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Üniversite yıllarımda 
‘Türkiye Ekonomisi’ 
isimli bir dersimiz vardı. 

Dersimizi, yazılarını zevkle takip 
ettiğim Prof. Dr. Güngör Uras’tan 
dinlerdik. Hocamızın üstüne 
basa basa söylediği şu ifade hala 
kulaklarımdadır: “Üretim, üretim, 
üretim”

Bugünün Türkiye’si de refah 
seviyesini yükseltmek için ‘üretim’i 
artırabilmenin yollarını arıyor. 
Ancak bu üretim nasıl ve ne şekilde 
olacak? Asıl sorulması gereken 
soru bu… 

OSTİM olarak kurumsal 
etkinliklerimizde bu sorunun 
cevabını sürekli sorgularız… Ve 
her zaman da şu sonuca ulaşırız: 
Kendi tasarımımız ve markamızla 
üretim…

Ekonomik kalkınma ve 
küreselleşme konuları üzerine 
çalışmaları olan Güney Koreli 
iktisatçı Ha-Joon Chang’ın; 
orijinal adı ‘Bad Samaritans’ 
olan, Doç. Dr. Emin Akçaoğlu 
tarafından ‘Sanayileşmenin Gizli 
Tarihi’ adıyla dilimize çevrilen 
çalışmasından bu köşede zaman 
zaman bahsederim.

Kitapta, Güney Kore’nin ekonomik 
mucizeye başlangıç serüvenini 
incelerken Türkiye ile olan 
benzerliklere odaklanmıştım. 
Yazarın tabiriyle dünyanın en 
‘icatçı’ uluslarından biri olan Güney 
Kore’nin markaları, bugünün 
teknoloji yarışında dünyayı adeta 
kasıp kavuruyor. 

Nereye giderseniz gidin, muhakkak 
bir üründe “Made in Korea” 
ibaresini görebiliyorsunuz. Bir 
bakıma denilebilir ki, “Güney Kore 
ürünlerinin ayak basmadığı yer 
yok.”

Bu yorumları geride bırakalım 
ve başa dönelim. Yazar, kitabın 
‘Tarihten doğru dersleri almak’ 
başlığında altında şöyle diyor: 
“Fakat tarih bize, neredeyse tüm 
başarılı ülkelerin kalkınmalarının 
başlangıç aşamalarında, 
ekonomilerini geliştirmek için 
korumacılığın, sübvansiyonların 
ve düzenlemelerin bir karışımını 
kullandıklarını söylüyor.” 

Chang, devamında ise herkesi tekrar 
düşünmeye sevk edecek şu tespiti 
ortaya koyuyor: “Zengin ülkelerin 
fakir ülkeleri serbest piyasa ve 
serbest ticaret politikalarına 
zorlayarak, kendilerinin yukarı 
tırmanmalarını sağlayan 
‘MERDİVENİ İTMİŞLERDİR’.

Sanayileşmiş ülkeler geçmişte 
başarıyla kullandıkları ulusalcı 
politikaları kullanarak yükselen 
daha fazla rakip istemiyorlar. 

Zengin ülkeler kulübünün en yeni 
üyesi olan kendi ülkem Kore dahi 
bu yaklaşımın istisnası değildir. 

Bir zamanlar dünyanın en 
korumacı ülkelerinden biri 
olmasına rağmen Kore, şimdi DTÖ 
içinde, bütünüyle serbest ticareti 
olmasa bile sınai tarifelerin yüksek 
oranda düşürülmesi gerektiğini 
savunuyor.” 

OSTİM tarafından geniş bir kitleye 
ulaştırılan, 2006 yılında yazılan 
kitabın yazarına, aradan geçen 
süre içerisinde neler değiştiğini 
veya değişmediğini sorduk. Chang, 
gazetemize verdiği röportajda 
gelişmekte olan ülkelerin, DTÖ 
içinde olduğundan daha bile güçlü 
bir ‘merdiven-itişine’ maruz 
kaldığını hatırlattı. 

Ha-Joon Chang diyor ki, “Bunun 
yöntemi, Sanayileşmenin Gizli 
Tarihi’ni yazdığımdan bu yana 
geçen on yıl içinde bir şekilde 
değişmiş olsa da maalesef Kötü 
Samiriyeliler hala ‘merdiveni 
itiyorlar’.” 

O zaman şunu sorgulamalıyız: 
Merdivene ulaşmak için biz ne 
yapıyoruz? Ne kadar teknoloji 
üretiyor ve markalar çıkarıyoruz? 

***

Geçtiğimiz sayıda Türkiye’nin 
sıcak gündemine ilişkin kapaktan 
verdiğimiz dosyamız yankı buldu. 
Haberde görüşlerini aldığımız 
isimler, ekonomideki hassasiyete 
dikkat çekiyor, huzur, güven ve 
istikrar için çağrıda bulunuyorlardı. 

Örneğin dövizdeki hareketlenme, 
Türkiye’nin ihracatındaki son 
veriler, reel sektör cephesinde bu 
çağrının taşıdığı hassasiyete ilişkin 
ipuçlarını gözler önüne seriyor. 

O nedenle, gelişim hamleleri ve 
reformlar devam etmeli, ekonomi 
gemisi dalgalı değil, hızla yol 
alabileceği güvenli sulara dümen 
kırmalıdır. 

Alınan karar gereği 1 Kasım’da 
tekrar sandık başına gideceğiz. 
Sonuç ne olursa olsun; herkesin 
beklentisi Türkiye için “uzlaşı” 
yönünde.

“Tembel insan yoktur. Sadece 
kendisine esin kaynağı 

oluşturacak kadar güçlü 
amaçları olmayan insanlar 

vardır.” 

Anthony Robbins

Merdiven İtiliyor 
Ama Biz Ne Yapıyoruz?
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“Piyasaları canlandıracak
tedbirler alınmalı”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 
ekonomik göstergelerdeki kötüleşmeye işret ederek, 
“Piyasaları canlandıracak tedbirlerin bir an önce 
alınması gerekmektedir.” dedi.

Horizon 2020’ye kapsamlı teşvik
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliklerine Katılımı 
Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları ile 
araştırmacıların Horizon 2020’den en yüksek seviyede 
faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

"OSTİM'in kuruluşunda iyi niyet var"
Bir dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak da hizmet veren 
Durmuş Irkılata özetle, “OSTİM’in kuruluşunda iyi bir 
besmele var, ihlas var, hep böyle iyi niyetle gider.
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Hastanelere yerli tıbbi cihaz
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şehir 
hastanelerine tıbbi cihaz alımında asgari yüzde 20 
yerli ürün alınacağına dikkat çekti.
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"Tasarım kilit faktör"
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Tasarımı, 
ihracatımızdaki kilogram başına fiyatı 1,7 dolardan 3 
dolarlara çıkaracak kilit faktör olarak görüyoruz.” dedi.

Yerli otobüs Konya’da elektrik alacak
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
Türkiye’deki ilk elektrikli otobüs ihalesini, Anadolu Raylı 
Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya 
kazandı.

Rakiplerini yerli üretimle aştı
Beton finişeri üretiminin başlangıcında ihtiyaç duyduğu 
parçaları rakip olduğu gerekçesiyle temin edemeyen 
Hakan Özkan, söz konusu parçaları da kendisi üreterek 
makinenin yerlilik oranını yüzde 80’e çıkarmış.
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İhracat rakamları Ağustos’ta da sinyal verdi
Türkiye’nin ihracat rakamlarındaki azalma Ağustos’ta 
da devam etti. Temmuz ayındaki yüzde 13 oranındaki 
gerilemeyi, Ağustos ayındaki yüzde 4,9’luk azalma izledi. 
İlk 8 aylık rakamlar da aşağı yönlü olarak yüzde 8,9 olarak 
ortaya çıktı. 
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Yerli otomobil çalış-
malarında gelinen 

son durum hakkında 
bilgi veren Bakan Fikri 
Işık prototipler arasında 
yoğun bir test ve deney 
çalışması yapacaklarını 
belirtti. Işık, yerli otomo-
bilin 3 yıl sonra ticarileş-
tirilmesinin hedeflendiği-
ni vurguladı. 

TÜBİTAK’ın otomobil-
deki birikiminin araçlar 
üzerinde uygulanacağını 
anlatan Işık “Her alanda 
bu prototiplerin gelişti-
rilerek, 2020 öncesinde 
inşallah başta ülkemiz 
kullanıcısı olmak üzere 
bütün dünya kullanıcıla-
rına olabilecek en iyi, en 
uygun ve en ekonomik 
şartlarda sunulması için 
çalışma yürüyecek. Şu 
anda 4 prototipin 3'ü 
hazır, testler başladı.” 

"Kaliteli, güvenli ve 
konforlu olacak" 

Türk sanayicisine güven-
diklerini vurgulayan Işık, 
yerli otomobilin standar-
dı konusunda da şu ayrın-
tılar değindi: "Bu araçta 
bizim üç temel önceliği 
bir arada bulundurmak 
gibi bir gayretimiz var. 
Bunlardan biri aracın ka-
litesi ve konforu, yani in-
şallah kaliteli ve konforlu 
bir araç olacak, bunu çok 
önemsiyoruz. İki, bu araç 
yüksek güvenlikli bir 
araç olacak. Herkes, “Bu 
araca ben güvenle binebi-
lirim” diyecek. Üç, kalite 
konfor ve güvenliği en 
üst seviyede tutmak." 

Yerli 
otomobilde 

testler 
başladı

Türkiye'nin gündeminden 
düşmeyen yerli 
otomobilde; 3 prototipin   
hazır olduğu ve test 
çalışmalarına başlandığı 
bildirildi. Türkiye'nin hem kamu hem 

de özel sektör olarak, eko-
nomide niteliği ve katma değeri 
yüksek ürünleri artırmak konu-

sunda önemli 
bir motivas-
yon yakala-
dığına işaret 
eden Fikri 
Işık, bilim ve 
teknoloji po-
litikalarının 
özünü oluş-

turan bu unsurun, Türkiye'nin 
temel önceliği olmayı sürdüre-
ceğini kaydetti. 

Işık, nitelik, rekabet ve katma 
değer artışının en önemli unsur-
larından biri olan tasarım ko-
nusuna da öncelik verdiklerine 
dikkati çekerek, “Tasarımı, ih-
racatımızdaki kilogram başına 
fiyatı 1,7 dolardan 3 dolarlara 
çıkaracak kilit faktör olarak gö-
rüyoruz. Bakanlığımız bünye-
sindeki Girişimci Bilgi Sistemi 
verilerine göre de tasarım, Ar-
Ge ve ihracat yapan firmaların 
daha fazla kar ettikleri çok açık 
ve net olarak görülüyor.” dedi.

Bakan Işık, yılda iki defa ger-
çekleştirilen Tasarım Konsey 
toplantılarının yanı sıra konsey 
bünyesinde faaliyet gösteren 
komitelerinde de teknik dü-
zeydeki çalışmalarına devam 
ettiklerini vurguladı. Işık söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Tasarım 

adına çalışmalar yürüten kalıcı 
mekanizmalardan olan Tasarım 
Konseyi'nin kurumsallaşma sü-
recinde gelmiş olduğu nokta ise 
son derece önemlidir.”

"Yeni destek mekanizmalarını 
hayata geçireceğiz"

Tasarıma yönelik yeni destek 
mekanizmalarını en kısa za-
manda hayata geçireceklerini 
belirten Işık, Tasarım ofisleri-
nin Ar-Ge merkezleri gibi des-
teklenmesine yönelik taslağı 
TBMM'ye sevk ettiklerini ha-
tırlattı.

Işık, Bakanlık olarak üzerinde 
önemle durulan konulardan bi-

rinin de tasarım ofislerini Ar-
Ge Merkezi gibi desteklemek 
olduğunu, bununla ilgili de ta-
sarımcı istihdamına önem ver-
diklerini belirterek, tasarımcı 
istihdamını artırmak için gayret 
edeceklerini aktardı.

Tasarım Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı’ndaki eylemlerin 
paydaş kurumların çalışmaları 
neticesinde birer birer hayata 
geçirildiğini anlatan Işık, "Stra-
teji belgesinde yer alan 5 hedef 
kapsamındaki 34 faaliyeti ha-
yata geçirmeyi başardığımızda 
ülkemiz tasarım ve tasarım üre-
timi konusunda çok daha iyi bir 
noktaya gelecektir." dedi.

Türk Tasarım Danışma Konseyi 
12. toplantısını Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nda 
gerçekleştirdi. Toplantıda 
konuşan Bakan Fikri Işık, 
“Tasarımı, ihracatımızdaki 
kilogram başına fiyatı 1,7 
dolardan 3 dolarlara çıkaracak 
kilit faktör olarak görüyoruz.” 
dedi.

Fikri Işık, Türkiye'de işletme-
lerin yüzde 99,85'ini, istih-

damın yüzde 76'sını, ihracatın 
yüzde 59,2'sini, katma değerin 
yüzde 53,3'ünü ve toplam sa-
tışların yüzde 63'ünü oluşturan 
KOBİ'lerin ülke ekonomisi için 
çok önemli olduğunu söyledi. 
KOBİ'lerin sadece Türkiye'de 
değil dünyada da ekonomile-
rin dinamoları olduğunun altını 
çizen Işık, bu sebeple bakanlık 
olarak KOBİ'lere çok önemli 
destekler sunduklarını anlattı.

Ekonomik ve sosyal ihtiyaçla-
rın karşılanmasında küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin 
payını artırmak, rekabet güçle-
rini ve düzeylerini yükseltmek, 
sanayide entegrasyonu ekono-
mik gelişmelere uygun biçimde 
gerçekleştirmek amacıyla kuru-
lan KOSGEB'in bu kapsamda 
KOBİ'lere sağladığı teşviklere 
dikkati çeken Işık, desteklerinin 
artarak devam ettiğini belirtti. 

Markalaşma ve 
kurumsallaşma çağrısı

KOSGEB tarafından geçen yıl 
22 bin 867 işletmeye 164 mil-
yon 465 bin 277 
lira kaynak akta-
rıldığını hatırlatan 
Işık, bu yıl Ağustos 
ayı itibarıyla ise 27 
bin 645 işletmeye 
toplam 202 milyon 
449 bin 728 lira 
destek sağlandığını 
bildirdi. Işık, Ağustos ayı sonu 
itibarıyla geçen yılın aynı döne-
mine oranla destek alan işletme 

sayısının yüzde 21, söz konusu 
dönemde kullandırılan destek 
tutarının ise yüzde 23,10 arttı-
ğını kaydetti.

Işık, KOSGEB'in kuruluşunun 
25. yılında yeni 
destek programla-
rı hazırladığına da 
değindi. KOBİ'lerin 
sağlıklı büyümesi, 
kurumsallaşması, 
ulusal ve ulusla-
rarası pazarlarda 

rekabet edebilmesi ve mar-
kalaşmaları için bu yıl içinde 
Markalaşma ve Kurumsallaş-
ma Destek Programı için 100 

milyon liralık çağrıya çıkıldığı-
nı anımsatan Işık, "215 projeye 
toplam 45,4 milyon lira destek 
sağlandı. Kalan bütçenin fay-
dalandırılması için de en kısa 
sürede yeniden çağrıya çıkıla-
cak." dedi.

En hızlı büyüyen 100 şirketin 
82'sinin KOSGEB veri tabanı-
na kayıtlı olduğunu ve bunların 
43'ünün KOSGEB destek prog-
ramlarından yararlandığına 
dikkati çeken Işık, "KOBİ'ler 
Türkiye'nin geleceği, bu sebep-
le ülkenin değişmez gündem-
lerinden biri olmalı. Hükümet 
olarak KOBİ'lerin önünü aça-
cak her çalışmaya destek ver-
dik, vermeye de devam edece-
ğiz. KOBİ'lerin üzerine düşen 
de bu destekleri sonuna kadar 
etkin şekilde kullanarak, ülke 
büyümesine katkı sağlamak." 
değerlendirmesinde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

tarafından geçen yıl 22 bin 867 işletmeye 164 milyon 465 bin 
277 lira kaynak aktarıldığını belirterek, bu yıl Ağustos ayı 

itibarıyla ise 27 bin 645 işletmeye toplam 202 milyon 449 bin 
728 lira destek sağlandığını bildirdi. 

Fikri Işık

KOSGEB destekleri katlanarak büyüyor
Ağustos’ta 22 bin 867 işletmeye 164 milyon 465 bin 277 lira

“TASARIM KİLİT FAKTÖR”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Başkanı Erdal Bahçıvan, 

artan siyasi belirsizliğin eko-
nomiyi olumsuz etkilediğine 
ve sanayicinin arzu ettiği bü-
yümeyi gerçekleştirmekte zor-
landığına işaret etti. Yılın ilk 
yarısında ivme kazanan sana-
yi üretim endeksinin büyüme 
açısından olumlu sinyal ver-
diğini belirten Bahçıvan, an-

cak TL’deki sert değer kaybı, 
istikrarı sarsan jeopolitik ge-
lişmeler ve tarihinin en zayıf 
değerlerinde seyreden tüketici 
güveni nedeniyle sanayinin 
performansını sürdürmesinin 
kuşkulu olduğunu vurguladı.

“Sanayicimiz arzu ettiği büyü-
meyi gerçekleştirmekte zorla-
nıyor.” diyen Bahçıvan, zayıf 
seyreden ihracata ve özellikle 

Rusya kaynaklı olarak azalan 
turizm gelirlerine rağmen itha-
latta daha hızlı bir düşüş ger-
çekleşmesinin dış dengeleri 
olumlu etkilediğini ifade etti.

Diğer yandan doğrudan yatı-
rımların zayıflığı ve rezerv-
lerdeki erimenin sağlıklı bir 
görünüm arz etmediğine deği-
nen Bahçıvan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Kanaat önderleri 
ve karar vericiler durumu doğ-
ru okumalı ve doğru kararlar 
vermelidir. Olan, üretmenin 

sorumlulu-
ğunu ve yü-
künü taşıyan, 
işvereniyle, 
ça l ı şan ıy la 
birlikte biz 
ü r e t i c i l e r e 
oluyor. İşte 
bu nedenle; 
üretenin aklı, çalışanın aklı, 
istihdam yaratanın aklı, pole-
mik ve kısır tartışmalar yerine 
çözümlere odaklanmayı tercih 
ediyor.”

“Sanayici büyümekte zorlanıyor”

Erdal Bahçıvan
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TÜBİTAK, 80 Milyar euro 
bütçeli Horizon 2020 

(H2020) Programı’na Türkiye 
araştırma alanı paydaşlarının 
katılımlarını ve sunulan proje-
lerin başarı oranlarını artırmak 
amacıyla destek programı tasar-
ladı. 

Desteklerin kapsamı; Seya-
hat, Koordinatör Olma, Marie 
Skłodowska - Curie ve ERC 
Projeleri için Ön Değerlendir-
me Destekleri ile Eşik Üstü 
Ödülü, Başarı Ödülü ve COST 
Aksiyonu teşvik ödüllerini içe-
riyor.

Seyahat Desteği kapsamında, 
H2020 Programı’na sunulacak 
projelerde yer almak isteyen 
kişi ya da kuruluşların proje 
pazarları, bilgi günleri, konsor-
siyum toplantıları gibi etkinlik-
lere katılımları için yol, konak-
lama, toplantı katılım ve vize 
ücretleri ile yurtdışı çıkış harcı 
gibi gerekli olabilecek her türlü 
masrafl arı karşılanıyor.

Türkiye’den paydaşların 
Avrupa Araştırma Alanı 
imkânlarından daha fazla isti-
fade etmelerini teminen proje-
lerde lider olabilmelerini teş-
vik etmek amacıyla hazırlanan 
Koordinatör Olma Destekleri 
ile koordinatör adaylarının ve 
ekiplerinin proje hazırlıkları 
boyunca gerçekleştirecekleri 
seyahatler, yapacakları organi-
zasyonlar, alacakları eğitimler 
destekleniyor.

Destek ve Ödül Prog-
ramları kapsamında 
Türkiye’den araş-
tırmacıların H2020 
Programı’nda göster-
dikleri başarılarda ödül-
lendirilecek. Projeleri 
eşik üstünde 
kalan an-
cak çeşitli 
nedenler le 

Avrupa Komisyonu tarafından 
fonlanamayan araştırmacılar 
ve ekipler TÜBİTAK’tan 3.500 
euro Eşik Üstü Ödül almaya 
hak kazanacaklar. Bu tutar, 
koordinatörler için 7.000 euro 
olacak. 

H2020 üyesi ülkeler arasında 
ilk defa uygulanacak olan ve 
projedeki ortak ya da koordi-
natörün payına göre artış gös-
teren Başarı Ödülü kapsamında 
ise, proje yürütücüsü ve ekibi 
ödüllendirilecek. Örnek olarak, 
yürütücünün projedeki payı 
220.000 euro ise 18.900 euro, 
1.200.000 euro ise 64.500 euro 
tutarında ödül ödemesi yapıla-
cak.

Yoğun ilgi gören Destek 
ve Ödül Programı’nın 
daha da zenginleştirilme-
si amacıyla TÜBİTAK 
tarafından yürütülen ça-
lışmalar önümüzdeki dö-
nemde de devam edecek. 
Detaylı bilgi için www.

h2020.org.tr 
web sayfası 
ziyaret edile-
bilir.

Türkiye, 25. Dönem Millet-
vekili Genel Seçimleri’nin 

ardından 4 partili bir Mec-
lis yapısıyla baş başa kaldı. 
Seçmenler, ortaya çıkardığı bu 
siyasi kompozisyonla “uzlaşın” 
mesajı vermişti. Koalisyon 
görüşmeleri, 45 günlük süre 
derken, zaman hızla aktı ve 
icracı bir hükümet yapısı oluş-
turulamadı. 

Neticede, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 7 
Haziran 2015 tarihinde yapılan 
seçim sonrasında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan-
lık Divanı seçiminin yapıldığı 
09.07.2015 tarihinden itibaren 
45 günlük sürede Bakanlar 
Kurulu kurulamadığından, 
Anayasa’nın 104 ve 116. mad-
deleri gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisi seçimlerinin 
yenilenmesine karar verdi. 

Bu kararla birlikte ülkeyi 
seçime götürecek 63. Hükümet, 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 
Başbakanlığında kuruldu. 

Gerek iç gerekse dış gelişmeler, 
ekonomideki beklentiler ve bu 
bağlamda yaşanan gerçekler, 
güçlü bir hükümetin önemini 
gözler önüne seriyor.

Daha önce de belirttiğimiz 
üzere, başta reel sektör olmak 
üzere, ekonomi aktörleri siyasi 
istikrar talebinde…  

İş dünyası, yatırım, istihdam, 
üretim ve ihracatta ivmenin art-
ması, 2023 vizyonuna erişmek 
ve güçlü Türkiye’nin devamı 
için siyasilerden özveri 
bekliyor. 

Programla, sanayiye aktarılan 
üniversitelerdeki bilgi birikimi 

sayesinde sanayicilerin sorunlarını 
çözmek veya teknoloji seviyesini 
yükseltmek hedefleniyor. 
Desteklenen projelerin iller 
dağılımı şu şekilde;  
Batman, Uşak, Erzurum, 
Muğla, Kayseri, Bursa, 
İzmir ve Ankara.

San-Tez Programı 
Mayıs-Haziran 
dönemindeki 15 
proje başvurusundan 9 
tanesine destek kararı alındı. Söz 
konusu projelerin toplam destek 
tutarı 2 milyon 238 bin lira. Bu 
tutarın 1 milyon 615 bin lirası 
Bakanlık tarafından hibe olarak 
karşılanacak.

San-Tez Programı kapsamında 
Batman Üniversitesi'nden de ilk 
kez bir proje destekleniyor. Yrd. 
Doç. Dr. Zülküf Demir tarafından 
yürütülen Susam Zarını Soyma 
Makinası Projesi ile gıda 

sanayinde ilgili üretim 
alanındaki makinelerde 
aşırı miktarda kullanılan 
su miktarı azaltılacak, 
tuz kullanımı ve 

çözeltiden çıkarma 
işleminden sonraki yıkama 

aşamaları tamamen ortadan 
kaldırılacak. Bu desteklerle birlikte 
2015 yılında desteklenen toplam 
proje sayısı 17'ye, destek miktarı 
da 7 milyon 206 bin 244 liraya 
ulaştı.

TÜBİTAK, Uluslararası 
İşbirliklerine Katılımı 
Özendirmeye Yönelik Destek 
ve Ödül Programları ile 
Türkiye’den araştırmacılar, 
özel sektör temsilcileri, kamu 
kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarının Avrupa Birliği 
Araştırma ve Geliştirme 
Çerçeve Programı olan Horizon 
2020’den en yüksek seviyede 
faydalanmalarını sağlamayı 
amaçlıyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 
Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) kapsamında 2015 yılında 
desteklenen proje sayısı 17 oldu. Projelere verilen toplam 
destek miktarı da 7 milyon 206 bin 244 TL’ye çıktı.

Horizon 2020’ye kapsamlı teşvik SAN-TEZ PROJELERİNE 
7,2 MİLYON TL

Batman, Uşak, Erzurum, sanayinde ilgili üretim 
alanındaki makinelerde 

çözeltiden çıkarma 
işleminden sonraki yıkama 

1 KASIM’DA YENİDEN 'SANDIK'

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu - 
Başbakan 
Yalçın Akdoğan - Başbakan 
Yardımcısı 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş - 
Başbakan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz - Başbakan 
Yardımcısı 
Tuğrul Türkeş - Başbakan 
Yardımcısı 
Kenan İpek - Adalet Bakanı 
Prof. Dr. Ayşen Gürcan - Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı 
Ali Haydar Konca - Avrupa Birliği 
Bakanı 
Fikri Işık - Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Ahmet Erdem - Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
İdris Güllüce - Çevre Ve Şehircilik 
Bakanı 
Feridun Hadi Sinirlioğlu - Dışişleri 
Bakanı 
Nihat Zeybekçi - Ekonomi Bakanı 
Ali Rıza Alaboyun - Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı  

Akif Çağatay Kılıç - Gençlik ve 
Spor Bakanı 

Kutbettin Arzu - Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 

Cenap Aşçı - Gümrük ve Ticaret 
Bakanı

Selami Altınok - İçişleri Bakanı 

Müslüm Doğan - Kalkınma 
Bakanı 

Yalçın Topçu - Kültür ve Turizm 
Bakanı 

Mehmet Şimşek - Maliye Bakanı 

Prof. Dr. Nabi Avcı - Milli Eğitim 
Bakanı 

M. Vecdi gönül - Milli Savunma 
Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu - Orman 
ve Su İşleri Bakanı 

Mehmet Müezzinoğlu - Sağlık 
Bakanı 

Feridun Bilgin - Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Ülkemizi seçime taşıyacak Bakanlar Kurulu ve görev dağılımı şöyle:

Gazetemizin Temmuz 2015 sayısının 
kapak haberinde ülkemizdeki huzur, 

güven ve istikrar beklentilerini 
paylaşmıştık. Hükümet kurma 

çalışmalarının sürdüğü döneme denk 
gelen sayımızda reel sektörün belirsizliğe 

yönelik endişelerini aktarmıştık. 

Haberde görüşlerini aldığımız gazeteci, 
akademisyen, sanayici ve STK 

temsilcilerinin ortak temennisi; Türkiye’yi 
tekrar büyütecek hamleler ve reformların 

devamı şeklinde olmuştu.  

ması, 2023 vizyonuna erişmek 
ve güçlü Türkiye’nin devamı 
için siyasilerden özveri 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
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OSTİM Medikal Küme Ko-
ordinatörü Bora Yaşa küme 

faaliyetleri hakkında heyeti bil-
gilendirdi.
ABD Büyükelçiliği Ekonomi 
Ofisi Yetkililerinden Edward 

Ebert Türkiye’nin ekonomi poli-
tikaları ve offset talebi hakkında 
reel sektörün görüş ve düşün-
celerini öğrenmek istediklerini 
belirtti. Amerikalı diplomat, söz 
konusu görüşleri ve çalışmaları 
Başkent Washington’da politi-
kacılarla paylaşacaklarını dile 
getirdi. 
Türkiye’de reel sektöre yönelik 
değiştirilen ekonomi politika-
larına göre ABD’nin de yeni 
politikalar geliştireceğini ifade 
eden Ebert, “ABD burayı izli-
yor, ne olduğunu merak ediyor 
ona göre de politika geliştirecek. 

Türkiye’de olan politika deği-
şikliklerinin ABD’yi nasıl etki-
leyeceğini bilmek istiyorlar reel 
sektör ne düşünüyor bunu dinle-
mek için buradayız. ABD’de po-
litikalarında buna göre pozisyon 
alacak.” dedi. 
Türkiye’de kamu ihalelerinin 
ABD’den daha fazla olduğuna 
dikkat çeken ebert, Amerika’da 
savunma sanayii dışındaki sek-
törlerin kamudan bağımsız oldu-
ğunu ifade etti.
“Amerika’da sağlık sektörü, 
hastaneler hepsi özel.” diyen 
Amerikalı diplomat, ülkesindeki 
genel politikaların offsete kar-
şı olduğunu onun yerine teşvik 
mekanizmalarının kullanıldığını 
belirtti.  

“ABD pazarına değer katarız”
OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhan Şahin de Türkiye’de 

üretilen tıbbi ci-
hazların Avrupa 
pazarında kalite-
sini ve niteliğinin 
ispatladığını dile 
getirdi. Türk me-
dikal ürünlerinin Avrupa paza-
rında ilk sırada tercih edildiğini 
vurgulayan Şahin, “Aynı şekilde 
ürünlerimiz ABD pazarına da 
değer katacaktır.” dedi.
Şahin ayrıca ürettikleri tıbbi ci-
hazların Şehir Hastaneleri Proje-
lerinde yer almasını istediklerini 
vurguladı.

“Satın alarak sürdürülemez”
OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın da Türkiye’de 
offset çalışmalarında yer alarak 
söz konusu çalışmaları yakından 
takip ettiklerini ifade etti. Offset 
çalışmalarında ABD’de uygula-
nan “Buy American” kanunun-
dan ilham aldıklarını dile getiren 

Aydın,  “Biz satın almacı oldu-
ğumuz zaman bu sürdürülemez. 
Sadece pazar olmak istemiyor, 
işbirliği ile kazan kazan politika-
sıyla çalışmak istiyoruz.” şeklin-
de konuştu.  

    ABD TEŞVİKTEN YANA!

Edward Ebert

Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nda düzenlenen 

imza töreninde protokolü Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yek-
ta Saraç imzaladı. Ayrıca Sağlık 
Bakanlığı tarafından trafikten 
çekilen ambulansların devlet 
üniversitelerinde eğitim gören 

öğrencilerin uygulama dersle-
rinde kullanmaları için üniver-
sitelere devrine ilişkin bir proto-
kol de imzalandı. 

50 milyonluk fon 
İmza töreninde konuşan Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
üniversite hastanelerinin ve tıp 
fakültelerinin önemli sorunla-
rı olduğuna dikkat çekti. Söz 
konusu sorunlara kalıcı çözüm 
üretmeye çalıştıklarını ifade 
eden Bakan Müezzinoğlu, “Sağ-
lık Bakanlığı’nda oluşturulan 50 
milyonluk fonu hızlı bir şekilde 
tıbbi ilaç ve malzeme konusunda 
talepleri alarak değerlendirmek 

ve yine tıbbi malzeme alımla-
rında da arzu eden üniversite-
lerimizin, tıp fakültelerimizin 
Kamu Hastaneleri Kurumunun 
imkanlarıyla ve dinamikleriy-
le, 4 ay sonrasındaki süreçte de 
Sosyal Güvenlik Kurumu'da 
olan hakedişlerinden mahsup-
laşma şeklindeki protokolü im-
zaladık.” dedi.

Hastanelerin maliyetleri 
azalacak
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç, üniversite hastanelerinin 
sorunlarını çözmek için çalış-
tıklarını vurguladı. Saraç imza-
lanan protokolle ile üniversite 
hastanelerimizin tıbbi cihaz ve 
malzeme alımlarındaki maliyet-
leri, girdi maliyetleri görülür bir 
şekilde azalacağını dile getirdi.
Maddi açıdan sıkıntı içinde bu-
lunan bazı devlet üniversitesi 
hastaneleri için hibe niteliğinde 
fon oluşturulduğunu belirten Sa-
raç,  bu sistemde yapısal iyileş-

me doğurmasa da bir rahatlama 
meydana getireceğini, hizmetle-
rin aksamadan sürdürülmesine 
katkı sağlayacağını ifade etti. 
Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Bu yaklaşım hükümetimizin 
devlet üniversitesi hastaneleri-
nin eğitim ve hizmet sunumu 
noktasında vazgeçilemez rolüne 
verdiği önemi göstermektedir."

Devlet yükseköğretim kurumla-
rında eğitim gören öğrencilerin 
uygulama derslerinde kullanıl-
mak üzere terkin durumunda 
bulunan ambulansların devir 
protokolünü ise Sağlık Bakan-
lığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp 
Gümüş ile YÖK Başkanvekili 
Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu im-
zaladı.

Edinilen bilgiye göre tıbbi 
malzeme ve sarf ihtiyaçları 
alımında yerli üreticiler tercih 
edilecek. Bakanlık yetkilileri 
mal alım sürecinde Kamu İhale 
Kanununa göre satın alma 
işlemi gerçekleştirileceğini 
belirttiler.

Kamu İhale Kanunu'nun 63. 
Maddesinde yerli malı teklif 
eden istekliler lehine %15 
oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanması zorunluluğu yer 
alıyor.   

Kamu İhale Kanunu 63. 
Maddesi…

c) Mal alımı ihalelerinde yerli 
malı teklif eden istekliler lehine 
%15 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanabilir. Ancak, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşleri alınarak 
orta ve yüksek teknolojili sanayi 
ürünleri arasından belirlenen 
ve her yıl ocak ayında Kurum 
tarafından ilan edilen listede yer 
alan malların ihalelerinde yerli 
malı teklif eden istekliler lehine 
%15 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanması zorunludur.

Bilkent Şehir Hastanesi şan-
tiyesini inceledikten sonra 

açıklamalarda bulunan Bakan 
Müezzinoğlu, Türkiye’de sağlık 
alanındaki dönüşümün önem-
li adımlarından birinin de şehir 
hastaneleri olduğunu vurguladı.   

3 bin 680 yatak kapasitesi ile Bil-

kent Entegre Şehir Hastanesi’nin 
Türkiye ve Avrupa’da en büyük 
hastanelerden biri olacağını 
vurgulayan Müezzinoğlu aynı 
zamanda dünyanın da tek parça 
en büyük hastanelerinden biri 
olacağını ve yaklaşık 1 milyon 
300 bin metrekare kapalı alanı 
bulunacağını dile getirdi. 

Kampüsün kaba inşaatının yüz-
de 70’inin tamamlandığını be-
lirten Müezzinoğlu, projeye 1 
milyar 200 milyon euro’luk bir 
finansman sağlandığını açıkla-
dı.  Hastaneye ulaşım noktasında 
yapılan çalışmalardan bahseden 
Bakan, “Ulaşım ile ilgili Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı, Bakanlığımız ve Ulaştırma 
Bakanlığı ile çalışmalar yaparak 
planlıyoruz. Buraya acil hizmet-
lere gün gelecek günde asgari 

3-4 bin gibi bir acil hasta gele-
cek. Günlük yaklaşık 30 bin gibi 
normal hasta gelecek. Ulaşımı, 
yatırımlar genel müdürlüğü ve 
Büyükşehir Belediyesi ve Ulaş-
tırma Bakanlığı ile koordineli 
çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Gelecek yıl Ağustos ayında 
hastanenin açılışının 
planlanacağını ifade 
eden Müezzinoğlu, son 
derece ileri tıbbi teknoloji 
ile donatılacak şehir 

hastanelerinin tıbbi cihaz 
alımlarında asgari yüzde 20 
yerli ürün alınacağına dikkat 
çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın 
da şehir hastanesi kampüsü 
içinde yer alacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten protokol

Bilkent Entegre Şehir 
Hastanesi şantiyesinde 
incelemelerde bulunan Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
hastanenin gelecek yıl 
Ağustos ayında açılışının 
planlanacağını belirtti. Bakan, 
şehir hastanelerine tıbbi cihaz 
alımında asgari yüzde 20 yerli 
ürün alınacağına dikkat çekti. 

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında 
üniversite hastanelerinin "Tıbbi Malzeme ve Sarf" ihtiyacını 
karşılamaya yönelik protokol imzalandı. Bu protokolle 
Yükseköğretim Kuruluna bağlı devlet üniversitelerinden 
talepte bulunanlar, üniversiteye bağlı hastanenin tıbbi 
malzeme ihtiyacını Sağlık Bakanlığına bağlı ilgili sağlık 
kuruluşundan temin edebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Büyükelçiliği Ekonomi 
Ofisi yetkilileri Edward Ebert 
ve Ece Deliorman OSTİM 
Medikal Sanayi Kümesiyle bir 
toplantı gerçekleştirdi. 

BUY AMERICAN’DA 
YERLİ İSTİYOR 

Amerika yerli sanayi ve 
işgücünü korumak için yerli 
malı satın alam kanunu olan 
Buy American “Amerikan Al” 
kanununu uyguluyor. 

Kanun 1933 yılında  federal 
hükümet tarafından yapılan 
kamu alımlarında yerli 
malı alımını sağlamak için 
çıkarılmış. Yasayla 3 bin 
doların üzerindeki tüm kamu 
alımlarında ve kamunun 
finanse ettiği tüm alanlarda 
sektörlere göre yüzde 50 ve 
yüzde 100’e varan oranlarda 
yerli kullanmak yasaya 
bağlanmış. 

Hastanelere yerli tıbbi cihaz

YERLİ ÜRETİCİLER 
TERCİH EDİLECEK
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ASO binasında gerçekleşti-
rilen merkezin açılışı ASO 

Başkanı Nurettin Özdebir ve 
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk 
Daire Başkanı Hakan Öztatar 
tarafından gerçekleştirildi. 

“Merkez, dostlukların 
devamını sağlayacak”

Yatırım ve üretim ortamını iyi-

leştirecek yapısal reformların 
hayata geçirilmesine dikkati çe-
ken ASO Başkanı Nurettin Öz-
debir, yapısal reformların başın-
da hukuk reformunun geldiğini 
vurguladı. 

Hukuk sistemi aksayan bir ülke-
nin sürdürülebilir büyüme pati-
kasına girmesinin çok zor ola-
cağına dikkati çeken Özdebir, 
yabancı sermayenin böyle bir 
ülkede yatırım yapmak için iki 
kez düşüneceğini belirtti. Hu-
zurun olmadığı bir ülkede olu-
şan kötümserlik ve güvensizlik 
ortamının, temelde karşılıklı 
güvene dayanan iş ilişkilerini 
zedelediğini ve iş yapmayı da 
zorlaştırdığını belirten Özdebir, 
"Bu nedenle hukuk reformu aci-
len gerçekleştirilmelidir." dedi. 

Arabuluculuk sisteminde ta-

raflar arasında ilişkilerin de-
vamının sağlanmasının amaç-
landığının altını çizen Özdebir, 
"Merkez bu açıdan, yargıdaki-
nin aksine dostlukların devam 
etmesine imkan vererek, top-
lumsal barışın sağlanmasına 
katkı yapacak insan odaklı bir 
anlayışla çalışacaktır. Merke-
zimizin, özellikle içinde bulun-
duğumuz siyasi ortamda ek-
sikliğini derinden hissettiğimiz 
uzlaşma kültürünün gelişmesi-
ne katkı sağlayacağını umuyo-
rum." şeklinde konuştu. 

Türkiye’de ikinci
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk 
Daire Başkanı Hakan Öztatar 
da arabuluculuk sisteminin dün-
yanın çeşitli ülkelerinde uzun 
yıllardır uygulandığını belirte-
rek, Türkiye'de sistemin hızlı 
bir şekilde yargı sistemine katkı 
sağlamasını beklediklerini ifade 
etti. "Şu ana kadar çözdüğümüz 
uyuşmazlıkların maddi miktarı 
172 milyon lira" diyen Öztatar, 
sistemin İngiltere'deki başarı 
oranının yüzde 98 olduğunun 
altını çizdi. 

Sistemin yaygınlaşması konu-
sunda, verdikleri destekten dola-
yı ASO yöneticilerine teşekkür 
eden Öztatar, ASOTAUM'un 
Türkiye'nin ikinci arabuluculuk 
merkezi olduğunu belirtti. 

Ankara Sanayi Odası 
(ASO) bünyesinde, iş 
hayatında yaşanan hukuki 
uyuşmazlıkların mahkemeye 
taşınmadan çözümlenmesi 
amacıyla ASO Tahkim, 
Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık 
Merkezi (ASOTAUM) açıldı.

Ticari uyuşmazlıkların çözümü ASO’da

ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir yapılacak er-

ken seçimde koalisyon ihti-
maline işaret ederek siyasi 
partilerin uzlaşma kültürünü 
kazanmaları gerektiğini be-
lirtti.

“Ekonomide de belirsizlik-
ler ve ekonomik gösterge-
lerdeki kötüleşme devam 
etmektedir.” diyen Özdebir, 
Ocak-Temmuz döneminde 
ihracatın yüzde 8 ih-
racat gelirlerinin 
de 8 milyar do-
lar azaldığına 
işaret ederek, 
“ P i y a s a l a r ı 
canlandıracak 
tedbirlerin bir 
an önce alınma-
sı gerekmektedir. 
İlk etapta tüketim 
eğilimi yüksek olan emekli 
kesiminin harcamalarında-
ki tıkanıklığın giderilmesi 
gerekmektedir.” ifadelerini 
kullandı.

“Doların yükselişi dış 
borç yükünü artırıyor”
Dolardaki yükselişin eko-
nomiyi olumsuz etkilediğini 
dile getiren Özdebir, “Dolar-
daki her yükseliş, reel kesim 
üzerindeki dış borç yükünü 
artırmaktadır. Bir yıl içinde 
gelişen ülkelerden 1 trilyon 

dolar çıkmıştır. Küresel li-
kiditenin gelişen ülkelerden 
çıkışı, gelişen ülke paraları-
nı dolara karşı zayıflatmak-
tadır.” dedi.

İlk 6 ayda Türkiye’ye gelen 
sermayenin 9,5 milyar do-
larda kaldığına işaret eden 
Özdebir, kaydedilen 18,5 
milyar dolarlık cari açığın 9 
milyar dolarlık kısmının net 
hata noksan, geri kalan 3,7 
milyar doların ise Merkez 
Bankası rezervleriyle finan-
se edildiğini aktardı. 

Merkez Bankası’nın re-
zervleri 120 milyar dolara 
gerilediğini belirten ASO 
Başkanı sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Kısa vadeli borçları 
çevirmek ve cari açığı ka-
patmak için dış piyasalardan 
her yıl yaklaşık 220 milyar 
dolar bulmamız gerekmek-
tedir. Daralan küresel liki-
dite koşullarında bu durum 
TL üzerindeki baskıyı artır-
maktadır.” 

“Ankara sanayisi güçlü 
görünüyor”
ASO üyeleri arasında dü-
zenlenen eğilim anketi so-
nuçlarını da paylaşan Öz-
debir, Ankara sanayiinde 
işlerin Mart sonuna göre 
daha iyi gittiğinin gözlem-
lendiğini belirtti.

Ankete göre firmalarda ar-
tış belirtenlerin oranı şöy-
le: Üretimde yüzde 39’dan 
yüzde 48’e, iç satışlarda 
yüzde 41’den yüzde 50’ye, 

diş satışlarda yüzde 
24’ten yüzde 28’e, 

yeni siparişlerde 
yüzde 46’dan 
yüzde 50’ye, is-
tihdamda yüzde 
20’den yüzde 
35’e, İthalatta 

yüzde 22’den yüz-
de 26’ya yükseldi.

Diğer yandan kredi kulla-
nımında artış belirtenlerin 
oranı yüzde 41’den yüzde 
37’ye ürün fiyatlarında yüz-
de 28’den yüzde 26’ya, üc-
retlerde yüzde 37’den yüzde 
35’e düştü. Stoklarda artış 
bildirenlerin oranı da yüzde 
24’ten yüzde 22’ye geriledi. 

Nurettin Özdebir, “Bu ve-
riler yavaşlayan ekonomiye 
rağmen Ankara sanayisinin 
güçlü görünümünü korudu-
ğunu göstermektedir.” yoru-
munu yaptı. 

“Piyasaları canlandıracak 
tedbirler alınmalı”

Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
ekonomik göstergelerdeki 
kötüleşmeye işret ederek, 
“Piyasaları canlandıracak 
tedbirlerin bir an önce 
alınması gerekmektedir.” 
dedi.

Nurettin Özdebir
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5.200 işletme 60.000 çalı-
şanıyla ülkemizin köklü 
sanayi merkezlerinden 

OSTİM’deki işletmeler için ha-
zırlanan Revizyon İmar Planı, 
bölgenin çehresini değiştirecek.  
OSTİM'deki yapıların tamamı, 
birkaç yıl içinde çevreye duyar-
lı bir anlayışla tamamen yenile-
necek. 

1967'de kurulan ve 1977'de ilk 
atölyelerin faaliyet göstermeye 
başladığı OSTİM'de özellikle 
eski binaların modern ve çev-
reci bir görünüme kavuşması 
için hazırlanan Revizyon İmar 
Planı’nda binaların çatılarında 
güneş panellerinin kurulması ve 
inşa aşamasında enerji verimli-
liğine duyarlı yapı malzemeleri-
nin kullanılması zorunlu olacak. 
102 binada yenileme çalışmala-
rının sürdürüldüğü proje, birkaç 
yıl içerisinde tüm OSTİM'i kap-
sayacak.   

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ve geçen 
yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylanan 
plan çerçevesinde başta sayı-
ları 2-3 bini bulan eski binalar 
olmak üzere bütün yapıların 
yerden yüksekliği 9,5 metre 
olacak. Böylece binaların ka-
palı kullanım alanı herhangi bir 
alan genişlemesi gerekmeksi-
zin 3 katına kadar artacak. Plan 
kapsamında, yenilecek bina-
ların çatı bölümlerinde güneş 
panellerinin kurulması ve inşa 
aşamasında enerji verimliliğine 
duyarlı yapı malzemesinin kul-
lanılması zorunlu olacak. 

İmar Planı’yla ilgili bilgi ve-
ren OSTİM OSB Bölge Mü-
dürü Adem Arıcı, bölgedeki 
sanayicilerin zaman içinde yer 
taleplerinin arttığını ifade etti.  
OSTİM'in kendisini yenilemesi 

anlayışıyla planı hazırladıkları-
nı anlatan Arıcı, ciddi anlamda 
üretim kapasitesi olan fi rmala-
rın binalarının dış görüntüsü-
nün fi rmaların kapasitesini yan-
sıtmadığını dile getirdi. 

Çatılara güneş paneli zorunlu

Geçen yılın Ekim ayından iti-
baren uygulanmaya başlanan 
Revizyon İmar Planı'nda bi-
naların çatılarına güneş paneli 
kurulmasını zorunlu tutulacak.  

Adem Arıcı, bütün yeni binalar-
da enerji verimliliğine duyarlı 
yapı malzemesi kullanımının 
bir başka zorunluluk olduğunu 
hatırlattı. Arıcı’nın aktardığı 
diğer detaylar şunlar: "Proje 
tamamlandığında OSTİM, bü-
tün binaların çatılarında güneş 
panelleri, kendi enerjisini kendi 
üreten bir sanayi ve teknoloji te-
sislerinin bulunduğu bir yapıya 
bürünecek. Mevcut üretimlerin 
devam ettiği binaların dönü-
şümü ile ilgili süreç biraz geç 
ilerliyor. Özellikle ekonomik 
ömrü tamamlanmış binalar için 
bu durum daha fazla geçerli. 
Binanın dönüşümü için fi rma-
lara uygun şartlarda krediler 
verilmesi konusunda bankaları 
çalıştırıyoruz. Ayrıca işletme 
sahiplerinin, yeni binaları ha-
zırlanırken, geçici olarak imalat 
yapabilecekleri bir alan oluştur-
mayı düşünüyoruz."

"OSTİM'in uluslararası bir mar-
ka olarak kötü görünme gibi bir 
lüksü yok." diyen Arıcı, fi rma 
sahiplerini ikna ederek projeyi 
ilerletmeyi amaçladıklarını söy-
ledi. Arıcı, "Bölgedeki binaların 
yüzde 60-70'i yenilendiğinde bu 
durum diğerlerini de etkileye-
cektir. Çünkü eski yapı ile yeni 
yapı yan yana durduğu zaman 
yeni yapının sahibi zaten bu 
durumdan rahatsız olacaktır." 
görüşüne yer verdi.

OSTİM’E ÇEVRECİ REVİZYON 

Uygulaması devam eden Revizyon İmar Planı
bölgeyi geleceğe taşıyacak 

OSTİM'de birçoğu ömrünü tamamlamış üretim alanları çevreci anlayışla yenileniyor. Revizyon 
İmar Planı çerçevesinde başlayan uygulamada, bugüne kadar 102 binayı yepyeni bir görünüme 

ve verimli bir kullanım alanına kavuşturma çalışmaları sürüyor. Bütün binaların yerden 
yüksekliğinin 9,5 metre olacağı, kapalı alanların ise 3 katına kadar artacağı proje çevreci ve 

verimlilik yönüyle de dikkat çekiyor.  

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, 
yeni anlayışla inşa edilecek binaların 

öncelikle sanayicilerin ihtiyaçlarını 
karşılamasına özen gösterdiklerinin 

vurguladı. Arıcı, "Showroom ihtiyacını da 
karşılayacak şekilde binaları tasarladık. 

Ayrıca firmalar, yabancı müşterileri 
için merkez adres olarak OSTİM'deki 

yerlerini bildiriyorlar. Firmalar 
uluslararası anlamdaki bu bilinirliklerini 

kaybetmek istemiyorlar." dedi.

5-6 YILDA
AMORTİ EDECEK
Adem Arıcı, proje ile firmalarının 
kullandıkları alanın 3'e 
katlanacağını belirterek, çatılara 
konulacak güneş panelleri ile 
aylık bin 500-2 bin lira enerji 
tasarrufu sağlanacağını, bu 
tasarruf sayesinde firmanın, 
yaptığı yatırımı 5-6 yıl içinde 

amorti edebileceğini anlattı.

İnşa aşamasında enerji 
verimliliğine duyarlı yapı 
malzemelerinin kullanılmasının 
da bu konudaki önemli 
kayıpların önüne geçeceğine 
işaret eden Arıcı, "Eski iş 
yerlerimiz tuğla ile yapılmış 
ve çalışma konforu iyi değil. 
Yeni binalarda ise işverenler ve 
çalışanlar çok daha konforlu 

bir ortama kavuşacaklar." diye 
konuştu.

Bölgede yaklaşık 6 bin 
işletmenin faaliyet gösterdiğini 
dile getiren Arıcı, "Bunların 
arasında yeni yapılan binalar 
da var ama en az 2-3 bin 
tanesinin yıkılıp yeniden 
yapılması gerekiyor. Diğerlerine 
ise sadece cephe rötuşları 
yapılacak." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) 
yayınladığı Ağustos ayı Ekonomi 
Bülteni’nde, ekonominin 
gündemde yeterince yer 
bulamadığına dikkat çekti. 

TİSK’in Ağustos ayına ilişkin 
yayınladığı Aylık Ekonomi 

Bülteni’nde, terör, döviz kuru 
artışı ve siyasi belirsizlik riskleri-
nin birleştiği çoklu risk ortamın-
da ekonominin, kamu yönetimi 
gündeminin ancak alt sıraların-

da yer bulabildiğine değinildi. 
Türkiye’de ekonomik ve siyasal 
risklerin arttığına işaret edilen 
bültende “terör eylemlerindeki 
artışın ekonomiye olumsuz etki-
si sadece terörün yoğun olduğu 
bölgelerde değil, tüm ülkede his-
sedilmektedir. Özellikle turizm 
sektörü bu kaos ortamı nedeniyle 
ciddi kayıplara uğramıştır.” yoru-
mu yapıldı.

“Hükümetin kurulamaması ve 
yeni bir seçim sürecine girilme-
si, ekonomik alanda önümüzdeki 
aylara dair olumlu dönüşüm bek-
lentilerini büyük ölçüde ortadan 

kaldırmıştır” tespitinin yapıldığı 
TİSK’in Ekonomi Bülteni’nde 
şu görüşlere yer verildi: “Döviz 
kurunda son iki haftadır yaşanan 
hızlı yükselişte, bu olumsuz bek-
lentilerin önemli rolü bulunmak-
tadır. TL’nin hızlı değer kaybı 
ve gidişatının öngörülememesi, 
özellikle enfl asyon, yatırım ve iş-
letme bilançoları açısından ciddi 
kaygılar yaratmaktadır.”

Türkiye’nin ihracat sorunlarının 
devam ettiğine dikkat çekilen 
Bülten de, “TİM verilerine göre 
Temmuz’da yıllık ihracat yüzde 
13 oranında azaldı. İlk 7 aydaki 

azalış da yüzde 12.4 oldu. İhra-
cat hazır giyimde yüzde 13.3, 
otomotivde yüzde 11.4 geriledi. 
İthalat, ihracata baskın geldi.” 
değerlendirmeleri yer aldı.

Merkez Bankası pasif 
para politikaları izliyor
TİSK Bülteni’nde Türki-
ye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’nın döviz kuru-
na yönelik müdahalesinin 
daha çok Açık Piyasa İş-
lemleri (APİ) politikası 
kullanılarak alım-satım 
ihaleleri yoluyla yapıla-
cak gibi göründüğü belirtiliyor. 
Bankanın izlemeyi düşündüğü 
bu politikaların pasif para poli-

tikası özelliği taşıdığına işaret 
edilerek, “Ancak Bankanın para 
politikasında duruma göre deği-
şikliklere gidebileceğini düşün-
mekteyiz. Burada kritik nokta, 

bu müdahalelerin enf-
lasyon hedefl emesi ile 
uyumunun nasıl olaca-
ğıdır. Çünkü enfl asyon 
hız kesmiş ise de hala 
hedefl enenin uzağında-
dır” denildi. Bülten’de, 
Temmuz’da yıllık baz-
da TÜFE’nin yüzde 

6.81, Yİ-ÜFE‘nin yüzde 5.62 ve 
YD-ÜFE’nin de yüzde 8.42 arttı-
ğı hatırlatıldı.

"Ekonomi gündemde yeterince yer bulamıyor" 
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Japonya Ekonomi, Ticaret ve 
Endüstri Bakanlığı’na bağlı 

kuruluş Dış Ticaret Teşkilatı 
(JETRO) yetkilileri KOSGEB 
ziyaretlerinde, Türkiye’deki 
KOBİ’ler ile Japon KOBİ’le-
ri arasında işbirliği olanakları, 
Türk ve Japon işletmelerinin 
üçüncü ülkelere yatırım ve ihra-
catı gibi konularda, KOSGEB’e 
danışmak ve KOSGEB’i daha 
yakından tanımak istediklerini 
belirttiler.

Japon heyeti kurumun yapısı ve 
misyonu hakkında bilgilendiren 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
iki ülke arasındaki tarihsel bağ-
ları hatırlatarak, her iki toplu-

mun da uzun yıllardır birbirine 
sempati ve dostluk ile baktığına 
değindi. JETRO İstanbul Ofisi 
Genel Müdürü Yasuyuki Ishi-
ga ve Bölge Başkanı Yasuyuki 
Murahashi, kurumlar arası kar-
şılıklı işbirliğine hazır oldukla-
rını belirttiler. 

Taraflar, KOSGEB ve JETRO 
arasında mutabakat zaptı imza-
lanmasını kararlaştırdı. İmzan 
önce potansiyel işbirliği alanla-
rının tespitine yönelik bir çalış-
ma yapılarak konunun somut-
laştırılması sağlanacak.

Japon firmalarının yurtdışına 
açılmalarına destek veren ya-

bancı işletmelerin ilgisini  Japon 
pazarına çekerek, Japonya’nın 
uluslararası ticaret politikalarını 
geliştirmek amacıyla faaliyetle-
rini sürdürüyor.

KOLOMBİYALILAR
ÇOK İSTEKLİ

KOSGEB, uluslararası faaliyet-
lerine bir halka da Kolombiya 
ile eklemeyi hedefliyor. KOS-
GEB Başkanı Recep Biçer’le 
biraraya gelen Kolombiya An-
kara Büyükelçi Vekili Alicia 
Fernanda Quijano, KOSGEB 
modelinin Kolombiya’da başa-
rıyla uygulanabileceğini belirte-
rek, yapılması planlanan işbirli-
ği kapsamında yürütülecek olan 
bilgi ve tecrübe paylaşımı faali-
yetlerinin her iki ülkede faaliyet 
gösteren KOBİ’ler açısından 
son derece yararlı olacağı ifa-
de etti. Kolombiyalı diplomat, 
KOSGEB modelinin ülkesinde 
başarıyla uygulanabileceğini 
vurguladı.

Başkan Biçer, işbirliği yapı-
lan ülkeler ile karşılıklı olarak 
eylem planları çerçevesinde 
eğitim, danışmanlık, uzman 
değişimi, tecrübe ve tekno-

loji alış verişi, iş gezileri ve 
ihracata yönelik çalışmaların 
yapıldığını belirterek, Kolom-
biya ile de böyle bir işbirliği 
yapılmasından dolayı memnu-
niyet duyulacağını dile getirdi. 
Biçer, 4-8 Ekim tarihleri ara-
sında Kolombiya’ya gerçek-
leştirilmesi planlanan ziyaret 
kapsamında iki ülke arasındaki 
ilişkileri daha da güçlendirecek 
olan KOSGEB ile Kolombiya 
Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi 
ve Turizm Bakanlığı arasında 
KOBİ’ler alanında işbirliğini 
öngören ve Kolombiya tarafı 
ile mutabakat sağlanan mutaba-
kat zaptının da imzalanmasının 
planlandığı bilgisini verdi. 

Ziyarette yer alan Kolombiya-
lı yetkililer ise “Kolombiya’da 
Girişimcilik Ekosisteminin ve 
Girişimciliğin Geliştirilmesi”, 
“KOBİ’lerin Finansman Kay-
naklarına Erişimlerinin İyileş-
tirilmesi”, “Kolombiya'da Ev 
Aletleri Sektöründe Üretim ve 
Rekabetin Güçlendirilmesi” ve 
“Kolombiya’daki Bilim Parkla-
rının İyileştirilmesi” alanlarında 
Türkiye’nin tecrübelerinden ya-
rarlanılarak KOSGEB ile ortak 
program yürütülmesi yönün-
deki faaliyetlerin hayata geçi-
rilmesi konusunda çok istekli 
olduklarını anlattılar.

Uluslararası platformda 50’den fazla ülke ile mutabakat zabıtları 
imzalayarak bilgi ve tecrübesini yurtdışına taşıyan KOSGEB, 
Japonya ve Kolombiya ile işbirliğine gidecek. 

Ankara Kalkınma Ajansı 
başlattığı Yerli Tedarik 

ve İşbirliği Buluşmalarıyla 
Ankara’nın büyük sanayi ku-
ruluşları ile bilim, teknoloji 
ve inovasyon temelli ürünler 
geliştiren küçük teknoloji fir-
malarını bir araya getiriyor. 
Yerli teknolojilerin tercih 
edilmesi ve desteklenmesine 
yönelik önemli bir adım olan 
etkinlik, büyük sanayi grup-
ları yerli teknolojileri tedarik 
zincirlerine ekleyerek reka-
bet avantajı kazandırıyor. 
Buluşmalar, küçük teknoloji 
şirketlerine de satış kanalları 
elde etmenin yanında katma 
değerli ürün geliştirmeye yö-
nelik ihtiyaçları belirleme ve 
büyük şirketlerin tecrübeleri-
ni dinleme fırsatı sunuyor.

İlk buluşma TAI ile yapıldı 
Proje kapsamında ilk tedarik 
ağı buluşması TAI (TUSAŞ-

Türk Havacılık ve Uzay Sa-
nayi A.Ş.) yöneticileri ile 
gerçekleştirildi. Söz konusu 
buluşma ile TAI’nin tekno-
loji ve ürün geliştirmeden 
sorumlu yöneticileri ile alt 
sözleşme grubu yöneticileri 
Ankara’nın yenilikçi 
projeleri ile bir araya 
geldi. Buluşmada TAI 
yöneticileri tarafından 
TAI’nin tedarik ve 
ürün geliştirme pro-
sedürleri anlatılırken, 
firmalar da ürünleri ve 
özellikleri ile ilgili su-
num yapıldı.
Ankara Kalkınma Ajansı Ya-
tırım Destek Ofisi Yerli Te-
darik ve İşbirliği Buluşmaları 
projesine yoğun talep nede-
niyle, hem Ankara’daki ER-
KUNT, MAN, HAVELSAN, 
TÜRK TRAKTÖR gibi bü-
yük firmalar ile kurumsal 
düzeyde görüşmeye hem de 

tedarik zincirine değer kat-
mak isteyen aday firmaların 
başvurularını almaya devam 
ediyor. Başvurular için www.
ankaraka.org.tr web adresi zi-
yaret edilebilir.  

Yerli Tedarik ve İş-
birliği Buluşmaları 
ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan An-
kara Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Arif 
Şayık: “Bu projede 
yenilikçi ve tekno-
lojik ürünlerle yerli 
üreticinin, Ankaralı 
büyük firmaların te-

darik ağına girerek ürünlerini 
ticarileştirmelerinin kolaylaş-
tırılması, üretim kapasiteleri-
nin arttırılarak ithal ürünlerin 
yerli ürünler ile ikame edil-
mesinin sağlanması, büyük 
firmaların ise yerli tedarik 
ağı ile rekabet avantajı sağ-
laması amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda, Ankara’lı firma-
ları bölgemizde yerli tedarik 
ağını hep birlikte örmeye ve 
dünya ile rekabet edebilen bir 
TechAnkara için işbirliğine 
davet ediyorum.” dedi.  

              Yerli teknoloji ağı oluşturuluyor
Ankara Kalkınma Ajansı 
2014-2023 Bölge Planı 
kapsamında, yerli üreticinin 
üretim ve tedarik kapasitesini 
arttırarak ithal ürünlerin 
yerli ürünler ile ikame 
edilmesinin sağlanması 
amacıyla Yerli Tedarik ve 
İşbirliği Buluşmaları projesini 
başlattı.

Arif Şayık

TECHANKARA’DA
YERİNİZİ ALIN

Yenilikçi projesi olup pro-
jesini geniş kitlelere ulaştır-
mak, fikrini ticarileştirmek 
ve yatırımcılara ulaşmak, 
doğru kişiler ve kurumlarla 
iletişim kurmak isteyenler 
için TechAnkara Proje Pa-
zarı 2015 başvuruları baş-
ladı.
Ankara Kalkınma 
Ajansı’ndan yapılan açık-
lamada, Ankara'nın tekno-
lojik imajını güçlendirecek, 
teknoloji ve inovasyon ala-
nındaki aktörler arasındaki 
işbirliğini artıracak faaliyet-
lerden biri olan etkinliğin 
bu yıl Aralık ayında “Tec-
hAnkara Proje Pazarı 2015” 
adıyla gerçekleştirileceği 
bildirildi.
TechAnkara Proje 
Pazarı'nda yenilikçi proje-
ler sergilenecek, projeler, 
yatırımcılar ve iş çevreleri 
ile bir araya gelecek. Etkin-
lik sayesinde projeler için 
kaynak ve pazar bulma, ti-
carileşme ve işbirliği fırsat-

ları ortaya çıkacak. Ayrıca 
ikili görüşmelere yer tahsis 
edilecek ve ağ oluşturma 
ortamı sağlanacak. Etkinlik 
kapsamında projeler yarı-
şacak ve başarılı projelere, 
birebir mentörlük, yurtdışı 
pazarlara giriş gibi teknoloji 
ticarileştirme odaklı ödüller 
sunulabilecek.
TechAnkara Proje Paza-
rı, üniversiteler, teknoloji 
geliştirme bölgeleri, Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Borsa İstanbul, 
TÜBİTAK, TOBB, Ankara 
Ticaret Odası, Ankara Sa-
nayi Odası, organize sanayi 
bölgeleri, KOSGEB, Tür-
kiye Patent Enstitüsü, me-
lek yatırımcı ağları, girişim 
sermayesi firmaları ve sivil 
toplum kuruluşları işbirli-
ğinde yapılacak. 
Etkinliğe projeleri ile baş-
vurmak isteyen katılımcılar, 
başvurularını www.anka-
raprojepazari.com internet 
adresi üzerinden online ola-
rak yapabilecekler. 

İKİ KITAYA TECRÜBE İHRAÇ EDİLECEK
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Durmuş Bey, OSTİM’le ne 
zaman ve nasıl tanıştınız?

1967’de Cevat Dündar rah-
metli ile tanışırız. Tabi o za-
man buralar tamamen tarlaydı. 
Yuvaköy’ün, Macunköy’ün, 
Karacakaya Köyü’nün ekilen 
arazileriydi. Cevat Bey, keli-
menin tam manasıyla büyük 
adamdı. Büyük Sanayi’yi, Ata 
Sanayi’yi yani Ankara’daki 
bundan önceki sanayileri şim-
di küçük küçük harabeler olan 
yerleri o günkü ihtiyaca göre 
kuran, kurucu 

bir adamdır. 

Kooperatifçiliği oradan gelir 
Cevat Bey’in. Oralar dar gel-
meye başlayınca büyük düşü-
nen büyük adam OSTİM’i ha-
yal eder ve 1967’de kendi gibi 
7 kişiyle Demirciler Derneği’ni 
kurar. Ve bu havaliden arsa, 
tarla almaya başlar. Ne zamana 
kadar 67’den, 70’e kadar arsa 
alır, 3 senede OSTİM’in ta-
mamı; 3200 dönümlük araziyi 
satın alır.  Ben de 1967’de üye 
oldum…

Cevat Dündar’ın 
OSTİM hayaline ilk 
inananlardansınız?

Evet… Merhumun kişiliği çok 
güçlüydü. Çok örnekleri var.. 
Buradan önce Ata Sanayi, Ata 
Sanayi’den önce Büyük Sana-
yi, Cevat Bey’in eserleri ara-
sındadır. Fevkalade inançlı bir 
insan, inandığını da yapan bir 
insandı. 

1967’den sonraki gelişmeler 
nelerdi?

1970’e kadar arsa alındı. 70’e 
yaklaştığında bu arsalar alın-
dıktan sonra o zaman Cevat 
Bey başta olmak üzere Yöneti-
ciler devletin kurumlarına gitti. 
“Burayı bir imardan geçirelim, 
sanayiler küçük gelmeye baş-
ladı, Ankara’ya büyük bir sa-
nayi ihtiyaçtır. Buranın biz bir 
plan yapalım, bu planı siz tas-
dik edin devlet olarak, biz de 
buraya başlayalım, yapalım.” 
denildi. Sanayi Bakanlığı’ndan 
o zamanki yetkililer, “O dağın 
başına ne proje veririz ne de 
orda böyle bir şey olur. O da-
ğın başında böyle şey mi olur.” 
dediler.

Cevat Bey’in verdiği cevap ise 
şuydu: “Sizin o dağın başında 
sanayi olmaz dediğiniz yeri siz 
müsaade etmezseniz ben gece-
k o n d u 

olarak yaparım ve en güzelini 
de yaparım. Siz de yurt dışında 
övünç sanayisi olarak benim 
yaptığım sanayiyi gösterirsi-
niz.” Cevat Dündar, Kaya Gö-
nençen ilk mühendislerinden… 
Şahsi gayretiyle buradaki bu 
güzel projeye başladılar.

“KÖTÜ NİYETLİ İNSAN 
OSTİM’İN İÇİNDE YAŞAMAZ”

Siz OSTİM’e hangi etapta 
geldiniz?

1970’de başlandı, 75’te ilk 
kura çekildi. Çekilen ilk ku-
rada 300 dükkan bitmişti. 300 
dükkana herhalde 600’ün üze-
rinde belki daha fazla hatırla-
yamıyorum şu anda müracaat 
oldu. Zaten burada OSTİM’in 
o günkü yanılmıyorsam üye 
sayısı 1853’tür. 

75’te kura çektiğimizde Cevat 
Bey rahmetli olmuştu. Turan 
Çiğdem Bey, Yönetim Kurulu 
Üyesi idi; Turan Bey o seçim-
de başkan oldu ve devam ettir-
di. Devam ettirdi derken Cevat 
Bey’de ve Cevat Bey’den son-
raki yönetimlerin tamamında 
burada OSTİM’in kuruluşunda 
iyi bir besmele var, ihlas var, 
hep böyle iyi niyetle gider. 
Kötü niyetli insan OSTİM’in 
içinde yaşamaz, yaşayamaz 
zaten. 

Evet, evvela bir boş-dolu kura-
sı çekildi. Ondan sonra o dük-
kanlar çekilince, Turan Bey, 
Allah razı olsun o da fevkalade 
zeki, çalışkan Cevat Bey’den 
bayrağı alıp götüren bir insan. 
İyi de bir yönetimi vardı Turan 
Bey’in. Erken ödeme sistemi 
getirdiler. Bu sistemde; yüzde 
25’i peşin, gerisi 40 ay vade 
olmak kaydıyla kuraya iştirak 
ediliyordu. Erken ödeme sis-
temi ile müracaatlar alınmaya 
başlandı. Müracaatlar şöyley-
di: İçeride kaç liran var, üye 
olarak ödediğin para, 3 bin lira, 
5 bin lira, 10 bin lira her ney-
se. Dükkan o günkü şartlarda 
diyelim ki 300 bin liraysa sen 
75 bin lira öde normal ayda, 
bir sene sonra kuraya girecek-
sin, kuraya girdikten sonra da 
75 bin lirayı tamamlayacaksın.  
Diğer 300 bin lira'nın 275’ide 
40 ayda ödeyeceksin. Diğer 
üyeler de normal aidatlarını 
ödüyor zaten, orada geliyor 
ve bu sistemle ikinci kura. Her 
sene bir kura yapılmaya baş-
landı. 

Siz de girdiniz mi erken 
ödemeye?

Ben de erken ödemeye geri gir-
dim. O birinci kuradan sonra 
hep erken ödeme. Birinci kura-
da da erken ödemenin formülü 

kendiliğinden doğdu. Nasıl 
oldu? Herkes, 1853 diyorum 
ya herkes eşit para ödeyerek 
300 dükkan meydana geldi. 
300 dükkanın kurasında tah-
min ediyorum 300 liraydı dük-
kanın bedeli. 300 liranın 75 bin 
lira peşin ödeyerek kura çekme 
şansını kazanacaksın, geriye 
kalanı da 40 ayda ödeyeceksin.

Hangi sektörde 
çalışıyordunuz?

İş makineleri, dozer, greyder, 
silindir, tamir-bakım, alım-sa-
tımı, kiralama. Ata Sanayi’nde, 
üye olduğum zaman da o işi 
yapardım.

OSTİM’de en önemli sıkıntı 
neydi?

En büyük sorun yol sorunuydu. 
Yollarımız kışın çamur, yazın 
toz ve bundan da halk aşırı de-
rece şikayetçiydi.

Yönetimdeki görevinizden 
bahsedebilir misiniz?

Orhan Bey’in yönetiminde 
yedek üyeydim. Çok kısa bir 
zaman sonra, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Özçelik rahmetli 
oldu. O rahmetli olunca onun 
yerine ben birinci yedekten 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
çağrıldım.

Görevdeyken ağırlıklı 
faaliyetler neler oldu?

Yol ve kanal, ilk iş yol ve ka-
nal olarak başlandı. Tabi, bu da 
şöyle oldu: OSTİM’in 40 küsur 
fazla artık değeri vardı. Melih 
Gökçek taze belediye reisiydi, 
diyalog içerisinde kendisinden 
çok hizmet aldık Allah razı ol-
sun. 

“BEN BİR 
OSTİM SEVDALISIYIM”

Bu hizmetlerin 
tamamlanmasıyla OSTİM 
sosyalleşmeye başladı değil 
mi? 

Evet… Bazı üyeler diyor ki, 
“Biz sanayiciyiz bizim ne-
yimize gerek futbol kulübü, 
televizyon, vakıf vs.?” Şimdi 
bunun için mesela diyelim ki, 
Ankara’da OSTİM’den çok 
daha büyük bir Siteler var, 
Mobilyacılar Sitesi. Şu anda 
sahipsiz. Terk edilmiş bir hali 
var. OSTİM’de bu sosyal faa-
liyetler olmasaydı ne şu otur-
duğumuz bina olurdu, ne de 
OSTİM böylesine bir cazibe 
merkezi haline gelirdi. Bu fa-
aliyetler OSTİM’i cazibe mer-
kezi haline getirdi ve getirme-
ye de devam ediyor. OSTİM’in 
değeri katlanarak artıyor. Ka-
zanıyor, kazandırıyor. Dünya 
konjonktüründe OSTİM’in 
yeri var. Ben bir OSTİM sev-
dalısıyım. OSTİM’i seviyo-
rum. OSTİM’deki her türlü 
faaliyet beni sevindiriyor. OS-
TİM sadece bir sanayi bölgesi 
değildir. Ağaç, dalı ile gürler. 
Ağaç, yaprak, meyve birbi-
rini tamamlar. OSTİM’de de 
her türlü bu sosyal faaliyetler 
OSTİM’i güzelleştiren faali-
yetlerdir.

OSTİM’in bütün yönetimle-
rinden Allah razı olsun. Orhan 
Beyi’in de ayrı bir enerjisi var. 
Allah onlardan da razı olsun.

OSTİM’de sizi en çok 
heyecanlandıran şey ne 
oldu?

OSTİM’i 1967’den tanıdı-
ğımdan bu güne kadar her 
merhalede; dedim ya OSTİM 
sevdalısıyım, OSTİM’in her 
merhalesinde mutluluğum var-
dır. Tabi, istekler bitmez, ihti-
yaçlar bitmez ama OSTİM’e 
her şey yapılıyor elhamdülil-
lah. Eksik bir şey de yok çok 
şükür.

Durmuş Irkılata, 1967’den 
bu yana OSTİM’in içinde yer 
alan isimlerden. Merhum 
Cevat Dündar için “Büyük 
düşünen büyük adam” 
nitelemesini yapan Irkılata, 
kuruluş yıllarında karşılaşılan 
zorlukları anlatırken Dündar ve 
kurucuların gayretlerine işaret 
etti. 

Bir dönem Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak da hizmet veren 
deneyimli sanayici özetle, 
“OSTİM’in kuruluşunda iyi 
bir besmele var, ihlas var, hep 
böyle iyi niyetle gider. Kötü 
niyetli insan OSTİM’in içinde 
yaşamaz, yaşayamaz zaten. 
Ben bir OSTİM sevdalısıyım. 
OSTİM sadece bir sanayi 
bölgesi değildir. Ağaç, dalı ile 
gürler. Ağaç, yaprak, meyve 
birbirini tamamlar. OSTİM’in 
değeri katlanarak artıyor. 
Kazanıyor, kazandırıyor. Dünya 
konjonktüründe OSTİM’in yeri 
var.” dedi.

“OSTİM’İN KURULUŞUNDA
  İYİ NİYET VAR”

Cevat Bey rahmetli, “O dağın 
başına kim gidecek, oraya 
imar vermeyiz.” diyenlere 
cevabı, “Ben orayı yaparım 
ancak siz de dışarıdan gelen 
devlet büyüklerine övünç 
olarak gezdirir, gösterirsiniz.” 
demişti. 

Yönetimde olduğum 95, 
96, 97 yılında bu 3-4 yıl 
içerisinde Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak birçok dışarıdan 
gelen misafirleri OSTİM’de 
gezdirdim ve Cevat Bey’in o 
sözünü de hep hatırladım. 

Ce
va
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ün

da
r

AĞUSTOS 2015

"Dünya konjonktüründe OSTİM’in yeri var. Ben 
bir OSTİM sevdalısıyım. OSTİM’i seviyorum. 

OSTİM’deki her türlü faaliyet beni sevindiriyor. 
OSTİM sadece bir sanayi bölgesi değildir."

Durmuş Irkılata
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OSTİM Gazetesi’ne açık-
lamalarda bulunan Rota, 

dünyanın taşımacılık ve lojistik 
gerçekleşme performanslarına 
bakıldığında; Türkiye’nin ger-
çekleşen değerleri ile karşılaş-
tırıldığında ülkemizin bu doğal 
lojistik ve ulaştırma kabiliyetini 
tam olarak kullanamadığını ve 
gereken payı alamadığını ileri 
sürdü.

Yaşar Rota şu görüşleri aktardı: 

“Bugün bir dünya haritasını 
önümüze alarak Türkiye’nin 
etrafına ve dünya üzerinde-

ki konumuna 
baktığımızda 
ve genel bir 
durum değer-
l e n d i r m e s i 
yaptığımızda; 
Türkiye’nin, 
ulaştırma ve 
enerji yolla-
rının geçtiği, 

dünyanın en stratejik bir ye-
rinde bulunduğunu, Dünya’nın 
tam merkezinde ve üç (Avrupa, 
Asya, Afrika) kıtanın buluştuğu 
yerde olduğunu görürüz.

Ülkemiz mevcut veya plan-
lanmakta olan çok modlu (ka-

rayolu, denizyolu, demiryolu, 
havayolu, boru yolu) uluslara-
rası taşıma yollarının kavşağın-
da yer almakta olup, Avrupa, 
Kafkasya, Orta Doğu ve Orta 
Asya’yı ve hatta Uzak Doğu’yu 
birleştiren bir merkez ve böl-
gesel ve uluslararası yolların 
buluştuğu anahtar bir ulaşım 
terminali konumundadır.

Türkiye aynı zamanda özel-
likle Avrupa Birliği ülkeleri 
için öngörülen, aynı zaman-
da Avrupa’yı Orta Doğu ve 
Asya’ya bağlayan Trans Avru-
pa Ulaşım Şebekelerinin (TEN) 
doğu kapısını oluşturmaktadır.

Dünyanın taşımacılık ve lojistik 
gerçekleşme performanslarına 
baktığımızda ve Türkiye’nin 
gerçekleşen değerleri ile karşı-
laştırdığımızda, bizim bu doğal 
lojistik ve ulaştırma kabiliyeti-
mizi tam olarak kullanamadığı-
mızı ve almamız gereken payı 
alamadığımızı görmekteyiz.

“Çevre ülkelerle ulaştırma 
bağlantıları geliştirilmeli”
Türkiye’nin bu coğrafi  konu-
mu nedeniyle kıtalar arasında-
ki doğal köprü olma avantajı-
nı lehine kullanabilmesi için, 
çevre ülkelerle olan ulaştırma 

bağlantılarını geliştirmeli, al-
ternatif güzergahlar yaratmalı, 
ulaştırma altyapılarını ve özel-
likle de demiryolu alt yapısını 
hızla yenilemeli, gerekli yapısal 
reformları gerçekleştirmelidir.

Demiryolu ulaştırması ile ilgili 
tüm hukuki düzenlemeler ya-
pıldığında, taşımacılık ve lojis-
tik fi rmalarında, mal ve hizmet 
üreten tüm işletmelerde, liman-
lar, organize sanayi bölgeleri, 
üretim ve tüketim yapan her 
türlü ticari ve sanayi tesislerin-
de, yapısal, teknolojik, eğitilmiş 
insan kaynağı, yatırım hedefl e-
ri, taşımacılık anlayışı ile ilgili 
olarak çok yakın gelecekte, çok 
önemli değişimler yaşanacaktır.

Ulaştırmada, demiryolu lehine 
değişimi başlatacak olan düzen-
lemeler Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı (UDHB) 
Demiryolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından, tüm AB 
ülkelerinin durumu gözden ge-
çirilerek, yaşadıkları sorunlar 
dikkate alınarak çok hızlı bir şe-
kilde hazırlanmakta ve paydaş-
ların görüşleri istenilmektedir.”

Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
Genel Müdürü Yaşar Rota, 
Türkiye’nin coğrafi konumu 
nedeniyle kıtalar arasındaki 
doğal köprü olma avantajını 
lehine kullanabilmesi 
için, çevre ülkelerle olan 
ulaştırma bağlantılarını 
geliştirmesi gerektiğini 
belirtti. Rota, “Alternatif 
güzergahlar yaratmalı, 
ulaştırma altyapılarını ve 
özellikle de demiryolu alt 
yapısını hızla yenilemeli, 
gerekli yapısal reformları 
gerçekleştirmelidir.” dedi.

    “Ulaştırma sistemi yeniden oluşturulmalıdır”

“Yeni düzenlemeler 
Türkiye lehine
bir denge sağlar”
2015 yılı sonuna kadar 
sektörünün temelini 
oluşturacak yönetmeliklerin 
hayata geçeceğini inanıyoruz. 
Böylece, demiryolu dışındaki 
diğer ulaştırma türleri de bu 
gelişmelerden dolaylı olarak 
etkilenecektir. 

Ulaştırma sektöründe yeni 
hukuki düzenlemelerin getireceği 
yeni anlayışlar, kısıtlamalar, 
açılımlarla demiryoluna öncelik 

verilecek, taşıma türlerinin 
toplam taşıma içindeki payları 
arasında belli bir süreç içinde 
Türkiye lehine bir denge 
sağlanacaktır.

Bu nedenle özel ulaştırma 
şirketlerinin geleceğe dönük 
stratejilerinin, projelerinin, 
planlarının, yatırımlarının 
ve insan kaynaklarının, 
önümüzdeki değişimi dikkate 
alarak gözden geçirmelerinin  
“hayati” önemde olduğunu 
düşünüyoruz. Halen devam eden 
ve başlayacak olan demiryolu 
projeleri ile Londra’dan 
Pekin’e, Berlin’den Bakü’ye, 

Paris’ten Bağdat’a, İstanbul’dan 
Türki Cumhuriyetlere direkt 
demiryolu taşımacılığı yapma 
imkanı olacaktır.  Yine Türkiye, 
demiryolu, denizyolu kombine 
taşımacılık sistemi ile etrafında 
çevrili denizlerin limanlarını 
kullanarak, Karadeniz’i Akdeniz’e 
ve Orta Doğu’ya, Marmara ve 
Ege Denizi’ni Çin’e ve hatta 
Japonya’ya kadar bağlama 
olanağını bulacaktır.  

Tüm ulaştırma sektörü zor 
bir süreçten geçecek, ama 
bu sürecin sonunda Türkiye 
aydınlığa çıkacaktır.

Yaşar Rota
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Emin Akçaoğlu tarafından 
Türkçeye çevrilen ‘Sa-
nayileşmenin Gizli Ta-

rihi’ adlı kitabınız, Türkiye’de 
bürokrasi ve iş dünyasının da 
aralarında bulunduğu geniş 
bir okuyucu kitlesi tarafından 
büyük ilgiyle karşılandı. Ki-
tabınızda temas ettiğiniz ko-
nular ve verdiğiniz örnekler, 
Türkiye’nin kalkınma süre-
cinde karşılaştığı sorunları da 
yansıtması bakımından önemli 
bulunuyor.  

Güney Kore’nin 1970’li yıl-
lardaki iktisadi hamleleri, özel 
sektöre yönelik devlet politika-
ları ve marka çıkarma serüveni, 
şaşırtıcı şekilde Türkiye’nin 
tecrübesiyle benzeşiyor. Sana-
yileşme konusuna kitapta or-
taya koyduğunuz perspektifl e 
yaklaşıldığında; küresel güç 
odaklarının ve bu bağlamda-
ki dengelerin bugünün şart-
larında da; gelişmiş ülkelerin 
gelişmekte olan ülkelerin sa-
nayileşme yönündeki çabala-
rına verdikleri tepkinin, hâlen 
geçmiş için örneklediğinizden 
farklı olmadığını görüyoruz. 

Kötü Samiriyeliler diye 
adlandırdığınız sanayileşmiş 
ülkelerin, gelişmekte olan 
ülkelere karşı benimsedikleri 
‘merdiveni itme’ durumu 
hala devam ediyor mu? Eğer 
bu durum sürüyorsa neden 
böyle? 

Evet. Bunun yöntemi, Sanayi-
leşmenin Gizli Tarihi’ni yaz-
dığımdan bu yana geçen on yıl 
içinde bir şekilde değişmiş olsa 
da maalesef Kötü Samiriyeliler 
hala ‘merdiveni itiyorlar’. (Ki-
tap 2006 yılında yazıldı ve ilk 
baskısı 2007 yılında yapıldı.) 

Sözünü ettiğim değişiklikler-
den bazıları gelişmekte olan 
ülkeler için olumlu oldu. Örne-
ğin, 2000’li yılların ortalarına 
kadar Dünya Bankası geliş-
mekte olan ülkelerin herhangi 
bir sanayi politikasının kullan-
maması gerektiği konusunda 
ısrarcıydı. Bugün Banka, bu tür 
politikaların kullanımına hoş-
görüyle yaklaştığı aralık hâlâ 
sınırlı olsa da bazı türdeki sana-
yi politikalarının (örneğin, yeni 
endüstri alanlarına giren ‘öncü’ 
fi rmaların sübvanse edilmesi)  
kullanılmasının yararlı olabi-
leceğini kabul ediyor. Fakat 
Banka örneğin hâlâ uluslararası 
ticarette korumacı politikalara, 
imalat sanayiinde kamu iktisa-
di teşebbüslerinin kullanılma-
sına veya yabancı sermayeli 
doğrudan yatırımların denet-
lenmesine karşı çıkmaktadır. 
Oysa söz gelimi yabancı ser-
mayenin denetlenmesi yönün-
deki politikalar 18’inci yüzyıl 
İngiltere’sinden 20’in yüzyılda 
Güney Kore ve Tayvan’a kadar 

bugünün zengin ülkeleri tara-
fından geçmişte yaygın olarak 
kullanılan tedbirlerdi.

Öte yandan son on yıldaki bazı 
gelişmeler gelişmekte olan ül-
keler için daha kötü sonuçlar 
doğurdu. Dünya Ticaret Ör-
gütü (DTÖ) üzerinden istedik-
lerini elde edemeyen zengin 
ülkeler geçtiğimiz yıllarda 
gelişmekte olan ülkelerle iki 
tarafl ı serbest ticaret anlaşma-
ları (BFTAs), bölgesel serbest 
ticaret anlaşmaları (RFTAs) ve 
iki tarafl ı yatırım anlaşmaları 

(BITs) imzalamaya odaklandı-
lar. Bu anlaşmalar ve sözleş-
meler DTÖ tarafından empoze 
edilen koşullardan daha ağır 
koşulları gündeme getirdi (bu 
sebeple bunlar için DTÖ-artı 
[WTO-plus] ifadesi kullanılı-
yor zaten). Dolayısıyla bu tür 
anlaşmaları imzalayan geliş-
mekte olan ülkeler DTÖ içinde 
olduğundan daha bile güçlü bir 
‘merdiven-itişine’ maruzlar.

“SERBEST TİCARET 
ZENGİNLER İÇİN DE 

İYİ DEĞİL”
Zengin ülkelerin bu yaklaşımı 
neden sürdürüyor olduğu so-
rulabilir. Bu durumun bir dizi 
sebebi var. Aşikâr bir sebep şu: 
Gelişmekte olan ülkeleri ticaret 
ve yatırım hareketlerine açık 
tutmak yoluyla, kendi fi rmala-
rının gelişmekte olan ülkelere 
daha çok ihracat yapabilmeleri 
ve doğrudan yatırımlarda asga-
ri ölçüde kısıtlamaya tâbi olma-
ları zengin ülkelerin menfaatle-
rine uygun düşüyor. 

Elbette üzücü olan zengin ül-
kelerin serbest ticaretin ve ser-
best ticaret politikalarının uzun 
dönemde kendileri için bile iyi 
olmadığını kavrayamamaları. 
Çünkü bu tür politikalar geliş-
mekte olan ülkelerin gelişebil-
me becerilerini azaltıyor. Sa-
dece kafamızda canlandırmaya 
çalışalım: Eğer 1980’lerden 
bu yana Çin serbest ticareti ve 
serbest ticaret politikalarını, 
eski Sovyet yanlısı ülkelerin 
1990’lardan bu yana yaptıkları 
gibi uygulamış olsaydı; eko-
nomisi bugün olduğundan çok 
daha küçük olurdu ve zengin 
ülkeler Çin’e ihracat ve yatırım 
yapmak bakımından bugün sa-
hip olduklarından çok daha az 
fırsata erişebilirlerdi.  

‘Merdiveni itme’ hadisesinin 
diğer bir sebebi zengin ülkele-
rin kendi menfaatlerinden öte 
yanlış yönlendirilmiş iyi niyet. 
Zengin ülkelerde yaşayan pek 
çok insan -politikacılar, bü-
rokratlar, iktisatçılar- serbest 
ticaretin, serbest ticaret politi-
kalarının iktisadi kalkınma için 
iyi olduğuna (ve bunların kendi 

“Zengin ülkelerin hükümetleri 
kendi ekonomileri sorunla 
karşılaştığında korumacı 
politikalar saldırganca 
kullanılırlar. Bu tür durumlarda 
zengin ülke hükümetleri pek 
çok gizli korumacı politikayı da 
kullanırlar.”

Sanayileşmenin Gizli Tarihi 
isimli kitabıyla büyük yankı 
uyandıran Güney Koreli 
iktisatçı Ha-Joon Chang, 
OSTİM Gazetesi’ne verdiği 
röportajda dikkat çekici 
noktalara temas etti… 
Chang’ın kitabında bahsi 
geçen, gelişmiş ülkelerin 
gelişmekte olan ülkelere 
uyguladığı; kendi kalkınma 
ve başarı adımlarından 
uzak tutma üzerine kurulu 
‘merdiveni itme’ stratejisi 
çok konuşuldu. 

Kitabında küresel sistemin 
kodlarına ilişkin sarsıcı 
bilgiler veren ünlü 
iktisatçı, Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) üzerinden 
istediklerini elde edemeyen 
zengin ülkelerin geçtiğimiz 
yıllarda, gelişmekte olan 
ülkelerle iki taraflı serbest 
ticaret anlaşmaları, bölgesel 
serbest ticaret anlaşmaları 
ve iki taraflı yatırım 
anlaşmaları imzalamaya 
odaklandıklarını ifade 
ediyor.  

Bu anlaşmalar ve 
sözleşmelerin, DTÖ 
tarafından empoze 
edilen koşullardan daha 
ağır koşulları gündeme 
getirdiğine işaret eden 
Ha-Joon Chang, “Bu tür 
anlaşmaları imzalayan 
gelişmekte olan ülkeler, 
DTÖ içinde olduğundan 
daha bile güçlü bir 
‘merdiven-itişine’ 
maruzlar. Gelişmekte 
olan ülkeleri ticaret ve 
yatırım hareketlerine açık 
tutmak yoluyla, kendi 
firmalarının gelişmekte olan 
ülkelere daha çok ihracat 
yapabilmeleri ve doğrudan 
yatırımlarda asgari 
ölçüde kısıtlamaya tâbi 
olmaları zengin ülkelerin 
menfaatlerine uygun 
düşüyor.” tespitini yaptı.  

‘Yerli üretim’ veya ‘milli 
üretim’ kavramı hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Bu 
tür yaklaşımlara dayanan 
bir ekonomi politikası 
felsefesi sizce küresel 
piyasalarda önde gelen 
markalar yaratılmasına katkı 
sağlayabilir mi? 

Her şeyden önce bu konu 
‘yerli üretim’ veya ‘milli 
üretim’ kavramıyla neyi 
kastettiğinize bağlı. Eğer bunun 
anlamı ülkenizin dışındaki 
teknolojik gelişmelere kendinizi 
kapatmanız anlamına geliyorsa 
–ki örneğin bunun en uç 
örneği Kuzey Kore’dir; fakat 
1950’ler ve 1960’lar arasında 
Hindistan da yüksek ölçüde 
benzer politikalar izlemiştir– 
bu yaklaşım uzun dönemde 

uygulanabilir bir strateji 
olmayacaktır.

Bununla birlikte, eğer yerli 
üretim veya milli üretimden 
kastınız bir ülkenin olabildiğince 
farklı şeyler üretmesini 
mümkün kılmak için kendi 
kapasitesini geliştirmesi ise 
buna tüm ülkeler ihtiyaç 
duyarlar. Sanayileşmenin 
Gizli Tarihi’nde ve Kalkınma 
Reçetelerinin Gerçek Yüzü’nde 
açıkladığım gibi pek çok ülke 
zaten böylelikle kalkınmıştır. 
Yüksek üretkenlik düzeyini 
gerektiren faaliyetleri yürüten 
belirgin sayıda ulusal firmanın 
büyümesi sağlanmadıkça bir 
ülkenin kendi ekonomisini 
geliştirmesi çok zor olacaktır.

“MERDİVEN DAHA GÜÇLÜ İTİLİYOR”
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ülkelerince kendi ekonomile-
rini geliştirmek için kullanıl-
dığına) hakikaten inanıyorlar. 
Dolayısıyla bu politikaların 
gelişmekte olan ülkelerce de 
kullanılmasını istiyorlar. Bu 
kişilerin sözünü ettiğimiz poli-
tikaların doğruluğuna inançları 
o kadar kuvvetli ki gelişmekte 
olan ülkelerin kendi vatandaş-
ları bu politikaları istemeseler 
dahi bunların gelişmekte olan 
ülkelere empoze edilmesi ge-
rektiğini düşünüyorlar. 

Durgunluk, dünyanın çok 
sayıda bölgesinde en temel 
kaygı alanı hâline gelmiş 
durumda. Hatta en gelişmiş 
bölgelerde bile böyle bu. Bu 
şartlar altında serbest ticaret 
yanlısı politikaların geleceği 
hakkında beklentiniz ne? 
Bu kapsamda, ticareti 
sınırlayıcı ya da daha doğru 
bir ifadeyle ‘korumacı’ 
politikaların bazılarınca 
tercih edileceğini ya da tercih 
edilmesi gerektiğini düşünür 
müsünüz?

Gelişmekte olan ülkelere ser-
best ticaret yanlısı politikaları 
telkin ederken bile gelişmiş ül-
keler, ne zaman ihtiyaç duysa-
lar korumacı politikalar uygu-
lamışlardır. Birincisi, gelişmiş 
ülkeler zayıf sektörlerini daha 
yüksek tarifeler ile korurlar. 
Örneğin ortalama sınaî tarife 
oranı bu ülkelerde %3 civarın-
dadır. Fakat tekstil ve konfek-
siyon gibi endüstrilerde tarife 
oranı çok daha yüksek olabilir 
(diyelim %10-15 civarında). 
İkincisi, bu ülkeler 1990’larda 
Kore, bugünlerde Çin gibi yeni 
rakiplere karşı gemi yapımı 
veya çelik endüstrisi gibi sek-
törlerde sözde ‘anti-damping’ 
tarifelerini kullanırlar. Bu ta-
rifeler ‘damping’ (bir malın 
üretim maliyetini karşılamayan 
bir fi yata satılması) konusunda 
bir delil ya da zarardan daha 
çok sadece şüpheye binaen em-
poze edilirler. Daha da ötesi, 
DTÖ tarafından yasaklanmış 
olmasına rağmen ‘sıfırlama’ 
uygulamasını kullanmaktadır. 
Sıfırlamanın anlamı şudur: 
ABD söz gelimi Çin çeliği için 
uygulanan dampingin çapını 
hesaplarken; daha ucuz ürün-
leri ucuz kabul ederken, ABD 
ürünlerinden daha pahalı olan 
yan-kategorideki ürünlere de 
ABD ürünlerinden daha pahalı 
muamelesi yapmak yerine aynı 
fi yatta ürün muamelesi yapar. 
Bu ABD’ye dampingi daha ge-
niş tanımlama imkânı verir.

Söylemeye bile gerek yok: 
Zengin ülkelerin hükümetle-
ri kendi ekonomileri sorunla 
karşılaştığında korumacı poli-
tikalar saldırganca kullanılır-
lar. Bu tür durumlarda zengin 
ülke hükümetleri pek çok gizli 
korumacı politikayı da kul-
lanırlar. Bu durumun en yeni 
ve dramatik örneği GM ve 
Chrysler’ın 2008’deki fi nansal 
kriz sonrasında ABD hükü-
meti tarafından kurtarılması-

dır. Fakat başka çok sayıda 
örnek de mevcuttur: Örneğin 
Almanya’da Volkswagen ka-
mulaştırılması veya İsveç’te 
1970’lerin sonunda gemi ya-
pımı endüstrisinin millileştiril-
mesi bunlardan bazılarıdır.

Dolayısıyla, serbest ticaretin 
en iyi politika olduğuna dair 
söyleme rağmen kendi ülke-
lerindeki sorunları da dikkate 
alarak; gelecek yıllarda zengin 
ülkelerde korumacılığın sü-
reklilik kazanacağını görmeyi 
bekleyebiliriz. 

Türkiye’nin iktisadi tarihini 
incelediniz mi? 1970’lerde 
yaklaşık aynı dönemlerde 
Türkiye de Güney Kore 
gibi devlet öncülüğünde 
sanayileşme girişiminde 
bulundu. Fakat şimdi iki 
ülkeyi kıyasladığımızda 
eriştikleri düzey bakımından 
aralarında büyük bir 
farklılık olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla, 
bu süreçte Türkiye için 

ters giden sizce ne oldu? 
Veya Türkiye o dönemde 
Kore tarafından kullanılan 
politikaların aynılarını 
uygulama şansına sahip 
olabilir miydi?

Maalesef Türkiye’nin iktisadi 
tarihi hakkında yeterli bilgi-
ye sahip değilim. Bu sebeple 
Kore’nin neden başarılı, Tür-
kiye’ninse başarısız olduğunu 
açıklamam hakikaten mümkün 
değil.

Bununla birlikte, son yirmi 
otuz yıldaki sanayileşme po-
litikası –özellikle de Doğu 
Asya’daki duruma ilişkin tar-
tışmalar– sayesinde bugün, sa-
nayileşme politikalarının başa-
rısını artırmanın nasıl mümkün 
olabileceği konusunda bir hayli 
bilgiye sahibiz. Örneğin, bu ko-
nuda süregiden tartışma şunu 
açığa çıkarıyor: Ülkelerin yeni 
başlayan sanayi alanlarını, yani 
bebek endüstrilerini korumala-
rı gerekiyor. Fakat koruma tek 
başına yeterli değil; korunan 

fi rmaların üretken kapasiteleri-
nin artırılması için alenen çaba 
sarf edilmesi de gerekiyor. 
Başka bir örnek şu olabilir: it-
halata karşı koruma çok önemli 
olmakla birlikte, yeni endüstri-
nin emekleme döneminde ihra-
cat yönünde de mümkün oldu-
ğunca gayret edilmelidir. Diğer 
bir örnekse, sanayi politikasını 
şekillendirenlerin korudukları 
ve büyümesini sağladıkları fi r-
malarla yakın ilişki kurmaları 
gereğidir. Fakat bu ilişkilerin 
yolsuzluklara yol açmasının 
önüne geçecek mekanizmalar 
olmalıdır. Bu örnekler artırıla-
bilir.  

Burada daha fazla ayrıntıya 
girmem mümkün değil fakat 
bu mülakatı okuyanlar bu ko-
nularda daha fazla bilgiye eri-
şebilirler ve Türkiye’nin du-
rumu söz konusu olduğunda 
neyin ters gittiğini ya da tersini 
anlamaya çalışabilirler.

Gelişmekte olan 
ülkelere sanayileşme 
yönünde politika 
seçenekleri anlamında ne 
öneriyorsunuz? 

Daha önce belirttiğim; DTÖ, 
iki tarafl ı serbest ticaret anlaş-
maları, bölgesel serbest tica-
ret anlaşmaları veya iki tarafl ı 
yatırım anlaşmaları gibi konu-
lardaki uluslararası ekonomik 
kural değişiklikleri gelişmek-
te olan ülkelere açık ‘politi-
ka alanı’nı daralttı. Bununla 
birlikte hâlâ kullanılabilecek 
pek çok politika seçeneği var; 
özellikle ABD ile serbest tica-
ret anlaşması imzalamamışsa-
nız. Çünkü ABD ile imzalanan 
serbest ticaret anlaşmaları en 
sınırlandırıcı olanları.

Başlangıç olarak, ülkelerin 
kullanabilecekleri çok sayıda 
sanayi politikası tedbiri mev-
cut; çünkü bunların bazıları 
bütünüyle ‘iç piyasaya’ dönük 
ve dolayısıyla uluslararası ku-
ralların kapsamı dışındalar. 
Örneğin, hükümetler makine 
ithalatına, altyapı inşaasına 
veya beceri geliştirmeye süb-
vansiyon ya da vergi teşviki 
verebilirler. Başka bir örnek şu 
olabilir: Hükümetler KOBİ'le-
re teknoloji edinimi, pahalı 
teçhizatın ortaklaşa alımı veya 
ihracat pazarlaması konusunda 
sübvansiyon, vergi teşviki ya 
da organizasyonel destek sağ-
layabilirler. Diğer bir örnekse 

hükümetlerin kendi fi rmalarını 
kamu alımlarında tercih edebil-
mesine veya özel sektörün ilgi 
göstermediği sınaî alanlarda 
kamu iktisadi teşebbüsleri kur-
masına dair olabilir.  

Daha da ötesi; DTÖ sisteminde 
hala izin verilen pek çok politi-
ka seçeneğinin mevcudiyetidir. 
Tarifeler hâlâ meşru biçimde 
kullanılabilir. Hâlen gelişmek-
te olan ülkelerin çoğu tarife 
düzeylerini DTÖ anlaşmasını 
imzaladıkları esnada üzerinde 
anlaşılan azami seviyenin hayli 
altında tutmaktadır. Dolayı-
sıyla, gümrük tarifelerini artır-
ma konusunda geniş imkânlar 
mevcuttur. Bazı türdeki tica-
retle ilgili sübvansiyonlar hala 
kullanılabilmektedir. Bunlar-
dan tarım, çevre koruması gibi 
alanlarda bazılarına resmen ve 
ar-ge, bölgesel eşitsizliklerin 
giderilmesi gibi alanlarda ise 
gayri resmi olarak izin veril-
mektedir. Örneğin yerel muhte-
va zorunlulukları gibi yabancı 
sermayeli doğrudan yatırımlar 
konusundaki düzenlemelerin 
bazıları yasaklanabilir; fakat 
bunlar İngiltere ve Çin’in de 
aralarında bulunduğu pek çok 
ülke tarafından yapıldığı gayri 
resmi biçimde kullanılabilir. 
Öte yandan örneğin ortak gi-
rişim (joint venture) zorunlu-
lukları gibi diğer bazı düzenle-
melere izin verilmektedir. Bu 
örnekler çoğaltılabilir.

Burada varmak istediğim nokta 
şu: Politika seçenekleri her ne 
kadar 1950’lerle 1980’ler ara-
sındaki döneme kıyasla daha 
sınırlı olsa da hala pek çok 
politikanın kullanılması müm-
kündür.

Son olarak eklemek 
istediğiniz ya da vurgulamak 
istediğiniz konular varsa 
onları da işitmekten 
memnuniyet duyacağız.

Sıklıkla ‘hayatın kurmacadan 
daha tuhaf olduğunu’ söyle-
rim. Bunu politika yapıcılara, 
gerçek hayattaki başarıların ge-
nellikle bir hayli ana-akım-dışı 
(unorthodox) ve diğerlerine 
benzemeyen politika almaşık-
larına dayandığını ve dolayısıy-
la politika yapan kişilerin bazı 
iktisadi ana-akımlarla (ortho-
doxy) bağlı kalmamaları ve 
kullandıkları politika yelpaze-
sini sınırlandırmamaları gerek-
tiğini hatırlatmak için söylerim.

“Serbest ticaretin en iyi 
politika olduğuna dair söyleme 
rağmen kendi ülkelerindeki 
sorunları da dikkate alarak; 
gelecek yıllarda zengin 
ülkelerde korumacılığın 
süreklilik kazanacağını 
görmeyi bekleyebiliriz.”

KOBİ’lerin gelişmiş 
ya da gelişmekte olan 
ülke ekonomilerindeki 
rolü hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Bu 
bağlamda, kalkınma 
sürecinde bu tür 
firmalar merkezi bir rol 
üstlenebilirler mi? Ayrıca, 
belki bu tür firmalara 
dönük özel tavsiyelerde de 
bulunabilirsiniz…

KOBİ’ler, ele alınan 
sanayi dalına 
ve ülkeye bağlı 
olarak farklı roller 
üstlenebilirler–
üstlenmeliler. Yaygın 
olarak KOBİ’lerin 
tekstil, mobilya 
veya deri gibi 
‘en kolay’ sanayi 
dallarında önemli 
oldukları bilinir. Çünkü bu 
alanlarda pahalı makina-
ekipmana ihtiyaç yoktur ve 
dolayısıyla küçük sermayeler 
ve az sayıda çalışan ile firma 
kurulması mümkün olabilir. 
Bununla birlikte, makina, 
hassas aletler veya ihtisas 
gerektiren kimyasallar gibi bazı 
‘çok zor’ sanayi alanlarında 
da KOBİ’lerin önemli roller 
üstlendikleri çok kişi tarafından 
bilinmez. Çünkü bu alanlarda 
makineleştirmeye elverişli 
olmayan çok sayıda becerinin 
bir araya getirilmesine ihtiyaç 
duyulur. Ekonomik kalkınmanın 
erken devrelerinde bulundukları 
için büyük ölçekli firmaların 
henüz gelişmedikleri ülkelerde 
KOBİ’ler tüm sınaî alanlarda 
üretimin ve istihdamın büyük 
bölümünü temin ederler.  
Bazı büyük ölçekli firmaların 
mevcut olduğu Türkiye gibi 

orta-gelir seviyesindeki 
ülkelerde KOBİ’ler üretimdeki 
roller bakımından önemlerini 
kaybetseler de hâlâ büyük 
oranda istihdam sağlarlar.

Gelişmiş ülkelerde, KOBİ’lerin 
önemi ülkenin hangi alanda 
uzmanlaştığına bağlıdır. Eğer 
bir ülke, örneğin İsviçre gibi, 
makina ve ihtisas gerektiren 
kimyasallarda uzmanlaşmışsa, 

KOBİ’ler hem 
istihdam hem de 
yenilikçilik, ihracat ve 
üretim bakımından 
çok önemlidir. 
Eğer bir ülke, 
örneğin Kore gibi, 
otomobil ve gemi 
yapımı gibi montaj 
endüstrilerinde 

uzmanlaşmış ise 
KOBİ’ler daha az önem taşır.

Fakat bir ülkede KOBİ’lerin 
önemi tam olarak ne 
olursa olsun, güçlü bir 
ekonomi daima güçlü 
KOBİ’lere sahip olmayı 
gerektirir. Ele alınan 
ülkenin kalkınmışlık 
seviyesinden ve 
uzmanlaşma alanından 
bağımsız olarak KOBİ’ler 
daima istihdam temininde en 
önemli rolü üstleneceklerdir. 

Eğer bir ülkenin en gelişmiş 
ülkeler arasında katılmak gibi 
bir ülküsü varsa; o ülke makina 
ve endüstriyel kimyasallar gibi 
sınaî alanlarda faaliyet gösteren 
yüksek verimlilik düzeyine 
erişmiş KOBİ’ler geliştirmelidir. 
Çünkü bu sınaî alanlar yüksek 
teknoloji endüstrileri için kritik 
endüstri kollarıdır.

“GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ KOBİ’LERİ GEREKTİRİR”

KOBİ’ler daha az önem taşır.

Fakat bir ülkede KOBİ’lerin 

daima istihdam temininde en 
önemli rolü üstleneceklerdir. 
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Türkiye genelinde 55 noktada 
iş ve tarım makinaları yetki-

li servisi bulunan MST, yetkili 
servis tarzında yeniliğe gitti. 24 
saat kesintisiz, nitelikli servis 
hizmeti ile en yüksek oranda 
parça bulunabilirlik özelliğin-
deki servislerinden ilki Görgülü 
İş Makinaları MST Yetkili Ser-
visi adıyla OSTİM’de faaliyete 
geçti. 

Servis açılışına, OSTİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın, SANKO İş ve Tarım Ma-
kinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdür Yardımcısı Aydın 
Karlı, Görgülü Oto İş Makine-
leri Yedek Parça’nın sahibi Ah-
met Görgülü, SANKO Holding 
temsilcileri ve çok sayıda davet-
li katıldı. Görgülü İş Makinaları 
MST Yetkili Servisi 1233 So-
kak No: 99-101 OSTİM Ankara 
adresinde hizmete açıldı.

“OSTİM, iş makineleri için 
önemli”
SANKO İş ve Tarım Makinala-
rı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, 
iş ve tarım makineleri segmen-
tinde dünyada 31 ülkeye ihracat 
gerçekleştirdiklerine değindi. 
Türkiye’de yeni tarz yetkili ser-
vislerini hızla açmaya devam 
edeceklerini belirten Karlı, 
Türkiye’de üretilen iş makine-
lerinin teknik ve teknolojik açı-
dan dünya markalarından hiçbir 
farkı olmadığını, kamunun da, 
yerli üretilen iş makinelerinin 
kalitesini gördüğünü belirtti.

Ankara’nın iş makinelerinin 
merkezi konumuna geldiğini 
vurgulayan Karlı, “OSTİM 
bizim için, iş makineleri için 
önemli bir yer. Ankara’da müş-
terilerimize hizmet verebilme-
nin en iyi yolu böyle bir servisi 
açmak.” dedi.

Satış sonrası hizmetlerin öne-
mine temas eden Aydın Karlı, 
“Biz Türkiye’nin 55 nokta-
sında bu tarzda servis açılışı 
yapacağız. 24 saat kesintisiz, 
nitelikli servis hizmeti ile en 
yüksek oranda parça buluna-
bilirliğiyle müşterilerimizin ar-
kasında duruşumuzu SANKO 
Holding’den aldığımız destek-
le en üst düzeyde yansıtmak 
istiyoruz.” görüşünü aktardı.  

“OSTİM’den dışarı çıkarsak 
bu iş yapılamaz”
Servis sahibi Ahmet Görgülü, 
yerli üretim iş ve tarım maki-
nalarında Ankara’nın tek MST 
yetkili servisi. Görgülü, MST 
iş ve tarım makinaları ürünle-
rinden bekoloder, teleskobik 
forklift ve mini ekskavatör gru-
bunda tamir, bakım hizmeti ve 
yedek parça tedariği sağlana-
cağını ayrıca sahada arızalanan 
iş makinalarına yerinde servis 
hizmeti de verileceğini belirtti. 

MST yetkili servisinin 
OSTİM’de açılmasını değer-
lendiren Ahmet Görgülü, “Bu 
iş Ankara’da OSTİM’in dı-
şında zor. OSTİM’de parça 
bulabilmek çok kolay. Bu ma-
kinelerin hemen hemen yüzde 
80’ini OSTİM’de yeniden inşa 
edebiliriz. OSTİM’den 50 km 
dışarı çıkarsak bu iş yapıla-
maz.” dedi. 

Üzgünüm Parmak

Bir Çin atasözü der ki: “Bir 
parmak Ay’ı işaret ettiği 

zaman, geri zekâlı olan par-
mağa bakar.”

Hadi buyur buradan yak. Ne 
oldu bizim şu gözlerinden 
ateş saçan, mağrur,  binleri 
milyonları peşinden koşturan, 
ileriyi gösteren lider? Kaldı 
mı şimdi ortada cascavlak. İş 
hayatında pek çok tanımlar 
var lider ve liderlik için. Lider 
şöyledir, amir böyle. Efendim 
lider şunu yapar, patron bunu. 
İnternette resimler falan var-
dır. Bir okun üzerinde ileri 
gösteren insan fi gürü vs. vs. 
Yükledikçe yüklerler. Bek-
lenti çoktur vesselam. Zordur 
yani lider olmak.

Liderlerin elinde sihirli çu-
buk yoktur. Parmaklarının 
ucundan da bir şey çıkmaz. 
Özeldirler. Binde bir, on bin-
de birdirler. Onu özel kılan 
da budur. Her babayiğidin 
harcı değildir. Hasbelkader 
olunmaz. Punduna getirilmez. 
Bilgi ister. Birikim ister. Kapı 
gibi, dağ gibi adam ister. Tere-
yağından kıl çeker gibi kolay 
değildir öyle.

Bir bakışından anlamalısınız 
ne düşündüğünü. Gözünün 
ucunda anlam vardır. Göz 
kapağındaki kırışıklıklar çe-
kiyorsa dikkatini eğer, sorun 
sendedir. Belli ki hedefe değil 
parmağa bakıyorsundur. Gör-
düğünü göremiyorsan, duy-
duğunu duyamıyorsan, hisset-
tiğini anlamıyorsan velev kel 
bakıyorsan hala aval aval işi 
yoktur o liderin seninle.  

Barınamazsın. Tutunamazsın. 
Yakalayamazsın ki. Budur 
elinden gelen. Barutun, ka-
libren, menzilin bu kadardır. 
Sana düşen tası tarağı toplayıp 
sessizce helalleşip ayrılmaktır. 
Bunu yapamıyorsan eğer bak-
maz gözünün yaşına. Rüzgârı 
ile bir anda devirir seni.

Ateş gibi adam lazımdır çev-
resinde. Leb dediğinde leble-
bi falan değil, ‘Çorum’a Hoş 
Geldiniz’ tabelasını görecek 
adam ister.  Acımasız zanne-
dersin onu. Ama asıl acıdığı, 
sebep olduğun geçip giden 

zaman, yakalanamayan hedef, 
küllenen ateştir. Başarılarını, 
ideallerini sömürüp, kurutaca-
ğın adam değildir o.

Tek başınadır çoğu zaman. 
Soracağı adam ister. Dinle-
miyorsa eğer seni, anlatamı-
yorsundur belki de. Taklacı 
tavukları sevmez. Taş gibi 
adam ister karşısında. Verdi-
ği kararlar uygulayamıyorsan 
eğer dürüverir defterini. Şim-
şek kadar hızlı, yıldırım kadar 
etkilidir. Çakar çakmaz çakan 
çakmaklarla işi yoktur.

Personeline yatırım yapmamış 
kurumlarda sorun hep aynıdır. 
500 bg’lik arabadan köy yo-
lunda hız bekler. Eğitimsiz, 
hedefsiz, tutarsız, sallabaşı al 
maaşı zihniyetle olmaz bunlar.

Bu nedenledir ki kurumlar 
başa getirdikleri liderlerden 
bekledikleri sonuçları çoğu 
zaman alamaz. Kurdukları 
hayal iskambil kâğıtlarından 
yapılmış şatolara benzer. Yı-
kılıverir iki dakikada.  Ve 

nedendir ki fatura hep lidere 
kesilir. Burnunun ucun gö-
remeyen, Çinlinin atasözünü 
doğrulayan, at gözlükleri ile 
dolaşan, kendine yatırım yap-
mayan, ben mi kurtaracağım 
bu gemiyi diyen, bundan iyi-
si Şam’da kayısı, adım Hıdır 
yaptığım budur mantığını bes-
leyen kişiler ile olmaz bu işler.

İstediğin lideri bulabilirsin bir 
şekilde. Lideri bulursun da, 
peşinden gelebilecek, hızına 
yetişebilecek adam sayısını 
yakalamak zordur. Bu nedenle 
bir arpa boyu ilerleyemezsin. 
Hep parmakta ararsın sorunu, 
gözlerin içine bakmadan.

Bu nedenle bir arpa boyu iler-
leyemezsin. Hep parmakta 
ararsın sorunu, gözünün çapa-
ğına bakmadan.

SANKO Holding kuruluşu MST 
İş ve Tarım Makinaları’nın yeni 
tarzda ilk servisi OSTİM’de 
hizmete girdi.

MST, 24 saat servisle OSTİM’de
Ufuk Okan GÜVENDİREN

ufuk@ostim.com.tr

“Liderlerin elinde sihirli çubuk 
yoktur. Parmaklarının ucundan 
da bir şey çıkmaz. Özeldirler. 
Binde bir, on binde birdirler. 
Onu özel kılan da budur. Her 
babayiğidin harcı değildir. 
Hasbelkader olunmaz. 
Punduna getirilmez. Bilgi ister. 
Birikim ister. Kapı gibi, dağ 
gibi adam ister. Tereyağından 
kıl çeker gibi kolay değildir 
öyle.”

Türkiye’de toplu taşımaya 
yönelik açılan ilk elektrik-

li otobüs ihalesini Bozankaya, 
kazanarak, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim etmek 
üzere dört elektrikli otobüs için 
anlaşma imzaladı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Planlama ve Raylı Sis-
tem Dairesi Başkanı Mustafa 
Eşgi, şehirde günde ortalama 
285 bin kişinin toplu taşıma 
kullandığı belirterek, tercihle-
rini her zaman çevre dostu ve 
tasarrufl u çözümlerden yana 
kullandıklarını dile getirdi. 

Eşgi, “Bu nedenle yeni alım-
larımızda elektrikli otobüse de 

yer verdik. Böylece ülkemizde 
yine bir ilke daha imza attık. 
İhale sürecinden önce çok fark-
lı elektrikli otobüsleri incele-
dik. Bu anlamda Bozankaya 
E-Bus’ın teknolojik avantajları-
nı test sürüşlerinde de deneyim-
leme şansımız oldu.” dedi.

“Gurur 
kaynağımız”
Bozankaya Yöne-
tim Kurulu Başka-
nı Aytunç Günay 
da E-Bus’ın toplu taşımacılık 
alanında çok önemli bir adım 
olduğunu ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin elektrikli 
otobüsleri tercih etmesiyle ile-
riye yönelik bir karar aldığını 
vurguladı. 

E-Bus’ın hem çevreci hem de 
tasarrufl u teknolojisi ile şehir 
içi yakın mesafe ulaşımında 
avantajlar sağladığına deği-
nen Günay, “Türkiye’deki ilk 
elektrikli otobüsleri, bir yer-
li üretici olarak sunabilmek 
bizim için büyük gurur kay-

nağı oldu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne yerli üretim araç-
lara güvendikleri ve destekle-
dikleri için ayrıca teşekkür ede-
riz.” diye konuştu. 

Yerli otobüs Konya’da elektrik alacak
Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği 
Türkiye’deki ilk elektrikli 
otobüs ihalesini, Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) üyesi 
Bozankaya kazandı.

Bozankaya’nın Türkiye’nin ilklerini 
temsil eden elektrikli otobüsü E-Bus, 

teknolojisi ile uluslararası arenada da 
öncü elektrikli otobüsler arasında yer 

alıyor. Araç, enerji tüketimi düşük, 
verimli ve çevre dostu yönüyle 
ön plana çıkıyor. Akü sistemi, 

Almanya’da bulunan Ar-Ge merkezi 
Bozankaya GMBH tarafından 
geliştirilen E-Bus’ın üretimi ise 

Bozankaya A.Ş. tarafından yapılıyor. 
Şarj olduğunda 200 km menzil 

garantisi ile sunulurken şehir içinde 
ortalama 260-320 km arasında yol 

yapabiliyor. 
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Türkiye'nin ilk Milli Helikop-
ter geliştirme projesi olan 

Özgün Helikopter Programı, 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
A.Ş. (TUSAŞ) ile Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM) ara-
sında 26 Haziran 2013 tarihinde 
imzalanmıştı. Program kapsa-
mında özgün olarak tasarlanıp 
geliştirilecek askeri ve sivil ha-
fi f sınıf prototip helikopterlere 
yönelik aviyonik ekipman ge-
liştirilmesini, askeri/sivil serti-
fi kasyonunu ve aviyonik sistem 
entegrasyonunu içeren Özgün 
Helikopter Programı Alt Yük-
lenicilik Sözleşmesi de TUSAŞ 
ve ASELSAN arasında imzala-
narak yürürlüğe girdi.

Ülkemizin sivil ve askeri pazar-
daki dışa bağımlılığını azaltmak 
adına çok önemli olan program 
kapsamında, aviyonik sistem-
lerin tasarımından ve entegras-
yonundan ASELSAN sorumlu 
olacak. ASELSAN, Özgün He-
likopter Programı ile kendi öz-
gün sivil aviyonik suitini geliş-
tirerek ülkemize önemli katma 
değer sağlayacak. Söz konusu 
suitin şu anda dünya pazarın-
da var olan veya tasarlanmakta 

olan aviyonik suitler arasında 
en yenilikçisi olması hedefl eni-
yor.

ASELSAN, temel kokpit ekip-
manlarını, otomatik uçuş kont-
rol bilgisayarını ve aviyonik ya-
zılımlar konusundaki birikimini 
kullanarak uçuş yönetim siste-
mini sivil sertifi kasyona uygun 
olarak geliştirecek. 

İlk uçuşun 2018'de planlandığı 
programda, sivil konfi gürasyon-
daki helikopter Avrupa Havacı-
lık Emniyeti Ajansı (EASA) ve/
veya Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü (SHGM) sertifi kasyo-
nuna, askeri konfi gürasyondaki 
helikopter ise SSM  sertifi kas-
yonuna tabi olacak. Bu sözleş-
me kapsamında ASELSAN ta-
rafından geliştirilen suit ile sivil 
dünya pazarına giriş açısından 
çok önemli bir adım atılmış ola-
cak.

Prototip helikopterlerin sivil 
sertifi kasyon sürecinin 2020 
yılında tamamlanması planla-
nıyor. Helikopterlerin sertifi ye 
edilmelerini müteakip seri üre-
tim sözleşmesi ayrıca değerlen-
dirilecek.

Özgün'ün aviyonik sistemlerini
ASELSAN geliştirecek

Hava Taşımacılığı 
Yönetimi Yüksek 

lisans programı, Türk 
Hava Yolları (THY) 
çalışanlarının dünya 
havacılığının gelece-
ğinin şekillenmesinde 
söz sahibi olmasını 
sağlamak amacıyla 2013 
yılında Boeing, İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) ve THY ortaklı-
ğında başlatıldı. 39 THY 
yöneticisi ve yönetici 
adayı programı başarıyla 
tamamladı. 

THY Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Ahmet 
Bolat, programın yöneti-
cilerin ve yönetici aday-
larının yönetim beceri-
lerini ve verimliliğini 
artırdığını belirtti. Bolat, 
“Bu programın, biz uzun 
vadeli hedefl erimizi 
gerçekleştirmeye devam 
ederken, Türkiye’nin 
gelecekteki havacılık 
sektörü liderlerinin mes-
leki becerilerine önemli 
bir katkı yapacağına 
inanıyorum.” dedi.

ASELSAN  ile TUSAŞ arasında Özgün Helikopter Projesinde yer 
alacak aviyonik sistemlerin, geliştirilmesi ve entegrasyonu için alt 
yüklenicilik sözleşmesi imzalandı.

Türk Hava Yolları, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Boeing’in 
işbirliği ile sürdürülen 
Hava Taşımacılığı 
Yönetimi Yüksek Lisans 
Programı ilk mezunlarını 
verdi. Program, 
havacılığın gelecekteki 
liderlerini hazırlıyor. 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Orhan 
Akbaş'ın şahitliğindeki törende anlaşmaya ASELSAN adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Şeker ve Genel Müdürü Dr. Faik Eken, TUSAŞ adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Nejat Bilgin ve Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı imza attı. 
Törene SSM ve TSKGV'den çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Havacılığın 
geleceğinde 
söz sahibi 
olacaklar

Dış ticaret istatistikleri ve iş 
kayıtları sistemi kullanı-

larak elde edilen verilere göre, 
2014 yılında 62 bin 987 girişim 

ihracat, 66 bin 585 girişim itha-
lat yaptı. İhracatın yüzde 56,5’i, 
ithalatın ise yüzde 37,8’i 1-249 
arası çalışanı bulunan KOBİ’ler 
yaptı. İhracatta büyük ölçekli gi-
rişimlerin payı yüzde 43,5 itha-
latta ise yüzde 62,2 oldu. 
İhracatın yüzde 56,9’u 
girişimci sanayiciden
Girişimin ana faaliyetine göre 
ihracatın yüzde 56,9’u, ithalatın 
ise yüzde 51,5’i sanayi sektörün-
de faaliyet gösteren girişimler 
tarafından yapıldı. Ana faaliyeti 

ticaret olan girişimlerin ihracat-
taki payı yüzde 38,5, ithalattaki 
payı ise yüzde 35,1 düzeyinde 
gerçekleşti.
Sanayi sektörünün ihracatının 
yüzde 65,2’si büyük ölçekli 
girişimler tarafından yapıldı. 
Ticaret sektörünün ihracatının 
yüzde 89’unu da KOBİ’ler ger-
çekleştirdi. Sanayi sektörü tara-
fından yapılan ithalatta büyük 
ölçekli girişimlerin payı yüzde 
75,5 olurken, ticaret sektöründe 
ithalatın yüzde 64’ü KOBİ’ler 

tarafından yapıldı.
En fazla ihracat AB’ye
Ana faaliyeti sanayi olan giri-
şimler, 2014 yılı ihracatlarının 
yüzde 48,3’ünü AB ülkelerine, 
yüzde 19,5’ini Yakın ve Orta 
Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. 
AB ülkelerine yapılan ihraca-
tın yüzde 63,2’si sanayi, yüzde 
35,3’ü ise ticaret sektöründeki 
girişimler tarafından gerçekleş-
tirildi.
Ana faaliyeti sanayi olan girişim-
ler, ithalatlarının yüzde 40,3’ünü 
AB’den, yüzde 19,5’ini Di-
ğer Asya ülkelerinden, yüzde 

1 3 ’ ü n ü 
ise AB 
üyesi ol-
m a y a n 
A v r u p a 
ülkelerin-
den ger-
çekleştir-
di. Ana 
faaliyeti 
t i c a r e t 
olan gi-
rişimlerin en çok ithalat yaptığı 
ülke grupları sırasıyla AB yüzde 
37,9, diğer Asya yüzde 34,2 ve 
AB üyesi olmayan Avrupa ülke-
leri yüzde 11,8 oldu.

2014 İHRACATINI KOBİ’LER SIRTLADI
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2014 yılı girişim 
özelliklerine göre dış ticaret 
istatistiklerini açıkladı. TÜİK 
verilerine göre İhracatın yüzde 
56,5’ini, ithalatın ise yüzde 
37,8’ini KOBİ’ler gerçekleştirdi.

manlarını, otomatik uçuş kont-

ava Taşımacılığı 

havacılığın gelecekteki 
liderlerini hazırlıyor. 

Ambargonun kalkmasıyla 
birlikte Türk yatırımcısında 

gözler İran’a çevrildi. Önemli 
bir ekonomik potansiyel taşıyan 
komşuda, Türkiye’den gelecek 
taleplere öncelikli olarak değer-
lendirilecek. 

İran İslam Cumhuriyeti Anka-
ra Büyükelçisi Alireza Bikdeli, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Ankara Şu-
besi yönetiminin gerçekleştirdiği 
ziyarette önemli mesajlar verdi. 
Ziyarette Türkiye-İran arasında-
ki ekonomik ilişkiler ve İran’a 
yönelik ambargonun kalkması 
ile oluşan İran ile ticaret ortamı-
nın geliştirilmesi konuları masa-
ya yatırıldı. 

Türkiye ve İran arasındaki dış 
ticaret verilerine dikkat çeken 
MÜSİAD Ankara Şubesi Baş-
kanı İlhan Erdal, “Türkiye’nin 
ihracatı 3,8 milyar dolar iken 
ithalatı ise 9,8 milyar dolar. 
Komşumuz ve geçmişten gelen 
kültürel yakınlıklarımıza rağmen 
bu rakamlar olması gerekenin 
çok altında.” dedi. İran’a uygu-

lanan ambargonun kalkması ile 
dış ticaret rakamlarının yükse-
lişe geçmesini beklediğini ifade 
eden Erdal, Şube olarak sahip 
oldukları ticari potansiyelle bu 
yükselişe ciddi bir katkıları sağ-
layacaklarını bildirdi. 

“Yatırım odaklı değerlendirin”
Büyükelçi Ali Rıza Bikdeli de 
yeni dönemde İran’ın dış tica-
retinde büyük bir ivme kazana-
cağına işaret etti. Türkiye’nin 
sahip olduğu potansiyelin İran’lı 
işadamları tarafından fark edildi-
ğini belirten Bikdeli, ekonomik 
ilişkilerin sadece dış ticaret bağ-
lamında değil, özellikle yatırım 
odaklı değerlendirilmesini tav-
siye etti.

İranlı diplomat şu hususların 
altını çizdi: “Türk işadamları-
nın yatırım talepleri bizim için 
diğerlerinden öncelikli gelir. 
MÜSİAD’ın da İran ile gerçek-
leşecek ticarette bayrağı taşıyan 
kuruluşlardan olması arzumuz-
dur. Türkiye ile gerçekleşecek 
işbirliği sayesinde Ege’den Hint 
Okyanusu’na kadar dünyanın 
önemli geçiş noktalarına hakim, 
enerji kaynaklarının aktarımın-
da söz sahibi, ticari birlikteliği 
ile batı ile rekabet edebilir bir 
güç oluşacaktır. İşte bu yüzden 
Türkiye ile ilişkilerimiz İran ha-
lılarının ilmek ilmek dokunduğu 
ve milyonlarca düğümün atıldığı 
gibi fi rma fi rma dokunmalı ve 
ilişkiler kuvvetlenmelidir.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Alireza 
Bikdeli, “Türkiye ile İran’ın 
ticari birlikteliği ile batı 
ile rekabet edebilir bir güç 
oluşacaktır.” dedi. Bikdeli, 
Türk işadamlarının yatırım 
taleplerinin kendileri için 
öncelikli olduğunu dile getirdi. 

İRAN’IN ÖNCELİĞİ 
TÜRK İŞADAMLARI
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Sanayini alt sektörlerine ba-
kıldığında 2015 yılı Haziran 

ayında bir önceki aya göre ma-
dencilik ve taşocakçılığı sektö-
rü endeksi yüzde 1,3 ve imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 
3,3 artarken elektrik, gaz, bu-
har ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
3,4 azaldı. 
Öte yandan 2015 yılı Haziran 
ayında bir önceki yılın aynı ayı-
na göre madencilik ve taşocak-
çılığı sektörü endeksi yüzde 6,6 
azalırken, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 6,9 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü en-
deksi ise yüzde 1,4 arttı.
İmalat sanayi lokomotifi diğer 
ulaşım araçları oldu
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış ana sanayi grupla-
rı sınıflamasına göre, 2015 yılı 
Haziran ayında bir önceki aya 
göre en yüksek artış yüzde 13,3 
ile dayanıklı tüketim malı ima-

latında gerçekleşti. Endekste 
bir önceki aya göre imalat sa-
nayiinde en yüksek artış diğer 
ulaşım araçlarının imalatında 
gerçekleşti. İmalat sanayi alt 
sektörleri incelendiğinde ise 
en yüksek artış yüksek 32,9 ile 
diğer ulaşım araçlarının imalatı 
olurken bu artışı, yüzde 19,8 ile 
bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatı, yüzde 
12,0 ile başka yerde sınıflan-
dırılmamış makine ve ekipman 
imalatı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış imalat sanayiinde 
en yüksek düşüş deri ve ilgili 
ürünlerin imalatında gerçekleş-
ti.
2015 yılı ikinci çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre mevsim 
ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 
arttı. Takvim etkisinden arındı-
rılmış sanayi üretimi ise bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 3,9 arttı.

Sanayi üretimi 
hareketlendi

TÜİK verilerine göre 
Türkiye genelinde 15 

ve daha yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı 2015 yılı Mayıs 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 238 bin kişi 
artarak 2 milyon 789 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise 
0,5 puanlık artış ile yüzde 
9,3 seviyesinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde; tarım dışı iş-
sizlik oranı 0,7 puanlık artış 
ile yüzde 11,4 olarak tahmin 
edildi. 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 1,2 
puanlık artış ile yüzde 17 
olurken,15-64 yaş grubunda 
bu oran 0,6 puanlık artış ile 

yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemde İstihdam edi-
lenlerin sayısı 534 bin kişi 
artarak 27 milyon 72 bin 
kişi, istihdam oranı ise 0,2 
puanlık artış ile yüzde 46,9 
oldu. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 46 
bin kişi azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı ise 
580 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 21,3’ü ta-
rım, yüzde 20’si sanayi, yüz-
de 7,2’si inşaat, yüzde 51,5’i 
ise hizmetler sektöründe yer 
aldı. 

İşgücüne katılım oranı 
yüzde 51,7
İşgücü 2015 yılı Mayıs dö-
neminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 772 bin 
kişi artarak 29 milyon 861 
bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 0,5 puan artarak 
yüzde 51,7 olarak gerçek-
leşti. Aynı dönemler için 
yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma 
oranı değişim göstermeye-
rek yüzde 71,8, kadınlarda 

ise 1,1 puanlık artışla yüzde 
32,1 olarak gerçekleşti.
Diğer yandan Maliye Ba-
kanlığı tarafından derlenen 
verilere göre, 2015 yılı II. 
döneminde toplam kamu is-
tihdamı 2014 yılının aynı dö-
nemine göre yüzde 1,7 ora-
nında artarak 3 milyon 432 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış istihdam ve işsiz sa-
yısı arttı. İstihdam sayısı bir 
önceki döneme göre 105 bin 
kişi artarak 26 milyon 615 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış işsizlerin sayısında 
2015 yılı Mayıs döneminde, 
bir önceki döneme göre 88 
bin kişilik artış gözlendi. 

Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası verilerine 

göre 2015 yılı Haziran ayın-
da cari işlemler açığı bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
815 milyon dolar azaldı ve 
3.356 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Bunun sonucun-
da, on iki aylık cari işlemler 
açığı 44.691 milyon dolar 
oldu.
Ödemeler dengesi tablo-
sundaki dış ticaret açığı bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
1.429 milyon dolar azalarak 
4.839 milyon dolara gerile-
mesi etkili oldu. Öte yandan, 
hizmetler dengesinden kay-
naklanan net gelirler geçen 
yılın aynı ayına göre 460 
milyon dolar azalarak 2.292 
milyon dolar düzeyine geri-
lerken, birincil gelir dengesi 
açığı 160 milyon dolar arta-
rak 909 milyon dolara yük-
seldi.
Parasal olmayan altın kalemi 
net ithalat olarak, bir önceki 
yılın Haziran ayında 1.074 
milyon ABD doları, bu yılın 
aynı ayında ise 196 milyon 
dolar seviyesinde gerçekleş-
ti.
Birincil gelir dengesi kalemi 
altında yatırım geliri kale-
minden kaynaklanan net çı-
kışlar, bir önceki yılın aynı 

ayına göre 147 milyon dolar 
artarak 822 milyon doları 
oldu. Doğrudan yatırımlar-
dan kaynaklanan net girişler 
(net yükümlülük artışı), bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
ise 307 milyon dolar azala-
rak 554 milyon dolara düştü.
Yurtdışından sağlanan kre-
dilerle ilgili olarak Genel 
Hükümet ve diğer sektörler, 
sırasıyla 135 milyon dolar 
ve 2.219 milyon dolar net 
kullanım gerçekleştirirken, 
bankacılık sektörü 144 mil-
yon dolar net geri ödeme 
yaptı. Bankalar ve diğer 
sektörler, kısa vadeli kredi-
lerde net geri ödeyici, uzun 
vadeli kredilerde de net kul-
lanıcı konumunda oldu. Ay-
rıca resmi rezervler Haziran 
ayında 783 milyon ABD do-
ları azaldı.

Ekonomik güven endek-
si, tüketici güven gös-

tergesi ile mevsim etkile-
rinden arındırılmış imalat 
sanayi, hizmet, perakende, 
ticaret ve inşaat sektörleri-
ne ait normalleştirilmiş alt 
endekslerin ağırlıklandırıla-
rak birleştirilmesinden olu-
şuyor. Endeks tüketici ve 
üreticilerin genel ekonomik 
duruma ilişkin değerlendir-
me, beklenti ve eğilimlerini 
özetliyor.
Endeksin Ağustos ayında 
bir önceki aya göre yüzde 

1,9 oranında azalarak 85,87 
değerinden 84,28 değerine 
düşmesi, endeksi oluşturan 
tüm güven endekslerindeki 
düşüşlerden kaynaklandı.
Diğer güven endekslerin-
de yaşanan düşüş oranları 
ise şöyle:  Tüketici güven 
endeksi Ağustos ayında bir 
önceki aya göre yüzde 3,6 
oranında azalarak 62,35 de-
ğerine düştü. Perakende ti-
caret sektörü güven endeksi 
yüzde 2,6 azalarak 101,86 
değerine geriledi. Hizmet 
sektörü ve inşaat sektörü 
güven endeksleri Temmuz 
ayına göre yüzde 0,7 ora-
nında azalarak 100,65 ve 
82,10 değerlerine düştü. 
Reel kesim güven endeksi 
ise yüzde 0,1 azalarak 103 
değerine geriledi.

27 milyon kişi istihdam ediliyor

CARİ AÇIK 812 MİLYON DOLAR AZALDI

EKONOMİK GÜVEN DÜŞÜŞTE

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2015 Mayıs ayı işgücü 
istatistiklerini açıkladı. TÜİK 
verileriyle işsizlik oranı ise 
0,5 puanlık artış ile yüzde 9,3 
seviyesinde gerçekleşti. Diğer 
yandan istihdam edilenlerin 
sayısı 534 bin kişi artarak 27 
milyon 72 bin kişi oldu.

Ekonomik güven endeksi 
Ağustos ayında bir önceki 
aya göre yüzde 1,9 oranında 
azalarak 85,87 değerinden 
84,28 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre 
mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi bir 
önceki aya göre yüzde 2,4 bir 
önceki yılın aynı ayına göre de 
yüzde 5,5 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) 2015 

Haziran Ödemeler Dengesi 
İstatistiklerini yayınladı. 

Buna göre, 2015 yılı Haziran 
ayında cari işlemler açığı, bir 

önceki yılın Haziran ayına 
göre 812 milyon ABD doları 
azalarak 3.356 milyon ABD 
doları olarak gerçekleşti.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre Ağus-

tos ayında ihracat geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4,9 
düşüşle 10 milyar 482 milyon 
dolar oldu. İhracat bu yılın ilk 
8 aylık döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8,9 
gerileyerek 95 milyar 135 mil-
yon dolar olurken, son 12 aylık 
süreçte de yüzde 5,7 azalışla 147 
milyar 947 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Ağustos ayında tarım ve sanayi 
ihracatı kilogram bazında yüz-
de 5,8 artış gösterirken toplam 
ihracat kilogram bazında yüzde 
11,7 artış gösterdi. İlk 8 ayda 
ise toplam ihracatımız kilogram 
bazında yüzde 0,8 artış gösterdi. 
Bu rakamlar, birim fiyatların-
daki düşüş nedeniyle gerileyen 
ihracatın aslında kilogram ba-
zında artış gösterdiğini ortaya 
koyuyor.

Ürdün'e yüzde 223 arttı
Ağustos ayında en fazla ihracat 
gerçekleştirilen ilk 30 ülke ara-
sında, en yüksek ihracat artışı 
yüzde 223 ile Ürdün'e yakalan-
dı. Diğer yandan Libya'ya ihra-
cat yüzde 80, Fas'a ihracat yüz-
de 18, İspanya'ya ihracat yüzde 
10, Irak'a ihracat yüzde 9 artış 
gösterdi.
Ağustos ayında ihracat artışın-
da öne çıkan diğer ülkeler de; 
yüzde 210 ile Gana, yüzde 182 
ile Kongo, yüzde 103 ile Katar, 
yüzde 85 ile Norveç ve Tayland 
şeklinde gerçekleşti.
Ağustos ayında ayrıca Orta 
Doğu ve Kuzey Amerika'ya 
yüzde 2, Afrika'ya yüzde 10 
oranında ihracat artışı gerçek-

leşti. Avrupa Birliği ve BDT 
ülkelerine ihracat yüzde 5 düşüş 
kaydetti. En fazla ihracat yapan 
ilk 10 il sırasıyla; İstanbul, Ko-
caeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, 
Ankara, Manisa, Denizli, Kay-
seri ve Hatay oldu. Hatay'ın 
ihracatı yüzde 13, Gaziantep'in 
ihracatı yüzde 10, Bursa'nın 
ihracatı yüzde 1 artış gösterir-
ken, İstanbul'un ihracatı yüzde 
4, Kayseri, Manisa, İzmir ve 
Ankara'nın ihracatı yüzde 8, 
Kocaeli'nin ihracatı yüzde 13 

ve Denizli'nin ihracatı yüzde 17 
düşüş kaydetti.

Dış piyasalarda rüzgar 
dinmiyor
TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, dış piyasalarda rüzgar 
dinmese de hedefleri için baş-
ta İran olmak üzere yeni pa-
zarlarda ihracatçıları proaktif 
davranmaya teşvik ettiklerini 
söyledi. Büyükekşi, dış piyasa-
lardaki rüzgarın hiç dinmediği 
bir süreçten geçildiğini, küresel 
piyasaların FED'in faiz kararı-
na odaklandığını, Çin'de büyü-
menin yavaşlamasının da tüm 
dünyada etkisini gösterdiğine 
dikkat çekti. 
Dünya ekonomisinde büyüme 
beklentisinin yüzde 2,6 seviye-
sine indiğini kaydeden Büyü-
kekşi, "Bu yıl dünya ticaretinde 
yüzde 5 ila 6 arasında küçülme 
bekleniyor. Keza mal ticaretin-
de ilk yarıyılda yüzde 10,6 ge-
rileme var. Ancak buna rağmen 
faiz artışı beklentisi ile yeni 
küresel mali koşullar oluşuyor. 

Daha değerli dolar, emtia fiyat-
larında gerileme ve faizlerde 
artış yeni küresel mali koşulla-
rın dinamiklerini oluşturuyor. 
Emtia fiyatlarında Son 12 ayda 
brent petrol yüzde 48, bakır 
yüzde 26, alüminyum yüzde 23, 
nikel yüzde 46, çinko yüzde 23 
geriledi. Emtia fiyatlarında bu 
düşüşler de, birim ihraç fiyatla-
rına aşağı yönlü baskı yapıyor.” 
dedi.Kaynak: www.tim.org.tr

  İhracat rakamları Ağustos’ta da sinyal verdi
   BİRİM FİYATLARDA DÜŞÜŞ, KİLOGRAMDA ARTIŞ VAR

Türkiye’nin ihracat 
rakamlarındaki azalma 
Ağustos’ta da devam etti. 
Temmuz ayındaki yüzde 13 
oranındaki gerilemeyi, Ağustos 
ayındaki yüzde 4,9’luk azalma 
izledi. İlk 8 aylık rakamlar da 
aşağı yönlü olarak yüzde 8,9 
olarak ortaya çıktı.

OTOMOTİV İKİNCİ 
SIRADA: TİM verilerine 
göre Ağustos ayında en 
fazla ihracatı, 1 milyar 547 
milyon dolarla hazırgiyim 
ve konfeksiyon sektörü 
yaparken, bunu 1 milyar 
363 milyon dolarla otomotiv 
endüstrisi ile 1 milyar 192 
milyon dolarla kimyevi 
maddeler ve mamulleri 
sektörleri takip etti.  Ağustos 
ayında en fazla ihracat 
yapılan ilk beş ülke sırasıyla; 
1 milyar 11 milyon dolar ile 
Almanya, 709 milyon dolar 
ile İngiltere, 685 milyon 
dolar ile Irak, 509 milyon 
dolar ile ABD ve 463 milyon 
dolar ile Fransa oldu.

2015 AĞUSTOS AYI İHRACAT RAKAMLARI (’000 $) 
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İstif Makineleri Distribütör-
leri ve İmalatçıları Derneği 
(İSDER) İş ve İstif Makina-
ları Kiralama Zirvesi düzen-
liyor. İş ve İstif Makinaları 
Sektörünün son vizyonunu 
paylaşmak,  gelişen kirala-
ma sektörünün ve yenilikçi 
yaklaşımların nabzını tut-
mak üzere düzenlenen Zirve 
13 Ekim 2015 Salı günü 
İstanbul Pendik Greenpark 
Otel’de düzenlenecek.
Etkinliği destekleyen 
kuruluşlar arasında T.C. 
Ekonomi Bakanlığı, URGE 
ve İMDER de bulunuyor.

Katma Değer, Serbest Ticaret 
Anlaşmaları ve Merdiven

Birkaç gün önce İzmir’de 
Kemalpaşa Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde sanayi-

cilerle görüştüm. Demir-çelik 
sektöründe faaliyet gösteren 
sanayicilerden biri kendi sek-
töründe hâlâ görece ilkel de-
nebilecek alanlarda faaliyette 
bulunuyor olmaktan bıktığını 
söyledi ve elindeki cep telefo-
nunu göstererek “Apple iPod’un 
kim bilir kaçıncı yeni modelini 
çıkarmak üzere” diyerek sözünü 
tamamladı. Kemalpaşalı sana-
yici haklı olarak yüksek katma 
değer üreten endüstri dallarına 
geçilememesinden yakınıyordu. 
Üstelik piyasa durgundu; işler 
kötüydü. 

Ne ilginç tesadüf ki aynı günün 
gazetelerinde, yeni yayınlanan 
dış ticaret istatistiklerine göre 
ihracatın Temmuz ayında ge-
çen yıla göre % 16,2 geriledi-
ğine dair bir haber vardı. Oysa 
Türk lirası hem Euro’ya hem de 
dolara karşı çok belirgin değer 
kaybetmişti. Normal koşullarda 
döviz kurundaki değişimin ihra-
catı artırması beklenirdi. Elbette 
dolar-Euro paritesindeki değiş-
me Türkiye’nin ihracat ve itha-

lat kalemleri dikkate alınarak 
değerlendirildiğinde; genellikle 
dolarla ilişkili üretim maliyetle-
rini görece daha fazla yükseltir-
ken, Euro cinsinden satış fi yat-
ları bakımından Türk mallarının 
cazibesi aynı oranda artmadı. 
Kısacası Türk mallarının reka-
bet gücü her iki yönden de (üre-
tim maliyetleri ve satış fi yatları 
bakımından) görece zayıfl adı. 
Üstelik ana ihracat pazarlarımız 
olan Avrupa derin bir durgun-
luk içinde debelenirken, Rusya 
gerileyen petrol fi yatlarının da 
etkisiyle fakirleşti. Orta Doğu 
ise kaynıyor – malûm. Kaldı ki 
yeniden Kemalpaşalı sanayici-
nin yakındığı konuya dönersek, 
karşımızda kocaman bir gerçek 
var: Ürettiklerimizi üretmek pek 
de maharet gerektirmiyor. Pek 
çok başka ülkenin ürettiği mal-
ları üretiyoruz. Konu yine kat-
ma değer ve teknoloji konusuna 
geliyor. “Ne yapmalıyız” sorusu 
kamuoyunda uzun zamandır tar-
tışılıyor.

Bu sorunun cevabını ararken 
üstünde durulması gereken 
hususlara ilişkin elimizde bir 
hayli malzeme var. Örneğin, 
OSTİM Gazetesi’nin elinizdeki 
sayısında Sanayileşmenin Gizli 
Tarihi kitabının yazarı Ha-Joon 
Chang ile Korhan Gümüştekin 
tarafından yapılan bir röporta-
jı okuyacaksınız. Bu söyleşide 
Chang çok önemli bazı konulara 
değiniyor. Bunlardan bir tanesi 
sanayileşme politikaları ile il-
gili. Chang diyor ki: “Yüksek 
üretkenlik düzeyini gerektiren 
faaliyetleri yürüten belirgin sa-
yıda ulusal fi rmanın büyüme-
si sağlanmadıkça bir ülkenin 
kendi ekonomisini geliştirmesi 

çok zor olacaktır. [...] DTÖ, iki 
tarafl ı serbest ticaret anlaşma-
ları, bölgesel serbest ticaret an-
laşmaları veya iki tarafl ı yatırım 
anlaşmaları gibi konulardaki 
uluslararası ekonomik kural 
değişiklikleri gelişmekte olan 
ülkelere açık ‘politika alanı’nı 
daralttı. Bununla birlikte hâlâ 
kullanılabilecek pek çok politika 
seçeneği var; özellikle ABD ile 
serbest ticaret anlaşması imza-
lamamışsanız. Çünkü ABD ile 
imzalanan serbest ticaret anlaş-
maları en sınırlandırıcı olanları. 
[...] Ülkelerin kullanabilecekle-
ri çok sayıda sanayi politikası 
tedbiri mevcut; çünkü bunların 
bazıları bütünüyle ‘iç piyasaya’ 
dönük ve dolayısıyla uluslarara-
sı kuralların kapsamı dışındalar. 
Örneğin, hükümetler makine it-
halatına, altyapı inşaasına veya 
beceri geliştirmeye sübvansiyon 
ya da vergi teşviki verebilirler. 
Başka bir örnek şu olabilir: Hü-
kümetler KOBİ'lere teknoloji 
edinimi, pahalı teçhizatın ortak-
laşa alımı veya ihracat pazarla-
ması konusunda sübvansiyon, 
vergi teşviki ya da organizasyo-
nel destek sağlayabilirler. Diğer 
bir örnekse hükümetlerin kendi 
fi rmalarını kamu alımlarında 
tercih edebilmesine veya özel 
sektörün ilgi göstermediği sınaî 
alanlarda kamu iktisadi teşeb-
büsleri kurmasına dair olabilir.” 
Chang’ın söyledikleri çok sayı-
da Türk iktisatçı da söylüyor za-
ten. Söylenenlere siyasetçilerin 
ve bürokratların daha çok kulak 
kabartmaları gerekiyor. 

İşin özü şu: Yüksek teknoloji-
ye dönük sanayi kollarının ge-
lişmekte olan ülkelerde devlet 
desteği olmaksızın geliştirilme-

si mümkün değil. Bu birincisi. 
İkincisi bu iş sadece KOBİ''lerle 
olmaz. Bazı büyük – hatta çok 
büyük – ulusal şampiyonların 
inşa edilmesi gerekiyor ki bura-
da bir kez daha devlet desteği; 
hatta bizzat devletin işin içine 
girişimci konumunda girmesi 
konusu gündeme geliyor. Üçün-
cüsü, KOBİ'lerin de ancak bu 
büyük ulusal şampiyonlarla 
entegrasyon hâlinde serpilebi-
lecekleri gerçeği. Dördüncüsü, 
biraz kendine güven ve genel 
geçerin dışına çıkabilme cesa-
reti. Beşincisi (şimdilik) uzun 
vadeli ülke menfaatlerinin ne 
gerektirdiğinin iyi tahlil edil-
mesi gereği. Örneğin ABD-
AB arasındaki TTIP tartışması 
bağlamında Türkiye ve ABD 
arasında bir serbest ticaret an-
laşması imzalanması hararetle 
gündeme taşındı. Fakat bakın 
Ha-Joon Chang ne diyor:

“DTÖ, iki tarafl ı serbest ticaret 
anlaşmaları, bölgesel serbest ti-
caret anlaşmaları veya iki tarafl ı 
yatırım anlaşmaları gibi konu-
lardaki uluslararası ekonomik 
kural değişiklikleri gelişmek-
te olan ülkelere açık ‘politika 
alanı’nı daralttı. Bununla birlik-
te hâlâ kullanılabilecek pek çok 
politika seçeneği var; özellikle 
ABD ile serbest ticaret anlaş-
ması imzalamamışsanız. Çünkü 
ABD ile imzalanan serbest tica-
ret anlaşmaları en sınırlandırıcı 
olanları.”

Soru şu: Chang bunu neden söy-
lüyor: Merdiveni itmek için mi? 
Yoksa merdiveni itenler başka-
ları mı olacak? Hem de kendile-
ri bile farkına varmadan.

Emin AKÇAOĞLU

emin.akcaoglu@izmir.edu.tr

ABD yenilenebilir enerjiye 
desteğini artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) yenilenebilir enerji 
yatırımlarına yönelik artırılıyor. 
Beyaz Saray’dan yapılan 
açıklamaya göre, yenilenebilir 
enerji yatırım projeleri için 
kredi garantisi 1 milyar dolara 
çıkarılırken, ev sahiplerinin solar 
panelleri kurma maliyetlerini 
düşürmesi için alınacak önlemler 
ve güneş enerjisi araştırmaları 
için 42 milyon dolarlık ödenek 
ayrılacak. Ayrıca söz konusu 
çalışmalarla karbon emisyonunun 
yüzde 26-28 oranında azaltılması 
hedefleniyor.

İngiltere çırak eğitimi için vergi 
toplayacak

İngiliz Hükümeti mesleki eğitim 
programlarının sayısını artırmak 
için plan hazırladı. Hükümetin 
ortaya koyduğu planların 
yasalaşması durumunda 2017 
yılından itibaren büyük şirketler 
çıraklık eğitimine katkıda bulunmak 
amacıyla mesleki eğitim vergisi 
vermeye başlayacak. Ayrıca 
10 milyon İngiliz Sterlini’nden 
büyük devlet ihaleleri kapsamında 
teklif veren şirketlerin sundukları 
çıraklık eğitimi, ihale sonucunun 
değerlendirilmesinde bir kriter 
olarak kullanılacak. 

İspanya’dan savunma 
Ar-Ge’sine 135,6 milyon euro

İspanyol hükümeti yeni nesil 
fırkateyn ve tanklara  yönelik 
Ar-Ge çalışmaları için 135,6 
milyon euroluk bütçeyi onayladı. 
Sözkonusu bütçe kapsamında 
F-110 tipi fırkateyn ve 8x8 
Centauro Tankları için 2020 yılına 
dek Ar-Ge çalışmaları yapılacak. 
Sözkonusu proje S-80 tipi denizaltı 
üretimiyle birlikte önümüzdeki 10 
yıl içerisinde İspanyol ordusunun 
önceliğini teşkil edecek. F-110 
fırkateynleri, kamu şirketi Navantia 
tarafından üretilecek. 

KISA KISA

Çukurova Tarım Fuarı
Adana Çukobirlik Alanı’ndaki 
etkinlik, 16-20 Eylül 2015 
tarihleri arasında ziyaretçilerini 
ağırlayacak. Fuarda; Tarım 
Hayvancılık, Süt Endüstrisi, 
Seracılık ve Teknolojileri ürün 
grupları yer alacak. 

Citytech 9. Uluslararası 
Belediye ve Çevre 2015 Fuarı 
17-20 Eylül 2015 tarihlerinde 
Ankara Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek 
fuarda ziyaretçileri; Çevre, 
Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi, 
Su Teknolojileri, Belediye 
Ekipmanları, Kent Mobilyaları 
bekliyor.

4. Isaf  IT Security Fuarı 
İstanbul Yeşilköy Fuar 
Merkezi’nde düzenlenecek 
etkinlik 17-20 Eylül 2015 
tarihlerinde kapılarını açacak. 
Bilgi ve Ağ Güvenliği alanındaki 
fuarda; Ağ Güvenliği, Veri 
Güvenliği, Antivirüsler, 
Donanım Güvenliği, Bilgi 
Güvenliği ve Data Güvenliği 
konularındaki ürünler 
ziyaretçilerini bekliyor. 

Eylül Ayı FuarlarıİSDER KİRALAMA
ZİRVESİ DÜZENLİYOR

                    Kaynak: www.tobb.org.tr

Resmi açılışı yakın zamanda 
yapılması beklenen OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Ortak Showroom’u OSTİM’e 
gelen yerli ve yabancı 
heyetlerin ilgi odağı oldu. 
Tıbbi cihazları ve medikal 
malzemeleri işlevleriyle birlikte 
ziyaretçilere tanıtma fırsatı 
sağlayan Showroom’u ziyaret 
eden ilk uluslararası heyet 
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri oldu.
Kırgızistan Sağlık Bakanı 
Yardımcısı Murzaliev Amah, 
Anne–Çocuk Sağlığı Müdürü 
Uzakbaev Kachibek ve Sağlık 
Bakanlığı Personel Dairesi 
Müdürü Zhusupbekova  
Nurida  OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’ni ziyaret etti.
Sağlık Bakanlığı Dış 
İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda OSTİM’e 
gelen Kırgız sağlık heyetine 
Genel Müdür Dr. Öner 

Güner ve Uluslararası Sağlık 
Politikaları Daire Başkanı Dr. 
Selami Kılıç eşlik etti.  Kırgız 
heyete OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi faaliyetleri 
ve üyelerince üretilen tıbbi 
cihazlar anlatıldı.  
Sağlık Bakanı Yardımcısı 
Murzaliev Amah, ileri teknoloji 
tıbbi cihazları görmek ve 
tedarik için geldiklerini belirtti. 
Türkiye’de üretilen ürünlerin 
dünya pazarlarında önemli 
bir yer tuttuğunu dile getiren 
Amah, “Kırgızistan Avrasya 
Birliği’nin resmi üyesi oldu. 
Kırgızistan’dan birliğin 
diğer üyeleri olan Rusya, 
Belarus, Kazakistan pazarına 
açılabilirsiniz.” dedi.
Bakan ve beraberindeki 
heyet Medikal Küme Ortak 
Showroom’unda sergilenen 
tıbbi cihazları inceledi. 

İlk uluslararası ziyaret Kırgızistan’dan İlk uluslararası ziyaret Kırgızistan’dan 

Murzaliev Amah
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Hacettepe Üniversitesi Makine 
Mühendisliği mezunuyum, 1992 
yılından beri çalışıyorum. 1994 
yılından bugüne kadar da iş ve 
inşaat makineleri sektöründe-
yim. Çalıştığım fi rmalarda silin-
dir, derz kesme makinesi yaptık. 
Türkiye’de olmayanı yapmaya 
çalıştık uzaktan kumandalı silin-
diri yaptık. Makinelerin yüzde 
99’u benim tasarımımdır.

“GÖVDEMİZİ TAŞIN 
ALTINA KOYDUK”

Geometri Makineyi ne zaman 
kurdunuz?
Geometri’yi 2010’da kurdum fa-
aliyete fi nişerle başladık. Birkaç 
tane araç önü süpürgesi yaptık, 
özel istediler bizden. Bize hep 
piyasada olmayanı nasıl yapa-
rız? diye geliyorlar. Bugüne ka-
dar hep öyle işler yaptık. Firma-
mızda 2 kişi makine mühendisi, 
1 kişi idari mali işler sorumlusu 
ve 3 adet usta olmak üzere top-
lamda 6 kişilik bir ekiple çalışı-
yoruz. 
Beton fi nişeri 
üretmeye nasıl 
başladınız?
Ortak kurduğu-
muz bir fi rmada 
makinelerin ser-
vis ve bakımla-

rını yaptık. Daha sonra kanalla-
rın derzlerini kesen bir makine 
istediler bizden. Onu da yaptık. 
Müşteriler “olmazsa ne olacak?” 
diye sordu. Olmazsa bizim mer-
divenimiz olur dedik. 100m/saat 
anlaştık, 200m/saat kestik. 
Daha sonra aynı müşterimiz biz-
den beton fi nişerinin arkasına 
malacıların durabileceği bir plat-
form istedi. Yaparız dedik. Müş-
terimiz, “siz fi nişer yapabilir mi-
siniz?” dedi. Bir bakalım dedim. 
Yaparım diyemem. Gittim şanti-
yeye Amerikan malı var, İtalyan 
malı fi nişerler var. Makinelerini 
inceledim ve yapabiliriz dedim. 
İşe başladık makineyi yaptık. 
Ufak tefek eksiklerimiz oldu 
işin başında çözdük sıkıntımızı. 
Müşterimiz vinçle kaldırılabile-
cek hafi f bir makine istedi. Biz 
daha sonra onu da yaptık. 
Makinemiz betonu ithallerden 
daha iyi döküyor. Yüzey kalite-
si Amerikan, Alman, ve İtalyan 
makinelerinden daha iyi. Zaten 
dünyada bu işi iyi yapan 3 ülke 
var; Amerikan, Alman ve İtal-
yan. Bizim makinemiz bunların 
hepsinden daha güzel yüzey çı-
kartıyor. Bizi de kabul ettiler on-
dan sonra. 
Yazılımını komple biz yaptık. 
Topoğrafl ar bir ip çekiyorlar bi-
zim makinemiz ipi hem kot ola-
rak hem istikamet olarak takip 
ediyor. 

RAKİBİ SATMADI 
YERLİSİNİ YAPTI

Makine kalıbının içinde boydan 
boya vibratör var. Bize vibratör 
lazım dünyada da üretici 3 tane 
düzgün fi rma var. Biriyle görüş-
tük tanesine 2720 euro istediler. 
Bize 25 tane lazımdı. Aradık fi r-
mayı paranız hazır vibratörleri 
gönderin dedik. “Size vibratör 
yok, siz rakip fi rmasınız.” ceva-
bını aldık.

Bizde kızdık ve vibratörü ken-
dimiz yaptık. Şimdi bir hesap 
var orada bakıyorum Amerikan 
ile İtalyan’ın hesabı aynı. Be-
nim hesap farklı, bende vibras-
yon konusunu biliyorum daha 
önce silindir yaptım, kompaktör 
yaptım. Bunda bir gariplik var 
dedim. Oturdum tekrar hesap-
ladım yok! Yine benimki farklı 
çıkıyor. 15 gün çalıştım konuya, 
15 gün sonra bir hesap daha yap-
tım benim hesap yine farklı. Ben 
bunca sene boşuna okumadım, 
bildiğimi yapacağım dedim ve 
yaptım.
Bildiğimi yaptığım için benim 
betonum böyle kaliteli işte. Kop-
ya çekmedik biz. Her şeyi aldık, 
hesapladık baktık bir gariplik 
var bildiğimizi yaptık.  Kopya 
çekseydik bizim betonumuz da 
düzgün olmazdı.
Bu makinenin sensörleri var 
toplam 10 tane sensör gidiyor 
bir makineye. Fuara gittik sen-
sör alacağız, bulduk tanesi 1650 
euro. Firma bize, "rakipsiniz" di-
yerek sensör satmadı.  
Sensörleri inceledik. 4 tane 
cıvata var üzerinde içini 
Almanya’dan getirttik daha 
hassasını. Bizim makinemiz 
Alman'dan da, Amerikan'dan 
da, İtalyan'dan da hassas. Çünkü 
sensörleri istediğimiz özelliklere 
göre aldık. İyi ki de satmamışlar.

Trapez kanalda tepe genişliği 
11 metreden daha fazla dökebi-
len dünyada hiçbir makine yok 
diyorlar. Bizim şimdiki maki-
nemiz taban genişliği 2 metre. 
Makinemizi büyütüyoruz tepe 
genişliği 11 metre 60 cm. taban 
genişliği de 3 metre olacak.
Bir fi rma 1 milyon euro’ya bir 
fi nişer almış. İkinci bir makine 
lazım olmuş. Bizden de teklif is-
tedi. 480 bin euro teklif verdik. 
Firma 45 günde teslim edilme-
sini istedi biz de 3 ay süre ver-
miştik. Yabancı fi rma da daha 

önce 1 milyon euro’ya sattığı 
makineyi 560 bin euro’ya 

verdi. Biz takip ettik 
o makine anlaştığı 

günden 3 ay 20 
gün sonra çalış-
maya başladı. 
Bizim devlete 
bir makinede 

440 bin euro karımız oldu. Böyle 
böyle piyasayı olması gereken 
seviyeye düşürdük biz. 
Beton fi nişerinizin yerliklik 
oranı nedir?
Hacim olarak yüzde 80’i yerli. 
Madde olarak baktığınız zaman 
da; hidrolik pompa, hidrolik 
motor Türkiye’de yapılmıyor. 
Pistonlu tip özellikle Türkiye’de 
yapan olmadığı için bunları dist-
ribütörlerden alıyoruz. 
Motor olarak mesela Yavuz Mo-
tor kullandık yerli olsun diye. 
Ama bazı müşterilerimiz özel-
likle başka marka talep ediyorlar 
o zaman da yapacak bir şey yok 
ama bize bırakırlarsa Yavuz Mo-
toru kullanıyoruz. 
Kayar kalıplı beton fi nişerini 
Türkiye’de tek üreten biziz. Keş-
ke daha fazla üreten olsa da para-
larımız ülkemizde kalsa.
İhracat yapıyor musunuz?
Yeni başladık biz daha yeni 
fi rmayız. Tacikistan’a sattık. 
Irak’la anlaştık ama IŞİD çıktı 
bizim bütün anlaşmalarımız bitti.   
Biz ticarette güçlü değiliz ona 
ayıracak vaktimiz de yok. Bizim 
işimiz üretim. 
Ürününüzü rakiplerinden 
ayıran özellikler nelerdir?
Hiçbir teknik boyutu yabancı bir 
ürüne bağlı değil. Üzerindeki ya-
zılımlar kendimize ait. Mesela 
Almanya’dan sensörleri getirt-
tik. Ne almam gerektiğini bili-
yorum oradan da bulamazsam 
kendim yaparım. 
Bu tip makinelerde bazı nok-
talarda bağımlı kalıyorsunuz. 
Dünyada beton fi nişeri yapan 
5-6 fi rma var hepsi belli bir yer-
den vibratörü satın alıyor. Ba-
ğımlı oluyor yapma şansı yok. 
Ama biz bağımlı değiliz, vibra-
törü kendimiz müşteri talebine 
göre yapabiliyoruz. Örneğin 20 
cm beton serilecekse 20 cm’e 
göre yapabiliyoruz. Buda bize, 
beton sıkıştırmasında tam bir ho-
mojenlik sağlıyor.  
Bugüne kadar yaptığımız işin 
arkasında durduk etkin servis 
hizmeti veriyoruz. Hatta Türki-
ye’deki yabancı marka ürünlerin 
servis işlerinde de bize başvuru-
yorlar. 

“BU MAKİNE OSTİMSİZ 
YAPILAMAZ”

OSTİM’in sizin için 
önemi nedir?
Yan sanayi olduğu için OSTİM 
önemli. Bu makine OSTİM'siz 
yapılamaz. OSTİM’de yok yok. 
Yan sanayisinden yedek parça-
sından istediğin her şeyi bulma 
şansın var. İmlatçısın imalat es-
nasında örneğin bir keçeci dük-
kanında olan her şeyin sende 
olması lazım, cıvata dükkanında 
olan her şeyin sende olması la-
zım, ürün yapıyorsun sonuçta. 

Bir yerde bir sıkıntı olduğu za-
man onu hemen giderebilmen la-
zım. OSTİM bu yüzden önemli. 
Bu makineyi Türkiye’nin hiçbir 
yerinde yapamazsın! OSTİM bu 
konuda çok güçlü. 

2010’da 20 yıllık bilgi birikimi 
ve sektörel tecrübeyle makine 
mühendisi Hakan Özkan 
tarafından kurulan, OSTİM İş ve 
İnşaat Makineleri Kümesi’nin 
üyesi Geometri Makine, 
Türkiye’nin ilk ve tek yerli kayar 
kalıplı beton finişeri üreticisi. 

Beton finişeri üretiminin 
başlangıcında ihtiyaç duyduğu 
parçaları rakip olduğu 
gerekçesiyle temin edemeyen 
Hakan Özkan, söz konusu 
parçaları da kendisi üreterek 
makinenin yerlilik oranını yüzde 
80’e çıkarmış. 

Yerli üretim beton finişeri 
konusundaki iddasını, “Elimizi 
değil gövdemizi taşın altına 
koyduk.” sözleriyle dile 
getiren Hakan Özkan, aynı 
zamanda trapez kanalda 
beton serebilecek dünyanın en 
büyük beton finişerini üretme 
aşamasında. Söz konusu 
makinenin tepe genişliği 11 m 
60 cm. taban genişliği ise 3 m 
olacak.   

RAKİPLERİNİ YERLİ ÜRETİMLE AŞTI

 
Sektörde bu makineler büyük rakamlar olduğu için 

müşteriler güvenemiyor. Acaba olmaz mı, kötü olur mu? 
diye endişe ediyorlar. Düsturumuz, makineyi sattık paramızı aldık 

bizim işimiz o zaman başlıyor.
Türkiye’de yapılamayacak bir şey yok! Bütün firmalar bütün yerli 

kuruluşlar artık yerli üretime güvensinler. Artık paramızın içeride kalması 
lazım. Türkiye çok büyük bir pazar.

“YERLİ ÜRETİME GÜVENİN”

AĞUSTOS 2015

Beton finişerleri hava alanı, yol gibi düz zeminin yanı sıra sulama kanalı gibi 
eğimli yüzeylerin beton kaplaması işleminde kullanılıyor. 

ÜYESİDİR

GEOMETRİ MAKİNA

Hakan Özkan

PROJEDEN İHRACATA

TÜBİTAK projesi ile 
ne geliştirdiniz?

TÜBİTAK projemizin 
başlangıcı karayollarında 
iki yolun arasına su 
hendeği yapmaktı. Bizim 
makinemizde soldan 
okuma var sağdan okuma 
yok yani çakılan ip solda 
olmalı. Ama TÜBİTAK 
desteğiyle yaptığımız 
makinenin ipi soldan, 
sağdan veya iki taraflı 
okunmasını sağladık. 
Hepsine ayrı ayrı yazılım 
yaptık. 

TÜBİTAK’ın istediği 
makinenin aynısını 
Tacikistan’a sattık. 
TÜBİTAK Projesini 
bitirdikten sonra oradaki 
bütün eksiğimizi gördük. 
Yurtdışında bizim 
açılabileceğimiz birçok 
pazar var.

Küme hakkındaki 
düşünceleriniz?

Kümenin yapabileceği 
çok şey var. Ama 
toplumumuzda insanlar ben 
bu işten kaç para kazanırım 
diye oturuyor masaya. 
Birlik olmak için önce 
parayı ikinci plana koymak 
lazım. Bu işler birleşmeden 
olmaz. Para sonradan 
gelecek. 

Önemli olan oradaki 
insanları bir ideal uğruna 
bir araya getirebilmek. 
İdeolojimiz, önce bir şeyler 
başarmak sonra para 
kazanmak olmalı.      

Hakan Özkan, “Dünyada bu işi 
iyi yapan 3 ülke var; Amerikan, 
Alman ve İtalyan. Bizim 
makinemiz bunların hepsinden 
daha güzel yüzey çıkartıyor.” dedi.



18  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2015

Siyasi istikrarsızlığın sanayiye 
olan etkilerini dile getiren ve 

sanayi piyasalarındaki durgunlu-
ğa dikkat çeken Ülgener, “Üre-
ticimiz karın tokluğuna iş yapar 
haldeler. Makinelerin sesleri her 
geçen gün daha da azalıyor. Pi-
yasa da her an gizliden gizliye 
adı konmamış bir krizin yaşan-
ması ihtimaller arasında baş sı-
rada.” dedi.

Siyasi uzlaşının sağlanama-
masından sanayicilerin zarar 

gördüğüne işaret eden 
Özcan Ülgener, sanayi-
cinin üretime dair hiçbir 
yol kat edilememesinden 
şikayetçi olduğunu dile 
getirdi.

2015 yılının son çeyre-

ğinde sanayici KOBİ’leri 
güçlendirecek, umudunu 
tazeleyecek atılımlara 
ihtiyaç olduğunu vurgu-
layan ORSİAD Başkanı 
açıklamasında, “Erken 
seçimin olması ile di-

lerim bu olumsuz hava yerini 
daha ılımlı, daha uzlaşıya dönük 
bir ortama bırakır. Hükümetin 
olmaması, belirsizlik içten içe 
bizlere zarar verdiği gibi sınırda 
can yakmak için sabırsızlanan 
düşmanların ekmeğine de yağ 
sürmektedir. Temennimiz bir an 
önce bu belirsizlik ortamından 
çıkılmasıdır. Sanayici KOBİ’le-
rimiz oluşturulan ekonomik is-
tikrar sürecine yeniden dönmek 
istiyorlar.” ifadelerine yer verdi. 

Ahmet 
Kurt, 

siyasi 
belirsizlik 
ortamında 
ekonomik 
kırılgan-
lıkların 
derinleştiğine dikkat çekti. 
Dolardaki artışın işletme-
lerin bütün hesaplarını alt 
üst ettiğini, yatırım isteği-
ni boğduğunu ifade eden 
Kurt, Organize Sanayi 
Bölgelerinde boş parsel-
lerin yatırımcı beklediğini 
dile getirdi. 

Turizm sektöründe ciddi 
kayıplar yaşandığını, bü-
yüme rakamlarının alarm 
verdiğini, işsizlik rakam-
larının kaygıları artırdığı-
nı, ihracatın gerilediğini, 
bütün ekonomik göster-
gelerin olumsuz sinyaller 
verdiğini vurgulayan 
OSİAD Başkanı, doların 
aşırı değerlenmesinin 
etkilerinin hissedilmeye 
başlandığını belirtti.

Bankaların piyasa koşul-
larını gerekçe göstererek 
faiz oranlarını yükseltme-
sine değinen Ahmet Kurt, 
“Reel faizler zaten çok 
yüksekti. Şimdi finans-
mana erişim daha zor ve 
daha maliyetli hale gelmiş 
oldu. Bir yandan ekono-
minin içinde bulunduğu 
durumdan dolayı kredi 
talebi artıyor diğer yandan 
krediye erişmek giderek 
güçleşiyor. Bu durum fir-
maları negatif yönde etki-
leyecektir. Yakın zamanda 
iflas haberleri duyarsak 
şaşırmayalım.” dedi. 

Ağustos ayı ihracat rakam-
larını değerlendiren ali Al-

tındal, ihracatı artırmak için ileri 
teknolojiyle üretime işaret etti. 
OSTİM firmalarının 100’ün üze-
rinde ülkeye ihracat yaptığını ha-
tırlatan Altındal, “Ancak burada 

dahi arzu edilen ölçüde ileri tek-
nolojiyle üretim yapıldığını söy-
lemek mümkün değildir.” dedi.

Türkiye’nin katma değerli üre-
timle para kazandıracak üretim 
yapması gerektiğini vurgulayan 
Altındal, “Bunun için ihtiyaç 
duyduğu şey, hem teknoloji hem 
de yüksek teknolojidir. Bunlar 
olmaz ise ihracattan elde edilen 
gelirin günden güne erir, Türki-
ye ihracatta istediği rakamlara 
ulaşamaz.” şeklinde konuştu.

"Bu kadar ithalat 
normal değil"

Sanayileşen, gelişen ve ilerlemek 
isteyen Türkiye’nin, daha çok 
çalışması, daha fazla üretmesi ve 
gelir elde etmesi gerektiğini vur-
gulayan Altındal, “Bir yandan 

daha çok büyümek 
isterken, diğer yan-
dan da ithal girdiye 
bu kadar bağımlı 
olmamız normal değildir. İtha-
lata bağımlı olduğumuz için ma-
liyetler yükselmekte, dolayısıyla 
ihracat rakamları gerilemektedir. 
Petrolde, enerjide, ye-
dek parçada ve daha 
pek çok kalem sek-
tör ve üründe ithale 
mahkum olmamız,  
kurlardaki muhtemel 
bir artışın; maliyet-
leri, satışı, karlılığı 
olumsuz etkilemesine 
yol açmaktadır. Yani 
yükselen döviz sadece 
borç yükümüzü arttırmamakta, 
yanı sıra farklı ekstra yükler ge-

tirmektedir” dedi.

Ali Altındal, 
Türkiye’nin sıcak 
paraya çok ihtiyaç 
duyduğu bir dö-

nemde, yatırımcıya 
güven verilmesi gerektiğini de 
belirtti. Altındal, “Yatırımcı 
ürkmemeli, güvenle yol alabil-
meli. Güvenle ilerlemesi için de 

önünü görmesi gerekli. 
Bugün siyasi belirsizlik 
ve bölgesindeki tehdit-
ler nedeniyle Türkiye, 
yatırımcılar için biraz 
sıkıntılı bir ülke. Bu sı-
kıntılı dönemi atlatmak 
için de hedefi bilmek, 
kaliteli eğitim ve ileri 

teknolojiye dayalı üretimle yo-
lumuza devam etmek zorunda-
yız.” yorumunu yaptı.

OSTİM Sanayici ve 
İşadamları Derneği 

(OSİAD) Başkanı Ahmet 
Kurt, siyasi gündemin 
ekonomi üzerindeki 

etkilerini değerlendirdi. 
Kurt, yükselen faiz 

oranlarına işaret ederek, 
“Şimdi finansmana erişim 
daha zor ve daha maliyetli 

hale gelmiş oldu.” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri 
Derneği (ORSİAD) Başkanı Özcan Ülgener, siyasi istikrarsızlığın 

üretimi etkilediğini vurguladı. Ülgener, “Üreticimiz karın tokluğuna 
iş yapar haldeler. Makinelerin sesleri her geçen gün daha da 

azalıyor.” dedi.

OSTİM Genç İş Adamları 
Derneği Başkanı Ali Altındal, 
ihracattaki düşüşün ağustos 
ayında da sürdüğünü ifade 
etti. Altındal, “Üretimde 
ileri teknoloji kullanmaz, 
para kazandıracak üretim 
yapmazsak, ihracatta elde 
ettiğimiz gelir günden güne 
erir” dedi. 

“Finansmana
erişim
zor ve 

maliyetli”

                “KOBİ'LERİ GÜNÇLENDİRECEK ATILIMLARA İHTİYAÇ VAR”

Özcan Ülgener

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) öncülü-

ğünde, TEPAV ve AllWorld 
Network işbirliğinde 3.’sü dü-
zenlenen Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen şirketleri yarışması 
Türkiye 100 sonuçlandı. Yarış-
manın birincisi 2011-2013 dö-
neminde satış gelirlerini yüzde 
8.754 oranında artıran Maren 
Maraş Elektrik oldu. 

Şirketlerin satış gelirlerinde-
ki artış hızına göre belirlenen 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
100 şirketi, küresel piyasada gö-
rünürlüklerini artırma ve ulusla-
rarası bağlantılarını kuvvetlen-
dirme imkânı bulacak. 

Türkiye 100 listesine giren şir-
ketlere düzenlenen bir törenle 
ödülleri verildi. Ödül töreninde 
konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 
çalışmasına büyük önem ver-
diklerini ve geleneksel hale ge-
tireceklerini belirterek, “Çünkü 
büyüyen her şirket Türkiye'nin 
geleceğine yatırımdır." dedi.

Girişimcilik desteklenmeli

Girişimciliğin Türkiye'de daha 
çok desteklenmesi ve takdir 
edilmesi gerektiğine işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, herkesin garan-
ti işe baktığını, kimsenin risk 
almak istemediğini, bu algının 
değiştirilmesinin zorunlu oldu-

ğunu vurguladı.

100 şirketinin rakamsal görü-
nümü hakkında da bilgi veren 
Hisarcıklıoğlu, 100 şirketin 
toplam cirosunun 2,7 milyar 
dolar, ortalama şirket cirosunun 
25 milyon dolar, şirketlerin, 
2011-2013 döneminde ortala-
ma büyüme oranının yüzde 358 
olduğunu belirterek, şirketlerin 
büyüme hızının Türkiye ekono-
misi milli gelir artış hızından 15 
kat daha yüksek olduğuna dik-
kati çekti.

Ankara’dan 12 şirket listede

Küresel ölçekte dikkati çek-
mek için yürütülen Türkiye 

100 Yarışması sonuçlarına 
göre en hızlı büyüyen şirket 
Kahramanmaraş’tan  Maren 
Maraş Elektrik oldu. Şirket sa-
yısı sıralamasında ilk sırayı 45 
şirket ile İstanbul aldı. İstanbul'u 
12 şirket ile Ankara, 7'şer şirket 
ile Kocaeli ve İzmir, 5 şirket ile 
Kahramanmaraş, 3'er şirket ile 
de Gaziantep, Konya ve Antal-
ya takip etti.

Türkiye 100 listesine 
OSTİM’den KMS Demir Çelik 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
de girdi. OSTİM’li firma 2011-
2013 yılları arasında satış gelir-
lerini yüzde 104 artırarak liste-
ye 69. sıradan girdi. 

‘Türkiye 100’ şirketleri 
yüzde 358 büyüdü

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri yarışmasında dereceye giren firmalara 
ödülleri İstanbul Çırağan Sarayı’ndaki törenle verildi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
şirketleri yarışması Türkiye 
100 sonuçlandı. Şirketlerin 
2011-2013 döneminde büyüme 
ortalaması yüzde 358 oldu. 

Ahmet Kurt

Ali Altındal

"İthal bağımlılığı maliyetleri yükseltiyor" 










