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Dünya, yen bin yılın 
başlangıcından itibaren, 
politik eksendeki gelişmeleri 

fi nansal anlamda da fazlasıyla tartıştı. 
Küresel dengelerdeki coğrafi  ağırlıklı 
değişim, taşları yerinden oynattı; 
merkez ülke tanımlarını yeniden 
yazdı. Bugün yaşanılanlar da o 
değişimlerin sancıları aslında. 
Türkiye, bu denklemin ana aktörlerinin 
başında geliyor… Denklemi çözecek 
güce ve oyunculara sahip. Kültürel 
hinterlandı, Orta Asya steplerinden, 
Batı’nın en ileri noktalarına kadar 
uzanıyor…
Ülkemizin son yıllardaki ‘gündem 
trafi ği’ içinde belki de en yoğun 
atmosfer 1 Kasım’da yaşandı. 
Hatırlanacağı üzere, 7 Haziran’da 
sandıktan çıkan tablo, hükümet 
oluşumuyla sonuçlanmamış, seçmen 
yeniden sandığa davet edilmişti.
O günden itibaren geçen yaklaşık 
4 aylık süreç, yalnız içeride değil 
dışarıda da heyecanla takip edildi.
Hatırlayalım: Başta ekonomi olmak 
üzere, birçok alanda soru işaretleri ve 
endişeler gün yüzüne çıkmıştı. Bu 4 
aylık zaman diliminde; ekonominin 
temel dengeleri üzerindeki 
hareketlenmelere, dövizdeki 
beklentilere, harcamalardaki 
tedirginliklere, üreticilerin ‘Ne olacak 
şimdi?’ sorularına tanık olduk…
Herkes gardını almış, sanki 90’lar 
ve 2000’lerin başındaki fotoğrafı 
gözünün önüne getiriyordu. Söz 
konusu endişelerde haklılık payı 
da vardı. Bu ortam içinde, kötü 
senaryolardan iyi bir sonuç beklemek 
ancak hayalcilik olurdu…
Üretici ve yatırımcı, 13 yıla yakın 
bir süre tek başına iktidarın getirdiği 
bir süreç ve sürprizlere açık olmayan 
ekonomi politikaları ile bugünlere 
ulaştı. Seçimle beraber oluşan tablo, 
64. Hükümet’in, Sayın Ahmet 
Davutoğlu’nun Başbakanlığında ‘tek 
başına’ iş başına gelmesine imkan 
tanıdı.
Kabine’de; OSB’leri bilen, üretimin 
ne anlama geldiğini çok iyi kavramış, 
önceki yıllardan tecrübeli ve ‘devrim’ 
niteliğindeki işleri başarmış, kamu 
alımlarında ‘yerli katkı yüzdesi’ 
gerçeğini ortaya koymuş, bu yüzdeleri 
ileri taşımak için gereğini yapmış, 
yerli ürün belgesi, Sanayi İşbirliği 
Programı’nı tanımlamış kısaca elini 
değil gövdesini taşın altına koymuş 
isimlerin olması isabetli bir adım 
olarak değerlendiriliyor. 
Davutoğlu’nun Meclis’te 
okuduğu Hükümet Programı’nı 
incelediğimizde, ilk göreve geldiği 
gün söyledikleriyle benzerlikler 
taşıdığını görüyoruz. Öncelikli 
Dönüşüm Programları’nda 
bahsedilen söylemlerin programda 
yer bulması sevindirici… 
Başbakan Davutoğlu, 64. Hükümet'in 
tam anlamıyla bir reform hükümet 
olacağını belirtiyor, reformlar 
sonucunda daha özgür, daha 

rekabetçi ve insan odaklı bir anlayış 
içerisinde refahını daha adil paylaşan 
bir Türkiye’ye kavuşma idealini 
sürdüreceklerini vurguluyor.
Hemen birkaçına burada göz atalım: 
* Kamu alımlarının kaldıraç gücünü 
kullanarak yerli teknoloji ve üretimi 
geliştirmeyi amaçlamaktayız. * Hızlı 
tren dahil demir yolu araçlarımızı 
kendimiz imal edeceğiz. * Katma 
değer artışını sağlayacak kümelenme 
faaliyetlerini destekleyeceğiz. 
* Kamunun raylı ulaşım sistem 
ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma 
oranını artıracağız. * Orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerde Avrasya’nın 
üretim merkezi haline gelmiş bir ülke 
olma vizyonuyla hareket edeceğiz.
Yukarıda bazılarını aktardığım 
vaadleri bu sayfalarda tarihe not 
düşüyoruz. İstiyoruz ve umuyoruz; 
kararlı devlet politikaları ile 2023 
izdüşümünde; 2015-2019 görev 
süresindeki vizyon çok daha ötesi 
olsun…

Alım garantisi yerli üretimi 
şahlandırır
Medikal sanayi, ileri teknolojiye olan 
ihtiyacı, kaynak ve alım potansiyeli 
bakımından zengin bir ekosistem 
sağlıyor. OSTİM’de bu potansiyeli 
iyi değerlendirme hedefi yle çalışan 
bir oluşum var: Medikal Sanayi 
Kümelenmesi… 
Küme, 20 üreticinin katılımıyla 
oluşturulan, yurtiçi ve yurtdışı 
misafi rlerin ağırlanabileceği, ürün 
tanıtımlarının yapılmasına imkan 
sağlayan Ortak Showroom’unu 
sektöre kazandırdı.
250 metrekarelik bir alanda; 
yerli üreticilerin, son teknoloji ile 
tasarladıkları ürünlerini müşterileriyle 
buluşturacak Ortak Showroom'un 
açılışındaki konuşmalarda dikkat 
çeken bir konu dile getirildi: Alım 
garantisi. 
Küme Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın İlhan Şahin, “İhaleye çıkan 
kurumun alma garantisi yok. 
Firmalar da bu yüzden üretemiyor. 
Alım garantisi verirseniz kabiliyet ve 
yeteneklerimizi geliştiririz. Eğer alım 
garantisi verirseniz göreceksiniz ki 
sizin temin edeceğiniz pek çok ürünü 
ülkemizde üretmemiz kolaylaşacak.” 
dedi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın 
Nurettin Özdebir de bu talebe, 
“Bizim insanımıza şans verilirse 
yapamayacağı hiçbir şey yok! Sağlık 
sektöründe en komplike aleti bizim 
insanımız yapar.“ sözleriyle destek 
verdi.
Biz de ekliyoruz: Garantiyi verin, 
üreticilerimizden alın, cari açık 
kapansın, ülkemizdeki ekosistem 
gelişsin…

"Başarı yolun sonu değil, 
yolun kendisidir."

Anonim

2015-2019 Vizyonu

OstimOSB OSTİM OSB
facebook.com
ortakvizyon +OSTİMOSB1967ostimosb ostimosbostim-osb

10

18

11sayfa

sayfa

sayfa

09

07

sayfa

sayfa

“Kayıt dışılık işverene zarar verir”
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) OSTİM Merkez 
Müdürü Servet Avados, işverenleri kayıt dışılığa karşı 
uyardı. Avados, “İşe başlamadan en geç bir gün önce 
sigortalının Kuruma mutlaka bildirilmesi gerekiyor. Aksi 
takdirde, şikayet ve ihbarla karşılaşılabilir.

ICDDA 2016’nın kayıtları açıldı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde, OSSA 
tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Savunma 
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) 
etkinliğinin üçüncüsü 11-13 Ekim 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek.

“Güçlü bir küresel ekonomik
Performansa ulaşılamıyor”
G20 Zirvesi bu yıl Antalya’da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, atılan tüm adımlara rağmen 
istenilen ölçekte güçlü bir küresel ekonomik performansa 
ulaşılamadığına dikkat çekti.
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“Üretmeyin! biz size verelim diyenler
Ülkemizin kalkınmasını istemedi”
OSTİM’e emek veren usta ellerden Hüseyin Duygu, 50 
yıldır demir ürünlerini sanayinin hizmetine sunuyor. 
İş makinelerinden zırhlı araçlara kadar tamir, bakım 
ve parça üretimi yapan Hüseyin Duygu, üretimin 
önemine yaşadığı tecrübeden örnek verdi.
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Karlı enerji yatırımı modellendi
OSTİM’in pilot uygulama bölgesi olduğu AB Projesi 
TECLENERGY başarıyla tamamlandı. Projeyle hazırlanan 
modelleme sayesinde; enerji konusunda yatırım 
yapmak isteyen sanayicinin, en karlı biçimde nasıl bir 
uygulamaya girişmesi gerektiğini belirleyebilecek.

“En korumacı ülke ABD’ydi”
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve 
Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen, SEPIP 2015'e 
katılan Ha-Joon Chang, "ABD 2. Dünya Savaşı’na kadar 
dünyanın en korumacı ülkesiydi.” dedi.

“Hedefiniz varsa ilerlersiniz”
OSSA üyesi Saygın Savunma Genel Müdürü Filiz Saygın, 
“Hedefiniz varsa ilerlersiniz.” diyor. Genç yönetici, 
girişimcinin başarılı olması için kaliteli ürün kullanması, 
dürüst ve sabırlı olması gerektiğini belirtiyor.
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“Ülkenin gücü girişimci sayısıyla ilişkilidir”
Emniyet Genel Müdürü Sayın M. Celalettin Lekesiz, Bir 
ülkenin gücünün, dünya standartlarında mal ve hizmet 
üretebilme kabiliyeti olan işletme ve girişimci sayısıyla 
ilişkili olduğunu belirtti.
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Türkiye'de uluslararası an-
lamda hem kongre hem 
fuar hem de B2B etkinlik-

lerinin bir arada gerçekleştirildiği 
tek platform olan EIF - 8. Ulus-
lararası Enerji Kongresi ve Fuarı, 
ATO Congresium’da düzenlendi. 
Dünyanın önde gelen enerji sek-
törü karar alıcılarını, uzmanlarını, 
özel sektör temsilcilerini bir araya 
getiren programda; OSTİM Yeni-
lenebilir Enerji ve Çevre Teknolo-
jileri Kümelenmesi ile Ostim Tek-
nopark iki ayrı panele ev sahipliği 
yaptı.

“Yüzde 80‘lik kısım 
yurtdışından karşılanıyor”
Günün ilk oturumunda, ‘Enerji 
Sektöründe Offset ve Yerlileş-
me Paneli’ yapıldı. Panelin mo-
deratörü olan OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
Türkiye’nin enerji alanındaki ihti-
yaçlarına yönelik mevcut durumu 
özetledi. Aydın, Türkiye’nin her 
yıl enerji ihtiyacının yüzde 6’lar 
mertebesinde artış gösterdiğini ve 
bunun giderilmesi için de yaklaşık 
10 milyar dolarlık yatırıma ihti-
yaç olduğunu vurguladı. Kaynak 

ve ekipman ihtiyaçlarının yüzde 
80’lere varan kısmının yurt dışın-
dan karşılandığına dikkat çeken 
Orhan Aydın, “Başka ülkelerin 
fi rmalarının kaynak ve imkanları-
nı kullanarak, onların teknolojisini 
satın alarak, bedellerini fazlasıyla 
ödeyerek kurulan bir sistem sürdü-
rülebilir mi?” diye sordu.

“Kümelerin kabiliyetlerini 
dikkate alıyoruz”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Sanayileşme Dairesi Başkanı Bi-
lal Aktaş, ‘Türkiye’de Offset Uy-
gulamaları’ başlıklı sunumunda; 
Müsteşarlık uygulamaları eşli-
ğinde, offsetin gelişim aşamaları-
na ilişkin bilgiler verdi. Offsetin 
tüm dünyada değişik oranlarda 
uygulandığını hatırlatan Aktaş, 
Türkiye’de 1991’de hazır alım-
la başlayan sürecin, ortak üretim 
ve yurtiçi geliştirme kimliğine 
kavuştuğunu belirtti. SSM Daire 
Başkanı, “Son 10 yılda kendi ana 
yükleyicilerimizle proje yapmaya 
başladık. Tüm projelerde kendi 
ana yüklenicilerimizi zorunlu tu-
tuyoruz. Kümeler bu işin olmazsa 
olmazı. Kümelerin kabiliyetlerini 
dikkate alarak azami yerli katkı 
alıyoruz.” dedi. Bilal Aktaş, bir-
çok Türk fi rmasının kalite ve fi yat 
avantajları nedeniyle, offset ile 
başlayan işlerinin offset taahhütü 
bittiği halde devam ettiğini sözle-

rine ekledi. 

“4.500 üretici yerli malı 
belgesi aldı”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Sanayi Politikaları Daire 
Başkanı Bilal Tek, ‘Kamu Alım-
larında Yerli Katkı ve Offset Yö-
netmeliği-Fırsatlar’ konusuyla 
katıldığı panelde, Sanayi İşbirliği 
Programı’nın (SİP) önemi üze-
rinde durdu. Yeni sanayi strateji-
lerinde 3 temel eksenin esas alın-
dığını bildiren Tek, bunları; Yerli 
Üretim, Yenilikçi Üretim ve Yeşil 
Üretim olarak sıraladı. 

Bilal Tek şunları söyledi: “Bü-
yüyen bir ekonomi olmak is-
tiyorsak üretim seviyesinin, 
gelişmiş ülkeler seviyesine çıka-
rılması gerekiyor. 2014’te Kamu 
İhale Kanunu’nda yapılan değişik-
likle birlikte, Bakanlığımıza kamu 
alımlarında yerli malı tebliği ha-
zırlanması yönünde görev verildi. 
Mevzuatımız hazırlandı ve uygu-
lanmaya başlandı. Bugün itiba-
rıyla 4.500 civarında yerli üretici 
yerli malı belgesi aldı. 

Özellikle sivil alanda kamu ida-
relerinin yönetmeliği uygulama 
konusunda tereddütleri var. Ülke-
mizde 2014’te 114 milyar dolar 
kamu alımı söz konusu olmuştur. 
Enerji sektöründe yerlilik, üzerin-
de durulması gereken bir konu. 

Ülkemizin bu sektördeki makine 
ve ekipman ile kaynakta dışa ba-
ğımlılığı söz konusu. Bu bağımlı-
lığı kırmak adına nükleer santral 
yatırımlarında SİP uygulaması 
olmalı.”

“Enerji Sanayileşme 
Müsteşarlığı kurulmalıdır”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Off-
set Komisyonu Üyesi Ziya Kemal 
Gazioğlu, ‘İş Dünyasının Offset-
ten Beklentileri’ başlığı altında 
görüşlerini paylaştı. 2013 yılında 
ATO bünyesinde Özel İhtisas Ko-
misyonu oluşturduklarını hatırla-
tan Gazioğlu, konuyu; ulaştırma, 
sağlık, enerji ve savunma sanayii 
olarak ele almaya karar verdikle-
rini ifade etti. 

Ziya Kemal Gazioğlu şöyle ko-
nuştu: “Üretim konusunda tıkan-
dığımızı görmekteyiz. Yüksek 
katma değer yaratacak üretim ka-
lemlerde bu seviyeyi aşmak, eski 
alışkanlıklarla mümkün değil. 
Özgün tasarımlar ve üretim gere-
kir. Mutlaka uzun vadeli planlama 
yapılmalıdır; işbirliğine ihtiyaç 
var. Savunmada başarı öyküsü 
yazılmıştır. SSM, bu planlamanın 
kalbi şeklinde çalışmaktadır. Ma-
alesef enerji de dahil olmak üzere 
sağlık ve ulaştırmada böyle bir 
yapılanma söz konusu değildir. 
Enerji sanayileşme stratejisinin 
belirlenmeli ve Enerji Sanayi-

leşme Müsteşarlığı kurulmalıdır. 
Türkiye’nin enerji sanayisini ya-
ratması açısından un, şeker ve yağ 
vardır. Birisinin helvayı karması 
gerekir. Yeni kurulacak hükümeti-
mizden bu talebi hayata geçirecek 
adımları atmasını umuyoruz. Özel 
sektör olarak hazırız.”

“Devlet alım garantisi
soluk kazandırır”
Alfa Solar Pazarlama Müdürü 
Serkan Başar ise dünya piyasasın-
da yer alabilmek için önce yerli 
pazarda söz sahibi olmak gerek-
tiğinin altını çizdi. Başar, “Belirli 
kalite standartlarının altında kal-
mamak koşuluyla, devlet alım ga-
rantisiyle, yerli üreticilerden alına-
cak panellerle kurulacak santraller 
üreticilere soluk kazandıracaktır.” 
diye konuştu. 

“Teknolojik plan hazırlanmalı”
Deloitte Enerji ve Doğal Kaynak-
lar Grubu Kıdemli Müdürü Aysun 
Özen Tacer, yerlileşmede kalite ve 
sertifi kasyon hususlarına dikkat 
çekti. Kritik bir teknoloji planının 
hazırlanması gerektiğine işaret 
eden Tacer, “Ar-Ge strateji belgesi 
çerçevesinde bunlar ortaya konul-
malı. Enerji yatırımı denildiğinde 
geniş bir alandan bahsediyoruz. 
3,5 milyar dolarlık makine ekip-
man alımı yapılıyor ülkemizde. 
Sektörün yerli üründe bir noktaya 
gelmesi için; tasarım, uluslarara-
sı standart, test ve sertifi kasyon, 
kaliteyi rekabetçi pazar koşulları 
içinde sağlayabiliyor muyuz? Ka-
liteden taviz vermeyen destekleme 
mekanizması kritik. Kalite büyük 
ölçüde fi rma yetkinliği ile ilgili. 
Ancak hacim için kamu politika-
sı, makro uygulamalar ve kamu 
alımlarında yerli kullanım düzen-
lemelerinin iyi bir şekilde aktive 
edilmesi gerekiyor.” dedi.

Günün ikinci panelinde; İtalya, 
Belçika ve Bulgaristan’dan küme 
yöneticileri ile OSTİM Yenilene-
bilir Enerji ve Çevre Teknolojile-
ri Kümelenmesi yöneticisi Pınar 
Yalman Akcengiz ‘Avrupa Enerji 
Kümeleri Buluşması’nda bir araya 
geldi. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kümelenme Politikala-
rı Şube Müdürü Tolga Arıcan’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen pa-
nelde küme faaliyetleri paylaşıldı. 

EIF-8. Uluslararası Enerji 
Kongresi ve Fuarı’nın ikinci 
gününde OSTİM özel oturumları 
gerçekleştirildi. ‘Enerji 
Sektöründe Offset ve Yerlileşme 
Paneli’ ile ‘Avrupa Enerji 
Kümeleri Buluşması’nda; enerji 
sektörünün kamu, özel sektör ile 
yurtdışı temsilcileri, yerlileşme 
ve işbirliği olanaklarını konuştu. 

Katılımcılar, sektörün yerli 
üründe bir noktaya gelmesi için; 
tasarım, uluslararası standart, 
test ve sertifikasyona önem 
verilmesi gerektiğine işaret 
etti. Sektördeki firmaların 
çok tecrübeli, yetenekli ve 
istekli olmalarına rağmen, 
temel sertifikasyon ve belgeler 
açısından eksiklikleri olduğu 
tespitine yer verildi. 

YERLİLEŞMENİN ÇÖZÜMÜ
TASARIM, STANDART VE SERTİFİKASYONDA

   EIF OSTİM panellerinde yerli sanayi mercek altına alındı

Enerji 
ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı 
Müsteşar 
Yardımcısı 

Necati 
Yamaç, Türkiye’de nükleer 
çağının başladığını söyledi. 
Bir nükleer santralde 550 bin 
çeşit parçanın söz konusu 

olduğunu aktaran Yamaç, 
nükleer santrallerin, ülke 
sanayisini birkaç adım ileri 
götürecek faaliyetler olduğunu 
dile getirdi. Necati Yamaç, 
“Firmalarımızın, çok tecrübeli, 
yetenekli ve istekli olmalarına 
rağmen, alt sistemler 
bazında temel sertifikasyon 
ve temel belgeler açısından 
eksiklikleri var. Sistem 

oturtamazsanız, kalitesi 
ve fiyatı çok anlam ifade 
etmiyor. Çalışmalarımızın 
büyük bir kısmını; Türk 
sanayisinin katılımını ve 
ülkemizin etrafındaki nükleer 
alanda yatırım yapmaya 
niyetli ülkelerde iş yapabilme 
yeteneklerinin artırılması 
anlamında sürdürüyoruz, 
bunu çok önemsiyoruz. Türk 

sanayisinin, sadece Türkiye 
içindeki nükleer yatırımlara 
değil tüm dünyaya mal ve 
hizmet  
satabilen 
firmalar 
olmasını 
istiyoruz.” 
dedi. 

“Nükleerde 550 bin parça söz konusu”

  Enerji Sektöründe Offset ve Yerlileşme Paneli   Avrupa Enerji Kümeleri Buluşması
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Projenin kapanış konferan-
sına çok sayıda akademis-

yen ve bürokrat katılım gös-
terdi. Romanya, Macaristan ve 
Yunanistan’ın da temsilcilerinin 
hazır bulunduğu konferansın 
açılışını yapan Enerji Hukuku 
Araştırma Enstitüsü Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Boş-
ca, dünyanın enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yöneliğini belirtti. Türkiye’de 
devletin önceliğinin enerji ihti-
yacının özel sektör tarafından 
karşılanması olduğunu vurgula-
yan Boşca, “Proje Avrupa Birli-

ği mesleki eğitimindeki eğiticiler 
için başvuru kaynağı olmuştur.” 
dedi.    

OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, enerjinin sadece 
bir tüketim değil, aynı zamanda 
üretim metası olduğuna dikkat 
çekti. Aydın, bu konuda yerli 
teknolojilerin artırılmasının öne-
mini de vurguladı.

Açılışın ardından gerçekleşen 
panelde, Proje Yöneticisi Buğra 
Pekuslu, OSTİM adına projede 
yapılan çalışmaları anlattı. Pe-
kuslu, elde ettikleri hesaplama 
modeli sayesinde, enerji konu-
sunda yatırım yapmak isteyen 
sanayicinin, en karlı biçimde na-
sıl bir uygulamaya girişmesi ge-
rektiğini belirleyebileceğini ifa-
de etti. Bir sanayi işletmesinde 

kullanılan enerjiden aslında ne 
kadar fazla istifade edilebilece-
ğini ortaya koymanın, mevcutta 
ne kadarıyla iş yapıldığından çok 
daha önemli olduğunu vurgula-
yan Buğra Pekuslu, “Bu sayede 
sanayicilerimiz kullandıkları 
enerjiyi en verimli kullanarak 
aslında ne kadar daha karlılık 
yakalayabileceklerini anlayacak-
lar.” dedi.

Panelde ayrıca, projenin çık-
tısı olarak, OSTİM tarafından 
geliştirilen hesaplama modeli 
-enerji verimliliği/yenilenebilir 
enerji yatırımlarının karlılığını 
enbüyültecek fi nansal mühen-
dislik modellemesi- tanıtıldı. Bu 
model sayesinde, yatırımcıların 
üretim hızını artırırken aynı za-
manda birim enerji masrafl arını 

da azaltan alternatifl ere kolayca 
yönelebileceğinin altı çizildi. 

Buğra Pekuslu, modelin her sa-
nayici tarafından kullanılması 
gerektiğini, bu sayede fabrika-
sındaki gerçek verimliliği ve 
karlılığı ölçerek, doğru adımları 
atabileceğini ifade etti. Söz ko-
nusu modelin, Türkiye’deki tüm 
işletmelerin karlılığını gözlem-
leyen bir monitör sistemi olarak 
Devletin Ekonomi Yönetimi ta-
rafından kullanılmasının sağla-
yacağı faydaya değindi. 

Eğitim modülleri
Projede; müstakbel bir enerji ya-
tırımcısının konunun her boyutu 
hakkında kolaylıkla ve hızla bil-
gilenebileceği 5 eğitim modülü 
hazırlandı Burada; söz konusu 
yatırımların, teknik, hukuki ve 
fi nansal boyutunun modellen-
mesi ile ilgili atılacak adımlar bu 
eğitimde pratik bir şekilde anla-
tılıyor. Eğitimlerden fi nans mo-
dülü ise OSTİM tarafından ha-
zırlandı. Öte yandan, OSTİM ve 
Gazi Üniversitesi’nde daha önce 
yapılan eğitimlere Youtube’dan 
Teclenergy adıyla arama yapıla-
rak ulaşılabiliyor. 

OSTİM’in pilot uygulama bölgesi 
olduğu AB Projesi Education 
Modules Deveplopment 
For Technical and Issues in 
Energy Sector Technologies 
(TECLENERGY) başarıyla 
tamamlandı. Projeyle hazırlanan 
modelleme sayesinde; enerji 
konusunda yatırım yapmak 
isteyen sanayicinin, en karlı 
biçimde nasıl bir uygulamaya 
girişmesi gerektiğini 
belirleyebilecek.

KÂRLI ENERJİ YATIRIMI MODELLENDİ

Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürü Münib Karakılıç, 
enerji üretiminde, “Birinci 
hedef yerli olmalı.” dedi. 

OSTİM Yenilenebilir Ener-
ji ve Çevre Teknolojileri 

Kümelenmesi bir süre önce 
Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’ne atanan Münib 
Karakılıç’ı ziyaret etti. Genel 
Müdür Münib Karakılıç, ye-
nilenebilir enerji üretiminde 
makine ve ekipman üretimi-
nin çok hızlı bir şekilde yüzde 
yüz oranla Türkiye’de yapıl-
ması gerektiğini dile getirdi. 
Türkiye’de enerji sistemlerin-
de savunma sanayii gibi bir 
üretim sisteminin gelişmedi-
ğine vurgu yapan Karakılıç, 
“Birinci hedef yerli olmalı.” 
yorumunu yaptı.

“Üretimi millileştirmek lazım”
2014 yılında enerji ihtiyacının 
yüzde 49’unun doğalgazdan 

karşılandığı bilgisini pay-
laşan Karakılıç, bir an önce 
yerli kaynaklara dönülmesi 
uyarısında bulundu. Teknolo-
ji transferi ile her şeyin yerli 
yapılabileceğini belirten Ka-
rakılıç, “Teknoloji transfer ile 
yerli üretimi millileştirmek 
lazım. Bu konuda çalışmaları-
mız olacak.” dedi. 

“Sorun stratejik” 
OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, ener-
jinin stratejik bir sektör ol-
duğuna dikkat çekti. Ostim 
Teknopark’ı yenilenebilir 
enerji ve sürdürülebilir tekno-
loji sistemlerinde çalışmalar 
yürütmek üzere kurduklarını 
belirten Aydın, Türkiye’nin 
enerji üretim ekipmanlarında 
yurtdışına bağımlı olduğunu 
vurguladı. 

Orhan Aydın, T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
enerji sektörünün sanayileş-

mesinde öncü olması gerekti-
ğini söyledi. Türkiye’de yeni-
lenebilir enerji ekipmanlarının 
üretiminde önemli fi rmalar 
olduğuna değinen Aydın, 
“Türkiye’de sorun teknik de-
ğil! Üretim kabiliyetimiz var. 
Sorun stratejik.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Hedef yerli termik santral
Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenme-
si Koordinatörü Pınar Yal-
man Akcengiz, yerli ekipman 
üretim çalışmalarını anlattı. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın Küme Destek 
Programı’na başvurduklarını 
dile getiren Akcengiz, “İthal 
edilen ürünleri yerli üretmek 
için tüm tarafl arı bir araya 
getirmek istiyoruz. Ürün ge-
liştirme ve santral rehabili-
tasyonu ve uluslararasılaşma 
faaliyetleri yürütmeyi planlı-
yoruz. Hedefi miz, 5 yılda her 
parçası yerli olacak şekilde bir 
termik santral yapmak.” ifade-
lerini kullandı.

T.C. Ekonomi Bakanlığı 
İthalatta Gözetim 

Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ ile güneş pillerinin 

ithalatını Gözetim Belgesine 
bağladı. Tebliğ, 9 Kasım 
2015 tarihli 29537 Sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğin yürürlüğe 
girmesinin ardından 

güneş pilleri, 
T.C. Ekonomi Bakanlığı 

İthalat Genel Müdürlüğü’nce 
düzenlenecek Gözetim 

Belgesi ile ithal edilebilecek. 
Belgelerin geçerlilik süresi 6 

ay ile sınırlı. 

GÜNEŞ PİLİNE GÖZETİM Üretimi millileştirme çalışmaları yapacaklarını belirten Karakılıç:

“BİRİNCİ HEDEF YERLİ OLMALI”

Ziyarete OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Küme Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Taşçı, Küme 
Ziyarete OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Küme Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Taşçı, Küme 
Ziyarete OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Küme Yönetim 

Üyesi Cantaş Öğülmüş, Küme Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz ve 
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Taşçı, Küme 
Üyesi Cantaş Öğülmüş, Küme Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz ve 
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Taşçı, Küme 

Ostim Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar katıldı.

Münib Karakılıç, “Teknoloji transfer 
ile yerli üretimi millileştirmek lazım. 
Bu konuda çalışmalarımız olacak.” 
dedi.

Enerji yatırımı 
yapmanın kitabı yazıldı

İçerikleri detaylı biçimde 
hazırlanan eğitim 

modüllerinin, yatırımcıya 
yol gösterici niteliğinde 

bir kapsamlı başucu 
kitabı da hazırlandı. 
Buğra Pekuslu’nun 

kaleme aldığı, OSTİM 
tarafından hazırlanan 

finans bölümünde, bir 
enerji yatırımında ne 

kadar çok yüksek oranda 
fırsat yaratılabilecekken, 

bunun ne kadarının ancak 
hayata geçirildiği ve 

aradaki farkın yatırımcı 
tarafından görülmesini 
sağlayacak bir model 

hazırlandı. Alanında ilk olan 
bu metodolojik modelle, 

geri dönüş süresini en 
aza indirirken harcadığı 

her birim enerjiden birim 
zamanda en çok işi çıkaran 

işletmeler oluşturmak da 
mümkün olabilecek.

PİLOT UYGULAMA

    OSTİM’DE YAPILDI

Gözetim uygulaması getirilen 
güneş pilinin Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonu (GTİP) 
numarası ve tanımı

G.T.İ.P. 8541.40.90.00.11

Eşyanın
Tanımı

Güneş pili (solar)
(bir modül halinde 

birleştirilmiş 
veya panolarda 

düzenlenmiş olsun 
olmasın)(Yalnız 
güneş panelleri)

Birim Gümrük 
Kıymeti (ABD 
Doları/Net Kg)

35
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TÜRKİYE’NİN İLK MEDİKAL 
SHOWROOMU OSTİM’DE AÇILDI

Türkiye’de bir ilk olan show-
roomun açılışına; dünyanın 

önde gelen medikal sektörü 
firmalarının yöneticileri ile üni-
versite, kamu kurum ve kuru-
luşlarından isimler de katıldı. 

250 metrekarelik bir alanda; 
yerli üreticilerin, son teknolo-
ji ile tasarladıkları ürünlerini 
müşterileriyle buluşturacak Or-
tak Showroom’da; tam teşkilli 
ambulans ünitesinden, kuvöze; 
implantlardan yanık tedavi üni-
telerine kadar geniş bir yelpa-
zede ürünler sergileniyor. 

Törenin açılış konuşmasını ya-
pan Küme Koordinatörü Bora 
Yaşa, projeye destek verenlere 
teşekkür etti.

“Alım garantisi 
yeteneklerimizi 
geliştirir”
OSTİM Me-
dikal Sanayi 

K ü m e l e n m e s i 
Yönetim Kurulu Başkanı İl-
han Şahin, “Amacımız, ülke 
ihtiyaçlarında sağlık alanındaki 
malzemelerde yerli ürün payını 
artırabilmek. Bunu artırmadaki 
temel yol; üniversitelerimiz, 
teknokentlerimiz katma değeri 
yüksek ürünler tasarlamakta. 
Bu ürünleri sanayici arkadaş-
larımızla buluşturarak kendile-
rine has ürünler geliştirmesini 
sağlamak.” dedi.”

Showroomun hem markalaş-
maya hem de tanınırlığa katkı 
sunacağını, hem de firmaların 
kendine güvenini sağlayaca-
ğını bildiren Şahin, firmaların 

kendini geliştirmesi için Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndan alım 
garantisi talep etti. Şahin, şun-
ları söyledi: “İhaleye çıkmak 
yetmiyor. İhaleye çıkan kuru-
mun alma garantisi yok. Firma-
lar da bu yüzden üretemiyor. 
Alım garantisi verirseniz kabi-
liyet ve yeteneklerimizi gelişti-
ririz. Teknik şartlarınızı tabii ki 
koyun. Dünya standartlarından 
daha kaliteli olsun. Biz buna 
hazırız ama almayacağınız ürü-
nü üretemiyoruz. Eğer alım ga-
rantisi verirseniz göreceksiniz 
ki sizin temin edeceğiniz pek 
çok ürünü ülkemizde üretme-
miz kolaylaşacak.”

“Kendi ürünlerimizi 
kullanmalıyız”
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, medikalin, 
katma değeri yüksek bir sek-
tör olduğuna işaret etti. Bilim 
Teknoloji Yüksek Kurulu’nda 
stratejik alan olarak tanımla-
masına rağmen, uygulamada 
bunun karşılığının görülemedi-
ğini kaydeden Aydın, iş birliği 
ve güç birliği içinde ülkemizin 
ihtiyaçlarını üretmemiz gerek-
tiğini ifade etti. 

Aydın, “Kendi ürünlerimizi 
kullanmalıyız. Kamu kurum-
larımız bize yeterli duyarlılığı 
gösteriyorlar. Ama ben bunu 
yeterli görmüyorum bunun 
daha da artarak devamını di-
liyorum. Sağlık Bakanlığımız 
çok güzel bir uygulama yaptı. 
Yerli sanayi katkı uygulaması-
nı ilk defa sağlıkta gerçekleş-
tirdi. Bakanlığımıza teşekkür 

ediyoruz.” diye konuştu.

“İthalat ikamesi 
işler yapılmalı”
Türkiye Sağlık 
Endüstrisi İşve-
renleri Sendikası 
(SEİS) Başkanı 

Metin Demir, sözlerine, “Bir-
birimize sattığımızdan değil de 
yurtdışından 1 dolar daha fazla 
nasıl getiririz hesabı yapıyoruz. 
Burası da onun eseri.” diyerek 
başladı. 

Mümkün olduğunca yurtdışın-
da ithalat ikamesi işler yapıl-
ması gerektiğini vurgulayan 
Demir, Sağlık Bakanlığı’nın 
offset ve yerli sanayinin geliş-
tirilmesi adına yaptığı katkıla-
ra teşekkür etti. SEİS Başkanı, 
”Hem yeniden yapılması açı-
sından hem de kamu garantili 
satışlar adına sektörün gelişi-
mini sağlayacağız. 2023 he-
deflerine de ancak hep birlikte 
hareket edersek ulaşabileceği-
mize inanıyorum.“ görüşüne 
yer verdi.

5 tıbbi cihazda 
önceliklendirme 
düşünülüyor
Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Özkan Ünal, “Off-
set uygulamalarına gerçekten 
önem verilmesi gerektiğini 
düşünenlerdenim. Bununla il-
gili, henüz tıbbi cihazda net 
bir başlangıç yapılmadı. Aşıy-
la ilgili bir başlangıç yapıldı.” 
dedi. Ünal, Sanayi İşbirliği 
Programı (SİP) uygulamala-
rında Sağlık Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nün röntgen, ma-
magrofi, skopi, ultrason ve 
ventilatöre öncelik vermek gibi 
bir düşüncesi olduğunu anlattı.

Sektörden de çalışma bekle-
diklerini aktaran Özkan Ünal, 
sözlerini şöyle sürdürdü “Yani 
SİP’in hangi cihazdan baş-
laması gerekir? Belki Sağlık 
Yatırımları’nın çalışmasına 
bir ilave olarak sizlerin de bir 

önerisi olabilir. ‘Şu cihazdan 
başlaması gerekir.’ derseniz; 
biz de bir SİP üyesi olarak 
offset uygulamalarında bu ön-
celiklendirmeyi dikkate alırız. 
O açıdan size de görevler dü-
şüyor.” 

“İnsanımızın 
yapamayacağı 
hiçbir şey yok”
Ankara Sanayi 
Odası (ASO) 

Başkanı Nurettin 
Özdebir, medikal sektörünün 
Ankara’da hızla gelişen ve bü-
yüyen önemli sektörlerden bir 
olduğuna temas etti. Başkan 
Özdebir, sektörün, ülkemiz ve 
coğrafyamız açısından stratejik 
olduğunu dile getirdi.

Ankara Metrosu ihalesindeki 
yüzde 51 yerlilik şartını örnek 
gösteren Özdebir, şöyle devam 
etti: Bizim insanımıza şans 
verilirse yapamayacağı hiçbir 
şey yok! İnsanımızın bilgisini 
başka bir yere uyarlayabilme 
ve şartlara uyum sağlayabilme 
kabiliyeti müthiş. Sağlık sektö-
ründe en komplike aleti bizim 
insanımız yapar. Sağlık Bakan-
lığı dese ki, ‘Ben MR cihazında 
yüzde 51 yerli şartı istiyorum!’ 
o firmalar arar bulurlar part-
nerlerini gelip burada üretim 
yaparlar. Yapılan iş çok hayırlı 
bir iş. Burayı daha da büyüte-
lim. Bütün üreticilerimiz ürün-
lerini burada teşhir etsinler. 

Bakanlık olarak bu konuda 
bizim önümüzü açın. Havada 
uçan sineğin bile MR’ını çeke-
cek aleti yaparız. Sağlık Bakan-
lığımızdan ve Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı’ndan 
(TİKA) rica ediyorum. Bir sürü 
ülkeye yardım ediyoruz, destek 
veriyoruz. Sağlık ocağı açıyo-
ruz, hastane açıyoruz. Açılmış 
olan hastanelerin eksiklerini 
tamamlıyoruz. Çok güzel bir 
şey. Ama lütfen yerli mallarını 
verelim. Ülkemizde çok güzel 
şeyler yapılıyor. Burada gör-
dükleriniz buzdağının görünen 
kısmı.” 

Yerli tıbbi cihaz üreticilerinin 
ortak noktası olarak tanınan 
OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi, yeni bir projeyi 
hayata geçirdi. 20 üreticinin 
katılımıyla oluşturulan, 
yurtiçi ve yurtdışı misafirlerin 
ağırlanabileceği, ürün 
tanıtımlarının yapılmasına 
imkan sağlayan OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi Ortak 
Showroom’u kapılarını açtı. 

OSTİM’de faaliyet gösteren 
sektörlerin uluslararası 

rekabetçilik düzeyinin 
araştırılması başlığıyla 2007 
yılında tamamlanan “OSTİM 
Rekabetçilik Analizi”nin 
çıktıları doğrultusunda 2009 
yılında kurulmuştur. Kuruluş 
amacı; sağlık sektörünün 
ihtiyaçlarının karşılanmasında 
yerli üretimin payını artırmak 
ve medikal sanayi KOBİ’lerini 
uluslararası pazarda rekabet 
edebilir hale getirmektir. 
Ayrıca ülkemizin yüzde 85 
yurtdışına bağlılığını minimum 
seviyeye çekmektir.
Medikal Sanayi Kümelenmesi, 
25 den fazla sektör temsilcisi 
işletme, üniversiteler ve 
kurum/kuruluşlardan oluşan 
paydaşlarının desteği ile 
başladığı yolda, bugün 91 

üye firma ve 23 paydaşla 
kuruluş amacı doğrultusunda 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Kümenin temel faaliyet 
alanları
• Üye firmaların araştırma 

ve geliştirme faaliyetlerine 
destek olma.

• İnsan kaynaklarının 
geliştirilmesi.

• İletişim ve bilgi paylaşımının 
artması ve sıklaşması.

• Uluslararası tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri.

• İhtiyaçlar doğrultusunda 
projeler geliştirilesi ve 
ilgili tarafların bir araya 
getirilmesi.

• Lobi çalışmaları.

"İhaleye çıkan kurumun alma garantisi yok. Firmalar da bu yüzden üretemiyor. Alım garantisi verirseniz kabiliyet ve yeteneklerimizi geliştiririz. Teknik şartlarınızı tabii ki koyun. Dünya standartlarından daha kaliteli olsun. Biz buna hazırız ama almayacağınız ürünü üretemiyoruz."

SEKTÖR ALIM GARANTİSİ İSTİYOR
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OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi, sektörün 

dünya çapındaki önde ge-
len önemli etkinliklerinden 
MEDICA’ya bu yıl 37 fi rmay-
la katıldı. 

Almanya’nın Duesseldorf 
kentinde 15-19 Kasım 2015 
tarihlerinde düzenlenen, mil-
yarlarca dolarlık iş hacmine 
sahip dünya sağlık endüstrisi 
için yeni ürünlerin tanıtıldığı 

fuar, 70 ülkeden yaklaşık 5 
bin katılımcıyı ağırladı. 

Bu yıl 122 Türk fi rmasının 
yer aldığı organizasyon-
da OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’ne üye 37 fi rma 
standlı katılım sağladı. Fuarı, 
üretici ve ithalatçı fi rmaların 
yanı sıra hastane yöneticileri, 
doktorlar, satın almacılar gibi 
sektörün değişik kesimlerin-
den yaklaşık 140 bin kişi zi-

yaret etti.

OSTİM’li üreticiler, etkinlik-
te; tek kullanımlık medikal 
ürünler, tıbbi cihazlar, 
ortopedik gereçler, 
kişisel bakım ve sağ-
lık ürünleri, hastane 
ekipmanları ve mo-
bilyaların da araların-
da olduğu farklı ürün 
gruplarını sergiledi.

OSTİM İş ve İnşaat 
Makineleri Küme-

lenmesi (İŞİM) üyelerine 
yönelik düzenli olarak 
gerçekleştireceği devlet 
destekleri bilgilendirme 
seminerlerine başladı. 
İlk seminer KOSGEB’in 
Kurumsallaşma ve Mar-
kalaşma Desteği hakkında 
verildi. KOSGEB işletme-
lerin kurumsallaşmaların-
da ve marka yaratma he-
defl erinde doğru stratejiler 
geliştirmeleri hedefi yle 
proje çağrısına çıktı.

İŞİM üyelerinin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen 
programda KOBİ Proje 
Destek kapsamında yer 
alan  KOBİ’lerde Kurum-
sallaşmanın Geliştirilmesi 
ve KOBİ’lerde Marka-
laşmaya Geçiş destekleri 
KOSGEB Uzmanı Elif Uz 
tarafından anlatıldı.

         37 firma Almanya’dan dünyaya açıldı

Devlet Destekleri 
Seminerleri

İslam dünyası sağlık köprüleri kuruyor

Konferans Daha Sağlık-
lı Ümmet İçin Köprüler 

Kurmak temasıyla gerçekleşti. 
Konferansa 43 ülkenin sağlık 
bakanı, bakan yardımcıları ve 
müsteşar düzeyinde temsilciler 
katıldı. Etkinliğin açılışını ev 
sahibi Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu yaptı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
da etkinliğin kapanış konferan-
sına katıldı.

3 gün süren etkinlikte İslam 
Dünyasının 2014-2023 yıllarını 
kapsayan 10 Yıllık Sağlık Stra-
tejik Eylem Programı masaya 
yatırıldı. Bu kapsamda hayata 
geçirilecek faaliyetler karara 
bağlandı. Ayrıca İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın sağlık alanındaki 

faaliyetlerini şekillendiren ve 
yönlendiren Sağlık Yönlendir-
me Komitesi Başkanlığı, iki 
yıllığına Türkiye’ye geçti. Bu 
görev 2013 yılından itibaren 
Endonezya tarafından yürütül-
müştü.

Konferansa OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi, SEİS 
gibi birçok kurum ve fi rma da 
stantla katılım sağladı. Üyeleri-
ni uluslararası platformda tem-
sil eden OSTİM Medikal Sana-
yi Kümelenmesi, Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’na ve 
Endonezya  Sağlık Bakanı Nila 
Faird Moeloek’e küme çalış-
malarını aktardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 5. 
Sağlık Bakanları Konferansı, 
Daha Sağlıklı Ümmet İçin 
Köprüler Kurmak temasıyla 
İstanbul’da düzenlendi. T.C. 
Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde 
43 ülkenin sağlık bakanının 
katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi de açtığı 
stantla üyelerini temsil etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansın kapanış toplantısının 
ardından stant açan kurum ve firma temsilcileriyle bir araya geldi. 

Konferansta üyelerini temsil 
eden OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’na ve Endonezya Sağlık 
Bakanı Nila Faird Moeloek’e küme 
çalışmalarını aktardı.
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OSTİM Savunma ve Ha-
vacılık Kümelenmesi 

(OSSA), İtalya’nın Torino 
kentinde düzenlenen Havacı-
lık ve Savunma Fuarına katıl-
dı. 

Savunma sanayiinde faaliyet 
gösteren KOBİ’leri ulusla-
rarası arenada temsil eden 
OSSA, Torino Havacılık ve 
Savunma Fuarı'nda ulusla-
rarası firmalarla bir araya 
geldi. Alenia Aermacchi, 
AgustaWestland gibi Finmec-
canica grup firmaları ile görü-
şen OSSA, bu firmalara offset 
yükümlülüklerini hatırlattı.

Fuarda; OSSA Koordinatörü 

Hilal Ünal Türkan, Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı (SSM) 
Sanayileşme Daire Başkanı 
Bilal Aktaş, Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) 
temsilcisi Halil Atilla ve TU-
SAŞ Motor Sanayi (TEI)’den 
Emre Dalak özel bir konfe-
rans da verildi. Konferansta 

Türk savunma sanayii, ana 
sanayi ve yan sanayi olarak 
bütünlük içinde dinleyicilere 
anlatıldı. Uluslararası pazar-
larda Türkiye’nin yerini koru-
mak için havacılık ve savun-
ma sanayinin kabiliyetleri de 
tanıtıldı.

OSTİM Savunma ve Ha-
vacılık Kümelenmesi 

(OSSA) Koordinatörü Hilal 
Ünal, Bölgesel Rekabet ve 
Küme Mükemmeliyeti Eği-
tim Programını tamamlaya-
rak, Küme Mükemmellik 
Yönetimi sertifikasını aldı. 
Ünal, Türkiye’de söz konu-
su sertifikaya sahip iki küme 
yöneticisinden biri oldu.

Programda, European Fo-
undation for Cluster Excel-
lence (Avrupa Küme Mü-
kemmellik Vakfı) tarafından 
geliştirilen ve Avrupa Birliği 
uzmanları ile Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin akredite eğit-

menleri tarafından gerçekleş-
tirilen Avrupa Birliği ve dün-
yadaki başarılı kümelenme 
modelleri küme yöneticileri 
tarafından anlatıldı. Katılım-
cılara ayrıca eğitim sürecinde 
dünyadaki diğer ülkelerin bir 
sektörü geliştirmek için kü-
melenme modelini nasıl ça-
lıştırdığı da aktarıldı.

Hedefleri arasında üyeleri-
nin bilgi ve yeteneklerini 

arttırmak olan OSTİM Kau-
çuk Teknolojileri Kümelen-
mesi, Yönetim Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç ve 14 üye firmanın 
katılımıyla Bursa’da teknik 
ziyaretler gerçekleştirdi. 

Ziyaretin ilk durağı Bursa 
Teknik Üniversitesi oldu. 
Rektör Vekili aynı zamanda 
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve 
Mühendislik Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Osman Korkmaz 
ve akademisyenler tarafından 
bilgilendirilen heyet, üniver-

sitenin Osmangazi ve Yıldı-
rım Kampüsü’nde bulunan 
kauçuk laboratuvarlarında 
incelemelerde bulundu. 

Kauçuk testleri konusun-
da Türkiye’nin en yetkin iki 
merkezi olarak kabul edilen 
laboratuvarlardan küme üye-
lerinin yararlanabilmesi için 
iki taraf arasında işbirliği 
anlaşması imzalanmasına ka-
rar verildi. Mutabakata göre; 
küme üyeleri, üniversite labo-
ratuvarlarından öncelikli ve 
indirimli olarak faydalanabi-
lecek. 

Veri tabanına kaydedilecekler
Nilüfer Organize Sana-
yi Bölgesi’nde bulunan 
KOSGEB Bursa Bölge 
Müdürlüğü’nü de ziyaret 
eden OSTİM grubu, KOS-
GEB Kauçuk ve Plastik 
Laboratuvarı’nda da bilgiler 
aldı. Buradaki görüşmelerde, 
KOSGEB Bursa Bölge Mü-
dürü Ahmet Akdağ’dan küme 

üyelerinin KOSGEB veri 
tabanına kaydedileceği ve 
Bursa’da bulunan kauçukçu-
larla aynı avantajlardan fay-
dalanacağı sözü alındı. KOS-
GEB Bursa Bölge Müdürlüğü 
ile de bu kapsamda protokol 
için hazırlıklar devam ediyor. 
Bursa programında ayrıca 
Derunlas ve Teknolast firma-
ları da gezildi. 

Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı himayelerinde, 

OSTİM Savunma ve Hava-
cılık Kümelenmesi (OSSA) 
tarafından gerçekleştirilen 
Uluslararası Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İş-
birliği Günleri (ICDDA) 

etkinliğinin üçün-
cüsü 11-13 Ekim 
2016 tarihlerinde 
gerçekleştirile-
cek. Etkinliğin ilk 
gününde, sektörle 
ilgili yenilikle-

rin konuşulacağı, 
sektörün karşılaştığı prob-
lemlerin ve olası çözümlerin 
tartışılacağı uluslararası kon-
feranslar düzenlenecek; ikin-
ci ve üçüncü gün ise standlı 
katılımcılar için ikili iş gö-
rüşmeleri organize edilecek.

2014 yılında ikincisi yapılan 
etkinlikte 34 ülkeden, 250 
firmanın üzerinde katılım ile, 
4.800 kayıtlı ikili iş görüş-

mesinin yapıldığı; yurtdışın-
dan AIRBUS MILITARY, 
THYSSENKRUPP, BAE 
SYSTEMS, BOEING, SI-
KORSKY, EADS, OTOME-
LARA, MBDA, GROUPE 
LATÉCOÈRE, AERAZUR 
ZODIAC gibi Orijinal Ekip-
man Üretici’lerinin (OEM), 
yan sanayi firmalarının ve 
askeri ataşeliklerin; yurt 
içinden TAI, ASELSAN, 
ROKETSAN, HAVELSAN, 
FNNS gibi ana sanayi firma-
ları ve Kuvvet Komutanlık-
ları  yer almıştı. 

OSSA’dan yapılan açıkla-
mada; 2016 Katılımları için 
firmalara kayıtlar açıldığı; 
2016 yılı katılımlarına dair, 
savunma ve havacılık sektö-
rünün büyük Orijinal Ekip-
man Üretici’lerinden (OEM) 
teyit verildiği kaydedildi.

KAYIT VE İRTİBAT İÇİN: 
0312 3855090, 0530 1440811

www.icdda.com.tr

İTALYA'DA OFFSET VURGUSU

AB SERTİFİKALI İKİ KÜMEDEN BİRİ 

Bursa’da teknik işbirliği mutabakatı

YABANCI BÜYÜK OEM FİRMALARINDAN 
TEYİTLER GELDİ

ICDDA 2016’NIN
KAYITLARI BAŞLADI

OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi; üyelerinin, 
Bursa Teknik Üniversitesi’nin 
kauçuk laboratuvarlarından 
yararlanabilmesi için 
Üniversite ile el sıkıştı. 

OSSA potansiyel müşterilere odaklandı 

OSSA, 2-5 Kasım 2015 
tarihlerinde Almanya 

Münih’te düzenlenen Airtec 
Havacılık Fuarı'nda boy göster-
di. Küme üyesi 7 firma ile fuar-
da yer alan OSSA, Türkiye’de 

havacılık sektöründe faaliyet 
gösteren yan sanayi firmaları-
nın ve ürünlerinin tanıtımı için 
Türkiye Pavilyonu oluşturdu. 
Fuar öncesi organize ettiği gö-
rüşmeler sonucu 44 B2B gö-
rüşmesi gerçekleştiren OSSA, 
fuardan olası müşterileri ve iş 
potansiyelleriyle döndü.
Almanya Airtec Havacılık 
Fuarına katılan OSSA firma-
ları şöyle: Askar Makine, Ces  
Kompozit, Dizayn Makine, 
Gür Metal, Mege Teknik, Odak 
Kompozit, Yepsan Savunma ve 
Havacılık.
Yabancı yatırımcıların Meksi-

ka, Tunus gibi iş gücü maliye-
ti düşük ülkelere iş aktarımını 
değiştirmek küresel firmalara 
Türkiye’de offset açıklarını 
hatırlatmak için çalışan OSSA, 
SSM, TAI, ASELSAN, RO-
KETSAN gibi kurumlar ile ya-
kın ilişkilerini sürdürüyor.

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) Almanya 
Münih’te düzenlenen Airtec 
Havacılık Fuarı’nda 44 ikili 
iş görüşmesi gerçekleştirdi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda 
OSSA iş potansiyelleriyle yurda 
döndü.
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Sizi tanıyabilir miyiz?

1964’te Devlet Su İşleri’ndey-
dim; 1966’da ayrılarak Ata 
Sanayi’nde işe başladım. Ka-
pının önünde küçücük bir tez-
gahın üzerine kaynak makine-
sini koyar, kaynak yapardım. 
Rahmetli Cevat Dündar’ın za-
manında komşuyduk, o da De-
mirciler Sitesi’ndeydi, devamlı 
görüşüyorduk. Sonra OSTİM 
kurulmaya başlandı, bizi üye 
yaptılar. 

Cevat Dündar büyük bir ileri 
görüşlülükle, “Sana bir tane 
dükkan yetmez. Sen yarın ile-
ride çok büyük iş yapacaksın.” 
demişti. Bu sözün üzerine, “Bir 

tane dükkanın içerisine malze-
me, iş bulamam ki; koca koca 
dükkanlar. Sen orada nerde bu-
lacaksın?” diye sorduğumda, 
“Sonra görürsün” yanıtını ver-
mişti. O günden sonra dünya 
değişti, Türkiye değişti. Birçok 
ürünler meydana geldi… 

Ne zaman OSTİM’e 
geldiniz?

1980’de geldik. O günden beri 
hala buradayız.

“MEMLEKETE FAYDALI 
OLMAK İÇİN BÜYÜMEK 

GEREK”
Faaliyet alanınız nedir?

İş makinelerinin tamiri, ba-
kımı, hasarlı iş makineleri, 
inşaat makineleri, inşaat kule 
vinçleri, zırhlı araçların bakı-
mını yapıyoruz. OSTİM’deki 
atölyeler o zaman çok büyük 

gelmişti. Şimdi ise yetmi-
yor… İşlerini büyütenler 
OSTİM’den dışarı çıkıyor 
artık, fabrikalaşıyor. 

Memlekete faydalı olmak için 
mutlaka tezgahlaşmak ve bü-
yümek lazım. Arkasından da 
bunu üretecek, çalışacak perso-
nel gerekiyor. O da yetişmiyor, 
en büyük sıkıntılardan biri. 

Geçmişte çıraklarla bu işi 
herhalde yürütüyordunuz. 
Nereden geliyordu bu çırak-
lar size?

Ata Sanayi’ndeyken o zaman 
çırak çalıştırabiliyorduk. An-
nesi-babası, “Eti senin, kemi-
ği benim olsun. Bu çocuğu al 
yetiştir. Meslek sahibi olsun, 
aman bir şey öğrensin, köyde 
kalmasın.” diyerek getiriyordu. 
Çocuğun zekasına, becerisine 
göre çok çabuk öğrenebiliyor-
sa öğreniyor, öğrenemiyorsa 
zaten, “Ben bu işi yapamayaca-
ğım.” deyip bırakıp gidiyordu. 
Şimdi öyle değil; okul, teknik, 
kitap, resim, bilgisayar var, her 
şey var. Öğrenmek isteyen öğ-
renebilir.

Eski OSTİM’le yeni OSTİM’i 
nasıl değerlendirirsiniz? 

OSTİM’le şimdiki zamanı hiç 
mukayese edemeyiz. Zaman 
çok değişti, ürünler, makineler 
hatta işçiler değişti. İşçiler şim-
di hazır makine istiyor; düğme-
ye basayım makine çalışsın…

“OLMAZ DEDİKLERİ İŞİ 
YAPTIM; HEDİYE ETTİM”

‘Türkiye için ne üretebilirsi-
niz?’ diye sorsalar nasıl yanıt 
verirsiniz?

İddiam zırhlı araç. Zırhlı aracı 
sıfırdan yapabiliriz… Aske-
riyeninkiler Rus, polislerinki 
Amerikan. Araçlar hasar yapın-
ca; Amerikalılar, “Bu olmaz, 
atın yenisini verelim.” diye de-
vamlı rapor veriyorlardı. Em-
niyet amiri de, “OSTİM’e çık, 
bir gez gel” diyerek bölgemize 
davet ediyordu.

Nereye gitseler bunu “Duygu 

Makine yapar.” sözünü işiti-
yorlardı. Amerikalılar nihayet 
geldiler bana… Makineyi gör-
mek istedim… Gittim, makine-
yi inceledim. 1994’te sacımız 
yok… Dedim ki, “Bunu kay-
natacak gaz telimiz, gaz tüpü-
müz de yok. Karışım gaz la-
zım… Bunlar hep özel. Bunları 
bana temin ederseniz ben sizin 
araçlarınızı ayağa kaldırırım”  
Amerikalı Bob, “Olmaz” diye 
diretiyor… Çünkü onlarda ta-
mirat yok, bozulanı atıyor, ye-
nisini yapıyorlar.

Malzemeyi temin ettiler; yap-
tım… Borç sorulunca da, “Para 
istemiyorum. Bir tane benim 
hediyem olsun, Amerikalılara 
da ders olsun. İstemiyorum.” 
yanıtını verdim.

Makine Kimya’da silah yapılı-
yordu,  durdu. Daha yeni yeni 
tekrar yapılmaya başlandı. Ora-
da çok geri kaldık. Daha önce-
ki yönetimlere de, “Yapmayın 
siz bunu; Amerika’dan biz 
size verelim, yaptığınız mas-
rafa, uğraştığınıza değmez.” 
diyenler ülkemizi geriletmek 
için kalkınmamızı istemediler. 
Bizim istediğimiz; Atatürk’ün, 
‘Kendi silahını, kendi uçağını 
kendin yap!’ dediği şekliyle 
onun yolunda gitmektir.

“İLAN VERİYORUM 
MÜRACAAT EDEN YOK”

Nitelikli işgücü konusunda 
neler söylersiniz?

OSTİM’in daha ileri gitmesi 
için bir kere okuldan mezun 
olan çocukların, makine mü-
hendislerinin çok daha bilinçli 
olması lazım. Bunlar bilinç-
li yetişmiyor. Çıraklık okulu 
açıldı buraya, buradan mezun 
olan çocuk hangi birimize yet-
sin. Bugün hepimize 5’er tane 
versen yine yetmez. Avrupa’da 
çocuklar küçükken nelere me-
rak ediyorsa onun üzerine oku-
tuluyorsa, bizim çocuklarımız 

da mesleklere yönlendirilsin. 
Eğer bir insan 20 yaşına kadar 
çalışmayacaksa; diyelim 18 ya-
şına kadar, zaten iki sene sonra 
askere gidecek bir şey öğrene-
mez. Geldiği zaman da bu ço-
cuk çırak olmaz.

Yepyeni bir düzen, yepyeni bir 
kanunla önlem alınmalı. Çocu-
ğun hangi mesleğe özeni varsa 
o yöne götürülmeli. Maran-
gozsa marangoz, terziye terzi, 
berberse berber... Bugün hangi 
kuruluşa gidersen git hiçbirin-
de çırak yok, herkes bıkmış 
artık. Ya dükkanı kapatmaya 
uğraşıyor, ya zorla çalışmaya 
uğraşıyor. 

Ben 30 tane adam çalıştırıyor-
dum, 2 tane adam kaldı. Gaze-
tede ilanım var, OSTİM idare-
sinde ilanım var, bir Allah’ın 
kulu gelip de, “Sen de kaynak-
çı, tornacı, bilgisayarda çalışa-
cak çizimci, makine mühendisi 
arıyorsun.” diye müracaat et-
medi.

Hükümetle, bakanlıklarla iç içe 
olmamız lazım. Bakanlıklar 
gelecek OSTİM’in esnafının 
derdini dinleyecek. Neler yapı-
lacaksa beraber yapacağız. 

OSTİM Belgeseli Arşivi

OSTİM’e emek veren usta 
ellerden Hüseyin Duygu, 
50 yıldır demir ürünlerini 
sanayinin hizmetine sunuyor. İş 
makinelerinden zırhlı araçlara 
kadar tamir, bakım ve parça 
üretimi yapan Hüseyin Duygu, 
üretimin önemine yaşadığı 
tecrübeden örnek verdi.  

Duygu, “’Yapmayın siz 
bunu; Amerika’dan biz size 
verelim, yaptığınız masrafa, 
uğraştığınıza değmez.’ diyenler 
ülkemizi geriletmek için 
kalkınmamızı istemediler. 
Bizim istediğimiz; Atatürk’ün, 
‘Kendi silahını, kendi uçağını 
kendin yap!’ dediği şekliyle 
onun yolunda gitmektir.” dedi.

“ÜRETMEYİN! BİZ SİZE VERELİM DİYENLER
ÜLKEMİZİN KALKINMASINI İSTEMEDİ”

“Amerikalılar nihayet 
geldiler bana… 
Makineyi görmek 
istedim… Gittim, 
makineyi inceledim. 
1994’te sacımız 
yok… Dedim ki, 'Bunu 
kaynatacak gaz telimiz, 
gaz tüpümüz de yok. 
Karışım gaz lazım… 
Bunlar hep özel. Bunları 
bana temin ederseniz 
ben sizin araçlarınızı 
ayağa kaldırırım'  
Amerikalı Bob, 'Olmaz' 
diye diretiyor… Çünkü 
onlarda tamirat yok, 
bozulanı atıyor, yenisini 
yapıyorlar. Malzemeyi 
temin ettiler; yaptım… 
Borç sorulunca da, 'Para 
istemiyorum. Bir tane 
benim hediyem olsun, 
Amerikalılara da ders 
olsun. İstemiyorum.' 
yanıtını verdim.”

1960 ve 70’li yıllara ait 
fotoğraflar… Hüseyin 

Duygu, o dönemleri şöyle 
değerlendirdi: “1964’te Devlet 

Su İşleri’ndeydim; 1966’da 
ayrılarak Ata Sanayi’nde işe 
başladım. Kapının önünde 

küçücük bir tezgahın üzerine 
kaynak makinesini koyar, 

kaynak yapardım. Rahmetli 
Cevat Dündar’ın zamanında 
komşuyduk, o da Demirciler 

Sitesi’ndeydi, devamlı 
görüşüyorduk. Sonra OSTİM 
kurulmaya başlandı, bizi üye 

yaptılar.”

Yarım asra yakın bir süredir tezgah 
başında olan Hüseyin Duygu, “İlk 

kuruluşta her taraf çamurdu, elektrik yok, 
yol yoktu… Buradan Lalegül’e kadar 
yaya gidiyorduk. Dolmuş yok, araba 

yok, arabası olan gelip gidiyor diğerleri 
yürüyordu. O zamandan bu tarafa çok 

iyi günlere geldik.” diyor.
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“KAYIT DIŞILIK İŞVERENE ZARAR VERİR”

SGK’nın başarılı modelle-
rinden Merkez Müdürlük 

uygulaması, yerele hizmet ta-
şıma anlayışıyla gerek işveren 
gerekse çalışanlar açısından 
önemli bir boşluğu dolduruyor. 
Ankara Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürlüğü bünyesinde yer alan 
OSTİM Merkez Müdürlüğü de 
Anadolu Bulvarı’ndan Susuz 
Köy’e kadar olan bölgeye hiz-
met veriyor. 

Merkez Müdürü Servet Ava-
dos, sosyal güvenlik bilincinin 
bir kültür ve anlayış meselesi 
olduğunu ifade etti. Sorumlu-
luk sahasında; 25.000’e yakın 
işveren ile 210.000’e yakın 4/a 
(SSK) sigortalısı, 47.000 4/b 
(Bağ-Kur), 1050 İsteğe bağlı 
sigortalı, 6820 SGDP sigorta-
lısına (Emekli olup kendi nam 
ve hesabına çalışan) 70 perso-
nelle hizmet verdiklerini ifade 
eden genç yönetici sorularımızı 
yanıtladı.

Sosyal güvenlik denildiğinde 
ne anlamalıyız?

Çalışma hayatı içerisinde sos-
yal güvenlik, Anayasa’da 
güvence altına alınmış bir 
kavramdır. Sosyal güvenlik 
vazgeçilemez, feragat edile-
mez, Anayasal bir haktır. Do-
ğumdan ölüme kadar hatta ölü-

mü sonrası hak sahiplerini de 
kapsayan tüm süreci ifade eder. 
Sağlık güvencesinden tutun, 
emeklilik güvencesine kadar 
çalışma hayatının topyekün her 
bir kaidesinde vardır. Kişinin 
sosyal güvenlik sistemine dahil 
olması için artık prim ödeyen 
veya adına prim ödemesi yapı-
lan kişi olmak da şart değildir. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu uyarınca; 18 yaşın altın-
da bulunan herkes haksahibi 
durumunda olmasa bile sosyal 
güvenlik şemsiyesi altındadır. 
Kurumumuz bu hizmeti tüm 
vatandaşlara vermektedir. 

Merkezinizde ne gibi 
hizmetler veriyorsunuz?

Sosyal güvenlik denilince ak-
lınıza gelecek tüm hizmetleri 
veriyoruz. Bir işverenin Sosyal 
Güvenlik Kurumu’yla olan tüm 
hizmetlerini Merkezimizde su-

nuyoruz. Özetle; sigortalama 
ve tescil işlemleri, işyeri tescil 
ve e-sigorta işlemleri, prim ta-
hakkuk ve tahsilat işlemleri, 
kısa vadeli sigorta (iş kazası-
hastalık-analık-emzirme yar-
dımı) işlemleri, genel sağlık 
sigortası işlemleri, emeklilik 
işlemleri (4/b), borçlanma iş-
lemleri, sağlık aktivasyon iş-
lemlerine ilişkin hizmetleri yü-
rütüyoruz. 

“Yasamız birçok Avrupa 
ülkesinin önünde”

Türkiye’deki sistemin öne 
çıkan yönleri nelerdir?

Avrupa Birliği standartları öl-
çüsünde bizim mevcut yasa-
mız birçok Avrupa ülkesinin 
standartlarının önünde. Mese-
la, Genel Sağlık Sigortası kav-
ramı hiçbir Avrupa ülkesinde 
mevcut değildir. Çünkü bizde; 
prime dayalı bir kurum olma-
mıza rağmen, prim yatırmadan 
sigortalılığını sağladığımız va-
tandaşlarımız var. Örneğin, 18 
yaşın altında, hiçbir sağlık gü-
vencesi olmayanlar, Kurumu-
muzda aktivasyon işlemi yapı-
larak sağlık hizmeti almaktalar. 
Diğer yandan geniş kapsamlı 
hizmet alanlarımız var.

“Mevzuat değişiklikleri 
takip edilmeli”
Kayıt dışılıkla 
ilgili durum nedir?

Türkiye genelinde kayıt dışılık 
yüzde 38 civarında. Her 100 
kişiden 38’i maalesef kayıt 
dışı çalışmaktadır. Bu sade-
ce ülkemize has bir durum da 
değil esasında. Bir bilinçlenme 
meselesi. Sosyal güvenliğin 
zaruretini ilkokul çağlarından 
itibaren bilinçle anlatmak gere-
kiyor. Ülkemizde maalesef 10-
15 yıl evveline kadar bu kültür 
tam olarak yerleşmemişti. Bu 
kültürün yerleşmesi ile birlik-
te 2005 yılından bu yana kayıt 
dışılık yüzde 50’lerden yüzde 
38’lere kadar düştü.

Kayıtlı çalışmak ve çalıştırmak 
kısa ve uzun vadede herkesin 
menfaatine olan bir durum. 
Özellikle iş kazaları, meslek 
hastalığı, hastalık, idari para 
cezaları ile karşılaşılabilecek 
müeyyideler, işverenin başlı 
başına karşılaşabileceği te-
mel riskler kayıtlı istihdam ile 
kısa vadede bertaraf edilebilir. 
Uzun vadede ise verimli çalış-
mayı artırmakta ve yaşlılıkla 
sosyal güvence riskini ortadan 
kaldırmaktadır. 

İşverenler sosyal güvenlik 
uygulamalarında nelere 

dikkat etmeli?

En önemli husus şudur: Kesin-
likle kayıt dışı işçi çalıştırma-
malılar. Bu, hem kısa ve hem 
de uzun vadede kendilerine bü-
yük sıkıntılar yaşatır. İşe baş-
lamadan en geç bir gün önce 
çalışanların sigortalı bildirimi 
mutlaka yapılmalı. Aksi tak-
dirde, şikayet ve ihbarla kar-
şılaşılabilir. İşverenler bunun 
sonucunda çok ağır idari para 
cezalarına maruz kalabilirler.  

Mevzuatlardaki değişimleri 
takip etmeleri lazım. Örneğin 
bir iş kazasının; kazanın oldu-
ğu tarihten itibaren 3 işgünü 
içerisinde SGK’ya bildirilme 
zorunluluğu var. Bildirilmediği 
takdirde, ağır idari para işve-
renlerimizi sıkıntıya düşürebi-
lir. Çok küçük gibi görünen bir 
hususun gözden kaçırılması, 
ağır müeyyideleri beraberinde 
getirebilmektedir. 

Değişiklikler ww.sgk.gov.tr ad-
resindeki ‘mevzuat’ linkinden 
güncel olarak izlenebilmekte-
dir. Kendi görev alanımız içe-
risindeki tüm işverenlerimize; 
bu bilgileri bizzat merkezimize 
müracaat edilmesi durumunda 
biz de verebiliriz. İlgili servis-
lerimiz yardımcı olacaklardır. 
Kanunun öngördüğü tüm ko-
laylıkları sağlayabileceğimizi 
belirtmek istiyorum.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) OSTİM Merkez Müdürü Servet Avados, işverenleri kayıt dışılığa karşı uyardı. Avados, “İşe 
başlamadan en geç bir gün önce sigortalının Kuruma mutlaka bildirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, şikayet ve ihbarla 
karşılaşılabilir. İşverenler, yaptırım olarak çok ağır idari para cezalarına maruz kalabilirler.” dedi.

Servet Avados, işverenleri kayıt dışılığa karşı bilinçli olmaya davet etti. Avados, 
“Bu hem kısa ve hem de uzun vadede kendilerine büyük sıkıntılar yaşatır. İşe 

başlamadan en geç bir gün önce çalışanların sigortalı bildirimi mutlaka yapılmalı. 
Aksi takdirde, şikayet ve ihbarla karşılaşılabilir. İşverenler bunun sonucunda çok 

ağır idari para cezalarına maruz kalabilirler.” dedi.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu OSTİM 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü’nde, 
sosyal güvenlikle 
ilgili tüm hizmetler 
veriliyor. 
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Dünyanın en büyük ekono-
mileri arasında yer alan 

19 ülkeden ve Avrupa Bir-
liği Komisyonu'ndan oluşan 
G20’nin liderleri; güçlü, sürdü-
rülebilir ve dengeli büyümeyi 
elde etmeye yönelik ilave or-
tak eylemleri belirlemek üzere 
15-16 Kasım 2015 tarihlerinde 
Antalya’da bir araya geldi.

“Gelişmekte olan ülkelerde 
yavaşlama var”
Zirve’nin ‘Küresel Ekonomi, 
Büyüme Stratejileri, İstihdam 
ve Yatırım Stratejileri’ başlıklı 
çalışma oturumunda konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, atılan tüm adımlara 
rağmen hala istenilen ölçek-
te güçlü bir küresel ekonomik 

performansa ulaşılamadığını ve 
gelişmiş ülkelerin uzun bir süre 
durgunluktan kurtulamadığına 
işaret etti.  Erdoğan, “Bu yıl 
tam toparlanma başlamışken, 
bu sefer de gelişmekte olan ül-
kelerde bir yavaşlamaya şahit 
oluyoruz. Küresel krizin başla-
dığı 2008 yılından bu yana ge-
çen sürede, bu kısır döngüden 
bir türlü kurtulamadık.” dedi.

“Manevra alanı daraldı”
Pek çok ülkede para ve ma-
liye politikalarında manevra 
alanının daraldığını bildiren 
Erdoğan, küresel ekonomideki 
yavaş toparlanmanın yanı sıra, 
finansal piyasalardaki belirsiz-
liklerin yeni risklere işaret etti-
ğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, 
“Bu belirsizlik ve risklere, son 
dönemde bazı bölgelerde orta-
ya çıkan siyasi gerginlikler de 
eklendi.” diye konuştu.

Türkiye’nin dönem başkanlı-
ğındaki önceliklerini ‘kapsayı-

cılık’, ‘uygulama’ ve ‘yatırım-
lar’ olarak tespit ettiğini ifade 
eden Recep Tayyip Erdoğan, 
verdikleri sözlerin takipçisi ol-
mak, bulundukları taahhütleri 
de uygulamaya geçirmek mec-
buriyetinde olduklarını dile ge-
tirdi. 

“Yapısal reform adımları 
desteklenmeli”
Ekonomiyle güvenliğin birbir-
lerine uzak konular olmadığını, 
dolayısıyla ekonomik konula-
rın, siyasi ve sosyal yönleriyle 
beraber bir bütün olarak değer-
lendirilmesi gerektiğini vurgu-
layan Erdoğan, bu çerçevede 
Türkiye’nin dönem başkanlığı 
sürecinde yaptığı çalışmalara 
da değindi. 
“Yıl boyunca sürdürdüğümüz 
çalışmaların somut sonuçlara 
ulaştığını memnuniyetle ifade 
etmek isterim” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Uluslararası 
kuruluşlardan aldığımız rapor-
lara göre, taahhütlerimizin yak-
laşık yüzde 45’ini tamamlamış 
bulunuyoruz. Yapısal reform 
adımlarının, makroekonomik 
politikalarla desteklenmesi ge-
rekiyor. Gelişmiş ülke merkez 
bankalarının ekonomiye olan 
destekleri, mümkün olduğunca 
devam etmelidir. Kamu ma-
liyesi politikalarının da, uzun 
vadeli istikrarı zedelemeyecek 
şekilde, büyüme ve istihdamı 
destekleyici olmasını sağlama-
lıyız.”

“GÜÇLÜ BİR KÜRESEL EKONOMİK
PERFORMANSA ULAŞILAMIYOR”

G20 Zirvesi Antalya’da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

G20 Zirvesi bu yıl Antalya’da 
gerçekleşti. ‘Küresel Ekonomi, 
Büyüme Stratejileri, İstihdam 
ve Yatırım Stratejileri’ başlıklı 
çalışma oturumunda konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
atılan tüm adımlara rağmen 
istenilen ölçekte güçlü bir 
küresel ekonomik performansa 
ulaşılamadığına dikkat çekti. 
G20 Liderler Bildirgesi’nde 
ise KOBİ’lerin uzun vadeli 
finansman imkanlarının 
geliştirilmesine özel önem 
verildiği bildirildi. 

“KOBİ’ler için alternatif 
finansman 
yapılarını 
değerlendirdik”

  Küresel ekonomik büyüme 
dengesiz görünümünü 
sürdürmekte ve bazı büyük 
ekonomilerdeki olumlu görünüme 
rağmen beklentilerimizin altında 
seyretmeye devam etmektedir. 
Finansal piyasalardaki riskler 
ve belirsizlikler devam etmekte 
ve jeopolitik zorluklar giderek 
küresel bir soruna dönüşmektedir. 
Bunlara ilaveten küresel talepteki 
eksiklik ve yapısal sorunlar, cari ve 
potansiyel büyüme üzerinde baskı 
oluşturmayı sürdürmektedir. 

  Özellikle özel sektör katkısıyla 
yatırımları arttıracak güçlü bir ivme 
sağlamak için yatırım ortamının 
geliştirilmesi, kamu yatırımları 
da dahil olmak üzere verimli 
ve kaliteli altyapı yatırımların 
teşvik edilmesi, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin (KOBİ) 
desteklenmesi ve bilgi paylaşımına 
katkı sağlayacak somut politika 
ve eylemleri bünyesinde 
barındıran Ülkelere Özel Yatırım 
Stratejilerini geliştirdik. OECD 
tarafından yapılan analize göre bu 

stratejilerin G20 ülkelerinin toplam 
yatırımlarının milli gelirlerine 
oranını 2018 yılına kadar yaklaşık 
yüzde 1 puan civarında arttıracağı 
tahmin edilmektedir.

  Yatırımların hazırlanma, 
önceliklendirilme ve uygulanma 
süreçlerinin geliştirilmesi 
amacıyla kamu-özel işbirliği (KÖİ) 
modellerinde rehberler ve en iyi 
uygulama örneklerini geliştirdik. 
Ayrıca, altyapı yatırımları ve 
KOBİ’lerin finansmana erişimini 
kolaylaştıracak şeffaf ve anlaşılır 
menkul kıymetleştirme ile 
varlığa dayalı finansman dahil 
alternatif finansman yapılarını 
değerlendirdik. 

  KOBİ’lerin uzun vadeli 
finansman imkanlarının 
geliştirilmesine özel önem 
verdik. Ayrıca, rehber niteliğinde 
hazırlanan KOBİ Finansmanı Ortak 
Eylem Planı ile G20/OECD KOBİ 
Finansmanı Üst Düzey İlkelerinin 
yanı sıra KOBİ’lerin büyüme ve 
istihdama katkısını kolaylaştıracak 
küresel bir platform niteliğinde 
yeni bir girişim olan ve özel sektör 
öncülüğünde kurulan Dünya 
KOBİ Forumu’nu memnuniyetle 
karşılıyoruz.

G20 toplantıları kapsamında, 
Dünya KOBİ Forumu (World SME 
Forum) ve Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü (OECD) arasında 
mutabakat zaptı imzalandı. 
Mutabakat zaptına TOBB ve B20 
Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria 
ile Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
Genel Sekreteri John Danilovich 
imza koydu.

İmza töreninde “B20 Çin’de 
KOBİ Gündemi” başlıklı kapanış 
konuşmasını yapan TOBB ve 
B20 Türkiye Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Dünya KOBİ 
Forumu’nun (WSF) tüm küresel 
KOBİ’leri temsil edecek kapsayıcı 
bir mekanizma olduğunu dile 
getirdi. 

KOBİ’lerin dünyadaki istihdamın 
üçte ikisini ürettiğine dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: “Ancak KOBİ’lerin seslerini 
duyuracak, haklarını savunacak bir 

mekanizma bugüne kadar yoktu, 
uluslararası organizasyonlar büyük 
firmalarının tekelindeydi. Şimdi 
WSF ile bu tekeli kırıyoruz. Bu 
önemli bir girişimdir. Zira KOBİ’ler 
nitelikli çalışan bulma, finansmana 
ulaşım, küresel değer zincirlerine 
eklemlenme, yeni büyüme ve 
pazar imkanları bulma konularında 
küresel ölçekte pek çok sıkıntı ile 
karşı karşıyalar. Tüm bu nedenlerle, 
WSF gibi mekanizmaya ihtiyaç 
duyuldu, küresel ekonominin 
gündemine KOBİ’leri taşımak 
için kuruldu. WSF’nin G20 içinde 

kalıcı olarak yer almasını istiyoruz. 
Ancak bu şekilde KOBİ’ler dünya 
gündeminde hak ettikleri öneme ve 
sese sahip olabilirler.”

G20 NEDİR?
20 Maliye Bakanı ve Merkez 
Bankası Başkanı Grubu, 
dünyanın en büyük ekonomileri 
arasında yer alan 19 ülkeden ve 
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan 
oluşan topluluğa verilen isim 
olarak belirlenen G20, daha çok 
İngilizce Group of 20 (20 Grubu) 
kavramının kısaltması olarak 
kabul edilir.

G20 ülkeleri 2015     
Türkiye,  İngiltere, Japonya,  
Kanada, Almanya, Fransa,  
İtalya,  Rusya, Avustralya, 
Brezilya, Arjantin, Hindistan, 
Çin, Endonezya, Meksika, 
Suudi Arabistan, Güney Afrika, 
Güney Kore, ABD, Avrupa Birliği 
Komisyonu.

LİDERLER BİLDİRGESİ’NDEN

G20 NEDİR?

G20 ülkeleri 2015

G20 toplantıları çerçevesinde 
Dünya KOBİ Forumu ve OECD 
arasında mutabakat zaptı 
imzalanırken, G20’de KOBİ 
temsilcilerinin yer almaması 
dikkat çekti. KOBİ’ler, böylesine 
önemli bir organizasyonda 
temsil edilememenin üzücü 
olduğunu dile getirdi..

‘KOBİ’SİZ ‘KOBİ’ İMZASI!
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Prof. Dr. Murat Yülek baş-
kanlığındaki Sanayi Poli-

tikaları ve Kalkınma Merkezi 
tarafından ilki 4 Haziran 2014 
düzenlenen konferansın ikin-
cisi 12-13 Kasım 2015 tarih-
leri arasında gerçekleştirildi. 
Singapur Ulusal Üniversitesi, 
Ritsumeikan Asya Pasifi k Üni-
versitesi ve Parma Üniversitesi 
işbirliğindeki etkinlikte ‘Sa-
nayide Uluslararası İşbirliği 
Bakış Açıları: OSTİM Örneği’ 
sunumu da yapıldı. Konferans-
ta sunulmak üzere farklı ülke-
lerden 50'ye yakın akademis-
yen; sanayi politikaları, iktisadi 
planlama, büyüme ve kalkınma 
politikaları, sürdürülebilir bü-
yüme, rekabetçilik ve orta gelir 
tuzağı konularında tebliğ gön-
derdi.
‘Seçilmiş Ülkelerde Sanayi ve 
Teknoloji Politikası Tecrübe-
leri’ başlıklı ikinci gün oturu-
munda konuşan Güney Koreli 
İktisatçı, Cambridge Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Ha-Joon 
Chang,  1950 ve 1960’lı yıllar-
da serbest piyasa kapitalizmi 
ile tamamen devlet koruma-
cılığı arasında bir tercihin söz 
konusu olduğunu ifade etti. 
Chang, “Ülkeler, Japonya eko-
nomisini veya Amerika Birle-
şik Devletleri’nin serbest piya-
sa ekonomisini tercih ediyordu. 
Bu konuları hiçbir şekilde sağ-
lam bir kurama oturtamadık. 
Farazi kavramlar üzerinden ele 
aldık, çok sağlam bir temelimiz 
yoktu. Üniversiteler bu konu-

da yardımcı 
oldu. Burada küresel üretim 
ağı gibi olgular ulusal farklı-
lıkların azaltılmasına yardımcı 
oldu.” dedi.
Güney Kore gibi ülkelerin en-
düstri politikalarını farklı bir 
şekilde uyguladıklarına işlaret 
eden ünlü iktisatçı, bu politi-
kalarda ve çeşitlilikteki düşü-
şe rağmen endüstriyel politika 
düzenleme ihtiyacının giderek 
arttığını bildirdi. 

“‘Biz kullanmıyoruz’ diyerek 
saklıyorlar”
Güney Kore’nin 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra mülki-
yeti devlete ait olan şirket-
ler kurduğuna dikkat çeken 
Ha-Joon Chang şunları söy-
ledi: “Avrupa’da; İtalya ve 
İsviçre’nin de ulusal bir en-
düstri politikası vardı. Ulusal 
düzeyde çok sınırlıydı ama 

bölgesel düzeyde çok güçlüy-
dü. Endüstri politikası olarak 
adlandırılmadığından çok bi-
linmiyor ama; ABD’nin de son 
derece güçlü bir endüstriyel 
politikası vardı. Ülkeler ‘Biz 
bu politikaları kullanmıyoruz.’ 
diyerek saklıyorlar. ABD’nin 
en önemli hamlelerinden biri; 
diğer ülkelerin endüstriyel po-
litika uygulamasını önlemektir. 
Yani kendisi uyguluyor ama 
diğer ülkelerin uygulamasını 
bir şekilde engellemeye, önünü 
kesmeye çalışıyor. Biliyoruz 
ki ABD, 2. Dünya Savaşı’na 
kadar dünyanın en korumacı 
ülkesiydi. Dünya Savaşı’ndan 
sonra, sadece endüstriyel po-
litikalarda değil aynı zaman-
da diğer alanlarda da ABD’de 
devlet korumacılığının olduğu-
nu biliyoruz.” 

“Tüm kesimler içinde olmalı”
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Sanayi Politikaları ve Kalkın-
ma Merkezi Başkanı Prof. Dr. 
Murat Yülek, konferans ardın-
dan yaptığı değerlendirmede, 
etkinlikle ilgili olumlu geri 
bildirimler aldıklarını kaydetti. 
SEPIP’in gelenekselleşmesini 
istediklerini, gelecek yıllarda 
yıl içerisinde birden daha fazla 
yapma düşüncesinde oldukları-
nı anlatan Yülek, Akıllı İktisadi 
Planlama ve Sanayi Politikaları 
başlığını uluslararası topluluk 
haline getirmeyi hedefl edikle-
rini dile getirdi.
Yülek, “Bu, teorik bir konu 
değil. Fazlasıyla gerçek haya-
tın içinde olan ve ancak eğer 
karar alıcıların, kararlarını et-
kileyebilecek hale gelirse etkin 
olabilecek bir şey. Dolayısıyla 
akademisyenlerin dışında OS-
TİM Yönetimi’nden karar alı-
cılara kadar hepsinin böyle bir 
uluslararası cemiyetin içinde 
olması gerekiyor.” görüşünü 
paylaştı.

‘Merdiveni itenleri’ tanımlayan Chang: 

“En korumacı ülke ABD’ydi”
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma 
Merkezi tarafından düzenlenen, Akıllı İktisadi Planlama ve 

Sanayi Politikaları Konferansı’na (SEPIP 2015) katılan Cambridge 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Ha-Joon Chang, ülkelerin endüstri 

politikalarını oluştururken, sadece belli bir bölgeyle sınırlı 
kalmaması gerektiğini belirtti. Chang, “Ülkeler ‘Biz bu politikaları 
kullanmıyoruz.’ diyerek saklıyorlar. Kendisi uyguluyor ama diğer 
ülkelerin uygulamasını bir şekilde engellemeye, önünü kesmeye 
çalışıyor. ABD, 2. Dünya Savaşı’na kadar dünyanın en korumacı 

ülkesiydi.” dedi.

“ENDÜSTRİYEL 
DEĞİŞİMİ BANKALAR 
DESTEKLEDİ”

Sanayi politikalarını oluştururken 
belirli bir bölgeyle sınırlı 
kalınmaması tavsiyesinde 
bulunan Ha-Joon Chang, 
şunları aktardı: “Almanya ve 
Japonya gibi ülkeler ve İtalya’nın 
bazı bölgeleri bankalarla ve 
sanayicilerle sıkı işbirliği içerisine 
girmiştir. Esasında bankalar 
geleneksel firmaları desteklemek 
suretiyle endüstriyel değişimi, 
dönüşümü desteklemişlerdir. 
Brezilya’nın belli bir yapısı var. 

Kısmen söylüyorum; 
Brezilya’nın, endüstriyel 
dönüşüm politikalarının 
uygulamasında banka ile 
çok güçlü ilişkileri olmuştur. 
Bankalar, bu gelişim ve kalkınma 
sürecinde önemli projeleri 
finanse etmiştir. Bunun da etkisi 
ile yeni başlayan işletmecilerin 
üstlendiği risk azaltılabilmiştir. 
Piyasaya yeni giren endüstriler 
olmuştur. Özellikle İsveç’te ve 
daha az ölçüde Finlandiya’da 
yeni şirketler kurulmuştur ve bu 
yeni şirketler yeni teknolojileri 
uygulamaya başlamıştır.” 

KASIM 2015

Ha-Joon Chang, “ABD’nin de son 
derece güçlü bir endüstriyel politikası 
vardı. Ülkeler ‘Biz bu politikaları 
kullanmıyoruz.’ diyerek saklıyorlar.” 
dedi.

G20’nin, küresel ekonomik 
sorunların çözümünde 

en önemli platformlardan biri 
sayıldığına işaret eden Korkmaz, 
“G20’yi oluşturan ülkeleri 
incelediğimizde dünya ekonomisine 
yön verdiklerini görüyoruz. Bu 
ülkelerin ekonomilerine dinamizm 
katan ana enstrümanlardan biri de 
KOBİ’ler. KOBİ’ler; istihdam, üretim 
ve ihracat gibi konularda Türkiye’de 
de önemli işleve sahipler.” dedi.

Türkiye’nin, son 13 yılda ekonomi 
başta olmak üzere birçok alanda 
önemli mesafeler katettiğini 
vurgulayan Mustafa Korkmaz, 
G20’deki KOBİ temsiliyetine 
ilişkin olarak şunları söyledi: 
“Şunu belirtmek ve altını 
çizmek istiyorum; Dünya KOBİ 
Forumu özelinde, G20’nin KOBİ 
odaklı mekanizmalarında KOBİ 

temsilcilerini göremedik. Manzara 
şuydu: Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri, KOBİ temsilcileri değil; 
Büyükler; yani BOBİ’ler temsil etti. 
Türkiye açısından böylesi önemli 
bir organizasyonda KOBİ’lerin 
asıl temsilcilerinin bulunmaması 
üzücüdür. 

Ülkemize ve dolayısıyla ekonomiye 
olumlu katkıları olacağına 
inandığım benzeri etkinliklerde; 
KOBİ’lerin asıl temsilcilerinin söz 
alarak, sorunlarını, önerilerini 
dile getirmeleri faydalı olacaktır. 
KOBİ’ler, ülke ekonomimizi 
ayakta tutan temel unsurlardır. 
Sağladıkları katma değer, istihdam 
gibi yönleri ile bu işletmelerin 
korunması ve gelişmelerine katkı 
bulunmak, ülkesini seven herkesin 
sorumluluğundadır. Soruyorum: 
G20’de KOBİ’lerin temsilcileri 
neden yoktu?”

Antalya'da düzenlenen 
G20 Zirvesi öncesinde iş 

dünyasının zirvesi B20 ve çalışma 
hayatına yönelik L20 toplantıları 
düzenlendi. B20 toplantısında 
konuşan Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Koç’un basına 
yansıyan, "Eşitsizliğin ortadan 
kalkması için kapitalizmin 
ortadan kalkması gerekir. Ben 
en azından eşitsizliğin minimum 
seviyeye indirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Gerçek sorun 
kapitalizmdir." sözleri çok 
konuşuldu…

Tarihsel olarak 
bakıldığında, dünyanın 
hiçbir zaman eşit 
olmadığını anlatan Koç, 
bu durumun asgari 
düzeye indirilmesi 

için yapılacak pek çok senaryo 
bulunduğunu söyledi. 

Koç, 21. yüzyılda istihdamla ilgili 
eşitsizlik kavramının çok farklı 
şekilde ele alınması gerektiğine 
işaret ederek, şunları kaydetti: 
"Artık paradigmalar değişmeli. Bu 
da görüş bildirmeyen tarafların 
katılımıyla olmalı. Pek çok 
ülkede zenginlik geçmişe kıyasla 
arttı ancak bunun paylaşımına 
bakıldığında eşit olmadığını 
görüyoruz. Verilere baktığımızda 

bu eşitsizliğin yakın 
gelecekte de artarak devam 
edeceğini görüyoruz.”

Koç, küreselleşmenin 
insani tarafına bakıldığında, 
insanın işin odak noktasında 
olmadığını da belirtti. 

Ankara Sanayi Odası Kasım Ayı 
Olağan Meclis Toplantısı’nda 
konuşan OSTİM’li sanayici 
Mustafa Korkmaz, “G20’de 
KOBİ’lerin temsilcileri neden 
yoktu?” diye sordu. 

Küçükleri büyükler temsil etti! Ali Koç’un ‘Kapitalizm’ çıkışı…
“ARTIK PARADİGMALAR DEĞİŞMELİ”

M
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Ali Koç

SEPIP 2015’te 
OSTİM için de 

özel bir oturum 
düzenlendi. 

Prof. Dr. Murat 
Yülek, Akıllı 
İktisadi Planlama 
ve Sanayi 
Politikaları 
başlığını 
uluslararası 
topluluk haline 
getirmeyi 
hedeflediklerini 
dile getirdi.
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Türkiye, 2015’i iki Genel 
Seçimle tamamladı. İlk 
olarak 7 Haziran 2015 

tarihinde gerçekleşen seçimler-
de Hükümet oluşturulamayınca 
tekrar diye nitelenen seçimler 
1 Kasım’da sandığa gidildi. 
Halk, demokratik iradesiyle AK 
Parti’ye tek başına ülkeyi yö-
netme imkanı sağladı.

Bu yıl, ülkemiz açısından iç ve 
dış gelişmeler bakımında olduk-
ça riskli gelişmelere sahne oldu. 
Bu tablonun içinde kurulan hü-
kümette tecrübeli isimlerin yanı 
sıra ilk kez bakanlıkla tanışanlar 
da görev aldı. 

Yüksek katma değerli ürünlerin 
payı artacak
64. Hükümet’in programın-
da; istihdam, eğitimi sanayi 
politikaları, nitelikli işgücü, 
KOBİ’ler, kamu alımları, milli 
projeler alanlarında söylemler 
yer alıyor. Üretim yapısında 
ileri teknolojiye dayalı yüksek 
katma değerli ürünlerin payını 
artıracaklarını söyleyen Başba-
kan Ahmet Davutoğlu, “Önü-
müzdeki dönemde de ülkemizi 
zenginleştiren, demokratik stan-
dartlarını yükselten, ülkemizin 
itibarını daha da artıran politi-
kalarla, daha güçlü bir Türkiye 
için milletimizden aldığımız 
yetkiyi yine milletimizin hiz-
metine sunacağız.

Son 13 yılda yapılanları yeni 
bir atılım dönemi ile taçlandır-
mak hükümetimizin temel gö-
revi olacaktır. Amacımız; çok 
daha güçlü, müreffeh, saygın 
ve demokratik bir Türkiye’ye 
ulaşmak, ekonomisi, bilim ve 
teknolojisi, siyaseti, sosyal ve 
kültürel politikaları ile örnek 
alınan bir ülke olmaktır.” dedi.

Davutoğlu, 64. Hükümet tam 
anlamıyla bir reform hükümeti 
olacağını belirterek, reformlar 

sonucunda daha özgür, daha 
rekabetçi ve insan odaklı bir 
anlayış içerisinde refahını daha 
adil paylaşan bir Türkiye’ye ka-
vuşma idealini sürdüreceklerini 
bildirdi. Bu kapsamda, 6 temel 
alanda reformları yoğunlaştı-
racaklarını kaydeden Ahmet 
Davutoğlu, bunları şöyle sıra-
ladı: 1. Demokratikleşme ve 
Adalet, 2. Eğitim, 3. Kamu 
Yönetimi, 4. Kamu Maliyesi, 
5. Reel Ekonomide Köklü De-
ğişim, 5. Öncelikli Dönüşüm 
Programları

KAMU ALIMLARININ 
KALDIRAÇ GÜCÜ 
KULLANILACAK

    BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK

• Önümüzdeki dönemde ülke-
mizin kalkınmasına daha faz-
la ivme sağlayacak yüksek 
katma değerli alanlara odak-
lanacağız. İmalat sanayiinde 
yenilikçi ve yüksek teknoloji-
li sektörlere dayalı bir biçim-
de dönüşümü gerçekleştirme-
yi, girişimcilik kapasitemizi 
güçlendirmeyi, bilgi tabanlı 
ekonomiye dönüşüm için ni-
telikli bir istihdam alt yapısı 
oluşturmayı öncelikli olarak 
görüyoruz.

• Yeni dönemde Ar-Ge ve ye-
nilik faaliyetlerinin artırılma-
sına yönelik destek sağlayan 
kurumlar arasında koordinas-

yonu güçlendirecek ve des-
teklerin etkinliğini artıraca-
ğız.

• Dışa bağımlılığın yüksek ol-
duğu sektörlerde, yerli ürün 
ve teknolojiler geliştirilme-
sine yönelik araştırma prog-
ramlarını destekleyerek et-
kinleştireceğiz.

• Tasarım merkezlerini, Ar-Ge 
merkezleri gibi destekleye-
cek, Ar-Ge ve tasarım per-
sonelinin daha esnek çalış-
masına olanak sağlayacağız. 
Ayrıca, KOBİ’lerin siparişe 
dayalı Ar-Ge ve tasarım faa-
liyetlerini destekleyeceğiz.

• Sınai mülkiyet ve yönetimi 
ile ilgili konularda yayın ya-
pacak ‘Teknoloji Transfer 
Platformu’nu kuracağız.

• Girişimcileri desteklemek 
için finansman eksiğinin en 
çok hissedildiği erken aşama-
ya yönelik bir fon kuracağız.

• Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
melerin TSE ve patent belge-
lerinin maliyetlerinin devlet 
tarafından karşılanmasını 
sağlayacağız.

• Bu programımızın yanı sıra 
‘Kamu Alımları Yoluyla 
Teknoloji Geliştirme ve Yer-
li Üretim Öncelikli Dönü-
şüm Programımız’la kamu 
alımlarının kaldıraç gücünü 
kullanarak yerli teknoloji ve 
üretimi geliştirmeyi amaçla-
maktayız.

SANAYİ POLİTİKALARI

• 64. Hükûmet olarak sanayide 
dışa dönük bir yapı içinde, 
Ar-Ge, yenilik ve nitelikli iş-
gücüne dayalı yüksek katma 
değerli mal üreten şirketlere 
sahip, orta ve yüksek tekno-
lojili ürünlerde Avrasya’nın 
üretim merkezi haline gelmiş 
bir ülke olma vizyonuyla ha-
reket edeceğiz.

• Küresel kriz, sanayisi güçlü 
olan ülkelerin dayanıklılığı-
nı bir kez daha ortaya koy-
muştur. Sanayi başta olmak 
üzere, üretken alanlara ya-
tırım yapan ülkeler, zor dö-
nemlerde gerekli esneklikleri 
gösterebilmekte, yeni üretim 
biçimleriyle krizleri aşabil-
mektedir. Sanayinin geliştiği 
ülkeler aynı zamanda işgü-
cü donanımının ve iş yapma 
disiplininin yüksek olduğu 
ülkelerdir. Sanayisi yükselen 
bir ülke olarak, gelecekte de 
güçlü bir sanayi ve üretim 
kültürünün destekleyicisi 
olacağız.

• Ülkemizin uluslararası re-
kabet gücünü ve dünya ih-
racatından aldığı payı artır-
mak için imalat sanayinde 
dönüşüm gerçekleştirmeye 
yönelik adımlar atması ge-

rektiğinin bilinciyle, yüksek 
teknolojili sektörlere yoğun-
laşmaya önem vermekteyiz.

• Yenilikçiliği, firma becerile-
rini, sektörler arası entegras-
yonu ve dış pazar çeşitliliğini 
imalat sanayinde dönüşümün 
ana odakları olarak görmek-
teyiz.

• Önümüzdeki dönemde büyük 
çaplı ve yatırım niteliğindeki 
kamu alımlarında, alıcı ku-
rumların yerli sanayiyi ge-
liştirecek yönde kamu alım 
sürecini yönetme kapasitesini 
geliştireceğiz. Bu kapasitenin 
ve iyi uygulamaların yaygın-
laştırılmasına odaklanacağız.

• Kamunun raylı ulaşım sistem 
ihtiyaçlarının yurtiçinden 
karşılanma oranını artıraca-
ğız.

• Küresel rekabet gücümüzün 
artırılabilmesi için sektörel 
ve sektörler arası entegrasyo-
nu güçlendirileceğiz. Bu kap-
samda tekstil, deri, mobilya 
sektörlerinin tarım sektörü; 
makine, tıbbi cihaz ve elekt-
ronik sektörlerinin hizmetler 
sektörü ve makine, tıbbi ci-
haz, otomotiv sektörlerinin 
elektronik sektörü ile arala-
rındaki entegrasyonu güçlen-
direceğiz.

• Sanayi girdilerinin ülke için-
den karşılanma oranının ar-
tırılmasını teminen, yüksek 
yatırım gerektiren ara malı ve 
sanayi hammaddelerinin üre-

1 Kasım 2015 seçimlerinin 
ardından tek başına iktidara 
gelen AK Parti tarafından, 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 
Başbakanlığı’nda kurulan 64. 
Hükümet iş başı yaptı. Yeni 
Kabine’de önceki dönemlerde 
görev alan bazı isimlerle devam 
edilirken Bakanlar Kurulu’na ilk 
kez katılanlar da oldu. 

Hükümet teşkiliyle birlikte 
gözler Hükümet Programı’na 
çevrildi. Reel sektör açısından 
programda yer verilen; 
yerli ve milli üretim, katma 
değerli ürün, ileri teknoloji, 
kamu alımları çerçevesindeki 
söylemler önemli bulunarak her 
maddenin altı kalın çizgilerle 
çizildi.

           HÜKÜMET KURULDU
                  HAZİRAN’DAN BU YANA DEVAM EDEN BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Ahmet Davutoğlu
Başbakan

Sema 
Ramazanoğlu 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı

Volkan Bozkır 
Avrupa Birliği 
Bakanı

Süleyman Soylu
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

Fatma 
Güldemet Sarı
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı

Mevlüt 
Çavuşoğlu 
Dışişleri Bakanı

Akif Çağatay 
Kılıç
Gençlik ve Spor 
Bakanı

Faruk Çelik 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı

Bülent Tüfenkci 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı

Efkan Ala
İçişleri Bakanı

Mahir Ünal
Kültür ve Turizm 
Bakanı

Naci Ağbal
Maliye Bakanı

Nabi Avcı
Milli Eğitim Bakanı

İsmet Yılmaz 
Milli Savunma 
Bakanı

Veysel Eroğlu 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı

Mehmet 
Müezzinoğlu 
Sağlık Bakanı

Bekir Bozdağ 
Adalet Bakanı

Numan Kurtulmuş
Başbakan Yardımcısı

Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı

Yalçın Akdoğan
Başbakan Yardımcısı

Tuğrul Türkeş
Başbakan Yardımcısı

Lütfi Elvan
Başbakan Yardımcısı

HIZLI TREN DAHİL DEMİR YOLU 

ARAÇLARIMIZI KENDİMİZ İMAL 

EDECEĞİZ.

KATMA DEĞER ARTIŞINI 

SAĞLAYACAK KÜMELENME 

FAALİYETLERİNİ 

DESTEKLEYECEĞİZ.

KAPSAMLI
PROGRAM 

UMUT OLDU

KAMU ALIMLARININ KALDIRAÇ 

GÜCÜNÜ KULLANARAK 

YERLİ TEKNOLOJİ VE 

ÜRETİMİ GELİŞTİRMEYİ 

AMAÇLAMAKTAYIZ.
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timine öncelik vereceğiz.

• Yatırım mallarının ve ara 
malların vadeli ithalatında 
KKDF oranını yüzde 6’dan 
yüzde sıfıra indirerek sana-
yicinin girdi maliyetini azal-
tıyoruz.

• Yüksek teknolojili yatırımla-
ra daha fazla destek verece-
ğiz. İleri teknoloji sınıfında 
yer alan yatırımları, öncelikli 
yatırımlar kapsamına aldık ve 
5. bölge desteklerinden yarar-
landıracağız.

• Kalkınma Bankamızı eko-
nomimizin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli projeleri daha faz-
la destekleyecek bir anlayış 
içinde yeniden yapılandıra-
cağız.

• Sağlıkta ulaştığımız kalitenin 
finansal olarak sürdürülebil-
mesi ile ilaç ve tıbbi cihaz 
alanında yerli üretimin artı-
rılması temel amaçlarımız-
dandır. Bu çerçevede, önemli 
bir reform alanımız ‘Sağlık 
Endüstrilerinde Yapısal Dö-
nüşüm Programı’dır. Prog-
ram kapsamında; ilaç ve tıbbi 
cihazda yüksek katma değerli 
ürün üretebilen, küresel pa-
zarlara ürün ve hizmet suna-
bilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi 
cihaz ihtiyacının daha büyük 
bir kısmını karşılayabilen bir 
üretim yapısına geçeceğiz.

• Geri ödeme ve fiyatlandırma 
politikaları ile ruhsat süreç-
lerinde yerli üretim ilaç ve 
tıbbi cihazlara öncelik vere-
ceğiz.

• Biyoteknolojik ilaç, biyo-

malzemeler, biyomedikal 
ekipman alanlarında araştır-
ma altyapılarımızı geliştire-
ceğiz.

• Sağlık endüstrisi alanında 
üretim yapacak KOBİ’lere 
yönelik finansal destek me-
kanizmaları geliştireceğiz. 
Buralarda üniversite-sanayi 
işbirliğini artıracak ve şirket 
kümelenmelerini özendirece-
ğiz.

• Otomotiv sektöründe, kat-
ma değerin artırılmasını ve 
çevreye duyarlı yeni tekno-
lojilerin geliştirilmesini sağ-
layacağız. Sektörde, küresel 
pazarların ihtiyaçlarına yö-
nelik özgün tasarım araçlarla 
markalaşmayı teşvik edecek 
ve bu kapsamda yerli marka 
otomobil üretimi çalışmaları-
nı hızlandıracağız.

• Elektronik sektöründe çift 
amaçlı teknolojilerin (sa-
vunma/sivil) uygulama 
imkânlarını dikkate alacağız. 
Elektronik haberleşme ala-
nında yeni nesil telsiz tekno-
lojisine geçiş sürecinde baz 
istasyonu ve kontrol birim- 
leri ürünlerinin geliştirilmesi 
ve üretimine önem vereceğiz.

• Ana metal sanayinde sür-
dürülebilir ve güvenli girdi 
tedarikini sağlaya- cağız. Bu 
kapsamda demir-çelik sektö-
rü üretiminde ithalatla karşı-
lanan yüksek katma değerli 
ürünlerin ağırlıklarını artıra-
rak ürün çeşitliliğinin sağlan-
masını temin edeceğiz.

• Emek yoğun geleneksel sek-
törlerimizin katma değerini 
artıracak yapılanmalarını 
destekleyeceğiz.

• Savunma sanayiinde, yerli 
Ar-Ge ve üretimi destekle-
meye devam edeceğiz. Bir 
taraftan savunma sanayinde 
ülkemizin yeterliliğini artırır-
ken, diğer taraftan savunma 
sanayini diğer sanayi alanları 
ile entegre edeceğiz.

• 

• 

• 

• 

• 

GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER

• Güçlü girişimciler, güçlü 
firmaları; güçlü firmalar da 
güçlü bir ekonomik yapıyı 
beraberinde getirmektedir. 
Büyüme stratejimiz, girişim-
ciliği ve özel sektör öncü-
lüğünde dinamik bir yapıyı 
esas almaktadır. Kamunun 
oluşturduğu uygun ortamda 
girişimcilik kültürünün güç-
lenmesi ve girişimci dostu bir 
ekosistemin oluşması temel 
politikamızdır.

• KOBİ’lerimizin rekabet güç-
lerini artırarak ekonomik bü-
yümeye daha fazla katkı ver-
mesi temel amaçlarımızdan 
biridir. 64. Hükûmet olarak, 
hızlı büyüyen veya büyüme 
potansiyeline sahip girişim-
ler ile yenilikçi KOBİ’leri 
desteklemeyi, istikrarlı eko-
nomik büyümenin ve sosyal 
gelişmenin önemli bir gereği 
olarak görmekteyiz.

• Türkiye’yi yenilik alanında 
bir üst lige taşıyacak olan Bi-
lişim Vadisi’ni kurmaktayız.

• Türkiye’de OSB’si olmayan 
il bırakmayacağız.

• Girişim sermayesi ve bireysel 
katılım sermayesi gibi yeni-
likçi finansman imkânlarını 
ve teknolojik girişimcilik 
destek modellerini artırma 
konusunda çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

• KOBİ’lerin finansmana eri-
şiminin artırılması amacıyla 
taşınırların teminat olarak 
kullanılmasının önündeki 
engelleri kaldıracak düzenle- 
meler yapacağız. KOBİ’lerin 
borsaya açılma faaliyetlerini 
destekleyecek; Kredi Garan-
ti Fonu’nun kefalet sağladığı 
KOBİ sayısını artıracak ve 
Gi- rişim Sermayesi Fonlarını 
yaygınlaştıracağız.

• Esnafımıza düşük faizli kredi 
uygulamamıza devam eder-
ken, 30 bin TL’ye kadar faiz-
siz kredi desteği de vereceğiz.

• Basit usulde vergilendirilen 
esnafımızın yıllık 8 bin liraya 
kadar kazançlarından hesap-
lanan vergisini almayacağız.

• Şirketlerin endüstriyel tasa-
rım, üretime hazırlık, üretim 
süreci, pazara sunum ve satış 
sonrası hizmetlerine yönelik 
faaliyetlerini destekleyeceğiz.

• 
• 
• 
• 

MESLEKİ EĞİTİM

• Meslek liselerinde özel ke-
simin katkısını artıracağız. 
Kamu-özel kesim işbirliği ile 
meslek liselerini ve meslek 
yüksekokullarını yeniden ya-
pılandıracağız.

• Mesleki ve teknik lise me-
zunlarının istihdamını özen-
direceğiz.

• Meslek Yüksek Okulları me-
zunlarının diplomalarında yer 
alan program adları ile mes-
lek tanımlamalarındaki fark-
lılıklar giderilmek suretiyle, 
bu öğrencilerimizin kamu ve 

özel sektörde iş bulmalarını 
kolaylaştıracağız. Organize 
Sanayi Bölgelerinde meslek 
lisesi kurulmasına yönelik 
başlattığımız  uygulamayı  
yaygınlaştıracağız.

• Çıraklık eğitimini gözden 
geçirerek, çıraklık eğitiminin 
altyapısını güçlendirici ted-
birler alacağız.

• Şirketlerin sektörlerine yö-
nelik özel mesleki ve teknik 
eğitim okulu açabilmeleri için 
düzenleme yapacağız.

• Mesleki ve teknik okul ve ku-
rumlarında atölye ortamlarını 
sektörel bazlı olarak iyileş-
tireceğiz. Mesleki ve teknik 
eğitim okul yönetim modelini 
geliştirecek, yerel yönetimle-
rin ve sektör temsilcilerinin 
katılımını sağlayacağız.

ENERJİ

• Enerji sektöründe girdi ma-
hiyetinde olan ve üretilmesi 
yüksek katma değer sağla-
yacak hedef ürünler listesini 
çıkararak bunların üretimine 
yönelik yatırımları destekle-
yeceğiz. Rüzgâr, güneş, hid-
roelektrik gibi alternatif ener-
ji kaynakları üreten tesislerde 
kullanılan, makine ve teçhi-
zatın yurtiçi üretiminin payını 
artıracağız.

ÖDEMELER DENGESİ

• Başta finansal ortamı iyileş-
tirmeye yönelik olmak üzere 
yerli makine üreticilerinin re-
kabet gücünü artıracak meka-
nizmalar oluşturacağız.

TASARRUFLAR

• Kapasite ve verimlilik artışı 
sağlamak amacıyla, imalat 
sanayii makine-teçhizat ya-
tırımlarının finansmanında 
Banka ve Sigorta Muamele-
leri Vergisi (BSMV) istisnası 
getireceğiz.

Fikri Işık
Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı
Görev yaptığı 
dönem içerisinde 

yerli üreticilere yönelik destekler, 
OSB’ler, kamu alımları gibi 
başlıklarda iz bırakan adımlar atıldı. 
Yeni dönemde bu çalışmalarının 
artarak devamı bekleniyor. 

Berat Albayrak
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı
Kabinenin en genç 
isimleri arasında 

yer alıyor. Gençliğinin verdiği 
dinamizmle, enerji sektöründeki 
milli projeleri destekleyeceği ve 
icraatlarıyla yerli sanayiye ivme 
kazandıracağı düşünülüyor. 

Binali Yıldırım
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı
Kabinenin en tecrübeli 

isimlerinden… Önceki görev 
dönemlerinde imza attığı çalışmaları 
hafızalardaki tazeliğini koruyor. 

Ankara Metrosu’nda getirilen 
‘yüzde 51 yerlilik’ şartındaki ‘cesur 
kararı’, sanayiciler ve kamu alımları 
açısından kırılma noktası olmuştu. 
64. Hükümet’teki icraatlarıyla aynı 
refleksleri göstereceğine inanılıyor. 

Cevdet Yılmaz
Kalkınma Bakanı
Daha önce de 
başarıyla sürdürdüğü 
bu görevde; bilgi 
ve birikimiyle 

KOBİ’lerin, üreticilerin nabzını 
iyi tutan bir isimlerden olmuştu. 
Bakan Yılmaz’ın kalkınma odaklı 
hamlelerini daha da ileriye 
taşıyacağı görüşü hakim.

Mustafa Elitaş
Ekonomi Bakanı
İş hayatında 
sanayici kimliği 
olan bir isim… 
OSB’lerdeki Yönetim 

Kurulu görevleri; sorunlara ve 
gelişmelere KOBİ penceresinden 
bakabileceğinin en önemli 
göstergesi. 

KAMUNUN RAYLI ULAŞIM 

SİSTEM İHTİYAÇLARININ 

YURTİÇİNDEN KARŞILANMA 

ORANINI ARTIRACAĞIZ.

SAĞLIKTA ULAŞTIĞIMIZ 

KALİTENİN FİNANSAL OLARAK 

SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İLE İLAÇ 

VE TIBBİ CİHAZ ALANINDA YERLİ 

ÜRETİMİN ARTIRILMASI TEMEL 

AMAÇLARIMIZDANDIR.

RÜZGÂR, GÜNEŞ, HİDROELEKTRİK 

GİBİ ALTERNATİF ENERJİ 

KAYNAKLARI ÜRETEN TESİSLERDE 

KULLANILAN, MAKİNE VE 

TEÇHİZATIN YURTİÇİ ÜRETİMİNİN 

PAYINI ARTIRACAĞIZ.

SAVUNMA SANAYİİNDE, 

YERLİ AR-GE VE ÜRETİMİ 

DESTEKLEMEYE DEVAM 

EDECEĞİZ.

BAŞTA FİNANSAL ORTAMI 

İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK 

OLMAK ÜZERE YERLİ 

MAKİNE ÜRETİCİLERİNİN 

REKABET GÜCÜNÜ 

ARTIRACAK MEKANİZMALAR 

OLUŞTURACAĞIZ.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

• Milli demiryolu sanayimizi 
geliştirecek, hızlı tren dâhil demir 
yolu araçlarımızı kendimiz imal 
edeceğiz. İhale hazırlıklarını 
sürdürdüğümüz projeyle, ilk milli 
yüksek hızlı trenimizi faaliyete 
geçireceğiz.

• Milli Bölgesel uçak yapımına 
başlayacağız.

• Uydu Sistemleri Entegrasyon 
ve Test Merkezimizde yerli 
uydumuzun (Türksat 6A) üretimini 
tamamlayacağız. Türksat 5A 
uydusunun yapımına başlayacağız.

ÇALIŞMA HAYATI

• Yeni dönemde kayıt dışılığın 
da önemli bir nedeni olan 

çalışma hayatındaki katılıkları 
azaltarak, istihdamın gelişimine 
sağlıklı bir zemin oluştururken, 
işletmelerimizin rekabet gücünü 
artıracağız.

• Sektörden gelen talepler 
doğrultusunda iş ve eğitim dünyası 
için gerekli olan Ulusal Meslek 
Standartları hazırlanıp yürürlüğe 
konulacak, yürürlükteki standartlar 
en geç 5 yılda bir güncellenecektir.

BÜYÜME VE MAKROEKONOMİK 
İSTİKRAR

• Büyüme stratejimiz 
makroekonomik istikrarın güçlendi- 
rilmesi, beşeri sermayenin 
geliştirilmesi ve işgücü piyasasının 
etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik 
geliştirme kapasitesinin artırılması, 
fiziki altyapının güçlendirilmesi ve 

kurumsal kalitenin iyileştirilmesi 
şeklinde 5 temel eksen üzerine 
oturmaktadır.

• Kamu altyapı yatırımlarımızı, 
ekonomide üretimin sağlıklı olarak 
gelişmesini destekleyecek, ancak 
kaynak israfına yol açmayacak 
biçimde planlayacağız. Kamu 
eliyle yapacağımız nitelikli altyapı 
yatırımları, özel sektör yatırımlarını 
güdüleyerek üretim kapasitesini 
artıracak; bir taraftan da verimlilik 
bazlı büyüme dinamiğine katkı 
sağlayacaktır.

• Yerlilik oranını artırmak amacıyla, 
tedarik zincirindeki işletmeler 
arasındaki işbirliğini ve katma 
değer artışını sağlayacak 
kümelenme faaliyetlerini 
destekleyeceğiz.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

ÇALIŞMA HAYATI

BÜYÜME VE MAKROEKONOMİK 
İSTİKRAR
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Teşkilatın üst düzey temsil-
cilerinin de katıldığı ziya-

rette OSTİM Yönetim Kurulu 
Üyeleri, küme fi rma temsilcile-
ri de yer aldı. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
OSTİM’in Ankara’nın sanayi-
leşmesindeki ilk adım olduğunu 
hatırlattı. Aydın, Ankara’daki 
büyük fi rmaların çoğunluğunun 
başlangıç noktasının OSTİM ol-
duğuna işaret etti. 
Aydın, temelleri 1967’de atılan 
bölgenin girişimci üreten bir 
merkez olduğunu vurgulayan 
Aydın şunları kaydetti: “OSTİM 
sadece fi rmalardan ibaret değil 

birtakım ara yüzlerimiz de var 
ve bunlarla fi rmalara, kurum-
lara, ülkemize değer üretmeye, 
çözüm üretmeye odaklı yapıla-
rımız var.” 

“Yerli sanayiye
sahip çıkılmalı”
Emniyet Genel 
Müdürü M. Ce-
lalettin Lekesiz, 
iş dünyasının 
ülkenin sosyo-
kültürel ve eko-
nomik kalkın-
ması için önemine temas etti. 
Girişimcilerin kolay yetişme-
diğine dikkati çeken Lekesiz, 
“Artık günümüzde bir ülkenin 
gücünün, kudretinin, dünya 
standartlarında mal ve hizmet 
üretebilme kabiliyeti olan işlet-
me ve girişimci sayısıyla ilişkili 
olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 
yerli sanayiye sahip çıkılması ve 
desteklenmesi fevkalede önemli. 
Bu vesileyle yaptığınız istihdam 
için ülkemize ürettiğiniz katma 
değer için verdiğiniz vergiler, 
yaptığınız ihracat için ülkemi-
zin sosyo-ekonomik geleceğine 
yaptığınız her türlü katkı için 
minnet ve şükran duygularımı 
ifade ediyorum.” dedi.

"Güç, girişimci sayısıyla ilişkilidir"
Emniyet Genel Müdürü Sayın 
M. Celalettin Lekesiz, Genel 
Müdür Yardımcıları ve Daire 
Başkanları OSTİM'de bilgiler 
aldı. Bir ülkenin gücünün, 
dünya standartlarında 
mal ve hizmet üretebilme 
kabiliyeti olan işletme ve 
girişimci sayısıyla ilişkili 
olduğunu belirten Lekesiz, 
"Yerli sanayiye sahip 
çıkılması ve desteklenmesi 
önemlidir." dedi.

Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, OSTİM’i ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 
bölgede yürütülen projeleri aktardı. 

Ziyarette, bölgede 5 bin 200 işletme 60 bine 
yakın çalışan olduğu kaydedilerek, KOBİ’lerin 
Ankara başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin 
önemli birer aktörleri olduğu vurgulandı.  

VALİ KILIÇLAR OSTİM’İ ZİYARET ETTİ

2015 Yılı Doğrudan Faali-
yet Destek Programı kap-

samında hazırlanan Sürdü-
rülebilir Rekabetin Anahtarı: 
Endüstriyel Tasarım Projesi 
açılış ve tanıtım toplantısı ya-
pıldı. Toplantıya, Ankara Vali 
Yardımcısı Süleyman Hürrem 
Aksoy, Ankara Milli Eğitim 
Müdürü Erol Bozkurt, Ankara 
Sanayi Odası (ASO) Başka-
nı Nurettin Özdebir, Anadolu 
OSB Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay, Başkent OSB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sırrı Yetkin, 
Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Dekanı Seyhan Fırat 
ile Endüstriyel Tasarım Bö-
lüm Başkanı H. Güçlü Yavuz-
can, Ankara Kalkınma Ajansı 
İzleme Değerlendirme Birim 
Başkanı Muhammed Seyid 
Pehlivan, Ankara Milli Eğitim 
Müdürlüğü temsilcileri katıl-
dı. 

İhtiyaç analizi yapılacak
Proje ile Ankara’daki Organi-
ze Sanayi Bölgelerinde (OSB) 
makine tasarımı yapan fi rma-
ların ihtiyaç analizi gerçek-
leştirilecek. Ayrıca işletme-
lerin kalifi ye eleman ihtiyacı 
ile sektördeki mevcut çalışan 
durumu tespit edilecek. Öte 

yandan proje ithalat, ihracat 
yapan fi rmaların fi kri ve sınai 
mülkiyet hakları konusunda 
durumlarının belirlenmesi ve 
bu durumlara yönelik strate-
jiler geliştirilmesi açısından 
önem taşıyor.

Proje kapsamında OSTİM, 
ASO 1. OSB, Başkent OSB, 
Anadolu OSB ve İvedik 
OSB’de makine imalat sa-
nayinde faaliyet gösteren ve 
endüstriyel tasarım yapan 
200 işletmenin üretim ve en-
düstriyel tasarım kapasiteleri 
araştırılacak. Endüstriyel tasa-
rım alanında sektörün mevcut 
durumu, pazarlama ve ihracat 
durumu ile kalifi ye iş gücü ih-
tiyacı analiz edilecek. 

Veri tabanı oluşturulacak
Yapılan çalışmalar neticesinde 
proje çıktıları ve analiz rapor-
ları ilgili kurumlarla paylaşıla-

cak. Böylelikle makine-imalat 
sanayinde endüstriyel tasarım 
alanında ihtiyaç duyulan iş 
gücü, nitelik ve yeterlilikleriy-
le ilgili veri tabanı oluşturul-
ması hedefl eniyor.

Proje sonuçları aynı zamanda 
Mesleki Eğitim Genel Müdür-
lüğü ve Talim Terbiye Kurul 
Başkanlığı’na yeni mesleki 
eğitim programları geliştiril-
mesi konusunda tavsiye ola-
rak sunulacak. Bunun yanı 
sıra Ankara'da bulunan üni-
versitelere araştırma sonuçları 
iletilerek sanayideki kalifi ye 
eleman ve ihtiyaçlar konusun-
da üniversite bünyesinde ya-
pacakları çalışmalara da katkı 
sağlanması planlanıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı 
kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Rekabetin Anahtarı: 
Endüstriyel Tasarım Projesi’nin açılışı yapıldı. 

Başkent'te endüstriyel tasarım atağı

Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı Sanayi Genel 

Müdürlüğü’nün koordinasyo-
nuyla Türkiye’ye gelen Somali 
heyeti, Sanayi ve Ticaret Ata-
şesi Yusuf Ahmed Hassan ile 
birlikte OSTİM’de de çeşitli 
temaslarda bulundu. 

OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürü Adem Arıcı, bölge hak-
kında heyeti bilgilendirdi. 17 
ana sektörde faaliyet gösteren 
5.200 işletme olduğunu aktaran 
Arıcı, heyetin ilgi alanında olan 
enerji ve medikal sektöründeki 
fi rmalarında bölgede kümelen-
diğini belirtti.  

Sistem kuruluyor   

Somali Ticaret ve Sanayi Ba-
kanlığı Genel Müdürü Abdul-

lahi Hayir Duale, Somali ve 
Türkiye ilişkilerinin sürekli 
temaslarla geliştirilerek devam 
etiğini belirtti. Ülkede yaşanan 
iç savaşla birlikte altyapı ve 
fabrikaların kullanılamaz hale 
geldiğini belirten Duale, “Siste-
min tekrar kurulması için çalışı-
yoruz. OSTİM’den çok etkilen-
dik. Burayı ülkemizdeki tüm iş 
adamlarına anlatacağız.” dedi.  

Tekstil, gıda, su ekipmanları, 
enerji ve medikal sektörüy-
le ilgilenen heyet, OSTİM’de 
medikal ve enerji sektörlerinde 
faaliyet gösteren işadamlarıyla 
bir araya geldi. Somalili bürok-
rat ve işadamları OSTİM Medi-
kal Sanayi Kümelenmesi Ortak 
Medikal Showroom’unda medi-
kal ürünleri inceledi. Konuklar, 
enerji ve medikal sektöründe 
üretim yapan fi rmaların tesisle-
rini gezdi. 

Somalili özel sektör ve kamu 
temsilcilerinden oluşan heyet 
OSTİM’li işadamlarıyla bir 
araya geldi. Somali Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü 
Abdullahi Hayir Duale, “OSTİM’i 
Somali’de anlatacağız.” dedi.

“OSTİM’İ ANLATACAĞIZ”

Abdullahi Hayir Duale

M. Celalettin
Lekesiz

Makine 
imalat sanayine hizmet 
veren 200 firma analiz 

edilecek.
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ABD üçüncü çeyrekte 
yüzde 2 büyüdü

Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) 
2015, üçüncü çeyrek ikinci tahmin 
sonuçlarına göre Amerika Birleşik 
Devletleri’nin 2015 yılı üçüncü 
çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 
2,1 oldu. Üçüncü çeyrekte, tüketici 
harcamalarındaki artış, yerleşik 
olmayanların sabit yatırımlarından 
kaynaklanan artış, yerel ve federal 
seviyedeki hükümet harcamaları 
ve sabit konut yatırımları ve ihracat 
büyümeye pozitif yönde katkı 
verdi. 

Singapur’da üretim düşüyor

Singapur Kalkınma Kurulu'ndan 
yapılan açıklamaya göre, Singapur 
üretim sektörü Ekim ayında yüzde 
5.4 küçüldü. Yıllık bazda yüzde 
6.4 küçülme gösteren sektör 
olumsuz bir görünüm çizdi. 
Üretimin detaylarına bakıldığında, 
endeks üzerinde en fazla ağırlığa 
sahip elektronik sanayi yüzde 14 
küçülürken, ikinci büyük sanayi 
olan biyomedikal sanayi ise yüzde 
1.6 düşüş gösterdi. 

Fitch’ten not uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch, gelişmekte olan ülkelerin 
gelecek yıl bir dizi kredi notu 
indirimiyle karşılaşacağını, 
Brezilya'nın da kredi notunun 
yatırım yapılabilir seviyenin altına 
indirilme olasılığının bulunduğunu 
belirtti. Orta Doğu ve Afrika 
bölgesinin kredi notlarına "negatif" 
görünüm verilebileceğini ifade 
eden Fitch'in Ülke Notu Bölümü 
Başkanı James McCormack, 
aralarında Brezilya, Rusya, Güney 
Afrika ve Nijerya gibi 14 ülkenin 
daha kredi notunun indirebileceği 
uyarısında bulundu. 

KISA KISA

1 Kasım seçim sonuçları 
ekonomik beklentilere de 

yansımaya başladı. Tüketici 
ve üreticilerin genel ekono-
mik duruma ilişkin değerlen-
dirme, beklenti ve eğilimleri-
ni özetleyen ekonomik güven 
endeksi, Kasım 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 
26,7 oranında ar-
tarak 82,87 değe-
rinden 104,99 de-
ğerine yükseldi.
Ekonomik güven 
endeksindeki ar-
tış, endeksi oluş-
turan tüm güven 
endekslerindeki 
artışlardan kaynaklandı. Tü-
ketici güven endeksi Kasım 
ayında bir önceki aya göre 
yüzde 22,9 oranında artarak 
77,15 değerine yükseldi. Reel 
kesim güven endeksi yüzde 
6,4 artarak 110,30 değerini 
aldı. Perakende ticaret sek-
törü güven endeksi yüzde 5,9 

artarak 105,29 değerine yük-
seldi. İnşaat ve hizmet sek-
törü güven endeksleri Ekim 
ayına göre sırasıyla yüzde 5 
ve yüzde 1,9 oranında artarak 
84,29 ve 100,04 değerlerine 
ulaştı.
Ekonomik güven endeksini 
oluşturan endekslerden tüke-
tici güven endeksi, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası işbirliği ile 
yürütülen Tüketi-
ci Eğilim Anketi 
s o n u ç l a r ı n d a n , 
reel kesim (ima-
lat sanayi) güven 
endeksi Türkiye 
Cumhuriyet Mer-
kez Bankası ta-
rafından, hizmet, 
perakende ticaret 
ve inşaat sektörü 

güven endeksleri ise TÜİK 
tarafından hesaplanıyor.
Ekonomik güven endeksinin 
100’den büyük olması genel 
ekonomik duruma ilişkin 
iyimserliği, 100’den küçük 
olması ise genel ekonomik 
duruma ilişkin kötümserliği 
gösteriyor.

Ekonomiye Kasım dopingi

Ekonomik güven endeksi 
Kasım ayında bir önceki aya 
göre yüzde 26,7 arttı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 33 puan düştü

DIŞ KAYNAKLI ‘UCUZ ÇELİK’ ÜRETİCİLERİ SARSTI

Bu durumun Türkiye’nin 
çelik ürünleri ihracatını 

azalttığı, ithalatı hızlandırdığı 
belirtilen açıklamada, “Türkiye 
net çelik ithalatçısı konumunu 
Eylül ayında da sürdürdü. Söz 
konusu dönemde, çelik sektö-
ründe ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı, geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine kıyasla 33 puan bir-
den düşüş göstererek %97’ye 
geriledi.” denildi.
Açıklamada şu bilgiler veril-
di: “Yılın ilk 3 çeyreğinde, 
Türkiye’nin çelik ithalatı önce-
ki yılın aynı dönemine kıyasla, 
miktar bakımından %41 gibi 
çarpıcı bir artışla 14.17 milyon 
tona, değer bakımından da % 

5.3 artışla 9.35 milyar dolara 
ulaştı. Bahse konu dönemde 
Türkiye’nin uzun ürünlerin yarı 
mamulü konumundaki kütük it-
halatı % 59.9 artışla 3.61 milyon 
tona, slab ithalatı %124.2 artışla 
2.39 milyon tona, yassı mamul 
ithalatı %26.6 artışla 6.28 mil-
yon tona, uzun mamul ithalatı % 
3.4 artışla 1.15 milyon tona ve 
boru ithalatı 19.4 artışla 387 bin 
tona ulaştı.
Ocak-Eylül döneminde 
Türkiye’nin toplam çelik ihra-
catı, önceki yılın aynı dönemi-
ne kıyasla miktar bakımından  
%7.1 düşüşle 12.58 milyon 
tona, değer bakımından da dü-
şen fiyatların etkisi ile %21.2 
düşüşle 9.06 milyar dolara ge-
riledi. Söz konusu dönemde, 
Türkiye’nin kütük ihracatı %50 
düşüşle 250 bin tona, uzun ma-
mul ihracatı % 7.2 düşüşle 7.75 
milyon tona gerilerken, boru ih-
racatı % 1.1 artışla 1.38 milyon 
tona ve yassı mamul ihracatı da 
yalnızca %0.1 artışla 1.81 mil-
yon tona ulaştı. Bu arada yal-
nızca 442 tonluk slab ihracatı 
gerçekleştirildi.”

Mevsim ve takvim etki-
lerinden arındırılmış 

sanayi istihdam endeksi 
2015 yılı III. çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre aynı 
kaldı. Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi istihdam 
endeksi bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre aynı kaldı. 
Mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış sanayi-
de çalışılan saat endeksi ise 
2015 yılı III. çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 
0,1 azaldı. Takvim etkisin-
den arındırılmış sanayide 
çalışılan saat endeksi ise bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 0,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış sanayide 
brüt ücret – maaş endeksi 
2015 yılı III. çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 
3,7 arttı. Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayide brüt 
ücret – maaş endeksi ise bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 14,1 arttı.

Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği’nden (TÇÜD) yapılan 
açıklamada, Ocak-Eylül 
döneminde, ihtiyacın üzerindeki 
kurulu kapasitenin bulunmasına 
rağmen, düşük fiyatlı ithalatın 
yerli üreticiler üzerindeki 
baskısını sürdürdüğü bildirildi. 

Temmuz dönemine ait 3. 
çeyrek sanayi işgücü girdi 
endekslerinden istihdam 

aynı kalırken çalışılan saat 
yüzde 0,1 azaldı. Brüt maaş 

ise yüzde 3,7 arttı.

Sanayide 
maaşlar brüt 

yüzde 3,7 arttı

TRANSİST 2015
TRANSİST 2015 6. İstanbul 
Ulaşım Teknolojileri, Araçları 
ve Ürünleri, Sistemleri 
Sempozyum ve Fuarı 17-
19 Aralık 2015 tarihlerinde 
düzenleniyor. İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek 
organizasyonda; Karayolu, 
Denizyolu ve Raylı Sistem 
Araçları, Ücretlendirme 
Sistemleri, Trafik Kontrol, 
Yönetim ve Bilgi İşlem 
Sistemleri, Altyapı ve Planlama 
Sistemleri yer alacak.

40. Uluslarararası 
Gamex/Compex
17-20 Aralık 2015 tarihlerindeki 
fuar, bilgisayar ve bilgisayar 
oyunları teknolojileri konusunda 
düzenleniyor. Etkinlik Bilgisayar, 
Bilgisayar Yazılımları, Bilgisayar 

Oyunları, Bilgisayar Çevre 
Bilimleri Cep Telefonları, 
Ev Telefonları, Ev Sinema 
Sistemleri, Plazma TV'ler, Digital 
Kameralar, Güvenlik ve Alarm 
Sistemleri gibi ürün ve hizmetleri 
ile İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleşecek.

Educaturk 
Eğitim ve Kariyer Fuarı
Eğitim ve kariyer konusunda 
22-23 Aralık 2015 tarihlerinde 
kapılarını açacak. İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek etkinlikte 
Ulusal & Yabancı Üniversiteler, 
İlköğretim, Lise ve Kolejler, 
Dil Okulları, Dershaneler, 
Okul Öncesi & Mesleki Eğitim 
Kurumları ziyaretçilerini bekliyor.

Aralık Ayı Fuarları

                         Kaynak: www.tobb.org.tr

Ham çelik 
1 ayda arttı 

10 ayda geriledi
Uluslararası piyasalardaki 

durgunluk ve agresif 
rekabet ortamı, daralan 

marjlar ve Türk çelik 
sektörünün üzerindeki 

ek maliyetler gibi birçok 
olumsuzluğa rağmen, 

Ekim ayında Türkiye’nin 
ham çelik üretimi önceki 

yılın aynı ayına kıyasla %2 
artışla 2.77 milyon tona 

ulaştı. Söz konusu miktar 
Eylül ayına göre de %11.5 
gibi dikkat çekici bir artışa 

işaret etti. Ocak-Ekim 
döneminde ise Türkiye’nin 
toplam ham çelik üretimi, 
önceki yılın aynı dönemine 
göre %6.9 düşüşle 26.55 
milyon ton seviyesinde 
kaldı. (Kaynak: TÇÜD)
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TİSK geleneksel hale getir-
diği TİSK Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Ödülleri’ni kaza-
nan şirketler belli oldu. Kapsa-
yıcılık, etkililik, iyi uygulama, 
yenilikçilik, sürdürülebilirlik 
alanlarında değerlendirilen pro-
jelerden 9 şirketin sosyal so-
rumluluk projesi ödüle layık 
görüldü.  Ödüller Ocak ayında 
İstanbul’da yapılacak törenle 
sahiplerine sunulacak.
Yarışmada Büyük Ödül’ü Ford 
Otosan Yeniköy Fabrikası En-
gelli Dostu Bir Fabrika pro-
jesiyle kazandı. Yarışmada, 
Kapsayıcılık Ödülü’nü Allianz 
Türkiye Maden Kazası Psiko-
sosyal Destek projesiyle, Etki-
lilik Ödülü’nü Boyner Büyük 
Mağazacılık İyiliğe Dönüştür 

projesiyle, İyi Uygulama Ödülü-
nü Opet Petrolcülük Opet Trafik 
Dedektifleri projesiyle, Yenilik-
çilik Ödülü’nü STFA Yatırım 
Holding TEVİTÖL Gelecek 
Kampı / Geleceğin Seninle Aynı 
Renk Olsun projesiyle, Sürdürü-
lebilirlik Ödülü’nü Visa Europe 
Paramı Yönetebiliyorum proje-
siyle almaya hak kazandı.
GAN TÜRKİYE Özel Ödülü ise 
İşbaşı Eğitim @MBT projesiyle 
Mercedes-Benz Türk’ün oldu. 
KOBİ kategorisinde 
KOOPERT’in, Tarımda Doğal 
Yöntemlerin Tüketici ve Üre-
tici Nezdinde Yaygınlaştırıl-
ması projesi ve Polat Organik 
Gübre’nin Tarımsal Artıklardan 
Gübre Elde Edilmesi projesi bi-
rer mansiyon kazandı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), 2015 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ni kazanan şirketler belli oldu.

TİSK ÖDÜLLERİNİN
SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Güney Kore Strateji ve 
Maliye Bakanlığı ile 

KOSGEB Başkanlığı arasın-
da 2015-2016 yıllarını kapsa-
yacak şekilde Bilgi Paylaşım 
Programı yürütülüyor. En-
düstriyel Simbiyoz ve Eko-
Endüstriyel Parklar ve KOBİ 
Ekosisteminin Yeniden Orga-
nize Edilmesi konularında bu 
yıl  OSTİM Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü de partner 
ve uygulama bölgesi olarak 

yer alıyor.

Bilgi Değişim Programı ile 
Türkiye’de bulunan Güney 
Kore Endüstriyel Simbiyoz 
ekibi OSTİM’i ziyaret etti. 
Heyette, Güney Kore Strateji 
ve Maliye Eski Bakanı Jaewan 
Bahk, Korea Development 
Institute (Kore Kalkınma 
Ajansı), Korea Small Busi-
ness Institute (Kore KOBİ 
Enstitüsü) ve Chungbuk Na-
tional Üniversitesi’nden araş-

tırmacı ve uzmanlar yer aldı. 
Koreli uzmanlara OSTİM’in 
sürdürdüğü endüstriyel simbi-
yoz çalışmaları, teknopark fa-
aliyetleri ve Ecomanindustry 
Projesi anlatıldı.

“Somut çalışma 
OSTİM’de olmalı”
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, Güney 
Kore heyetine yürütülen faa-
liyetler hakkında bilgi verdi. 
Sürdürülebilirlik, endüstriyel 
simbiyoz ve temiz üretim ça-
lışmalarına devam ettiklerini 
anlatan Aydın, yapılan ça-
lışmaların Hükümetin eylem 
planlarında da yer aldığını ve 
endüstriyel simbiyoz çalışma-
larında OSTİM’in pilot bölge 
seçildiğini hatırlattı.

Aydın, “Türkiye’de somut 
bir çalışma olacaksa Güney 
Kore, Türkiye ve KOSGEB 
olarak bu OSTİM’de olmalı.” 
dedi.

Zirvenin ilk gününde ele 
alınan yeni pazarlar ve 

sektörler iki oturumda masaya 
yatırıldı. TAV Hava Limanları 
Holding CEO’su Dr. M. Sami 
Şener, THY Genel Müdürü 
Do. Dr. Temel Kotil, Carrefo-
urSA Genel Müdürü Mehmet 
Tevfik Nane ve Renault Mais 
Genel Müdürü İbrahim Aybar 
katılımıyla gerçekleşen Gele-
cekte Yeni Pazarlar Oturumu 
ile Twitter Küresel Kamu Po-
litikalar Başkan Yardımcısı 
Colin Crowell, Tosyalı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Öğretim Üyesi, 
ve Ziraat Katılım Bankası Ge-
nel Müdürü Osman Arslan’ın 
katılımıyla Gelecekte Yeni 
Sektörler oturumunda yeni 

Pazar ve sektörlere dair ilgi 
çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Değişen yaşam koşullarına ve 
teknolojik yeniliklere bağlı 
olarak değişen ihtiyaçlar ve 
davranış eğilimleri ile önü-
müzdeki 50 yılın yeni pa-
zarları arasında alt kollarıyla 
birlikte hava yolu taşımacı-
lığından demir çeliğe, katı-
lım bankacılığından enerji ve 
otomasyon sistemlerine kadar 
pek çok pazar ön plana çıkar-
ken; yassı çelik üretimi, ortak 
otomobil kullanma sistemi, 
navigasyon, raylı sistemler, 
yeşil enerji üretimi ile çocuk 
bakımı ve dadılık gibi iş kol-
ları yeni sektörler arasında yer 
aldı.

Bilgi ihracatı ve markalaşma 
gerekli

Turkcell CEO’su Kaan Ter-
zioğlu, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. A. Arif Ergin ve T.C. 
Sağlık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Şuayip Birin-
ci tarafından masaya yatırılan 
teknoloji, hayatın bir parçası 
olarak kabul edildi. Fikri Mül-
kiyetin oluşturularak, know 
how ihracatına başlanması 
gerektiği belirtilirken, tekno-
loji üretim üslerinde önemli 
bir altyapının geliştirildiğine 
ve üretimlerin başlandığına 
değinilirken, tek başına üre-
timin yeterli olmadığı mar-
kalaşma ve bilgi ihracatı dü-
zeyine gelinmesi gerektiğinin 
altı çizildi. 5G teknolojisinin 

geleceğin anahtarı olduğuna 
dikkat çekilirken, Sağlık Ba-
kanlığı tarafından geliştirilen 
E-nabız Sistemine dair bilgi-
ler paylaşıldı.

Gelecekte İnsan Kıymetleri 
oturumu Sabiha Gökçen Ha-
valimanı İnsan Kaynakları 
Direktörü Ahmet Hakan Ars-
lan, Van Milletvekili Prof. 
Dr. Beşir Atalay ve Türk Te-
lekom Grubu İnsan Kaynak-
ları Genel Müdür Yardımcısı 
Bahattin Aydın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

İnsana yatırım önemli

Gelecekte Markalaşma oturu-
munun konukları ise LC Wa-
ikiki Yönetim Kurulu Başkanı 
Vahap Küçük, Panko Birlik 

Başkanı Recep Konuk ve T.C. 
Ekonomi Bakanlığı Markalaş-
ma ve Ar-Ge Destekleri Daire 
Başkanı Mehmet Ali Kılıçkaya 
oldu.

İnsan Kıymetlerine yatırım 
olmadan  gelecek vizyonunun 
mümkün olmadığına değini-
len toplantıda Türk insanının 
kültürel yapısının değerine 
ve gelişime açıklığına dikkat 
çekilirken, kamu personel po-
litikalarındaki eksiklikler de 
masaya yatırıldı. Bakan Atalay 
kamudaki istihdam sistemini 
“rezalet” olarak değerlendirir-
ken çağın dışında kalmış doku-
nulmazlık uygulamasının yapı-
yı körelttiğini vurguladı.

Markalaşma oturumunda ise 
Türkiye’nin her konuda marka 
yaratma imkanı olduğu belir-
tilirken, markalaşma sürecine 
inancın en büyük başlangıç 
olduğuna dikkat çekildi. Uzun 
bir süreci kapsayan markalaş-
mada sabır gerektiği belirtilir-
ken, markalaşma sürecine baş-
layan pek çok işletmenin bu 
süreci aşamamasından kaybet-
tiğinin altı çizildi. Markalaşma 
konusunun bir diğer gündemi 
ise İnsan Kıymetleri oldu. İn-
sana, bilgiye ve eğitime yatırı-
mın teknolojiye yatırım kadar 
önemli olduğu vurgulandı.

Güney Kore Bilgi Değişim Programı’nın 
uygulama bölgesi OSTİM

       Markalaşma süreci sabır gerektiriyor 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) tarafından 
düzenlenen Vizyoner’15 
Sektörler Zirvesi’nde gelecek 
konuşuldu. İki gün süren 
Zirve’de; Gelecekte Teknoloji, 
Gelecekte İnsan Kıymetleri 
ve Gelecekte Markalaşma 
oturumlarıyla ekonominin 
gelecek vizyonu ele alındı.
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“HEDEFİNİZ VARSA İLERLERSİNİZ”
Savunmanın ‘Saygın’ firmasını kümeyle geleceğe hazırlayan genç yönetici:

Firmanızı tanıyabilir miyiz?

Kurucumuz Mustafa Saygın, 
1980 yılında Büyük Sanayi 
bölgesinde 80 m2 kapalı sahası 
olan iki tezgah ile ticari faaliye-
tine başladı. Dişli imalatı üzeri-
ne temelleri atılan fi rmamız ilk 
olarak büro makine parçaları 
ile müşterilerine hizmet verdi. 

1990’lı yıllarda 200 m2’lik ala-
na taşınıp otomotiv sektörüne de 
üretim yapmaya başladı. 2000 
yılından itibaren 1000 m2 kapalı 
sahası bulunan yeni yerine geçti.

2008 yılında fi rmamızı daha 
ileri seviyelere taşımak adına 
savunma sanayiine yöneldik. 
İlk olarak ASELSAN’ın Ar-
Ge projelerinde çalıştık. 2013 
yılından itibaren; başta onaylı 
tedarikçisi olduğumuz ASEL-
SAN, NUROL Makine, TUSAŞ 
ve TÜBİTAK ile birlikte çeşitli 
projelerde yer alıyoruz. 

15 yıldır ikinci kuşak olarak 
üretimin içindeyiz. Saygın Sa-
vunma isimli fi rmamızı 2014 yı-
lında ticari hayata kazandırdık. 
Üretim planlama, üretim aşama-

ları ve kalite kontrol ile birebir 
ilgileniyoruz. Hedefi miz; yurt 
içinde, yurt dışında fuarlara ka-
tılıp ihracata başlamaktır.

Yıllık kapasiteniz nedir?

Geçen yıl Saygın Savunma ola-
rak yaklaşık 20 bin adet parça 
imal ettik.

Üretim size ne ifade ediyor?

Türkiye’nin geleceği, çocuk-
larımızın yarınları için üretimi 
artırmalıyız. Bu sayede gelecek 
nesillere büyük bir miras bırak-
mış oluruz. Bunun için üretimi 
her alanda desteklemeli ihracatı 
üst seviyelere taşımalıyız.

Firma olarak yaşadığınız 
sıkıntılar nelerdir?

En önemli sıkıntımız; alan darlı-
ğı… Bakanlıktan bu yönde des-
tek bekliyoruz. OSSA’da diğer 
fi rmalarla bir araya geldiğimiz-
de tüm KOBİ’lerin ortak sorunu 
bu. Nitelikli eleman da bir diğer 
nokta. Deneyimli eleman bul-
mak çok zor. 

Savunma sektörünün ne 
gibi özellikleri var? Kalite 
süreçleri nasıl işliyor?

Savunma sektöründe dar töle-
ranslarda çalışıyoruz. Ana yük-
lenicilerden bize üretim geldiği 
zaman öncelikle bir üretim planı 
hazırlanıyor. Bu plan üzerinden 
süreçler ilerliyor. Üretim es-
nasında ve üretim sonrası ölçü 
denetimleri yapılıyor. Kalite 
birimi ile birebir kendim ilgi-
leniyorum. CMM ölçümlerini 
yapıyor, gerekli yerlerde üretimi 
yönlendiriyorum.

Böyle bir sektörün içinde ol-
maktan gurur duyuyoruz. Ge-
riye baktığımda kısa zamanda 
çok yol kat ettiğimizi görüyo-
rum. Başarımızın sırrını işimizi 
çok sevmemize, müşteri odaklı 
olmamıza, kaliteli ürün çıkar-
mamıza ve dürüst olmamıza 
bağlıyorum. Bunların mükafatı 

olarak 2014 yılının KOSGEB 
tarafından düzenlenen genç ka-
dın girişimci fi nalisti oldum. 
Her ne kadar beni ifade etse de 
bunun arkasında güçlü bir eki-
bim var. 

Küme üyesi olmanın 
avantajları nelerdir?

OSSA’ya 2014 yılında üye ol-
duk. Diğer fi rmalarla bilgi alış-
verişi yapabiliyoruz. Sektörel 
dinamiklere hakim olabiliyoruz. 
Yurtdışında bilinirliğimiz artı-
yor. Küme, ihracat kapısını aç-
mamızı sağlayacaktır. 

Girişimci olmak isteyenlere 
neler önerirsiniz?

Hangi alanda girişim yapacaklar 
ise önce işi tam olarak öğren-
meli ve sektöre özel eğitimler 
almalılar. Hedefi niz varsa iler-
lersiniz… Girişimcinin başarılı 
olabilmesi için  kaliteden ödün 
vermemesi, müşteri odaklı ol-
ması, dürüst olması, sabırlı ol-
ması ve bunun sonucunda istik-
rarlı olması gerekiyor.

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyesi 
Saygın Savunma, 35 yıllık 
bir tecrübenin ürünü olarak 
sektöre kazandırıldı. Filiz ve 
Burak Saygın kardeşlerin, 
köklü firma birikimi 
üzerine girişimcilik ruhunu 
eklemesiyle kurulan firma, ana 
yüklenicilerin Ar-Ge projelerine 
adını yazdırmayı başardı. 
Sektördeki kalite yaklaşımını 
‘olmazsa olmaz’ olarak 
niteleyen kurucu ortak ve Genel 
Müdür Filiz Saygın, “Hedefiniz 
varsa ilerlersiniz.” diyor. Genç 
yönetici, girişimcinin başarılı 
olması için kaliteli ürün 
kullanması, dürüst ve sabırlı 
olması gerektiğini belirtiyor.
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ASELSAN, tanka yaklaşan 
anti tank roketleri ve füze-

leri tespit ederek havada imha 
edecek AKKOR sistemini ge-
liştirecek. ALTAY tankında 
kullanılmak üzere planlanan 
sistem, modüler yapısı sayesin-
de birçok zırhlı araçta da kulla-
nılabilecek. 

Dünyanın sayılı orduları ta-
rafından kullanılan sistem 
üzerinde ASELSAN 2008 yı-
lından beri çalışıyor. 2010'da 
testlerine başlanan koruma 
sisteminde radar, merkezi bil-
gisayar ve fi ziksel imha mü-
himmatı denemeleri başarıyla 
gerçekleştirildi. 

Özgün olarak geliştirilecek
ASELSAN’ın özgün olarak 
geliştireceği AKKOR, 360 de-
recelik tam bir koruma kalkanı 
oluşturacak. AKKOR, yüksek 
teknoloji radarı ile üzerine 
gelen roket veya tank savar 
füzesini çok kısa sürede algı-
layacak. Yönlendirilecek fi zik-
sel imha mühimmatı, üzerinde 
bulunan sensörler yardımıyla 
yaklaşmakta olan tanksavar 
tehdidine en yakın olduğu anda 
patlayarak tehdidi etkisiz hale 
getirecek.

AKKOR Sistemi, mühimma-
tın üzerindeki akıllı sensör ile 
dünyadaki benzerlerinden daha 
üstün bir performans sergileye-
cek. Mini bir radar gibi çalışan 
sensör, yaklaşan roket/füze ile 
savunma mühimmatının en ya-
kın olduğu zamanda patlamayı 
gerçekleştirerek tehdidi yok 
edecek. 

ÜYESİDİR
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
ve ASELSAN, ALTAY tankını 
anti tank roketlerine 
karşı koruyacak Aktif 
Koruma Sistemi (AKKOR) 
geliştirilmesine yönelik 
sözleşme imzaladı.

ALTAY’a ‘AKKOR’UMA

Bizler savunma sanayi firması 
olarak dar alanlarda güzel işler 
çıkarıyoruz. Milletçe dışa bağımlı 
kalmamak, teknolojiye ayak 
uydurmak ve bir dünya markası 
olmak için çok çalışmalı, ülkemize 
katkıda bulunmalıyız. 

Burak Saygın
Firma Ortağı

“Türkiye’nin geleceği, 
çocuklarımızın yarınları için 

üretimi artırmalıyız. Bu sayede 
gelecek nesillere büyük bir 

miras bırakmış oluruz.”

“Böyle bir sektörün içinde 
olmaktan gurur duyuyoruz. 

Geriye baktığımda kısa 
zamanda çok yol kat ettiğimizi 

görüyorum. Başarımızın 
sırrını işimizi çok sevmemize, 

müşteri odaklı olmamıza, 
kaliteli ürün çıkarmamıza ve 

dürüst olmamıza bağlıyorum.”

“Küme, ihracat kapısını 
açmamızı sağlayacaktır.”
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TÜİK KOBİ girişim istatis-
tiklerine göre Türkiye’de 

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 
2013 yılında 2 milyon 695 bin 
131 girişim faaliyet gösterdi. 
KOBİ’ler toplam girişim sayı-
sının yüzde 99,8’ini, istihdamın 
yüzde 74,2’sini, maaş ve ücret-
lerin yüzde 54,7’sini, cironun 
yüzde 63,8’ini, faktör maliye-

tiyle katma değerin (FMKD) 
yüzde 52,8’ini ve maddi malla-
ra ilişkin brüt yatırımın yüzde 
53,3’ünü oluşturdu.

Ekonomik faaliyetlerin 
istatistikî sınıflamasına (NACE 
Rev.2) göre; KOBİ’lerin yüzde 
39,9’u Toptan ve perakende ti-
caret; motorlu kara taşıtlarının 
ve motosikletlerin onarımı, yüz-
de 15,7’si Ulaştırma ve depola-
ma, yüzde 12,6’sı imalat sanayi 
sektöründe faaliyet gösterdi. 

Toptan ve perakende ticaret; 
motorlu kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin onarımı faali-
yetindeki KOBİ’lerde, istihdam 
payı yüzde 28,3, maaş ve ücret 
payı yüzde 23,9, ciro payı yüz-
de 50,9, faktör maliyetiyle kat-
ma değer payı yüzde 27, maddi 

mallara ilişkin brüt yatırım payı 
ise yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Küçük ve orta büyüklükteki 
imalat sanayi girişimlerinin 
yüzde 60,8’i düşük teknoloji ile 
çalışırken, bu girişimler istihda-
mın yüzde 55,1’ini, faktör ma-
liyetiyle katma değerin yüzde 
43,6’sını oluşturdu. 

KOBİ’ler büyüklük grupları ay-
rıntısında incelendiğinde, 1-19 
kişi çalışan girişimlerin yüzde 
61,4’ü düşük teknoloji, yüzde 
30,2’si orta-düşük teknoloji, 
yüzde 8,2’si orta-yüksek tekno-
loji ile çalıştı. 20-49 kişi çalışan 
girişimlerde bu paylar sırasıyla 
yüzde 54,3, yüzde 27,7, yüzde 
17,1 iken 50-249 kişi çalışan 
girişimlerde yüzde 50,4, yüzde 
30,5, yüzde 17,6 oldu. Üç bü-

yüklük grubunda da istihdamın 
yarısından fazlası düşük tekno-
loji ile çalışan girişimlerde gö-
rüldü.

2014 ihracatının yarısı 
KOBİ’lerden

KOBİ’ler 2014 yılında ihracatın 
yüzde 56,4’ünü gerçekleştirdi. 
İhracatın yüzde 91,6’sını ima-
lat sanayi ürünleri oluşturdu. 
Girişimin ana faaliyetine göre 
KOBİ’lerin ihracatının yüzde 
35’i sanayi, yüzde 60,7’si tica-
ret sektöründe faaliyet gösteren 

KOBİ’ler tarafından yapıldı. 
Öte yandan KOBİ’lerin 2014 
yılında ithalattaki payı yüzde 
37,8 oldu. KOBİ’lerin ithalatı-
nın yüzde 33,3’ü sanayi, yüzde 
59,5’i ticaret sektöründe faali-
yet gösteren KOBİ’ler tarafın-
dan yapıldı. Ayrıca KOBİ’ler, 
ihracatın yüzde 48,1’i Avrupa 
ülkelerine, yüzde 35,5’i Asya 
ülkelerine gerçekleştirildi. İtha-
latın ise yüzde 50,5’ini Avrupa 
ülkelerinden, yüzde 39,8’ini 
Asya ülkelerinden yapıldı.

KOBİ girişimlerinin diğer is-
tatistikleri ise şu şekilde ger-
çekleşti: 2014 yılında Ar-Ge 
harcamalarının yüzde 17,4’ünü 
KOBİ’ler gerçekleştirdi. İnter-
net erişimine sahip KOBİ’lerin 
oranı 2015 yılında yüzde 92,2 
oldu. KOBİ’lerin yüzde 81’i 
2014 yılında kamu ile iletişim-
de internet kullandı.  Yenilikçi 
KOBİ’lerin oranı ise yüzde 50,8 
oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından yayınlanan 
küçük ve orta büyüklükteki 
girişim istatistiklerine göre, 
toplam girişimin yüzde 99,8’ini, 
istihdamın da yüzde 74,2’sini 
KOBİ’ler oluşturdu.

Girişim ve istihdamın lideri KOBİ’ler

Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde 

işsiz sayısı 2015 yılı Ağustos 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 114 bin kişi 
artarak 3 milyon 58 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı ise de-
ğişim göstermeyerek yüzde 
10,1 seviyesinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde; tarım dışı iş-
sizlik oranı 0,1 puanlık artış 
ile yüzde 12,4 olarak tahmin 
edildi. 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 0,6 
puanlık azalış ile yüzde 18,3 
olurken, 15-64 yaş grubunda 
bu oran değişim göstermeye-
rek yüzde 10,3 olarak gerçek-
leşti. 

İstihdam edilenlerin sayısı 
2015 yılı Ağustos dönemin-
de, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 837 bin kişi ar-
tarak 27 milyon 150 bin kişi, 
istihdam oranı ise 0,7 puanlık 
artış ile yüzde 46,8 oldu.

Bu dönemde, tarım sektörün-
de çalışan sayısı 202 bin kişi, 
tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı ise 636 bin kişi arttı. 
İstihdam edilenlerin yüzde 
22,2’si tarım, yüzde 19,3’ü 
sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, 
yüzde 51’i ise hizmetler sek-

töründe yer aldı. Önceki yılın 
aynı dönemi ile karşılaştırıl-
dığında hizmet sektörünün is-
tihdam edilenler içindeki payı 
0,6 puan, tarım sektörünün 
payı 0,1 puan artarken, sana-
yi sektörünün payı 0,7 puan 
azaldı, inşaat sektörünün payı 
ise değişim göstermedi.

İşgücü 30 milyon
İşgücü 2015 yılı Ağustos dö-
neminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 951 bin kişi 
artarak 30 milyon 208 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı 
ise 0,9 puan artarak yüzde 
52,1 olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemler için yapılan kıyas-
lamalara göre; erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0,5 
puan artarak yüzde 72,6, ka-
dınlarda ise 1,2 puanlık artışla 
yüzde 32,1 olarak gerçekleşti. 
Yine bu dönem içerisinde ka-
yıt dışı çalışanların oranı ise 
yüzde 35,1 olarak gerçekle-
şirken kamu istihdamı 2014 
yılının aynı dönemine göre 
yüzde 2,6 oranında arttı. 

Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış istihdam sayısı bir 
önceki döneme göre 25 bin 
kişi azalarak 26 milyon 651 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
İstihdam oranı ise 0,1 puanlık 
azalış ile yüzde 46 oldu. Mev-
sim etkilerinden arındırılmış 
işsiz sayısı bir önceki döneme 
göre değişim göstermeyerek 
3 milyon 96 bin kişi olarak 
gerçekleşti. İşsizlik oranı da 
aynı düzeyde kalarak yüzde 
10,4 oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2015 
yılı Ağustos ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı geçen 
yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek yüzde 10,1 oldu.

İşsizlik oranı değişmedi

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Organize Sanayi 

Bölgeleri Uygulama ve Yer Se-
çim Yönetmeliklerinde değişik-
liğe gitti. Yapılan değişiklikler 
18 Kasım 2015 tarih ve 29536 
sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
narak yürürlüğe girdi.

Yer seçim talebinde 
düzenleme
Değişen yönetmelikle, Yeni 
kurulacak OSB'lerin yer seçim 
talebi, ildeki mevcut OSB'lerin 
doluluk oranlarına göre değer-
lendirilecek. Yeni bir OSB'nin 
yer seçimi talebinin değerlen-
dirmeye alınabilmesi için il ge-
nelindeki ihtisas OSB'ler hariç 
diğerlerinde bulunan toplam 
sanayi parsellerinin en az yüzde 
75'inde üretim veya inşaata baş-
lanmış olması gerekecek.

İlave alan yer seçimi talebinin 
değerlendirmeye alınabilmesi 
için, ilave alan talebinde bulu-
nan OSB'de toplam sanayi par-
sellerinin en az yüzde 90'ında 
üretim veya inşaata başlanmış 
olması şartı aranacak. Ancak o 
ilde başka bir OSB'nin bulun-
maması halinde bu oran yüzde 
75 olarak uygulanacak. Söz ko-
nusu oranlar aynı sektör grubu-
nu içeren ihtisas OSB'ler için de 
geçerli olacak.

OSB yeri, Bakanlıkça belirlenen 
teknik şartname doğrultusunda 
gözlemsel jeolojik etüt rapo-
runun hazırlanmasının, ihtisas 
OSB söz konusu ise ÇED olum-
lu belgesinin alınmasının, se-
çilen arazi içerisinde mera vas-
fında parsel olması durumunda 
ilgili kuruma yapılacak başvuru 
ile vasıf değişikliğinin yapılarak 
hazine adına tescil edilmesinin 
ve seçilen arazi içerisinde devle-
tin hüküm ve tasarrufunda tescil 
harici yerler bulunması halinde 
Hazine adına tescilinin yapılma-
sının ardından kesinleştirilecek.

1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli 
eşik analizi haritasında, hiçbir 
kurum ve kuruluşun yatırım ve 
proje alanına girmeyen, eğim ve 
jeolojik açıdan yapılaşmaya el-
verişli olan, varsa çevre düzeni 
planı, nazım imar planı karar-
larına uygun olan alanlar OSB 
kurulabilecek alanlar olarak be-
lirlenecek.

Kümelenme vurgusu
OSB Uygulama Yönetmeliği’nde 
de pek çok maddede değişiklik 
yapıldı. Parsel tahsis süresi ve 
bölge içinde kümelenmenin des-
teklenmesi öne çıkan değişiklik-
lerden.

Değişiklik kapsamında OSB'deki 
katılımcılar, istedikleri zaman 
parsel tahsis işleminden vazge-
çebilecek. OSB, katılımcı inşa-
atını süresinde ya da verilen ek 

süre içinde bitirmediği takdirde, 
temel atmış veya temel inşaatı-
nı bitirmiş olsa bile tahsisi iptal 
edebilecek.

Her iki durumda ödenecek arsa 
bedeli; müteşebbis heyet veya 
genel kurulca karara bağlanması 
şartı ile tahsis bedelinin ödenen 
kısmına, ödeme tarihleri dikkate 
alınarak iade ya da iptal tarihi-
ne kadar geçen süre için Maliye 
Bakanlığı'nca her yıl belirlenen 
yeniden değerleme oranı üzerin-
den hesaplanan tutarın ödenen 
tutara eklenmesi ile bulunan tu-
tarı geçmemek üzere OSB tara-
fından belirlenecek.

Müteşebbis heyetin ve genel 
kurulun görev ve yetkilerinin 
tanımlandığı Yönetmeliğin 35. 
Maddesi'nde kümelenme ile 
ilgili şu değişiklikler yer aldı:

Organize Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliği, 
MADDE 35 – (1) Müteşebbis 
heyetin ve genel kurulun 
görev ve yetkileri:

t) Yörelerindeki OSB’ler içinde 
yer alan en az bir sektörün 
kümelenmesini sağlamak 
amacıyla kümelenme 
projelerini hazırlamak ve 
yürütmek, küme analizi 
yaptırmak, küme geliştirme 
aşamasında eğitim, ortak 
satın alma, firma eşleştirme, 
ortak merkezlerin kurulmasına 
yönelik proje ve benzer 
faaliyetleri ilgili kamu ve özel 
kuruluşlarla işbirliği yaparak 
sürdürmek ve bu projelerin 
finansmanına katkı sağlamak.

Organize Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliği ve Yer 
Seçim Yönetmeliği değişti. 
Yönetmelikler 18 Kasım 2015 
tarih ve 29536 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmasının 
ardından yürürlüğe girdi. 

OSB yer seçiminde yüzde 75 şartı
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin, 
paydaşı olduğu Avrupa Bir-

liği Araştırma ve İnovasyon 
Çerçeve Programı olan Horizon 
2020 Programı kapsamında Av-
rupa Komisyonu ile imzalanan 
proje dahilinde Türkiye’deki ilk 
elektrikli otobüs ihalelerinden 
birini açtı. İhale, yerli üretime 
öncelik vermek üzere yüksek 
teknolojide sanayi ürünleri kap-
samında yerli malı avantajı ile 
gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 
1 milyon 550 bin avro değerin-
deki ihaleyi ARUS üyesi Bo-
zankaya kazandı. Düzenlenen 
törenle elektrikli otobüs alımı 

için yapılan sözleşme, Eskişehir 
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç ve Bozankaya Yö-
netim Kurulu Başkanı Aytunç 
Günay tarafından imzalandı.

Aralık ayının sonunda teslim

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç, Avrupa Birliği 
Akıllı Şehir Projesi kapsamın-
da alınan hibe ile ihale elekt-
rikli araç ihalesine çıktıklarını 
belirtti. Bozankaya’nın ihaleyi 
kazandığını vurgulayan Başkan 
Ataç, “Aralık sonuna kadar 4 
elektrikli otobüsü teslim ede-
cekler. Hibrit araçlarda olduğu 
gibi Eskişehir’de bir ilke imza 
atıyor. Dileğimiz bundan sonra 
diğer belediyelerimize de örnek 
olur. Bu araçlar engelli yurttaş-
larımızın da kolaylıkla kulla-
nabileceği araçlar. Özel rampa 
sayesinde engelli araçları oto-
büslere giriş yapabiliyor. Son 
derece çevreci ve ekonomik. 
Karbondioksit salınımında en 
az kirlenmeyi hedefl iyoruz. İn-
sanlık adına iyilikler getirmesini 

diliyorum.” dedi.

Yerli üretimin maliyeti 
daha uygun

Bozankaya Yönetim Kurulu 
Başkanı Aytunç Günay, yeni 
nesil araçlar olmaları itibariyle 
tüm dünyada elektrikli otobüs 
üretimine başlayan sınırlı sayıda 
üretici bulunduğunu dile getirdi. 
Elektrikli otobüs ile Türkiye’de 
ilk iki, dünyada ise ilk 10 üretici 
arasında yer aldıklarını aktaran 
Günay, “Bozankaya E-Karat’ın 
yerli üretim olması ile yurt içi 
pazarına daha uygun maliyetler-
le ürün temin ederek yerli üreti-
mi tercih edilir hale getirirken, 
teknolojimiz sayesinde yurt dışı 

pazarlarındaki üreticilerle reka-
bet edebilecek konuma geldik. 
Bu anlamda Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi’ne çevreyi koruyan 
yaklaşımları ve yerel, üretimi 
desteklemeleri ile ülke kaynak-
larına verdikleri değerden do-
layı Bozankaya adına teşekkür 
ederiz.” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si (İBB) şirketlerinden Ulaşım 

AŞ., 2014 yılında üretimine baş-
lanan İstanbul Tramvayı'nın 18'.
sini raylarla buluşturdu. Her biri 
yaklaşık 5 milyon lira maliyet-
le üretilen yerli tramvaylarla, 
İBB’nin 18 tramvayın ithalatı 
için ödeyeceği 90 milyon lira 
kasasında kaldı.

İBB'nin hem yurt dışına ba-
ğımlılığını azaltmak hem de 
maliyetleri düşürmek amacıyla 
tasarladığı yerli tramvay pro-
jesi, 20 yıl önce dönemin İBB 
Başkanı, bugünün Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla başladı. O yıllarda 

250 dolara ithal edilen tramvay 
tutamaçları İstanbul'da 1 dolar 
maliyetle üretildi. Ardından yer-
li üretim yedek parçaların imal 
edilmesiyle devam eden proje 
bugün tasarım ve yazılım yö-
nüyle tamamen yerli hale geldi.

Hedef tamamen 
yerli metro araçları

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın deste-
ğiyle Türkiye'nin ilk hafi f metro 
ve tramvay aracı üretildi. İstan-
bulluların oylarıyla modeli be-
lirlenen tamamen yerli 'İstanbul 
Tramvayı'nın seri üretimi hedef-
leniyor.

Türk mühendis ve teknik ele-
manlardan oluşan 45 kişilik uz-
man ekibin ürettiği ilk tramvay, 
2014 yılında raylara indi. Projen 
son ayağını oluşturan 18. tram-
vay da raylarla buluştu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, yakın 
zamanda İstanbul’da kullanılan 
tüm metro ve tramvay araçlarını 
yerli olarak üretmeyi ve ihracat 
yapmayı planlıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 
yerli üretime öncelik vermek 
üzere yüksek teknolojide 
sanayi ürünleri kapsamında 
yerli malı avantajı ile açtığı 
elektrikli otobüs ihalesini 
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) üyesi 
Bozankaya kazandı. Firma 
ihale kapsamında Tepebaşı 
Belediyesi'ne 4 adet elektrikli 
otobüs teslim edecek.

Yerli avantajıyla ihale Bozankaya’nın

Bozankaya E-Karat; şarj edilebilir 
elektrik (akü) ile çalışan, 10.7m 

uzunluğunda, üç kapı sayesinde 
hızlı yolcu indirme-bindirme 
olanağı sağlayan, süper alçak 
tabanlı, en az 25 kişi oturma 

kapasiteli, çevreci, sessiz, 
ekonomik, verimli bir şehir içi 

otobüsü olarak birçok çözümü 
bir arada sunuyor. E-Karat, 

elektrikli araç istasyonlarında şarj 
edilebilmekle birlikte, doğrudan 

akıllı şarj cihazlarıyla 380V’a 
bağlanıp, başka hiçbir cihaza 
veya şarj istasyonuna ihtiyaç 

duymadan da araç 
şarj edilebiliyor. 

İstanbul şartlarına uygun 
olarak özel üretilen 
tramvaylar Türk-İslam 
kültüründen izler taşıyor. 
Aralarda ön gömülmüş 
lale figürü ve altın rengi 
geleneksel motifler dikkat 
çekiyor. İç tasarımda ise 
lale desenli koltuklar, 
mihrabı andıran tutamaç 
tepeleri, saray girişinden 
esinlenilen geniş kapılar, 
kılıç ve sancak çubuğunu 
birleştiren camlar tercih 
edildi.

Raylı ulaşım sistemlerinde 
milli markaları çıkartan 

ARUS üyeleri, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı tarafından destekle-
nen URGE projesi kapsamın-

da ihracat kapasitesini artır-
mayı hedefl iyor. Bu amaçla, 
projede yer alan 11 fi rmaya 
Dış Ticarette İstihbarat Kay-
nakları konulu eğitim verildi.  

Türk Dış Ticaret Vakfı tara-
fından verilen eğitim ile fi rma-
lar, yurtdışı pazarları ve müş-
terilerinin kimler olduğu ve 
nerede bulundukları hakkında 

bilgi edindi. Firmalara ayrı-
ca üretim aşamasında ihtiyaç 
duyulan hammaddelerin hangi 
ülkelerden ve tedarikçilerden 
temin edebilecekleri, aynı za-
manda dış ticaret amacıyla 
ihtiyaç duyacakları her türlü 
bilgiye nasıl ve nereden ulaşa-
bilecekleri konusunda bilgiler 
aktarıldı.

Avrupa Birliği Yenilik 
Transferi Projeleri kapsa-

mında Turgut Özal Üniversite-
si Ankara Meslek Yüksekoku-
lu tarafından gerçekleştirilen 
Elektronik Montaj Teknolojisi 
İçin Sanal ve Pratik Uygula-
malar Projesi tamamlandı. 

Macaristan’dan Budapeş-

te Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi, Romanya’dan 
Ulusal Elektrik ve Teknoloji 
Ajansı ve Slovakya’dan Kosi-
ce Teknik Üniversitesi ortaklı-
ğında gerçekleşen projeye yurt 
içinden de OSTİM Danışman-
lık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. 
(ODEM)  destek verdi. 

Proje kapsamında yürütülen 
çalışmalarla ilgili bilgi veren 
Proje Koordinatörü Nuh Naci 
Atay, “Elektronik devre ele-
manlarının montajını yapan 
otomatik ve yarı otomatik 
cihazların kullanımıyla ilgili 
eğitim modülü geliştirmesine 
yönelik bir proje hazırladık. 

Ortaklar arasında yurt içi ve 
yurt dışında iki yıllık süre zar-
fında çok sayıda toplantılar 
düzenleyerek, cihazların 3D 
modellerini ortaya çıkarttık. 
OSTİM’in yerel önceliklerini 
dikkate alarak proje sonunda 
fl ash animasyonlarla destek-
lenen eğitim modelini ortaya 
çıkarttık.” dedi.

Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS), T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteklediği 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Projesi (URGE) 
kapsamında 11 firmaya Dış 
Ticarette İstihbarat Kaynakları 
eğitimi verildi. 

Geçen yıl Türk mühendisler 
tarafından üretimine başlanan 
yüzde yüz yerli üretim 
tramvayların 18.si raylara 
indi. Yerli üretimle maliyetleri 
yarı yarıya indiren İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 90 
milyon lira kar etti.

İhracat kapasitesini artırma hamlesi

ELEKTRONİK EĞİTİMİNDE        DÖNEMİ

Kendi üretti 
90 milyon lira kâr etti

ELEKTRONİK EĞİTİMİNDE        DÖNEMİ

İBB
18. tramvayı
raya indirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu ile 
Gümrük ve Ticaret Bakan-

lığı işbirliğiyle oluşturulan ge-
çici dış ticaret verilerine göre; 
ihracat 2015 yılı Ekim ayında, 
2014 yılının aynı ayına göre 
yüzde 3,1 artarak 13 milyar 290 
milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 
azalarak 16 milyar 911 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.
Ekim ayında dış ticaret açığı 
yüzde 42,5 azalarak 6 milyar 
293 milyon dolardan 3 milyar 
621 milyon dolara düştü. İh-
racatın ithalatı karşılama oranı 
2014 Ekim ayında yüzde 67,2 
iken, 2015 Ekim ayında yüzde 
78,6’ya yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2015 
Ekim ayında bir önceki aya göre 
ihracat yüzde 2,1, ithalat yüzde 
1,2 azaldı. Takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre ise; 
2015 yılı Ekim ayında önceki 
yılın aynı ayına göre ihracat 

yüzde 6,5, ithalat yüzde 17,7 
azaldı.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ih-
racattaki payı 2014 Ekim ayın-
da yüzde 44,1 iken, 2015 Ekim 
ayında yüzde 47,3 oldu. AB’ye 
yapılan ihracat, 2014 yılının 
aynı ayına göre yüzde 10,7 ar-
tarak 6 milyar 288 milyon do-
lar olarak gerçekleşti. En fazla 
ihracat yapılan ülke Almanya 
oldu. Almanya’ya yapılan ih-
racat 2015 yılı Ekim ayında 1 
milyar 320 milyon dolar olur-
ken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere 
(986 milyon dolar), Irak (870 
milyon dolar) ve İtalya (707 
milyon dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı. 
Çin’den yapılan ithalat, 2015 
yılı Ekim ayında 2 milyar 270 
milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sı-
rasıyla Almanya (1 milyar 820 
milyon dolar), Rusya (1 milyar 
517 milyon dolar) ve İtalya (925 
milyon dolar) izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin 
imalat sanayi ihracatı içindeki 
payı yüzde 4,1, ithalattaki payı 
ise yüzde 16,2 oldu.

Ekim ayında dış ticaret açığı 
yüzde 42,5 azalarak 6 milyar 
293 milyon dolardan 3 milyar 
621 milyon dolara düştü.

Dış ticaret açığı
yarı yarıya
düştü

Ar-Ge faaliyetleri araştır-
ması kapsamında kamu 

kuruluşları, vakıf üniver-
siteleri ve ticari sektörde-
ki anket sonuçları ile devlet 
üniversitelerinin bütçe ve per-
sonel dökümlerine dayalı ola-
rak yapılan hesaplamalara göre 
Türkiye’de gayrisafi yurtiçi 
Ar-Ge harcaması 2014 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 18,8 
artarak 17 milyar 598 milyon 
TL oldu. Bir önceki yıl yüz-
de 0,95 olan gayrisafi yurtiçi 
Ar-Ge harcamasının gayrisafi 
yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki 
payı 2014 yılında yüzde 1,01’e 
yükseldi.

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harca-
malarında ticari kesim yüzde 
49,8 ile en büyük paya sahip-
ken bunu yüzde 40,5 ile yük-
seköğretim kesimi ve yüzde 
9,7 ile kamu kesimi takip etti. 

Bir önceki yıl ticari kesim yüz-
de 47,5 ile yine ilk sırada yer 
alırken, devamında yüzde 42,1 
ile yükseköğretim, yüzde 10,4 
ile kamu kesimi yer aldı. 

Finansmanın yüzde 50’si 
özel sektörden
Ar-Ge harcamalarının 2014 yı-
lında yüzde 50,9’u ticari kesim 
tarafından finanse edildi. Bunu 
yüzde 26,3 ile kamu kesimi, 
yüzde 18,4 ile yükseköğretim 
kesimi, yüzde 3,4 ile yurtiçi 
diğer kaynaklar ve yüzde 1,1 
ile yurtdışı kaynaklar izledi.

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) 
cinsinden 2014 yılında toplam 
115 444 kişi Ar-Ge personeli 
olarak çalıştı. Bir önceki yıla 
göre TZE cinsinden Ar-Ge 
personeli sayısındaki artış 
yüzde 2,2 oldu. Ar-Ge perso-
nelinin sektörler itibarı ile da-
ğılımına bakıldığında ise, TZE 
cinsinden toplam Ar-Ge per-
sonelinin 2014 yılında yüzde 
53,7’si ticari kesimde, yüzde 
35,7’si yükseköğretim kesi-
minde ve yüzde 10,6’sı kamu 
kesiminde yer aldı. Diğer yan-
dan TZE cinsinden kadın Ar-
Ge personel sayısı, 34 826 ile 
toplam Ar-Ge personel sayısı-
nın yüzde 30,2’sini oluşturdu.

En fazla Ar-Ge harcaması 
Ankara’nın da içinde olduğu 
TR5 bölgesinde

İstatistiki Bölge Birimleri Sı-
nıflaması (İBBS) 1. düzeye 
göre 2014 yılında Ar-Ge har-
camalarının en yüksek olduğu 
bölge yüzde 26,4 ile Ankara, 
Konya ve Karaman’ın dahil 
olduğu Batı Anadolu Bölge-
si (TR5) oldu. Bu sıralamayı 
yüzde 22,7 ile Doğu Marmara 
(TR4) ve yüzde 21,6 ile İstan-
bul (TR1) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre 
ise yüzde 23,6 ile İstanbul 
(TR1) ilk sırayı alırken, ardın-
dan yüzde 21,8 ile Batı Ana-
dolu Bölgesi (TR5) ve yüzde 
14,3 ile Doğu Marmara (TR4) 
Bölgeleri geldi.

Türkiye’de gayrisafi yurtiçi 
Araştırma ve Geliştirme (Ar-
Ge) harcaması 2014 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 18,8 
artarak 17 milyar 598 milyon 
TL oldu. 

2014’te Ar-Ge’ye 17 milyar TL harcandı












