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Ankara Sanayi Odası Nurettin Öz-
debir, Şubat Ayı Olağan Meclis 

Toplantısı’nda yaptığı konuşmada iş dün-
yasının içinde bulunduğu durumu özetledi. 
Başkan Özdebir, cari açığın azalmasına 
rağmen sermaye girişlerinde zayıfl ama 
yaşandığını ifade etti, fi nansmana erişim 
noktasındaki endişeleri paylaştı. Yatırım-
ların ve ekonomik büyümenin yüksek faiz 
ortamında sürdürülebilmesinin imkansız 
olduğuna işaret etti; iyi de etti. 

Yüksek faiz oranlarının yatırıma engel teş-
kil ettiği herkesçe malum. Zaman zaman 
bu tartışma Devletin en üst kademelerinde 
de yankı buluyor. Özdebir, rakamları mu-
kayese ederken şöyle dedi: “Bugün bazı 
bankalar yüzde 14 ve üzerinde mevduata 
faiz vermekteler. Yüzde 8.81 herhalde ger-
çekleşti yıllık enfl asyon, bunun neredeyse 
iki katına yakın bir mevduat faizi bankalar 
verebilmekte. Tabi bunu bankalar cebinden 
vermiyorlar, bizlerin cebinden alıp veriyor-
lar.”

İstatistikler ne diyor?
Hal böyle olunca gözler rakamlara çevrili-
yor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ta-
rafından yayınlanan Ekonomik Güven En-
deksi manzarayı ortaya koyuyor. Endeks, 
Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 
14,8 oranında azalarak 83,88 değerinden 
71,46 değerine düştü. Söz konusu düşüşün 
kaynağı olarak tüketici, hizmet, perakende 
ticaret, inşaat ve reel kesim (imalat sanayi) 
güven endekslerindeki düşüşler gösterildi. 

Bunlar içinde reel kesim yani imalat sanayi 
belirleyici unsur. Sayın Özdebir’in sözle-
riyle; sanayi üretimi ülkenin genel gelişme-
sinde en önemli ağırlığı olan parametreler-
den bir tanesi ve öncü göstergelerden biri. 

İhracat da keza öyle; Ocak ayı sonuçları 
yüzde 22’lik bir azalmayı gösteriyor. Örne-
ğin; yıllık göstergelere bakarsak; 2023 çiz-
gisini yakalamak için yeterli gözükmüyor. 
Bu da ister istemez ekonomik dengeler ve 
hedefl er için engel teşkil ediyor.

Rakamlar, dünyadaki gelişmeleri de unut-
madan daha sıkı tedbirler almamız, inançla 
üretime sarılmamız, birlik ve beraberlik 
olgusunu pekiştirmemiz gerektiğini ifade 
ediyor. 

Yeni bir vizyon iddiasıyla hedefl er çizilir-
ken, hedefl erin yakalanmasına iş dünya-
sının katacağı ivme yadsınamaz. Yatırım, 
üretim ve istihdamla beklenen olumlu se-
yir; hiç kuşkusuz sağlam, dayanıklı ve is-
tikrarlı bir yolda hıza hız, güce güç katar.

Çünkü ülkemizin, geleceğine şekil verecek 
idealleri var. Ancak terör bir yandan ulus-
lararası hesaplar diğer yandan; bu idealleri 
tökezletme, Türkiye’nin tarihten gelen mis-
yonunu engellemeye çalışıyor. 

Hükümet, isabetli bir şekilde hazırladığı re-
form paketleriyle sanayi başta olmak üze-
re toplumsal yaşamın temel dinamiklerine 
yöneliyor. Ar-Ge gibi alanlara el atılıyor, 
yerli ve millilik vurgusu yapılıyor. Kendi 
otomobilimiz için mücadele veriliyor me-
sela… İnovasyonun, tasarımın önemi her 
fırsatta dile getiriliyor. Böyle de yapılmalı…

Kaynak kadar teknoloji de 
‘bizim’ olmalı

Bu köşede, teknoloji ve tasarımın neler 
ifade ettiğini anlatma gayreti içindeyiz… 
Kendimize ait teknolojilerin küresel reka-
bette vereceği sonuçları örnek ülke olayla-
rıyla aktarıyoruz…

Enerji sektörü de kaynakların yanı sıra bu 
kaynakları işleyecek teknolojilerde de dış 
bağımlılığın had safhada olduğu bir alan… 
Çoğalan nüfus, ihtiyaçların çeşitlenmesi, 
sanayinin büyümesi gibi faktörler enerjide-
ki ihtiyaçları gün geçtikçe artırıyor. 

Uzmanlar, en önemli yenilenemez enerji 
kaynaklarının petrol, kömür, doğal gaz ve 
nükleer olduğunu, bu kaynakların dünya 
enerji üretiminin büyük bir kısmını oluştur-
duğunu belirtiyor. Bunun yanında, yaygın 
olarak kullanılan yenilenebilir enerji kay-
nakları ise; hidrolik enerji, jeotermal enerji, 
biyokütle enerjisi, güneş enerjisi ve rüzgar 
enerjisi olarak sıralanıyor. 

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2014 yı-
lında toplam 100 milyon 734 bin 472 ton 
eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketildi. Doğal 
gaz 32 milyon 498 bin 888 TEP ile en çok 
tüketilen yakıt oldu. 2014 yılı toplam ni-
hai enerji tüketiminin yüzde 57,7’si imalat 
sanayi tarafından gerçekleştirildi. (TÜİK 
Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri, 2014)

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tek-
nolojileri Kümelenmesi tarafından düzen-
lenen toplantıda, gerek özel sektör gerekse 
de kamu tarafı; mevcut potansiyelin var-
lığına temas ederken teknolojik altyapıya 
dikkatleri çevirdi. Enerji ve enerji teknolo-
jilerindeki dışa bağımlılığın vurgulandığı 
toplantıda sanayi işbirliğine olan ihtiyaç 
ortaya konuldu.

Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için 
sektör ayırmaksızın ciddi, uzun vadeli pro-
jeksiyon şart. Dünyada yaşanan gelişmeler 
bunu zorunlu hale getiriyor. 

Yine ve ısrarla bir kez daha söylemek gere-
kirse: Bu topraklara, yani bize ait olanlarla 
sahaya çıkmalıyız. 

“Cesur fikirler, ileri sürülen satranç taşları 
gibidir; yenilebilirler ama aynı zamanda 

kazanan oyunu da başlatabilirler.”
Johann Wolfgang von Goethe
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“Başbakanlık genelgesini
dikkate alın”
Kamu alımlarında en büyük yaralardan 
biri olan yerli ürün kullanımı ve tercihine 
yönelik isteksizliğe Devlet Malzeme Ofisi 
(DMO) de dikkat çekti.
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Elektriğe 
yenilenebilir takviye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini 
sağlamaya yönelik hedeflerine değindi.

Sanayinin rekabet gücü artırılacak
BTYK 29. Toplantısı, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) koordinasyonunda Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında 
gerçekleştirildi.

KOSGEB destekleri 
sahaya göre düzenlendi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) Recep 
Biçer, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre destek 
programları kurguladıklarını söyledi.
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“Gelişmiş ülkeler ahiliği 
uyguluyor”
Baba mesleğine çırak olarak giren ve 50 yıla 
yaklaşan sürede paha biçilmez tecrübeler 
biriktiren İsmail Gökdoğan, Ata Sanayi’den 
OSTİM’e gelen sanayicilerden.

“Altyapı için sanayileşme modeli 
oluşturulmalı”
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi 
Atalay, 4.5G’nin yerliliğinde ekosistem 
vurgusu yaptı.

Küresel ortakla Türk aracı 
üretilecek
Bombardier Transportation ve Bozankaya
raylı ulaşım sistemlerinin Türkiye’de yerli
üretimi için Stratejik İşbirliği Anlaşması
imzaladı.

“Sanayimize katkı sağlamak
milli bir görevdir”
Kaymazlar Savunma ve Havacılık Makine'nin 
kurucusu Levent Kaymaz, Üretim serüveni 
işçi olarak başlayan, şimdilerde 2’si 
mühendis 32 kişilik kadrosuyla daha büyük 
hedeflere yelken açan, girişimciler için örnek 
bir hikaye yazdı.

ÜYESİDİR
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ASO Şubat ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’nda konuşan Başkan 
Özdebir, Ankara’daki terör sal-

dırısında hayatlarını kaybeden vatan-
daşları andı. Özdebir, “Artık gecenin 
en karanlık zamanı, şafağa en yakın 
zamandır. Ben böyle bir zaman süre-
ci içerisinde olduğumuza inanıyorum. 
Milletimizin ve devletimizin gücü bü-
tün bunların üstesinden gelebilecek 
iradeye sahiptir. Yeter ki millet olarak 
biz yekvücut olalım, birlik içerisinde 
olalım, dışarıya karşı en azından birli-
ğimizi-beraberliğimizi muhafaza ede-
lim.” dedi.

“Sermaye girişleri azaldı”
Sözlerine güncel ekonomik gelişme-
leri değerlendirerek devam eden ASO 
Başkanı, cari açıktaki azalmaya rağmen 
sermaye girişlerinde de ciddi bir azalma 
olduğunu kaydetti. 2014’te 41,6 milyar 

dolar yabancı sermayenin ülkemize 
girerken, 2015 yılında bu rakam 10,7 
milyar dolara düştüğüne işaret eden 
Nurettin Özdebir, “Görüldüğü gibi, 
cari açıktaki düşüşle kıyaslandığında 
sermaye girişlerindeki düşüş daha yük-
sek orandadır. Bu durum, cari açığın 
fi nansmanında zorluk yaşadığımızı, 
sıkıntı yaşadığımızı göstermektedir.” 
tespitini paylaştı. 

Yatırımın engeli: Yüksek faiz
Yatırımların ve ekonomik büyümenin 
yüksek faiz ortamında sürdürülebilme-
sinin imkansız olduğuna vurgu yapan 
Özdebir, Merkez Bankası’nın acilen 
bir indirime gitmesi gerektiğini aktar-
dı. Özdebir, “Merkez Bankası faizleri 
yine düşürmedi, bu nedenle de kredi 
mevduat faizleri çok yükselmiş durum-
da. Bugün bazı bankalar yüzde 14 ve 
üzerinde mevduata faiz vermekteler. 
Yüzde 8.81 herhalde gerçekleşti yıllık 
enfl asyon, bunun neredeyse iki katına 
yakın bir mevduat faizi bankalar vere-
bilmekte. Tabi bunu bankalar cebinden 
vermiyorlar, bizlerin cebinden alıp ve-
riyorlar.” dedi.

“Enflasyon muhasebesi 
her yıl uygulanmalı”

Ülkemizde son üç yılın 
kümülatif enfl asyo-
nun yüzde 20’nin 
biraz üzerinde 
bulunduğunu 
a n ı m s a t a n 

ASO Başkanı şu uyarıyı yaptı: “Kar-
lılıkların çok düştüğü bir ortamda bu 
yüzde 20 enfl asyon bile bizim varlıkla-
rımızın değerinin erozyona uğramasına 
sebep olmaktadır. Enfl asyon, özellikle 
birikimli enfl asyon şirketlerimizin mali 
tablolarını bozarak şirketin mali duru-
mu hakkında yanlış resimler vermekte-
dir. Ayrıca, vergiler de enfl asyona göre 
her yıl ayarlandığı için enfl asyon şir-
ketlerimizin üzerindeki vergi yükünü 
de artırmaktadır. İç ve dış talebin zayıf 
olması ve yüksek rekabet nedeniyle şir-
ketlerimizin fi yat artışları enfl asyonun 
gerisinde kalarak şirket karlarını da 
eritmektedir. Bu olgular dikkate alına-
rak, enfl asyon muhasebesi uygulaması-
nın gözden geçirilerek enfl asyon muha-
sebesinin her yıl uygulanması yerinde 
olacaktır.”

Yeni sistem önerisi
Reel sektörün kredilerinin yüzde 48’i 
yabancı para cinsinden olduğunun al-
tını çizen Nurettin Özdebir, kurlardaki 
ani yükselme nedeniyle kur zararları 
vadesi gelmeden realize edilmiş gibi 
bilançolarda yer alacağını savundu. 
Önümüzdeki dönemde bilançolara yan-
sıyan bu durumun fi nansmana erişimi 

etkileyeceğini belirterek 
kanun değişikliği 

isteyen Özdebir, 
“Bu durum, fi -

nansman ih-
tiyacı için-
de olan 
ş i r k e t -

lerimizin bozuk bilançoları nedeniyle 
fi nansmana erişimini engellemektedir, 
engelleyecektir. Kur zararlarının rea-
lize edildiği zaman bilançoya yansı-
tılması için bir kanun değişikliği ya-
pılması lazım. Tahakkuk esasına göre, 
yani borcun ediminin gerçekleştiği 
andaki duruma göre bilançoya yansı-
tılacağı bir sisteme geçmemiz lazım.” 
değerlendirmesini yaptı.

Aralık ayında sanayi üretiminin bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
4,5 oranında, 2015’in tümünde ise 
sanayi üretimi ortalama olarak 3,1 
arttığını ifade eden Özdebir, şunları 
söyledi: “İmalat sanayindeki artış 
ise yüzde 3,6. Bu artışların hepsi 
beklentilerin üzerinde bir artıştır. 
Umarız ki bu yıl da beklentilerin 
çok üzerinde artışları sanayimiz 
gerçekleştirebilir, çünkü sanayi 
üretimi ülkenin genel gelişmesinde 
en önemli ağırlığı olan parametre-
lerden bir tanesi ve öncü gösterge-
lerden biri.”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir, kurlardaki ani 
yükselme nedeniyle kur zararlarının 
vadesi gelmeden realize edilmiş gibi 
bilançolarda yer alacağını belirtti. 
Bu durumun finansmana erişimi 
engellediğini ifade eden Özdebir,  kur 
zararlarının realize edildiği zaman 
bilançoya yansıtılması için bir kanun 
değişikliği yapılması gerektiğini 
söyledi. 

ASO Başkanı Özdebir kanun değişikliği istedi

“KUR ZARARLARI FİNANSMANA
ERİŞİMİ ENGELLİYOR”

ŞUBAT 2016

Tüketici güven göstergesi ile mev-
sim etkilerinden arındırılmış imalat 

sanayi (reel kesim), hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörlerine ait normal-
leştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırı-
larak birleştirilmesinden oluşan endeks, 
Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 
14,8 oranında azalarak 83,88 değerin-
den 71,46 değerine düştü. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 

açıklamasında; söz konusu düşüşün 
kaynağı olarak tüketici, hizmet, pe-
rakende ticaret, inşaat ve reel kesim 
(imalat sanayi) güven endekslerinde-
ki düşüşler gösterildi. TÜİK, tüketici 
güven endeksinin ise Şubat ayında bir 
önceki aya göre yüzde 7 oranında aza-
larak 71,62 değerinden 66,64 değerine 
düştüğünü duyurdu. 

Hizmet sektörü ve perakende ticaret 
sektörü güven endeksleri yüzde 3,5 ve 
yüzde 2,4 oranında düşerek sırasıyla 
89,24 ve 106,18 oldu. İnşaat sektörü 
güven endeksi bir önceki aya göre yüz-
de 1,3 oranında azalarak Şubat ayında 
82,82 değerine düştü. Reel kesim güven 

endeksi ise yüzde 0,7 azalarak 105,20 
değerini aldı. 

Ekonomik güven endeksinin birey-
sel bileşenleri birleştirilirken Avrupa 
Komisyonu Uyumlaştırılmış İşyeri ve 
Tüketici Anketleri Ortak Programı ta-
rafından kullanılan sektörel ağırlık kat-
sayıları kullanılıyor. Sektörün temsil 
edilebilirliği ve referans değişken ile 
ilişkisi olmak üzere iki kritere göre be-
lirlenen ağırlıklar, normalleştirilmiş bi-
leşen serilerine uygulanıyor. Bileşenle-
rin ağırlıkları şöyle: Tüketici yüzde 20, 
imalat sanayi yüzde 40, Hizmet yüzde 
30, Perakende ticaret yüzde 5, İnşaat 
yüzde 5

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik 
duruma ilişkin değerlendirme, 
beklenti ve eğilimlerini özetleyen 
Ekonomik Güven Endeksi geriledi. 

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

  

Ekonomik
güven 

endeksi

Tüketici 
güven 

endeksi

Reel ke-
sim güven 

endeksi

Hizmet 
sektörü 

güven 
endeksi 

Perakende 
ticaret 

sektörü 
güven 

endeksi

İnşaat 
sektörü 

güven 
endeksi 

 Endeks

2015 1 95,0 67,7 106,1 100,7 103,6 82,3

 2 93,8 68,1 104,0 101,5 103,2 84,5

2016 1 83,9 71,6 105,9 92,5 108,8 83,9

 2 71,5 66,6 105,2 89,2 106,2 82,8
Kaynak: www.tuik.gov.tr

Türkiye’de üretimi yapılarak ihraç 
edilen malların üretici fiyat endeksi 

2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1,55, 2015 yılı Aralık ayına 
göre de yine yüzde 1,55 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki 
aya göre değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,21 
artış, imalat sanayi sektöründe ise 
yüzde 1,56 artış olarak gerçekleşti. Bir 
önceki aya göre endekslerin en fazla 
artış gösterdiği alt sektörlerin oranları 
şöyle; bilgisayarlar ile elektronik ve op-
tik ürünler yüzde 4,81, temel eczacılık 
ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,48, 
deri ve ilgili ürünler yüzde 3,07.
Diğer yandan kok ve rafine petrol 
ürünleri yüzde -9,29, gıda ürünleri 
yüzde -1,61 ile bir önceki aya göre 
endekslerin en fazla düşüş gösterdiği 
alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 
2016 yılı Ocak ayında en yüksek aylık 
artış dayanıklı tüketim mallarında, en 
yüksek yıllık artış ise sermaye malların-
da yaşandı.

“SANAYİ 
EN ÖNEMLİ 
PARAMETREDİR”

"İç ve 
dış talebin zayıf olması 

ve yüksek rekabet nedeniyle şirket-
lerimizin fiyat artışları enflasyonun gerisin-
de kalarak şirket karlarını da eritmektedir."

İhracatta üretici fiyat 
değişimi yüzde 1,55 
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Ocak ayında dış ticaret açığı yüz-
de 13,4 azalarak 4 milyar 343 
milyon dolardan 3 milyar 762 

milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2015 Ocak ayında yüz-
de 73,9 iken, 2016 Ocak ayında yüzde 
71,8’e indi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış seriye göre; 2016 Ocak ayında 
bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,1, 
ithalat yüzde 1,5 azaldı. Takvim etkile-
rinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 
yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına 
göre ihracat yüzde 20, ithalat yüzde 17 
azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat 
yüzde 9,7 azaldı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki 
payı 2015 Ocak ayında yüzde 42,7 iken, 
2016 Ocak ayında yüzde 49,5 oldu. 
AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı 
ayına göre yüzde 9,7 azalarak 4 milyar 
750 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Almanya’ya yapılan ihracat 2016 yılı 
Ocak ayında 1 milyar 90 milyon dolar 

olurken, bu ülkeyi sırasıyla  İngiltere 
(650 milyon dolar), İtalya (570 milyon 
dolar) ve Irak (469 milyon dolar) takip 
etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Ocak 
ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. 
Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (1 milyar 345 
milyon dolar), Almanya (1 milyar 163 
milyon dolar) ve İtalya (606 milyon do-
lar) izledi. Teknoloji yoğunluğuna göre 
dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıfl ama-
sı içinde yer alan imalat sanayi ürünleri-

ni kapsıyor. Ocak ayında ISIC Rev.3’e 
göre imalat sanayi ürünlerinin toplam 
ihracattaki payı yüzde 93,2’dir. Yük-
sek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi 
ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, 
orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise 
yüzde 32,7.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam it-
halattaki payı yüzde 80,4’tür. Yüksek 
teknoloji ürünlerinin 2016 Ocak ayında 
imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki 
payı yüzde 16,7, orta yüksek teknolojili 
ürünlerin payı ise yüzde 43,4.

TÜİK’in Sanayi Üretim Endeksi’ne 
göre 2015’in stop diliminde 
kıpırdanma görüldü. Sanayinin alt 
sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, Aralık 2015’te 
mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,8 arttı.

Sanayinin alt 
s e k t ö r l e r i 

(2010=100 te-
mel yıllı) in-
celendiğinde, 
2015 yılı Ara-
lık ayında bir 
önceki aya göre 
madencilik ve ta-
şocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 3,1, 
imalat sanayi sektörü en-
deksi yüzde 0,5 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 
2,4 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi ise bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 4,5 arttı. Sanayinin alt 

sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelen-
diğinde, 2015 yılı 
Aralık ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına 
göre madencilik ve 

taşocakçılığı sektö-
rü endeksi yüzde 2,1 

azalırken, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 4,4 

ve elektrik, gaz, buhar ve ik-
limlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Elektronik ve optik ürünler 
lokomotif oldu

İmalat sanayi alt sektörleri incelen-
diğinde, 2015 yılı Aralık ayında bir 

önceki aya göre en yüksek artış yüzde 
27,9 ile bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. 
Bu artışı, yüzde 9,3 ile mobilya ima-
latı ve yüzde 7,8 ile kok kömürü ve 
rafi ne edilmiş petrol ürünleri imalatı 
takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arın-
dırılmış imalat sanayii kapsamında; 
imalat sanayi alt sektörlerinde 2015 
yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 
en yüksek düşüş yüzde 28,7 ile diğer 
ulaşım araçlarının imalatında gerçek-
leşti. Bu düşüşü, yüzde 5,4 ile deri ve 
ilgili ürünlerin imalatı ve makine ve 
ekipmanların kurulumu ve onarımı 
takip etti. 

İhracatta kan kaybı sürüyor. Türkiye 
İstatistik Kurumu ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticaret 
verilerine göre; ihracat 2016 yılı 
Ocak ayında, 2015 yılının aynı ayına  
göre  yüzde 22  azalarak  9 milyar  
597 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 
azalarak 13 milyar 358 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

İhracat yıla düşüşle başladı

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın (TCMB) 

Aralık 2015 dönemine ilişkin öde-
meler dengesi verilerine göre cari 
işlemler açığı, bir önceki yılın Ara-
lık ayına göre 1.587 milyon ABD 
doları azaldı. Söz konusu gelişme-
de, ödemeler dengesi tablosundaki 
dış ticaret açığının bir önceki yılın 
aynı ayına göre 1.870 milyon ABD 
doları azalarak 4.972 milyon ABD 
dolarına düşmesi etkili oldu. Öte 
yandan, hizmetler dengesinden kay-
naklanan net gelirler 171 milyon 
ABD doları azalarak 611 milyon 
ABD dolarına gerilerken, birincil 
gelir dengesi açığı 42 milyon ABD 
doları artarak 839 milyon ABD 
dolarına çıktı.

Parasal olmayan altın kalemi 
altında, bir önceki yılın Aralık 
ayında 567 milyon ABD doları, bu 
yılın aynı ayında ise 292 milyon 
ABD doları net ithalat gerçekleşti. 
Hizmetler dengesi altında seyahat 
kaleminden kaynaklanan net gelir-
ler, bir önceki yılın aynı ayına göre 
222 milyon ABD doları tutarında 
azalarak 690 milyon ABD dolarına 
düştü.  Birincil gelir dengesi kalemi 
altında yatırım geliri kaleminden 
kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 22 milyon 
ABD doları artarak 795 milyon 
ABD doları oldu. 

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre 1.587 milyon ABD 
doları azalarak 5.073 milyon ABD 
doları olarak gerçekleşti. Bunun 
sonucunda, 2015 yılında cari 
işlemler açığı 32.192 milyon ABD 
doları oldu. 

SANAYİ ÜRETİMİNDE KIPIRDANMA

AYLARA GÖRE DIŞ TİCARET, OCAK 2016 (MİLYON ABD $)

İhracat (FOB) İthalat (CIF) Dış Ticaret Dengesi İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı 

(%)

Aylar Yıl Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim (%)

2014 157 610 242 177 -84 567 65,1

2015 143 883 -8,7 207 199 -14,4 -63 268 -25,1 69,4

Ocak
2015 12 302 16 646 -4 343 73,9

2016 9 597 -22,0 13 358 -19,7 -3 762 -13,4 71,8

Kaynak: www.tuik.gov.tr

2014 2015

Ocak-Aralık Ocak-Aralık

-43.552* -32.192*

*Milyon ABD Doları

Cari açık 
1.5 milyar 

dolar azaldı

2015 
4. ÇEYREK

2015 yılı dördüncü çeyreğinde 
bir önceki çeyreğe göre mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış 

sanayi üretimi yüzde 0,9 arttı. Tak-
vim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi ise bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 

4,2 arttı.
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OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelen-
mesi, düzenlediği Paylaşım 

Toplantısı’nda, paydaşları ve küme 
üyeleriyle bir araya geldi. Küme Koor-
dinatörü Pınar Yalman Akcengiz, kü-
menin güncel faaliyetlerini anlattı. Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Kümelenme Destek Programı’na baş-
vurulduğunu hatırlatan Akcengiz, proje 
kapsamında planlanan odak faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. 

“Küme katkılarınızla şekillenecek”
Küme üyesi pek çok fi rmanın Ar-Ge 
çalışmaları yaptığını vurgulayan Akcen-
giz, en büyük problemin ticarileştirme 
olduğuna dikkati çekti. Yapılan Ar-Ge 
çalışmalarının ürüne ve katma değe-
re dönüşmesi noktasında bir araştırma 
merkezi kurulmasının gerekliliğine de-
ğinen Akcengiz, “Bizimle sürekli ile-
tişim halinde olun, toplantı ve etkinlik 
taleplerinde bulunun çünkü kümelenme 
sizin katkılarınızla şekillenecek bir yapı. 
2016‘da da size faydalı faaliyetler yap-
maya devam edeceğiz.” görüşünü aktar-
dı.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çev-
re Teknolojileri Kümelenmesi URGE 
Projesi Yöneticisi Çiğdem Yerli, proje 
çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyet-
leri paylaştı. Yerli, gelecek dönemde 
planlanan eğitimleri şu şekilde sıraladı: 
İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri, Pa-
zarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Yö-
netimi, ISO 31000 Risk Analizi Yönet-
meliği, Kaizen Eğitim ve Danışmanlık.

Enerji firmalarına davet
Ostim Teknopark Genel Müdürü Derya 
Çağlar, yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Teknopark inşaatı için ban-
kalarla fi nansman görüşmeleri gerçekleş-
tirdiklerini belirten Çağlar, görüşmelerin 
neticelenmesi halinde haziran ayında 
inşaata başlamayı ve bir yıl içerisinde 
tamamlamayı planladıklarını paylaştı. 
Enerji alanında çalışan fi rmaları bölgeye 
davet eden Genel Müdür Çağlar, yatırım-
lar konusunda fi rmalarla görüş alışveri-
şinde bulunmak istediklerini vurguladı.

Dışa bağımlılığın üzerine gidilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Arz Güvenliği Dairesi Başkanı Murat 
Akkaya, Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği 
Raporu hazırladıklarını, söz konusu ra-
porla enerji ve enerji teknolojilerindeki 
dışa bağımlılığın üzerine gideceklerini 
vurguladı.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi’ndeki ge-
lişmelere değinen Akkaya, “Kamu ile 
sanayi sektörünün işbirliğinin artması 
gerekiyor. Özellikle teknolojide dışa ba-
ğımlılığın azaltılabilmesi için kamunun 
desteğinin artması önemlidir. Bu ko-
nuyu Bakanlar Kurulunda bir kez daha 
vurgulayacağız.” dedi.

Hazırladıkları Elektrik Enerjisi Arz Gü-
venliği Raporu’nda yerli teknolojiyle 
yenilenebilir enerjiyi vurguladıklarını 
dile getiren Akkaya ‘dışa bağımlılı-
ğın’ oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. 
Murat Akkaya, “Özellikle orta vadede 
dünyada enerji sektöründe çok ciddi re-
kabet yaşanacak. Ülke olarak bizimde 
bu yarışta söz sahibi olabilmemiz için 
şimdiden gerekli adımları atmamız ge-
rekir. Bu ise ancak OSTİM gibi yapı-
lanmalarla işbirliğinin geliştirilmesi ile 
olacaktır.” dedi.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi’nin Paylaşım 
Toplantısı’na katılan T.C. Enerji Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Arz Güvenliği Daire 
Başkanı Murat Akkaya, enerji ve enerji 
teknolojilerindeki dışa bağımlılığa 
dikkat çekti ve üzerine gideceklerini 
vurguladı.

Dışa bağımlılığa karşı sanayi işbirliği devreye girecek

ENERJİ TEKNOLOJİSİ
MERCEK ALTINDA

Konferansın açılışında konuşan 
Bakan Elitaş, kümelenmenin 

önemine değindi. Küresel pazarlarda 
söz sahibi olmak gerektiğinin altı-
nı çizen Elitaş, “Kümelenme, dünya 
ekonomisinin işleyen bir modeli. Bu 
topraklarda da çok güzel örnekleri 
mevcut.” dedi.

86 proje tamamlandı
URGE projeleri hakkında bilgiler de 
paylaşan Bakan Elitaş, 135 işbirliği 
kuruluşuyla desteklenen 247 projeden 
86’sının tamamlandığını, 161 projenin 
ise aktif olarak yürütüldüğünü kaydet-
ti. Projeler kapsamında 5 bin 380 fi r-
mayla bire bir temas halinde toplam 
bin 313 faaliyet gerçekleştirildiğini 
aktaran Elitaş, katılan fi rmaların sade-
ce ihracat rakamlarını artırmakla kal-
madığını, dış pazarlarda etkin şekilde 
yer aldıklarını anlattı.
Programda iyi uygulama örnekle-
ri de açıklandı. OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi’nin (OSSA) 
URGE Projesi kapsamında gerçek-
leştirdiği 'Etkin Yurtdışı Pazarlama 
ve Alım Heyetleri' çalışması, başarılı 
uygulama örnekleri arasında göste-
rildi. 15 URGE projesi arasına giren 
OSSA’nın sertifi kası, OSTİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’a 
takdim edildi.

Kümelenme özel sektörle mümkün
Konferansın uluslararası konukların-
dan, Birleşmiş Milletler (BM) Sinai 
Kalkınma Teşkilatı Kümelenme ve İş 
Ağları Birimi Temsilcisi Gilles Galti-
eri de İhracat Konsorsiyum Programı 
hakkında bilgi verdi. Programın 15 

yıldan bu yana yürütüldüğünü bildi-
ren BM temsilcisi, özel sektör odak-
lı çalıştıklarına dikkati çekti, sektör 
olmadan kümelenmeden bahsedile-
meyeceğini vurguladı. Ortak adımlar 
atarak verimliliğin artırılması gerek-
tiğine işaret eden Galtieri, her kararın 
konsensüs sonrası alınması gerektiği-
ni, Türkiye'nin bu konuda uzmanlığı 
ve bilgi birikimi olduğunu ve bunun 
paylaşılmasının çok önemli olduğunu 
ifade etti.

URGE’den ekonomiye 
dönüş yüzde 107

Konferans boyunca düzenlenen 3 
panelde URGE projelerinin iyi uygu-
lama örnekleri paylaşıldı. OSSA Ko-
ordinatörü Hilal Ünal, Rekabet Gücü 
Kazanma alanında İyi Uygulama Ör-
nekleri panelinde, proje faaliyetleri 
ve elde edilen başarıları anlattı. Ünal, 
küme tarafından gerçekleştirilen ilk 
URGE projesinin yüzde 107 oranında 

artan ihracat kapasitesi olarak ekono-
miye geri kazandırıldığını kaydetti.
Kurumsallaşma ve Küme Yönetici-
si İstihdamı Alanında İyi Uygulama 
Örnekleri paneli de OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın mo-
deratörlüğünde gerçekleştirildi. Ay-
dın, panelin başlangıcında her URGE 
projesi yürüten kuruluşun küme olma-
dığına dikkat çekti. 

Uluslararası Rekabetçiliği 
Geliştirilmesi (URGE) projelerinin 
paylaşıldığı 3. Kümelenme Konferansı, 
T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın 
katılımıyla düzenlendi. Elitaş, URGE 
projelerine katılan firmaların sadece 
ihracat rakamlarını artırmakla 
kalmadığını, dış pazarlarda etkin 
şekilde yer aldıklarını vurguladı. 

KÜMELENME EKONOMİYE 
KAZANDIRIYOR

KÜMELENME EKONOMİYE 
KAZANDIRIYOR

Mustafa Elitaş

Murat Akkaya

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, 
ekonominin gelişmesinde enerjinin 
önemine değindi. Kümede kömüre da-
yalı termik santral projesini başlatmak 
istediklerini açıklayan Çelikdoğan, bu 
alanda Türkiye’nin potansiyeli olduğunu 
vurguladı.
Planlanan projeye ilişkin bilgiler veren 
Sedat Çelikdoğan, “Kömürün taşın-
ması, kırılması, kazanı, mühendisliği, 
üretimi olmak üzere tamamını ger-
çekleştirebileceğimiz 5 megavatlık bir 
proje düşünüyoruz. Bu konuda katkıda 
bulunacak firmalara ihtiyacımız var.” 
ifadelerini kullandı.

Kümeden 5 MW’lık santral

OSSA’NIN URGE’DEN
KAZANIMLARI
OSSA yürüttüğü proje faaliyetleri ile ikin-
ci kez iyi uygulama örnekleri arasında 
yer aldı. Proje kapsamında OSSA’nın 
kazanımları ise şöyle:

• “AS9100 Havacılık Standartlarına 
Ulaşma” danışmanlık faaliyeti ile 
proje katılımcısı şirketler sertifikasyon 
sürecine başladı.

• “ERP Sistemi” danışmanlık faaliyeti 
ile şirketlerde kurumsallaşma başladı.

• “Ticari İstihbarat” danışmanlık faali-
yetleri ile proje katılımcısı şirketlerin 
ihracat departmanlarının kurulması 
sağlandı.

• Proje süresince şirketlerin satış 
rakamları toplamı 78.664.682 dolar 
oldu.

OSSA yürüttüğü 
URGE projelerinde 
gerçekleştirdiği 
başarılı etkinliklerle 
ikinci kez İyi 
Uygulama Örneği 
Sertifikası aldı.
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SSM Elektronik Harp ve Radar Sis-
temleri Daire Başkanlığı, OSTİM 

Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA) üyeleriyle bir araya geldi. Sa-
vunma sanayii uzmanlarına OSSA’nın 
yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilen-
dirme yapıldı.   
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, SSM’nin sanayileşme po-
litikalarını ve offset uygulamalarının 
sivil alanda örnek aldıklarına değindi. 
Ülke olarak övünülen işlerin SSM tara-
fından yapıldığına dikkat çeken Aydın, 
“Siz bizim için çok önemlisiniz, uygu-
lamalarınız bizim rehberimiz.” dedi.
Sanayileşme kültürünün bir süreç ol-
duğunu ifade eden Başkan Aydın, bu 
kültürün SSM’de bulunduğunu vurgu-
layarak, “KOBİ’lerin de sisteme dahil 
olması için elimizden geleni yapıyoruz. 
Türkiye’yi beraber sanayileştireceğiz.” 
görüşünü aktardı. 

“Sanayileşme ekosistemi önemli”
SSM Elektronik Harp ve Radar Sis-
temleri Daire Başkanı Dinçer Batırbek, 
sanayileşme politikalarıyla yan sanayi 
ve KOBİ’leri geliştirmek durumunda 
olduklarını ifade etti. Sadece ana yük-
lenicileri değil, alt yüklenicilerin de 
içinde olduğu ekosistemi işaret ederek, 
sanayileşme ekosistemini önemsedik-
lerini vurgulayan Batırbek, “OSTİM 
bu konuda en önemli ortaklarımızdan 
biri.” ifadelerini kullandı.
OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, ger-
çekleştirdikleri çalışmalar ve üye KO-
Bİ’lerin kabiliyetleri hakkında heyeti 
bilgilendirdi.
Toplantının ardından SSM Uzmanları 
OSSA üyesi işletmeleri ziyaret etti.

1926 yılından bügüne, kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal 
ve hizmetlerin, kamu yararı gö-

zetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve 
verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç 
konusu malzemenin standart ve kalitesi-
nin azami ölçüde sağlanması, şeffafl ık, 
rekabet, hesap verebilirlik prensipleri 
doğrultusunda iç ve dış piyasadan teda-
rik edilmesi ve dağıtımı amacıyla kamu 
kurum ve kuruluşları adına merkezi satı-
nalma işlevini yürüten DMO, yerli ürün 
tercihi konusunda harekete geçti. 

Kamunun mal ve hizmet ihtiyacının bü-
yük bir kısmını karşılayan kurumun web 
sitesinde yer alan duyuruda; 06 Eylül 
2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
nan “yerli ürün kullanılmasına” ilişkin 
2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
hatırlatıldı. Son yıllardaki ekonomik ge-
lişmeler ve bu alanda uygulanan makro-
ekonomik politika ve tedbirler yerli ürün 
kullanımını daha da önemli hale getirdi-
ği vurgulanan duyuruda, “Bu doğrultu-

da, kamu alımlarında yerli isteklilerin 
desteklenmesi ve yerli ürün kullanımı 
konusu politika ve strateji dokümanla-
rında da yer almaktadır.” denildi.

DMO, kurumsal ihtiyaçların karşılanma-
sı için Genel Müdürlük aracılığıyla yapı-
lacak alımlara ilişkin şunları kaydetti: 

Değerli Müşterilerimiz,
Bilindiği gibi, 6 Eylül 2011 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanan “yerli ürün 
kullanılmasına” ilişkin 2011/13 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi’nde; “Tasarruf 
ve rekabet ilkelerine uygun hareket edil-
mesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının 
yerli ürünlerden karşılanması ekonomi-
miz açısından büyük önem taşımakta” 
olduğu vurgulandıktan sonra,  “mevzu-
atımızda yerli ürün kullanımına yönelik 
mevcut hükümlerin uygulanmasına özen 
gösterilmesine ilave olarak, kamu ku-
rum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek 
mal alımlarına ilişkin uygulamalarda” 
Genelgede belirtilen hususlara uyulma-
sı ve “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki alımlar ile Devlet Malze-
me Ofi sinden gerçekleştirilecek alımlar-
da öncelikli olarak Türkiye’de üretilen 
ürünlerin tercih edilmesi ve kamu kurum 
ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda 
gereken duyarlılığı göstermeleri” istenil-
miştir.

“Politika ve strateji 
dokümanlarında da yer alıyor”

Diğer yandan, son yıllardaki ekonomik 
gelişmeler ve bu alanda uygulanan mak-
ro ekonomik politika ve tedbirler yerli 
ürün kullanımını daha da önemli hale 
getirmiştir. Bu doğrultuda, kamu alımla-
rında yerli isteklilerin desteklenmesi ve 
yerli ürün kullanımı konusu politika ve 

strateji dokümanlarında da yer almakta-
dır.

“Yerli üretimin payı performans 
göstergesidir”

Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018), 
Plan döneminin Hedef ve Politikaları ara-
sında; “637. Kamu tedarik sistemi yenili-
ği, yerlileşmeyi, çevre duyarlılığı, tekno-
loji transferini ve yenilikçi girişimciliği 
teşvik edecek şekilde iyileştirilecektir.” 
hedefi ne yer verilmiş, Planın amaç ve 
hedefl erine ulaşılması yönünde uygulan-
ması öngörülen Öncelikli Dönüşüm Prog-
ramları arasında da “112. Kamu Alımları 
Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli 
Üretim Programı” adıyla bir program ön-
görülmüştür.

Söz konusu Programla, kamu alımlarında 
orta-yüksek ve ileri teknoloji sektörlerin-
deki yerli fi rmaların payının artırılması 
hedefi ne yer verilmiş ve “kamu alımların-
da yerli üretimin payı” performans göster-
gesi olarak belirlenmiştir. 

Bu çerçevede, kurumsal ihtiyaçların kar-
şılanması için Genel Müdürlüğümüz ara-
cılığıyla yapılacak alımlarda; ürüne ilişkin 
teknik özelliklerin belirlenmesi ve ürünün 
seçimi konusundaki karar ve tercih yetkisi 
talepte bulunan kamu kurum ve kuruluş-
larına ait olmakla birlikte, 2011/13 sayılı 
Başbakanlık Genelgesindeki hususlar ile 
makro politika/strateji dokümanlarının 
konuya ilişkin tedbirlerinin dikkate alın-
ması önemle duyurulur.

“BAŞBAKANLIK GENELGESİNİ DİKKATE ALIN”
DEVLET MALZEME OFİSİ KURUMLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kamu alımlarında en büyük yaralardan 
biri olan yerli ürün kullanımı ve 
tercihine yönelik isteksizliğe Devlet 
Malzeme Ofisi (DMO) de dikkat çekti. 
Kurum web sitesinde yayınlanan  
‘Yerli Malı Ürün Kullanımı Hakkında 
Duyuru’da; kurumsal ihtiyaçların 
karşılanmasında 2011/13 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi’deki hususların 
dikkate alınması istendi. 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi ile İş ve İnşaat Makineleri 

Kümelenmesi (İŞİM) Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, Devlet Malzeme Ofi si’nde 
(DMO), Genel Müdür Tufan Bü-
yükuzun, Genel Müdür Yardımcısı 
Şeref Çolak ve uzmanlarla bir araya 
geldi. 

DMO uzmanlarınca medikal ile iş ve 
inşaat makineleri sektörlerinin tem-
silcilerine, kurum kataloglarına giriş 
prosedürleri anlatıldı.

Toplantının devamında çalışma grup-
ları teşkil edildi. Küme üyelerinden 
oluşturulan çalışma grupları DMO 
kataloglarında yer alabilecek tıbbi 
cihaz ve medikal malzemelerle, iş ve 
inşaat makineleri ve ataşmanları hak-
kında çalışmalar yapacak. 

DMO’nun 13 bine yakın ürünü satışa 
sunduğunu belirten Genel Müdür Tu-
fan Büyükuzun, e satış sisteminde ni-
san ayından sonra satışların arttığına 
dikkat çekerek, “Ürünlerinizi getirin 
satalım.” dedi.

OSTİM’Lİ ÜRETİCİLERE AÇIK DAVET!
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’dan bir araya 

geldiği OSTİM firmalarına mesaj: “Ürünlerinizi getirin satalım.”

“Makro ekonomik politika ve 
tedbirler yerli ürün kullanımını 

daha da önemli hale getirmiştir.”

“Başbakanlık Genelgesi’nde 
öncelikli olarak Türkiye’de 

üretilen ürünlerin tercih edilmesi 
isteniyor.”

“Kamu alımlarında yerli isteklilerin 
desteklenmesi ve yerli ürün 
kullanımı konusu politika ve 

strateji dokümanlarında da yer 
almaktadır.”

“SANAYİLEŞMEDE
ÖNEMLİ ORTAĞIMIZSINIZ”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Elektronik Harp 
ve Radar Sistemleri Daire Başkanı, Dinçer Batırbek 
sanayileşme ekosistemini önemsediklerini belirterek, 
“OSTİM bu konuda en önemli ortaklarımızdan biri.” dedi.

“SANAYİLEŞMEDE“SANAYİLEŞMEDE
ÖNEMLİ ORTAĞIMIZSINIZ”ÖNEMLİ ORTAĞIMIZSINIZ”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Elektronik Harp 
ve Radar Sistemleri Daire Başkanı, Dinçer Batırbek 
sanayileşme ekosistemini önemsediklerini belirterek, 
“OSTİM bu konuda en önemli ortaklarımızdan biri.” dedi.

Dinçer Batırbek
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2023 Vizyonunda KOSGEB ve 
KOBİ'ler Çalıştayı düzenlendi. Ça-

lıştaya,  KOSGEB Başkanı Recep Bi-
çer, Başkan Yardımcıları Ahmet Kara-
koç ve Yusuf Keskin, Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-

rasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Pa-
landöken, İvedik OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Gültekin, OSTİM OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, iş-
letme temsilcileri ve KOSGEB uzman-
larının katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda, KOBİ’lerin KOSGEB 
Desteklerine ulaşırken yaşadıkları sı-
kıntıların azaltılması, KOBİ'lerin bek-
lentilerinin net olarak tanımlanıp buna 
uygun desteklerin sunulması ve 2023 
sürecinde KOBİ’lerin ve paydaşların 
KOSGEB’den beklentilerine ilişkin 
tespitlerin yapılabilmesi konusunda gö-
rüş alışverişi yapılarak, öneriler alındı.

İhtiyaçları yerinde gördü
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 2015 
yılının ikinci yarısında KOSGEB des-
tek programlarında kapsamlı bir şekilde 
yenilikler yaptıklarını belirterek,  KO-
Bİ'lerin ihtiyaçlarına göre yeni destek 
programları kurguladıklarını dile getir-
di. 

Göreve başlamasından itibaren 20'den 
fazla ilde iş gezileri düzenleyerek, KO-
Bİ’lerin ihtiyaçlarını ve gündemlerini 
yerinde gözlemlemeye çalıştığını ifa-
de eden Biçer,  “Her gittiğim bölgede 
mutlaka, paydaşlarımız ve iş temsilci-
lerimizle, oda, meslek kuruluşları  ve 
Organize Sanayi Bölge yönetimleri ile 
bir araya gelerek destekler hakkında 
geri dönüşler aldım ve almaya devam 
ediyorum." dedi. 

Çalıştayda KOBİ’lerin, kamu kurum ve 
kuruluş temsilcileri, küme yöneticileri 
ile diğer davetlilerin KOSGEB destek 
programlarına yönelik görüş, öneri ve 
eleştirileri alındı.  

Kalkınmayı köstekleyen kurumlar
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, yerli üretimin ve devlet des-
teklerinin önemine temas etti. Kalkın-
manın devlet politikasıyla eşgüdümlü 
olması gerektiğini ifade eden Aydın, 
kalkınmayı destekleyen kuruluşların 
yanında köstekleyen kurumların varlı-

ğına da dikkat çekti.  

Çalıştaya katılan OSTİM enerji, iş ve 
inşaat makineleri, savunma , raylı ula-
şım sistemleri, kauçuk ve medikal kü-
melerinin temsilcileri de görüş ve öne-
rilerini dile getirdi. Küme önerilerinde; 
İş Birliği ve Güç Birliği Programı’nın 
nasıl çalışacağı, tüm desteklere do-
laylı maliyetlerin eklenmesi, perso-
nel desteklerinin brüt ücret üzerinden 
verilmesi, tüm desteklerin bir pakette 
toplanıp kümeler üzerinden fi rmalara 
ulaştırılması, desteklerin sadece üreten 
sanayicilere verilmesi ve küme perso-
nellerinin ücretlerinin desteklenmesi 
görüşleri paylaşıldı.  

KOSGEB geri ödemeli 
desteklerinin teminatı 
KGF’den 
KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) 

arasındaki protokol yenilendi. Yeni-
lenen KOSGEB  Geri Ödemeli Destekle-
rinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin 
Doğrudan Kefaleti Protokolü ile KGF 
tarafından KOBİ’lerden istenen, 1.300 

TL’ye kadar olan başvuru ücreti 500 
TL’ye, %1,5 olan yıllık komisyon oranı 
ise %0,75’e indirildi.
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Protokol 
ile KOBİ’lerin,  KOSGEB Destek Prog-
ramları kapsamındaki geri ödemeli 

destekleri kullanırken istenen temina-
tı, KGF’den sağlayabildiklerini belirtti.
Recep Biçer, KGF tarafından verilen 
doğrudan bir kefalet niteliğindeki 
teminatın, KOSGEB’de geçerli olduğu-
nu belirterek, KOSGEB  geri ödemeli 
desteğini almaya hak kazanan KOBİ’ler 
KGF kefaleti için, KGF web sitesindeki 
başvuru formunu doldurduktan sonra  
KGF onayı ile birlikte  Destek Kefalet 
Mektubu alabileceklerini açıkladı. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Aydın, OSTİM Endüstriyel 
Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Genel 
Müdürü Abdullah Çörtü ve Ostim 
Teknopark Genel Müdürü Derya 
Çağlar, Kredi Garanti Fonu (KGF) Ge-
nel Müdürü İsmet Gergerli’ye hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

OSTİM’de sürdürülen faaliyetler 
hakkında bilgiler veren Başkan 
Aydın, Ostim Teknopark hakkındaki 
gelişmeleri de aktararak, Gergerli'ye 
yeni görevinde başarılar diledi.

Teknopark’ın kısa sürede hayata ge-
çirilmesi temennisinde bulunan Ge-
nel Müdür İsmet Gergerli OSTİM’in 
yürüttüğü çalışmaları yakından ta-
kip ettiğini belirterek, “Mücadeleniz 
çok güzel bir mücadele, Türkiye’nin 
buna ihtiyacı var.” dedi.

KOSGEB destekleri sahaya göre düzenlendi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanı (KOSGEB) Recep Biçer, 
KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre destek 
programları kurguladıklarını  söyledi.

“Türkiye’nin 
mücadelenize

ihtiyacı var”

İsmet Gergerli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı’nın (TİKA) desteklediği 

proje kapsamında OSTİM ve Habeşis-
tan Kalkınma ve İşbirliği Derneği’nin 
(HAKİD) işbirliğiyle Türkiye’ye gelen 
Etiyopyalı yatırımcılar OSTİM’li işa-
damlarıyla yatırım fırsatlarını masaya 
yatırdı.

Fırsatlar var
Programın açılışında konuşan OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın, HAKİD ile işbirlikleri yapıldığını 
belirtti. OSTİM’i bir KOBİ şehri ola-
rak niteleyen Aydın, bölgede bir şeh-
rin kurulması için hemen hemen her 
şeyin bulunabileceğini ifade etti.

OSTİM’den Etiyopyalı işadamlarına 

çok değişik fırsatlar çıkabileceğini vur-
gulayan. Aydın, “OSTİM modelinin 
Etiyopya’da da hayata geçirilebilmesi 
için her türlü işbirliğine hazırız.” görü-
şünü paylaştı.

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı, OSTİM’in kuruluşu ve orga-
nizasyon yapısı hakkında bilgi verdi. 
Arıcı, 1967’de kurulan OSTİM’in 
bugün Türkiye’nin sanayi yapılaşma-
sında önemli bir bölge haline geldiğini 
vurguladı.

5 günlük zi-
yaret prog-
ramı kap-
s a m ı n d a 
Etiyopyalı 
işadamları, OSTİM’in İş 
ve İnşaat Makineleri, Medikal Sanayi, 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekno-
lojileri, Savunma Sanayii, Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri ve Kauçuk 
kümeleriyle ikili iş görüşmeleri ger-
çekleştirdi. Küme fi rmalarının üretim 
tesislerini ziyaret etti. 

Etiyopyalı işadamları OSTİM 
kümelenmeleriyle işbirliği, ticaret ve 
yatırım olanaklarını görüştü. 

Afrikalı işadamları yatırım turuna çıktı
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Hangi sektörde faaliyet 
gösteriyorsunuz?
Ankara Ata Sanayi'de 1968 yılında ku-
rulduk. Kafes tel örgü, dikenli tel, panel 
çit, yüksek güvenlik çitleri, betonarme 
direk ve payandalar, jiletli tel, spiral di-
kenli tel, çelik çit, mobil çit, personel ve 
giriş kapıları, raylı kapı sistemleri ve bu 
ürünlerle ilgili aksesuarların üretim, sa-
tış ve montaj işini yapıyoruz. 
Çalışma hayatınız nasıl başladı?
Çırak olarak başladım; aynı zamanda 
baba mesleğim. Ustanın oğlusun veya 
patronun oğlusun diye öyle bir şey ol-
mazdı. Patron çocuğu da olsan, usta ço-
cuğu da olsan senden iyi bilenlerden işi 
öğrenirdin.
Usta-çırak ilişkisinde saygı ve sevgi 
kavramları vardı. Ustamız, herkesin us-
tası olduğu için yürüyüşümüze dikkat 
ediyorduk. Onların yanından geçerken 
bize, “Falanca ustanın çırağı” dedikle-
rinde apayrı bir güzellik oluyordu. Bu-
gün 130’a yakın istihdamım var Allah’a 
şükür. 
Merhum Cevat Dündar ile 
tanışmanız nasıl oldu?
Cevat Dündar ve Tevfi k Gönen tanımam 
hemen hemen 1960’larda başlıyor. Ba-
bamın iyi dostlarıydı ikisi de. Rahmetli 
abim Yaşat Gökdoğan, Cevat Amca ile 
beraber Demirciler Derneği’nde çalıştı. 
Turan Çiğdem’le de beraber görev yap-
tılar. Bu hizmetler için gece gündüz ça-
lıştılar. Allah rahmet eylesin, mekanları 
cennet olsun.  

100 METREKARE YERDEN 
BUGÜNLERE

OSTİM’e ne zaman geldiniz?
Dükkan işletmeye başladığımız zaman 
ben askere gitmeye niyet ettiğimde, Ce-
vat Bey ile Tevfi k Bey o zaman dükkan 
dükkan gezerdi. Kalfalar dahilinde, “50 
lira, 100 lira verin isminizi yazdı-
rın.” derlerdi.
Üye yapıyorlardı tek tek. 
Herkese gidiyorlardı. 
“Oğlum git derneğe is-
mini yazdır. OSTİM’den 
size hem dükkan vere-
ceğim hem sermaye de 
vereceğim.” deniliyordu. 
Onları seviyorduk. Her 
şeyden önce insana güven 

veriyorlardı. Ata Sanayi küçücüktü. Ba-
ğırsan yandaki dükkan ile sohbet eder-
din. 50, 75, 100 metrekarelik işyerleri 
vardı. 
1983’de hisse aldım OSTİM’den. Ge-
riye dönüp baktığımda; geç kalmışız. 
Bizden önce üye olanlar daha rahat 
ödeyip güzel iş sahibi oldular. Geldi-
ğimde, “Burada top mu oynayacağız!” 
demiştim. Ön tarafında 150 metre bah-
çe, 200 metre içerisi… Bir de katlar var. 
Toplamda 400 metre, 500 metre bir yer. 
Burada ayrı bir güzellik var… 100 met-
rekare yerden bugünlere geldik. 
Bir kısmını küçük sanayi sitesi 
olarak, bir bölümünden sonra da 
organize sanayi bölgesi olarak 
OSTİM’de iş yaptınız. İkisi 
arasındaki farkı esnaf olarak 
hissedebildiniz mi? 
İlk geldiğim yıllarda doğru dürüst dol-
muş yoktu. Demetevler’e kadar yürüdü-
ğümüzü bilirim. Akşam biraz geç kal-
dığın zaman sisten göz gözü görmezdi. 
Telefonlar bağlanmıştı, sokaklar açıl-
mıştı ama asfalt yoktu. Yeni yapıldığı 
için kimse tepki vermiyordu. Belediye 
asfaltımızı sermeyince yönetim kendisi 
yapmak zorunda kalmıştı. Şimdi o da 
var. Her şey hazır, yok öyle bir şey. Bi-
raz da kendinden bir şeyler katacaksın ki 
olacak. Devlet her şeyi yapsın, ben otu-
rup yiyeceğim. Yok öyle.

Esnafl ığın nüvesini teşkil eden 
Ahilik için neler söylersiniz?

Ahiliği iyi öğrenmek la-
zım. Dar kalıplara tıkmışız 
Ahiliği. Gelişmiş ülkelerin 
uyguladığı model bu aslın-
da. Rahmetli Turgut Özal 

kardeşini Almanya’ya gön-
deriyor; “Almanlar da harp-

ten çıktı, biz de harpten çıktık. 
Onlar aldı başını gidiyor, biz niye 

hala böyleyiz. Bir gidin inceleyin.” diye. 
Almanlar kardeşine, “Siz niye geldiniz, 
ne öğrenmek istiyorsunuz?” diye soru-
yor. Nasıl geliştiklerini soruyor. Onlar 
da, “Ahilik kitabını aldık, onu inceledik. 
Biz ona göre hareket ediyoruz.” yanıtını 
veriyor. 
Almanya’ya 1986’da gittim. Adamlara 
bir bakıyorum, gün doğmadan ayaktalar. 
Bizim kitabımız, “Üzerinize gün doğ-
masın.” der. Şimdi bir bakıyoruz ki saat 
4-5, adamlar yolda fabrikaya gitmeye, 
çalışmaya başlıyorlar. Ahilik; gelişme-
nin, kalkınmanın el feneridir…
KOBİ’lerin, küçük esnafın zorlukları 
neler? 
Büyük fabrikaları gider görürsün ancak 
OSTİM’deki küçük esnafı görmüyorlar. 
“Kardeş ne yapıyorsun, sen nerelere sa-
tıyorsun, ne gibi sıkıntın var, sen kredi 
alabiliyor musun?” diyen kimse yok. 
Kredi için müracaat edildiğinde hemen 
‘ipotek’ edilecek mülk soruluyor. Be-
nim ipoteğim olsa zaten satarım, niye 
kredi alayım? “Takımım, tezgahım var.” 
diyorsun kabul edilmiyor.  Evim olma-
yabilir, dükkan benim de olmayabilir, 
kiracı da olabilirim. Ama oraya takımı 
dizmişim; esas kazancım burada.
Bunu devlet de bankalar da görmüyor. 
Efendim, “Konut var mı, dükkan var 
mı?”... OSTİM’de makineyi getirdiğim-
de o zamanki değerle 11 tane dükkan 
alıyordu. 

“KÖYLERDEN GELEN ÇIRAKLAR 
FABRİKA SAHİBİ OLDU”

Sizin gibi sanayicilerimizin 
belirttiğiniz gibi çıraklık geçmişi 
var. Çıraklık ve mesleki eğitim için 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Çoğumuz mesela yüzde 70-80’i ilko-
kul mezunudur, çıraklıktan yetişmedir 
OSTİM’de. Demir Sanayi, Yeni Sanayi, 
Ata Sanayi, Büyük Sanayi hepsi bura-
lardan çıkmadır. Başlangıç sermayeleri-
ne bakıldığında; “Babam 10 lira verdi, 
babam 100 lira verdi, halamın bilezikle-
rini aldım, teyzemin bileziklerini aldım 
öyle torna aldım.” derler. 
Şimdilerde kimse iş beğenmiyor. Çünkü 
çıraklığımız kalmadı. 12 yaşında gelip 
de, “Ben bu işi öğreneceğim.” demek 
zaten yasak, cezası var. 15 yaşından son-
ra çırak olunuyor… 16 yaşında gelecek, 
2 sene sonra da askere gidecek. Ben 12 
yaşından önce başladım. Rahmetli abim 
de sanat okulu mezunuydu. Okulu, nere-
deyse mühendis yetiştirirmiş. 

Eskiden çırağın geldiği, yetişeceği tabiri 
caizse ‘fabrikalarımız’ vardı. Kızılcaha-
mam, Kazan bir fabrikaydı. Çocukları 
anneleri sanat öğrensin diye yollardı. 
1970 öncesi Ata Sanayi, Demir 
Sanayi’nin, Büyük Sanayi’nin çırak-
ları, bugünün ustaları köylerden geli-
yordu. Kızılcahamam’ın, Beypazar’ın, 
Elmadağ’ın köylerinden çocuğu alıyor-
du anası, babası iş arıyordu. Getiriyordu 
teslim ediyordu. 
Yetişiyor, usta oluyor, zanaat öğreniyor, 
zaman geçiyor dükkan açmak istiyor. 
Eğer ustası iyi bir insansa; “Oğlum fi -
lanca torna, kaynak makinesi satıyor. 
Ben bunun kefi liyim.” derdi. Sonra bir 
bakıyorsun ki, kocaman bir fabrika sa-
hibi oluyor. 
Eklemek istedikleriniz?
Üretmeyi, işimi seviyorum. Ben bu işe 
başladığımda aklımdan, hayalimden 
geçmezdi. İhracat geçmezdi. Şimdi 
Amerika’ya tel örgü gönderdim… Dev-
let bizim için kutsaldır, hükümetler gelir 
gider… İş,  güç hepsi olur. Vatanımıza 
zeval gelmesin. Mühim olan vatandır. 

Ahiliği iyi öğrenmek lazım. Dar 
kalıplara tıkmışız Ahiliği. Gelişmiş 
ülkelerin uyguladığı model bu 
aslında. 

Üretmeyi, işimi seviyorum. Ben 
bu işe başladığımda aklımdan, 
hayalimden geçmezdi. İhracat 
geçmezdi. Şimdi Amerika’ya tel 
örgü gönderdim…

Şimdilerde kimse iş beğenmiyor. 
Çünkü çıraklığımız kalmadı. 12 
yaşında gelip de, “Ben bu işi 
öğreneceğim.” demek zaten yasak, 
cezası var. 15 yaşından sonra 
çırak olunuyor… 16 
yaşında gelecek, 
2 sene sonra 
da askere 
gidecek. Ben 
12 yaşından 
önce 
başladım.

Baba mesleğine çırak olarak giren 
ve 50 yıla yaklaşan sürede paha 
biçilmez tecrübeler biriktiren İsmail 
Gökdoğan, Ata Sanayi’den OSTİM’e gelen 
sanayicilerden. 

Amerika dahil çok sayıda ülkeye ürün 
gönderen Gökdoğan, kültürümüzün 
yapıtaşlarından biri olan Ahilik ile 
meslek eğitiminin ilk adımı çıraklık 
olgusuna dikkat çekti. Gökdoğan, 
gelişmiş ülkelerin Ahilik ilkelerini 
uyguladığını anımsattı. 

“GELİŞMİŞ ÜLKELER AHİLİĞİ UYGULUYOR”

şeyden önce insana güven 

1968’den beri sanayinin içinde olan İsmail 
Gökdoğan, “Ahiliği iyi öğrenmek lazım. Dar 
kalıplara tıkmışız Ahiliği. Gelişmiş ülkelerin 

uyguladığı model bu aslında.” dedi.

OSTİM BELGESELİ ARŞİVİ

yaşında gelecek, 
2 sene sonra 
da askere 
gidecek. Ben 
12 yaşından 
önce 
başladım.
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Bakan
Albayrak
2019’u

işaret etti

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bütçe gö-

rüşmelerinde konuşan Bakan Albayrak, 
Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağla-
maya yönelik hedefl erine değindi. 
Berat Albayrak, elektrik enerjisi ku-
rulu güç kapasitesinin 2023'te 110 bin 
megavatın üzerine, toplam elektrik 
enerjisi üretiminin ise Referans Talep 
Senaryosu’na göre, 414 milyar kilo-
vatsaat seviyelerine yükseltilmesinin 
hedefl endiğini belirtti. 2023'e kadar 
nükleer santrallerden elektrik üretimine 
geçileceğini açıklayan Albayrak, üçün-
cü nükleer santral için de çalışmaların 
başlatılacağını bildirdi.
Albayrak, linyit ve taşkömürü kaynak-
larının önemli bir bölümünün 2023'e 
kadar elektrik enerjisi üretimi amacıy-
la değerlendirilmesini amaçladıklarını 

vurgulayarak, şöyle devam etti: "2019 
sonuna kadar elektrik enerjisi üretimi 
portföyünde yerli kömürün payının ar-
tırılması, toplam doğalgaz depolama 
kapasitesinin 5,3 milyar metreküpe ve 
toplam geri üretim kapasitesinin 100 
milyon metreküp üzerine çıkarılması 

hedefl enmektedir. 2019 sonuna kadar 
yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik 
üretim santrallerinin toplam kurulu 
gücünün 45 bin megavatın üzerine çı-
karılması ve 2023'e kadar teknik ve 
ekonomik olarak değerlendirilebilecek 
hidroelektrik potansiyelimizin elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılması he-
defl enmektedir. Ayrıca, yenilenebilir 
elektrik üretim tesislerinin etkin ola-
rak kullanılabilmesi için, hidroelektrik 
santrallerde pompaj depolama gibi mo-
dellerin geliştirilmesi, elektrik üretimi 
portföyünde rüzgar enerjisinin önemli 
bir noktaya getirilmesi, güneş enerjisine 
dayalı kurulu gücün 2019 sonuna kadar 
3 bin megavata çıkarılması ve jeotermal 
enerjiden elektrik üretimi açısından ku-
rulu gücün 2019 sonunda 700 megavata 
çıkarılması hedefl enmektedir."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, " Elektrik üretimi portföyünde 
rüzgar enerjisinin önemli bir noktaya 
getirilmesi, güneş enerjisine dayalı 
kurulu gücün 2019 sonuna kadar 3 bin 
megavata çıkarılması ve jeotermal 
enerjiden elektrik üretimi açısından 
kurulu gücün 2019 sonunda 700 
megavata çıkarılması hedeflenmektedir." 
dedi.

ELEKTRİĞE
YENİLENEBİLİR TAKVİYE

Cari açığın önemli aktörlerinden 
enerjinin, yerli teknolojilerle ye-

nilenebilir kaynaklardan karşılanması 
kamu kurumları ve özel sektörün oda-
ğında. ADASO’da, GENTEK Enerji 
ve Teknolojileri A.Ş. tarafından ger-
çekleştirilen 1. Enerji Teknolojileri 
Çalıştayı’nda, enerji sektöründe yerli 
imalat katkı payının yüzde 100’e ulaş-
tırılması hedefl endi.

Enerji sektöründe bilgi alış verişi ve 
üniversite-sanayi arası iletişim ve iş-
birliğinin artırılmasını amaçlayan Ça-
lıştaya EÜAŞ, TÜBİTAK, OSTİM, 
ADASO, Çukurova Üniversitesi, Ada-
na Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve 
Akdeniz Üniversitesi’nden temsilciler 
katıldı.  

180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 
programda OSTİM’i, OSTİM Tek-
noloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan ve OSTİM 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekno-
lojileri Kümelenmesi Koordinatörü 
Pınar Yalman Akcengiz temsil etti.  

Çalıştayda, enerji üretim santrallerinin 

ülke kaynaklarını en verimli şekil-
de kullanabilmesi ve özellikle termik 
santrallerin çevreye daha duyarlı ça-
lıştırılabilmeleri için gerekli teknolo-
jiler konuşuldu. İstihdam artırılması, 
cari açığın kapatılması için mevcut 
kaynakların kullanılarak tesislerin iyi-
leştirilmesi, yeni kurulacak tesislerin 
yapımına olanak verecek teknolojile-
rin ülkemiz mühendis ve bilim-adam-
ları tarafından geliştirilmesi gerekliliği 
vurgulandı.

Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) ev 
sahipliğinde düzenlenen 1. Enerji 
ve Teknolojileri Çalıştayı’nda enerji 
teknolojilerinde yerli sanayinin 
geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Sektör imalatın tamamına talip
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ELEKTRİĞEELEKTRİĞE
YENİLENEBİLİR TAKVİYEYENİLENEBİLİR TAKVİYE

Berat Albayrak

Türkiye'nin kayıp-kaçak oranlarının son 
13 senede yüzde 25'ler seviyesinden 
15'lere kadar indiğini hatırlatan Albay-
rak, doğudaki dağıtım bölgeleri hariç 
Türkiye'nin diğer dağıtım bölgelerinde 
Avrupa ortalamasına yaklaşıldığını 
vurguladı.  
Albayrak, kayıp kaçakla ilgili prob-
lemlerin geçmişten beri var olduğunu 
aktararak, şunları söyledi: "Yaşlı bir 
şebeke altyapısının oluşturabileceği 
sıkıntılarla karşılaşmamak mümkün de-
ğil. O günün kurulu gücüyle bugün 73 
bin küsur megavat seviyesine çıkmış 
bir kapasiteyi bu altyapının taşımaması 
normaldir. TEİAŞ da dahil olmak üzere 
5 yıl içinde elektrik altyapısına 18 mil-
yar liralık bütçe ayrıldı. Bu yatırımların 
yapılması ile ilgili üçlü denetim meka-
nizması oluşturulacak." 

ALTYAPIYA 
18 MİLYAR LİRALIK

YATIRIM 

Amerika'da 2002 yılından beri yayın-
lanan TURKOFAMERICA Dergisi, 

ABD'nin En Etkin 30 Türk Kadını’nı be-
lirledi. Listede, Drexel Üniversitesi Biyo-
medikal Mühendisliği, Bilim ve Sağlık 
Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı olan 
Prof. Dr. Banu Onaral da yer aldı. 

Amerika'nın ilk ve tek iş dünyası dergisi 
TURKOFAMERICA tarafından seçilen 
Amerika'nın En Etkin Türk Kadınları, iş 
dünyasından akademik hayata, sivil top-
lum örgütlerinden kültür sanat çevrele-
rine kadar çeşitli alanlarda başarılı olan 
isimler arasından seçildi. Liste yapılırken 
altı farklı kriter esas alındı. 30 kişilik lis-
tede, 13 profesyonel yönetici, yedi 
girişimci işkadını, do-
kuz akademisyen, 
bir yazar ve su-
nucu yer alıyor. 

O S T İ M ’ d e k i 
birçok projeye 
de katkı veren 
Prof. Dr. Banu 
Onaral’ı teb-
rik ediyoruz. 
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ABD’NİN EN ETKİN
30 TÜRK KADININDAN BİRİ

TBB verilerine göre KOBİ nakit kre-
dileri son beş yılda toplam kredi 

stokundan daha hızlı büyüyerek toplam 
krediler içindeki payı 2010 yılında yüzde 
23,6’dan 2015 yılında yüzde 26’ya yük-

seldi. Küçük ve orta boy işletmeler yıllık 
ortalama yüzde 31 ve yüzde 26 artışla en 
hızlı büyüyen gruplar oldu.

KOBİ kredilerinde tahsili gecikmiş ala-
cak oranı Aralık 2015 itibariyle yüzde 4 
olarak gerçekleşti. Toplam kredi stoku 
için tahsili gecikmiş alacak oranı ise yüz-
de 3,2 düzeyinde. En yüksek tahsili ge-
cikmiş alacak oranını yüzde 5,7 ile mikro 
işletmeler oluşturdu. Bu oran küçük iş-
letmelerde yüzde 3,6, orta büyüklükteki 
işletmelerde ise yüzde 3,1 düzeyinde.

Kredi kullanan KOBİ sayısı 
ikiye katlandı

Bankacılık sisteminden nakdi kredi kulla-
nan KOBİ sayısı 2010 yılında 1,4 milyon 
adetten 2015 yılında 2,7 milyon adede 
yükseldi. Böylece son beş yıl içinde nak-
di kredi kullanan KOBİ sayısı toplamda 
yüzde 94, yıllık baz da ise ortalama yüzde 
15 arttı.

Nakdi kredi kullanan KOBİ sayısının 2 
milyonu mikro işletme, 482.000’i küçük 
boy işletme ve 152.000’i de orta boy iş-
letme statüsünde.

Mikro işletmelere kullandırılan nakdi 
kredi miktarı Aralık 2015 itibariyle or-
talama 49.000 TL olarak gerçekleşti. 
Aynı dönem itibariyle bu miktar küçük 
boy işletmeler için 274.000 TL, orta boy 
işletmeler için 1 milyon TL oldu. Genel 
olarak KOBİ başına kullandırılan nakdi 
kredi ise 146.000 TL seviyesinde. Bu tu-
tar 2010 yılına göre yüzde 60 artış gös-
terdi.

KOBİ’lere kullandırılan nakit krediler 
içinde yabancı para kredilerinin payı yüz-
de 17 oldu. Bu oran mikro işletmelerde 
yüzde 6, küçük işletmelerde yüzde 15, 
orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 
25 seviyesinde gerçekleşti.

  KOBİ kredileri 6 yılda 3 kat arttıTürkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 
verilerine göre, KOBİ’lerin nakdi krediler 
(takipteki alacaklar hariç) 2010-2015 
döneminde yıllık ortalama yüzde 30 artarak 
388 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde, 
sabit fiyatlarla ortalama büyüme hızı da 
yüzde 20 olarak tespit edildi.
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Çalıştaya çoğunluğu ASELSAN 
ile çalışan yan sanayi fi rma-
larından oluşan OSSA üye-

lerinin yanı sıra, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’ndan (SSM) temsilciler 
de katıldı. Toplantıda, ASELSAN’ın 
çalıştığı yan sanayi fi rmalarından ne 
gibi taleplerde bulunduğu detaylarıyla 
anlatıldı. 

“OSTİM’de kalite anlayışı yüksek”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, ASLESAN’ın 
OSTİM için çok önemli bir kurum 
olduğunu ifade etti. “Projelerdeki 
alt yükleniciliklerimiz ile biz de on-
lar için çok önemliyiz.” diyen Aydın 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 

OSTİM’de kalite anlayışı yüksek, ni-
telikli ürün üretme kapasitesine sahip, 
ne söylendiğini anlayan fi rmalar oluş-
muş durumda. Başarılı olmak için bu 
ekosistemi bir bütün olarak düşünmek 
lazım.”

“Ürünlerimizin arkasında kümenin de 
olmasını istiyoruz”

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı 
Hezarfen Oruç, Türkiye’de savunma 
sanayisinin diğer sektörlerden önde 
olmasının bu tür işbirlikleri sayesinde 
olduğunu söyledi. Kurumlar arasın-
daki sinerjinin ortaya çıkmasını sağ-
layan SSM’ye teşekkür eden Oruç, 
ASELSAN’ı bir misyon şirketi olarak 

tanımladı.

Tüm çalışanların ASLESAN’ın mis-
yonunu içselleştirdiğini dile getiren 
Oruç, “Misyonumuz, Türk Silahlı 
Kuvvetleri başta olmak üzere müşteri-
lerine katma değeri yüksek, yenilikçi 
ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak 
ve Türkiye’nin teknolojik alanda dışa 
bağımlılığını azaltıp, küresel hedefl e-
rine marka bilinirliğini artırarak ula-
şan, halkına gurur veren bir savunma 
şirketi olmaktır.” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Oruç, OSSA 
üyeleriyle birlikte misyonlarını pay-
laştıklarını dile getirdi. Oruç, “Bu 
özgün başarının altında bu yatıyor.  
Ordumuza verdiğimiz bir ürünün ar-
kasında sadece 5 bin ASELSAN’lı 
değil, 100 binlere ulaşan bir kümenin 
de olmasını istiyoruz. Teknik, ticari 
pazarlıklar yapsak bile işbirliğimizde 
‘Silahlı Kuvvetler için çalışıyorum’ 
misyonunu paylaştığımızı görüyorum. 
Bu paylaşım devam ettiği sürece başa-
rı hikayelerimiz de devam edecektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

OSSA profesyonel bağlantı noktası
OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, küme 
olarak SSM ve ASELSAN’a teşekkür 
ettiklerini bildirdi. Yan sanayinin ge-
lişmesinde ve desteklenmesinde ana 
sanayinin ve SSM’nin önemine işaret 
eden Ünal, OSSA’nın yurtdışında ve 
yurtiçinde savunma ve sivil havacılık 
sektörlerinde çalışan alt yükleniciler 
için profesyonel bir bağlantı noktası 

haline geldiğini vurguladı. Hilal Ünal, 
üyelerinin kabiliyetlerini ve kümenin 
sektördeki rolünü anlattı. 

Konuşmaların ardından ASELSAN 
yöneticileri; tedarik yöntemleri, Ar-
Ge işbirlikleri ve sanayileşme konula-
rında bilgi verdi.  Çalıştayın son bölü-
münde, yöneticilerin katılımı ile soru/
cevap paneli gerçekleştirildi. OSSA 
üyelerinden gelen görüş ve öneriler 
ASELSAN yetkilileri tarafından ce-
vaplandırıldı.

GÜÇ BİRLİĞİ
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin (OSSA) ev sahipliğinde ikincisi 
düzenlenen ASELSAN-OSSA çalıştayı ile yan sanayi işbirliği masaya yatırıldı. 

OSSA üyeleri çalıştayda, ASELSAN 
yetkililerine merak ettikleri konuları sorma 

fırsatı buldu. 
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Aralarında üç Başbakan Yardımcı-
sının yanı sıra 13 Bakanın da bu-
lunduğu 102 üst düzey yetkilinin 

yer aldığı toplantının açılışında konuşan 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2002 yılın-
da sadece 3,9 milyar tutarındaki Ar-Ge 
çalışmalarının geçen yıl itibarıyla 17,6 
milyar tutarına kadar çıktığını hatırlattı. 
Gayrisafi  milli hasılaya oran itibarıyla da 
yüzde 0,5 yüzde 1'e çıkmış olduklarını 
belirten Davutoğlu, “Önümüzdeki dö-
nemde inşallah yüzde 3'e bunu çıkarma-
yı hedefl iyoruz." dedi.

Uzay Araştırma Programı 
güncelleniyor

Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Ça-
lışmalar Yapılması, Ulusal Nükleer Tek-
noloji Geliştirme Programı 2016-2023 
başlıklarında kararlar alındı.  BTYK 
kararları Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık tarafından kamuoyuyla 
paylaşıldı. Işık, Ulusal Uzay Araştırma 
Programı Yol Haritası'nın, araştırma, 
teknoloji geliştirme, insan kaynakları ve 
uluslararası işbirliği boyutlarını içere-
cek ve 2016-2023 yıllarını kapsayacak 
şekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordi-
nasyonunda güncellenmesine karar ve-
rildiğini bildirdi.

Sanayi 4.0 için Ar-Ge’ye hız verilecek
Bakan Işık, Türk sanayisinin yüksek 
teknoloji üretiminde uluslararası rekabet 

gücünün artırılmasını sağlayacak akıllı 
üretim sistemlerine geçişi amacıyla ülke 
dinamiklerine uygun yürütme, uygula-
ma ve izleme modelinin eğitim, istihdam 
ve sektörel politikalarla ilgili analizleri 
de kapsayacak şekilde ilgili sektör pay-
daşları eşgüdümünde geliştirilmesinin 
kararlaştırıldığını belirtti.

Işık, şunları kaydetti: "Sanayi 4.0 devri-
mi, siber fi ziksel sistemler, yapay zeka, 
sensör, robot teknolojileri, nesnelerin 
interneti, büyük veri, siber güvenlik ve 
bulut bilişim başta olmak üzere kritik ve 
öncü teknolojilerde yetkinlik kazanılma-
sını sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının ar-
tırılmasına karar verildi. Kritik ve öncü 
teknolojilerin yerli fi rmalarımızca üretil-
melerini sağlayacak üretim altyapılarına 
yönelik, pilot üretim ve gösterim destek-
lerini de kapsayacak şekilde, gerekli teş-
vik ve destek mekanizmalarının gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi konularında 
çalışmaların gerçekleştirilmesi kararlaş-
tırıldı."

Nükleer araştırmaları teşvik edilecek
Türkiye'de gerçekleştirilen nükleer sant-
ral projelerinde, teknolojinin yerlileş-
mesinin sağlanması ve yerli sanayinin 

katkısının artırılması amacıyla Ulusal 
Nükleer Teknoloji Geliştirme Progra-
mı kapsamında alınan kararlar hakkın-
da bilgi veren Işık, şöyle devam etti: 
"Nükleer enerji teknolojileri altyapısının 
güçlendirilmesi ve sektörde istihdam 
edilecek insan kaynağının yetiştirilmesi 
amacıyla dünyada iyi uygulama örnek-
leri de dikkate alınarak Ar-Ge ve eğitim 
merkezlerinin kurulması, destek prog-
ramlarının oluşturulmasına karar verildi. 
Nükleer enerji ve yakıt çevrimi teknolo-
jilerine yönelik yetkinlik kazanılmasına 
hizmet eden Ar-Ge çalışmalarının teşvik 
edilmesi kararlaştırıldı. 

Yerli fi rmalarımızın nükleer santrallere 
malzeme ve ekipman tedariki kabiliye-
tinin artırılması amacıyla gerekli teşvik 
mekanizmalarının geliştirilmesi ve stan-
dardizasyon/belgelendirme faaliyetleri-
nin yürütülmesine yönelik çalışmaların 
yapılmasına karar verildi. Nükleer enerji 
ve ilgili temel bilimlerde öncül araştır-
malar yürüten uluslararası bilimsel ku-
ruluşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi 
boyutlarını içerecek ve 2016-2023 yılla-
rını kapsayacak şekilde Bilim ve Tekno-
loji Yüksek Kurulu'nun 30. Toplantısı'na 
sunulması kararlaştırıldı."

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Kocaeli’nde katıldığı bir 
etkinlikte; dünyanın yeni bir çağa 
doğru ilerlediğini, Türkiye'nin ilk 3 
sanayi devrimini tribünden izledi-
ğini belirtti.

Dünyanın hızla 4. sanayi devrimi-
ne gittiğini dile getiren Işık, "Yeni 
Türkiye olarak 'Sanayi 4.0'ı tri-
bünden izleyen bir ülke olmak is-
temiyoruz. Bu defa 'Sanayi 4.0'da 
rol alan, teknoloji üreten ve bu 
sayede hem ülkesini büyüten hem 
de ekonomisini garanti altına alan 
bir ülke olmak istiyoruz. Burada da 
önemli rollerden biri KOBİ'lerimiz-
de olacak." açıklamasını yaptı. 

Işık, KOBİ'lerin yenilikçi anlayışla 
yoluna devam etmesini önemse-
diklerini, bunun inovatif yaklaşımı, 
KOBİ'lerin her aşamada üretim 
anlayışının bir parçası yapmasıyla 
mümkün olacağını kaydetti.

4.0 DEVRİMİNDE
BAŞROL KOBİ’LERİN

SANAYİNİN REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
(BTYK) 29. Toplantısı, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) koordinasyonunda Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında 
gerçekleştirildi. 

Tasarım merkezlerinde çalışan tasa-
rım personelini kapsamına alan ka-

nunla, çalışan personelin niteliğini ar-
tırmak amacıyla doktora, yüksek lisans 
ve lisans mezunları için farklı oranlarda 
gelir vergisi istisnası getirilecek. Bunun 
yanında temel bilimler alanları mezun-
larının istihdamı de teşvik edilecek. 

Araştırma, geliştirme, tasarım ve yeni-
lik projeleri ile üniversite-sanayi işbir-
liği faaliyetleri sonucu elde edilen ge-
lir, döner sermaye işletmesinin ayrı bir 
hesabında toplanacak. Bu gelirlerden 

herhangi bir kesinti yapılmayacak. Bu 
kapsamda görev yapan öğretim elema-
nına ödenecek gelirin yüzde 85'i, vergi 
kesintisi olmadan, ilgili öğretim elema-
nına ödenecek. Bu kapsamda değerlen-
dirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim 
elemanının müracaatı doğrultusunda, 
üniversite yönetim kurulunun izni ile 
karar verilecek.

İhtisas geliştirme bölgeleri 
oluşturuluyor 

Aynı sektör grubunda ve bu sektör gru-
buna dahil alt sektörlerde faaliyet gös-
teren girişimcilerin yer aldığı tematik 

teknoloji geliştirme bölgeleri olarak 
İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
oluşturuluyor. Bu bölgedeki girişim-
cilerin Katma Değer Vergisi Kanunu 
kapsamındaki teslim ve hizmetleri, 
KDV'den istisna olacak. 

Ar-Ge projelerinin daha kısa sürede ve 
daha düşük maliyetle tamamlanarak 
ticarileşmeye hazır hale gelmesi için 
proje kapsamında yurt dışından yapı-
lacak alımlar gümrük vergisi, her türlü 
fon, damga vergisi ve harçtan müstesna 
tutulacak. 

Teknogirişim sermayesi desteği 
Kanunla, teknogirişim sermayesi deste-
ğinin, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre 
daha etkin bir şekilde verilebilmesine 
yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’na yetki veriliyor. 

Teknoloji alanında orijinal bir fi kri 
olan ancak bunu hayata geçirecek ye-
teri kadar fi nansmana sahip olmayan 
girişimcilerin fi nansmana erişimi ko-
laylaştırılacak. Bu kapsamda, girişim-
cilere tahsis edilen desteklerin belirli 
bir bölümü Gelir ve Kurumlar Vergisi 

matrahının tespitinde indirim konusu 
yapılabilecek.  Rekabet öncesi işbir-
liklerine proje bedelinin yüzde 50'sine 
kadar olan kısmı geri ödemesiz olarak 
desteklenebilecek. 

Tasarım faaliyetlerinde bulunanların 
aldıkları destekler, özel fon hesabı uy-
gulamasından yararlanabilecek. Ar-Ge 
projesi kapsamında yurt dışından ya-
pılacak alımlar, Gümrük Vergisi, her 
türlü fon, Damga Vergisi ve harçtan 
müstesna tutulacak.

Ar-Ge ve tasarım imkan ve kapasiteleri 
kısıtlı olan özellikle küçük ve orta öl-
çekli işletmeler, sözleşme çerçevesinde 
siparişe dayalı 
olarak Ar-Ge 
veya tasarım 
merkezlerin-
de gerçekleş-
tirilen Ar-Ge 
ve tasarım 
harcamala-
rının belirli 
bir kısmını 
beyanname 
üzerinden 
indirim ko-
nusu yapa-
bilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın onayladığı araştırma 
ve geliştirmenin yanı sıra tasarımı 
da teşvik kapsamına alan 6676 
sayılı "Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
Resmi Gazete'de yayımlandı.

AR-GE REFORM PAKETİ YASALAŞTI

mümkün olacağını kaydetti.
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Türkiye yeni nesil 4.5G mo-
bil şebekelerini 1 Nisan’da 

kullanmaya hazırlanırken, altyapı 
yatırımlarından önemli oranda 
pay alan telekomünikasyon şir-
ketlerinden de yatırım haberleri 
geliyor. Ericsson, Huawei, ZTE ve 
Samsung gibi GSM sektörünün 
önemli altyapı oyuncuları, Turk-
cell, Vodafone ve Türk Telekom’a 
verdikleri ürünlerde aranan 
yerlilik şartlarını yerine getirmek 
için ülkemizde yatırım yapmak 
zorundalar. Bu şirketlerin tesis 
kuracakları, üretim yapacakları 
ve Ar-Ge’ye bütçe ayırıp personel 
istihdamını artıracaklarına dair 
açıklamalarına bu gözle bakıl-
ması gerekiyor. Ancak bunlar 
medyaya aktarılırken ihale 
şartnamesindeki, birinci yıl % 
30, devam eden yıllarda 40 ve 
45 oranındaki yerlilik kriterleri 
geçilerek sunuluyor.

Böylece sanki yabancı şirketler, 
kendi arzu ve istekleriyle yatı-
rıma geliyormuş gibi bir hava 
doğuyor. Bu 
doğru değil. 
Doğru aktar-
ma yapılırsa, 
ihale şart-
namelerini 
hazırlayan kamu yetkilileri de, 
bürokratlar da hem motive olur, 
hem de yerlilik şartları daha titiz 
takip edilerek yabancı yatırım 
oranının yukarı çıkması sağlanır.

Mobil iletişim devrimi 4.5G 
hakkında bilgiler veren Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanı Binali Yıldırım, 5G’ye yak-
laşmanın bir adımı olduğunu söyledi. 
4.5G’nin iki önemli özelliği olduğunu 
dile getiren Bakan Yıldırım, bu özellik-

lerden birini iletişimde hızın artması, 
diğerini de şerit sayısının artması ola-
rak nitelerken, yerli katkıya da daha 
fazla imkan getirdiğini vurguladı.

Yıldırım, ürünü getirip KOBİ'ler üze-
rinden sattırma gibi bir uyanıklığa son 
verdiklerini savundu. Deneyimli isim; 
yerli katkının takipçisi olacaklarını, 
bugünden yarına yerlilik oranının yüz-
de 50 olmasını beklemediklerini ama 
burada tedarikçi pozisyonuna girmek, 
sürekli satma azminde olmanın kabul 

edecekleri bir durum olmadığını söy-
ledi.

Sektörden ekmek yiyenlerin katma de-
ğer bırakması gerektiğini ifade eden 
Yıldırım, Bilgi İletişim Teknolojileri 
Kurumu yerli katkının artırılmasının 
takipçisi olacağına dikkati çekti. Yıl-
dırım, "Yollarda hız felaket, bilişimde 
hız berekettir. Bereketi artırmak için 
elinizden gelen gayreti göstereceksi-
niz.” dedi.

Zorunlu
yabancı
yatırımlar...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, 4.5’de yerli 
katkının takip edileceğini belirtti.

Yıldırım, ürünü getirip KOBİ'ler üzerinden 
sattırmaya son verdiklerini belirtti

Güntay Şimşek

4.5G’NİN YERLİLİĞİNE
YAKIN TAKİP 

Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu (TİSK) tarafın-

dan hazırlanan Şubat ayı Ekonomi 
Bülteni’nde, 2015 yılının son çeyre-
ğinden bu yana Türkiye ekonomisi 
açısından mevcut ekonomik risklere 
yenilerinin eklenmeye başladığına; 
terör ve jeopolitik risklerin ekonomik 
faaliyetleri olumsuz etkilediğine dik-
kat çekildi.

Dünya ekonomisi hedeflenen 
büyümeyi yakalayamadı

TİSK Ekonomi Bülteni’nde, “Çin 
ekonomisindeki yavaşlama, petrol 
fi yatlarındaki düşüş ve Orta Doğu 
kaynaklı jeopolitik risklerin artma-
sı” şeklinde özetlenebilecek üç temel 
nedenden dolayı dünya ekonomi-
sinin 2015 yılını hedefi n altında bir 
büyüme oranı ile tamamladığı hatır-
latıldı. 2014 yılının son çeyreğinden 
itibaren küresel ihracat hacminin 
daralmaya başladığının belirtildiği 
Bültende, 2014 yılının üçüncü çey-
reğinde 4 trilyon 807 milyar dolar 
olan dünya ihracatının, 2015 yılının 
üçüncü çeyreğinde yüzde 13,4’lük 
düşüşle 4 trilyon 162 milyar dolara 
gerilediği vurgulandı.

Büyüme oranındaki düşüş ve alter-
natif enerji kaynaklarından yapılan 
enerji üretimi nedeniyle ham petrol 
fi yatının varil başına 30 dolara kadar 
gerilediğine dikkat çekildiği TİSK 
Ekonomi Bülteni’nde, İran’ın küresel 
izolasyonunun sona ermesiyle petrol 
arzının artacağı, bu nedenle bu yıl 
petrol fi yatlarının bu seviyelerin üze-

rine çıkmayacağı öngö-
rüsünde bulunuldu. Bu 
nedenle petrol ihracat-
çısı ülkelerde 2016 yı-
lında da büyüme oranı-
nın düşmesinin sürpriz 

olma-
yacağı vurgulandı. 

Çin ablukasına karşı tedbir alınmalı

Çin’in 2014-2015 yıllarında uygu-
ladığı parasal genişlemeye ve arka 
arkaya yaptığı devalüasyonlara rağ-
men 2015 yılında ancak yüzde 6,8 
büyüyebildiğinin kaydedildiği TİSK 
Ekonomi Bülteni’nde, Çin’de uzun 
yılardır sürdürülen düşük ücrete ve 
doğrudan yabancı sermaye yatırımla-
rına dayalı, ihracata yönelik büyüme 
modelinin dünya ticaret hacmindeki 
daralmanın da etkisiyle teklemeye 
başladığı belirtildi. 2015 yılında iz-
lediği faiz ve döviz kuru politikası 
ile Türkiye’ye ihracatını koruyabilen 
Çin’in fi yatlandırma politikasının, 
Türkiye’nin nihai mal fi yatları üze-
rinde olumsuz etkilerde bulunduğu-
nun, Türk sanayicilerinin üretim ve 
rekabet gücünü de azaltmaya devam 
ettiğinin altı çizildi. 

Bültende, “Çin, Dünya Ticaret 
Örgütü’ne girdiğinden bu yana 
Türkiye’yi yaptığı ihracatla adeta ab-
luka altına aldı. Bu tablonun sürdürü-
lebilirliği bulunmamaktadır. Türkiye 
bir an önce bu tabloyu değiştirecek 
politika ve tedbirleri uygulamaya 
koymalıdır.” çağrısı yapıldı. 

TİSK, 2015 yılının son çeyreğinden 
bu yana Türkiye ekonomisi açısından 
mevcut olan ekonomik risklere 
yenilerinin eklendiğine; terör 
ve jeopolitik risklerin ekonomik 
faaliyetleri olumsuz etkilediğine 
dikkat çekti. 

Ekonomiye güvenin azalmaya devam 
etmesi halinde enflasyon, faiz 
oranları ve kurlarda istenmeyen 
değişimlerin yaşanabileceği 
uyarısında bulunan TİSK, bu süreçte 
sanayinin maliyetlerini artıracak 
uygulamalardan kaçınılmasını istedi.  

İşverenler ‘risk’e dikkat çekti TİSK, Çin’i hatırlattı
tedbir istedi 

Binali Yıldırım

Mesela demiryolu yatırımla-
rında, ihale şartnamelerinde 
yerlilik şartı olmasına rağmen 
bu kriterlere olması gereken 
oranda uyulmadığı için önemli 
başarılara imza atan yerli raylı 
sistemler üreten şirketlerimiz 
ciddi zarar gördü. Yabancılar 
da yurtdışından getirdik-
leri hazır ithal ürünleriyle 
Türkiye’de arz-ı endam ettiler. 
Kanadalı uçak ve raylı sistem-
ler üreticisi Bombardier’nin 
Türkiye’nin önde gelen raylı 
sistem şirketi Bozankaya ile 
anlaşması önemli, ama de-
tayında TCDD’ye sağlayacağı 
80 adetlik yüksek hızlı tren 
seti için ihale şartnamesinde 
yerli üretim şartı olduğunu 
da unutmayalım. Devletimiz 
elindeki imkânları iyi kullanır, 
kendi şirketlerimizi destekler-
se hedefe ulaşırız.
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Atalay, Ekonomi Muhabirleri 
Derneği tarafından düzenlenen 
sohbet toplantısında, şirketin 

faaliyetleri ile projeler hakkında bil-
giler verdi. HAVELSAN’ın 4 alana 
odaklandığını bildiren Ahmet Hamdi 
Atalay, bunları şöyle sıraladı: Komuta 
Kontrol ve Savaş Sistemleri, Eğitim 
Teknolojileri ve Simülatör Teknoloji-
leri, Bilgi Teknolojileri, Siber Güven-
lik.  

Simülatör teknolojilerinin en rekabet-
çi alanları olduğunu ve şirketi dünya-
da birkaç fi rma arasına soktuğunu dile 
getiren HAVELSAN Genel Müdürü, 
“Dünyadaki en geniş simülatör spekt-
rumuna sahip fi rmalardan biriyiz. Biz-

den daha büyük simülatör fi rmaları var 
ama bizden daha çok ürün çeşitliliğine 
sahip olan yok diye biliyoruz. Simü-
latör güçlü bir alanımız. Simülatör 
sertifi kasyon sistemi var uluslararası 
geçerliliği olan. Orada en yüksek se-
viye olan D seviyesinde sertifi kasyona 
sahip bir fi rmayız.” dedi.

“Milli ve yerli olmak zorunda”

Siber güvenliğin de kendileri için stra-
tejik ve kritik önem taşıdığını kay-
deden Atalay, ulusal güvenliğin çok 
önemli ayrılmaz bir parçası olduğunu 
dile getirdi. Atalay, “Siber güvende 
değilseniz ulusal güvenliğiniz garanti 
altında değildir. Biz diyoruz ki: ‘Siber 

güvenlikte hattı müdafaa yok, sathı 
müdafaa var.’ ‘Ben kendimi güvenlik 
altına aldım ben rahatım bana bir şey 
olmaz.’ diyemezsiniz. Siber güven-
lik alanında yeteneği olan herkesle 
beraber olmak istiyoruz. Bu fi rma da 
olabilir şahıs da olabilir. Ama burada 
bir şartımız var, milli ve yerli olmak 
zorunda.” sözleriyle konunun hassasi-
yetini izah etti.

Tecrübeli yönetici, “Hazır, 
dünyanın başka bir yerinde 
geliştirilmiş ürün bir an-
lam ifade etmiyor. Onlar 
var zaten. Bizim kas-
tettiğimiz milli ve yerli 
ürün geliştirmek için. 
Dünyanın çeşitli yerle-
rinde Türk uzmanlar, 
çeşitli üniversiteler var. 
Bir ağ vasıtasıyla onlara ulaşmaya 
çalışıyoruz. Sadece Türkiye’de değil 
dünyada da Türkler tarafından geliş-
tirilmiş her türlü yeteneği kullanmak 
istiyoruz.” dedi.

“İhtiyaca yönelik endüstri var”

Ahmet Hamdi Atalay, 4.5G altya-
pısının yerlileştirilmesine ilişkin bir 
soruya cevabında önemli noktala-
ra değindi. Atalay şunları ifade etti: 
“İmzalanan 4.5 G lisanslarında yüzde 

30’lara varan yerlilik şartı getirildi. 
Bizim şebekelerimizde kullanılacak 
ekipmanların; anten, kule, vida, so-
mun değil. Aktif ekipmanı olan yazı-
lım ve donanımının yüzde 30’lar mer-
tebesinde yerliliği getirildi. Bu çok 
önemli. 

Burada şöyle zorluklar var: Opera-
törler yerli mal almak istiyorlar ama 
pazarda ürün yok. Sebebi de şu; yer-

li zorunluluk getirilmeden önce 
pazarda bu ürünlerin bir kısmını 

oluşturacak sanayi ve 
endüstrileşme modeli 
oluşturulması lazım. Bu 
ekosisteme OSTİM ve 
başka yerlerdeki bölge-
lere çeşitli teşvikler ve 

motivasyonlarla bir ön hazırlık yapıl-
ması lazımdı. 

Böyle bir altyapı yok. Ama o ihtiyacı 
karşılamaya yönelik bir endüstri var. 
Ama ürünleşme noktasında o ürünleri 
geliştirmeye bugünden değil, 5 sene 
önce başlamanız lazımdı ki bugün 
masada ürününüz olsun. Bugün her 
şey bitmiş değil. Bugünden başlaya-
rak önümüzdeki birkaç yıl içinde yerli 
ürünlerin çıkmasına fırsat verecek bir 
regülasyon var.”    

“ALTYAPI İÇİN
SANAYİLEŞME MODELİ 
OLUŞTURULMALI”

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet 
Hamdi Atalay, 4.5G’de yerli katkı için 
sanayileşme modeline dikkat çekti. 
4.5G lisanslarında, aktif ekipman olan 
yazılım ve donanımının yüzde 30’lar 
mertebesinde yerlilik şartı getirildiğini 
anımsatan Atalay, “Operatörler yerli 
mal almak istiyorlar ama pazarda ürün 
yok. Sebebi de şu; yerli zorunluluk 
getirilmeden önce pazarda bu ürünlerin 
bir kısmını oluşturacak sanayi ve 
endüstrileşme modeli oluşturulması 
lazım.” dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 4.5G’nin yerliliğinde ekosistem vurgusu yaptı

“İLK YERLİ SİVİL 
UÇAK SİMÜLATÖRÜNÜ 
YAPIYORUZ “
Savunmanın dışında sivil alana yönelik 
çalışmalar da yürüttüklerini açıklayan 
Ahmet Hamdi Atalay, Türk Hava Yolları 
(THY) ile imzalamakta oldukları anlaş-
mayla sivil uçak simülatörü yaptıklarını 
açıkladı. Atalay uluslararası sertifikas-
yona sahip olacak ekipmana ilişkin şu 
açıklamayı yaptı: “Simülatör alanında 

bugüne kadar hep savunmaya yönelik 
simülatörler geliştirdik. İlk defa THY ile 
imzalamakta olduğumuz bir anlaş-
mayla sivil uçak simülatörü yapıyoruz. 
Bu bizim için hayati öneme sahip. 
Önemi de şuradan kaynaklanıyor: Sivil 
uçakların regülasyonları çok zor. Biz ilk 
defa THY ile yapacağımız ortak projede 
bir sivil uçağa simülatör yaparak sivil 
havacılık alanında sertifikalanmış ürün 
sahibi olacağız. Bu şu demek: Biz bunu 
artık dünyanın her tarafına satabiliyor 
olacağız.” 

Son yıllarda tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de hızla artan si-

ber tehditlerin, saldırganların kullandı-
ğı yeni ve karmaşık yöntemlerle artık 
boyut değiştirdiği bilgisinin verildiği 
açıklamada, günümüzde sadece tehdi-
din değil; saldırının kendisini bile tespit 
etmenin çok zor hale geldiği belirtildi. 
Bu saldırılara karşı geleneksel güvenlik 
yaklaşımlarının yetersiz kaldığının altı 
çizildi. Dünyanın pek çok ülkesinde 

bulunan ve son zamanlarda Türkiye’de 
de gündeme gelen siber güvenlik mer-
kezleri, yalnızca bilinen bir siber teh-
didi, saldırı gerçekleştiği anda devreye 
girerek engellemeye çalışıyor. Siber 
güvenlik alanındaki son çalışmalar ise, 
siber tehditleri daha saldırı gerçekleş-
meden engellemek üzerine inşa edili-
yor.

Konu hakkında bilgi veren STM Genel 
Müdürü Davut Yılmaz, “Fizikteki füz-
yonun siber uzaya uyarlanmış versiyo-
nu olan siber füzyon, yeni nesil siber 
savunma konsepti olarak tanımlanabi-

lir. Klasik siber güvenlik konsepti, bir 
sistemi siber saldırılara karşı gözetle-
me ve saldırı olduğu anda, eğer tespit 
edebilirse saldırıyı engellemeye çalış-
ma şeklindedir, yani tamamen reaktif 
yaklaşımın bir ürünüdür ve kullanılan 
veri tabanında olmayan yeni tehditle-
re karşı etkisizdir. Yeni nesil konsept 
ise pek çok kaynaktan gelen verileri 
yapay zeka mekanizmaları ile füzyo-
na tabi tutarak saldırı gerçekleşmeden 
saldırıdan haberdar olmaya, saldırının 

karakteristiğine göre savunma operas-
yonunu otomatik olarak kurgulamaya 
ve saldırı gerçekleştiği anda da saldı-
rıyı püskürtmeye dayalı, çok katmanlı, 
çok disiplinli bir çözüm olup, şu anda 
çok az sayıdaki gelişmiş ülke tarafın-
dan kullanılmakta. Mühendislerimiz 
tarafından özgün olarak geliştirilen bu 
inovatif ve oldukça etkili sistemin, ül-
kemiz için çok faydalı olacağını düşü-
nüyorum” diye konuştu. 

  Siber Füzyon Merkezi kuruluyor
Savunma Teknolojileri Mühendislik 
ve Ticaret A.Ş. (STM), siber güvenlik 
önlemleri kapsamında, Ankara’da 
Siber Füzyon Merkezi kuracağını 
duyurdu. Kurulacak olan ve dünyada 
sadece birkaç ülkede bulunan Siber 
Füzyon Merkezi’yle, Türkiye’nin 
henüz ortaya çıkmamış siber saldırı 
tehditlerini önceden tespit edebilecek 
bir güce kavuşacağı belirtildi.

Modern siber güvenlik 
yaklaşımı sağlanacak 
STM’nin önümüzdeki ay 
Ankara’da faaliyete geçireceği 
Siber Füzyon Merkezi sayesin-
de, artık sadece bilinen siber 
tehditler değil, henüz ortaya çı-
kartılmamış, gelişmiş karmaşık 
metotlar kullanan yeni tehditler 
de saldırıdan önce tespit edilebilecek 
ve önlem alınabilecek. STM’nin Siber 
Füzyon Merkezi’nde; zafiyet yönetimi, 
siber tehdit istihbaratı, tehdit savunma 
operasyonu, siber harekât merkezi ve 

olay müdahale yönetimi yetenekleri, 
özellikle üst seviye yöneticilerin siber 
olayların yönetiminde inisiyatif alma-

sına imkân sağlayacak yenilikçi 
harp oyunları yöntemleriyle birleş-
tirilerek modern bir siber güvenlik 
yaklaşımının uygulanmasına imkân 
sağlanacak.
STM Siber Füzyon Merkezi’nde 
sadece siber güvenlik uzmanları 

değil; büyük veri, veri bilimi, istatistik, 
matematik, doğal dil işleme, görüntü ve 
ses işleme gibi farklı disiplinlerden uz-
manlar da görev alacak. 

(Kaynak: www.milscint.com)
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TÜİK Yıllık Sanayi Ürünleri İs-
tatistiklerine göre, 2014 yılında 

Türkiye’de 1 milyon 70 bin 748 adet 
otomobil üretilirken, 174 milyon 163 
bin  340 ton hazır beton, 704 bin 113 
ton margarin ve benzeri yenilebilir 
katı yağ, 7 milyon 868 bin 150 adet ev 
tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden 
yaptıkları satış, 2012 yılında 655 mil-
yar 833 milyon TL, 2013 yılında 732 
milyar 609 milyon TL düzeyinde ger-

çekleşirken 2014 yılında toplamda 860 
milyar 253 milyon TL’ye yükseldi.

Satışların yüzde 3’ü 
yüksek teknoloji

Girişimlerin 2014 yılında ürettikleri 
ürünlerden yapılan satış tutarının yüz-
de 15,5’i gıda ürünlerinde gerçekleşti. 
Bunu yüzde 12,1 ile ana metal sanayi 
ürünleri ve yüzde 8,1 ile tekstil ürün-
leri takip etti.

İmalat sanayinde 2014 yılında üreti-
len ürünler teknoloji düzeylerine göre 
sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji 
sınıfındaki ürünlerin toplam satış de-
ğerinin yüzde 3’ünü oluşturdu. Düşük 
ve orta-düşük gruplarının toplamı yüz-
de 73,3 olurken yüksek ve orta-yüksek 
teknoloji gruplarının toplamı yüzde 
26,7’de kaldı. Öte yandan imalat sa-
nayinde 2014 yılında üretilen ürünler 
Ana Sanayi Gruplarına (MIGs) göre 
sınıflandırıldığında; ara malların top-
lam satış değerinin yüzde 46,3’ünü 
oluşturduğu görüldü. Dayanıklı tüke-
tim malları ise yüzde 5,2 ile toplam 
satış değerinde en az paya sahipti.

Üretimden 860 milyar 253 
milyon TL kazandık 

2014 Yıllık Sanayi Ürünleri İstatistiklerine göre

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ka-

sım döneminde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 125 
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık 
azalış ile  yüzde 10,5 seviyesinde gerçek-
leşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 12,4 
olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubu-
nu içeren genç işsizlik oranı 0,8 puanlık 
azalış ile yüzde 19,1 olurken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 0,2 puanlık azalış ile 
yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.  

Kasım 2015 döneminde işsizlik oranı bir 
önceki aya göre değişim göstermeyerek 
yüzde 10.5 seviyesinde kaldı.

İstihdam oranı yüzde 45.8
İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Ka-
sım döneminde, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 802 bin kişi artarak 26 mil-
yon 676 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 
puanlık artış ile yüzde 45,8 oldu.
İşgücü 2015 yılı Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 831  bin 
kişi artarak 29 milyon  801 bin kişi, iş-
gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak 
yüzde 51,2 olarak gerçekleşti. Aynı dö-
nemler için yapılan kıyaslamalara göre 
erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 
puanlık artışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 
1,1 puanlık artışla yüzde 31,6 olarak ger-
çekleşti.

Kayıt dışında azalma
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen 

verilere göre, 2015 yılı IV. döneminde 
toplam kamu istihdamı 2014 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 2,6 oranında arta-
rak 3 milyon 528 bin kişi oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istih-
dam bir önceki döneme göre 62 bin kişi 
artarak 26 milyon 868 bin kişi olarak ger-
çekleşti. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış 
ile yüzde 46,2 oldu. Öte yandan mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir 
önceki döneme göre 47 bin kişi azalarak 
3 milyon 123 bin kişi olarak gerçekleş-
ti. İşsizlik oranı da 0,2 puanlık azalış ile 
yüzde 10,4 düzeyine indi. 

Bangladeş’ten Malezya’ya 
1.5 milyon işçi

G2G Plus Mekanizması kapsamında 
Bangladeş'ten Malezya'ya 1.5 milyon 
işçinin gönderilmesi konusunda 
mutabakat zaptı imzalandı. Yeni 
mekanizmayla özel istihdam büroları 
da Malezya'ya işçi gönderebilecek. 
İmzalanan mutabakat zaptı 
kapsamında Bangladeşli işçilerin 
Malezya'daki; hizmetler, tarım, 
inşaat, ev hizmeti, plantasyon gibi 
birçok sektörde çalışabilecekler. 
Mutabakat zabtı beş yılllık bir süre için 
yürürlükte kalacak. Beş yılın sonunda 
tarafların istemesi durumunda süre 
uzatılabilecek.

OECD küresel büyüme
tahminini düşürdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) küresel büyüme tahminini 
2016 yılsonu için %3,3’dan %3,0’e, 
2017 yılı için %3,6’dan %3,3’e 
düşürdü. Kurum, 2016 yılında ABD 
ekonomisinin %2,0 büyüyeceğini 
öngörürken, aynı dönemde İngiltere 
ve Japonya ekonomilerinin sırasıyla 
%2,1 ve %0,8 büyüyeceğini tahmin 
etti. 2016 yılında Euro Bölgesi, Çin 
ve Hindistan’ın %1,4, %6,5 ve %7,4 
büyüyeceğini öngördü. 

Almanya’dan ithalat ve 
ihracat rekoru

Almanya, 2015 yılında 1 trilyon 195,8 
milyar euroluk ihracat, 948 milyar 
euroluk da ithalat gerçekleştirerek 
rekor kırdı. Almanya Federal İstatistik 
Ofisi’nin (Destatis) geçici verilerine 
göre, ülkenin ihracatı 2015 yılında 
önceki yıla göre %6,4, ithalatı da 
%4,2 arttı. Ülkenin dış ticaret dengesi 
de geçen yıl 247,8 milyar euro fazla 
vererek  tüm zamanların rekorunu 
kırmış oldu. 

KISA KISA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
2014’e ait Yıllık Sanayi Ürünleri 
İstatistiklerine göre üretimden 
yapılan satışlar toplam 860 milyar 
253 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre Türkiye geneli işsizlik 
oranı Ekim 2015 döneminde yüzde 
10,5 olarak gerçekleşmişti. Kasım 
2015 döneminde de işsizlik oranı 
değişmeyerek yüzde 10,5 olarak kaldı.

İşsizlik oranı değişmedi

WIN Electrotech  
17. Enerji, Elektrik ve Elektronik 
Teknolojileri Fuarı, 17-20 Mart 2016 
tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
Fuarda; elektrik üretim sistemleri, 
motorlar, yenilenebilir enerji, frekans 
ınverterleri, dişliler ve mekanik sürüş, 
kablolar, iletim, elektrik ve elektronik 
test ve ölçü malzemeleri,  ziyaretçilerini 
bekliyor.
ANKARA SU-TEK 2016
1. Su ve Su Teknolojileri Fuarı, Ankara 
ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde 

düzenleniyor.  22-24 Mart 2016 
tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak 
olan fuarda; su yapılarında kullanılan 
ekipman, sondaj, hidrofor, arıtma 
elemanları, baraj ve hes teknolojileri atık 
su yönetimi, pompa, vana vb. ürünler 
sergilenecek.    
EKSPOMED EURASIA
23. Uluslararası İstanbul Tıbbi 
Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve 
Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, 
Teknoloji, Donanım ve Hastaneler 
Fuarı, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde kapılarını açacak. 24-27 
Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen 
etkinlikte; görüntüleme, ameliyathane, 
yoğun bakım, fizik tedavi, rehabilitasyon, 

ambulans sistem ve donanımları, 
ortepedik ürünler, protezler, hasta 
yatakları, hastane donanımları, sarf 
malzemeleri ve tıbbi cihazlar yer alacak.
LABTEKMED EURASIA 
19.Uluslararası İstanbul Medikal 
Laboratuvar Teknoloji, Sistem ve 
Donanımları Fuarı, 24-27 Mart 2016 
tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. 
Fuarda ziyaretçileri; laboratuvar analiz,  
kalite kontrol, test ölçüm cihazları, 
mikroskoplar, sarf malzemeleri, 
kimyasallar, diagnostik kitler, ısıtma-
soğutma sistemleri, laboratuvar tezgah 
ve mobilyaları bekliyor.

Mart Ayı Fuarları

      Kaynak: www.tobb.org.tr

OSTİM 
Sanayici 

ve İşadam-
ları Derneği 
(OSİAD), 
25. Ola-
ğan Genel 
Kurulu, iş 
dünyası ve 
sivil toplum 
kuruluşları-
nın temsilcilerinin geniş katılı-
mıyla gerçekleştirildi. OSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Kurt, üretim ve sanayiye vurgu 
yaparak, “Üretim yoksa kalkın-
mak hayal.” yorumunu yaptı.

Genel kurulun açılışında konuşan 
OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Kurt, üretim ve ihracatın 
önemini vurguladı. Türkiye’nin 
en önemli güçlerinden birinin 
üreten, ihracat yapan, istihdam 
sağlayan ve vergi ödeyen sanayi-
ciler olduğuna dikkati çeken Kurt, 
“Türkiye’nin gücüne güç katalım. 
İvedilikle yeni bir sanayi-üretim 
hikayesinin ve heyecanının hayata 
geçirilmesine ihtiyacımız var. 
Çünkü üretim yoksa kalkınmak 
hayaldir.” dedi.

“Üretim yoksa
kalkınmak hayal”

Ahmet Kurt
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KÜRESEL ORTAKLA TÜRK ARACI ÜRETİLECEK 
Raylı sistemlerde stratejik işbirliği

OSTİM ve Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümesi ile yerli üre-
ticilerin yoğun çabalarıyla T.C. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın yüksek hızlı tren ihalele-
rinde aradığı; en az yüzde 53 yerli üretim 
şartı, mutlaka yerli bir ortak alma ve üre-
timi Türkiye’de gerçekleştirme zorunlu-
luğu uluslararası raylı sistem üreticileri-
nin yatırımlarını ülkemize yöneltti. 2015 
yılında Kocaeli’de fabrika kurma kararı 
alan Siemens’ten sonra Bombardier de 
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi 
(ARUS) üyesi Bozankaya ile yerli üretim 
için işbirliği anlaşması imzaladı.     

Bombardier ve Bozankaya Stratejik İşbir-
liği Anlaşması, Bozankaya Şirketler Gru-
bu Başkanı Murat Bozankaya ve Bombar-
dier Transportation’ın Türkiye Yönetim 
Direktörü Furio Rossi tarafından Türkiye, 
Gürcistan ve Türkmenistan’ın Kanada 
Büyükelçisi John Holmes, Bombardier 
Türkiye Satış Direktörü Halil Tufan Öz-
kan, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytunç Günay ile iki fi rmanın üst düzey 
yöneticilerinin de katıldığı törenle imza-

landı.

Anlaşma ile raylı sistem teknolojilerinin 
küresel aktörü Bombardier ile Türkiye ve 
Almanya’da toplu ulaşım araçları üretimi 
yapan Türk fi rması Bozankaya raylı sis-
temler sektöründe yüksek hızlı trenlerin 
gelişimi için stratejik ortaklığın güçlendi-
rilmesini hedefl iyor.

“Türk malı araçlar
üretmede başarılı olacağız”

Bombardier’in Türkiye Yönetim Di-
rektörü Furio Rossi, Türkiye’nin raylı 
sistem yatırımları planlarına dikkat çek-
ti. Türkiye’nin raylı sistemlerin sürdü-
rülebilir, ekonomik gelişimde oynadığı 
rolü hakkında oldukça açık bir vizyonu 
olduğunu ifade eden Rossi, şu görüşle-
rini paylaştı: “Stratejik ortağımız olarak 
Bozankaya’nın yanımızda yer alma-
sından büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bombardier’in yüksek hızlı tren konusun-
da mühendislik bilgi birikimi, deneyimle-
ri ve teknoloji transferi ile Bozankaya’nın 
hem yerel hem de uluslararası araç üre-
timindeki uzmanlığının birleşimi sayesin-

de Türkiye için Türk malı araçlar üretme-
de başarılı olacağız.”

İhalenin kazanılması doğrultusunda 100 
milyon dolar yatırım yapacaklarını belir-
ten Furio Rossi, yatırım detaylarının tesis, 
makine ve ekipmanlar da dikkate alınarak 
yüksek hızlı trenin standartlarına uyula-
bilmesi için her iki fi rmanın titizlikle yü-
rütülen ortak çalışması ile hazırlandığını 
vurguladı.

Bombardier tamamlayıcı ortak
Bozankaya Şirketler Grubu Başkanı Mu-
rat Bozankaya, Almanya ve Amerika’da 
şu ana kadar 2.300’ün üzerinde tramvay 
üretimi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. 
Türkiye’nin ilk yerli trambüsü-
nü, yüzde 100 alçak tabanlı 
tramvay ile yolcu taşıyacak 
ilk yerli elektrikli otobüs 
üretimini gerçekleştir-
diklerini aktaran Bo-
zankaya, Almanya’da 
ise ilk ve tek elekt-
rikli otobüs üreticisi 
olduklarını belirtti. 

Murat Bozankaya, “Bombardier’in ol-
dukça tamamlayıcı bir ortak olduğunu 
gördük ve birlikte Türk halkının gitmek 
istedikleri yerlere hızlı, rahat, güvenli ve 
modern bir ulaşım yöntemiyle ulaşmala-
rını sağlayacağız.” görüşünü paylaştı.

“Teknoloji transferi 
gerçekleştirilecek”

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytunç Günay, Türkiye’de şu anda 12 
adet yüksek hızlı trenin hizmet verdiğini 
anımsattı. Günay, yapımı devam eden ve 
sona gelinmiş hızlı tren hatlarına bakıldı-
ğında en az 200 civarında ilave yüksek 
hızlı tren ihtiyacı oluşacağını öngördük-
lerini dile getirdi.

İlk etaptaki hazırlıklarını TCDD’nin tah-
mini olarak 2 milyar Euro’yu aşan 80 
adet hızlı tren seti için yaptıklarının altını 
çizen Günay, “Bu ihale ve sonrasındaki 
ihalelerde ihtiyacın 200 tren setini bula-
cağını tahmin etmekteyiz. İhale şartna-
mesinde ortaklık maddesi ile teknolojinin 
Türkiye’ye getirilmesi hedefl eniyor. Bu 
doğrultuda Bozankaya ve Bombardier 
yapacakları yatırımla Türkiye’ye ciddi 

bir teknoloji transferi 
gerçekleştirecek-

ler.” dedi.

Bombardier Transportation ve Bozankaya 
raylı ulaşım sistemlerinin Türkiye’de yerli 
üretimi için Stratejik İşbirliği Anlaşması 
imzaladı. Bombardier’in Türkiye Yönetim 
Direktörü Furio Rossi anlaşmayla birlikte 
Türkiye için Türk malı araçlar üretmede 
başarılı olacaklarını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Devlet Demiryolları İş-

letmesi Genel Müdürlüğü’nün Müşteri 
Kurum olarak yer aldığı, TÜLOMSAŞ 
Genel Müdürlüğü’nün yöneticiliğini ve 
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nün 
yürütücülüğünü yaptığı ‘E1000 Tipi 
Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi’ 
isimli projenin ‘Yerinde İnceleme ve 
Sonuç Raporu Toplantısı’ 26 Şubat 
2016 tarihinde Eskişehir TÜLOMSAŞ 
tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Devlet Demiryolları İşlet-
mesi (DDYİ) Genel Müdürü Ömer 
Yıldız, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü 
Hayri Avcı, TÜBİTAK MAM Başkan 
Yardımcısı Ali Tavlı, TÜBİTAK KA-
MAG Grup Yürütme Komitesi Sekre-
teri Mustafa Ay, DDYİ Genel Müdür 

Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili 
teknik personel, proje personelleri ve 
proje izleyicileri katıldı.

65 km/h hedefi  yakalandı 

TÜBİTAK’tan yapılan açıklamada; 
yapılan test sürüşünde 1000 tonluk ka-
tar ağırlığı bağlanan lokomotif eğim-
siz yolda test edildiği bildirildi. Test 
sırasında kalkış ve duruşlar esnasında 
dizi yavaşlatma ve kayma kızaklama 
önleme sistemleri başarı ile test edile-
rek 1000 ton yükle performans isteri 
olan 65 km/h hedefi  yakalandı. 2015 
Kasım ayında Bilecik ram-
palarında yapılan eğimli 
yol testlerinde %2,8 
eğimde 520 ton 
yükle dur-kalk 
testleri ve 520 
ton ile rejenera-
tif iniş ve dur-
ma testleri ya-
pılan lokomotif 
testlerden başa-
rı ile geçmişti.

İki lokomotif 
daha geliyor

Toplam yerlilik oranının %90’ın üze-
rinde olduğu projenin sonuç raporunun 
kabulü ile birlikte PSUP (Proje Sonuç-
ları Uygulama Planı) başlayacak. Üre-
timi yapılan prototip lokomotif TCDD 
Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek. 
PSUP kapsamında TCDD’nin hizmeti-
ne verilmek üzere sözkonusu lokomo-
tiften ilk 28 ay içinde iki tane daha TÜ-
LOMSAŞ ve MAM Enerji Enstitüsü 

tarafından yapı-
lacak.

  Türkiye’de yerli olarak üretilen en güçlü araç

 E1000 TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ
Çekiş ve kontrol sistemleri ile Türkiye’de 
yerli olarak üretilen en güçlü araç olan 
E1000 Elektrikli Lokomotifinin “Yerinde 
İnceleme ve Sonuç Raporu Toplantısı” 
Eskişehir TÜLOMSAŞ tesislerinde 
yapıldı.

E1000 NEDİR?
Çekiş ve kontrol sistemleri ile, 
Türkiye’de yerli olarak üretilen en güçlü 
araç durumunda olan E1000 Projesi ile 
TCDD’nin manevra ve kısa mesafe yük 
taşıma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
modern AC sürüş sistemine sahip 
1 MW gücünde elektrikli lokomotif 
geliştirilmesi ve prototip üretimi yapıldı. 
Dünyada sadece gelişmiş ülkelerin 
sahip olduğu ve raylı araç sektöründe 
katma değeri en yüksek bileşenlerden 
olan cer konverteri, cer kontrol ünitesi, 
merkezi kontrol ünitesi gibi raylı araç 
sürüş ve kontrol sistemleri yurt içinde 
tasarlandı ve üretildi.
Proje ile yurt dışından tedarik edilen 
ve lokomotif maliyetinin yaklaşık 
yarısını kapsayan; Cer konverteri 

(E1000 projesi ile ilk kez), Cer 
kontrol ünitesi (E1000 projesi 
ile ilk kez), Lokomotif merkezi 
kontrol ünitesi(E1000 projesi ile 
ilk kez), Cer trafosu(E1000 projesi 
ile ilk kez), Yardımcı güç ünitesi, 
Lokomotif kumanda ve izleme 
masası yazılımları gibi alt sistem 
bileşenleri tamamen yurt içinde 
tasarlanıp üretildi.

önleme sistemleri başarı ile test edile-
rek 1000 ton yükle performans isteri 
olan 65 km/h hedefi  yakalandı. 2015 
Kasım ayında Bilecik ram-
palarında yapılan eğimli 
yol testlerinde %2,8 

tarafından yapı-
lacak.

sürüş ve kontrol sistemleri yurt içinde 
tasarlandı ve üretildi.
Proje ile yurt dışından tedarik edilen 
ve lokomotif maliyetinin yaklaşık 
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“SANAYİMİZE KATKI SAĞLAMAK 
MİLLİ BİR GÖREVDİR”

Sizi tanıyabilir miyiz?
1995’te yüksek okuldan mezun olduktan 
sonra OSTİM’de CNC atölyesinde çalış-
maya başladım. Askere gidene kadar de-
vam ettim. Asker dönüşü 7 yıl bir fi rmada 
çalıştım. Aynı fi rmada çalıştığım arkada-
şımla birlikte 2007’de işyerimizi açtık.

İlk kurduğumuz dükkan 80 metrekarey-
di. Bir CNC torna ve bir CNC dik işle-
meyle başladık. Piyasaya fason imalat 
yapıyorduk. 15 ay gece yarılarına kadar 
çalıştık. Piyasadakiler 8 saatte yevmiye-
sini çıkartırken biz gece 12-1’lere kadar 
üretiyorduk; ancak kurtarıyorduk. Bor-
cumuzu bitirdikten sonra 2009’da 500 
metrekarelik bir yere taşındık. Orada da 
tezgah sayımızı çoğalttık. 3 tane işleme 
merkezi oldu toplamda; 2 tane torna, 1 
tane de CMM. 2009’dan 2013’e kadar 
orada kaldı. 2013’te de 1600 metrekare-
lik şimdiki yerimize geldik. Bu dükkana 
taşındığımızda 5 eksen 1800’lük CNC 
tezgahımızı aldık. Bu da bizim önümüzü 
açtı, havacılık sektörüne çalışmamıza im-
kan verdi. 

Sektöre yönelik üretim ne zaman 
başladı?

2009 yılında sektöre çalışmaya başladık. 

İstihdam sayınız?

32 kişiyiz şu anda. 2 kişi mühendis, 4 kişi 
teknik öğretmen; geriye kalan da yükse-
kokul ve lise olmak üzere dağılım var. 

Türkiye’de KOBİ ve girişimci olmak 
ne anlama geliyor?

KOBİ olmak Türkiye’nin bütün yükünü 
çekmek anlamına geliyor bence. Çünkü 
her şey sizin üzerinizde bitiyor. Risk de 
sizin üzerinizde. Kazançları olabilir ama 
aynı zamanda bunlar ufacık bir hareketle 
gidebilecek kazançlar. Büyükler teşvik 
alabiliyor. Bizim gibi KOBİ’lerde her 
şeyi patron yaptığı için kurumsallaşama-
ma gibi sıkıntılar var. Kurumsallaştıktan 
sonra da eleman sıkıntısı var. Yetişmiş 
eleman bulamıyoruz; bulduğumuz da 
pahalı oluyor, maliyetlerini kurtarmıyor. 
Bu yüzden de parça alamıyorsun. Yeri 
geldi zararına çalıştığımız parçalar dahi 
oldu. Her parçada kar edeceksin diye bir 
şey yok. Bizim ana yüklenici fi rmaları-
mız, devlet tarafından desteklenmezse 
biz daha kötü oluruz. 

Hedefi niz nedir?

Hedefi miz; hizmet verdiğimiz sektörde 
daha da büyümek ve ülke sanayisine kat-
kı sağlamak. 

Nitelikli işgücü sıkıntısı çekiyor 
musunuz?

Evet. Ankara’da 1995-1996’da OSTİM’e 

geldiğimiz zaman 2 bine yakın fi rma 
vardı. En kötü 3-4 bin personel demek. 
O tarihteki elemanların hiç birisi yok. 
1998’de mezun olan meslek liseliler ne-
rede? Daha rahat işleri tercih ettiler. Bun-
dan 15 yıl sonra yaşlı bir tezgahtarı kim 
neylesin? Bugün AVM’lerde çalışanlar 
15 yıl sonra nereye gidecek? 

“İŞİNİZ İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAK 
ZORUNDASINIZ”

Sektörün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

Savunma sanayinde şimdikinden daha 
çok ve kaliteli işlerin çıkmasını bekliyor 
ana yüklenici fi rmalar bizden. Biz de ona 
göre tezgah yatırımlarımızı yapmamız 
gerektiğine inanıyoruz. Bunun için uğra-
şıyoruz. Sektördeki ana yüklenici fi rma-
ların daha çok parça almasını bekliyoruz. 
Çünkü yetersiz geliyor. 

Girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Öncelikle dürüst olmalı, verdiği sözü her 
zaman yerine getirmeli. Ben ticarete gir-
diğim zaman, çek ve senetle değil ‘sözle 
çalışmayı’ yerine getirmek isteyen bir 
insandım. Bunu kendimce de başardım. 
Ahiliği yerleştirebilirsek o zaman daha 
iyi kazanç elde edeceğiz. 

İkincisi; yanındaki insanlara her zaman 
sahip çıkacaksın. Çünkü bu bir futbol ta-
kımı gibidir. Kendi işiniz için en iyisini 
yapmak zorundasınız. Bu benim için de 
geçerli; sabah giriş saatine, öğle yemek 
saatine dikkat eder zamanında da SGK 
primlerini ödersen çalışanlarla geçimini 
her zaman sağlarsın.

Lider dediğin kişi karar merciinde çok 
iyi olmalı. Hedefi miz istikametinde git-
memiz lazım. Ben bir söz verdiysem ye-
rine getirmeliyim. Hedefi miz her zaman 
daha büyük, kaliteli ve temiz iş yapmak. 
O yüzden de gereken neyse yapacağız. 
İnsan yatırımıysa insan, tezgahsa tezgah 
yatırımı. Ülkemize, ekonomimize, sana-
yimize katkı sağlamak milli bir görevdir.

Savunma ve havacılık sanayii, kalite süreçleri çok kritik 
aşamalardan oluşan, zorlu bir sektör. Ülkemizde özellikle 
milli projelerle kendine ayrı bir yer açan sektöre bu 
başarıda alt yükleniciler de omuz veriyor. Çoğunluğu 
KOBİ’lerden oluşan ekosistemde, OSTİM firmaları 
kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Her biri girişimcilik 
öyküleriyle yoğrulan bu kurumlardan biri de OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyelerinden 

Kaymazlar Savunma ve Havacılık Makine.

Şirketin Kurucusu Levent Kaymaz, genç yaşta uçsuz 
bucaksız bir denize kulaç atma cesaretini göstermiş… 
Üretim serüveni işçi olarak başlayan, şimdilerde 2’si 
mühendis 32 kişilik kadrosuyla daha büyük hedeflere 
yelken açan, girişimciler için örnek bir hikaye yazan 
Kaymaz, “Sanayimize katkı sağlamak milli bir görevdir.” 
diyor.

Öncelikle disiplin katıyor. Disiplinli 
çalışmayı, sözünde durmayı… 
Çünkü karşımızdaki, evrakla çalışıyor. 
Evraktan kastım; sipariş emrinin 
tarihine uymadığınız zaman ceza 
alıyorsunuz. Bu da iş disiplini katıyor. 
İstesen de istemesen de ödevine 
çalıştırıyor. Mesela biz sektöre 
çalışmaya başladıktan sonra çok şey 
öğrendik. ERP aldık, atölye disiplinini 
sağladık. Her an biri denetleyecekmiş 
gibi kalite standartlarımızı yükselttik. 
AS9100 aldık mesela Türkiye’de çok 
az firmada olan bir sertifika. Piyasaya 
çalışmakla savunma sanayiine 
çalışmak arasında çok büyük fark 
var. 

Sektörün zorlukları ve 
size kattıkları neler?

“OSSA,
FİRMALARI 
KARDEŞ ETTİ”
İhracat yapıyor musunuz?

OSSA’nın sayesinde ilerleyen gün-
lerde başlamayı hedefl iyoruz. 

OSSA’yı nasıl keşfettiniz?

Firmalardan biri OSSA’nın kurul-
duğunu haber verdi, üye olmamızı 
tavsiye etti. Biz de tavsiyelere uyarak 
başvurumuzu yaptık. O zaman Hilal 
Ünal hanımla tanıştık. Firmamızı zi-
yaret ettiler, üyeliğimizi kabul ettiler.

Küme size ne gibi katkılar sağladı?

OSSA’nın bence en temel özelliği; 
insanlarla birbirini kaynaştırması 
oldu. Fuar faaliyetlerinde fi rmalar 
birbirini tanıdı, uluslararası şirketler-
le iletişim kurdu. Bana göre bir diğer 
özelliği; bütün fi rmaları birbirine 
kardeş etmesi. Emin olun ki biz rakip 
değiliz; hepimiz birbirimizin karde-
şiyiz. Herkes birbiriyle dayanışma 
içerisinde. Ben bunu gördüm.
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Sürdürülebilirlik

Keskin şu görüşleri paylaştı: “Bü-
tün Dünya’da KOBİ’ler ekono-
milerin itici gücüdür. İmalat ka-

litesi ve maliyeti açısından pazar riskleri 
yüksek ve ekonomik açıdan kırılgandır. 
Ancak büyük işletmelerin aksine yete-
nek ve yönetimleri iyi ise en zorlu kriz-
lerden çıkıp faaliyetlerine hızla devam 
edebilirler. Bunun için bütün dünyada 
ekonominin manevra kabiliyetini artır-
mak ve KOBİ’leri ayakta tutmak ve bü-
yük işletme boyutuna taşımak için çok 
çeşitli şekillerde destekler verilmektedir.  

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 
99,9’unu oluşturan yaklaşık 3,5 mil-
yon KOBİ, ekonomi ve toplumun itici 
gücü olup, 9,5 milyon kişiye istihdam 
sağlamakta, ulusal katma değerin yüz-
de 50’sinden  fazlasını oluşturmakta ve 
ithalatın da yüzde 60 dan fazlasını ger-
çekleştirmektedir. 

KOBİ’lerde enerji faturası genellikle 
rutin ve gerekli masraf olarak görülür. 
Bunun en önemli nedeni; işletmelerimi-
zin bu konudaki farkındalığının düşük 
olması, işletme sahiplerinin yeni şipariş 
almak, şiparişi yetiştirmek, bankadan 
kredi almak gibi, vergi ödemek gibi ön-
celiklerinin arasında enerji masrafının 
gözden kaçırılmasıdır. 

8 milyar dolara yakın
KOBİ’lerin enerji tüketim payı düşük 
olsa bile sayısal ağırlıkları ve büyük 
boyuttaki kolay enerji verimliliği im-
kanları nedeniyle bir çok ülkede yeni 
çalışmaların odağındadır. Türkiye’deki 
KOBİ’lerde enerji tüketiminin 8 milyar 
dolara yakın olduğunu ve enerji tasarru-
fu potansiyelinin yıllık 2,3 milyar dola-
rın üzerinde olduğunu belirtebiliriz. Bu 
yükün KOBİ’lerin üzerinden kaldırıl-
ması için destek olunması onların reka-
bet şansını yükseltecektir.

Küçük işletmelerde, genellikle enerji 
verimliliği için yapılan yatırımlar ko-
nusunda ‘Olmasa da olur’ algısı vardır 
ve bu konuda farklı tercihler kullanıl-
maktadır. Örneğin ömrünü doldurmuş 
10 yıllık motor yandığında; değiştirmek 
yerine 100-150 TL’ye komşu bobinaj 
atölyesinde sardırılır, böylece gözle 
fark edilmeyen kayıp devam eder gi-

der. Bu örneği rakamlarla ifade edersek; 
15 KW’lık teknolojik yapısı itibarı ile 
yüzde 86 verimi olan, daha önce 2 kez 
sarılmış ve her sarımda yüzde 5 enerji 
verimliliği düşen motorun yanması du-
rumunda yüzde 92 verimli IE3 verim-
lilik sınıfında (bu verimlilik sınıfı 2015 
yılı sonu itibarı ile yeni motorlar için zo-
runludur.) motorla değiştirildiğinde yıl-
lık sağlayacağı tasarruf 3.400 TL, mo-
torun değiştirme maliyeti 2.600 TL’dir. 
(6000 saat yüzde 75 kapasite çalışması 
kabulü ile) Bu değerlendirme yapılma-
dığı zaman motor 3. kez sardırmaya 
gönderilecek ve kayıp farkında olmadan 
sürüp gidecektir. 

“Giderleri yüzde 10-30
oranında azaltabilirler”

Enerji verimliliği gözlüğünden bakıla-
rak yukarıda bahsedilen birkaç önleme 
benzer onlarca girişim ile KOBİ’lerimi-
zin enerji giderlerini yüzde 10-30 ara-
sında azaltmalarının mümkün olduğu, 
bir çok uluslararası deneyime dayanarak 
söylenebilmektedir. Geçekte de ülke-
mizde geçtğimiz yıl KOBİ’lerimizde 
yapılan ön etüt çalışmalarında; birim 
parça ve ton üretim başına enerji mali-
yetinin yüzde 2-30 arasında düşürüle-
bileceği görülmüştür. Enerji verimliliği 
iç ve dış rekabet şartlarında mücadelede 
KOBİ’lerimiz için oldukça  önemlidir. 
KOSGEB bu konuda da işletmelerimizi 
desteklemektedir. KOSGEB tarafından 
yürütülen KOBİENVER Projesi ile bil-
giye, KOSGEB  Genel Destek Programı 
altındaki enerji verimliliği desteği ile de 
mali desteğe ulaşabilirsiniz.“

Temiz Enerji Vakfı Başkanı Tülin Keskin, 
enerji verimliliğinin iç ve dış rekabet 
şartlarında mücadelede KOBİ’leri için 
oldukça  önemli olduğunu belirtti. 

EN FAZLA ATIĞI 
METAL SEKTÖRÜ

ÜRETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
5627 Sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu’nun 10’uncu maddesine 
göre 2016 yılında uygulanacak 
idari para cezalarına ilişkin 
tebliğ yayınladı. Enerji Verimliliği 
konusunda yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenlere uygulanan idari 
para cezaları yüzde 5.58 oranında 
artırıldı. 

Tebliğle, Enerji Verimliliği 
Kanunu’nun 10’uncu maddesinde 
düzenlenmiş idari para cezaları, 
2015 yılı yeniden değerleme oranı 
olan yüzde 5,58 (beş virgül elli 
sekiz) oranında artırıldı. 2015/2 sıra 
numaralı önceki tebliğ yürürlükten 
kaldırıldı.

Endüstriyel işletmeler ve 
enerji yöneticisi çalıştırmakla 
yükümlü bina sahipleri ve/veya 
yönetimlerinin, istenen bilgileri her 
yıl Mart sonuna kadar vermemeleri, 
yerinde yapılacak inceleme ve 
denetimlere imkan sağlamamaları 
halinde 18 bin 974 TL ile 94 bin 
890 TL arasında değişen idari 
para cezaları ödemek durumunda 
kalacak. (Kaynak: 24.02.2016 tarihli 
29634 sayılı Resmi Gazete)

ENERJİ YATIRIMLARI 
KOORDİNASYON 
KURULU
Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli 
Dönüşüm Programları arasında 
yer alan “Yerli Kaynaklara Dayalı 
Enerji Üretimi Programı” eylem 
planında, başta yenilenebilir enerji 
ve yerli kömür olmak üzere tüm 
yerli kaynaklarımızın ekonomiye 
kazandırılması amacıyla atılması 
gereken adımlar belirlendi. 
Bu amaçla, kamu ve özel 
sektör tarafından yapılan veya 
yapılacak olan yatırımların izin 
süreçlerinin takibini, denetimini 
ve koordinasyonunu sağlamak; 
özel sektöre açılacak linyit sahaları 
ile rödovans usulüyle yeni ihale 
edilecek sahalara yapılacak üretim 
tesisleri dahil bütün elektrik üretim 
ve iletim tesislerine yatırım sürecini 
hızlandırmak üzere Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Başkanlığı’nda, ilgili kurumların 
katılımıyla Enerji Yatırımları Takip ve 
Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

B
İL

İY
O

R
M

U
Y

D
U

N
U

Z 
     ?

AĞAÇ
YILDA

ANCAK
20 KG

CO2 TEMİZLEYEBİLİR
1 Sanayide kullanılan 

elektriğin %70
% 70'i elektrik motorları
tarafından tüketilmektedir. 

KOBİ’lerin rekabeti için
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞART

YÜZDE 5.5 ARTTI
Verimli olun

ceza ödemeyin

Tülin Keskin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2014 yılında su kullanımı ve atık 

oluşumunun en fazla metal sanayinde 
gerçekleştiğini bildirdi. TÜİK’in yerel 
birim bazında 50 kişi ve üzerinde çalı-
şanı olan yaklaşık 10.000 faal imalat sa-
nayi işyerinde yaptığı araştırma sonuç-
larına göre 2014 yılında Türkiye’de en 
fazla su kullanan ve atık oluşturan ima-
lat sanayi sektörünün ana metal sanayi 
olduğu tespit edildi.  

Araştırmaya göre, 2014 yılında 1,7 
milyar m3’ü deniz suyu olmak üze-
re yüzey ve yeraltı su kaynaklardan 

toplam 2.4 milyar m3 su çekildi. 
1,6 milyar m3’ü soğutma suyu 

olmak üzere toplam 1,9 milyar m3 
atıksu deşarj edildi. 1 milyon tonu 

tehlikeli olmak üzere 16 milyon 
ton atık oluştu.  Araştırma kapsa-

mındaki imalat sanayi işyerlerinin 
yüzde 17’sinin kaynakların verimli 

kullanımı ve atık miktarının azal-
tılması vasıtasıyla çevresel perfor-

manslarının gelişmesini amaçlayan 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

belgesine sahip olduğu tespit edildi.

Türkiye 10. sırada
Avrupa ülkelerinin 
karşılaştırılabilir verisinin mevcut 
olduğu 2012 yılında imalat 
sanayi işyerlerinde en fazla 
atığın çıktığı ülkeler sıralamasına 
bakıldığında 56 milyon ton 
atıkla Almanya ilk sırada yer 
aldı. Bunu sırasıyla 33 milyon 
ton atıkla İtalya ve 30 milyon 
ton atıkla da Polonya takip 
etti. Türkiye ise imalat sanayi 
işyerlerinde 13 milyon ton (kuru 
baz) atık oluşumu ile 10. sırada 
bulunuyor. 

2.4 milyar m3

su çekildi
















