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Yılın ilk aylarında katıldığım 
bir toplantıda; Batı’nın 
önde gelen ülkelerinden 

birinin büyükelçisi, Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) 
önemini anlatırken, ekonomik 
verilere olan katkılarından övgüyle 
söz ediyordu... Dediğine göre, 
ülkesindeki 28 milyon KOBİ, 
toplam işletmelerin yüzde 99’unu 
oluşturuyor, ihracat ve istihdamda 
ise rakipsizler… 

Ne mi yapıyor bunlar? Ar-
Ge, inovasyon ile geleceğe 
hükmedecek çalışmaları harıl harıl 
yürütüyorlar, nanoteknoloji ile 
başta savunma, havacılık, medikal 
gibi çeşitli alanların 20-30 yıllık 
takvimine yatırım yapıyorlar… 
Aynı zamanda doğal olarak milli 
bir görev de üstlenmiş oluyorlar… 
Devlet erki de imkanlarını seferber 
ediyor, engebeli araziyi mümkün 
olduğunca düzlemeye gayret 
ediyor; onlara “yürüyün” diyor. 

Sözünü ettiğimiz ülke ABD…

Bu durum sadece ABD’de mi 
böyle? Elbette ki hayır. Avrupa 
Birliği başta olmak üzere gelişen, 
gelişmekte olan, gelişme için 
niyetlenen birçok coğrafya 
da KOBİ’lerin farkına varmış 
durumda, ona göre tedbirlerini 
alıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 
2015-2018 dönemini kapsayan 
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 
(KSEP) ile çizilen 3 yıllık yol 
haritasını incelemenizi tavsiye 
ederim. 

5 ana Stratejik Alan’ın yazılı olduğu 
KSEP’te; uluslararası rekabet 
güçlerinin artırılması, fi nansmana 
erişimin kolaylaştırılmasına ilişkin 
tespitler dikkat çekerken, imalat 
sanayii KOBİ’lerinin öncelikli 
olarak desteklenmesi gerekliliğine 
işaret ediliyor. 

Planda sadece Türkiye değil 
ABD ve AB’deki manzarayı 
da göreceksiniz. Plandaki, ülke 
örnekleriyle KOBİ bilgilerine 
baktığımızda birkaç veriyi 
paylaşmak istiyorum: 

• AB28 ülkelerinde 2013 
itibarıyla 21,571 milyon KOBİ 
var ve 88,844 kişi istihdam 
ediliyor. Bu KOBİ’ler 3.667 
milyon Avro’luk gayri safi  
katma değere imza atmışlar. 

• ABD’de ise 2011 referans 
yılında 18,2 milyon KOBİ, 
48,7 milyon istihdam ve 3.300 
milyon Avro katma değer 
sağlanmış. 

• Türkiye’de toplam işletmelerin 
yüzde 99’unu KOBİ’ler 
oluşturuyor, cirodaki payları 
ise yüzde 63,3.

Finansmana erişim en çok dile 
getirilen ve yakınılan bir başlık. 
Elinizdeki sayıda röportajını 
okuyacağınız işadamımız, 16 yıllık 
ticari başarı serüvenini anlatırken 
yaşadıkları ‘erişim’ sıkıntısını şöyle 
aktardı:

“Dünyanın köklü markalarıyla 
büyüklerle rekabet edebilmeniz 
için kendinizi geliştirmeniz; 
satış rakamlarını, personelinizi 
artırmanız, fi ziki şartlarınızı 
geliştirmeniz gerekiyor. Bunların 
hepsini bir KOBİ olarak 
yapacaksınız. Birçok KOBİ’nin 
bu anlamda desteği olmadığı 
için bunların hepsini bir arada 
yapabilmesi çok zor oluyor. 
Her daim aynı yerde kalırsanız, 
kaybolur gidersiniz.

Toplam ciromuzun yüzde 70-
80’ini ihracat, yüzde 20’sini iç 
piyasaya satmak istiyoruz. Sebebi, 
iç piyasadaki para dönüşlerinin çok 
geç olması. İhracat yaparken yurt 
dışından fi rma bize sipariş veriyor. 
Siparişin ardından ödememizi 
yapıyor ve üretime geçiyoruz. İç 
piyasada ise hastane sipariş ediyor, 
malzemeyi teslim ediyoruz. En iyi 
ihtimalle her şey yolunda giderse 
altı ay sonra ancak paramızı 
alabiliyoruz. Bazı üniversite 
hastanelerinde bu; bir, bir buçuk, 
iki yıla kadar sürüyor.”

Büyük sanayilerle büyük işleri ve 
üretimleri gerçekleştirirsiniz; ama 
bunu yaparken size partner olacak, 
sizin gibi düşünecek, sizin kalite 
anlayışınızı benimseyecek ve uzun 
vadeye yayılacak yardımcı sanayi 
ekosistemini oluşturmalısınız. 
Dahası, bu fi rmaları özenle 
korumalı ve büyütmelisiniz. 

Büyütmelisiniz ki bugün 
bağımsızlığın ana şartlarından biri 
olan; ekonomik alandaki iradeniz 
ayakta kalabilsin… 

Her zaman tekrarladığımız gibi: 
Üretim ve bağımsızlık; ancak yerli 
ve milli…

Yaşadıklarımız bunu kanıtlamıyor 
mu?

“Başkalarının, yapamayacağınızı 
iddia ettikleri şeyleri sadece bir 

kere yapın!  Bir daha onların 
söylediklerini dikkate bile almak 

zorunda kalmazsınız."

James R. Cook

Bağımsızlık; 
Ancak Yerli ve Milli…
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Yerli üretim için yer ve ortak arıyorlar
Raylı sistem üretiminin önde gelen iki firması Siemens 
ve Bombardier Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) heyetini Almanya’daki tesislerinde 
konuk etti. Her iki firmanın yöneticileri Türkiye'de en az 
yüzde 53 yerli katkı ile üretim yapmaya hazır oldukları 
mesajını verdiler.

“Üretirsek büyürüz, kalkınırız”
Ak Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından 
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
görevine getirilen Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, 
sahaya OSTİM’den çıktı.

“İmalat ve ihracatın temelini
OSTİM’de attık”
OSTİM’li sanayicilerin yaşam öykülerini dinlediğimizde, 
daha önce de vurguladığımız gibi muhakkak ‘çıraklık’ 
kavramı ile karşılaşıyoruz. Halil İbrahim Elmadağlı da 
zirveye giden yola çırak olarak çıkmış…
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“Bütün riskler üretim tarafında”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Üretim 
esastır. Para tarafı niye risk almıyor? Bütün riskler 
üretim tarafında.”
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Yurtiçi üretimin yetersizliği
sanayiciyi ithalata yönlendirdi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2014 yılı 
dış ticaret açığının yüzde 30'a yakın kısmı kimya 
sektöründen kaynaklandığını, bu açığa esas olarak 
sanayicinin ara malı ithalatının neden olduğunu belirtti.

Ortak nokta 'Kardeşlik'
Türkiye teröre karşı tek ses oldu. Son aylarda ocaklara 
ateş düşüren terör olayları, Başkentte onbinlerin 
katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

“Girişimcilik kişisel özelliktir”
Geotek’in kurucu ortaklarından Veysel Ersun 
Nasırlıoğlu'nun 25 ülkeye ihracatla ve yıllık ortalama 
150 bin parçayla devam eden ticari serüveni, girişimci 
adayları için örnek olay incelemesi niteliğinde.
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B20 ‘KOBİ’ dedi
‘yakın takip’ ve destek mesajı aldı
Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G-20'nin 
iş dünyası ayağı B-20’nin Türkiye Konferansı’nda, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 19 maddelik talep 
listesi sunuldu.

BİZİ TAKİP EDİN

korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn
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Üretim yöntemiyle gayrisafi 
yurtiçi hasıla tahmininde, 

2015 yılının ikinci çeyreği bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
sabit fiyatlarla %3,8’lik artışla 
32 milyar 93 milyon TL oldu. 
Üretim yöntemiyle gayrisafi 
yurtiçi hasıla tahmininde, 2015 
yılının ikinci çeyreği bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre cari 
fiyatlarla %12,6’lık artışla 481 
milyar 735 milyon TL şeklinde 

gerçekleşti. 

Tarım sektörünü oluşturan faa-
liyetlerin toplam katma değeri, 
2015 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre, sabit fiyatlarla %6,7’lik 
artışla 2 milyar 357 milyon TL, 
cari fiyatlarla %20,3’lük artışla 
30 milyar 369 milyon TL oldu.

Sanayinin katma değeri
Sanayi sektörünü oluşturan faa-
liyetlerin toplam katma değeri, 
2015 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre, sabit fiyatlarla %4,1’lik 
artışla 11 milyar 118 milyon 
TL, cari fiyatlarla %10’luk ar-
tışla 119 milyar 581 milyon 
TL oldu. Hizmet sektörünü 
oluşturan faaliyetlerin toplam 
katma değeri, 2015 yılının ikin-
ci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre, sabit fiyat-
larla %4,1’lik artışla 18 milyar 
742 milyon TL, cari fiyatlarla 
%11,2’lik artışla 273 milyar 
826 milyon TL oldu.

GSYH değeri 2014 yılında cari 
fiyatlarla %11,5’lik artışla 1 

trilyon 747 mil-
yar 362 milyon 
TL, sabit fiyat-
larla %2,9’luk 
artışla 126 mil-
yar 128 milyon 
TL oldu. Kişi 
başına gayrisafi 
yurtiçi hasıla de-
ğeri 2014 yılında 
cari fiyatlarla 22 
722 TL, ABD 

doları cinsinden 10 390 Dolar 
olarak hesaplandı.

Takvim etkisinden arındırılmış 
sabit fiyatlarla GSYH değeri, 
2015 yılı ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%3,8 arttı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH 
değeri, bir önceki çeyreğe göre 
%1,3 arttı.  Hanehalklarının ni-
hai tüketim harcamaları, 2015 
yılının ikinci çeyreğinde bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre, 
cari fiyatlarla %12’lik artışla 
329 milyar 236 milyon TL, sa-
bit fiyatlarla %5,6’lık artışla 21 
milyar 39 milyon TL oldu. 

Devletin nihai tüketim 
harcaması yükseldi
Devletin nihai tüketim harca-
maları, 2015 yılının ikinci çey-
reğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre cari fiyatlarla 
%17,2’lik artışla 72 milyar 
493 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%7,2’lik artışla 3 milyar 515 
milyon TL oldu. Gayrisafi sabit 
sermaye oluşumu, 2015 yılının 
ikinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre cari 
fiyatlarla %20,4’lük artışla 109 
milyar 340 milyon TL, sabit 
fiyatlarla %9,7’lik artışla 8 mil-
yar 281 milyon TL oldu. 

Mal ve hizmet ihracatı, 2015 
yılının ikinci çeyreğinde bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre 
cari fiyatlarla %13,3’lük artışla 
134 milyar 795 milyon TL, sa-
bit fiyatlarla %2,1’lik azalışla 
8 milyar 394 milyon TL oldu. 

Mal ve hizmet ithalatı, 2015 yı-
lının ikinci çeyreğinde bir önce-
ki yılın aynı çeyreğine göre cari 
fiyatlarla %11,1’lik artışla 155 
milyar 760 milyon TL, sabit 
fiyatlarla %1,6’lık artışla 9 mil-
yar 128 milyon TL oldu.

“Alınması gereken 
tedbirler var" 
İkinci çeyrek büyüme rakamı-
nın beklentisinin üzerinde oldu-
ğunu söyleyen Ankara Sanayi 
Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir, “Ancak ikinci çeyrek 
rakamları içinde iyi geçen Ha-
ziran ayı var. Ayrıca 
Haziran ayına kadar 
işler nispeten iyi git-
mişti. Haziran seçim-
leri sonrasında yeni bir 
hükümetin kurulması 
ihtimali de beklentile-
ri olumlu etkilemişti. 
Ancak bütün bu fak-
törlere rağmen 3,8’lik 
büyüme beklentilerin üzerinde 
bir rakam. İç talepteki artışta, 
kurların yükselmeye devam 
edeceği ve özellikle dayanıklı 
tüketim mallarının fiyatlarına 
yansıyacağı beklentisi, sanıyo-
rum satın alma kararlarının öne 
çekilmesine yol açtı. Ayrıca reel 
kesim güvenindeki artış yatırım 
harcamalarını artırdı.” dedi.

“Dünya ekonomisi 
işleri zorlaştırıyor”
Yılın ikinci yarısında, 1 Kasım 
seçimlerinde çıkacak tabloya 
göre bu büyük rakamların de-
vam ettirilebileceği konusun-

da endişeler olduğunu belirten 
Özdebir, şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Büyük yatırımlar devam 
etmekte, ekonomide çarklar 
dönmeye devam etmekle bir-
likte çok kritik bir dönemden 
geçmekte olduğumuz da açık. 
Bu dönemin bizlere neler geti-
receğini yaşayıp öğreneceğiz. 
Büyümeyi canlandırmak için 
iç talebin canlandırılması bu-
nun için de alınması gereken 

tedbirler var. İç talep, 
özellikle firmalarımızın 
sürdürülebilirliği için de 
çok önemli.”  

Dünyadaki konjonktürün 
de işleri zorlaştırdığı-
na işaret eden Özdebir, 
önümüzdeki döneme 

ilişkin olarak dış ticaret-
le birlikte büyüme tahminini 
şöyle paylaştı: “Dünya ticareti 
yavaşlıyor, Avrupa’da büyüme 
hala marjinal durumda. Bir-
çok Avrupa ülkesi resesyonda. 
Çin’deki büyümenin yüzde 6 
gibi olacağı tahmin ediliyor. 
Emtia fiyatlarının, petrol fiyat-
larının düşmesi de ihracat pa-
zarlarımızın daralmasına neden 
oluyor. Bütün bunlar ülkemizin 
dış ticaretini olumsuz etkiliyor.  
Önümüzdeki dönemde dünya 
konjonktürüne paralel olarak 
Türkiye'de büyüme rakamları-
nın aşağı doğru gideceğini tah-
min ediyorum.” diye konuştu.

Kocaeli Sanayi Odası ve 
Türkiye Kimya Sanayi-
cileri Derneği'nce düzen-

lenen Kimya Sektör Çalıştayı'na 
katılan Bakan Işık, kimya sek-
törünün durumuyla ilgili bilgi 
aldı, sektör temsilcileri sorun ve 
taleplerini dinledi. "Bu ülkenin 
potansiyelini, ekonomik değe-

rini, uluslararası itibarını, insan 
kaynağını, bilim ve teknoloji 
üretme kapasitesini daha da ge-
liştirmek için bütün gücümüzle 
çaba sarf edeceğiz.” diyen Işık, 
önümüzdeki dönemde de nite-
likli ekonomi, rekabetçi bir sa-
nayi ve daha fazla yetişmiş insan 
gücü vizyonuyla çalışmaları sür-
düreceklerinin bildirdi.  

Dünya ekonomisindeki çal-
kantılı ve dalgalı gidişat devam 
ettiğini vurgulayan Fikri Işık, 
“Bütün bu gelişmelere rağmen 
bu yılın 8 ayında bütçemizin 639 
milyon lira fazla verdiğini görü-
yoruz." ifadelerini kullandı. Tür-
kiye ekonomisinin yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 3,8'lik büyü-
me kaydettiğini anımsatan Işık, 
ekonomide yapısal dönüşümü 
sağlayacak, Türkiye'nin yeni bir 
sıçrama yapmasına zemin hazır-
layacak reform programlarının 
acilen hayata geçirmesi gerekti-

ğini vurguladı. Bakan Işık, “25 
Öncelikli Dönüşüm Programı'nı 
bu amaçla hazırlamıştık. Bu ka-
dar kapsamlı bir reform prog-
ramının hazırlanması güçlü bir 
siyasi irade gerektiriyordu ve biz 
bu iradeyi gösterdik.” dedi.

15,5 milyar dolar ihracat
40 milyar dolar ithalat 

Amaçlarının, sorunları ortak 
akılla çözmek, birlikte çözüm 
önerileri geliştirmek ve kimya 
sektörünü daha ileriye taşıyacak 
politikaları ortaya koymak oldu-
ğunu belirten Işık, "Türkiye'ye 
baktığımızda kimya sektörünün 
23 bin firmayla 290 binden fazla 
istihdam oluşturduğunu görüyo-
ruz. Sektörün 2014 yılı faaliyet 
karlılığı, yüzde 7,3 ile imalat sa-
nayi ortalamasının üstündedir." 
ifadelerini kullandı.

Bakan Işık, sektörün 2000 yılın-

da 2,2 milyar dolar olan ihracat 
rakamının 2014 yılında 15,5 
milyar dolara ulaşmış olmasının 
sevindirici olduğunu belirterek 
şöyle devam etti: "Sektör geçen 
yıl 189 farklı ülkeye ihracat ger-
çekleştirerek de ciddi bir başarı 
göstermiştir ancak geçtiğimiz yıl 
15,5 milyar dolar ihracata kar-
şılık, 40 milyar dolarlık ithalat 
yapmışız. Böyle bir dış ticaret 
açığı elbette kabul edilebilir de-
ğildir. Geçen sene ihracatımızın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 
65'ti. Kimya sektöründe ise bu 
oranın sadece yüzde 38 civarın-
da olduğunu görüyoruz. 

Ülkemizin 2014 yılı dış tica-
ret açığının 84,5 milyar dolar 
olduğunu düşünürsek bunun 
yüzde 30'a yakın kısmı kimya 
sektöründen kaynaklanıyor. Bu 
açığa esas olarak sanayicimizin 
ara malı ithalatı neden olmakta-
dır. Yurtiçi üretimin yetersizliği 
dolayısıyla sanayici mecburen 
ithalata yönelmektedir. İthalatı 
yapılan ara malların büyük bir 
bölümünü ise petrokimyasal 
ürünler oluşturuyor."

Stratejik bir konu

Bu tablonun ara malı üretimi-

nin ne kadar kritik ne derece 
stratejik bir konu olduğunu açık 
bir şekilde ortaya koyduğunu 
vurgulayan Işık, özellikle sana-
yicinin ihtiyaç duyduğu ara mal-
ları üretmeye başlayabilirlerse 
hem ithalatı azaltacağını hem de 
ihracatı artıracağını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ikinci çeyrek büyüme 
rakamları beklentilerin ötesine 
geçti. Türkiye, 2015’in ikinci 
çeyreğinde %3,8 büyüdü. 
3,45’lik beklentiyi aşan ikinci 
çeyrek, son 5 yılın da en iyi 
büyüme rakamına da işaret 
etti. 

 BÜYÜME İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİ AŞTI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, 2014 yılı dış 
ticaret açığının yüzde 30'a 
yakın kısmı kimya sektöründen 
kaynaklandığını, bu açığa esas 
olarak sanayicinin ara malı 
ithalatının neden olduğunu 
belirtti. Işık, “Yurtiçi üretimin 
yetersizliği dolayısıyla 
sanayici mecburen ithalata 
yönelmektedir.” dedi.

Kimya sektörüyle buluşan Bakan Işık, ara malı ithalatının dış ticaret açığına neden olduğunu söyledi

Yurtiçi üretimin yetersizliği 
sanayiciyi ithalata yönlendirdi

KÜMELENME VE TASARIM
Bakanlık olarak sanayide her 
bir sektörün kendine özgü 
koşullarına artık daha fazla 
odaklandıklarını vurgulayan 
Işık, daha genel anlamda 

bütün sanayi sektörleri için Ar-
Ge, kümelenme, tasarım gibi 
kavramların altını çizdiklerini 

ve bununla yetinmeyip 
daha spesifik alanlara 

yoğunlaştıklarını anlattı.

Fikri Işık

Nurettin Özdebir
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Mesleki eğitime önem ve 
öncelik verdiklerini dile 

getiren Bakan Avcı, “Lisedeki 
öğrencilerimizin yaklaşık yarı-
sı, mesleki ve teknik ortaöğre-
tim okullarında eğitim görüyor. 
Bu oran, OECD ortalamasının 
üzerindedir.” dedi.

Sayısal gelişmenin yanı sıra 
mesleki ve teknik ortaöğretim-
de niteliği artırmak için yapılan 
çalışmalara da değinen Bakan 
Avcı, Mesleki ve teknik eği-
timde 2002-2003 ders yılında 
öğrenci sayısının 1 milyonun 
altında olduğunu anımsattı. 

Mesleki ve teknik liselerde bu 
yıl 2 milyonun üzerinde öğrenci 
olduğunu belirten Avcı yapı-
lan çalışmaları şöyle özetledi: 
“Mesleki ve teknik eğitimin, 
ortaöğretim içindeki payını 
yüzde 30’dan yüzde 50’ye çı-
kardık. Mesleki ve teknik eği-
timde 2002-2003 ders yılında 
60 bin civarında olan öğretmen 
sayımızı, geçen yıl 130 bine, 
iki kattan fazla arttırdık. Aynı 
dönemde bin 920 olan mesleki 
ve teknik lise sayısının da geçen 
yıl itibarıyla iki kattan fazla bir 
artışla 4 bin 89´a yükseltildi." 

OSB´lerde lise sayısı 
100’e çıkacak

Türkiye Mesleki ve Teknik 
Eğitim Strateji Eylem Planı´nı 
Yüksek Planlama Kurulu ka-
rarıyla yürürlüğe koyduklarını 
anımsatan Avcı, Organize Sa-
nayi Bölgelerindeki 19 mesleki 
ve teknik eğitim okulunda eği-
tim gören 10 binden fazla öğ-
renci için öğrenci başına destek 
sağlandığını belirterek, "19 olan 
bu sayıyı inşallah en kısa vade-
de 100’e çıkaracağız.” dedi.

Bakan Avcı, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu´nu kurduklarını, eği-
timle sektör arasında iş birliğini 
geliştirmek amacıyla 61 kuru-
luşla protokoller imzaladıkla-
rını belirtti. Mesleki eğitimde 
yürütülen projeler hakkında bil-
giler veren Avcı, "Mesleki ve 
teknik eğitim, eğitim sistemimi-
zin geçmişte en çok ihmal edi-
len ve ihmal edilmesi de en çok 
eleştirilere yol açan alanıydı. 
Bu konuda kısa süre içinde on-
larca yıldır birikmiş problemle-
rin çok büyük bir bölümünü 
çözdük. Mesleki ve teknik eği-
timi hızla değişen iş hayatının 
gereklerine uygun olarak geliş-
tirmeye, dönüştürmeye devam 
edeceğiz." şeklinde konuştu. 

İktisadi Planlama ve Sanayi 
Politikaları, gelişmiş ve ge-

lişmekte olan ülkelerde hızlı 
ve sürdürülebilir büyümenin 
sağlanmasında önemli rol oy-
nuyor. Bu bağlamda, ABD ve 
AB ülkeleri başta olmak üzere 
gelişmiş ülkelerin sanayi poli-
tikaları son dönemde önemli 
tartışmaların konusu olmuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde 12-13 Kasım 
2015 tarihleri arasında ger-
çekleşecek SEPIP, iktisadi 
kalkınma ve rekabet gücünün 
artırılmasını hedefl eyen sanayi 
politikaları ve iktisadi planla-
ma konularındaki akademik 
çalışmaların ve karar alıcıların 
tecrübelerinin paylaşıldığı bir 
platform olarak tasarlandı.

İlki 4 Haziran 2014 tarihinde 
düzenlenen konferans, akade-

misyenler, araştırmacılar ve 
karar alıcılar tarafından yoğun 
ilgi ve rağbet gördü. Dünyanın 
önde gelen akademisyenlerin-
den ve karar alıcılarından olu-
şan SEPIP Danışma Kurulu ve 
Bilim Kurulu’nun katkılarıyla 
SEPIP’in bu yıl daha akade-
mik bir formatta olması sağ-
landı.

İktisatın ustaları konuşacak
SEPIP’te, alanında öne çıkan 
akademisyenler de konuşacak. 
Konferasın dik-
kat çekici isimleri 
arasında; kitapları 
dünyada en çok 
satanlar listesine 
giren, Türkçeye 
de çevrilen “Sana-
yileşmenin Gizli 
Tarihi” kitabının 
yazarı Cambridge 
Üniversitesi eko-
nomis t l e r inden 
Ha-Joon Chang, 
International Handbook on 
Industrial Policy kitabının 
editörlerinden, İtalya Ferrare 
Üniversitesi’nden Sandrine 
Labory, Avusturya Ekonomik 
Araştırmalar Enstitüsünden 
Michael Peneder, Asya Pasifi k 
Üniversitesi’nden (Japonya) 
Kaoru Natsuda, Asya Kalkın-
ma Bankası’ndan Donghyun 
Park, San Martin Ulusal 
Üniversitesi’nden (Arjantin) 
Gabriel Bezchinsky, Marmara 
Üniversitesi’nden Mustafa Er-
doğdu gibi alanlarında dünya-

nın önde 
gelen ik-
tisatçıları 
yer alıyor.

SEPIP’te ayrıca, 
farklı ülkelerden çok sayıda 
akademisyen de; Sanayi Po-
litikaları, İktisadi Planlama, 
Büyüme ve Kalkınma Politi-
kaları, Sürdürülebilir Büyüme, 
Rekabetçilik ve Orta Gelir Tu-
zağı başlıklarında tebliğ suna-
cak. 

Organizasyonu, 
üniversiteye bağ-
lı, Prof. Dr. Murat 
Yülek başkanlı-
ğındaki Sanayi 
Politikaları ve 
Kalkınma Merkezi 
tarafından yapılan 
etkinlik; Singapur 
Ulusal Üniversi-
tesi, Ritsumeikan 
Asya Pasifi k Üni-

versitesi (Japonya) 
ve Parma Üniversitesi (İtalya) 
işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 
Konferansa T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, T.C. Merkez Ban-
kası, Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Siyaset Ekonomi ve 
Toplum Araştırmaları Vak-
fı (SETA) ve alBaraka Türk 
Bankası da destek veriyor.  

Konferans programına ve kon-
feransla ilgili ayrıntılı bilgiye 
www.sepip.org adresinden 
erişebiliniyor.

ÜNLÜ İKTİSAÇI CHANG DA KONUŞMACILAR ARASINDALise öğrencilerinin yarısı 
mesleki eğitimde Sanayi politikaları

uluslararası masada tartışılıyor

AK Parti’yi yeni döneme ta-
şıyacak kurmay kadroda 

Ekonomiden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlenen Naci Ağbal, OSTİM’i 
ziyaret etti. Ağbal’ın OSTİM 
programında, AK Parti Gazian-
tep Milletvekili Abdullah Nejat 
Koçer ve Ankara Sanayi Odası 

(ASO) Başkanı Nurettin Özde-
bir de yer aldı.

OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, Ağbal’ı 
tebrik ederek yeni görevinde 
başarılar diledi, sanayicilerin ve 
üreticilerin siyasi iradeden bek-
lentilerini dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı ola-
rak göreve başladıktan sonra ilk 
ziyareti OSTİM’e gerçekleştir-

diğinin altını çizen Naci Ağbal, 
ekonomi gündemine ilişkin gö-
rüşlerini aktardı.

“Üretirsek büyürüz”

Ülkemizin büyümesi ve kal-
kınması noktasında en önemli 
faktörün üretim olduğunu vur-
gulayan AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı şunları söyledi: 
“Üretirsek büyüyeceğiz, kalkı-
nacağız. Dolayısıyla bizim daha 
fazla üreten müteşebbisleri-

mizle, işletmelerimizle beraber 
olmamız, onların taleplerini, 

şikayetlerini dinleme-
miz lazım. Onların 

vizyonuna da eriş-
meliyiz. Devletin 
özel sektörün 
yakaladığı o viz-
yona kendini tabi 

kılıp, ona eriştiği 
noktada kalkınma 

ve üretim arkasından 
geliyor.” dedi.

Ekonomiyle ilgili yapmaları 
gerekenler konusunda istişare-
lerde bulunmak üzere OSTİM’e 
geldiklerini bildiren Naci Ağ-
bal, “OSTİM OSB, ünü Ankara 
sınırlarını aşmış ve Türkiye’ye 
mal olmuş bir Organize Sanayi 
Bölgesi. Büyümesi, potansiyeli 
ve girişimciliği itibariyle haklı 
bir üne sahip. Benim de bunu 
atlamam mümkün değildi. Do-
layısıyla elimizin tozuyla bura-
ya geldik.” dedi.

“Daha fazla istihdama
ihtiyaç var”

1 Kasım seçimlerine yönelik 
olarak düşüncelerini de payla-

şan Ağbal, seçimlerin önemini 
hatırlattı. Ağbal, şu ifadeleri 
kullandı: “1 Kasım seçimleri, 
inşallah ülkedeki huzur, güven 
ve istikrar açısından Türkiye’nin 
yenilenmesi bakımından hayır-
lı vesilelere neden olur. Tekrar 
ekonomide yakaladığımız bu iv-
meyi, yeni dönemde de artırarak 
devam ederiz. 

Bizim insanımızın daha fazla is-
tihdama ihtiyacı var. İşçimizin, 
memurumuzun, emeklimizin, 
sanayicimizin, müteşebbisimi-
zin, KOBİ’mizin  hepsinin bir 
ümide ihtiyacı var. Yaşam ka-
litelerini artırma ihtiyaçları var, 
bunu istiyorlar. Haklı olarak da 
talep ediyorlar.   

Devletin ve hükümetin de gö-
revleri bütün bu toplumsal ta-
lepleri karşılamak ve bu rüzgara 
yetişebilmek. İnşallah bunu hep 
birlikte başarmamız lazım. Bu 
noktada sivil toplum örgütü ol-
manın yanında gerçekten bu işin 
zahmetini çeken üreticiler ve ti-
caretini yapanlar olarak size de 
büyük görevler düşüyor. Biz sa-
dece size kulağımızı versek çö-
zümler zaten arkasından gelir.” 

Ak Parti 5. Olağan Büyük 
Kongresi'nin ardından 
Ekonomiden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcılığı görevine 
getirilen Bayburt Milletvekili 
Naci Ağbal, sahaya OSTİM’den 
çıktı.  OSTİM’in önemine 
işaret eden Ağbal, seçimlere 
ilişkin değerlendirmesinde 
reel sektörü ilgilendiren 
açıklamalarda bulundu.

İLK ZİYARETİNİ OSTİM’E GERÇEKLEŞTİREN NACİ AĞBAL:

“Üretirsek büyürüz, kalkınırız”

Naci Ağbal

Ankara’da düzenlenen 2015-
2016 eğitim-öğretim yılı 
başlama töreninde konuşan Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı mesleki 
ve teknik eğitimin önemine 
temas etti. Avcı, “Lisedeki 
öğrencilerimizin yaklaşık yarısı, 
mesleki ve teknik ortaöğretim 
okullarında eğitim görüyor.” 
dedi.

Uluslararası Akıllı İktisadi 
Planlama ve Sanayi 
Politikaları – Smart Economic 
Planning and Industrial 
Policy (SEPIP) Konferansı’nın 
ikincisi bu yıl Türkiye’de 
gerçekleşecek. Konferansa, 
Cambridge Üniversitesi 
öğretim üyelerinden ünlü 
iktisatçı Ha-Joon Chang’ın 
aralarında yer aldığı çok 
sayıda akademisyen de 
konuşmacı olarak katılacak. 

Ha-Joon Chang

İkincisi
Türkiye’de 

gerçekleşecek
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Aydın, Ekonomi Muha-
birleri Derneği (EMD)  
üyeleriyle sohbet top-

lantısında bir araya geldi. Üre-
timin önemine dikkat çeken 
Orhan Aydın, devletin bir stra-
tejisi olması gerektiğini; metro, 
tramvay, tribün gibi projelerin 
başlangıcına mutlaka devletin 
dokunması gerektiğini belirtti. 

Metro ihalesi
Ankara’da Çinli CSR fi rması-
nın kazandığı yüzde 51 yerli 
katkı şartlı metro ihalesine de-
ğinen Aydın, “Ancak ihale sü-
reci düzgün takip edilemediği 
için ihale iptal edildi. Toplam 
324 araçtı, 50 tanesi geldi. Öbür 
tarafı iptal oldu.” dedi. Çinli fi r-
manın Ankara, Sincan’da fabri-
ka kurma faaliyetlerinin hatırla-
tılması üzerine Aydın, burada 
yerli üretim yapılmadığını ak-

tardı. Aydın, “Türkiye’nin 
alacağı hızlı trenlerde yerli 
katkıyı herkes kabul etti. Bu sa-
dece raylı sistemlerde değil, her 
alanda uygulanabilir.” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın, Kamu İhale Ku-
rumu Kanunu’nda bir değişik-
lik yaptığını hatırlatan Aydın, 
“Sanayi İşbirliği Programı diye 
bir yönetmelik çıktı. Bunun uy-
gulanması için takipteyiz. Bu 
düzgün uygulanırsa başlangıç 
olarak Türkiye’deki dış açığın 
kapatılması, Türkiye’ye tek-
noloji transferi ve Türkiye’nin 
katma değeri yüksek ürün üret-
mesi ve milli gelirde 10 bin 
dolar seviyesini aşması için bir 
fırsat olabilir. Ancak, şu an bü-
rokraside bunu yapmaya hazır 
bir yapı yok. Biz bu yönetme-
liğin çıkışında aktif görev aldık. 
Uygulanmasını heyecanla bek-
liyoruz.” dedi. Her alanda bu-
nun uygulanabileceğini vurgu-
layan Aydın, yerli katkı payının 
arttırılabileceğini söyledi. 

Türkiye’ye yatırım şartı 
getirilmeli
Türkiye’nin hidroelektrik sant-
ralleri dışarıdan aldığını hatır-
latan Aydın, yurtdışından bir 
ürün veya bir teknoloji alındı-
ğında fi rmanın Türkiye’de ya-
tırım yapma şartının konulması 
gerektiğini kaydederek, şunları 
söyledi: “Şunu diyebilmek la-
zım. Paneli satın alıp ben çift-
çiye vereceğim. Satın alırken 

de şunu söyleyeceğim; benim 
Türkiye’de şu kadar panel ih-
tiyacım var, bir fi rmadan ala-
cağım ama şartım şu; bu fi rma 
gelecek Türkiye’de yatırım ya-
pacak. Bunu diyebilmek lazım. 
Çin bunu yapmış. Airbus’a bile 
söylemiş bunu. Bu model tüm 
dünyada var. Zaten alıyorsun. O 
zaman fi rma, benim Türkiye’ye 
yatırım yapmama değecek bir 
talep var diye düşünecek. Bir 
paradigma değişikliği gerek” 
dedi. Tarım Bakanlığı, Çevre 
Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı 
ile görüştüklerini söyleyen Ay-
dın,  herkesin çok ilgilendiğini 
belirtti.  Aydın, “Türkiye’nin 
paneli niye yok sorusunu kendi-
sine sorun olarak tanımlayan bir 
yer yok. Bu konu bizim günde-
mimizde.” dedi.

“Bütün riskler
üretim tarafında” 
Her şeyin paranın kurallarına 
göre düzenlendiğine işaret eden 
Aydın, “Üretim esastır. Para 
tarafı niye risk almıyor? Bütün 
riskler üretim tarafında.” dedi. 
Döviz kurundaki son gelişmele-
ri de değerlendiren Aydın, “İn-
şallah fabrika kapanmaz, dolar-
dan hepimiz korkuyoruz.” dedi. 
Öncelikli Dönüşüm Programı’na 
da değinen Aydın, programda 
çok güzel başlıkların olduğunu, 
hangi kurumun ne yapacağının 
çok iyi belirlendiğini söyledi.  
Yerli üretimin de önemli ol-
duğunun sıkça vurgulandığını 
söyleyen Aydın, “Kalkınma 
Bakanlığı olarak bu programı 
yazdınız, seni dinleyen, söy-
lediklerini uygulayan var mı? 
Yok! Bir de büyük lafl ar edi-

yoruz; inovasyon, katma değeri 
yüksek ürünler, uzay falan… 
Ağacı satın alıyorsun, ağacı! 
Ağaç için bir teknolojiye gerek 
var mı? Ağacı alan adam senin 
programını okumuyor, uygula-
mıyor. Ben Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın yönetimindeyim. 
Ankara’yı nasıl kalkındıraca-
ğız, deniliyor. Ağacı dışarıdan 
alırsan nasıl kalkınacaksın?” 
diye konuştu.

“Stratejik bir özelleştirmeyle 
TEMSAN, Siemens olabilir”
Programda rüzgar türbinleri-
nin, hidroelektrik santrallerinin 
Türkiye’de yapılması için ilgili 
kurum olarak Enerji Bakanlı-
ğı ve Türkiye Elektromekanik 
Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 
(TEMSAN) isminin geçti-
ğini aktaran Aydın, enerji-
de dışa bağımlılığı azaltmak 
için 10 kalemde TEMSAN’ın 
ismi geçtiğini bildirdi. Aydın, 
TEMSAN’ın özelleştirilme 
kararı alındığını hatırlattı. Ay-
dın, “Almanya hızlı trenlerini 
yapmak için iki fi rma görev-
lendirmiş, biri Siemens, biri 
Bombardier. İşi bölüşmüşler, 
hızlı trenlerini yapıyorlar. Tür-
kiye’ninkini de yapmak için 
uğraşıyorlar. Yukarıdan aşağı-
ya inen bir yapı var. TEMSAN, 
Siemens olabilir. Ama devlet 
bunun bir yerinde olsun dediğin 
zaman, devlet bu işlerle uğraş-
mıyor diyorsun. O zaman gidip 
Siemens’ten satın alacaksın. 
Stratejik bir özelleştirme yapıl-
sın istiyoruz. Stratejik bir özel-
leştirmeyle Siemens olabilir.” 
diye konuştu.  

“KOSGEB’e bir stadyuma 
verildiği kadar para 
verilmiyor!”
KOSGEB desteklerinden KO-
Bİ’lerin faydalanamadığını vur-
gulayan Aydın, “KOSGEB’in 
kaynağı ne kadar? Bir stadyuma 
verdiğimiz kadar KOSGEB’in 
kaynağı yok. 3 milyon adet 
muhatabı var KOSGEB’in. 
KOSGEB’e verilen kaynak 350 
milyon TL. Stadyum yapıldı, 
700 milyon TL para verildi.” 
dedi.  (Kaynak: Dünya Gaze-
tesi)

“Bütün riskler üretim tarafında” 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, KOSGEB desteklerinden KOBİ’lerin faydalanamadığını 
dile getirerek, Türkiye’nin itici gücü olan KOBİ’lere finansman sağlayan KOSGEB’e ayrılan kaynağın 
yeterli olmadığına dikkat çekti. Aydın, “Üretim esastır. Para tarafı niye risk almıyor? Bütün riskler 
üretim tarafında.” dedi.

“Sanayileşmeyi
takip eden ayrı bir 
başlık olmalı”
Sanayileşme politikalarının 
yazan ve takip eden ayrı bir 
başlığın olması gerektiğinin 
altını çizen Orhan Aydın, 
“Sanayileşme diye ayrı 
bir başlığın olması lazım. 
Şu anda var ama bu tek 
baştan olmalı. Sanayileşme 
Müsteşarlığı gibi.” dedi. 

“Hayal olarak görüldü 
ama gerçeğin ta 

kendisiydi”
1975’li yıllarda Türkiye’nin 

sanayileşmesiyle ilgili 
belirlenmiş stratejileri takip 

ediyoruz. Bugünden o güne 
baktığımız zaman, insanlar 

ne yapmak istiyordu? Bu 
ülke kendini motorunu, 
tankını, iş makinesini, 
uçağını yapsın… Bu 
düşünceler o yıllarda 

vardı. Ondan öncesinde 
de yapılmış çok güzel 

işler var ama o, başından 
sonuna planlanmış bir 

stratejiydi… Ağır Sanayii… 
O dönemlerde bununla alay 

edildi, herkes hafife aldı, 
hayal olarak gördü. Oysa 

bu; gerçeğin ta kendisiydi.

Birleşmiş Milletler (BM) 
Çölleşme ile Mücadele 

Sözleşmesi’nin (UNCCD) 
12. Tarafl ar Konferansı 
(COP 12) 12-23 Ekim 2015 
arasında Ankara’da gerçek-
leşecek. 

Sözleşmenin ana karar alma 
mekanizması niteliğini ta-
şıyan konferans,  1997’den 
2001’e kadar her yıl düzen-
lendi. 2001’den itibaren de 
iki yılda bir düzenleniyor. 
Konferansa, UNCCD’ye ta-
raf olan 195 ülke temsilcisi, 
Birleşmiş Milletler yetkili-
leri ve davetliler katılacak.

COP 12'nin dönem başkan-
lığı iki yıl boyunca Türkiye 
tarafından yürütülecek. Bu 

süre zarfında UNCCD’nin 
10 Yıllık Strateji Belgesi 
Türkiye'nin COP Başkan-
lığı döneminde yenilenmiş 
olacak. Konferansta prog-
ramlanan “Açık Diyalog 
Oturumları” ile STK’ların 
da aktif olarak süreç içe-
risinde yer almaları sağla-
nıyor. Detaylı bilgi için: 
www.unccdcop12.gov.tr  

OSTİM Kauçuk Teknolo-
jileri Kümelenmesi Yö-

netim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Küme Koordinatörü Dr. Kay-
han Olanca, Brezilya’nın An-
kara Büyükelçisi Antonio Luis 
Espinola Salgado’yla bir araya 
geldi.

Ankara Kalkınma Ajansı Ge-
nel Sekreteri Arif Şayık, Yatı-
rım Destek Ofi si Koordinatörü 
Dr. İbrahim Erkan ve Uzman 
Furkan Ceylan'ın da eşlik et-
tiği ziyarette, kümenin önü-
müzdeki aylarda Brezilya’ya 
gerçekleştireceği seyahat ön-
cesinde görüş alış verişinde 
bulunuldu. 
Ağırlıklı olarak sektörel ileti-
şim kanallarının güçlendiril-
mesi ve ekonomik verilerin 
masaya yatırıldığı ziyarette, 
küme tarafından yapılan pazar 

araştırmasının sonuçla-
rı aktarıldı. Büyükelçi 
Salgado’ya, mevcut du-
rumda, iki ülke arasın-
da kauçuk sektöründe 
önemli bir ticaretin var-
lığı olduğu ancak bunun 
üçüncü ülkeler üzerin-
den gerçekleştiği bilgisi 
verildi. 
Görüşmenin ardından, 

ticari ilişkilerin her iki ülkenin 
menfaatine uygun olarak bire-
bir yapılmasına karar verildi. 
İlk adım olarak da küme fi r-
malarının Brezilya Ekonomi 
Bakanlığı dış ticaret veri taba-
nına kaydedilmesi sağlandı.

Çölleşmeye karşı yeni strateji 
Türkiye’de belirlenecek

Latin Amerika için ticari hamle

SEKTÖRÜN 
İDEAL PAZARI 

Güney Amerika’nın en 
büyük ekonomisi, en çok 
nüfusu ve en büyük yüz 
ölçümüne sahip ülkesi 
Brezilya, aynı zamanda 

Kauçuk hammaddesi 
olan Havea ağacının da 

anavatanı.  Gelişen sanayisi 
ile birlikte dünyanın 

önemli işlenmiş kauçuk 
alıcılarından biri haline 

gelen ülke, OSTİM Kauçuk 
Teknolojileri Kümelenmesi 

için de ideal pazar ve 
hammadde temin noktası 

olarak öne çıkıyor. 

OSTİM’li kauçukçular Brezilya 
Ekonomi Bakanlığı dış ticaret 
veri tabanına girdi.

Güney Amerika’nın en 
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ATO Congresium’da, 
dünyanın önde gelen 

enerji sektörü karar alıcıları-
nı, uzmanlarını, özel sektör 
temsilcilerini bir araya geti-
recek kongreyle; başta elekt-
rik üretim kaynakları olmak 
üzere dünya ve Türkiye ener-
ji piyasalarının tüm boyutları 
ile değerlendirilmesi ve en 
son gelişmeler ile uygulama-
ların pek çok açıdan tartışılıp 
ele alınabileceği bir platform 
oluşturulması amaçlanıyor. 

Global Enerji Derneği Baş-
kanı Çiğdem Dilek, T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın destekleriyle 

gerçekleşecek organizasyo-
na; İran, Polonya, Avustur-
ya ve Hollanda Pavilyonu 
ile Irak Elektrik Bakanı ve 
Somali Petrol Bakanı’nın 
da katılacağını belirtti. Di-
lek, EIF’in dünyada ve 
Türkiye’de enerji üretimine 
ilişkin çok çeşitli konuların 
tartışılacağı bir platform ol-
duğunu sözlerine ekledi.  

Odak konular
Yenilenebilir Enerji Kaynak-
ları, Petrol ve Doğalgaz, Kö-
mür Kaynaklarından Elekt-
rik Üretimi, Nükleer Enerji, 
Dünya ve Türkiye Enerji Gö-
rünümü, Enerji Ekonomisi 
ve Politikası, Enerjinin Fi-
nansmanı, Enerji Güvenliği, 
Enerji İthalat ve İhracatına 
İlişkin Konular, Uluslararası 
Projeler, Ortadoğu, Afrika 
ve Arap Plakası Enerji Kay-
naklarının Değerlendirilme-
si, Enerji Mevzuatı, Elektrik 
Toptan Satış, Dağıtım Faa-
liyetleri, Enerji Sektöründe 
Ekip ve Ekipman, Güç Sis-
temleri ve Enerji Sektöründe 
İş Güvenliği. 

OSTİM, kümelenme ve 
sivil offseti 
masaya yatırıyor
EIF’te, OSTİM Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin ev 
sahipliğinde “Enerji 
Kümelenmeleri Buluşması” 
ikinci kez düzenleniyor.  

Programda, Avrupa’dan davet 
edilen enerji kümelenmelerinin 
deneyimleri paylaşılacak. 
Ayrıca Ostim Teknopark’ın 
ev sahipliğinde düzenlenecek 
“Enerjide Sivil Offset” oturumu 
ile de sektörün yerlileşmesi 
konusunda yaşanan sıkıntılar 
ve önündeki engeller masaya 
yatırılacak.

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı’nın (TİKA) 

koordinasyonunda sağlık ala-
nındaki kurum ve kuruluşlarla 
görüşmek üzere Türkiye’ye 
gelen Afganistan Parlamentosu 
Sağlık Komisyonu Başkanlığı 
heyeti, OSTİM Medikal Sana-
yi Kümelenmesi fi rmalarının 
ürünlerini inceledi.

Afganistan Sağlık Komisyo-
nu Başkanı Dr. Enayatullah B. 
Farahmand, Komisyon Başkan 
Yardımcısı Mujeeburehman 
Chamkanı ve milletvekillerin-
den oluşan Afgan Sağlık he-
yetine OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi Koordinatörü 
Bora Yaşa tarafından showro-
omdaki ürünler tanıtıldı. 

“Türklerin özel bir yeri var” 

Temaslarının ardından izle-
nimlerini paylaşan Komisyon 
Başkanı Dr. Enayatullah B. 
Farahmand, savaş sürecinde 
Afganistan’ın alt yapısının za-

rar gördüğünü, bu süreçte üre-
tim alanlarının işlevini kaybet-
tiğini dile getirdi. Farahmand, 
ticari ürünlerin çoğunlukla Pa-
kistan ve Orta Asya’dan, giyim 
gibi bazı ürünlerin Çin’den, 
teknolojik ürünleri ise Türkiye, 
Dubai, Japonya ve Çin’den al-
dıklarını anlattı. 

İki ülke arasındaki tarihi geç-
mişe dikkat çeken Dr. Farah-
mand, Afgan halkının Türkleri 
karşılıksız sevdiğini ifade etti. 
Ülkesine yatırım çağrısı yapan 
Dr. Farahmand şunları söyledi: 
“Türkiye’nin Afganistan piya-
sasında özel bir yeri var. Afgan 
halkı, Türkiye’nin ürünlerini 
çok beğeniyor ve kalitesine ina-
nıyor. Türk işadamlarının her 
türlü yatırım yapmasına imkan 
var. Devletimiz, yatırım yapan-
lara arsa tahsis ediyor. Elektriği 
çok düşük bir fi yattan veriyor.” 

“Sağlık merkezine ihtiyaç var”
Afganistan’da standart bir sağ-
lık merkezi olmadığını dile ge-
tiren Afgan siyasetçi, “Afgan 
halkı özellikle Türkiye’de teda-
vi olmayı istiyor. Türkiye yıl-
lık 250 Afganı ücretsiz tedavi 
ediyor. Tıbbi cihazları Çin’den 
alıyoruz. Türk ürünleri gelse 

onları tercih ederiz.” sözleriy-
le Türk ürünlerine olan ilgiye 
işaret etti. TİKA’nın, ülkesinde 
yürüttüğü faaliyetlere de deği-
nen Dr. Farahmand, kurumun 
okul, hastane inşasının yanı sıra 
tıbbi cihaz ve ilaç tedariği sağ-
ladığını belirtti.  

İŞİM, T.C. Ekonomi Bakan-
lığı tarafından desteklenen 3. 

URGE Projesi’nin açılış top-
lantısını gerçekleştirdi. Daha 
önce gerçekleştirdiği 2 projede 
başarılı sonuçlar alan Küme,  
ihracat kapasitelerinde önemli 
aşamalar kaydetti.

30 fi rmanın katıldığı ‘İş ve 
İnşaat Makineleri ve Yedek 
Parçaları’ adını taşıyan 3. 
URGE’nin açılışı, İŞİM Yö-

netim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 
Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı (TTGV) Mahmut Kiper 
ve Deniz Bayhan ile İŞİM Ko-
ordinatörü Fevzi Gökalp, Dış 
Ticaret Uzmanı Esma Akyüz 
ile fi rma temsilcilerinin katılı-
mıyla gerçekleşti.

Toplantıda projenin süreçleri 
olan; İhtiyaç Analizi, Eğitim-
ler, Yurtdışı Pazarlama Prog-
ramları ve Danışmanlık Prog-

ramları anlatıldı.

Projenin ilk faaliyeti olan İh-
tiyaç Analizi TTGV tarafın-
dan gerçekleştirilecek. İhtiyaç 
Analizinin detaytları TTGV 
Teknoloji ve İnovasyon Stra-
tejileri ve Ar-Ge Proje Des-
tekleri ve Yönetimi Danışmanı 
Mahmut Kiper ve Başuzman 
Deniz Bayhan tarafından ak-
tarıldı. Ayrıca SWOT (GZFT) 
çalışmasıyla üyelerden anket 
yöntemiyle veriler alındı. 

    İhracat maratonunda üçüncü adım
OSTİM İş ve İnşaat 
Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM) T.C. Ekonomi 
Bakanlığı Uluslararası 
Rekabeti Geliştirme (URGE) 
Projesi'nin üçüncüsüne 
başladı.  Yeni URGE’de 30 
firma yer alacak.

“Türk ürünleri gelse tercih ederiz” Dünyanın enerjisi 
Başkent’te toplanacak

AFGANİSTAN 
EKONOMİSİ
Dünyanın en fakir 
ülkelerinden olan 
Afganistan’ın ekonomisi 
büyük ölçüde tarıma (%31) 
dayanıyor. Başlıca ihraç 
ürünleri arasında haşhaş, 
taze ve kuru meyve, ilaç 
yapımında kullanılan çeşitli 
bitkiler, baharat, tohum, 
işlenmemiş deri, yün, halı, 
kilim, değerli ve yarı değerli 
taşlar bulunuyor.

Ülkenin 2010 yılı itibariyle 
toplam ithalatı 3 milyar 
dolar. İthalatında başlıca 
ülkeler Pakistan, ABD, 
Hindistan, Almanya ve 
Rusya. Aynı dönemde 
ihracatı 365 milyon dolar 
olan Afganistan’ın başlıca 
mal ihraç ettiği ülkeler ise 
ABD, Hindistan, Pakistan  ve 
Tacikistan. 

(Kaynak: www.mfa.gov.tr)

URGE’YLE İHRACAT 
KATLANIYOR

İŞİM kümesi, 2011-2014 
yılları arasında 3 yıl süren 
2 adet T.C. Ekonomi 
Bakanlığı destekli URGE 
Projesi gerçekleştirdi.  
Projelerin sonucunda 
yapılan verim analizinde, 
URGE Proje üyesi 38 
firmanın, ihracatlarını 
toplamda yüzde 121, 

cirolarını ise yüzde 97 
artırdığı görüldü. 

Diğer yandan hiç ihracatı 
olmayan firmalar, en az 
3 ülkeye ihracat yapar 
hale geldi. Hali hazırda 
ihracatı olan firmaların da 
3 yılın sonunda ihracat 
pazar sayılarında yüzde 
94’lük bir artış gözlendi. 
Ayrıca üyelerin istihdam 
sayılarında da yüzde 15’lik 
artış yaşandı. 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI URGE PROJESİ BAŞLADI

Proje ile 
gerçekleştirilecek 

faaliyetler ise şöyle; 
İhtiyaç Analizi, 

Eğitim Programları, 
Danışmanlık 

Programları, Yurtdışı 
Pazar Ziyaretleri, B2B 

İkili İş Görüşmeleri, 
Alım Heyetleri ve 

Bireysel Danışmanlık.

Dr. Enayatullah 
B. Farahmand: 

“Türkiye’nin 
Afganistan 

piyasasında özel 
bir yeri var. Afgan 
halkı Türkiye’nin 

ürünlerini çok 
beğeniyor ve 

kalitesine inanıyor.” 

Afgan heyet OSTİM’li medikal 
üreticilerin ürünlerini inceledi.

Proje bütçesi : 1,690,000.00 dolar
Destek oranı : %75 (faaliyet başına)
Proje süresi : 3 YIL 
Firma sayısı : 30

Afganistan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. 
Enayatullah B. Farahmand, “Tıbbi cihazları Çin’den alıyoruz. 
Türk ürünleri gelse onları tercih ederiz.” dedi.

Türkiye'de uluslararası 
anlamda hem kongre 
hem fuar hem de B2B 
etkinliklerinin bir arada 
gerçekleştirildiği tek 
platform olan EIF – 8. 
Uluslararası Enerji Kongresi 
ve Fuarı, 4-5-6 Kasım 2015 
tarihlerinde Ankara’da 
düzenleniyor. 
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Türkiye’nin, raylı sistemler-
deki gerek yatırım potan-

siyeli gerekse komşu pazarlara 
olan etkisi dünyanın önde gelen 
markaları tarafından dikkatle 
izleniyor. Ülkemiz raylı sistem 
çalışmalarında öncü rol üstle-
nen ARUS da bu potansiyeli 
yerli üreticiler için avantaja 
çevirmek ve işbirliklerini ge-
liştirmek amacıyla temaslarını 

sürdürüyor. 

Birçok ülkede yaptığı projelerle 
tanınan Siemens ve Bombardi-
er, ARUS Yönetimini Alman-
ya’daki tesislerine davet ederek 
üretimlerini tanıttı, yerli katkıy-
la ilgili düşüncelerini paylaştı. 
ARUS Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Sedat 
Çelikdoğan, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve 
ARUS Koordinatörü Dr. İlhami 
Pektaş, 1-3 Eylül 2015 tarihleri 
arasında Siemens’in Dussel-
dorf/Krefeld, Bombardier’in 
Berlin/Hennigsdorf hızlı tren 
üretim tesislerinde incelemeler-
de bulundu.

ARUS heyetine ilk olarak 
Siemens’te hızlı tren üretim ve 
test merkezleri tanıtıldı. Prog-
ram kapsamında, Türkiye için 
üretimi süren 6 adet Velaro hızlı 
trenlerin üretimleri de gösteril-
di. Grup, üretimi tamamlanan 
hızlı trenin 6.082 metre uzun-

luğundaki yol 
testlerine de 
katılarak test 
aşamalarını 
inceledi. 250 
d ö n ü m l ü k 
bir alanda yer 
alan tesislerde, 
2.500 kişilik is-
tihdam sağlanıyor ve 
bunları 600’ü Türklerden olu-
şuyor.

“Türkiye stratejik 
öneme sahip”
Siemens’in Hızlı Tren Asya, 
Doğu Avrupa, Orta Asya ve 
Kuzey Afrika’dan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Tilmann 
Popp Messerschmitt yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin bölge 
pazarları için stratejik öneme 
sahip olduğunu ve Türkiye’de 
en az en az 53 yerli katkı ile 
üretim yapmaya hazır olduk-
larını bildirdi. Alman sanayici 
ARUS’tan üretim yapmak için 

yer ve ortak talebinde bu-
lundu. Messerschmitt 

“Fabrikamızdaki Türk 
çalışanlar da bu ko-
nuda çok istekliler ve 
Türkiye’ye gelmek 
istiyorlar.” dedi. 

2 yılda 8.8 milyar 
dolar yatırım

Almanya programının ikinci 
kısmında Bombardier-Berlin/

Hennigsdorf Hızlı Tren Üretim 
tesislerine geçen heyet, burada 
da üretim aşamaları ve tren test-
lerini yerinde gördü. Bombar-
dier sunumunda, 2013 yılından 
bu yana fi rmanın 8.8 milyar 
dolar yatırım yaptığı ve yapılan 
yatırımların geri dönüşlerinin 
bu yıl itiba- rıyla başladığı 
bildirildi, 
T ü r k i -
y e ’ d e k i 
yat ı r ım-
larda en 
az yüzde 
53 yer-
li katkı 
şartıyla 
yer ala-
bilecek-
l e r i n i 
kaydetti. 

YERLİ ÜRETİM İÇİN YER VE ORTAK ARIYORLAR
Raylı sistem üretiminin önde 
gelen iki firması Siemens 
ve Bombardier, Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) heyetini 
Almanya’daki tesislerinde 
konuk etti. Her iki firmanın 
yöneticileri, Türkiye’nin 
stratejik önemine dikkat 
çekti, Türkiye’de en az yüzde 
53 yerli katkı ile üretim 
yapmaya hazır oldukları 
mesajını verdiler.

Almanların iki devi, ‘en az yüzde 53 yerli’ şartına sıcak baktıklarını bildirdi

Alman sanayiciler, ARUS’un 
temaslarında, Türkiye’deki 
projelerde yerli katkıyla yer almak 
isteğini yineledi.

OSTİM Gazetesi’nin önceki 
sayılarında Alman üreticilerinin 
yerli katkı şartını yerine 
getirmeleri yönündeki istekleri 
geniş şekilde yer almıştı. 

luğundaki yol 

alan tesislerde, 
2.500 kişilik is-
tihdam sağlanıyor ve 

ARUS’tan üretim yapmak için 
yer ve ortak talebinde bu-

lundu. Messerschmitt 
“Fabrikamızdaki Türk 
çalışanlar da bu ko-
nuda çok istekliler ve 

2 yılda 8.8 milyar 
dolar yatırım

Türkiye’de ilk kez Malatya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından kurulan 

trambüs sistemi, toplu taşıma konusunda 
gözleri Malatya’ya çevirdi. 
Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sa-
hipliğindeki ‘Uluslararası Troleybüs Sis-
temleri Çalıştayı’nda, trambüs sisteminin 
çok önemli bir proje olduğunun altı çizi-
lerek, bu projenin artık bir Türkiye proje-
si olduğu dile getirildi.
14 ülkeden 40 dolayında şehir ile 
Türkiye’den 130 dolayında belediye ile 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan ve ARUS 
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş da katıl-
dı. 

“Trambüs için en uygun sistem”
MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat 
Tamgacı, “En uygun alternatif olarak 

troleybüs sisteminin Malatya için uygun 
olduğuna karar verdik ve marka değeri 
olsun diye bunun adına trambüs sistemi 
dedik. Sonuç olarak kentimizin coğrafi k 
konumu ve fi zik yapısı trambüs için en 
uygun sistemdir.” dedi.

“Türkiye’nin projesidir”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın ise yaptığı konuşmada ça-
lıştayın önemine işaret etti. Aydın, “Bu 
proje sadece bir Malatya projesi değil, 
Türkiye’nin projesidir. Türkiye’de ray-
lı sistemler ve toplu taşıma araçlarının 
inanılmaz bir gelişme trendi var. Ve biz 
bunların hepsini yurt dışında sağlamak 
durumundayız. Bunun sonu olmadığını 
ve ülkemizin bunu hak etmediğini dü-
şünüyoruz. Bunun kendi yerli imkanla-
rımızla yapılacağına inanıyoruz. Bunun 
yapılmaması için de hiçbir engel olmadı-
ğını biliyoruz.” diye konuştu.  
Aydın, bunu sadece Malatya’nın ulaşım 
projesi olarak görmediklerini, Türki-
ye’deki tüm yerel yönetimlerin örnek bir 
projesi olarak gördüklerini kaydetti. Or-

han Aydın, “Buraya yüreğini, imzasını 
koyanlara, teknik elemanlara ve Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet 
Çakır’a canı gönülden tüm Türk Sanayi-
cileri adına teşekkür ediyoruz. Kendile-
rine bir çığır açtıklarını söylemek istiyo-
rum.” diye konuştu.

“Yüzde 80’in üstünde memnuniyet”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, Malatya’ya en uygun ve en 
ekonomik ulaşım sisteminin hangisi ol-
duğu noktasında çalışmalar yaptıklarını 
ve ortaya çıkan sistemin troleybüs oldu-
ğunu belirtti. 
Gelinen noktada sistemin, fi zibilite ra-
porlarının çok daha ötesinde verimli 
olduğunun altını çizen Başkan Çakır 
özetle şöyle dedi: “Şu anda araçlarımız 
çalışmaya başladı. Neticede belki hedef-
lemiş olduğumuz yatırımı henüz tamam-
lamadık. Şu anda birinci etapta dahi araç 
eksikliğimiz var. Araç takviyesi yapma-
mız gerekiyor. Tercih son derece yüksek. 
Yaptığımız anketlerde yüzde 80’in üze-
rinde memnuniyetlik var. Elektrikli toplu 

taşıma araçlarının mutlaka teşvik edilme-
si gerkiyor. Biz hiçbir teşvikten yararlan-
madan bu sistemi oluşturduk. Ama geç-
miş aylardaki giderinin tamamını ortaya 
koyduğumuzda gerçekten de kendisini 
amorti edebilecek, işletilebilir bir ulaşım 
sistemi olduğunu gördük.”

Yüzde yüz yerli tasarım araçlardan oluşan
MALATYA’NIN PROJESİ YEREL YÖNETİMLERE ÖRNEK OLDU

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği 
(UITP) tarafından organize edilen 
ve Malatya Büyükşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
‘Uluslararası Troleybüs Sistemleri 
Çalıştayı’ Malatya’da yapıldı. 
Çalıştayda, yüzde yüz yerli tasarım 
araçlardan oluşan Malatya’daki 
trambüs sisteminin, Türkiye’deki tüm 
yerel yönetimlerin örnek bir projesi 
olduğu vurgulandı.

3 OTURUM YAPILDI: 
‘Uluslar arası Troleybüs 
Sistemleri Çalıştayı’nın 
ilk oturumunda ‘Mod 
seçimleri ve çeşitli teknoloji 
çözümlerini karşılaştırma’ 
konusunda yurt içi ve yurt 
dışından gelen katılımcılar 
sunumlarını yaparken, 
diğer oturumlarda ‘Yeni 
bir troleybüs sisteminin 
planlama, tasarım ve inşaatı’ 
ile ‘Türkiye şehirlerinde 
troleybüs çalışmaları’ 
irdelendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin trambüs sistemi 
için ihtiyaç duyulan araçlar, yüzde yüz yerli 
tasarımlarıyla uluslararası başarılara imza atan 
ARUS üyesi Bozankaya A.Ş.’den temin edildi.

“Türk sanayisi zihne sahip”
OSTİM heyeti, Malatya programı 
kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Arif 
Emecen’le bir araya geldi. Ziyarette 
değerlendirmelerde bulunan ARUS 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sedat 
Çelikdoğan, Türk sanayisinin toplu 
taşımacılık noktasında metro, hızlı 
tren, metrobüs, trambüs, tramvayı 
yerli olarak üretecek teknolojiye 
ve zihne sahip olduğunu, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi’nin yerli 
markaya inancının ortaya bu güzel 
çalışmayı çıkardığını söyledi. 
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da, bir sokak herkes birbirinin 
derdini, sıkıntısını bilirdi. Her-
kes kardeş gibiydi. Her sabah 
selamlaşır, ihtiyacı olduğu za-
man gider komşudan ihtiyacını 
görür, ihtiyacını halleder sonra 
ona öderdi. 1985’te OSTİM’e 
geldim, bizim sokakta kimse 
yoktu. Uzaktan insanlar bakı-
yormuş bana mesela; 44. so-
kaktan, 43. Sokaktan. Şimdi 
anlatıyorlar, “Bu arkadaş bu-
raya geldi, çamurun içinde ne 
yapacak, ne edecek?” diye… 
Yardımcı olmak için arkadaşlar 
geldi özellikle. 

OSTİM’den yer nedeniyle 
ayrılanlar burayla bağlarını 
koparmamışlar…

Biz de koparmadık, şube bı-
raktık. OSTİM, hep tanıdık-
larımız… Bütün işlerimizi 
OSTİM’den görüyoruz. Mal-
zemeciler, çelikçiler, döküm-
cüler, bankalarımız, hırdavat-
çılarımız; hepsi orada. Şirket 
aracımız her gün bir veya iki 
sefer OSTİM’e gider. Bir cıva-
ta için gittiğimiz bile olur.  

Sizi tanıyabilir miyiz? 
İş hayatınız nasıl başladı?

1960’da çırak olarak işe gir-
dim. Ata Sanayi’deki atölyede 
1969’a kadar çalıştım. Sonra 
askere gittim. 1971’de geldim. 
3 sene daha aynı yerde çalıştım. 
Ustam bana “Seni ortak edece-
ğim.” dedi. Üç sene dolunca, 
bu durumu kendisine hatırlat-
tım. O da, kâr ortağı yapacağını 
söyledi. Ben de “Usta, kâr or-
tağı istemiyorum, ben atölye, 
iş yeri açacağım.” karşılığını 
verdim, kabul etti. 1974’te Ata 
Sanayi’de yedek parça üretimi 
yapan iş yerimi açtım. 30 met-
relik küçük bir atölyede torna 
aldım, işe başladım.

Askere gitmeden önce OSTİM 
Kooperatifi  kuruldu. Rahmetli 
Cevat Dündar, bizim orada, ya-
kınımızdaydı. Ustam iki hisse 
girdi, bana da bir hisse girmemi 
tavsiye etti. “Usta gireyim ama 
nasıl ödeyeceğim?” diye sorun-
ca, “Önemli değil, sıkıştığın 
zaman ben öderim.” şeklinde 
destek verdi. Merhum Cevat 
Dündar da ustama, “Oğlum bu 
nasıl ödeyecek?” şeklinde so-
rardı. Kendisi bana söylediğini 
yinelerdi: “Ben öderim.”

O zaman OSTİM’in parasını 
ödüyorum, atölye açıncaya ka-
dar yine ödedim. Ustabaşıydım, 
iyi maaşım vardı; bir sıkıntı ol-
madı. Tahmin ediyorum askere 
gidince durdurdular, askerden 
gelince yeniden başladım. O 
vaziyette şimdi OSTİM’deki 
hisseyi almış oldum. 

Aradan zaman geçti, erken öde-
me uygulaması başladı. Üçün-
cü ve dördüncüde girdim. Alın-
teri Bulvarı’nda bir yer çıktı. 
Aradan zaman geçti, orası bitti. 
Baktım, iş makinecilere bir yer 
ayırdılar. O yer uzak geldi. İm-
kanlarımız da vardı, bir hisse 
daha aldık, 45. Sokak’ta bir yer 
çıktı. Böylece OSTİM’e adımı-
mızı attık. 

“TAYLAND’A JANT 
GÖNDERİYORUZ”

İki atölyeniz mi oldu?

İki atölye olmuş oldu, hisse 
alınca iki iş yerimiz oldu. İkisi 
ayrı ayrı olunca ikinci aldığım 

yerin yanında kiralık tuttum. 
Üç tane atölye de yetmedi… 
Ustam beni iyi yetiştirdi, işi 
sağlam ve garanti yaptım… 
1995’te mekan dar gelince yer 
aradık. Kuruçayırlar Sitesi’nin 
bölgesinde bir arsa bulduk, 
1997’de 3 bin 200 metrekare 
yer yaptık. 

Halen yedek parça üzerine mi 
çalışıyordunuz?

Yedek parça devam ediyoruz 
ama 2011’de tekrar işi büyüt-
mek istedik. Jant imalatımız 
vardı. Jant imalatı büyük hava 
ile olduğu için mevcut alan 
yetmedi. Tekrar arayışa girdik. 
2011’de ASO 1. OSB’den yer 
aldık. 2012’de inşaatına başla-
dık, 2013’te de taşındık.

İhracatınız var mı?

1987’den beri ihracatımız 
var. 22 ülkeye ihracat yapı-
yoruz. Uzakdoğu da dahil… 
Çin’in bitişiğinde Tayland var. 
Tayland’a jant gönderiyoruz. 
Halbuki Çin’de daha ucuz.

Niye tercih etmiyorlar Çin’i?

Onlar, fabrikasyon yapıyor. Biz 
yerine göre 10 tane de, bir tane 
de olsa yapıyoruz. Bunun için 
bizden alıyorlar. Liste gönderi-
yorlar, “Şunları, şunları istiyo-
rum.”  diyorlar. Bir ay içinde 
teslim ediyoruz.

1960’lı yıllardan baktığınızda 
kendinizi bu şekilde hayal 
ediyor muydunuz böyle?

Hiç hayal etmiyordum. Ama 
çok azimliydim. Askerde kul-
landığımız bir jipi kendimiz ta-
mir etmiştik. O zaman arkada-
şıma söylemiştim: “Askerliğim 
bir bitsin, ilk sene değil ama 
sonraki sene mutlaka kendi ara-
bamı alacağım.” Öyle de oldu. 
Hep azimli, istekli oldum.

“OSTİM’DEN KOPMADIK”
İlk geldiğiniz dönemdeki 
OSTİM’i anlatabilir misiniz? 

1982’de ikinci hisseyi aldım. 
Çünkü birinci hisse daha önce 
çıktı, uzak olduğu için taşıma-
dım ben onu. 1985’e kadar ora-
sı yapıldı ama yoldan koopera-
tifi n karşısındaki sokak bizim 
sokak çamur. Arabayı oraya 
park ediyoruz, içeriye girmek 
mümkün değil kışın. 

OSTİM’de Ahilik geleneği 
olduğundan söz edilir. Bu 
gelenekte esnaf birbirinin 
rakibi değil komşusuydu her 
şeyden önce. Siz böyle bir 
ilişki yaşadınız mı OSTİM’de 
bulunduğunuz süre içerisinde?

Ata Sanayi’nde olduğum yıllar-

OSTİM’li sanayicilerin yaşam 
öykülerini dinlediğimizde, 
daha önce de vurguladığımız 
gibi muhakkak ‘çıraklık’ 
kavramı ile karşılaşıyoruz. 
Halil İbrahim Elmadağlı 
da zirveye giden yola çırak 
olarak çıkmış… Türkiye’nin 
tarihi dönemeçlerine tanıklık 
eden 1960’da çalışma 
hayatına atılan Elmadağlı, 
kendi işyerini açma hayalini 
gerçeğe dönüştüren, üretimin 
geleceğine inananlardan…

O, 1974’te Ata Sanayi’de 
bu hedefine ulaştı. 30 
metrekarelik atölyede bir 
torna makinesi ile işe koyuldu. 
Bu arada OSTİM’in kurucu 
kooperatifine de aidat ödedi. 
1985’te OSTİM’e geldi. 2013’te 
mekan darlığı sebebiyle ASO 1. 
OSB’de işlerini sürdürme kararı 
aldı. Ancak OSTİM’le irtibatını 
hiç koparmadı…

Elmadağlı’nın yarım asra 
yaklaşan firması, yedek parça 
ve jant üretimini başarıyla 
gerçekleştirdi. Dahası, 
1987’den bu yana ihracatını 22 
ülkeye ulaştırdı. “Uzakdoğu’ya 
da ihracatımız var şimdi Çin’in 
bitişiğinde Tayland var.” diyen 
duayen sanayici, şu ifadelerin 
altını kalın çizgilerle çiziyor: 
“OSTİM benim için bir temel. 
Hem okul,  hem imalatın hem 
de ihracatın temeli.”

“İMALAT VE İHRACATIN TEMELİNİ
  OSTİM’DE ATTIK”

8  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ|

“İMALAT VE İHRACATIN TEMELİNİ
  OSTİM’DE ATTIK”

koparmamışlar…

“İHRACAT OLMASAYDI 
BU İŞLERİ YAPAMAZDIK”

OSTİM benim için bir temel. 
Hem okul hem imalatın hem 
de ihracatın temeli. İhracat 
olmasaydı biz bu işleri 
yapamazdık. 200 metrekare yer 
bize büyük gelirdi. 

Sanayi hedeflerini Allah razı 
olsun; rahmetli Cevat Dündar, 
ihracatı da rahmetli Turgut Özal 
koydu önümüze. Özal’dan önce 
100 dolar taşımak yasaktı, 
suçtu, hapse atılıyordun. 
Yanında taşıdığın zaman 
kaçakçı oluyordun. 

İlk atölyeyi açtığım zaman 
telefona yazıldım. 4-5 sene 
geçti. Direkt arama yok, 
yurt dışıyla, şehir dışıyla 
görüşemiyorsun. Malzeme veya 
bir takım gelecek, yazdırıyorsun 
çıkmıyor üç saat. Aceleye 
çevir diyorsun yine çıkmıyor. 
Yıldırıma çevir diyorsun aradan 
2 saat geçiyor, 3 saat geçiyor. 

Rahmetli Turgut Özal geldi; 
2-3 sene içinde otomatik 
santraller, hep telefonlar… Yani 
şimdi bu hükümetin gelip de 
yollar açtığını, şurayı açtığını, 
buyarı açtığını, ihracatı açtığını, 
destekler verdiğini de ne bileyim 
bir sürü kolaylığı da bunların 
zamanında gördük. 

Ata Sanayi çıraklık dönemi, 
OSTİM ihracat ve imalat 
yapmanın okulu. Sincan da 
ustalık dönemimiz. 

Halil İbrahim Elmadağlı

“Sanayi hedeflerini Allah razı 
olsun; rahmetli Cevat Dündar, 
ihracatı da rahmetli Turgut Özal 
koydu önümüze. Özal’dan önce 
100 dolar taşımak yasaktı, 
suçtu, hapse atılıyordun. 
Yanında taşıdığın zaman kaçakçı 
oluyordun.” 
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Ankara Sıhhiye Meydanı’nda 
başlayan “Teröre Hayır, 

Kardeşliğe Evet” yürüyüşü 
Ulus’taki Birinci Meclis’in 
önünde sona erdi. Buluşmada-
ki tek ortak payda Türk bayrağı 
oldu. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu yürüyüşün so-
nunda seslendirdiği ortak açık-
lamada, teröre karşı birlik ve 

beraberlik mesajı verirken, “Bu 
vatan, bu ülke, bu bayrak hepi-
mizin. Hep birlikte Türkiye’yiz” 
diye konuştu.

“Hepimiz bu memleketin 
evladıyız”
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: 
“Öncelikle bugün bu anlam-
lı organizasyonu gerçekleşti-
ren meslek kuruluşlarımıza, 
sendikalarımıza, sivil toplum 
örgütlerimize ve bizi yalnız 
bırakmayan Türkiye’nin dört 
bir tarafından Ankara’ya gelen 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür 

ediyoruz. Bugün buraya gelen 
insanlar ülkemizin, milletimi-
zin, devletimizin birliğine ve 
bütünlüğüne sahip çıktılar. Hep 
birlikte teröre karşı milli bir 
duruş sergilediler, milletimizin 
kardeşliğini gösterdiler. Bugün 
burada olan bizler, farklı dünya 
görüşlerine, farklı düşüncelere 
sahibiz. 

Ama ortak noktalarımız var. 
Hepimiz bu memleketin evlat-
larıyız, hepimiz bu ülkenin sev-
dalısıyız. Vatanımız, birliğimiz, 
dirliğimiz, huzurumuz, bugü-
nümüz, yarınımız hedefteyken 
sessiz kalamayız. Bizi bize, 
komşuyu komşuya, kardeşi kar-
deşe düşman etmeye çalışanlara 
karşı sessiz kalamayız. Bir ta-
rafta terör belasını hep birlikte 
yaşarken, toplumda her geçen 
gün kutuplaşma artarken, akıl 
ve vicdan tutulması karşısında 
sessiz kalamayız.

“Umut dolu geleceğimize 
odaklandık”
İşte bu yüzden her görüş ve dü-
şünceden, toplumun tüm kesim-
lerinden mahşeri bir kalabalık 
bugün burada. Birliğimizin ve 
bağımsızlığımızın simgesi olan 
ay yıldızlı bayrağımızı alıp bu-
raya geldik. Milletimizin kar-
deşliğini korumak için buraya 
geldik. Ülkemiz üzerinde oyna-

nan kirli oyunu boşa çıkarmak 
için buraya geldik. Bizi ayırma-
ya çalışan fi tne ateşini söndür-
mek için buraya geldik. Huzu-
ra kastedenlere karşı tek yürek 
olduğumuzu göstermek için 
buraya geldik. Toplumsal barışa 
güç vermek ve kırılan umutları 
yeniden yeşertmek için buraya 
geldik. Farklılıklarımıza değil, 
ortaklıklarımıza, umut dolu ge-
leceğimize odaklandık. 

Terörü lanetledik, kardeşliği-
mize sahip çıktık. TERÖRE 
HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET 
dedik. Ve şimdi Türkiye Cum-
huriyeti devletinin temellerinin 
atıldığı Meclis’teyiz. Yürüyü-
şümüzün burada sonuçlanması 
son derece önemli bir mesajı 
içermektedir. Bu milletin birlik-
te yaşama iradesinin ilk timsali 
olan kurucu Meclis’teyiz. 

Gün, demokrasimize, birliğimi-
ze ve birbirimize sahip çıkma 
günüdür. Hep birlikte bugün 

sağduyumuzu ortaya koyduk. 
Hep birlikte bugün vicdanımı-
zın sesine kulak verdik. Bu ül-
kenin vatandaşı olmanın bilin-
ciyle bir araya geldik. Bundan 
sonra da bu kararlı birlikteliği-
mizi sürdüreceğiz. Kalbini öf-
keyle dolduranların değil, yü-
reği kardeşlik ve barışla çarpan 
insanların sesi olacağız. Teröre 
tepki göstermek adına vatan-
daşlarımızı rencide edecek, 
kardeşliğimize zarar verecek 
her tür eylem ve söylemlerden 
kaçınmalıyız. Bu millet terörün 
karşısında.

Bu millet kardeşliğine sahip çı-
kıyor. Birlik, beraberlik içinde 
geleceğe kararlılıkla yürümek 
istiyor. Hepimiz bu memleketin 
evlatlarıyız, birbirimizin kar-
deşiyiz. Bu vatan, bu ülke, bu 
bayrak hepimizin. Hep birlikte 
Türkiye’yiz. Ve bir kere daha 
diyoruz ki Teröre Hayır Kar-
deşliğe Evet.”

Türkiye teröre karşı tek ses 
oldu. Son aylarda ocaklara 
ateş düşüren terör olayları, 
Başkentte onbinlerin 
katıldığı yürüyüşle protesto 
edildi. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
öncülüğünde 250 sivil toplum 
kuruluşunun destek verdiği 
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet 
Buluşması” geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. 

İŞÇİ, İŞVEREN, EĞİTİMCİ, DOKTOR, HUKUKÇU,
SENDİKALAR, SPOR KULÜPLERİ, STK’LAR
EL ELE;“TERÖRE HAYIR” DEDİ

ORTAK NOKTA ORTAK NOKTA ORTAK NOKTA 

Programlarının ilk bölümünde 
bölgenin faaliyetleri hak-

kında bilgiler verilen 16 kişilik 
basın grubu Medikal Sanayi 
Kümelenmesi Showroom’unda 
ürünleri inceleme fırsatı buldu. 
Konuk gazeteciler, OSTİM fi r-
malarına bölge tarafından sağla-
nan imkanlar, devlet destekleri, 
teşvikler ile üretim, ihracat ve 
istihdam olanakları üzerine so-
rular yönelttiler.

“Kalkınmanın anlamını 
burada görüyorum”
TİKA Balkanlar ve Doğu Avru-
pa Daire Başkanı Dr. Mahmut 
Çevik, yaklaşık 3 kıtada 50 ofi s-
le dünyaya kalkınma yardımı 
yaptıklarını hatırlattı. Balkanlar 
ve Doğu Avrupa’da da 11 ofi s-
le hizmet verdiklerini kaydeden 
Çevik, “Moldova’da da yaklaşık 
10 yıldır faaliyette bulunuyoruz. 
Ofi simizin kurulmasıyla bera-

ber Kişinev Program Ofi si’yle 
Moldova’nın gelişmesine katkı 
sağlıyoruz.” dedi.
OSTİM’in Ankara’nın ve ülke-
mizin de göz bebeği olduğu gö-
rüşünü paylaşan Mahmut Çevik, 
“1967 yılından itibaren bölgede 
bu çalışmalar yürütülüyor. Fa-
aliyetleri izlerken kalkınmanın 
da anlamını ve tanımını burada 
görüyorum. Kalkınma sade-
ce fi nans kuruluşlarından, dış 
kaynaklardan, yabancı yardım 
kuruluşlarından elde edilen kre-
dilerle iş kurmak müesseseleri 
işletmek, ekonomiye katkı sağ-
lamak anlamında değerlendiril-
memeli. Kalkınma, 3 boyutlu 
olarak; toplumsal, kültürel ve 
ekonomik anlamda değerlendi-
rilmeli. Böyle bir merkezin böy-
le bir kalkınma örneğinin Mol-
dova’daki kardeşlerimizin de 
yakinen tanıması içinde böyle 
bir çalışma içerisine girdik. Hiz-
metlerin artarak devam etmesini 
diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

“Paylaşmaktan 
memnun oluruz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, OSTİM’e özel 

sektörün bir bölgesel kalkınma 
öyküsü olarak buraya bakılması 
gerektiğini belirtti. OSTİM’de 
küçük işletmelerin hem hizmet-
lerini gördüklerini hem de onla-
rın rekabetçi yapıya kavuşmala-
rı için ara yüzler geliştirdiklerini 
kaydeden Aydın, “Burada yapı-
lanlar eğer başka bölgelerin, şe-
hirlerin, ülkelerin işine yararsa, 
onlarla da bunu paylaşmaktan 
memnuniyetimizi belirtmek is-
terim.” dedi. 

OSTİM, Moldova basınının merceğinde

TİKA 1994’TEN 
BU YANA ORADA
2015 yılının ilk 6 ayında 
ihracatımız 100 milyon Dolar, 
ithalatımız 162 milyon Dolar 
olarak gerçekleşti. Moldova’da 
faaliyet gösteren 460 Türk 
firmasının bu ülkedeki toplam 
yatırım tutarı 250 milyon 
Dolar. Ülkede faaliyet gösteren 
müteahhitlik şirketlerimizce 
bugüne kadar üstlenilen 16 
projenin toplam tutarı 130 
milyon Dolar. 
TİKA, 1994 yılından bu yana 
öncelikle su temini ve hijyeni 
olmak üzere sağlık, eğitim, 

idari ve sivil altyapıların 
geliştirilmesi ve tarımsal 
alanlarda 350’den fazla proje ve 
faaliyet gerçekleştirdi. Benzer 
alanlardaki işbirliği proje ve 
faaliyetleri halihazırda da devam 
ediyor. 
Türkiye tarafından Moldova’ya 
2004 yılından bu yana yapılan 
resmi kalkınma yardımlarının 
toplamı yaklaşık 58 milyon 
Dolar. Sadece TİKA tarafından 
Moldova’ya yönelik olarak 
gerçekleştirilen teknik ve 
kalkınma yardımlarının toplamı 
ise yaklaşık 26 milyon Dolar 
mertebelerinde.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) 
davetlisi olarak ülkemize gelen 
Moldovalı basın mensupları 
OSTİM’de temaslarda bulundu. 

Son on sene içerisinde, 
Türkiye’nin ekonomisi en dina-
mik gelişen ekonomiler arasın-
da görülmektedir. Bunun neden 
böyle olduğu, Türkiye’de en 
büyük sanayi bölgelerinden 
birisi olan Ankara’daki OSTİM 
ziyareti esnasında daha iyi 
anlaşıldı. Moldova muhabirleri 
olarak “şehir içinde şehir” kav-
ramını çok ilginç bulduk. 
OSTİM, sadece 5 milyon m2 
arsa üzerinde beş binden fazla 
küçük ve orta ölçekli işletme 
ile 50 binden fazla çalışandan 
oluşmamaktadır, aynı zamanda 
burada hem şirketlerin ihtiyaç 
duyduğu hizmetlerin sağlanma-
sı hem de işletmelerde çalışan-
ların yaşam alanları için gerekli 
tüm koşullar mevcuttur: 
Moldova'da kurulmuş olan 
yaklaşık on sanayi bölgesinden 
hiçbiri ne üretim açısından, 
ne de yönetim düzeyi ve 
kavramsal yaklaşım açısından 
OSTİM'deki seviyeyi 
yakalayamadı. Biz, Moldovalı 
muhabirler olarak bu sanayi 
bölgesinin işleyiş tecrübesinin 
Moldova iş dünyası temsilcileri 
ile resmi makamların ilgisini 
çekeceğini ümit ediyoruz. 
Bu şekilde, zamanla, bizim 
de ekonomimiz Türkiye 
ekonomisi gibi hızlı ve 
istikrarlı bir şekilde büyüyecek.

Dmitri Calac
Logos-Press Gazetesi 
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Kasım ayında Antalya’da 
düzenlenecek G20 Zir-
vesi için geri sayım sü-

rerken, platformun iş dünyasını 
nabzını tutan B20’nin Türkiye 
buluşmasında 19 maddelik ta-
lep sıralandı. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

ev sahipliğinde, 3-5 Eylül 2015 
tarihleri arasında Ankara’da 
gerçekleşen konferansa küresel 
ekonominin önde gelen aktör-
leri de katıldı. 
KOBİ’lere yönelik değerlendir-
melerin iz bıraktığı konferan-
sın açılış oturumunda konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, bu yıl G20 sürecini çok 
önemsediklerinin altını çizdi. 
Hisarcıklıoğlu, "G20, 8 ülke 
dünyayı yönetmeye yetmeyin-
ce ortaya çıkan bir mekaniz-
madır. Ben G20'yi, oluşmakta 
olan yeni dünyaya uyum sağ-
lama çabası olarak görüyorum. 
Bu doğru adımı destekliyoruz." 
dedi.

“Korumacı politikalar 
körükleniyor”
Son 6 yıldır küresel büyümede 
istikrarın bir türlü yakalanama-
dığını, ABD ve Avrupa başta ol-
mak üzere, merkez ülkelerde so-
runlar olduğunu anlatan TOBB 
Başkanı, "Onlar toparlanmaya 
başladı. Ama, bugün de geliş-
mekte olan ülkeler sıkıntı ya-
şıyor. Geçmiş yıllarda, ticaret 

küresel büyümenin motoruydu. 
Şimdi ise ticaret istediğimiz gibi 
artmıyor. Bir başka deyişle, pas-
ta istediğimiz hızda büyümüyor. 
Bu da bütün dünyada korumacı 
politikaları körüklüyor." diye 
konuştu. 
Başkan Hisarcıklıoğlu, B20'yi, 
hükümetin de destekleriyle 
ve sahiplenmesiyle KOBİ'lere 
de açtıklarının vurgulayarak, 
hem G20'de hem de B20'de, 
"KOBİ'ler nasıl büyür", "Büyük 
şirketlerle nasıl ortaklılar kurar" 
meselesini, gündemin ana mad-
desi haline getirdiklerini kay-
detti. 

KOBİ'lere yakın takip 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, G20’nin özellikle tüm 
dünyayı etkileyen küresel mali 
krizin atlatılmasında önemli rol 
oynadığını söyledi. Erdoğan, 
G20'yi etkin kılan en önemli 
sebeplerden birinin, katılımcı 
ülke ve kuruluşların liderleriyle 
birlikte iş dünyası başta olmak 
üzere ekonomik ve sosyal tüm 
tarafl arı bir araya getirmesi ol-
duğunu dile getirerek, "Bu sü-
reçte yaptığım en önemli tespit, 
sadece tek tek ülkelerin çıkarla-
rının değil küresel ihtiyaçların 
da göz önünde bulundurularak 
alınan kararların çok daha et-
kili, çok daha çözüme dönük 
olduğudur. Küresel sorunlara, 
küresel çözümler bulunması 
gerekiyor. G20 platformunda, 
bu çerçevede her geçen yıl daha 
da güçlenen bir anlayış birliği-
nin oluştuğunu memnuniyetle 
görüyorum." değerlendirmesini 
yaptı.

G20'nin en önemli hedefi nin 
güçlü, dengeli ve sürdürülebilir 
bir küresel büyümenin sağlan-
ması olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, platfor-
mun en kapsayıcı açılım grubu 
olan B20'nin, bu yıl hem faali-
yet alanını genişleterek hem de 
üye sayısını artırarak başarılı bir 
performans ortaya koyduğuna 
dikkati çekti. 

Erdoğan, Dünya KOBİ Forumu, 
bölgesel istişare toplantıları, zir-
veler ve diğer pek çok etkinlikle 
güçlendirilen B20 Türkiye’nin, 
artık küresel iş dünyasının en 
önemli platformlarından biri 
haline geldiğini söyledi. Zor 
bir dönemden geçen küresel 
ekonominin yeni ve tüm dünya 
için umut vadeden bir gelişme 
düzeyine bir an önce ulaşması-
nı samimiyetle arzu ettiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, ilk kez bu yıl gündeme 
getirilen KOBİ'lerle ilgili geliş-
meleri çok yakından takip ede-
ceklerine de vurgu yaptı.

B20 ‘KOBİ’ dedi 
 ‘yakın takip’ ve destek mesajı aldı 

Türkiye’nin dönem başkanlığını 
yürüttüğü G-20'nin iş dünyası 
ayağı B-20’nin Türkiye 
Konferansı’nda, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a 19 
maddelik talep listesi sunuldu. 
Zor bir dönemden geçen küresel 
ekonominin yeni ve tüm dünya 
için umut vadeden bir gelişme 
düzeyine ulaşmasını arzu 
ettiklerini dile getiren Erdoğan, 
KOBİ'lerle ilgili gelişmeleri 
yakından takip edeceklerini 
belirtti. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu da, “Gelişmekte 
olan ülkelerde KOBİ'lere destek 
vermek gerekir ki ekonomi 
çeşitlendirilebilsin.” dedi.

“YATIRIM OLMADAN 
BÜYÜME SAĞLANAMAZ”

B20 Türkiye Konferansı’nın 
ikinci gününde ‘Küresel 
Görünüm ve Türkiye’nin 
G20 Dönem Başkanlığı’ 
temalı oturumda konuşan 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
büyümenin sağlanabilmesi 
için yatırıma olan ihtiyaca 
işaret etti. Davutoğlu, global 
küresel ekonomi için 5 büyük 
zorluk bulunduğunu belirterek, 
global finansal pazarlardaki 
oynaklığın, iş dünyasının ve 
dünya liderlerinin önündeki 
en büyük sorunlardan biri 
olduğunu, dalgalanmanın kısa 
dönemli planlar yapmayı bile 
mümkün kılmadığını söyledi. 
Kalkınmakta olan ekonomilerin, 
geçmişteki dinamizmi artık 
gösterememesinin bir 
diğer sorun olduğunu dile 
getiren Davutoğlu, "Gelişmiş 
ekonomiler toparlanıyor. Bu da 
oldukça güzel bir gösterge ama 
gelişmekte olan ekonomilerin 
dinamizmi olmazsa o zaman 
büyümeyi artırmanın da imkanı 
yok." diye konuştu.

“KOBİ’lere destek
vermek gerek”

Başbakan Davutoğlu, büyümeyi 
sağlayabilmek için belli hedefleri 
ortaya koymak gerektiğine 
dikkati çekerek, yatırım olmadan 
büyümenin sağlanamayacağını 
vurguladı. Küresel ticaretin 
de beklenmedik şekilde 
yavaşladığına değinen 
Davutoğlu, ticaretin ekonomik 
gelişmelerin en önemli itici gücü 
olduğuna işaret etti. 

Türkiye'nin dönem 
başkanlığında KOBİ'lerin ve iş 
gücünün gelirden aldığı payın 
ana gündem maddelerinden 
biri olmaya devam edeceğini 
belirten Davutoğlu, "Küresel 
anlamda büyük şirketler 
olmadığı için gelişmekte olan 
ülkelerde KOBİ'lere destek 
vermek gerekir ki ekonomi 
çeşitlendirilebilsin, işsizlikle 
mücadele edilebilsin, istihdam 
yaratılabilsin, rekabet gücü ve 
büyüme artsın ve inovasyon 
kapasitesi güçlendirilebilsin." 
dedi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ilk kez bu yıl gündeme 

getirilen KOBİ'lerle ilgili 
gelişmeleri çok yakından takip 

edeceklerini belirtti. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu istihdam, 
rekabet ve büyüme için KOBİ’lere 
destek verilmesi gerektiğinin altını 

çizdi. 

1. DTÖ Ticareti Kolaylaştırma 
Anlaşmasının onaylanması ve 
yürürlüğe koyulması

2. Küresel finansal reform 
gündeminin nihai hale 
getirilmesi ve onaylanması

3. Kanunlar arasındaki bütünlüğün 
sağlanmasının vurgulanması ve 
finansal reform gündemindeki 
danışma sürecinin iyileştirilmesi

4. G20’nin Şirketlerde 
Hak Sahipliği Şeffaflığı 
Prensipleri’nin uygulanması

5. Ortak bir uluslararası yatırım 
prensipleri setinin oluşturulması 
ve yabancı doğrudan yatırımın 
vergilendirilmesine ilişkin 
daha fazla şeffaflık ve uyumun 
gözetilmesi

6. G20 büyüme hedefleriyle 
bağlantılı olarak ülkelere özel 

altyapı yatırımı stratejilerinin 
geliştirilmesi

7. Altyapının menkul değer 
olarak geliştirilebilmesini 
kolaylaştırmak amacıyla 
altyapı yatırım ekosisteminin 
iyileştirilmesi

8. Özellikle teknik, yönetsel ve 
girişimcilik becerilerini dikkate 
alacak biçimde, beceri açıklarını 
gidermeye yönelik programların 
geliştirilmesi ve finanse 
edilmesi

9. İstihdam olanaklarını arttırmak 
için işgücü piyasalarını daha 
dinamik ve kapsayıcı yapacak 
kapsamlı yapısal reformların 
uygulanması

10. Genç istihdamının ve kadınların 
istihdama katılım oranlarının 
arttırılması

11. KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili 
verilerin daha şeffaf ve kolay 
erişilebilir yapılarak KOBİ’lere 
kredi sağlama konusundaki 

riskleri azaltacak bir takım 
finansal araçların daha etkin 
kullanılabilmesinin sağlanması

12. Politika, düzenleme ve 
standartların desteklenerek 
ve uyumlaştırılarak KOBİ’lerin 
alternatif finansmana 
erişiminin genişletilmesi ve 
derinleştirilmesi

13. KOBİ’lerin uluslararası 
standartlara uyum sağlaması 
için destek verilmesi ve 
KOBİ’lerin uluslararası pazarlara 
erişimlerinin kapasite geliştirme 
ve teknik yardım programlarıyla 
iyileştirilmesi

14. 5 yıllık küresel geniş bant 
bağlantısı hedefinin G20 üyesi 
ülkelerin büyüme stratejilerine 
entegre edilmesi ve KOBİ’lerin 
dijital ekonomiye ve inovasyon 
ekosistemlerine erişiminin 
paydaş işbirliği aracılığıyla 
iyileştirilmesi

15. Gelişen dijital ekonomi için 

küresel ticaret sisteminin 
iyileştirilmesi

16. G20 ülkeleri için bir girişimcilik 
vizesi programı başlatılması

17. Korumacılığın askıya 
konusundaki taahhütlerin 
yeniden vurgulanması,  özellikle 
yerelleştirme önlemlerini 
de içeren ticarete tarife dışı 
engelleri barındıran mevcut 
korumacı önlemlerin geriye 
çekilmesi

18. Beş yıl içerisinde kamu-özel 
işbirliği aracılığıyla tüm G20 
ülkelerinde gümrük prosedürleri 
ve sınırlar arası geçiş sistemleri 
için kapsamlı bir dijital ortamın 
geliştirilmesi ve adapte edilmesi

19. Kamu alımları dijitalleştirilmesi, 
High Level Reporting 
Mechanisms (iş 
omdusmanlarının) geliştirilmesi 
ve kamu alımları prosedürleri 
için iş uyumluluk programlarının 
teşvik edilmesi

    TALEPTE
NELER YAZIYOR?
19
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İMALAT SANAYİ KOBİ'LERİNE
ÖNCELİKLİ DESTEK

İSTİHDAMDA VE KATMA 
DEĞERDE ÖNCÜLER

250 kişiden az yıllık çalışan 
istihdam eden ve yıllık net 
satış hasılatı veya mali 
bilançosundan herhangi biri 40 
milyon Türk Lirası’nı aşmayan 
ve mikro işletme, küçük işletme 
ve orta büyüklükteki işletme 
olarak sınıflandırılan ekonomik 
birimler veya girişimler “KOBİ” 
olarak tanımlanıyor. 105 
sayfalık Eylem Planı’nda AB 
ve ülkemiz KOBİ’lerine ilişkin 
istatistiklere de yer veriliyor. 
Veriler, KOBİ’lerin, her iki 
tarafta da ekonomin belkemiği 
olduğunu ortaya koyuyor.

BİZDE 
• Türkiye’de toplam 

işletmelerin %99’unu 
KOBİ’ler oluşturuyor.

• KOBİ’lerin cirodaki payı 
%63,3.

• Ana sektör gruplarına 
göre, KOBİ’lerin %12,5’i 
“Sanayi”, %35,2’si 
“Ticaret” sektöründe faaliyet 
gösteriyor. 

• Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2012 Yıllık Sanayi 
ve Hizmet İstatistikleri’ne 
göre KOBİ’lerin; toplam 
mal ve hizmet satın alışları 
içerisindeki payı %65,5, 
üretim değerindeki payı 
%56,2, çalışanlar sayısı 
içerisindeki payı %75,8.

• İhracatın %59,8’i, ithalatın 
%39,9’unu KOBİ’ler 
gerçekleştirdi.

• KOBİ’lerin Ar-Ge 
harcamalarındaki payı 
%16,9.

AB’DE
• 2013 yılında AB28’de 

21,5 milyon KOBİ faaliyet 
gösterdi.

• 88,8 milyon çalışan 
istihdam eden AB KOBİ’leri, 
yaklaşık 3,7 trilyon Avro 
katma değer oluşturdu.

• Bir başka deyişle, 2013 
yılında her 100 işletmeden 
99’unu oluşturan Avrupalı 
KOBİ’ler, her 3 çalışandan 
2’sini istihdam etti ve katma 
değerin %58’ini üretti.

• Bu büyüklük AB28 gayrisafi 
yurtiçi hasılasının %28’ine 
denk geliyor.

• AB’de faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin 2013 yılı itibarıyla 
sektörel dağılımları dikkate 
alındığında; “Sanayi” 
sektörü KOBİ’lerinin (NACE 
Rev. 2 B-E) tüm KOBİ’ler 
içindeki payı %10,4 iken, 
“Ticaret” sektöründeki 
KOBİ’lerinin (NACE Rev. 2 
G) payı ise %28,5.

2013 yılında 426.781 imalat sektörü 
işletmesinden 2.771’i (%6,5) ileri teknolojili 
olarak sınıflandırılan sektörlerde faaliyet gösterdi. 

Bu işletmelerin %98,4’ü ise KOBİ. Ölçek içi yüzdeler 
açısından ise orta ölçekli imalat sektörü KOBİ’lerinin 
%1,5’inin ileri teknoloji olarak sınıflandırılan sektörlerde 
faaliyet gösterdiği söylenebilir. 

2013 yılında AB’de imalat sektörü KOBİ’lerinin 
%2’si ileri teknoloji olarak sınıflandırılan 
sektörlerde faaliyet gösterdi. Aynı oran büyük 
işletmeler için %7. Yüksek teknolojili KOBİ’ler 

imalat sektörü katma değerinin %6’sını üretirken, 
istihdamdaki payları da %4 civarında. Yüksek teknolojili 
büyük işletmelerin imalat sektörü katma değerindeki payı 
ise %13.  

İlki 2003 yılında onaylanan 
ve ilerleyen yıllarda çe-
şitli revizyonlardan geçen 

KSEP’in 3 yıllık süreyi kapsa-
yan güncellenmiş hali, Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) tarafın-
dan kabul edildi.

Uygulama ve koordinasyon 
görevi Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı’nda 
(KOSGEB) olan planın genel 
amacı, "Küçük işletme ihti-
yaçlarına duyarlı iş ortamında, 
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin 
uluslararası düzeyde artırılması 
ve Türkiye’nin ekonomik büyü-
mesinde KOBİ’lerin katkısının 
yükseltilmesi." şeklinde belir-
lendi. 

10. Kalkınma Planı’nın ta-
mamlanacağı tarihe denk gelen 
2018’e kadar yürürlükte kalacak 
KSEP, 5 stratejik alandaki 15 
hedef ve bu hedefl er çerçeve-
sinde ilgili kurum ve kuruluşlar 
tarafından KOBİ’lere yönelik 
yürütülecek eylem ve projeleri 
kapsıyor. Stratejik alanlar; sana-
yi, hizmet ve ticaret sektörlerin-
deki KOBİ’leri içine alıyor. 

TEK İSTİSNA: İMALAT 
SANAYİİNDEKİ KOBİ’LER

KOBİ’lerin bölgeden bölgeye 
ve sektörden sektöre farklılaşan 
sorunları hazırlık çalışmaları 
esnasında göz önünde bulun-
durulmakla beraber, yenilenen 
KSEP’te KOBİ’ler bütünsel 
olarak ele alındı ve sektörel 
veya bölgesel eylem ve projele-
re 2015-2018 planında yer veril-
medi. 

Planın giriş kısmında dayanak 
olarak şu ifadeler kullanıldı: “Bu 
noktada temel gaye; her sektör-
den ve her bölgeden KOBİ’nin 
karşılaşabileceği ortak sorun 
ve ihtiyaçlara odaklanmak ve 
bu sorunlar ile ihtiyaçların çö-
zümüne yönelik eylem/proje-
lere geliştirmektir. Bu yaklaşı-
mın tek istisnası 10. Kalkınma 
Planı’nda yer alan “güçlü bir 
imalat sanayiine duyulan ihti-
yaç” ve “imalat sanayiinin top-
lam katma değer içerisindeki 
payının artırılması” gibi vurgu-
lar gereğince, imalat sanayinde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerdir.”

Ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin 3 yıllık yol haritası açıklandı. 5 Stratejik Alan’ın yazıldığı, 
2015-2018 dönemini kapsayan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ile; KOBİ’lerin rekabet 
güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması hedefleniyor. Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması 
başlığı bulunan plan, imalat sanayii KOBİ’lerinin öncelikli olarak desteklenmesi gerekliliğine 
işaret ediyor.

KSEP’teki 5 Stratejik Alan 
(SA) ve hedefl er alt alta 
konulduğunda şu tablo ortaya 
çıkıyor.
SA 1: KOBİ’lerin Rekabet 
Güçlerinin Artırılması ve 
Büyümelerinin Sağlanması
Hedefl eri:
• KOBİ’lerin kurumsallaşma-

larının, markalaşmalarının 
sağlanması ve verimlilik 
düzeylerinin yükseltilmesi.

• KOBİ’lerde ortak iş ve proje 
geliştirime kültürünün yay-
gınlaştırılması.

• Sürdürülebilir kalkınma ve 
büyüme için KOBİ’lerin 
ulusal ve uluslararası mev-
zuata uyum yeteneklerinin 
artırılması.

• KOBİ’lerde beşeri sermaye-
nin geliştirilmesi amacıyla 
KOBİ işveren ve çalışanları-
nın niteliklendirilmesi.

• İmalat sanayii KOBİ’lerinin 
öncelikli olarak desteklen-
mesi.

SA 2: KOBİ’lerin İhracat 
Kapasitelerinin Artırılarak 
Uluslararasılaşma Düzeylerinin 
Yükseltilmesi

Hedefl eri:

• İhracat yapmak isteyen KO-
Bİ’lerin uluslararası pazarla-
ra erişimlerinin artırılması.

• İhracatçı KOBİ’lerin yeni 
pazarlara erişimlerini kolay-
laştırarak, pazar çeşitlilik-
lerinin artırılması ihracatta 
sürekliliğin sağlanması.

• KOBİ’lerin ihracatında 
orta-yüksek teknolojili yerli 
ürünlerin payının artırılması

SA 3: İş ve Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Sürecinde 
KOBİ’lerin Gözetimi
Hedefl eri:

• İş ve yatırım ortamını etkile-
yen düzenlemeler ile kamu 
hizmetlerinin sunumunda 
KOBİ ihtiyaçlarına duyar-
lılığın artırılması ve KOBi 
istatistiklerinin uluslararası 
standartlara uygun hale 
getirilmesi.

• KOBİ’lere yönelik devlet 
desteklerinde bütünselliğin 
sağlanması.

SA 4: KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik 
kapasitelerinin Geliştirilmesi

Hedefl eri:
• KOBİ’lerde bilgiye daya-

lı üretim yapısının teşvik 
edilerek, patent ve ticarileş-
tirme konularında ilerleme 
sağlanması.

• Ürün, hizmet ve iş mo-
deli açılarından yenilikçi 
KOBİ’lerin öncelikli olarak 
desteklenmesi.

• KOBİ’ler ile büyük ölçekli 
yurt içi/yurt dışı işletmeler 
ve üniversiteler arasındaki 
işbirliklerinin artırılması.

SA 5: KOBİ’lerin Finansmana 
Erişiminin Kolaylaştırılması
Hedefl eri:
• KOBİ’lerin banka kredileri-

ne erişimlerinin kolaylaştı-
rılması.

• KOBİ’lerin alternatif 
fi nansman kaynaklarından 
daha fazla faydalanmalarının 
sağlanması.

5 STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER

ÜLKE ÖRNEKLERİYLE KOBİ BİLGİLERİ

İMALATÇILARDA DURUM

(Kaynak: 2015-2018 dönemini kapsayan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, 59-60. Sayfa)
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15-18 Eylül 2015 tarihlerin-
de Londra’da gerçekleşen 

DSEI’de, 36 ülkeden 1.500’e 
yakın fi rma ve askeri heyet yer 
aldı. Türkiye, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) ve Savun-
ma ve Havacılık Sanayi İhra-
catçı Birlikleri (SSI) organizas-
yonunda, OSSA’yla beraber 

toplam 14 Türk fi rması ile milli 
katılım gerçekleştirdi.

Fuar standında 4 gün boyunca 
yoğun görüşmelerde bulunan 
OSSA, katıldığı tüm etkinlikler-
de olduğu gibi DSEI’de de aktif 
faaliyetler yürüttü. Çok sayıda 
ülkeden devlet yetkilileriyle 

beraber, Savunma Sanayii Müs-
teşar Yardımcısı Celal Sami 
Tüfekçi ve Milli Savunma Ba-
kanlığı bürokratlarını standında 
ağırlayan küme, üyelerinin üre-
tim kabiliyetlerini tanıttı, muh-
temel ihracat potansiyellerini 
araştırdı.

Konferanslara da katılan 
OSSA, sektör hakkında geliş-
meleri inceledi ve iş bağ-
lantılarını geliştirdi. 
OSSA’nın görüş-
tüğü sektör tem-
silcileri OSSA 
üyelerinin üretim 
kabil iyetinden 
etkilendi. 

OSSA, Londra Bü-
yükelçisi Abdurrah-
man Bilgiç tarafından 
verilen davette İngiliz fi rma-
larıyla da bilgi paylaşımı ger-
çekleştirdi. 54 fi rmanın ziyaret 
etttiği  OSSA, DSEI’ye 2013 
yılında 12 üye fi rması ile ka-
tılmış ve SSM ile beraber aynı 
stantta yer almıştı.  

Türk savunma sanayii, Londra’da 
gerçekleştirilen Savunma ve 
Güvenlik Malzemeleri Fuarı’nda 
(DSEI) gövde gösterisi yaptı. 
Türkiye fuara, aralarında 
OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi’nin de (OSSA) yer 
aldığı, toplam 14 Türk firma 
ile milli katılım gerçekleştirdi. 
Fuarda, OSSA standına gelen 
yabancı temsilciler, 2016’da 
üçüncüsü yapılacak Savunma ve 
Havacılıkta İşbirliği Günleri’ne 
yoğun talep gösterdi.

DSEI’DE HEDEF 12’DEN
Londra’da firmalarını tanıtan OSSA’ya ICDDA için talep yağdı

ASELSAN, 2014 yılında 
kurduğu tesislerde termal 

kameraların gözü olarak ta-
nımlanabilecek ısıyı algılaya-
bilen kızılötesi dedektörlerin 
ilk seri üretim partisini başarı 
ile tamamladı. Bu gelişme ile 
bugüne kadar üniversite sanayi 
işbirliği ile tasarım aşamasında 
gösterimleri yapılan dedektörle-
rin sanayileşmesindeki en kritik 
adım da tamamlandı.

Dünyada az sayıda ülkenin üre-
tebildiği dedektörler; kullanım 
amacı, üretim teknolojisi ve 
algılayıcı malzemesine bağlı 
olarak farklı yöntemlerle üreti-
liyor. ASELSAN’da seri üreti-
mine başlanan Kuantum Kuyulu 
Kızılötesi Fotodedektörler ise, 
NASA’nın da uzay uygulama-
larında kullandığı bir teknoloji 
olarak yüksek düzeyde görüntü 
kalitesi ile öne çıkıyor.

ASELSAN’ın Kuantum Kuyulu 
Kızılötesi Fotodedektör’lerinde; 
her biri insan saç teli kalınlığı-
nın üçte biri boyutunda, 327 bin 
adet pikselden oluşan bir sensör 
bulunuyor. Yaklaşık iki santi-
metrekarelik alana sığabilen bu 
sensör, derecenin yüzde birlik 
ısı farklarını algılayarak termal 
görüntüleme yapıyor. Bu tür 
dedektörleri üretebilmek için; 
yetişmiş personel ve birçok teç-
hizatın yanı sıra, sıcaklık, toz, 
nem gibi üretime etki eden tüm 
çevresel faktörlerin denetim altı-
na alındığı özel üretim alanları-
na sahip olmak gerekiyor.

Dünyada sayılı gelişmiş ülke-
lerin elinde bulunan bu kritik 
dedektör teknolojisi; sahip olan 
ülkenin ulusal koruması altında 

olup, varlığı 
ge l i şmi ş l i k 
ve üstünlük 
göstergesi 
niteliğinde 
olduğu ka-
bul ediliyor.

K ı z ı l ö t e -
si dedektör 
teknoloj i le-
ri, Türkiye’nin 
yüksek katma 
değerli sanayi yapı-
lanması için birçok sana-
yi dalına etkisi olan kritik bir 
teknoloji olarak öne çıkıyor. 
Kızılötesi dedektörler, askeri 
alanda hedef tespiti, gözetleme, 
atış kontrolü, füze arayıcı başlı-
ğı gibi uygulamaların yanı sıra 
güvenlik kameraları, tıbbi gö-
rüntüleme, otomotiv, uydu gö-
rüntüleme, enerji güvenliği gibi 
sivil alanlarda da yaygın olarak 
kullanılıyor.

Sınır güvenliği için 
milli dedektör
ASELSAN Genel Müdürü Dr. 
Faik Eken, Kuantum Kuyulu 
Kızılötesi Fotodedektör dışın-
da, termal algılama yapan farklı 

teknolojilere sahip birçok de-
dektörün tasarımını tamamlayıp 
seri üretime aktarma aşamasına 
geldiklerini belirtti. Orta Doğu 
ve Hazar Havzası ile enerji ihti-
yacı olan ülkeler arasında köprü 
konumdaki Türkiye’nin enerji 
güvenliği projelerine dikkat çe-
ken Eken, “İstikrarın kırılgan 
olduğu Balkanlar, Kafkaslar ve 
Orta Doğu’nun ortasındaki ülke-

mizin fi ziki sınır güven-
liği projelerinde de 

milli imkanlarla, 
Türk mühendis 

ve teknisyen-
leri tarafın-
dan üretilen 
yeni nesil 
d e d e k t ö r -
lerin kulla-

nılması çok 
önemli.” dedi.

Kızılötesinde seri üretim başladı
ASELSAN, termal kameraların 
kızılötesi dedektörlerini 
milli imkânlarla seri olarak 
üretmeye başladı.

Sektörün uluslararası nitelikteki 
önemli organizasyonları arasında 
gösterilen Ankara Savunma ve 
Havacılıkta İşbirliği Günleri de 
(ICDDA) OSSA ziyaretçilerinin 

gündemindeydi. OSSA 
tarafından organize edilen 

ICDDA’16 için bilgi 
alan yabancı firmaların 
yoğun talepleri ve 
olumlu görüşleri dikkat 

çekti. Her geçen yıl 
ilginin arttığı etkinliğin 

üçüncüsü 11-13 Ekim 2016 
tarihleri arasında Ankara’da 

gerçekleştirilecek.

ICDDA’ya katılım talepleri artıyor

Koç Üniversitesi öğretim 
üyesi ve uzmanlardan 
oluşan bir grup, 
işbirliği olanaklarını 
değerlendirmek üzere 
OSTİM’de görüşmeler 
gerçekleştirdi. 
Üniversitenin Makine 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İsmail Lazoğlu, Kimya 
ve Biyoloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Can Erkey, 
Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Uzmanı Suna Akbayır ve 
Proje Uzman Yardımcısı 
Nazlı Baskan’dan oluşan 
heyet, devem ettirdikleri 
Ar-Ge projeleri hakkında 
sunum yaptı. Konuklar 
OSTİM programında, 
OSTİM kümelenmeleriyle 
ortak ürün konusunu da 
masaya yatırdı.

Malezya’ya silah 
sistemi ihracatı

ASELSAN ile Malezya'da 
yerleşik bir firma arasında 

imzalanan sözleşme 
kapsamında ASELSAN'ın 
30 mm Muhafız Uzaktan 

Komutalı Stabilize Top 
Sistemi Malezya Silahlı 

Kuvvetlerine ait 44 
metrelik botlara entegre 

edilecek.
ASELSAN Uzaktan 

Komutalı Silah Sistemleri 
Türkiye'nin yanı sıra on 
ülkenin silahlı kuvvetleri 

tarafından da tercih 
edildi. Ayrıca sözleşme, 
ASELSAN'ın Güneydoğu 
Asya bölgesine ilk Silah 
Sistemi ihracatı olması 

açısından önem taşıyor. 

‘ORTAK 
ÜRÜN’Ü 
KONUŞTULAR
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Ofisin açılışına Ekonomi Ba-
kan Yardımcısı Adnan Yıl-

dırım da katıldı. Yıldırım, yerli 
sanayinin korunması konusunda 
da son 1,5 yılda önemli mesafe 
aldıklarını belirterek, "Hiçbir 
sektör 'yerli sanayinin korun-
ması konusunda talebim oldu da 
Ekonomi Bakanlığı bunun gere-
ğini yapmadı' diyemez." dedi.

Açılışta konuşan OSİAD Başka-
nı Ahmet Kurt, İhracat Ofisi'nin, 
elinde ürünü olan ama pazarla-
ma yetenekleri sınırlı bulunan iş 
adamlarına ürünlerini pazarlama 
hizmeti vereceğini söyledi. Söz 
konusu hizmeti OSİAD üyele-
rine ücretsiz vereceklerini ifade 
eden Kurt, "Ekonomi Bakanlığı 
başta olmak üzere ilgili kuru-

luşlarla yasal 
düzenlemeler 
konusunda ça-
lışmalar yap-
mak istiyoruz." 
dedi. Kurt, yurt 
dışındaki tek-

noloji firmalarının 
satın alınarak ülkeye teknoloji 
transferi yapılması konusunda 
da çalışmalar gerçekleştirmek 
istediklerini dile getirdi. Ofi-
sin iki STK’nın etkinliği olarak 
organize edildiğini ifade eden 
Kurt, yurtdışındaki teknolojiyi 
daha hızlı getirmeyi de planla-
dıklarını söyledi. 

“Herkese yardımcı olacağız”
Uluslararası Ticaret Derneği 
Başkanı Baki Alkaçar, OSİAD 

ile yapılan işbirliğinin kendile-
rinin bir sivil toplum kuruluşu 
ile yaptıkları ilk işbirliği olduğu-
nun altını çizdi. İhracat yapmak, 
pazarını genişletmek isteyen 
herkese yardımcı olmaya çalı-
şacaklarını, İhracat Ofisi'ni uzun 
vadeli bir proje olarak değer-
lendirmek gerektiğini kaydeden 
Alkaçar, "3 yıl içinde bize baş-
vuran her ihracatçının ihracatını 
ikiye katlamayı hedefliyoruz." 
diye konuştu.

“Efor harcıyoruz 
ama ilerleme yok”
Anadolu OSB Başkanı Hüseyin 
Kutsi Tuncay, OSİAD için bir 
başarı hikayesi olarak nitelediği 
Anadolu OSB’nin, sanayicinin 
özkaynakları ile devletten tek 

kuruş destek alınmadan yapıl-
dığını anlattı Türkiye’nin inşaat 
sektörü ile büyüme yoluna girdi-
ğini, ihracata dayalı büyümenin 
terk edildiğini dile getiren Tun-
cay, “Türkiye, ihraç ettiği 100 
liralık üründe 64-66 liralık ithal 
girdi kullanıyor. İşletmeler sabit 
noktada koşuyorlar, efor harcı-
yorlar ama ilerleyemiyorlar.” 
dedi. 

“Kamu desteği şart”
OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın da OSTİM’deki 
kümelenme çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi ve yerli üründe pa-
zar payını artırmak için ihracatın 
yanı sıra kamu alımlarında yerli 
ürün katkısının sağlanmasını is-
tedi. 

OSTİM Sanayici ve İşadamları 
Derneği (OSİAD) ile Uluslararası 
Ticaret Derneği’nin işbirliği ile 
kurulan İhracat Ofisi hizmete 
girdi. Yurtdışı pazarlara 
açılmak isteyen sanayici ve 
işadamlarına hizmet vermeyi 
amaçlayan İhracat Ofisi, 
OSİAD ve Uluslararası Ticaret 
Derneği’nin işbirliği ile faaliyet 
yürütecek.

OSİAD İhracat Ofisi açtı

Ahmet Kurt

Türkiye İşveren Sendikala-
rı Konfederasyonu (TİSK) 

Başkanı Yağız Eyüboğlu, sana-
yide ücretlerin verimliliğe kıyas-
la iki kat hızlı artışının istihdamı 

frenlediğini 
ileri sürdü. 
İşgücü mali-
yeti-verimli-
lik ilişkisinin 
kurulamama-
sının istih-
dam, ihracat 
ve yatırımları 

olumsuz etki-
lediğini ifade 

eden Eyüboğlu, “Bu olumsuz 
etkilerin giderilmesi için, ücret-
dışı işgücü maliyetinin, özellikle 
işletmeler üzerindeki SGK prim 

yükünün hafifletilip, OECD or-
talamasına indirilmesi ve ücret 
artışlarında verimliliğin dikkate 
alınması gerekiyor.” dedi.
Verilerle imalat sanayi ve 
istihdam 
TİSK’ten yapılan bilgilendir-
mede; TÜİK’in açıkladığı 2015 
yılının ikinci çeyreğine ait ima-
lat sanayii üretim ve istihdam 
verileri kullanılarak yapılan 
hesaplamalara göre Nisan, Ma-
yıs, Haziran aylarını kapsayan 
dönemde bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla üretim yüzde 
4,9; istihdam yüzde 0,5 oranında 
yükseldiği kaydedildi. 
TİSK, şu rakamları aktardı: 
2012’den beri yıllık artış hızı 
düzenli biçimde azalan imalat 
sanayii istihdamı 2015’in 2’nci 
Çeyreğinde yüzde 0,5 oranıy-
la mutlak gerilemeye yönelmiş 
görünüyor. Söz konusu dönem-
de verimlilik (işçi başına üre-
tim) yüzde 4,4; buna karşılık 
reel (enflasyondan arındırılmış) 
işgücü maliyeti yüzde 8,8 ile 
verimliliğin iki katı hızla arttı. 
Reel işgücü maliyeti üst üste 14 
çeyrek dönemdir (42 aydır) yük-
seliyor.  

(*) Haberde kullanılan veriler, 
TİSK’in 11 Eylül 2015 tarihli açıkla-

masında yer almaktadır.

2015’in ikinci çeyreğinde 
verimlilik yüzde 4,4, reel 
işgücü maliyeti ise yüzde 
8,8 oranında arttı. İşgücü 
maliyetindeki yıllık nominal 
artış hızı yüzde 15,3’e çıktı. (*) 

İŞGÜCÜ MALİYETLERİ VERİMLİLİKTEN DAHA HIZLI

Yağız Eyüboğlu

“Yerli ürün için 
müdahil oluyoruz”
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Adnan 
Yıldırım, yerli 
sanayinin korunması 
konusunda da son 
1,5 yılda önemli 
mesafe aldıklarını belirterek, 
"Hiçbir sektör 'yerli sanayinin 
korunması konusunda talebim 
oldu da Ekonomi Bakanlığı 
bunun gereğini yapmadı' 
diyemez." dedi.  Ofisin 
katma değerli ürün ihracatı 
ve pazar çeşitlendirmesi gibi 
konularda fayda sağlayacağını 
söyleyen Yıldırım, bu yıl 
dünya ticaretinde yüzde 
11'in üzerinde daralma 
olduğunu ifade etti. Adnan 
Yıldırım, Türkiye'nin de yılın 
7 ayında değer bazında 
ihracatının gerilemesine 

karşın, bu konuda 
13 G20 ülkesinden 
daha iyi durumda 
bulunduğunu kaydetti. 
Özel sektörün dinamik 
yapısı sayesinde 
Türkiye ekonomisinin 
büyümeye devam 
ettiğinin altını 

çizen Yıldırım, geçen yılki 
yüzde 2,9'luk büyümenin 
1,8 puanının ihracattan 
sağlandığını dile getirdi.

Yerli sanayinin korunmasına 
ilişkin adımlarda birçok 
sektörde düşen kapasite 
kullanım oranlarının yeniden 
artmasını sağladıklarını 
anlatan Yıldırım, bundan sonra 
da bu konudaki taleplere açık 
olduklarını, kamu kurumlarının 
da yerli ürün almaları 
hususunda dışarıdan müdahil 
olduklarını kaydetti.

Adnan Yıldırım

Reel işgücü maliyeti 
yüzde 22 yükseldi

2012 yılının ikinci 
çeyreğinden 2015’in aynı 

dönemine uzanan son 
3 yılda da reel işgücü 

maliyeti, verimliliğe kıyasla 
yaklaşık 7 kat hızlı arttı. 

Reel işgücü maliyeti yüzde 
22,1 yükselirken, verimlilik 

artışı yüzde 3,2’de kaldı. 

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı (TİKA) koor-

dinasyonunda; mesleki eğitim, 
tarım ve sanayi alanında in-
celemelerde bulunmak üzere 
Türkiye’ye gelen Batı Trakya 
heyeti, programlarına OSTİM’i 
de ekledi. İskeçe Müftüsü Ah-
met Mete, İskeçe Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Üyesi Serkan Hatip ve Batı 
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsil-
liler Derneği üyelerinden olu-
şan konuklara, ziyaretlerinde, 
OSTİM’in tarihsel gelişimi ve 
projeleri aktarıldı.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete 
toplantıdaki değerlendirmesin-

de, OSTİM’in üretim 
gücünden etkilendik-
lerini belirtti. Mete, 
371 bin 208 nüfusun 
yüzde 35’ini Türkle-
rin oluşturduğu Batı 
Trakya’nın, ekono-
mik ve sosyal açıdan 
Avrupa’nın en fakir böl-
gesi olduğunu ifade etti.
İskeçe Müftüsü, Batı Trakyalı 
mühendislerin TİKA ve OS-
TİM aracılığıyla mesleki ve 
teknik açıdan eğitilmesi gerek-
tiğini dile getirdi. 

Batı Trakya’nın sosyal ve 
ekonomik durumu
Sosyal yapı: Batı Trakya’nın 
toplam nüfusu 371,208. Nüfu-
sunun yüzde 35’ini Türk azınlık 

oluşturuyor. Yüz ölçü-
mü ise 8,578 km2.
Batı Trakya şehirleri-
nin 2012 nüfus verileri-
ne göre nüfus dağılımı 
şöyle;  İskeçe 111.222 
/ Nüfusun %40’ı Türk 
(44.500). Gümülcine 

112.039 / Nüfusun %60’ı Türk 
(67.000). Evros 147.947 / Nüfu-
sun %12’si Türk (17.750).
Ekonomik yapı: Bölgede Müs-
lüman Türk Azınlığın başlıca 
geçim kaynağı tarım. Nüfusun 
yaklaşık yüzde 80’i tarımla uğ-
raşıyor. Tarımsal üretimde tü-
tünün payı yüzde 80. Tütünün 
yanısıra, mısır, buğday, pamuk, 
ayçiçeği, zeytin kiraz, kivi azda 
olsa nar, elma vb. üretimi yay-
gın.

Ahmet Mete

BATI TRAKYA’DAN MESLEKİ EĞİTİM TALEBİ
“TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet 
ve Teşvik Ödülleri” için 2016 yılı 
başvuruları açıldı. Türkiye’nin 
en prestijli ödüllerine başvurular 
15 Aralık 2015 Salı günü sona 
erecek. Esas ve duyurulardaki 
koşulları yerine getiren tüm bilim 
insanları ödüllere başvurabilecek. 
Ödüllere daha önceden sadece 
kişisel başvuru yapılabiliyorken, 
bundan sonra Esaslarda belirtilen 
koşulları taşıyan kişi ve kurumlar 
da aday gösterebilecek. Bilim, 
Özel ve Teşvik Ödülleri’ne 
hayatta olan adaylar kişisel 
olarak başvurabilecek ya da 
aday gösterilebilecek. Hizmet 
Ödülü için ise kişisel başvuru 
yapılamayacak.

TÜBİTAK 2016 ÖDÜLLERİ’NE 
BAŞVURULAR AÇILDI
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Kalkınma Kurulu Başka-
nı Dr. Mustafa Lale’nin 

Başkanlığı’nda toplanan 
Kurul’a Ankara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Arif Şa-
yık, Yönetim Kurulu Üyesi; M. 
Nurettin Özdebir, Orhan Aydın, 
Prof.Dr. Mehmet Barca, Nes-
rin Semiz ile Kalkınma Kurulu 
üyeleri katıldı. 
Toplantının açılışında konuşan 
önceki dönem Kurul Başkanı 
Dr. Mustafa Lale, sosyal kalkın-
manın önemine değindi. Görev 
süresi bu toplantı ile biten Lale, 
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
bugüne kadar yaptığı başarılı 
işlerden bahsetti ve Kurula te-
şekkürlerini sundu.
Toplantıda ilk olarak seçim di-
vanı oluşturuldu. Oylama so-
nucu birinci Katip Üyeliği’ne 
Yavuz Ekici, ikinci Katip 
Üyeliğine Metin Fatih Öz-
tepe seçildi. Yedek Katip 
Üyeler ise Bülent Kork-
maz ile Sururi Şenses 
oldu.
Kalkınma Kurulu Baş-
kanı ve Başkanvekili 

iki turda yapılan oylama ile 
seçildi. Oylama sonucunda Ha-
san Fehmi YILMAZ Kalkınma 
Kurulu Başkanlığına, Dr. Metin 
ÖZASLAN Kalkınma Kurulu 
Başkanvekilliğine seçildi.
Diğer yandan, Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu’nda yer alacak 
3 asil, 6 yedek kurul üyesi için 
ise tek tek seçim yapıldı. Yöne-
tim Kurulu’nda yer alacak ilk 
isim Anadolu Turizm İşletmeci-
leri Derneği (ATİD)’den Seçim 
Aydın oldu. Yönetim 
Kurulu’nda yer 
alacak ikin-
ci isim 

ODTÜ Teknokent Yönetim 
A.Ş.’den Mustafa İhsan Kızıl-
taş oldu. Yönetim Kurulunda 
yer alacak son isim ise Mura-
diye Kültür Vakfı’ndan Ahmet 
Hüsrev Ulusoy oldu. Yönetim 
Kurulu’nda yer alacak yedek 
üyeler de şu isimlerden oluştu; 
Abdurrahman Güngör, Hüse-
yin Taklacı, Fatma Alan, Ham-
di Necdet Çalışkan, Abdullah 
Azmi Kelemcisoy ve Hüseyin 
Ar.

  KALKINMA KURULU’NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
Ankara Kalkınma Ajansı 
Kalkınma Kurulu’nun 2015 Yılı 
1. Toplantısı Ankara Ticaret 
Odası Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
yeni dönem de görev yapacak 
Kalkınma Kurulu yönetimi ve 
üyeleri seçildi.

ARUS üyesi CADEM 
ve ARUS işbirliği ile 

Eskişehir’de 2015 Raylı Sistemler 
Çalıştayı gerçekleştirildi.  Çalışta-
ya, ARUS Yönetim Kurulu ve 
üye fi rmalar geniş katılım sağladı. 

Programda konuşan ARUS Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç, Dünya’da 
ve Türkiye’de Kümelenme Mo-
delinin nasıl ortaya çıktığı konu-
sunda örnekleriyle bilgiler verdi. 
Güvenç, Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 2012 yılında 
ihalesi yapılan 324 metro aracında 
yüzde 51 yerli katkının şartname-
ye eklenmesi ile Türkiye’de yeni 
bir dönem başladığını ve bugün 
gelinen noktada raylı ulaşım sis-
temlerinde yüzde 60 yerli katkıya 
ulaşıldığını, bunun da kümelenme 
sayesinde olduğunu anlattı. 

ARUS Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. 

Sedat Çelik-
d o ğ a n 

da 2. 

Abdülhamit’ten günümüze kadar 
ülkemizin kalkınması ve yerli üre-
timin gelişmesini engelleyen iç ve 
dış kaynaklı birçok probleme kar-
şı, yerli üretimde büyük başarılar 
elde edildiğini hatırlattı. Çelik-
doğan, Kamu İhale Kanunu’nda 
değişiklikler yapılması, yerli ürün 
ve markalarımızın desteklenmesi 
gerektiğini vurguladı. Ürün ta-
sarımının mutlaka yerli fi rmalar 
tarafından yapılması ve mühen-
dislik fi rmalarımızın geliştirilmesi 
gerekliliği üzerinde duran Çelik-
doğan, “Eğer Tasarım sizin ise 
Markanız gerçekleşir.” dedi.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sa-
nayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel 
Müdürü Hayri Avcı ise şirketin 
tarihçesi hakkında bilgiler vererek 
fi rmada şimdiye kadar lisanslı ola-
rak üretilen lokomotifl er ve başarı 
öyküleri hakkında açıklamalarda 
bulundu. Avcı, bu yılın sonunda 
Elektrikli Milli Lokomotif’in test-
lerini tamamlayarak üretime geçe-
ceği müjdesini de verdi.

Etkinlikte mühendislik fi rmaların-
ca; demiryollarında modelleme, 
yapısal analiz, V6 ile araç kab-

lolama tasarımı, akıllı fi kstür 
tasarımı, modelleme program-
ları konularında katılımcılara 
detaylı bilgiler sunuldu.

Dr. İlhami Pektaş

ELEKTRİKLİ MİLLİ LOKOMOTİF 
İÇİN YIL SONU MÜJDESİ

GİRİŞİMCİLERE DEVLET 
DESTEKLERİ ANLATILACAK 

Ankara Kalkınma Ajansı, Devlet Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı düzenliyor. 

Ankara’daki girişimci, işadamı ve potansiyel 
yararlanıcıları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak 

amacıyla, devlet destekleri ve teşvikler ile ilgili bilgiler 
verilecek. 

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi tarafından 
planlanan bilgilendirme toplantısında, destek ve teşvik 

unsurları; ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından 
aktarılacak. Toplantı, Ankara bölgesinde sağlanan veya 
potansiyel yararlanıcıların faydalanabileceği destekleri 

kapsayacak.

Tüm paydaşlara açık 
ve ücretsiz olacak bilgilendirme 
toplantısı 20-21 Ekim 2015 
tarihlerinde Başkent Öğretmenevi’nde 
gerçekleştirilecek. Toplantı ile sanayi ve tarım 
yatırımları, girişimcilik, Ar-Ge, dış ticaret, sosyal 
güvenlik gibi yoğun başvuru alan ve Yatırım Destek 
Ofisi’ne en çok sorulan devlet destekleri ve yatırım 
teşviklerine ilişkin en doğru kaynaklardan bilgilendirme 
yapılması ve ilgili kurum kuruluşlar ile destekler hakkında 
bilgi almak isteyenlerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.
Programa katılmak isteyenler başvuru formuna www.
ankaraka.org.tr adresinden ulaşabilirler. Ayrıca merak edilen 
konular için de ydo@ankaraka.org.tr adresinden Yatırım 
Destek Ofisi ile irtibat sağlanabiliyor.

ELEKTRİKLİ MİLLİ LOKOMOTİF 
İÇİN YIL SONU MÜJDESİ
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Doların faiz oranı 
neden bu kadar önemli?

Amerikan Merkez Ban-
kası FED, Amerikan 
dolarının faiz haddini 

artıracak mı; daha doğrusu ne 
zaman artıracak diye kaygıy-
la izlenen bir sürecin içinde-
yiz. Stresli günlerin ardından 
FED, 17 Eylül’deki toplantıyı 
da artırım kararını erteleye-
rek tamamladı. Bu karar hem 
Türkiye’de hem de dünyanın 
başka yerlerinde çok kişiye 
‘şimdilik’ derin bir nefes aldır-
dı. Fakat vaziyetin ne olacağını 
zaman gösterecek. Üstelik bu 
‘önemli karar’ ertelendikçe pi-
yasalardaki belirsizlik sürecek. 
Bir noktadan sonra belirsizlik 
riskten beter. Çünkü belirsizliği 
fi yatlandırmak mümkün değil.

Bakın daha yinelenen seçimler-
den, seçim sonuçlarına ilişkin 
beklentilerden, terörden fi lan 
hiç söz etmedik bile...

Bütün bu yaşananlar bazı konu-
ları tekrar tekrar gündemimize 

taşıyor. Bunlardan birincisi şu: 
Dolar kuru zaten yükselirken 
Türk şirketlerinin bundan ne 
yönde etkileneceği. İkincisi bu 
etkinin vade boyu. Üçüncüsü 
ise döviz kuru ile faiz oranı 
arasındaki ilintiden hareketle 
kurdaki değişimlerin sonraki 
aşamada faizde yaratacağı de-
ğişimlerin, şirketler kesiminde 
bilançolar üzerinde yaratacağı 
etkinin ne olacağı.

Elbette bu hususların tümünü 
herbir şirketin kendi net döviz 
pozisyonuyla bağlantılı değer-
lendirmek gerekiyor. Bunu ya-
pacak olanlar da zaten şirketle-
rin kendileri.

Örneğin her şirket ne kadar 
döviz cinsinden varlığı ve yü-
kümlülüğü olduğunu dikkate 
alarak; aradaki farkın pozitif ya 
da negatif oluşuna bağlı olarak 
bir değerlendirme yapmak zo-
runda.

Biz genele baktığımızda şöy-
le bir değerlendirme mümkün 
görünüyor: Türkiye’de reel ke-
simin Haziran 2015 itibarıyla 
toplam döviz varlıkları 107,5 
milyar dolarken döviz yüküm-
lülükleri 283,7 milyar dolar dü-
zeyinde. Demek ki 176 milyar 
dolar civarında bir pozisyon 
açığı mevcut. Bu tutar korku 
verici görünüyor. Ancak söy-
lediğimiz gibi bu tutar toplama 
işaret ediyor. Dolayısıyla uzun 
dönemde eğer kurdaki yükseliş 

trendi sürerse şirket bilançola-
rı ciddi zarar görebilir. Fakat 
esasen ilk aşamada kısa vadeye 
bakmak gerekiyor. Kısa vadede 
vaziyet alarm zillerinin çalma-
sını gerektirmiyor. Çünkü kısa 
vadede 83,5 milyar dolarlık dö-
viz varlığına karşılık yükümlü-
lük tutarı 75,7 milyar dolar ki 
bu da açığa değil 7,8 milyar do-
larlık fazlaya işaret ediyor. 

Yine de içinde bulunduğumuz 
süreç pek parlak değil. Değil 
çünkü kredi faizleri yukarıya 
doğru hareketlenmeye başladı 
bile. Hem döviz kredilerinde 
hem de Türk lirası kredilerde 
faiz oranları ister istemez kur-
daki değişikliklerden olumsuz 
yönde etkileniyor.

Uğur Yılmaz’ın Dünya 
Gazetesi’nin 15 Eylül tarihli 
nüshasında ilk sayfada yayın-
lanan haberinde bakın neler 
söyleniyor: “Mevduat, konut, 
ticari, bütün kredi faizleri arttı. 
Ticari kredi maliyetleri yıllık 
bazda %15’i geçerken, ihtiyaç, 
konut ve taşıt kredileri de el 
yakmaya başladı. Mevduatta 
%12.5, ticaride ise %13.5’in 
altında faiz kalmadı. İlkbahar-
dan sonbahara ticari kredi fa-
izlerinde 240 baz puan, konutta 
230, ihtiyaç ve taşıtta ise yakla-
şık 200 baz puanlık artış oldu. 
Bankacılar, tıkandığı anlaşılan 
fi rmaların proaktif bir şekilde 
yüzdürülmeye çalışıldığını, 

müşteriler için de bu oranların 
bir bakıma “kredi almayın” 
anlamına geldiğini belirtiyor. 
Ayrıca, bazı bankaların da te-
minatlarını güçlendirmek için 
kefaletleri çek veya ipotekli 
kredilerle değiştirdikleri ifade 
ediliyor. Piyasalardaki belir-
sizlik ve dalgalanma kredi fa-
izlerini adım adım yükseltiyor. 
Mevduatta yüzde 12.5, ticari 
kredilerde ise yüzde 13.5’in 
altında faiz kalmadı. İlkbahar-
dan sonbahara geçen sürede 
ticari kredi faizlerinde 240 baz 
puan, konutta 230 baz puan, ih-
tiyaç ve taşıtta ise yaklaşık 200 
baz puanlık artış yaşandı. [...] 
KOBİ kredilerinde bankalar 12 
aya kadar kısa vadelere yüksek 
faiz uyguluyor. Vade uzadık-
ça kredi maliyetinde hissedilir 
seviyede düşüş yaşanıyor. 12 
aylık bir kredinin çıplak faizi 
aylık yüzde 1.40 seviyelerinde 
bulunurken, tahsis, sigorta ve 
vergi gibi ücretlerle kredi mali-
yeti aylık yüzde 2.5’e kadar çı-
kabiliyor. Kredi tutarı ve vade 
uzadıkça toplam maliyet yüzde 
1.90’lara geriliyor. Borçlu cari 
hesap kredilerde ise artık yüzde 
13.5’in (aylık %1.10) [...].”

Bunun anlamı şu: Reel kesim-
deki Türk şirketlerini sadece 
kurdaki yükseliş sıkıştırmıyor. 
Faiz hadlerindeki yükseliş de 
sıkıştırıyor. Kolay gelsin!

Emin AKÇAOĞLU

emin.akcaoglu@izmir.edu.tr

Sanayide ciro azaldı

İngiltere’nin nükleerine 
Çin tasarımı

İngiliz Enerji Bakanı Amber Rudd, 
Pekin’e düzenlenen resmi ziyarette 
Fransız EDF şirketi ortaklığında 
İngiltere’nin doğusunda bulunan 
Essex’te inşa edilecek nükleer 
santralin Çin teknolojisine sahip 
olma ihtimalinin yüksek olduğunu 
belirtti. İngiltere’nin güneybatısında 
inşa edilecek olan 24,5 milyar 
Sterlin değerindeki Hinkley Point 
nükleer santralinin Birleşik Krallık’ın 
elektrik ihtiyacının yüzde 7’sini 
karşılaması bekleniyor.

Dünyanın özgür ekonomileri 
belirlendi

Kanadalı Fraser Enstitüsü 
ülkelerdeki ekonomik özgürlüğün 
derecesini gösteren Dünya 
Ekonomik Özgürlüğü (EFW) 2015 
raporunu yayınladı. Bir önceki 
raporda 106. sırada olan Brezilya 
söz konusu raporda 12 sıra 
gerileyerek 157 ülke arasında 118. 
sırada yer aldı. Raporda; Hong 
Kong, Singapur, Yeni Zelanda, 
İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri 
ilk beş sırayı, Venezuela, Kongo, 
Libya, Çad ve Suriye ise son 
sıraları aldı.

S&P Japonya’nın notunu kırdı

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 
Japonya’nın uzun vadeli döviz 
ve yerel para birimi cinsinden 
kredi notunu "AA-"den "A+"ya 
indirdiğini açıkladı. Not indiriminin 
gerekçesine ilişkin açıklamada, 
hükümetin ekonomik büyümeyi 
canlandırmak ve deflasyonu 
sonlandırmak konusundaki 
stratejisinin, gelecek 2-3 yıllık 
dönemde bozulmayı tersine 
çevirebilmesinin mümkün 
görünmediği belirtildi. 

KISA KISA

Robot Yatırımları İletişim 
Zirvesi ve Sergisi
Robotlu üretim teknolojileri 
konusunda 21-22 Ekim 2015 
tarihleri arasında düzenlenen 
etkinlik İstanbul Yeşilköy 
WOW Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Fuarda; 
Robot Sistemleri, Robot 
Kontrolörler, Robot Yazılımları, 
Robot Kollar, Diğer Robot 
Aksamları, Entegratör 
Firmaların Hizmetleri 
sergilenecek.

Rensef 3 
Rensef 3.Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri ve Enerji Verimliliği 
Fuarı 22-24 Ekim tarihleri 
arasında kapılarını açacak. 
Antalya Cam Piramit Sabancı 
Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek etkinlikte 
ziyaretçileri; Güneş Enerjisi, 
Rüzgar Enerjisi, Biyoenerji, 
Enerji Verimliliği Ürünleri 
bekliyor.

Tümexpo Tümsiad 
Sanayi ve Ticaret Fuarı 
Sanayi ve ticaret ürünleri 
konusunda 22-25 Ekim 2015 
tarihlerinde gerçekleştirilecek 
etkinlik İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek. 

Ekim Ayı Fuarları

                    Kaynak: www.tobb.org.tr

Kamu alımlarında önemli 
bir paya sahip olan be-

lediyelerin, raylı sistemler, 
otobüs, trambüs, iş ve inşaat 
makineleri gibi birçok ürün-
de yerli üretim farkındalığı 
artıyor.
Güneyin incisi Adana’nın 

Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü, Türk makine sanayi-
sinin pozitif ayrımcılığa ih-
tiyacı olduğuna dikkat çekti. 
Sözlü, "Yerli üretimi her za-
man destekledik ve destekle-
yeceğiz. Bizim bu konudaki 
duruşumuz her zaman nettir. 
Türkiye'nin parası Türkiye'de 
kalsın. Umarım iş birliğimiz 
gelişir." dedi. 

Sanko Makina Ge-
nel Müdür Yardım-
cısı Aydın Karlı ve 
Adana Bölge Mü-
dürü Polat Güler ile 
bir araya gelen Baş-
kan Sözlü, birlikte 
geliştirebilecekleri 
yerli  iş birliği mo-
dellerine her zaman 
hazır olduklarını 
vurguladı. 

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 
hizmet vermekten her zaman 
gurur duyacaklarını vurgu-
layan Sanko Makina Genel 
Müdür Yardımcısı Aydın 
Karlı, "Adana Büyükşehir 
Belediyesi ile iş birliği yap-
maya her zaman hazırız." 
dedi.

YERLİ ÜRÜNE ‘SÖZLÜ’ DESTEK

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, 

mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış toplam sanayi ciro 
endeksi 2015 yılı Temmuz ayın-
da bir önceki aya göre yüzde 
1,0 azaldı. Söz konusu dönemde 
sanayinin alt sektörleri incelen-
diğinde madencilik ve taşocak-
çılığı sektörü endeksi yüzde 0,9, 
imalat sanayi sektörü endeksi 
ise yüzde 1,0 oranında düştü.
Takvim etkisinden arındırılmış 
toplam sanayi ciro endeksi 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 7,9 arttı. 2015 yılı 
Temmuz ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 4,0 azalırken, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 
8,3 yükseldi.
Ana sanayi grupları (MIGs) sı-
nıfl amasına göre, 2015 yılı Tem-
muz ayında bir önceki aya göre 
en yüksek azalış yüzde 7,0 ile 
enerjide gerçekleşti. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış 
imalat sanayi ciro endeksinde en 
yüksek artış yüzde 35,9 ile diğer 
ulaşım araçlarının imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı yüzde 
25,8 ile tütün ürünleri imalatı 
ve yüzde 6,8 ile temel eczacılık 
ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı izledi. 

Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, 
Türk makine sanayisinin 
pozitif ayrımcılığa ihtiyacı 
olduğunu vurguladı. 
Sözlü, “Yerli üretimi her 
zaman destekledik ve 
destekleyeceğiz.” dedi.
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2003’te şirketini kuran, 
2005’te üretime geçerek, 
25 ülkeye ihracatla ve yıl-

lık ortalama 150 bin parçayla 
devam eden ticari serüven, giri-
şimci adayları için de örnek olay 
incelemesi niteliğinde.
Bu işe çok ileriyi hedefl eyerek 
girdiklerini, kendileri için daha 
çok yol olduğunu dile getiren 
Nasırlıoğlu, girişimciliğin kişisel 
bir özellik olduğunu belirtirken, 
“Kesinlikle bir dünya markası 
olacağız.” ifadelerini kullanıyor. 
Genç işadamı, tavsiyelerini şöy-
le somutlaştırıyor: “Gerçekten 
bu işi yapmaya hazırsan, alt ya-
pının iyi olduğunu düşünüyorsan 
ve bu gücü kendinde buluyor-
san; hiç düşünmeden denize atla 
muhakkak yüzersin.”
İş hayatına nasıl girdiniz?
1999 yılından beri sağlık sektö-
ründeyim. Üç yıl kadar fi r-
maların ithal ettiği ürün-
lerin satışını yaptık… 
Daha sonra 2003 yı-
lında aynı alanda; bir 

arkadaşım ve kardeşimle birlikte 
ilk atılımımızı yaptık. Tabiri ca-
izse denize erken yaşta atlamak 
gerekiyor; biz de denize 12 yıl 
önce ilk kulacı attık.
1999’daki alanımız üroloji ve 
radyoloji ürünleri olduğu için, 
işe bildiğimiz yerden; yani me-
dikalden başlayalım istedik. Çok 
iyi bir doktor portföyümüz vardı, 
güven sağlamıştık. Onlar da bizi 
çok iyi tanıyorlardı. İthal edilen 
ürünlerin ihalelerine giriyor, 
Türkiye genelinde satışını yapı-
yorduk. 2006’da zor olanı seçtik, 
“Bunları biz üretelim” dedik. Bir 
şeyi üretmek Türkiye koşulların-
da çok zor. Kardeşim Mehmet 
Göksun Bey ve Onursal Bey’le 
birlikte yola çıktık. Şimdi farklı 
özellikleri olan; ihracat, mali, 
Ar-Ge, satış pazarlama, kalite 
konularına bakan beş ortağız. 
40’a yakın çalışanımız var.

“DÜNYA MARKASI OLACAĞIZ”
Nerede başladınız? 
OSTİM’de, 100 metre karelik 
bir alanda başladık. Doğruyu 
söylemek gerekirse, çok iyi bir 
ekibimiz vardı, bu işe inanmış 
arkadaşlarla yola çıktık.  Özel-
likle ortaklarım konuya hakim 
arkadaşlardı, hepimizin belli 
görevleri vardı. Bugün itibariyle 
hem üretim kapasitemiz hem sa-
tışlarımız, ürettiğimiz ürünlerin 
kalemleri çok iyi noktalara geldi. 
Ticarete çok ileriyi hedefl eyerek 
atıldık. 
Geotek, yarıştığımız kulvarda 
5-10 sene sonra kesinlikle bir 
dünya markası olacak. Aslında 
şuanda da bir dünya markasıyız 
ama yeterli değil. Hala daha yo-
lun başında ve çok yol kat etme-
miz gerektiğini düşünüyoruz.
İhracat nasıl gelişti, yurtiçi 
satışlarınız ne aşamada?  
Yurtdışına açılmamız fuarlar 
sayesinde oldu. İlk defa 2010 
yılında Almanya’daki Düssel-
dorf fuarına katıldık. Orada, kar-
şımızda 16 yıldır o fuarda stant 
açan bir İtalyan fi rması vardı; 
patronu, “Bu fuarın sonunda 
bir tane müşteri bulmayı hedef-
leyin. O bir müşteri bile sizin 
için bir atılım.” tavsiyesinde bu-
lunmuştu. Ne demek istediğini 
şimdi çok iyi anlıyorum. Fuar 
dönüşünde belki 100-150 tane 
kontak kurduk ama sadece bir 
tane müşteri bulabildik. Sonraki 
yıllarda sayı giderek arttı. Bugün 
itibariyle 25 ülkeye ihracat yapı-

yoruz. Mısır ve Brezilya ile iyi 
çalışıyoruz. Almanya, Tayvan 
ve Vietnam’dan da müşterileri-
miz var. 
İç piyasa ise bizim 
ana kalemimiz. Sa-
hadan kopmayan, 
ilham alan bir 
fi rmayız. Ürün-
leri geliştirirken 
sahadaki doktor-
larımızdan yani 
son kullanıcılar-
dan bilgiler olarak 
eksikleri tamamlı-
yor, kendimizi gelişti-
riyoruz. İç piyasayı hiçbir 
zaman göz ardı edemeyiz. 
Size göre KOBİ’lerin en çok 
karşılaştığı sorunlar neler?
Bence, bütün KOBİ’lerin ortak 
sıkıntısı fi nansa erişim. Dünya-
nın köklü markalarıyla büyük-
lerle rekabet edebilmeniz için 
kendinizi geliştirmeniz; satış ra-
kamlarını, personelinizi artırma-
nız, fi ziki şartlarınızı geliştirme-
niz gerekiyor. Bunların hepsini 
bir KOBİ olarak yapacaksınız. 
Birçok KOBİ’nin bu anlamda 
desteği olmadığı için bunların 
hepsini bir arada yapabilmesi 
çok zor oluyor. Her daim aynı 
yerde kalırsanız, kaybolur gider-
siniz. 
Başarmayı en çok istediğimiz 
konulardan biri; ihracat oranımı-
zın iç piyasadan daha yukarıda 
olması. Yani toplam ciromuzun 
yüzde 70-80’ini ihracat, yüzde 
20’sini iç piyasaya satmak is-
tiyoruz. Sebebi, iç piyasadaki 
para dönüşlerinin çok geç olma-
sı. Özellikle sağlıkta geri dönüş-
ler çok uzun. İhracat yaparken 
yurt dışından fi rma bize sipariş 
veriyor. Siparişin ardından öde-
memizi yapıyor ve üretime ge-
çiyoruz. İç piyasada ise hastane 
sipariş ediyor, malzemeyi teslim 
ediyoruz. En iyi ihtimalle her 
şey yolunda giderse altı ay son-
ra ancak paramızı alabiliyoruz. 
Bazı üniversite hastanelerinde 
bu; bir, bir buçuk, iki yıla kadar 
sürüyor. 

“ÜRETMEKTEN 
VAZGEÇMEYELİM”

Girişimci olmak isteyenlere 
neler önerirsiniz?
Girişimciliğin, kişinin kendi 
iç yapısı ve karakteriyle ilgili; 
kişisel bir özellik olduğunu dü-
şünüyorum. Her insan girişimci 
değildir. 17 yaşımdan beri, “Bir 
gün kardeşlerimle birlikte kendi 
işimi kuracağım.” diyordum. Ne 

yapacağımı bile bilmiyordum. 
Memur aileden geliyoruz; 

babamız askeri hakim. 
Ticari yönümüz olma-
masına rağmen hep o 

yaşlarda ticarete atılmayı düşün-
dük. Benim karşıma kim gelse, 
“Bir iş kurmak istiyorum.” dese, 

eğer gerçekten bu konuda 
kendini hazır hisse-

diyorsa ve içinde-
ki o potansiyeli 
hissediyorsa hiç 
düşünmeden bu 
işi yapmasını 
tavsiye ediyo-
rum. Hatta eli-
mizden gelen bir 

şey varsa herkese 
seve seve yardım-

cı oluyoruz. Ancak 
dediğim gibi ilk önce 

kişinin bu konuda kendini ha-
zır hissetmesi şart.
Sonradan kazanılmaz, uzun bir 
yoldur… Birçok sanayicimizin 
yaşadığı gibi; OSTİM’de böy-
le çok var; tırnaklarıyla kazıya 
kazıya, ter akıtarak bir yerlere 
geldikten sonra ulaştıkları nok-
tadır. Bu işi yapmaya hazırsan, 
alt yapının iyi olduğunu düşünü-
yorsan ve bu gücü kendinde bu-
luyorsan hiç düşünmeden denize 
atla muhakkak yüzersin. Elbette 
bocalayacağın zamanlar olacak. 
Bugün sıfırdan başlayıp bocala-
mayan var mı? Biz de üç-dört 
sene çok ciddi sıkıntılar yaşadık, 
hala da yaşıyoruz ama o günkü 
sıkıntıların boyutu farklı bugün-
külerin boyutu farklı.  Geçmi-
şe dönüp baktığımızda, her ne 
olursa olsun 14-15 yıllık tecrübe 
kazanmış olduk. Bunu trilyon 
verseniz alamazsınız. Girişimci 
herkesi destekliyorum ama her 
önüne gelen değil, hazır olması 
lazım. Ruhen bu işi benimseme-
si gerekiyor.
Üretmekten vazgeçmeyelim. 
Üretim, bu ülkenin çok çok daha 
iyi yerlere gelmesi için yegane 
bir yol. O yüzden üretim bizi her 
zaman çok heyecanlandırıyor ve 
heyecanlandırmaya devam ede-
cek. OSTİM, inşallah OSTİM 
2, OSTİM 3, OSTİM 4‘leri açar. 
Üretim bu ülkenin ve OSTİM’in 
olmazsa olmazı.
Kümelenme size neler 
kazandırdı?
Eğer bu işi yapıyorsak ve yap-
maya da devam edeceksek, bi-
rilerine sesimizi duyuracaksak 
bizim de bunun içinde olmamız 
gerekir diye düşündük. Bir fi r-
ma, bir ürünü üretmeye başla-
dığı zaman, ürünün birçok akse-
suarı ve yardımcı aparatları var. 
Bu ürünleri kim üretiyor, hangi 
fi rma ile iletişime geçerek bu 
aparatları temin edebiliriz? Kü-
mede birçok fi rma rakip olma-
sına rağmen, birbiriyle iletişime 
geçebiliyorlar ve bilgi paylaşa-
biliyorlar.
En somut başarılarımızdan biri 
de Medikal Sanayi Kümelen-

mesi Ortak Showroom’unu aç-
mamız oldu. Türkiye’de örneği 
olmayan bir proje.  Aynı sektör-
den iki fi rma olmasına rağmen; 
fi rmalar müşterisini rahatlıkla 
showrooma getirip ürünlerini 
gösterebiliyor. 

Girişimcilik günümüz 
şartlarında açıkçası cesaret 
işi… Hele genç bir ekiple, 
gelecekte dünya markası 
olmak için niyetlenirseniz işiniz 
çok da kolay değil… Bu yola 
çıkanlardan biri de Geotek’in 
kurucu ortaklarından Veysel 
Ersun Nasırlıoğlu. Sanayici, 
ticaret erbabı bir aileden 
gelmiyor… Nasırlıoğlu, daha 
17’sinde kardeşleriyle birlikte 
iş kurmayı düşünen ve bunu 
başaran; ülkenin kalkınmasına 
tuğla eklemeyi, ateşten gömleği 
giymeyi seve seve kabullenmiş 
üretim gönüllüsü…

Bugün, uzmanlaşmış beş 
ortakla, üç ana grupta medikal 
sektörüne hitap eden Geotek, 
kanser teşhisi için kullanılan 
biyopsi iğnelerinin üretimini 
yapan Türkiye’nin önde gelen 
firmalarından. 

Cirosunun yüzde 20’ye 
yakın bir kısmını Ar-Ge’ye 
ayıran, gelecekte sağlam 
durabilmek için kurumsallaşma 
çalışmalarına hazırlanan 
Geotek, OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi’ndeki 
faaliyetleriyle de ortak 
rekabetin aktörleri arasında.

“GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL ÖZELLİKTİR; 
HAZIRSAN DENİZE ATLA MUHAKKAK YÜZERSİN”

Sıfırdan başlayıp, 25 ülkeye ihracata ulaşan işadamından girişimci adaylarına:

 
“Üç ana grupta üretimimiz var fakat ana 

faaliyetimiz biyopsi iğneleri. Biyopsi, büyük bir pazar. 
Geçen sene 150 bin parçaya yakın mal ürettik.”

YILLIK 150 BİN PARÇA ÜRETİMİ

Ciromuzun yüzde 20’sini 
Ar-Ge’ye ayırdık. Bu, 
Türkiye’deki firmalar 

için çok ciddi bir rakam. 
Kendimizi değil sürekli 

şirketimizi büyüttük. Bunun 
için gerçek anlamda çok 

sıkıntı yaşadık ama şirketin 
gerekliliklerini, Ar-Ge’sini, 
yatırımlarını, fuarlarını hiç 

aksatmadık. 
Farklı sektörlerde bir anda 

büyüyen arkadaşlarım 
oldu. Bir bakıyoruz iki sene 

sonra ortada yoklar. Belki 
bu tecrübesizliktendir. 

Kazanılan bütün değerin 
kendisine ait olduğunu 

düşünüyor, yatırıma 
döndürmüyorlar. Saniyeler 

önemli; ticaret hızla ilerliyor, 
ayak uydurmak ve yatırım 

yapmak zorundasınız. 
Yatırma döndürmediğiniz 

her şeyi kaybedersiniz.
Birinci kuşak olarak 

kurumsallaşma ihtiyacımız 
var. Kurumsallaşmaya 

tepeden başlamak, bundan 
sonra alt kademelere de 

bunu yansıtmak zorundayız. 
Hak eden kişileri burada 

görevlendiriyoruz. Aileden 
de çalışanlarımız var 

ama yetkin oldukları için 
buradalar. 

Medikal sektöründe en 
büyük eksik; bilgi eksikliği. 

Tıbbi cihazda bir üretime 
niyetlenirseniz, eleman 

bulmanız mümkün değil.  
Ülkemizde medikal sektörü 

anlamında yetişmiş 
eleman, bilgi birikimi yok. 

Mehmet Göksun
Nasırlıoğlu
Firma Ortağı

ÜYESİDİR

EYLÜL 2015
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HAZIRSAN DENİZE ATLA MUHAKKAK YÜZERSİN”

yıllarda sayı giderek arttı. Bugün 
itibariyle 25 ülkeye ihracat yapı-

“Üç ana grupta üretimimiz var fakat ana 
faaliyetimiz biyopsi iğneleri. Biyopsi, büyük bir pazar. 

YILLIK 150 BİN PARÇA ÜRETİMİ
“Üç ana grupta üretimimiz var fakat ana 
YILLIK 150 BİN PARÇA ÜRETİMİ
“Üç ana grupta üretimimiz var fakat ana 

“YATIRIMA 
DÖNDÜRMEDİĞİNİZ 

HER ŞEYİ KAYBEDERSİNİZ”
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TOBB 2015 Ağustos Ayına 
Ait Kurulan ve Kapanan 

Şirket İstatistiklerine göre 
kurulan şirket sayısında bir ön-
ceki aya göre yüzde 5,84 artış 
olurken, kooperatif sayısında 
yüzde 14,55 ve gerçek kişi 
ticari işletme sayısında yüzde 
1,41 azalış yaşandı. Kapanan 
şirket sayısı bir önceki aya göre 
yüzde 26,23, kooperatif sayısı 
yüzde 35,56 ve gerçek kişi ti-
cari işletme sayısı yüzde 26,81 
azaldı. Buna göre, Ağustos’ta 
4.980 şirket, 47 kooperatif, 
2.940 gerçek kişi ticari işletme 
ekonomik hayata katıldı. 
2015 yılı Ağustos ayında, 2014 
yılı Ağustos ayına göre kurulan 
şirket sayısında yüzde 23,97 
artış olurken,  kurulan koopera-

tif sayısında yüzde 6 ve kurulan 
gerçek kişi ticari işletme sayı-
sında  yüzde 3,89 azalma oldu. 

2015 yılı Ağustos ayında kapa-
nan şirket sayısı, 2014 yılının 
aynı ayına göre yüzde 14,36 
ve kapanan kooperatif sayısı 
yüzde 4,92 azalırken, kapanan 
gerçek kişi ticari işletme sayısı  
yüzde 14,87 arttı. 

2015 yılının ilk sekiz ayında, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
kurulan şirket sayısı yüzde 
17,69 artarken, kooperatif 
sayısı yüzde 0,03 ve gerçek 
kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 
36,94 oranında azaldı. 

Aynı dönem içinde kapanan şir-
ket sayısı yüzde 8,26, koopera-
tif sayısı  yüzde 9,78 ve gerçek 
kişi ticari işletme sayısı  yüzde 
0,04 azaldı. 

Yapılan analizlere göre, 
Eylül 2010 - Mart 2015 

döneminde KOSGEB’den 
destek alan işletmelerde ölçek 
büyümelerinin en yoğun göz-
lendiği yıl yüzde 34,3 ile 2011 
oldu. En çok gerçekleştirilen 
ölçek büyütme şekli ise yüzde 
58,3 ile mikro ölçekten küçük 
ölçeğe geçiş.

KOSGEB’den destek alarak 
ölçek büyüten işletmelerdeki 
değişiklikler şöyle gerçekleşti; 
6 farklı KOSGEB Destek Prog-
ramından faydalanan KOBİ 
sayısı: 69.778, ölçek büyüten 
KOBİ sayısı: 11.547 oldu. 

Toplam ölçek büyüme sayısı 
12.359 olurken 1 defa ölçek 
büyüten KOBİ sayısı 10.751, 2 
defa ölçek büyüten KOBİ sayı-
sı 780 ve 3 defa ölçek büyüten 
KOBİ sayısı da 16.

Ölçek büyümeleri en yoğun 

2011 yılında yüzde 34,3 olarak 
gerçekleşti. En çok ölçek 
büyüme şekli yüzde 58,3 ile 
mikrodan, küçüğe geçiş olarak 
gözlendi. Ölçek büyümelerinin 
kaynağı, yüzde 50,6 ile net sa-
tışların artışı olarak belirlendi.

Ölçeği Büyüyen İşletmelerin 
dağılımı ise şöyle; yüzde 41’i 
Marmara Bölgesi'nde yüzde 
53’ü imalat sektöründe yüzde 
27’si orta-yüksek yüzde 1,8’i 
ileri teknoloji şirketleri.

TÇÜD tarafından yapılan 
açıklamada, uluslararası 

piyasalarda yaşanan daralma 
ile dünya genelinde keskin-
leşen rekabetin, Türk çelik 
üreticilerinin üzerlerindeki ek 
maliyetlere paralel olarak re-
kabet güçlerindeki zayıflama-
nın, sektörün dış ticaret per-
formansını sarstığını kaydetti. 
Açıklamada, “İhracat gerileme 
eğilimi gösterirken, ithalatın 
hızla artmaya devam etmesi 
sonucunda Türkiye, 2015 yılı 
itibariyle çelik ürünleri dış 
ticaretinde net ithalatçı konu-
muna düştü.” denildi.
Dernek, ithalatla ilgili şu bilgi-
leri paylaştı: “Temmuz ayında 

Türkiye’nin çelik ithalatı, ön-
ceki yılın aynı ayına kıyasla 
miktar bakımından %62.2 gibi 
çarpıcı bir artışla 1.67 milyon 
tona, değer bakımından da 
%2.6 artışla 954 milyon do-
lara ulaştı. Temmuz ayında 
Türkiye’nin çelik ihracatı ise 
miktar bakımından %5.1 dü-
şüşle 1.31 milyon tona, değer 
bakımından %34.4 düşüşle 
784 milyon dolara geriledi. 
Değişen dengeler nedeniyle, 
2014 yılının Temmuz ayında 
%128 olan çelik sektörün-
de ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı, 2015’in Temmuz 
ayında %82 seviyesine kadar 
geriledi ve Türkiye Temmuz 
ayında 360.000 ton net çelik 
ithalatı yaptı. Temmuz ayında 
Türkiye’nin uzun yarı mamul 
ithalatı %31 artışla 313 bin 
tona, slab ithalatı %205.5 ar-
tışla 405 bin tona, yassı çelik 
ithalatı %56.4 artışla 754 bin 
tona, uzun mamul ithalatı %14 
artışla 134 bin tona ve boru 
ithalatı % 99.9 artışla 50 bin 
tona ulaştı.”

Türkiye İstatistik Kurumu 
ile Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığı işbirliğiyle oluşturulan 
geçici dış ticaret verileri, dış 
ticaret açığına ilişkin sevindi-
rici rakamları gösterdi. Ağus-
tos ayında dış ticaret açığı yüz-
de 39,8 azalarak 8 milyar 111 
milyon dolardan 4 milyar 886 
milyon dolara düştü. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2014 
Ağustos ayında yüzde 58,4 
iken, 2015 Ağustos ayında 
yüzde 69,4’e yükseldi.
İhracatın 2015 yılı Ağustos 
ayı tablosunda ise 2014 yılı-
nın aynı ayına göre yüzde 2,8 
azalma yaşandı. Buna göre; ih-
racat 11 milyar 65 milyon do-
lar olurken, ithalat yüzde 18,2 
azalışla 15 milyar 951 milyon 

doları gösterdi. 
Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre; 
2015 Ağustos ayında bir ön-
ceki aya göre ihracat yüzde 
1,6 artarken, ithalat yüzde 9,5 
azaldı. Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre ise; 
2015 yılı Ağustos ayında ön-
ceki yılın aynı ayına göre ihra-
cat yüzde 3, ithalat yüzde 18,3 
azaldı. 
Avrupa Birliği’nin (AB-28) 
ihracattaki payı 2014 Ağustos 
ayında yüzde 44,3 iken, 2015 
Ağustos ayında yüzde 44 oldu. 
AB’ye yapılan ihracat, 2014 
yılının aynı ayına göre yüzde 
3,4 azalarak 4 milyar 867 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti.
Almanya’ya yapılan ihracat 
2015 yılı Ağustos ayında 1 
milyar 47 milyon dolar olur-
ken, bu ülkeyi sırasıyla İngil-
tere (825 milyon dolar), Irak 
(720 milyon dolar) ve ABD 

(518 milyon dolar) takip etti.
Çin’den ithalat fazla
Çin’den yapılan ithalat, 2015 
yılı Ağustos ayında 1 milyar 
962 milyon dolar oldu. Bu ül-
keyi sırasıyla Almanya (1 mil-
yar 843 milyon dolar), Rusya 
(1 milyar 554 milyon dolar) 
ve İtalya (828 milyon dolar) 
izledi.

Yüksek teknolojili ürünler
Geçici dış ticaret verilerinin 
diğer başlıklarına ise şunlar 
yansıdı:  Teknoloji yoğunlu-
ğuna göre dış ticaret verileri, 
ISIC Rev.3 sınıflaması içinde 
yer alan imalat sanayi ürünle-
rini kapsıyor. Ağustos ayında 
ISIC Rev.3’e göre imalat sana-
yi ürünlerinin toplam ihracat-
taki payı yüzde 94,3. Yüksek 
teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ihracatı içinde-
ki payı yüzde 3,7, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise 
yüzde 29,3.
İmalat sanayi ürünlerinin top-
lam ithalattaki payı yüzde 82. 
Yüksek teknoloji ürünlerinin 
2015 Ağustos ayında imalat 
sanayi ürünleri ithalatı içinde-
ki payı yüzde 14,1, orta yük-
sek teknolojili ürünlerin payı 
ise yüzde 43,4.

TÜRKİYE NET ÇELİK İTHALATÇISI HALİNE GELDİ 

Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği (TÇÜD), Türkiye’nin, 
2015 yılı itibariyle çelik 
ürünleri dış ticaretinde 
net ithalatçı konumuna 
düştüğünü savundu. 

Ağustos ayında dış ticaret 
açığı yüzde 39,8 azalarak 8 
milyar 111 milyon dolardan 
4 milyar 886 milyon dolara 
düştü. Diğer yandan ihracat 
2015 yılı Ağustos ayında, 
2014 yılının aynı ayına göre 
yüzde 2,8 azalarak 11 milyar 
65 milyon dolar, ithalat 
yüzde 18,2 azalarak 15 milyar 
951 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK Teknoloji 
ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’ndan (TEYDEB) destek 

alan işletmeler üzerinde ölçeklendirme analizleri yapıldı. 
Gerçekleştirilen analize göre KOSGEB’den destek alarak ölçek 

büyüten KOBİ sayısı 11 bini geçti.

UZUN YARI MAMULDE 
KESKİN DÜŞÜŞ
İthalat verilerindeki 
keskin artışlara rağmen, 
Temmuz ayında Türk çelik 
sektörünün genelinde 
gerileme egemen oldu. 
Söz konusu dönemde 
Türkiye’nin yassı çelik 
ihracatı %35.9 artışla 
250 bin tona ve boru 
ihracatı %7.5 artışla 153 
bin tona ulaşırken, uzun 
mamul ihracatı %1.2 
düşüşle 824 bin tona ve 
uzun yarı mamul ihracatı 
%94.1 düşüşle 4 bin tona 
geriledi.

İSTANBUL İLK SIRADA
Bu yılın Ağustos ayında 
kurulan toplam 5.027 
şirket ve kooperatifin yüzde 
80,31’i limited şirket, yüzde 
18,74’ü anonim şirket, 
yüzde 0,93’ü ise kooperatif. 
Şirket ve kooperatiflerin 
yüzde 37,84’ü İstanbul, 
yüzde 13,71’i Ankara, 
yüzde 5,69’u İzmir’de 
kuruldu. 

Ağustos ayında kurulan şirket 
sayısı geçen yıla göre yüzde 24 
artarken kapanan şirket sayısı 
yüzde 14 azaldı.

Ekonomiye 4 bin 980 
yeni şirket katıldı

Dış ticaret açığı bu sefer sevindirdi
İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 69,4’LE BU YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

11 BİN İŞLETME ÖLÇEK ATLADI
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CUMHURİYET LEZZET DÜNYASI

İSTANBUL İSTİKAMETİ
ESKİ E5 KARAYOLU

SATILIK FABRİKA VE ARSASI (SARAY)








