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Değişen Paradigma Ne Diyor?
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

5 Temmuz kalkışması bizlere bir kez daha hatırlattı: Türk
milletinin birlik ve beraberlik
içerisinde üstesinden gelemeyeceği
zorluk yoktur.
Ünlü yazar, George Bernard Shaw,
“Eğer yürüdüğümüz yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez.” der.
Türkiye de çok zorlu bir yolda yürüyor. Ülke olarak 15 yıla yakın bir
süredir, kabuk değiştirmenin, dünyada hakim ülke konumuna gelmenin
sancılarını yaşıyoruz.
Hatırlayalım; Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya 5’ten büyüktür”
sözüyle küresel statükoya karşı hamlesi, eksenin yalnızca Batı etrafında
dönemeyeceğinin açık ve en net beyanı olmuştu.
Dünya, siyasi ve ekonomik olarak
ani ve hızlı değişimlere sahne oluyor. Mesela 2008 yılında başlayan
2012’ye kadar etkilerini gösteren
ekonomik krizin izleri tüm çıplaklığıyla hala ortada. Böyle bir dönemi
bile en az hasarla atlatmayı başaran
Türkiye, artık daha sağlam adımlar
atmak zorunda…
Burada da sıkça işlediğimiz; geçmiş
dönem seçim beyanları ve hükümet
programlarında şunu söyledi: “Artık bize ait olanla; yani yerli ve milli
düşünce, yerli ve milli bir teknoloji,
yerli ve milli bir üretim paradigmasında mücadele vermeliyim.”
Gerek hükümet programları, gerekse
de başta Ar-Ge, teknoloji, KOBİ destekleri, sanayi teşvikleri, dilimizden
düşmeyen kamu alımları gibi birçok
başlık hepimizi memnun etti…
Olaya iki açıdan bakacağım… Devletin sağladığı imkanlar oldukça güzel
ve heyecan verici… Bir tarafta bunları tam ve yerinde kullanabilenler
var… Örneğin teşvikten, istihdam ve
makine ekipman katkısından hakkıyla yararlananlar… Yatırımı yapıyorlar, bu sayede de iş imkanları oluşturuyorlar, ihracat yaparak göğsümüzü
kabartıyorlar. Hem kendilerine hem
topluma hem de Türkiye’nin hedeflerine alınterleriyle katkı veriyorlar.
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Bunların yanında ise açılan bu kapıdan giremeyenler…
Madalyonun diğer tarafında ise uygulamaya ilişkin eksiklikler, geçmişten gelen alışkanlıklar duruyor.
Sektör uzmanlarıyla yaptığımız görüşmelerde; 2012 yılında imzalanan,
Türkiye’deki kamu alımlarında milat
olan ve ayakta alkışlanan; Ankara
Metrosu ihtiyacı için 324 araca getirilen yüzde 51 yerlilik şartının sıfır
katkı ile seyrettiği iletiliyor. Çin’den
hazır araçlar geliyor, raylara iniyor…
Diğer yanda ise özgün tasarımıyla
yerli firmalarımızın araçları, dünyanın dört bir yanında sorunsuz bir şekilde tıkır tıkır çalışıyor.
Acaba tüm araçlar Çin’den mi alınacak? Kalanlar için sanayicimiz ne
zaman katkı verecek?

Ankara-Moskova hattında
normalleşme
Uçak olayı nedeniyle ilişkilerimizin bir süre dip yaptığı Rusya ile
normalleşme dönemine girdik. St.
Petersburg’da gerçekleşen ErdoğanPutin buluşması iş dünyasında heyecanla karşılandı. Ankara-Moskova
hattında projelerin tam gaz sürecek
olması şu yorumu beraberinde getirdi: “Ülkemiz Rusya için, Rusya da ülkemiz için vazgeçilmez iki
önemli ülkedir. Bu iki önemli ülke
aynı zamanda bölgesinde de güçlü
ülkelerdir.” İki liderin el sıkışması;
daha önce Şangay Beşlisi için verilen
mesajla vücut bulan iklimin yeniden
canlanması olarak düşünülebilir mi?
Ülke olarak Batı’ya yönelik politikalarımızı kurgularken, dünyanın diğer
coğrafyalarına da aynı derecede eğilmemiz gerekiyor. Oyunu kuralına
göre; ancak milli değerlerimizle oynamalıyız.
15 Temmuz’u püskürten ruhu; bilime, sanayiye, edebiyata, sanata kısacası hayatımıza iyi adapte etmeliyiz.
Bu milletin evlatlarıyla, birlik ve beraberlik bizim en büyük gücümüz.
“Atalarından sana kalanı haketmeye bak!
Yoksa senin olmazlar.”
Goethe
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Yenilikçi projelere teşvikli takviye

Reformda intibak hedeflerle başladı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın,
‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’
yürürlüğe girdi.

‘Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat
Uygulamaları Bilgilendirme Semineri’nde
konuşan Bakan Özlü, “Ar-Ge harcamalarının
milli gelire oranını yüzde 3 seviyesine doğru
taşımalıyız.” dedi.
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OSTİM’den dünyaya mesaj

“İmalat sevda işidir”

30’a yakın uluslararası medya temsilcisi
Başkent turuna OSTİM’den çıktı. OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın:
“Türk KOBİ’leri demokrasiye sahip çıkmaya
devam edecektir.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından
düzenlenen ‘Türkiye’ye Güvenenler
Türkiye’de Üretenler’ başlıklı toplantıda
imalat imkanının gittikçe zorlaştığına
vurgu yapan Başbakan Binali Yıldırım,
“Böyle bir işe talip olmak bir sevda işidir.”
dedi.
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Üçüncü köprü boğaz’a çok yakıştı
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi
kapsamında inşa edilen, Asya ve Avrupa'yı
üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve yabancı devlet ve hükümet
temsilcilerinin katılımıyla hizmete açıldı.
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100 milyar dolar’lık gündem
yenileme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le St.
Petersburg’da gerçekleştirdiği görüşme,
hem ekonomi hem de siyasi alanda umut
dolu günlerin ipuçlarını verdi.
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3rd EDITION NEW FOCUS IN 2016 : HOMELAND SECURITY

Küresel aktörler 3. kez geliyor

İhracat yüksek teknoloji arıyor

Savunma ve havacılık sektörlerinin dünya
çapındaki dev firmalarının sektörün Türk
firmalarıyla tanışmak ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirmek üzere geleceği Savunma
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
2016’da (ICDDA’16) geri sayım başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
geçici dış ticaret verileri, 2016 yılı Temmuz
ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın
yüzde 11,5, ithalatın yüzde 19,7 azaldığını
gösterdi.

sayfa
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Devlet; araştırmacıların ve tasarımcıların süratlenmesi için yol açmaya devam ediyor

Yenilikçi projelere teşvikli takviye
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın,
‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’
yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile ArGe ve tasarım personeline belirli
oranlarda gelir vergisi indirimi, sigorta
primi desteği getirildi. Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleriyle tasarım faaliyetlerine
ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar da
damga ve gümrük vergisinden muaf
tutuldu.

A

raştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 01.03.2016 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe
girdi. Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkındaki Kanun’a göre kurulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri),
Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi iş
birliği projeleri ile teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama, denetim usul ve esaslarını
kapsıyor.

TEKNOGİRİŞİM
SERMAYESİ
DESTEĞİ
Teknogirişim sermayesi
desteğine, örgün öğrenim veren
üniversitelerin herhangi bir
lisans programından 1 yıl içinde
mezun olabilecek durumdaki
öğrenci, yüksek lisans veya
doktora öğrencisi ya da lisans,
yüksek lisans veya doktora
derecelerinden birini ön başvuru
tarihinden en çok 10 yıl önce
almış kişiler başvurabilecek.

Gelir vergisi indirimi
Ar-Ge ve destek personeliyle, kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve
merkezlerinde çalışan, tasarım ve destek
personelinin, bu çalışmaları karşılığında
elde ettikleri ücretlerinin doktoralılar ile
temel bilimler alanlarından birinde en az
yüksek lisans derecesine sahip olanlar
için yüzde 95'i, yüksek lisanslılar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans
derecesine sahip olanlar için yüzde 90'ı
ve diğerleri için yüzde 80'i gelir vergisinden müstesna olacak.
Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet
öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan
işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli ile
destek personelinin ve tasarım merkez-

lerinde çalışan tasarım ve destek personelinin, sigorta primi işveren hissesinin
yarısı, ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden
istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca
ilan edilen teknoloji alanlarında yer alan
rekabet öncesi iş birliği projeleri destek
kapsamında değerlendirilecek. Rekabet
öncesi iş birliği projelerinde birden fazla
kuruluşun yer alması zorunlu olacak. Her
bir rekabet öncesi iş birliği proje bütçesinin en fazla yüzde 50'sine kadarlık kısmı, bakanlık bütçesine konulan ödenekle
sınırlı olmak üzere geri ödemesiz olarak
desteklenebilecek.

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge,
yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen
eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan,
bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan
istisna olacak.

Ar-Ge personeli sayısı 15
Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısı Bakanlar
Kurulu’nun 01.08.2016 tarihli toplantısında kararlaştırıldı. Verilen kararda
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge
merkezlerinde istihdam edilecek en az
tam eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15
olarak belirlendi.

Türkiye ikinci çeyrekte büyüdü cari açık azaldı
İkinci çeyrekte Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) değeri sabit fiyatlarla yüzde
3,1 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın (TCMB) açıkladığı 2016
yılı Temmuz ayı ödemeler dengesi
verilerine göre cari işlemler açığı bir
önceki yılın Temmuz ayına göre 523
milyon dolar azalarak, 2.602 milyon
dolar seviyesinde gerçekleşti.

GSYH değeri 2015 yılında cari fiyatlarla yüzde 11,7’lik artışla 1 trilyon
952 milyar 638 milyon TL,
sabit fiyatlarla yüzde 4’lük
artışla 131 milyar 273
milyon TL oldu.
Kişi başına GSYH değeri 2015 yılında cari fiyatlarla 25.118 TL, ABD doları cinsinde
de 9.257 dolar olarak hesaplandı.

ürkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK)
ikinci çeyrek büyüme rakamlarına
göre üretim yöntemiyle GSYH tahmininde, 2016 yılının ikinci çeyreği bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit
fiyatlarla yüzde 3,1’lik artışla 33 milyar 61 milyon TL oldu.

Cari açık 523 milyon dolar azaldı

T

Üretim yöntemiyle GSYH tahmininde,
2016 yılının ikinci çeyreği bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla
yüzde 9’luk artışla 525 milyar 932 milyon TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın
Temmuz ayına göre 523 milyon ABD
doları azalarak 2.602 milyon dolar
oldu. Bunun sonucunda, oniki aylık
cari işlemler açığı 28.931 milyon dolar
seviyesine geriledi.
Ödemeler dengesi tablosundaki dış
ticaret açığının bir önceki yılın aynı
ayına göre 2.142 milyon dolar azalarak 3.725 milyon dolara düşmesine
rağmen, hizmetler dengesi fazlasının

1.422 milyon dolar azalarak 1.659
milyon dolara gerilemesi cari işlemler
açığında gerçekleşen gerilemeyi sınırlandırdı. Ayrıca, birincil gelir dengesi
açığı 149 milyon dolar artarak 605 milyon dolara yükseldi.
Parasal olmayan altın kaleminde, bir
önceki yılın Temmuz ayında 639 milyon dolar net ithalat gerçekleşmişken,
bu yılın aynı ayında 416 milyon ABD
doları net ihracat kaydedildi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir

önceki yılın aynı ayına göre 1.226 milyon dolar tutarında azalarak 1.456 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi
kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon
dolar artarak 550 milyon dolar oldu.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan
net girişler (net yükümlülük artışı),
bir önceki yılın aynı ayına göre 2.065
milyon dolar azalarak 458 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Diğer yandan
resmi rezervler 1.689 milyon azaldı.
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Reformda intibak hedeflerle başladı

B

Faruk Özlü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen seminerde
Ar-Ge reform paketinin uygulama
esasları görüşüldü. ‘Ar-Ge Reform
Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları
Bilgilendirme Semineri’nde konuşan
Bakan Özlü, “Ar-Ge harcamalarının
milli gelire oranını yüzde 3 seviyesine
doğru taşımalıyız.” dedi.

ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın öncülüğünde
sektör paydaşları ve kamu
temsilcilerinin ortak görüşleriyle hazırlanan ‘Ar-Ge Reform Paketi Mevzuatı’ yürürlüğe girdi.
Uygulama esasları, paydaşlara, ‘ArGe Reform Paketi ve Uygulama
Yönetmelikleri Kapsamında Getirilen Düzenlemeler’ ile ‘Ar-Ge ve
Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Mali
Mevzuat Çerçevesi’ ana başlıklarında anlatıldı.
Maliye Bakanlığı temsilcileri, sanayiciler, Ar-Ge merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin yöneticileri
ile iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı programda konuşan Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker
Murat Ar, uygulama sürecinde ortaya çıkacak yorum farklarını en aza
indirmek ve düzenlemeler için ortak
bir uygulama anlayışı geliştirmenin
önemine vurgu yaptı.

“Türkiye’yi Ar-Ge cenneti yapalım”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek adımlar attıklarını dile getirdi. Özlü, Ar-Ge Reform
Paketi'yle, tasarım merkezlerinin de

Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı
muafiyetlerden yararlanmasını sağladıklarını vurguladı.
Ar-Ge merkezi ve teknoloji geliştirme bölgelerinin yöneticilerine,
"Türkiye'yi Ar-Ge cenneti yapalım."
çağrısında bulunan Bakan Özlü,
uygulama süreciyle ilgili akıllarda
hiçbir soru veya tereddüt kalmasını
istemediklerini söyledi. Faruk Özlü,
"Sizlerin bu yeni düzenlemelere bir
an önce intibak etmeniz gerektiğini
düşünüyoruz." dedi.

Hedef 60 milyar dolar
Ar-Ge harcamalarının milli gelire
oranının 2002’de yüzde 0,5 seviyesinde bulunurken, 2014'te ilk kez
yüzde 1 seviyesinin aşıldığını anımsatan Özlü, şu noktalara temas etti:
"Ar-Ge harcamalarının milli gelire
oranını yüzde 3 seviyesine doğru
taşımalıyız. Türkiye’yi yıllık 60 milyar dolar civarında Ar-Ge harcaması
yapan bir ülke haline getirmeliyiz.
Ar-Ge harcamalarını artırırken, özel
sektörün bu harcamalardaki payını
da yüzde 60’ın üzerine çıkarmalıyız.
İhracatımızın içinde, yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 15’e
yükseltmeliyiz."

İkinci 500 KOBİ ile güçlü
İstanbul Sanayi Odası (İSO),
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu Araştırması’nın 2015
yılı sonuçlarını açıkladı. Sıralama
olarak şirketlerin üretimden
satışlarının kullanıldığı listede,
sanayicilerin karlarının yüzde
51,1’inin finansman giderlerine
harcandığı ortaya çıktı. Yoğunlukla
KOBİ’leri kapsayan araştırmaya
yansıyan olumlu bir gelişme ileri
teknoloji sanayilerin payının arttı.
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015 yılında sanayiciler esas faaliyetlerinden elde ettiği karını 2014
yılına göre artırdı. Faaliyet karının net
satışlara oranı son yılların en yüksek
düzeyi olan yüzde 8,5’e ulaştı. Böylece sanayici 2014 yılında 6,2 milyar
TL olan faaliyet karını yüzde 19,9’luk
bir artışla 7,4 milyar TL’ye çıkarmayı
başardı. Fakat benzer şekilde finansman giderleri de artarak net satışlara
oranla yüzde 3,2’den yüzde 4,3’e,
yani 2 milyar 581 milyon liradan 3
milyar 785 milyar liraya yükseldi.
Sonuç olarak faaliyet karlarındaki ar-

tışa rağmen finansman giderlerindeki
yüksek artışın etkisiyle, İSO İkinci
500’ün karlılıklarında da, tıpkı İSO
Birinci 500’deki gibi düşüş yaşandı.

Yüzde 51,1’i finansman gideri
Sanayici elde ettiği 7,4 milyar TL’lik
faaliyet karının 3,8 milyar lirasını,
yani yüzde 51,1’ini finansman gideri
olarak harcadı. Finansman giderlerindeki artışlar karlılıkları eritiyor.
Bunun sonucunda dönem kar ve zarar toplamı, 2015 yılında bir önceki
yıla göre yüzde 3,4 oranında azalarak 4,5 milyar TL’den 4,4 milyar
TL’ye geriledi.
İSO ikinci 500 araştırmasına yansıyan olumlu bir gelişme ileri teknoloji yoğunluklu sanayilerin payının
artması oldu. 2014 yılında yüksek
teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun yüzde 4,3 olan payı, 2015
yılında yüzde 6,6’ya yükseldi. İSO
500’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı
yüzde 22,1’de kalırken, İSO İkinci
500’de bu pay artarak yüzde 30,7
oldu.

“Yoğunluk KOBİ’lerde”
İSO ikinci 500 sonuçlarını değerlendiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan,
İSO ikinci 500’ün yoğunlukla KOBİ’leri kapsadığını ifade etti. Yüksek
teknoloji yoğunluklu sektörlerin brüt
katma değer içindeki payının artmasının sevindirici olduğunu dile getiren
Bahçıvan, “2014 yılında yüzde 4,3
olan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler payının yüzde 6,6’ya çıkmış
olması gelecek adına iyimser olmamızı sağlıyor.” dedi.

Sahaya ve okula
‘açık kapı’ mesajı
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite
Endeksi 2016 sonuçlarına göre
Türkiye’nin en girişimci ve
yenilikçi üniversitesi Sabancı
Üniversitesi oldu. Üniversitesanayi işbirliğinin altını çizen
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, “Üniversitenin kapısı
sanayiciye, sanayicinin kapısı da
üniversitelere açık olmalı.” dedi.

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016
sonuçlarını TÜBİTAK’ta açıkladı.
Bu yıl endeks sıralamasına, öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde
olan 152 üniversite dahil edildi.
Endeksin veri toplama sürecine
221 kurum katkı sağladı. Endeks
sonuçlarına göre Sabancı Üniversitesi, Türkiye’nin en girişimci ve
yenilikçi üniversitesi seçildi.
Bakan Özlü, girişimcilik ve yeniliğin Türkiye’nin hayati konuları
olduğunu vurguladı. Özlü, “Girişimcilik ruhunu ve yenilikçilik
kültürünü geliştirme noktasında
da en çok üniversitelerimize güveniyoruz. Üniversitelerimizin sanayicilerimizle daha fazla işbirliği
yapmalarını amaçlıyoruz. Üniversitenin kapısı sanayiciye, sanayicinin kapısı da üniversitelere açık
olmalı. Üniversite, sanayicinin
ihtiyaç duyacağı bilgiyi üretmeli.
Sanayici, sorunlarını aşmak için
üniversiteye başvurmalı. Yine akademisyenlerimiz, sanayinin içinde
bulunmalı. Zira sadece üniversitede, sınıflarda, laboratuvarlarda çalışarak, ekonomik ve sosyal faydaya
dönüşen nitelikli bilgi üretilemez."
değerlendirmesinde bulundu.

Tercih değil zorunluluk
Bakan Özlü, endeksin üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama
olmadığını belirtti. Endeks kapsamında dikkate alınanın, sadece
üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları olduğunu
ifade eden Özlü, “Artık üniversitelerimiz için girişimci ve yenilikçi
olmak, bir tercih meselesi değil, bir
zorunluluktur.” görüşünü aktardı.
İLK 10 ÜNİVERSİTE
1. Sabancı Üniversitesi, 2.Orta
Doğu Teknik Üniversitesi,
3. İhsan Doğramacı Bilkent
Üniversitesi, 4. İstanbul Teknik
Üniversitesi, 5. Boğaziçi
Üniversitesi, 6. Koç Üniversitesi,
7. Gebze Teknik Üniversitesi, 8.
Özyeğin Üniversitesi, 9. İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 10.
Yıldız Teknik Üniversitesi.
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TGB’ler yeni yönetmelikle coşacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10
Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Y

önetmelikle; teknoloji geliştirme
bölgelerinin kuruluşu, işleyişi,
yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve
sorumlulukları ile 26.06.2001 tarihli
ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun uygulanmasına
ilişkin diğer usul ve esasları düzenlendi.
Bakanlık, teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve Ar-Ge merkezleri ile
ilgili önemli düzenlemelere imza attı.
Yönetmelikle, TGB’lerde yönetici şirketlere vergi muafiyeti, 5 yıl bedelsiz
arsa tahsisi gibi çok sayıda avantaj getirildi.
Bölge kurulması düşünülen yörede yeterli Ar-Ge, tasarım ve sanayi potansiyelinin bulunması ve finansal yeterlilik
şartı aranacağı belirtilen yönetmelikte,
yönetici şirketin, bölge alanında faaliyete geçildikten sonra üç yıl içerisinde
kendi bünyesinde bir birim oluşturarak
veya başka bir tüzel kişilik ile araların-

da düzenlenecek bir protokol çerçevesinde teknoloji transfer ofisini kuracağı
ifade ediliyor.
Yeni yönetmeliğin teknoloji geliştirme bölgelerine daha dinamik bir yapı
kazandırması ve Ar-Ge çalışmalarına
ivme katması bekleniyor.

Bedelsiz tahsis süresi 5 yıl
Önemli avantajların sunulduğu düzenlemede dikkat çekici bir diğer nokta
ise ‘Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi’ başlığı altında yer alıyor.

Buna göre; bölge alanı içerisinde yer
alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak
hakkı tesisinin veya kullanma izni
verilmesinin talep edilmesi halinde,
Maliye Bakanlığı tarafından yönetici
şirket lehine ilk 5 yılı bedelsiz olarak,
devam eden yıllar için yatırım konusu
taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis
edilecek veya kullanma izni verilecek.
Yönetmelik Ar-Ge faaliyetlerinden

İhracatçı yeşil pasaporta kav ş yor
İflas erteleme
Kanunla birlikte; idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali
durumunun iyileştirilmesinin mümkün
olduğuna dair iyileştirme projesini, son
bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak
iflasın ertelenmesini isteyebilecek.

Çek düzenlemesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun 09.08.2016
tarihinde yürürlüğe girdi. Son üç yılda
yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar
Kurulu'nun belirleyeceği değerin
üzerinde olan ihracatçılara 2 yıl
süreyle yeşil pasaport verilecek.

A

r-Ge ve yatırım teşviklerine, karşılıksız çek veren kişilere yönelik yaptırımlardan, iflas ertelemeye birçok konuda
önemli düzenlemeleri içeren kanunla ihracatçılara yeşil pasaport müjdesi verildi.
Kanunda; 15.07.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinin
(A) bendine şu ekleme yapıldı: “Yıllık
ortalama ihracat değerlerine göre yapılan

sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun
belirleyeceği değerin üzerinde olan firma
yetkililerine, Türk Ceza Kanunu’nun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile;
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca
belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.”

Kanuna göre, karşılıksız çek keşide etme,
adli para cezasını gerektiren suç olarak
tanımlandığı için çek hesabı açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydı da verecek.
Bankalar, çek hesabı sahibi gerçek veya
tüzel kişinin ya da şirket yetkililerinin çek
hesabı açma yasağının bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak.
Ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında verilmiş bir çek düzenleme
ve çek hesabı açma yasağı kararı varsa
bunların yetkilisi olduğu tüzel kişilere çek
defteri verilmeyecek.
Üzerinde tarih bulunan ve kanuni süresinde ibraz edilen çekle ilgili karşılıksız
işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi
hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir
çekle ilgili olarak, bin 500 güne kadar adli
para cezasına hükmolunacak. Hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı
bulunan düzenleme tarihine göre kanuni
ibraz tarihinden itibaren işleyecek.

elde ettikleri kazançlara ilişkin memnun edici maddelere de sahip. Muafiyet, istisna ve indirim uygulaması
kapsamında şunlar var: Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde
ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine
kadar kurumlar vergisinden müstesna. Yönetici şirket bununla beraber,
Kanunun uygulanması ile ilgili olarak
düzenlenen kâğıtlar yönünden damga
vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden de muaf olacak.
Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım
veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine
kadar gelir ve kurumlar vergisinden
müstesna tutulacak. Bölgede çalışan;
Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri de
31.12.2023 tarihine kadar her türlü
vergiden müstesna.
Belediyeleri atık su arıtma tesisi işleten
bölgelerden atık su bedeli almayacak.
Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri,
yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanun’da yer
alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilecekler.

AR-GE TEŞVİKLERİ
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde
gerçekleştirdikleri
münhasıran
yeni teknoloji ve bilgi arayışına
yönelik araştırma ve geliştirme
harcamaları tutarının yüzde 100’ü,
bu kapsamdaki projelerin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi
olarak değerlendirilmesi şartıyla,
5520 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesi ve 193 sayılı Kanunun
89 uncu maddesi uyarınca
kazancın
tespitinde
indirim
konusu yapılacak.
Ar-Ge faaliyetleri ile doğrudan
ilişkili olmayan giderlerden ArGe indirimi hesaplanmaz. ArGe indirimi tutarının hesabında
tamamen araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler
için hesaplanan amortismanlar
ile başka faaliyetlerde de
kullanılan makine ve teçhizat için
hesaplanan
amortismanların

bu
kıymetlerin
araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde
kullanıldıkları gün sayısına
isabet eden kısmı dikkate
alınabilecek.
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OSTİM’DEN DÜNYAYA MESAJ
30’a yakın uluslararası medya
temsilcisi Başkent turuna OSTİM’den
çıktı. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın: “Türk KOBİ’leri
demokrasiye sahip çıkmaya devam
edecektir. Üretime ve teknolojiye
katkımızı artırarak devam ettirmeyi
deklare ediyoruz.“
TAI Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı: “Olaylardan sonra üretim
ve ihracata daha fazla yoğunlaştık.
Hayat normal akışında sürmektedir.
Paydaşlarımız olan OSTİM
firmalarından alımlarımız aynı hızında
devam etmekte.”

T

ürk demokrasi tarihine kara leke
olarak geçen 15 Temmuz kalkışmasının ardından, uluslararası basınla doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak amacıyla bir grup yabancı gazeteci
OSTİM’de ağırlandı.
Darbe girişiminde yaşananlarla ilgili bilgi almak ve reel sektörün nabzını tutmak
üzere Ankara’ya gelen 30’a yakın uluslararası medya temsilcisi, Başkent turuna OSTİM’den başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla
Türkiye’nin en büyük tedarik merkezinde konuk edilen basın mensuplarına, bölgenin üretim gücü aktarıldı. Toplantıda,
sanayinin, KOBİ’lerin; Devletine, milli
iradeye bağlılığının altı çizildi, demokrasi vurgusu yapıldı. Üretime ve teknolojiye katkının artırılacağı mesajı verildi.

“Dünya firmalarına
ürün gönderiyoruz”
OSTİM’li sanayiciler ile TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’nın katıldığı
toplantıda konuşan OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bütün
dünyada küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımı yapılırken; onların esnekliğinden, dinamizminden ve demokrasiye
katkılarından söz edildiğini kaydetti.

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98’ini
küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturduğunu hatırlatan Aydın, “Bunun en
önemli prototipi, bulunduğumuz bölge;
OSTİM. Burada tamamen küçük, orta ve
mikro işletmelerin bulunduğu bir bölgedeyiz. Buradan bütün dünya firmalarına
ürün üretmekteyiz ve göndermekteyiz.”
dedi.

“Türk sanayisi demokratik
hayata inanıyor”
“Ülkemizde maalesef yaşadığımız bu
olumsuz olayda da küçük işletmelerin,
bu dinamik işletmelerin Türkiye’deki
demokrasiye ve demokratik hayata katkılarının bir seremonisini, uygulamasını
gördük.” diyerek sözlerini sürdüren Aydın, “Bu insanlar akşam haberi aldılar,
ülkenin demokrasisine sahip çıkmak için
sokağa çıktılar ve olaya hakimiyetini
sağladılar ve sabahleyin tezgahının işinin başına geldiler. Türk sanayisi, Türk
KOBİ’leri; OSTİM başta olmak üzere
demokratik hayata inanıyor ve buna sahip çıkıyor. Bunun bir tarihini, destanını gördü Türkiye ve bütün dünya. Türk
sanayisi, KOBİ’leri olarak bu değerlere
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sonuna
kadar bunun yanında olacağız. Bunu tüm
dünyanın huzurunda da ilan etmek istiyoruz. Üretime ve teknolojiye katkımızı
artırarak devam ettirmeyi burada deklare
ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Üretim ve ihracata daha
fazla yoğunlaştık”
TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı,
darbe teşebbüsünden sonraki sabah 5 bin
çalışanla beraber işlerinin başında olduklarını bildirdi. Dörtkaşlı, “Bu ana kadar
programlarda aksaklık veya kalite problemi yaşamadık. Hatta olaylardan sonra
üretim ve ihracata daha fazla yoğunlaştık. Hayat normal akışında sürmektedir.
Paydaşlarımız olan OSTİM firmalarından alımlarımız aynı hızında devam etmekte. OSTİM ve OSSA’ya teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Orhan Aydın

“Her şey yolunda”
OSTİM’deki bir kauçuk firmasının müşterisi olan İtalyan firmanın yetkilisi Sergio Cosantino, programa canlı yayında
katılarak görüşlerini paylaştı. İtalyan
sanayici, “Türkiye’de birkaç firmayla çalışıyoruz ve her şey yolunda. Firmalarınızla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.”
görüşünü iletti.

“Türkiye’de güzel bir
gelecek görüyorum”
Toplantıda yer alan Alman-Çin ortaklığındaki elektronik şirketinin Genel
Müdürü Ali Shahzad da hali hazırda bir
Türk firmasıyla iş yaptıklarını belirterek,

Muharrem Dörtkaşlı

“Başka Türk firmalarıyla da çalışmak
istiyoruz. Teknoloji ve inovasyon geliştiren diğer firmaları da buraya getirmek
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Shahzad şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye’de çalışma alanımızla ilgili fabrika açmayı planlıyoruz. Çünkü
Türkiye’de elektronik üretiminin çok
iyi olduğunu ve PCP’ye ihtiyacın gün
gün artışını görüyoruz. Yeni teknolojiyi
buraya getirmek istiyoruz. Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle hem Avrupa
hem de Asya için önemli bir bağlantı. Bu
amaçla ailemi de alıp Türkiye’ye yerleştim. Türkiye’de teknoloji anlamında güzel bir gelecek görüyorum.”

Yabancı yatırımcılara güvence
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,
Bükreş'te Rumen ve Türk iş
adamlarıyla bir araya geldi. Elvan,
“Darbe girişimi nedeniyle yabancı
yatırımcılar hiçbir kaygı içerisinde
olmasınlar. Biz onlara hep kucak açtık
ve açmaya devam edeceğiz.” dedi.

K

alkınma Bakanı Lütfi Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
darbe girişimi nedeniyle yabancı yatırımcıların hiçbir kaygı içerisinde olmaması gerektiğini belirterek, "Biz onlara
hep kucak açtık ve açmaya devam edeceğiz." dedi.
Elvan, Bükreş'te Rumen ve Türk iş
adamlarıyla yaptığı görüşmenin ardın-

dan yabancı basın mensuplarıyla bir
araya geldi.
Darbe girişiminin Türkiye ekonomisine sınırlı etkilerinin olduğuna değinen Elvan, ekonomik göstergelerinin
şeffaf ve herkese açık olduğunu vurguladı. Elvan, Türkiye'nin ekonomik
göstergeler itibarıyla Avrupa'nın en
iyi ekonomileri arasında yer aldığına
dikkati çekti.

Bakan Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik birçok adım atıldığını belirterek, Rumen iş adamlarını
ülkenin sağladığı fırsatları yerinde görmeleri için Türkiye'ye davet etti.
Elvan, bir basın mensubunun, "Darbe,
girişimci yabancı yatırımcıyı korkutmayacak mı?" sorusu üzerine, "Darbe

girişimi nedeniyle yabancı yatırımcılar
hiçbir kaygı içinde olmasınlar. Biz onlara hep kucak açtık ve açmaya devam
edeceğiz. Son günlerde Türkiye'ye
yönelik dezenformasyonun çok yoğun
olduğunu görüyoruz. Bu, FETÖ mensupları tarafından yapılan bir algı operasyonudur" diye konuştu.
Romanya'da bulunan ve FETÖ'ye
destek veren Türk şirketler ile okullar
hakkındaki bilgileri Romanya hükümetine ilettiklerini belirten Elvan, gerekli adımların atılmasını beklediklerini söyledi.
Elvan, Türkiye'nin temel hedefinin AB
üyeliği olduğunun altını çizerek, "Ancak AB sözünde durmamıştır, teknik
süreci siyasi sürece çevirmiştir. Mü-

Lütfi Elvan

zakere sürecinde Türkiye mevzuatının
önemli kısmını AB ile uyumlu hale getirmiştir. Bu uygulanan siyasi engeller
diğer hiçbir aday ülkeye uygulanmamıştır. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız."
ifadelerini kullandı.
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NİTELİKLİ ÜRETİMİN
KRİTİK NOKTASI: EĞİTİM

O

rganize sanayi bölgelerinde
ve bu bölgeler dışında açılan
özel her türdeki mesleki ve teknik
liselerde öğrenim gören öğrenciler
için verilecek eğitim ve öğretim
desteği tutarları açıklandı.

Sanayici, eğitimci ve Sivil Toplum
Kuruluşları OSTİM bölgesindeki
mesleki eğitim ihtiyaçlarını konuşmak
için bir araya geldi.

O

STİM OSB içindeki mesleki eğitim
veren okullarda yer alan bölümlerin, sanayinin ihtiyacına göre şekillendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; mevcut bölümlerin fonksiyonları
ve nitelikli iş gücüne katkıları masaya
yatırıldı.
Geniş katılımın olduğu programda; Milli
Eğitim Bakanlığı ve bölgedeki okulların
yöneticileri, OSTİM Yönetimi, STK
temsilcileri ile işletme yetkilileri görüşlerini paylaştı.

“Kritik nokta eğitim ve nitelikli
eleman”
Toplantının ev sahipliğini yapan OSTİM
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, orta gelir tuzağından çıkış yolunun katma değeri yüksek ürün üretmekten geçtiğini kaydetti. Aydın, "Ne üreteceğiz? Kiminle üreteceğiz? Bu soruların
cevabını bulabilmemiz için kritik nokta
eğitim ve nitelikli eleman yetiştirmektir." dedi.
Mesleki eğitimin OSB’lerin doğrudan
yetki alanına girmediğine işaret eden
Aydın, OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bölge ihtiyaçları doğrultusunda olması gereken bölümleri tüm
paydaşlarla birlikte belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Aydın, “Burada olması
gereken bölümleri hep birlikte belirleyelim, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep

Mesleki eğitim
destekleri açıklandı

edelim ve gerçekleşmesi için takipçisi
olalım.” görüşünü savundu.
OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay Uçar, OSTİM’in
katkılarıyla öğrencilerin başarılarının artacağına dikkat çekti. Gelecekte ihtiyaç
duyulacak mesleki eğitim alanlarının da
hep birlikte belirlemeyi hedeflediklerini
dile getiren Uçar, “Elimizdeki mevcut
imkanlarla sanayinin hizmetindeyiz.”
dedi.

“Çıraklık zorunlu eğitime alınıyor”
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim
Ortamları Öğrenme Süreçleri Daire
Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, mesleki
eğitimle ilgili yasal mevzuat çalışmalarının sürdüğüne değindi.
Mesleki eğitim ile ilgili Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde bekleyen bir yasa
olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Yasa
çıktığı zaman mesleki eğitimin önü açı-

lacak çok güzel noktalara taşınacak. Çıraklık zorunlu eğitime alınıyor ve 4 yıla
çıkartılıyor. Çıraklara da mesleki eğitim
diploması verilecek.” değerlendirmesinde bulundu.
Okul yönetimlerinde paydaşların da etkin rol alacağını ifade eden Erdoğan,
“Bundan sonra sanayiciler, STK’lar,
Odalar okul yönetiminde olacak okul
yönetimini yönlendirecek.” yorumunu
yaptı.
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube
Müdürü Hilmi Turan, 17 alan mesleki
eğitim veren özel okul açılabildiğini belirtti. Turan, devletin öğrenci başına 5
bin TL ile 7 bin TL arasında teşvik verdiğini hatırlattı.
Sanayiciler de mesleki eğitim öğrencilerinin matematik bilen, analitik düşünen
ve disiplinli olması gerektiği görüşünü
dile getirdi.

Ustalık belgesi lise diplomasına dönüştü

"2016-2017 Eğitim ve Öğretim
Yılında
Organize
Sanayi
Bölgelerindeki Özel Mesleki ve
Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim
Görecek Öğrenciler İçin Eğitim
ve Öğretim Desteği Verilmesine
İlişkin Tebliğ" ile "2016-2017
Eğitim ve Öğretim Yılında Organize
Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan/
Açılacak Özel Mesleki ve Teknik
Eğitim Okullarında Öğrenim Gören/
Görecek Öğrenciler İçin Eğitim
ve Öğretim Desteği Verilmesine
İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Tebliğlerde,
organize
sanayi
bölgelerinde ve bu bölgelerin
dışında açılan özel her türdeki
mesleki ve teknik liselerde öğrenim
gören her bir öğrenciye verilecek
eğitim ve öğretim desteği tutarları,
9'uncu sınıflarda her alan için
aynı, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda
ise alanlara göre ayrı ayrı olacak
şekilde belirlendi.
DESTEK RAKAMLARI

Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP)
ile sanayinin ihtiyaç duyduğu
nitelikli personel ihtiyacını
karşılamaya çalışan Ankara
Sanayi Odası (ASO), Milli Eğitim
Bakanlığı ile birlikte bu modeli
geliştirerek lise diploması veren,
Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim
Projesi’ne (SİMEP) dönüştürdü.

A

SO, sanayicinin temel sorunlarından nitelikli personel ihtiyacını, Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte
geliştirilen projelerle karşılamaya çalışıyor. Daha önce projeyi bitirenlere
sadece ustalık belgesi veren OSEP’i
hayata geçiren ASO, Bakanlıkla birlikte söz konusu projeyi geliştirerek,
katılan öğrencilerin lise diploması almasına imkan sağlayacak hale getirdi.

9. sınıfı tamamlamak şart
ASO, Milli Eğitim Bakanlığı ve 1. Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilen SİMEP kapsamında 9.
sınıfı tamamlayan öğrenciler programa
kabul ediliyor. Beceri ve yeteneklerine
göre projeye alınan öğrenciler, beceri,
iş alışkanlığı ve iş disiplini kazanarak

iş hayatına hazırlanıyor. Temel mesleki eğitim yanında akademik eğitim de
alan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda
başarılı olmaları durumunda hem endüstri meslek lisesi diploması hem de
eğitimleri sırasında da asgari ücretin
1/3’ü kadar maaş alacak. Öğrencilere
sosyal gelişimlerine yönelik sosyal
etkinlikler düzenlenerek, kişisel gelişimleri için de seminerler verilecek.

“Projeye ilgi artacak”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, OSEP
Projesiyle çok önemli deneyim elde ettiklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını
belirtti. Özdebir, “OSEP projesi lise
diploması değil, ustalık belgesi veriyordu. Bu da projeye ilgiyi azaltıyordu.
Projenin SİMEP’e dönüşmesiyle birlikte artık endüstri meslek lisesi diploması
vereceğiz. Bu da projeye olan ilgiyi artıracak.” değerlendirmesini yaptı.

Makine Teknolojisi 6.300 TL,
Metal Teknolojisi 5.765 TL,
Elektrik Elektronik Teknolojisi
6.300TL, Tekstil Teknolojisi
5.605 TL, Mobilya ve İç
Mekân Tasarımı 5.150 TL,
Plastik Teknolojisi 5.875 TL,
Motorlu Araçlar Teknolojisi
6.300 TL, Gıda Teknolojisi
5.765 TL, Kimya Teknolojisi
5.875 TL, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri
5.875 TL, Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme 5.150 TL,
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
6.675 TL, Biyomedikal
Cihaz Teknolojileri 5.340
TL, Ayakkabı ve Saraciye
Teknolojisi 4.590 TL, Matbaa
Teknolojisi 6.300 TL, 9. Sınıf
4.270 TL

Görüş ve Önerileriniz için...
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“İMALAT SEVDA İŞİDİR”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından
düzenlenen ‘Türkiye’ye Güvenenler
Türkiye’de Üretenler’ başlıklı
toplantıda devletin zirvesinden,
üretimin içinde bulunduğu duruma
net bir teşhis geldi. İmalat imkanının
gittikçe zorlaştığına vurgu yapan
Başbakan Yıldırım, “Böyle bir işe talip
olmak bir sevda işidir.” dedi.

İ

SO,
Türkiye’ye
Güvenenler
Türkiye’de Üretenler toplantısında
600’ün üzerinde uluslararası sermayeli
firmayı, Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci ve Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü ile buluşturdu.
Toplantıya telekonferans ile katılan
Başbakan Binali Yıldırım, sanayinin
Türkiye’nin lokomotifi olduğunu vurguladı. Yıldırım, “2023 hedeflerini
taşıyacak bir sektör olarak sanayi sektörünü görüyorum.” dedi. Sanayinin
Türkiye’nin lokomotifi olduğuna vurgulayan Başbakan Yıldırım, sanayicilerin
istihdam oluşturduklarını ve ülkeye değer kattıklarını belirtti. Yıldırım, sanayiye yapılan her türlü desteğin fazlasıyla
yerini bulduğuna dikkat çekti.

“İmalat bir sevda işi”
Sanayinin meşakkatli bir iş olduğunu
dile getiren Başbakan Yıldırım, “İmalat

imkanının gittikçe zorlaştığı şartlarda
böyle bir işe talip olmak bir sevda işidir. Bir işin ürününü gördüğünüz zaman
çektiğiniz bütün sıkıntıları unutursunuz.
2023 hedeflerini taşıyacak bir sektör olarak sanayi sektörünü görüyorum.” dedi.
Sanayi 4.0’ı kaçırmamak gerektiğine
dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle
sürdürdü: “2023 hedefleri yakalamak istiyorsak sanayi devrimini bilişim ve teknoloji ile birlikte düşünmek gerekiyor.”
Toplantıya katılan uluslararası firma
temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda,
Türkiye’ye güvendiklerini, yatırıma,
üretime, istihdama ve ihracata devam
edeceklerini söyledi.

YATIRIM VE İŞ ORTAMI
İYİLEŞECEK
‘Türkiye’ye Güvenenler Türkiye’de
Üretenler’
toplantısında konuşan
kabine üyeleri; iş hayatının önündeki engelleri kaldırmak için atılacak
adımları aktardı ve daha fazla yatı-

rım çağrısı yaptı.
Mehmet Şimşek-Başbakan Yardımcısı: “Katma değer üretimi için
Ar-Ge yapmamız ve bir ekosistem
oluşturmamız lazım. Bunun için teşvik
paketi yaptık. Kalkınma Bankası’nı yeniden yapılandırıyoruz. Patent kanunu
Meclis’te. İnşallah muhalefet ile birlikte bu temel yasayı da geçiririz. Ar-Ge
konusunda birçok adım atıldı. Şimdi
Ar-Ge’nin ticarileşmesi için çalışmak
gerekiyor.”
Bülent Tüfenkci-Gümrük ve Ticaret Bakanı: “Eğer 2023 hedeflerini
oluşturmuşsak bunu sizleri düşünerek
planladık. Bizim görevimiz sizin önünüzü açan bir hükümet olmaktır. Yatırım
ve iş ortamının iyileşmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Bu süreçte ekonomimizin temel taşlarını
oluşturan oda ve borsalarımıza teşekkür
ediyorum. Tüm sanayici ve iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 yükselme

Gümrük Birliği güncellemesi 2017’de
Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Avrupa
Birliği (AB) ile Gümrük
Birliği'nin güncellenmesi
konusunda en geç
2017'nin başında resmi
görüşme turlarının
başlayacağını söyledi.
konomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Türkiye’nin,
Avrupa Birliği ile 2015
yılında başlattığı süreçte
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, kapsamının genişletilmesinin gündemde olduğunu belirtti.
Bakan Zeybekci, bu güncellemenin,
AB'nin gerek Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) gerekse
diğer ülkelerle yapacağı serbest ticaret anlaşması veya benzer anlaşmalara Türkiye'nin otomatik olarak taraf
olmasını sağlayacağını dile getirdi.
Gümrük Birliği'nde yapılması planlanan güncellemeyle kapsamın tarım
ürünleri, hizmetler, kamu alımları ve
yatırımları da içine alacak şekilde genişleyeceğini ifade eden Zeybekci,
Türkiye'nin AB ile olan ilişkisinde
ekonomik anlamda tam entegrasyon
anlamını taşıyacak olan bu süreci başarıyla sürdüreceklerine inandıklarını

6

OSTİM’İN ÜRETİM ENERJİSİ ARTTI

728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un
İş Dünyasına Getirdiği Fırsatlar başlıklı
seminer, OSTİM firmalarının katılımıyla
gerçekleştirildi. Seminerde uluslararası
bağımsız denetim firmasından bağımsız denetçiler uygulamaya ilişkin bilgiler aktardı. Toplantıda konuşan OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
kanunun sanayicilere önemli imkanlar
sağladığını kaydetti.

E

"Sanayide moraller iyi"

"OSTİM'de işler nasıl?" sorusunun cevavurguladı.
AB'nin TTIP ve benzeri serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin otomatik olarak taraf olması konusunun
da güncellemenin ana maddelerden
bir tanesi olduğuna işaret eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu
anda etki değerlendirme çalışmaları
bitti, gerek AB'de gerek Türkiye'de.
Biz bu konuda Ekonomi Bakanlığı olarak hükümetten yetki alacağız. AB'nin ilgili komiseri Cecilia
Malmström yetki alacak. 2016'nın
sonunda veya en geç 2017'nin başında resmi görüşmeler, resmi turlar
başlayacak ve hızlandırmak için de
her iki tarafın irade beyanları var."

Nihat Zeybekci-Ekonomi Bakanı: “Tüm yatırımcılarımıza diyorum
ki: ‘Burası sizin ülkenizdir. Türk adını
kullanmak Türkiye adını kullanmak en
doğal hakkınızdır.’ Bütün sıkıntıların
başında finansman var. Ticaretimizi
artırmak ile ilgili çalınmadık kapı bırakmayacağız. Firmalarla oturacağız.
Liman, yol ne lazımsa bunu devlet yapacak. Sizin ihtiyaç duyduğunuz ne varsa
onları da konuşacağız.”
Faruk Özlü-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: “Türkiye bugün dünyanın önemli üretim üslerinden biridir.
Bugün Türkiye’yi yüksek
teknoloji
üssü yapmak istiyoruz. Bu alanlarda
kendimizi geliştirebildiğimiz ölçüde gelir seviyemizi daha yukarı çekebiliriz.
Ar-Ge desteklerini yasalaştırdık. Tasarımı da bu kapsama aldık. Üzerinde çalışmakta olduğumuz üretim reform paketi
ile yatırım ortamını daha da artıracağız.
Yatırımcının önünü açmaya devam edeceğiz.”

bını, elektrik tüketimini izleyerek yanıtladıklarını anımsatan Başkan Aydın, Ağustos ayı elektrik tüketim rakamının artış
gösterdiğini dile getirdi. Nitelikli üretim
vurgusu yapan Aydın şunları söyledi:
"Refahı artırmadan sorunları çözemeyiz.
Tek çözüm; nitelikli üretim ve eğitimdir.
Sanayide moraller iyi ve çalışma düzeni devam ediyor. Bölgemizde, bu yılın
Ağustos ayında 12 milyon 946 bin kwh
elektrik tüketimi oldu. Bu rakam geçen
yılın aynı ayında 11 milyon 806 bin kwh
idi. OSTİM'de işler iyi gidiyor." dedi.
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Türkiye’nin örnek yatırımlarından biri daha hizmete girdi

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ BOĞAZ’A ÇOK YAKIŞTI
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi
kapsamında inşa edilen, Asya ve
Avrupa'yı üçüncü kez birleştiren Yavuz
Sultan Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve yabancı
devlet ve hükümet temsilcilerinin
katılımıyla hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin
önünü kesmek için, bilhassa 3 yıldır
maruz kaldığımız çok sayıda saldırıya
rağmen, görüldüğü gibi yolumuza
kararlılıkla devam ediyoruz.” mesajını
verdi.

322 METRE KULE
YÜKSEKLİĞİ
• Kuzey Marmara Otoyolu Projesi
kapsamında inşa edilen köprü,
Asya ve Avrupa'yı üçüncü kez
birleştirdi. Köprünün, gidiş ve
geliş istikametlerinde 4’er kara
yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu
şeridi olmak üzere toplam 10
ulaşım şeridi bulunuyor.

avuz Sultan Selim Köprüsü,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,
Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan çok
sayıda yabancı devlet adamının katıldığı
törenle hizmete açıldı.
Millet layık olduğu her şeyin yapılacağını, ‘muasır medeniyetler seviyesinin
üzerine çıkmanın’ lafla değil icraatla olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene iştirak eden yabancı konuklara da katılımlarından dolayı teşekkür
etti ve “Biz, gerçek dostlarımızı, kara
günlerimizde de, güzel günlerimizde de
yanımızdan görmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Y

• Raylı geçiş sisteminin aynı
tabliyede olması nedeniyle köprü
dünyada ilk olma özelliği taşıyor.
Köprünün; genişliği 59 metre,
kule yüksekliği 322 metre, bin
408 metre açıklığa sahip ve
toplam uzunluğu 2.164 metre.
Köprü, bu özelliğiyle de ‘üzerinde
raylı sistem bulunan dünyanın
en uzun asma köprüsü’ unvanını
alacak.

“Kendi alanında öncü bir eser”
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle, denizin üzerinden üçüncü defa Avrupa ve
Asya kıtalarını birbirine bağladıklarına
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
köprünün, hem tekerlekli araç geçişini,
hem raylı sistemi birlikte sağlıyor olması bakımından, kendi alanında öncü bir
eser olduğunu söyledi. Erdoğan, şunları
kaydetti: “Şu anda iftiharla gördüğümüz,
seyrettiğimiz bu köprü, inşallah dünyada
birçok şeye, yayınlara öncü olacak, bununla iftihar edeceğiz, bunu göreceksi-

niz. Dünya filmleri burada çekilecek,
bunu göreceksiniz.”
Türkiye’nin, tamamlanan, inşası süren,
başlanacak olan projelerle hedeflerine
adım adım ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin önünü kesmek için, bilhassa 3 yıldır maruz

kaldığımız çok sayıda saldırıya rağmen,
görüldüğü gibi, yolumuza kararlılıkla
devam ediyoruz. Türkiye’nin, sadece bu
köprünün temelinin atılmasından açılışına kadar geçen sürede yaşadıklarını alt
alta sıralasak, pek çok ülkenin asırlık
tarihinde yaşadıklarını geride bırakır.”
değerlendirmesinde bulundu.

HÜRKUŞ ARTIK SERTİFİKALI
Yeni nesil eğitim uçağı
HÜRKUŞ, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nden (SHGM) Tip
Sertifikası'nı aldı.
eni
nesil
eğitim
uçağı
HÜRKUŞ’un
tip
sertifikası
SHGM’nin koordinesinde düzenlenen
törenle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) verildi. Törene,
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül katıldı.

Y

“Bizim için iftihar”
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yüzde 60 olan savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 80'e ulaşması ve

niteliğinin artırılması gerektiğini ifade
etti. Savunma sanayii projelerinin geliştirilmesi için insan kaynağı ve yeterli ekonomik güce sahip olunduğuna
dikkat çeken Işık, "Hepimizin sorumlu
olduğu bir devlet, bir millet var. Çok
daha güzel ve büyük işler yapacağız.
HÜRKUŞ bizim için iftihar meseledir.
Bundan sonrası da Milli Muharip Uçak
olacaktır. TUSAŞ ile en iyisini yaparız." dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, HÜRKUŞ'un
Tip Sertifikası’nın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kabiliyetiyle ülkemizde
verilebilir olmasının ve dünya havacılık otoritelerinin de bunu kabul ediyor
olmasının çok önemi bir gösterge olduğuna işaret etti.

i erti ikası la tırma
eniz ilik e aberle me akanı Ahmet
Arslan e i il a a ılık Genel
d r
ilal k i tara ından
A Genel
d r
harrem
rtka lı ya teslim edildi.

• Yeni köprü ile yılda yaklaşık 1
milyar 450 milyon doları enerji,
335 milyon doları iş gücü kaybı
olmak üzere toplam 1 milyar 785
milyon dolarlık ekonomik kaybın
önüne geçilmesi hedefleniyor.

HÜRKUŞ, SHGM
tarafından sertifiye
edilen ilk uçak ve EASA
(Avrupa Havacılık
Emniyeti Ajansı)
tarafından sertifiye
edilen ilk Türk uçağı
olma özelliğini taşıyor.
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Ankara-Moskova hattında projeler tam gaz sürecek

100 MİLYAR DOLAR’LIK GÜNDEM YENİLEME
GÖRÜŞLER
NURETTİN ÖZDEBİR
ASO BAŞKANI

“İLİŞKİLERİN DAHA
DA İLERİ GİTMESİNİ
DİLİYORUZ”

Kasım 2015’de yaşanan uçak krizinin
ardından gerilen Rusya-Türkiye
ilişkilerinde yeni bir dönemin kapıları
açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’le St. Petersburg’da
gerçekleştirdiği görüşme, hem
ekonomi hem de siyasi alanda umut
dolu günlerin ipuçlarını verdi. Putin,
“100 milyar dolar gibi bir hedefi
Türkiye-Rusya kendisine ticaret
hacminde koymuştu, böyle bir
hedefe kararlı bir şekilde yürüme
azmindeyiz.” dedi. Türk iş dünyası
da yeni dönemde daha cesaretli bir
şekilde yatırımları sürdüreceğini
bildirdi.
aya yakın bir sürede fiili durumdan
en çok etkilenen alan ekonomi oldu.
Rusya’nın uyguladığı kısıtlamalarla
beraber; ihracattaki dalgalanma, turizmde
yaşanan gerileme ve ülkede iş yapan firmalarımızın durumu gündemdeki sıcaklığını korudu.
Putin’in daveti üzerine resmi bir ziyaret
için Rusya’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ağustos’taki görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Ankara-Moskova hattını yeniden bir güven
ve dostluk hattı hâline getireceğiz.” dedi.
Görüşmeler neticesinde; siyasi, iktisadi,
kültürel ve beşeri alanlarda, Türkiye-Rusya ilişkilerini olması gereken seviyelere
tekrar taşıyacak kararlar aldıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında
şunları söyledi: “Bu kapsamda; Üst Düzey
İşbirliği Konseyi'nin yeniden canlandırıl-
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ması, charter uçuşların tekrar hayata geçirilmesi, tarım ürünleri dâhil ikili ticareti
kısıtlayan tedbirlerin ortadan kaldırılması,
Türk müteşebbislerinin Rusya’daki faaliyetlerinin önünün açılması ve vizesiz
rejimin tam teşekküllü şekilde tekrar yürürlüğe konması gibi başlıklarda gerekli
adımları inşallah peyderpey ve müştereken atacağız.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları
şunlar: Akkuyu Nükleer Santrali: Stratejik
yatırım statüsü verilecek. Türk Rus ortak
yatırım fonu kurulacak. Savunma sanayii
alanında iş birliği artacak. Türkiye-Rusya- Azerbaycan üçlü zirvesi mekanizması
kurulacak. Türk Akımı Projesi’nin hızlı
bir şekilde hayata geçirilecek. Projenin
Avrupa’ya geçmesi noktasındaki adımlar
ilgili bakanlıklar tarafından atılacak.

“Orta vadeli programı hayata geçirmeyi planlıyoruz”
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de, görüşmelerde, ilişkilerin;
Rus uçağının düşürülmesi ile iki ülke arasında ortaya çıkan kriz öncesi dönemdeki
seviyeye dönmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin eski hacmine ulaşması için
neler yapılabileceğini konuştuklarını ifade
etti. Putin, “Öncelikle yatırımların artırılması, projelerin değerlendirilmesi, iki ülkenin iş dünyasının desteği ve iki ülkenin
büyük şirketlerinin yöneticileri ile görüşerek ilişkilerimizi eski seviyesine çekmeyi
planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.
Putin, ekonomik ilişkilerin seyrine yönelik bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “Hatırlarsanız 100 milyar dolar gibi bir hedefi
Türkiye-Rusya kendisine ticaret hacminde koymuştu, böyle bir hedefe kararlı bir
şekilde yürüme azmindeyiz. Bunu şimdi
artık bugün itibarıyla yeniden bu süreci
başlatıyoruz ve bu sürece aynı kararlılıkla
devam edeceğiz.”

“GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”
Erdoğan, Rusya ziyareti sırasında
Türk ve Rus iş adamlarıyla da buluştu.
“Bakınız biz, 2008’de 38 milyar dolara
kadar çıkan ikili ticaret hacmimizi
dahi yeterli bulmazken, geçtiğimiz yıl
24 milyar dolar düzeyine geriledik.”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha
önce, iki ülke arasında hedeflenen
100 milyar dolarlık ticaret hacminin,
yeniden gündeme alınması gerektiğini
düşündüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları
vurguladı:
“Ticari
ilişkilerimizin
önündeki engellerin kaldırılması ve yeni
iş birliği alanlarının devreye alınması
hâlinde, bu rakama süratle ulaşabiliriz.
Bunun için, siz değerli iş adamlarına
büyük görevler düşüyor. Devlet
yöneticileri olarak, sizlerin önündeki
engelleri kaldırmak için gerekli adımları
atacağımızdan hiçbirinizin şüphesi
olmasın. Dostum Putin’le bu konuda
hemfikiriz.”

Rusya ile ülkemiz arasındaki ekonomik ilişkiler çok yönlüdür. Rusya en
büyük ticaret ortaklarımızdan biridir.
Ayrıca, ülkemize her yıl milyonlarca
Rus turist gelmektedir. Türk müteahhitler Rusya’da milyarlarca dolarlık
projeleri gerçekleştirmektedir. Enerji
ithalatımızda Rusya önemli bir yer
tutarken, Akkuyu Nükleer Santrali
de bir Rus şirketi tarafından gerçekleştirilecektir. Sözün kısası biz Rusya
için, Rusya da bizim için vazgeçilemeyek kadar önemlidir.
Yaşadığımız gerginlik nedeniyle
Rusya'ya olan ihracatımızda, özellikle sebze meyve ihracatında ciddi
düşüşler yaşandı. Buna bavul ticaretindeki gerilemeyi de katmak gerekir.
Ayrıca, ülkemize gelen Rus turist
sayısındaki azalma turizm gelirlerini olumsuz etkilerken, müteahhitlik
hizmetlerinde de sorunlar yaşanmaya
başlandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin kısa sürede kriz öncesi döneme
hatta daha da ileri gitmesini diliyoruz.

ÖMER CİHAD VARDAN
DEİK BAŞKANI

“ÜMİTLENDİK VE
CESARET KAZANDIK”
Ülkemiz Rusya için,
Rusya da ülkemiz için vazgeçilmez
iki önemli ülkedir. Bu iki önemli ülke
aynı zamanda bölgesinde de güçlü
ülkelerdir. Sonuçta iki güçlü ülkenin,
hem siyasi hem de ticari açıdan birlikte ortak projeler geliştiriyor olması,
bölgede barış ve istikrar için son derece önemlidir. Bizlerin de en büyük
arzusu, bu normalleşme sürecinin bir
an önce tamamlanmasıdır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, “Hedeflere
ulaşmanın önünde hangi engeller varsa onları kaldırmakta kararlıyız.” dedi.
Bizler bu inançla, önümüzdeki dönemde ticari ve yatırım projelerimizi
devam ettireceğiz. İş dünyası olarak,
her iki liderin güçlü iradelerini orada
net olarak gördüğümüzde, bizlerin ileriye dönük olarak yapabileceklerimizden ümitlendik ve cesaret kazandık.

ADNAN DALGAKIRAN
MAKFED BAŞKANI

“YERLİ
FİRMALARIMIZ
ÖNEMLİ ROL
ÜSTLENECEK”
Rusya Federasyonu’ndaki (RF) Türk
firmalarının 10 milyar ABD Doları
civarında yatırımı bulunduğu tahmin
edilmektedir. Türkiye’deki Rus yatırımlarının toplam değeri ise 10 milyar

dolar’ı aşmıştır. Daha çok Türkiye’den
RF’ye bir takım elektrikli ve diğer
elektriksiz ürün ihracatı yapılmakla
birlikte, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın ivmesiyle dolaylı ve doğrudan
bu sektördeki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyoruz.
Bu kapsamda, RF doğalgazının
Avrupa’ya ulaşmasını sağlayacak
Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi ve Türkiye’nin ilk nükleer güç
santrali olacak Akkuyu NGS Projesi
gibi projelerde yerli firmalarımızın
önemli rol üstleneceği beklenmektedir.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ
TİM BAŞKANI

“KAYIPLARIMIZI
TELAFİ EDECEĞİZ”
Bundan sonraki süreçte, iki ülke arasındaki dış ticarette
yaşanan kayıplar telafi edilecek. İki
ülke yetkilileri bu konu üzerinde toplantılar gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam edecek. Kriz döneminde
ortaya çıkan ticaret önündeki engeller bir bir kaldırılacak. Özellikle, yaş
meyve-sebze ve tekstil sektörlerinde
yüzde 80'lere varan ihracat kayıplarımızın giderilmesi oldukça önemli.
İhracatçılar olarak çok çalışacağız.
Rusya'ya ihracatımızda 2016 yılının
kalanında kayıplarımızı telafi edecek,
2017'ye çok daha güçlü gireceğiz.

MEHMET KAYBAL
MEKA BETON
SANTRALLERİ

“İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ
TAMALIYOR”
İhracat faaliyetlerinde Rusya’nın özel bir yeri bulunmaktadır Çalıştığımız 11 senede gördük
ki Rusya, Türkiye için çok önemli bir
ticari ortaktır ve ülkelerimiz, birbiriyle
bütünleşerek birbirini tamamlayan iki
parça gibidir. Küreselleşen dünyada
değişen şartlar ekonomiyi ve toplumu
yakından etkilemektedir. Birbirlerini
daha iyi anlayan yakın komşu ve güvenilir dost olarak Rusya ile önemli
ticari anlaşmalar ve stratejik ortaklık
kurmak her iki ülke için de çok faydalı
olacağı düşüncesindeyiz.
TÜRKİYE-RF DIŞ TİCARET RAKAMLARI (MİLYAR DOLAR)
DENGE

HACİM

2014

YIL

İHRACAT İTHALAT
6,0

25,3

-19,3

31,3

2015

4,0

19,0

-15,0

23,0

2016/6

0,737

7,763

-7,026

8,500

Kaynak: http://moskova.be.mfa.gov.tr
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Yüzde 51 yerli katkı’ anlaşması vardı; sıfır katkılı olarak yine raylara inmeye başladı

‘ÇİNLİ METRO ARAÇLARI’ KEÇİÖREN’DE TEST EDİLDİ

aşbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan ve Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de
katıldığı törenle Keçiören Metrosu’nun
ilk test sürüşü yapıldı.
Test sürüşü öncesi düzenlenen törende
konuşan Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek, metronun havaalanına kadar uzatılması için Başbakan
Yıldırım’dan talepte bulunduklarını belirtti. Gökçek, şu değerlendirmede bulundu: “Keçiören Metrosu’nun temelini,
dönemin Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uğurlu elleriyle atmıştık. Ankara Büyükşehir
Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla
yüzde 43’ünü bitirdiğimiz metroyu, o
dönemde Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica etmiş, Ulaştırma
Bakanımıza yani şimdiki Başbakanımız
Binali Bey’e emanet etmiştik.”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, metro inşaatında, dışarıdan sadece istasyonların
girişinin gözüktüğünü anlattı. Arslan,
"Sadece istasyonların girişi gözüktüğü
için küçük bir iş yapılıyor zannedebilirsiniz, ama şunu biliniz ki Atatürk Kültür
Merkezi'nden başlayarak Gazino'ya kadar olan 9 durakta, 9 kilometre boyunca

?

TÜM ARAÇLAR
ÇİN’DEN Mİ ALINACAK

Başkent trafiğini rahatlatmak
amacıyla 2012’de ihalesi yapılan ve
Çinli firmanın yüzde 51 yerli katkı
şartıyla kazandığı; 324 araçlık
Ankara Metro ihalesinde araçlar
raylara inmeye devam ediyor. Atatürk
Kültür Merkezi (AKM) ile Keçiören
arasında 9,2 kilometre uzunluğunda
olan ve 9 istasyonu bulunan
Keçiören Metrosu'nda test sürüşü
gerçekleştirildi.

P

B

çift tüp, yer altında adeta bir şantiyeler
silsilesi var. Bittiğinde hep beraber kullanacağız ve keyfine varacağız. Buradan
Ankara'nın merkezine, Atatürk Kültür
Merkezine, Kızılay'a gitmek eziyet olmaktan çıkacak." dedi.

“Ankara hızlı trenin
merkezi oluyor”
Hızlı tren rüyasını gerçekleştirdiklerini anlatan Başbakan Binali Yıldırım,
Ankara’nın hızlı trenin merkezi olduğuna işaret etti. Keçiören Metrosu’nun yılsonunda hizmete gireceğini, Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek’in talebi üzerine Metronun Çubuk’a kadar uzatılacağını, Atatürk Kültür Merkezi’nden
de Kızılay’a kadar 3,5 kilometre daha
ilave yapılacağını açıklayan Yıldırım,
merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin
işbirliği ile güzel projelerin Türkiye’ye
kazandırılmasına devam edileceğini
söyledi.

Her aşamasında Türk mühendisi, işçisi ve sanayicisinin imzasını taşıyan milli araçlarımız,
ülkemizin ve dünyanın en büyük kentlerinde sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor.

Keçiören Metrosu’nun toplam maliyetinin 330 milyon dolara mal olduğunu
anlatan Başbakan Yıldırım, Ulaştırma
Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi’nin
Havaalanı Metrosu projesi üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini
kaydetti.
Başbakan
Binali Yıldırım, test
sürüşlerinin 2,5 ay
daha devam edeceğini
söyledi.

Gazetesi nin
ak
sayısında
Ankara etro ihalesinde etirilen y zde
yerli katkı artının sanayideki yankıları t m
detaylarıyla ayla ılmı tı. zle me
es r
arar olarak nitelenirken d nemin la tırma
eniz ilik e aberle me akanı olan
a bakan ayın inali Yıldırım a sanayi iler
adına a ık te ekk r s n lm t .

rojede ilk etapta Kızılay-Çayyolu ve
Batıkent-Törekent hatlarında alınan
90 adet araç, şartnamede yüzde 51
yerli yazmasına rağmen hiç yerli katkı yapılmadan devreye alınmıştı. Yerli
katkı olmamasından dolayı geri kalan
234 aracı kapsayan ihale de iptal edilmişti.
Aradan geçen bir yıllık süreçte de hiçbir yerli katkı yapılmadığı gibi; şimdi
de Keçiören’de, hatların acil açılması
ihtiyacına binaen Çinli araçlar test sürüşüne çıkmaya başladı.
Anlaşmanın imzalanmasından bugüne kadar Çinli firma, hiçbir yerli
sanayicinin kapısını çalmadı ve yerli
katkı için en küçük bir anlaşma dahi
yapmadı.
Ülkemizin kalkınması ve daha çok istihdam sağlama adına gece gündüz
üretim için ter döken, yüzde 51 yerli
katkıya hazır olan yerli sanayicimiz,
kendileri ile hiç görüşülmeyen bu
alımda tüm araçların Çin’den tedarik
edilmesi endişesini taşıyor.
Anlaşmaya varılan yerli katkı şartının yerine getirilmemesi durumunda,
bundan sonraki kamu alımlarında da
benzer sonuçların çıkması kuvvetle
muhtemel olarak değerlendiriliyor.
Sonuç olarak; Devletimiz her yıl ortalama 115 milyar TL’lik kamu alımı
yapıyor. Bu alımlardan yerli sanayicinin azami olarak faydalanabilmesi için
Sanayi İşbirliği Programı (SİP) gibi
önemli adımlar atıldı.
Ancak SİP kapsamında yerli sanayi
katkısının artmasının beklendiği böyle
bir dönemde; Ankara Metro uygulamasının diğer kamu alımları üzerinde
negatif etki oluşturacağı ve yerli katkıda hedeflenen rakamlara ulaşılamayacağı sanayicimizi korkutuyor.

Dev organizasyona sayılı günler kaldı

KÜRESEL AKTÖRLER ÜÇÜNCÜ KEZ GELİYOR
Savunma ve havacılık sektörlerinin
dünya çapındaki dev firmalarının
sektörün Türk firmalarıyla tanışmak
ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek
üzere geleceği Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri 2016’da
(ICDDA’16) geri sayım başladı.
1-13 Ekim 2016 tarihleri arasında
Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek
etkinliğin adresi
ATO/Congresium
Kongre Merkezi.
Küresel aktörlerle Türk KOBİ’leri aynı
masada buluşacağı ICDDA16’nın ilk
gününde ‘Türkiye’deki Savunma Havacılık ve Offset Pazarının Panaroması’

1

konulu konferansa katılacak olan davetli
ve katılımcılar; 2. ve 3. gününde ise ikili
iş görüşmeleri yapma fırsatı yakalayacaklar. Etkinlikte, orijinal ekipman üreticilerinin satın alma süreçleri ve tedarik
zinciri politikaları üzerine çalıştaylar da
düzenlenecek.

Sponsor ailesi genişledi
2014 yılında, 34 ülkeden 250'den fazla
küresel firmanın katılımı ile 4800 bire
bir kayıtlı iş görüşmesi gerçekleştirilen
dev organizasyona önceki etkinliklerde
sponsor olan TAI, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, FNSS, TEI, MKE
ve SSI’ya, bu yıl DASSAULT SYSTEMES, OTOKAR, İSTANBUL TEKNOPARK eklendi. OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası,
Ankara Kalkınma Ajansı, SASAD gibi
ana sanayi firmaları ve pek çok kurum
ve kuruluşun da desteklediği, kısa sü-

rede sektörün ülkemizdeki en önemli
faaliyetleri arasına giren ICDDA16’ya;
birçok ülkeden, yüzlerce firmanın katılımı ve 4.000’den fazla ikili iş görüşmesi
bekleniyor.
Yurtdışından BOEING, AIRBUS, SIKORSKY, EADS, THALES, ROLLSROYCE, LOCKHEED MARTIN, BAE
SYSTEMS, MBDA, AGUSTA WESTLAND, AIRCRAFT PHILIPP GROUP,
RAYTHEON, DAHER, NAVANTIA,
THYSSENKRUPP, IDEAL AEROSMITH, TRIUMPH GROUP, POWELL,
STELIA, KONGSBERG, AIRCONSULT ile savunma ve havacılık alanında yurtdışından çeşitli kümeler 11-13
Ekim’de tam kadro ile ICDDA’daki
yerini alacak. Diğer yandan geçtiğimiz
yıllara ek olarak bu yıl ayrıca Anayurt
Güvenliği konusunun ele alınacak olan
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’ne bu konuda bir çok sa-

3rd EDITION NEW FOCUS IN 2016 : HOMELAND SECURITY

tınalma temsilcisi gelecek.
Bu organizasyonun önemli bir ortam
oluşturacağını düşünen Savunma Sanayii Müsteşarlığı, aynı zamanda yerel
ve uluslararası şirketlerin yeni iş ağları
kurmasına ve iş birlikleri fırsatları yakalamasına olanak veren bir teknoloji platformu olacağı inancıyla etkinliğe tam
destek veriyor. Organizasyonu yöneten
OSSA, savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli
üretimin payını artırmak ve üyesi olan
KOBİ’leri uluslararası pazarda rekabet
edebilir hale getirmek amacıyla 2008 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürüyor.
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Çelikte 7 aylık veriler

İTHALATIN YARISI
ÇİN’DEN

T

ürkiye Çelik Üreticileri Derneği
(TÇÜD) tarafından yapılan
açıklamada; yılın ilk yedi aylık
döneminde, Türkiye’nin toplam nihai
mamul üretiminin yüzde 2.3 oranında
artışla 21.88 milyon tona yükseldiği,
Çin’den yapılan ithalatının yüzde
49.8 oranında artışla 1.59 milyon ton
seviyesine çıktığı bildirildi.
TÇÜD, Ocak-Temmuz döneminde
sektörün işleyişine yönelik verileri
paylaştı.
Buna göre Türkiye’nin toplam nihai
mamul üretimi yüzde 2.3 oranında
artışla 21.88 milyon tona yükseldi.
İlk yedi ayda Türkiye’de yüzde 3.5
oranında artışla 15.68 milyon ton
uzun ürün ve yüzde 0.6 oranında
düşüşle 6.20 milyon ton yassı ürün
üretildi.
Türkiye’nin nihai mamul tüketim
artışındaki yavaşlamanın Temmuz
ayında da devam ettiği gözlendi. İlk 6
aylık dönemde yüzde 6.3 seviyesinde
olan nihai mamul tüketimindeki artış,
Ocak-Temmuz döneminde yüzde 5.2
seviyesinde kaldı.
Toplam çelik tüketimi 19.80
milyon tondan 20.83 milyon tona
yükselirken, tüketimin yüzde 51.3
‘ünü uzun ürünler oluşturdu. Uzun
ürün tüketimi yüzde 6.43 oranında
artışla 10.7 milyon tona, yassı ürün
tüketimi ise yüzde 4 oranında artışla
10.14 milyon tona ulaştı.

Çin çeliği piyasaya keskin girdi
Ocak-Temmuz döneminde,
Türkiye’nin Çin’den yaptığı çelik
ithalatı yüzde 49.8 oranında artışla
1.59 milyon ton seviyesine çıktı.
Çin’den yapılan ithalatta en çok artış
gözlenen ürün grubu yarı ürünler
oldu. İlk yedi aylık dönemde, tamamı
kütük olmak üzere, Çin’den yapılan
toplam yarı ürün ithalatı yüzde 484.7
gibi keskin bir artışla 891.372 tona
yükseldi.
Ocak-Temmuz döneminde türkiye’nin
Çin’den yaptığı yassı ürün ithalatı
yüzde 54.3 oranında ciddi bir düşüşle
191.658 tonda kaldı. Yassı ürün
grubunda ithalat azalırken, uzun ürün
ithalatı yüzde 72.8 oranında artışla
96.624 tona çıktı. Buna ilave olarak
boru ithalatı yüzde 4.1 oranında artışla
155.000 tona yükseldi.
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15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZ, ÜRETİM
SEVDALISI SANAYİCİNİN VEFATINDAN
ÖNCE YAZDIĞI MEKTUP
Demokrasiye, milli iradeye, karşı
girişilen; halkımızın ferasetiyle alçak
hedefine ulaşamayan 15 Temmuz darbe
kalkışmasında şehit olan Emin Güner,
yaşamı boyunca üretim için seferber
olan bir isimdi. Röntgen cihazı üretimi
yapan Güner ve ortağı Yavuz Murat
Yağmur, sanayicinin çektiği sıkıntıları
fazlasıyla yaşadı. Güner, vefatından
önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a bu sıkıntılarını
sıraladığı bir mektup yazdı. Mektupta;
kamu satın alma uygulamaları ve yerli
ürün tercihi ile üreticilerin en çok dert
yandığı KDV uygulamalarına ilişkin
şikayetler dile getiriliyor.

D

emokrasiye, milli iradeye, karşı
girişilen; halkımızın ferasetiyle
alçak hedefine ulaşamayan 15
Temmuz darbe kalkışmasında şehit olan
Emin Güner, yaşamı boyunca üretim
için seferber olan bir isimdi. Röntgen cihazı üretimi yapan Güner ve ortağı Yavuz Murat Yağmur, sanayicinin çektiği
sıkıntıları fazlasıyla yaşadı. Güner, vefatından önce Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a bu sıkıntılarını
sırladığı bir mektup yazdı. Mektupta;
kamu satın alma uygulamaları ve yerli
ürün tercihi ile üreticilerin en çok dert
yandığı KDV uygulamalarına ilişkin şikayetler dile getiriliyor.
9 Nisan 2016’da kaleme alınan mektupta, 3 ana konudan dolayı 4 Nisan 2016
tarihinden itibaren üretimi bırakma kararı alındığı ifade ediliyor. 85 adet alt
yüklenicili ve ortalama 2500 adet istihdamlı üretimin sonlandırma nedenlerinin sıralandığı mektup, ana hatlarıyla
şöyle:

1

TOPLU ALIM: “YERLİ FİRMALAR
İTHALATA YÖNELİYOR”

Parti parti yapılan ve tek parti ortalama
20-40 milyon TL’lik bu tür toplu alımlar; üreticileri ya banka kredi sistemine
ya da aracı firmalara yönlendirmektedir.
Her iki durumda da finans maliyetle-

“ÜRETİCİYE
DANIŞILMADAN
ATILAN HER ADIM
YANLIŞTIR”
30 yıldır röntgen cihazları üretimin
içinde olduklarını belirten merhum
Emin Güner’in ortağı Yavuz Murat
Yağmur, son 5 yıldır üretimin önündeki en büyük engeli, ‘toplu alım’ olarak
gösteriyor. Yağmur konuyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.
Toplu alım yapıldığı zaman şansınız olmuyor. Mesela şu anda Türkiye
Halk Sağlık Kurumu 50 Adet Dijital
röntgen cihazı alımına çıktı. Toplu
alımdan dolayı katılamıyoruz. İtiraz ettik. Benim bu ihaleye girebilmem için
16 milyon TL’lik finans gerekiyor. Dolayısıyla banka maliyetlerini eklemem

ÜRET M
RAK RUM

ve Sanayi Odaları tarafından verildiği söylenen yerli malı belgesinin alımı
imkânsızdır. Ücret karşılığında, üretici
olsun olmasın herkese verilen bu belgeyi artık gerçek üreticiler dahi alamamaktadır.
2015 yılında tomografi, MR, ultrason
vb. değil sadece ve sadece dijital röntgen cihazların ithalat hacmi her yıl katlanarak artan 420 milyon dolar’dır. Nedeni bu toplu alımlarla üretici firmaların
ihalelere katılımının engellenmesidir.
Emin Güner

ri yükseldiğinden hem cihazlar daha
pahalıya alınarak devlet zarara uğratılmakta, hem de yerli üreticiler Çin-Kore
karşısında rekabet edemediklerinden;
Türkiye’de var olan 5 adet üretici firmanın bir kısmı yok olmuş bir kısmı da üretimi bırakarak ithalata yönelmişlerdir.
Firmamız da inancı gereği faiz sisteminden uzak durduğundan; yüzlerce
referansa sahip firmamız hiçbir toplu
alım ihalelerine katılamamıştır. Aracıların kar marjından dolayı da Çin-Kore
cihazları ile rekabet edemediğimizden
Yönetim Kurulumuz üretimi bırakma
kararı almıştır. Toplu alım politikası
doğru olsaydı; üretici sayısı 5 adetten en
az 20 adede yükselmesi gerekirken hepsi yok olmazdı. Bu, ülkemiz için büyük
bir kayıptır.

2

KDV: “DEVLETTE %10 KDV
ALACAĞIMIZ BİRİKİYOR”

Türkiye’de tıbbi cihazda KDV; ithalatta
%8, yurt içi satışta KDV %8. İthalatçılar
için herhangi bir sorun yoktur. Oysa bir
röntgen cihazı üretiminde 85 adet yerli
firma ile iş yapmak zorundasınız. Bu
firmalar da %18 KDV ile iş yapıyorlar.
Ancak üretilen cihazı Devlete satacağımız zaman; KDV %8. Dolayısıyla %10
Devlette KDV alacağımız birikiyor.

3

YERLİ MALI BELGESİ: “BELGEYİ
GERÇEK ÜRETİCİLER ALAMIYOR”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca
Yerli Malı Tebliği yayınlanarak Ticaret

Çok daha önemlisi; tek kalemde 420
milyon dolarlık ithalat hacmi ve üreticilerin yok olması hesaplandığında, yıllarca üretim adına alınan kararların ne
kadar yanlış olduğunu göstermektedir.
Yerli malı lehine bir düzenleme yapılacağı zaman, malum olan üniversitelerin
yapısından dolayı bunu akademisyenlere değil sayıları tek basamakta olan
üreticilere tek tek sorularak çözüm üretilmesi çok önemlidir.
Meclis’te bulunan Sanayi Komisyonu’nun, mesailerini, odalarında nezaket ziyaretlerinin haricinde haftada en az
1 gün sanayide üreticilerin dertlerini tek
tek dinleyerek geçirmeleri ve taleplere
göre politika üretmelerinin ülkemiz için
daha faydalı olacağını düşünüyorum.
Mektubun son kısmında talepler şöyle
sıralanıyor:
• Toplu alımlarla yok olmuş üretici
firmaların yeniden canlanması için
Sağlık Bakanlığı’nca kamu alımlarının önceki gibi 81 il bazında, ihtiyacı
olan kurumlarca yapılması, şehir hastanelerini yapan holdinglere, dijital
röntgen cihazlarını yerli firmalardan
alması için gerekli düzenlemelerin
ivedilikle yapılması.
• Maliye bakanlığınca KDV sorununun
çözülmesi.
• Gerçek üreticilere yerli malı belgesinin denetim yapamayan odalar tarafından değil Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmesi ve
gerekli düzenlemelerin yapılması.

lazım. Finans maliyetleTürkiye’de yerli üretimi
geliştirme konusunda gerinin devreye girmesiyle
nelde bu işlere akademisfiyat yükseliyor. Önceki
yenler ön ayak oluyorlar.
gibi ihaleler 81 il bazın“Şöyle yaparsanız, böyle
da aynı yıl fakat değişik
yaparsanız.” şeklinde ortarihlerde yapıldığında
taya bir fikir atılıyor ve bu
bizim gibi üreticiler zakanun olarak yayınlanıten bu tür ihalelere hem
yor. Hiçbir akademisyen
direkt hem de bayiler
yerli üretimin ne olduğuaracılığı ile katılarak yılnu, OSTİM’in yolunu bilYavuz Murat Yağmur
da 50-60 adet yerli malı
miyor. Yerli üretim adına
röntgen cihazı satabiliyorlardı. Tek bir iş yapılacağı zaman tek talebimiz;
kalemde 2-3 ay teslimatla 50 tane ci- bunun üreticilere tek tek danışılması,
haz veremiyoruz. Kapanan üreticilerin sorulması. Üretimin geliştirilmesi koyeniden canlanması için en azından nusunda üreticiye danışılmadan atılan
Türkiye’de yerli üretimi yapılan rönt- her adım yanlıştır. Kesinlikle üretime
gen cihazı gibi kalemlerin bu tür toplu fayda getirmez. Eğer yayımlanan bu
alımlardan çıkarılması ivedilikle ge- tebliğ doğru bir karar olsaydı; sadece
rekmektedir. Bu konu tamamen Sağlık bizim sektörde her yıl katlanarak artan
Bakanlığı Müsteşarlığı’nın kararı ve ithalat hacmi 2015 yılı için 420 milyon
yetkisindedir.
dolar, üretim ise koca ‘sıfır’ olmazdı.
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Bayram için geldiği Türkiye’de şerefli mertebeye ulaştı

15 TEMMUZ’UN OSTİM’Lİ ŞEHİDİ
Menfur darbe girişimi sırasında nice
vatansever toprağa düşerek şehitlik
mertebesine ulaştı. OSTİM Kooperatifi
üyelerinden Yusuf Çelik de Hakk’ın
rızasına talip olarak darbe gecesinde
meydanlara inerek şerefli mertebeye
ulaşan kahramanlardan.

D

arbe girişimi sırasında tankın üzerine çıkarak hainlere karşı duran 65
yaşındaki Yusuf Çelik, Almanya'dan
emekli idi. Bayram tatilini geçirmek için
15 Temmuz'da Ankara’da bulunuyordu.
Yusuf Çelik’in oğlu Bülent Çelik, davası uğruna şehit düşen böyle bir babanın
evladı olmaktan gurur duyduğunu ifade
ediyor.

Kendisi de Almanya’da yaşayan Bülent
Çelik, babasının son görüntüsünü 15
Temmuz Demokrasi Marşı'nın klibinde
yer aldığını belirtti. Oğul Çelik kanlık
geceye ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle aktarıyor: “Darbe girişimini duyunca babamı aradım. Dikkatli olmalarını
söyledim. O da haberleri izlediğini, iyi
olduklarını söyledi. Darbe
girişiminin ilk saatleriydi. Daha sonra telefonu
kapattım. Olayın ilk anlarında çok şeyden haberimiz yoktu." dedi.

“Hastaneye yaralı olarak gelmiş”

Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara inin'
çağrısı üzerine abdestini alıp, namazını
kılarak dışarı çıkmış. Giderken de telefonunu, cüzdanını bile yanına almamış.
Bugüne kadar hiç yapmadığı bir şeydi.
Annem, o gece babam gelmeyince meraktan aramaya çıkmış, hastanelere, karakollara sormuş. En sonunda Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
babamın cesedini bulmuşlar. Hastaneye yaralı olarak gelmiş. İsmini ve
memleketini ancak söyleyebilmiş."

“Cumhurbaşkanımızı ve
ülkesini çok severdi”
Gelişmeleri takip ettikçe
tekrar annesini aradığını
anlatan Çelik, şu detayları
paylaştı: "Cumhurbaşkanımızın davetini duyunca ve olayların büyüdüğünü görünce evi tekrar
aradım çünkü babamın
yerinde duramayacağını
çok iyi biliyordum. Babam, Cumhurbaşkanımızı
ve ülkesini çok severdi.
Annemi aradığımda biz
üzülmeyelim, endişeye kapılmayalım diye babamın
iyi olduğunu söyledi.

"Babam,
Cumhurbaşkanımızı
ve ülkesini çok
severdi. Annemi
aradığımda biz
üzülmeyelim,
endişeye
kapılmayalım
diye babamın
iyi olduğunu
söyledi. "

Yusuf Çelik
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Yeni rektörler OSTİM’i ağırladı
OSTİM Yönetimi, Hacettepe
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Rektörlerine hayırlı olsun ziyaretleri
gerçekleştirdi. Yeni rektörlere sanayinin
kapısının açık olduğu belirtilerek
işbirliğinin artırılması istendi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim
Kurulu Başkanlığına Konya
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı
Memiş Kütükcü seçildi. Kütükcü,
“OSBÜK’ün, ülkemizin küresel
ekonomi vizyonuna daha fazla
katkıda bulunabilmesi için var
gücümüzle çalışacağız.” dedi.

“İKİ KURUM BİR ARADA OLMALI”
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. A. Haluk Özen’le bir araya gelen
OSTİM heyeti, üniversitelerle birlikte
sürdürülen projeler ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin sorunlarına yerli ve
milli çözümler ürettiklerini ifade etti,
akademisyenlere kapılarının açık olduğunu bildirdi.
Rektör Prof. Dr. A. Haluk Özen de
OSTİM’i tanıdığını kaydetti. Hacettepe Teknokent ve Teknoloji Transfer
Ofisi’ni işaret eden Özen, “OSTİM ve
Hacettepe’nin bir arada olmalı.” dedi.
“ÜRETENİN DİLİNDEN ANLARIZ”
Türkiye’nin kalkınmasında, gelişmesinde; genç nesillerin akademik ve
teknolojik birikiminde önemli rol üstlenen Gazi Üniversitesi yeni dönemde Prof. Dr. İbrahim Uslan’a emanet.
Gazi Üniversitesi, Uslan’ın rektörlüğünde üretime ve sanayiye olan katkılarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
OSTİM Yönetimini ağırlayan Prof.
Dr. İbrahim Uslan, önceliklerinin ülke
menfaatleri olduğunu vurgulayarak,
“Gazi Üniversitesi ve OSTİM’in güçlü işbirliği yapmasından daha doğal
daha zorunlu bir şey olamaz. Üretmek
isteyen herkesin dilinden anlarız. Her
zaman işbirliğine açığız.” mesajını
verdi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da üniversitedeki bilgi birikiminin Türk sanayisinin ihtiyaçlarıyla bir araya getirilmesi gerektiğine
işaret etti.
“İYİ PROJELER BEKLİYORUZ”
Türkiye’nin en nitelikli akademik kurumlarından biri olan ODTÜ’de de
görev değişimi yaşandı. Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ’nün gerek evrensel
bilginin üretilmesi ve toplumsal yarar
için geliştirilmesi gerekse ülkemizin
öncelikli alanlarındaki araştırmalarıyla her dönem öncü üniversite olma
özelliğini koruduğunu, bu kapsamda
OSTİM’le işbirliklerine açık olduklarını dile getirdi.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gönül
Turhan Sayın ve Prof. Dr. Mustafa
Zeyrek’in de yer aldığı ziyarette görüşlerini aktaran OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da ODTÜ
ile OSTİM’in geçmişe dayanan köklü
ilişkileri olduğunu vurguladı.
OSTİM’in kuruluşundan itibaren iki
kurumun ilişkilerine dikkat çeken
Aydın, üniversitenin OSTİM’de bir
teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu
söyledi. Orta Doğu isminde de paydaş
olduklarını hatırlatan Aydın, “ODTÜ
ile iyi projeler yapmalıyız. Gönlümüz
size her zaman açık.” mesajını verdi.

OSBÜK’te görev
Memiş
Kütükcü’nün

Memiş Kütükcü

ürkiye’deki 299 organize
sanayi bölgesini temsil eden
OSBÜK’te görev değişimi. Yapılan seçimin ardından Yönetim
Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü,
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
seçildi.
Birlik ve beraberlik içerisinde,
ortak akılla çalışacaklarını vurgulayan Kütükcü, Türkiye’deki
299 OSB’de 50 bin fazla fabrikanın üretim yaptığını ve 1 milyon 700 binin üzerinde istihdam
sağlandığını ifade etti. Kütükcü,
“Böylesine büyük bir camiayı
temsil eden OSBÜK’ün, ülkemizin küresel ekonomi vizyonuna
daha fazla katkıda bulunabilmesi
için var gücümüzle çalışacağız.”
dedi.
OSBÜK olarak Türkiye’nin
2023 hedeflerine ulaşması için
bütün OSB’lerle birlikte hareket
edeceklerini kaydeden Kütükcü,
“Biz inanıyoruz ki, Türkiye yeni
nesil reformlarla dünyanın 10
büyük ekonomisi arasına girmeyi başaracak. OSBÜK olarak bu
hedeflere üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan tüm sanayi
kuruluşlarımızla beraber yürüyeceğiz.” mesajını verdi.

T

İŞLETMELERE TEŞEKKÜR BELGESİ
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yeni başlattığı uygulamayla; yasal
mevzuatlara uygun, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarına
ve çevreye duyarlı üretim yapan işletmelere teşekkür belgesi takdim etti.

O

STİM OSB İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsat Müdürlüğü,
yasal mevzuatlara uygun olarak
faaliyet gösteren işletmeleri belirledi. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 6331 Sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(İSG) ve çevre kriterlerine
uygun üretim
yapan işletmelere teşekkür
belgesi verildi.
Ruhsat ve faaliyet denetimleri gerçekleştiren OSTİM
İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsat Müdürlüğü, OSTİM’de
faaliyet gös-

termek isteyen firmaların işyeri
açma ve ruhsat başvurularını değerlendiriyor. Diğer yandan hali
hazırda faaliyet gösteren firmaları
İSG Kanunu ve çevre kriterlerine
göre denetimlerini yapıyor.
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Yerli tedarik ve işbirliği buluşmaları
Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek
Ofisi, yatırım ortamının iyileştirilmesi,
yerli üreticilerin üretim ve tedarik kapasitelerinin artırılması, endüstrinin talep
ve ihtiyaçlarına yenilikçi ve katma değeri
yüksek yerli çözümler sunulmasını amaçlayan Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları gerçekleştiriyor.

2

015 yılında başlayan etkinlikler ile
bilişim ve destek hizmetleri, malzeme, makine ve insan kaynağı satın
alan veya ithal eden büyük şirketler ile
kurumsal düzeyde iletişim geliştirmiş
ve tedarik potansiyeli arz eden yaklaşık 200 firmaya ziyaretler gerçekleştirildi.

MAN, TAI, Mitaş Poligon ve Emniyet
Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen
etkinlik kapsamında 70 firmaya söz
konusu firmaların ihtiyacına yönelik
yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli
çözümlerini sunum yaparak tanıtma
imkanı verildi.

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2016 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerine göre Mevsim
ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri
(2010=100 temel yıllı) incelendiğinde,
2016 yılı Temmuz ayında bir önceki
aya göre madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde
3,2 azaldı.

T

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 4,9 düşüş gösterdi. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,8 ve imalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 6,5 azalırken,
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Arif Şayık, “Yüksek
teknolojinin başkenti olan Ankara ve
‘TechAnkara’ markası için yerli tedarik ve işbirliği buluşmaları ülkemize
ve bölgemize örnek teşkil edecek lokomotif projeler arasındadır. Bu projede yenilikçi ve teknolojik ürünlerle
yerli üreticinin, Ankaralı büyük firma-

ların tedarik ağına girerek ürünlerini
ticarileştirmelerinin kolaylaştırılması,
üretim kapasitelerinin arttırılarak ithal
ürünlerin yerli ürünler ile ikame edilmesinin sağlanması, büyük firmaların
ise yerli tedarik ağı ile rekabet avantajı
sağlaması amaçlanmaktadır.” dedi.

üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de
yüzde 3,1 arttı.

ÜİK ile Gümrük ve Ticaret BakanT
lığı geçici dış ticaret verilerine göre,
ihracat 2016 yılı Temmuz ayında, 2015

yılının aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 9 milyar 855 milyon dolar, ithalat da
yüzde 19,7 azalarak 14 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seri ise; 2016 Temmuz ayında bir
önceki aya göre ihracat yüzde 9, ithalat
yüzde 9,2 azalmaya işaret etti. Takvim

Avrupa’da
enflasyon arttı

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz ayında bir önceki aya
göre en yüksek azalış yüzde 30,2 ile
diğer imalatlarda gerçekleşti. Diğer
yandan imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,8
ile diğer ulaşım araçlarının imalatında
gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 6,7 ile deri
ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 3,1
ile makine ve ekipmanların kurulumu
ve onarımı izledi.

“Ağustos ayında pozitif büyüme
devam edecek”
Temmuz ayı sanayi üretim rakamlarını
değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bayram sonrası
dönemlerde üretimde yaşanan atalet ve
15 Temmuz başarısız darbe sürecinin

etkilerinden arındırılmış seride ise; 2016
yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı
ayına göre ihracat yüzde 6,8, ithalat yüzde 8,3 azalma yaşandı.
Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde
32,5 azalarak 4 milyar 788 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama
oranı 2015 Temmuz ayında yüzde 61,1
iken, 2016 Temmuz ayında yüzde 67,3’e
yükseldi.
Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2015
Temmuz ayında yüzde 46,3 iken, 2016
Temmuz ayında yüzde 51,4 oldu. AB’ye
yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayının
altında kaldı: Yüzde 1,7 azalarak 5 milyar 69 milyon dolar oldu.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret
verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde
yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre
imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7. Yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek
teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,2.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)
verileri; Avrupa Birliği (AB) ve Avro
Bölgesi'nde tüketici fiyatları endeksinin
(TÜFE) yıllık bazda Haziran ayında
yüzde 0,1, Temmuz ayında yüzde 0,2
artış kaydettiğini gösterdi. Temmuz
ayında AB’ye üye 12 ülkede negatif
enflasyon yaşanırken, bu dönemde en
yüksek enflasyon oranları; yüzde 2 ile
Belçika, yüzde 1,1 ile İsveç ve yüzde
0,9 ile Malta’da kaydedildi.

Moody's büyüme
tahminlerini güncelledi

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre
Temmuz ayında bir önceki aya göre en
yüksek azalış yüzde 21,1 ile dayanıklı
tüketim malı imalatında gerçekleşti.

İHRACAT YÜKSEK TEKNOLOJİ ARIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle
oluşturulan geçici dış ticaret verileri,
2016 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı
ayına göre ihracatın yüzde 11,5, ithalatın
yüzde 19,7 azaldığını gösterdi. Temmuz
ayında yüksek teknoloji ürünlerinin
imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki
payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili
ürünlerin payı ise yüzde 33,2 olarak
gerçekleşti

KISA

“Lokomotif proje”

Sanayi üretimi Temmuz’da daraldı
Temmuz ayı sanayi üretim rakamlarına
göre mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi bir önceki
aya göre yüzde 7 azaldı.

KISA

etkisiyle sanayi üretiminde bir miktar
gerileme yaşandığını belirtti.
Arındırılmamış rakamlarda görülen
düşüşün çalışılan gün sayısının bayram
nedeniyle düşmesinden kaynaklandığını ifade eden Bakan Özlü, özellikle
dayanıklı tüketim malları üretiminde
yaşanan gerilemenin 15 Temmuzda
yaşanan sürece verilen ani tüketici tepkisinin bir sonucu olduğunu kaydetti.
Özellikle tüketim taraflı tepkinin kısa
süreli olduğunu vurgulayan Özlü, “Toparlanan talep ve ağustos ayı itibariyle artan ihracatın da katkısıyla sanayi
sektörü hızla normalleşmiştir. Ağustos
ayı itibariyle sanayi üretimi tekrar pozitif büyümeyle yoluna devam edecektir. ” dedi.

EN ÇOK İTHALAT
ASYA DEVİNDEN
İhracatta ilk sırada İngiltere yer aldı.
İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı
Temmuz ayında 982 milyon dolar
olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya
(966 milyon dolar), İtalya (550
milyon dolar) ve ABD (448 milyon
dolar) takip etti.
Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı
Temmuz ayında 1 milyar 884
milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla
Almanya (1 milyar 722 milyon dolar),
Rusya (1 milyar 117 milyon dolar) ve
İtalya (854 milyon dolar) izledi.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83,6. Yüksek teknoloji
ürünlerinin 2016 Temmuz ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı
yüzde 15,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 47,8.

Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s, G-20'de bulunan
gelişmekte olan ekonomiler için 20162017 büyüme beklentilerini, 0,2 puan
artırarak yüzde 5’e yükseltti. ABD,
2016 büyüme tahmini yüzde 2’den
1,7’ye indirirdi. Çin, yüzde 6,3 olarak
belirlenen tahmini yüzde 6,6 olarak
güncellerken Japonya için de 0,4
olarak belirlenen tahminler de yüzde
0,9’a yükseltildi.

İran, Irak’a
gaz ihraç edecek

İran, Güney Pars Sahası’ndan Irak’a
gaz sevkiyatına başlıyor. Günlük
7 milyon m3’lük gazın Bağdat’taki
bir elektrik santralline ulaştırılması
planlanıyor. Irak, doğalgaz rezervi
açısından dünyanın en önemli ülkeleri
arasında bulunmasına rağmen,
petrolle çıkan gazı kullanacak
imkanlara sahip değil. Bu sebeple,
2022 yılına kadar en azından
petrolle çıkan gazın yakılması
yerine kullanılabilir hale getirilmesi
hedefleniyor.

3 rd EDITION NEW FOCUS IN 2016 : HOMELAND SECURITY
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Ankara'daki dokuzuncu mağaza OSTİM'de açıldı
te işlerini daha iyi, daha yüksek noktalara taşımak istediklerini belirtti.

Teknoloji perakendecisi Bimeks
Türkiye’de 138. Ankara’da da 9.
mağazasını OSTİM’de hizmete açtı.
eknoloji perakendecisi Bimeks,
OSTİM 100. Yıl Bulvarında
açtığı mağazasıyla Ankara’daki mağaza sayısını 9’a çıkardı. Mağaza
açılışına OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Başkanvekili Sıtkı Öztuna, OSTİM Organize
Sanayi Bölge Müdürü Adem Arıcı,
Bimeks İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Akgiray, davetliler ve
çok sayıda vatandaş katıldı.

T

Açılışta konuşan, Bimeks OSTİM
mağazası ortaklarından Hüseyin Doğaner, OSTİM’deki esnaflarla birlik-

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, OSTİM’de mağaza
açtıkları için Bimeks yöneticilerine teşekkür etti. OSTİM’de bütün
ihtiyaçların tedarik edilebileceği
bir ekosistem olduğunu vurgulayan
Aydın, “OSTİM, sadece Ankara’ya
hitap eden bir yer değil. Bütün
Türkiye’ye hatta yakın Coğrafyaya
hitap eden çok önemli bir tedarik
merkezi. OSTİM’de açılan bir işyeri
sadece OSTİM’li firmalara hitap etmiyor. Bütün Türkiye’ye hitap edebiliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Reel sektör yeni tesis kazandı
Galvapak firması sıcak daldırma
galvaniz
tesisi
OSTİM’de
sanayicilerin
hizmetine
girdi.
Cıvata, somun, pul gibi bağlantı
elemanlarına santrifüj sistemle
galvanizleme işlemi yapan firma;
yenilenebilir enerji, aydınlatma,
beyaz eşya, otomotiv, inşaat ve
makine gibi pek çok sektöre tedarik
sağlıyor. Galvapak sıcak daldırma
galvaniz tesis, 1234. Cadde 11
numarada açıldı.

GENÇLERDE PAROLA: ŞAMPİYONLUK

O

STİMSPOR, futbolda, 2016-2017
Ankara Amatör Küme Ligi'ne
sıkı bir tempoda hazırlandı. Süleyman
Mersin ve Hameş Şentürk'ün öğrencileri, başarılı performansı devam ettirmek istiyor. Şampiyonluk parolasıyla
çalışmalarını sürdüren gençler haftada
4 gün antrenman yapıyor.
U11’den U19’a kadar ligde 8 takımla mücadele edecek kulüp; geçen yıl
U17'de şampiyon, U15 takımın da
üçüncülük başarısını yakalamıştı.

Diğer yandan eski kadrodan 3 yetenek
bu yıl Hacettepe Spor forması giyecek.

Sezonu galibiyetle açtılar
Yoğun bir idman temposuyla sezona
hazırlanan OSTİMSPOR U17 takımı,
ligdeki ilk maçından galibiyeti kucakladı. Sezonun ilk maçını DHMİSPOR
ile yapan takım, rakibini 3-2 yenerek
maçın galibi oldu. Gençler, sezonun ilk
maçında aldığı galibiyetle şampiyonluk hedefindeki iddiasını sürdürüyor.

Eylül Ayı Fuarları
Kırşehir Tarım Hayvancılık
ve Tarım Teknolojileri Fuarı
Fuar, 21-23 Eylül 2016 tarihlerinde;
tarım, hayvancılık, tarım makineleri,
süt endüstrisi, ambalaj ve tohum
konularında üçüncü kez düzenlenecek.
Etkinliğin adresi Kırşehir Kapalı Teşhir
Salonları. Fuarda; tarım, hayvancılık,
tarım makineleri, süt endüstrisi, ambalaj,
tohum, peyzaj, seracılık, yumurta,
sulama sistemleri, laboratuvar ve
analiz teknolojileri, veterinerlik ürünleri
sergilenecek.
20. Uluslararası SHF-Fire &
Rescue Fuarı
22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında
kapılarını açacak olan fuarda, yangın
söndürme sistemleri, ekipmanları,
malzemeleri, yangınla mücadele, acil
durum, arama kurtarma ekipmanları
tanıtılıyor. Etkinlik İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy’de düzenlenecek.
5. Uluslararası SHF Safety &
Health Fuarı
22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında
kapılarını açacak olan fuarda, yangın
söndürme sistemleri, ekipmanları,
malzemeleri, yangınla mücadele, acil
durum, arama kurtarma ekipmanları
tanıtılıyor. Etkinlik İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy’de düzenlenecek.
Kaynak: www.tobb.org.tr

BİLİYOR
MUYDUNUZ

?

Sürdürülebilirlik

Dünyada 1.2
milyar insanın
elektrik erişimi
yoktur.

T İT
konomi Bakanlığı tarafından
hazırlanan,
‘Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin
Tebliği’nde (Tebliğ No: 2012/1)
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)’ Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna
göre 20 Haziran 2012 tarihli ve
28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu tebliğe geçici
bir madde eklendi.

E

Eklenen madde şöyle:
“GEÇİCİ MADDE 2-(1) Güneş
enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016 tarihinden önce,
a) Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

SENVER’İN
17. ÇAĞRISI
AÇIKLANDI
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü; enerji
verimli endüstriyel işletmeleri
ve endüstriyel işletmelerin
uyguladığı enerji verimli
ve çevre duyarlı uygulama
projelerini ve teknolojileri ortaya
çıkararak bilgi ve tecrübelerin
paylaşılmasını sağlamak, genel
anlamda endüstriyel alanda
enerji verimliliğini artırmak
amacıyla düzenlediği Sanayide
Enerji Verimliliği (SENVER) Proje
Yarışması’nın 17. çağrısını açıkladı.

Yarışma, Sanayide Enerji
Verimliliğinin Artırılması Projeleri
(SEVAP) ve Enerji Verimli
Endüstriyel Tesis (EVET) olmak
üzere, ik ana gruba ayrılıyor.
YEGM veri tabanında (Enerji
Verimliliği Portalı) kayıtlı olup,
enerji tüketim bilgilerini her yıl
düzenli olarak gönderen ve alt
sektörlerde faaliyet gösteren
endüstriyel işletmelerin veri
tabanındaki kayıtları esas
alınarak YEGM tarafından yapılan
değerlendirmelere göre ödül
almaya layık görülen endüstriyel
işletmeler belirlenecek. Başvurular,
7 Kasım 2016 günü mesai bitimine
kadar devam edecek. SENVER ile
ilgili detaylar www.yegm.gov.tr
adresinde yer alıyor.

1.2
milyar

S T

rulundan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca temin edilecek
güneş panellerinin,
b) Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma
belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan güneş panellerinin,
Teşvik belgesi kapsamında ithal
edilmesine ilişkin talepler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
otuz gün içerisinde müracaat edilmesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir.”
İthal güneş panellerinin teşvik kapsamından çıkarılmasına ilişkin karar, 25 Haziran 2016 öncesinde başlamış projelere uygulanmayacak.

Eklenen geçici maddeyle, 25 Haziran
2016 tarihinde getirilen ithal güneş
panellerine yatırım teşvik yasağının
geriye yürütülmemesi amaçlanıyor. O
tarihten önce EPDK’dan lisans veya
ön lisans almış firmalarca temin edilecek ithal paneller ile Türkiye’ye sevk
edilmek üzere yatırımcı firma adına
bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış güneş panelleri, teşvik
yasağı kapsamı dışında tutulacak. Ancak bunun için ilgililerin 30 gün içinde
Bakanlığın ilgili birimlerine başvurmaları şart.
Kaynak: www.enerjigunlugu.net
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ÜYÜYOR
lerine ücretsiz olarak açık olacak.

aşkent
Ankara,
dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
himayelerinde, Global Enerji Derneği
(GED)’in düzenlediği
9. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı
(EIF 2016), 03-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Congresium Kongre ve Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

OSTİM
Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi, 9.su
düzenlenecek olan
EIF’in stratejik ortağı. Küme, ‘Uluslararası Enerji Kümeleri’ oturumunda
ve üyeleriyle yerini alacak.

Dünyada ve Türkiye’de enerji
üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platform
olan EIF’in kongre kısmına en üst
düzey konuşmacı ve delege katılımı beklenirken fuar alanı yerli ve
yabancı seçkin enerji şirketlerini
ağırlayacak. Fuar, tüm enerji ilgili-

EIF 2015’de Türkiye ve yurtdışından 6.850 profesyonel ziyaretçi,
CEO, STK temsilcileri, kurum ve
kuruluş ziyaret etti. 4 ülkeden Bakan ve Bakan Yardımcıları iştirak
etti. Ticari Heyetler ile B2B görüşmeler düzenlendi.

B

z karbon daha az vergi

Ç

in'de parlamento, karbon salımını azaltan
şirketlere vergi desteğinin
artırılmasını önerdi. Çin'de
karbon salımının azaltılması çabaları çerçevesinde parlamento, karbon
salımını ülke standardının
üzerinde azaltmayı başaran şirketlere vergi avantajı sağlanmasını önerdi.
Ulusal Halk Kongresi'nin
onay vermesi halinde,
karbon salımını ülke için
zorunlu tutulan seviyenin
yarısına indiren şirketler
hava, su ve toprak kirliliği
için alınan verginin sadece
yarısını ödeyecekler.

KİYOR

30 gün şartı

Ekim ayında sektörü Ankara’da buluşturacak

TÜRKİY ’ İ

Eğer dünyada herkes enerji
verimli ampul kullansaydı
yılda 120 milyar dolarlık
tasarruf sağlanırdı.

Çernobil 30 yıl sonra
harekete geçiyor

NÜKLEER FACİANIN
İZİNİ GÜNEŞ SİLECEK

Ukrayna hükümeti, 1986 yılında
yaşanan facia ile yıkılan Çernobil
Nükleer Enerji İstasyonu’nun
bulunduğu alandaki 4 bin kilometre
karenin üzerindeki yasak bölgeye
güneş enerjisi panelleri yerleştirmeye
hazırlanıyor. Radyasyon seviyesinin
yüksekliği sebebiyle insanların
yaşaması için uygun olmadığı
belirtilen alan, eski işlevini geri
kazanarak, enerji üretimi için
kullanılacak. Çernobil geçmişte bir
enerji üretim merkezi olduğu için
halihazırda enerji iletim altyapısına
sahip.
Ukrayna Hükümeti adına konuşan
Ekoloji Bakanı Ostap Semerak’a
göre, dört Kanadalı enerji şirketi
ve iki ABD’li yatırım firması ile bu
konu üzerine görüşmelere başlandı.
Hükumet, 1 GWh’lık güneş enerjisi
santralini altı ayda tamamlamayı
planlıyor.
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