
ve nitelikli sınavlarımızla İlköğ-
retim 2. Sınıftan üniversiteye 
hazırlığa kadar tüm öğrencileri-
mize Mühendislik Fakültesinde 
her yıl 8 adet sınav yaptık. Bu 
sınavlarda Türkiye derecesi 
yapan öğrencilerimizi ödüllen-
dirip motive ederek onlara sınav 
deneyimi kazandırdık. 
                               Şehit Pamir 
Caddesi’ nde “ Güven Eğitim 
Kurumları” olarak hizmet veren 
kurumumuz ile İlköğretim ve 
Lise gruplarımızda yeni hedef-
lere doğru ilerlemeye devam 

edeceğiz.
                               Bu seneki 
yeniliğimize hala faaliyette olan 
Özel S. C. Oduncu Anadolu 
Lisesini Kurumlarımıza katarak, 
ÖZEL SAĞLIK MESLEK LİSESİ 
‘ ne dönüştürüp Hatay’ da da 
kurumumuza başka bir soluk 
getirdik. Hemşirelik ve Acil 
Tıp Teknisyeni yetiştireceğimiz 
okulumuzda “SAĞLAM KAD-
RO, SAĞLAM EĞİTİM” düstu-
ruyla geleceğine emin adımlarla 
yürüyen bir nesil yetiştireceğiz. 
Antakya Harbiye’ de olan Özel 
S. C. Oduncu Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi olarak 18 sınıflı 1 
dönüme yakın bir arazi üzerine 
oturmuş Harbiye’ nin sağlıklı 
ve yeşil ortamında profesyonel 
kadrosu ile geleceğe şekil ver-
mek ve sağlık sektörünün en iyi 
ekibini oluşturmak düsturu ile 
yola çıktık.

Pisagor Danışmanlık
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Kurumlar Arası Diyaloga Hız Verdik

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı 
Ömer Özkartal, beraberinde 
Vakfın Kurucu Genel Sekreteri 
Mahmut Göksu, Mütevelli Heyet 
üyelerinden Ali Şahin, Hüseyin 
Gözgü, Ramazan Aksoy, Ab-
dulgani Tekin, Yönetim Kurulu 
üyelerinden Av. Abdurrahman 
Dursun, Yusuf Tosun ve Mehmet 
Yalçın ile Adıyaman’a dolu dolu 
beş günlük bir ziyaret gerçekleş-
tirdi.
  Adıyaman’daki Adı-
yamanlılar Vakfı yöneticile-
riyle birlikte Adıyaman Valisi 
Mahmut Demirtaş, Adıyaman 
Belediye Başkanı M. Necip 
Büyükaslan, Adıyaman Üniver-
sitesi Rektörü M. Talha Gönüllü, 

MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet 
Dağtekin, Kâhta Kaymakamı 
Metin Esen, Kâhta Belediye 
Başkanı İ.Yusuf Turanlı, Ger-
ger Kaymakamı Ömer Bilgin, 
Kent Konseyi Başkanı Ali Şahin 
ve Gerger İmam Hatip Lisesi 
Müdürü M.Arif Çetinkaya’yı 
makamlarında ziyaret ederek 
Adıyaman’ın önemli konuları 
üzerinde müzakerede bulundu-
lar.
Heyet, kurum amirleri ve sivil 
toplum kuruluşları ziyaretlerinin 
ardından Adıyaman’ın gelecekte 
inanç turizmi açısından iyi bir 
gelecek vadeden Hz. Safvan bin 
Muattal türbesini, Kâhta-Siverek 
arasında yapımı devam eden 

Nissibi Köprüsü çalışmalarını 
ve Kâhta OSB’de tekstil fabri-
kasını yapan iş adamı Ramazan 
Aksoy’un fabrikasını gezerek 
incelemede bulundular. 
Vali Demirtaş, “Sahabe Kabri 
Külliyesi, Adıyaman Turizmine 
Katkı Sağlayacak” 
Adıyamanlılar Vakfı yöneticileri-
nin ilk ziyaret durağı Adıyaman 
Valisi Mahmut Demirtaş oldu. 
Ziyaretle ilgili vakıf yöneticileri-
ne duyarlılığından dolayı teşek-
kür eden Demirtaş, “Kâhta-Si-
verek arasında yapımı devam 
eden Nissibi Köprüsü ve yakın 
zamanda temeli atılması bekle-
nen Samsat’taki Sahabe Kabri 
Külliyesi projesinin tamamlan-

masıyla Adıyaman’da ciddi ma-
nada büyük bir turizm patlaması 
olacaktır” şeklinde konuştu. 
Başkan Büyükaslan, “Vakıf, Ha-
yır Yarışında Hep Önde Yürü-
yor”
Ziyaretle ilgili duygularını dile 
getiren Adıyaman Belediye 
Başkanı M.Necip Büyükaslan, 
hayatın güzelliğinin ‘hayırda 
yarışmak’ olduğunu söyledi. 
Büyükaslan, “Adıyamanlılar Vak-
fı’mız İstanbul’da her geçen gün 
inanılmaz derecede önemli işler 
başararak, hayır işinde hep önde 
yürüyor. Kısacası başarı grafiğiy-
le hepimizin yüreğine su serpi-
yor” diyerek, vakıf yöneticilerini 
ağırlamaktan kıvanç duyduğunu 
söyledi.
Rektör Gönüllü, “Adıyamanlılar 
Vakfı’na Uzak Biri Değilim”
Adıyamanlılar Vakfı’na uzak biri 
olmadığını ve uzun zamandır 
vakfın birçok çalışmalarının 
bilfiil içerisinde bulunduğunu 

belirterek, özellikle iki yılda bir 
Adıyaman’da gerçekleştirilen 
sempozyumlara büyük katkı 
sağladığını söyleyen Adıyaman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Talha Gönüllü, “Geli-
nen konum itibarıyla Adıyaman 
Üniversitesi’nin, Türkiye’nin en 
saygın üniversiteleri içerisinde 
yer aldığı bir gerçektir. Adıya-
manlılar Vakfı ise İstanbul’da 
gerçekleştirdiği reform niteli-
ğindeki hizmetleriyle toplum 
nezdinde büyük bir saygınlık 
kazanmaktadır” şeklinde görüş-
lerini ifade etti.
MÜSİAD Başkanı Dağtekin, 
“Adıyaman’a Yeni Bir Havayolu 
Şirketi Şarttır” 
Kısa adı MÜSİAD olan Adı-
yaman Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği Başkanı Meh-
met Dağtekin ise, Adıyaman’ın 
gelişimi noktasında önemli bir 
etken olan Adıyaman’a yeni bir 
havayolu şirketinin girmesinin 

şart olduğunu söyledi. 
Adıyaman’daki birçok sivil top-
lum kuruluşlarıyla birlikte hem-
fikir olduğumuz konuyla ilgili 
hassasiyetimize Adıyamanlılar 
Vakfı’nın da destek vermesini 
isteyen Dağtekin, “600 bin nüfu-
sa sahip olan Adıyaman ilimize 
sadece bir havayolu şirketinin 
çalışıyor olması ve bu konuda bi-
let fiyatlarının son derece yüksek 
olması Adıyamanlı hemşehrile-
rimizin büyük tepkilerine neden 
olmaktadır. Bu önemli konunun 
çözümü için milletvekillerinden 
de destek bekliyoruz” dedi.
Kaymakam Esen, “Kâhta’nın 
Kalkınmaya İhtiyacı Var”
Sanayi ve tekstil alanında Kâh-
ta’nın kalkınması için büyük 
gayret sarf etmekle bilinen 
Kâhta Kaymakamı Metin Esen, 
Adıyamanlılar Vakfı’nın kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı 
sıra STK’lara yönelik yaptığı 
ziyaretlerin büyük anlam taşıdı-
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ğını ifade ederek şunları söyledi: 
“Geçen yıl hükûmetin çıkarmış 
olduğu teşvik yasasının semeri-
sini -Allah’a hamd olsun- almaya 
başladık. Özellikle OSB’de bazı 
alt yapı sıkıntılarına rağmen 
birçok firmalar yatırım çalış-
malarını sürdürüyor. OSB’nin 
tam kapasite çalışmalara başla-
masıyla ilçede işsizlik oranı da 
düşebilecek ve bununla birlikte 
ırgatlığın da önüne geçebileceği-
ni” kaydetti.
Başkan Turanlı, “Kalıcı Hizmet-
leri Esas Alıyoruz” 
Son dönemde Kâhta halkı-
na yaptığı güzel hizmetleriyle 
dikkat çeken Kâhta Belediye 
Başkanı İ. Yusuf Turanlı, vakıf 
yöneticileriyle vakıf ve belediye 
çalışmaları konusunda karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunarak, 
belediye olarak kalıcı hizmetlere 
büyük önem verdiğini söyledi.
Son derece sıcak bir sohbetin 
yaşandığı toplantının ardından 
hep birlikte Kâhta Belediyesi ve 
Kâhta Eğitimciler Derneği’nin 
SODES projesi kapsamında 
yapılan okuma salonunu ve 

Belediye’nin yaptığı yeni otogar 
inşaatını gezdiler. Geziye Kâhta 
İlçe Emniyet Müdürü Ercan Eser 
de eşlik etti. 
Kâhtalı hemşerilerin her türlü 
hizmete layık olduğunu söyleyen 
Başkan Turanlı, “Son dönem-
de başta ulaşım, alt yapı, araç 
temini ve gerekse genel manada 
ilçemize yapmış olduğumuz 
hizmetler ilçe halkı tarafından 
takdirle karşılandığına inanıyo-
rum. Adıyamanlılar Vakfı’nın 
ise gençlere sağladığı eğitim 
desteğini ise takdire şayan olarak 
karşılıyoruz” şeklinde konuştu. 
Kaymakam Bilgin, “Öncelik 
Hedefimiz Konut Sıkıntısını 
Gidermektir”  
 Kaymakam Bilgin, 
Gerger’in acil olarak çözülmesi 
gereken çok önemli problemleri 
olduğunu ve bu problemlerin en 
başında ise konut sorunu oldu-
ğunu söyledi.
 İlçedeki konut sıkıntısını 
gidermek için ilçe halkının yanı 
sıra İstanbul’daki STK başkanları 
ve iş adamlarıyla istişare hâlinde 
olduklarını söyleyen Kayma-

kam Bilgin, “Buradaki asıl gaye, 
TOKİ kanalıyla yapılacak olan 
konutlar konusunda iş adamla-
rının rağbet göstermesi ve ilçede 
uzun zamandır devam eden 
konut sıkıntısına böylece neşter 
vurulmasıdır” şeklinde konuştu. 
   Şahin, Adıyaman Hıtabı 
ve Çiğ Köfte İkram Etti 
Kendisinin de kurucu üyesi 
olduğu Adıyamanlılar Vakfı 
yöneticilerini nezih bir ortamda 
ağırlayarak kendilerine Adıya-
man’ın meşhur hıtabını ve çiğ 
köfte ikramını sunan Kent Kon-
seyi Başkanı Ali Şahin, ziyaretin 
vakıf kanadı başta olmak üzere 
kurum amirleri ve STK’larla olan 
iletişim açısından son derece 
yararlı olduğunu söyledi.
Adıyaman Valisi Mahmut 
Demirtaş, Adıyaman Belediye 
Başkanı M.Necip Büyükaslan 
ve Kent Konseyi yöneticilerinin 
katıldığı yemekte bir konuşma 
yapan Ali Şahin, “Karşılıklı 
düzenlenen bu tür ziyaretlerin 
büyük anlamı vardır. Bu anlamlı 
günde değerli insanlarla birlikte 
olmak insana manevi bir haz 

veriyor” dedi. 
Gerger İmam Hatip Lisesi Ziya-
ret Edildi
Vakıf heyeti, Gerger ziyareti 
sırasında 2012-2013 Eğitim ve 
Öğretim yılında hizmete açılan 
Gerger İmam Hatip Lisesi’ni de 
ziyaret etti. Burada Okul Müdü-
rü M.Akif Çetinkaya ile okulun 
ihtiyacı ve eksikleriyle ilgili bir 
toplantı yapıldı. Vakıf heyetine 
toplantıda Gerger’e ait organik 
ürünlerden pestil, pastık, cevizli 
sucuk ve ceviz ikram edildi. 
Örnek İş Adamı Ramazan Ak-
soy’u Tebrik Ettiler
Ziyaret serüvenini Kâhta Orga-
nize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde 
de sürdüren vakıf yöneticileri, 

geçen yıl Kâhta OSB’de dev bir 
tekstil firması kurarak, özellik-
le İstanbul’daki iş adamlarının 
Adıyaman’a yatırım yapma ko-
nusunda da örnek olan iş adamı 
Ramazan Aksoy’un inşaat hâ-
lindeki fabrikasını gezip “hayırlı 
olsun” dileklerini ilettiler.
Aksoy, “Adıyaman’ın kalkınması 
için Adıyamanlı iş adamlarının 
Adıyaman’a yatırım yapması 
şarttır. Adıyaman ilimizde göçün 
önlenmesi ve var olan ırgatlığın 
son bulması için Adıyaman’a 
böyle bir yatırım yapmayı uygun 
gördük. Aksi hâlde bu mem-
lekette ne ırgatlık biter, ne de 
işsizlik” dedi. 
Sahabe Kabri’nde Dua Ettiler

Samsat’da metfun bulunan Hz. 
Safvan bin Muattal türbesini 
ziyaret ederek dua eden vakıf 
yöneticileri burada mini bir 
istişare toplantısı düzenledi. Top-
lantıya vakıf yöneticilerinin yanı 
sıra Samsat Kaymakamı İsmail 
Sündük, Belediye Başkanı Yusuf 
Fırat, İlçe Müftüsü Kamil Ruhi 
Albayrak da iştirak etti. 
Proje ile ilgili gelişmelerden 
bahseden Samsat Kaymakamı İs-
mail Sündük, projenin en büyük 
parçası olan cami inşaatının te-
melini kutlu doğum etkinlikleri 
kapsamında atılmasının planlan-
dığını belirtti. Kaymakam Sün-
dük yaptığı açıklamada, “Sahabe 
kabri oldukça dar bir alanda 
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bulunuyor. Alanın genişletilmesi 
için gerekli tahsis çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu çalışmalar 
için de bizleri destekleyen ve bir-
çok aşamasını ise bizzat yürüten 
Sayın Valimiz Mahmut Demir-
taş’a şükranlarımı arz ediyorum” 
dedi.
Nissibi Köprüsü Çalışmalarını 
Yerinde Gördüler 
 Adıyamanlılar Vakfı 
Başkan ve yöneticileri, Akıncılar 
Belediye Başkanı İsmet Çetinka-
ya ile birlikte 2012 yılında Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım tarafın-
dan temeli atılan Kâhta-Sive-
rek arası karayolunu birbirine 
bağlayacak olan ve Türkiye’nin 3. 
büyük asma köprüsü olan Nis-
sibi Köprüsü’nün çalışmalarını 
yerinde incelediler. 2014 yılın-
da hizmete açılması beklenen 
köprünün hummalı çalışmala-
rını yerinde gören heyet, ilgili 
firmaya çalışmalarından ötürü 
teşekkür etti.

Özkartal, “Ziyaretin Anlamı 
Büyüktü”
 Beş günlük Adıyaman zi-
yaretiyle ilgili bir değerlendirme-
de bulunan Adıyamanlılar Vakfı 
Başkanı Ömer Özkartal, havala-
rın soğuk olduğu bir mevsimde 
Adıyamanlı hemşehrilerimizin 
yüreğindeki o sıcaklığın etkisiy-
le son derece faydalı bir ziyaret 
gerçekleştirmenin kıvancını 
yaşadığını söyledi.  Ayrıca kamu 
kurum ve kuruluşların yanı sıra 
sivil toplum kuruluşlarıyla olan 
diyalogumuzu güçlendirmek ve 
onlarla her platformda Adıya-
man’ın sorunlarını ve sıkıntıla-
rını masaya yatırarak, birlikte 
hareket etmek adına sağlanacak 
olan istişarenin Adıyaman’a ve 
Adıyaman insanına katkısının 
tartışılmaz olduğunu söyledi.
 Özkartal, “Ziyaretin iki 
önemli hususu vardı. Bunlar-
dan birincisi kurum amirleri ve 
STK’larla olan diyalog zeminini 
daha da güçlü hâle getirmek; 

bir diğeri ise, Adıyaman’ın 
kalkınmasına yön verecek olan 
Kâhta-Siverek arası Nissibi Köp-
rüsü’nün çalışmalarını yerinde 
görmek idi. Bununla birlikte 
bu yıl temeli atılması beklenen 
Sahabe kabri Hz. Safvan bin Mu-
attal’ın Külliye Projesi ile ilgili 
Samsat’daki ilçe idari kurulu ile 
müzakere edildi. Türbe de ziya-
ret edilerek hayır duası alındı. 
Ziyaret esnasında Vakfımızın yö-
neticilerine gösterilen yakın ilgi 
ve alakadan ötürü gerek şahsım 
adına ve gerekse Yönetim Kuru-
lu’ndaki arkadaşlarımın adına 
başta Sayın Valimize, Belediye 
Başkanımıza, Rektörümüze, ilçe 
kaymakamlarımıza, ilçe belediye 
başkanlarımıza, ATSO ve MÜ-
SİAD başkanlarımıza ve ilgili 
bütün kurum amirleri ile STK 
başkanlarımıza büyük şükran 
borçluyuz” şeklinde konuştu. 
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HİLAL KARABABA
KALİTE KAVRAMI VE HİZ-
MET ANLAYIŞI

Geleneksel anlamda yaklaşıldı-
ğında kalite kavramı standart-
lara uyum ya da fonksiyonlara 
uygunluk olarak ele alınmak-
tadır. Ancak günümüzde kalite 
kavramı bu tanımlara sığma-
yacak derecede yeni boyutlar 
kazanmıştır. Günümüzde, kalite 
kavramı, günlük konuşmalarda-
ki dağınıklığından kurtarılmış, 
dar tanımlama kalıplarından 
çıkarılmış, esnek ve dinamik bir 
çerçeve içine yerleştirilmiştir. 
Bu özelliğiyle de kalite kavramı, 
stratejik bir yönetim aracı duru-
muna gelmiştir.
Çağdaş kalite tanımı öz bir 
ifadeyle şöyle verilebilir: kalite 
müşterinin istediğidir.  

Şimdi bu tanımı biraz daha aça-
rak ilerleyelim.
Kalite “ bir mal veya hizmetin 
müşteri beklenti ve gereksi-
nimlerini karşılayabilme yete-
neğidir” diye de tarif edilebilir. 

Tüketicilerin beklentilerine bağlı 
olarak, kalite kavramı topluma, 
toplumun kültürel gelişimine, 
beğeni ve alışkanlıklarına göre 
değişen bir kavramdır. Amaç 
müşteri beğeni ve gereksinimle-
rini daha iyi yakalamak ve rakip-
lerinden daha iyi mal / hizmet 
üretmektir.
Kalite ile ilgili tanımları çoğalt-
mak mümkündür. Bunların 
arasında uluslararası örgütler 
tarafından yapılmış ve kabul 
görmüş tanımlarda vardır. Buna 
örnek olarak uluslararası stan-
dart bürosu ıso’nun kalite için 
yaptığı tanım verilebilir : “kalite, 
bir mal ya da hizmetin belirli bir 
gereksinimi karşılayabilme yete-
neklerini ortaya koyan karakte-
ristiklerin tümüdür.”

Kalite, günümüzde işletmeler 
tarafından stratejik bir kavram 
haline gelirken, tüketiciler tara-
fından tercihleri belirleyen ana 
unsurlardan biri haline gelmiştir.
Geleneksel anlamda yaklaşıldı-
ğında kalite kavramı standart-
lara uyum ya da fonksiyonlara 
uygunluk olarak ele alınmak-
tadır. Ancak günümüzde kalite 
kavramı bu tanımlara sığma-
yacak derecede yeni boyutlar 
kazanmıştır. Günümüzde, kalite 
kavramı, günlük konuşmalarda-
ki dağınıklığından kurtarılmış, 
dar tanımlama kalıplarından 
çıkarılmış, esnek ve dinamik bir 
çerçeve içine yerleştirilmiştir.
Kalitenin bu esnekliği ve çok 
boyutluluğu kalite konusunda 
sayısız tanımlamanın yapılması 
ve ortak bir tanım üzerinde an-

laşılmamasına neden olmuştur. 
Kalite ile ilgili yapılan tanımla-
maların bir kaçına bakalım;
• Kalite, müşterinin mal 
ya da hizmet ile ilgili duyduğu 
doyum ve hoşnutluk düzeyidir.
• Kalite, müşterinin istedi-
ğidir.
• Kalite, mal veya hizmetin 
müşteri beklenti ve gereksinim-
lerini karşılayabilme yeteneğidir.
• Kalite, kusursuz ürünün 
yaratılmasıdır.
• Kalite, insanların perfor-
mansların hatasız olarak gerçek-
leştirmeleridir.
• Kalite, her türlü hatanın 
ortadan kaldırılmasıdır.
• Kalite, istenen özelliklere 
uygunluktur.
• Kalite, standartlara uy-
gunluktur.
• Kalite, müşterinin para-
sının değerini almasıdır.
• Kalite, zamana uygun-
luktur.

Hizmet kalitesi 10 bileşenden 
oluşmaktadır:
1.Güvenilirlik: Performans tu-
tarlılığını içermektedir. Hizme-
tin güvenilir ve doğru biçimde, 
verilen sözler doğrultusunda 
yapılması anlamına gelmektedir.
2.Duyarırlılık / Karşılık Vermek: 
Çalışanların, müşterilere anın-
da hizmet vermek ve yardım 
etmeye istekli olmalarını ifade 
etmektedir. Hizmetin zamanın-
da olmasını içerir.
3.Yeterlilik: Hizmet sunmak için 
gerek firmanın gerekse de çalı-
şan personelin gerekli bilgi ve 
beceriye sahip olmaları anlamı-

na gelmektedir.
4.Erişebilirlik: Yaklaşılabilir 
olma ve ilişki kurma kolaylığı-
nı içermektedir. Hizmete kolay 
ulaşmayı, bekleme zamanının 
kısa olmasını, faaliyet saatlerinin 
uygun olmasını ifade etmektedir.
5.Nezaket: Müşteriyle ilişkide 
bulunan personelin kibarlığı, 
saygınlığı, ve dostluğunu içerir.
6.İletişim: Müşterileri anlayabi-
lecekleri dilde bilgilendirmek ve 
onları dinlemek anlamına gelir. 
Firma farklı müşteriler için dilini 
uydurabilmeli ve farklılaştırabil-
melidir.
7.İtibar: Firmanın; inanılırlığı, 
güvenirliliği, dürüstlüğü ve müş-
teri çıkarlarını kalben hissetmeyi 
içermektedir. Firmanın ismi, 

ünü, çalışanlarının kişisel özel-
likleri itibarı oluşturan unsurlar-
dır.
8.Güvenlik: Şüphe, tehlike ve 
riskten uzak olma. Fiziksel ve 
finansal güvenlik ile mahremiyet 
güvenliği oluşturan unsurlardır.
9.Müşteriyi Bilmek ve Anlamak: 
Müşteriyi ve müşteriye ilişkin 
ihtiyaçları bilmek için çaba sar-
fetmeyi gerektirir.
10.Fiziksel Varlıklar: Hizmetin 
fiziksel yanının içermektedir. 
Fiziksel tesisler, personelin, 
görünüşü, hizmet sunmak için 
kullanılan araç ve ekipmanlar fi-
ziksel unsurları oluşturmaktadır.
SONUÇ
Kalite gibi çok boyutlu bir 
kavramın hem ürün bazında 

hem de hizmet bazında özellikle 
tüketicilerin algıladığı şekliy-
le değerlendirilmesi çok kolay 
olmamaktadır.
Yapılan tüketici ve müşteri tat-
mini araştırmalarında tüketici-
lerin bir ürünü veya bir hizmeti 
tercih etme nedenlerinin başında 
“kalite” gelmektedir. Ancak bu 
kaliteyi ortaya koyan bileşenle-
rin değerlendirilmemesi “kalite” 
olgusunun havada kalmasına 
neden olmaktadır. Bu tarz çalış-
malarda yukarda sayılan hizmet 
bileşenleri çerçevesinde değer-
lendirmelerin yapılması daha 
tutarlı ve daha doğru bilgilere 
ulaşılmasına imkan verecektir.

KALİTE KAVRAMI VE HİZMET ANLAYIŞI
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Proje Nedir Ve Önemi

PROJE NEDİR VE ÖNEMİ 
Proje zihinde tasarlanmış 
olan süreçlerin anlamlı veriler 
halinde yazıya dökülmesidir.  
Projeler bilgilerin toplanması, 
verilerin karşılaştırılması veriler 
arasında neden-sonuç ilişkisi-
nin kurulması, analiz edilmesi, 
yorumlanması ve bir bütün 
haline getirilmesi gibi süreçle-
rden geçer. Bu süreçlerin çok iyi 
takip edilmesi gerekmektedir. 
Bir proje yeni bir yatırım veya 
ürün ortaya çıkarmak olabileceği 
gibi mevcut olan bir yatırımı bir 
ürünü geliştirmeye yönelikte 
olabilir. 
İçinde bulunduğumuz tekno-
loji çağı olarakta nitelendir-
ilen zaman dilimi içerisinde 
küreleşme ile birlikte rekabet 

edebilme gücü önemli bir 
unsur haline gelmiştir. İşlet-
melerin rakipleri artık kendi 
bulundukları bölgelerdeki ya 
da ülkelerindeki işletmeler tek 
değildir, küresel pazardaki tüm 
rakiplerdir. İşletmelerin küresel 
rekabette etkin olabilmeleri için 
ciddi anlamda etkili projeler 
hazırlamalarını gerekmektedir. 
Projeler işletmelerin önünü 
görebilmeleri içinde bir kılavuz 
niteliği taşımaktadırlar. 
Türkiye’de son yıllarda projel-
ere büyük önem verilmekte-
dir. Nitekim gerekli özveride 
bulunularak hazırlanmış olan 
projeler Türkiye’nin çehresini 
değiştirmekte ve geliştirmek-
tedirler. Ekonomik ve sosyal 
anlamda da daha fazla ilerleme 

kat edebilmek için devlet des-
telerini artırmış durumdadır. 
Bazılarına değinecek olursak 
Bilim Sanayi Teknoloji Bakan-
lığına bağlı olarak KOSGEB 
tarafından verilen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimleri ve eği-
tim sonucunda belge almış olan 
girişimcilere 30 Bin lira HİBE 
desteği ve 70 Bin lirada kredi 
desteği bulunmaktadır. Avrupa 
Birliği uyum sürecinde Avru-
pa biriliği bakanlığı tarafından 
Ulusal Ajans tarafından verilen 
Gençlik programları ve hayat 
boyu öğrenme programı ile ilgili 
verilen destekler bulunmaktadır. 
Tabi bunlarla tek sınırlı değildir 
sadece bu da bunlara değindik. 

Ercan Adak
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Meşruiyetini bir kavmin değerle-
rinden alan “ulus devlet”; tek dil 
ve kültürü dayatmıştır. Türkiye’de 
Kemalizm’in hedefi de ulus dev-
leti ikame etmek ve Batılılaşmayı 
sağlamaktır. (1) Kendini “tanrının 
tahtında” zanneden ulus devletin; 
bilgi ve siyasetin küreselleşme-
si sonucu tahtı sarsılmıştır. Zira 
artık hiçbir “erk” karşılıklı ba-
ğımlılık dolaysıyla sınırları için-
de hâkimiyet tekelini kullanama-
maktadır.
Ulus Devlet; siyasetin merkezine 
“Milli Çıkar”ı yerleştirdiği için in-
sanlığa hizmet edemez. Hakikati 
çarpıtan ve “Milli Tarih, Bilim ve 
Ahlak” üreten bir düzenin insan-
lığa katabileceği pozitif bir değer-
den bahsedebilir miyiz? “Resmi 
İdeoloji” devleti, sadece belirli bir 
zümreye (elit tabakaya) has kıl-
mıştır. İnsanları “vatandaş” teri-
minin altında tek tipleştiren faşist 
devlet, din ve etnik kimlikleri yok 
saymıştır. Bu sebeple Peygambe-
rimiz (sav) “İnsanları ırkçılık için 
toplanmaya çağıran, ırkçılık uğ-
runa dövüşen ve ölen bizden de-
ğildir” (2) buyurmuştur.
Meşru olmayan asabiyetin (3) 
ekonomik boyutu Fir’avun zih-
niyetine göre programlanmıştır. 
Batılılaşmayı sağlayacak zengin-
ler üretip ve halkın kaynaklarını 
bu elit tabakaya aktarmak toplu-
mun fazileti ve maddi inkişafının 
önündeki en büyük set olmuştur. 
Refahın tabana yayılmaması ve 
oligarşik yönetimin kökleşmesi-
nin sebebi bu zihniyettir. İzmir 

İktisat Kongresi’nden bu yana 
“Karun”lar oluşturulmaya çalı-
şılmış ve bunun kurumsal kim-
liğini de TÜSİAD oluşturmuş-
tur. Türkiye’de nüfusun \%20’lik 
dilimi Milli Gelir’in \%50’sini 
almaktadır.
Günümüzde ulus devleti tehdit 
eden en önemli güç; parayı silah 
gibi kullanan ve “insan hakla-
rı, demokrasi ve serbest piyasa” 
gibi kulağa hoş gelen ütopyaları 
pazarlayan “Küresel Sermaye”-
dir. Eski MİT Müsteşarı Emre 
Taner; ulus devletin küresel ser-
maye karşısında egemenliğini 
korumasının mümkün olma-
dığını söylemiştir. Aslında ulus 
devlet; sun’i egemenliğini “So-
ğuk Savaş” döneminin güvenlik 
eksenli siyaset anlayışına borç-
ludur.
Nazari planda ulus devletleri 
tehdit eden üç unsur mevcuttur: 
Çok Uluslu Şirketler, Uluslara-
rası kurumlar ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarıdır. Amaçları “ulus 
devletin” idari ve ekonomik kül-
türlerini etkilemek, engelleyici 
yasakları kaldırmak ve tüketim 
kültürü aleyhindeki kültürler-
den kurtulmaktır. Merkez Ban-
kaları özerkleşmesine rağmen 
hükümetler “faiz” oranlarını 
belirleme gücüne hala sahiptir. 
Fakat faizin serbest olması ve 
devletin faizcilere rant aktarma-
sı küresel sermayenin kapitalist 
sermayeyi kontrol altına alma-
sına vesile olmuştur. Bir bakıma 
İblis’in Düzeni’ni daha büyük 

şeytanlar çarpmıştır: “Faiz yiyen 
kimseler, şeytan çarpan kimse 
nasıl kalkarsa ancak öyle kalkar-
lar.” (4)
1,5 milyar insanın günde 1 dolar 
yevmiyeye sahip olduğu dünya-
da insanlık Küresel Sermaye ile 
Ulus Devlet arasına sıkışmıştır. 
Genel olarak hükümetler; mille-
tin sorunlarını göz ardı etmekte 
ve iktisadi gevezeliklerle meş-
gul olmaktadır. Ayette iktisadi 
mücadele şöyle ifade edilmiştir: 
“Onlara (Küresel ve kapitalist 
sermayeye): “Size Allah’ın rı-
zık olarak verdiklerinden infak 
edin” denildiği zaman, o inkâr 
edenler iman edenlere dediler 
ki; “Allah eğer dilemiş olsaydı 
yedireceği kimseyi biz mi yedire-
cek misiz? Gerçekten siz, apaçık 
sapıksınız.” (5) İnsanlar arasın-
da yardımlaşma ilkesini koyan 
Allah’ın hükümlerini reddeden 
kimseler sadece akıllarını değil 
duygularını da kaybetmişlerdir. 
Toplanan vergileri, adaletle da-
ğıtmak yerine faizcilere aktaran 
iktidarların herkesten daha çok 
nasihate ihtiyacı vardır.
Ekonomistlerin “asalak olma-
yalım çalışıp zengin olalım” de-
melerinin fazla bir anlamı yok. 
Zira faizcilere çalışmadan zen-
gin olmalarının hesabını soran 
yok. Küreselleşme yandaşı olan 
yazarların (6) dünyadaki ekono-
mik krize buldukları çözümde 
ilginç: Küresel Sermayenin yıl-
maz savunucusu Mehmet Altan, 
ekonomi piyasaya bırakılmalı 

teklifinde bulunuyor. Bir kere 
kendi kendini düzenleyen pi-
yasa yok. Piyasa, “Neo-Liberal” 
politikalarla devleti kendi hiz-
metinde kullanmıştı. İlk sarsıntı 
da yine devlete sığınmakta.
Taksim Teröristlerinin eylem-
lerinde “Küresel Sermaye ile 
Ulusalcıların” beraber hareket 
etmesi oldukça ilginç. Hatta 
İran, ABD, İsrail ve Baas da te-
röristlere destek verdi. (7) Kürt 
Sorununun en azından “çözüm 
sürecine” girmesi ulusalcıları 
“kuduz köpeğe” dönüştürdüğü 
görünen gerçek. Müslümanların 
haklarını talep etmesi Elit Ke-
malistleri huzursuz etmektedir. 
Bu durum ulusalcılarla Küresel 
Sermayeyi işbirliğine sevk et-
miştir. Güya dini ton da ihmal 
edilmemiş “antikapitalist gayr-i 
Müslimlerde” terör faaliyetle-
rinde bulunmuştur. Sömürüye 
ve zulme dayalı statükonun bo-
zulmakta olduğunu gören çev-
reler, büyük bir koalisyonla AK 
Parti’ye saldırmıştır. Aslında bu 
saldırı millete yöneliktir. (8) Ba-
tı’nın yerli Haçlıları Türkiye’ye 
yine saldırmaktadır. Hareket 
Ordusu yine ortaya çıkmıştır. 
(9) Bu konuda yapmayacakları 
alçaklık da yok!.. (10) Millet bu 
konuda uyanık olmalı ve kendi-
sinin dini, malı, namusu, aklı ve 
canına kasteden Taksim Terörist 
Koalisyonuna karşı meşru mü-
dafaada bulunmalıdır. Mesele 
sadece Gezi Parkı meselesi değil 
hala anlamadın mı?

28 Is Kılavuzu

TAKSİM OLAYLARI: Küresel ve Ulusal Sermaye Koalisyonu
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Adıyamanlı işadamı Ramazan Aksoy

Adıyaman Üniversitesinde Liderlik Dersi

Adıyamanlı işadamı Ramazan 
Aksoy, Adıyaman Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümünü 
öğrencileri ile bir araya geldi. 

Girişicilik ve Liderlik dersi 
kapsamında  Yrd. Doç. Dr. 
Mücahit Çelik tarafından, 
Adıyaman Üniversitesine davet 
edilen Adıyamanlı işadamı 

Ramazan Aksoy, insanın 
girişimci olması için mutlaka bir 
sermayesinin olması gerekmez 
şeklinde konuştu. Kendi 
hayatından kesitler veren Aksoy, 
bir üniversite mezununun son 
düşünmesi gereken işin devlet 
memurluğu olduğunu ifade etti.
Oldukça verimli geçen derste, 
Ramazan Aksoy, ayrıca kendi 
yatırımlarının bir kısmını neden 
Adıyaman’a kaydırdığından 
da söz etti. Adıyamanlı olması 
hasebiyle Adıyaman’a bir vefa 
borcu olduğunu, Adıyamanlı 
olan her iş adamının da bu vefayı 
göstererek Adıyaman’a gelmeleri 
ve yatırımda bulunmalarını 
temenni eden Aksoy, “Her 

yatırımın temelinde kazanç 
olmamalı” dedi.
“Bazen doğduğun yerin 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapısının gelişmesine katkı 
sağlamak, kar elde etmekten 
daha önemlidir” diyerek 
sözlerini sürdüren Aksoy, 
Adıyaman’da olmaktan ve 
Üniversitede ders verme 
imkânı bulmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek 
Yrd. Doç. Dr. Mücahit Çelik’e 
teşekkür etti.
Ramazan Aksoy hayat 
hikayesi 
1968’de İstanbul’a giden 
Ramazan Aksoy, sonraki 
senelerde 5 kardeşinin beşini 
de İstanbul’a götürerek, 
kendi işlerini kurmak için 

hareket ediyorlar. Rasa 
Tekstil’in patronu Ramazan 
Aksoy kısa süre içerisinde 
tişört üretimine geçerek, 
başta Almanya olmak üzere 
Fransa, İtalya gibi birçok 
Avrupa ülkesine ürettiklerini 
ihraç etmeye başladı. Carlo 
Colucci, Signum, Kitaro, 
Pierre Cardin, Rwc, Toni Gard 
gibi markalara fason üretim 
yapan Aksoy yönetimindeki 
Rasa Tekstil daha sonra 
kendine ait bir marka kurdu: 
Ramons.
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FIRSATLAR ŞEHRİ ADIYAMAN

Adıyaman iline baktığınız zaman 
göze çarpan en önemli özelliği-
nin genç dinamik ve üretken bir 
ekonomiye sahip olması olduğu 
görülecektir. Genç bir sanayiye 
sahiptir çünkü sanayileşme 1967 
yılında Sümerbank ile başlamış ve 
Geçen 45 yıllık zaman da sürekli 
olarak gelişen büyüyen ve moder-
nleşen bir sanayileşme gerçekleş-
miştir. Dinamiktir çünkü yerel 
yatırımcılar entegrasyona yönelik 
yeni yatırımlar yaparak gündemi 
ve yenilikleri çok iyi takip eden 
inovatif yaklaşımları işletmeleri-
ne kazandırma konusunda hiç-
bir fedakârlıktan kaçınmayan bir 
profil çizmektedirler. Üretken-
dir çünkü sürekli olarak üretim 
odaklı yatırımlar yapılmakta ve 

ürünlerini ve üretimlerini geliş-
tirmektedirler. En önemlisi genç-
tir çünkü 45 yıllık geçmişe sahip 
olmasına rağmen sürekli yeni-
liklerden ve değişimden yanadır. 
ilde bir ve ilçelerde üç olmak üze-
re 4 adet organize sanayi bölge-
miz, küçük sanayi sitelerimiz ve 
sanayi kuruluşlarımız vardır. Bu-
nun yanı sıra ilimizin ekonomisi-
ne tarımsal ürünlerin katkısı kü-
çümsenemez. Verimli sulanan ve 
sulanabilir arazilerimiz mevcut-
tur. Bunun dışında son yıllarda 
mermer başta olmak üzere ma-
den ocakları gibi zenginliklerimiz 
değerlendirilmeye başlanılmış ve 
bu konuda yapılan yatırım sayı-
sında artış görünmektedir. Açık-
ça belirtmem gerekiyor ki Dünya 

mermer rezervinin%4 lük kısmı 
ilimizdedir. Ve mermerimizin 
cinsi ve kalitesi Dünyada aranan 
ve kabul gören konumundadır. 
Bunlara ek olarak Dünyanın seki-
zinci harikası kabul edilen Nem-
rut dağı ile beraber dünya tarihi 
için çok önem arz otuza yakın 
tarihi, kültürel ve doğal alanları-
mız vardır. Birde İslam tarihi için 
çok önemli olan zatlardan Sahabe 
Safvan Bin Muattal’ın kabri de ili-
mizdedir. Bunların yanında birde 
Adıyaman’ı tanımlayan kelime-
lerden biriside Huzur kenti olma-
sıdır. İlde yaşanan olay sayı yok 
denecek kadar azdır. Türkiye’nin 
en huzurlu kentleri sıralamasın-
da başlarda gelmektedir. Bölgede 
bulunan diğer iller ile kıyaslama 

yaptığınız zaman aradaki fark çok 
büyük olacaktır. Kısacası her ko-
nuda yapılacak yatırımın karlılı-
ğının maksimize edilebileceği he-
nüz keşfedilmemiş yatırımcı için 
kaçırılmayacak fırsatlar sunan ve 
yatırımcının güven içinde olacağı 
bir ildir Adıyaman. 
 
Bir yatırımcı yatırım yapacağı 
yeri seçerken hem stratejik yöne-
tim literatürü’nü hem de kent bi-
limcilerin araştırmalarını dikkate 
alarak, şehrin rekabet avantajını 
belirleyen faktörleri göz önüne 
alır ve kararını verir. Bu faktörler 
kısaca: Coğrafi konum,   İnsan 
Sermayesi ,eğitim altyapsı, giri-
şimci kültürü ,doğal yapı, yerel 
yönetimin kalitesi , teknolojik po-
tansiyel , toprak kalitesi ,merkezi 
hükümet nezdinde şehrin temsil 
gücü , endüstriyel altyapısı,yatı-
rım iklimi ,şebekeleşme , vizyon 

Birliği ve pazarlara olan yakınlığı 
dır. Adıyaman coğrafi konum in-
san sermayesi ve eğitim altyapısı 
göz önüne alındığında bölgedeki 
diğer illere büyük fark atmakta-
dır. Diğer faktörlerde de önde gö-
zükmektedir. Örneğin Adıyaman 
ili bölgedeki bütün iller ile komşu 
konumunda tam ortada bulun-
maktadır eğer yüzer kilometre 
doğu, batı, kuzey ve güneye gidil-
diğinde 5 milyon kişiyi kapsayan 
bir Pazar genişliğine sahiptir. Bu 
rakamı 300 km yaptığınızda kap-
sadığı nüfus inanılmaz derecede 
artmaktadır. Bu ilin coğrafi ko-
numunun yatırımcıya ne kadar 
büyük bir avantaj sağladığının bir 
göstergesidir. Adıyaman’a yatırım 
yapan şirketler bizim öncelikleri-
miz arasında bulunan ve 3T olarak 
adlandırdığımız Turizm Tekstil 
ve Tarım alanlarına yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bir de buna ma-

den ve mermer ocaklarını ekle-
yebiliriz. Tekstil çünkü güçlü bir 
altyapıya yeni teknolojiye kalifiye 
insan gücüne ve entegre tesislere 
sahip olan Adıyaman son yıllar-
da bu konuda merkez olmanın 
en büyük adayıdır. Turizm çünkü 
Nemrut Dağı dışında otuzu aşkın 
dünya kültür mirası barındıran ve 
ilin her yerinde farklı kültürlerin 
ve toplumların kalıntıları bulu-
nan bölgedeki yegane şehirdir. 
Keşfedilmeyi bekleyen bir tarih 
ve kültür cennetidir. Eğer Dünya 
turizmindeki değişen alışkanlık-
lar ve farklılaşan talepler dikka-
te alındığında Adıyaman turizm 
yatırımcısı için kaçırılmayacak 
bir fırsat. Adıyaman mutfağı ile 
birlikte yerel gastronomi ürün-
lerinin çeşitliliği ve benzersizliği 
ayrıca değerlendirilmesi gereken 
bir konu. 3T nin sonuncusunun 
Tarım olmasının nedeni ise ve-

Mustafa USLU
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rimlilik bakımından yüksek sula-
nan ve sulanabilir tarım arazileri 
dışında her türlü organik tarımın 
yapılma olasılığının çok yüksek 
oluşudur. Şehrin üç yanını çevi-
ren Baraj gölü ili Bir ada gibi İzole 
ederek organik tarım uygulama-
ları başta olmak üzere, meyve ve 

sebze yetiştiriciliğini de elverişli 
hale getirmektedir. Adıyaman da 
her türlü sebze ve meyve yetişti-
riciliğinin olması ilin iklim ko-
şullarının çok uygun olduğunu 
kanıtlamaktadır. Bunların yanın-
da birde mermer ve maden ocak-
larını eklememiz gerekir. Dünya 

mermer üreticileri tarafından 
kalitesi ve cinsi konusunda tercih 
ve aranan konumunda olan Adı-
yaman mermeri Dünyanın birçok 
yerine ihraç edilmekte ve çok özel 
projelerde kullanılmaktadır. Dün-
ya mermer rezervinin %4 nün 
Adıyaman’da olması çok önemli 

bir veri olmasından daha önemli 
bir konuda rezervin cinsi ve ka-
litesidir. Bu konuda yatırımcının 
iştahını kabartması kısa zamanda 
birçok ruhsatın alınması ile so-
nuçlanmıştır. Son olarak Enerji 
konusunda yapılan yatırımlar var. 
HES ve Rüzgâr ve Güneş enerjisi 

gibi temiz enerji kaynakları ko-
nusunda oldukça verimli sahaları 
elinde bulunduran Adıyaman bu 
konularda da yatırımcı çekmekte 
ve çekmeye de devam etmekte-
dir. Dünya Rüzgâr ve Güneş ha-
ritalarında Adıyaman da bulunan 
bölgelerimizin en verimli bölge-

ler arasında bulunduğunu belirt-
mekte fayda var. Bilhassa Güneş 
enerjisi bakımından oldukça ve-
rim alınacağı açıkça görülmek-
tedir. Toparlamak gerekir ise 3T 
olarak adlandırdığımız Turizm, 
Tekstil ve Tarımın yanı sıra Ener-
ji, mermer ve çeşitli madenler 

üretim kalemlerimizin başta ge-
lenleridir.Ortadoğu bize çok uzak 
olmayan bir pazar. Kültürel, sos-
yal ve dini bağlarımız var. Bu ne-
denden dolayı Ortadoğu her za-
man bizim dikkatimizi ve ilgimizi 
çekmektedir. Sanayicilerimiz ilk 
günden beri ziyaretlerde bulun-
muş kimileri oralarda yatırımlar 
yapmış kimileri ise ticaret yapma-
ya başlamıştır. Bizim ürünlerimiz 
ve verdiğimiz hizmetimizin kali-
tesi kendini ispat etmiş ve birçok 
ülkede aranır ve tercih edilir hale 
gelmiştir. Bu konuda olan güveni-
miz Ortadoğu’da yaşayan meslek-
taşlarımız için büyük bir avantaj 
olarak görünüyor. Ortadoğu ile 
birçok konuda benzerliklerimi-
zin olması ve bizim için önem arz 
eden bir Pazar olmasından dolayı 
sanayicilerimiz Ortadoğu da bu-
lunan ülkelere yatırımlar yapma-
ya devam ediyor ve her geçen gün 
ticari hacmimiz artıyor. Tabi bazı 
ülkelerde yaşanan istikrarsızlık-

lar yatırımcıları ve işadamlarını 
kaygılandırır bir duruma dönüş-
mesine rağmen Ortadoğu’ya olan 
ilgimizde ve işbirliği isteğimizde 
bir değişim olmaması her iki taraf 
içinde çok anlam ifade etmekte-
dir.
 Adıyamanlı sanayiciler ve tüc-
carlar Ortadoğu ya Çimento, 
yapı malzemeleri, Tekstil, inşaat 
ve gıda başta olmak üzere birçok 
pazarda bulunmaktadırlar. Sahip 
oldukları deneyim birikim ve bil-
giyi bu pazarlarda meslektaşları 
ile paylaşmakta ve bir anlamda 
bulundukları pazarın gelişimine 
ve büyümesine de katkı sağla-
maktadırlar. Bizim için Ortadoğu 
da bulunan ülkeler sadece Pa-
zar anlamına gelmediğini açıkça 
ifade etmemiz gerekir. Komşu-
larımızın ve kardeşlerimizin ge-
lişmesi ve büyümesinde katkıda 
bulunmamız gerektiği düşüncesi 
yapılan işbirlikleri ve ticari an-
laşmalarda ana tema olmaktadır. 

Oda olarak ilişkilerin ve işbirliği-
nin gelişimine katkıda bulunmak 
için Ortadoğu’daki bazı ülkelere 
heyet olarak ziyaretlerde bulun-
duk. Bu ziyaretlerimiz esnasında 
birçok değerli bürokrat siyasi ve 
işadamı ile tanıştık. Bizlere gös-
terdikleri yakınlık ve ilgi bizleri 
çok sevindirdi. Bu ilgi ve yakın-
lığın tek taraflı olmadığını bizle-
re hissettirdiler. Bu Ortadoğu’dan 
beklentilerimizi ve öngörülerimi-
zi haksız çıkarmadı. Adıyaman 
Ortadoğu’da bulunan ülkeler ile 
ilgili ilişkilerin gelişmesi nokta-
sında istekli ve azimlidir. Bence 
Ortadoğu’da bulunan komşuları-
mız ve kardeşlerimizde benimle 
aynı vizyona sahipler ve Onlarda 
bizimle olan ilişkilerinin daha 
fazla gelişmesi noktasında en az 
bizim kadar istekli ve azimliler ve 
bize ziyaretlerimiz esnasında bu 
istek ve azmi gösterdiler.

35Is Kılavuzu
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MARKA TESCİL BELGESİ

Marka tescil belgesi bir işletme-
nin, mal veya hizmetlerini mal 
veya hizmetlerinden ayırt etmeye 
yarayan,  kişi adları, sözcükler, 
şekiller, harfl er, sayılar gibi her 
türlü işaretlerdir.
Marka, mal veya ambalajı ile bir-
likte tescil ettirilebilir. Bu durum-
da mal veya ambalajın tescilli 
marka sahibine mal veya ambalaj 
için inhisarı bir hak sağlamaz. 
Tescilli bir markanın ayırt edici 
karakterini değiştirmeden, farklı 
unsurlarla kullanılması, markayı 
kullanma kabul edilir. Tescilli bir 
marka başkasına devredilebilir, 
miras yoluyla intikal edilebilir, 
kullanma hakkı lisans konusu 
olabilir, rehin edilebilir ve temi-
nat olarak gösterilebilir.
Türkiye’de markalar 556 sayılı 
markaların korunması hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre korunmakta-
dır. Markaların 556 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin etkin 
korumasından yararlanabilmesi 
için marka tescilli olmak zorun-
dadır.
Marka Tescil Belgesi İşlem Aşa-
maları:
Marka tescil belgesi Türk Patent 
Enstitüsüne yapılacak başvuru iş-

lemleri ile yaklaşık 8 ile 12 ay içe-
risinde sonuçlanmaktadır. Marka 
tescil belgesi başvurusu yapıldık-
tan sonra, ilgili uzmanlar tara-
fından 8 ay incelenir ve marka-
nız ilana çıkar, 3 aylık ilan süresi 
bittikten sonra markanızla ilgili 
eksik  evraklar tamamlandıktan 
sonra markanız tescil edilir.
Marka tescil belgesi 2 aşamada 
tescil edilmektedir. Ücretlendir-
me ilk başvuru aşamasında öde-
nir, ikinci aşamada tescil ücreti 
ödenir.
Türk patent enstitüsü tarafından 
markanız tescil edildikten itiba-
ren 10 yıl boyunca sizin adınıza 
korunacaktır. Markanızı teslim 
aldıktan sonra başka bir firmaya 
devir etme hakkınız da bulun-
maktadır. 10 yıl sonunda marka-
nızı tekrar kullanmaya karar ver-
diğinizde markanızı yenilemeniz 
gerekmektedir. Yenilemezseniz 
başka firmalar sizin büyüttüğü-
nüz emek verdiğiniz markayı si-
zin elinizden alabilirler.
Marka ticaret unvanları ve işlet-
me adları farklı kanunlar ile tes-
cilli bile olsa marka olarak Türk 
patent enstitüsü tarafından tescil 
edilmedikçe marka korumasın-
dan yararlanamaz. Marka tescil 

belgesi kullanılan isim, logo veya 
kullanılan ayırt edici işaretin ay-
nısının veya karıştırılacak dere-
cede benzerlerinin kullanılması-
nı önleyen en önemli yoldur.
Marka Tescil Belgesinin Zorunlu 
Olduğu Kuruluşlar:
Yeni Türk Ticaret Kanununa göre 
her şirketin web sayfası olma zo-
runluluğu bulunmaktadır. Türki-
ye’de com.tr gibi internet alan adı 
tescili için yetkili kurum Anka-
ra’da bulunan Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’dir. Domain tescili 
için tescil edilecek alan adının 
kullanıldığını gösterir belge zo-
runluluğu vardır. Bu belgeler ti-
caret unvanını gösterir belge veya 
marka tescil belgesi ile gerçekleş-
mektedir. 
Birçok devlet kurumu da yasal 
prosedür olarak marka tescil bel-
gesi istemektedir. EPDK, KOS-
GEB, GIDA, TARIM VE HAY-
VANCILIK BAKANLIĞI, TSE 
ve burada belirtmediğimiz diğer 
bazı fonlar ve kurumlar tanıtım 
desteği proje desteği için marka 
tescil belgelerini zorunlu tutmak-
tadır.

                                                                                                        
İLKAY SÜMENGEN
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

Mehmet Emin 
Yücekaya

Program düzenlenecek alanlar 
İşbaşı eğitim programı, katılım-
cının mesleki deneyim kazan-
masını sağlayacak alanlarda dü-
zenlenir. Beden işçisi, temizlik 
görevlisi, taşıma işçisi, çaycı ve 
benzerleri gibi herhangi bir mes-
leki deneyim ve vasıf gerektirme-
yen alanlarda işbaşı eğitim prog-
ramı düzenlenmez. 
Başvuru tarihi itibari ile son altı 
ay içinde işbaşı eğitim programı 
kapsamında başvurulan meslekte 
çalışmış kişiler, söz konusu mes-
lekte işbaşı eğitim programlarına 
katılamazlar. 
Kişilerin durumları, sözleşme 
imzalanmadan önce il müdürlü-
ğünce Kurum ve SGK kayıtları 
üzerinden kontrol edilir. 

Program uygulanacak işyerleri 
İşbaşı eğitim programı, 4857 sa-
yılı Kanuna ve 5510 sayılı Kanu-

nun 4.maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendine tabi 
olarak en az iki çalışanı bu-
lunan ve Kuruma kayıtlı iş-
yerlerinde ve kamu kurum 
veya kuruluşlarının payı-
nın yüzde ellinin altında 
olduğu iktisadi teşekkül-
lerde uygulanabilir. 5018 
sayılı Kanunun eki I, II, III 
ve IV sayılı cetvellerde yer 
alan kurum ve kuruluşlar 
ile belediyeler ve il özel 
idarelerinde ve Kurumca 
bu Yönetmelik kapsamında 
yaptırım uygulanan işyer-

lerinde yaptırım süresince işbaşı 
eğitim programı düzenlenmez. 
İşbaşı eğitim programlarının dü-
zenlendiği işverenden hiçbir su-
rette vergi, SGK prim ve prime 
ilişkin borcu ile SGK’ca kesilmiş 
idari para cezası olmadığına dair 
belge istenmez. 

İşverenin yükümlülükleri 
İşverenin, katılımcının programa 
katıldığı mesleğe yönelik işbaşı 
eğitimini fiilen sağlaması ve Ku-
rum ile imzalanan işbaşı eğitim 
sözleşmesinde belirtilen görev, 
sorumluluk ve yükümlülükle-
re uyması gerekir. İşbaşı eğitim 
programı düzenlenecek işyeri 
tarafından, katılımcının işbaşı 
eğitim programından usulüne 
uygun şekilde yararlanmasını ve 
deneyim sahibi olmasını sağla-
mak üzere gerekli mesleki bilgiye 
ve deneyime sahip en az bir so-
rumlu belirlenir. 

Kontenjanların belirlenmesi 
İşbaşı eğitim programına katıla-

bilecek kişi sayısı, programın baş-
lama tarihi itibarıyla aynı il sınır-
ları içerisinde, aynı işverene bağlı 
işyerlerinde çalışan toplam sigor-
talı sayısı üzerinden kontenjan 
oluşturmak suretiyle belirlenir. 
Katılımcı sayısı 
İşyerlerinden 2 ile 10 arasında 
çalışanı bulunanlar 1; 11 ve üze-
rinde çalışanı olanlar ise mevcut 
çalışan sigortalı sayısının 1/10’u 
kadar işbaşı eğitim programı ka-
tılımcısı talep edebilir. Katılımcı-
nın, işyerine ait sigortalı hizmet 
listesinde bildirilen sigortalı sa-
yısının geriye dönük son üç aylık 
ortalamasına ilave olması gerekir. 
Ortalama çalışan sayısı, program 
başlama tarihinden geriye dönük 
olarak, başvuru yapılan ay hariç 
işyerinde son üç aylık sigortalı 
hizmet listesinde belirtilen top-
lam sigortalı sayısının üçe bölün-
mesi sonucu bulunur. Bu sayının 
belirlenmesinde çalışma gün sa-
yısına bakılmaksızın, ilgili aylara 
ait sigortalı hizmet listesinde yer 
alan sigortalı sayısı kullanılır. Or-
talama çalışan sayısının hesaplan-
masında yarım ve üzeri kesirler 
tama; kontenjan hesaplamasında 
ise tüm kesirler tama iblağ olunur. 
Katılımcı sayısı 
İşveren tarafından başvuru yapı-
lan ay ve bir önceki aya ait sigor-
talı hizmet listesinin ibraz edile-
memesi durumunda; işverence 
izleyen ayda ilgili belgeleri vermek 
üzere bu aylara ait sigortalı çalışan 
sayısına ilişkin taahhütname veri-
lir. Programın devamı sırasında 
işyerindeki sigortalı sayısının bir 
aylık süre içinde başlangıçtaki 
çalışan sayısına ulaşması esastır. 

İşveren, azalan çalışan sayısını, 
sırasıyla işbaşı eğitim programı 
katılımcıları, Kuruma kayıtlı aynı 
veya benzer meslek sahibi işsizler 
veya diğer işsizlerden istihdam 
ederek tamamlanması gerekir. 
Programın devamı sırasında iş-
yerinde sigortalı çalışan sayısının 
azalması durumunda, azalma-
nın takip eden beş işgünü içinde 
il müdürlüğüne bildirilmesi ve 
çalışan sayısının bir ay içerisin-
de başlangıçtaki çalışan sayısına 
ulaşmaması durumunda; azalan 
çalışan sayısı kadar katılımcı-
nın programı işveren tarafından 
sonlandırılır ve üç işgünü içinde 
durum il müdürlüğüne bildirilir. 
Hangi katılımcının programdan 
çıkarılacağına işveren karar verir. 

Aynı ay içinde işbaşı eğitim prog-
ramına başlamış olan katılımcı-
ların en az yüzde ellisinin prog-
ramın sona ermesinden itibaren 
işverenin kendi işyerinde veya 
başka işyerinde aynı meslekte en 

az altmış gün süre ile istihdam 
edileceği yönünde işveren tara-
fından programın başlangıcında 
taahhüt verilmesi halinde; baş-
langıçtaki sigortalı sayısının, iş-
verenin iradesi dışında emeklilik, 
askerlik, tutukluluk veya gözaltı, 
kamu görevine atanma, başka 
şehre ikametgah değişikliği, ha-
milelik veya doğum ve uzun süreli 
hastalık gibi nedenlerle azalması 
durumunda azalan çalışan sayısı 
kadar katılımcının çalışmasına 
son verilmez. % 50 istihdam ta-
ahhüdünün yerine getirilmediği-
nin tespiti halinde, katılımcı için 
ödenen katılımcı zaruri gideri ve 
sigorta prim giderleri toplamının 
iki katı işverenden tahsil edilir, 
varsa devam eden programlar 
sonlandırılır ve on iki ay süresin-
ce işveren ile işbaşı eğitim progra-
mı düzenlenmez. 
Kuruma yapılması gereken bil-
dirimin yapılmaması ya da süre-
sinden sonra yapılması ve çalı-
şan sayısındaki azalmanın süresi 
içinde tamamlanmaması halinde; 

katılımcının çıkarılması gereken 
tarihten bu durumun tespit edil-
diği tarihe kadarki sürede Kurum 
tarafından katılımcı için ödenen 
katılımcı zaruri gideri ve sigorta 
prim giderleri toplamının iki katı 
işverenden tahsil edilir, varsa de-
vam eden programlar sonlandırı-
lır ve on iki ay süresince işveren 
ile işbaşı eğitim programı düzen-
lenmez. 
Program uygulanan işyerinin ça-
lışan sayısındaki azalmanın il mü-
dürlüğüne bildirilmesi ve süresi 
içinde tamamlanması hususları, 
işveren tarafından aylık olarak 
verilecek sigortalı hizmet listesi 
dikkate alınarak il müdürlüğünce 
teslim tarihinden itibaren en geç 
yedi işgünü içinde SGK kayıtları 
üzerinden kontrol edilerek değer-
lendirilir. 
Katılımcıların istihdamı 
Yeni katılımcı talebinde bulunan 
işverenin talebinin kabul edilebil-
mesi için, yüklenicinin başvuru 
tarihinden geriye doğru son bir 
yılda işbaşı eğitim programını ta-
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mamlayan katılımcılardan en az 
yüzde yirmisini kendi işyerinde 
veya başka işyerinde aynı mes-
lekte en az altmış gün istihdam 
etmiş olması gerekmektedir. İşve-
renin, başvuru esnasında progra-
mı tamamlayan katılımcıların is-
tihdamını gösterir SGK İşe Giriş 
Bildirgesi ve Hizmet dökümünü 
il müdürlüğüne ibraz etmesi ge-
rekir. 

 
Programa katılım şartları 
İşbaşı eğitim programına katıl-
mak için-
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 
b) 15 yaşını tamamlamış olmak, 
c) İşverenin birinci veya ikinci 
derece kan hısmı olmamak, şart-
ları aranır.
İşbaşı eğitim programından ya-
rarlanacakların, programın baş-
lama tarihinden önceki üç aylık 
dönemde; programın yapılacağı 
işyerinin sigortalı hizmet listesin-
de kayıtlı veya kayıtdışı çalışanı 
olmaması gerekir. 
Mezuniyet sonrasındaki iş dene-
yimi eksikliğinin giderilmesine 
katkı sağlamak ve teorik bilgi-
lerinin uygulamasını görmeleri 
amaçları ile programa katılmala-
rına ve program sonunda da istih-
dam edilmelerine engel durumla-
rı bulunmadığı il müdürlüğünce 
uygun görülen ikinci öğretim ve 
açık öğretimdeki öğrenciler ile 
yükseköğretim öğrencileri işbaşı 
eğitim programına katılabilirler. 
Programlardan yararlanacakların 
iş ve meslek danışmanlığı hiz-
metlerinden faydalanarak, danış-
manın uygun görüşünü almaları 

gereklidir. 
4857 sayılı Kanunun 71, 72 ve 73. 
maddeleri kapsamında, çalışma 
yaşı ve çalıştırma yasağına ilişkin 
özel düzenlemeler çerçevesinde 
çalıştırılmaları yasaklananlar ile 
ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıl-
ması yasaklanan kişiler bu kap-
samda yer alan mesleklerdeki 
programlara katılamazlar.
 Kurslardan mezun olan kişiler, 
aynı meslekte kursun bitiminden 
itibaren bir ay içerisinde başlamak 
kaydıyla işbaşı eğitim programına 
katılabilirler. Bu durumda, kurs 
ve işbaşı eğitim programının top-
lam süresi fiili olarak yüz altmış 
günü geçemez. 
İşsizlik ödeneği alan kişiler de ka-
tılımcı olabilirler. Ancak bu kişi-
ler işsizlik ödeneği aldıkları süre 
boyunca işten ayrılma bildirgesi-
nin tarafı olan işyerinde katılım-
cı olamazlar. Aynı zamanda kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanan 
işyerleri, bu ödenekten yararlan-
dıkları dönemde katılımcı tale-
binde bulunamazlar. 
Emekliler programa katılamaz. 

Katılımcılar, yirmi dört ay içinde 
en fazla yüz altmış fiili gün işbaşı 
eğitim programından yararlana-
bilirler. İşverenin birinci ve ikin-
ci derece kan hısmı olan kişilerin 
veya bu maddenin ikinci fıkrası 
kapsamında sigortalı hizmet lis-
tesinde kayıtlı veya kayıtdışı çalı-
şanlarının katılımcı olduklarının 
tespiti halinde, bu durumdaki ka-
tılımcılara yapılan ödemeler yasal 
faizi ile birlikte işverenden geri 
alınır. 
Programların süresi 

Program süresi, günlük en az beş 
en fazla sekiz saat olmak üzere, 
haftalık kırk beş saatten ve top-
lamda yüz altmış fiili günden faz-
la olamaz. Çalışma saatleri, dene-
tim imkanları dikkate alınarak ve 
sözleşmede belirtilmek şartları ile 
il müdürlüğünce belirlenebilir. 
Engelliler için işbaşı eğitim prog-
ramının süresi yirmi dört ay içe-
risinde üç yüz yirmi fiili gün ola-
rak uygulanabilir. Bu durumda 
ikinci yüz altmış güne ait ödeme-
ler, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi gereğince kurulan Ko-
misyon kararı ile ceza paraların-
dan karşılanabilir. 
Devam zorunluluğu 
Katılımcıların programa devam 
etmeleri zorunludur. Kabul edi-
lebilir mazereti olan katılımcılara, 
işveren ya da işveren vekili tara-
fından, mazeret izni verilebilir. 
Bu izinler, katılımcıların devam 
çizelgelerine yazılır. Ancak, bu 
izin sürelerinin toplamı, doktor 
raporu ile tevsik edilebilen en 
fazla beş günlük sağlık izni dı-
şında, hangi sebeple olursa olsun 
toplam program süresinin onda 
birini aşamaz. Bu sürenin aşımı 
halinde, katılımcıların program-
la ilişikleri kesilir. Beş günü aşan 
sağlık izinleri onda birlik izin sü-
resinden düşülür. 
Sözleşmenin işverenden dola-
yı feshedilmesi durumunda, il 
müdürlüğünün uygun görmesi 
halinde katılımcılar yeni bir işye-
rinde işbaşı eğitimine katılabilir-
ler. Ancak devam edilecek işbaşı 
eğitim programı ile yapılan işbaşı 
eğitim programının toplam süresi 
yirmi dört ay içinde en fazla yüz 

altmış fiili gün olabilir. 
İşveren tarafından programın 
başlangıcından bitişine kadar 
olan süre içerisinde katılımcıların 
devam durumlarının haftalık ola-
rak en geç cumartesi saat 23:59’a 
kadar sisteme girilmesi gerekir. 
Devam durumlarının sisteme 
girilmemesinden dolayı ortaya 
çıkabilecek zararlardan işveren 
sorumludur. İl müdürlüğü, işve-
renin bu yükümlülüğünü yeri-
ne getirip getirmediğini kontrol 
eder. Giriş yapılmayan günler il 
müdürlüğünce tamamlanır. 
Program giderleri 
a) Katılımcıya programa katıldı-
ğı her bir fiili gün için yapılan ve 

miktarı Yönetim Kurulunca belir-
lenen katılımcı zaruri giderlerin-
den, (2013 yılı için 25 TL.dir)
b) Programlara devam edilen 
süre içinde 31/5/2006 tarihli ve 
5510 sayılı Kanunun 5. madde-
sinin birinci fıkrasının (e) bendi 
kapsamında her bir katılımcı için 
tahakkuk edecek sigorta primle-
rinden, 
c) Genel Müdürlükçe uygun bu-
lunacak diğer giderlerden oluşur. 

Denetimler ve ziyaretler 
Programlara ilişkin denetimler, 
Kurumun denetim yetkisi saklı 
kalmak şartı ile 4904 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesi hükmü 

uyarınca oluşturulan Denetim 
Kurulu tarafından yapılır. Ku-
rum personeli tarafından iş ve 
meslek danışmanlığı hizmetleri 
çerçevesinde ve gerekli görüldü-
ğünde Genel Müdürlük persone-
li tarafından da programın her 
aşamasında denetim ve ziyaretler 
gerçekleştirilebilir. Yüklenici, de-
netim ve ziyaretlerde gerekli ko-
laylığı sağlamakla mükelleftir. 

Katılım belgesi 
İşbaşı eğitim programı katılımcı-
larına, katıldıkları programa iliş-
kin bilgileri gösterir katılım bel-
gesi verilir.
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ADIYAMAN KOSGEB HİZ-

MET MERKEZİ MÜDÜRÜ 
ADNAN AKYÜZ’DEN 

Büyümek için 
İşbirliği şart..
KOSGEB’in destek program-

larından biri olan İşbirliği - 

Güçbirliği destek programının 
“Ortak Sorunlara, Ortak Çö-
zümler” sloganıyla KOBİ’leri-
miz birleşerek artık daha güçlü 
hale geliyorlar. Aynı iş kolunda 
faaliyet gösteren 5 işletmenin 
bir araya gelerek oluşturacakları 
İşbirliği - Güçbirliği projesiyle 
KOBİ’ler tek başlarına çözeme-

yecekleri birçok sorunun çözü-

münü bulacaktır. Küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerimizin 
önünde büyük bir problem olarak 
duran tedarik, pazarlama, finans-

man ve düşük kapasite kullanımı 
gibi olumsuz faktörleri işletmele-

rimiz artık bir araya gelerek orta-

dan kaldıracaklar. KOSGEB’in 
İşbirliği - Güçbirliği destek 

programı kapsamında vereceği 
¨250.000 hibe ve ̈ 500.000 faizsiz 
kredi ile yani toplam ¨750.000  

tutarındaki destek ile KOBİ’lerin 
artık sorunları ortadan kalkacak 
ve rekabet güçleri her geçen gün 
daha da büyüyecek.

İşbirliği - Güçbirliği destek 

programını KOSGEB, KOBİ’le-

rin ortaklık ve işbirliği kültürünü 
geliştirmesini sağlamak ama-

cıyla destek kapsamına almıştır. 
Piyasada bulunan büyük ölçekli 
işletmeler her ne kadar işletme 
oranlarının binde biri oranında 
olsalar da sermaye güçleri açı-
sından devletin ekonomisine yön 
verebilecek ve etkileyebilecek 
güce sahip oldukları ortadadır. 
KOBİ’lerimizin münferit olarak 
bu büyüklükteki işletmelerle re-

kabet gücü yok denecek kadar 
azdır. Bildiğimiz gibi büyük ba-

lık küçük balığı yer. Fakat KO-

Bİ’lerimizin koordineli şekilde 
bir araya gelerek oluşturacakları 
işbirliği yapılarıyla birlikte bü-

yük ölçekli işletmelerle yarışa-

bilmeleri mümkün hale gelebilir. 
Günümüzde artık işbirliği kül-

türüne sahip firmaların piyasada 
her zaman bir adım önde oldu-

ğunu görüyoruz. Riski paylaşa-

rak daha büyük başarılara imza 
atan birçok sermaye ortaklıkları 
bulunmaktadır. Herkesin günlük 
yaşamında kullanmış olduğu bir 
söz ile örneklendirmek istiyorum 
bu durumu. Üzüntüler paylaştık-

ça azalır derler ya işte bunun gibi 
risk ve zarar da ancak paylaş-

tıkça azalır. Büyük düşünüyor-
sanız riskleri minimize etmeniz 
ve elinizdeki sermayeyi en etkin 
şekilde kullanmamız gerekiyor. 
Örneğin Microsoft’un sahibi Bill 
Gates. Kendi kurmuş olduğu şir-
ketindeki payı her geçen zaman 
azalmasına rağmen dünyanın en 
zenginleri arasında yer almayı 
başarıyor. Çünkü sermayesini ar-
tırdığı zaman riskini azaltmış ve 
daha büyük adımlar atmaya hazır 
hale gelmiş oluyor. Bill Gates’in 
şu andaki Microsoft’taki payı sa-

dece %19 civarlarında. Ama bu 
pay onu hala en zenginler arasın-

da tutmaya yetiyor. 

Sonuç olarak büyümenin yani 
büyük işletmelerle baş etmenin 
ve piyasaya egemen güç olma-

nın yolu birleşmekten geçiyor. 
KOSGEB Adıyaman Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü olarak 

ilimizde İşbirliği - Güçbirliği 
destek programıyla güçlerini bir-
leştirecek KOBİ’lerimizin yanın-

dayız. Destekten faydalanmak 
için faaliyet alanları aynı olan ve 
ortak tedarik, ortak pazarlama, 
ortak laboratuar, ortak imalat ve 
hizmet sunumu konularında 5 
KOBİ’nin bir araya gelip proje 
hazırlamaları yeterli olacaktır. 
Müdürlüğümüz projeyi değer-
lendirip olumlu bulduğu takdirde 
¨750.000 tutarındaki destekten 
faydalanmaya hak kazanabile-

ceksiniz.

Adnan AKYÜZ

Müdür V.

T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı
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