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KOBİ’lerin Gücü Üretim ve Güvendir
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

E

konominin gücü, temel dinamiği… Sanayileşmeden ve üretmeden olmuyor.
Sanayi üretim endeksinin her sonucunda gözler imalat sanayine odaklanıyor. Ağustos sonuçlarında bir
önceki aya göre yüzde 10.8’lik bir
ilerleme var. Bu ne demek? Büyüme,
istihdam ve refah payının artması
için mutlaka üretmek zorundayız.
Tabii bunu nitelikli ve teknoloji yoğun alanlarda yaygınlaştırmalıyız.
Teknolojisi ve katma değeri yüksek
ürünlerin; geleceğe yönelik adımları
şekillendireceğini, hedef odaklı girişimlerin sayısını katlayacağı gerçeğini bir an olsun unutmamalıyız.
Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın
2017-2019 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) için yaptığı tespitlerde de
konunun önemi apaçık meydanda.
Yıllardır ifade edilen yerli sanayi ve
millileşme izlerini bu OVP’de de
görmek umut verici. Sanayi 4.0’ı konuşuyoruz. Yatırım ortamını iyileştirici ve teşvik edici tedbirler alıyoruz.
Sayın Yıldırım, ‘kapsayıcı’ büyümeye işaret ediyor. Büyümenin kalitesine vurgu yapıyor. Tüketime bağlı büyümenin kalıcı olmayacağının altını
çiziyor. Üzerine basa basa, “Katma
değer üreten, fark oluşturan, mukayeseli üstünlük sağlayan bir büyüme
altyapısını oluşturmak… Büyümenin
çeşitliliğini, kalitesini artırmak dolayısıyla rekabet gücümüzü geliştirmek. Daha çok üretmek." sözlerini
dile getiriyor.

Biz yapmazsak, elini ovuşturan çok
Ülkesine güvenen, sanayileşmeye
gönülden inananların; cesaretle ve
ısrarla üretime devamı, onların ne
derece değerli olduğunu, küresel geri
dönüşlerden ve tepkilerden de ölçebiliyoruz.
Bugün dünyanın en büyükleriyle iş
yapan, istenilen kalite ve standartlara ulaşan çok sayıda işletmemiz var.
Çok sayıda ama yeterli mi? Bence
değil…
İhtiyacımız; tasarımı ve markası bizim elimizde yoğrulan ve milli düşünceyle yükselen değerler.
Daha önce de vurguladığımız üzere;
15 Temmuz’da milletçe yakaladığımız ruhu, kalkınma hamlelerimizde diri tutmalıyız. Biliyoruz ki, biz
üretmezsek, biz yapmazsak, ellerini
ovuşturup ‘bizi bekleyenler’ çok…
İleri kabiliyetlerin arandığı sektörlerin başında savunma ve havacılık geliyor. Bu alanda uluslararası

düşünmek zorundasınız. Gündemi
takip etmeli, ona göre rotanızı belirlemesiniz. Kısa vadeli yaklaşımların
yerine geniş perspektiften bakmalısınız; 10, 20, 30 yıllık stratejileriniz
hazır olmalı. En önemlisi yılgınlığa
kapılmamalı, sabretmelisiniz.
Sektöre rehberlik eden oluşumların
faaliyetlerine katılmalı, ortak rekabet
anlayışıyla güçlenmelisiniz. İşte bu
yoldaki araçlardan biri de kümelenme…
Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde, OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi tarafından
düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği (ICDDA)
günleri bu yıl üçüncü kez kapılarını
açtı… Sektöre çalışan KOBİ firmaları için önemli platformlardan biri
olan ICDDA’nın her etkinliğinde ilgi
giderek artıyor.
11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında
gerçekleşen dev organizasyon gurur
verdi. OSTİM’in fark oluşturan yüzü
olarak değerlendirilen benzeri gelişmelerin çoğalması, ülke olarak kritik
eşikleri daha kolay geçmenin kaldıraçlarından olacak.

ostimosb

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN
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Dünyada bütün ekonomilerin omurgası, istihdamın ezici bir üstünlükle
çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler bu
güveni boşa çıkarmaz... Güveni pekiştirici güzel adımlar atılıyor; destek mekanizmalarını güçlendirme
gayretlerini görüyoruz. Bu, onlara
heyecan verir; yatırımlarını çeşitlendirirler. Yenilikçi ve yerli üretimi
yaygınlaştırırlar.
Etkinlikte görüştüğümüz Güney
Koreli bir sanayici de şöyle diyor:
”ICDDA olmasaydı; Türkiye’den
yeni işbirliği yapabileceğimiz firma
bulmamızın zor olduğunu belirtmek
istiyorum.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
tarafından açıklanan Girişimci Bilgi Sistemi
2015 yılı sonuçlarına göre; mikro ölçekli
firmalar girişim liderliğini açık arada önde
sürdürürken cirolarda tam tersi durum
yaşandı.
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Üretim reform paketi kapsamlı
destekler sunuyor
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca
hazırlanan ve yeni yasama yılında
TBMM’ye sunulması beklenen ‘Üretim
Reform Paketi’ Kanun Tasarı taslağı görüşe
açıldı.

sayfa

04

03

İhracatta hedef yüksek teknoloji
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge
Zirvesi’nde, 500 milyar dolarlık ihracat
hedefi için yüksek teknolojinin önemi
vurgulandı.
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Yabancılar yerli sanayi
işbirliğine hazır

Karayel’in ‘destek’ rüzgarı
OSTİM’den

Demiryolu sektörünün en önemli ve en büyük
fuarı InnoTrans, 20-23 Eylül 2016 tarihleri
arasında Berlin’de düzenlendi. ARUS, fuar
boyunca İtalyan, Çek, Japon ve Portekizli
demiryolu sanayicilerine Türkiye’deki sektörel
ortamı tanıttı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
teknokent tarafından düzenlenen Yeni
Fikirler Yeni İşler (YFYİ) hızlandırma
programının kazananları belli oldu.
OSTİM’in Özel Ödülü; rüzgar türbini projesi
hazırlayan Momentum ekibinin oldu.
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Daha fazla Türk firmasıyla işbirliği
sağlamak istediklerini söyleyen konuk sanayicinin bu cümlelerini iyi
analiz etmek gerekiyor.
Güçlü işbirlikleri ve kararlı politikalar KOBİ’lerin yolunu sonuna kadar
açıyor…
“Dünyada görmeyi istediğiniz değişimin
kendisi olunuz.”
Mahatma Gandhi

facebook.com
ortakvizyon +OSTİMOSB1967

Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Korhan GÜMÜŞTEKİN

Girişim ‘mikro’da kâr ‘KOBİ üstü’nde

2017-2019 dönemi Orta Vadeli Program
(OVP) Başbakan Binali Yıldırım tarafından
açıklandı. Yıldırım, katma değer üreten fark
oluşturan, mukayeseli üstünlük sağlayan bir
büyüme altyapısını oluşturmak istediklerini
kaydetti.

ICDDA’da, Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Sayın Şuay Alpay’ın dikkatimi çeken iki sözü oldu: “Hedef
yüzde 80 yerlileşme. KOBİ’lere tereddütsüz güveniyoruz.”
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Yayın Türü
Yerel Süreli

Sanayi ekonomik büyümenin motoru
Ankara Sanayi Odası (ASO), ASO 1. Organize
Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)
tarafından düzenlenen Mesleki Teknik
Eğitiminde Endüstri 4,0 panelinde,
katılımcılar, sürdürülebilir büyümenin
sanayi ile mümkün olduğunu vurguladı.
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Baskı
Dünya Süper Veb Ofset
100. Yıl Mah. 34204
Bağcılar/ İSTANBUL
Tel : 0 212 440 27 62

Demiryolunun kamu-üniversitesanayici buluşması
Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde,
ARUS işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen Raylı
Sistemler Mühendisliği Sempozyumu’nda
raylı sistemlerin yerli ve milli üretimi
masaya yatırıldı.

sayfa
Prodüksiyon
www.omedya.com
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Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası tüketim yerine katma değer ve mukayeseli üstünlük…

ÜRETİMLE GÜÇLENEN KAPSAYICI BÜYÜME
2017-2019 dönemi Orta Vadeli
Program (OVP) Başbakan Binali
Yıldırım tarafından açıklandı. 2016
sonu büyüme beklentisinin yüzde
3.2 olarak revize edildiği OVP’de, bir
önceki plandaki 155,5 milyar dolarlık
ihracat hedefi de gözden geçirildi.
Hükümet, 143.1 milyar dolar ihracatla
yılı kapatmayı hedefliyor.
OVP detaylarını aktaran Yıldırım,
istikrarla birlikte kapsayıcı bir
büyümeyi gerçekleştireceklerini
vurguladı, büyümenin kalitesi üzerinde
durdu. Yıldırım, tamamen tüketime
bağlı büyümenin kalıcı olmayacağını
ifade ederek, katma değer üreten,
fark oluşturan, mukayeseli üstünlük
sağlayan bir büyüme altyapısını
oluşturmak istediklerini kaydetti.
Yıldırım ayrıca sanayide yerli üretimi
kamu alımlarıyla destekleyeceklerini
söyledi.

G

erek küresel bazda gerekse de içeride yaşanan gelişmelerin etkileriyle 2016 yılı ekonomi açısından
bir hayli hareketli geçiyor. Son olarak
2016-2018 yılını içeren OVP üzerindeki
değişikliklerin ardından 2017-2019 dönemi için yepyeni bir plan hazırlandı.
Kabinenin ekonomi kurmaylarıyla birlikte 3 yıllık yol haritasını paylaşan
Başbakan Binali Yıldırım, bu yıl Çin
ve Hindistan dışında Türkiye'nin, dünya
ortalamasının iki katı büyümeyi yakaladığına işaret etti. Yüzde 3-4 bandında
bir büyümenin Türkiye açısından hedeflenen bir büyüme olmadığını bildiren
Yıldırım, “Küresel olumsuzluklar bizi de
etkiliyor. Avrupa'da eksi düzeylere veya
sıfır düzeylerine giderken, biz yine yüzde 3'ün üzerinde bir büyümeyi 2016'da
yakaladık."

“Yüzde 5'in altında olmayacak”
3 yıllık Orta Vadeli Program'da ilerlemeyi düşündükleri esasları da paylaşan
Başbakan Yıldırım, vazgeçilmez hedef
olarak 2017-2019 dönemlerinde büyüme oranını artırmayı gösterdi. Başbakan,
buna neden olarak “2023 hedeflerine
doğru emin adımlarla giderken düşük
büyüme oranı bizim işimize yaramıyor.
Onun için büyüme oranlarını mutlaka
2017'den başlayarak 2019'a kadar belirli
bir oranda yukarıya çekeceğiz. Bu, yüzde
5'in altında olmayacak." görüşünü aktardı.

MİLLİLEŞME
TEDBİRLERİ ALINACAK
Türkiye'nin mutlaka katma değeri
yüksek teknolojik ürünlerde söz
sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, bunu ileri teknoloji sanayi
üretiminde, savunma sanayinde,
uzay ve havacılık, bilişim, ilaç
sektöründe ve kimyasallarda
bunun başarılabileceğini kaydetti.
Bu sektörlere daha fazla yoğunlaşılacağını dile getiren Yıldırım,
söz konusu alanlarda yerlileşmeyi,
millileştirmeyi artırıcı tedbirleri
alacaklarını belirtti.
Yüzde 3-4 bandında bir büyümenin Türkiye açısından hedeflenen bir büyüme olmadığını
bildiren Yıldırım, “Küresel olumsuzluklar bizi de etkiliyor. Avrupa'da eksi düzeylere veya sıfır
düzeylerine giderken, biz yine yüzde 3'ün üzerinde bir büyümeyi 2016'da yakaladık." dedi.

"Türkiye katma değeri yüksek teknolojik
ürünlerde söz sahibi olmalı. Bunu sanayi
ürünlerinde, savunma, havacılık, bilişim
sektöründe başarırız."

“Yatırımlar için kaynak problemimiz yok.
Her şeyden tasarruf olur ama yatırımdan
kısıtlama olmaz. İstihdam oluşturacak,
büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara çok
daha fazla kaynak ayıracağız.”

sağlayan bir büyüme altyapısını oluşturmak. Büyümenin çeşitliliğini, kalitesini
artırmak dolayısıyla rekabet gücümüzü
geliştirmek."

“Daha çok üreteceğiz”
Fark oluşturmak için teknolojiye, yenilikçiliğe yatırım yapılması gerektiğine
işaret eden Yıldırım, "Bunu yapacağız.
Verimliliği artıracağız. İlaç gibi üretme
değil, bol bol üreteceksin. Çin nasıl yapıyor? İstemediğin kadar üretiyor. Dolayısıyla düşük fiyatla satıyor veya bile bile
sübvansiyon yapıyor. Biz sübvansiyon
yapamayacağımıza göre daha çok üreteceğiz. Daha çok ürettiğimiz zaman daha
makul fiyatlarla satma imkanına kavuşmuş olacağız." dedi.

“HEDEFLERİ
AŞACAĞIZ”
OVP hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İnanıyoruz ki Türkiye ekonomisi, atılacak yapısal
reform hamleleri ile birlikte bu
tahminlerin üzerinde performans
gösterecek, ihracatımız da OVP
hedeflerini aşacaktır.” dedi.

KAMU ALIMLARIYLA YERLİ ÜRETİME DESTEK
• Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınacağını, Mesleki Teknik Eğitim Reformu ile
ekonominin üretim gücünü daha
da artıracaklarını ifade eden Yıldırım, Patent Kanunu'nu hayata
geçireceklerini, sanayide yerli
üretimi kamu alımlarıyla destekleyeceklerini söyledi.

• Sağlıkta yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarını desteklerle
daha ileri bir noktaya getireceklerini vurgulayan Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Kanunu'nu bu
dönemde çıkaracaklarını, enerji
verimliliğini artıracak uygulamaları yaygınlaştıracaklarını dile
getirdi.

TEMEL AMAÇLAR
• İstikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle
büyümeyi artırmak
• Enflasyonu düşürmek
• Cari açıktaki azalma eğilimini
korumak
• Ekonominin rekabet gücünü,
istihdam ve verimlilik seviyesini
korumak
• Mali disiplin kalitesini artırmak ve
kamu maliyesini güçlendirmek

BÜYÜME STRATEJİSİ
• Beşeri sermayenin geliştirilmesi
• İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi
• Teknoloji ve yenilik geliştirme
kapasitesinin artırılması
• Fiziki altyapının güçlendirilmesi
• Kurumsal kalitenin iyileştirilmesi

2017-2019 OVP HEDEFLERİ

Büyümenin kalitesi artmalı
İstikrar olunca kapsayıcı bir büyümeyi
de gerçekleştireceklerini vurgulayan Yıldırım, tüketim odaklı büyüme anlayışına
şu sözlerle dikkat çekti: "Büyümenin
kalitesinden bahsediyoruz. Saman alevi
gibi birden bire büyüyorsunuz, tamamen
tüketime bağlı tamamen ürün bazlı büyüme. Bu kalıcı olmaz. Katma değer üreten fark oluşturan mukayeseli üstünlük

"

“2023 hedeflerine
doğru emin adımlarla
giderken düşük
büyüme oranı bizim
işimize yaramıyor.
Onun için büyüme
oranlarını mutlaka
2017'den başlayarak
2019'a kadar belirli
bir oranda yukarıya
çekeceğiz. Bu,
yüzde 5'in altında
olmayacak."
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2016 GT

2017 P

2018 P

2019 P

4.0

3.2

4.4

5.0

5.0

GSYH (Milyar TL)

1.953

2.148

2.404

2.686

2.987

Kişi Başına Milli Gelir ($)

9.257

9.243

9.529

10.164

10.926

GSYH Büyümesi (%)

TÜFE Yıllık Artış Hızı (%)
İhracat (milyar $)

8.8

7.5

6.5

5.0

5.0

143.8

143.1

153.3

170.0

193.1

GT: Gerçekleşme Tahmini P: Program
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SANAYİNİN
TOKİ’Sİ:
SAGYAŞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü tarafından açıklanan
Girişimci Bilgi Sistemi 2015 yılı
sonuçlarına göre; mikro ölçekli
firmalar girişim liderliğini açık
arada önde sürdürürken cirolarda
tam tersi durum yaşandı. Sistem,
girişim sayısında arkada kalan ‘KOBİ
üstü’ firmaların ciroda ise zirvede
olduğunu ortaya koydu.

TL cironun yüzde 40.2’si ticaret sektöründen, yüzde 24.7’si imalat sanayinden gelmektedir. Buna karşılık
reel sektörün ürettiği toplam 200 milyar TL’lik faaliyet karının ise yüzde
43.6’sı imalat sanayisinden, yüzde
25.2’si ticaret sektöründen gelmektedir. Bu değerler, imalat sanayimizin
ekonomimiz içindeki ağırlığını net
bir şekilde ortaya koymaktadır. Reel
sektörün ürettiği toplam cironun,
yüzde 87.4’ü yurt içi satışlardan,
yüzde 12.6’sı ise yurt dışı satışlardan
geliyor.”

Özlü ayrıca, Sanayi Gayrimenkul
Yatırım Anonim Şirketi (SAGYAŞ) isimli bir şirket kurma fikri
olduğunu, TOKİ gibi düşünülmesi gerektiğini anlattı, “Sistemi
dönüştürmek için bize kolaylık
sağlayacak.” dedi.

Faruk Özlü

Girişim ‘mikro’da
kâr ‘KOBİ üstü’nde

Bakan Özlü, “Sanayicimizin sanayi parseli sorunu var. Yerli ve
yabancı sanayici bir yatırım yapmayı düşündüğü an, gelip kazmayı vurup işe başlayabilmeli.
Önceki işlemleri bakanlık olarak
biz yapmalıyız. Özel endüstri bölgeleri kurulmasının önünü açıyoruz. OSB'lerdeki yatırımcılardan
emlak vergisi alınmaması gibi
hususlar da var. Dolayısıyla üreticinin ve sanayicinin önündeki bütün engelleri kaldırmayı, yatırım
ortamını iyileştirmeyi hedefleyen
önemli bir paket." görüşüne yer
verdi.

Yüksek teknolojide
ortalamanın altındayız
konomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen
Bakan Özlü, girişim sayısının
sürekli arttığını söyledi. KOBİ üstü
ve orta ölçekli girişim sayısındaki
artış oranının ortalama artış oranlarının üzerinde olduğunu bildiren Özlü,
“KOBİ üstü ve orta ölçekli girişim
sayısındaki artış oranını ölçek ekonomisi açısından olumlu bir gelişme
olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

E

Yurt içi satışlar ağırlıkta
3 milyon 14 bin girişimin cirodan
aldıkları paylara ilişkin de bilgi veren Faruk Özlü, KOBİ üstü 9.800
girişimin, ülkemizde üretilen cironun
yarıdan fazlasını meydana getirdiğini dile getirdi. Sayısal olarak tüm
girişimlerin yüzde 90’ını oluşturan
mikro ölçekli firmaların ise toplam
cironun sadece yüzde 10’unu üretebildiğini kaydeden Özlü, şöyle
konuştu: “Ülkemizde reel sektörün
ürettiği toplam 4 trilyon 800 milyar

Ülkemizde imalat sanayinde üretimin, istihdamın, ihracatın arttığına
işaret eden Faruk Özlü, artan üretim
yapısıyla birlikte ihracatta düşük ve
orta düşük teknolojili ürünlerin payının dünya ortalamasının üzerinde,
orta yüksek ve yüksek teknolojili
ürünlerin payının ise dünya ortalamasının altında kaldığını anlattı.
Üretim yapısının bu konfigürasyonu-

YERLİ OTOMOBİL
YERLİ MARKA
Yerli otomobilin üretiminde iş modeli
üzerinde çalıştıklarına değinen Özlü,
sonuca oldukça yaklaştıklarını belirtti.
Bu konuda bir ‘babayiğit’ beklentisinde olmadıklarını, çalışmalarını sürdüklerini vurgulayan Bakan Özlü’nün
üstünde durduğu noktalar şunlar:
• Dünyanın her tarafında otomobil
tasarımlarının hikayelerine bakıldığında hepsinde başlangıçta devletin

nun değiştirilmesi gerektiğinin altını
çizen Özlü şu istatistikleri paylaştı:
“Bu konu, 10. Kalkınma Planının,
Orta Vadeli Plan, Hükümet Prograbir desteği ve yönlendirmesi vardır.
Zamanla devlet çekilmiştir. Burada
devlet yönlendirmesi şart. Biz şunu
diyemeyiz; bir babayiğit çıksın, yapısın gelsin. Çünkü bu, dünyada da
böyle. Bu bizim küresel başarıyı
hedeflememiz gerekiyor. Otomobil
derken yerli marka otomobildir.
• Marka eksiğimiz var. Bir yerli marka
oluşturmak istiyoruz. Türkiye’deki
mevcut yan sanayi, mühendislik bir
otomobili tasarlayıp üretmeye yeterli, teknik olarak bir problem yok.

mı, Sanayi Stratejisi ve diğer belgelerde öncelikli alan olarak görülmüş
ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştır.
2015 yılında imalat sanayinde faaliyet gösteren ve bilanço beyan eden
169.147 girişimin ürettiği toplam 1
trilyon 185 milyar TL cironun yüzde
14.8’i gıda sanayi, yüzde 10.3’ü ana
metal sanayi, yüzde 9.2’si ise otomotiv sanayinden geldi.”

“Anahtar teslim fabrika
yapacağız”
Yatırım süreçlerinin kısalması yönünde atılacak adımları da aktaran
Faruk Özlü, “Yatırımcı hangi bölgede yatırım yapmak istiyorsa, o ildeki valiliğe başvuracak ve başvuru
değerlendirilecek. Ön değerlendirilmeden sonra bize gönderilecek,
onaylandıktan sonra bu yatırımı destekleyeceğiz veya anahtar teslim fabrika yapacağız.” dedi.
Bu konuda Kalkınma Bakanlığının
da bir rol üstlenmesini düşündüklerini ifade eden Bakan Özlü, yatırımcıya bakış açılarını şu sözlerle anlattı:
“Sanayicimizin elinde kağıt, bakanlık bakanlık dolaşmasını istemiyoruz. Kurmak istediğimiz sistem; sanayicimizin bir problemi varsa bizim
bakanlığımıza gelsin, biz onun sorunlarını takip edeceğiz. Sanayicimizi yormadan istediği belgeyi, teşviği
almasını kolaylaştıralım istiyoruz.
Sanayicimizin bir problemi varsa
bizim bakanlığımıza gelsin ve problemi biz çözelim. Arzu ediyoruz ki
sanayicinin bir tek adresi olsun, biz
sanayicinin bakanlığıyız ve bu görevimizi yerine getirmek istiyoruz."

Özel endüstri bölgeleri geliyor
Üretim Reform Paketini, internet
sitesi kanalıyla sektörün görüşüne
sunduklarını ve tartışmaya açtıklarını anlatan Özlü, görüşleri gözden
geçirerek, pakete nihai halini vereceklerini, ardından da paketi Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve
Bakanlar Kuruluna sunacaklarını belirtti. Şu anda detayların tartışıldığını
dile getiren Faruk Özlü, yıl sonuna
doğru da paketin Meclis'e sevk edileceğini söyledi, üretimle ilgili tüm
kişilere pakete görüş vermeleri konusunda çağrıda bulundu.
Teknolojiden ziyade ticari bir konu.
Pazardan tutun, markalaşması, piyasada beğeni kazanması, tercih edilir
bir ülke olması. Sadece bir otomobil yapıp satmak değil; her keseye
herkese hitap edebilecek kategoride
model ve segmentte arabanız olması gerekiyor.
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Emlak vergisi indirimi... Yerli istekliler... Kamu alımları... Özel endüstri bölgeleri... OSBÜK... SAGYAŞ...

ÜRETİM REFORM PAKETİ
KAPSAMLI DESTEKLER
SUNUYOR
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca
hazırlanan ve yeni yasama yılında
TBMM’ye sunulması beklenen ‘Üretim
Reform Paketi’ Kanun Tasarı taslağı
görüşe açıldı. Taslak, sanayi ve
endüstri bölgeleri anlamında çok
önemli katkıları içerirken OSBÜK daha
etkin bir kuruluş haline getiriliyor.
Yatırımcılara adeta turkuaz halı seren
pakette, anahtar teslim fabrika için
kritik bir rol üstlenecek SAGYAŞ şirketi
dikkat çeken bir başlık
ükümet, üretimin canlandırılması, sanayicinin yatırım refleksinin geliştirilmesi amacıyla yeni ve hayati bir adım daha
atıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Üretim
Reform Paketi’ ile üretim odaklı kalkınma hedefine güçlü katkılar sunulacak.

H

Başbakan Binali Yıldırım’ın sık sık
“Ekonomi demek banka, para demek
değil, üretmek demek” sözleriyle
dile getirdiği üretimi ve istihdamı
teşvik anlayışının, “Adeta yatırımcıların önüne turkuaz halı sereceğiz.”
vurgusunun güçlü yansımalarından
biri olan tasarının milli ve güçlü sanayi olgusuna da ivme kazandırması
bekleniyor.

Emlak vergisi %75 vergi
indirimli olacak
Taslakta; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (f)
fıkrası değiştirildi. Bu değişikle, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerindeki binalar,
inşalarının bittiği tarihi takip eden
bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile
geçici muafiyetten faydalandırılacak. Muafiyet süresinin bitiminden
itibaren, organize sanayi bölgeleri,
endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan işletmelere ait binalardan
alınacak emlak vergisinde, üretimde
oldukları sürece %75 indirim uygulanacak.

OSBÜK daha etkin bir kuruluş
haline geliyor
4562 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (SAGYAŞ) ile
ilgili tanımlamalara yer verildi.
Buna göre OSBÜK şöyle tarif edil-

di: “OSB’ler arasında işbirliğini ve
dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin
sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, OSB’ler arasında
koordinasyonu sağlamak, OSB’leri
yurt içinde ve yurt dışında üst düzeyde temsil etmek amacıyla kurulan
özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel
kişiliğe haiz kuruluş.
Tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin
OSBÜK’e üye olmaları ve Kanunda
belirtilen ödemeleri yapmaları zorunlu hale getiriliyor.
Taslakta OSBÜK’ün gelirleri çeşitleniyor. OSB’lerden alınan üyelik
kayıt ücreti, OSB’lerin kayıt tarihinden bir önceki takvim yılı itibariyle
elde etmiş oldukları safi gelirlerinin
yüzde biri oranındaki katkı payları,
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanununun 78
inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi uyarınca aktarılacak pay, gelirler arasında sıralandı.

Yerli istekliler ile ilgili
düzenlemeler
4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
değiştirildi ve aynı bentten sonra gelmek üzere yeni bir bent eklendi.
• Mal ihalelerinde yerli malı teklif
eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından ilgili kurum
ve kuruluşların görüşleri alınarak
orta ve yüksek teknolojili sanayi
ürünleri arasından belirlenen ve
Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde,
yerli ve yabancı malı teklif eden
istekliler lehine teklifleri arasındaki farkın %15 oranına kadar olması
durumunda, yerli malı teklifi kabul
edilir. Ayrıca, yerli yazılım ürünleri için de bu zorunluluk uygulanır.”
• Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın tamamının veya belli bir kısmının
yerli malı olması şartı getirilebilir.
Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından ilgili kurum
ve kuruluşların görüşleri alınarak
orta-düşük, orta-yüksek ve yüksek teknolojili malzeme, makine
ve ekipman arasından belirlenen,
Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte
kullanılacak makine, malzeme ve
ekipmanın yerli malı olması şarttır.

ÖZEL ENDÜSTRİ
BÖLGELERİ
4737 sayılı Kanuna ‘Özel endüstri
bölgeleri’ ile ilgili şu madde eklendi:
“Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı yüzellibin metre
kareden büyük, kurulduğu dönemde
geçerli olan imar plânları uyarınca
gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım yeri
için en az ellibin metre kare tevsi
imkânı sağlayan alanlar veya üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan,
ikiyüzbin metre kareden büyük alanlar gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu ve Bakanlığın uygun görmesi
üzerine, Kurulun değerlendirmesinin
ardından Bakanlar Kurulu Kararı ile
özel endüstri bölgesi olarak ilan edilir.”

Muafiyet süresinin bitiminden
itibaren, organize sanayi bölgeleri,
endüstri bölgeleri ile sanayi
sitelerinde yer alan işletmelere
ait binalardan alınacak emlak
vergisinde, üretimde oldukları
sürece %75 indirim uygulanacak.

SAGYAŞ SANAYİ
PARSELİ ARZINI
ARTIRACAK
4562 sayılı Kanununa aşağıdaki
eklenen maddeler ile “Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
(SAGYAŞ) kuruluyor.
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tâbi SAGYAŞ’ın
amacı şöyle: “Sanayi parseli arzını
artırmak, yatırımcıların yatırım sermayesi ihtiyaçlarını azaltarak farklı
finansman yöntemleriyle üst yapılı
veya üst yapısız sanayi alanlarına
ulaşmasını sağlamak, yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu sanayi
üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve arazi
stokunu ülkenin sanayi politikaları
doğrultusunda hızlı ve etkin şekilde
sanayiye yönlendirmek.”
SAGYAŞ, özel OSB’lerin kurulması, işletilmesi ile altyapı ve genel
hizmet tesislerinin yapılması, özel
OSB’lerde yatırıma hazır sanayi
parsellerinin üst yapılı veya üst yapısız satılması, kiraya verilmesi ve
bu parseller üzerinde üst hakkı tesis
edilmesi, OSB mülkiyetindeki üst
yapılı veya üst yapısız parsellerin satın alınarak yatırımcıya arz edilmesi
ve Endüstri Bölgelerinin işletilmesine ilişkin faaliyetler ile esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetleri
yürütecek.
Bakanlığın uygun görüşü ile bu Kanunda ve esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için
yurt içinde ve yurt dışında şirket ve
ortaklıklar kurabilecek, kurulu bulunan şirketlere ortak olabilecek.
SAGYAŞ’ın kuracağı ortaklıklarda,
6102 sayılı Kanun kapsamında imtiyazlı pay hakkı saklı.
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İHRACATTA HEDEF YÜKSEK TEKNOLOJİ
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından düzenlenen
5. Özel Sektör Ar-Ge Zirvesi’nde,
500 milyar dolarlık ihracat
hedefi için yüksek teknolojinin
önemi vurgulandı. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
“Yüksek teknolojinin ihracattaki
payını yüzde 15’e çıkarmayı
hedefliyoruz." dedi. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci de 500
milyar dolarlık ihracat hedefi için
yüksek teknolojiye işaret etti.
Zirvede başarılı Ar-Ge merkezleri
ödüllendirildi.

Başarılı Ar-Ge merkezleri
ödüllerini Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü ve Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci’nin
elinden aldı.

5

projelerinin meyvelerini toplamaya
başlayacağız. Milletimizin yüzünü
güldüren, firmalarımıza sıçrama yaptıran yeni teknolojileri geliştireceğiz
ve ticari ürüne dönüştüreceğiz. Bunu
sağlamak için Ar-Ge merkezlerinin
performansını yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

. Özel Sektör Ar-Ge Zirvesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla
gerçekleşti. Ar-Ge ve teknolojiye
yönelik önemli mesajların verildiği
zirvede başarılı Ar-Ge merkezleri
ödüllerini bakanların elinden aldı.

“Her sektör 4. sanayi devrimine
hazırlanmalı”
Sözlerine uluslararası derecelendirme kuruluşu Moodys’in not indirimini eleştirerek başlayan Bakan Faruk
Özlü, “Türkiye ekonomisi, böyle bir
not indirimini kesinlikle hak etmiyor.” dedi.
Yüksek teknolojinin ihracattaki önemine temas eden Faruk Özlü, “Yüksek teknolojinin ihracattaki payını
yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz.
Her sektör 4. sanayi devrimine hazırlanmalı. Reel sektör ve kamudan
paydaşlarla bir platform oluşturula-

Nihat Zeybekci

Faruk Özlü

rak 4. sanayi devrimi ile ilgili tüm
politikaları ve politika araçlarını, bu
platform aracılığıyla belirleyeceğiz.”
değerlendirmesinde bulundu.
Teknoloji üretiminin önünü açacak
reformlar gerçekleştireceklerini dile
getiren Özlü, Ar-Ge harcamalarından
özel sektörün payının yüzde 50’lere
geldiğini aktardı. 272 Ar-Ge merkezi
olduğunu belirten Özlü, bu merkezlerden 4 bine yakın patent başvurusu
yapıldığını belirtti. Ar-Ge'de ticarileşmeye daha fazla odaklanacaklarını
vurgulayan Özlü, "Yürütülen Ar-Ge

Yüksek teknolojinin ihracatına
nakdi destek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
500 milyar dolarlık ihracat hedefine
ulaşmak için ihracatta yüksek teknolojili ürünleri işaret etti. İhracatta
kilogram fiyatının 1 buçuk dolardan
2 buçuk dolara çıkaramadıkça 500
milyar dolarlık ihracat hedefine ve
25 bin dolarlık milli gelir seviyesine
ulaşmanın zor olduğunu ifade eden
Zeybekci, “Artık yeni şeyler söylememiz lazım. Türkiye’nin enerji
hammaddesini sürdürülebilir şekilde
garanti altına almamız lazım. Tüketim alışkanlıklarını belirleyen, tasa-

rımını, patentini, buluşunu yapan bir
ülke olmamız lazım. Mali ve finansal
yapıyı kendimizin kurması ve kontrol etmesi lazım.” dedi.
Türkiye’de her ne yapılacaksa özel
sektör eliyle yapılacağını belirten
Bakan Zeybekci, ihracat teşviklerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Yüksek
teknolojinin ihracatında nakdi destek
veriyoruz. Ar-Ge’ye, markaya, yurtdışında markalaşmaya destek veriyoruz.”
Yatırım teşvik sistemi hakkında da
bilgiler veren Zeybekci, teknik tarım, sağlık teknolojileri, enerji teknolojileri, haberleşme teknolojileri,
iletişim teknolojileri, savunma sanayii teknolojileri, ilaç sanayi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve diğer
enerji teknolojileri, ulaştırma teknolojileri ile petro-kimya teknolojileri
alanlarında dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini getireceklerini
ifade etti.

Temel sorun özgün ürün ve marka

yavaşlamasının ana sebebini ‘Özgün
ürün özgün marka üretilememe’ sözleriyle tanımladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Ankara
koordinatörlüğünde, Ankara’nın
ekonomisini ve iş hayatını geliştirme
amacıyla başlatılan Ankara
Platformu’nun sonuç bildirgesi olan
Sektör Analizi Raporu tanıtıldı.
MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan
Erdal, “Ekonomideki büyümenin
son yıllardaki yavaşlamasının ana
sebebi de ‘Özgün Ürün Özgün Marka’
üretilememesidir.” dedi.

çizen Yılmaz, sektörel bazda okumalar
gerçekleştirdiklerini ve her sektörden
STK’lara bilgilerinin ve kanaatlerinin
sorulduğunu ifade etti.

Tacirlerin, yatırımcıların, ihracatçıların
milli menfaatlere sahip çıkmasının zorunluluğuna işaret eden Başkan Erdal,
şöyle konuştu: “Çalışmamızda ülke
ekonomisinin gelişmesi, istihdamın
artması ve toplumun tüm kesimlerinin
gelişen bir ekonominin getirisi olan refahtan pay alması için başlıca öne çıkan
sorunlara değindik. Temel amacımız
Ankara’nın öne çıkan kuruluşları ile
birlikte hazırladığımız bu çalışma ile
Ankara’nın ekonomik faaliyetlerinin
önünü açacak, ‘Özgün Ürün Özgün
Marka’ hedefine ulaşmak için gerekli
olan çözümlerin hayata geçirilmesine
vesile olmaktır.”

A

“Bankalar reel sektöre
çok yardımcı olmuyor”

nkara Platformu’nun kapanış toplantısında proje sunumu, MÜSİAD Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Yılmaz tarafından
yapıldı. İçişleri Bakanlığı Dernekler
Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen projedeki ana mottolarının ‘Özgün
Ürün Özgün Marka’ olduğunun altını

“On üç sektöre de
mercek tutuldu”
Yılmaz, Ankara ekonomisinin öne çıkan sektörleriyle birlikte, gelecekte
katma değerli ürünler açısından fırsatlar barındıran on üç sektöre de mercek
tutulduğunu sözlerine ekledi. Yılmaz,
“Bu çalışmada var olan veriler tespit
edilmiş ve bu veriler doğrultusunda,
sektör bazlı küresel ve ulusal ölçekli
değerlendirmeler ortaya konmuştur.”
açıklamasını yaptı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özdebir, günümüzde rekabetin şehirler üzerinden yaşandığını bildirerek,
Ankara’nın her anlamda çekici bir şehir olduğunu dile getirdi “Bürokratik
engelleri aşmamız lazım” diyen Baş-

kan Özdebir, KOBİ’lerin en büyük
sorunlarından birisinin düşük karlılık
olduğunu söyledi. Özdebir, “Yüksek finansman maliyetleri konusunda bankalar reel sektöre çok yardımcı olmuyor.
Ankara sanayisinin sorunlarının daha
iyi anlaşılması için tespitler iyi yapılmalıdır. Katma değerli ürünler üreterek
büyümeye destek vermemiz lazım. İhracatımızın katkısı büyümeye maalesef
sınırlı oluyor.” görüşüne yer verdi.
MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan
Erdal 15 Temmuz’un yeni ve daha
güçlü bir Türkiye için başlangıç ve bir
fırsat olacağını vurguladı. Erdal, ekonomideki büyümenin son yıllardaki
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ARUS, InnoTrans’ta ülke ülke yüzde 51’i anlattı

YABANCILAR YERLİ SANAYİ
İŞBİRLİĞİNE HAZIR
Demiryolu sektörünün en önemli ve
en büyük fuarı InnoTrans, 20-23 Eylül
2016 tarihleri arasında Berlin’de
düzenlendi. ARUS, fuar boyunca
İtalyan, Çek, Japon ve Portekizli
demiryolu sanayicilerine Türkiye’deki
sektörel ortamı tanıttı, yatırımlarda
yerli katkının önemini aktardı. Çek
Cumhuriyeti temsilcileri Türkiye’deki
projelerinde yerli katkı için söz verdi.

Y

abancıların, raylı sistem yatırımlarda Türk sanayicileriyle işbirliği iştahı artıyor. Son yıllarda
özgün tasarım ve üretimleriyle adından
sıkça söz ettiren firmalarımıza olan ilgi
InnoTrans 2016’da belirgin bir şekilde
ortaya çıktı. Dünyanın dört bir tarafından sektör temsilcileri, Türkiye’deki
yatırımlarda yerli katkı şartıyla çalışma
isteğini açıkça ifade etti.
Sektörün önde gelen aktörlerini bir araya getiren InnoTrans 2016’da, 20’si
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi olmak üzere
toplam 42 Türk şirket standlarıyla yer
aldı. ARUS, UR-GE desteği ile gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 10 üye firması ile fuarı ziyaret etti.
60 ülkeden 3000’e yakın katılımcı ile
bu yıl 11. kez kapılarını açan InnoTrans
2016 kapsamında yüzlerce yeni ürün,
dış mekanda ise 127 araç sergilendi.
Dev organizasyonda ARUS üyelerinden
Durmazlar’ın tramvayı ve bu yıl ilk kez

otobüslerin de sergilenmeye başlanmasıyla Bozankaya’nın elektrikli otobüsü
Sileo da görücüye çıktı. Siemens tarafından Türkiye için üretilen hızlı tren
Velaro da fuarda yerini alan araçlardan
biriydi.
ARUS heyeti, fuar boyunca hem Türk
hem yabancı katılımcılarla temaslarda
bulundu. TCDD ve ASELSAN standlarını da ziyaret eden ARUS, Durmazlar’ın
tramvayını ve Bozankaya’nın elektrikli
otobüsünü inceleyerek araçlar hakkında
bilgi aldı. Fuar süresince hem çeşitli ülkelerden muadilleri ile hem de yabancı
firmalarla görüşmeler gerçekleştiren
küme üyeleri, sektörde yeni bağlantılar
kurma ve işbirliği potansiyellerini değerlendirme fırsatı buldu.

İtalyanlardan davet
Sektörle ilgili her etkinlikte olduğu gibi
İnnotrans’ın 11. buluşmasında da ARUS
ilgi gören kurumlar arasındaydı. İlk olarak Eurasia 2016’da bir araya gelen İtalyan Demiryolu Konsorsiyumu DITECFER ve ARUS, Almanya’da da ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirdi. DITECFER
standındaki oturumda Türk ve İtalyan
firmalar, birbirlerini daha yakından tanıdı ve işbirliği alanlarını konuştu. İtalyan
Başkan Daniele Matteini ve Koordinatör
Veronica Bocci, Kasım ayında İtalya’ya
davet etti, ilişkileri güçlendirme mesajı
verdi.

Japonya ve Portekiz ile
ilişkiler ilerliyor
Daha önce Türkiye’de bir araya gelinen

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), UR-GE desteği ile gerçekleştirilen faaliyet
kapsamında 10 üye firması ile fuarı ziyaret etti.

Japonya Yurtdışı Raylı Sistem Birliği
(JORSA) ile Berlin’de yeniden görüşen OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın ve ARUS Koordinatörü
Dr. İlhami Pektaş, Türkiye’de devam
eden ve planlanan raylı sistem projelerine ilişkin bilgi verdi. Aydın ve Pektaş,
Japon demiryolu sektörünün durumu ve
Türkiye’deki beklentileri konusunda da
JORSA Direktörü Shinji Sayama’nın
görüşlerini aldı. Japon firmaların Türkiye’deki beklentilerini şekillendirirken
yüzde 51 yerli katkı şartının göz önünde
bulundurulması gereğinin altı çizildi.
Almanya’daki bir başka gelişme ise Portekiz temsilcilerinin Türk demiryolu sanayine yönelik arayışları idi. Heyet, Portekiz Demiryolu Platformu’nun (PFP)
görüşme talebi üzerine PFP Başkanı
José Carlos Clemente ve PFP Koordinatörü Ana Paula Castro ile bir araya geldi.
Firmalar ve ARUS’un misyonuna ilişkin
bilgi alan Portekizli sanayiciler, 2016
yılı içinde daha kapsamlı şekilde bir araya gelinmesi, iki kurum üyelerinin güçlü

ilişkiler kurmasını ve karşılıklı ziyaretler
ile işbirliklerini geliştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Yerli üretim taviz
verilemez bir şart
Türkiye’deki yatırımları yakından izleyen Çek Cumhuriyeti demiryolu üreticileri Prag’tan sonra InnnoTrans’ta da
yerli katkıyı masaya yatırdı.
Çek Demiryolu Sanayi Birliği (ACRI)
Koordinatörü Marie Vopálenská, VÚKV
Genel Müdürü Zdeněk Malkovský ve
ACRI üyeleri ile yapılan görüşmelerde,
Türkiye’de yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek her türlü işbirliğinde yerli
üretimin taviz verilemez bir şart olduğu
vurgulandı. Türk demiryolu sektöründe
bu anlayışın her geçen gün geliştiği ve
işbirliği arayan yabancı şirketlerin de
uzun süreli işbirlikleri için yerli katkı
şartına riayet etmelerinin önemine işaret
edildi.
Bilindiği üzere Eskişehir’in geçtiğimiz
ay yapılan 14 setlik tramvay ihalesini
Çek Skoda firması kazanmıştı. ARUS,
ihaleyi kazanan Skoda’nın, üretimini
Türk firmaların en az yüzde 51 yerli
katkı ile yapması gerektiğini yetkililere
bildirirken, ACRI yetkilileri de yerli katkı için söz verdi. Ayrıca, VÚKV Genel
Müdürü, Eskişehir’de yapılacak URAYSİM Raylı Ulaşım Sistemleri Test Merkezi için de destek olmak isteklerini belirtti.

2018 HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Türk ve İtalyan firmalar,
birbirlerini daha yakından tanıdı.

Japonlar Türk demiryolu
sektörünü ARUS’tan dinledi.

Portekiz Demiryolu Platformu
işbirliğini geliştirmek istiyor.

Çek Demiryolu Sanayi Birliği’nin
Türkiye’ye olan ilgisi artıyor.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ARUS Yönetimi, Türkiye’de
son yıllarda gerçekleştirilen ve
planlanan birçok proje ve yatırım
sonucu yabancı şirket ve kuruluşların ilgisinin Türkiye’ye yöneldiğinin altını çizdi. Ayrıca demiryolu
alanında son dönem yapılan büyük
atılımın ve sektördeki paydaşların
ortak hedeflerinin, sektörel fuarlara
gerçekleştirilecek milli katılım ile
de desteklenmesinin önemini vurguladı.
Bir sonraki fuar için çalışmalara
başlayan ARUS, demiryolu sektörünün en önemli etkinliklerinden kabul edilen ve pazar kapsamı
oldukça geniş olan InnoTrans’ın
2018 randevusuna milli katılım
sağlayarak, Türkiye’nin sektördeki
görünürlüğüne katkıda bulunmayı
amaçlıyor.
Öykü Sözen
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STRATEJİK ÇÖZÜM ‘SANAYİLEŞME’DE
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın ve OSTİM Yatırım A.Ş. Genel
Müdürü Abdullah Çörtü, Bloomberg
HT Televizyonu’nda Hande Berktan’ın
canlı yayın konuğu oldu. Aydın ve
Çörtü, sanayinin genel durumu,
KOBİ’ler, teknoloji ve ihracata ilişkin
görüşlerini paylaştı. İş Dünyası
programında; sanayide ve üretimde
paradigma değişimi olması gerektiği
üzerine duruldu, ‘sanayileşme’
süreçlerine ilişkin görüşler aktarıldı.

P

rogramda ilk olarak Eylül
ayı ihracat rakamları ve bu
bağlamda 2016 hedefleri ele
alındı. Eylül rakamlarında Irak’ın
dikkatini çektiğini kaydeden Çörtü, “Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke Almanya’dır. Ondan sonra
İngiltere, İtalya… Irak dördüncü
sıraya düştü. Birkaç yıl önce Irak,
Almanya’yı geçmişti. Bu, çevre ülkelerdeki sıkıntının ihracatımızı
olumsuz etkilemesine somut bir örnektir.” dedi.

Hammadde dışarıdan,
ucuz işçilik bizden
Türkiye açısından bir diğer konunun
hammadde alımıyla ilgili olduğunu
anımsatan Çörtü, bu bağlamda Rusya ve Çin’den olan ithalatın çok fazla
olduğuna işaret etti. OSTİM Yatırım
Genel Müdürü şu değerlendirmeyi
yaptı: “Hammaddeyi alıp, ucuz işçilikten geçirip bunu da Batı ülkelerine
satıyoruz. Burada bir yaklaşım, paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Bu
paradigmayı değiştirdiğimiz zaman
orta gelir tuzağından çıkacağız.”
KOBİ’lerin finansmana erişimiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Abdullah Çörtü, bunun sadece KOB’ilerin
değil Türkiye’nin de en kritik konusu
olduğunu söyledi. En büyük problemi; finansmana ulaşım ve tasarruf
açığı olarak gösteren Çörtü, “Toplam
işletmelerin yüzde 98’i KOBİ’ler
iken Türkiye’deki toplam kredi hacminin yüzde 60’ı KOBİ’ler tarafından kullanılıyor.” tespitinin altını
çizdi.

M

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri detaylı analizlerle değerlendirdiği
İş Dünyası programında; dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler,
KOBİ’lerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, kümelenme başta olmak üzere
OSTİM bünyesindeki üniversite-sanayi işbirlikleri ile sanayileşmeye ilişkin
örnekler paylaşıldı.

“Reel sektör yatırım yapamıyor”
Çörtü, “Reel sektör yatırımları açısından 2016 nasıl geçti?” sorusuna
şu yanıtı verdi: “Türkiye yüzde 5
büyümeyi hedeflerken son 5-6 yıldır yüzde 3 civarında zor büyüyoruz. Bu rakamların alt bileşenlerine
bakıldığında özel tüketim harcamalarında çok sıkıntı olmadığı ortaya
çıkıyor son beş yılda. Tüketimde bir
problem yok. Ama özel yatırım harcamaları durma noktasına gelmiş,
çok zayıf. Bu da büyümeyi olumsuz
olarak etkiliyor. Reel sektör yatırım
yapamıyor. Bunun ekonomik, sosyal sebepleri var. Beklentilerle ilgili,
belirsizlikle ilgili sebepleri var. Yatırım yapmak için reel sektörün önünü
görmesi lazım.”

“Sanayi 4.0’da neyi satacağız?”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, program sunucusunun,
“Sanayide yeni bir modeli konuşmamız gerekir. Teknolojik altyapı anlamında yatırım iklimi mevcut mu?
Montaj sanayinde takılı kaldık. Sanayi 4.0 çerçevesinde yatırım iklimi
var mı? Bunu nasıl oluşturabiliriz?”
şeklindeki sorusu üzerine, imalat sanayi ve üretimin çok kritik ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken
kavramlar olduğunu vurguladı.
İmalat sanayinin öneminin iyi anlaşılmaması ve bunun içinin doldurulmaması halinde orta gelir tuzağının içinden çıkılamayacağına temas
eden Aydın, 10 bin doları geçmenin
yolu olarak ‘yeni bir akıl ve strateji

geliştirme’ye işaret etti.
Orhan Aydın, şöyle konuştu: “Buraya gelmek kolay değil. Geldik ama
buradan yeni sıçrama yapmamız
için yeni adımlar atmalıyız. Sanayi
4.0’da daha yüksek teknoloji daha
çok otomasyon ve birbiriyle konuşan
makineleri konuşacağız. Türkiye’nin
profiliyle bunu eşleştirdiğiniz zaman
şöyle bir durum çıkıyor ortaya: Buradan satın alacağımız makineleri
bize yabancılar satacaksa, yazılımları yabancılar gelip bize verecekse biz orada neyi satacağız? 4.0’da
neyi satacağız? Bu sorunun cevabı
beni kaygılandırıyor. Makine yapan
makinelerde, yazılımlarda bizim olmamız, bize ait olması lazım. Bu da
bize kaliteli işgücü ve eğitimi gündeme getiriyor. Bu kritik aşamadan
nasıl geçeceğiz? Bugüne kadar yaptığımız işleri farklı bir şey yapmalıyız ki bugünkünden farklı bir sonuç
çıksın. Sanayileşme paradigmamızı
gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum.”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı örneğini veren Aydın, Türkiye’nin savunma sanayiinde son derece başarılı
işler çıkardığını, sivil tarafta stratejik
alanlarda beklenen gelişmenin sağlanamadığını bildirdi.

“Satın alarak katma değer
üretemeyiz”
“Sanayileşme ile ilgili farklı bir stratejik akıl üretmemiz gerekiyor.” diyen Aydın, teknolojisi yüksek ürün
olan; rüzgar türbinleri, raylı sistemler, medikal cihazlar, enerji makinelerini dışarıdan satın alarak ve bu

“ÜRETİM
EKOSİSTEMİNİ
BİRARAYA GETİRDİK”
Bölgedeki eğitim kurumları ve
teknoparkları anlatan Aydın, Ostim
Teknopark’ın 6 üniversiteyle birlikte
kurulduğunu söyledi. Aydın, “Üretim
ekosistemini, bileşenlerini bir
araya getirerek bunları yapmaya
çalışıyoruz. Firmaların tek başına
yaptıkları var yapamadıkları var.
Ankara’da 11 üniversiteyle işbirliği
yaptıklarını belirten Orhan Aydın,
“KOBİ’lerden oluşan bir bölgeyiz.
Çok çeşit üretim dallarımız var.
Burada rekabetçi olabilecek
başlıklara kafa yoruyoruz. Savunma
ve havacılık, medikal sanayi,
yenilenebilir enerji, raylı sistemler,
kauçuk teknolojileri ve iş ve inşaat
makineleri konusunda odaklandık,
kümelenme oluşturduk. İmalat
sanayiye ve üretime odaklanmamız
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
teknolojik ürünleri ihracatımızın içine koyarak katma değer üretilemeyeceğini dile getirdi.
Aydın, programda sanayileşmeye
yönelik olarak Savunma Sanayii
Müsteşarlığı modelini önerdi: “Çok
ihracat yapıyoruz. Ama ithalat da
artıyor. Neden? Çünkü ihracat yaptığımız ürünlerin içindeki teknolojik
ekipmanları kendimiz üretemiyor.
Bunun yolu ve yöntemi; yeni bir
stratejik sanayileşme düzeni kurmamız lazım. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nda yaptığımız uygulamayı sivil tarafta Sanayi Bakanlığımızın içinde ve üzerinde yapacağız.
Bakanımız
Savunma
Sanayii
Müsteşarlığı’ndan gelen önemli bir
kişi; orada bunların yapılacağına
inanıyoruz, bekliyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde başkalarının
ürünlerini taklit ederek, onları tekrar
ederek, onların arkasından giderek,
izini takip ederek onlara yetişmemiz
mümkün değil. Burada bir paradigma değişikliği gerekiyor. Bunun için
de ‘sanayileşme’ stratejimizi ve modelimizi savunma sanayii modelinden alarak sivil tarafa aktarmalıyız.”

Mesleki eğitime
sektör eli değecek

esleki eğitimin daha verimli
hale getirilmesi ve işyerlerinin
ihtiyacına yönelik nitelikli işgücü
yetiştirilmesi amacıyla, eğitim ve
üretim temsilcilerinin ortak çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Okul ve işletme işbirliğini geliştirmek, organize sanayi bölgelerinde
ve dışında özel mesleki ve teknik
eğitim okullarının açılmasının desteklenmesini sağlamak amacıyla
oluşturulan Okul-Sektör İş Birliği
Ankara İl Komisyonu yeni eğitimöğretim yılına önemli gündem maddeleriyle başladı.

OSTİM’in, ODEM Genel Müdürü Burcu Öztürk tarafından temsil
edildiği komisyon, ‘Her Okula Bir
Hami Sektör’ kararı kapsamında işbirliği protokolleri hazırlama kararı
aldı. Karar çerçevesinde; OSTİM
kümelenmeleri başta olmak üzere yıl
içinde protokoller hayata geçirilerek
firmaların istediği nitelikte elemanı
yetiştirmeye adım atılacak. Komisyon, ATO, ASO ve diğer organize
sanayi bölgeleri aracılığı ile konuyu
firmalarla paylaşacak.
Komisyonun odaklandığı başlıklar
şunlar: Staj/beceri eğitimi, mezunla-

rın istihdamı, meslek odalarına bağlı işletmelerle, MTAL okullarının
istişare toplantısı yapması, alan/dal
açma/kapama çalışmaları, okul-sektör işbirliği kapsamında protokoller,
işletmede beceri eğitimi ve stajların
takibi, kısa, orta ve uzun vadede ih-

tiyaç duyulan alanların mesleklerin
tespiti, iş gücü piyasa analizleri,
Mevcut ATP ve AMP türü eğitim
veren okulların sektörün ihtiyaçları
ile eşleştirme, ustaların öğrencilerle buluşturulması ve kariyer günler,
mesleki tanıtım yöneltme çalışmaları.
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Temiz enerji projesi ödülle birlikte ilk siparişi aldı

Karayel’in ‘destek’ rüzgarı OSTİM’den
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
teknokent tarafından düzenlenen Yeni
Fikirler Yeni İşler (YFYİ) hızlandırma
programının kazananları belli oldu.
Programın başlangıcından itibaren
desteğini sürdüren OSTİM’in Özel
Ödülü; rüzgar türbini projesi hazırlayan
Momentum ekibinin oldu. Kazanan ekip,
yüksek performanslı yeşil bina olarak
tasarlanan OSTİM OSB binasına da türbin
yapacak.

ÖDÜLLER
Büyük bir heyecana sahne olan YFYİ
Demoday’da 100 bin lira ve T-JUMP
Hızlandırma Merkezi'nde eğitim ve
demo hakkı sağlayan Elginkan Vakfı
büyük ödülü kazanan Isıteks projesinin
oldu. Programda halk oylamasında
birinci Talaşa, ikinci Profit, üçüncü
Matmas projeler oldu. Siber Güvenlik
Değerlendirmesi Ödülü W Media adlı
projeye verildi.
OSTİM Özel Ödülü alan Momentum ekibinin projesi; özgün tasarımı sayesinde düşük rüzgar
hızlarında dahi verimli çalışabilecek ve konvansiyonel rüzgar türbinlerine göre 3 kat daha
fazla güç üretecek Karayel isimli rüzgar türbini elde edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

O

DTÜ Teknokent tarafından bu
yıl 12.si düzenlenen, YFYİ Hızlandırma Programı'nın ödül töreni,
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirildi. T-IDEA ve T-START
kategorilerinde toplam 23 ekibin sunum yaptığı YFYİ Demoday’da birbirinden yaratıcı projeler sergilendi.

maları ve ülkemizi her platformda en
iyi şekilde temsil etmelerinin yolunda
ihtiyaç duydukları her türlü desteğin
ODTÜ Teknokent tarafından sağlanıyor olmasıdır." dedi.

“Girişimci sayısı artıyor”

ODTÜ Teknokent Genel
Müdürü Mustafa İhsan
Kızıltaş da Türkiye'de zor
günler yaşandığını, ancak
bilimdeki,
teknolojideki
gelişmeler ve girişimci enerjisinin kendilerini çok motive
ettiğini dile getirdi. YFYİ’nin 12
yıllık süreci içerisinde 200’den
fazla projenin şirketleşerek ekonomiye katıldığını, 1.000’in
üzerinde kişinin istihdamını sağladığını açıklayan Kızıltaş, “Biliyoruz ki, bilimi, teknolojiyi,
girişimcilerimizi desteklediğimizde bu ülkeyi kalkındırabileceğiz." görüşünü paylaştı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, YFYİ Hızlandırma
Programı'nın bugüne kadar 200'ün
üzerinde teknoloji şirketinin kurulmasına öncülük ettiğini bildirdi.
İlki 2005 yılında düzenlenen programa 8 binden fazla başvuru geldiğini
kaydeden Kök, Program ile destekledikleri girişimci sayısının her geçen
gün arttığını, çeşitli ödüller ve eğitimlerle onların yollarını açtıklarını ifade
etti. ODTÜ Rektörü, “Esas ödülümüz
ise girişimcilerimizin başarılı bir şirket olarak iş hayatına ve dünyaya çık-

200’den fazla proje
şirketleşti

Düşük rüzgar hızında
verimli çalışan türbin
Yarışmanın başlangıcından bu yana
destekçilerinden olan OSTİM’in ABD
Kampı Özel Ödülü Karayel Rüzgar
Türbini projesini hazırlayan Momentum ekibinin oldu. Abdurrahman Ekinci, Müge Yüksel,
Rahmi Erdem Yıldız, Yiğit Vural ve Zeynep Çakır’dan oluşan
Momentum ekibi projeyle; özgün tasarımı sayesinde düşük
rüzgar hızlarında dahi verimli
çalışabilecek ve konvansiyonel
rüzgar türbinlerine göre 3 kat daha
fazla güç üretecek Karayel isimli rüzgar türbini elde edilmesini sağlamayı
amaçladı.
Ödülü genç yeteneklere takdim eden
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Momentum’a ilk siparişi
ısınma, yalıtım ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yapı ve inşaat teknolojisi ile tasarlanan OSTİM OSB
Yeşil Binası için verdi.

Diğer ödüller ve kazanan projeler
de şöyle: Onedio Özel Ödülü: W
Media, Deplike, Planot, OSTİM Ödülü:
Momentum, ODTÜ Teknokent Özel
Ödülü: Otsimo ve Diplike, Arçelik
Büyük Ödülü: Talassa, Microsoft Büyük
Ödülü: W Media, Savunma Sanayi
Müsteşarlığı Özel Ödülü: Isıteks, TEB
Büyük Ödülü: İndisera. Ödül alan tüm
gruplar 50 bin lira değerinde T Jumpe
Ventures Ödülü de aldı.

Ankara markaları Türkiye’nin öncüsü
Günbey ‘İnternet Reklamcılığında
Yeni ve Etkili İş Yapış Biçimleri
Nelerdir, Nasıl Kullanmalısınız?’
sorusuna yanıt aradı.
Binlerce pazarlama profesyonelini ve yüzlerce konuşmacıyı aynı
çatı altında buluşturan İPZ Anadolu, Ankara’da “Öncü Sektörler ve
Öncü Markalar Araştırması” sonuçları da açıklandı. OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, lider
olan markalara ödüllerini takdim
etti.

Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama
etkinliği İnteraktif Pazarlama Zirvesi
(İPZ), 9. Anadolu turunun ikinci
etkinliği Ankara’da gerçekleşti. İPZ
Anadolu Ankara kapsamında Öncü
Sektörler, Öncü Markalar Araştırması
da açıklandı. Aralarında ASELSAN’ın
da bulunduğu ilk sıradaki markalar,
ülke genelinde de zirvede yer alıyor.

M

arketing
Türkiye
ve
Marketing&Management
Institute tarafından düzenlenen ve
Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama
etkinliği olan İnteraktif Pazarlama
Zirvesi (İPZ) Anadolu ‘Yeni Nesil
İşler, Süreçler ve Ürünler’ ana temasıyla düzenlendi.
Türkiye’nin birçok ilini ziyaret
eden İPZ Anadolu’da yeni dünyanın gereklerine uygun iş yapış
biçimleri tartışmaya açıldı. Programın NN Hayat ve Emeklilik,
Oracle, TKYD, Digital Partners ve
TAV İşletme Hizmetleri’nin içerik
desteği verdiği konferans dizisinde
birlikte iş yapma kültürü konuşul-

du. Akademi desteği de alan İPZ
Anadolu’16’ya katılanlara Boğaziçi
Üniversitesi’nin katılım belgesi verildi.

Neler konuşuldu?
Project House Kurucusu ve Yönetici Ortağı Cüneyt Devrim ‘Yeni
Dünyaya Yola Çıkarken’ isimli
sunumu gerçekleştirirken TKYD
Başkan Yardımcısı Orhan Turan,
‘İlk Adım: Kurumsallaşma’ başlıklı konuşmasını katılımcılarla paylaştı. Oracle, ‘Bulut Çözümleri ile
Uçtan Uca Dijital Dönüşümünüzü
Gerçekleştirin’ başlığını taşıyan

sunumuyla İPZ Anadolu’da yerini
alırken, hepsiburada.com Pazaryeri Yöneticisi Mehmet Ekerbiçer,
perakendenin geleceğini Ankaralı
katılımcılara anlattı.
Etkinliğin devamında gerçekleşen
panelde Ankara’dan doğan başarı
hikayeleri, Onedio CCO’su Türkü
Oktay ve Mohair&Angora Kurucu Ortağı Ayşegül Ertan tarafından değerlendirildi. NN Hayat ve
Emeklilik ekibinden Alper Erdinç,
‘Bilineni Yeniden Tasarlamak’ adlı
bilgilendirici bir konuşma yaparken, Digital Partners CEO’su Tunç

Zirvedeki markalar
Marka Değeri ve itibarı en yüksek
markalar kategorisinde Nuhun Ankara, Altunbilekler ve Atatürk Orman Çiftliği ödüle layık görüldü.
Araştırma sonucuna göre marka
değeri ve itibarı en yüksek bir diğer
markaysa Makro Market oldu.
Öncü Sektörler, Öncü Markalar
Araştırması’nın sektörel verilerine
göre savunma sektöründe Aselsan
lider olurken, enerji sektöründe
Bilgin Enerji ödüle layık görüldü.
Tepe İnşaat, sektörünün öncü markası seçilirken, iş-makine sektörünün ilk sırasında Hidromek yer aldı.
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SANAYİ EKONOMİK BÜYÜMENİN MOTORU
VERİMLİLİK
HIZI BÜYÜMEYE
YETİŞEMEDİ
General Electric Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Canan Özsoy, ‘Dijital Sanayi ve
İşgücünün Geleceği’, sunumunda
ilginç detaylar paylaştı. Özsoy,
endüstri ile internetin konuştuğu,
birbiri ile iç içe geçtiği endüstriyel
internet devriminin yaşandığını
belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO), ASO 1.
Organize Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen
Mesleki Teknik Eğitiminde Endüstri
4,0 panelinde, sanayi 4.0 mesleki
eğitim penceresinden değerlendirildi.
Katılımcılar, sürdürülebilir büyümenin
sanayi ile mümkün olduğunu
vurguladı.

ndüstri 4.0 devrimi ile üretimde hızlı, esnek ve verimli süreçler oluşacak. Yüksek
kalitedeki malların düşük maliyetle
üretilebileceği üretimde, verimliliğin artarken sanayide büyümenin
hız kazanacağı, endüstrinin interneti
sayesinde makinelerin üretim süreçlerinde etkin bir biçimde rol alacağı
bu devrimde işgücü profilleri de değişecek.

E

Sanayinin bu yeni döneminde ihtiyaç
duyacağı personelin nitelikleri de
farklılaşacak. Endüstride yaşanan bu
dönüşümü yakından takip eden, sanayici ve eğitimciler, aynı masa etrafında geleceğin personelinin mesleki
ve teknik eğitimini konuştu.

“Arz-talep uyuşmazlığı var”
Panelin açılışında konuşan ASO
Başkanı Nurettin Özdebir, işgücü
piyasasında arz-talep uyuşmazlığı
olduğuna dikkati çekerek, üniversite
yada meslek yüksekokul mezunlarının iş bulamadığını söyledi. Özdebir, “Bunun temel nedeni, günümüz
küresel rekabet ortamında sanayinin
ihtiyaçlarının hızla değişmesi ve
okulların eğitim programlarının gelişmeleri geriden takip etmesi.” dedi.
Dünyada yeni bir sanayi devriminin yaşandığını vurgulayan Başkan
Özdebir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu devrime ‘Endüstri 4.0’
deniyor. Bu devrim, değer zinciri
organizasyonunda kullanılmaya baş-

lanan yeni teknolojileri ve yeni kavramları anlatmak için kullanılıyor.
Endüstri 4.0’da bilgisayarlar internet
üzerinden birbirine bağlanarak akıllı
fabrikaların oluşturulması hedefleniyor. Bütün bu gelişmelerin bizleri
doğrudan ilgilendirmeyeceği ve etkilemeyeceğini düşünmek büyük bir
hata olur. Çünkü geleceğin dünyası
Endüstri 4.0 ile şekilleniyor ve geleceğin kurallarını koyuyor.”

Nurettin Özdebir

Orhan Erdem

Temel hedef nitelikli insan gücü

100 öğrenciden 44’ü meslek liseli

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, mesleki ve teknik eğitimle ilgili bir kanun tasarısının
bulunduğunu anımsattı. Erdem, “Yapılan çalışmalarda temel hedeflerimizin en önemlilerinden birisi mesleki
eğitim sistemimizin günümüz bilgi
ve teknolojisi ile uyumlu hale getirilmesi, sanayinin dijitalleştirilmesi ve
yüksek teknolojiyle donatılması olan
4. sanayi devrimi olarak nitelendirilen endüstri 4.0 gibi yüksek nitelikli
insan gücüne olan talebin arttırılmasına cevap vermektir.” değerlendirmesini yaptı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürü Osman Nuri Gülay, liseye
giden her 100 öğrenciden 44’ünün
meslek liselerini tercih ettiğini aktardı. Edüstride 4. devrimin gerisinde kalmamak için çalıştıklarını
vurgulayan Gülay, bu devrim gerçekleştiğinde yeni bir sistemin hayata gireceğini, veri depolama, süper
bilgisayarlar, gelişmiş algoritmalar,
dijital sağlık, üç boyutlu sistemler
gibi teknolojilerin daha da çok kullanılır hale geleceğini kaydetti.

“İşbirliğine ihtiyacımız var”

Panelde açılış konuşmalarının ardından, General Electric Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Canan Özsoy, İTÜ İşletme
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Alp Üstündağ ‘Dijital Dönüşüm
ile Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni
İş Modelleri’ hakkında birer sunum
geçekleştirdi. Daha sonra Siemens
Türkiye İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza
Ersoy ‘Sanayinin Dijitalleşmesi: Endüstri 4.0’, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Harun
Demir ‘Endüstri 4.0 Çerçevesinde
Ulusal Eğitim Politikalarının İncelenmesi ve Örnek Model Önerisi’
ve Marmara Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Doç. Dr. Erkan Kaplanoğlu ‘Mesleki
Teknik Eğitimde Endüstri 4.0 Eğitim
Modeli: Örnek Çalışma’ hakkında
birer sunum gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Ercan Demirci, Bakanlık
olarak mesleki eğitimi, eğitim dünyasının lokomotifi yapma konusunda
kararlı olduklarını dile getirdi. Bu
kararlığı gerçekleştirme konusunda
özel sektörle işbirliğinin ötesinde
sektörün koordinasyonunda sonuca erişebileceklerini belirten Ercan,
“Aramızdaki ilişki bir organizasyon
ilişkisi değil, koordinasyon ilişkisi.
Burada koordinasyon sizde biz sizin
koordinasyonunuzda sizin ihtiyaç
duymuş olduğunuz insan kaynağını
üretmek hususunda kamunun bize
yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincindeyiz, farkındayız. Bu nedenle bizi bize bırakmamanızı istirham
ediyorum. Çünkü biz sizi size bırakmayacağız. Bundan sonraki süreçte
daha nitelikli sonuçlar üretebilmek
hususunda bir işbirliğine ihtiyacımız
var.” yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz 15 yılda ağırlıklı
yüzde 5-6 büyüyen bir ülke
olduğumuzu hatırlatan Özsoy,
sanayinin ekonomik büyümenin
motoru olduğunu vurguladı.
Sanayi büyümesi olmadan
gerçek sürdürülebilir büyüme
olmayacağına dikkat çeken
Özsoy, “Kişi başı milli geliri 2
bin dolarlardan 10 bin dolarlara
getirmiş, çok yüksek hızlı
büyüyen bir ülkeyiz. Bu dönemde
verimlilik artışı yüzde 1’lerde kaldı.
Verimliliğin büyümediği yerde
sürdürülebilirlik olmayacağına
göre, endüstriyel internetin de
bize en çok endüstride verimlilik
artışı getireceğine inanıyoruz.
Gerçekten iş yaratan, istihdam
yaratan büyüme endüstriyel
internetten geliyor.” ifadelerini
kullandı.
Akıllı fabrikalarla işgücü
azalmayacak, farklı yöne evirilecek.
Yaratıcılık ve sorun çözme, mevcut
çalışanlarda gelecekte en önemli
yetkinlik olacak.
Yaratıcılık ve sorun çözmeye
odaklı bir eğitim sistemi bizi dijital
yarınlara çok daha iyi hazırlayacak.
Yeni dönemde
herkesin
üretimin bir
parçası haline
gelmesinin
mümkün
olduğunu
dile getiren
Canan Özsoy
deneyimli
yönetici, nitelikli
çalışan sayısının artacağını
ifade etti. Yeni iş alanları ve
esnek çalışma sistemlerinin
ortaya çıkacağını vurgulayan
Özsoy, “Akıllı fabrikalarla
işgücü azalmayacak, farklı yöne
evirilecek. Yaratıcılık ve sorun
çözme, mevcut çalışanlarda
gelecekte en önemli yetkinlik
olacak. Yaratıcılık ve sorun
çözmeye odaklı bir eğitim sistemi
bizi dijital yarınlara çok daha iyi
hazırlayacak.” dedi.
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33 ülkenin 200 firması ICDDA 2016’da KOBİ’lerle aynı masada buluştu.
15 Temmuz’a, kredi notuna aldırmayan 2.000 katılımcı 5.300’den fazla iş görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’YE İNANAN DÜNYA DEVLERİ

İŞBİRLİĞİNE GELDİ

15 Temmuz darbe girişimi, uluslararası
finans mekanizmalarının not hamleleri Türk
sanayisine olan güveni engelleyemedi. ICDDA
2016’da 33 ülkenin 200 firma bir araya geldi.
Etkinlikteki 2.000 katılımcı 5.300’den fazla iş
görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye’de sektöründe
ilk olmasıyla dikkat çeken ICDDA16’da
BOEING, AIRBUS, SIKORSKY, EADS, THALES,
ROLLS-ROYCE, LOCKHEED MARTIN, BAE
SYSTEMS, MBDA, AGUSTA WESTLAND,
AIRCRAFT PHILIPP GROUP, RAYTHEON,
DAHER, NAVANTIA, THYSSENKRUPP, IDEAL
AEROSMITH, TRIUMPH GROUP, POWELL,
STELIA, KONGSBERG, AIRCONSULT ile
savunma ve havacılık alanında yurtdışından
çeşitli kümeler tam kadro ile temsil edildi.
Dördüncü etkinliğin tarihi ise 16-18 Ekim 2018.

Savunma ve havacılık sektörlerinin
dünya çapındaki dev firmalarının,
sektörün Türk firmalarıyla tanışmak
ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmesi
amacıyla düzenlenen Savunma ve
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri 2016 (ICDDA’16) üçüncü kez
kapılarını açtı.
avunma Sanayii Müsteşarlığı
himayelerinde, T.C. Ekonomi
Bakanlığı destekleri, OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde Ankara’da
düzenlenen etkinlik, 11-13 Ekim
2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. ICDDA’16 süresince 5.300’den
fazla iş görüşmesine imza atıldı.
Geçtiğimiz yıllara ek olarak bu yıl
Anayurt Güvenliği konusunun ele
alındığı etkinliğe, bu konuda birçok
satın alma temsilcisi de katıldı. Savunma ve havacılık alanında yurtdışından çeşitli kümelerin de tam kadro ile yerini aldığı dev organizasyona
yoğun bir ilgi oldu.

S

ATO/Congresium Kongre Merkezi’ndeki ICDDA’16’nın ilk gününde ‘Türkiye’deki Savunma Havacılık ve Offset Pazarının Panaroması’ konulu
konferansa katılan davetli ve katılımcılar ikili iş görüşmeleri de yaptı. Etkinlikte, orijinal ekipman üreticilerinin satın alma süreçleri ve tedarik zinciri
politikaları üzerine çalıştaylar da düzenlendi.

TÜRKİYE’YE
YATIRIM DAVETİ
ICDDA’16’nın açılışına OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, TAI Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Ankara
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir, Savunma Sanayii Müsteşarı
İsmail Demir, Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Şuay Alpay, sivil ve askeri
yetkililer, şirket temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı. Açılış konuşmalarında
Türk sanayisi ve KOBİ’lerine olan güvenin
altı çizildi; küresel aktörler Türkiye’de
yatırıma davet edildi.

“SEKTÖRÜN
BULUŞMA NOKTASI
HALİNE GELDİ”
OSSA
Koordinatörü
Hilal
Ünal,
ICDDA’nın;
Doğu
Hilal Ünal
ile Batı’yı, Güney ile
Kuzey’i bir araya getiren savunma ve havacılık sektörünün bir buluşma noktası haline
geldiğini kaydetti. Bu yıl daha güvenli yaşam alanları yaratmak ama-

cıyla ‘Anayurt Güvenliği’ konusuna önem verdiklerini belirten Ünal,
“En büyük destekçilerimiz Savunma
Sanayii Müsteşarlığı’na, Ekonomi
Bakanlığı’na, Savunma Sanayi İhracatçı Birliği’ne, Ankara Kalkınma
Ajansı’na, özellikle OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ne, TAI, ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan’a,
FNSS’e, OTOKAR’a, Dassault
Systems’e ayrıca değişik ülkelerden
gelen Boeing, Airbus, Sikorsky’e ve
sektörün tüm firmalarına teşekkür
ediyoruz.” dedi.

“SANAYİ KATKISI
ARTIRILMALI”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın,
Ankara’nın
ekosisteminin
oluşOrhan Aydın masında ana tedarikçi
firmalarının
önemini
hatırlattı. Aydın, “Onların sayesinde Ankara’da böyle bir ekosistem,
OSTİM’de böyle bir kümelenme ve
Ankara’mızda böyle bir sektör oluştu. Bu sektörden uzun vadeli beklentileri çok fazla. Şu anda 2 milyar
dolarlık bir ihracattan söz ediliyor
ama esas hedefler 10 milyar dolarlar
olduğuna göre bunu nasıl gerçekleştireceğiz? İşletmelerimizi ve ana tedarikçilerimizi, yurt dışındaki çözüm
ortaklarımızı buluşturarak bunu geliştirmenin çabasını hep birlikte sarf
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, savunma ve havacılıkta
ciddi bir satın alma potansiyeli olan
önemli bir müşteri olduğuna değinen
Orhan Aydın, “Satın alma gücümüzün heba edilmemesi ve özellikle
bunun yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda ülkemizin
en önemli kurumu olan Türk Hava
Yolları’nın uçak alımı bütün firmalarımızı, sektörümüzü çok yakında
ilgilendiriyor. Onların satın alacağı
uçaklardaki sanayi katkısının artırılmasını bütün KOBİ’ler, yan ve ana
sanayi olarak çok önemsiyoruz. Bu,
sektörün gelişmesi için çok önemli
bir fırsattır.” dedi.

“OSSA EN ÖNEMLİ
ORTAĞIMIZ”
TAI Genel Müdürü
Muharrem Dörtkaşlı da
sektörde kümelenmenin rolünü anımsattı.
15 Temmuz girişiminin
Muharrem
ardından üretimde akDörtkaşlı
saklık yaşamadıklarını
anlatan TAI Genel Müdürü, yabancı müşterilere, paydaşlara hitaben şunları vurguladı: “15
Temmuz darbe girişimi sonrasında
ihracatımızda, üretimimizde herhangi bir kesinti olmadı. Devletimizin,
başta Bakanlığımız, Müsteşarlığımız
olmak üzere yoğun desteğini gördük
ve ertesi sabahtan itibaren, kendi içimizde kullandığımız tabirle ‘tıkır tıkır’ sistemimiz çalışmaktadır. Hiçbir

taahhüdümüzü geciktirmedik, hepsini zamanında gerçekleştirdik.”
Bu taahhüde katkıda bulunan, çoğunluğu OSSA üyesi TAI tedarikçisiyle
beraber işlerin artan bir motivasyonla devam ettiğini bildiren deneyimli
yönetici, halen 1500 civarında yerli
firmadan malzeme, ekipman, hizmet
tedariği ve alt yüklenici olarak hizmet aldıklarını kaydetti. Dörtkaşlı şu
bilgileri verdi: “12’si stratejik olmak
üzere 100 yerli alt yüklenici firmada 900’ün üzerinde tezgah kullanılmaktadır. OSSA, bizim en önemli
ortağımız ve yerli yardımcı sanayi
firmalarımızın yaklaşık yüzde 45’i
OSSA üyesidir. Kümelenmelerin
önemli olduğunu değerlendiriyoruz.
OSSA üyesi firmalarımızdan son iki
yıl içerisinde 20 tanesinin Airbus,
12 tanesinin Boeing onayına sahip
olduklarını belirtmek isterim. Bu firmalarımızdan 9 tanesi de yurtdışına
Boeing’e, Arirbus’a direkt iş yapabiliyor.”

“TEKNOLOJİK
GELİŞMEDE
LOKOMOTİF”
ASO Başkanı Nurettin
Özdebir, yerli savunma
sanayinin gelişmesinin,
Nurettin
sadece ülke bağımsızÖzdebir
lığı ve güvenliği için
değil, ekonomin küresel rekabet gücü için de büyük önem
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taşıdığına işaret etti. Savunmayı,
ülkeler arasındaki rekabetin en açık
ve acımasız bir biçimde gerçekleştiği bir alan olarak niteleyen Özdebir,
“Savunma sanayiinin gelişme düzeyi, jeopolitik ve jeostratejik konumu
nedeniyle ülkemiz için büyük önem
taşımaktadır. Savunma sanayii, teknolojik gelişmede de lokomotif rolü
oynamaktadır. Savunma sanayiimizde sağlanacak teknolojik gelişmelerin, tüm sanayimizin rekabet gücünü
artırmada önemli katkılar sağlayacağı açıktır.” dedi.
Ankara’nın, savunma sanayiinde öne
çıkan bir il olduğunu söyleyen ASO
Başkanı, bunu, “Savunma sanayiinin
gözde şirketleri Ankara’da bulunmaktadır. Şu anda sivil havacılıkta
kullanılan tüm uçaklarda mutlaka
Ankara’da üretilmiş bir parça vardır.
Başta OSTİM’de olmak üzere Ankara Sanayi Odası üyesi birçok KOBİ,
savunma sanayimiz için mamul ve
yarı mamul ürün sağlayarak gelişme
imkanı bulmuştur. Son yıllarda savunma sanayimiz büyük gelişmeler
kaydetmiştir. Savunma sektöründe
yapılan ihracat her geçen gün artmaktadır.” sözleriyle değerlendirdi.

“KOBİ’LERE
TEREDDÜTSÜZ
GÜVENİYORUZ”
Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Şuay Alpay,
ülkemizin havacılık ve
uzay alanında son yıllarda kat ettiği mesafe göz önüne alındığında, Türkiye’nin dünyada önemli
bir oyuncu haline geldiğini söyledi.
Alpay, “İktidara geldiğimizde savunmada yerlilik oranı yüzde 20’lerdeyken bu oranı yüzde 60’ların üzerine
çıkarmış durumdayız. İlk günden
itibaren sürdürdüğümüz kararlılıkla
bu oranı savunma sanayii itibariyle
yüzde 80’e ulaştırmayı hedefliyoruz.”
açıklamasında bulundu.

“Yan sanayinin öneminin
farkındayız”
Sektörel işbirliklerine temas eden Şuay
Alpay, özel sektörün kamuyla birlikte
çok ciddi bir çaba içerisinde olduğunu
görmekten memnuniyet duyduklarını
belirtti. Alpay, şöyle devam etti: “Türkiye, teknolojiyi kullanan anlayışından teknoloji üreten anlayışa geçmiş
ve hedeflerini sürdürülebilir sanayi ve
teknolojik yetkinlik üzerine kurmuştur. Sektör açısından yan sanayinin
çok önemli olduğunun farkındayız.
Bunu da dikkatle takip ediyoruz. Biz
uçağı yapabiliriz. Ama uçağın üstündeki kompozit malzemeyle de onun
içindeki karbon elyafa da her detaya
inmek zorundayız ki gerçek bir sektörden söz edebiliriz. Biz, Türkiye’nin
sanayisine, yan sanayisine ve KOBİ’lerine tereddütsüz güveniyoruz.
Bakan Yardımcısı konuşmasının sonunda, savunma ve havacılık alanındaki önemli firmaları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti.

“ICDDA TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLIYOR”
Savunma ve havacılık sanayinde sahip olduğu üstün deneyimlerle Türkiye’de önemli bir
katkı sağlayacağına inandığımız ICDDA-‘Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri’nde sizlerle bir araya
gelmekte onur duymaktayız.

İsmail Demir
SSM Müsteşarı

Profesyonel bir koordinasyonla; yerel ve uluslararası tedarikçi ve üreticiler için iş odaklı
bir platform oluşturan ve aynı
zamanda gelecek işbirlikleri
için fırsatlar sunan bu etkinlik
Türk savunma sektöründe büyük bir fark yaratacaktır.

“DESTEK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”
Bu yıl üçüncüsü yapılan ve
sonrasında her iki yılda bir tekrarlanacak olan Savunma ve
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’ne destek olmaktan
gurur duyuyoruz. Gelişmekte
olan anayurt güvenliği, savunma ve havacılık sanayimizin
yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklar-

Bilal Aktaş
SSM San. Daire Bşk.

la ulusal ve uluslararası pazarlarda etkinliği artırmasına
önemli katkılar sağlayacağına
inandığım faaliyetimiz esnasında 2014 yılında olduğu
gibi önemli işbirliklerine imza
atılacağına gönülden inanıyorum.

ICDDA’nın önceki etkinliklerine sponsor
olan TAI, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN,
FNSS, TEI, MKE ve SSI’ya, bu yıl DASSAULT
SYSTEMES, OTOKAR, İSTANBUL TEKNOPARK
eklendi. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi,
Ankara Sanayi Odası, Ankara Kalkınma
Ajansı, SASAD gibi ana sanayi firmaları ve
pek çok kurum ve kuruluşun da desteklediği
ICDDA kısa sürede sektörün ülkemizdeki en

önemli faaliyetleri arasına girdi.

Şuay Alpay

Etkinliğin ikinci gününde Ankara Kalkınma
Ajansı tarafından düzenlenen organizasyonla;
davetliler önce Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni
gezdi ardından 600 yıllık binanın içinde
ağırlandı. Yabancı konuklar; Ankara’nın ve
Türkiye’nin kültürel geçmişine hayran kaldılar.
ICDDA’16’nın ilk gününde ‘Türkiye’deki Savunma Havacılık ve Offset Pazarının Panaroması’ konulu
konferansa katılan davetli ve katılımcılar ikili iş görüşmeleri de yaptı. Etkinlikte, orijinal ekipman
üreticilerinin satın alma süreçleri ve tedarik zinciri politikaları üzerine çalıştaylar da düzenlendi.

GÖRÜŞLER
Levent Kaymaz
Kaymazlar Makina
OSTİM’e ve OSSA’ya
organizasyon için teşekkür ediyorum. Böyle bir
etkinlikte yer aldığımız
için mutluyuz. Firma olarak ikinci kez katılıyoruz. ICDDA sayesinde ufkumuz açıldı,
AS9100 sertifikasyonunu aldık. Airbus,
Boeing gibi firmalarla nasıl çalışılacağını
öğrendik. 2016 programında da müşteri
portföyümüzü genişletmeyi ve bununla
birlikte ticaretimizi artırmayı hedefliyoruz.

Mehmet Baş
YEPSAN Şirketler Grubu
ICDDA’ya üçüncü kez
katılıyoruz. Her katılımda
daha büyük bir heyecan
var. Bu ülkeyi seven insanların milli davalara daha
çok sahip çıktığını görüyorum. Milli şirketlerimizin buradaki heyecanlarının dorukta olduğunu belirtmek
isterim. Sunumlara katıldım, firmalarla
temas sağladım. Savunma sanayiindeki

işbirliklerimizin tamamı böyle yerlerde
sağladığımız iletişimle gerçekleşti. Bu
etkinlerin artırılmasını arzu ediyoruz.

Elif Gürdal
Dassault Systemes
Savunma ve havacılık
sektörünün içinde doğmuş
bir firmayız. Savunma, en
güçlü olduğumuz sektörlerden biri. Bu etkinlikte
yer alıyor olmak bizim
için ayrıca önemli. Buraya katılan firmaların bir kısmı bizim müşterimiz.
Sektörün temsilcileriyle bir arada olmak
bizim için iyi bir fırsat. Artan bir şekilde
Türkiye’deki ekosistemin içinde, buna
yatırım yapıp; OSTİM’in, OSSA’nın bu
girişimini destekliyoruz.

İbrahim Keskiner
Ankara Uzay ve Havacılık
İhtisas OSB
Bu organizasyonun, küçüklerle büyükleri bir
araya getirme yönünde
katalizör rolü olduğu ke-

sin. Küçük firmalar; hem birbirleriyle
hem de üst tedarik makamlarıyla bire bir
görüşme fırsatı bulabiliyorlar. Sektörün
ana oyuncuları da bu etkinlikleri ciddiye alarak yardımcı sanayilerine yaklaşmış oluyor. Yerinizdenken yoğunluktan
dolayı randevu veremeyebiliyorsunuz.
Buraya geldiğiniz zaman burada sizi
buluyorlar, görüşüyorlar ve istediklerini
alıp gidiyorlar.

Mustafa Hatipoğlu
Bursa Uzay Havacılık
Savunma Kümelenmesi
Savunma ve havacılık
sanayii Türkiye’de gelişiyor. Burada firmalarımızın daha çok yer almasını
sağlamak lazım. Firmaların müşterilerle
bir araya gelmesi, kümeler ve firmalar
arası işbirliğinin geliştirilmesi ve birbirlerini tanıma açısından çok önemli bir
etkinlik. Yan sanayi ve KOBİ’lere daha
fazla destek verilmeli. Bu tip etkinlikler
farkındalığı artırıyor.

Kim Jinhyuk
Korea Aerospace Intustries
2007’den bu yana Türk
sanayisiyle iş yapıyoruz.
Türkiye’de TAI gibi büyük firmalarla çalışıyoruz.
ICDDA’ya gelerek daha
fazla Türk firmasıyla işbirliği sağlamak istiyoruz. Bunun için
görüşmeler yaptık. Etkinlik olmasaydı;
Türkiye’den yeni işbirliği yapabileceğimiz firma bulmamızın zor olduğunu belirtmek istiyorum. Beraber çalışacağımız
işletmelerin tespiti noktasında OSSA’dan
destek alıyoruz, bizleri yönlendiriyorlar.

Yener Okcuoğlu
OTOKAR
Yeni tedarikçilerle tanışmak, onların kabiliyetlerini öğrenmek oldukça
güzel. İleride neler yaratabiliriz birlikte, hangi konularda çalışabilirizi görüştük. ICDDA’da potansiyel tedarikçiler
var. İleride güzel iş ortaklıkları oluşabilir.
Faydalı bir organizasyon, burada bulunmaktan memnun olduk.
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Ankara Valiliği’ne Ercan Topaca atandı

7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan kararname ile Ankara
Valiliği’ne Vali Ercan Topaca atandı.

G

örevi önceki Vali Mehmet
Kılıçlar’dan devralan Topaca,
“Ankaralılara hizmet etmek için bir
fırsat olarak gördüğüm bu görevi
devralmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim.” dedi.
Devir teslim töreninin ardından

Vali Yardımcıları, Merkez İlçe yayınladığı veda mesajında görevi
Kaymakamları, Bölge ve İl Müdür- Vali Ercan Topaca’ya devretmeleri ile bir toplantı yapan Vali Er- nin huzuru içinde olduğunu belirtti.
can Topaca, hizmet bayrağını daha Mesajında 15 Temmuz darbe giriileriye götürmeye gayret edecekle- şimini hatırlatan Kılıçlar, “İstiklal
rini bildirdi. Vali Topaca, “Vatan- Savaşı’ndan sonra yazdığımız en
daşlarımızın huzur ve güvenliğini büyük kahramanlık destanında sizsağlamak için devletimizin vermiş lerin yanında olduğum için bahtiolduğu imkânlar ve sorumluluklar yarım. İki bin yıllık tarihinin hiçbir
çerçevesinde hep birlikte çalışacağız. İlimizdeki tüm kurum ve kuOSTİM OSB Yönetim
ruluşlarla işbirliği yaparak; birlik
Kurulu,
Ankara Valisi Ercan
ve beraberlik, güven ve dayanışma
Topaca’yı makamında
anlayışı içerisinde Başkentimize
ziyaret ederek yeni
hizmetimizi sürdüreceğiz.” mesajıgörevinin hayırlı olması
nı verdi.

“15 Temmuz
kahramanlık destanıdır”

Ankara Valiliği’nden Merkez Valisi olarak atanan Mehmet Kılıçlar da

4.0’a uyumlu sanayi bölgesi açıldı
ESKOOP (MÜSİAD), Öz-Ar ve
Bahçeşehir Sanayii KooperatifleriT
nin işbirliğiyle oluşturulan Hadımköy

Deliklikaya Sanayi Bölgesi açıldı. 400
sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapacak olan DESB’de 30.000 istihdam
hedefleniyor. Bölge, Endüstri 4.0’a
uyumlu altyapısıyla dikkat çekiyor.
Türk üretim dünyası yeni bir sanayi
merkezi daha kazandı. 2006 yılında
inşaatına başlanan Hadımköy Deliklikaya Sanayi Bölgesi (DESB) hizmete
girdi.

döneminde manda ve esaret kabul
etmeyen Yüce Milletimizin mücadele azmini, şehitlerimizden aldığı
şanlı bayrağı gururla taşıyan Gazi
Ankaralılar güçlendirmiş ve yurdun
her köşesinde Kuvayi Millîye ruhunu yeniden uyandırmıştır.” dedi.
Mehmet Kılıçlar, Ercan Topaca’ya
görevinde başarılar diledi.

dileğinde bulundu. Vali
Topaca, ziyareti için
Başkan Orhan Aydın ve
Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkür etti.

Yeni nesil OSB modelleri

“Akıllı binalarda akıllı üretim”

Açılış töreninde konuşan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, Bakanlık olarak daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla
istihdam için sanayici ve iş adamlarının önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını ifade etti. Sanayi parsellerine ilişkin açıklamalar yapan
Özlü, “Yeni sanayi parselleri oluşturacağız. Yeni nesil organize sanayi modellerini hayata geçireceğiz.
Üretenler, kendilerine uygun sanayi
parselleri bulabilecek.” dedi.

DESB, Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Büyükdede, liman, otoyol ve
gümrüklere yakın olan DESB’de Sanayi 4.0 uygulamalarına altyapı oluşturduklarını kaydeetti. Büyükdede,
şu bilgileri verdi: “Akıllı binalarda
akıllı üretim gerçekleştirmeyi amaçlayan projede, ilk hamle olarak altyapı çalışmaları istenilen sisteme uygun olarak tamamlandı. Yüksek hızlı
internet ağı, içme suyu, atık su ve
doğalgaz boru hattı döşendi. Sadece
alt yapı çalışmaları için 250 milyon
TL harcandı.”
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“Kamu alımları yerli üretimi artırmak için kaldıraç”
“Firmalar yerlileştirme
taahhüdünde bulunmalı”

Devlet Malzeme Ofisi (DMO)
tedarikçilerine doğrudan
ulaşabilmek ve karşılıklı fırsatları
değerlendirebilmek üzere sektör
buluşmaları düzenliyor. 5 sektörde
gerçekleşecek buluşmaların ilki
taşı, üst yapılı taşıt ve iş makineleri
alanında yapıldı. Toplantının açılışına
katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal,
“Kamu alımlarını yerli üretimi
artırmak için önemli bir kaldıraç
olarak görüyoruz.” dedi.

D

MO, planlanan 5 sektör buluşmalarından ilkini taşıt, üst yapılı
taşıt ve iş makineleri sektöründe gerçekleştirdi. Üreticisinden sivil toplum kuruluşuna tüm sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Maliye
Bakanı Naci Ağbal yerli üretim ve
KOBİ’lere yönelik önemli mesajlar
verdi.

“Yerli üretimi
teşvik etmek istiyoruz”
DMO’nun kamunun ihtiyaçlarını
karşılarken kaynakları daha etkin
kullanması gerektiği görüşünü aktaran Bakan Ağbal, taşıt sektörünün
DMO’ya en fazla ürün satan grup
olduğunu belirtti. Yabancı markalarında DMO’ya araç satışlarında
yerli katkıyı artırmaları istediğinde

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, kamu tedariğinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın uygulamalarını örnek gösterdi. Yerli
ve milli firmaların en küçük işletmeye kadar sisteme dahil edilmesi gerektiğini öneren Aydın, “DMO’ya
ürün satan firmalar da yerlileştirme
taahhüdünde bulunmalı.” dedi.

bulundu.
Hükümetin yerli üretimle ilgili politikalarına da değinen Bakan Ağbal,
“Kamu alımlarını yerli üretimi artırmak için önemli bir kaldıraç olarak
görüyoruz. Türkiye’de yerli üretim
artacaksa ki ülke olarak bu potansiyele sahibiz. O zaman DMO’da bu
ihtiyacı ve Hükümetin bu politikasını dikkate alacak. Özellikle iş makinelerinde ve diğer taşıtlarda daha
fazla yerli üretimi teşvik etmek istiyoruz.” dedi.

dinamiği olduğunu vurguladı. Türkiye ekonomisinin esnekliğinin
KOBİ’lerden kaynaklandığına değinen Bakan Ağbal, “Kamu alımlarının itici güç olarak kullanabilirsek
KOBİ’ler finansmana daha kolay
erişebilir.” dedi.

"Kamu alımlarıyla KOBİ'ler
finansmana kolay erişir"

KOBİ’lerin DMO pazarından daha
fazla pay alabilmesi için önerilerde
bulunan Bakan Ağbal, KOBİ’lerin
birleşerek DMO pazarına girmeleri
halinde çeşitli imkanlar sunulacağını ayrıca büyük firmaların yanlarına
KOBİ’yi alarak pazara girmeleri durumunda da KOBİ’ye yeni imkanlar
sunulabileceğini kaydetti.

Ankara’daki Organize Sanayi Bölgelerinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getiren Ağbal,
KOBİ’lerin ekonominin en sağlam

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de konuşmasında
kamu alımlarının devlet politikasını
desteklemesi gerektiğini vurguladı.

DMO Genel Müdürü Levent Şahin,
hizmet sundukları alanlarda faaliyette bulunan tedarikçilere doğrudan ulaşmak amacıyla sektör buluşmalarına gelecek dönemde devam
edileceğini aktardı.

Naci Ağbal

İspanya’daki seminerde dört ülkenin lideri oldu

İŞİM ‘Bronz Marka’ yolunda
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), COSME Küme Mükemmeliyeti
Programı kapsamında yürüttüğü CLUSTEM projesiyle Bronz Marka’ya yürüyor. Projenin
ilk iş paketi olan ‘Kıyaslama Semineri’ne liderlik eden İŞİM, İspanya’da Eylül ayında 3
günlük bir program gerçekleştirdi.

K

iş paketi olan ‘Kıyaslama Semineri’ne
liderlik etti.

İŞİM; Türkiye’de ilk, Avrupa’da 5 projeden biri olan, COSME Küme Mükemmeliyeti Programı çerçevesinde yürüttüğü CLUSTEM adlı AB projesinin ilk

‘Kıyaslama Analizi Metodolojisi’nin
anlatıldığı, programa her kümeden ikişer yönetici katıldı. İŞİM adına Yönetim
Kurulu üyesi Halide Rasim ve Proje Yöneticisi Esma Akyüz’ün yer aldığı seminerde, İŞİM’in kümenin lideri olduğu iş
paketinin amaçları, planları ve hedeflerini kapsayan bir sunum yapıldı.

ümelenme çalışmalarının OSTİM’deki ilk örneklerinden İŞİM,
uluslararası etkinliğini artırıyor. Küme,
bugüne kadar yer aldığı platformlarda
gerek OSTİM’i gerekse de ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

Konsorsiyum ortakları Türkiye, İngiltere, İspanya ve İtalya’dan oluşan KOSGEB’in
sorumluluğundaki CLUSTEM projesine, Avrupa Komisyonu 250.000 Euro bütçe sağlıyor.

İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen seminerde birçok çalıştay ve gerçek
senaryo çalışmalarına yer verildi. İki
günlük seminerin ardından projenin yönetim kurulu toplandı.
Tüm gün süren toplantıda,
10 ay boyunca gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri ve bütçe durumu
gözden geçirildi.
İspanya buluşmasından
sonra ihale yoluyla seçilen eksper, CLUSTEM
projesi konsorsiyum üyesi
İŞİM, NTT, ATEVAL ve
HTTC olmak üzere kümeleri
kendi ülkelerinde ziyaret ederek kümeye
özel Kıyaslama Analizi yapacak. Kıyaslama analizleri sonunda dört kümenin
40 ülkeden toplam 879 küme arasından
yönetim ve hizmetler hususunda nerede

oldukları belirlenecek. Bu çalışmanın
sonunda kıyaslama raporu, yol haritaları verilecek. Bu çalışmalar neticesinde İŞİM, Bronz Marka kazanarak
uluslararası markalı kümeler
arasında yer almayı hedefliyor.
Avrupa Küme Analizleri
Sekretaryası, sertifikalandırılan bir uzmandan alınması şartı bulunan seminer
için, uluslararası bir hizmet
alımı ihalesi açtı. Avrupa Komisyonu tarafından da duyurusu yapılan ihale, dört kümenin ve
projenin sahibi olduğu www.clustem.eu
web sayfalarında da yayınlandı. İhaleyi
İzmir’de yerleşik Türk firma kazandı ve
uzmanlığını paylaşarak kıyaslama seminerini verdi.
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ORSİAD SAHAYA
DAVET ETTİ

A

O

ğını ve kurumsallaşmasını sağlar.”
dedi.

Dr. Manisalı, şirketlerin birinci kuşağı olan babalar ile ikinci kuşak
çocuklar katıldığı eğitimde, aile şirket anayasasının borçlar hukukuna
göre geçerli bir sözleşme olduğunu
belirterek, aile bireylerinin bu sözleşme ile haklarının belirlendiğini
böylece aile içindeki çatışma ve belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan
kaldırıldığını söyledi. KOBİ’lerin
de genellikle aile işletmesi olduğunu anımsatan Manisalı, “Aile şirketi anayasaları, şirketlerin devamlılı-

Öte yandan OSİAD-Türk Kızılayı
işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kan bağışının
toplumsal ve kişisel açıdan önemine temas eden Başkan Kurt, “Kan
bulunamadığı için her yıl binlerce
insan hayatını kaybediyor. Dernek
olarak kan bağışını önemsiyoruz
ve her yıl iki kere yapıyoruz. Kan
vermek can vermektir. Biz de can
verdiğimize inanıyoruz.” dedi.

STİM Sanayici ve İşadamları
Derneği (OSİAD) üyelerine
Aile Anayasası eğitimi verildi. Eğitimi veren Dr. Güler Manisalı, aile
şirket anayasasının aile bireylerinin
haklarını düzenlediğini, dolayısıyla
çatışmaların önüne geçtiğini söyledi.

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, aile
bireylerinin hepsi tarafından kabul
edilen aile şirket anayasalarının
hem aile bütünlüğünün korunması
hem de şirketin kurumsal yapısının devam ettirilmesi bakımından
önemli bir araç olduğunu belirtti.

İkinci URGE eğitimle devam ediyor
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
2. URGE Projesi kapsamında, 28 proje
firmasının katılımıyla, Dış Ticaret
İstihbarat ve Uluslararası Pazarlama
Eğitimi düzenledi. Ticari İstihbarat
Uzmanı Yaman Koç tarafından verilen
eğitimde firmalara ihracatın önemi ve
yöntemleri detaylarıyla anlatıldı.

O

STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
üyelerinin rekabetçiliğini ve ihracatını artırma hedefiyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. T.C. Ekonomi Bakanlığı
tarafından desteklenen 2. URGE Projesi
kapsamında 28 firmaya 2 gün süreyle Dış
Ticaret İstihbarat ve Uluslararası Pazarlama Eğitimi verildi.
Yaman Koç tarafından verilen eğitim,
yeni pazarlara nasıl giriş yapılacağı, yeni
potansiyel alıcı bulma ve detaylı pazar
araştırmasını içeriyor.

İhracatı bir sanat olarak niteleyen ve üç
ayağı olduğunu vurgulayan Yaman Koç,
bunları; istihbarat, iletişim ve strateji olarak sıraladı. “Amacımız nasıl daha iyi ihracat yaparız.” diyen Koç, ihracata ilişkin
şu değerlendirmelerde bulundu: “İhracat
son kullanıcılara yönelik değil, firmalara
yöneliktir. İhracat firmadan firmaya yapılır.”
Son dönemde dünya ticaretinde hiper
rekabetin egemen olduğunu vurgulayan
Koç, hiper rekabetin sonuçlarını şöyle
sıraladı: “Pazarlar daraldı, yerel rekabetle sürdürülebilirlik mümkün değil, karlar
düştü düşmeye devam edecek, teknoloji
ve üretim doğuya kaydı, finansal güç stratejik üstünlük yaratmıyor ve ticaret savaşa
dönüştü.”

nkara Kalkınma Ajansı Yatırım
Destek Ofisi, OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları
ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
üye firmalarını fabrikalarında ziyaret
etti.
Firma ziyaretlerinde sanayicinin ihtiyaçları sahada yerinde gözlemlendi.
Makine parkurlarını ve üretim alanlarını bizzat yerinde gözlemleyen Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek
Ofis Koordinatörü Muhammed Ali
Oflaz, sanayicilere destek amaçlı sunulan projeleri anlattı, sanayicilerin
Ajans’tan beklentilerini dinledi.
ORSİAD Başkanı Nedret Yener, şu
değerlendirmeyi yaptı: ‘Bizler sanayinin görünmeyen tarafı olarak kalmak istemiyoruz. Ankara Sanayisi
her geçen gün çok daha gurur verici
işler yapmakta.Sanayicimiz çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi,
yorulmadı. Tüm yetkililerimizi sanayimizde görmek, üretim aşamalarımı
yerlerinde gözlemlemeleri için davet
ediyoruz.” dedi.

Kasım Ayı Fuarları
Karayolu Trafik Güvenliği Fuarı
Trafik güvenliği, akıllı ulaşım sistemleri
ve toplu taşıma sistemleri konusunda
gerçekleştirilecek etkinlik 17-19
Kasım 2016 tarihlerinde Ankara
ATO Congresium Kongre ve Sergi
Sarayı’nda düzenleniyor. Fuarda; trafik
araç gereçleri, akıllı sistemler, ulaşım,
enerji, alarm ve kontrol merkezleri,
telekomünikasyon, altyapı, yazılım gibi
ürün grupları yer alacak.
İstanbul Health Expo
24-26 Kasım 2016 tarihlerinde
Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde
düzenlenecek etkinliğin konusu: Medikal
ürünler, laboratuvar ekipmanları ve
hastane donanımları ve sağlık turizmi.
Ziyaretçileri beleyen başlıca ürün
grupları ise; ameliyathane cihazları,
aletleri ve donanımları, acil ve yoğun
bakım ekipmanları, hasta yatakları,
hastane mobilyaları, laboratuvar
ekipmanları, sağlık turizmi.

KISA

KISA

OECD büyüme tahminlerini düşürdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) tarafından yayınlanan Ara
Dönem Küresel Ekonomik Görünüm
Raporu’nda; küresel ticaret artışındaki
çöküşün, küreselleşmenin hız
kestiğinin sinyali olduğu ve küresel
ekonomik büyümedeki yavaşlamaya
katkıda bulunduğu belirtildi. OECD
yayınladığı raporda, 2016 ve 2017
yılları için küresel büyüme tahminini
0,1’er puan aşağı çekerek yüzde 2,9
ve yüzde 3,2 olarak belirledi.
Japon ekonomisi beklentiyi aştı

Japon ekonomisi, 2016 yılının
ikinci çeyreğinde ilk tahminlerden
daha hızlı büyüme gösterdi. Kabine
Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre,
ikinci çeyrekte GSYH yıllık bazda
yüzde 0,7 arttı. İlk tahminler, GSYH'de
büyümenin yüzde 0,2 seviyesinde
kaldığına işaret ediyordu. Dünyanın
üçüncü büyük ekonomisinde, son
dönemde görülen ivme kaybının
zayıf ihracat, üretim ve hanehalkı
harcamalarından kaynaklandığı
belirtildi.

En rekabetçi ülke İsviçre

Kaynak: www.tobb.org.tr

Dünya Ekonomik Forumu tarafından
yayınlanan “Küresel Rekabetçilik
Endeksi 2016-17” raporunda,
İsviçre’nin 8 yıldır ‘en rekabetçi sıfatını
koruduğu, ikinciliğin Singapur’a
üçüncülüğün ABD’ ye ait olduğu
belirtildi. Raporda dördüncü ve beşinci
sırada, Hollanda ve Almanya’nın yer
aldığı belirtildi. Brexit referandumu
öncesinde toplanan verilere göre,
İngiltere üç sıra ilerleyerek 7. sıraya
yükseldi.

EYLÜL-EKİM 2016
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Demiryolunun kamu-üniversite-sanayici buluşması
Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde,
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) işbirliğiyle
üçüncüsü düzenlenen Raylı Sistemler
Mühendisliği Sempozyumu’nda
demiryolu endüstrisinin oluşturulması,
raylı sistemlerin yerli ve milli üretimi
masaya yatırıldı.

"Devlet
politikası
haline geldi”

Ü

lkemizde son yıllarda ileri teknolojili raylı sistem yatırımları; yerli
üretim, yerli katkı payı gibi başlıklar
altında demiryolu endüstrisi çalışmalarına hız kazandırdı. Türkiye’de ilk raylı
sistemler mühendisliği bölümünü açan
Karabük Üniversitesi; sektörün ihtiyaç
duyacağı bilginin üretilmesi ve nitelikli
işgücünün yetiştirilmesi konusunda sektöre katkı sağlıyor.
Üniversitenin bu yıl üçüncüsünü ARUS
işbirliğinde düzenlediği Uluslararası Raylı Sistemler Sempozyumu’nda;
kamu, özel sektör temsilcileri ile akademisyen ve mühendis adayları demiryolu
endüstrisinin mevcut durumunu ve sektörü bekleyen gelişmeleri değerlendirdi.

Karabük iki açıdan önemli
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü
Prof. Dr. Refik Polat, raylı sistemlere
2003 yılından itibaren yatırımların artarak sürdüğünü hatırlattı. Karabük’ün
raylı sistemler alanında iki açıdan önemi olduğunu vurgulayan Rektör Polat,
“Birincisi tek ray üreticisi olan Kardemir A.Ş.’nin bu şehirde yer alması ve
ikincisi de ilk ve tek Raylı Sistemler

Mühendisliği Bölümü’nün Karabük
Üniversitesi’nin bünyesinde olmasıdır.”
dedi.
KBÜ Rektörü, mezun öğrencilerin istihdam edilmesi konusunda sektör temsilcilerine seslenerek daha duyarlı yaklaşım istedi.

“Kamu özel sektörü dikkate almalı”
Sempozyumun konuşmacılarından OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın özel sektörün dinamizmine dikkat çekerek, “Ülkemizde ihtiyaç duyulan hafif raylı sistem, metro aracı, trenler, vagonlar, hızlı treni kendi ülkemizde
kendi imkanlarımızla kendi insanımızla
neden yapamıyoruz?” sorusunu sordu.
Üniversitelerin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine
işaret eden Aydın, “Kamu da politika
yaparken özel sektörü dikkate almalı.
Kamu, üniversite ve özel sektörün birbirini tamamlayacak ahenk oluşturacak

Bakan Yardımcısı Çelik, sanayiciye OSTİM’den mesaj verdi

“YATIRIMCININ YANINDAYIZ”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik
OSTİM’de incelemelerde bulundu.
Bölgedeki temasları kapsamında
işletmeleri ziyaret eden Çelik, üretimin
önemine dikkat çekerek, “Yatırım
yapmak, istihdam oluşturmak isteyen
kim varsa yanındayız.” mesajı verdi.

S

anayi Bölgeleri Genel Müdürü
Yaşar Öztürk’ün de eşlik ettiği
Bakan Yardımcısı Çelik’e ilk olarak OSTİM hakkında bilgiler verildi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, üretim olgusunun
önemini vurguladı. Aydın, “Sanayi,
üretim olmadan bir ülkenin kalkınması sürdürülebilir olamaz.” görüşünü iletti.
Doç. Dr. Hasan Ali Çelik de 1980’e
kadar Türkiye’de emek, sermaye ve
toprak kavramlarının öne çıktığını
bildirdi. Yine bu dönemde işletme

bir sistemi olması gerekiyor.” görüşüne
yer verdi.
Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları (TCDD) ve diğer kamu
kurumlarının yerli üretim konusundaki
çabalarının memnuniyetle takip ettiklerini vurgulayan Aydın, raylı sistemler
konusunda Karabük Üniversitesi’nin
büyük bir açığı kapatacağını dile getirdi.
Sempozyumun Raylı Sistemlerde Yerli
ve Milli Üretim paneli ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde TCDD,
Aselsan, Tülomsaş, Tüvasaş, Tüdemsaş,
Kardemir, Rayder, Durmazlar ve Bozankaya; sektörel proje ve özgün tasarımlı ürünlerini anlattı. Diğer panelde ise
Yerli ve Milli Test Merkezleri başlığında yapıldı. Panelde; test, sertifikasyon,
belgelendirme, gözetim ve muayene
işlemlerinin milli markalar için önemi
anlatıldı.

Bölgenin makine sektörünün doğuş
yeri olduğuna dikkat çeken Hasan
Ali Çelik, “Burası fikir üreten, imalat yapan, bir yer. OSTİM, Ankara
için bir şans. Burada ayrı bir dünya
var. Büyümek, yatırım yapmak, istihdam oluşturmak isteyen kim varsa yanındayız.” dedi.
Çelik ve
beraberindekiler,
OSP şirketi
ve OSTİM
Medikal Sanayi
Kümelenmesi
Ortak
Showroom’unda
da bilgiler aldı.

Bugüne kadar önem verdiğimiz
konuların
başında
demiryolu
endüstrisinin oluşumu ve gelişmesinin
geldiğini bildiren TCDD Genel Müdürü,
“İleri teknoloji gerektiren demiryolu
araçlarının üretiminde önemli adımlar
attık. Milli Tren projesini başlattık. Bu
kapsamda Milli Yüksek Hızlı Tren,
Milli Dizel Tren Seti, Milli Elektrikli Tren
Seti ve Yeni Nesil Vagon üretmek için
yola çıktık. ARUS gibi sektördeki tüm
paydaşlarımızla çalışıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Mesut
Uğur Yılmaz da Karabük’te 2007 yılında
ray üretilmeye başlandığını hatırlattı.
Yılmaz, 72 metre tek parça ray ve hızlı
tren rayları üretebildikleri bilgisini verdi.

ASELSAN RAYA HIZLI GİRDİ

varlıklarının yüzde 80’inin fabrika
binası gibi yapılar olduğunu kaydeden Çelik, günümüzde bu oranın akıl ve bilgi; tasarım, Ar-Ge ve
patente, yüzde 20’sinin de görünür
varlıklara dönüştüğünü ifade etti.
Çelik, “Bilgi ve teknolojik üretime
yönelik adımları hızlandırmamız
lazım.” sözlerine yer verdi.
Bakan Yardımcısı, OSTİM’le ilgili de izlenimlerini de şu cümlelerle
aktardı: “OSTİM Ankara için rol
üstlenmiş, rol model olmuş. Burayı
görünce ‘Diğer sanayilerde ne eksik?’ diye düşündüm. “Burada bir
şehir olgusu, üretim, ticaret, eğitimle adeta hayat var.”

TCDD Genel Müdürü
ve ARUS Yönetim
Kurulu Başkanı İsa Apaydın, ülkemizde
2003 yılından sonra demiryollarına
yatırımların arttığına işaret etti.
Apaydın, “2003 yılı demiryolları için bir
milat oldu. Demiryolu sektörü devlet
politikası haline geldi. 2003 yılından
bugüne kadar 50 milyar TL yatırım
yapıldı.” bilgisini paylaştı.

Askeri alanda kazandığı teknolojileri
Türkiye’nin ihtiyacı olan diğer sektörler
için de kullanan ASELSAN, Innotrans
2016’da sektör uzmanlarına ürünlerini
tanıttı.
uarda, Çekiş Sistemleri, Tren
Kontrol ve Yönetim Sistemleri
ve Tesis Güvenlik Sistemlerini sergilendi. Programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişleten
şirket; metro, tramvay, yüksek hızlı
tren, bölgesel tren, lokomotif gibi
raylı ulaşım araçları kritik elektrik-elektronik bileşenleri, enerji
depolama sistemleri ile demiryolu
sinyalizasyon ve kontrol sistemleri
alanında ileri ve özgün teknolojiye
sahip ürünlerini uluslararası pazarda ilk defa görücüye çıkardı.

F

Şirket, Raylı Ulaşım Teknolojileri
alanında kritik bileşenlerden olan
ve yerlileştirme ihtiyacı duyulan
Çekiş (Cer) Kontrol Sistemi, Tren
Kontrol ve Yönetim Sistemleri,
Sinyalizasyon Sistemleri alanında

faaliyetlerine devam ediyor.
Ankara Metrosu için modernizasyon çalışmaları yapan ASELSAN,
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile
ortak yürütülen proje kapsamında,
üçlü metro seti üzerine geliştirdiği
sistemler entegre ediyor. İlk yerli
tramvay aracı İpekböceği’nin çekiş
sistemlerini yerlileştirmek için de
kollar sıvandı. Bu sayede araçlardaki yerli katkı oranı yüzde 85’in
üzerine çıkartılarak, milli ve yerli
metro, bölgesel tren, yüksek hızlı
tren ve lokomotifler için de kullanılacak kritik sistemlerde yurt dışına
bağımlılık sona ermiş olacak.
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OSTİM’deki 3B yazıcı ve tarayıcılar KOBİ’lerin en büyük yardımcısı

Dijital fabrika ile işler daha kolay
OSTİM’de yer alan +90 3B Dijital
Fabrika’nın sunduğu profesyonel
3B yazıcı ve 3B tarayıcı hizmeti,
prototiplemeden son kullanım ürünü
imalatına kadar pek çok aşamada
tasarımcı ve mühendislere büyük
kolaylık sağlıyor.

O

STİM
ve
+90
işbirliğinde
OSTİM’de faaliyetlerine başlayan
3B Dijital Fabrika, KOBİ’lere önemli
katkılar veriyor. Bilgisayar ortamında
tasarlanan tüm ürünler, geometrileri ya
da fonksiyonel özellik beklentileri ne
olursa olsun profesyonel 3B yazıcılarda
kısa sürede üretilebiliyor.
İleri teknoloji ürünü 3B optik tarayıcılar
sayesinde ise bir ürün ve yapının rengi,
boyutu, görsel detayları ya da geometrisi
ne olursa olsun ölçümlemesini dakikalar
içerisinde tamamlanarak tasarımın yüzey geometrisi gibi detaylarını yansıtan
veriler oluşturuluyor. Bu veriler, profesyonel bir 3B yazıcıdan gerekli prototipin
üretilebilmesine olanak verdiği gibi,
tersine mühendislik ve kalite kontrol sü-

reçlerinde de kullanılıyor. 3B yazıcıdan,
renkli ve kullanıma hazır ürünler de alınabiliyor.

Tasarım bilgisi olmayan
ürünler için destek
Firmalar somut çıktılarına sahip olmalarına rağmen kullandıkları kalıpların,
ürettikleri ürünlerin bilgisayar ortamındaki tasarım verilerine ulaşamayabiliyorlar. 3B tarayıcılar bu aşamada
da devreye giriyor. Orijinal 3B tasarım
bilgisi olmayan ürünlerden, mevcut üretim örnekleri 3B tarayıcıdan geçirilerek
bilgisayar destekli verileri
sunuluyor. Bu da ürünün
tasarım ve mühendislik
anlamında iyileştirilmesi
veya yeniden üretiminde
gerekli kaynağı oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2016 Temmuz dönemine ait iş gücü
istatistikleri, işsiz sayısını, 2016 yılı
Temmuz döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre 354 bin kişi artışla 3
milyon 324 bin kişi olarak gösterdi.
016 Temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 10,7 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı
Temmuz döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre 354 bin kişi
artarak 3 milyon 324 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış
ile yüz de 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık artış ile yüzde
13 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,5
puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran
1 puanlık artış ile yüzde 11 olarak
gerçekleşti.

İstihdamın yüzde 19’u sanayi
İstihdam edilenlerin sayısı 2016
yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 294 bin
kişi artarak 27 milyon 636 bin kişi,
istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 47 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 291 bin kişi azalırken,
tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı
586 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,7’si tarım, yüzde 19’u
sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde
52,9’u ise hizmetler sektöründe
yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi

Bir otomobil firmasının yeni projesinde
bu hizmeti başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten +90 yetkilileri, SmartSCAN
3B serisi yüksek hassasiyet ve çözünürlük gerektiren her türlü data elde etme
süreçlerinde üstün performans sağladığını belirtti. Özellikle, prototip üretimleri sırasında, tersine mühendislik ve
profesyonel 3B yazıcıların ortak uygulamasıyla birçok risk ortadan kaldırılarak, üretim sırasında oluşabilecek sapma
oranları minimize ediliyor.

Benzer şekilde prototipler, el yapımı ürünler, tasarımları, süreç
içinde değişikliğe veya deformasyona
uğrayan kalıp ve parçaların 3B datalarının çıkarılması da yine bu teknoloji
ile kolaylıkla çözülüyor. Bu yolla elde
edilen veriler geleneksel yöntemler veya
profesyonel 3B yazıcılar tarafından üre-

3,3 milyon kişinin işi yok

2

tilebildiği gibi kalite kontrol test süreçlerinde de kullanılıyor.

Üretim artışı devam etti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2016 yılı Ağustos ayı sanayi üretim
verilerine göre, mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi bir önceki aya göre yüzde
9,4 arttı.

önceki yılın aynı ayına göre yüzde
2,2 yükseldi.

En fazla artış dayanıklı tüketim
malında

ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki
payı 1,3 puan, sanayi sektörünün
payı ise 0,5 puan indi. Buna karşılık inşaat sektörünün payı değişim
göstermezken, hizmet sektörünün
payı 1,8 puan arttı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında daha çok çalışmaya ve üretmeye odaklanan Türk sanayicisinin başarısı rakamlara da yansıdı.
TÜİK verileriyle 2016 yılı Ağustos
ayı Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 9,4 arttı.

Ağustos ayında bir önceki aya göre
en yüksek artış yüzde 32,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında
gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı
Ağustos ayında bir önceki aya göre
en yüksek artış yüzde 38,9 ile diğer
imalatlarda gerçekleşti. Bu artışı,
yüzde 29,0 ile mobilya imalatı ve
yüzde 25,0 ile elektrikli teçhizat
imalatı takip etti.

İşgücüne katılma oranı
yüzde 52,7

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında
bir önceki aya göre madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde
5,1, imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 2,8
artış gösterdi. Takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi de bir

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek
azalış yüzde 6,4 ile kok kömürü ve
rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %3,1
ile içeceklerin imalatı ve yüzde 2,2
ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
imalatı izledi.

İşgücü 2016 yılı Temmuz
döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre 650 bin kişi artarak
30 milyon 961 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 0,3 puan artarak
yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Aynı
dönemler için yapılan kıyaslamalara
göre; erkeklerde işgücüne katılma
oranı değişim göstermeyerek yüzde
72,8, kadınlarda ise 0,6 puanlık
artışla yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Yüzde 34,3 kayıtdışı
Temmuz 2016 döneminde
herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna bağlı olmadan
çalışanların oranı, bir önceki
yılın aynı dönemine göre 0,7
puan azalarak yüzde 34,3 olarak
gerçekleşti.
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CHP Lideri kamu kurumları ve yerel yönetimlerin alımlarına işaret etti

“YERLİ SANAYİ TEŞVİK EDİLMELİ”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
üretenlerinin önünün açılması gerektiğini
ve Türkiye’nin üreterek düzlüğe
çıkacağına inandıklarını kaydetti.
Kılıçdaroğlu, “Kamu kurumlarının ve
yerel yönetimlerin aldıkları mallarda
yerli sanayiinin teşvik edilmesi gerekir.
Bu nedenle Meclis’te buna yönelik tüm
önerilere destek veriyoruz.” dedi.

O

STİM Yönetim Kurulu ve
küme yöneticileri CHP Lideri
Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan
Keskin’in de yer aldığı ziyarette
Kılıçdaroğlu’na kümelenmelerle ilgi
bilgi verildi.
Sanayiciler,

Ankara

Metrosu’nun

ihalesinin yüzde 51 yerli katkıyla
gerçekleştirildiğini ancak araçların
üretiminde herhangi bir yerli üreticiyle temasa geçilmediğini anlattı. Genel Başkan’a; Anadolu Raylı
Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi
(ARUS) üyesi firmaların yerli ve
mili raylı sistem araçları ürettiği ve
Bursa, Malatya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri tarafından söz
konusu yerli ve milli araçların tercih
edildiğini anımsatıldı. Türkiye’nin
ancak üreterek büyüyebileceğini,
üretimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirildi.
Kılıçdaroğlu’na, OSTİM’de iş ve
inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal, yenilenebilir enerji,
kauçuk ve raylı sistemler kümeleriyle yerli ve milli üretimin payını artırarak dış ticaret açığını azaltmaya
yönelik projeler geliştirildiği bilgisi
verildi.

“Türkiye üreterek
düzlüğe çıkabilir”
CHP olarak üretenlerinin önünün
açılması gerektiğini ve Türkiye’nin
üreterek düzlüğe çıkacağına inandıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu da,
“Bunun için de sanayicinin bilhassa
iç pazarın daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamu
kurumlarının ve yerel yönetimlerin

aldıkları mallarda yerli sanayiinin
teşvik edilmesi gerekir. Bu nedenle
Meclis’te buna yönelik tüm önerilere destek veriyoruz. Yani sizin görüş
ve önerileriniz ile CHP’nin görüş ve
önerileri uyuşmaktadır. Önünüzdeki
engellerin ortadan kalkması için elimizden geleni yapmaya ve takipçisi
olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı’nın ithalata ilişkin ‘tedbir’ açıklaması çelikçilerin gündeminde

STRATEJİK SEKTÖRDE ‘KORUMA’ TARTIŞMASI
Ekonomi Bakanlığı’nın, demir-çelik
sektörü için yaptığı, ithalatın zarar
verici etkilerinden korunmasına devam
edileceği şeklindeki açıklamaları, karlılık
ve rekabet gücüne yönelik tartışmaları
beraberinde getirdi.
Konuyu yorumlayan Türkiye Çelik
Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri
Dr. Veysel Yayan, ithalat üzerindeki
vergilerin ‘karlılıkları düşürdüğü’
görüşünün gerçeği yansıtmadığını ifade
etti.

konomi Bakanlığı, 27.07.2016’da
yaptığı açıklamayla; demir-çelik
sektörünün, ihtiyaç olması halinde gerek
ticaret politikası savunma araçlarıyla,
gerekse de ithalat rejimi çerçevesinde
yapılacak düzenlemeler ile ithalatın zarar verici etkilerinden korunmasına devam edileceğini bildirdi. Ardından çok
yönlü bir tartışmanın zemini oluştu.

E

Sektörün çatı kuruluşlarından TÇÜD’ün
Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan,
Türkiye’deki özgür ithalat ortamını, ülkelerin korumacı tedbirlerini ve bu tedbirlerin karlılık ve rekabet üzerindeki
etkilerini masaya yatırdı.

10 milyon tonluk atıl kapasite
Kapasite kullanım oranları ise, başka
hiçbir sektörde görülmeyecek şekilde,
yüzde 50’lerde seyrediyor. Atıl kalan 10
milyon tonun üzerindeki kapasiteye rağmen, 2015 yılında yassı çelik ithalatının
8.6 milyon ton ile tarihinin en yüksek
seviyesine ulaştığı gözleniyor. Dünyada bu kadar atıl kapasiteye rağmen, bu
kadar özgür ithalatın yapılabildiği başka
bir ülke bulunmuyor.

EKONOMİ BAKANLIĞI
NE DEMİŞTİ?
Bakanlığın,
27.07.2016
tarihli
açıklamasının satırbaşlarında şunlar
ifade ediliyor:
“Özellikle son yıllarda dünya çelik
sektörünün arz-talep dengesinde
arz yönünde oluşan fazlalık ve
girdi maliyetlerinde oluşan aşırı
oynaklık, bir taraftan ithalat baskısını
artırmakta olup, diğer taraftan da
üretim kararlarını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir.

Veysel Yayan

“İthalatın yüzde 75’i
vergiden muaf”
Yılın ilk yarısı itibariyle, toplam yassı
çelik tüketimi içerisinde ithal yassı mamulün payı yüzde 54, ithal ara mamuller
de dahil edildiğinde ise, yüzde 65 seviyesine çıkıyor. Yassı çelik kullanıcısı
sektörlerin, yassı çelik ithalatına vergi
uygulanması ile ilgili olarak karşı karşıya kalacakları kârlılık kaybına ilişkin
açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor.
2015 yılında toplam yassı çelik ithalatının yüzde 75 civarındaki kısmı gümrük
vergisi ve diğer vergilerden muaf olarak,
yalnızca yüzde 25 civarındaki kısmı ise
gümrük vergileri ödenerek ithal edilmiş
bulunuyor. Bazı istisnalar da dikkate
alındığında, uygulanan efektif vergi oranı, yalnızca % 1 civarında kalıyor.

Yüzde 500 uygulayan ülkeler
Türkiye’de yüzde 10 oranındaki vergi
tartışılırken, ABD’de sıcak sac ithalatına karşı 1999 yılından bu yana %
184’e varan oranlarda damping vergisi
uygulanıyor, bazı ürünlerde oranlar %

500’ü de aşıyor. AB, Kanada, Meksika,
Hindistan gibi ülkeler de, çok yönlü tedbirler alıyor. Tüm ülkeler çekli sektörlerini, bu kadar katı bir şekilde korurken,
Türkiye’de bu konuda adım atılamıyor
olması sektöre ciddi zararlar veriyor.

“İthal girdiyle sanayi gelişmez”
ABD’de,
AB’de,
Kanada’da,
Hindistan’da kullanıcıları rahatsız etmeyen vergiler, Türkiye’de, sözkonusu ülkelere kıyasla çok düşük kalsa da,
kullanıcıları rahatsız ediyor. Senelerdir
üzerinde çalışıldığı ve tüm hükümet
programlarına girdiği halde, ithalata bağımlılığın giderilmesini mümkün kılacak adımların atılmaması rahatsızlık yaratıyor.
Hiçbir ülkenin ithal
girdiye bağımlı bir
şekilde sanayisini
geliştirme şansı
bulunmuyor.

Ülkemizin çelik sektöründe net
ithalatçı konumuna geldiği dikkati
çekmektedir. Bakanlığımız tarafından
çelik sektörüne ilişkin söz konusu
gelişmeler yakından takip edilmekte
olup, ekonomimiz açısından stratejik
önemi haiz olan bu sektörün; ihtiyaç
olması halinde gerek ticaret politikası
savunma
araçları
kullanılarak,
gerekse de ithalat rejimi çerçevesinde
yapılacak düzenlemeler vasıtasıyla
ithalatın zarar verici etkilerinden
korunmasına devam edilecektir.”

Mevcut yapı Türk ekonomisini
taşeronlaştırıyor
Türkiye’de, düşük fiyatlarla, hatta zaman zaman kalitesiz ürün ithal edilerek
gerçekleştirilen girdi ithalatının nihai
ürün ihracatına ciddi bir katkısının bulunmadığı gözleniyor. İhracatımızdaki
yavaşlama da bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla mevcut yapı, ne çelik sektörüne
ne de çelik tüketicisi sektörlere yarıyor.
Türk ekonomisinin içini boşaltıyor ve
taşeronlaştırıyor.

