




AĞUSTOS 2018 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 1   

Yeni bir sınavla daha karşı karşıya-
yız…

ABD tarafından başlatılan küresel 
fi nans operasyonları, ticaret savaşları-
nı tetikledi. Çelik ve alüminyumdaki 
vergi uygulamalarıyla fi tili ateşlenen 
ve önümüzdeki dönemde çok daha 
farklı boyutlara yöneleceği açık açık 
dile getirilen girişimler, siyasi geliş-
meleri de etkiliyor…

Son dönemlerde, ülkemizin, sudan 
bahanelerle döviz ekseninde maruz 
kaldığı durum da aynen budur.

Tüm dünyayı karşısına alma paha-
sına ‘benden başkasının hakkı yok!’ 
anlamını taşıyan tutumları iyi okuma-
lı ve uzun vadeli düşünerek ülkemizi 
geleceğe hazırlamalıyız. 

Hedefl erimizde kararlı olmalıyız. 
Türkiye’nin potansiyeli hedefl ere 
ulaşmaya fazlasıyla yeter. Önem-
li olan stratejik adımlar atmak ve bu 
adımları güçlendirecek tedbirler al-
maktır.

Bu sayfalardan yıllardır dile getir-
diğimiz üzere; ülkelerin gücü üretim-
dir. Üretim gücünü oluşturan temel 
bileşenler ise özgün tasarım, Ar-Ge, 
nitelikli insan için nitelikli eğitim-
dir. Ve bu üretim gücü aynı zaman-
da uluslararası politikada da belirgin 
gösterge…

Hiçbirimizin üretimi düşünmemek 
gibi bir şansı yok. Daha çok üretim; 
istihdamı, katma değeri, Ar-Ge’yi ve 
teknolojiyi beraberinde getirir. 

Çünkü içinde bulunduğumuz coğ-
rafyanın koşulları, her zamankinden 
fazla yorulmayı zorunlu kılıyor. 

Tercihten öteye geçmelidir
Milli sanayimizi en kıymetli var-

lığımız olarak benimsemeli, el üs-
tünde tutmalıyız. Mevcut durumda 
girişimcilere, sanayicilere, KOBİ’lere 
imkânlar sunuluyor, destekler zengin-
leştiriliyor. Devletimizin bakış açısı 
çok değerli ancak; mesela ekonomide 
kaldıraç etkisi oluşturan kamu alım-
larında yerli ürün seçeneğinin artık 
‘tercih’ten öte zorunluluğa dönüşmesi 
gerekiyor. 

Bürokrasinin tedarik süreçlerinde 

tüm mekanizmalarıyla, yerli ürüne 
odaklanması kritik bir aşamadır. Ge-
lişmiş ülkelerin kalkınma süreçlerin-
de izlediği yolu analiz edersek, neden 
güçlü olduklarını daha net görebiliriz. 

Zor dönemler önemli fırsatlar su-
nar. Tarih boyunca da böyle olmuştur. 
Millet olarak bizi biz yapan ‘birlik ve 
beraberlik’ anlayışımızla üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur.

Bu nedenle zorunlu rotamız olan 
üretim kabiliyetinin geliştirilerek de-
vamı elzemdir. Vakit kaybetmeyelim; 
akıl ve alın teri dökelim; çalışalım ve 
üretelim… 

Aksi halde kalkınma merdiveni; 
yukarı çekenler tarafından daha da 
hırsla bizden uzaklaştırılmaya çalışı-
lacaktır.

Nuri Demirağ 1938’de şöyle diyor: 
“Türk; insan kudretinin yaratabile-
ceği her faydalı şeyi memleket için 
düşünmeye, düşündüğünü yapmağa 
ve başarmağa kadirdir. Yapamamak 
‘yapamadım, yapamam demek; ben-
liğinden, varlığından geçtim… Aczi, 
zaafı kabul ettim.’ demektir.”

Türkiye’nin hedefl erine, her za-
mankinden daha çok inançla ve azim-
le yürümekten başka seçenek gözük-
müyor. 

Küresel fi nans çetelerinin oyununa 
gelmeyeceğiz. Teslim olmayacağız, 
üretmeye, ihracatımızı artırmaya, is-
tihdamımızı geliştirmeye ve fabrika-
larımızın çarklarını işletmeye devam 
edeceğiz.

Başkalarının lütfettiğinde değil; 
çare bu topraklarda, bize ait olanlar-
la…

Hep birlikte yapacak ve başaraca-
ğız!

 “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, 
rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela 
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha 

sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye 
mahkûmdurlar.” 
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16 maddelik destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, KOBİ ve girişimciler 
için 16 maddelik destek ve önlem 
paketi hazırladıklarını açıkladı.  

Varank, yeni destek paketinin, parasal 
genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye 
politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı-
ğını belirtti. 

Bakan Varank, destek paketine ilişkin 
şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemi-
ze karşı yapılan ekonomik saldırılardan 
sanayicilerimizin ve teknoloji girişimci-
lerimizin olumsuz etkilenmemeleri için 
yerlileştirme adımlarımızı ve milli tekno-
loji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün 
taleplerini de dikkate alarak, yeni ekono-
mi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçe-
vesinde bütçemize ilave yük getirmeksi-
zin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 
16 maddelik yeni bir paketle destekliyo-
ruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek 
ve Önlem Paketi ile sunulan destekler şu 
şekilde:

1. Yerlileştirme Programı: Sanayimi-
zin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 
ürün grubu; teknoloji seviyesi, ithalatı-
mız içindeki payı, uluslararası pazar ve 
rekabet potansiyeli ile ülkemizin üretim 
yetenekleri dikkate alınarak Bakanlık 
tarafından incelendi. Bu inceleme doğ-
rultusunda, minimum 30 milyar dolar-
lık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün 
gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları 
başlatılacak.

2. Yerli Ürünlere Fiyat Avantajı: Orta ve 
yüksek teknoloji ürün grupları için kamu 
ihalelerinde yerli ürünlere %15 zorunlu 
fi yat avantajı tebliğinin etkin şekilde uy-
gulanması için takip mekanizması oluştu-
ruluyor.

3. Sanayi İşbirliği Projelerinin etkin bir 
şekilde uygulanması: Kamu ihalelerinde 
yenilik, yerlileştirme ve teknoloji trans-
ferini sağlayacak, Sanayi İşbirliği Proje-
lerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygu-
lanması için destek ve takip mekanizması 
oluşturulacak.

4. Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi: 
İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre 
güvenliği ve kalite açısından denetimi 
özenle gerçekleştirecek, yerli üreticilerin 
haksız rekabete maruz kalması önlene-
cek.

5. OSB'lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi: 
Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım ya-
pacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygula-
masının kapsamı genişletiliyor.

6. Teşvik Belgeli Yatırımcılara Arazi 
Tahsisi: Yatırım teşvik belgesi almış fi r-
maların yatırım yeri bulma süreçleri Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’yla protokol 
imzalanarak hızlandırılacak.

7. Yerel Potansiyelin Harekete Geçiril-
mesi: Yerel potansiyeli harekete geçirmek 
ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını 
sağlamak amacıyla, Kalkınma Ajansları 
üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 
milyon TL destek sağlanacak.

8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine 
Yeni Destekler: Yıl sonuna kadar, Tek-
noloji Geliştirme Bölgelerine toplam 100 
milyon TL destek verilecek. Tamamlan-
ma aşamasına gelen teknoparklara önce-
lik vererek, faaliyete geçmeleri hızlandı-
rılacak.

9. Reel Sektörün Rekabet ve Yenilikçi-
lik Kabiliyetinin Artırılması: Bakanlık tara-
fından AB fonları desteği ile yürütülmek-

te olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör 
Operasyonel Programı kapsamında, ya-
ratıcı sektörler ve girişimcilik alanların-
da 60 milyon Avro'luk fon yatırımcıların 
hizmetine sunulacak.

10. Ar-Ge Desteğine Kur Farkı Düzenle-
mesi: TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programında yer alan 500 bin TL 
proje bütçesi üst sınırı 600 bin TL'ye çı-
kartılacak. TÜBİTAK Teknogirişim Ser-
maye Desteği programında proje destek 
üst sınırlarını 200 bin TL'ye çıkartılacak. 
TÜBİTAK Sanayi Destekleri kapsamında 
kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet ar-
tışlarına destek verilecek.

11. Ar-Ge'nin Ticari Ürüne Dönüşmesi: 
Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim 
ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 
Milyon TL üretim yatırım desteği sağla-
nacak.

12. Temel Bilimler Mezunlarına İstih-
dam Desteği: Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam 
edilen temel bilimler mezunlarına aylık 
brüt asgari ücret tutarında destek verile-
cek. Bu amaçla, yıl sonuna kadar 15 Mil-
yon TL'lik destek fi rmalara aktarılacak.

13. KOSGEB'in Alacaklarının Erte-
lenmesi ve KOBİ'lere İhracat Desteği: 
KOSGEB'in geri ödemeli destekler kap-
samında KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil 
etmesi gereken alacakları 2019 yılına er-
teleniyor. KOBİ'lerin ihracat kapasitele-
rinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara 
açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla 
işletme başına 300.000 TL'ye kadar des-
tek verilecek.

14. Yatırım teşvik Belgesi Başvuru Üc-
retlerinin Kaldırılması: Yatırımcının üze-
rindeki bürokratik yükü hafi fl etmek ama-
cıyla yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti 
kaldırılıyor.

15. TSE Hizmet Ücretlerinde %25 İn-
dirim ve TSE Alacaklarının Yeniden Yapı-
landırılması: Sanayicinin rekabet gücünü 

artırmak amacıyla, Türk Standardları 
Enstitüsü tarafından verilen TSE, TSEK, 
Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB), Helal 
Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri 
belgelendirme ücretlerinde %25 indirim 
yapılacak. İhracatçıların rekabet gücünü 
artırmak amacıyla, ihracat uygunluk de-
ğerlendirme ve belgelendirme hizmet üc-
retlerinde de %25 indirim uygulanacak. 
Türk Standardları Enstitüsü'nün vadesi 
geçmiş ve icra takibi başlatılmış alacak-
ları yeniden yapılandırılacak.

16. Patent, Marka, Tasarım Başvuru 
ve Tescil Ücretlerinde %25 İndirim: Gi-
rişimci ve yatırımcıların fi kri ve sınai 
mülkiyet haklarının korunmasına katkı 
sağlamak amacıyla; Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu'nun patent, marka, tasarım 
başvuru ve tescil ücretlerine %25 indirim 
verilecek. Patent, marka ve tasarımla il-
gili gecikme cezalarındaki kurum payları 
yeniden yapılandırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu 
alımlarından, ihracata yerlileştirmeye 
yönelik 16 maddelik destek ve önlem 
paketi açıkladı. Bakan Varank, 
“yerlileştirme adımlarımızı ve milli 
teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz.” 
dedi.

Yerlileştirme, fiyat avantajı, 

bedelsiz arsa tahsisi, Ar-Ge, 

istihdam, ihracat 16 maddelik destek paketi16 maddelik destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, “Ülkemize karşı yapılan ekonomik 
saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji 
girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri 
için yerlileştirme adımlarımızı ve milli 
teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz.” dedi.

Reel sektörün araştırma, teknolo-
ji geliştirme ile üniversite-sanayi 

iş birliği mekanizmalarını, teknoloji 
tabanlı girişimciliği ve erken aşama 
girişimlerini destekleyen TÜBİTAK 
Teknoloji ve Yenilik Destek Program-
ları Başkanlığı’nda (TEYDEB) sistem 
değişikliğine gidildi. 10 ayrı destek 
programı sadeleştirildi ve TEYDEB 
2.0 adıyla yeni bir destek programı 
hazırlandı.

Destekler SADE ve AYDE olarak 
sadeleşti

TEYDEB’in yıllar içinde destek 
programlarının sayısını artırdığını 

hatırlatan Bakan Varank, esnek ve 
yalın bir süreç sağlamak amacıyla 
mevzuatları ayrı ayrı tanımlı 10 farklı 
destek programının, iki başlık altın-
da toplandığını açıkladı.

Bakan Varank, Sanayi Destekleri 
(SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) 
olarak sadeleştirilen yeni destek sis-
temine ilişkin, şu bilgileri verdi: “1 
Ağustos itibariyle açılan SADE kap-
samında açılan çağrıya başvuracak 
projeler için 200 Milyon TL bütçe 
ayrıldı. Yılsonuna kadar sanayinin 
ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrı-
lar açacağız. Bu sene açılacak tüm 
TEYDEB çağrıları aracılığıyla haya-
ta geçirilecek projelere üç yılda 1,2 
milyar TL kullandıracağız. TEYDEB 
2.0 kapsamında cari açığı azaltacak 
veya katma değeri yüksek ürün, sü-
reç ve teknoloji geliştirme projelerini 
destekleyeceğiz.”

Ülkemizde yaygın olarak kullanı-
lan ürün ve teknolojilerin yerli olarak 
geliştirilmesine destek verecekleri-
ni belirten Varank, “Bu yeni destek 
programının, cari açığın azaltılması 
başta olmak üzere yüksek katma 
değerli ürünlerin üretimine önemli 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
Yeni fikri olanlar ve yeni ürün geliş-
tirmek isteyenlere her türlü desteği 
vermeye hazırız.” dedi.

Varank, kamu-üniversite-sanayi 
işbirliğini oluşturmaya ve özellikle 
teknoloji tabanlı girişimci ve KOBİ’le-
re iş geliştirme ve yenilik alanlarında 
mentörlük sağlamaya yönelik kolay-

laştırıcı destekleri de hayata geçire-
ceklerini açıkladı.

TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyu-
rusu yapıldı. Bu çağrıya 31 Aralık 
2018’e kadar başvuru yapılabilecek. 
Proje başvuruları ziyaretli hakemlik 
ile değerlendirilecek. 31 Aralık bek-
lenmeden başvurular alındıkça de-
ğerlendirme süreci başlayacak.

TEYDEB’in kuruluşundan 2017 
yılına kadar 23 yılda yaklaşık 10 bin 
proje için toplam 8,3 milyar TL des-
tek sağladı ve bu desteklerle 15 mil-
yar TL’lik Ar-Ge hacmi oluşturuldu. 
Teknoloji tabanlı girişimcilere yöne-
lik Teknogirişim Desteği kapsamın-
da yaklaşık 16 bin iş fikri başvurusu 
alındı, 77 milyon TL hibe destekle 
958 girişimci firmalarını kurdu.

TEYDEB 2.0 ile 1.2 
milyar TL’lik takviye

Son tarih 
31 Aralık 2018
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Korumacılığa ihracat yanıtı

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uy-
gulanması İlişkin Usul ve Esaslar 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Buna göre yenilik, ye-
nileşme ve teknoloji transferine yö-
nelik sanayi iş birliğini içeren ürün 
ve hizmetler için usul ve esaslar be-
lirlendi. 4 bölümden oluşan uygula-
mada; amaç, kapsam, dayanak ve 
tanımlar ile ihale süreci, sanayi ve 
teknoloji katılımı ve çeşitli hükümler 
yer alıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla 15 Ağustos 
2018 tarihli Resmi Gazete’de yürür-
lüğe giren usul ve esaslarda Sanayi 
ve Teknoloji Katılımı kategorileri 3 

başlıkta tanımlandı.

• Kategori A-Yerli Katkı: Tedarik 
sözleşmesi kapsamında yurt için-
deki şirketleri ile kurum ve kuru-
luşlar tarafından yurt içinde ger-
çekleştirilen faaliyetler. 

• Kategori B-Teknolojik İşbirli-
ği: Tedarik sözleşmesi kapsamın-
da Kategori A faaliyetleri ile ilgili 
olarak yapılacaklar hariç olmak 
üzere, Bakanlık tarafından belir-
lenen alanlarda, sanayileşme, ti-
carileşme ve yerlileşme amacıyla; 
yüklenicinin kendisi, ortaklıkları ve 
bağlı olduğu şirket topluluğu dı-
şında yurt içindeki diğer şirketler, 
kurum ve kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilecek Ar-Ge, tasarım, 
üretim, yazılım geliştirme, test ve 
benzeri çalışmalara/faaliyetlere ve 
akademik çalışmalara sağlanacak 

altyapı, donanım, yazılım, hizmet, 
bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sı-
nai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, 
finansal ve benzeri destekler.

• Kategori C-İhracat: Tedarik 
sözleşmesi kapsamında tedarik 
edilen mal, hizmet veya yapım 
işinin veya Bakanlık tarafından 
belirlenen alanlardaki mal, hizmet 
veya yapım işinin ihracatı. 

Sanayi iş birliği 
usulleri açıklandı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi ile güç birliğine giderek 
aylık ihracat rakamlarının açık-

lanmasına ilişkin çalışmaları ortaklaşa 
yapma kararı aldı. Bir önceki aya ilişkin 
geçici ihracat rakamları, artık iki kuru-
mun ortaklaşa çalışması sonucu yine ayın 
1'inde açıklanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM 
Başkanı İsmail Gülle’nin Ankara’da or-

taklaşa yaptığı Temmuz ayı ihracat ra-
kamlarındaki artış dikkat çekti.

Temmuz ayında ihracat, bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 
milyar 106 milyon dolar oldu. Bu sayede 
2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en 
çok ihracat gerçekleştirilen Temmuz ayı 
olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan aynı 
dönemde ithalat 20 milyar 109 milyon 
olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda en fazla ihracatı, 2,8 
milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı. 
Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 13,8 arttı. Otomotiv 
sektörünü, 1,6 milyar dolarla hazır gi-
yim ve konfeksiyon ve 1,5 milyar dolarla 
kimyevi maddeler sektörleri izledi. Tem-
muz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan 
sektörler ise, yüzde 77 ile savunma ve ha-
vacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, 
yüzde 60 ile çelik oldu.

“Kendi rekorumuzu kırıyoruz”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekono-

minin gücünün ihracata bağlı olduğuna 
işaret etti. 21. yüzyılın şartlarına göre iç 
ve dış ticareti yapısal olarak güçlendire-
cek yeni adımlar atacaklarını vurgulayan 

Pekcan, Türkiye’nin 2018 yılının başında 
koyduğu iddialı büyüme hedefl eri ve id-
dialı turizm rakamlarını gerçekleştirdiğini 
kaydetti.

“Günümüzün korumacılık ve ticaret 
rüzgarlarına rağmen ihracatta da ken-
di rekorumuzu kırıyoruz.” diyen Bakan 
Pekcan, Temmuz ayı ihracat rakamları 
hakkında şu bilgileri verdi: “Temmuz 
ayı ihracatımız yüzde 11,8 artarak 14,1 
milyar dolar seviyesine ulaştı, bu tüm za-
manların temmuz ayı için en yüksek ra-
kamıdır. 12 aylık değerlendirmelere göre 
de bugüne kadar açıklanmış en yüksek 
rakam olan 163,3 milyar dolara ulaşmış 
bulunmaktayız.”

Dijitalleşme ve e-ticaret ön plana 
çıkacak

Pekcan, Türkiye'nin küresel piyasa-
larda başarılı olmak için ihracata dayalı 
yatırım yapmak ve ihracatla kalkınmak 
zorunda olduğunu vurguladı.

Dünyanın hızlı bir dönüşüm sürecinde 
olduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, 
"Dünyadaki 7,7 milyar nüfusun ortalama 
yıllık geliri 10 bin 400 dolar. Ülkemizde 
kişi başına düşen gelir 10 bin 600 dolar. 

Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çık-
mak için milli gelirimizi birkaç misline 
çıkarmak zorundayız. İhracatla gelirimizi 
yükseltmenin yolu 21. yüzyılın yükselen 
sektörlerinde daha fazla teknoloji, tasa-
rım ve marka üretmektir. Biz geleceğin 
sektörlerine yatırım yapmak zorundayız." 
mesajını verdi.

Yazılım, yapay zeka ve diğer tekno-
lojik alanlarda Türkiye'nin potansiyelini 
küresel piyasalara sunmak üzere yeni ne-
sil serbest bölgeler kuracaklarını kayde-
den Pekcan, dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön 
plana çıkaracaklarını aktardı. Türk malı 
algısının güçlenmesi için çalışmalar yap-
tıklarını belirten Pekcan, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapa-
caklarını dile getirdi.

Otomotiv lider
TİM Başkanı İsmail Gülle, Temmuz 

ayı ihracat rakamlarına ilişkin detayları 
paylaştı. Temmuz ayında sektörel bazda 
en fazla ihracatı, 2,8 milyar dolarla yine 
otomotiv sektörünün yaptığını kaydeden 
Gülle, bu sektörün ihracatının bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttığını 
ifade etti. Otomotiv sektörünü, 1,6 milyar 
dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1,5 
milyar dolarla kimyevi maddeler sektör-
lerinin takip ettiğini aktaran Gülle, Tem-
muz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan 
sektörlerin ise, yüzde 77 ile savunma ve 
havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve 
yat, yüzde 60 ile çelik olduğu bilgisini 
paylaştı.

İsmail Gülle, 170 ülkeye yapılan ih-
racatta artış yaşandığını vurguladı. En 
çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke-
nin; Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve 
Irak olduğunu belirten Gülle, “Umman'a 
ihracatımız 4 katına, Libya'ya 3 katına, 
Kolombiya, Güney Kore ve Hindistan'a 
ihracatımız ise 2,5 katına çıktı. Ülke 
gruplarında ise AB her zaman olduğu 
gibi lider. AB'ye ihracatımız Temmuz'da 
yüzde 15 artarak 6,9 milyar dolara ulaştı, 
AB'nin ihracatımızdaki payı da bu sayede 
yüzde 48,7 oldu.” dedi. 

Temmuz ayında ihracat, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 
artarak 14 milyar 106 milyon 
dolarla bugüne kadar en çok ihracat 
gerçekleştirilen Temmuz ayı olarak 
kayıtlara geçti. Bu dönemde en fazla 
ihracat artışı yaşayan sektörler; yüzde 
77 ile savunma ve havacılık sanayii, 
yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 
ile çelik oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, “Günümüzün korumacılık ve 
ticaret rüzgarlarına rağmen ihracatta 
da kendi rekorumuzu kırıyoruz.” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhar Pekcan, “İhracatla gelirimizi yükseltmenin yolu 21. yüzyılın yükselen sektörlerinde daha fazla teknoloji, tasarım ve marka 
üretmektir. Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız.” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle, Temmuz ayında 59 ilin ihracatını artırma 
başarısı gösterdiğini ifade eden Gülle, ihracattaki ilk 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğunu aktardı. Türk Lirası ile ihracata 
önemli bir ilgi olduğunu söyleyen Başkan Gülle, “Temmuz ayında 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı. Toplam 3,9 milyar TL tutarında ihracatın 
Türk Lirası ile yapıldığını görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

SANAYİNİN A TAKIMI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank’ın Türk sanayisine 
birlikte yön vereceği ekibi netleşti. 
Resmi Gazete’de yayımlanan ka-
rarnameye göre Bakan Yardımcılı-
ğı görevine Hasan Büyükdede, Dr. 
Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih 
Kacır atandı.

Bakanlık bünyesindeki genel 
müdürlüklere de atamalar yapıldı. 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 
tecrübeli isim Ramazan Yıldırım, 
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Dene-
timi Genel Müdürlüğü’ne Mehmet 
Bozdemir, Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü’ne Muhammet Bilal 
Macit, Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü’ne Barış Dr. Halil İb-
rahim Çetin ve Kalkınma Ajanları 
Genel Müdürlüğü’ne Barış Yeniçeri 
getirildi.
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Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASEL-
SAN arasında atılan imza ile Emniyet 

Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul 
illerinde uçtan uca güvenilir haberleşme 
ihtiyacının karşılanması amacı ile Milli 
Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kurulacak.

ASELSAN tarafından yerli ve milli 
imkânlarla özgün olarak geliştirilen DMR 
Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. 
İkinci fazda da yedi il için daha sözleşme 
imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve 
İstanbul illerinin de tamamlanması ile Em-
niyet Genel Müdürlüğü Türkiye’nin yakla-
şık üçte birinde sayısal haberleşme altyapı-
sına sahip olacak.

Ödüllü telsiz
Proje kapsamında Emniyet Genel Mü-

dürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASEL-
SAN tarafından geliştirilen Design Turkey 
İyi Tasarım ödüllü, mekanik ve elektronik 
standartları en küçük boyutlar içinde kar-
şılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı 

kolay bir cihaz olan 3700 
Modeli El Telsizi de kulla-
nılacak.   

Küresel sıralamada 
yükseliş sürüyor

ASELSAN, dünyanın 
en prestijli savunma sanayi 
listesi olarak kabul edilen 
Defense News Top 100'de 2 basamak yük-
selerek 55. sırada yer aldı. Şirket, Defense 
News Dergisi tarafından her yıl bir önceki 
yılın savunma satışları baz alınarak yayın-
lanan listede bir buçuk milyar dolara yak-
laşan cirosu ile başarı sağladı. 

Elektronik devi, dünyanın ilk 100 sa-
vunma sanayii şirketi (Defense News Top 
100) listesine ilk olarak 2006 yılında gir-
mişti. Üslendiği projeleri ile başarı grafi ği-
ni giderek yükselten şirket, geçtiğimiz yıl 
57’nci sırada yer alıyordu. 

ASELSAN Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 
“ASELSAN, teknolojide tam bağımsız 
olmanın yanı sıra, dünyanın en iyilerin-
den biri olma hedefi  ile çalışmaya devam 
ediyor. Bunu yaparken de milli ve yerli 
çözümler üretmek vazgeçilmez hedefi miz-
dir. Başta savunma alanında olmak üzere 
Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve 
gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz.” 
değerlendirmesini yaptı.

Türk çeliği dış ticarette yüz güldürdü
ABD’nin korumacılığına karşın ilk 7 ayda 8,4 milyar dolara ulaştı

Türkiye çelik ihracatı, 2018 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde geçen 
senenin aynı dönemine göre miktar 

bazında yüzde 2,4 artış ile 11,1 milyon 
ton, değer bazında ise yüzde 26,7 artış ile 
8,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, artışı, 
"Çelik sektöründe girdi mamul olarak 
kullanılan hurda, cevher gibi hammad-
delerin ve global nihai çelik ürünlerinin 
fi yatlarında yaşanan artış sebebi ile sektö-
rümüzün değer bazındaki ihracatı, miktar 
bazındakine göre çok daha yüksek oranda 
kaydedildi.” sözleriyle değerlendirdi. 

Adnan Aslan, ihracatın ürünler bazın-
da incelendiğinde özellikle inşaat çeliği 
ihracat miktarında yaşanan düşüş ile sıcak 
yassı ihracat miktarında yaşanan artışın 
dikkat çektiğini bildirdi. 

Sıcak yassı ürün başı çekti
2018 yılının 7 aylık döneminde geçen 

senenin aynı dönemine göre en fazla ihra-
cat artışı gözlenen çelik ürünün sıcak yas-
sı olduğu bilgisini veren Başkan Aslan, 
şunları kaydetti: "En fazla ihracat artışı 
gözlenen ikinci çelik ürünü profi l oldu. 
Özellikle Cezayir'e miktar bazındaki çe-
lik ihracatı önemli oranda arttı. Üçüncü 
sırada alaşımlı yassı yer aldı. Birim fi -
yatı görece olarak; inşaat çeliği, sıcak 

yassı, profi l, dikişli boru gibi yüksek to-
najlarda ihracatını yaptığımız ürünlerden 
daha fazla olan alaşımlı yassıda, özellikle 
Romanya'ya yapılan ihracat önemli bir 
yer tuttu.”

Ticaret davaları inşaat çeliğinde etkili oldu
2018 yılının 7 aylık döneminde geçen 

senenin aynı dönemine göre en fazla ihra-
cat azalışı gözlenen birinci ürünün inşaat 
çeliği olduğuna değinen Aslan, nedenleri-
ni şöyle sıraladı: "Hem tonaj hem de değer 
olarak yıllardır Türk çelik sektörünün ana 
ihracat ürünü olan inşaat çeliğinde, ülke-
miz aleyhine haksız gerekçelerle açılan 
ticaret davalarının etkisini görmekteyiz. 
Ülkemiz aleyhine haksız korunma ön-
lemleri uygulayan ABD ve Mısır'ın yanı 
sıra, yerel üreticilerini korumak amacı ile 
gümrük vergilerini yükselten BAE, inşaat 
çeliği ihracatımızın önemli seviyelerde 
azalış gösterdiği ülkelerdendir. 2017 yılı 
7 aylık dönemde Uzak Doğu pazarlarına 
yüksek tonajlarda inşaat çeliği ihracatı 
gerçekleşmişti. 2018 yılına bakıldığında 
Singapur ve Hong Kong'a inşaat çeliği 
ihracatımız devam etse de, geçen seneki 
rakamların gerisinde kaldığımızı gözlem-
liyoruz.”

Türk çelik ihracatında 2018 yılı ilk 7 
ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 
hem miktar hem de değer bazında 
artış gerçekleşti. Sektör, miktarda 
yüzde 2,4 artış ile 11,1 milyon tona, 
değerde ise yüzde 26,7'lik artışla 8,4 
milyar dolara ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
(TÇÜD), Ocak-Temmuz döneminde 
toplam ham çelik üretiminin, yüzde 
2.8 oranında yükselişle, geçtiğimiz 
yılın aynı dönemindeki 21.6 milyon 
tondan 22.2 milyon tona çıktığını 
açıkladı. Aynı dönemde, elektrik 
ark ocaklı tesisler yüzde 3.5 oranın-
da artışla 15.3 milyon ton; entegre 
tesisler ise, yüzde 1.2 oranında 
artışla 6.8 milyon ton ham çelik 
üretimi yaptı.

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 
Temmuz ayında 2017 yılının aynı 
ayına kıyasla yüzde 2.3 oranında 
düşüşle, Haziran ayına kıyasla 
ise, yüzde 7.3 oranında artışla 3.3 
milyon ton seviyesinde kaydedildi. 
Temmuz ayında elektrik ark ocaklı 
tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın 
aynı ayına kıyasla yüzde 6 azalır-
ken, entegre tesislerin üretimleri 
yüzde 6.6 oranında artış gösterdi.

Ocak-Temmuz döneminde 
Türkiye’nin kütük üretimi yüzde 0.7 
oranında artışla, 2017 yılının aynı 
dönemindeki 14.7 milyon tondan 
14.8 milyon tona yükselirken, slab 
üretimi, söz konusu dönemde yüz-
de 7.4 artışla 6.8 milyon tondan 7.4 
milyon ton seviyesine çıktı.

HAM ÇELİKTE 
YÜZDE 2.8 ARTIŞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK) Başkanlığına, Kurul Üyesi 
Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı görevine getirilen 
Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yerine Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından imzalanan 2018/106 sayılı 
kararname ile BTK Kurul Üyesi Ömer 
Abdullah Karagözoğlu atandı. 

Aynı kararname ile ikinci Başkan-
lık konumuna Figen Kılıç, üyeliklere 
de Orhan Öge, Hacı Adnan Cengiz ve 
Rıdvan Kahveci getirildi.

2016 yılından beri BTK’da Baş-
kan Danışmanı ve Kurul Üyesi olarak 
kariyerine devam eden Karagözoğlu, 
Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 
bundan böyle BTK Başkanlığı görevini 
yürütecek.

 BTK’NIN YENİ BAŞKANI KARAGÖZOĞLU

Emniyet’e milli kriptolu telsiz
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
Ankara ve İstanbul’da kullanacağı 
uçtan uca güvenilir haberleşme 
ihtiyacının karşılayacak Milli 
Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/
Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi’ni 
ASELSAN kuracak.

Emniyet’e milli kriptolu telsiz
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Ankara-Sivas YHT’nin test sürüşü seneye 

Nefes Kredisi’nde üçüncü faz 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Ankara-Sivas Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) Projesi`nin, 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 100 gün-
lük icraat programı içinde yer aldığını 
belirterek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, 
bu yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı ça-
lışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde 
deneme sürüşlerine başlayacağımız ve 
sonrasında da yetkinliği aldıktan sonra 

hizmete açacağımız önemli bir yüksek 
hızlı ulaşım projesi." dedi.

Ankara-Sivas YHT hattı inşaatında 
incelemelerde bulunana Bakan Turhan, 
projenin, Avrupa'yı Uzak Doğu'ya bağla-
yan Demir İpek Yolu'nun orta koridorun-
da yer aldığına dikkati çekerek, bu hattın 
Edirne'den Kars'a kadar uzanan ulaşım 
koridorunun en önemli kesimlerinden bi-
rini oluşturduğunu dile getirdi.

Turhan, projenin Sivas ile kalma-
yıp Erzincan ve Erzurum'u takip ederek 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na ve 
Demir İpek Yolu'na entegre olacağını 
vurgulayarak, "Projemizin yatırım mali-
yeti 9 milyar 749 milyon lira. Trenlerimiz 
saatte 250 kilometre işletim hızıyla çalı-
şacak. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 
2 saate inecek. Ankara-Sivas hattında 
seyahat edecek yolcularımıza hem eko-
nomik anlamda hem de seyahat süresinde 
kolaylık sağlamış olacağız." açıklamasın-
da bulundu.

2003 yılından bu yana demiryollarına 
91 milyar lira yatırım yapıldığını kay-
deden Cahit Turhan, bu yatırımların da 
önemli bir kısmını yüksek hızlı tren pro-
jelerinin oluşturduğunu bildirdi. 

Turhan, bugüne kadar bin 213 kilo-
metre yüksek hızlı demiryolu hattının 

inşa edilerek hizmete açıldığını, Ankara-
İzmir ve Ankara-Sivas YHT hatları başta 
olmak üzere, bin 889 kilometresi yüksek 
hızlı, bin 480 kilometresi hızlı ve 612 
kilometresi konvansiyonel toplam 3 bin 
kilometrenin üzerindeki hatlarda da çalış-
maların devam ettiğini söyledi.

Ankara-Sivas YHT hattı inşaatında 
incelemelerde bulunana Bakan Turhan, 
projenin, Avrupa'yı Uzak Doğu'ya bağlayan 
Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer 
aldığına dikkati çekerek, bu hattın Edirne'den 
Kars'a kadar uzanan ulaşım koridorunun en 
önemli kesimlerinden birini oluşturduğunu 
dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde-
ki kur artışı ve diğer gelişmelerden 

reel sektör temsilcilerini korumak ama-
cıyla TOBB, oda ve borsalar ile Nefes 
Kredisi’nde üçüncü faza geçilmesi için 
çalışma başlattı. 

Bakanlık açıklamasında ilk olarak 
2016 yılında uygulamaya konulan Ne-
fes Kredisi’nde piyasaya 5 milyar TL, 
2018’in başında 7,5 milyar TL düşük fa-
izli kredi imkanı sunulduğu bilgisi payla-
şıldı.  

Mali politika ve tedbirlere paralel ola-
rak Nefes Kredisi’nde üçüncü faz kısa 
süre içerisinde başlatılacağı kaydedilen 
açıklamada, “TOBB, oda ve borsalarca 
yapılacak kaynak aktarımı ile kamu ve 
özel bankalarla güç birliğinde KOBİ’le-
re düşük faizli kredi sağlanacaktır. Yeni 
dönemde Nefes Kredisi’nde yer alacak 
bankalar ile müzakereler başlatılmış 
olup, projede yer alacak bankalar ve kredi 
şartları bu müzakereler sonucunda bel-
li olacaktır.  Bakanlığımız elindeki tüm 
araçları hızlı, etkili ve verimli bir şekil-
de kullanarak ülke ekonomisine ve reel 
sektöre destek olmaya devam edecektir.” 
denildi.

DTÖ’de dava süreci 
ABD’nin son dönem gelişmelerinde 

ön plana çıkardığı demir-çelik ve alü-
minyum üzerindeki vergi artışı da Ba-
kanlığın gündeminde.  Ticaret Bakanlığı, 
ABD’nin Türk demir-çelik ve alüminyu-
muna uyguladığı ilave gümrük vergileri 
için dünya ticaret örgütünde dava süreci 
başlattı. 

ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
kurallarına aykırı karar sebebiyle, 15 
Ağustos 2018 tarihinde, ülkemizin daha 

önce ABD’ye karşı uygulamaya başladığı 
ABD menşeli 22 üründeki ek vergi önle-
minin, mütekabiliyet çerçevesinde, %100 
artırılarak iki katına çıkarıldığını kay-
deden Bakanlık; söz konusu 22 üründe 
ABD’ye uygulanan ek vergi tutarı toplam 
533 milyon dolar olduğunu bildirdi. 

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü 
platformunda da ihracatçıların haklarının 
korunması için gerekli tüm adımlar atıl-
dığını vurgulayan Ticaret Bakanlığı, şu 
bilgileri aktardı: “Söz konusu ek vergiler-
le ilgili olarak ülkemiz ABD’yi DTÖ’de 
danışmalara davet etmiştir. Böylelikle 
ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladı-
ğı ilave gümrük vergileri için dava süreci 
başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ’de 
ABD’ye karşı dava süreci başlatan ül-
keler; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, 
İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksi-
ka ve Avrupa Birliği’dir. Önümüzdeki 
dönemde bu ülkelerle de iş birliği yapı-
larak ülkemiz ihracatçılarının haklarının 
korunmasına yönelik çalışmalara devam 
edilecektir.”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TU-
SAŞ), Nörobilim ve Nöroteknoloji 

Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) ile 
protokol imzaladı. Protokol kapsamın-
da pilotun uçuş esnasında temel sağlık 
belirteçleri ve bilişsel durumunun ölçül-
mesi, insan makine ara yüzü ve etkile-
şimi, ihtiyaç duyulan ürün ve ergono-
minin geliştirmesinde ortak çalışmaları 
NÖROM’da görev alan tıp fakültesi ve 
mühendislik fakültesi öğretim üyeleri 
çok disiplinli çalışmaları birlikte yürü-
tecekler.

TUSAŞ, savunma sanayinde sonuç 
odaklı Ar-Ge çalışmalarına verdiği des-
teği yeni bir iş birliği modeliyle sürdü-
rüyor. Kurum bu kapsamda, Ankara 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında 
kurulan NÖROM ile protokol imzaladı.

Protokolle üniversite-sanayi iş birli-
ğinde etkinlik esaslı güçlü bir yapı oluş-
turulması hedefleniyor. Bu çerçevede, 
NÖROM Mükemmeliyet Merkezi, Türk 

Havacılık ve Uzay Sanayii’nin milli 
helikopter ve uçak projeleri ile bağlan-
tılı olarak, pilotun uçuş esnasında temel 
sağlık belirteçleri ve bilişsel durumunun 
ölçülmesi, insan makine ara yüzü ve et-
kileşimi, ihtiyaç duyulan ürün ve ergo-
nominin geliştirmesinde ortak çalışma-
lar yürütecek. Hem pilot hem de pilotun 
kullandığı hava araçları ile etkileşiminin 
dikkate alınacağı proje çalışmalarında, 
NÖROM’da görev alan Tıp Fakültesi ve 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri 
birlikte çalışacaklar.

Üniversitelerin akademik insan gü-
cünün birleştirilmesi ve sonuç odaklı 
Ar-Ge çalışmaları yürütülmesi vizyonu 
çerçevesinde, Ankara’daki üç araştır-
ma üniversitesinin ortaklığında kurulan 
NÖROM’da katma değeri yüksek araş-
tırma sonuçlarının ortaya konulması 
amaçlanıyor. Üç üniversitenin farklı fa-
kültelerinden yaklaşık 80 öğretim üyesi 
tarafından yapay zeka, insan-makine et-
kileşimi, nadir hastalıklar gibi alanlarda 
Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.

Tıp ve mühendislik 
pilotlar için bir arada

YERLİ MALZEME VURGUSU
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren 
Projesi’nin ilk ray serimi, 25 Mart 2018’de 
Yerköy’deki (Yozgat) YHT şantiyesinde 
düzenlenen törenle gerçekleştirilmişti. 

Törende; ülkeyi yeniden demir ağlarla 
örme çalışmaları kapsamında yürütülen 
en önemli projelerin başında Ankara-Sivas 
YHT projesinin geldiğini ifade edilmişti.

Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas 
illerini birbirine kapı komşusu yapacak 
projenin üstyapı çalışmaları kapsamında 
kullanılacak malzemelerden ray, travers, 
bağlantı elamanları, seyir teli ve portör teli 
için ilk defa teknik şartnamede yerli tedarik 
zorunluluğu getirildiği ifade edilmişti. 
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Sanayici ve girişimciler 
saldırılarla mücadelede
en önemli dayanak

Sanayi üretim endeksi yüzde 3,2 arttı

Ahmet Kurt, Türkiye’nin sürdürü-
lebilir bir kalkınma ve refah için 

yüksek teknolojili sanayi üretimini ar-
tırması gerektiğini belirterek “Haziran 
ayında sanayi üretiminin bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.3 
artması sevindirici bir gelişme; ancak 
yeterli değil.” görüşünü paylaştı. 

Seçim atmosferinden kaynaklanan 
negatif etkilerin sona erdiğini artık üre-
time odaklanılması gerektiğini belir-
ten Kurt, büyümede tarımın öneminin 
yadsınamayacağını ancak büyümenin 
motorunun her zaman sanayi olduğunu 
söyledi.

Türkiye’nin çıkış yolunun katma de-
ğeri yüksek ürünleri üretmekten geçti-
ğini ifade eden Kurt, “İhracatımız içeri-
sinde yüksek teknolojili ürünlerin oranı 

yüzde 3-4 seviyelerinde bulunuyor. Bu 
rakamı mutlaka yükseltmeliyiz.” vur-
gusunu yaptı. 

Ekonominin ithal ürünlere bağımlı-
lığının azaltılması konusunda yürütülen 
çalışmaların hızlandırılmasının gereği-
ne işaret eden Kurt, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Yaygın kullanıma sahip ithal 
ürün ve teknolojilerin yerlileştirilmesi-
nin ne kadar hayati bir mesele olduğu 
konusunda bir bilinç, istek ve siyasi 
irade oluştu. Siyasi iradenin desteğini 
alan sanayici ve işadamları şimdi moti-
ve olmuş şekilde üretmenin heyecanını 
yaşayacaktır. 

Yerlileştirme, üretimi ve büyümeyi 
artırıp cari açığı düşüreceği gibi eko-
nomi ve sanayiyi de geliştirecektir. Bu 
noktada sanayi üretiminin desteklen-
mesi için makine alımlarında kamuya 
olan borç ödemelerinde rahatlık geti-
rilmesi şarttır. Sanayici tahsil etmediği 
paranın KDV ve vergisini peşin öde-
mekten yorgun düştü." 

OSTİM Sanayici ve İşadamları 
Derneği (OSİAD) Başkanı Ahmet Kurt, 
“Yerlileştirme konusunda toplumda 
bir bilinç, istek ve siyasi irade oluştu. 
Gelinen nokta hem güçlü Türkiye 
hem de büyüme için çok önemli; 
çünkü sanayiyi geliştirecektir.” dedi.  

Büyümenin anahtarı sanayi

Büyümenin anahtarı sanayi

Ahmet Kurt, "İhracatımız içerisinde yüksek 
teknolojili ürünlerin oranı yüzde 3-4 
seviyelerinde bulunuyor. Bu rakamı mutlaka 
yükseltmeliyiz." açıklamasında bulundu.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri 

Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu 
adına bir açıklama yapan Başkan 
Nedret Yener sıkıntılı süreçlerde 
aziz milletimizin birlik ve beraberlik 
içinde kenetlenmeyi, milli meselele-
re karşı tek yürek, tek vücut olmayı 
bilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da nereden ve kim-
den ne tür bir saldırı gelirse gelsin 
Türk Milleti bunları birlikte bertaraf 
edecektir.” dedi.

Bugün gerek bulunduğumuz 
coğrafyada, gerekse dünyanın dört 
bir yanında ekonomik dalgalanma-
lar, siyasi karışıklıklar ve çatışmalar 
yaşandığını da söyleyen Başkan 
Yener, içte ve dıştaki her türlü so-
runa rağmen dimdik ayakta duran, 
bölgesinde söz sahibi, uluslararası 
arenada güçlü bir Türkiye’nin varlı-
ğına işaret etti. 

Yener, “Ekonomide, siyasette, 
sosyal hayatta beklentilerin karşı-
landığı, istikrarın sağlandığı, insan-
larının barış içinde kardeşçe yaşa-
dığı, halkın ulusal meselelerde tek 
yürek olduğu, milli şuur şuur ve 
duruşun sergilendiği bir Türkiye’nin 
önünde, süper güç de olsa hiçbir 

kuvvet duramaz. Ülkemize dönük 
ekonomik savaştan galip çıkmamızı 
diliyor, buna yürekten inanıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da bölgesinde ve dünyada güçlü, 
coğrafyasının geleceğine yön veren 
ülke statüsünü koruyacağının altını 
çizen ORSİAD Başkanı, "Bu vatanın 
evlatları olarak bizler de Atalarımızın 
bıraktığı emanete sahip çıkmak için 
var gücümüzle çalışmaya, ülkemi-
zin dünyanın sayılı ülkeler arasında-
ki yerini muhafaza etmesi ve 2023 
yılı hedeflerine ulaşmada üzerimize 
düşen üretme vazifesini yerine ge-
tirmek için elimizi taşın altına koy-
maya devam edeceğiz." ifadelerini 
kullandı.

Ekonomik savaştan galip çıkacağız

maya devam edeceğiz." ifadelerini 

Milletimizin, birlik ve 
beraberlik içinde kenetlenmeyi, 
milli meselelere karşı tek yürek, 
tek vücut olmayı bildiğini 
vurgulayan Nedret Yener,  
"Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da nereden 
ve kimden ne tür bir 
saldırı gelirse gelsin 
Türk Milleti bunları 
birlikte bertaraf 
edecektir.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Hazi-
ran ayı sanayi üretim endeksi bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 
arttı.

TÜİK verilerine göre sanayinin alt 
sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Ha-
ziran ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 2,9 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sek-
törü endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörlerinde bir önceki 
aya göre bakıldığında ise madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksinin bir ön-
ceki aya göre yüzde 5,1 ve imalat sanayi 
sektörü endeksinin yüzde 2,2 azalırken 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üre-
timi ve dağıtımı sektörü endeksinin ise 
yüzde 2,1 arttığı görüldü.

2018 yılı ikinci çeyreğinde takvim et-
kisinden arındırılmış sanayi üretimi bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
5,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi 
üretimi ise yüzde 0,7 azaldı.

Yüksek teknoloji üretiminde
yüzde 17,9’luk artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, 2018 Haziran ayı sanayi üretim 
endeksi rakamlarını değerlendirdi. Türki-

ye ekonomisinin, sanayinin öncülüğünde 
güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini 
vurgulayan Varank, ikinci çeyrekteki sa-
nayi üretiminin bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 5,3 büyüdüğünü böy-
lelikle ilk altı ayda sanayi üretimindeki 
artışın yüzde 7,7 olduğunu kaydetti.

Haziran ayı sanayi üretiminde yüksek 
teknolojili ürünlerin üretimindeki yüzde 
17,9’luk artışa dikkat çeken Bakan Va-
rank, “Yakalamak istediğimiz trendin bir 
göstergesi. Bu yükselişi sürdürülebilir 
hale getirmek istiyoruz.” dedi.

Mayıs ayı rakamlarına göre bir yıl için-
de 650 bin kişiye yeni istihdam imkânı 
sağlandığına işaret eden Varank, bu artış-
ta 283 bin istihdamın sanayi sektöründen 
kaynaklı olduğuna değindi.

Temmuz ayı ihracatındaki yüzde 11,8 
artışa işaret eden Varank, “İhracatımız-
da sanayi ürünlerinin yüzde 95’e varan 
oranı, sanayicilerimizin gücünü bir kez 
daha ortaya koydu. İhracat pazarlarımız-
daki toparlanma ve canlı turizm sektörü 
sanayimizin performansına katkı veriyor. 
Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik gi-
rişimcilerimiz; ülkemize yönelik iç ve dış 
saldırılarla mücadelede en önemli daya-
nağımızdır.”  değerlendirmesini yaptı.

“Türk sanayicisi dimdik ayakta”

Bakan Varank, son dönemlerde yaşa-
nan ekonomik saldırılardan Türkiye’nin 
kazanarak çıkacağını ifade etti. Varank, 
“Türk sanayicisi, devleti ile birlikte dim-
dik ayaktadır. Bakanlık olarak yerli ve 
milli üretimi desteklemek, cari açığı azalt-
mak ve milli teknoloji hamlemizde başa-
rıya ulaşmak için bütün imkânlarımızı 
seferber ediyoruz. Finansal saldırılarla 
sanayimize zarar vermek isteyenlere kar-
şı Bakanlık olarak gerekli tedbirleri alı-
yoruz. Bu süreçten sanayimizin olumsuz 
etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz.” 
mesajını verdi.

Haziran ayı sanayi üretim endeksi 
rakamlarını değerlendiren Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 
yılı Haziran ayında takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretim endeksinin, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,2 arttığını belirtti. Varank, 
“Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik 
girişimcilerimiz; ülkemize yönelik iç ve 
dış saldırılarla mücadelede en önemli 
dayanağımızdır.” dedi.
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Ağustos ayı içerisinde ABD’nin 
sudan bahanelerle Türkiye’ye 
yönelik tehditkar açıklamaları 
ve bu bağlamda aldığı ekonomik 

kararlar büyük tepki topladı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere iktidar ve muhalefet yetkilileri me-
selenin Türkiye’nin bekasıyla ilgili olduğu 
görüşünde birleşti.

Son yıllarda ardı ardına yaşadığı saldı-
rılar karşısında dimdik ayakta duran Dev-
letimiz ve halkımız; döviz eksenli geli-
şen, ekonomimizi çökertmeye dolayısıyla 
Türkiye’ye diz çöktürmeyi hedefl eyen bu 
hareketlere karşı milli şuurda birleşti. 

Tüm açıklamalarda üretim ve ihracatın 
altı kalın çizgilerle çizilirken, Bakanlıklar 
da reel sektörü destekleyici hamleler yaptı. 

“Dize getireceklerini sandılar”
Ekonomimizi hedef alan gelişmeler sert 

tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, bunu yapanlara karşı müca-
delede kararlı olduklarını ve operasyonla-
rın başarısız olacağının altını çizdi.

Tüm imkânlar ve kararlılıkla, 2023 he-
defl erine doğru yürümeyi sürdürdüklerini 
belirten Erdoğan, “Dün bize savunma sa-
nayi ürünleri vermeyerek dize getirecekle-
rini sandılar. Kendimize dünyanın en iyi-
leriyle yarışan bir savunma sanayi kurduk, 
kuruyoruz. Bugün de bizi dolarla sınayan-
lara, yarın alternatif fi nans araçlarıyla ce-
vabımızı vereceğiz.” dedi.

Birilerinin güya Türkiye’yi ekonomik 
açıdan düzlüğe çıkarmak için, eski döne-
min araçlarını yeniden tedavüle sokmaya 
çalıştıklarını gördüklerini de kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Biz bu şifreleri çok iyi 
biliriz. ‘IMF ile anlaşın’ diyenlerin, as-
lında ‘ülkenizin siyasi bağımsızlığından 
vazgeçin’ demek istediklerinin gayet iyi 
farkındayız. Aynı şekilde, diğer teklifl erin 
gerisindeki niyetlerin anlamlarının farkın-
dayız. Hiç kimse boşuna hevese kapılma-
sın.”

Milletimizin ayaklarına yeniden pran-
ga vurulmasına, boynuna yeniden zincir 
takılmasına izin vermeyeceğini kaydeden 
Erdoğan, “Özgürlüğün bedeli ancak can 
olabilir. Biz bunun için her fırsatta, tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet di-
yoruz.” vurgusunu yaptı.

“Sonuna kadar mücadele edeceğiz”
“Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve 

buna ülkemizi de dâhil edene cevabımızı 
yeni pazarlara, yeni iş birliklerine, yeni 
ittifaklara yönelerek veririz” değerlendir-
mesini yapan Erdoğan, Türkiye’nin Dün-
ya Ticaret Örgütü üyesi bir ülke olduğunu, 
‘ben yaptım oldu’ mantığını kabul etme-
yeceklerini belirtti. Erdoğan şu hususların 
altını çizdi: “Kendi vatandaşlarımız ve 
umudunu Türkiye’ye bağlamış yüzler-
ce milyon kardeşimiz için sonuna kadar 
mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin mem-
leketimiz üzerinde ne siyasi, ne askerî, ne 
ekonomik ameliyata girişmesine izin ver-
meyeceğiz. Bu millet, nice mücadeleleri 
bileğinin hakkıyla zaferle neticelendirmiş 
bir millettir. Emin olun, bu defa da başa-
racağız.”

Meselenin döviz kuru, yargılanan pa-
paz, demir ve alüminyum vergisi olduğu-
nu sanacak kadar basit düşünenlerin bir an 
önce silkinip kendilerine gelmeleri gerek-
tiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “Türkiye 
Çanakkale Savaşı’nda bir Boğaz’ın ve bir 
avuç toprağın müdafaasını mı yapıyor-
du? Türkiye, Çanakkale’de koskoca bir 
medeniyetin ve koskoca bir tarihin dava-
sını savunuyordu. Onun için yüzbinlerce 
evladımız bir daha geri dönmemek üzere 
gönüllü olarak Çanakkale’ye koşuyordu.” 
ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz; yerli ve milli üretimi 
desteklemek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, yaşananları, “Gezi, 17-25 Ara-
lık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; 
defalarca denediler, başaramadılar. Yine 
deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, ce-
sur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, 
Türkiye’nin gücünün farkında değiller.” 

Ekonomik operasyonlara karşı güçlü olmak ve tam bağımsızlık için

Teslim 
olmayacağız!
Türkiye üzerinde oynanan oyunların 
son perdesinde yaşananlar, 
emperyalizmin amaçları uğrunda 
neler yapabileceğini bir kez daha 
göstermiştir.

Son 5-6 yıl içerisinde çok sayıda 
yıkım girişimiyle karşı karşıya kalan, 
15 Temmuz’un alçak emellerini 
vatansever halkımızın kanıyla, canıyla 
bertaraf eden, mazlum milletlerin 
umudu Türkiye, dövizdeki algı 
operasyonları başta olmak üzere 
finansal girişimlerle diz çöktürülmek 
istenmektedir. 

Yerli ve milli olmak vatan sevgisi 
demektir. Vatan sevgisi ise Türkiye’yi 
muasır medeniyetler seviyesine 
çıkarma ülküsüyle güçlenir. Kalkınma 
yolunda en önemli parametre, 
tasarlamak, üretmek ve ihraç 
etmektir. 

Son yıllarda milli sanayi yolunda 
atılan adımlar hepimizin umudu 
olmuştur. Savunma sanayiinden 
enerjiye, raylı sistemlerden 
haberleşme teknolojilerine kadar ve 
bunlara ek birçok alanda kendi alın ve 
akıl terimizi akıtarak ortaya çıkarılan 
çalışmalar, Türkiye’nin geleceğinin 
işaret fişekleridir. 

Ülkelerin gücü üretimdir. Bu nedenle 
üretim kabiliyetinin geliştirilerek 
devamı elzemdir. Aksi halde gelişmiş 
ülkelerin yukarı çektiği merdiven 
itilmeye devam edilir ve başkalarının 
lütfettiğiyle yetinilir. 

Gerek ekonomik, gerekse siyasi 
alanda yakalanan ivmenin devamı 
için; 

Üreteceğiz, ihracatımızı artırmaya 
devam edeceğiz. Her biri Türk 
girişimcisi, mühendisi ve işçisinin 
alın teriyle yoğrulan fabrikalarımızın 
çarklarını döndüreceğiz. 

Sanayiciler olarak Türkiye’nin 
hedeflerine her zamankinden daha 
çok inançla ve azimle yürüyeceğiz.

Her şart ve koşulda Devletimizin 
yanındayız…

780 bin kilometrekare tek vatandır. 
Her köşesi şehitlerimizin aziz 
kanlarıyla sulanmıştır. 

Bu ülke hepimizindir. Vatanımızı 
bölemeyecekler!

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ…

ÜRETMEKTEN BAŞKA ÇÖZÜM YOK!

Türkiye üzerinde oynanmak istenen 
oyunların yeni şekli, finansal 
operasyonlarla kendini göstermeye 
başladı. Karanlık eller ülkemize, 
dövizdeki algı operasyonlarıyla 
‘Ekonomik 15 Temmuz’u yaşatma 
girişiminde bulundu. Son dönemlerde 
ardı ardına gerçekleşen bu saldırılara 
halkımızdan gereken cevap 
misliyle verildi. Devletimiz de tüm 
kurumlarıyla bu zorlu dönemde gerekli 
adımları atarken, bu senaryoların 
karşısında yazılacak yegane reçete; 
ÜRETİM ve İHRACAT olacak.

Küresel finans çetelerinin oyununa gelmeyeceğiz.
Teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz. 

İhracatımızı artırmaya devam edeceğiz. 
İstihdamımızı geliştirmeye devam edeceğiz. 

Fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz.

Yatırımlarda öncelik 
teknolojik ürün 
üretiminde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  
hem enflasyonun düşürüleceğini hem 
de sağlıklı büyümenin sağlanacağını 
kaydederek, Türkiye’nin, üretimin 
büyümeyi destekleyecek temelli 
olmasının önemine işaret etti. 

Albayrak, 2019 sonrası uygulamaya 
koyacakları ikinci fazı, stratejik 
büyüme alanları tespit ederek hayata 
geçireceklerini ifade ederek, “Ne 
demek? Stratejik… Hem katma değer 
yüksek sektörler hem de katma değerli 
stratejik ürünlerin yanında teknolojik 

ürün üretimi ortaya konulacak.” dedi.

Albayrak, şunları kaydetti: “Hangi 
kamu harcaması olursa olsun yatırımı 
bu modelin öngördüğü kriterlere göre 
belirleyeceğiz. Özellikle yapılacak 
yatırım ya da harcamanın teknolojik 
ürün üretiminin önceliği olmalı. Ona 
bakacağız. Katma değer açısından… 
Burası çok önemli. İhracatı artırıyor mu? 
Buna bakacağız. Yeni dönemin anahtar 
cümlelerinden bir tanesi, yatırım ve 
harcamaları belirlenen kriterler açısından 
çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz. 
Bunun dışındaki alanlarda buraya 
kadarki tüketim, yatırım ve harcama 
kültürünü daha tasarruf mekanizmasını 
etkin kılacağımız bir sürece girecektir.”

Fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz.

Tüm imkânlar ve kararlılıkla, 2023 hedeflerine 
doğru yürümeyi sürdürdüklerini belirten 
Erdoğan, “Dün bize savunma sanayi ürünleri 
vermeyerek dize getireceklerini sandılar. 
Kendimize dünyanın en iyileriyle yarışan bir 
savunma sanayi kurduk, kuruyoruz. Bugün de 
bizi dolarla sınayanlara, yarın alternatif finans 
araçlarıyla cevabımızı vereceğiz.” dedi.
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sözleriyle değerlendirdi. 
Üretim ve teknolojiye işaret eden Va-

rank şunları kaydetti: “Sanayicimizin, 
girişimcimizin ve aziz milletimizin gönlü 
rahat olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı olarak öncelikli hedefi miz; cari açığı 
azaltacak yerli ve milli üretimi var gü-
cümüzle desteklemektir. Milli Teknoloji 
Hamlesi’ni bir an önce hayata geçireceğiz. 
Bakanlığımızın tüm imkânlarını doğru ve 
odaklı projelerle katma değer üretenlerin 
hizmetine sunacağız. Hedefl erimizden 
bir milim dahi geri adım atmayacağız. 
Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte 
kazanacağız.”

DTÖ kurallarına aykırı
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıkla-

mada, ABD tarafından yapılan vergi uygu-
lamalarının, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
kurallarına aykırı olduğu vurgulandı. 
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Ek gümrük vergisine konu demir çe-
lik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye 
ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar 
olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki 
toplam ihracatımız içindeki payı %0,7’ye 
(binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu 
ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 
1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
ABD yönetimi tarafından alınan kararlar-
da asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, 
özel sektörleri ve ihracatçılarıdır. ABD 
yönetimi tarafından daha önce duyurulan 
çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile 
birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dün-
ya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.

Tüm ihracatçılarımız gibi demir-çelik 
ve alüminyum ihracatçılarımızı destek-
lemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin 
hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta 
Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm 
uluslararası platformlarda savunmaya de-
vam edeceğiz. ABD, ülkemiz açısından 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
önemli bir ticaret ortağı olacaktır.”

Azimle destek olmaya 
kararlıyız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsan-
ları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan 
açıklamada, “Hükümetin açıkladığı eko-
nomik programın hedefl eri ve alınmakta 
olan önlemlerin başarısı için iş dünyası 
azimle destek olmaya kararlıdır. İş dünyası 
olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıy-
la, ekonomimizin yeniden dengelenerek 
sürdürülebilir büyüme sürecine süratle dö-
neceğine inancımız tamdır.” denildi.

İki kurum, gerçekleştirdikleri istişareler 
sonrası ekonomik duruma ilişkin ön plana 
çıkan görüşlerini şöyle aktardı: “Son dö-
nemde karşılaştığımız fi nansal zorlukları 
milletimizle dayanışma içinde aşacağız. 
Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır 
ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve 
istihdam kapasitesinin korunması son de-
rece büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz 
ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, 
gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle has-
sas bir dönem içerisindeyiz.” 

Ankara iş dünyası tek yürek
Ankara İş Dünyası Platformu tarafın-

dan; ABD'nin yaptırım kararı ve dövizdeki 
spekülatif atak basın açıklamasıyla kınan-
dı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Ağustos 

Ayı Oda Meclisi Toplantısı’nda Platform 
adına açıklamayı paylaşan ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir, "Aziz milletimizin vatan 
sevgisi, ekonomik saldırılarla dize getirile-
mez." dedi.

ASO Başkanı  Özdebir, aralarında 
OSTİM’in de yer aldığı STK ve OSB’ler 
adına yaptığı açıklamada, Hükümete des-
tek vererek TL çağrısında bulundu. Top-
lantıda OSTİM’i Başkanvekili Sıtkı Öztu-
na, Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Ertuğ ve 
Bölge Müdürü Adem Arıcı temsil etti. OS-
TİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş 
Adamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Başkanı Nedret Yener ve OSTİM Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (OSİAD) Başkanı 
Ahmet Kurt da katılımcılar arasında yer 
aldı.

Türkiye ekonomisinin kırılgan bir dö-
nemden geçtiğini kaydeden Nurettin Öz-
debir, yaşanan gelişmelerin, küresel eko-
nomik ticari ve siyasi savaşların Türkiye 
ekonomisi üzerinde olumsuz yansımaları 
olduğunu bildirdi.

Özdebir şunları kaydetti: “Şunun bilin-
mesi gerekir ki, Aziz milletimizin vatan 
sevgisi, ekonomik saldırılarla dize getirile-
mez, getirilemeyecektir de. Birlik ve bera-
berliğin sağlanması Türkiye’nin bu süreci 
kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır.  

İş dünyası olarak, Dolar ve Euro borcu-
muz vardır. Ancak, piyasadaki asimetrik 
bilginin aksine bunların karşılıkları mal 
ve hizmet ticaretinden kaynaklanan taah-
hütler olarak bankalarda bulunmakta ve bu 
karşılıklar devletimizin güvencesi altında-
dır.  

Biliyoruz ki, kendi kaynağını kendi-
si yaratabilen bir ülke haline gelmemiz 
zaruridir. Şunu da biliyoruz ki, ülkenin 
ekonomik bağımsızlığının sağlanmasında 
yegâne ve tek çıkar yol budur.”

Daha çok üretim 
Yaşanan ekonomik saldırıların en kısa 

zamanda bertaraf edileceğinden kuşku 
duymadıklarını ifade eden ASO Başkanı, 
şöyle devam etti: “Bu süreçten ülkemizin 
en kısa zamanda çıkacağından hiç kuşku-
muz yoktur. İş dünyası olarak buna ina-
nıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de yü-
kümlüklerimizin farkındayız, bu minvalde 
daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye 
devam edeceğiz. 

Ekonomide ortaya çıkan kırılgan yapı-
nın aşılması mevcut işletmelerimizin ya-
şatılmasına bağlıdır. Bu işletmelerin, sağ-
lanacak teşviklerle yüksek teknolojili ve 
katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten 
işletmelere dönüşeceği aşikârdır. Bu tür 
yatırımlar kur riskini azaltacak önemli bir 
faktördür.  

Dövize olan iç talebin yüksekliği kur-
ların yükselmesinde önemli nedenlerden 
biridir. Şu unutulmamalıdır ki cebimizde 
taşıdığımız her yabancı para o ülkeye ve-
rilmiş faizsiz borçtur. Bu borcu tahsil et-
menin tek yolu da TL ye dönmektir. 

Milli çıkarları her şeyin üzerinde tutan 
bir anlayışla, çağdaş medeniyetler sevi-
yesine ulaşmak için millî bir ekonomiye 
sahip olunması gerektiği düsturuyla hare-
ket etmekteyiz.  Bu süreçte toplumun tüm 
kesimlerini itidalli hareket etmeye davet 
ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin ge-
leceği için her zaman ve her koşulda millet 
ve devletimizin yanındayız.”

Daha çok çalışmak 
vatan borcu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin 
son günlerde ekonomik cephede bir taar-
ruzla karşı karşıya olduğunu söyledi. Daha 
çok çalışmanın vatan borcu olduğuna işa-
ret eden ATO Başkanı, "15 Temmuz'da 
yapamadıklarını bugün Dolar üzerinden 
yapmak istiyorlar." dedi.

ATO'nun mevcut hizmet binasının ye-
rine yapmak üzere hazırladıkları ATO 
Hizmet Binası Projesi'ni ertelediklerini 
bildiren Baran, bina için ayırdıkları kayna-
ğı Nefes Kredisi olarak üyelerine vermek 
üzere harekete geçeceklerini söyledi. 

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, 
mal ve hizmet tedarikinde bugüne kadar 
gösterdikleri hassasiyeti daha da artıracak-
larını ve satın almalarda maliyeti yüksek 
bile olsa yerli malını ithal ürüne tercih 
edeceklerini vurguladı. ATO Başkanı, kul-
lanılan her ithal ürünün, satın alındığı ül-
kenin istihdamına, üretimine ve vergisine 
katkı sağladığına dikkati çekti.

Hiç kimsenin üretmeme, iş yapmama, 
bekleme lüksü olmadığının altını çizen 
Baran, çarkların eskisinden daha hızlı dön-
mesi için, reel sektöre destek vereceklerini 
söyledi.

Amerikan mallarına boykot çağrısın-
da bulunan Baran, "Tüm üyelerimizin ve 
vatandaşlarımızın bu sakat iradeyi ortaya 
koyanların mallarına karşı gerekli tavrı 
koyabileceğine inanıyor ve üyelerimizi 
yerli ve milli üretimi desteklemeye ve tüm 
alımlarında bu konuya duyarlı olmaya da-
vet ediyoruz. Daha çok çalışmak, daha çok 
kazanmak ve kazandırmak, daha çok ihra-
cat yapmak, daha çok istihdam sağlamak 
bugün hepimiz için vatan borcu.” açıkla-
masında bulundu.

OSTİM bünyesinde faaliyet gösteren 7 
küme yönetimi tarafından yapılan ortak 
açıklamada, “Hiç durmadan çalışacağız 
ve üreteceğiz.” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

“Bizler, ülkemizin gelişmesi yolunda 
hiç durmadan çalışıyor; üretmeye, 
ihracata ve istihdama devam ediyoruz. 
Devletimizin yerli ve milli üretime, 
ihracata ve istihdama olan desteklerini 
artırması önemli bir güç kaynağı 
olacaktır.

Kamu işle iş yapan sektör 
temsilcilerimizin imzaladıkları mevcut 
sözleşmelerin yeniden değerlendirilerek 
sanayicilerimizin döviz kuru baskısından 
kurtarılması ve Türk Lirası’nın 
güçlendirilmesi için çalışmalarımız 
artarak devam edecektir. 

İhracatımızı artırmaya devam edeceğiz, 
istihdamımız artırmaya devam edeceğiz, 
fabrikalarımızın çarklarını işletmeye 
devam edeceğiz." 

Hep birlikte üretime devam edeceğiz. 
Çünkü biz birlikte daha güçlüyüz.

“FABRİKALARIMIZIN ÇARKLARINI İŞLETECEĞİZ”

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak öncelikli hedefimiz; cari 
açığı azaltacak yerli ve milli üretimi 
var gücümüzle desteklemektir." 

"Tüm ihracatçılarımız gibi 
demir- çelik ve alüminyum 
ihracatçılarımızı desteklemeye ve 
menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka 
aykırı uygulamalarına karşı başta 
Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, 
tüm uluslararası platformlarda 
savunmaya devam edeceğiz."

"İş dünyası olarak, gerekli 
önlemlerin uygulanmasıyla, 
ekonomimizin yeniden 
dengelenerek sürdürülebilir 
büyüme sürecine süratle 
döneceğine inancımız tamdır." 

"Biliyoruz ki, kendi kaynağını 
kendisi yaratabilen bir ülke haline 
gelmemiz zaruridir. Şunu da 
biliyoruz ki, ülkenin ekonomik 
bağımsızlığının sağlanmasında 
yegâne ve tek çıkar yol budur."

"Daha çok çalışmak, daha çok 
kazanmak ve kazandırmak, daha 
çok ihracat yapmak, daha çok 
istihdam sağlamak bugün hepimiz 
için vatan borcu."
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ICDDA’E DÖRT DÖRTLÜK KATILIM

ICDDA, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
himayesinde ve OSTİM Savunma 
ve Havacılık Kümelenmesi Derneği 

(OSSA) organizatörlüğünde bu yıl dör-
düncü kez düzenlenecek.

Etkinlik, katılımcı fi rmalara küresel 
çapta iş birliği fırsatları sunuyor. 2013, 
2014 ve 2016 yıllarında gerçekleşen 
ICDDA organizasyonuna katılan fi rma-
lar, beklentilerinin üzerinde kazanım elde 
etti. 

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen üç 
organizasyonda yer alan ve bu yıl 23-25 
Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenecek programa da katılım teyidi 
veren fi rma temsilcileri, ICDDA hakkın-
daki düşüncelerini paylaştı.

“KABİLİYETLERİMİZİ
TANITMA FIRSATI”
Ali Han
ME-GE Teknik 

ICDDA oldukça faydalı oldu. En ba-
şından beri fi rma olarak katılım sağla-
maktayız ve olumlu görüşmeler yaptık. 
Bu sektörde kazandığımız birikimleri bü-
yük platform üreticilerine tanıtma fırsat-
larımız oldu ve arkasından iş birliklerimiz 
oldu. Birçok konuda teklifl er hazırlayıp 
verdik. Firmamıza ICDDA katılımcısı 
fi rmalar tarafından bir takım ziyaretler 
gerçekleştirildi. Şu anda Malezya’da bir 
projeyi yürütüyoruz. 

ICDDA’in bu projeyi güçlendirme 
etkisi olduğunu gördük. Havacılık sektö-
ründe önemli fi rmalarla görüşmelerimiz 
oldu ve kabiliyetlerimizi tanıtma fırsatı 
yakaladık. Bu yıl dördüncüsü yapılacak 
olan bu etkinliğin kalıcı ve sürdürülebilir 
olması da çok önemlidir. Dünyada bu tip 
etkinlikler belirli periyodlarda yapılıyor 
ve ana müşterilerimiz konumundaki plat-
form üreticileri ve tedarik zinciri müdür-
leri artık bu etkinliğin olduğunu bilerek 
buna katılmak için takvimlerine almış 
durumdalar.

“ANLAŞMALAR YAPIYORUZ”
Muhsin Mardin
MFK Makina

OSSA önderliğinde Ankara’da yapılan 
ICDDA ikili iş görüşmelerine fi rmamız 
bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi katı-
lım sağlayacak. 2016 yılında katıldığımız 
ikili iş görüşmelerinde Güney Koreli bir 
ana yüklenici fi rma ile Fransa ve Alman-

ya’daki birer savunma ve sivil havacılık 
grubuyla anlaşmalar ve görüşmeler yap-
tık. Bu projeleri fi rmamız ICDDA saye-
sinde görüşüp iş hayatına geçirdi. Bu yıl 
yapılacak ICDDA’18’e yine katılım sağ-
layacağız ve yine iyi görüşmeler yapaca-
ğımızdan eminiz.   

“DOĞRU KİŞİYE ULAŞTIRIYOR”
Müge Ertuğ
EMGE

ICDDA etkinliğine 2013 yılından bu 
yana katılıyoruz. Bu yıl dördüncüsüne 
katılacağız. Başladığı günden bu yana fi r-

mamız adına kazanımlarından bahsetmek 
gerekirse. Yurt dışı ile bağlantılarımızı 
güçlendirdik. Yurt dışı fi rmalarına, fi r-
mamızı gezdirme ve tanıtma imkânımız 
oldu. Boeing, Airbus, Rolls-Royce gibi 
fi rmaların satın alma müdürleri ve satın 
almacılarıyla birebir irtibata geçme fırsa-
tımız oldu. Bu kolay bir şey değildir. 

Büyük fuarlarda veya yurtdışı katılım-
larımızda birebir bu ilgi ve alakayı satın 
almacılardan göremiyoruz. Dolayısıyla 
ICDDA, fi rmamız için doğru kişiye ulaş-
mada büyük avantaj sağladı. Etkinlik, 
fi rmamızın dünyaya açılan yüzü oldu. Di-
ehl Havacılık ve Zodiac Aerospace gibi 
fi rmalarla kontratlar imzaladık. Düzenle-
yenlere ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.

“TALEP EDİLEN BİR ORGANİZASYON”
Taha Küçükpazarlı 
Küçükpazarlı Havacılık

ICDDA organizasyonu ile 2013 yılın-
da tanıştık. ICDDA bugün Türkiye’den 
çok fazla katılımcının talep ettiği, yurtdı-
şından da çok sayıda fi rmanın katıldığı bir 
organizasyon konumunda. Küçükpazarlı 
Havacılık olarak ICDDA sayesinde çok 
sayıda fi rma ile tanışma fırsatımız oldu. 
Birçoğuyla şu anda iş yapıyoruz. Bugün 
onlardan en büyüğü olan Triumph ve Bell 
helikopter fi rmaları ile şu an doğrudan 
görüşmelerimiz mevcut. İş paketlerimizi 
artırmaya yönelik çalışmalarımız da ha-
len devam etmektedir. ICDDA sayesinde, 
çok zor randevu talep ettiğimiz fi rmalara 
çok kolaylıkla ulaşabilme fırsatını yaka-
ladık. Bu organizasyonda emeği geçen 
bütün arkadaşlarımıza fi rmamız adına te-
şekkür ediyoruz.

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (ICDDA), bu yıl 
dördüncü kez düzenleniyor. Geçmişteki 
3 etkinliğe katılan firmalar, dördüncü 
etkinlik için de katılım teyitlerini aylar 
öncesinden verdi.

200’DEN FAZLA 
FİRMA BEKLENİYOR
Düşük maliyetler ile KOBİ’lere 
savunma ve havacılık devleri ile 
görüşme imkânı sunan ICDDA 
etkinliklerine yurtdışından gelen 
satın alma heyetlerinin devamlılığı 
ve ilgisi devam ediyor. Katılımcıla-
rının ve sponsorlarının desteği ile 
güçlenen ICDDA 2018’e 200’ün 
üzerinde firmanın katılması bekle-
niyor. 
23-25 Ekim 2018 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenecek etkinliğe; 
Brezilya, Bulgaristan, Hollanda, 
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Ro-
manya, Güney Kore, Bangladeş, 
Hindistan, Japonya, Mısır, Şili, 
Peru, Nijerya, Pakistan, Sene-
gal, Kanada, Meksika, İspanya, 
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Tunus, Ukrayna, Rusya, İngiltere 
ve dünyanın pek çok ülkesinden 
katılacak firma ve heyetler, yerli 
üreticilerle iş birliği görüşmeleri 
yapacak.

Etkinlik, katılımcı firmalara küresel çapta iş birliği 
fırsatları sunuyor. 2013, 2014 ve 2016 yıllarında 
gerçekleşen ICDDA organizasyonuna katılan 
firmalar, beklentilerinin üzerinde kazanım elde etti. 

Fotoğraflar: ICDDA 2016 etkinliği.
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BİGG Atılım nasıl doğdu?
Türkiye’de girişimciliğe olan ilgi giderek 

artarken, kurumsal destekler de aynı oranda 
çeşitleniyor. BİGG Atılım Projesi 2016 yı-
lında yazıldı. 2017 yılında 1 ve 2. çağrısı-
na, 2018’de ilk çağrıya çıktı. Şimdi 2018’in 
ikinci dönemindeyiz ve dördüncü çağrıya 
çıkmış bulunuyoruz. 2019 sonuna kadar sü-
recek. Toplamda 6 çağrı olacak. 2019’dan 
sonra da konsorsiyumunun devam etmesi 
hedefleniyor.

TÜBİTAK’ın stratejisi; etrafta uygula-
yıcı kuruluşlar olsun, onlar yetiştirip bana 
göndersinler ben de yetişen genç girişimci-
leri destekleyecek miyim, desteklemeyecek 
miyim? Ona karar vereyim şeklinde. BİGG 
Atılım bu kapsamda bir uygulayıcı kuruluş. 
Aynı zamanda TÜBİTAK 1601 kapsamın-
da da destekleniyor. 

YÜZDE 50 BAŞARI ORANI
Üç çağrının sonuçları istatistiklere na-

sıl yansıdı?
2017’nin ilk çağrısında 4 girişimci gön-

derdik TÜBİTAK’a ve hepsi desteklendi. 
2017’de toplam 28 girişimci yönlendirdik; 
onlardan da 14’ü desteklendi. Başarı oranı-
mız yüzde 50. Bu da hedefimizi karşılıyor; 
TÜBİTAK ortalamasının da üstünde. 2018-
1’de 16 tane yönlendirdik sonuçlarını bek-
liyoruz.

Girişimci sayısında hedefiniz var mı?
Her yıl 20 girişimciyi destekletmeye ça-

lışıyoruz. 
TÜBİTAK neler sağlıyor?
İş fikirlerini hayata geçirmeleri için 150 

bin TL hibe destek veriyor. Bu bir başlan-
gıç sermayesi gibi. Girişimciler burada önce 
prototip ve satılabilir bir ürüne ulaşmaya 
çalışıyorlar. 

“TİCARİLEŞEBİLMELİ”
Girişimcileri nasıl seçiyorsunuz? Te-

mel kriteriniz neler?
Belli bir eleme sürecinden geçiriyoruz. 

Dönemlik olarak 90-100 başvuru oluyor. 
Girişimci proje fikriyle gelip teknik dosya-
sını sunuyor. İncelemeden önce adaylara 
ortalama 5 hafta süren; Ar-Ge, İnovasyon, 
Sunum Teknikleri, Yatırımcı Sunumu, Fikri 
Mülkiyet konularının incelendiği eğitimler 
veriyoruz. 

Eğitimin ardından iş planlarını 
TÜBİTAK’ın istediği şekilde yapmalarını 
sağlıyoruz. Daha sonra iş planlarını iki ayrı 
jüride değerlendiriyoruz. Jüri; paydaşlardan 
ve akademisyenler ile özel sektör çalışanla-
rının yer aldığı dış uzmanlardan oluşuyor. 

TÜBİTAK’ın bizden, bizim de girişimci-
den beklediğimiz; ticarileşebilir bir teknolo-
ji fikri olması. Temel budur. 150 bin TL’lik 
bütçe ile bunu satılabilir hale getirsin, ufak 
ufak faturalarını kesmeye başlasın. Ondan 
sonra da yatırım alsın. Bu bir kaldıraç etkisi 
yaratıyor. 

Jüri aşamasında; projenin Ar-Ge, inovas-
yon ve ticarileşebilme potansiyeli masaya 
yatırılıyor. Bazı fikirler çok iyi olmasına 
rağmen ticarileşme ihtimali çok düşük olu-
yor. Piyasada yer alabilir mi, alamaz mı? 
Nasıl yer alabilir? Zaten girişimci arkadaş-
lar da bunu araştırıyorlar. Kendi iş fikirleri 
nedeniyle bunu araştırmak durumundalar. 

Diyelim ki biyomedikal cihaz fikri var. Bu-
nun gerçekten pazarı var mı diye bakıyoruz. 
Sistematik bir araştırma değil ama bir ön 
fikrimizin olması şart. 

Güzel ancak geliştirilmesi gereken 
projeler olursa, mevcut çağrı döneminde 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer o çağrı 
dönemine yetişmezse bir sonraki dönemde 
başvurmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapıyo-
ruz? Hem eğitimler veriyoruz hem de bire-
bir mentörlerle eşliyoruz adaylarımızı.

Adaylarımız 2 aylık hazırlık sürecinde 1 
aya yakın mentörlerle çalışıyorlar. Mentör-

lerle sıkı çalışıp hem TÜBİTAK’a sunacak-
ları iş planlarını hazırlamak durumundalar 
hem de kendi iş fikirlerini optimize etmek 
zorundalar. Bu koşulları yerine getirilerse 
onları TÜBİTAK’a aktarıyoruz. 

Ön aşamada biz de TÜBİTAK gibi düşü-
nüyoruz. TÜBİTAK’ın yapmak istediği de 
bu. Küçük küçük TÜBİTAK’lar oluşturup 
daha çok bölgeye ulaşmak istiyor. Bizim 
gibi uygulayıcı kuruluşlar, TÜBİTAK’ın 
bir şubesi gibi çalışıyor. TÜBİTAK bize de 
bir esneklik sağlıyor. 

Teknoloji tabanlı girişimcilik riskli bir 

alandır; yüzde yüz bir başarı söz konusu de-
ğil. Amerika’da girişimcilere yatırılan her 
100 milyon doların, sadece 3 milyon doları 
işe döner. Ama o 3 milyon dolardan; Face-
book, Google, Amazon gibi işler çıkar. 

“GİRİŞİMCİ İŞ FİKRİNE ÂŞIKTIR”
Projesi kabul edilmese de fikrinde ıs-

rar edenler var mı?
Yılmayan çok arkadaş var. Hatta giri-

şimci arkadaşların çoğu, kendi iş fikrine 
âşıktır; sonuna kadar devam etmek ister. Bu 
biraz girişimcilik refleksi, girişimcilik içgü-
düsü. Süreç içinde yıpranıp da bırakan çok 
oluyor. İnatla devam etmeye çalışan yüzde 
10’luk kesim oluyor. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
girişimci arkadaşın iş fikri gerçekten üstüne 
gitmeye değer mi? Bunun için dış gözler-
den destek alması ve rasyonel düşünmesi 
lazım. Olmayacak bir işin peşinden koşmak 
girişimcilere, vakit ve para kaybı olarak geri 
döner. 

Proje başvurularında sektör analizi-
niz var mı?

Bizim konsorsiyumda şanslıyız. Tarım 
teknolojisinden de makineden de çok proje 
geldi. E-ticaret, yazılım gibi bu tür alanlar-
da değişik proje fikirleri geldi ve gelmeye 
devam ediyor. 

Ostim Teknopark’ın konsorsiyumda-
ki rolünü nasıl görüyorsunuz?

Atılım Üniversitesi olarak Ostim 
Teknopark’ın da hissedarlarından biriyiz. 
OSTİM OSB ve Teknopark Yönetimleriyle 
birbirimizi destekleyici, uyumlu bir iş birli-
ğimiz var. Konsorsiyum bazında güzel işle-
re imza atıyoruz. Bazı girişimciler projeleri-
ni OSTİM’deki firmalarla çalışarak prototip 
aşamasında realize etmeye çalışıyorlar.

BİGG Atılım’ın en önemli özelliği ne-
dir? 

Paydaşların hepsinin ayrı bir yetkinliği-
nin olması. Başkent Üniversitesi, tıp alanın-
da iyi. Ostim Teknopark, ticarileştirme ve 
üretimde iyi; üretime yakın. Çankaya TTO 
ve Atılım Üniversitesi mühendislikte iyiler. 
Bu şekilde bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. 

Adaylar en çok neye dikkat etmeliler?
Mümkün olduğunca eğitimlere ve men-

törlüklere katılmalılar. Kendi iş planını sa-
vunsunlar ama yeni fikirlere ve bu konudaki 
yeni önerilere açık olsunlar. Eğer yeni fikir-
lere ve yeni önerilere açık olurlarsa başarı 
oranları daha yüksek oluyor.

TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci 
Geliştirme Programı’nın uygulayıcı 
kuruluşlarından biri olan BİGG Atılım 
Konsorsiyumu; Atılım Üniversitesi 
ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi, 
Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon 
ve Teknoloji Transfer Ofisi, Çankaya 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve 
Ostim Teknopark A.Ş.’den oluşuyor.

BİGG Atılım’ı oluşturan paydaşların 
hepsinin ayrı bir yetkinliğinin 
olmasının, konsorsiyumun en önemli 
özelliği olduğuna işaret eden Atılım 

Üniversitesi ARGEDA Teknoloji 
Transfer Ofisi Müdürü Serkan Bürken, 
girişimci adaylarına; eğitimlere ve 
mentörlüklere katılma, yeni fikirlere 
ve bu konudaki yeni önerilere açık 
olmaları çağrısında bulundu. 

Deneyimli yönetici, “Girişimci 
arkadaşların Türkiye bazında 
değil ‘Global bazda bu işi nereye 
satabilirim?’ diye düşünmesi gerekli.” 
dedi. Teknolojik girişimciliğin ülkemiz 
için önemine vurgu yapan Bürken, 
sorularımızı yanıtladı. 

BİGG Atılım, iş fikrine güvenenler için önemli bir basamak

GENÇ GİRİŞİMCİLERE KÜRESELLEŞME FIRSATI 

TÜRKİYE’NİN ÇIKIŞ 
YOLU: TEKNOLOJİK 
GİRİŞİMCİLİK
Biz teknolojik girişimcilikle uğraşıyoruz. 
Teknolojik girişimcilik, Türkiye için 
mevcut dünya sisteminde bir çıkış 
yolu olarak görünüyor. Aynı zamanda 
istihdamın artırılması, yeni girişimciler 
için de çok önemli.

Makroekonomik olarak da ‘Bir türlü 
katma değerli üretim yapamıyoruz.’ 
diyoruz. Eğer girişimciliği yeterince 
geliştirebilirsek, iş fikirlerine iyi 
mentörlükler verebilirsek, bir sonraki 
aşamada girişim sermayesi fonlarıyla 
buluşturabilirsek ancak o zaman küresel 

bazlı işler yaratabileceğiz. Bu noktada 
küresel olmak da ciddi önem taşıyor. 
Girişimci arkadaşların mutlaka ‘Global 
bazda bu işi nereye satabilirim?’ diye 
düşünmesi gerekli. Yoksa sadece 
Türkiye pazarıyla olacak bir iş değil bu.  

Girişimcilik süreçleri Batı’da çok daha 
yaygın. Avrupa’da girişimciliğin önemli 
kısmı iş birliğine dayanıyor. Bizim gibi 
teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, 
kalkınma ajansları bir araya gelip bu 
sistemleri oluşturmaya çalışıyorlar. 
Türkiye’deki gelişmeler de olumlu. 
Biz de bu girişimcilik ekosistemini 
desteklemek amacıyla son 4-5 senedir 
ciddi çalışmalar yapıyoruz. 

Serkan Bürken, “TÜBİTAK’ın bizden, bizim de 
girişimciden beklediğimiz; ticarileşebilir bir 
teknoloji fikri olması. Temel budur. 150 bin 
TL’lik bütçe ile bunu satılabilir hale getirsin, 
ufak ufak faturalarını kesmeye başlasın. 
Ondan sonra da yatırım alsın. Bu bir kaldıraç 
etkisi yaratıyor.” diyor.
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Ar-Ge ve üretim odaklı proje

Destek alacak 35 proje arasında yer alan 
çalışmayla; ülke endüstrisi için katma 

değeri yüksek, milli ve yerli üretim odaklı 
ürünlerin üretilebileceği, makine ve teçhi-
zat israfının önüne geçilebileceği, genç gi-
rişimcilerin destekleneceği, prototip imalat 
sürelerinin kısalacağı, gelişen teknolojilere 
yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılacağı 
ve çeşitli teknik alanlarda mentörlük alı-
nabileceği bir merkezin altyapısının kurul-
ması amaçlanıyor. 

Teknoloji Ticarileştirme ve Külti-
vasyon Merkezi'nin (TTKM) sunacağı 
olanaklar sayesinde üretim odaklı, ticari-
leşmeye yakın yenilikçi bir perspektiften 
hareketle, ürün geliştirilmesine katkı sağ-
lanmış olunacak.

Geniş kapsamlı 
Ostim Teknopark’tan projeye ilişkin 

olarak şu bilgiler aktarıldı: OSTİM'de 
bulunan girişimciler ve firmalar başta ol-
mak üzere, Ankara bölgesinde mevcut ve 
kurulması planlanan teknoloji tabanlı fir-

malara yönelik, prototip üretimi ve Ar-Ge 
çalışmalarına imkan sağlayacak alternatifli 
makine parkuru ve ofis şeklinde kullana-
bilecekleri alanları olan bir merkez oluştu-
rulacak.

Makine satın almaya ihtiyaç duymadan 
tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri, ge-
lişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkin-
likler, mentörlük, fikri mülkiyet gibi çeşitli 
hizmetlerin yanı sıra Ostim Teknopark ve 
ortakları tarafından ihtiyaç duyan kişilere 
ticarileştirme ile ilgili eğitimler de verile-
cek.

4691 sayılı Kanunun 8. maddesi ve 
Yönetmeliğin 24. maddesinde tanımlanan 
ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve 
yaşam standardını yükseltmek amacıyla 
nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve 
teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya 
çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde 
farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet 
edebilirliği yüksek olan teknolojik ürünle-
rin Ostim Teknopark bölgesinde üretilme-
sinin desteklenmesi amaçlanıyor. 

Ostim Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi Projesi, Ankara 
Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teklif Çağrısı’nın İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme 
Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projeyle üretim 
odaklı, ticarileşmeye yakın yenilikçi bir perspektifle ürün geliştirilmesine katkı 
sağlanacak. 

Türkiye’nin 
ilk Tematik Teknoparkı; 

Temiz Teknoloji 
Teknolojik Ürün Üretiminin Yaygınlaştırıldığı Bölge

Çevreye Duyarlı Kampüs
Üniversitelerin Buluşma Noktası: 6 Üniversite Ortağı

Teknoloji Ticarileştirme ve 
Kültivasyon Merkezi'nin (TTKM) 
sunacağı olanaklar sayesinde 

üretim odaklı, ticarileşmeye yakın 
yenilikçi bir perspektiften hareketle, 

ürün geliştirilmesine katkı 
sağlanmış olunacak.

www.ostimteknopark.com.tr
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FED’den faiz artış sinyali
ABD Merkez Bankası (FED) ülke 
ekonomisinin güçlü olduğunu 
belirterek faizlerde değişikliğe gitmedi. 
FED, faiz artırım kararının alındığı 
Haziran ayındaki para politikası 
toplantısından bu yana enflasyonun 
yüzde 2 olan Merkez Bankası hedefine 
yakın seyrini sürdürürken ekonomik 
büyümenin güçlü şekilde hızlandığını 
ve işgücü piyasasının güçlenmeye 
devam ettiğini belirtti. FED gecelik 
borç verme faiz oranını yüzde 1.75-2 
aralığında tuttu. FED yıl sonuna kadar 
faizlerin iki kez daha 25 baz puan 
artırılmasını öngörüyor.

Fas kamu hizmetlerini ihale edecek
Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı kamu 
kurumların hizmetlerini geliştirmek 
adına 86-12 sayılı ve 5 Şubat 2015 
tarihinde yürürlüğe giren Kamu 
Özel Ortaklığı Kanununda değişiklik 
yapacağını açıkladı. Bakanlığın 
açıklamasına göre, adı geçen kanunda 
değişiklik yaparak İçişleri Bakanlığına 
ait kurumların hizmetleri dahil olmak 
üzere bütün devlet kurumlarının 
hizmetleri ihale yoluyla özel şirketlere 
devredilebilecek. Düzeltilecek kanun 
yürürlüğe girince, Fas Milli Demiryolları 
Ofisi'nin yönetimine ve Fas Milli 
Havaalanları Ofisi'nin yönetimine ilişkin 
ihalelerin açılması bekleniyor.

Avustralyalı üreticilere inovasyon 
uyarısı
Avustralya’daki imalatçılar, inovasyona 
gitmemesi durumunda önümüzdeki 
beş yıl içerisinde bir çöküşe 
gidebileceği konusunda uyarıldı. 
Ülkenin üretim endüstrisinin düşüşte 
olduğunu ve firmaların gelişmelere açık 
olması gerektiğini aksi halde üretimin 
iyice düşeceği belirtiliyor. Uluslararası 
imalatçılar ile karşılaştırıldığında, 
Avustralya’nın diğer OECD ülkeleri 
içinde orta seviyede inovasyon 
yeteneğine sahip olduğu ortaya 
belirtiliyor. Avustralya sıralamada, Çin 
ve Rusya'nın önünde fakat Amerika 
Birleşik Devletleri ve Japonya'nın 
arkasında yer alıyor. 

KISA KISASanayi araştırmacılarına
‘yurda dönüş’ teşviği

Milli Muharip Uçağa 
yatırım desteği

TÜBİTAK, Uluslararası Deneyim-
li Araştırmacılar Destek Programı 
ile yurt dışından Türkiye’ye ge-

lecek bilim insanlarını destekleyecek. 
TÜBİTAK’ın Avrupa Birliği Komisyo-
nuna sunduğu 81 proje arasından 2. sırada 
desteklenmeye hak kazanan 2236-Ulus-
lararası Deneyimli Araştırmacılar Destek 
Programı’nın toplam bütçesi yaklaşık 14 
milyon Avro. Proje bütçesinin yaklaşık 
yarısı Avrupa Komisyonu’ndan, geri ka-
lan kısmı ise TÜBİTAK tarafından karşı-
lanacak. 

Proje kapsamında desteklenecek araş-
tırmacıların her birisine aylık brüt 5050 

Avro maaşa ilaveten, araştırma ve eğitim 
giderleri için de aylık 800 Avro verilecek. 

5 yıl boyunca 4 defa açılacak her çağrı-
da 25 olmak üzere toplam 100 araştırmacı 
yurtdışından Türkiye’nin önde gelen aka-
demi ve sanayi kuruluşlarında araştırma 
yapmak üzere desteklenecek.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, yurt dışındaki nitelikli bilim in-
sanlarının, Türkiye’deki akademi ve sa-
nayi kuruluşlarında araştırma yapmalarını 
teşvik etmek amacıyla, Uluslararası Dene-
yimli Araştırmacılar Destek Programı’nı 
başlattıklarını belirtti.

Destek programı hakkında detaylı bilgi 
veren Mandal, proje kapsamında destek-
lenen araştırıcıların ihtiyaç duymaları ha-
linde 6 ay süreyle yurt içinde ya da yurt 
dışındaki başka kurumlara gidebileceğini 
ifade etti. 

Alanında tecrübeli araştırmacıların 
projelerini Türkiye’nin önde gelen sanayi 
kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirmesi 
için programın koşullarının daha esnek 
olduğunu ifade eden Hasan Mandal, araş-
tırma konularında herhangi bir sınırlama 
bulunmadığını kaydetti.

BAŞVURU ŞARTLARI
Program yurt dışındaki araştırıcıların 
Türkiye’deki sanayi kuruluşlarında 
çalışmalarını da teşvik ediyor. 
Programa, doktora derecesine sahip 
veya lisans eğitiminden sonra en az 4 
yıl araştırma tecrübesi olan araştırıcılar 
başvurabilecek. Çalışmalarını 
üniversitede yürütmek üzere başvuran 
araştırıcıların son 3 yıl içinde 12 aydan 
fazla Türkiye’de kalmamış olması, 
sanayi kurumlarında araştırma yapmak 
üzere başvuranların ise son 5 yıl içinde 
36 aydan fazla Türkiye’de ikamet 
etmemiş olması şartı aranıyor. 

TÜBİTAK, yurt dışından yurda dönüş 
yapacak araştırmacıları, Türkiye’nin 
önde gelen akademi ve sanayi 
kuruluşlarında araştırma yapmak 
üzere destekleyecek. Program 
kapsamında, yurt dışından Türkiye’ye 
gelecek araştırmacılara aylık 5050 
Avro ücret verecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin 
(TUSAŞ) yüklenicisi olduğu Milli 
Muharip Uçak (MMU) Projesi için 

Ankara’da kurulacak üretim tesisi, Resmi 
Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararıyla desteklenecek. Kararın hüküm-
leri Sanayi Bakanlığı tarafından yürütüle-
cek.

Proje’de yeni nesil bir uçakta olması 
gereken düşük görünürlük, dâhili silah yu-
vası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış 
durumsal farkındalık ve sensör füzyonu 
vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların 
sonucunda Tür-
kiye, dünyada 
ABD, Rusya ve 
Çin’den sonra 5. 
nesil bir muharip 
uçağı üretebilecek alt 
yapı ve teknolojiye sahip 
ülkeler arasında yer ala-
cak. TAI, İngiltere fi rması 
BAE Systems ile ön tasarım 
aşaması için iş birliği anlaşması 
da imzalamıştı. 

Proje bazlı olarak destekle-
necek yatırımın süresi 15 yıl. 
Öngörülen toplam sabit yatı-
rım tutarı, 5 milyar 659 mil-
yon 670 bin 340 TL. Ayrıca 
yatırım ile 3 bin ilave, 300 

nitelikli personel istihdamı öngörülüyor.
Yatırım süresi sonunda MMU’nun ta-

sarımı, geliştirilmesi, prototip kalifi kasyo-
nu ve üretimi planlanıyor. Üretim kapasi-
tesinin yılda 12 adet olması hedefl eniyor.

F-16’ların yerini alacak
MMU Projesi kapsamında yurt içi 

imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan mo-
dern uçakların üretilmesi amaçlanıyor. 
Uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıl-
lardan itibaren kademeli olarak devreden 
çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının 
yerini alabilecek.

MMU projesinin yararlanacağı des-
tekler şu şekilde; KDV istisnası, gümrük 
vergisi muafi yeti, KDV iadesi, kurumlar 
vergisi indirimi (vergi indirim oranı: yüde 
100, yatırıma katkı oranı, yüzde 58, yatı-
rıma katkı tutarının yatırım döneminde 

kullanılabilecek oranı yüzde 100.), ge-
lir vergisi stopajı desteği (10 yıl), 

nitelikli personel desteği, 
faiz ve kar payı deste-

ği, enerji desteği, 
yatırım yeri 

tahsisi. 

Ankara’da üretilecek Milli Muharip 
Uçak Projesi’nin üretim tesisi için 5 
milyar TL’nin üzerinde yatırım desteği 
verilecek. 

Sanayileşme iyi 
tasarlanmış politikayla 
oluyor
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları 
ve Kalkınma Merkezi'nin Başkanı Prof. Dr. 
Murat Yülek, How Nations Succeed adını 
taşıyan yeni yayınında  ‘Neden bazı ülkeler 
zengin diğerleri fakirdir?’ sorusuna yanıtlar 
sunuyor. Ana fikir olarak imalat sanayi 
ve sanayi politikalarını gösteren Yülek, 
kitabında Güney Kore'nin nükleer programı 
ve sıfırdan kurulan otomobil sanayiinden, 
İsveç'in Saab, Avrupa’nın Airbus uçaklarına, 
Britanya'nın sanayi devrimi öncesi ve 
sonrası sanayi politikalarından ve sömürge 
imparatorluğundan,  Hindistan’daki erken 

sanayisizleşmeye, 
Japonya’nın 19. 
yüzyılın ortasındaki eşit 
olmayan serbest ticaret 
anlaşmalarından sonra 
Meiji dönemindeki sanayi 
politikalarıyla nasıl hızla 
kalkındığına kadar değişik 
ülke tecrübelerini paylaşıyor.

Kitabıyla ilgili bilgi veren 
Murat Yülek, ‘Neden bazı ülkeler zengin 
diğerleri fakirdir?’ sorusunun ekonomistleri 
yüzyıllardır zorladığına dikkat çekerek şunları 
aktardı: “Ekonomik kalkınmayı hedefleyen 
milletler her zaman sanayi üretimine ihtiyaç 
duymuştur ve sanayileşme hiçbir zaman bir 
rastlantı olmayıp iyi tasarlanmış politikaların 
sonucu gerçekleşmiştir. Bu kitap, günümüz 
devletinin sanayi politikalarını nasıl tasarlayıp 
uygulayabileceğini ve düşük ve orta gelir 
tuzaklarını aşmak için ekonomik olarak 
hangi sektörlerin daha stratejik olduğunu 
nasıl belirleyebileceğini anlatmaktadır. Kitap, 
ticaret savaşlarının oldukça yaygın olduğu 
günümüzde, küresel (ticaret) dengesizlikler 
(global imbalances) ile sanayileşme arasındaki 
bağlantıyı resmetmektedir: Bazı ülkeler 
ihracatla büyürken diğerlerinin nasıl ithalatla 
yavaşladığını açıklıyor.”
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“OSTİM hepimizin fabrikası”

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin 
(İŞİM) ilk üyelerinden Bakır Conta 
Balata Sanayi Ltd. Şti., 1977 yılında 

Abdullah ve Behzat Abacı kardeşler tara-
fından kuruldu. 

İş ve inşaat makineleri başta olmak üze-
re pek çok alanda faaliyet gösteren, maki-
ne ve tesise, conta ve balata üretimi yapan 
firma, üretim yeteneklerini ve kapasitesini 
geliştiriyor.

Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’da pek 
çok ülkeye ihracat yapan Bakır Conta, 
ağırlıklı olarak; conta kitleri egzoz, mani-
folt contaları, turbo contaları, fren balata-
ları ve dönüş balataları başta olmak üzere 
bin kalemin üzerinde ürünün seri üretimini 
yapıyor. 

Firmanın ikinci kuşak yöneticisi Seyfi 
Abacı, babası ve amcasının birlikte kurdu-

ğu şirketin 41 yıldır balata ve conta ima-
latı yaptığını anlattı. Abacı, talep gelmesi 
halinde birçok sektöre conta ve balata ko-
nusunda özel çözümler de sunduklarını ve 
ürün adetlerinden bağımsız kalıp maliyet-
lerine katlanıldığında istenilen miktarlarda 
da üretim yapabildiklerini dile getirdi.

Contaların, iş makinelerinden, endüst-
riyel tesislere kadar hayatın pek çok ala-
nında kullanıldığını anlatan genç yönetici, 
“Türkiye’de genelde bizim müşterilerimiz;  
iş makineleri yedek parça imalatçıları ve 
büyük fabrikalar. Bunların arasında büyük 
içecek fabrikaları ile iş makinesi imalatçı-
sı çok iyi bilinen büyük fabrikalar da var. 
Yurt dışına da genelde conta fabrikalarına 
ve orijinal kit yapan birçok ünlü markaya 
üretim yapıyoruz.” dedi.

“OSTİM’de imalat çok kolay”
İŞİM üyesi olarak OSTİM’deki diğer 

kümelenmelerden gelen talepleri de kar-
şıladıklarını ifade eden Abacı, “Genellikle 
şu günlerde bize savunma sanayiinden de 
talep geliyor. OSTİM Savunma ve Hava-
cılık Kümelenmesi’nden de (OSSA) müş-
terilerimiz var.  İŞİM’e üyeyiz ancak diğer 
kümelerde gelen iş taleplerine de yardımcı 
oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

İş ve inşaat makineleri konusunda 
OSTİM’in dünyadaki konumuna dikkat 
çeken Seyfi Abacı, “Lazer, kalıp ve tor-
na işlerimizi OSTİM’de çeşitli firmalarda 
yaptırıyoruz. Her aradığımızı bulduğumuz 
için imalat burada çok daha kolay oluyor. 
OSTİM hepimizin fabrikası. Ankara’yı sa-
nayi kenti yapan yerdir OSTİM.”

Yurt dışından gelen müşterilerin, 
OSTİM’de tedarikçi arayışında kümelen-

melerden bilgi alabildiklerini kaydeden 
Seyfi Abacı, “İŞİM, iş makinesi parçala-
rında yurt dışından gelen müşterileri bil-
gilendirme konusunda bize yardımcı olu-
yor.” dedi.

İhracatta devamlılık önemli
Ürünlerini yurt dışına BCS markasıy-

la pazarladıklarını anlatan Abacı, ihracat 
bağlantılarını kendilerinin kurduklarını, 
yeni pazar ve yeni müşteri arayışında ol-
duklarını söyledi.

Avrupa’da pek çok ülkeye ürün gönder-
diklerini vurgulayan Abacı, ihracat müşte-
rilerinin en çok kalitenin devamlılığına ve 
ulaşılabilirliğe dikkat ettiklerini dile getire-
rek şu görüşleri aktardı: “Yurtdışı firmaları 
tedarikçi olarak bizleri görüyor. Bizden bir 
şeyler almak istiyor. Çünkü gerçekten ka-
liteli üretiyoruz. Uygun fiyat ve zamanın-
da teslimat yapıyoruz ve devamlılık var. 
İşin devamlılığı olduğunda onlarda bizden 
memnun kalıyorlar. Avrupa’da en çok İtal-
ya ve İspanya’ya ürün gönderiyoruz.” 

“Daha çok üreteceğiz”
Hammaddede yurt dışı bağımlılığına 

dikkat çeken Abacı, yüzde 18 KDV ile 
üretim yapmaya çalıştıklarının altını çi-
zerek, devletin üreticileri desteklemesi 
gerektiğini kaydetti. Ekonomik problem-
leri aşmanın yolunun çalışmaktan ve üret-
mekten geçtiğini vurgulayan Abacı, “Bu 
imkanları bu ülkede elde ettik ve ilk zor-
lukta pabuç bırakacak değiliz. Daha çok 
çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok 
ihracat yapacağız Hz. İbrahim’in yanması-
na göz yummayan karınca misali elimiz-
den gelenin çok daha fazlasını hep birlikte 
yapacağız.” dedi. 

Seyfi Abacı, “Yurtdışı firmaları tedarikçi olarak 
bizleri görüyor. Bizden bir şeyler almak istiyor. 
Çünkü gerçekten kaliteli üretiyoruz. Uygun 
fiyat ve zamanında teslimat yapıyoruz ve 
devamlılık var.” dedi.

1977 yılında Abdullah ve Behzat Abacı 
kardeşler tarafından kurulan Bakır Conta 
Balata Sanayi Ltd. Şti., bugün ikinci kuşak 
yöneticileriyle birlikte Avrupa, Amerika ve 
Orta Doğu’da pek çok ülkeye ihracat yapıyor.

Bakır Conta Balata Sanayi Ltd. Şti., 41 yıldır conta ve balata üretimi yapıyor. 
OSTİM’deki üretim ekosistemine dikkat çeken firma yöneticisi Seyfi Abacı, 
“Her aradığımızı bulduğumuz için imalat burada çok daha kolay oluyor. OSTİM 
hepimizin fabrikası.” dedi.

üyesidir

Borusan Grubu’nun önde gelen şirketle-
rinden Borusan Cat'in Revizyon Merke-

zi OSTİM'de hizmete girdi. Merkezin açılış 
törenine Ankara Ticaret Odası Başkanı Gür-
sel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nu-
rettin Özdebir, AK Parti Ankara Milletvekili 
Barış Aydın, OSTİM OSB Bölge Müdürü 
Adem Arıcı, OSTİM Dış İlişkiler Koordina-
törü Hamza Akca ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Borusan Grubu Türkiye 
Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Fuat Murat, 
yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini 
belirterek, OSTİM’deki yatırımla hızlı çö-
zümler sunacaklarını bildirdi. Murat, “Biz 
burada Türkiye’nin aydınlık geleceği için 
küçük sayılabilir ama önemli bir fidan di-
kiyoruz. Bu fidanları dikmeye devam ede-

ceğiz. Bu ve bunun gibi tesislerin devamını 
diliyorum.” dedi.

Borusan Grubu İcra Kurulu Başkanı Öz-
gür Günaydın, Türkiye’nin geleceğine inan-
dıklarını kaydetti. Günaydın, Bu ve benzeri 
yatırımları Türkiye içinde yapmaya devam 
edeceğiz. Borusan 6 ülkede faaliyet göster-
mekte. Sizlerin güven, bu yolculuğumuzdaki 
en büyük desteğimiz.” ifadelerini kullandı. 

İŞİM, rekabet gücünü artırıyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Gürsel Baran,  Türkiye’nin 
iş makinaları pazarında Avrupa’da 5., dün-
yada ise 8. sırada yer aldığını söyledi. Ba-
ran, “Ülkemizin iş makinaları sektöründeki 
pazar payını ve rekabet gücünü daha yukarı 
taşımak için yüksek teknolojiyi esas alan bir 
yapıyı devreye sokmamız gerekiyor.” dedi. 
Ankara’nın da sektörde söz sahibi olduğunu 
vurgulayan Baran, Türkiye genelinde iş ma-
kinaları sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların yüzde 40’ının Ankara’da bulunduğunu 
anlattı. 

Konuşmasında, sektörün öncü oluşumu 
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’ne 
(İŞİM) işaret eden Baran, “İŞİM, üye firma-
ların yenilikçi yaklaşımlarını ve iş birlikleri-
ni geliştirerek ulusal ve uluslararası rekabet 
güçlerini artırmak, dünya markası olmalarını 
sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Rekabet çığ gibi geliyor
Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, dünyada 
yıkıcı bir rekabet olduğunu, rekabetin her 
geçen gün çığ gibi geldiğini vurguladı. İş 
makinelerinin çalışır vaziyette tutulması-
nın son derece önemli olduğuna temas eden 
ASO Başkanı,  merkezin, önemli bir hizmet 
olduğunu belirterek, “İş makinası çalıştığı 

andan itibaren para kazandırır, durduğu anda 
masraf kapısıdır. İş makinalarının en verim-
li şekilde bakım- onarımının yapılacağı bir 
merkez kurulması beni mutlu etti.” dedi. 

Ekonomik oyunların üstesinden gelinecek
AK Parti Ankara Milletvekili Barış Ay-

dın ise Türkiye’nin ve iş dünyasının pek çok 
badireler atlattığını belirterek, “Yatırım yap-
manın çok değerli olduğu bir dönem yaşıyo-
ruz. Bugünlerde ülkesine, devletine güvenen 
Türk iş dünyasını tebrik etmek lazım.” gö-
rüşünü dile getirdi. Türkiye’nin dış güçlerin 
ekonomik oyunlarının üstesinden geleceğini 
vurgulayan Aydın, “Söz konusu vatanımız 
olduğunda el birliğiyle mücadeleyi sürdürü-
rüz.” dedi.   

Borusan Cat, bir süredir 
hazırlıklarını sürdürdüğü Revizyon 
Merkezi’ni OSTİM’de devreye aldı. 
Merkezde, iş makinalarının komple 
bakım ve yenileme çalışmaları 
gerçekleştirilecek.

Borusan Cat OSTİM Revizyon Merkezi açıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bina-
ların enerji kullanımı, yalıtım özellik-

leri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi 
ve sera gazı salınımını içeren ve 2011'den 
sonra yapı ruhsatı alan binalar için zorunlu 
hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi sayısı 
742 bin 940'a ulaştı.

Bakanlık, 5627 sayılı Enerji Verimli-
liği Kanunu ile Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği kapsamında binaların 
ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma, 
aydınlatma, yenilenebilir enerji kullanımı 
gibi enerji tüketimleri ile karbondioksit 
salınımları ve yalıtım gibi binanın kabuk 
bilgilerini içeren Enerji Kimlik Belgesi 
alan bina sayısı her geçen gün artıyor.

Buna göre, Bakanlık tarafın-
dan 1 Ocak 2011'den sonra yapı 
ruhsatı alan yeni binalar için 
zorunlu hale getirilen Ener-
ji Kimlik Belgesi sayısı 
2018’in ilk yarısında 68 bin 
940'a ulaştı. 2011'den itibaren 
Enerji Kimlik Belgesi alan 
toplam bina sayısı ise 742 bin 
940 oldu.

Öte yandan Bakanlık ta-
rafından güncellenen ve 1 
Kasım 2017'de uygulama-
ya alınan BEP-TR II yazı-

lımı üzerinden hazırlanan Enerji Kimlik 
Belgesi'ni vermeye yetkilendirilen fi rma 
sayısı 4 bin 173, uzman sayısı ise 5 bin 
68'e çıktı.

Ayrıca mevcut binalar için 2 Mayıs 
2017'den itibaren zorunlu hale getirilen bi-
nalara ilişkin alım, satım ve kiraya verme 
işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi aran-
ması şartı 1 Ocak 2020'ye ertelendi.

742 binden fazla bina 
enerji kimlik belgeli

Büyümenin anahtarı sanayi
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-

kanlığı tarafından bu yıl 19. su dü-
zenlenen Sanayide Enerji Verimliliği 
(SENVER) Proje yarışmaları başvu-
ruları başladı. Yarışmada endüstriyel 
işletmelerin enerji verimliliği projeleri 
ödüllendirilecek.

SENVER ile değişik enerji verimli-
liği projeleri kamuoyuna duyuruluyor. 
Uygulanmış projelerin başarısının ve 
sağladığı yararların tanıtılması benzer 
projeleri tasarlayan endüstriyel işlet-
melerin çalışmalarını da teşvik ediyor.

Enerji verimli endüstriyel işletmele-
ri ve endüstriyel işletmelerin uygula-
dığı enerji verimli ve çevreye duyarlı 
uygulama projelerini ve teknolojileri 
ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin 
paylaşılmasını amaçlayan yarışma, 
genel anlamda endüstriyel alanda 
enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

İki ana grupta

Yarışma, Sanayide Enerji Verimlili-
ğinin Artırılması Projeleri ve Enerji Ve-
rimli Endüstriyel Tesis (EVET) olmak 
üzere, iki ana gruba ayrılıyor.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artı-
rılması Projeleri grubunda, endüstri-
yel işletmelerin mevcut sistemlerinde 
enerji verimliliğinin artırılmasına yöne-

lik uyguladıkları projeler değerlendi-
riliyor. Sanayide Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Projeleri üç alt gruptan 
oluşuyor. Gruplar; Kategori, 1 - 500 
TEP - 1.000 TEP, Kategori, 2 - 1.001 
TEP - 50.000 TEP, Kategori, 3 - 50.001 
TEP ve üzeri.

Enerji Verimli Endüstriyel Tesis 
(EVET) grubunda ise entegre proje 
ve başarılı işletme yönetimi uygula-
maları ile birim hasıla başına tüketilen 
enerjideki (enerji yoğunluğu) azalma 
dikkate alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) 
veri tabanında (Enerji Verimliliği Por-
talı) kayıtlı olup, enerji tüketim bilgi-
lerini her yıl düzenli olarak gönderen 
endüstriyel işletmelerin veri tabanın-
daki kayıtları esas alınarak EİGM ta-
rafından yapılan değerlendirmelere 
göre ödül almaya layık görülen en-
düstriyel işletmeler belirleniyor.

Başvurular, 9 Kasım 2018 günü mesai 
bitimine kadar Enerji İşleri Genel Müdür-

lüğü, Kampüs Eskişehir Yolu 7. km 06520 
Ankara adresine yapılabilecek. 

Yarışmaya ilişkin detaylar 
www.yegm.gov.tr adresinde.

Verimli projeler ödüllendiriliyor






