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1960’lı yıllarda ülke 
gündemine ‘Devrim’le giren 
‘yerli otomobil’ hayali ve 

arzusu yarım asır sonra yeniden 
canlandı. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, daha 
önce, hazırlıklarından bahsettiği 
otomobilin kamufl ajlı prototiplerini 
kamuoyuna tanıttı. Hemen ardından 
tepkisel, destekleyici ve maalesef 
‘alaya’ alınacak yorumları işittik. 

Dünya siyasetinde sözü geçen 
ülkeleri gözümüzün önüne 
getirelim… Bunların ekonomik 
büyüklüklerini de yanına koyalım… 
Her ikisini topladığımızda ‘söz’ün 
yolunun ekonomiden, onun da 
temelinin yüksek katma değerli 
ürün ve markalardan geçtiğini 
görürüz. 

Bu, öyle bir durum ki; özellikle 
otomotivde ortaya çıkan markalar, 
ülkelerine sağladıklarıyla, diğer 
sektörleri gölgede bırakıyorlar. Bir 
nevi o ülkelerin ‘yüzü’ oluyorlar. 

Uluslararası Otomotiv Sanayicileri 
Birliği’nin (OICA) son dönem 
istatistiklerine baktığımızda, dünya 
otomobil üretiminde tablo şöyle 
oluşuyor: Çin, ABD, Japonya, 
Almanya, Güney Kore. (2015 Q2 
Production Statistics)

Basketboldaki tabiriyle; bu 
‘ilk beş’in pota altı çok güçlü 
ve sağlam. Ribaund da iyiler. 
Üçlük yüzdeleri yüksek… Oyun 
kurucuları deneyimli… Bu gücün 
kaynağı ise ‘fi kir birlikteliği’.

Bütün olan bitenin yanında, 
ülkemiz de bu yarışa girmek ve 
Türk markasını imza atmak istiyor.  

‘Kamufl aj’la birlikte ortaya çıkan 
görüşler, hemen geçmiş tecrübeleri 
masaya koyuverdi. İşin üzücü 
tarafı, milli bir perspektifl e ele 
alınması gereken ‘yerli otomobil’ 
için eleştiri boyutunu ve maksadını 
aşan tepkilere tanıklık ettik. Daha 
yeni doğmuş bir mesele adeta 
‘boğulmaya’ kalkışıldı. 

Geçmişe döndüğümüzde Devrim 
Otomobili için de benzer süreçler 
sahneye konulmuştu. Bakın neler 
yaşanmış: 

“(…) Verilen termin 29 Ekim 
1961, yani tanınan süre 4.5 
aydı.  Bu süre içinde bu çapta bir 
geliştirme çalışması yapılabilir 
miydi? Bırakınız geliştirmeyi, 
hiçten yola çıkarak, çalışabilecek 
bir otomobil yapılabilir, böyle 
bir mucize gerçekleştirilebilir 
miydi? Toplantıda söz alanların 
çoğu böyle bir projede seve seve 
ç a l ı ş m a y a 
h a z ı r 

olduklarını, fakat böylesine kısa 
bir sürede sonuç alınabileceğini 
sanmadıklarını dile getirmeye 
çalışmış, bir kısmı da “hayır“ 
demişlerdi.

Tüm ülkede ise üniversitesinden, 
basınına, bir avuç sanayicisinden, 
politikacısına, sesini duyurabilen 
herkes Türkiye’de ne otomobil, 
ne de motor yapılabileceğine 
inanıyor, özel sohbetlerde, 
röportajlarda, hatta fi lm gösterili 
konferanslarda bu görüş 
vurgulanıyordu.

Fakat bu inanılmaz şey 
gerçekleşiyor ve 29 Ekim 1961 
sabahı Türkiye’de yapılan bir 
otomobil, kaportası pürüzsüz 
olmasa da, kendi tekerlekleri 
üzerinde ve yine Türkiye’de 
yapılan kendi motorunun 
gücüyle Büyük Millet Meclisi 
binasının önüne götürülerek 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 
Paşa’ya sunulabiliyor, bir ikincisi 
Paşa’yı Anıtkabir’e götürüyor, 
sonra da Hipodrom’daki  geçit 
resmine katılıyordu.” 

(www.devrimarabasi.com)

Cumhuriyetimizin 92. yılını idrak 
ediyoruz. Türkiye bir yolda; önünde 
2023 hedefl eri kapı gibi duruyor. 
Bu hedefl er, sadece konuşmakla 
gerçekleşemez. Artık ‘başlama’ 
zorunluluğu var. Çok geç kalınsa 
da bir noktadan yola çıkmak şart. 

Sayın Fikri Işık’ın, "Yerli otomobil 
çalışmasını kimsenin boğmasına 
izin vermeyeceğiz. En büyük 
desteğimiz siz halkımız ve siz 
destek verdikten sonra inanıyoruz 
ki Türkiye'nin bu noktada çok güçlü 
bir markası olacak.” sözleriyle 
verdiği mesajı çok önemsiyorum.  

Her fi kir önemlidir ve değerlidir. 
Bu açıdan bakıldığında; ‘kendi 
otomobilimiz’ için harekete 
geçilmesi isabetli olmuştur. 
Ancak hedefi  doğru belirlemek 
ve stratejileri güçlü bir şekilde 
geliştirmek gerekiyor. 

Aksi takdirde; yalnız otomobil 
değil her alanda daha çok ‘Devrim’ 
boğulur, kaybolur, gider. Hayranı 
(!) olduğumuz yabancı markaların 
direksiyonunda, uzunca bir süre 
daha gaza basmaya devam ederiz. 

Unutmayalım, kendi otomobilini 
üretenler de başlangıçta aynı 
durumdaydı. 

Bu bir adımdır; Türkiye yeni 
‘Devrim’lerini yapabilmeli… Hem 
de acilen…

“Başarı yolunda sürat, isteğin 
şiddeti kadardır.”

Dale Carnegie

‘Boğmayalım’ 
Artık‘Başlayalım’
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“Teknolojiye açık olun, desteğe hazırız”
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) 
tarafından düzenlenen Sinerji Toplantısı’nda Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi, “Teknolojiye açık firmalar olarak 
rol almanızı bekliyoruz." dedi.

Akdeniz’i aşan cansuyu
yavru vatana hayat verecek
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü tarafından inşa edilen Türkiye ve KKTC’yi 
denizin altından bağlayan Asrın Projesi’nde mutlu son.

“Nefes almak için OSTİM’in içinden geçerim”
Fuat Demirci, dökümcülük mesleğinde yarım asra 
yaklaşan ticari geçmişe sahip. Üç dükkanla başladığı 
OSTİM’deki üretimini, Sincan’da sürdüren Demirci, 
“Haftada, hiçbir şey bulamazsam bile nefes almak için 
OSTİM’in içinden geçerim.” diyor.
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‘Yüksek teknolojili’ üretim 
tabana yayılıyor
3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Bakan Işık, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nin (TGB) 2014 yılı performans endeks 
sonuçları açıkladı.
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Babacan: “Önce OSTİM,
önce sanayi, önce üretim”
OSTİM ziyaretinde konuşan eski Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan: “Kazanmadan harcamak, borçlanıp 
lüks tüketime girmek bizim ekonomimiz açısından 
sürdürülebilir bir durum değil. Onun içindir ki önce 
OSTİM başka bir şey değil. Önce sanayi, önce üretim.” 

Vasatlıktan çıkış reçetesi İNOVASYON
İstanbul Sanayi Odası’nca (İSO) geçen yıl 21. Yüzyılla 
Büyük Yüzleşme’ başlığıyla düzenlenen Sanayi 
Kongresi’nin 13.sü ‘Vasatlıktan Çıkış için İnsan ve Kültür-
Geleceği Birlikte Kuralım’ temasıyla gerçekleştirildi.

“Üretiminizi dışarıda görünce
Türkiye’yi oradan tanırsınız”
Pınar İş Makinaları kurucusu Zeki Bozbala, “Ürettiğimiz 
makineleri dışarı gittiğiniz zaman görürsünüz, 
Türkiye’yi oradan tanırsınız. Türkiye içinden bakarsanız 
göremezsiniz.” diyor.
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Azeriler bilimsel çalışmaları dinledi
TÜBİTAK'ın, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) ile birlikte düzenlediği Uluslararası Liderlik 
Akademisi programı kapsamında; Hacettepe Teknokent’te 
Azerbaycanlı yetkililere Türkiye’nin bilim, teknoloji ve 
yenilik çalışmaları tanıtıldı.
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4.5 ay sürede Türk mühendis ve 
işçisinin alın teri ile tamamlanan 
ilk yerli Türk otomobili Devrim.
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TBMM önceki Başkanı Cemil 
Çiçek, Başbakan Yardımcısı 

Tuğrul Türkeş, milletvekili aday-
ları ve eski Başbakan Yardımcıla-
rından Ali Babacan OSTİM’li üre-
ticilerle biraraya geldi. Babacan, 
konuşmasında, jeopolitik gelişme-

lere bağlı olarak küresel ekonomik 
dengelere ilişkin tespitler yaptı. 

“Büyüme için 
üretim ve ihracat şart”
Küresel ekonomik şartların ve 
bizim içinde bulunduğumuz böl-
gedeki güvenlik şartlarının son 
derece sıkıntıda olduğu dönem-
den geçildiğini bildiren Baba-
can, “Böylesine zor dönemlerde, 
Türkiye’nin kendi içindeki istikrar 
ve güven ortamının korunması, 
güçlendirilmesi çok çok önemli.” 
dedi.

“Eğer yeriniz sağlamsa, kaptan 
kökünde işi bilenler varsa, gemi-

nin rotası, istikameti belliyse, en 
şiddetli fırtınalarda dahi o gemi 
yolu alır ve limanına ulaşır. İşte 
Türkiye’de bizim gemiyi sağlam 
tutmamız lazım. Kaptan köşkünde 
ehil, bu işin ustası insanlar lazım.” 
Diyerek sözlerine devam eden Ali 
Babacan,  ekonomik politikaların 
temelinde, önceliğin makroekono-
mik istikrarın korunması olduğu-
nu kaydetti. 

Büyümenin kaynağının mutlaka 
yatırım, üretim ve ihracat olması 
gerektiğine işaret eden Babacan, 
“Bundan başka bizim çaremiz 
yok. Önce çalışacağız, üreteceğiz, 
hak edeceğiz, paylaşacağız ondan 
sonra hak ettiğimizi refahı payla-
şacağız. Kazanmadan harcamak, 
borçlanıp lüks tüketime girmek 
bizim ekonomimiz açısından sür-
dürülebilir bir durum değil. Onun 
içindir ki önce OSTİM başka bir 
şey değil. Önce sanayi, önce üre-
tim bunun için kafa kafaya verece-
ğiz.” görüşünü aktardı. 

“İstikrar dört 
tekerlekli araba 
gibidir”
TBMM eski Baş-
kanı Cemil Çiçek 
de konuşmasında 
siyasi istikrar vur-

gusu yaptı. İstikrarı, dört tekerlekli 
arabaya benzeten Çiçek, “Sadece 
siyasi istikrar değil, ama en önem-
lisi siyasi istikrar. Diğerleri ona 
bağlı biri yoksa üçü olmaz. Birisi 
siyasi istikrar, ikincisi ekonomik 
istikrar, üçüncüsü bürokratik is-
tikrar, dördüncüsü de hukuki is-
tikrar. Dört tekerlekli bir arabanın 
lastiğinin biri patlaksa olsa olsa 
arabayı kenara çekecek kadar yü-
rütebilirsiniz. Arkadan gelen kaza 
yapmasın, vurmasın diye. İkisi 
birden patlaksa araba olduğu yer-
de kalır. O zaman çekici çekmek 
mecburiyetinde kalır. Üçü birden 
yoksa Allah o memleketi korusun. 
Dolayısıyla o çekici şey dediğimiz 

IMF’dir, uluslararası para kuruluş-
larıdır.” dedi.

Türkiye’nin önemli kazanımları 
olduğunu ancak kat edeceği çok 
mesafe olduğunu hatırlatan Çi-
çek, şunları söyledi: “2023 yılına 
geldiğimizde, Türkiye dünyanın 
10 ülkesinden birisi olsun ki bi-
raz daha rahatlayalım. Bunları 
temenni ediyoruz. Peki bunu na-
sıl temin edeceğiz? Geriye dönüp 
baktığımızda, karşımıza sihirli ke-
lime istikrar çıkıyor. İstikrar yoksa 
kalkınma yok, istikrar yoksa kamu 
düzeni yok, istikrar yoksa hesaba 
katılmıyorsunuz. İstikrara bağlı 
elde edebileceğiniz ne kadar başa-
rı varsa yok oluyor.”

OSTİM ziyaretinde konuşan 
eski Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, büyümenin 
kaynağının mutlaka yatırım, 
üretim ve ihracat olması 
gerektiğini belirtti. Babacan, 
“Kazanmadan harcamak, 
borçlanıp lüks tüketime girmek 
bizim ekonomimiz açısından 
sürdürülebilir bir durum değil. 
Onun içindir ki önce OSTİM 
başka bir şey değil. Önce sanayi, 
önce üretim.” dedi.

Babacan: “Önce OSTİM,
önce sanayi, önce üretim” 

Ekonomik politikaların temelinde, 
önceliğin makroekonomik istikrarın 
korunması olduğunu Ali Babacan, 

büyümenin kaynağının mutlaka 
yatırım, üretim ve ihracat olması 

gerektiğin söyledi.
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Cemil Çiçek

İki yılda bir düzenlenen Ulusal 
Verimlilik Kongresi’nin bu yıl 

5.si gerçekleştirildi. Bilim Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 
ve Verimlilik Genel Müdürü Anıl 
Yılmaz’ın açılış konuşmalarının 
ardından Prof. Dr. Erinç Yeldan 
tarafından ‘Türkiye Ekonomisinde 
Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma’ 
konulu açılış konferansı verildi.
Türkiye ekonomisinin 1950’lerden 
bu yana büyüme trendini Kalkın-
ma Bakanlığı’nın temel ekonomik 
göstergeleriyle açıklayan Yeldan, 
Türkiye’nin 1950 sonrasındaki bü-
yüme trendinin düşme eğiliminde 
olduğuna dikkat çekti.

Üretimle büyüme
Erinç Yeldan, dünya ve Türkiye 
ekonomisini gelecek 50 yılda bek-
leyen tehditlerden çıkış yolu olarak 
verimlilik artışı ve üretkenlik artışı-
na yönelik tedbirler almayı göster-
di. Yeldan,  “Buradan çıkışın yolu, 
kuşkusuz verimlilik artışı ve üret-
kenlik artışına yönelik ciddi tedbir-
ler almakta ve dünya ekonomisi ve 
sanayileşme merdiveninde üretken-
lik artışına dayalı bir sanayileşme 
ve bir büyüme çizgisi yaratmak-
tan geçiyor.” dedi. 1990’lı yılları 
Türkiye’nin kayıp 10 yılı olarak ni-
teleyen Yeldan, bu yıllarda toplam 
faktör üretkenliğinde dalgalanma 
ve durgunluk olduğunu vurguladı. 

“Sorunlarımızın önemlice bir bö-
lümü, küresel kapitalizmin içine 
düştüğü patikanın bize ekonomik 
yansımalarından kaynaklanıyor.” 
tespitini paylaşan Erinç Yeldan, 
Türkiye’nin 1980 sonrasında top-
lam faktör üretkenliğinde yaşadı-
ğı gelişmeleri hatırlattı. Yeldan, 
1990’a kadar süren; Türkiye’nin 
dışa açılması, ihracata yöneltilme-
si, fi yat reformu yapması ve sana-
yileşmede biriken kapasitenin dışa 
açılmasıyla elde edilen üretkenlik 
artışına dikkati çekti. 
2001 krizinden sonra da Türkiye’de 
yeni bir büyüme ve faktör üretken-
liği hamlesinin meydana geldiğini 
belirten Prof. Dr. Erinç Yeldan, bu 
hamlelerin sürdürülebilir nitelikte 
olmadığını belirtti.
2000’li yılların toplam faktör üret-
kenliğindeki artışın 2007-2008 kü-
resel krizin etkileriyle durgunluğa 
uğradığını ifade eden Erinç Yeldan, 
2010 sonrasında da daha çok istih-
dam artışı ve sermaye artışından 
dolayı büyüme söz konusu olduğu-
nun altını çizdi.  

“Sorunumuz, kaynakların 
geliştirilmesi”
‘Orta gelir tuzağına düştük’ yorum-
lamalarının nedenini, “2007-2008 
sonrasındaki faktör üretkenliğinde-
ki gerileme ya da durgunluk olmuş-
tur.” ifadeleriyle açıklayan Yeldan, 
ekonomik üretim olanaklarının 

artırılmasına vurgu yaptı. Prof. Dr. 
Yeldan şöyle konuştu: “Sorunu-
muz, kaynakların yeniden dağılımı 
değil kaynakların geliştirilmesi! Bu 
bakımdan piyasanın kısa dönemde-

ki sinyallerini değil uzun dönem-
deki sinyallerinin yönlendirilmesi 
gerekiyor.” 
Stratejik ticaret politikasına işaret 
eden, gerekli sektörlerde ihracatçı, 
gerekli sektörlerde koruma, gerek-
li sektörlerde teşvikler ile kamu 
ve özel sektörün işbirliği içinde 
yönlendirici kurumsal bir yapıya 
ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yel-
dan, kamu girişimciliğinin stratejik 
olarak özel girişimcilikle bir araya 
getirilip örgütlenmesi gerektiğini 
söyledi. 
‘Devlet et, balık üretmez, süt üret-
mez!’ metaforuna karşılık ‘Devlet 
stratejik olarak ne üretmek istiyorsa 
onu üretir’ görüşünü savunan Erinç 
Yeldan şunları aktardı: “Devlet pa-

tates üretmesi 
ge rek iyor sa 
patates üretir. 
Uçak fabrika-
sında ara malı 
üretmesi ge-
rekiyorsa onu 
üretir veya özendirir. Dolayısıyla, 
‘Devlet topyekün ekonomiden elini 
çeksin! Piyasa hem bölgesel kal-
kınmayı hem sektörel kalkınmayı 
hem ticaret dengesini bir arada 
kendi serbest iradesiyle gerçekleş-
tirsin!’ Bu, tam bir hayal. Dünyanın 
bugün gelişmiş ülkelerinde stratejik 
sektörlerde çok ciddi stratejik plan-
lamaya dayalı ve özel sektör kamu 
işbirliğine dayalı organizasyonların 
olduğunu göreceksiniz.” 

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Verimlilik Genel 
Müdürlüğü tarafından 5. Ulusal 
Verimlilik Kongresi düzenlendi. 
Kongre'nin açılış konferansını 
veren Bilkent Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. 
Erinç Yeldan devletin stratejik 
sektörlerde üretimi planlaması 
gerektiğini vurguladı. 

İmalat Sanayi / GSYH (%)

    “DEVLET STRATEJİK SEKTÖRLERDE ÜRETİMİ PLANLAMALI”

  Bir ülkenin ticaret stratejisi 
o ülkenin sanayi stratejisidir. 
Ticaret ve sanayi stratejileri 
birbiriyle uyumlu olmak 
zorundadır.

  Toplam imalat sanayi katma 
değerinin, toplam GSYH içindeki 
payının 1990’ların sonunda %20’ 
lerden 2014’e geldiğimizde, daha 
doğrusu kabaca 2006-2007’den 
başlayarak %15’in altına 
düşmesini önemseyeceğim. 
Bu, Türkiye’nin sanayileşme, 
büyüme sektörel önceliklerinin 
giderek sanayiden başka 
alanlara kaymakta olduğunu, 
piyasa sinyallerinin sanayi değil 
finans, hizmetler daha çok 
iç talebe yönelik, dış ticarete 
kapalı sektörlere yöneldiğinin 
tezahürlerinden bir tanesi.

  Sorunlarımızın önemlice bir 
bölümü küresel kapitalizmin içine 
düştüğü patikanın bize ekonomik 
yansımalarından kaynaklanıyor. 
Sorun şu: Ara malı ithalatı, 
özellikle yatırım malı ithalatı 
en tahripkar ithalat biçimidir. 

Çünkü ara malı ithalatının 
özendirilmesi, ulusal sanayinin 
yatay ve dikey bağlantılarının 
kopartılmasına neden olmakta. 
İthal edilen ara malı ve ham 
maddelerin ucuzluğu, ulusal 
sanayi entegrasyonunun 
parçalanmasına, enerji 
güvenliğimizin tehlikeye 
girmesine, yatırım malları 
akışının tehlikeye girmesine 
neden olabilmektedir. Bunun 
iz düşümü olan cari işlemler 
açığının da giderek daha 
sağlıksız sıcak para finansal 
sermaye girişleri yani uzun 
vadeli kalıcı yatırımlar yerine 
kısa vadeli sermeye girişlerine 
dayandırılması ile birlikte önemli 
bir kırılganlık noktası olmaktadır. 
Bunun bir diğer iz düşümü de, 
Türkiye’de yeterince istihdam 
yaratmama tehlikesidir. İthal 
ettiğiniz zaman yurt dışında 
üretilmiş katma değeri Türkiye’ye 
getiriyorsunuz. Yurtiçinde katma 
değer üretme potansiyelinizi 
giderek törpülüyorsunuz. 

Dolayısıyla Türkiye’nin, 1980 
sonrası gelişme patikası 
içerisinde iş gücünün büyümeye 
katkısının, Türkiye benzeri 
ülkelere göre daha düşük 
olmasının ve sermaye katkısının 
daha yüksek çıkmasının 
nedenlerinden bir tanesi de bu 
oldu. 

  Kısa dönemde faiz borsa 
döviz kuruna sıkışmış finansal 
göstergelerin dışına çıkmak 
ve bir anlamda göreceli 
üstünlüklerin yaratılması 
özendirilmesi, güçlendirilmesi 
gerekiyor. Bu da bizi stratejik 
ticaret politikasına yani Asya 
ülkelerinin yıllarca başarıyla 
uyguladıkları gerekli olan 
sektörlere ithal ikameci, gerekli 
sektörlerde ihracatçı, gerekli 
sektörlerde koruma, gerekli 
sektörlerde teşvik kamu ve özel 
sektörün mutlaka ve mutlaka 
bir işbirliği içinde yönlendirici 
ile çalışan bir kurumsal yapıya 
ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. 

Prof. Dr. 
Erinç Yeldan

“ARA MALI İTHALATININ ÖZENDİRİLMESİ ULUSAL SANAYİNİN BAĞLANTILARINI KOPARTIYOR”

Kaynak: Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın 5. Ulusal Verimlilik Kongresi Sunumu



EKİM 2015 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 3   

Türkiye'den Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’ne 
(KKTC) su temin edilme-

sini öngören ve "Asrın Projesi" 
olarak adlandırılan projenin açı-
lışı Mersin'in Anamur ilçesinde 
düzenlenen törenle gerçekleş-
tirildi. Yerli ve milli imkanlar, 
Türk işçi ve mühendisinin ka-
biliyetleri sonucu, dünyada ilk 
ve tek olan askıda borulu deniz 
geçiş sistemi ile gerçekleşen pro-
je ile Anamur Dragon Çayı’nın 
suları Yavru Vatan’a taşındı.

Deniz yüzeyinden 250 met-
re derinden geçen ve 80 km 
uzunluğa sahip olan boru hattı, 
KKTC’nin içme, kullanma, sa-
nayi ve sulama suyu ihtiyacını 
karşılayacak olan suyu taşıya-
cak. 1,6 milyar TL’ye mal olan 
projeyle, KKTC'nin uzun vadeli 
su ihtiyacının karşılanması için, 
Anamur Dragon Çayı üzerinde 
inşa edilen Alaköprü Barajı'ndan 
temin edilecek yıllık 75 milyon 
m3 su, Akdeniz’e döşenen boru 
hattı vasıtasıyla KKTC tarafında 
Girne yakınlarında inşa edilen 
Geçitköy Barajı’na aktarılacak. 

Projenin mimarının Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olduğunu ifade eden Orman ve 

Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
“Bu proje ilk olarak 1996 yılında 
gündeme geldi. Aradan geçen 19 
sene zarfında pek çok proje de-
nendi. Son olarak da KKTC’ye 
denizin altından su götürülme-
sinin uygunluğu araştırıldı ve 
olumlu neticenin ardından proje 
hayata geçirildi.” dedi.

“Bize hayat katıyorsunuz”
KKTC Başbakanı Ömer Soyer 
Kalyoncu, Anadolu halkına, 
Türkiye Cumhuriyeti devletine 
teşekkür etti. Kalyoncu, “Su ha-
yattır, biz su bakımından gittikçe 
fakirleşiyoruz. Suyumuz tuzlan-
maktadır. Biz Anadolu halkına, 
Türkiye Cumhuriyeti devletine 
teşekkür ederiz. Bizimle ekme-
ğini paylaştığı gibi suyunu da 
paylaşıyor. Bize hayat katıyorsu-
nuz, teşekkürlerimizi iletiriz. Bu 
su gün gelecek barış suyu da ola-
cak. Sağlık, barış ve refah sizinle 
olsun." açıklamasında bulundu. 

“Anadolu ve KKTC su ile bir 
kez daha kavuştu”
Türkiye’nin son 13 yılda büyük 
atılımlar gerçekleştirdiğini belir-
ten Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Anadolu ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti su gibi aziz pro-
jeyle bir kez daha birbirine ka-
vuştuğunu kaydetti. Davutoğlu, 
“Girne'yi Anadolu'ya bu kez su 
ile bağlıyoruz. Bütün dünyaya 
haykırıyoruz; Türkiye ile Kıbrıs 
hiçbir zaman ayrılmayacak şe-
kilde birbirine kenetlenmiştir." 
ifadelerini kullandı.  

“Üretimi artıracak”
KKTC Cumhurbaşkanı Mus-
tafa Akıncı, küresel ısınmanın 
yaşandığını günümüzde suyun, 
petrolden daha önemli hale gel-
diğine işaret etti. Anamur’dan 
Geçitköy’e akacak suyun, 
Kıbrıs’ın üretimini artıracağını 
vurgulayan Akıncı şu görüş-
leri paylaştı: “Sarı olan rengi-
miz gerçek anlamda bizi Yeşil 
Ada’ya döndürecek. Ve bu, 
sadece üretimi değil, aynı za-
manda ekonominin gelişmesini 
KKTC’nin kalkınmasını da geti-
recek. Böylesi bir gelişme, elbet-
te Kıbrıs’ta kendi ayakları üze-
rinde durabilen, kendi kendine 
yeterli bir KKTC’nin yaratılması 
demektir.” Yeni bir teknolojiyle 
böylesi bir proje ilk defa gerçek-
leştiğine dikkat çeken KKTC 
Cumhurbaşkanı, projenin sürdü-
rülebilirliğinin çok önemli oldu-
ğunu, beraberinde yeni ufuklar 
açacağına dikkat çekti. 

“Bu millet bir olursa 
aşamayacağı engel yoktur”
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “Bu millet kara-
dan gemileri yürüttü, bu millet 
Boğaz’ın altından Marmaray’ı 
inşa etti. Bu millet şimdi 
Anamur’dan Kıbrıs’a, yine de-
nizin altından su naklini gerçek-
leştiriyor.” dedi.  Bu millet bir 
olursa, iri olursa, beraber olursa, 
kardeşçe yürürse hep birlikte 
Türkiye olursa aşamayacağı hiç-
bir engel yoktur.” vurgusunu ya-
pan Erdoğan, Kıbrıs’a su temin 
edecek Alaköprü Barajı’nın te-

melini, 2011 yılında Başbakan-
lığı döneminde attığını hatırlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bara-
jın inşasının, öngörülen tarihten 
de önce, Mart 2014’te tamam-
landığını, yeni aynı şekilde, Kıb-
rıs tarafında inşa edilen barajının 
temelinin de 2012’de atılarak ön-
görülen tarihte bitirildiğini söy-
ledi. Dünyada ilk kez uygulanan 
bir mühendislik çalışmasıyla, 
deniz altında askılı sistemle inşa 
edilen deniz geçişi boru hattı ile 
aktarılacak suyun, halen ciddi 
bir su sıkıntısı içinde olan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 50 
yıllık içme suyu ve tarımsal su-
lama ihtiyacını karşılayacağını 
bildirdi.

Projenin KKTC ayağı Girne Ge-

çitköy Barajı'nın açılış töreninde 
de konuşan Erdoğan,   “Tür-
kiye gerçekten isterse, azimle, 
dirayetle, kararlılıkla çalışırsa 
ulaşamayacağı hiçbir hedef, ger-
çekleştiremeyeceği hiçbir proje 
yoktur.” diyerek, bugün bu sö-
zün temelsiz bir iddia değil, bir 
hakikat olduğuna şahit oldukla-
rını dile getirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü tarafından inşa 
edilen Türkiye ve KKTC’yi 
denizin altından bağlayan 
Asrın Projesi’nde mutlu son. 
Dünyada ilk kez uygulanan KKTC 
Su Temin Projesi, 17 Ekim’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, KKTC Başbakanı 
Ömer Soyer Kalyoncu, Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun ve Kabine üyelerinin 
katıldığı törenle hizmete alındı.

 Hem yerli hem de milli… Türk mühendis ve işçisinin başarısı… 107 km toplam boru hattı…

AKDENİZ’İ AŞAN CANSUYU YAVRU VATANA HAYAT VERECEK

KKTC Su Temin Projesi 
kapsamında dünyada ilk ve 
tek olan askıda borulu deniz 
geçiş sistemi ile Anamur 
Dragon çayının suları 
Akdeniz’in 250 m altından 
geçirilerek Yavru Vatan’a 
taşındı. Toplam 107 km 
uzunluğundaki boru hattında; 
66,5 km’lik Deniz Geçişi İsale 
Hattı, her biri 1600 mm anma 
çapına sahip ve 500’er metre 
uzunluğunda olan HDPE (High 
Density Polyethylene-Yüksek 
Yoğunluklu Polietilen) yekpare 
boruların birbirine mekanik 
olarak bağlanması suretiyle 
teşkil edildi. 

Proje ile; KKTC’ye iletilecek 
yıllık 75 milyon m3 suyun 37 
milyon m3’ü sulamaya, 38 

milyon m3’ü ise içme suyuna 
tahsis edilecek ve KKTC’nin 
uzun vadeli içme suyu ihtiyacı 
karşılanmış olacak.  65.900 
dekar cazibeli, 17.700 dekar 
ise pompajlı olmak üzere 
toplam 83.600 dekar tarım 
alanının tamamı kapalı sistem 
borulu şebeke ile sulanacak, 
yıllık 80 milyon TL ilave gelir 
sağlanacak. 

DÜNYADA İLK VE TEK

Uzaya gönderilen 7. haberleş-
me uydusu Türksat 4B, 50 

derece Doğu yörüngesinde kendi 
sahipliğimizdeki ilk uydu oldu. 
4B, Mitsubishi Electric Corpora-
tion ve Türk mühendislerinin ça-
lışmalarıyla üretildi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Feridun Bilgin 4B 
haberleşme uydusu ile Ku-Bant'ta 
canlı yayın geçişi ve veri haber-

leşmesinin yanı sıra, Ka-Bant'ta 
veri ve yüksek hızlı internet hiz-
metlerinin de sunulacağını belirt-
ti. 
Yeni uydu ile ilk defa C Bant'ın 
kullanılacağına dikkati çeken Bil-
gin, bu frekans bandında Afrika 
kıtasının da kapsama alanına gi-

receğini bildirdi. Ka-Bant kullanı-
mıyla, Türkiye'de karasal altyapı 
üzerinden internet götürülemeyen 
bölgelere ve Avrupa, Asya, Afri-
ka, Orta Doğu ile Türk cumhuri-
yetlerine istenildiği takdirde uydu 
üzerinden daha ekonomik ve 
yüksek hızlı internet erişim imka-
nı olacağının altını çizen Bilgin, 
toplamda saniyede 3 gigabit veri 
haberleşme kapasite artışı sağla-
nacağını kaydetti.

Aralık’ta hizmete girecek
"Genişleyen kapsama alanımız-
la birlikte Türkçe daha yaygın-
laşacak.” diyen Bakan Bilgin, 
sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: 
“Türk kültürü, Türk cumhuriyet-
lerinde Türkçe konuşan halklarla 
ilişkilerimiz daha da gelişecek 
ve daha geniş bir coğrafyaya ül-
kemizde yayınlar tanıtılmış ve 

götürülmüş olacak. Ürünlerimize 
ve markalarımıza talep artacak. 
Bölge ülkelerinin vatandaşlarıyla 
kültür, bilim, sanat gibi alanlar-
daki ilişkilerimiz artacak ve tüm 
bu gelişmeler, ekonomik alana da 
yansıyacak. Aynı zamanda yeni 
uydumuz askeri haberleşme ihti-
yaçlarına yönelik olarak da kulla-
nılacak."
Türksat 4B’nin Aralık ayında fa-
aliyete geçeceğini belirten Bilgin, 
50 derece Doğu yörüngesinde 20 
yıldır devam eden uydu kiralama 
işleminin de sona ereceğini vur-
guladı.
Yeni uydu ile birlikte oluşan 
fırsatlara da temas eden Bilgin, 
“Yeni uydumuzun faaliyete geç-
mesiyle birlikte 42 derecedeki 
veri ve canlı yayın geçiş kapasi-
teleri, 50 dereceye Türksat 4B'ye 

kaydırılarak, 42 derecenin sadece 
televizyonlara yönelik bir kapasi-
te artışı sağlanacak, aynı zamanda 
Türkiye ve Asya merkezli yeni 
bir veri ve TV yayın pazarı olu-
şacak.” dedi. 

5A yolda
Bakan Bilgin, Türksat 4A ve 
Türksat 4B uydularının yapımı-
nın da yer alan Türk Mühendisle-
rin, Uzay Sistemleri Entegrasyon 
ve Test Merkezi'nde ilk yerli ha-
berleşme uydusu Türksat 6A'nın 
üretiminde de görev aldığını be-
lirtti.
Türksat 5A'nın daha fazla yerli-
lik içerecek şekilde önümüzdeki 
dönemde ihale edileceğini açık-
layan Bilgin, 5A’nın 2019 yılında 
hizmete girmesinin planlandığını 
bildirdi. 

Kazakistan`daki Baykonur Uzay 
Üssü’nden uzaya gönderilen 
Türksat 4B uydusu ile Afrika 
kıtası da kapsama alanımıza 
girdi.

KAPSAMA ALANI 4B İLE GENİŞLEDİ
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23.02.2015: Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin açtığı 60 
adet Hafi f Raylı Metro aracı 
ve 12 adet tramvay ihalesini, 
şartnamede yer alan minimum 
yüzde 60 yerli katkı oranı ile 
Durmazlar fi rması 117.873.600 
Avro teklifi  ile kazandı. Böyle-
ce bugün itibarıyla raylı ulaşım 
sistemlerinde yerli katkı oranı 
yüzde 60 seviyesine ulaştı.

21.07.2015: Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi’nin açtığı ve 
yaklaşık maliyeti 61.105.000 
TL olan Kocaeli Sekapark-Oto-
gar Tramvay Hattı Projesi 12 
adet tramvay aracı alımı ihale-
sini 19.740.000 Avro teklifi  ile 
Durmazlar kazandı.  

26.08.2015: Konya Büyükşehir 

Belediyesi tarafından açılan ve 
toplam bedeli 1 milyon 436 Bin 
Avro olan 4 adet Elektrikli Oto-
büs ihalesini Bozankaya fi rması  
kazandı. Firma daha önce de 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından açılan CNG otobüs 
alımı ihalesi sonucunda, Bele-
diyeye 60 adet CNG otobüs tes-
limatı gerçekleştirmişti.

25.09.2015: Antalya 2. Aşama 
Raylı Sistem Araçları 18 adet 
tramvay ihalesini 29.428.470 
Avro bedelle Hyundai Eurotem 
fi rması kazandı.

01.10.2015: Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi Gar-Tekkeköy 
Hafi f Raylı Sistem Hattı Proje-
si kapsamında gerçekleştirilen, 
toplam maliyeti 13 milyon Avro 

olan  8 adetlik tramvay ihalesini 
Durmazlar fi rması kazandı.

20.10.2015: Eskişehir Tepe-
başı Belediyesi’nin yaptığı 1 
milyon 550 bin Avro bedelli 4 
adet elektrikli otobüs ihalesini, 
Bozankaya fi rması kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Demiryolları’nın ma-

nevra ve kısa mesafe yük ta-
şıma ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geliştirilen, modern AC 
sürüş sistemine sahip 1 MW 
gücündeki elektrikli lokomotif 

E1000 raylara indi.

4 yıl süren çalışmaların so-
nucunda ortaya çıkan E1000,  
TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi (MAM) ve 
Türkiye Lokomotif ve Motor 
Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) 
ortaklığı ile tamamı yerli tek-
noloji ile geliştirildi.

Törene katılan Bilim Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, milli trenlerin en önemli 
parçası olan cer sisteminin ta-
mamını yerli imkanlarla yap-

mayı başardıklarını belirtti. 
Işık bundan sonraki hedefi n 
yüksek hızlı trenlerin cer sis-
temini yapmak olduğunu ifade 
etti.

“Ya ithal edeceğiz ya da 
üreteceğiz”
Bakan Işık, raylı sistemlere 
her geçen gün dünyada talebin 
arttığını, Türkiye'nin de önü-
müzdeki dönemde 18 milyar 
dolar yatırım yapacağını vur-
guladı. Raylı sistemler konu-
sunda Türkiye'nin önünde iki 
yolun bulunduğunu anlatan 
Işık, "Şimdi önümüzde iki yol 
var. Ya ithal edeceğiz ve tüke-
teceğiz ya da üreteceğiz kendi 
ihtiyacımızı karşılayacağız ve 
kullanacağız.” dedi. 

Cer sistemlerinin katma değe-
rine işaret eden Işık, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Cer sistemi'ni 
yapamıyorsanız, 'treni yapıyo-
rum' diyemiyorsunuz. Yazılı-
mını ve donanımını siz geliş-
tiremiyorsanız, siz kumanda 

edemiyorsanız, 'bu treni yüzde 
100 yerli yaptık' diyemiyor-
sunuz. İşte, bugün bunu ba-
şarmanın gururunu yaşıyoruz. 
Milli trenlerde en önemli par-
ça olan 'cer sistemleri'ni yüzde 
100 yerli imkanlarımızla yap-
mayı başardık. Bundan sonra 
Türkiye, çok kolaylıkla yük-
sek hızlı tren 'cer sistemleri'ni 
yapabilir. Önümüzdeki hedefi -
miz budur."

Teknolojik üründeki kamu 
alımlarında yerli ürüne sağla-
nan yüzde 15 fi yat avantajını 
da anımsatan Işık, “Kanunu 
çıkarttık ve 6 aydır yürürlük-
te. Geçen yıla göre yerli yük-
sek teknolojili, orta yüksek 
teknolojili kamu alımı ikiye 
katlandı. Hedefi miz, burada 
ilk etapta yüzde 50'yi geçmek. 
Hedefi miz 2016 yılında bunu 
yüzde 50'ye kadar çekebil-
mek. Hedefi miz Türkiye'de 
yerli üretimi artırmaktır." şek-
linde konuştu.

Anadolu Raylı Ulaşım Sis-
temleri Kümelenmesi’nin 

(ARUS) çalışmalarıyla, Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanlığı tarafından raylı 
sistem ihalelerinde yüzde 53 
‘yerli katkı’ şartı birçok ulus-
lararası raylı sistem üreticisine 
yeni yatırım kararları aldırdı. 
Yerli katkı şartını değerlendi-
ren Siemens de Türkiye’nin 
raylı sistem ihalelerinde avan-
taj sağlama hedefi yle Gebze’ye 
tramvay fabrikası kurma çalış-
malarına başladı. 

Siemens, üretim ve tedarik 
zincirini Türkiye’de yerelleş-
tirerek hem ihale süreçlerinde 
daha avantajlı bir konumda 

olmayı hem de uluslararası si-
parişler için önemli oranlarda 
maliyet kontrolü sağlamayı 
planlıyor.

Kentsel toplu taşıma sektö-
ründe dünya pazarına hizmet 
sunan çok sayıda tedarikçinin 
Batı Avrupa dışında da üretim 
tesisleri bulunuyor. Siemens 
de kendi fabrikası ve Türki-
ye’deki yerel tedarik zinciriyle 
tramvay pazarındaki rekabet-
çiliğini güvence altına almayı 
hedefl iyor.

Siemens’in Raylı Sistem-

ler Bölümü Yöneticisi Joc-
hen Eickholt, Siemens’in 
Türkiye’de kurduğu yeni fab-
rikasıyla ilgili olarak; “Avenio 
serisi tramvaylarımız başarı-
sını birçok ülkede kanıtladı. 
Şimdi bu başarımızı global 
pazarda da güçlendirmeyi he-
defl iyoruz. Bu hedefi  de en iyi 
şekilde burada, Türkiye’deki 
fabrikamızda başaracağımıza 
inanıyoruz.” dedi.

Siemens Türkiye Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve CEO’su Hüse-
yin Gelis de ulaşım sektörünün 

Türkiye’nin yakın geleceğinde 
yüksek büyüme potansiyeline 
sahip alanlardan biri olduğunu 
belirtti. Gelis, “Yüksek hızlı 
trenler ve hafi f raylı sistemler 
başta olmak üzere şirket strate-
jimiz gereği ulaşım alanındaki 
büyümemizi birkaç fazda ger-
çekleştirilecek şekilde planla-
dık. Bu fabrika bu stratejinin 
ilk fazını oluşturuyor. Böyle 
önemli bir yatırımla Türkiye 
ekonomisine değer katmaya 
devam edecek olmaktan mem-
nuniyet duyuyoruz.” dedi. 

Rayların milli oyuncusu devreye girdi
Tamamı yerli teknoloji 
ile geliştirilen E1000 
Yerli Elektrikli Lokomotif 
düzenlenen törenle tanıtıldı. 

ARUS 2015’te yerli üretime damgasını vurdu

  Siemens’ten fabrika hamlesi

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 

tarafından TÜBİTAK 
Marmara Araştırma 
Merkezi Enerji 
Enstitüsü bünyesinde 
kurulacak olan Motor 
Mükemmeliyet Merkezi 
için mutabakat imzalandı.
15 sanayi kuruluşu ve 
4 kamu kurumunun 
katılımıyla imzalanan 
mutabakat kapsamında 
kurulacak Motor 
Mükemmeliyet Merkezi 
ile ülkemizde kamyon, 
traktör ve tarım makinası, 
jeneratör, iş makinaları 
ve menzil uzatıcı motorlar 
konularında yerli üreticiler 
oluşturması hedefleniyor.
Kurulacak Merkez 
kapsamında TÜBİTAK 
Marmara Araştırma 
Merkezi Enerji 
Enstitüsü bünyesinde, 
içten yanmalı motor 
dinamometreleri 
ve emisyon ölçüm 
sistemleri, araç tahrik 
sistemi dinamometreleri, 
enjektör ve pompa 
test sistemleri, egzoz 
arıtma sistemleri 
için test cihazları ve 
elektronik kontrol ünitesi 
geliştirilmesine yönelik 
altyapılar kurulacak.

2015, ulaşım ve raylı ulaşım 
sistemlerinde yapılan 
ihalelerde ARUS üyelerinin 
yılı oldu. ARUS firmaları, 
en az yüzde 60 yerli üretim 
katkı şartı ile ihalelerde 
başarı sağladı.

Raylı ulaşım sistemlerinin 
uluslararası markası 
Siemens, üretim ve tedarik 
zincirini Türkiye’de 
yerelleştirecek hamle 
yaptı. Şirket Gebze’de 
tramvay fabrikası kuracak.

‘MOTOR
MÜKEMMELİYET’TE 
İMZALAR TAMAM
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Bu yıl üçüncüsü gerçekleşti-
rilen Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Zirvesi, üniversite, 
sanayi ve kamu temsilcilerini 
biraraya getirdi. Zirvenin açı-
lışında konuşan Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
ticarileşme potansiyeli olma-
yan projelerde ısrar edilmemesi 
gerektiğini ifade etti. Işık, pazar 
odaklı ve ticari pazarı olan pro-
jelere işaret etti.
Sanayi Devrimi ile başlayan 
ülkeler arası rekabetin yeni bir 
anlayışla sürdüğünü dile getiren 
Fikri Işık, Türkiye'de yenilikçi, 
kurumsallaşma ve markalaşma-
ya dayalı, yüksek katma değer-
li endüstri iklimi oluşturmayı 
amaçladıklarını vurguladı. 

Teknoparkların ihracata 
katkısı 2 milyar dolar
Türkiye'de Teknoloji Geliştir-
me Bölgeleri Kanunu'nun 2001 

yılında çıkarıldığını anımsatan 
Bakan Işık, “46'sı faal olmak 
üzere 61 teknoparkımız bulu-
nuyor. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri'nde faaliyet gösteren 
3 bin 325 fi rma 33 bin 380 ni-
telikli personel istihdamı sağ-
lıyor ve 2 milyar doların üze-
rinde ihracatla ekonomimize 
katkı sunuyor. Bugün 41 farklı 
şehrimizde teknoloji geliştirme 
bölgeleri kurulmuş durumda-

dır. Bir başka deyişle, her iki 
şehrimizden birinde teknopark 
kurulmuş durumdadır. Bu ra-
kamı, yüksek teknolojili üretim 
arzusunun tabana yayıldığını, 
ülkemizin tamamını kapsadı-
ğını göstermesi açısından çok 
önemsiyoruz." dedi.

TGB’lerin tahlilinde 
performans endeksi
Bilim ve Teknoloji Genel Mü-

dürü Doç. Dr. İlker Murat Ar, 
TGB’lerin kısa sürede önemli 
mesafe kaydettiğini, ekonomik 
büyümelerinin takibinin kolay-
ca yapılarak, gelişimlerinin ve 
yol haritalarının tahlil edilmesi 
için 2012 yılından beri perfor-
mans endeksi sonuçlarının baz 
alındığını belirtti. 

Nitelikli ihracat
Zirve de konuşan bir diğer isim 
de Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri Derneği (TGBD) Başka-
nı Prof. Dr. Erhan Akın oldu. 
Teknoparkların teşvik ve des-
tek mekanizmasının altyapısını 
sağlayan platformlar olduğunu 
dile getiren Akın, TGB’lerin 
ürünlere yaptıkları katkılarla 
ihracatın niteliğini artırdığını 
vurguladı.
Programda, dereceye giren 
TGB yöneticileri ödüllerini Ba-
kan Fikri Işık’tan aldı. 

‘Yüksek teknolojili’ üretim tabana yayılıyor
3. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Zirvesi, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Bakan 
Işık, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nin (TGB) 2014 yılı 
performans endeks sonuçları 
açıkladı. 

Teknokentlerin 

performansı 

ödüllendirildi

Zirveye katılan 
kurumlar arasında, 
Türkiye’nin en 
genç TGB’lerinden 
Ostim Teknopark 
da yer aldı. 
Bakan Işık, Ostim 
Teknopark standını 
ziyaret ederek 
projenin son 
durumunu dinledi. 
Işık, “OSTİM, 
isterse yapar.” 
dedi. 

2014 TGB PERFORMANS 
ENDEKSİ

 10 yaş ve üzeri Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri'ne 
verilen Olgun Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri 
Ödülleri kategorisinde 
ODTÜ Teknokent Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi birinci, 
İTÜ Arı Teknokent Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ikinci, 
Ankara Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi üçüncü oldu.

 5-9 yaş ve arası Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri'ne 

verilen Gelişmekte Olan 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Ödülleri'nde Erciyes 
Üniversitesi TGB birinci, 
Mersin Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ikinci, Ulutek 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
üçüncü sırada yer aldı.

 5 yıldan az süre faaliyet 
gösteren Erken Aşama 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
kategorisinde Dokuz Eylül 
TGB birinci, Kahramanmaraş 
TGB ikinci, Dicle Üniversitesi 
TGB ise üçüncü oldu.

10 Ekim 2015’te 
Ankara Tren 

Garı’nın bulunduğu 
bölgede meydana 

gelen terör 
saldırısında 

hayatını 
kaybedenlere 

Allah’tan rahmet, 
yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

MİLLETİMİZİN
BAŞI SAĞOLSUN
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“TEKNOLOJİYE AÇIK OLUN, DESTEĞE HAZIRIZ”
SSM, OSSA’NIN SİNERJİ TOPLANTISI’NDA KOBİ’LERİN ÖNEMİNİ VURGULADI VE MESAJ VERDİ:

OSSA, sektörün duru-
munu ve kümenin ülke 
genelindeki rolünü pay-

laşmak üzere, Ankara’da Siner-
ji Toplantısı düzenledi. Toplan-
tıya, SSM Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi, Anka-
ra Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir, OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, SSM Sanayileşme Da-
ire Başkanı Bilal Aktaş, ABD 
Drexel Üniversitesi Biyomedi-
kal Mühendisliği Bilimleri ve 
Sağlık Sistemleri Fakültesinin 
Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu 
Onaral, OSTİM Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve firma temsilci-
leri katıldı. 

ICDDA, 2016’da 
üçüncü kez 
düzenleniyor
Açılış konuşma-
sında OSSA’nın 
faaliyetleri hak-
kında bilgiler 
aktaran Küme 

Koordinatörü Hilal Ünal, ulus-
lararası etkinliklere katılımla-
rın süreceğini bildirdi. Ünal, 

“SSM himayelerinde, T.C. 
Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 
uluslararası nitelikteki Savun-
ma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri’ni (ICDDA), 
2016 yılında Ankara’da üçüncü 
kez gerçekleştireceğiz. Şim-
diden sektörün yabancı büyük 
firmaları etkinlikte yer almak 
için kayıt yaptırdı. Çalışma-
larımızda firmalarımızdan 
gelen talepler bizler için çok 
önemli. Kümelenmenin en bü-
yük destekçisi T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’na teşekkür ederiz 
ve URGE projelerine devam 

edeceğiz.” dedi.

“Hedefimiz; yerli 
çözümler”
Ev sahibi 
OSSA’nın Yö-
netim Kurulu 

Başkanı Mithat 
Ertuğ, toplantıyı; 

küme olarak üyeler arasındaki 
sinerjiyi artırmak, yeni işbir-
likleri oluşturmak ve Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı’na 
OSSA’nın faaliyetleri hakkın-
da daha detaylı bilgi vermek 
amacıyla gerçekleştirdiklerini 
dile getirdi. Ertuğ, “OSSA, 
STK’ların, üniversitelerin ve 
kamunun biraraya gelmesiyle 
oluşmuştur. OSSA, böylece 
kümelenmeden ötedir. Ulusal 
ve sektörel bir kümelenmedir. 
Ankara, İstanbul, Kayseri, İz-
mir ve Bursa’dan 160 üyesi 
bulunmaktadır. Hedefimiz; sa-
vunma ve havacılık sanayiinde 
yerli çözümleri hayata geçir-
mek ve KOBİ’lerin ihracatını 

artırmaktır.” diye konuştu.

“Hep beraber başardık”
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, OSSA’nın 
kuruluşundan bugüne çok iyi 
bir noktada olduğuna işaret etti. 
Aydın, şunları söyledi: “Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
sektöre hakimiyeti ve ilgisi, bu 
kümenin oluşmasında ve geliş-
mesinde önemli bir katkı sağ-
ladı. Savunma sanayiinde sek-
törüne sahip, firmasına sahip, 
teknolojinin yönetimine sahip 
bir kurum var. Türkiye’de en 
yapılmaz, başarılmaz işleri ba-
şarabilecek bir takım var. Ne-
reye gideceğini bilen bir stra-
teji var. Ankara Sanayi Odası 
da bizim faaliyetlerimizi çok 
önemsiyor ve hep yanımızda 
durdu. Hep beraber iyi bir nok-
taya geldiğimizi düşünüyorum. 
”  

“OSSA’ya teşekkür ediyorum”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 
“OSSA’ya, başta devletimiz, 
hükümetimiz, Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı olmak üzere 
minnettarım ve çok teşekkür 
ediyorum.” diyerek sözleri-
ne başladı. SSM’nin önemine 
dikkat çeken Özdebir, “Keşke, 
büyüyen Türkiye sanayisinin 
diğer sektörlerinde de aynı şe-
kilde uzmanlaşmış kadrolarla, 
gerek kendi işleri, gerekse bir-
birleriyle olan ilişkileri, Savun-
ma Sanayi Müsteşarlığı’ndaki 
gibi yönetilse.” açıklamasında 
bulundu.

ASO Başkanı şu hususların altı-
nı çizdi: “Ülkemizde gerçekten 
bu alanda çok ciddi çalışmalar 
yapılmakta. Belki tek tek gözü-
nüzde fazla büyütmediğiniz ba-
şarılar, bir araya geldiği zaman, 
dünya dengelerini etkileyecek 
sonuçlar oraya çıkarmakta. 
Bugün en büyük hava taşıtları 
A380’nin motoru Eskişehir’de 
yapılıyor. Bütün bunların hep-
si sizin katkılarınızla yapılan 
şeyler. Onun için ‘iyi ki varsı-
nız’ diyorum. Sizlerin sayısı, 
sizleri destekleyen kuruluşlar 
ne kadar artarsa ülke olarak da 
o kadar ileri gideceğiz. Gerek 
küme, gerekse OSTİM olarak, 
bu birlik ve beraberliğinizi 
sürdürdükçe, hep beraber çok 
daha iyi yerlere gideceğiz.”

“Yeni fikirler 
üretmeden 
bir yerlere 
varamayız”
SSM Müsteşar 
Yardımcısı Dr. 

Celal Sami Tü-
fekçi, savunma 
sanayii özelinde 

çok değerli bir yere gelindiğini 
bildirdi. Sektörün, diğer sana-
yiler olmadan tek başına daha 
da ileri gitmesinin mümkün 
olmayacağını söyleyen Tüfek-
çi, “Çünkü sanayi ekosiste-
minde topyeküm bir güç lazım 
bu ülkeye. Bir öncü olarak yer 
almaktan da gurur duyuyoruz. 
Ama yapılacak çok iş var. Sa-
dece gurur duymak yetmiyor, 
tam bağımsız olmak için her 
alanda iyi şeyler yapmak gere-
kiyor.” dedi.

Küçük sanayicinin önemli ol-
duğunu, SSM’nin de ‘düşünen 
bir kurum’ niteliği taşıdığını 
belirten Tüfekçi, konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı’nın esasın-
da misyonu, sizin gibi sanayici-
leri daha da güçlendirmek, bun-
ların sayısını arttırmak üzere. 
Küçük sanayicilerin büyükler-
den standart işleri almasından 
ziyade, artık bunların daha ye-
nilikçi teknolojileri Türkiye’de 
üretmesine imkan tanıyacak 
mekanizmalar kurgulamaya 

çalışıyoruz. Hem finansal, hem 
mekanizma olarak yeni fikirler 
üretmeden bir yerlere varama-
yacağımızı düşünüyoruz. Tek-
nolojiye açık firmalar olarak rol 
almanızı bekliyoruz. Her türlü 
desteğe de açık olduğumuzu 
burada bir daha belirtmek isti-
yorum.” 

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) 
tarafından düzenlenen Sinerji 
Toplantısı’nda sektörün 
önemli aktörleri biraraya 
geldi. İş ve bürokrasi 
dünyasından temsilcilerin yer 
aldığı programda, kümenin 
ülke genelinde savunma 
ve havacılığa katkıları 
vurgulandı.  Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi, “Teknolojiye açık 
firmalar olarak rol almanızı 
bekliyoruz. Her türlü 
desteğe de açık olduğumuzu 
burada bir daha belirtmek 
istiyorum.” dedi.

ABD Drexel 
Üniversitesi 
Biyomedikal 
Mühendisliği 
Bilimleri 
ve Sağlık 
Sistemleri 

Fakültesi’nin Kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Banu Onaral, Türk 
bilim insanlarının küresel 
başarılarına temas etti. 
Onaral, “Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden bilim, teknoloji 
öğrenmek için pek çok kişi 
Amerika’ya geliyor.  Bunların 
arasında Türkiye’nin herhangi 
bir noktasından gelen 
kişi; son Nobel de bunun 
bir örneğidir, her zaman 
akranlarının ötesine geçer.” 
dedi.

Savunma ve sağlık arasında 
inanılmaz bir sinerji 
olduğunu anlatan deneyimli 
akademisyen, “Genellikle 
savunmadan çıkan sağlığa 
gider. Her iki sektörün 
de hassa bir tasarım ve 
üretim süreci vardır. Bunun 
ötesinde de kullanımda 
güvenli ve etkin olmak 
zorundadır. Bazı yüksek 
katma değerli ürünlerde 
yüzde 85-90 oranında dışa 
bağımlıyız. Bunu azaltacak 
hem altyapımız, hem insan 
kapasitemiz, hem de dünyaya 
gönderdiğimiz bir beyin 
gücümüz var. Bu beyin 
gücü her an sizlerle birlikte 
çalışmaya hazır.” ifadelerini 
kullandı.

“DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK 
BEYİN GÜCÜMÜZ VAR”

Mithat Ertuğ

Hilal Ünal

Banu Onaral

Dr. Celal
Sami Tüfekçi

Fransa’nın Başkenti Paris’te 13-15 
Ekim tarihlerinde düzenlenen World 

Efficiency Show kapsamında bu yıl ilk 
kez düzenlenen Kümeler Buluşması, 
Avrupa’dan birçok kümeye ev sahipliği 
yaptı. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin de 
davetliler arasında yer aldığı etkinlikte 
Paris İklim Değişikliği Konferansı’nda 

Horizon 2020 Projeleri ve potansiyel 
işbirlikleri ele alındı. 

12 kümenin yer aldığı programda 
OSTİM, Küme Koordinatörü Pınar 
Yalman Akcengiz tarafından temsil edildi. 
Buluşmada her ülke, enerji alanında 
kendi önceliklerini anlattı. Akcengiz; 
Cambridge Cleantech Kümelenmesi, 
Oslo Yenilenebilir Enerji ve Çevre 

Kümelenmesi, CD2E, Biobox, FINPRO 
Temiz Teknolojiler Kümelenmesi 
yöneticileri ile geleceğe yönelik işbirlikleri, 
üyeler arasında geliştirilebilecek projeleri 
değerlendirdi. 

Avrupalı küme temsilcileri de Türkiye’nin 
büyük ve bir gelişmekte olan pazar niteliği 
taşıdığını ve Türk firmalarla ortak çalışma 
yapabileceklerini belirttiler. 

ENERJİ KÜMELERİ FRANSA’DA BULUŞTU
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       yatırımcıya açık

İmar planları onaylanan ve altyapı yatırımları tamamlanan

Ostim Teknopark 
ne zaman kuruldu? 

Ostim Teknopark, 05.02.2014 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı-
nın 04.04.2014 tarih ve 28962 
sayılı Resmi Gazete ’de ilanı 
ile kurulmuştur.  TGB Kanunu 
kapsamında faaliyette bulun-
mak üzere Ostim Teknopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Yönetici A.Ş., 02.12.2014 tarih 
ve 8706 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde ilan edi-
lerek faaliyetine başlamıştır. 
Bölgede yapılaşma çalışmala-
rına başlanmış olup, hali hazır-
da herhangi bir girişimci/şirket 
Bölgede faaliyet göstermemek-
tedir. 

Ne kadarlık bir alana 
hangi alanda bir teknopark 
kurmayı planlıyorsunuz?

OSTİM Organize Sanayi Böl-
gesi sınırları içerisinde kurulu-
şu gerçekleşen Ostim Tekno-
park için toplam 87.640 m²'lik 
alan tahsis edilmiştir. 

İlk etapta Bölgede 25.000 m²'lik 
kapalı alanlı Ostim Teknopark 
İdare Binası ve Kuluçka Mer-
kezi binasının yapımına başla-
nacaktır. Bu binada, yönetim 
ofisi, konferans salonu, toplantı 
salonu ve kafeterya gibi sosyal 
ihtiyaçların karşılanacağı alan-
ların yanı sıra öncelikli olarak 
temiz teknoloji alanında araş-
tırma-geliştirme ve inovasyon 
faaliyetlerinde bulunmak iste-
yen yerli ve yabancı girişimci/
şirketler için Ar-Ge ofisleri, 
üretim atölyeleri, kuluçka alanı 
ve Bölgede üretilen ürünlerin 
test ve kalibrasyon hizmetle-
rinin sağlanacağı laboratuvar 
alanları oluşturulacaktır.

Ostim Teknopark bünyesinde 
2015-2020 yılları arasında Ar-
Ge ofisleri, Üretim Atölyeleri, 
Kuluçka Merkezi, Teknoloji 
Transfer ve Ticarileştirme Mer-
kezi, Ortak Kullanım Atölyesi, 
Kümelenme Merkezi,  Farkın-
dalık ve Bilgilendirme Mer-
kezi, test, analiz ve araştırma 
laboratuvarları, kütüphane ve 
konferans salonları, toplantı 
salonları, sergi alanları, teknik 
birimler ile yemekhane, kafe, 
spor alanları, kreş ve anaokulu 
gibi sosyal alanların yer alacağı 
yaklaşık 45.000 m² kapalı alan-
lı Ostim Teknopark binalarının 
hizmete girmesi planlanmakta-
dır.

Teknoparkın içinde hangi 
sektörler ağırlıklı olacak?

4691 sayılı Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri Kanunu’nun 

8. maddesi ve Yönetmeliğin 
25. maddesinde tanımlanan 
ve toplumsal ihtiyaçları kar-
şılamak ve yaşam standardını 
yükseltmek amacıyla nitelikli 
işgücü tarafından bilimsel bil-
gi ve teknolojik araştırmalar 
kullanılarak ortaya çıkarılan, 

var olandan belirgin bir şekilde 
farklılık gösteren, katma değeri 
ve rekabet edebilirliği yüksek 
olan teknolojik ürünlerin Ostim 
Teknopark bölgesinde üretil-
mesinin desteklenmesi amaç-
lanmaktadır. 

Bölge, çevreye duyarlı enerji 
ve çevre başta olmak üzere, da-
iresel ekonomi, sürdürülebilir 
hareketlilik ve kaynak, mater-
yal ve enerji verimliliğini ar-
tıran temiz teknoloji alanında 
araştırma-geliştirme faaliyeti 
ile teknolojik ürün yatırımında 
bulunmak isteyen girişimci/şir-
ketler için cazibe merkezi hali-
ne getirilecektir. 

Bunun yanında, OSTİM’de 
ağırlıklı olarak faaliyet göste-
ren ve OSTİM öncülüğünde 
oluşturulan kümelerde faaliyet 
gösteren savunma sanayi, me-
dikal teknolojiler, makine, raylı 
ulaşım ve kauçuk sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar ile 
bilgi ve iletişim sektöründeki 
girişimci ve şirketleri de bölge-
de ağırlayabileceğiz.

Teknoparkınızdaki 
şirketlere ne gibi 
avantajlar sunuyorsunuz?
Ar-Ge ve yazılım geliş-
tirme çalışmasını OSTİM 
Teknopark’ta yapmak iste-
yen girişimci ve şirketler, 
4691 sayılı Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri Kanunu ve 
5746 sayılı Araştırma Geliş-
tirme Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkındaki Kanun 
kapsamında sağlanan destek 
ve teşvik unsurlarından ya-
rarlanabilmektedir.
Firma ve Girişimcilere Ge-
lir ve Kurumlar Vergisi 
Muafiyeti: Bölgede faaliyet 
gösteren gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin, ya-
zılım ve Ar-Ge faaliyetlerin-
den elde ettikleri kazançları 
31.12.2023 tarihine kadar 

gelir ve kurumlar vergisin-
den müstesnadır.
Ar-Ge Personeline Gelir 
Vergisi Muafiyeti: Ar-Ge 
personelinin bu görevleri ile 
ilgili ücretleri, 31.12.2023 ta-
rihine kadar gelir ve her türlü 
vergiden müstesnadır.
Destek Personeline Gelir 
Vergisi Muafiyeti: Destek 
personelinin bu görevleri ile 
ilgili ücretleri, 31.12.2023 
tarihine kadar her türlü ver-
giden müstesnadır.
KDV Muafiyeti: Teknoloji 
geliştirme bölgesinde faali-
yette bulunan girişimcilerin 
münhasıran bu bölgelerde 
ürettikleri ve sistem yöne-
timi, veri yönetimi, iş uy-
gulamaları, sektörel, inter-
net, mobil ve askeri komuta 
kontrol uygulama yazılımı 
şeklindeki teslim ve hizmet-
leri 31.12.2023 tarihine ka-
dar katma değer vergisinden 
müstesnadır.
Sigorta Prim Desteği: Üc-
reti gelir vergisinden istisna 
olan personelin; bu çalışma-
ları karşılığında elde ettikleri 

ücretleri üzerinden hesap-
lanan sigorta primi işveren 
hissesinin yarısı, 5746 sayılı 
Yasanın 3 üncü maddesinin 
üçüncü bendi uyarınca Ma-
liye Bakanlığı bütçesine ko-
nulacak ödenekten karşılan-
maktadır.
Teknolojik Ürün Yatırım 
İzni Desteği: İşletmeler, 
Bölgede başlatıp sonuçlan-
dırdıkları Ar-Ge projeleri 
sonucu elde ettikleri tekno-
lojik ürünün üretilmesi için 
gerekli olan yatırımı, yöne-
tici şirketin uygun bulması 
ve Bakanlığın izin vermesi 
şartıyla, Bölge içerisinde ya-
pabilmektedir.Öte yandan, 
4691 sayılı TGB Kanunu 
dışında kalan konularda da 
Ostim Teknopark, girişimci/
şirketlere şu konularda des-

tek sağlayacaktır:
Danışmanlık Hizmetleri: 
Kuruluş Danışmanlığı, İş 
Planları Hazırlama Deste-
ği, Teknoloji Danışmanlığı, 
Mali Danışmanlık, Denetim, 
Hukuk Danışmanlığı, Mu-
hasebe İşlemleri, Reklam ve 
Pazarlama Danışmanlığı.
Sosyal Hizmetler: Sağlık 
Hizmetleri, Alışveriş Merke-
zi, Lokanta, Kafeterya, Spor 
Tesisler, Kreş ve Anaokulu.
Teknik Hizmetler: Labo-
ratuvar, Atölye, Kütüphane, 
Uluslar Arası Bilgi Ağlarına 
Erişim, Bilgisayar, Fotokopi, 
Telefon, Faks, Yazılım Pa-
ketleri, TPE Bilgi ve Dokü-
mantasyon Birimi, Veri Ta-
banı, Sekreterya Hizmetleri.

Kurulacak teknopark 
kaç girişimciye ev sahipliği 
yapacak?
Bölgenin OSTİM Organize Sa-
nayi Bölgesi sınırları içerisinde 
bulunması nedeniyle sanayiciler 
ile üniversiteler ve Teknopark-
ta faaliyet gösteren girişimciler 
arasında sinerjinin oluşturulma-
sı, Ostim Teknopark ortaklarını 
oluşturan 6 ayrı üniversitedeki 

akademisyenlerin Bölgede şirket 
kurması ve bu üniversitelerdeki 
bilimsel çalışmaların ticarileş-
tirilmesi sağlanacaktır. Ortak 
Üniversitelerle birlikte Bilimsel 
Araştırma Birimleri veya Mer-
kezlerinin Ar-Ge çalışmalarının 
Bölgede oluşturulmasına öncelik 
verilecektir. 
Tüm etaplar tamamlandığında 
yaklaşık olarak 300 firmanın 
bölgede faaliyet göstermesi bek-
lenmektedir.
Ne kadarlık bir yatırım 
yapılacak?
Ostim Teknopark alanı, OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi sınır-
ları içerisinde toplam 87.641,80 
m²’lik açık alandan oluşmakta-
dır. 1/1000 ve 1/5000’lik imar 
planı onaylanmış olup, girişim-
ci ve yatırımcıların istifadesine 
sunulmaktadır. 4691 sayılı TGB 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
uyarınca uygulanan 1:1 emsal 
yapılaşma oranı dikkate alınarak 
oluşturulacak kapalı alan inşaat 
ve altyapı çalışmalarının toplam 
250 milyon Türk Lirası’na ulaşa-
cağı tahmin edilmektedir.
Bir şirketin faaliyet 
gösterebilmesi için ne 
gibi şartlar arıyorsunuz? 
Girişimciler nasıl yer 
alabilirler?
Ar-Ge ve inovasyon faaliyet-
leri ile teknolojik ürün yatırım 
izin faaliyetleri, 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu’nun amaç ve kapsamın-
daki tanımlara uygun olarak yü-
rütülmek zorundadır.
Bu şartlara haiz girişimci/şirket-
ler, Ostim Teknopark bünyesin-
de oluşturulacak alanlarda da 
faaliyet göstermek üzere baş-
vuruda bulunabilecektir. Bölge 
İşletme/Çalışma Yönergesi’nde 
başvuru kabul ve şartları tanım-
lanmış olup, başvuru koşullarına 
uygun olarak yapılan başvurular, 
Değerlendirme Komisyonu’nun 
görüşüne sunulmakta ve uygun 
bulunan başvurular, Ostim Tek-
nopark Yönetim Kurulu kararıy-
la kabul edilmektedir.
Bölgede yatırım yapmak için 
şartlar nelerdir?
Ostim Teknopark olarak, Ar-Ge 
faaliyetinde bulunmak ve üretim 
yeteneklerini küresel pazarlara 
açmak isteyen yerli ve yabancı 
yatırımcıları,  T.C. Devleti ta-
rafından 4691 Sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 
Uygulama Yönetmeliği kapsa-
mında sağlanan destek ve teş-
viklerden yararlanmaya davet 
ediyoruz.
Yüksek veya orta yüksek araştır-
ma-geliştirme çalışması kapsa-
mında teknolojik ürün yatırımın-
da bulunmak için Ar-Ge binası 
ve üretim bantlarını kurmak iste-
yen yatırımcılara Bölgede uygun 
şartlarda arsa tahsisi uygulaması-
na başlanmıştır.
Bölgenin imar planları onay-
lanmış ve altyapı yatırımları 
tamamlanmış olup, yap/kullan/
devret, gelir paylaşım modeli 
veya açık alan tahsisi şeklinde-
ki yöntemlerle uzun süreli gelir 
elde edilmek üzere inşaata hazır 
halde yatırımcılara sunulabile-
cektir.

OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi sınırları içerisinde yer 
alan Ostim Teknopark A.Ş.’de 
çalışmalar son hızla devam 
ediyor. Yatırımcılara önemli 
fırsatlar sunacak olan Ostim 
Teknopark’ı Genel Müdür 
Dr. Derya Çağlar anlattı.

Derya Çağlar
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             OSTİM Belgeseli Arşivi 

OSTİM’le ne zaman 
tanıştınız?

1965’te sanat okulunu bitir-
dim. Büyük Sanayi’de 60 met-
rekare bir yerde, dökümcülük 
yapıyorduk. Rahmetli Cevat 
Dündar OSTİM’i kurmaya 
başladı. Cevat ağabeyi Büyük 
Sanayi’den tanırız. Babamın 
iyi ahbabıdır… OSTİM’in ilk 
yıllarında benzinliğin arkasın-
da, Birinci Etap diye anılan tek 
sıra bir yer yapıldıydı. Ama o 
zaman bizim paramız yok, hiç-
bir şeyimiz yok. 

Cevat Bey size de dükkan 
almanızı teklif etti mi?

Etmediği kimse yoktu ki onun 
sağolsun. Yardımlaşma Der-
neği vardı. Yeni dükkanımız 
var, ancak ekmek paramızı çı-
karıyoruz. Buralar bize hayal 
geliyor. Birinci etabın oralar-
da gidiyoruz, geliyoruz… 350 
metrekare yer fabrika gibi geldi 
bize. Cevat baba rahmetli oldu, 
Turan ağabey başa geçti. Be-

nim yazıhanem olmadı, Bir te-
nekem vardı, bir de tane çizgili 
bir defterim vardı. Bir tarafa 
alacağımı yazardım, diğer tara-
fına borcumu yazardım, toplar 
çıkarırdım aradaki farkı görür-
düm, paramı bilirdim.

Bir tane tenekemiz vardı, onun 
üzerine otururduk. İskitler’de 
bizim bir evimiz var, çatısı akar 
böyle bir at harasından bozma 
bir yerimiz var orda çalışıyo-
ruz. Almanya’da çalışan va-
tandaşlar arabaları ile gelip gi-
derlerdi. Eskiden uçağa binene 
büyük adam gözüyle bakılırdı. 

OSTİM’e nasıl üye oldunuz?

Sanırım 1980 senesiydi; tek 
dükkan aldık, bodrumlu. İlk 
etaptan sonra bize ufak geldi. 
29. Sokak’ta üç dükkan var. 
Üç dükkan var ama suyu yok, 
elektriği yok. Şantiye elektriği 
vardı, arkada bir çukur var yağ-
mur suları dolardı. Orayı aldık. 

Üç dükkanı yan yana 
aldınız?

Evet… 12 bin lira ödedik. 12 
bin lira parayı koyduk çantaya 
Turan ağabeye teslim ettik. On-
dan sonra dükkan sahibi geldi 
de tapuyu aldık. 29. sokaktaki 
112 numaraya yürürdüm; araba 
gitmezdi. Yol falan nerede… 
Yol çamur, yağmur yağdığı 
zaman girilmezdi. Her zaman 
arabamız yoktu. OSTİM’den 
Demetevler’ 1. Cadde’nin ba-
şına kadar yürüdüğümü çok 
bilirim. Şantiye elektriğini, eğri 
direkten bir tane kablo çekerek 
temin ettik. İşimiz döküm oldu-
ğu için su lazım. İlk zamanlar 
burada su yoktu. Taşıma suy-
la, tankerle su getirttirirdim… 
Zaman içerisinde iki dükkan 
daha kiraladık, yan yana beş 
dükkanımız oldu. O dönemde 
ben OSTİM’in en çok elektrik 
parası ödeyen fi rmasıydım. 

“İTALYA’DA KAPI KAPI GEZDİM”

2000’deki büyük krizde her-
kes oturuyor. Ya Rabbim iş 
yok, güç yok. Elime çantamı, 
yanıma da bir tercüman aldım 
İtalya’ya gittim. Kapı kapı 
geziyorum; adam kapıdan ko-
vuyor, bacadan giriyorum. 
Bacadan kovuyor, kapıdan giri-
yorum. İş alacağım, çaresi yok 
ihracat yapacağım. Bir fi rmaya 
gittim, numune yapmayı teklif 
ettim…

Döküm parça yapıp göndere-
ceğim. Traktör parçası. Adam 

dedi ki, “Ya Türkler hep ilk 
numuneyi iyi gönderir ondan 
sonraki parçalar aynısı olmaz.” 
Çok üzüldüm. Al aşağı ver yu-
karı, “50 tane gönder.” dedi. 
“O parça zaten 100 kilo gelir, 
ben sana 500 tane göndereyim 
para da istemiyorum.” karşılı-
ğını verdim. 500 tane yaptık ve 
bedelsiz gönderdim. Bir, iki ay 
geçti ses yok. Üçüncü ayda bin 
tane sipariş geldi bize. Bin ta-
neyi yaptık gönderdik, arkadan 
bir teknik resim geldi. Bir re-
sim yaptık ondan sonra bir tane 
daha. O zaman böyle imkan da 
yok ki, ahşap model yapıyor-
sun, göndermeyi bilmiyorsun, 
ihracat yapmayı bilmiyorsun, 
neler çektik. Ardından parça 
çoğalmaya başladı. 

Hep İtalya’dan mı geliyor 
işler?

Evet… Aradan bir sene geçti, 
ahbap olduk. İtalya’ya gidip 
parçalarda herhangi bir sıkıntı 
olup olmadığını görmeye git-

tik. Hemen kontrol ekibinden 
üç-dört kişilik bir heyet oluş-
turdular. Biri dedi ki, “Arka-
daş, parçada 1 mm kalınlık 
var.” Ben o zaman dökümcü-
yüm, işlemeyi hiç bilmiyorum. 
Parçayı son haliyle takmak is-
tiyor. İmkanım yok ki. Ben dö-
kümcülük yapıyorum.

Onu yapmak ayrı bir işçilik 
mi gerektiriyor?

Tabii. Dökümhanemiz var fa-
kat CNC tezgahımız yok. Biz 
döküyoruz, taşlıyoruz, çapa-
ğını alıyoruz, sandığa koyup, 
gönderiyoruz. Adam da diyor 
ki, “Arkadaş bunda benim ya-
pacağım işlemi kaldır, aldı-
ğım gibi takayım makineye.” 
Çare arıyorum… OSTİM es-
nafına yaptırmaya karar ver-
dik. Ahmet’e gittik, sarıldı, 
Mehmet’e gittik, sarıldı.

Maliyetinizi artırmadı mı?

Artırıyor ama İtalyan fi rması 
farkını veriyor. Böylece bu işi 
piyasaya da yaptırmaya baş-
ladık. Herkes krizde oturuyor 
ben çalışıyorum. Dükkanın iş-
leri açıldı… Zaman içerisinde 
işleme atölyesi kurmaya niyet-
lendim. Ortağım, “Biz yapa-
mayız, herkes kendi mesleğini 
yapsın” dedi. Yaparsın, yapa-
mazsın… Ben yapacağımı 
belirttim.

İkinci bir arkadaş buldum. 
Bana ortak oldu. 200 bin 
dolara tezgah satın aldık. 
Ortağıma şunu söyledim: 
“Arkadaş bak bu işi bi-
zim yapmamız lazım. Bu 
tezgahları biz 200 bin dolara 
aldık. Bir sene kullandık, oldu 
ya işi beceremedik, bunu 150 
bin dolara satarız. 50 bin dolar 
bizi batırır mı?” 

Benim felsefem hep böyledir. 
Her işe girerken sonundaki ris-
ke, beni ne kadar sarsacak ona 

bakarım. Beni alıp götürecekse 
yapmam; azıcık daraltacaksa 
girerim, risksiz bir iş olmaz. 
Yeni ortakla kolları sıvadık. 
Arkamızdaki iki dükkanı da 
kiraladık. Beş dükkan, oldu 
yedi dükkan. Elektrik yeterli 
gelmiyor. OSTİM Yönetimine 
müracaat ettim, yardım ettiler. 
Elektriği bağladık, tezgahım 
çalışmaya başladı. İşimize ya-
tırım yapalım, Allah hepsini 
verir. Rabbim senin çabanı gö-
rür.

Yeni yerinizi nasıl 
kurdunuz?

İşlerimiz büyüdükçe daha ge-
niş bir yer arayışımız oldu ve 1. 
Organize Sanayi Bölgesi’nden 
yer alarak fabrika inşa ettik.  
2007 senesinde de fabrika-
mızın yanına bir fabrika daha 
aldık. Fabrikama, iş yerime 
OSTİM’e yatırım yapmayı çok 
seven bir insanım.

“OSTİM’DE ARADIĞINIZ HER 
ŞEYİ BULURSUNUZ”

Sizin için başlangıç ve halen 
devam eden, gönlünüze 
yatan yer OSTİM değil mi?

Haftada, hiçbir şey bulamaz-
sam bile nefes almak için 
OSTİM’in içinden geçerim. 
Buraya hayranım. Yeni yeri-
me gittikten sonra buradaki 
dükkanımı boşalttım. İki sene 
kendime iş aradım. Üç tane 
dükkanım boş kaldı, kiraya 
vermedim. Allah bin kere razı 
olsun; burayı kurandan, bugü-
ne kadar getirenden, çalışan-
dan, güvenliğinden, başkanına 
kadar hepsinden. OSTİM’e 
muhakkak uğrarım. Hiçbir yere 
uğrayamazsam Sıtkı Başkan’ın 
yanına giderim, bir çayını, kah-
vesini içerim. 

OSTİM’de yapılmayacak iş 
yok. Sanat olarak yabancılar-
dan hiçbir zaman aşağı değiliz.  
Tank desinler yapar, top desin-
ler yapar, uçak desinler yapar. 
OSTİM’de aradığınız her şeyi 
bulursunuz. Bulamazsanız yan 
komşudan bulursunuz. Ama 
büyük organizelerde öyle değil. 
Ben OSTİM sayesinde buraya 
geldim. Burası olmasa fabrika-
ları nasıl yapardım. Biz günlük 
bulup günlük yerdik, şimdi 
torunlarımız Amerika’da oku-
yor. Temelinde hep OSTİM’in 
helal kazancı var. OSTİM’de 
diyelim ki 7 bin esnaf var, 5 
bini beni tanır, ben bu yaşıma 
geldim doğru dürüst çek kul-
lanmadım. Benim ağzımdan 
bir şey çıktı mı bitmiştir.

1. OSB’de bir anket ya-
pın. Yüzde 60’ı, yüzde 70’i 
OSTİM’den gitmedir. Mecbu-
ren gidiyor arkadaşlar. Küçük 
gelmeye başlıyor çünkü, ama 
gönlümüz burada. Bizim gibi 
büyük yere ihtiyacı olan işlet-
melere ‘Büyük OSTİM’mi der-
ler veyahut ta isimlerini onlar 
daha iyi bilirler. İnşallah öyle 
bir yer bulurlar da inşallah or-
tağı oluruz. İnşallah Allah bize 
o günleri de gösterir. 

Fuat Demirci, dökümcülük 
mesleğinde yarım asra 
yaklaşan ticari geçmişe 
sahip. Üç dükkanla başladığı 
OSTİM’deki üretimini, 
Sincan’da sürdüren Demirci, 
“Haftada, hiçbir şey 
bulamazsam bile nefes almak 
için OSTİM’in içinden geçerim.” 
diyor. 

Tecrübeli sanayici, OSTİM’de 
yapılmayacak iş olmadığını 
belirtiyor ve ekliyor: “Sanat 
olarak yabancılardan hiçbir 
zaman aşağı değiliz.  Tank 
desinler yapar, top desinler 
yapar, uçak desinler yapar.”

“NEFES ALMAK İÇİN OSTİM’İN İÇİNDEN GEÇERİM”“NEFES ALMAK İÇİN OSTİM’İN İÇİNDEN GEÇERİM”
Maliyetinizi artırmadı mı?

Artırıyor ama İtalyan fi rması 
farkını veriyor. Böylece bu işi 
piyasaya da yaptırmaya baş-
ladık. Herkes krizde oturuyor 
ben çalışıyorum. Dükkanın iş-
leri açıldı… Zaman içerisinde 
işleme atölyesi kurmaya niyet-
lendim. Ortağım, “Biz yapa-
mayız, herkes kendi mesleğini 
yapsın” dedi. Yaparsın, yapa-
mazsın… Ben yapacağımı 

“NEFES ALMAK İÇİN OSTİM’İN İÇİNDEN GEÇERİM”“NEFES ALMAK İÇİN OSTİM’İN İÇİNDEN GEÇERİM”

“Ben OSTİM sayesinde buraya 
geldim. Burası olmasa fabrikaları 
nasıl yapardım. Biz günlük bulup 
günlük yerdik, şimdi torunlarımız 
Amerika’da okuyor. Temelinde 
hep OSTİM’in helal kazancı var.”
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“MEMLEKETİMİZDE İŞ DE, PARA DA VAR”
Daha önceden gazeteye ilan verirdik, beyaz yakalı 
arkadaşları o şekilde bulurduk. Şimdi yasak ettim, 

kaldırdım o işi. Çünkü telefon ediyor; ilk olarak kaç 
lira maaş vereceğimizi soruyor. İşin niteliğini soran 
yok mu? Almadan vermek Allah’a mahsus bir şey. 

Sen bir şey katacaksın ki, maaşını hak edesin 
ki alasın. Ben memlekette krize inanmıyorum. 
İşsizlik demeye inanmıyorum, hepimiz  yalan 

konuşuyoruz. Memleketimizde  iş de var, 
para da var, her şey var.
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Ko n g r e n i n 
a ç ı l ı ş ı n ı 

yapan İSO Baş-
kanı Erdal Bah-
çıvan, yepyeni 
değerlerle ve 
yepyeni anla-
yışlarla yeni bir 

dünyanın şekil-
lendiği dönemde olunduğunu 
ve bu büyük değişimin ayak 
seslerinin her geçen gün daha 
yakından duyulduğunu söyledi. 

“Değişime direnerek hiçbir 
yere varılamaz”
Bahçıvan, gelişmiş ülkelerin 
geride bırakmak üzere olduğu 
sanayi toplumunda bir şirketin 
değerinin fabrika binaları, ma-
kine parkı ile ölçülürken; bugü-
nün başarılı firmalarının sahip 
oldukları Ar-Ge kapasitesi, pa-
tent sayısı, bilgi ve enformas-
yonu etkili kullanabilme, sos-
yal sermaye, insanların niteliği 
ve mutluluğu gibi özelliklerle 
değerlendirildiğini kaydetti. 
İSO Başkanı, “Böyle bir sü-
reçte Türkiye’nin yeni ve çok 
daha geniş ufuklu bir anlayışa 
yönelmesi gerektiğine inanıyo-
ruz. Değişime direnerek hiçbir 
yere varılamaz. Değişim geç-
mişte nasıl durdurulamadıysa, 
bu yüzyılda da değişimi dur-
durmak mümkün değil.” diye 
konuştu.

 “Ezbere bilinen bir Türk 
markası niçin yok?”
İSO Meclis Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, dünyada tekno-
loji ve yetenek üreten gelişmiş-

ler ve para ödeyip bu teknolo-
jiyi/yeteneği kullanan ülkeler 
olduğunu; Türkiye’nin de ikin-
ci grupta yer aldığını söyledi. 
Okyay, aradaki temel farkın ise 
üretim kültürünün egemen olup 
olmaması olduğunu kaydetti. 
Okyay konuşmasında, “Dünya-
da ezbere bilinen bir Türk mar-
kası niçin yok? Niçin dünya öl-
çeğinde icatlar yapamıyoruz?” 
diye sordu.

“Mühendis ülkesiyiz”
Etkinliğin ilk oturumunda bü-
tünsel kalkınma kavramına ör-
nek olarak gösterilen Finlandi-
ya, tartışıldı. “Finlandiya Nasıl 
Başardı?” oturumunda Finlan-
diya Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkanı Risto E.J. Penttila ve 
Helsinki Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hannele Nie-
mi, Finlandiya uygulamalarını 
aktardı. 
Risto E.J. Penttila sunumunda, 
Finlandiya’nın başarısının al-
tında yatan beş faktörü şöyle 
açıkladı: Kadınların iş gücüne 
katılımı, yeni teknolojileri be-
nimsemek, herkes için eğitim, 
az hiyerarşi, güven kültürü. 
Penttila, sanayinin önemi-
ne ilişkin ise şu görüşlere yer 
verdi: “Sanayinin bizim ulusal 
ürünlerimizdeki rolü yüzde 20. 
Dolayısıyla biz mühendis ül-
kesi olmaya devam ediyoruz. 
Sanayinin yeniden kendini keş-
fetmesi gerekiyor.” 
Prof. Dr. Hannele Niemi ise 
Finlandiya eğitim sistemiyle 
ilgili bilgiler sundu. 

    Vasatlıktan
çıkış reçetesi İNOVASYON

İstanbul Sanayi Odası’nca (İSO) 
geçen yıl 21. Yüzyılla Büyük 
Yüzleşme’ başlığıyla düzenlenen 
Sanayi Kongresi’nin 13.sü 
‘Vasatlıktan Çıkış için İnsan ve 
Kültür-Geleceği Birlikte Kuralım’ 
temasıyla gerçekleştirildi. 
Kongrenin sonuç belgesinde, 
her alanda inovasyona önem 
verilmesi gerektiği bildirildi.

TÜRKİYE’DE 
TASARIM 
İKİNCİ PLANDA
13. Sanayi 
Kongresi’nde eş 
zamanlı olarak yapılan 
dört serbest kürsü 
çalıştayında, “Nasıl 
Üretim, Nasıl İnsan, 
Nasıl İşbirliği ve 
Nasıl Sürdürülebilirlik?” sorularına 
yanıt arandı. Üretim konusunun 
ele alındığı çalıştayda tasarımları 
üretebilecek teknolojinin 
eksikliğine işaret edildi. 

“Nasıl Üretim?” çalıştayında 
milyarlarca dolarlık cirolara ulaşan 
markaların Ar-Ge ve tasarıma 
verdiği önemin altı çizilirken, 
Türkiye’de tasarımın ikinci planda 
kaldığı, tasarıma önem verilse 
bile bu tasarımları üretebilecek 
teknolojinin eksikliğinin gelişimde 
engel teşkil ettiği vurgulandı. 
Çalıştayda ayrıca geleceğin ana 
akımının kişiye özel benzersiz 
tasarımlar ve üretimde olduğu, 
artık “nesnelerin interneti” 
döneminin başladığı, içinden 
elektrik geçen her ürünün internete 
ve birbirlerine bağlı olacağı dile 
getirildi. 

“Nasıl İnsan?” çalıştayında 

insanların tek bir kalıba 
konulmadan özgürleştirilmesi 
gerektiğine dikkat çekildi.

“Nasıl Sürdürülebilirlik?” 
çalıştayında sürdürülebilirlik 
kavramı ile bunun neden olmadığı 
ve nasıl yapılacağı tartışılırken, 
dokuz temel eğilim ortaya çıktı. 
Buna göre sürdürülebilirlik 
hedefinin, eğitim, ahlak, adalet, 
şeffaflık, mutluluk, özgürlük, 
demokrasi, farklılığa saygı ve 
hesap verebilirlik süreçleri ile 
başarılacağı ortaya konuldu.

“Nasıl İşbirliği?” çalıştayında 
da işbirliğine gönüllü olarak 
gidilmesi gerektiğine dikkat çeken 
katılımcılar, sözleşme ile yapılan iş 
birliklerinin güven kaybına sebep 
olduğunu söyledi.

Kongrenin sonuç belgesi 
olan ‘Açık Çağrı’ mesajında, 
“Türkiye’de yaşayan insanlar 

olarak sadece üretim 
boyutunda inovasyona 
odaklanmak yerine, 
hayata bakış açımız 
başta olmak üzere her 
alanda inovasyona 
önem veren, bunu 
gerçekleştirmeye 
çalışan bir anlayışa 
çok ihtiyacımız var.” 
tespiti dikkat çekti. 

Erdal Bahçıvan

ATO 65 Nolu Danışmanlık 
Hizmetleri Komitesi’nin 

düzenlediği “Türkiye’de Da-
nışmanlık Hizmetleri Kamu-
Özel İlişkisi Paneli”, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi. 

“Herkes herşeyi bilemez”
Panelin açılış konuşmasını 
yapan ATO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Salih Bezci, Türk 
kültüründe istişare etmenin 
çok önemli bir yeri olduğunu 

belirterek, bu önemin “Bin bi-
liyorsan da bir bilene danış” 
atasözü ile dilimize de yansı-
dığını söyledi. Bezci, katma 
değeri ve ihracat potansiyeli 
yüksek olan danışmanlık hiz-
metleri sektörünün öneminin 
Türkiye’de yeterince anlaşıla-
madığını kaydetti.
Kamu sektöründeki talep 
yetersizliği nedeniyle danış-
manlık hizmetlerinin de yeteri 
kadar gelişmediğini bildiren 
Bezci, kamunun danışmanlık 
hizmetini sadece ‘proje hiz-

metleri’ olarak algıladığına 
dikkati çekti. Bezci, “Hizmet 
alımı söz konusu olduğun-
da fiziki hizmetler kolaylıkla 

kabul edilirken, düşünce ve 
bilgi nedense hizmet olarak 
görülmüyor.” diye konuştu. 
Bezci, Türkiye’de danışman-
lık hizmetleri sektörü ne yazık 
ki hak ettiği yerde olmadığını 
sözlerine ekledi.

“Sektör kılçıksız 
katma değer üretiyor”
ATO Danışmanlık Hizmetle-
ri Komitesi Başkanı Prof. Dr. 
Murat Yülek de konuşmasın-
da, danışmanlık hizmetleri 

sektörünün çok önemli bir 
sektör olduğunu ancak ge-
lişmesinin önünde engeller 
bulunduğunu söyledi. Bir şir-
ketin cirosundan, dışarıdan al-
dığı mal ve hizmetlerin tutarı 
çıkarıldıktan sonra kalan tu-
tarın ‘katma değer’ olduğunu 
anlatan Yülek, danışmanlık 
hizmetleri sektörünü ‘kılçıksız 
katma değer’ üreten bir sektör 
olarak niteledi. 

Danışmanlık hizmetleri sektö-
ründeki bir şirketin cirosunun 
büyük bölümünün çalışanla-
rına ödediği ücret ve kârdan 
oluştuğunu belirten Yülek, 
“Katma değeri korkunç yük-
sek bir sektör… Bir otomobil 
fabrikası 100 birim ciro yap-
tığı zaman 15-16 birim katma 
değer üretiyor. Bir danışman-
lık şirketi 100 birim ciro yap-
tığı zaman neredeyse 90 birim 
katma değer üretiyor.” dedi. 

400 milyar dolarlık ‘kılçıksız’ sektör 
Dünyada 400 milyar dolarlık 
pazar büyüklüğüne sahip 
olan danışmanlık hizmeti 
sektörünün Türkiye’deki 
durumu, Ankara Ticaret 
Odası’nın (ATO) düzenlediği 
panelde tartışıldı. 

Salih Bezci Murat Yülek
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12-23 Ekim tarihleri arasın-
da ATO Congresium’da 

gerçekleşen konferansın ilk 
gününde Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-
lu iki yıl süre ile COP Baka-
nı olarak seçildi. Konferansın 
20 Ekim Salı günü yapılan 
UNCCD COP 12 delegeleri 
üst düzey toplantısı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından açıldı.

Konferans süresince Genel 
Kurul (COW), Bilim ve Tek-
noloji Komitesi (CST), Söz-
leşmenin Uygulamalarının 
Gözden Geçirilmesi Komitesi 
(CRIC), Bakanlar Toplantısı, 
Parlamenterler Toplantısı, İş 
Forumu, Bölgesel Gruplar, 
BM Siyasi Bölge Grupları, 
STK toplantıları, RIO Sözleş-
meleri Ortak Toplantısı, Yan 
Toplantılar, Sürdürülebilir 

Yönetim Expo oturumları ger-
çekleştirildi.

Kararlar Paris’te sunulacak
195 ülkeden devlet başkan-
ları, başbakan ve bakanlar ile 
uzmanlar ve sivil toplum ör-
gütlerinin temsilcilerinin de 
aralarında bulunduğu 10 bine 
yakın katılımcı, dünyanın en 
hassas ekosistemlerindeki ara-
zi bozulumuna ve buralardaki 
insanların sıkıntılarına dikka-
ti çekti. Konferans sonunda 
alınan kararlar, COP Başkanı 
sıfatıyla Türkiye tarafından 
2015 yılının Aralık ayında 
Paris'te yapılacak Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi Tarafl ar 
Konferansı'na sunulacak.

Ayrıca BM Çölleşme ile Mü-
cadele konferansı kapsamında 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 

İş Forumu düzenlendi. Bu Fo-
rumdan çıkan Ankara Dekla-
rasyonu, arazi tahribatına ve 
çölleşmeye karşı mücadelede, 
özel sektörün gücünü harekete 
geçirmek için kuvvetli bir baş-
langıç olacak. İki yıl boyunca 
Sürdürülebilir Arazi Yöneti-
mi İş Forumu’un başkanlığını 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu yürütecek.
Birleşmiş Milletler Çölleşme 
ile Mücadele Sözleşmesi 17 
Haziran 1994 yılında Paris’te 
kabul edildi. Sözleşme 115 ül-
kenin imzalamasıyla 26 Ara-
lık 1996’da yürürlüğe girdi. 
Bu güne kadar 195 ülke ve 
Avrupa Birliği sözleşmeye ta-
raf durumda. Ülkemiz, 11 Şu-
bat 1998 tarih ve 23258 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
4340 sayılı Kanun ile sözleş-
meye taraf oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) 
Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi 12. Taraflar 
Konferansı (UNCCD COP12) 
Türkiye'nin ev sahipliğinde 
Ankara’da yapıldı. 

195 ülkeden temsilci katıldı
Çölleşmeyle mücadele Türkiye’de tartışıldı

COP12 TASLAK
KARAR BAŞLIKLARI
• COP L.1 Program ve Bütçe, 

COP L.2 Arazi Bozulumunun 
Dengelenmesi (LDN: Land 
Degradation Neutrality) ve 2015 
Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine Entegrasyonu, COP 
L.3 Rio Sözleşmeleri Arasındaki 
Sinerjinin Yükseltilmesi, COP 
L.4 Uygulama, Tahkim ve 
Uzlaştırma Prosedürlerindeki 
Sorunların Çözümlenmesi 
İçin Kurumsal Mekanizmalar 
Geliştirilmesi, COP L.5 
Kapsamlı İletişim Stratejisinin 
Uygulanmasındaki İlerlemenin 
İncelenmesi, COP L.10 COP 
Konusunda Özel Sektör 
Temsilcilerinin ve STK’ların 
Akreditasyonu İçin Revize 
Edilmiş Usuller, COP L.12 
UNCCD ve Küresel Çevre Fonu 
(GEF) Arasındaki Mutabakat 
Zaptı, COP L.13 Sözleşmenin 
Kapsamı ve Uygulaması

• CRIC L.1 Sözleşme 
Kurumlarının ve Yan 
Kuruluşlarının Çok Yıllı 
Çalışma Planları, CRIC L.2 
2015 Sonrası Kalkınma 
Gündemi Açısından Eylem 
Programlarının Oluşturulması, 
Revizyonu ve Uygulanması, 
CRIC L.3 Stratejinin 

İşlevsel Hedeflerine Karşı 
Sözleşmenin Uygulamasının 
Değerlendirilmesi, CRIC L.4 
Sözleşmenin Uygulanması İçin 
Mali Akışların Değerlendirilmesi, 
CRIC L.5 COP’a Sunulacak 
Raporların Kalite ve Biçimleri ile 
Bilgilerin İletilme Prosedürlerinin 
İyileştirilmesi, CRIC L.6 
Sözleşmenin Uygulanmasını 
Periyodik Olarak Denetlemede 
COP’a Yardımcı Olacak Ek 
Prosedürler veya Kurumsal 
Mekanizmalar

• CST L.1 UNCCD’nin 3. Bilimsel 
Konferansı’nın Sonuçları 
ve Politika Odaklı Önerileri, 
CST L.2 CST Etkinliğinin 
İyileştirilmesi için Geçmiş 
Dönem Konferanslarının 
Etkileri ve Gelecekteki 
Kurumsal Düzenlemeler İçin 
Öneriler, CST L.3 Başarı 
Öyküleri, En İyi Uygulamalar, 
Geleneksel Bilgi de Dahil 
Bilginin Yaygınlaştırılmasının 
İyileştirilmesi, CST L.4 Bilim-
Politika Ara Yüzü Çalışma 
Programı, CST L.5 Bağımsız 
Uzman Envanteri, CST L.6 CST 
13 Çalışma Programı

UNCCD: Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi, COP: Taraflar Konferansı,

 CRIC: Sözleşmenin Uygulamalarının 
Gözden Geçirilmesi Komitesi, CST: Bilim 

ve Teknoloji Komitesi

ASO Ekim ayı Olağan Mec-
lis Toplantısı’nda üyelere 

hitap eden Özdebir, gündem-
deki ekonomik gelişmeleri de-
ğerlendirdi. 
Konuşmasında Dünya Eko-
nomik Forumu'nun ‘Küresel 
Rekabet Endeksi 2015-2016’ 
verilerine dikkat çeken Nu-
rettin Özdebir, “Rapora göre 
Türkiye, küresel rekabetçi-
lik endeksinde bu 12 başlığın 
10’unda gerileme göstererek 6 
basamak düşüp, 144 ülke ara-
sında 51'inci sıraya inmiş. En 
sert düşüş ise Kurumsal Alt-
yapı başlığında gerçekleşmiş. 
Bu başlıkta 144 ülke arasın-
da 75’inci sıraya gerilemişiz. 
Diğer yandan, altyapı ve ürün 
piyasaları etkinliğinde rekabet 
gücümüzü geliştirmişiz. Rapor 
genel olarak rekabet gücündeki 

düşüşün nedenini jeopolik ve 
siyasi belirsizliklerin yatırım 
ortamını bozmasına bağlamak-
ta, uzun dönemde rekabetçiliği 
artırmak için özel yatırımların 
artması gerektiğini belirtmek-
tedir.” ifadelerine yer verdi. 

İlk 100 gün yapısal reformları 
için kullanılmalı
ASO Başkanı “Yatırımların 
artması için yatırım ortamı-
nı iyileştirecek v e 
işgücü piyasasına 
esneklik getirecek 
yapısal reformların 
gerçekleştirilmesi 
gerekir. Ancak bu 
konuda uzunca bir 
süredir hiçbir şey ya-
pılmamış durumdadır. 
Yapısal reformlarda gecik-
tiğimiz için rekabet gücümüz 
de gerilemektedir. Bu nedenle, 
seçimlerden sonra hangi hükü-
met kurulursa kurulsun ilk 100 
gün yapısal reformları gerçek-
leştirmek için kullanılmalıdır.” 
görüşünü aktardı.
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretiminin 
Ağustos ayında bir önceki aya 
göre beklentilerin üzerinde bir 
hızla, yüzde 2,9 arttığına işaret 
eden Özdebir, bunun memnu-
niyet verici bir gelişme oldu-
ğunu söyledi. 

Yerli mallara olan 
talepteki artış
Jeopolitik ve siyasi belirsiz-
likler bir an önce azalırsa, 
2016’da işlerin daha da iyiye 
gideceğini umduğunu bildiren 
Nurettin Özdebir, özetle şöyle 
dedi: “Ağustos  ayında ihracat 
yüzde 2,8, ithalat ise yüzde 
18,2 azaldı. Dış ticaret açığı-
mız azalıyor, ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yükseliyor ama 

bu, ihracat artışından değil, 
ithalattaki yüksek oranlı 

düşüşlerden kaynakla-
nıyor. İthalattaki bu 
düşüşte kısmen de 
olsa değer kaybeden 
TL nedeniyle yerli 

mallara olan talepteki 
artışın etkisi olmuştur. 

Enfl asyondaki yükseliş de 
devam etmektedir. TÜFE Eylül 
ayında 0,89 olurken, yıllık enf-
lasyon da yüzde 7,95 oldu. Bu 
gidiş devam ederse, yılı yüzde 
8’in üzerinde bir enfl asyonla 
kapatacağımız anlaşılıyor. İs-
tihdamda da olumlu bir geliş-
me göremiyoruz. İşsizlik oranı, 
Temmuz döneminde yüzde 9,8, 
mevsimlik etkilerden arındırıl-
mış işsizlik ise yüzde 10,4 oldu. 
Temmuz ayına ait istihdam 
göstergeleri, sanayide çalışan 
sayısının Haziran ayına göre 44 
bin azalarak 5 milyon 336 bine 
düştüğünü göstermektedir.”

YAPISAL REFORM UYARISI
Ankara sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
“Yatırımların artması için 
yatırım ortamını iyileştirecek 
ve işgücü piyasasına esneklik 
getirecek yapısal reformların 
gerçekleştirilmesi gerekir.” 
dedi. Özdebir, yapısal 
reformların gecikmesinin 
rekabet gücünü de gerilettiğini 
dile getirdi. 

Nurettin 
Özdebir

Türk Standardları Ensti-
tüsü Bilişim Teknoloji-

leri Test ve Belgelendirme 
Dairesi Başkanlığı’nın ger-
çekleştirdiği çalışmalar so-
nucunda oluşturulan Sızma 
Testi, Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmeti Veren Personel ve 
Firmalar için Yetkilendir-
me Kriterleri’ni sağlayarak 
Türkiye’nin ilk A Yetkinlik 
Seviyesi Sızma Testi Hizme-
ti Veren Firma’sı HAVEL-
SAN oldu.

Türk Standardları Enstitüsü 
Başkanı Sebahittin KORK-
MAZ tarafından takdim 
edilen yetkinlik belgesini 
HAVELSAN adına Siber 
Güvenlik Direktörü Mazhar 
Kani HACIPAŞAOĞLU 
teslim aldı. Bu belge ile HA-
VELSAN, Ağ ve Sistem Alt-
yapısı Sızma Testi, Web Uy-
gulamaları ve Veri Tabanları 
Sızma Testi hizmetlerini gü-
venilir bir biçimde sağlama 

yetkinliğini göstermiş oldu.

Sızma testi hizmeti alanın-
daki A yetkinlik seviyesi ile 
HAVELSAN, sızma testi 
hizmeti alan tarafl arın siber 
ortamdaki güvenliğinin sağ-
lanmasına ve siber tehditlere 
karşı hazırlık düzeyinin art-
tırılmasına katkı sağlamayı 
hedefl iyor.

Teknolojik çözümlerle fark 
yaratarak bölgedeki en güçlü 
ve en güvenilir Siber Savun-
ma Hizmet Sağlayıcısı olma 
vizyonu ile HAVELSAN, 
yerli, güvenilir ve yüksek ka-
liteli siber güvenlik çözümle-
ri geliştiriyor; siber güvenlik 
alanını öncelikli alan olarak 
belirleyerek ulusal siber gü-
venlik bağımsızlığına ait ih-
tiyaçları karşılamak ve siber 
ortamdaki güvenliği sağla-
mak amacıyla ihtiyaç duyu-
lan yetkinlikleri geliştirmek 
için çalışmaya devam ediyor.

Siber güvenlikte 
‘A’ SEVİYEDE

Siber güvenlikte 
‘A’ SEVİYEDE

Siber güvenlikte 
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Teknokent mühendisleri ve 
Hacettepe Üniversitesi Oto-

motiv Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinden oluşan bir 
ekibin görev aldığı proje,  yüzde 
yüz Türk tasarımı. Spor görü-
nümü ve deneme sürüşlerindeki 
performansı ile göz dolduran 
EVT S1, 3 yıllık büyük bir ça-
lışmanın ürünü ve şimdiye kadar 
yapılan elektrikli otomobiller 
arasında seri üretime en uygun 
araç. 

Türkiye'nin ilk elektrikli otomo-
bili EVT  S1’in  şasisi  dayanıklı 
ve çok işlevli olması için yüksek 
mukavemetli alüminyum ala-
şımlı, arabanın gövdesi  ise lifl i 
polimer, karbon fi ber ve glass 
fi ber malzemeleri  ile güçlendi-
rildi.   EVT S1 aerodinamik göv-
de tasarımı ve olağanüstü düşük 
ağırlığı sayesinde benzerlerine 
göre oldukça az elektrik tüke-
tiyor. EVT S1 90km/saat sabit 
hızda 100km'de sadece 10 kwsa-
at enerjiye ihtiyaç duyuyor. Böy-
lece şarj verimi de hesaba katıl-
dığında, standart elektrik tarifesi 
(31krş/kwsaat) ile km'de tüketim 
yaklaşık olarak 4 kuruş oluyor. 

30 dakikalık şarjla 300 km yol 
EVT S1, tamamen elektronik 
sisteme sahip ve otomatik vi-
tesli. Bataryalar zarar görme-
sin diye son hızı 180'e limit-
lenen araç, 0'dan 100 km'ye 
7,5 saniyede ulaşıyor. Türk 
icadı elektrikli otomobil 1050 
kg ağırlığa sahip. 35 kw saat 
batarya kapasitesi olan otomo-
bilin normal batarya şarj süresi 
10 saat olup hızlı şarj süresi ise 
30 dk.  141 beygir motor gücü-
ne sahip EVT S1'in ön ve arka 
süspansiyon sistemi, Türkiye 
şartlarına uyum sağlaması için 
çift salıncaklı yapıldı. Toplam 
350 litrelik 2 adet bagaja sahip 
araç 90 km/saat hızla 300 km 
mesafe gidebiliyor. İstanbul-
Ankara arasını 18 liralık elekt-
rik enerjisi ile alabiliyor. 

Daha önceki açıklamalarında 
otomobil üretimiyle ilgili 

süreçlere yönelik olarak; proto-
tipler arasında yoğun bir test ve 
deney çalışması yapacaklarını, 
yerli otomobilin 3 yıl sonra ti-
carileştirilmesinin hedefl endi-
ğini belirten Bakan Işık, Ekim 
ayı içerisinde bu prototiplerin 
kamufl ajlı görüntülerini kamuo-
yuyla paylaştı. 

Işık, 2016 yılına işaret ederek, 
“Her türlü mevsim, iklim ve ara-
zi şartında deneyeceğimiz 30-
40 araç üretmeyi hedefl iyoruz. 
2020'den önce de 2019 sonuna 
kadar Türkiye'de bunun seri üre-
timini başlatmayı hedefl iyoruz." 
dedi.

Türk markası oluşmalı
Işık’ın bu sözlerinin ardından 
yerli otomobile ilişkin görüşler 
birbirini izledi. Bazı kesimler, 
otomobilin kopya 'olduğunu' 
iddia ederken; bu görüşün kar-
şısında olanlar artık Türkiye için 
otomobil üretmenin zamanının 
geldiği yönünde desteklerini 
sundu.

Otomobil markalarında fark-
lılaşmanın yaşanacağı bir dö-
nemde Türkiye'nin de kendi 
markasını üretmesi gerektiğini 
vurgulayan Bakan Işık, Türk 
otomotiv yan sanayinin strate-
jik bir konuma yükselmesi için 
yerli otomobili olmazsa olmaz 
gördüklerini belirtiyor.  

"Şu anda tedarikçiyiz, yarın ma-
liyet avantajları başka bir ülke 
açısından olumlu bir noktaya 

gelirse bizden teda-
riği çok rahatlıkla 
kesebilirler." uyarısını 
yapan Işık, otomotiv yan 
sanayinin tedarikçi olmak-
tan stratejik ortak olmaya yük-
selmesi için kesinlikle bir Türk 
markasının oluşması gerektiğini 
vurguluyor. 

Güney Kore yaptı da neden 
Türkiye yapamadı? 
Yerli arabanın ilk talimatının 
Cumhuriyet öncesine dayandığı-
nı anımsatan Bakan Işık, konuya 
Güney Kore örneği üzerinden 
şöyle dikkat çekiyor: “Türkiye 
1960 yılına gelindiğinde Devrim 
otomobilini yaptı ama devrim 
otomobilini yapan Türkiye'de 
yine birileri çıktı, 'Türk aklı 
otomobil yapamaz' diye, bu oto-

mobilin seri üretime 
geçmesini engelledi. 

O dönemde açlıkla sa-
vaşan Güney Kore'nin 

bugün kaç tane otomobilde 
dünya markası var bir düşünür-
seniz, Türkiye o yerli otomobili 
sabote edenlerden dolayı neler 
kaybettiğini çok daha net de-
ğerlendirirsiniz. Neden Güney 
Kore yaptı da Türkiye yapama-
dı? Türkiye ne zaman yapmak 
istediyse birileri devreye giriyor 
ve maalesef devşirme basını da 
kullanarak, bu projeleri engelle-
meye çalışıyor.''

SAAB 9-3’ün fikri mülkiyeti 
Işık, kamufl aj ve altındaki ara-
cın gündeme oturduğu anda 
konuya farklı bir boyut katarak 
yerli otomobil için iki yol oldu-

ğunu belirtti. Bakan Işık, bun-
lardan birinin; her şeyin Tür-
kiye tarafından yapılıp, ortaya 
bir prototip çıkarmak olduğunu 
söyledi. İkinci yöntem olarak ise 
‘bu noktada çalışmış, bilinen, 
kendini ispat etmiş bazı fi rma-
larla işbirliği yapmayı, her şey-
den önce fi kri mülkiyet hakları 
Türkiye’de olan bir platforma 
sahip olmayı’ gösterdi. Işık, cid-
di araştırmalar sonucu ikinci al-
ternatifte karar kıldıklarını, Saab 
9-3'ün tüm fi kri mülkiyet hakla-

rını satın aldıklarını duyurdu.  

Alınan platformun tüm fi kri 
mülkiyet haklarının Türkiye'de 
olduğunu dile getiren Işık, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
"Burada yarın, 'şurası benimdi, 
burasını yapamazsınız' gibi bir 
tartışmaya düşmek istemedik ve 
net bir çalışma ortaya koyduk. 
Ayrıca, marka Türk markası 
olacak, Saab olmayacak. İspat-
lamak durumunda kalacağımız 
bir süreç olmayacak.” 

EVT S1 göz doldurdu

Türkiye’nin Devrim 
otomobiliyle başladığı ancak 
basit gerekçelerle yarıda kalan 
‘yerli otomobil’ isteği, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın açıklamalarıyla 
gündeme gelerek yeni bir boyut 
kazandı.

Hacettepe Teknokent’ten 
yapılan açıklamada 
tamamen yerli imkânlarla, 
yerli tasarımla ve yerli 
mühendislerle Türkiye'nin 
ilk elektrikli otomobilinin 
üretildiği belirtildi. Yerli, spor, 
elektrikli otomobil, 18 liralık 
enerji ile İstanbul'a gidebiliyor. 

Türkiye, raylı sistemler, 
savunma ve havacılık gibi 
stratejik alanlarda önemli 
projeleri yürütüyor. Kendi 
tasarımı olan birçok ekipmana 
imza atan sanayicisi, dünyaya 
ürün gönderiyor, devler 
arenasında rakipleriyle kıran 
kırana mücadele edebiliyor. 
Teknik olarak yerli otomobil fikir 
üzerinde pek çok görüş dile 
getirilebilir, eleştirilebilir hatta 
daha da ileri gidilerek “Bu iş 
olmaz” denilebilir. Ancak şunu 
atlamamak gerekir: Herkes bir 
yerden başlamıştı. Ve o gün 
başlayanların bugünkü durumu 
ortada. 
Yakın tarihimizde; Devrim 
otomobili, 1960’lı yılların 
başında, mucize denilebilecek 
bir zaman dilimi içerisinde, 
büyük çoğunluğu yerli olan 
imkan ve yeteneklerle imal 
edilmişti. Devrim Projesi, 
çok basit bir gerekçe ile rafa 
kaldırılarak, kaderiyle baş 
başa kalmıştı, Sayın Bakan’ın 

deyimiyle ‘boğulmuştu’.
Bugün, dünyanın hemen 
hemen her köşesinde 
gördüğümüz marka araçlar da 
aslında; doğma, emekleme 
ve büyüme süreçlerinden 
geçerek bugünlere geldi. Devlet 
politikalarıyla markalar oluştu. 
Yıllar önce Devrim’in başına 
gelenler yaşanmasaydı, kim 
bilir belki de günümüzde Türk 
otomobillerinin modellerini, 
birbirlerine olan üstünlüklerini 
tartışıyor olacaktık. 
Devrim gibi son yaşanan 
gelişmeler de bir adımdır. 
Milli duygularla, iyi niyetle 
bu işin üzerine odaklanan; 
siyasetçisinden bilim insanına, 
mühendisine, ‘babayiğit’ olmak 
isteyen sanayicisine kadar, elini 
taşın altına koymak isteyenlerin 
önü kapanmamalı.
Devrim’in başına gelenler 
tekrarlanmamalı, aynı film 
yeniden sahnelenmemeli; 
Türkiye kendi otomobilini, yeni 
‘Devrim’lerini yapabilmeli…

Parçaları Hacettepe,
OSTİM ve İvedik'te üretildi
Teknokent yetkilileri, aracın 
parçalarının büyük kısmının 
Hacettepe Üniversitesi Otomotiv 
Mühendisliği laboratuvarında, 
OSTİM ve İvedik Organize Sanayi 
Bölgeleri’nde üretildiğini ifade etti.  
EVT S1, Türkiye'ye Amerika'dan 150 
bin dolara satılan elektrikli otomobil 
ile benzer özellikler taşıyor, seri 
üretim onay belgesi  alınmasının 
ardından  ilk etapta bin adet üretilip 
piyasaya sürülmesi planlandığını 
belirten yetkiler, mühendislerin 
spor elektrikli arabanın, makam 
ve dört kapılı aile modelleri 
üzerinde çalışırken,  mevcut ikinci 
elektrikli otomobili tamamlamak 
için çalışmaların sürdüğü bilgisini 
paylaştı. 

“Kimsenin boğmasına 
izin vermeyeceğiz”
Işık, eleştirilere ise cevabı, "Yerli 
otomobil çalışmasını kimsenin 
boğmasına izin vermeyeceğiz. 
En büyük desteğimiz siz halkımız 
ve siz destek verdikten sonra 
inanıyoruz ki Türkiye'nin bu 
noktada çok güçlü bir markası 
olacak. Dünyanın her yerine 
satılan bir markayı el ele inşallah 
birlikte ortaya 
çıkaracağız. Ne 
yaptığımız çok 
iyi biliyoruz. 
Kim ne derse 
desin bir Türk 
markasıyla, bütün 

fikri mülkiyeti Türkiye'ye ait olan 
ve en az üretimin yüzde 85'inin 
Türkiye'de yapıldığı teknolojinin 
geliştirildiği bir yerli otomobili 
Allah'ın izni ile yapacağız.” 
sözleriyle veriyor.
Yerli otomobil tartışmalarından 
memnun olduğunu da dile 
getiren Işık, 1961'deki gibi 
kategorik karşıtları anımsatıyor, 
toplumda buna büyük bir arzu 
olduğunu belirtierek, “Yani 

'Türk aklı otomobil 
yapamaz', niye 
yapamasın? Yeter ki 
siyasi irade olsun ve 
toplum da bu iradenin 
arkasında dursun." 
ifadelerini kullandı. 

Bu bir adımdır; Türkiye yeni 
Devrim’lerini yapabilmeli…
Bu bir adımdır; Türkiye yeni 

1961 yılında üretilen Devrim, Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ 
tesislerinde ziyaretçilerini selamlıyor. Her parçasında hala 
kurumamış alın terinden izler taşıyan Devrim’i görünce, 
akıllara şu sorular geliyor: “Biz neden uçak yaptık tesisini 
kapattık, yerli otomobilin devamını niye 
getiremedik, neden Yüksek Hızlı Tren’le, 
metroyla dünyanın birçok ülkesine göre çok 
uzunca bir süre sonra tanıştık; neden bunları 
üretmek için bu kadar bekledik?” 

Ka
yn

ak
: w

w
w

.s
an

ay
i.g

ov
.tr

EVT S1 göz doldurduEVT S1 göz doldurdu
İSTANBUL-

ANKARA ARASI 
SADECE 

18  tl      tl    

kesebilirler." uyarısını 
yapan Işık, otomotiv yan 

O dönemde açlıkla sa-
vaşan Güney Kore'nin 

YERLİ OTOMOBİLDE KESKİN VİRAJ
Boğulan ‘Devrim’den günümüze
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Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’yla ge-
tirilen yeni mali yönetim 

anlayışı uyarınca, bütçe süreci-
ni başlatan ve yönlendiren, tüm 
kamu kesimi için esas alınacak 
temel makroekonomik büyük-
lükleri tespit eden, politikalar 
ile plan-program-bütçe bağlan-
tısını kuran temel bir belge ola-
rak tasarlanan 2016-2018 OVP, 
11 Ekim 2015 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girdi.

Jeopolitik ve ekonomik riskler
Küresel ekonomide ABD ve 
bazı AB ülkelerinin öncülüğü-
nü yaptığı nispi bir canlanma 

sürecinin gözlendiği ifade edi-
len OVP’de, ABD ekonomisin-
deki canlanmayla birlikte ABD 
Merkez Bankası’nın (Fed) 2015 
yılının son çeyreğinden itibaren 
başlamak üzere aşamalı olarak 
sınırlı da olsa faiz artırımına 
gitmesi beklendiği vurgulandı. 
Türkiye’de ise iç siyasi geliş-
meler ve yakın coğrafyada artan 
jeopolitik ve ekonomik risklerin 
belirsizliği artırdığı ve ekono-
mik aktiviteyi yavaşlattığı ha-
tırlatılan OVP makroekonomik 
çerçevesinin; yurt içi ve yurt 
dışı siyasi ve ekonomik geliş-
meler, oluşan riskler ve beklen-
tiler dikkate alınarak hazırlandı-
ğı kaydedildi.
OVP’nin temel amacı ise, 
“Makroekonomik istikrarın 
korunduğu, cari açığın ve enf-
lasyonun aşamalı olarak dü-
şürüldüğü bir ortamda yapısal 
reformlar yoluyla büyümeyi 
artırmak ve daha kapsayıcı hale 
getirmek.” olarak dile getirildi.

Büyüme tahmini 
1 puan aşağı çekildi
Yeni OVP'de, 2015-2017 döne-
mini kapsayan OVP'ye göre söz 
konusu yıllara ilişkin ekonomik 
veri tahminlerinde değişiklikler 
yapıldı. Geçen yıl yayımlanan 
OVP’de bu yıl için öngörülen 
yüzde 4'lük büyüme rakamı, 
yeni OVP'de yüzde 3'e çekildi. 
2016 yılı için büyüme yüzde 
5'ten yüzde 4'e revize edilirken, 
söz konusu rakam 2017 yılı için 
yüzde 4,5, 2018 için de yüzde 5 
olarak tahmin edildi.

Toplam 192,5 milyar dolar 
ihracat
Program döneminde yıllık or-
talamada reel olarak ihracatın 
yüzde 9, ithalatın ise yüzde 7,9 
oranında artacağı tahmin edi-
liyor. 2016 yılında 150 milyar 
dolar olması beklenen ihracatın 
dönem sonunda 192,5 milyar 
dolara, 216,3 milyar dolar ol-

ması beklenen ithalatın dönem 
sonunda 265,6 milyar dolara 
ulaşacağı yazılanlar arasında.
İhracatın ve yurt içi üretimin 
ithalata olan bağımlılığının 
azaltılmasına ve özellikle 
hizmet gelirlerinin artı-
rılmasına yönelik po-
litika öncelikleri-
nin katkısıyla, 
2016 yılın-
da cari 
a ç ı ğ ı n 

milli gelire oranının yüzde 4,9 
olarak gerçekleşmesi bekleni-
yor. Söz konusu oranın, uyumlu 
para, maliye ve gelirler politika-

ları ile yapısal reform-
ların orta vadede 
etkisinin görülmesi 

sonucunda dönem 
sonunda yüzde 

4,4 seviyesine 
g e r i l e m e s i 
de bir diğer 

beklenti.

ulaşacağı yazılanlar arasında.
İhracatın ve yurt içi üretimin 
ithalata olan bağımlılığının 
azaltılmasına ve özellikle 
hizmet gelirlerinin artı-
rılmasına yönelik po-
litika öncelikleri-
nin katkısıyla, 
2016 yılın-
da cari 
a ç ı ğ ı n 

yor. Söz konusu oranın, uyumlu 
para, maliye ve gelirler politika-

ları ile yapısal reform-
ların orta vadede 
etkisinin görülmesi 

sonucunda dönem 
sonunda yüzde 

4,4 seviyesine 
g e r i l e m e s i 
de bir diğer 

beklenti.

BÜYÜME
2016 yılında GSYH 
büyümesi yüzde 4 olarak 
öngörülmüştür. 2017 ve 
2018 yıllarında ise üretken 
alanlara yönelik yatırımlarla 
desteklenen, daha çok yurt 
içi tasarruflarla finanse edilen, 
verimlilik artışına dayalı bir 
büyüme stratejisiyle GSYH 
artış hızı sırasıyla yüzde 
4,5 ve yüzde 5 olarak 
hedeflenmiştir. Bu dönemde 
büyüme hızı yükseltilirken 
enflasyon ve cari açığın 
düşürülmesi öngörülmüştür.
Özellikle sanayi sektöründe 
üretimde verimliliği artırmaya 
yönelik politikalar yoluyla 
toplam faktör verimliliğinin 
büyümeye katkısı artırılacak 
ve özel kesim yatırımlarına 
dayalı bir büyüme yapısı 
desteklenecektir.

İSTİHDAM
Program döneminde 
işgücüne ve istihdama 
katılımın artırılmasına yönelik 
uygulanacak politikalar 
sonucunda tarım dışında ilave 
2.199 bin kişinin istihdam 
edilmesi beklenmektedir. Bu 
dönemde tarım istihdamında 
beklenen azalmanın etkisiyle 
toplam istihdam artışının 
1.831 bin kişi olacağı 
öngörülmektedir.
2015 yılı sonunda yüzde 
51,2 olması beklenen 
işgücüne katılım oranının 
Program dönemi sonunda 
yüzde 52,2’ye ulaşması 
hedeflenmektedir.

OVP’nin ‘Politikalar’ kısmında 
ise KOBİ, kümelenme ve kamu 
alımlarına ilişkin olarak 
şunlar söyleniyor: 

• Teknolojik gelişme ve yerli 
üretimin artırılmasında kamu 
alımları etkin bir araç olarak 
kullanılacaktır.

• Organize sanayi bölgeleri, 
teknoloji geliştirme bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri ve 
endüstri bölgeleri uygulamaları 
geliştirilecek;  kuluçka ve iş 
geliştirme merkezlerinin nicelik 
ve nitelikleri artırılarak etkin 
bir şekilde hizmet vermeleri 
sağlanacak;  kümelenme 
desteklenecektir.

• KOBİ’lerin uluslararası 
piyasalara erişim kolaylığını 
artırmak için uluslararası 
standartlara uyumunu 
sağlamaya yönelik destek 
verilecek, kapasite geliştirme 
ve teknik destek programları 
uygulanacak, böylece 

Ar-Ge, yenilik ve ihracat 
yapabilme kapasiteleri 
geliştirilecek, markalaşmaları, 
kurumsallaşmaları ve yenilikçi 
iş modelleri geliştirmeleri 
sağlanacaktır.

• KOBİ kredi güvenilirliği ile 
ilgili veriler daha şeffaf ve 
kolay erişilebilir yapılarak 
KOBİ’lere kredi sağlama 
konusundaki riskleri azaltacak 
finansal araçların daha etkin 
kullanılabilmesini sağlayacak 
politikalar geliştirilecektir.

• KOBİ’lerin dijital ekonomiye ve 
yenilik ekosistemlerine erişimi 
kolaylaştırılacaktır.

• KOBİ’lerin yüksek katma 
değerli ihracata yönelik   
üretime yönlendirilmesi 
sağlanacaktır.

• KOBİ ve girişimcilerin 
finansmana erişimini 
kolaylaştıracak alternatif 
finansman yöntemleri 
geliştirilecektir.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan 2016-2018 Orta 
Vadeli Program (OVP) kabul 
edildi. Programa göre bir 
önceki OVP’de yüzde 4 olarak 
öngörülen büyüme, revize 
edilerek yüzde 3’e çekildi. 
Program döneminde, yıllık 
ortalamada reel olarak 
ihracatın yüzde 9, ithalatın ise 
yüzde 7,9 oranında artacağı 
tahmin ediliyor.

2016-2018 OVP, 

önceki dönem 

verilerini

değiştirdi
YENİ OVP

HEDEFLERİNDEN

KOBİ’LER, KÜMELENME VE KAMU ALIMLARI

               BÜYÜMEYE REVİZE 
           İHRACATA ARTIŞ 
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Bilim ve Teknoloji Günü 
Paneli’nde, Türkiye Sa-

nayi Sevk ve İdare Enstitüsü 
(TÜSSİDE) tarafından, Aze-
ri heyete; Bilim Teknoloji ve 
Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK, 

KOSGEB, OSTİM ve Ha-
cettepe Teknokent yetkilileri 
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve 
yenilik sistemi üzerine tanıtım 
yapıldı. 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 
Dr. Orhun Hasekioğlu, bölge 
ülkeleri arasında Azerbaycan 
ile ilişkilere öncelik verdikleri-
ni belirtti. Hasekioğlu, etkinlik 
aracılığıyla Türkiye’deki Ar-
Ge firmalarıyla Azeri yetkilile-
ri bir araya getirmeyi hedefle-
diklerini vurguladı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) Dış İlişkiler ve 
Ortaklıklar Daire Başkanı Dr. 
Mehmet Yılmaz, “Azerbaycan 
ile yarım milyar dolara yakın 
işbirliğimiz var. Bunu yeterli 
görmüyoruz, tecrübe paylaşı-
mına yönelik işbirliği istiyo-
ruz.” dedi.
Konuşmaların ardından Ar-
Ge Çalışmaları Kapsamında 
Türkiye’nin Bilim Teknoloji 
ve Yenilik Sistemi başlığında 
iki ayrı oturum gerçekleştirildi. 
İlk oturumda yer alan Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türkiye-Azerbaycan İş Konse-
yi Başkan Yardımcısı Selçuk 

Akat, Azerbaycan’da küçük 
sanayi bölgelerinin kurulma-
sıyla ilgili gerçekleştirilen ça-
lışmaları anlattı. 

“OSTİM’in tecrübesi 
Azerbaycan’da kullanılacak” 
Azerbaycan Dışişleri Bakan-
lığı Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü Genel Müdür Yar-
dımcısı Ceyhun Memmedov, 
Türkiye’nin Azerbaycan’ın 
bağımsızlığının ilk gününden 
beri yanında olduğunu hatır-
lattı.
Ülkesinin ekonomik gelişimin-
de sanayi bölgelerinin eksikli-
ğinin görüldüğünü ifade eden 
Azeri bürokrat, “OSTİM gibi 
sanayi bölgelerinin tecrübeleri 

kullanılacaktır. Bu çok yararlı 
olacak. Hem küçük iş yerleri 
açılacak hem de sosyo-ekono-
mik anlamda da faydalı olacak-
tır.” dedi.
İşbirliğinde iyi bir gelecek 
için iki ülkenin özel sektör 
ve kamu temsilcilerinin et-
kileşimde olmasını öneren 
Memmedov, “Türk halkı ve 
işadamları bilmelidir ki Azer-
baycan Türkiye’dir. Türkiye 
Azerbaycan’dır. Biz, bir mil-
let iki devletiz. Özel sektörden 
biri gelip Azerbaycan’da iş ya-
pacaksa kendi vatanında yap-
mış gibidir. Azerbaycan’dan 
Türkiye’ye gelen de kendi va-
tanında iş yapmış gibidir.” gö-
rüşünü paylaştı.      

Türkiye-CERN Sanayi İş-
birliği Konferansı’nda 

Türk sanayicileri CERN satın 
alma grubunun ihale ve alım-
ları hakkında bilgilendirildi. 
CERN'de yıllık 600 milyon 
avroluk pazar fırsatı olduğunu 
vurgulayan TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Faik 
Yavuz Türkiye’nin CERN’de 
yer alması gerektiğini belirtti.
Türkiye’nin yüksek teknoloji 
üretimi ve ihracatı için özellik-
le uluslararası projelerde daha 
fazla yer alması gerektiğini 
vurgulayan Yavuz, “Ülkemizin 
bu yılın Mayıs ayında CERN’e 
ortak üye olmasını, bu neden-
le çok önemli bir adım olarak 

görüyor ve memnuniyetle kar-
şılıyoruz. Artık sanayicileri-
miz CERN’de açılan ihalelere 
katılabilecek, araştırmacıla-
rımız ve bilim insanlarımız 
CERN’de çalışabilecekler.” 
dedi.

CERN irtibat ofisi TOBB’da
CERN’nin yıllık bütçesinin,1 
milyar doları aştığını dile ge-
tiren Yavuz, Türk firmaları 
için 600 milyon avroluk yeni 
bir pazar açıldığına işaret etti. 
Bu fırsatları değerlendirmek 
için Sanayi İrtibat Ofisleri ku-
rulduğunu dile getiren Yavuz, 
ofislerin, CERN ve üye ülke-
lerdeki firmalar arasında bilgi 
akışı ve iletişimi sağlayacağını 

vurguladı. 
T ü r k i y e ’ d e 
CERN-Sanayi 
irtibat ofisinin 
TOBB bünye-
sinde oluştu-
rulduğunu bil-

diren Faik Yavuz, “CERN’ne 
üye diğer ülkelerden farklı 
bir şekilde, bu ofis Türk özel 
sektörünün çatı örgütünün 
bünyesinde oluşturuldu. Bu 
Avrupa’da bir ilktir ve özel 
sektörümüzün bu konuya ver-
diği önemin bir göstergesidir.” 
yorumunu yaptı.

Daha güçlü işbirliği 
CERN Genel Direktör Yar-
dımcısı Emmanuel Tsesmelis 
Türkiye ile özellikle sanayici, 
üniversite ve araştırmacı ko-
nularında daha güçlü işbirliği 
yapmak istediklerini dile ge-
tirdi. 
CERN'in Birleşmiş Milletler 
gibi çok uluslu bir yapısının ol-
duğunu anım-
satan Tsesme-
lis, "Kurumun 
21 üye ülkesi 
var, çok farklı 
kültürler bu-
rada çalışıyor. 

2 bin 500 çalışanı var. Kullanı-
cı sayımız ise 12 binden fazla. 
Bu gruba Türk vatandaşları da 
dahil olacaktır." dedi.
CERN'de Türkiye'den bilim 
insanı kategorisinde 128 civarı 
kayıt bulunduğunu, daha fazla 
katılım için özellikle yaz kurs-
ları hazırladıklarını aktaran 
Tsesmelis, Türkiye'nin ortala-
ması 30 yaş olan nüfus potan-
siyelinin CERN'de kullanılma-
sı gerektiğini söyledi.

Hedef CERN’deki daimi 
kadroda olmak
Türkiye Atom Enerjisi Ku-
rumu (TAEK) Başkanı Zafer 
Alper, Türkiye'deki üniversi-
telere konulacak hedeflerin ba-
şında CERN araştırmalarında 
yer alacak nitelikli, doktoralı 
araştırmacı sayısının artırılma-
sının yer aldığına dikkati çekti. 
Alper bir diğer hedefin ise üni-
versite ve araştırma kurumları-
nın, CERN'deki araştırmalara 
katkı sağlayabilecek sayıda ve 
ölçekte laboratuvar, teçhizat, 
tesis ve donanıma sahip olmak 
olduğunu dile getirdi. Alper, 
“CERN'de daimi statüde is-
tihdam edilen yaklaşık 2 bin 
500 kişilik kadro içinde Türk 
vatandaşlarının da azami dere-
cede yer almasının sağlanması 
hedeflenmektedir." ifadelerini 
kullandı.

AZERİLER BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DİNLEDİ
Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu'nun 
(TÜBİTAK), Başbakanlık Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) ile birlikte 
düzenlediği Uluslararası 
Liderlik Akademisi programı 
kapsamında; Hacettepe 
Teknokent’te Azerbaycanlı 
yetkililere Türkiye’nin 
bilim, teknoloji ve yenilik 
çalışmaları tanıtıldı.

Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi (CERN) bünyesinde 
yer alan departmanların 
ihtiyaçları ile CERN satın alma 
grubunun ihale ve alımları 
hakkında bilgilendirmenin 
yapıldığı "Türkiye-CERN 
Sanayi İşbirliği Konferansı" 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nde (TOBB) düzenlendi. 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz, CERN'de 
yıllık 600 milyon avroluk 
pazar fırsatı olduğunu ve 
Türkiye'nin burada yer alması 
gerektiğini belirtti.

Türk sanayisine 600 milyon avroluk fırsat

Ceyhun Memmedov

Faik Yavuz
Emmanuel
Tsesmelis

OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesi 

Sanayici İşadamı ve 
Yöneticileri Derneği 
(ORSİAD) tarafından 
düzenlenen kahvaltılı 
toplantıda Ak Parti 
Ankara Milletvekilleri 
ile sanayiciler bir araya 
geldi. Sanayiciler 
siyasilere sorunlarını 
iletti.

Toplantıya, 
milletvekilleri, Ali 
İhsan Arslan, Jülide 
Sarıeroğlu, Murat 
Alparslan ve Vedat 
Bilgin katıldı.

ORSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan Ülgener, 
Milletvekilleriyle Ankara 
sanayisinin başlıca 
sorunlarını paylaştı.  
Ankara Sanayi Odası 
ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
ile birlikte sanayinin 
sorunlarına yönelik 
hazırladıkları dosyayı 
siyasilere veren Ülgener 
başlıca sorunları 
şöyle sıraladı: “ÇED 
uygulamaları ile ilgili 
sorunlarımız var. Çevre 
izin lisans belgesi, 
tehlikeli atık, en çok 
üzerinde durduğumuz 
sorun merdiven 
altı üretimi. KDV 
oranlarının yüksekliği, 
yerli fiyat avantajının 
uygulanmaması, 
dövizdeki yükselişlerin 
maliyete yansıyarak kar 
marjının azalması. Diğer 
yandan sanayicinin en 
büyük sıkıntısı bankalar. 
Özellikle kamu bankaları 
sanayicini kredisini 
kapatıyor, sanayiciyi 
sıkıştırıyor.”    

ORSİAD’DAN 
SİYASİLERE 

DOSYA 
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Avrupa’da sanayi üretimi 
azaldı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin 
(Eurostat) verilerine göre, 2015 
yılı Ağustos ayında sanayi 
üretimi Temmuz ayına göre Avro 
Bölgesi’nde yüzde 0,5 Avrupa 
Birliği’nde (AB) ise yüzde 0,3 
azaldı. Piyasa beklentisi, Avro 
Bölgesi'nde sanayi üretiminin aylık 
yüzde 0,5 azalması, yıllık ise yüzde 
1,8 artması yönündeydi. AB'de ise 
mevsimsellikten arındırılmış sanayi 
üretimi Ağustosta aylık yüzde 0,3 
azalırken, yıllık yüzde 1,9 artış 
kaydetti.

İngiltere imalat sanayi 
hız kesti

İngiliz Sanayicileri Konfederasyonu 
(Confederation of British Industry–
CBI) tarafından düzenlenen Sanayi 
Trendleri Anketi İngiltere’nin imalat 
sanayinde yavaşlama olduğunu 
gösterdi. 463 üreticiyi kapsayan 
CBI araştırması, işletmelerin 
yüzde 30’unun yeni işlerinde 
azalış, buna kıyasla sadece yüzde 
22’sinin yeni siparişlerinde artış 
olduğunu gösterdi. İhracatçılardan 
ise sadece yüzde 15’i yeni 
siparişlerinde artış olduğunu 
açıklarken, ihracatçıların yüzde 
33’ü yeni siparişlerinde azalma 
olduğunu bildirdi.

Finlandiya’da işsizlik artacak

Finlandiya Hükümeti uzun süreli 
işsizlik tahmini yaptı. Finlandiya 
Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı, 
ülkedeki işsizlik oranının bu yıl 
sonuna kadar yükseleceği ve 
bunun yanı sıra işsizliğin gelecek 
yılda devam edeceği öngörüsünü 
paylaştı. Ülkedeki toplam işsiz 
sayısının bu yılın sonunda 
355.000 kişi civarında olacağı, 
2016 yılında ise bu rakamın 
370.000 kişi olması bekleniyor.

KISA KISA

İhracat birim değer endeksi 
Ağustos ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 
10,9 azaldı. Endeks bir önce-
ki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 1, 
ham maddelerde yüzde 10,8, 
yakıtlar yüzde 44,2 ve imalat 
gıda, içecek sanayinde yüzde 
10 azaldı. Diğer yandan aynı 
dönemde ithalat birim değer 
endeksi de yüzde 17,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi 
yüzde 8,8 arttı
Ağustos ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre ihracat 
miktar endeksi yüzde 8,8 
arttı. Endeks bir önceki yılın 
aynı ayına göre, gıda, içecek 
ve tütünde yüzde 7,7 ve ham 
maddelerde yüzde 6,4 aza-
lırken, yakıtlarda yüzde 22,3 
ve imalat sanayinde de yüzde 

8,8 artış gösterdi. Aynı dö-
nemde de İthalat miktar en-
deksi ise yüzde 1 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre 
2015 Temmuz ayında 124,7 
olan ihracat miktar endek-
si yüzde 0,6 artarak, 2015 
Ağustos ayında 125,5 oldu. 
Diğer yandan 2014 Ağustos 
ayında 111,7 olan ihracat 
miktar endeksi yüzde 8,8 ar-
tarak, 2015 Ağustos ayında 
121,6’ya yükseldi. 
Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış ithalat mik-
tar endeksi yüzde 3,1 azaldı. 
Aynı zamanda 2014 Ağus-
tos ayında 117,2 olan ithalat 
miktar endeksi yüzde 1 aza-
larak, 2015 Ağustos ayında 
116,1 oldu.

Yükte ağır pahada hafif ihracat

Dış ticaret endeksi 2015 
yılı Ağustos ayında birim 
değerde yüzde 10,9 azalırken 
ihraç edilen ürün miktarı 
yüzde 8,8 arttı. 

Ekonomiye güven geldi
Eylül ayında yüzde 16,7 azalan ekonomik güven endeksi, 
Ekim ayında yüzde 13 arttı.

Ekonomik güven endeksi 
Ekim ayında bir önceki 

aya göre yüzde 13 oranın-
da artarak 72,13 değerinden 
81,48 değerine yükseldi. 
Ekonomik güven endeksin-
deki artış, tüketici, reel ke-
sim (imalat sanayi), peraken-
de ticaret sektörü ve hizmet 
sektörü güven endekslerin-
deki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi de 
Ekim ayında bir önceki aya 
göre yüzde 7,3 oranında arta-
rak 62,78 değerine yükseldi. 
Diğer yandan reel kesim gü-
ven endeksi yüzde 3,7, pera-
kende ticaret sektörü güven 
endeksi yüzde 2,7 ve hizmet 
sektörü güven endeksi de 
yüzde 0,1 arttı. İnşaat sek-

törü güven endeksi ise Eylül 
ayına göre yüzde 0,5 oranın-
da azalarak 80,02 değerine 
düştü. 

Sanayide ciro arttı

2015 yılı Ağustos ayında 
mevsim ve takvim etkisin-

den arındırılmış toplam sanayi 
ciro endeksi bir önceki aya göre 
yüzde 4,5 arttı. Sanayinin alt 
sektörleri incelendiğinde 2015 
yılı Ağustos ayında bir önceki 
aya göre madencilik ve taşocak-
çılığı sektörü endeksi 
yüzde 5,2 azalırken, 
imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 4,7 ar-
tış gösterdi.
Takvim etkisinden 
arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi-
nin bir önceki yılın 
aynı ayına göre artışı 
da yüzde 14,1 arttı. 
2015 yılı Ağustos 
ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre madencilik ve taşo-
cakçılığı sektörü endeksi yüzde 
13,2 azalırken, imalat sanayi 
sektörü endeksinde artış yüzde 
15,1 oldu. 
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış ana sanayi grup-
larında en yüksek artış daya-
nıklı tüketim malı imalatında 
gerçekleşti. Ana sanayi grup-
ları (MIGs) sınıfl amasına göre, 

2015 yılı Ağustos ayında bir 
önceki aya göre en yüksek artış 
yüzde 14,8 ile dayanıklı tüke-
tim malı imalatında gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış imalat sanayi ciro 
endeksinde en yüksek artış bil-
gisayarların ve elektronik ürün-

lerin imalatında yaşandı.
İmalat sanayi alt sektör-
leri incelendiğinde, ise 
2015 yılı Ağustos ayında 
bir önceki aya göre en 
yüksek artış yüzde 33,7 
ile bilgisayarların, elekt-
ronik ve optik ürünlerin 
imalatında gerçekleşti. 
Bu artışı yüzde 32,6 ile 
diğer imalatlar ve yüzde 

16,0 ile diğer ulaşım araçlarının 
imalatı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış imalat sanayi ciro 
endeksinde en fazla azalış yüz-
de 25 ile tütün ürünleri imala-
tında gerçekleşti. Bu azalışı 
yüzde 7,0 ile makine ve ekip-
manların kurulumu ve onarımı 
ve yüzde 5,4 ile kok kömürü ve 
rafi ne edilmiş petrol ürünleri 
imalatı izledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı sanayi ciro endeksi 
rakamları 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5, 

geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 14,1 arttı. 

22-25 Ekim 2015 tarihleri 
arasında İstanbul Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen 3. 
Tümexpo 2015, 6. Helal Expo 
ve Allintech Fuarları’na 300 
fi rma ve 40 bin ziyaretçi katıldı. 
Resmi açılışı Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından yapılan organizasyonda 
KOBİ Şurası, Tıp, Ecza ve 
Fıkıh çalıştayları ile İnovasyon 

Teknolojileri Zirvesi düzen-
lendi.
KOBİ Şurası’na, Dünya Ban-
kası Başkanı Jim Yong Kim 
(World Bank Group), İslam 
Kalkınma Bankası (IDB) Baş-
kanı Ahmad Mohammad Ali 
katıldı. Şura’da KOBİ’ler için 
İslami fi nansla ilgili konular 
masaya yatırıldı.

23.Uluslararası Yapex Yapı 
Malzemeleri Fuarı
18-21 Kasım 2015 tarihlerinde 
Antalya Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek etkinlikte; 
İnşaat Ekipmanları, Yapı 
Kimyasalları, Duvar-Cephe 
Kaplamaları, Asansörler, Elektrik 
Malzemeleri, Yalıtım,  Doğal 
Taşlar, Banyo-Mutfak Ürünleri, 
Restorasyon alanında ürünler ve 
hizmetler sergilenecek.

Bursa Blok Mermer Fuarı  
2015 Blok Mermer ve İş 
Makineleri Fuarı 25-28 Kasım 
2015 tarihleri arasında Bursa 
Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde kapılarını açacak. 
Etkinlikte ziyaretçileri; Blok 
Mermer, Maden Cevherleri, 
Mermer, Maden Makineleri ve 
Ekipmanları bekliyor.

Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı 
Ankara ATO Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda 27-28 Kasım 2015 
tarihlerinde düzenlenecek. 
Fuarda; Sosyal Medya 
Hizmetleri, Dijital Ekonomi, 
E-Ticaret, Dijital Pazarlama, 
Bulut Bilişim, Nesnelerin 
İnterneti, GSM Operatörleri, 
Girişimcilikte Ar-Ge ve 
İnovasyon, konuları yer alacak. 

Çorum Tarım Fuarı 2015
Çorum Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı, 26-29 Kasım 2015 
tarihlerinde Çorum TSO 
Fuar Merkezi’nde;  Tarım 
Teknolojileri, Seracılık, 
Hayvancılık, Tohumculuk, 
Tavukçuluk, Süt Endüstrisi 
ve Fidancılık konularında 
düzenlenecek.

Kasım Ayı Fuarları

                         Kaynak: www.tobb.org.tr

40 bin kişiyi
ağırladı
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Savunma sanayiine 
ayrılan pay 

Toplantıda Meclis Başkan 
Yardımcısı Haluk Bulucu, 
‘Anayurt Savunmasında 
Gerçekler ve Türk Savunma 
Sanayii Devrimi 2015’ başlıklı 
çarpıcı bir sunum yaptı. 
Savunma sanayi bütçesine 
ayrılan yüzde 1,7 oranındaki 
payın yetersizliğine de 
değinen Bulucu, bu oranın 
yüzde 3.5 çıkarılmasını 
istedi. Bulucu 2005 yılında 
30 milyar dolar olarak ifade 
edilen savunma sanayi 
projeleri için ayrılan bütçenin 
2015 yılında 7 milyar dolara 
düştüğüne dikkat çekti. 
Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü’nden Daire 
Başkanı Ali Rıza Oktay da 
‘2023 Yılı İhracat Hedefine 
Ulaşımda Neler Yapabiliriz?’ 
başlıklı bir sunum yaparak 
Bakanlıkça sağlanan destekler 
hakkında bilgi verdi.
Bakanlıkça sağlanan destekler 
hakkında bilgi verdi.

Savunma Sanayii Müsteşa-
rı Prof. Dr. İsmail Demir 

tarafından açılışı yapılan Bİ-
TES Ar-Ge Merkezi, 6 dö-
nümlük alana konumlanmış, 
2000 metrekarelik kapalı ala-
na sahip. Merkezde yaklaşık 
300 metrekarelik açık ofi s ve 
11 adet kapalı ofi s bulunuyor. 
Tesiste ayrıca entegrasyon 
ve test için kullanılabilecek 
4 metre tavan yüksekliğinde, 
400 metrekarelik bir hangar 
alanı da bulunuyor.
Ar-Ge Merkezi’nin açılış tö-
reninde yeni bir sözleşmenin 
de imzaları atıldı. 2011 yı-
lında Savunma Sanayi Müs-
teşarlığı ile Anadolu Deniz 

İnşaat Kızakları San. ve Tic. 
A.Ş. (ADİK) Ortak Girişimi 
arasında imzalanan Amfi -
bi Gemi LST Tedarik Söz-
leşmesi gereği; Teknolojik 
Kazanım Yükümlülüğü çer-
çevesinde BİTES ile ADİK 
Ortak Girişimi arasında Artı-
rılmış Gerçeklik (AG) tekno-
lojisi geliştirilmesi konusun-
da sözleşme imzalandı. 
Sözleşme kapsamında 18 ay 
sonunda, kamera özelliğine 
sahip herhangi bir mobil ya 
da giyilebilir cihazın kamera 
görüntüsü üzerine bilgisa-
yar tarafından üretilen ses, 
video, grafi k ve konum veri-
leri bindirilmesi ile görüntü 
zenginleştirmeyi sağlayan bir 
artırılmış gerçeklik uygulama 
geliştirme altyapısı üretilmiş 
olacak. Üretilen bu Milli ta-
sarım Artırılmış Gerçeklik 
teknolojisi ve yeni nesil göz-
lük uygulamasının ilk uygu-
lama alanı ise; Deniz Platfor-
mu olacak.

            Ar-Ge Merkezi’ni açtı

Savunma sanayiinde yazılım 
geliştirme, eğitim simülasyon 
teknolojileri, coğrafi bilgi 
sistemleri ve artırılmış 
gerçeklik uygulamalarıyla 
hizmet veren BİTES, Ankara’da 
Ar-Ge Merkezi’ni açtı. 

Stratejik sektör 25 milyar dolar için arayışta

TOBB Türkiye Savunma Sa-
nayi Meclisi sektörün so-

runlarını ve çözüm önerilerini 
görüşmek üzere Ankara’da bi-
raraya geldi. Toplantıda sektö-
rün genel bir değerlendirmesini 
yapan Meclis Başkanı Yılmaz 
Küçükseyhan, 2014 yılı ihra-
cat rakamını 1,650 milyar dolar 
olarak aktarırken döviz kazandı-
rıcı hizmetler de eklendiğinde, 
sektörün yurtdışı satış gelirini 
1,855 milyar dolar olarak ifade 
etti. Sektörün 2010-2014 yılları 
mukayese edildiğinde, ihracatı-

nı yüzde 15 artırdığını bildiren 
Küçükseyhan, 2023 yılında 25 
milyar dolar ihracata ulaşmak 
için yüzde 35 oranında bir bü-
yüme yaşanması gerektiğine 
dikkat çekti. 

“Zor ama imkansız değil“
Savunma Sanayi Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir ise yap-
tığı değerlendirmede, belirtilen 
ihracat hedefi ni ‘ulaşılması zor 
ancak imkânsız değil’ şeklin-
de değerlendirerek, oluşturulan 
platformların ihracatına başla-
nıldığında ciddi artışların gün-
deme geleceğini kaydetti. “Sek-
törümüzün ihracat performansı 
hem bizim için önemli bir gös-
terge hem de sektörün sürdürü-
lebilirliğini sağlayacak önemli 
bir dinamiktir.” diyen Demir, 
gerçek anlamda katma değer 
yaratmak için ürüne akıl katan 
yaklaşımlara önem verilmesini 

istedi.
Önümüzdeki dönemde platform 
ürünlerin pazarlanmasında daha 
agresif ve etkin yöntemlerin 
kullanılmasına da vurgu yapan 
Demir ortak akıl ürünü ve en-
tegre çalışma ortamı yaratma-
nın gerekliliğine dikkat çekti. 
Demir, “Bizim yardımcı ola-
bilmemiz için öncelikle sizlerin 
hazırlık yapıp stratejik hedefl e-
rinizi belirlemeniz bize ancak 
devlet desteğinin gerektirdiği 
yerlerde somut beklentilerinizle 
gelmeniz daha anlamlı olacak-
tır. Müsteşarlığın da stratejisini 
siz sanayicilerin yakından takip 
etmesi gerekiyor. Ayrıca Silahlı 
Kuvvetler’in savuma stratejisi 
ve planlarının da sizler tarafın-
dan bilinmesi gerekiyor. Bu iki 
tarafl ı bir bilgi alışverişi olarak 
devam etmeli, bu bizi ihracat 
hedefi ne doğru götürecektir.” 
dedi. 

“Sadece iyi ve
kaliteli ürün yetmez” 
Savunma sektörünün, sadece 
ürünün iyi ve kaliteli olmasıyla 
ayakta kalınabilecek bir sektör 
olmadığını belirten Müsteşar 
Demir, gereken dinamikler ara-
sında ülkelerarası ilişkiler ve 
dünyadaki siyasi konjonktürün 
de önemli olduğunu kaydetti. 
Prof. Dr. İsmail Demir şöyle 
konuştu: “Özellikle yakından 
tecrübe ettiğimiz dost ve kardeş 
sınıfında olan ülkelerdeki faa-
liyetimizde ilginç bir durumla 
karşılaşıyoruz. Resmi görüşme-
lerde son derece olumlu dostça 
ortamda geçiyor ancak konu 
işin hayata geçmesi ve işbirliği-
ne gelince çok yavaş kalındığını 
görebiliyoruz. Burada da hala o 
ülkelerde oluşturulan batı veya 
doğu egemenliğini kırmakla il-
gili zorluklarımız var. Burada 
da sabırlı olmamız lazım. Ürün-
lerin kalitesi performansı şir-
ketlerimizin yaklaşımları, açık 
ve dürüst samimi tutumları bu 
önyargıların kırılmasında etkin 
olacaktır. Bu konuda da yöneti-
cilerimizin desteği gerçekten ar-
kamızda bunu bilmenizi isterim. 
Yeter ki bizlerin takip edilecek 
ve iddialı olduğumuz konular 
olsun.” 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Türkiye Savunma 
Sanayi Meclisi’nde; sektörün 
2023 yılı için belirlediği 25 
milyar dolarlık ihracat hedefine 
kilitlendiği vurgulanırken, bu 
yönde yapılması gerekenler 
ele alındı. Meclis Başkanı 
Yılmaz Küçükseyhan, hedeflere 
ulaşmak için sektörde yüzde 
35’lik bir büyümeye ihtiyaç 
olduğunu söylerken, Savunma 
Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir de pazarlama 
konusunda daha agresif ve 
etkin yöntemlerin gerekliliğine 
işaret etti.

            Ar-Ge Merkezi’ni açtı
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“ÜRETİMİNİZİ DIŞARIDA GÖRÜNCE 
TÜRKİYE’Yİ ORADAN TANIRSINIZ”

Mesleğe nasıl başladınız? 

Firmam 41 yıllık bir geçmişe 
sahip. Ağabeyim Ankara’da 
kaynakçıyken, ilkokulu bitir-
dikten sonra 1966’da Ankara’ya 
geldim. Çırak olarak başladığım 
yerde usta Arnavut’tu. Ağabe-
yimin de iyi arkadaşıydı. Usta, 
kendisine, “Bu hiç çalışmaz di-
yorsun. Sanki iki senelik çalışan 
gibi.” derdi. Hakikaten öyley-
dim.  1974’de Büyük Sanayi’de 
bir iş yerine girdim. Aynı yıl, 
Bulduk Pasajı’nda kendi işye-
rimi açtım. İşyerimi açtım ama 
para yok! Kendi açtığım dük-
kan küçücük 30 m2 bir yer idi. 
Otomotiv üzerine tamircilerin 
yedek parçalarını yapıyordum. 
1983’ten beri de OSTİM’deyim. 

OSTİM’e nasıl geldiniz? 

Yerimiz küçük olduğundan, ve-
rimli bir şekilde kendimizi bü-
yütmek için geldik. OSTİM’e 
ilk geldiğimizde 200 m2 dük-
kanı görünce, “Ben burayı ne 
yapacağım?” dedim. Bugün 
burada 1500 m2 alandayım, 
herhalde bir 5 bin m2 olsa yine 
yetmeyecek. OSTİM bizim uf-
kumuzu açtı. OSTİM’in temel-
leri atılırken ben çıraktım. Allah 
rahmet eylesin OSTİM’i kuran 
insanlar, çok güzel insanlardı. 
Bu insanlar bizim ustalarımız-
dı. Bizi akşam sanat okullarına 
gönderdiler. O günün insanları 
çok iyi insanlardı. 

Daha büyük bir fabrikayı 
Çubuk’ta havaalanının tam kar-
şısında açtım. Ama ekonomik 
zorluklarla gidemedik oraya. 
Çünkü OSTİM’e bağımlıyız 
biz. Bu makine üretilirken bi-
zimle beraber burada çalışan en 

azından 8-10 fi rma var. Uzak 
kalamazsınız, taşıma, gitme-
gelmeyle olmaz bunlar.

Sizin işinizi dünyada hangi ül-
keler yapıyor?

Bu makinelerin dünyada en iyi 
üreticilerinden biri İtalya. Ama 
hamdolsun ki bugün biz İtalyan-
ların seviyesini yakaladık. Al-
manlar üretiyorlardı bıraktılar, 
İtalyanlar kaldı. Türkiye’de bi-
zim ürettiğimiz gibi üreten yok.

Bir KOBİ olarak en çok zor-
landığınız konular nelerdir?

Bugün herşey güzel, kredi alma-
nız da, imalatınız da güzel ama 
eksik bir şey var. Dış pazarda 
yetişmiş elemanımız yok. Tür-
kiye genelinde yok. İç pazar za-
ten bizim, orada bir sıkıntı yok. 
Ama dış pazar, dış Pazar... İhra-
cata çok önem vermeliyiz. Eğer 
ülkemiz kalkınmak istiyorsa, 
kesinlikle ihracat yapmamız ve 
kaliteli üretmemiz lazım. Yani 
şunu üreten bir insan benden 
daha akıllı değil! Ben de bunu 
yaparım demeli ve başarmalı-
sın. Hedef bu olmalı. Türk insa-

nı akıllıdır, zekidir, çalışkandır. 
Atatürk’ün söylediği söz, “Türk 
milleti çalışkandır, Türk milleti 
zekidir.” çok doğru bir söz. 

Diğer yandan, ucuz kredi konu-
su var. Bu, çok ciddi bir sıkıntı 
ve faizler hala yüksek. Bugün 
Eximbank’ın bir kredisi var. 
Yeterli değil ama biz kullanı-
yoruz.

ARA ELEMAN SIKINTISI

Sanayici olmak isteyen genç-
lere tavsiyeleriniz nelerdir?

Önce işi sevmesi ve geleceğini 
görmesi lazım. Bu soruyu OS-
TİM’deki bütün iş adamlarının 
cevaplaması lazım. Bugünün 
gençliği çok temiz ve dürüst 
olmasına rağmen mesleki eği-
timine önem vermiyor. Herkes 
“Üniversite bitsin, masa başın-
da devlet memuru olayım.” di-
yor. Zanaatkar yetişmiyor. Ara 
eleman sıkıntısı OSTİM’de had 
safhada. Gençlere, verilenlerin 
nasıl kazanıldığı anlatılmıyor. 
Bir nimetin nasıl geldiğini bil-
mezseniz gençlik böyle olur. 

Mühendislik okuyan gencin 
makineye dokunması gere-
kir…

Tabii dokunması gerekir. Bir 
annenin çocuğunu sevdiği, en 
çok neyi seviyorsa onu sevdiği 
gibi makineyi sevmesi lazım. 63 
yaşındayım bu işe başlayalı tam 
50 yıl olmuş. Hala çalışıyorum, 
Allah beni çalışmaktan eksik 
etmesin. 25 sene önce emekli 
oldum daha çalışıyorum. Ben 
işimi çok seviyorum.

Ürettiğimiz makineleri dışarı 
gittiğiniz zaman görürsünüz, 
Türkiye’yi oradan tanırsınız. 
Türkiye içinden bakarsanız gö-
remezsiniz. Ben bir makineyi 
üretip de herhangi bir ülkeye 
götürdüğüm zaman orada Pı-
nar Makine, Zeki Bozbala yok! 
“Türk Malı” diyorlar. Türk Malı 
olarak benim makinem orada 
sevildiğinde, takdirini gördü-

ğüm zaman mutluluğum parayla 
ölçülemez.

“ZENGİNLİK PARA DEĞİL, 
YÜREKLİLİKTİR”

Kümeden neler bekliyorsu-
nuz?
Ben bunu yıllar önce söyledim. 
Bir stant açalım, içinde bizler 
olalım. Bizi ve OSTİM’i tanı-
tan. Dünyada ne kadar fuar var-
sa oraya gidilsin. Eskiden fuarı 
bile bilmiyorduk. İlk yurtdışı 
fuarı için Mısır’a gittim. Bugün 
devletimizi tebrik etmek lazım. 
Yüzde 70’lere varan teşvikler 
veriyor. Eskiden bu teşvikler 
yoktu; kendi imkanlarımızla gi-
diyorduk fuarlara. Altını çizerek 
söylüyorum; bir insan ülkesine 
bakması için yurtdışına çıkmalı. 
Dışarıdan bakarak, geçmişteki 
ihracatlarımızla şimdikini karşı-
laştırmalı.

İşsizlik var deniliyor değil mi? 
Türkiye’de işsizlik falan yok. 
Tembellik var. Her iş yerine gir, 
işçi arıyor. Çalışacak adam yok. 
Zenginlik para değil, zengin-
lik yürekliliktir. En kötü adam; 
çalışmayan adamdır. En korkak 
adam; beceriksiz adamdır. Bana 
desen ki, ”Sen ne kadar güçlü-
sün?” “Ne kadar haklıysam o 
kadar güçlüyüm.” Güç insanın 
bileğinde olmaz. Akıl gücünü 
kullanmıyoruz biz. 
OSTİM’lilere bir mesaj vere-
cek misiniz?
OSTİM esnafı çalışsın, koş-
sun, çabalasın. Gençlerimize 
önem versin. İmalatlarına, işine 
hız versin; Allah’ın izniyle hiç 
kimsenin emeği yerde kalmaz. 
Emeğini mutlaka alır. Yeter ki 
bir şey yapsın; işini yaparken 
düzgün yapsın, hile yapmasın. 
“Bir Avrupalı nasıl düzgün ça-
lışıyorsa, ben onun daha düz-
gününü yapacağım. Ben bu işin 
içine haram katmayacağım. Ben 
bunun bedelini aldım. İşin kar-
şılığını aldığım için de ben bu 
işi tam karşılığında yapmam la-
zım.” desin.

Karo pres makineleri, mermer 
silme makineleri ile bunların 
ekipmanlarını üreten, OSTİM 
iş ve İnşaat Makineleri 
Kümesi üyelerinden Pınar İş 
Makinaları, 1983’ten bu yana 
OSTİM’de. Firmanın kurucusu 
Zeki Bozbola, hayata erken 
yaşlarda atılan, kısa sürede 
kendi işini kuran, sektörünün 
ileri gelen sanayicileri arasında.

Meslek hayatında 50 yılı 
geride bırakan Bozbola, 
ihracatın, kalkınma için 
önemini vurgulayarak, 
“Ürettiğimiz makineleri dışarı 
gittiğiniz zaman görürsünüz, 
Türkiye’yi oradan tanırsınız. 
Türkiye içinden bakarsanız 
göremezsiniz.” diyor. 

“Üniversitedeki gençlerimiz 
5 yıl okuyor. Makine 
mühendisleri niçin sanayiye 
gelip de bir yıl bir makine 
imalathanesinde eğitim 
görmüyor? Meslek 
kağıt üzerinde ancak 
hiçbir şey yok. Bir tane 
cıvatayı sıkamayan, 
sökemeyen, çapını 
bilmeyen böyle, mühendis 
mi yetişir? İyi gidişatımız 
var ama yetiştirdiğimiz 
teknik elemanlarımız, 
mühendislerimiz çok zayıf.”

DESTEK ALSAYDI ROBOTU 
6 AYDA YAPACAKTI

Pınar İş Makinaları, sektöre 
tecrübeleriyle üretimine yeni 
uygulamaları kazandırabiliyor. 
Firma, otomatik 
karo pres 
makinelerinde 
insan faktörünü 
ortadan 
kaldıran robot 
uygulamasıyla, 
hem zamandan 
tasarruf sağlamayı 
hem de üretimde 
fireyi minimuma indirmeyi 
başarmış. 

Robot uygulaması için 
TÜBİTAK’a proje yazdıklarını 
ancak kabul edilmediğini 
belirten Fabrika Müdürü İbrahim 
Demirtaş şu açıklamada 

bulundu: “Akşama kadar 
iki personelin, normalde 
sekiz saatte dizdiği sepete 
istifleme işini kısa sürede 
yapacak; tamamen mekanik 
ve vakumlu olmak üzere iki 

tip robot yaptık. Bu 
projenin Ar-Ge’si için 
TÜBİTAK’tan destek 
almak düşüncesiyle 
danışman firma 
desteği ile  “Faydalı 
Model” olarak 
müracaat etmiştik. 
Çok iyi bir sunum 

yapmamıza rağmen maalesef 
destek alamadık. Raporda 
özetle şu denildi: “Zaten bu 
işlerde başarılısınız, desteğe 
ihtiyacınız yok, yaparsınız siz 
bunu.” Destek alabilseydik 6 
ayda yapacağımız işi 5 yılda 
bitirebildik.

İbrahim Demirtaş

Ze
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ÜYESİDİR
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KOSGEB, işletmelerin kurum-
sallaşmalarında ve marka ya-

ratma hedeflerinde KOBİ’lerde 
‘Kurumsallaşmanın Geliştirilme-
si ve KOBİ’lerde Markalaşmaya 
Geçiş’ başlığında iki yeni teklif 
çağrısına çıktı. Teklif çağrıları 
kapsamında, işletmelerin hazır-
layacakları projelere 55 Milyon 
TL’lik destek sağlanması planla-

nıyor. Çağrıya son baş-
vuru tarihi 30 Kasım 
2015.

Öte yandan, KOBİ Proje Destek 
Programı kapsamında 30 Ocak-
10 Nisan 2015 tarihleri arasında 
çıkılan ‘Yönetim Becerilerinin ve 
Kurumsal Yetkinliklerinin Ge-
liştirilmesi-Kurumsallaştırma ve 
Tanınmış Ürün/Hizmet Süreci 

Oluşturma-Markalaşma’ 
proje teklif çağrıları so-
nuçlandı. 

Yapılan değerlendirmelerin ar-
dından; 686’sı Kurumsallaşma ve 
213’ü Markalaşma olmak üzere 
toplam 899 projenin 45 Milyon 
TL’lik bütçe ile KOSGEB tarafın-
dan desteklenmesi kararlaştırıldı.

Protokol, KOBİ’le-
rin ihtiyaç duyduğu 

kısa, orta, uzun vadeli, 
nakdi kredi ihtiyaç-
larının, Halkbank’ın 
kredi değerlendirme ve 
tahsis politikaları doğ-
rultusunda değerlendi-
rilmesi ve diğer ban-
kacılık hizmetlerinin 
uygun koşullarda kar-
şılanmasını içeriyor.

KOBİ Finansman Des-
tek Programı kapsa-
mında firmalar, 60 ay 
vadeli işletme kredisi-
nin yanı sıra ayrıcalıklı 
ve çok uygun şartlarla 
hazırlanan girişimci 
kredisi,  enerji verim-
liliği kredisi, ARGE-
İnovasyon kredisi, vb. 
diğer kredi ürün ve 
hizmetlerimizden de 
yararlanabilecekler.

KOBİ’lerin ekono-
minin can damarı ol-

duğunu vurgulayan 
KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer, “KOS-
GEB olarak 25 yıldır 
KOBİ’lerin hamiliğini 
yapmaya, KOBİ’leri 
geliştirmeye ve ölçek 
büyütmeye çalışıyo-
ruz. Yurt dışına aç-
maya gayret ediyoruz. 
KOBİ’lerin hem eko-
nomiye hem sosyal 
kalkınmaya katkıları 
var.” dedi.

Halkbank Genel 
Müdürü Ali Fuat 
Taşkesenlioğlu da 
Türkiye’ye değer ka-
tacak tüm çalışmala-
rında üreticilerin ya-
nında olduklarını dile 
söyledi. 

İşbirliği programı 
kapsamında sunulan 

‘KOSGEB işbirliği 
taksitli işletme kre-
disi’ ile KOBİ’ler 60 
aya varan vadelerde, 
uygun faiz oranlarıyla 
masrafsız kredi kulla-
nabilecek. İşletmeler, 
protokol kapsamında 
belirlenen kredi türle-
rinde mevcut faiz oran-
ları üzerinden indirim 
elde ederken EFT/ 
havale gibi bankacılık 
işlemleri, çek defteri, 
kredi kartları, e-fatura, 
POS ve benzeri banka-

cılık ürün ve hizmetle-
rinde özel avantajlar-
dan yararlanabilecek.

İlk  uygulanacak olan, 
azami 60 Ay (5 yıl) 
vadeli kredide İşlet-
melere, nakit akışları 
ve mali bünyeleri göz 
önünde bulundurula-
rak 3 ayda bir ödemeli, 
taksit ertelemeli veya 
ödemesiz dönemli gibi 
özel ödeme seçenekle-
ri sunuluyor.

Vakıfbank Genel Mü-
dürü Halil Aydoğan, 
protokol kapsamında 
Türkiye çapında KO-
Bİ’lere özel fırsatlar 
sunacaklarını belirtti. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin 

kurumsallaşma ve markalaşma projelerine 55 Milyon 
TL destek sağlayacak.

KOBİ'LERE KREDİ KOLAYLIĞI
KOSGEB, KOBİ’lerin finansmana erişimini 

kolaylaştırıcı iki önemli adım attı. Kurum, Halkbank ve 
Vakıfbank’la KOBİ’lere esnek ödeme koşulları getiren 

kredi olanağı için işbirliği protokolü imzaladı.

             MARKALAŞMAYA 55 MİLYON TL

HALKBANK

VAKIFBANK
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Avrupa Birliği 7. Çerçeve 
Programı’nın devamı olan 

ve 2014-2020 yıllarını kapsa-
yan araştırma ve yenilik çer-
çeve programı Ufuk 2020’nin 
tanıtım toplantısı ATO Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

“Büyüme için Ar-Ge şart”

“Ankara İçin Ufuk 2020 Bilgi 
Günü” toplantısında konuşan 
ATO Yönetim Kurulu Muha-
sip Üyesi Erdoğan Yıldırım, 
sürdürülebilir bir ekonomik 

büyüme için yenilik ve Ar-
Ge’ye önem verilmesi gerek-
tiğini söyledi. Yıldırım, Ar-
Ge’ye önem veren ülkelerin 
bilim ve teknoloji alanında 
büyük ilerlemeler sağlayarak 
rekabet güçlerini artırdıklarını 
ifade etti. 

Son on yıllık dönemde Türkiye 
ekonomisinin makroekonomik 
istikrarın tesisi bakımından 
güçlü bir performans sergile-
diğini kaydeden Yıldırım, bu 
dönemde, Ar-Ge alanında da 
önemli gelişmeler kaydedil-
mesine karşılık Türkiye’nin 
Ar-Ge harcamaları ve rekabet-
çilik açısından halen dünyada 

üst sıralarda yer alamadığını 
bildirdi. Yıldırım, şirketlerin 
varlıklarını kârlı bir biçimde 
sürdürebilmeleri için yeni ürün 
ve teknoloji geliştirmelerinin 
şart olduğunu vurguladı.

“Ar-Ge harcamaları son 
10 yılda arttı”
TÜBİTAK Uluslararası İş-
birliği Daire Başkanı Hakan 
Karataş, Türkiye’nin son 10 
yılda Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan 
kaynakları artırmayı başladığı-
nı söyledi. Karataş, 2003-2013 
yılları arasında GSYH’dan Ar-
Ge’ye ayrılan payın iki katı-
na çıkarak 13,5 milyar dolara 

ulaştığını, Türkiye’nin Ar-Ge 
harcamalarında İsrail, Avus-
turya, Belçika, Finlandiya ve 
Meksika’yı geride bıraktığını 
kaydetti. 

Karataş, TÜBİTAK ola-
rak Ufuk 2020 programına 
Türkiye’den sunulan proje 
sayısını artırmayı ve beyin 
göçüne tersine çevirmeyi he-
deflediklerini vurguladı. Baş-
vuruların üçte ikisinin özel 
sektör tarafından yapılmasını 
istediklerini söyleyen Karataş, 
son 3 yılda özel sektörün pro-
je sayısının iki katına çıktığını 
belirtti. Karataş, KOBİ’lere 
katılım çağrısında bulunarak, 
“Avrupa’nın şampiyonlar ligi 
olan Ufuk 2020’de yerinizi al-
manız bizim en büyük hedefi-
miz.” dedi. 

Ufuk 2020’ye katılımın tek 
şartının en üz üç AB üyesi ül-
keden ortak bulmak olduğunu 
belirten Karataş, yenilikçi ve 
pazara sunulmaya yakın bir 
fikri olduğunu gösteren KO-
Bİ’lerin tek başlarına da baş-
vurabileceklerini bildirdi. 

TİSK’in, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) “Ha-

nehalkı İşgücü Araştırması-
Temmuz 2015” sonuçları ve 
İŞKUR’un derlediği “işsizlik 
ödeneğine başvuranlar” verileri-
nin yanı sıra kısa vadeli istihdam 
beklentilerine yönelik olarak ya-
pılan anketlerin sonuçlarından 
yararlanarak hazırladığı Ekim 
2015 dönemi “İşgücü Piyasası 
Bülteni”nde, en geniş işsizlik ta-
nımına göre, Türkiye’de işsizlik 
oranının yüzde 18,1 olduğu ve 5 
milyon 949 bin işsiz bulunduğu 
kaydedildi. 
2014 Temmuz-2015 Temmuz 
döneminde işsiz sayının yüz-
de 3,6 artarak 2 milyon 970 bin 
kişi olduğu belirtilen bültende, 
Türkiye’nin yüzde 9,8’lik kla-
sik işsizlik oranının yüksekliği 
bakımından dünyada 2014’teki 
13’üncülükten, bu yıl 9’unculu-
ğa çıktığının da altı çizildi. TİSK 
bülteninde, TÜİK’in, 2015’te sa-

yısı 500 bin kişiyi aştığı tahmin 
edilen “evde engelli bakımı için 
sosyal yardım alan” kitleyi istih-
dam kapsamında saymasının da 
“tartışmaya açık bir uygulama” 
yarattığının da altı çizildi.
Bültende, çalışma çağındaki 
nüfusun yarısından azının (27 
milyon 342 bin kişi) istihdam 
edilerek çalışma ve kazanç sağ-
lama olanağına sahip bulundu-
ğuna; yarısından fazlasının ise 
(30 milyon 550 bin kişi) bundan 
yoksun olduğuna dikkat çekildi. 
İş bulmaktan ümidini kesen kişi 
sayısının son bir yıllık dönemde 
84 bin kişi artarak 673 bin kişi-
ye çıktığı kaydedilen Bülten’de 
ayrıca, bir yıl ve daha uzun sü-
redir işsiz olanların toplam iş-
sizler içindeki payının da yüzde 
19,5’tan yüzde 20,9’a yükseldiği 
belirtildi. 
Bültende yer verilen tespitlere 
göre, işsizlikteki artış, ağırlıkla 
kadınların iş bulamamasından 
kaynaklandı. Yüzde 47,2 düze-
yindeki istihdam oranını yükselt-
mek açısından en fazla potansi-
yele sahip grubun ev kadınları 
olduğuna işaret edildi. 

Tarım ve sanayinin payı azaldı
Genç işsizliği de yükseldi. İşsiz-
lik oranı genç nüfusta yüzde 18,3 
olurken, oran genç erkeklerde 
yüzde 15,6; genç kadınlarda ise 
yüzde 23,2 düzeyinde gerçekleş-
ti. Genç işsiz ve yükseköğretim 
mezunu işsiz sayılarındaki artış 
hızı, genel işsizliğe kıyasla daha 
yüksek gerçekleşti. Yükseköğ-
retim mezunu işsizlerdeki artış, 
toplam işsiz sayısındaki artışın 
3’te 2’sini oluşturdu. Tarım dışı 
işsizlik oranı Temmuz’da yüzde 
12 ile bir önceki yılın aynı döne-
mindeki seviyesini korudu. İlk 7 
ay itibariyle en yüksek işsizlik 
oranları genel lise mezunlarında 
ve yükseköğretim mezunların-
da görüldü. Son bir yılda 63 bin 
yükseköğretim mezunu işsiz kal-
dı. 
TİSK bültenine göre, istihdam 
artışı Nisan-Temmuz döneminde 
güçlendi ama Temmuz’da bir yıl 
önceki hızına erişemedi. İstih-
dam artışının lokomotifi, hizmet-
ler sektöründeki kadın istihdamı 
oldu. Toplam istihdamda tarım 
ve sanayi sektörlerinin payı azal-
dı. Tarım dışı istihdam artışı Ni-
san-Temmuz döneminde önemli 
hız kazandı. İstihdamdaki artış, 
ücretli çalıştırmadaki yükselişten 
kaynaklandı.

80 milyar avroluk bütçesiyle 
dünyanın en büyük sivil Ar-Ge 
programı olan “Ufuk (Horizon) 
2020” Ankara Ticaret Odası 
(ATO) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 
düzenlenen toplantıda 
tanıtıldı. KOBİ’lere çağrıda 
bulunan TÜBİTAK Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanı 
Hakan Karataş, Avrupa’nın 
şampiyonlar ligi olan Ufuk 
2020’de yerinizi almanız bizim 
en büyük hedefimiz.” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), 
sanayicinin ve tüketicinin 
istihdam artış beklentisinin 
giderek azaldığını belirterek; 
büyümedeki hız kaybıyla 
birlikte, 2015’te aylar itibariyle 
yüzde 10-11’de gezinen işsizliğin 
akıbetinin yine büyümeye bağlı 
olacağını bildirdi. TİSK, toplam 
istihdamda tarım ve sanayi 
sektörlerinin payı azaldığını 
ifade etti.

İşsizliğin akıbeti büyümeye bağlı

İstanbul İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğü Mesleki Eğitim Bö-

lümü tarafından geliştirilen 
Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul 
Modeli projesi, Millî Eğitim 
Bakanı Avcı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem 
ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 
tarafından hayata geçirildi.

Törende konuşan Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı Mesleki eği-
timin önemine dikkati çekti. 
Avcı, özellikle sanayi kuruluş-
larının mesleki eğitime doğru-
dan katılmasının Millî Eğitim 
Bakanlığı için çok önemli ol-
duğunu vurguladı. Avcı, “Sana-
yi kuruluşlarının sahip olduğu 
engin birikim ve tecrübelerin, 
Millî Eğitim Bakanlığı´nın mes-
leki eğitimdeki tecrübesi ve in-
san kaynakları gücüyle buluş-
masından çok önemli neticeler 
elde edeceğimizi düşünüyoruz.” 
dedi.

Ana eleman

Mesleki eğitimde yetişen genç-
ler için ara eleman tabirini 
kullanmadıklarını dile getiren 
Avcı, “Mesleki eğitimden geçen 
öğrencilerimizin ülke kalkınma-
sında ve sanayileşmesinde ara 
değil ‘ana eleman’ olarak rol 
üstleneceklerine inanıyoruz.” 
diye konuştu.

İmzalanan protokolle, mesle-
ki eğitim kurumları ile sanayi 
ve sektör birlikleri arasında iş 
birlikleri sağlanarak arz talep 

uyumsuzluğunun giderilmesi, 
yönetimsel ve operasyonel yeni 
bir mesleki ve teknik eğitim mo-
deli oluşturulması hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde, Okul 
Sanayi İş Birliği İstanbul Mo-
deli projesinin, İstanbul´dan 
başlamak üzere, ülkedeki mes-
leki ve teknik eğitim sisteminin 
yapısının, ekonomik ve insan 
kaynaklarına dayalı gereksinim-
lerinin giderilmesini ve sektör-
lerin nitelikli iş gücü ihtiyacının 
verimli bir şekilde karşılanması 
planlanıyor.

SANAYİCİ EĞİTİME TALİP
Bir süre önce Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, “Sanayimizin, 
mesleki ve teknik eğitimimizin 
güçlü olması için mesleki ve 
teknik eğitimi devletin değil 
kesinlikle özel sektörün yapması 
gerektiğine inanıyorum.” 
demiş ve sanayicileri eğitimi 

üstlenmeye davet etmişti. 

Bürokrasinin görüşü, özel 
sektörün talepleriyle örtüşüyor. 
Nitelikli personel konusunda 
sıkıntı yaşayan sanayiciler, 
kendi personellerini yetiştirmek 
istiyor. Sanayiciler, bölgelerinde 
kurulmuş ve kurulacak olan 
mesleki ve teknik eğitim veren 
liselerin yönetimini üstlenmek 
istiyor.

Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul 
Modeli protokolü imzalandı. 
İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) arasında imzalanan 
protokolle birlikte, sanayiciler 
mesleki eğitime tecrübelerini 
aktaracak. Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, uygulamadan önemli 
sonuçlar elde edileceğini 
bildirdi.

Mesleki eğitime sanayi tecrübesi geliyor

HORİZON 2020 KOBİ’LERİ BEKLİYOR
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Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK) 

Bölge Müdürleri Komisyon 
Toplantısı OSTİM’in ev sahip-
liğinde gerçekleştirildi. Top-
lantıya 17 OSB Bölge Müdürü 
katıldı.
OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürü Adem Arıcı Komis-
yon Toplantısı’nda OSTİM’in 
tanıtımını yaptı. Bölgede yürü-
tülen faaliyetleri anlatan Arıcı, 
pek çok OSB’den farklı olarak, 
verilen hizmetlerin kalitesini 
ölçmek için OSTİM’de Müşteri 
İlişkileri biriminin faaliyet gös-
terdiğini anlattı.
Her ay düzenlenen OSBÜK Yö-
netim Kurulu Toplantısı’ndan 
önce bir araya gelen Bölge Mü-
dürleri Komisyonu, Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nın gündem 
maddelerini ve görüşülecek ko-
nuların araştırmasını yaparak 
Yönetim Kurulu’na bir sunum 
hazırlıyor. 

Komisyon toplantısı hakkında 
bilgi verir misiniz?
OSBÜK olarak her ay dü-
zenli Yönetim Kurulu top-
lantıları yapıyoruz. Yönetim 
Kurulu’ndan önce, konuşula-
cak bütün konuların ve gün-
demlerin araştırmasını yapmak 
için Komisyon olarak toplanı-
yoruz. Yine toplantı öncesinde 
yapılacak araştırmaları belirli-
yoruz ve bir sunum hazırlıyo-
ruz. Yönetim Kurulu’nda da 
Başkanlarımızın kararına göre 
tekrar harekete geçip, uygula-
ma kısmına bakıyoruz.
Son dönemlerde OSB’lerde en 
çok dikkat çeken neler?
Gündemimizi genelde mev-

zuatta yenilenmesi gereken 
maddeler teşkil ediyor. Bunun 
dışında; OSB’lerin faaliyetleri 
sırasında kamu kuruluşlarıyla 
diğer özel dağıtıcı fi rmalarla 
yaşadıkları sorunlar da yer alı-
yor.
Mevzuatla ilgili karşılaştığınız 
en önemli sorunlar neler 
oluyor? 
Mevzuatla ilgili 4562 sayı-
lı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu’nda ve bu kanunun 
Uygulama Yönetmeliği sürek-
li gündemde oluyor. Buradaki 
maddeleri irdeliyoruz ve de-
ğişiklik yapılmasını düşündü-
ğümüz, sanayicinin ve devle-
tin menfaatine olacak şeyleri, 
Mevzuat Komisyonumuzun 
hazırladığı çalışmanın Bölge 
Müdürleri Komisyonu’nda 
sadeleşip çıktıktan ve Yöne-
tim Kurulu’nda onaylandıktan 
sonra Bakanlığa bildiriyoruz. 
Somut örnekler 
var mı?
Var. Mesela, imar uygulama-
ları konusunda mevzuat ça-
lışmaları yapıyoruz. Burada 
geçtiğimiz yıllarda yaptığımız 
bir çalışma meyvesini verdi. 
Çekme mesafelerinde Bakan-
lık bir düzenleme yaptı. Bunun 
OSB’lerin hepsine bir katkısı 
olduğunu düşünüyorum. Sa-
nayicilerimiz biraz daha fazla 

inşaat alanı ka-
zanmış oldu böy-
lece.  Düzenlenen 
çekme mesafele-
rinden sonra, yeni 
kurulan, yatırım 
yapılmamış par-
sellerde yatırımlar 
başladı. Yatırımla 
ilgili daha büyük 
arsa tahsis talebi 
olan sanayiciler 
varsa; yeni çekme 
mesafeleri düzen-
lenmesinden sonra 
yatırımına başladı. Yapılan 
değişikliklerin OSB’lerin do-
luluk oranlarına önemli etkisi 
oldu. 
Şirketler OSB tercihi yaparken 
nelere dikkat etmeli?
OSB’ler arası tercih anlamın-
da araştırması lazım. Normal 
bir belediye sınırında veya 
küçük sanayi sitesindeyse hiç 
düşünmeden OSB’ye gelmesi 
lazım. Çünkü çok daha kolay 
çok daha seri bir şekilde ve 
daha ucuz hizmet alabiliyor. 
OSB’lerin kuruluş amacı da 
zaten bu; bölgedeki sanayici-
lere hem kolay, hem ucuz hem 
de daha hızlı cevap verilmek. 
Altyapıyla ilgili özellikle 
elektrik mevzuatı düzenlenmiş 
herhangi bir sorun yaşamıyo-
ruz. OSB’ler olarak sanayici-

lerimize çok ucuz 
enerji temin ede-
biliyoruz. Dışarıda 
olan bir sanayi te-
sisine göre yüzde 
25’e varan fi yat 
avantajı sağlıyo-
ruz.
Ancak doğalgaz 
konusu böyle de-
ğil. Doğalgazla 
ilgili mevzuat de-
ğişikliğine ihtiya-

cımız var. Sistem kullanım be-
delleri ve dağıtım şirketlerinin 
OSB içerisinde aldığı bedeller-
le ilgili bir düzenlemeye ihti-
yaç var. Bunları her platform-
da dile getiriyoruz. Bu konuda 
da Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun da 
OSB’lere engel olmayacağına 
inanıyoruz. 

OSBÜK Bölge Müdürleri 
Komisyon Başkanı ve Gaziantep 
Organize Sanayi Bölge Müdürü 
Özer Özcan, doğalgazla ilgili 
mevzuat değişikliğine ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. Özcan, 
sistem kullanım bedelleri 
ve dağıtım şirketlerinin OSB 
içerisinde aldığı bedellerle 
ilgili bir düzenleme gerektiğini 
kaydetti. 

“Doğalgazla ilgili mevzuat değişikliğine ihtiyaç var”
17 Bölge Müdürü 
OSTİM’de toplandı

Özer Özcan
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Türkiye İstatistik Ensti-
tüsü (TÜİK) tarafından 

yayınlanan Yenilik Araş-
tırması sonuçlarına göre 
KOBİ kategorisine giren on 
ve daha fazla çalışanı olan 
girişimlerin 2012-2014 yıl-
larını kapsayan üç yıllık dö-
nemde yüzde 51,3’ü yenilik 
faaliyetinde bulundu. 10-49 
çalışanı olan 
girişimle-
rin yüzde 
49,3’ü, 50-
249 çalışanı 
olan giri-
şimlerin de 
yüzde 57,5’i 
yenilik 
faaliyetinde 
bulundu. 
250 ve daha 
fazla çalışa-
nı olan girişimlerin yüzde 
65’i de yenilik yaptı.
Sanayi sektöründe yenilikçi 
girişimlerin oranı yüzde 
54,2 olurken hizmet sektö-
ründe bu oran yüzde 47,8 
seviyesinde oldu.
Girişimlerin yüzde 38’i 
2012-2014 yıllarını kap-
sayan üç yıllık dönemde 
ürün ve/veya süreç yeniliği 
faaliyetinde (devam eden 
ve sonuçsuz kalan yenilik 
faaliyetleri de dahil) bulun-
du. Aynı dönem içerisinde 
yenilik faaliyeti devam 
eden girişimlerin oranı 
yüzde 20,4, yenilik faaliyeti 
sonuçsuz kalan girişimlerin 
oranı ise yüzde 5,5 oldu.

Pazarlama yeniliğinin
oranı yüzde 41
Girişimlerin yüzde 41’i 
2012-2014 yıllarını 
kapsayan üç yıllık dö-
nemde organizasyon ve/
veya pazarlama yeniliği 
faaliyetinde bulundu. Bu 
kapsamda girişimlerin 
yüzde 28,5’i organizasyon 
yeniliği, yüzde 33,6’sı ise 
pazarlama yeniliği gerçek-
leştirdi. Pazarlama yeniliği 
en çok ürün ve hizmetlerin 
fiyatlandırmasında yapıldı.
Girişimlerin yüzde 48,7’si 
2012-2014 yıllarını kapsa-
yan üç yıllık dönemde yeni-
lik faaliyetinde bulunmadı. 
Yenilik faaliyetinde bulun-
mayan girişimlerin yüzde 
84,7’si yenilik yapmaya 
zorlayan bir neden olma-
dığını belirtirken, yüzde 
15,3’ü ise yenilik faaliye-
tini engelleyen faktörlerin 
fazlalığını en önemli neden 
olarak gösterdi. 

2012-2014 yıllarını 
kapsayan üç yıllık dönemde 
on ve daha fazla çalışanı 
olan girişimlerin yüzde 
51,3 yenilik faaliyetinde 
bulundu.

KOBİ’lerin
yarısı yenilendi

Amerika Birleşik Devletleri 
Drexel Üniversitesi, Biyo-

medikal Mühendisliği Bilimleri 
ve Sağlık Sistemleri Fakültesi 
Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu 
Onaral, Türkiye Teknoloji Ge-
liştirme Vakfı (TTGV) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Cengiz Ul-
tav ve TTGV Genel Sekreteri 
Mete Çakmakçı OSTİM Medi-
kal Sanayi Kümelenmesi Ortak 
Showroom'unu ziyaret etti.
OSTİM Medikal Sanayi Kü-
melenmesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Şahin kümelen-

me çalışmaları ve Showroom 
hakkında heyeti bilgilendirdi. 
Küme Koordinatörü Bora Yaşa 
Showroom’da sergilenen ürün-
leri tanıttı. 

“Gençler burada 
motive olmalı”
Showroom hakkındaki düşün-
celerini paylaşan TTGV Yö-
netim Kurulu Başkanı Cengiz 
Ulutav OSTİM’li sanayicilerin 
ürettiği medikal gereçler ve 
tıbbi cihazların tanıtılması açı-

sından mü-
kemmel bir 
görse l l iğ in 
oluşturulmuş 
o l d u ğ u n u 
ifade etti. 
Showroom’a 
daha fazla zi-

yaretçi gelmesi gerektiğini be-
lirten Ulutav, “Gençlerin gelip 
burada motive olmaları lazım. 
Bütün bu ürünlerin Türkiye’de 
üretildiğini duyurmak lazım.” 
dedi.    

“Hayalimdi”
Prof. Dr. Banu Onaral da 
Showroom hakkındaki düşün-

celerini şu sözlerle ifade etti: 
“Sağlık konusunda bütün de-
ğerleri bir araya getirip dünya 
çapında rekabet edecek firma-
ların doğmaları, gelişmeleri 
dünyaya tanıtılması konusun-
da üniversitelerle ve kalkınma 
ajanslarıyla yakın çalışan böyle 
bir sistem hayal ederdik. Hayal 
ettiklerimizin burada canlanmış 
şeklini görüyoruz.  Bu ancak 
başlangıç. Bunun çok daha öte-
sinde bütün dünyaya açık 7 gün 
24 saat gençlerimizi de seferber 
ederek bütün dünyadan gelip 
bu tür teknoloji sağlamak iste-
yenlere özel hizmet veren bir 
ortamın ilk modeli ve bu ola-
yın kavram olarak gelişmesi. 
Showroom projesini ilk anın-
dan itibaren takip ettim.”

SHOWROOM’A TAM NOT

Cengiz Ulutav

Belçika Büyükelçiliği, Valon-
ya Bölgesi’ndeki yatırım fır-

satlarının ve teşviklerin aktarıldı-
ğı tanıtım programı düzenledi.
Müsteşar Jeroen Vergeylen’in ev 
sahipliğinde gerçekleşen, OSTİM 
küme yöneticilerinin 
de katıldığı toplantıda, 
Valon Bölgesi Yatırım 
Ajansı Awex’in Ameri-
ka ve Avrupa Yatırım-
ları Başkanı Alphi Car-
tuyvels açıklamalarda 
bulundu. 
Amaçlarının Türkiye 
ile olan ilişkileri geliş-

tirmek olduğunu bildiren Cartuy-
vels, “Türkiye’nin, Valon Bölgesi 
ile ekonomik ilişkilerinin geliştir-
mesi gerektiğini belirtti. Belçika 
ve Valon Bölgesi’ni Avrupa’nın 
kalbi olarak gösteren Awex yö-
neticisi, “Yatırımcılar sadece ül-
kemize değil, Belçika üzerinden 
Avrupa’ya yatırım yapmak için 
Belçika’ya geliyorlar. Bizim hü-
kümetimizde bir yapı oluşturuldu 
ve yabancı yatırımcılara yardım-
cı olabilmek için her şey hazır.” 
dedi. 

Cartuyvels, kurumlarının 
devletin ajansı olduğu-
nu ve ücretsiz hizmet 
verdiklerini kaydederek, 
“Bina, arsa ve personel 
temininde yardımları-
mız oluyor. Yatırımcı-
nın Avrupa genelinde 
ve Valon Bölgesi’nde 
destek alması için çalışı-
yoruz.” diye konuştu.

AB’nin başkenti 
yatırıma davet etti

Belçika Büyükelçiliği tarafından 
düzenlenen etkinlikle Valonya 
Bölgesi’nin yatırım ve ihracat 
perspektifi, Türk işadamları ve 
STK temsilcileriyle paylaşıldı. 

Alphi Cartuyvels
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Türkiye’de Valon teknolojisi 
ve uzmanlığının Osmanlı 

döneminden beri kullanıldığını 
söyleyen Eric Bletard, Valonya-
lı üreticilerin Türkiye’ye güneş 
panelleri için yüksek teknolo-
jiye haiz çelik plakalar ihraç 
ettiğini söyledi. Eric Bletard, 
“Genellikle Valon küçük ve orta 
ölçekli şirketleri, son derece uz-
manlaşmış olup, niş pazarlarda 
oldukça ünlü. Bu durum aynı 
zamanda yeni teknolojilerin alt 
alanları içinde geçerli.” dedi. 

Türk ve Valon üreticiler arasın-
daki sinerjinin, nanoteknoloji 

gibi özgün alanlarda geniş kap-
samlı bilimsel yatırımlara dönü-
şebileceğini anımsatan Bletard, 
“Valon teknik uzmanlığı ile 
Türk imalat yeteneği birlikteli-
ği, Valonya’nın tarihsel ilişki-
sinin olduğu ve alternatif tek-
lifl ere açık Fransızca konuşan 
Afrika ülkelerinde, ortak girişim 
projeleri gerçekleştirmek için 
sağlam bir temel oluşturuyor.” 
görüşünü aktardı.

“Valonya, lojistik üssüdür”
Belçika ekonomisine ilişkin 
bilgiler de paylaşan Eric Ble-

tard, ülkesine yatırım davetiyle 
ilgili şunları söyledi: ”AB’nin 
giriş kapısı ve karar alma mer-
kezi olan Brüksel. Brüksel’e 
çok yakın olan Valon bölgesi 
ise önemli bir lojistik üssüdür. 
Dünyanın en açık ekonomisi 
olan Belçika’da Türkler mut-
laka yer almalıdır. Belçika’ya 
yerleşen bir Türk şirketi, Bel-
çikalı bir şirketin sahip olduğu 
tüm haklara sahip olacaktır. 
Türk yatırımcıları desteklemek 
için Avrupa pazarında yeterli iş-
gücü mevcut. Türk kökenli bir-
çok genç insan yüksek verimli 

eğitim sistemi ile kaliteli eğitim 
almışlardır. 

Valonya’da yatırım alanları lo-
jistik ve kimya-eczacılıktır. Ay-
rıca Anvers; Şangay ve Houston 
ile birlikte dünyanın en büyük 
petro-kimya merkezlerinden 
biridir. Bu sektörler dünya ça-
pında yatırımcıları bölgeye çek-
mektedir. Çoğunlukla bölgesel 
teşvik ve destekler sağlanmak-
tadır. Bize gelin, yatırımlarınızı 
optimize etmek ve Avrupa pa-
zarını fethetmek için bir çözüm 
bulacaksınız.” 

Türk işadamlarına mesaj
“Belçika’da yatırım yapmala-
rını tavsiye ediyorum. Belçika; 
kültürel olarak açık, konuk-
sever ve uluslararası ticarette 
bağlı olarak ekonomik olarak 
zenginleşmiş bir ülkedir. Türk 
şirketlerinin uluslararası alanda 
büyümelerini kolaylaştıracak 
pek çok teşvik söz konusudur. 
Belçika’da, Valonya’da ve 
Avrupa’da projelerin her etabın-
da destek olmak için rehberlik 
etmek için hazırız.”

Belçika Başkonsolosluğu 
Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Eric 
Bletard, ülkesindeki yatırım 
ortamını OSTİM Gazetesi’ne 
değerlendirdi. Türk ve 
Valon üreticiler arasındaki 
sinerjinin, özgün alanlarda 
yatırımlara dönüşebileceğini 
söyleyen Bletard, “Bize gelin, 
yatırımlarınızı optimize etmek 
ve Avrupa pazarını fethetmek 
için bir çözüm bulacaksınız.” 
mesajı verdi.

“AVRUPA’YI FETHİN ÇÖZÜMÜ BİZDE”
Belçikalı diplomat, iki ülke arasındaki sinerjinin yatırıma dönüşebileceğini belirtiyor…

Kümelerin, entegre 
çözümleri ile işletmeler 
arası rekabeti, ölçek 
ve genel rekabet 
ekonomilerini 
kolaylaştırdığına işaret 
eden Bletard, Awex 
gibi ihracatı teşvik 
eden organizasyonların 
desteğiyle pek çok 
şirketin gelişimini bir üst 
seviyeye çıkardığının 

altını çizdi. Belçikalı diplomat, 
Awex bünyesinde; savunma ve 
havacılık, sağlık, mekateknik, 
gıda, yeşil teknoloji ve lojistik 
başlıklarında kümelenme 
faaliyetleri olduğunu anlattı. 

Bletard’ın KOBİ’ler için söyledikleri 
ise şunlar: “KOBİ’ler, Belçika 
ekonomisinin önemli bir 
parçasıdır. Özellikle Valonya 
Bölgesi’nde daha önemlidir. 

Bu yüzden devlet tarafından 
geliştirilmiş pek çok desteğin 
olması bu nedenledir. 
KOBİ’lerden ihracatla ilgili gelen 
destek taleplerinin yüzde 99’u 
karşılanmaktadır. 

Valonya Hükümeti, ana sektörleri; 
insan kaynağı ve inovasyon 
konusunda desteklemek için 
Marshall Planı adıyla çeşitli 
programlar ortaya koymuştur. 

Özellikle enerji geçişleri ve kürsel 
piyasalardan kar sağlayacak 
alanlara özel önem verilmektedir. 
Firmaların harekete geçmesi için 
dijital konulardaki inovasyon, 
üniversite ile beraber çalışabilme 
adına; kuluçka merkezi, ortak 
çalışma, yeni şirketlerin lokal ve 
uluslararası anlamda gelişmesi 
yönünde koçluk ve teknoloji 
yeterlilik merkezi destekleri 
sağlanmaktadır.” 
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"Dünyanın en açık ekonomisi olan Belçika’da 
Türkler mutlaka yer almalıdır. Belçika’ya 

yerleşen bir Türk şirketi, Belçikalı bir şirketin 
sahip olduğu tüm haklara sahip olacaktır."
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