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ile devam eden fuar ve ikili iş görüşmeleri dünyanın
diğer ucunda, Güney Afrika’da final yaptı. Bauma
Afrika 1. Uluslararası İnşaat Ekipman, Maden
Makineleri, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı
kapsamında dünyanın bir numaralarıyla bir araya
gelen KOBİ’lerimiz yoğun bir trafiğin içinde buldu
kendilerini.

korhan@ostim.com.tr

Avrupa'dan Afrika'ya

O

STİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal
gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6
farklı sektörde güç birliğine giden sanayicilerin
sunduğu ürün ve hizmetler, OSTİM’in kurumsal
anlayışıyla birleşti ve onlar dünya pazarlarında talep
gören markalar olmaya başladı.
Savunma ve havacılık ile iş ve inşaat makineleri
üreticileri, alanlarında en önemli sektörel buluşma
olarak kabul edilen etkinliklerde boy gösterdi.
Firmalarımıza olan yaklaşım sanayimizin geldiği nokta
açısından kayda değer çok önemli gelişme.
Eylül ayı içerisinde önce Polonya daha sonra İngiltere

Heyet, fuar haricinde Afrika’da çeşitli tesis ve
kurumlara da gitti. Temaslar sırasında Black Bussiness
Council (BBC) Yönetiminin verdiği mesajlar dikkat
çekiciydi. İş ve İnşaat Makineleri Kümesi’nden
(İŞİM) OSTİM’i dinleyen Güney Afrikalı iş adamları,
ülkelerinde “Orta Sınıf Eksikliği” olduğunu dile
getirdiler. Sorunu en kısa sürede aşmak istediklerini
ifade eden iş adamlarının OSTİM’den destek talebi;
burada yapılanların ne kadar doğru olduğunu bir kez
daha gözler önüne serdi. Hatırlatmakta yarar var;
Güney Afrikalılar yakın bir zamanda Başkent’in
yolunu tutacak.
Avrupa’daki fuarlarda da Türk savunma sanayine övgü
dolu sözler vardı. “Türkiye savunma sanayini model
alıyor, Türkiye’yi takdir ve heyecanla izliyoruz.”
değerlendirmesi sektör için kıvanç kaynağı oldu.

“Gövdeye yüzde 20” beklenenin altında

Bilindiği üzere kamu tarafından yapılan alımlarda
“yerli katkı oranları” sanayicilerimiz açısından hayati

önemde. Yayınlarımızda da sıkça bu konunun altını
çiziyor, OSTİM olarak tüm platformlarda konuyu
gündeme taşıyoruz… Ülkemizde de benzer bir
stratejiye daha doğrusu devlet politikasına olan ihtiyacı
vurguluyoruz…

haiz motor ve ilgili aksam ve aviyonik ekipmanların
tasarım ve üretim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla
da değerlendirilebilir. Dolayısıyla sadece gövde payı
üzerinden hesaplanan endüstriyel katkı beklenenin
altında kalmaktadır.“

Geçtiğimiz günlerde, Türk Hava Yolları’nın (THY) 252
adet uçak siparişi anlaşması kapsamında uygulanacak
“yerli katkı”ya yönelik açıklamalar yapıldı. THY,
Airrbus ve Boeing yetkilileri 33 milyar dolara varan
anlaşmadaki hareket noktalarını ve rakamları paylaştı.
Buna göre; ilgili firmalar uçak gövde fiyatlarının
yüzde 20’si kadar Türk havacılık endüstrisine yatırım
yapacak.

Alımlar offset uygulamalarıyla yapılmış olsaydı;
• Türkiye ekonomisine yaklaşık olarak 21.84 milyar
dolar ‘nitelikli’ geri dönüş,
• Bunun 6.55 milyar doları sanayileşme,
• 15.29 milyar doları ihracat ve teknolojik işbirliği
yükümlülüğü adı altında gerçekleşecekti.

Bu açıklamaların sektör tarafından nasıl algılandığını
merak ettik ve sorduk: Yeterli mi? Aldığımız yanıt ise
daha önceki talebin aynısı oldu: “En az yüzde 40 yerli
katkı”.
Haberimizin ayrıntısında okuyacaksınız ancak şu
yorumu paylaşmakta yarar görüyorum: “THY’nin
son alımlarında “gövde fiyatı üzerinden” belirli bir iş
payının endüstriye verilmesi konusunda Airbus ve
Boeing firmaları ile anlaşıldığı söyleniyor. Temel olarak
uçağın gövde maliyeti tüm uçak maliyeti içerisinde
yüzde 30’lar seviyesinde kalıyor. Oysa bu tedarik
projeleri Türkiye’de hava araçları için stratejik öneme
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Konuya farklı yorumlar gelebilir; fakat karşımızda
değişmeden duran gerçek şu: Sivil uçak alımlarında en
az yüzde 40 yerli katkı payı konulması ülkemiz ve sivil
havacılık sektörü için en uygun çözümdür.
Yerli sanayimiz bir taraftan dünyanın bir çok bölgesine
ihracat yapıyor, gittikleri yerlerde ülkemizin gurur
kaynağı oluyorlar. Ancak sürekli olarak cevabını
aradıkları bir soru var: “Kamu alımlarında hala neden
daha az offset? (!)” İnşallah “Niyet neydi akıbet ne
oldu” demek zorunda kalmayız.
Korhan GÜMÜŞTEKİN
twitter.com/KorhanGumustkn
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“Yerli üreticiler sektöre daha fazla önem vermeli”
Enerji sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü bir kurum olan
TEMSAN’ın gelişimi ile ürün ve hizmetleri hususunda bilgi verebilir misiniz?

1970’li yıllarda “Ağır Sanayi Hamlesi”
parolasıyla ülkemizde bir çok tesis
kazandırıldı; “Milli, güçlü, süratli ve
yaygın kalkınma” hedefiyle TAKSAN,
GERKONSAN, TESTAŞ gibi çok
fabrikalar devreye alındı. O dönemde
aynı misyonla yola çıkan kuruluşlardan
biri de TEMSAN’dı. 1975’te kurulan
TEMSAN, 1977 yılında faaliyete başladı.

TEMSAN’ın son yıllardaki çalışmalarına
bakıldığında rekabetçi yönünün
öne çıktığı görülüyor. Ankara ve
Diyarbakır’da ikişer adet olmak üzere
toplam dört adet fabrikası bulunan
kurum, HES projelerindeki başarısıyla
dikkat çekiyor. Türbin, jeneratör, mikro
HES, şalt teçhizatı üreten TEMSAN,
yerli üreticilerin sektöre daha fazla
önem vermesini bekliyor.

“Biz yapılmayanı yaparak yerli
sanayicimize örnek olmak istiyoruz.”
diyen TEMSAN Genel Müdürü Hilmi
Baştürk, rüzgar enerji santrallerini;
jeneratör kısımlarını üreterek, kule
ve kanatları da yerli üreticiden temin
ederek “yerlileştirmek” istediklerini
kaydetti. Baştürk, sorularımızı
yanıtladı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı olarak enerji sektöründe makine ve teçhizat üretimi yapan milli kuruluşumuz TEMSAN, bu göreve “Enerjide Milli Çözüm” parolasıyla yola başlamış bir kurumdur. Kuruluş
için o yıllarda şu ifade kullanılmış: “TEMSAN
şirketimiz Türkiye’de halen imal edilemeyen
veya ihtiyaca cevap veremeyen elektrik üretimine, enerji nakline yarayan bilumum makine
ve teçhizatı imal ve ihraç etmekle vazifelendirilmiştir.” Bu cümle çok mana barındırıyor
içinde. Yani enerji üretiminde kullanılacak
her türlü su türbini, buhar türbini, jeneratör
ve enerji naklinde kullanılan yüksek gerilim
kesicilerinin Türkiye’de TEMSAN tarafından üretilmesi planlanmış ve başarıyla uygulanmaktadır. Bugün Ankara ve Diyarbakır’da
toplam dört fabrikamız var. Diyarbakır’dakiler
büyük türbin ve jeneratör imalatları yapıyor.
Ankara’da ise küçük türbinler ile kesici, ayırıcı, pano ve benzeri şalt teçhizatının imalatını
yapmaktayız.
TEMSAN’ın kurulduğu günden bu yana
Türkiye’nin sanayileşmedeki grafiğini değerlendirir misiniz? Neydik, neredeyiz?

O, dönemde sanayi yatırımlarını devlet yapmak istiyordu. Özel sektör bu kadar güçlü değildi ve TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN,
GERKONSAN gibi kuruluşlar olmak zorundaydı. Devletin öncü olması gerekiyordu. Herhangi bir sektörün Türkiye’ye girmesi için bir
lokomotif olması ve bu noktada devletin desteği olması gerekiyor. Geçmişteki bu SAN’lar
da bu lokomotiflik yapmak için kurulan kuruluşlardı aslında. Elektromekanik sanayi de ciddi bir yatırım gerekiyor. O zamanlarda ne özel
sektörün bunu yapma ne de yapılan yatırımla
rekabet etme şansı vardı. Şu anda ciddi olarak
rekabet içerisindeyiz. Devlet kuruluşuyuz ve
rekabete açık bir sektörüz. Çin’le Avrupa ile
rekabette piyasa oyuncusuyuz. Bir iş devletin
de olsa ihalesine girmek zorundayız. Kamu
sektörü ihalelerinde ben Çin ile yarışıyorum.
Avrupa ile yarışmak zorunda kalıyorum.

bin, jeneratör, vana, otomasyon ve şalt teçhizatı için yaklaşık 16 milyar dolar tutarında bir
yatırım gerekecek. İşte bizim sektöre hedefimiz bu yatırımın en az yüzde 40’ını gerçekleştirebilmek, yani önümüzdeki 10 yıl toplamda 6,4 milyar dolar ciroya ulaşabilmektir.
İthalatı azaltarak 2023 yılına kadar dış ticaret
açığımızın erimesine katkıda bulunacağımızı
ümit ediyoruz. EÜAŞ ve özelleştirme sürecindeki büyük ve orta ölçekli HES’lerimizin
rehabilitasyonu ile planladığımız ciro hedefleri
bunun dışındadır.
Yerli üretim kapsamında size göre KOBİ’lerin fonksiyonu ne olabilir?

Yerli üreticilerin bu sektöre biraz daha önem
vermesi şart. Geçmiş yıllarda yaptığımız bir
örneği anlatayım: Takım tezgahlarında kullanılan talaş konveyörleri vardır. Türkiye’de
yapılmıyordu o zamanlar. TAKSAN’da bir
firmayı teşvik ettik, şu anda o firma dünyaya
talaş konveyörü ihraç ediyor. Bu, arz talep
dengesidir. İnsanlarımız bir şeylere yatırım yapıyor ama talep olması lazım ki ona yatırım yapabilsin. Şimdi baktığımız zaman OSTİM’de,
Konya’da veya İstanbul’da olsun komple parçalar üretilebiliyor. Ama biz sektör olarak ne
yaptığımızı bilmiyoruz sadece taşeron olarak
çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki; bu sektör 15-16
milyar dolarlık bir pazar, bu pazarda sektör
topyekün gelişsin. Sadece Türkiye pazarı değil Orta Asya pazarı daha da büyüyor. 5-10
yıl gibi sürelerde yapılan HES’lere rehabilitasyon hizmetleri gerekecek. Bakım, onarım
gibi yedek parça ihtiyacı olacak. Sürekliliği
olan bir yatırım; tıpkı otomotiv sektörü gibi.
Artık enerji kaçınılmaz bir ihtiyaç, o olmadan
hayat bitmiş demektir. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar bitmediği sürece bu yatırımlar da devam
edecektir.
TEMSAN, rüzgâr ve güneş santralleri
gibi projelere ilgi duyuyor mu?

TEMSAN yeniliklere açık bir kurum. Enerji ve
güç sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösterebilir. Ebetteki rüzgar türbinleriyle de ilgileniyoruz. Bu konuda gerek üniversiteler gerekse sanayi bölgelerimizle yaptığımız protokol
çerçevesinde çalışma
halindeyiz.

Hilmi Baştürk

Ayrıca uzak doğu ve Avrupalı firmalarla da
know-how teknoloji transferi yapmak suretiyle
muhtelif güçlerde rüzgâr türbin jeneratörlerini
üretime geçirme faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Böylelikle yerel rüzgâr türbini yan sanayiinin temelleri atılmış olacak, bu projede imalat
konusunda aktif bir rol oynamayı planlıyoruz.
Üretimi Diyarbakır’da düşünüyoruz, çünkü
jeneratör ve türbin fabrikası olarak büyük tezgahlarla üretim yapılıyor. Rüzgar santralinde
jeneratör kısmında üretime geçmek istiyoruz.
Kanat ve kule ile ilgili yapılmış yatırımlar var
Türkiye’de. Biz yapılmayanı yapmak istiyoruz. Yapılmayanı yaparak yerli sanayicimize
örnek olmak istiyoruz. Bu ürünler ülkemizde
imal edilebiliyor. Rüzgar enerji santrallerinin
jeneratör kısımlarını üretip kule ve kanatları da
yerli üreticiden temin ederek yerlileştirmek istiyoruz. Bu konuda da görüşmelerimiz devam
ediyor.
Eğer arz talep dengesi, ülkemizin ihtiyaçları ve
diğer şartlar bizi burada daha güçlü oynamaya
sevk ederse, TEMSAN olarak Rüzgâr Türbinleri ve Güneş Panelleri hususunda da söz sahibi olacak kapasitede olduğumuzu belirtmek
isterim.
Türkiye’deki ihtiyacı karşıladıktan sonra

Kurumun hedefleri ve vizyonu hakkında
bilgi verebilir misiniz? Ayrıca HES’ler
şu anda çok gündemde, TEMSAN’ın HES
projeleri taahhüdünde pazar payı nedir?

TEMSAN 1977’den bu yana hidroelektrik
santraller üzerine uzmanlaşmış bir kurum. O
yüzden bizim öncelikli faaliyet sektörümüz
“HES Elektromekanik Teçhizatı”dır. HES
elektromekanik teçhizatından başlıca kasıt
türbin ve jeneratördür. Bu sektördeki
en önemli pazar
da
Türkiye’dir.
ESHA
(Avrupa Hidroelektrik
Birliği)’nın
bir
raporunda Avrupa’daki kullanılmamış hidroelektrik potansiyelin
yüzde 80’den fazlasının Türkiye’de
yer aldığı yazmaktadır. DSİ’ye göre bu rakam 20.000 MW civarında. 2013-2023 yılları
arasında güçleri 500 kW ile 100 MW arasında
değişen irili ufaklı 2.000’den fazla projenin
hayata geçeceğini tahmin etmekteyiz.
Bu 2000 HES projesinde kullanılacak olan tür-

Temsan Genel Müdürü Hilmi Baştürk, “Yerli üreticilerin bu sektöre biraz daha önem vermesi şart. Biz istiyoruz ki; bu
sektör 15-16 milyar dolarlık bir pazar, bu pazarda sektör topyekün gelişsin. 5-10 yıl gibi sürelerde yapılan HES’lere
rehabilitasyon hizmetleri gerekecek. Bakım, onarım gibi yedek parça ihtiyacı olacak. Sürekliliği olan bir yatırım; tıpkı
otomotiv sektörü gibi.” dedi.
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bu ürünlerde ihracatı düşünüyor musunuz?

Bu sektöre sadece Türkiye amaçlı girmiyoruz,
ihracat ta yapmak istiyoruz. Know-how ve
lisans anlaşması görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler neticesinde yerli imalat
yapabilemeyi arzu ediyoruz. Yabancı firmalar
elindeki kabiliyeti vermek istemiyor. HES’ler
için ürettiğimiz türbin ve jeneratörde de amacımız yerli üretme kabiliyetini edinmek.
EÜAŞ’ın işletmesindeki, Türkiye’nin en
büyük ikinci ve üçüncü santralleri Keban
ve Karakaya’nın rehabilitasyon işi ihaleleri gerçekleşti. TEMSAN Karakaya’da
birinci, Keban’da ise ikinci avantajlı
fiyatı verdiği. Bu ihaleleri TEMSAN ve
sektör açısından değerlendirecek olursak
neler söyleyebilirsiniz?

TEMSAN, ülkeye katma değer sağlayacak
işlerin içinde yer alması planlanmış bir kurumdur. Bu katma değeri bu iki ihalede de
açık şekilde görüyoruz. Bu santraller için daha
önceki ihalelerde yabancı firmaların teklif et-

“Karakaya HES Rehabilitasyon
İşi”; bu çapta büyük bir santralin
rehabilitasyonunda yüklenici olarak
görev almak TEMSAN’ın başta
OSTİM olmak üzere ülke sanayisine
ne kadar güvendiğinin açık bir
göstergesidir. Bu tür projelerin OSTİM
gibi sanayi kuruluşlarıyla beraber
tamamlanmasının ülke ekonomisine
getireceği artılar uzun bir liste
oluşturacaktır.”

tiği yüksek bedeller TEMSAN’ın da ihalelere
teklif vermesiyle beraber düşerek ülke adına
avantajlı seviyelere inmiştir. Yabancı firmaların bu süreçteki fiyatları karşılaştırıldığında,
yani TEMSAN’lı ve TEMSAN’sız ihaleler incelendiğinde, yaklaşık 100 milyon eoru’luk bir
tutarın daha ihale aşamasında ülke ekonomisine kazandırıldığı açık şekilde görülebilecektir.
Bu rakam sadece 2013 yılında yapılan iki ihalenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu kurumun
1977’den bu yana hizmet verdiğini düşünecek
olursak ülke ekonomisine yaptığı katkılar, takdir edilmesi gereken seviyelerdedir.
İkinci önemli görevimiz; örnek olarak “Karakaya HES Rehabilitasyon İşi” ihalesini ele
alırsak; ihalede birinci gelen fiyatımızın inşallah idarece de uygun görülerek onaylanmasıyla başlıyor. Bu çapta büyük bir santralin rehabilitasyonunda yüklenici olarak görev almak
TEMSAN’ın başta OSTİM olmak üzere ülke
sanayisine ne kadar güvendiğinin açık bir göstergesidir. Bu tür projelerin OSTİM gibi sanayi kuruluşlarıyla beraber tamamlanmasının
ülke ekonomisine getireceği artılar uzun bir
liste oluşturacaktır. Ama listenin en can alıcı ve TEMSAN’ın hedeflediği ana maddeler
şunlardır: Yerli sanayinin sektörde hâkim bir
konuma gelmesi, sektörde istihdamın artması,
enerji kaynaklı artış gösteren cari açığın düşürülmesi. İşte bizim yegâne amacımız, sektörün
her aşamasında ülkemize kazandıracağımız ne
var diye kendimize sormak ve onu yerine getirmeye çalışmaktır.

gibi kurumumuzun taahhüdü altında bulunan
isale hattı HES yatırımları için kurduğumuz
BELHES Koordinatörlüğü bu noktada önemli
bir toplumsal proje olarak hayata geçirilmiştir.
Kurumunuz isale hatları veya su kaynaklarınız
üzerindeki hidroelektrik potansiyelin ülkemize
kazandırılması noktasında kendimize görev
addettiğimizi bilinmesini isteriz.

“Şu anda ciddi olarak rekabet
içerisindeyiz. Devlet kuruluşuyuz
ve rekabete açık bir sektörüz.
Çin’le Avrupa ile rekabette piyasa
oyuncusuyuz. Bir iş devletin de olsa
ihalesine girmek zorundayız. Kamu
sektörü ihalelerinde ben Çin ile
yarışıyorum. Avrupa ile yarışmak
zorunda kalıyorum.“

Yurt dışına bağımlı olan ve santralinin
her bakımı için yüksek ödemeler yapan ve
uzun bekleme süreleri yaşayan yatırımcılar var. Bunlar için geliştirdiğiniz bir proje var mı?

imkânları ile vatandaşlarımıza yol, alt yapı,
temizlik, sosyal hizmetler vb. hizmetleri
sunmaktadırlar. BELHES Projesi’nin amacı
belediyelerimizin asli vazifeleri için gerekli
elektrik enerjisini ve finansman ihtiyaçlarının
bir kısmını merkezi yönetime yük getirmeden kendi kaynaklarıyla temin etmeleridir.
BELHES Projesi kapsamında tesis edilecek
HES’ler ile belediyelerimize ait içme suyu,
atık su ve diğer su kaynaklarının hidroelektrik
potansiyelleri, belediyelerimize kaynak ve dolayısıyla vatandaşımıza hizmet olarak kazandırılacaktır. Mikro ve Büyük ölçekli HES’ler
şebekeye bağlanarak belediyelerimizin elektrik faturalarını hafifletecektir. Belediyelerimiz
asli vazifeleri ile uğraşırken HES tesisleri için
gerekli fizibilite, etüd-proje, finansman, imalat
ve montaj gibi uzmanlık gerektiren işleri belediyeler adına ikame edecek bir yapı gereklidir.
BELHES Projesi bu amaçla hazırlanmıştır.
Yeni kabul edilen 6446 Sayılı Elektrik Piyasası kanununun “Lisanssız Yürütülebilecek
Faaliyetler” başlığı Madde 14’de belediyelerin
isale hatlarına kuracakları projeler için lisans
ve şirket kurma zorunluluğu aranmayacağı belirtilmiştir.

Evet, bu noktada uzun soluklu bir proje olan
“HYDROTURK” projesinden bahsetmek isterim.
Bu proje TEMSAN koordinatörlüğünde ya-

“TEMSAN’ın Avrupalı ve Çinli
imalatçılardan en büyük farkı, eldeki
ürünü projeye uydurmak değil
projenize uygun en verimli ürünü
tasarlamaktır, çünkü biz yıllar sonrada
bu ülkeye hizmet vermek amacını
taşıyan bir kuruluşuz.”

Bu noktada TEMSAN olarak ana faaliyet alanımız olan Hidroelektrik Santraller hususunda
Belediyelere ait isale hatları üzerinde gelişmiş
ülkelerde örnekleri bulunduğu üzere HES tesislerinin kurulması ve içme suyuna en küçük
menfi tesiri bulunmaksızın işletilmesi mümkündür.
•

Sivas Belediyesi “Paşabahçe HES”,

•

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ “Kirazdere HES”,

•

Bursa Büyükşehir Belediyesi “BUSKİ
D-0 HES”,

•

Rize Belediyesi “Rize BELHES”

PROJELERİN DURUMU

KURULU KAPASİTE
(MW)

ORAN
(%)

İşletmede

21.677

47

İnşa Halinde

8.868

19

BELHES projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

İşlemleri Devam Eden

16.400

34

BELHES Belediye Hidroelektrik Santralleri Projesi ise; Yerel yönetimlerimiz kısıtlı

TOPLAM POTANSİYEL

46.495

100

tırımcı, sanayi ve üniversitelerin buluşacağı
milli bir “Hidro Enerji Alt Yapı’sının oluşturulması projesidir. Toplumsal fayda amacıyla
hareket etmesi gereken kurumumuz, birçok
yatırımcı, üniversite ve sanayi kuruluşunun
çalışmalarıyla destek vereceği, ortak bir havuz
kuracak ve bu şekilde milli bir hidro enerji alt
yapısı oluşturacaktır.
Yatırımcıların enerji santrallerinde kullandıkları fakat teknolojisine haiz olmadıkları makinalar o bölgedeki sanayi ve üniversitelerden de
destek alınarak incelenecek, tersine mühendislik yöntemleri ile teçhizatın yerli imkânlarla
yapılabilmesinin önü açılacaktır. Bu sayede
sektör hem yurt dışına olan bağımlılıklarından
kurtulacak hem de çok geç kalınmış bir alt yapı
çalışmamız olacak.
Bu çalışmalar bir havuzda toplanıp projeye
destek veren yatırımcılara uygun iyileştirmeler, sanayi kuruluşları ve üniversitelere de bu
havuzu kullanarak proje içinde çalışma fırsatı
tanınacaktır.

Neden TEMSAN?

T

ürbin ve Jeneratör teçhizatını alırken
yabancı dil bilmek zorunda kalmazsınız. Uluslararası standartların uygulandığını üretimin her aşamasında bizzat
görebilirsiniz. TEMSAN’ın Avrupalı ve Çinli
imalatçılardan en büyük farkı, eldeki ürünü projeye uydurmak değil projenize uygun en verimli ürünü tasarlamaktır, çünkü
biz yıllar sonrada bu ülkeye hizmet vermek amacını taşıyan bir kuruluşuz. TEMSAN bir kamu kurumudur. vatandaş olarak hissedarı olduğunuz kurumdan alım
yapmanın ve bu hizmeti en iyi şekilde alacağınızı bilirsiniz. Uzun vadeli bir yatırım
olan HES sektöründe servis, bakım-onarım
ve yenileme çalışmaları çok önemlidir, bu
gibi ihtiyaçların oluştuğu anda TEMSAN’ı
yanınızda bulursunuz ve 24 saat içinde
probleminize müdahale edilir. Yurt dışına
döviz çıkışını engeller, dış ticaret açığımızı
azaltmış olursunuz.
En büyük hedeflerimizden biri sanayileşmek ise HES elektromekanik teçhizatını
TEMSAN’dan alarak TEMSAN’la birlikte
yerli yan sanayiyi de desteklemiş olursunuz. Bunun aksi yönünde verilecek her
karar ve ödenecek her kuruş ülkeyi, yatırımcıyı ve sektörü yabancı firmalara mahkum edecektir. Sonuçta da maalesef yerli
çözümü bulunmayan sektördeki finansal
kazanımlar yurt içinde değil yurt dışında
kalacaktır.

Tamamlanan ve devam eden projeler
TEMSAN bugüne dek 17 büyük HES projesini kamu sektörü için 3 tanesini de özel
sektör için tesis etmiş. Bunlardan en büyüğü 192 MW gücündeki Batman HES’tir.
Türkiye’nin HES kurulu gücünün yüzde
10’unda TEMSAN’ın imzası vardır.
Benim sizlere esas anlatmak istediğim
proje 2012 yılında devreye aldığımız CUNİŞ HES projesidir. CUNİŞ HES, Türkiye’nin
yüzde 100 yerli olarak tasarlanmış ve imal
edilmiş ilk enerji üretim santralidir. Önceki
projelerde gerek türbin ve jeneratör tasarımı olsun, gerekse süpervizör olsun hep
bir yabancı partner firma vardır. Ancak
CUNİŞ’in Francis tip türbinleri ve Senkron
Generatörleri yüzde 100 TEMSAN bünyesinde tasarlanmış ve imal edilmiştir. 20122013 yılları arasında 167MW Alpaslan I HES
ve 56,4 MW Kılavuzlu HES’i DSİ’ye, 8,82
MW Cuniş HES, 3,6 MW Dumlu HES ve 7 MW
Gelinkaya HES’i özel sektöre, 90kW Rize
BELHES’i Rize Belediyesine olmak üzere 6
adet santrali daha ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. İki yılda
yapılan bu santrallerden sadece Kılavuzlu
HES 154 Milyon kWh (getirisi 11,5 milyon
$), Alpaslan HES’in 400 Milyon kWh, (getirisi 30 milyon $) üretmiştir.
Ve şu sıralarda çok revaçta olan Türkiye’de
25’in üzerinde çalışan 50’in üzerinde ise
tasarımı tamamlanmış 0,5kW ile 500kW
arasında Mikro HES projemiz mevcut. Hatta bu santrallerimizden biri Başbakanlık
TİKA idaresi vasıtasıyla Avustralya kıtasında bulunan Fiji adalarına kuruldu.
Devam eden projelerimiz ise Manyas HES,
İncebel HES, Topçam HES, Çine HES, Yahyabey HES, Kirazdere HES, Buski HES, Kanyon HES, Çarıklı HES’tir.
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Sanayinin gençlerine sosyal destek

OSTİM bölgesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve
geniş bir tabana yayılmasına yönelik öneriler istişare toplantısında ele alındı.
Toplantıda firma çalışanlarının ve özellikle gençlerin sportif ve kültürel
etkinliklere yönlendirilmesi üzerinde duruldu.

5

bin işletme 50 bin çalışanıyla büyük
bir aile olan OSTİM, bölgedeki üretim gücünün sosyal ve sportif yönünü de geliştirmek hedefinde. OSTİMSPOR
şemsiyesi ile yeşil sahalarda adını duyuran
bölge çalışanları günün önemli bir bölümünü iş yerlerinde geçiriyor ve sosyal çevresi
de bölgede oluşuyor.
İş saatlerinin elverişsizliğinin yanı sıra bölgede spor, kültür, sanat alanında sosyalleşme kanallarının açık, ulaşılabilir, erişilebilir
olmaması nedeniyle çalışanlar sosyalleşme
ve birlikte öğrenme imkanı bulamıyorlar.
Özellikle bölgede öğrenci, çırak, kalfa,
yeni mezunlardan oluşan genç nüfusun
yoğunlaşması bu konudaki talebi artırıyor.
Bu amaçla OSTİMSPOR’un yeniden yapılandırılması, faaliyetlerinin bu ihtiyaçlar
doğrultusunda önceliklendirilmesi, işbirlikleri yapması ve kaynaklarını bu yönde sarf
etmesi kararlaştırıldı.
Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan
uzak durması, işten arda kalan zamanlarını
iyi değerlendirmeleri için yapılabilecekler
için düzenlenen istişare toplantısında gö-

rüşler alındı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile eğitim kurumlarının temsilcileri,
kanaat önderleri, bakanlık bürokratları, işadamları ve sporcuların katıldığı toplantıda
uygulanabilecek metotlar paylaşıldı.

“Kalıcı bir şeyler yapmalıyız”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın projelerin uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini hatırlattı. Aydın, “Kalıcı bir
şeyler yapmalıyız, insanlara faydası olan,
gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoyan, ruh
ve beden sağlığına katkı verecek bir faaliyet. Bu yaptığımız faaliyette biz, siz, gelecek nesil ve toplum, iyi bir şeyler yapılmış
diye altına imza atsın istiyoruz.” dedi. OSTİM OSB’nin bu faaliyetlerinde sosyal paydaşlardan destek beklediğini söyleyen Aydın, “Buradaki okullar, camiler, dernekler,
vakıflar ve OSTİM idare olarak hep beraber
neleri yapalım ki bu gençlerle irtibat ve diyalog kuralım ve bunlara yararlı faydalı bir
iş üretmiş olalım toplantımızın esas amacı
bu.” diye konuştu.

“Üçüncü sırada spor var”
Bölge Müdürü Adem Arıcı ise 18-35 yaş
arası genç çalışanların beklentilerini içeren
anketi katılımcılarla paylaştı. Arıcı, anket
sonuçlarına göre sportif aktivitelerin, dini
tesis ve kreş ihtiyacından sonra üçüncü
sırada olduğunu belirtti. Adem Arıcı şunları söyledi: “Sosyal etkinliklerden zaman

zaman uzak kalabiliyoruz, çünkü birinci
odak noktamız sanayiye hizmet. Ancak
OSTİMSPOR adı altında etkinliklere destek vermeye çalışıyoruz. OSTİMSPOR’un
birinci önceliği futbol olarak gidiyor, biz
geçen yıl buradaki sanayicilerin ve çalışanların futbola veya spora ilgisini nasıl
artırabiliriz diye kulüp yetkililerimizle fikir
alışverişinde bulunduk. Geçen yıl futbol
takımı bölgesel amatör lige çıkmıştı. Buradaki insanları bu işin içine nasıl sokarız
düşüncesiyle hareket ettik.”

Maddi ve sosyal nedenler
OSTİM’deki gençlerin maddi ve sosyal nedenlerle sportif ve sosyal faaliyetleri gerçekleştiremediğine değinen OSTİM Vakfı
Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu şu
ifadeleri kullandı: “OSTİM’de herkes için
spor ve sosyal etkinlik diyoruz. Belli sınıf
ve yaştakiler bunun kanallarını kendi açabilir. Fakat maddi, sosyal ve ailevi nedenlerle

OSTİM’de çalışan gençlerin bu kanalları
tıkanık. Bu yüzden önceliğimiz ve aciliyetimiz OSTİM’deki gençler ama genel kapsam herkes için spor.”

Gençlik merkezi önerisi
Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcileri ise
Bakanlıkça yapılan başarılı projelerden örnekler verdi. Benzer çalışmaları OSTİM’le
ortaklaşa yapabileceklerini ifade eden
Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eravcı OSTİM’e yönelik gençlik merkezi kurulması önerisini getirdi.
Eravcı, “Bakanlık olarak bir gençlik merkezi kurulmasını öneriyoruz. Çünkü gençlerin
kendini ait hissedebileceği resmiyetten
uzak ve rahat bir gençlik merkezi olması
gerekiyor. Bu merkezlerinin temel görevi,
gençlerin serbest zamanlarını kaliteli ve verimli geçirmeye yönelik olarak kurulması.
Şuan Türkiye’de 167 adet gençlik merkezi
bulunuyor.” diye konuştu.

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİMSPOR
şemsiyesi altında bölgedeki sportif etkinliklere destek
verdiklerini söyledi.

Bedelsiz Arsa Tahsisi’nde süre uzatıldı

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada; yoğun ilgi gören uygulama kapsamında bugüne kadar
OSB’lerdeki 774 adet boş parselin bedelsiz
olarak yatırımcılara tahsis edildiği, bu parsellerden 56’sında üretime geçildiği, 166
adedinde inşaat çalışmalarının devam ettiği
ve 552’sinin ise proje aşamasında olduğu
bilgisi verildi.
Bakanlık açıklamasında; “Söz konusu teşvik uygulamasının süresinin uzatılması ile
ikinci 2 yıllık süre içerisinde teşvik kapsamındaki il ve ilçelerde faaliyette olan 196

Organize Sanayi Bölgesinde boş olan 6258
adet parsel yatırımcılara tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir durumda. Bu parseller yatırımcılar için son derece
cazip. Tahsisi gerçekleşecek bu parsellerin
tümünde üretime geçilmesi halinde yaklaşık 250.000 kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır. Bu sayede sağlanacak üretim ve istihdam artışı ile bölgeler arası gelir dağılımı
da daha dengeli bir hale gelecektir.” görüşü
vurgulandı.
Teşvik ve destekler devam edecek
Sağlanacak üretim ve istihdam artışı ile böl-

Organize Sanayi Bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz
tahsisleriyle ilgili, 2011 Nisan ayında başlanan ve 2013 Nisan ayında son
bulan uygulama Bakanlar Kurulu kararı ile 2 yıl daha uzatıldı. Süre uzatımı
ile birlikte 196 OSB’deki boş parsellerde üretime geçilmesi halinde yaklaşık
250.000 kişiye iş imkanı sağlanacak.
geler arası gelir dağılımının da daha dengeli
bir hale geleceği vurgulanan açıklamada,
OSB’lere yönelik teşvik ve desteklerin devam edeceği kaydedildi. Planlı sanayileşme
için OSB’lerde yapılan yatırımların önemsendiğini ve OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmeye çalışıldığı hatırlatıldı ve şu
ifadelere yer verildi: “OSB’leri üretim ve ih-

racat üssü haline getirmek Bakanlık olarak
en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bugün
itibariyle ülkemizdeki Organize Sanayi Bölgelerinde yaklaşık 1.315.000 kişiye istihdam
sağlanmakta olup, OSB’lerdeki boş parsellerde de üretime geçilmesiyle birlikte bu sayının 2 Milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz.”
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HES’lerin yerli imalatı belgelendi
Asıl amaç yerli üretim

Belge takdim töreninde konuşan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, asıl
amaçlarının yerli üretimi artırmak olduğunu söyleyerek, şu ana kadar ancak yüzde 40
civarında değerlendirilen su kaynaklarının
elektriğe dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı en
az 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Yerli İmalat Teşvik Belgesi Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız tarafından TEMSAN Genel Müdürü
Hilmi Baştürk’e verildi.

E

nerji sektörünün milli kurumu Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN), hidroelektrik santrallerde
(HES) yerli imalat teşviki için Türk Standartları Enstitüsü`nden (TSE) ürün belgesi aldı. TEMSAN, TSE’nin, hidroelektrik
santrallerinde kullanılan türbin, hidrojeneratör ve kontrol sistemlerinin belgelendirilmesi için hazırladığı “TSE K 195 Sayılı
Belgelendirme Kriteri” kapsamında belge
alan ilk kuruluş oldu.

Önümüzdeki 10 yıl içinde 16 milyar dolarlık bir elektrik kalemi olduğunu kaydeden
Yıldız, “Bunların hepsini yurt dışından alabiliriz ya da bunların her bir tanesini yurt
içinde imal ediyor olabiliriz, bize düşen
ikinci şıktır. Yerli kaynakların teşvik ediliyor olması bazı yerlerde yadırgandı, çünkü
ithal etmek çok kolay bir şey ama biz kolaycılığa talip değiliz. Tabi bunları yaparken çevreyle beraber yapacağız, çevreye
rağmen değil. 2023’e kadar üretilen bütün
enerji kaynaklarımızı çevreyle beraber geliştireceğiz. Bu santraller için üretilecek
olan ekipmanların istihdamı da olumlu bir
şekilde, ciddi oranda etkileyeceğine inanıyorum.” dedi.

Çarklar hızlı döndü
sanayi üretimi arttı

Teşvik için belge şart
TSE Başkanı Hulusi Şentürk de, Bakanlığın
Türkiye’de yerli sanayiyi geliştirebilmek
için hidroelektrik santrallerde yerli katkı payının yüzde 55’i aşması durumunda
çok ciddi bir teşvik verdiğini hatırlattı. Bu
teşvikten yararlanabilmek için kullanılan
aksamın yerli olup olmadığının belgelendirilmesi gerektiğini ifade eden Şentürk,
belgelendirmenin özellikle bu alanda yerli
sanayinin gelişmesi açısından stratejik bir
öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

“HES’lere talibiz”
TEMSAN Genel Müdürü Hilmi Baştürk
ise 1975 yılında kurulan ve 1977'de üretime başlayan kuruluşlarının, bugüne kadar
çok sayıda HES yaptığını söyledi. Baştürk,
2023'e kadar Türkiye'de tamamlanması hedeflenen çok sayıda HES olduğuna işaret
ederek, TEMSAN'ın, bunların büyük bir
kısmına talip olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanan 2013 yılı Temmuz
ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçları
sevindirdi.

T

ÜİK verilerine göre Temmuz’da sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 bir önceki aya göre
yüzde 0,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri
(2010=100 temel yıllı) incelendiğinde,
Temmuz ayında bir önceki aya göre
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı. İmalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,5
artış gösterdi. Söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,3,
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise
yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları

HÜRKUŞ’ta seri üretim
MİLGEM’de iptal
B

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nden önemli kararlar
çıktı. Toplantıya ilişkin açıklamada; 29
Ağustos’ta ilk uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş eğitim uçağının seri üretimine geçileceği ifade edilirken Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında alınan 3 Ocak 2013
tarihli kararın iptal edildiği duyuruldu.

Sınai mülkiyet
üniversitelere anlatılıyor

Kararlar
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından
teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanan projelerde yüklenici firmalarla sözleşme imzalamak üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkili kılındı. Bu çerçevede;
1.

Füzelere ortak üretim
Toplantıda karara bağlanan bir diğer konu
ise 4 milyar dolarlık Uzun Menzilli Bölge
Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi. Savunma Sanayii İcra Komitesi; proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nden CPMIEC kuruluşu ile değerlendirmeye esas teklif
bedeli üzerinden, sistemlerin ve füzelerinin
Türkiye'de ortak üretilmesi amacıyla sözleşme görüşmelerine başlanması kararını
aldı.

4 milyar
dolarlık ihalede
ipi Çinli firma
göğüsledi

2.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze
Savunma Projesi kapsamında Çin
Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik CPMIEC kuruluşu ile değerlendirmeye esas
teklif bedeli üzerinden, sistemlerin ve
füzelerinin Türkiye’de ortak üretimini
sağlayacak şekilde sözleşme görüşmelerine başlanacak.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15
adet yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TUSAŞ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
ile Hürkuş uçaklarının seri üretimini
öngören teklifi üzerinden sözleşme görüşmelerine başlanacak.

S

3.

Milli Savaş Gemisi (MİLGEM) Projesi kapsamında 3 Ocak 2013 tarihli
SSİK toplantısında alınan karar iptal
edildi. 3’üncü ve 4’üncü gemilerin İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa
edilecek, ihale kalan dört gemi için
tekrar edilecek.

Savunma Sanayii İcra Komitesi ayrıca,
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından
yürütülen çeşitli projeler kapsamında oluşan ihtiyaçların giderilmesi maksadıyla
muhtelif sözleşme değişiklikleri yapılması
ve kaynak tahsisi konularında Müsteşarlığı
yetkilendirdi.

ınai mülkiyet konusunda üniversiteleri daha aktif konuma getirmek
amacıyla Türk Patent Enstitüsü (TPE)
ve Avrupa Patent Ofisi işbirliğiyle yürütülen “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet
Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi”
kapsamında Trakya Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen Senato Bilgilendirme
Toplantısı’nda, Türk Patent Enstitüsü
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, üniversite yönetimini ve akademisyenleri, sınai
mülkiyet sistemi ve üniversitelerle sınai
mülkiyet ilişkisi hakkında bilgilendirdi.
Yakın zamanda yasalaşması beklenen
Sınai Mülkiyet Yasa Tasarısı ve tasarıda
yer alan üniversitelerdeki patent üretiminin artırılmasına yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Prof.
Dr. Asan, tasarının yasalaşmasıyla,
üniversite mensuplarının buluşlarında
hak sahipliğinin üniversiteye geçtiğini,
ancak buluştan elde edilecek gelirin en
az üçte birinin öğretim üyesine verilmesinin öngörüldüğünü aktardı.
Düzenlemenin üniversitelerde üretilen
bilginin reel sektöre aktarılması açısından üniversitelerin elini güçlendireceğini ifade eden Habip Asan, bu teşvikle
üniversitelerde yapılan araştırmaların
daha da artmasının, üniversitelerin sınai mülkiyete ve ekonomiye daha fazla
katkı sağlamasının beklendiğini anlattı.
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Ankara Kalkınma Ajansı Yönetimi için seçim yapıldı

Kalkınma Kurulu’nun ilk tercihi OSTİM
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2013 Yılı 2. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Valisi Alâaddin Yüksel başkanlığında
yapıldı. Toplantıda, Kalkınma Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu temsilcilerinin de seçimi gerçekleştirildi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 57 oyla
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da Ajansın hizmetlerinden bahsederek,
Ajans destekleriyle sağlanan küçük etkilerin büyük sonuçlar doğurması için çalıştıklarını kaydetti. Şayık, “Bölgesel Kalkınma
Ajansları, yerelden ve katılımcı planlama
anlayışına dönüşümün bir ürünü olarak çıkmıştır. Uzun süreli deneyimler göstermiştir
ki yereldeki ekonomik ve sosyal potansiyeli
en iyi orada yaşayan insanlar bilir ve kaynakların en uygun hangi alanlara yapılması
gerektiğine onlar karar verir” diye konuştu.

En yüksek oy OSTİM'e

T

oplantının açılışında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
Başkanı ve Ankara Valisi Alâaddin
Yüksel, kalkınma ajanslarının bölgesel sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak, aynı bölge
içinde gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak
ve gelişme stratejilerini
belirlemek amacıyla kurulduğunu söyledi. Yüksel,
tüm dünyada benimsenen bu modelin ülkemize geç geldiğinin de altını çizdi.
Ankara’nın önümüzdeki dönem stratejik
planlarında bilişim, tarım ve turizm alan-

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak;
bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel
kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversilarının yer aldığının altını çizen Yüksel,
Kalkınma Ajansı’nın da bu alanlara yönelik
önemli destek mekanizmaları oluşturduğunu belirtti.
“Ajans Yönetimi ve Kalkınma
Kurulu olarak bizlere düşen
kentimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet pozisyonlarını iyi belirlemek, dünya yarışında nerede yer alacağımızı
tespit etmek, stratejik başlıklarımızı belirlemektir.” diyen Yüksel, Kalkınma Kurulu’nun en önemli işlevinin de
bu anlamda bir ortak aklı ortaya koymak
olduğunun altını çizdi.
Vali Yüksel’in ardından söz alan Ankara

teler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek
üzere teşkil edilen Kalkınma Kurulu’nun
Başkanlığı’na Dr. Mustafa Lale yeniden seçildi. Toplantıda Ajansın Yönetim
Kurulu’na girecek olan 3 Kalkınma Kurulu
Üyesi için de seçim yapıldı. Seçim sonunda, en yüksek oyu alan OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ardından
Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi
(ADAM) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Barca yeniden seçilen isimler oldu.
Yönetim Kurulu’na giren üçüncü isim ise
Başkent Kadın Platformu Derneği Başkanı
Nesrin Semiz
oldu.

Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Valisi Alâaddin
Yüksel, “Ajans Yönetimi ve Kalkınma Kurulu olarak bizlere düşen kentimizin
ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet pozisyonlarını iyi belirlemek, dünya
yarışında nerede yer alacağımızı tespit etmek, stratejik başlıklarımızı
belirlemektir.” dedi.

Arif Şayık Genel Sekreterliğe atandı
Doç. Dr. Asım Balcı’nın Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na getirilmesinin ardından boşalan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne Arif
Şayık atandı. İstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezuniyetinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Indiana Üniversitesi’nde
Yüksek Lisansını tamamlayan Şayık, 1997

yılında Başbakanlık’ta uzman olarak göreve başladı. Şayık, 2011-2012 yılları arasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın
Yasama Danışmanı olarak görev yaptı.
Son olarak Başbakanlık Halkla İlişkiler
(BİMER) Daire Başkanlığı görevini yürüten Şayık, bu atamayla Ankara ve bölge
açısından önemli bir sorumluluğu üstlenmiş oldu.

ASO’dan AB’ye sitem

“Türkiye’nin rekabet gücü aşındırılmak isteniyor”
A

Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir, “Avrupa
Birliği’ne biz katılmak istedikçe,
onlar bize birtakım engeller
koymaya devam diyorlar. Biz
bu uyum sürecinde sanayiciler
olarak devamlı olarak üzerimize
yük aldığımız, bize bir maliyeti
olmasına rağmen karşı taraftan
aynı anlayışı göremiyoruz.” dedi.

nkara Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özdebir, Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış’ı ziyaretinde AB’nin uygulamalarını eleştirdi. Avrupa
Birliği tarafından yakın ilgi ve alakayı göremediklerini belirten ASO Başkanı karşılaştıkları ayrımcılığa dikkat çekti. Özdebir,
“Bu konuda, yapmış oldukları ayrımcılık
tahmin ediyorum ki, Türkiye’nin yükselişinden duydukları endişeden olsa gerek.
Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde Türk mallarının Avrupa’nın sayılı birçok ülkesinden
daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Avrupa Birliği’ne biz katılmak istedikçe, onlar
bize birtakım engeller koymaya devam diyorlar. Biz bu uyum sürecinde sanayiciler
olarak devamlı olarak üzerimize yük aldığımız, bize bir maliyeti olmasına rağmen
karşı taraftan aynı anlayışı göremiyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Yeni katılan ülkelere sağlanan kolaylıkları Türkiye’ye sağlanmadığını kaydeden

Özdebir, ek mevzuatlarla
Türkiye’nin rekabet gücünün aşındırılmaya çalıştığını belirtti.

“ASO, AB sürecini
destekliyor”
Avrupa Birliği Bakanı
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ise ASO’nun
Türkiye’nin Avrupa Birliği
sürecine destek verdiğini
hatırlatarak, Türkiye’nin AB yolundaki en
büyük engel olan önyargıları kırmak için
Avrupa Birliği Bakanlığı’na destek verdiğini ifade etti.
Avrupa Birliği ile vize muafiyeti konusunda
Bakan Egemen Bağış, 27 Temmuz tarihine
vize muafiyet konusunda görüşmelerin başladığını belirterek, “Yetki çerçevesinde komisyonla görüşmelerimiz başlamıştır. Ko-

misyonla vize muafiyetinin yol haritasıyla
ilgili taslak çalışma söz konusudur. Birkaç
ufak pürüz kalmıştır. Ufak pürüzler tamamlandıktan sonra vize muafiyet müzakerelerinin adımları teker teker atılacaktır. Daha
önce vize muafiyet müzakerelerine başlayan
ülkeler, bu süreci 3-4 yılda tamamlamıştır.
Benim ortaya koyduğum takvim daha evvel
Avrupa Birliği’nin ilişki içerisine girdiği
ülkelerin çıkardığı takvim.” diye konuştu.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 7

EYLÜL 2013

Elektronik montaj eğitimi ‘üçüncü boyut’a taşınıyor
nacağını ifade etti. Ulusal Ajans’ın
bütçenin yüzde 75’ini karşılayacağını kaydeden Nizamoğlu, projenin
daha az maliyetli eğitim imkanı sağlayacağını vurguladı.
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2008’de Macaristan’da hayata geçirilen bir
metodun geliştirilerek Türkiye’ye adapte edileceğini bildiren Nizamoğlu, “Hali hazırda
Budapeşte Üniversitesi’nin tamamladığı bir
proje var. Biz onu transfer ediyoruz ve geliştiriyoruz. Bizdeki temel fark; Macaristan’da
web tabanlı hazırlanmış olan eğitim modüllerinin 3D simülasyonla uygulamaya çevrilmesi
olacak. İki yıl içinde bu modül geliştirilecek.
Daha sonra da eğitim aşamasına geçilecek.”
açıklamasını yaptı.

OSTİM’in rolü

Elektronik Montaj Teknolojileri İçin Sanal ve Uygulamalı Eğitim Projesi’nin süreçleri Ankara MYO’nun deneyimli
akademisyenlerine emanet. Ekibi Ocak ayından itibaren yoğun bir tempo bekliyor. Macaristan, Slovakya,
Romanya’da hem de Türkiye’de toplantılarla işe başlanacak ve planlama yapılacak. Ardından toplantı ve test
takvimi karara bağlanarak projenin işleyiş şekli netleştirilecek.

A

vrupa Birliği (AB) ortaklığı yoluyla
iyi uygulamaların ülkeler arasında
yaygınlaştırılmasını amaçlayan Yenilik Transferi Projeleri’ne ülkemizden bu
yıl 33 proje kabul edildi. OSTİM’de bulunan Turgut Özal Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu, “Elektronik Montaj Teknolojileri İçin Sanal ve Uygulamalı Eğitim”
konulu başvurusuyla onay alan 11 üniversite
arasına girmeyi başardı. Üniversite-sanayi işbirliğini de içeren çalışmanın ortakları arasın-

da OSTİM de yer alacak. 2 yılda tamamlanması planlanan projeye Macaristan, Romanya
ve Slovakya’dan üniversite ve araştırma kurumları destek verecek.

Mesleki eğitime katkı
Turgut Özal Üniversitesi Ankara Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Yüksel Nizamoğlu, çalışma kapsamında hazırlanacak modüllerle mesleki eğitime katkı sağla-

THK Üniversitesi ile
yüksek lisans anlaşması

O

programa müracaatlarda ALES, yabancı dil ve lisans not
ortalaması şartı aranmıyor.

Tezsiz Yüksek Lisans programı: Yaklaşık 200 seçmeli ders arasından
belirlenecek en az 30 kredilik 10 adet
ders ve dönem projesinden oluşacak.
Öğrenciler, iki dönem süresince alacakları dersler ve hazırlayacakları bir dönem projesi ile programdan mezun olacak. Lisans mezunlarının girebileceği

Tezli Yüksek Lisans programı: Yaklaşık 200 seçmeli ders
arasından belirlenecek en az 21 kredilik 7 adet ders, seminer ve yüksek lisans tezinden oluşacak. Öğrenciler, iki dönem süresince alacakları dersler ve hazırlayacakları tez ile bu programdan
mezun olacak. Lisans programından
mezun olmanın yanı sıra ALES sınavından son üç yıl içinde (EA) 55 puan
almış olma şartı aranıyor. Diğer
yandan ALES sınav notu olmayanlar
da programa özel öğrenci olarak kayıt
edilecek. Ancak bu durumda olan öğrenciler, programdaki kredi toplamının
yüzde 50’si kadar dersi alabilecek. Başarılı oldukları bu dersler ALES’ten (EA) 55 puanı aldıktan
sonra asil öğrenci statüsüne geçirildiğinde muaf sayılacak.

STİM ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından
varılan anlaşmaya göre; OSTİM üyelerine, eş, çocuk
ve yakınlarına Türk Hava Kurumu(THK) Üniversitesi’nde
tezli-tezsiz yüksek lisans yapma olanağı sağlandı. İşletme
Ana Bilim Dalı’nda açılacak yüksek lisans programları 2013
güz döneminde başlayacak. Eğitimler, Türk Hava Kurumu
Üniversitesi ve OSTİM tarafından
belirlenecek yerlerde yürütülecek, eğitim saatleri katılımcıların çalışma saatlerine göre
düzenlenebilecek.

Projede 5 ayrı tarafın olacağını ve sorumlulukların paylaştırıldığına dikkat çeken
Yüksel Nizamoğlu; üçüncü boyuta çevrim
aşamasında Slovakya’dan Kosice Teknik
Üniversitesi’nin, modüllerin hazırlanmasında
Budapeşte Üniversitesi’nin çalışacağını ayrıca Romanya’dan Ulusal Elektronik ve Teknoloji Kurumu’nun katkı sunacağını ifade etti.
Deneyimli akademisyen, en önemli fonksiyonlardan birini OSTİM’in yerine getireceğine işaret etti. OSTİM, proje için Türkiye’deki
sanayi kurumlarının tespiti, işçi, yönetici ve
teknik eleman gruplarının oluşturulmasında

çalışmalar yürütecek.
Proje ekibi şu isimlerden oluşuyor:
Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Edip
Şenyürek, Araştırmacı Öğr. Gör.
Emrah Orun, Araştırmacı Öğr. Gör.
Nuh Naci Atay, Teknik Personel Öğr. Gör.
Gürhan Ustali, İdari işler Personeli Öğr. Gör.
Yusuf Ölmez
Ankara MYO, 1997 yılında Fatih Üniversitesi’ne
bağlı olarak kuruldu. Bugüne kadar üç binden
fazla mezun veren okul, 2013 Ocak ayında Turgut
Özal Üniversitesi’ne katıldı. Sanayiye yönelik ciddi
çalışmaları olan, OSTİM’deki küme faaliyetlerinin
içinde bulunan eğitim kurumu, ülkemizin yetişmiş
eleman ihtiyacını karşılama misyonuyla hareket
ediyor. Bu yıl bin 500 öğrenciye ulaşan okul, yakın
bir zamanda yeni bölümleri açacak.
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Sanayicilere çağrı eğitimcilere davet
Mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılmasına ve kurumsal bir kimlik kazanmasına yönelik başlatılan Mesleki
Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin (METEK) Taslak Strateji Raporu Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda
sanayici, akademisyen ve eğitim uzmanları mevcut durumu ve sorunları masaya yatırdı. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, mesleki eğitimde şartların iyileştirilmesi için eğitimciler kadar sanayicilerin de sorumlulukları olduğunu
söyledi. Aydın, yeni bir okul binası inşa etmek yerine mevcut okulların geliştirilmesi ve eğitimcilerin de sanayiyle iç içe
olması gerektiğine dikkat çekti.
oluşturulmasında eğitimciler ve üniversitelerle işbirliği içinde olduklarını belirtti. Mesleki
ve teknik eğitimin mevcut durumunu da anlatan Aydın, sürdürülebilir ve herkesin ihtiyaçlarına uygun bir politikaya ihtiyaç olduğunu
kaydetti.

2

012-2014 yılları arasında 21 pilot ilde
ve seçilmiş uygulama okullarında gerçekleşecek olan, Türkiye Cumhuriyeti
ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
METEK, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmayı, işgücü piyasası ile mesleki
eğitim arasındaki bağlantıları geliştirmeyi ve
insan kaynaklarına yönelik yatırımları desteklemeyi amaçlıyor. Proje, eğitim sisteminin
kalitesini Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi’ne uygun şekilde yapılandıracak. Bu çerçevede Ulusal Kalite Güvence
Çerçevesi’ni geliştirerek eğitimin kalitesini
artıracak, bu artış da istihdam edilen mezun
sayısını yükseltecek. Sistem, öğretmen ve
idarecilere yönelik eğitimlerin yer aldığı bütüncül bir yaklaşımın kabul edilmesi ve modüler programlarda Hayat Boyu Öğrenme’nin
(HBÖ) ölçme ve değerlendirme sisteminin
benimsenmesi yoluyla işliyor.
Projede iş dünyasının ve öğrencilerin ihtiyaç

duyduğu kalitede; güncel, nitelikli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir mesleki ve teknik eğitime ulaşmak için Kalite, Eğitim ve İletişim
üst başlıkları altında faaliyetler yürütülüyor.
Konunun tarafları, projedeki son durumu
ve raporla ilgili gelişmeleri ele almak üzere
Ankara’da düzenlenen Taslak Strateji Raporu
çalıştayda bir araya geldi.

“Katkı verebiliriz, tasarlayıcısı
olamayız”
4 güne yayılan çalıştayın açılışında OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın sanayici gözüyle değerlendirmelerde bulundu.
Aydın, nitelikli işgücü kaynağı için en önemli
adresin mesleki eğitim kurumları olduğunun
altını çizdi.
OSTİM’in eğitim faaliyetlerine olan bakış
açısını ve bölgedeki uygulamaları anlatan
Başkan Aydın, sertifikalı meslek kurslarının

İhtiyaç analiziyle başlıyorlar

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi’nin T.C.
Ekonomi Bakanlığı’nca kabul edilen “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Ekipmanlarının Yerli Üretiminde Ortaklaşa
Rekabet” başlıklı URGE projesinin ilk toplantısında firma temsilcilerine yol haritası
açıklandı. 24 firmanın yer alacağı, üç yıl
süreli projenin işleyişi hakkında bilgiler
veren Küme Koordinatörü Pınar Yalman
Akcengiz, ilk etapta firmaların dış ticaret
kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini
söyledi. Akcengiz, URGE takvimine göre
ihtiyaç analiziyle işe başlanacağı bilgisini
paylaştı. İhtiyaç analizi çalışmanın 4 aşamadan oluşuyor: Firmaların Mevcut Durum

Analizi, En İyi Uygulama Örnekleri, Sektörel Gelişmeler ve Beklentiler, Kümelenme
Stratejisi ve Yol Haritası.
Hedefler: *Mevcut durum tespiti *Firmalara özel yol haritası ve küme stratejik plan
ve yol haritası oluşturmak. *Düzenlenecek
eğitim ve danışmanlıklar ile firma kapasitelerini artırmak. *İhracat yapmayan firmaları en az bir ülkeye ihracat yapabilir
hale getirmek, yapanların ise ülke sayılarını arttırmak. *Halihazırda ihracat yapan
firmaların yıllık dış ticaret cirolarında artış
sağlamak. *Yapılacak ikili görüşmeler ile
sektördeki yeni teknolojilerin transferini
sağlamak. *Küme üyesi firmaların sayısında en az %10 artış sağlamak.

OSTİM’deki eğitim kurumlarının çeşitliliğine
de değinen Orhan Aydın, çözümün okul yapmak yerine mevcutları iyileştirmekten geçtiğini anımsattı. Aydın şöyle konuştu: “Bölgemizde Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve
Teknik Eğitim Merkezi, ilköğretim okulu,
MYO var. Ben ne yapacağım? ‘Bir okul daha
yap’ diyorlar şimdi bize. Bu okullar öğrenci
bekliyor; bunları dolduralım, niteliğini artıralım. Bu kurumlara sizin dediğiniz tarzda bir
sistemi yerleştirelim. ‘Bizim hocalarımızı,
eğitmenlerimizi, öğretmenlerimizi istediğiniz
şekle getiremezsiniz. Beklentilerinizi gerçekleştiremezsiniz.’ karşılığını alıyoruz. ‘Ne
yapacağız?’ diye sorunca da ‘Yeni okul kuracağız.’ cevabı veriliyor. Peki yeni okulu nasıl
yapacağız?” diye konuştu.
OSB’lerin okul yaptırsa bile öğretmen bulmakta ve eğitim programını sürekli güncellemenin zorluk çekebileceğine dikkat çeken
Aydın, “Biz eğitimin içinde olabiliriz, eğitimin üzerinde olabiliriz, katkı verebiliriz ama
eğitimin tasarlayıcısı, sürdürücüsü ve yürütücüsü olamayız.” ifadelerini kullandı. Aydın,
sanayicilerin de eğitimin içinde olma konusunda daha duyarlı olması gerektiğine işaret
etti.

“Kapınızı daha çok çalacağız”
METEK Kalite Güvence Kilit Uzmanı Genevieve McCabe de; Aydın’ın tespitlerine
katıldıklarını ve yaşanan problemlerin tamamının farkında olduklarını söyledi. McCabe,

Mesleki eğitimde
sanayiciler de üzerine
düşeni yapmalı
“Sanayicimize, esnafımıza, üretici ve fabrikası
olana gidiyoruz; bu çocuk burada staj yapsın.
‘Makineme dokundurtmam, kırar, bozar, eğer’.
Peki ne olacak? Kim getirecek onu. Sen de bu
işin kahrında ve zahmetinde olmak zorundasın. Eğer işini sürdürmek, büyütmek, yarışmak,
rekabet etmek istiyorsan, sen de eğitimin bir
parçası olacaksın. Gerektiğinde staj imkanı
sağlayacaksın, okullarla işbirliği yapacaksın,
taleplerini ileteceksin. Bu iş beraber olmayı
gerektiriyor.”
“Benim kendi bölgemde Endüstri Meslek Lisesi
var. Eline bir listeyi alıyor hocamız, ihtiyaç listesi veriyor. ne hocam bu? Bizim tesisat bölümünün eksikleri.. Bunları tamamlayacağız…
Peki hocam Tesisatçılar Odası’yla hiç selamlaştın mı? Yok, hiç tanımıyorum.. Peki OSTİM’de
tesisatla uğraşan yüz tane firma var bunlarla
hiç diyaloğun oldu mu? Ne lazım ne istiyorsun,
hangi elemanı istiyorsun diye.. O da olmadı..
Pek ne lazım? Bu listeyi tamamlasak ne olacak?
Eğer senin o diyalogların, senin o irtibatların
olsaydı bu listeyi zaten bana getirmene gerek
yoktu. Onlar bunu yapardı.”

Orhan Aydın

“Projenin başlangıcından itibaren yaptığımız
bütün görüşmelerde bu ve benzeri sorunlar
bizlerle paylaşıldı. Biliyoruz ki yapılması gereken daha pek çok şey var. Verdiğiniz bilgiler ve örnekler üzerinden bu sistemi iyileştirmeye çalışacağız. Artık nerede olduğunuzu
ve kim olduğunuzu bildiğimiz için kapınız
daha çok çalacağız. Sizlerden bu konuda daha
çok katkı bekliyoruz.” dedi.
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T

ürkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda iş makineleri sektöründe farkındalık oluşturularak, 2023 hedeflerinin pazara etkisinin konuşulduğu 2023’e
10 kala Uluslararası İş Makineleri Kongre
ve Sergisi Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İMDER)
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Türkiye’den ve dünyadan önemli sektör
temsilcilerini bir araya getiren kongreye 30
ülkeden 220 milyarlık dolarlık sermayeyi
yöneten 70 CEO katıldı. Kongrede, iş makinesi ihracatının, 2023 hedefinde en az 10
milyar dolarlık payı olacağı ifade edildi.

“Teknoloji üssü olmak istiyoruz”
Kongrenin açılışında değerlendirmelerde
bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün, Türkiye’nin küresel iş makinesi sektöründeki önemini
vurguladı. Makina sektöründe Türkiye’nin teknoloji üssü
olmasını isteğini dile getiren
Ergün, “Türk iş makinesi
sektörü, Avrupa’nın 4’üncü,
dünyanın ise en büyük
11’inci sektörü konumunda.
Ülkemizdeki iş ve inşaat makinası talebinin yüzde 40’ı yerli imalatçılar
tarafından karşılanıyor. Bunun artmasını hedefliyoruz. İş makinası ihracatı 10 yıl içinde

İş makineleri sektöründe büyüme devam ediyor

2023’e 10 kala ihracatta 10’lu hedef
sektör ihracatını 8 kat artırdı ve 1,5 milyar
dolara yaklaştı. 2023 hedefinde en az 10
milyar dolarlık payı olacaktır.” dedi

Sektörde büyüme
İMDER Başkanı Cüneyt Divriş de sektöre
ilişkin rakamları açıkladı. 2002 yılında toplam ihracatın 162 milyon dolar olduğunu, 10
yıl içerisinde 8 kat artan ihracatın 1,3 milyar
dolara ulaştığını anlatan Divriş, 2012’de
dünyada toplam iş makinası satışının 900
bin adedi geçtiğini söyledi. Başkan
Divriş sözlerine şu bilgilerle devam etti: “Bu rakam Avrupa’da
120 bin civarında iken, ülkemizde ise bir önceki seneye göre
yüzde 13 büyüyerek 12 bin 750
adet olarak gerçekleşerek tarihi
rekor kırdı. 2012 ilk 6 ayında 6
bin 259 makine satışı gerçekleştiren sektörümüz, 2013 yılı ilk altı ayında ise
7 bin 130 makine satarak yüzde 13,9’luk bir
büyüme gerçekleştirmiştir.” dedi.

İŞİM sektörde iddialı
İş makineleri sektörünün dünya çapındaki temsilcilerini buluşturan kongrede yerli
üreticiler dünya firmaları ile ikili iş görüşmesi imkanı elde ettiği kongrede İş ve İnşaat
Makineleri Kümesi (İŞİM) de stant açan kurumlar arasındaydı. Ziyaretçilere OSTİM’in
iş makineleri konusundaki deneyim ve tecrübelerini anlatan Küme Koordinatörü
Fevzi Gökalp, İŞİM’in her türlü iş makinesi yedek parça imalatını gerçekleştirebilecek
potansiyele sahip olduğunu anımsattı. Gökalp ayrıca özel amaçlı iş makineleri yapabilme kabiliyetinden de bahsederek sektörde iddialı olduklarını belirtti.

Nijerya ve Rusya yakın takipte

Aktif’te
genel kurul

OSTİM’in uygulamaları ve sunduğu hizmetler dünyanın farklı ülkelerinden ilgi görmeye
devam ediyor. Nijerya Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim talebinde bulunurken, Rusya
Federasyonu Penza Bölgesi’nin Hükümet Başkanı 1. Yardımcısı Vladimir Volkov, OSTİM
örneğini kümelenmelerle birlikte hayata geçireceklerini dile getirdi.

Penza Bölgesi Hükümet Başkanı 1. Yardımcısı Vladimir
Volkov, kurulacak OSB’lerde kümelenme modeline
ağırlık verileceğini kaydetti.

değerlendirmelerde bulunduk.” diyen ODEM
Genel Müdürü M. Burcu Öztürk, planlanan
çalışmaların her iki ülke için de faydalı olacağını kaydetti.

OSB’ler OSTİM gibi olacak

6 bin 500 genci yurtdışında mesleki eğitime göndermeye hazırlanan Nijerya, OSTİM’in eğitimlerinden yararlanacak.

T

ürkiye ile işbirliği çalışmaları çerçevesinde Başkent’e gelen Nijerya Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve işadamlarından oluşan
heyet OSTİM’deki mesleki eğitimleri mercek
altına aldı. İki gün süren temasları çerçevesinde ODEM (OSTİM Danışmanlık ve Eğitim
Merkezi) tarafından sunulan hizmetleri detaylı olarak inceleyen konuklar meslek eğitimleri
için düğmeye bastı.

Öncelik inşaatta
Eğitim alanlarını da yerinde gören Nijerya
heyeti, önceliğin inşaat sektörüne verildiğini
belirttiler. Makine imalatına yönelik olarak

CNC Operatörlüğü, Kaynakçılık gibi teknik
eğitim konuları ile Elektrik Elektronik, Ağaç
İşleri (Mobilyacılık) alanlarıyla da ilgilenen
heyet, Nijerya Hükümeti’nin önümüzdeki
süreçte 6 bin 500 genci yurtdışında mesleki
eğitime göndermeyi hedeflediğini bilgisini
verdi. Planlamaya göre Njeryalı gençler bir
yıl süre ile inşaat sektörü alt alanlarında ve
temel elektrik-elektronik konusunda eğitime
alınacak. Kursiyerlere ayrıca Girişimcilik,
Kişisel Gelişim, Türkçe gibi destekleyici eğitim imkanı da verilecek.
“OSTİM’in kırk yılı aşkın süredir edindiği
bilgi birikimi ve deneyimleri doğrultusunda

Rusya Fedarasyonu’nun gelişmekte olan
ve yatırımcılara kapılarını açan bölgesi
Penza’nın Hükümet Başkanı 1. Yardımcısı
Vladimir Volkov, “Rusya’da da kümelenme
yapısı ile beraber OSTİM gibi bölgeler kurmayı düşünüyoruz.” dedi.
Bürokratları ve işadamlarıyla birlikte
OSTİM’e gelen Volkov, Penza’da dört adet
OSB kurmayı planladıklarını ve bunların yapılandırılmasında OSTİM’i örnek alacaklarını vurguladı. Volkov, “Rusya’da da kümelenme yapısı ile beraber OSTİM gibi bölgeler
kurmayı düşünüyoruz, başarılı uygulamaları
inceleyerek kendi OSB’mizi kuracağız.” diye
konuştu. OSB’leri kısa sürede yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen Rus yönetici, “Gelişme sürecini minimum hatalarla atlatmak
istiyoruz, bu yüzden OSTİM’in tecrübelerinden faydalanmaya geldik.” dedi.

O

STİM Merkezli Aktif Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul'unda
Ufuk Bayraktar yeniden başkan seçildi. Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda konuşan
Bayraktar, 18 ay gibi kısa bir sürede 200'e yakın üyeye ulaştıklarını belirtti. Ufuk Bayraktar,
derneğin hedefleri doğrultusunda, çok sayıda
eğitim programı, resmi ziyaretler, ikili iş görüşmeleri, KOSGEB ve sosyal sorumluluk projeleri,
ülke tanıtım programları, yurt dışı ticari geziler,
uluslar arası programlar, bölgesel üye buluşma
yemekleri ve üye ziyaretlerinden oluşan çok
yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktardı. Bayraktar, yeni dönemde de öncelikli olarak
üniversite sanayi işbirliği ve ihracata yönelik
çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.
Aktif’in yeni yönetim kurulu: Ufuk Bayraktar,
Tolga Bülent Erdoğan, Ahmet Sinan Kabakçı,
Halit Erol, Levet Kırbaş, Metin Demir, Canan
Kırbaç, Hıfzı Kuruşa, Ertug Kozanoglu, Mehmet
Özbey, Okay Akartepe, Kazım Erdinç Fırat, Metin
Özyurt, İsmail Çakın, Musa Ertunç

10 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

EYLÜL 2013

İki kıta… 3 ülke… Dev organizasyonlar… Ödüller…

Kümeler dünya fuarlarında
OSTİM kümeleri, her biri sektörünün önde gelen etkinliklerinden olan uluslararası fuarlarda boy gösterdi.
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) firmalarıyla başlayan turun ilk durağı Polonya Kielce’de gerçekleşen MSPO Savunma Fuarı oldu.
OSSA üyeleri daha sonra İngiltere’ye geçerek dünyanın en önemli savunma etkinliği olarak nitelenen DSEI Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda
sektörün kritik aktörleriyle bir araya geldi.
Kümelerin Avrupa kıtasından sonraki adresi ise Afrika’ydı. OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM), dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinde
yerli sanayinin sesini duyurdu. İŞİM’in URGE kapsamındaki üyeleri Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde düzenlenen Bauma Afrika 1.
Uluslararası İnşaat Ekipman, Maden Makineleri, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı’nda yeni iş ağları oluşturmak için önemli görüşmelere imza attı.

OSSA, Avrupa’da gurur verdi

O

STİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), ürünlerini tanıtmak, pazar geliştirme faaliyetleri ve
katılımcı firmalar ile işbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere Eylül ayında Polonya ve
İngiltere’de düzenlenen iki önemli savunma
fuarının içinde yer aldı.
OSSA, ilk olarak 2-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Polonya Kielce’de gerçekleşen MSPO
Savunma Fuarı’nda stand açtı. Küme, fuarda, URGE Projesi kapsamındaki 12 firma ile
temsil edildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı
(SSM) koordinasyonunda milli katılımın olduğu MSPO Savunma Sanayi Fuarı’nın açılışı Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowskı ile Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz tarafından yapıldı. Türkiye’nin “Lider Ülke” olarak katıldığı MSPO’da 400’den
fazla firma yer aldı. T.C. Ekonomi Bakanlığı
KOBİ ve Kümelenme Daire Başkanı M. Emrah Sazak ve Bakanlık Uzmanı M. Emrah
Soğancı da OSSA standında ziyaretçilerle bir
araya geldi.

Türk kurumlarına ödül yağdı
Fuarda OSSA başta olmak üzere SSM ve
HAVELSAN’a çeşitli ödüller verildi. Türk
havacılık ve savunma sanayii KOBİ’lerinin
üretim gücünü başarıyla sergileyen OSSA’nın
fuar performansı, stand tasarım alanında sunulan “Orijinal ve inovatif Tasarım Özel
Ödülü” ile taçlandı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı standı da “Kielce Ticaret Fuarları Özel
Ödülü”nün sahibi oldu.
Bir başka ödüle ise HAVELSAN’ın adı yazıldı. Polonyalı yöneticilerin oluşturduğu
jürinin tarafından "Başarılı Savunma Sanayi
Projesi" değerlendirmelerine göre, katılımcı
firmaların ürünleri “Savunma Teknolojileri”
kategorisinde yarıştı. Oylama sonucunda HAVELSAN Firması GENESİS Projesi (Perry
Sınıfı Fırkateynlerin Entegre Savaş Yönetim
Sistemi Modernizasyonu) ile “DEFENDER”
Özel Ödülüne layık görüldü.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Waldemar Skrzypczak, Türkiye ile bir yıldır yoğun
olarak geliştirilen ikili işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Skrzypczak,
“Türkiye savunma sanayini model alıyor,
Türkiye’yi takdir ve heyecanla izliyoruz.”
dedi.

Devler İngiltere'de

OSSA’nın bir sonraki rotası İngiltere’ydi.
URGE Projesi kapsamındaki 12 firma, 10-13
Eylül tarihleri arasında Londra’da kapılarını
açan 2013 Uluslararası Savunma ve Güvenlik
Ekipmanları Fuarı’na (DSEI) katıldı.
Hava, kara, deniz, güvenlik, entegre savunma
sistemleri başlıklarını içeren fuarda Savunma
Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve OSSA aynı
standı paylaştı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, SSM Uluslararası İşbirliği Dairesi Amerika ve Avrupa
Bölgesi Müdürü Sabit Ümit Ergin, T.C. Ekonomi Bakanlığı Ar-Ge Daire Başkanı Üstün
Alan ve Uzman M. Emin Torunoğlu da OSSA
standında ziyaretçilerle buluştu.
1500’den fazla firmanın stand açtığı etkinlikte Türkiye, İngiltere, ABD, Avustralya, Fransa, Almanya, İsviçre gibi 40 ülkenin pavyonu
yer aldı. Fuara 120 ülkeden 30 binden fazla
ziyaretçinin katıldığı tahmin ediliyor.

“Türkiye’ye ilgi fazla”
Katılımcı ülkelerin ve firmaların standlarını
ziyaret eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, DSEI fuar ziyareti
ile ilgili açıklamasında, “İngiltere Savunma
Bakan Yardımcısı’yla görüştük. İngiliz Deniz
Kuvvetleri Komutanı da, Türkiye’nin standını ziyaret etti. İkili görüşmeler yaptık. Her
zaman olduğu gibi ülkemize ilgi fazla. Türk
savunma sanayi her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Bu tip fuarların savunma sanayimize
hem yeni dünya vizyonu hem yeni ortaklıklar
bakımından katkısı var.” ifadelerine yer verdi.

Polonya’daki MSPO Savunma Sanayi Fuarı’nın açılışını yapan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
OSSA firmalarıyla bir araya geldi.

Varşova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan
OSSA standını ziyaret etti.
63 yabancı firma ile iş görüşmesi
gerçekleştiren OSSA üyeleri,
savunma sanayinde ihracatın ilk
adımı olan NDA (non-disclosure
agreement) "Gizlilik Anlaşması"
imzalayarak mevcut ikili ticari
işbirlikleri geliştirme fırsatı
buldu.

“Sizi model alıyoruz”
Fuarın kapanış konuşmasında, Türk savunma
sanayine duydukları beğenileri dile getiren

MPSO ve DSEI’ye katılan OSSA üyeleri:
Alkan Makina, Arıtes Metal, Digitest Dijital, Dora
Makina, Gökser Makina, Mak Savunma, Med
Makina, Mege Teknik, Küçükpazarlı Havacılık,
Savtek Bilişim, Tolga Plastik, 2G Havacılık,
T-Kalıp, Öznur Savunma, EMGE Kollektif

OSSA standına
verilen Orijinal
ve İnovatif
Tasarım Özel
Ödülü
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Güney Afrika’da İŞİM rüzgarı
İş ve inşaat makineleri sektöründe dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen
Bauma Uluslararası İnşaat Ekipman ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl ikinci kez düzenlendi. Almanya’nın
ardından Güney Afrika’da gerçekleştirilen dev organizasyonda OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi
(İŞİM) ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği kurumların başında geldi. 17 firmayla Johannesburg’a
çıkarma yapan İŞİM’in 6 günlük Afrika mesaisi yoğun iş görüşmeleri ve sektörel temaslarla geçti.
Gauteng Kalkınma Ajansı’na
geçen firmalar, Ajans uzmanlarınca bölge ve pazarın fırsatları, avantajları ve dezavantajları
hakkında sunumu dinledi.

Tesis ziyareti

18-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Johannesburg The Gallagher Convention Centre
(GCC)’de gerçekleşen Bauma Afrika 2013’te
stand açan İŞİM üreticileri çok sayıda ikili
iş görüşmesi ve ziyaretlerde bulundu. Çankaya Üniversitesi Rektörü ve İŞİM Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın ve OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı’nın da eşlik ettiği İŞİM grubunu
Büyükelçiliğimiz yalnız bırakmadı. Heyet,
Güney Afrika Pretoria Ticaret Ataşesi Hakan

Karabalık tarafından havaalanında karşılandı.
Güney Afrika Pretoria Büyükelçisi Kaan Esener de fuarın ilk günü İŞİM standını ziyaret
etti; tüm firmaları tek tek dinledi ve onlara
Güney Afrika pazarıyla ilgili bilgiler aktardı.
Fuar alanında 60m²’lik
stand açan İŞİM Kümesi,
burada tüm katılımcı firmaların tanıtıldığı dokümanları
sektöre ilgi duyan yabancı
konuklarla paylaştı. İŞİM’in
bu seneki yurtdışı pazarlama faaliyetinin üçüncüsü
olan Bauma Afrika kapsamında firmalara
B2B eşleştirme faaliyeti düzenlendi. Fuar
süresince yaklaşık 200 iş görüşmesi yapıldı.
İş görüşmelerinde Türk makine sektörüne
ilişkin potansiyel detaylı sunumlarla desteklendi, yerli üretimin kabiliyetleri anlatıldı.
İŞİM’in ilk günkü konukları arasında uluslararası fuar organizasyonlarından Messe’nin
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Wolf-Dietrich
Müller de vardı. Dr. Müller bundan sonraki
fuarlar için OSTİM’e özel çalışmalarda bulunacağını iletti.

OSTİM için
gelecekler

Black Bussiness Council (BBC) ziyareti

SATBA Türk İş Adamları Derneği

Fuarın ikinci gününde
gününü çeşitli temaslara ayıran heyet, Afrikalı
işadamlarının üyesi olduğu Black Bussiness
Council (BBC) Yönetimiyle bir araya geldi. OSTİM bölgesinin
anlatıldığı
toplantıda
konuşan Afrikalı yatırımcılar, ülke ve yakın
coğrafyada en büyük
sıkıntının “Orta Sınıf
Eksikliği”
olduğunu,
ekonomik refah için orta
sınıfın geliştirilmesi gerektiğini dile getirdiler
ve OSTİM’den destek
istediler. BBC Yönetimi
ayrıca OSTİM’i yakından tanımak amacıyla
Türkiye’ye geleceklerini bildirdi. Daha sonra

Türk işadamlarının daveti
Güney Afrika ve bölge ülkelerde Türk yatırımcılarının
sayısı her geçen gün artıyor.
Güney Afrika Pretoria Büyükelçisi Kaan Esener ve Ticaret
Firmalar fuarın son günü, ülAtaşesi Hakan Karabalık fuarın ilk gününden itibaren
kemiz adına başarılı projelere
İŞİM heyetiyle yakından ilgilendi.
imza atan girişimcilerin kurduyapılmasıyla sonuçlanmadı ama OSTİM giğu SATBA Türk İş Adamları Derneği üyelerişimcilerine Güney Afrika kültürünü tanıttı,
riyle buluştu. Büyükelçi Kaan Esener, Ticari
iş yapmak için neler gerektiği konusunda fiAtaşesi Hakan Karabalık, SATBA Yönetim kirler verdi.
Kurulu Başkanı Serkan Ergül’ün de katıldığı
toplantıda Güney Afrika pazarının sektörlere Seçkin Makine-Onur Yaşar: Zorlu ve çetin
göre durumu özetlendi, yatırım alanları ma- bir pazar olan Güney Afrika bölgesine girmek için kaçınılmaz olan fuarın firmamız ve
saya yatırıldı.
ülke ekonomimiz için çok faydalı olacağını
düşünüyorum. Emeği geçenlere, sağladıkları
imkanlar için teşekkür ederim.
İŞİM firmaları organizasyonla
Elfa Metal Makine-Ahmet Murat: Bauma
ilgili düşüncelerini paylaştılar.
Afrika Fuarı gerek benim gerekse firmam için
Afrika’nın sektör açısından ciddi
son derece yararlı bir etkinlik oldu. Afrika debir kapasiteyi barındırdığını dile
nilince bizlere uzak ve farklı bir coğrafya gibi
getiren firmalar, T.C. Ekonomi
görünen bu pazarda eğer çalışılırsa önemli bir
Bakanlığı, İŞİM Kümesi ve OSTİM
potansiyelin olduğunu söyleyebilirim. Türk
Yönetimi’ne verdikleri destek için
üreticilerin Afrika’da pazarında daha etkili
teşekkür ettiler.
olması gerektiğini düşünüyorum.

GÖRÜŞLER

E

ylül ayında OSSA ile Avrupa kıtasında
başlayan uluslararası etkinlik zincirine İŞİM URGE firmalarının katıldığı,
Bauma Afrika Uluslararası İnşaat Ekipman
ve Teknolojileri Fuarı eklendi. T.C. Ekonomi
Bakanlığı’nca desteklenen 2 URGE Projesi
yürütücüsü İŞİM, toplam 17 firmayla birlikte
Güney Afrika’ya çıkarma yaptı.

Madencilikte önemli merkezlerden biri olan Güney Afrika, sektöre yönelik makine
imalatında da ciddi fırsatlar
içeriyor. Ülkenin önde gelen
maden makineleri üreticisi Pilot Crustech firmasının üretim
tesislerine giden İŞİM grubu,
CEO Sandro Scherf tarafından
ağırlandı. Scherf, tesis gezdirdi ve üretim teknolojilerini
anlattı. Scherf, bölgenin ticari
avantajları ve dezavantajları
hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.

Yusuf Ziya Korkmaz-Özdekan Kauçuk:
Güney Afrika Cumhuriyeti özellikle madencilik sektöründe büyük maden işleme tesislerine sahip. Bu anlamda sektörde yoğun
maden işleme, kırma ve eleme makinelerine
ihtiyaç var. Büyüme planına bakıldığında
Güney Afrika’nın daha da ilerleyeceği görünmektedir. Bu açıdan düşünürsek bizim için
büyüyen ve gelişen pazar payı olabilir.
Pimmaksan-Murat Demirel: Güney Afrika
sektörümüz için yeni ve dinamik bir pazar.
Sektörün en prestijli fuarının bu bölgede olması, bu pazarın ne kadar önemli ve yeniliklere açık olduğunu gösteriyor.
Karba Otomotiv-İlteriş Zirek: Ticaret yapmak istediğiniz ülkenin dilini bilmeseniz bile
kültürünü tanımak zorundasınız. Bu seyahat
belki büyük ve hacimli ticaret anlaşmalarının

Oniş İnşaat Makinaları-Cenap Mert: Fuar
sırasında çok güzel ve yararlı iş görüşmeleri
ve iş ilişkileri gerçekleştirdik. Bu şekilde yapılan çalışmaların ülkemize çok büyük faydası olacağını düşünüyorum.
Kardelen Makina-Ali Özbek: Aynı coğrafyada yer alan 12 ülkenin ithalatının Güney
Afrika üzerinden yapılması ve bu ülkelerle
serbest ticaret anlaşması olması, fuarın önemini artırmaktadır. Türkiye’de üretilen makineler, yedek parça kalitesi rekabet ettiğimiz
ülkelere eşdeğer nitelikte ve fiyat olarak da
daha cazip. Kendimize bu pazarda mutlaka
bir yer olduğunu düşünüyorum.
Palme Makina-Sevil Ceylan: Güney
Afrika’nın yeniden yapılanması bizler için bir
avantaj. Bu nedenle Çin’den ve Hindistan’dan
daha kaliteli ürün üretebilen tüm firmalara
bölgeye girmelerini tavsiye ederim.
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THY yüzde 20 diyor, sektör az buluyor

Gövde fiyatına offset yeterli değil!
Türk Hava Yolları’nın (THY) uçak alımlarında uygulayacağı offsetle ilgili tartışmanın yankıları sürerken konunun taraflarından açıklama geldi. THY, Airbus ve Boeing
yetkilileri 33 milyar doları bulacak alımların ne kadarının yerli katkıyla gerçekleşeceğini ve yatırım planlarını anlattı. THY’nin verdiği bilgide toplam opsiyonlar dahil 252 adet
uçak siparişi anlaşması kapsamında, ilgili firmaların uçak gövde fiyatlarının yüzde 20’si kadar Türk havacılık endüstrisine yatırım yapılacağı belirtildi. Bu açıklamalar sektör
temsilcilerini tatmin etmedi. Yapılan yorumlarda; gövdenin tüm uçak maliyeti içinde yüzde 30’u aşmadığı, dolayısıyla yüzde 6’ya karşılık gelen iyi niyet anlaşmasının, yüzde
40 offset beklentisine cevap vermediği; hesaplanan endüstriyel katkının az olduğu dile getirildi.

D

ünya Gazetesi’nde 16 Eylül 2013
tarihinde yer bulan “Havacılıkta
offset yatırımı 4 milyar dolara gidiyor” başlıklı haberde THY, Airbus ve Boeing yetkililerince yapılacak yatırım miktarları
açıklandı. İki firmanın uçak gövde fiyatlarının yüzde 20’si kadar Türk havacılık endüstrisine yatırım yapacağı bildirildi.
ğüTHY, rakamın 33 milyar dolar gözüktüğüor.
nü bunun ise liste fiyatı olduğunu söylüyor.
gisi
Pazarlıkla bu rakamın düşürüldüğü bilgisi
nç,
veriliyor. THY Basın Müşaviri Dr. Ali Genç,
ng
gazeteye verdiği demeçte, "Airbus ve Boeing
set
firmalarının bizzat vermiş oldukları offset
miktarları, uçak gövde fiyatlarına göre be-lirleniyor. Airbus ve Boeing firması ile
ortaklığımız arasında yapılan uçak alım
anlaşması kapsamında, ilgili firmalar
uçak gövde fiyatlarının yüzde 20’si kadar Türk havacılık endüstrisine yatırım
yapacak.” diyor.
Genç ayrıca şunları ekliyor: “Buradaki randa
kam firmaların kendi üretimleri karşılığında
ünalacakları bedel üzerinden belirlenecek. Çünka
kü koltuk, motor, galley gibi parçalar başka
arı
üreticilerden temin ediliyor. Uçak alımları
arı.
kapsamında afişe edilen fiyatlar liste fiyatları.
lan
Söz konusu liste fiyatları üzerinden yapılan
pazarlıklar neticesinde Airbus ve Boeing firdı.
malarından belirli oranlarda indirimler alındı.
Afişe edilen fiyatların bir kısmını uçak gövde
fiyatı oluştururken bir kısmını da
motor ve diğer üretici firmaların
ürünlerine ait fiyatlar oluşturuyor. Airbus ve Boeing firmalarının bizzat vermiş oldukları offset
miktarları uçak gövde fiyatlarına
göre belirleniyor.”

Haberin bir başka bölümünde ise yerli üreticilerin görüşleri sayfaya taşındı: “OSTİM’li
sanayiciler, Türkiye'nin 33 milyar dolarla
tarihi rakamlara ulaşan uçak siparişlerinden
offset kapsamında daha çok pay istiyor. Türk
Hava Yolları (THY), son yapılan uçak alımı
kapsamında, Airbus ve Boeing firmalarından
sipatoplam opsiyonlar dahil 252 adet uçak sipa
rişi vermişti. OSTİM Başkanı Orhan Aydın,
bu alımdan Türk sanayicisinin offsetle 21.8
milyar dolar pay alması gerektiğini söyledi.”
(Kaynak: Dünya Gazetesi-16.09.2013)

Açıklamalar
böyle... Bir de madalyonun
diğer tarafında yer alan yerli üreticilerin ne
düşündüğü önemli. Gelişmeleri dikkatle takip
eden sektörün beklentisi farklı noktalara işaret ediyor...

Boeing yetkilileri Türkiye’de havacılık sanayi ile işbirliklerinin
sürekli genişlediği notunu düşüyor.
Boeing’in açıklamasında, “Türk
havacılık endüstrisinden gerçekleştirdiğimiz satın alımları yıllık bazda
125 milyon doları aşarken, 2013 yılı
boyunca toplam yatırımları da 1.2
milyar doların üzerine çıkacak. Oxford Ekonomi bölümünün tahminlerine göre, Boeing’in Türkiye’deki faaliyetleri, bugün toplamda yaklaşık 2
bin 500 kişilik bir istihdam yaratıyor."
deniliyor.
Airbus yetkilerinin yatırım planı ve
olası istihdam rakamları şöyle ortaya
konuluyor: “Bugün Airbus’ın endüstriyel işbirliği Türkiye’de 2 bin 500 kişiye
istihdam sağlıyor ve bu rakamın önümüzdeki senelerde 5 bine çıkması bekleniyor. 2025
yılına kadar Airbus’ın Türkiye yatırımlarının;
A320 ailesi, A350 XWB ve A400M üretim
oranındaki artışlarla 2.4 milyar doları bulması
bekleniyor.”

Yüzde 40 olmalı!

B

ilindiği üzere, THY tarafından imzalanan uçak
alım anlaşması hem bütçesi hem de sivil havacılığa olan katkıları nedeniyle ayrı bir öneme sahip. THY
ve iki firmanın açıklamalarına temkinli bir yaklaşım
var. Özellikle Batılı ülkeler başta
ş olmak üzere, dünya
y
genelinde uygulanan offset örnekleri dikkate alındığında, ülkemizdeki bu potansiyelin açıklamalardaki
rakamlardan fazla olması gerekiyor.

•

Havacılık ve uzay gibi kritik teknolojileri içeren
sektörlerde büyük ölçekli tedarik yapılması durumunda dünyadaki diğer ülkelerin endüstriyel
katılım yaklaşımı çok farklı. Örneğin, Çin’de
Airbus fabrikasının kurulması gibi ya da doğrudan bir ana komponentin tek kaynak üreticisi
olmak gibi. Biz firmalardan bu taahhütleri istemeyerek, aslında o uçağı üreten diğer ülkelerin
sanayilerini desteklemiş oluyoruz. Oysa kritik
bir teknolojik kabiliyetin ülkeye kazandırılması
ya da projenin stratejik ortağı olarak tek kaynak
üretim/bakım-onarım vb. görevlerin milli sanayi
tarafından üstlenilmesi çok önemli kazançlar.

•

Kamunun büyük ölçekli dış kaynak alımlarında

Uçak alımlarına ilişkin yapılan açıklamaların ne anlama geldiğini sektör temsilcilerine sorduk. Ortak
görüş; gövdenin tüm uçak maliyeti içinde yüzde 30’u aşmadığı,

dolayısıyla yüzde 6’ya karşılık gelen iyi niyet anlaşmasının, yüzde 40 offset beklentisine cevap vermediği;
hesaplanan endüstriyel katkının az olduğu yönünde.

İşte sektörün tespitleri:
•

Özellikle THY’nin son alımları ve diğer özel havayolu şirketlerinin alımları göz önüne alındığında,
uygulanacak olan bir offset taahhüdünün ülke
ekonomisine katkısının azımsanmayacak boyutlarda olacağı düşünülmektedir.

•

THY’nin son alımlarında “gövde fiyatı üzerinden”
belirli bir iş payının endüstriye verilmesi konusunda Airbus ve Boeing firmaları ile anlaşıldığı
söyleniyor. Temel olarak uçağın gövde maliyeti
tüm uçak maliyeti içerisinde %30’lar seviyesinde kalıyor. Oysa bu tedarik projeleri Türkiye’de
hava araçları için stratejik öneme haiz motor ve
ilgili aksam ve aviyonik ekipmanların tasarım ve
üretim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla da
değerlendirilebilir. Dolayısıyla sadece gövde payı
üzerinden hesaplanan endüstriyel katkı beklenenin altında kalmaktadır.

•

Haberde, THY uçaklarını
üretecek iki firmanın uçak
gövde fiyatlarının
yüzde 20’si kadar
Türk havacılık endüstrisine
yatırım yapacağı belirtiliyor.

maların Türkiye’ye sağlayacağı gelecek dönem
yatırım ve istihdam taahhütlerinin çoğu zaten
askeri projeler vasıtasıyla alınan taahhütler.

Airbus ve Boeing projelerinin Türkiye’de yarattığı/yaratacağı istihdam ve yatırım tutarları konusunda bir karışıklık var. THY alımları ile askeri
projeler birbirine karıştırılıyor. Bilindiği üzere
askeri projelerin endüstriyel katılım/offset koordinasyonu Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)
tarafından yürütülüyor. SSM yönergelerine göre
yapılan tedariklerde Türkiye ekonomisine hem
teknolojik hem de üretim bazlı geri dönüşüm
sağlanıyor, taahhüdünü yerine getirmeyen firmalara cezai yaptırımlar uygulanıyor. Oysa savunma dışı kamu alımları bu yönergeye tabi değil, dolayısıyla milyar dolarlar bazındaki askeri
projelerden sağlanan kazanç, maliyeti çok daha
fazla olan sivil uygulamalardan alınamıyor. Fir-

“endüstriyel katılım” konusu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Mevcut DTM tebliği bu
konuda kesin yaptırım getirmiyor. Son dönemde
demiryolu ve nükleer santral alanında başlatılan
çalışmalar var, ancak yeterli değil. Bu konuda
savunma sanayii uygulamalarında olduğu gibi
mutlaka yaptırımlar içeren bir uygulama olmalı.
Dış kaynaklı kamu alımlarında uygulamaları yönetecek bir koordine makamının belirlenmesinin
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
•

Türkiye’nin 2023 500 Milyar $ ihracat hedefi içinde “savunma ve sivil havacılık” payının mevcut
1,2 Milyar $ seviyesinden, 15 Milyar $ seviyesine
çıkması hedeflenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bu ihracatın sürdürülebilir olması
açısından ülkemizin havacılık, enerji vb. alanlardaki büyük çaplı yurt dışı kaynaklı kamu alımlarından yaratılacak projelerin kaldıraç etkisinden
mutlaka istifade edilmeli ve sivil havacılıkta yerlileşmeyi arttırmak için, endüstriyel katılım uygulaması mevzuatta yapılacak bir düzenleme ile
zorunlu hale getirilmelidir. Büyüyen Türkiye’nin
2023 hedeflerine ulaşabilmek için satın alma gücünden mutlaka yararlanmayız.
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Ulaştırmada yeni vizyon
Teması "Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim" olarak belirlenen 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası, yerli ve
yabancı uzman ve akademisyenlerin katılımıyla 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Şuranın sonuç
bildirgesini paylaşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Türkiye’nin 10 yıl içinde kendi uçağını,
tamamen yerli trenini, her boy gemi makinelerini yapabilecek hale geleceğini belirtti.

2

023 ulaştırma hedeflerinin yeniden
belirlenip yukarı çekildiği Şura’da,
Türkiye’nin ulaştırma alanındaki 2035
yol haritası da çizildi. Üç gün süren şura
toplantılarına Türkiye ve yurtdışından yaklaşık 6 bin sektör temsilcisi katıldı. Bir yıllık
çalışma sonucunda 1157 uzman tarafından
hazırlanan 3 bin 500 sayfalık sektör çalışma
raporu değerlendirmeye alındı ve 11. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Şurası Sonuç
Bildirgesi hazırlandı. Bildirgede karayolu,
denizyolu, demiryolu, havayolu ve haberleşme gibi sektörlerde önemli hedef ve projeler
belirlendi.

Yerli uçak ve tren
11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası Sonuç Bildirgesi’ni paylaşan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde
kendi uçağını, tamamen yerli trenini, her boy
gemi makinalarını yapabilecek hale geleceğini belirtti. Yıldırım, "Uydu ve uzay konusunda yerli teknolojiye sahip, dışa bağımlılığı
tamamen sona eren Türkiye'yi hep beraber
göreceğiz." dedi.
Bakan Yıldırım, 2023 hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek yeni projeleri şöyle sıraladı: “Çılgın proje olarak da nitelendirilen
Kanal İstanbul’a başlayacağız. Çanakkale
Boğaz Geçişi ve Otoyolu projesini hayata geçireceğiz. Filyos Limanı ve endüstri bölgesi
çalışmaları sürüyor. Yerli üretim uydularımızı 2023’e kadar tamamlayacağız. Yerli bölgesel uçağı yapıp uçuracağız. Ulusal arama
motoru projemiz var, kısa vadede bunu da tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız.
10 yıl içinde Türkiye kendi uçağını trenini her
boy gemi makinelerini yapabilecek seviyeye
gelecek. Elde ettiğimiz birikimle uzay mekiği
çalışmalarını katılan bir ülke haline geleceğiz.”

2035 yılı vizyon ve hedefler
Demiryolları
2023-2035 yılları arasında 6.000 km ilave
hızlı demiryolu yaparak demiryolu ağımızın
31.000 km’ye çıkartılması, Yüksek teknoloji altyapısına sahip demiryolu sanayisinin
tamamlanması ve demiryolu ürünlerinin
dünyaya pazarlanması, Demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu
sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları
ve sistemlerinin geliştirilmesi, Uluslararası
kombine taşımacılık ve hızlı tedarik zinciri
yönetiminin kurulması ve yaygınlaştırılması,
Demiryolu araştırması, eğitim ve sertifikasyon konusunda dünyada söz sahibi olunması,
Boğazlar ve Körfez Geçişlerinde demiryolu
hat ve bağlantılarının tamamlanarak Asya
Avrupa-Afrika kıtaları arasında önemli bir
demiryolu koridoru haline gelinmesi, Demiryolu yük taşımacılığında yüzde 20’ye, yolcu
taşımacılığında ise yüzde 15’e ulaşılması.

Şura’nın açılışına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı
Sadullah Ergin, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, iletişim, haberleşme ve
denizcilik sektöründen yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Karayolları
2035 yılına kadar akıllı araçların, akıllı ulaşım sistemleri
ve diğer araçlarla etkileşimde
olduğu akıllı yol ortamının otoyollar ve devlet yollarında tesis
edilmesi, 2035 yılına kadar geleneksel fosil yakıtlı taşıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan taşıtlara yönelik
teşviklerin sağlanması, Yolların
üzerine yerleştirilecek güneş
panelleri (E-yollar (Elektrik
Üreten Yollar)) ile üretilecek
yenilenebilir enerjinin elektrikli
araçların kullanımına sunulması, Otoyol uzunluğunun 2023
hedefi olan 8000 km’ye ilave
olarak KÖİ modeli ile yapılması planlanan 4.130 km otoyol
ile birlikte 2035 yılına kadar
12.000 km’ye ulaştırılması.

Havacılık ve Uzay
Teknolojileri
Roket ve uydu itki sistemlerinin, roket teknolojilerinin, optik
ve uydu takip teleskoplarının,
uzay teknolojilerine yönelik
malzemelerin ve nanoteknoloji ürünlerinin yerli imkanlarla
üretim yeteneğinin kazanılması, Uzay Mekiği projesinin
gerçekleştirilmesi, 2035 yılına
kadar, uzaya güneş enerjisinden
elektrik üreten güneş panelleri
yerleştirip, buradan üretilecek
elektrik enerjisini radyo frekans

dalgaları ile ülkemiz dahil dünyanın herhangi bir yerine ulaştırılması.

Denizcilik
Deniz ticaret filosu ve denizyolu
taşımacılığı, deniz yapıları, (tersaneler, limanlar, marinalar vb.)
denizde seyir, can, mal ve çevre
emniyeti, denizcilik eğitimi, kültürü ve turizmi, Ar-Ge ve deniz
teknolojileri alanlarının her birinde, bölgesinde lider, uluslararası denizcilik arenasında da ilk
sıralarda yer alan “Denizci Millet, Denizci Ülke” olmak.

Bilgi ve İletişim
Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü tamamlamak üzere
bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yaygın ve etkin kullanılması
ile bu teknolojilerin üretiminde
yerli katma değerin artırılması,
Bilgi ve iletişim teknolojileri
sektörünün büyümesinin teşvik
edilmesi; bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm, sosyal refah artışı
ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi amacıyla bilgi ve iletişim
teknolojilerinin etkili bir araç
olarak kullanılması, 2035 yılına kadar geniş bant erişim büyüklüklerinde, siber güvenlik
konusunda ve posta alanında
Avrupa’nın en iyi ilk 5 ülkesi
içerisine girilmesi, Spektrumu
verimli kullanacak yeni nesil
platform ve cihaz üretimlerinin

ülkemizde yapılması, yüksek irtifa (20-30
km) hava platformlarının haberleşme uydularıyla bütünleşik olarak haberleşme ve veri
servislerinde kullanılması.

Kentiçi Ulaşım
Toplu taşıma hizmetleri geliştirilerek raylı
sistemlerin tüm kentlerimizde yaygınlaştırılması, Tüm kentlerimizde; ulaşım türlerinin entegre edilmesi demiryolu, havalimanı,
limanlar ve otobüs terminallerinin etkin bir
biçimde planlanmasını ve uygulamasının
sağlanması, Temiz yakıt ve enerji verimliliği yüksek taşıt teknolojileri ile Akıllı Ulaşım
Sistemlerinin tüm kentlerimizde etkin kullanımının sağlanmasıdır.

Boru Hatları
Can, mal ve çevre emniyeti göz önünde bulundurularak madenlerin ve tarım ürünlerinin, limanlara ve terminallere iletiminin boru
hatlarıyla sağlandığı bir şebeke oluşturulması, İstanbul ve diğer büyük şehirlerimizin katı
atıklarının atık işleme sahalarına iletimlerinin
yeraltından geçen boru hattı şebekeleriyle
sağlanmasıdır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin
önümüzdeki 10 yıl içinde kendi uçağını,
tamamen yerli trenini, her boy gemi
makinalarını yapabilecek hale geleceğini
belirtti. Yıldırım, "Uydu ve uzay
konusunda yerli teknolojiye sahip, dışa
bağımlılığı tamamen sona eren Türkiye'yi
hep beraber göreceğiz." dedi.
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Çevreye duyarlı ve verimli bir yapıya kavuşacaklar

KOBİ’lere basamak atlatacak proje
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamındaki, “TurkeyinFP7”nin LEDERA alt grubu tarafından kabul edilen İmalat Endüstrisinde
Endüstriyel Ekoloji ve Eko-Verimliliğin Geliştirilmesi (ECOMANINDUSTRY) projesinde saha çalışmaları devam ediyor. KOBİ’lerde sürdürülebilir üretim anlayışının
yerleştirilmesini hedefleyen proje Türkiye ve İsviçre ortaklığında yürütülüyor. İsviçre’den iki üniversite ve danışmanlık şirketi ile ülkemizden TOBB ETÜ ve OSTİM
Teknoloji A.Ş.’nin yer aldığı ECOMANINDUSTRY ekibi OSTİM’de firma analizlerine başladı.
vakitleri yok; destek gerekiyor. Biz o desteği
sağlayacağız.” açıklamasını yaptı.

“Firmalar ikna olmalı”

3

yıl sürecek proje, işletmelerin işbirliği
ile üretimin daha ekonomik ve verimli
bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunacak ve diğer OSB’lere örnek oluşturacak.
Geliştirilecek metot, araç ve platform ile vaka
çalışmaları sonucunda, enerji ve malzeme
akışları göz önüne alındığında yüzde 10’a varan kazanımlar sağlanacak.

Proje ekibi üyelerinden University of Applied
Sciences Northwestern Switzerland öğretim
üyesi Dirk Hengevoss, danışman Antoine Girardin, TOBB ETÜ’den, Yrd. Doç. Dr. Özgür
Ünver, Yrd. Doç. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Özbayoğlu ve Bahar
Kaya OSTİM’de sahaya indiler. Uzmanlar üç
firmanın; yönetim yapıları, finansal durumları, şirket içi işleyişi, üretimde enerji ve malzeme kullanımı ile atık kayıplarını inceledi.

“Üretimdeki tüketim en aza inmeli”
Projenin İsviçre Koordinatörü olan Dirk Hengevoss, “OSTİM gibi efektif, verimli, küme

ortamı olan yerlerde, bir firmadaki fazla enerji
başka yerlerde kullanılabilir mi? Atıklar ortak
olarak toplanıp, temizlenebilir mi? Toplam
tüketimi ne kadar aza indirebiliriz?” sorularına yanıt aradıklarını kaydetti. Hengevoos,
“OSTİM, İsviçre’deki örneklerine bakılacak
olursa çok büyük bir OSB. Ziyaret ettiğimiz
şirketler diğer işletmeler için örnek teşkil ediyorlar. Enerji verimliliği, suyun iyi kullanımı
ve çevresel etki noktasında çok dikkatli olduklarını gördük.” dedi.
Türkiye’nin ekonomide hızla büyüdüğünü
vurgulayan İsviçreli bilim adamı, “Bu büyüme esnasında çevre açısından dikkat edilmesi
gereken noktalar var. Üretimdeki tüketimi;
malzemenin, enerjinin, suyun kullanımını
mümkün olduğu kadar en aza indirmek gerekir. Her üreticinin yapması gereken budur.
Bu bir amaç. Buna “sürdürülebilir üretim”
diyoruz. Büyük şirketleri bunu çok güzel uyguluyor. Ancak KOBİ’ler açısından zor bir
iş. Hem bilgi eksiklikleri var hem de yapacak

Çelikçiler ithalat artışından endişeli

T

ürkiye’nin 2011 ve 2012 yıllarında elde ettiği dünyada ham çelik üretimini en hızlı arttıran ülke performansının aksine, 2013 yılında Türkiye’nin ham çelik
üretiminin düşüş eğilimi göstermesi ihraç pazarlarındaki daralma ve dünya çelik piyasalarındaki kapasite fazlalığı
yanında, ithalattaki keskin
artış çelik üretimini olumsuz yönde etkiledi.
Dünya Çelik Derneği
(worldsteel) tarafından gerçekleşti-

Dr. Veysel Yayan

rilen Ekonomi Komitesi Toplantısı’nda, Türk çelik
endüstrisindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirme
yapan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri
Dr. Veysel Yayan, 2013 yılının ilk yarısında, Türkiye ekonomisinin yüzde 6.7, inşaat sektörünün yüzde 6.8 ve
imalat sanayinin yüzde 2.5 oranında büyümesine karşılık, çelik endüstrisinin yüzde 4.6 oranında gerilediğini
ve 2001 yılından bu yana ilk kez çelik sektörü ile ekonomik büyümenin farklı yönlerde gerçekleştiğini açıkladı.

İhracat geriledi
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin nihai mamul
ihracatının ve ithalatının hafif artış gösterdiğini, ancak
yarı mamullerde ihracat azalırken, ithalatın neredeyse
iki katına çıkmasının, Türkiye’nin net yarı mamul ithalatının sıfırdan 1.8 milyon ton’a çıkmasına neden olduğunu açıklayan Yayan, aynı dönemde Türkiye’nin 3.2
milyon ton net nihai mamul ihracatı ve 1.8 milyon
ton net nihai mamul ithalatı yaptığını, böylece

Antoine Girardin ise Endsütriyel Simbiyoz’a
dikkat çekti. Girardin, “Endüstride beraber
yaşama” anlamına gelen kavramın yerleşmesi için entegrayson ve farkındalığın altını
çizdi. Antoine Girardin, “Hızlı bir şekilde firmaların yönetim yapıları, finansal durumları,
şirket içindeki işleyiş, üretimde enerji kullanımı, malzeme kullanımı, ürün gamı ve satış
miktarları ile atık kayıpları genel bir analize
tabi tutuluyor. Olabildiği kadar fazla firmaya
ulaşmak istiyoruz. Fakat malzeme ve enerji
tüketimi yoğun olan şirketler önemli. Buradaki temel zorluk; böyle bir sistemde şirketlerin
beraber çalışmaya ikna olması.” değerlendirmesini yaptı.

“İsviçre’nin tecrübelerinden
yararlanacağız”
ECOMANINDUSTRY Türkiye Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özgün Ünver, Türkiye’de
ilki gerçekleştireceklerini vurguladı. Ünver,
“Uzun zamandır sürdürülebilir üretim üzerine çalışıyorum. Üretimin hem inovatif hem
de sürdürülebilir bir şekilde devamı dünyanın gündeminde olan bir konu. Ülkemizdeki
çevre duyarlılığı son derece önemli ve bu
duyarlılık artıyor. Büyük firmaların üretim
aşamasında kendilerini bu konuda denetleme
ve geliştirme gücü var. Özellikle KOBİ’lere
mümkün olan en fazla desteği sağlamak lazım. OSB’ler bir merkezden yönetildiği için
çok güzel imkanlar veriyor. Bu imkanı da
kullanarak KOBİ’lerde ileri götürecek çok
önemli araçlar geliştirilecek. İsviçre, bu ko-

nuda önde olan bir ülke. Onların tecrübelerinden faydalanarak OSTİM OSB’yle birlikte
Türkiye’de bir ilki yapabileceğimize inanıyorum.” dedi.

Ortak veri tabanı
Projenin bir de yazılım aşaması var. TOBB
ETÜ’den Yrd. Doç. Dr. Murat Özbayoğlu, internet tabanlı bir yazılım aracı geliştirileceği
bilgisini verdi. Özbayoğlu, yazılım sistemini
şöyle özetledi: “Firmalar kendi girdilerini buraya aktaracak. Bu nasıl oluşacak? Bunun için
web üzerinden bir portal düşünülüyor. Firmalar, datayı yorumlayacak. Konuyla alakalı
olan herkesin belirli bir güvenlik derecesine
kadar bilgiyi değiştirme, ulaşım gibi ortamı
sağlayacak. İşletmelerden gelen bilgiler ortak bir veri tabanında toplanacak. Bu sayede
firmalar kendi aralarında bilgi alışverişinde
bulunabilecekler. Dolayısıyla bu, onlar için
hedeflenen ortamın kolayca oluşabilmesini
sağlayacak.”

Avrupa’da bu projeden etkilenecek en önemli
pazar, geri dönüşüm pazarı olacak. Temiz
Üretim ve Endüstriyel Ortak Yaşam Uygulaması
Aracı enerji ve malzeme akışını belli bir bölgede
optimize ederek, geri dönüşümü artıracak ve
üretim sektöründe tüketimin sürdürülebilirlik
modelini iyileştirecek. Bu projenin etkisi bir tek
geri dönüşüm ile sınırlı olmayacak. Endüstriyel
ekolojinin birbirine bağlı bir sistem olarak
ekonomik yaklaşımı da bulunuyor. Atık bertaraf
analizinden, ekosistem görünümlü analize geçiş
sağlayacak..

yarı ve nihai ürünlerde net ihracatın 3.6 milyon tondan
1.5 milyon tona gerilediğini ifade etti.
İthalattaki artışta yarı mamul ve yassı mamullerin etkili
olduğuna dikkat çeken Yayan İthalattaki yüksek oranlı artışın gerekçelerini şu şekilde sıraladı: Az sayıdaki
hurda üreticilerinin fiyatlar konusunda esnek olmayan
tutumu, dünya genelinde çelik üretim kapasitesindeki
fazlalıkların ve atıl kapasitelerin nihai ürün fiyatlarını
ve marjları baskı altında tutması, sıkışık marjlar ve
düşük mamul fiyatları nedeniyle, üretimin gerilemesi,
Orta Doğu ve Körfez, AB ve Kuzey Afrika gibi temel
ihraç pazarlarının beklenen hızda toparlanma gösterememiş olması ve tüketimin zayıf seyrini sürdürmesi,
hammadde ihracatına sınırlama getirilmesine yönelik
eğilimler yanında, son dönemlerde nihai mamul ithalatının engellenmesine yönelik korunma önlemlerine
daha fazla başvurulması, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesi.
Bu sebeplere bağlı olarak Türkiye’nin çelik üretimini
baskı altında tuttuğunu vurgulayan Yayan, yüzde 84 ile
yassı ürünlerin Türkiye’nin ithalatında ağırlıklı payının
devam ettiğini söyledi.

Ocak-Temmuz döneminde,
Türkiye’nin nihai mamul ihracatı
ve ithalatı hafif artış gösterdi. Yarı
mamullerde ihracat azalırken,
ithalatın neredeyse iki katına
çıkması Türkiye’nin net yarı mamul
ithalatının sıfırdan 1.8 milyon ton’a
çıkmasına neden oldu.
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Ahiler kanaatin temsilcisi
13. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Türk
esnaf ve sanatkarlarının piri Ahi
Evran’ın iş, ticaret ve ahlak anlayışını
devam ettirmek ve gelecek nesillere
aktarabilmek için her yıl Ahilik Haftası
etkinlikleri düzenleniyor. 26. Ahilik
Haftası kapsamında Kırşehir’deki
etkinliklere katılan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, “Hırs ve tamahın
dünyamızı kasıp kavurduğu şu
günlerde dünyanın ahilerimizden
kanaati öğrenmesi gerekiyor." dedi.

Dayanışma, dostluk, paylaşma,
kardeşlik…
Haksız rekabetin, kıran kırana rekabetin, insanı sadece tüketici olarak gören anlayışın
ahilerden özellikle de ahilik kültüründen çok
şey öğrenmesi gerektiğini anımsatan Erdo-

yor. Ne Selçuklu Devleti ne de Osmanlı Cihan Devleti tarihlerinde hiçbir zaman sömürü
sistemine müsamaha göstermediler. Çünkü
o devletlerin temelinde ahilik vardı. Ahilik
kültürü, geleneği, mayalarında ahilik ruhu
vardı. Bizim ahilik geleneğimizde, ahilerimizde sınırsız kazanma hırsı, para biriktirme
telaşı, mal yığma kaygısı göremezsiniz. Rakibini, komşusunu ezme, onları iflas ettirme
diye bir anlayışı bulamazsınız. Sekiz günlük

K

urduğu Ahilik teşkilatı ile Anadolu
halkının sanat, ticaret ve ekonomi
gibi çeşitli meslek dallarında yetişmesini sağlayarak insanları ekonomik ve
ahlaki yönden geliştiren Ahi Evran, sosyal,
kültürel ve ekonomik hayatın şekillenmesine
de katkılar vererek günümüze büyük bir miras
bıraktı.

Kırşehir'de düzenlenen 26. Ahilik Haftası kutlamalarında konuşan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Bugünün dünyasının, özellikle de
bugünün küresel ekonomik sisteminin, ahilerimizden alacağı, ahilerimizden öğreneceği
inanın çok önemli dersler var. Hırs ve tamahın dünyamızı kasıp kavurduğu şu günlerde
dünyanın ahilerimizden kanaati öğrenmesi
gerekiyor." dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Kırşehir’deki etkinlikte şed kuşatıldı,
'ustalık' belgesi verildi, ahilik kaftanı giydirildi.

ğan sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın
kaynaklarını sınırsızca tüketen, zengini daha
zengin, fakiri daha fakir yapan sistem ve zihniyetin ahilerimizden dayanışmayı, dostluğu,
paylaşmayı ve kardeşliği öğrenmesi gereki-

K

alkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, geçmişte sadece belli bölgelere teşvik
verilirken şu anda teşviklerin tüm ülkeyi
kapsadığını söyledi. Yılmaz şu anda yürüttükleri teşvik sisteminin adeta kampanya
niteliğinde bulunduğunu vurguladı.

Yılmaz, geçmişte sadece belli bölgelere
teşvik verilirken şu anda teşviklerin tüm ülkeyi kapsadığını belirterek, sektörel ve bölgesel yapıyı içeren gelişmiş ve kapsamlı bir
teşvik sistemine sahip olduklarını söyledi.

“Bu kültürü muhafaza etmek
zorundayız”
Ahinin malının çokluğuyla değil, kazancının
bereketiyle övündüğünün altını çizen Başbakan Erdoğan, "Ahiliği inkâr etmek, kendimizi
inkâr etmektir. Kimliğimiz, tarihimizi, ceddimizi, kendi öz medeniyetimizi inkâr etmektir. İşte onun için yüzyılların içinden süzülerek gelen bu geleneği, bu kültürü bu ruh ve
mayayı çok hassas şekilde muhafaza etmek,
güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak
zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Ahiliğin Selçuklu ve Osmanlı'da olduğu gibi
Cumhuriyetin de mayası olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu
noktada esnafın çok büyük sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

"Teşvik sistemi kampanya gibi"

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından
düzenlenen Yeşil İş: Sürdürülebilir İş
Buluşması'nda yaptığı açılış konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Bakan
Yılmaz, 2009'dan itibaren teşviklerde yeni
bir yapıya geçildiğini, bu yapının bölgesel
ve sektörel bütün unsurları taşıyan ve tüm
Türkiye'yi kapsayan bir sistem olduğunu
belirtti. Geçen yıl buna güçlü bir stratejik
sektör boyutu ilave ettiklerini, 6 bölgeli
yeni bir sistem oluşturduklarını ve bu teşvik
sisteminin şu anda yürürlükte bulunduğunu
dile getiren Bakan Yılmaz, şu anda yürüttükleri teşvik sisteminin adeta kampanya
niteliğinde bulunduğunu kaydeden Yılmaz,
"6. bölge başta olmak üzere çok ciddi teşvikler sunuyoruz. Stratejik sektörler dediğimiz, ithal edilen ürünlerde yurt içi üretimi
arttırıcı sektörlere Türkiye'nin neresinde
olursa olsun çok güçlü destekler veriyoruz.
5. bölge teşvikleri dediğimiz eğitim, sağlık,
madencilik gibi bir çok alanda Türkiye'nin
neresinde olursa olsun yapılan yatırımlara
5. bölge teşvikleri sağlıyoruz" ifadelerini
kullandı.

güvenir. Ahi dürüsttür, ahi nefsini zinadan,
kulağını fenadan, dilini boş laf, gıybet ve iftiradan, midesini haramdan, kalbini tamahtan
korur."

Cevdet Yılmaz

Verimli çalışma 2023’e taşıyacak
İşsizlikle ilgili görüşlerini de paylaşan
Cevdet Yılmaz, Türkiye'de batılı gelişmiş
ülkeler gibi sadece mevcut işsizlere iş bulmadıklarını, hızla iş gücü piyasasına giren,
nüfus artışının da oldukça üstünde olan
yeni katılımlara da iş bulmaya çalıştıklarını belirtti. Yılmaz, bu anlamda Türkiye'de
işsizliğin düşmesinin zorlu bir süreç olmasına rağmen bu konuda ülkenin başarılı olduğunu ifade etti.
Birçok ülkede istihdam kayıpları olurken
Türkiye'de istihdamın her geçen yıl büyüdüğünü dile getiren Kalkınma Bakanı, son
açıklanan rakamla Türkiye'deki çalışan sayısının 26,3 milyona ulaştığını, bu sayının
gelecek dönemde daha da artacağını söyledi.
Bakan Yılmaz, kalkınma sürecinde bir taraftan istihdam artışı, diğer taraftan da verimli çalışmanın Türkiye'yi 2023'e taşıyacağını kaydetti.

ömre, dokuz günlük rızk katma anlayışındaki
ahilerimiz, tamaha, hırsa, azgın para kazanma
isteğine kapılarını kapatmışlardır. Bu yüzden,
kendisi siftah ettikten sonra komşusunun da
siftah etmesini bekler. Ahi yaptığı işe güvenir, ahi elinin emeğine, hünerine, ustalığına
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bu durumda ciddi bürokrasi ve kamunun direnciyle karşı karşıya kalınıyor.
Bilgiler, belgeler, raporlar, incelemeler derken hem zaman, hem emek,
hem de para kaybı yaşanıyor. İhracata
bu kadar önem veren, ihracatı teşvik
için farklı politikalar uygulayan kamu
otoritesinin işadamlarını bu kadar uğraştırması anlaşılır gibi değil. İhracata

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Ülkemizin acı gerçeği:
“Haklı ve Mağdur”

O

STİM gazetesi olarak bölgemizdeki işadamlarının pratik hayatta
karşılaştıkları problemleri gündeme
getirmek ana amaçlarımız arasında…
İşadamlarının problemleri ortak olduğu için gündeme getirdiğimiz problemler aynı zamanda Türkiye’deki iş
aleminin ortak problemi… Bu ayki
yazımda işadamlarının kamu otoritesi
karşısındaki iki önemli problemini yazıma konu yapmak istiyorum. Konuya
doğrudan girmek istiyorum: Vergi ve
sigorta ile ilgili işadamlarımızın hakkı
yeniyor. Nasıl mı? Anlatayım.
İhracat yapan şirketlerimiz ihracata
konu mal alışlarında KDV’yi ödüyorlar. Ödenen bu verginin ihracat yapılan müşteriye yansıtılması söz konusu
olmadığı için vergi dairelerinden geri
alınması gerekiyor. Bu süreç tabiri
caizse işadamlarının annelerinden emdikleri sütü burunlarından getiren bir
süreç... Bir sürü evrak, belge, fatura,
yeminli müşavir raporu vs. derken bir
de bakıyorsunuz aradan bir sene geçmiş. Bir sene demek yıllık faiz kadar
kayıp demek... Çünkü KDV peşin olarak ödendi. Kamu otoritesi, alacağı
geciktiğinde acımasızca faizini, cezasını alırken, borcunu geç ödemekten
dolayı işadamının kaybını hiç dikkate
almıyor.
İhracatta vergi iadesinde iki tür uygulama var: Birincisi devlete olan vergi
ya da sigorta borcu alacaktan mahsup
edilebiliyor. Bu durumda bürokrasi biraz daha az. İkinci uygulama ise eğer
vergi ya da sigorta borcu alacağı karşılamazsa nakit iade talep ediliyor. İşte

“İhracat yapan
şirketlerimiz ihracata konu
mal alışlarında KDV’yi
ödüyorlar. Ödenen bu
verginin ihracat yapılan
müşteriye yansıtılması söz
konusu olmadığı için vergi
dairelerinden geri alınması
gerekiyor. Bu süreç tabiri
caizse işadamlarının
annelerinden emdikleri
sütü burunlarından getiren
bir süreç... Bir sürü evrak,
belge, fatura, yeminli
müşavir raporu vs. derken
bir de bakıyorsunuz aradan
bir sene geçmiş. Bir sene
demek yıllık faiz kadar
kayıp demek...”

teşvik veren ve ihracatı artırmak için
kapı kapı dolaşan Ekonomi Bakanlığı
ile işadamlarının hakkını zamanında
vermeyen Maliye Bakanlığı’nın oturup bu konuda bir çözüm bulmaları
gerekiyor. Döviz kurlarından dolayı
Merkez Bankası’ndan şikayetçi olan
ve uygulamanın içinden gelen Ekonomi Bakanımız Sn. Zafer Çağlayan’ın
bu konuya da el atmasını bekliyoruz.
2023 yılı geliyor ve 500 milyar dolara daha çok yolumuz var. Bu konuda
vergi daireleri arasında farklı uygulamalar yapılması ve ihraç konusu malın
satın alındığı tedarikçinin alt tedarikçilerinin de incelenerek, mevzuata uygun olmayan faturaya rastlandığında

Uganda,
OSB kurmak istiyor

Güneş enerjisi
ürünlerine vergi desteği

Uganda Ticaret, Sanayi ve Kooperatifler Bakanı
Amelia Anne Kyambadde Türkiye ziyareti sırasında OSB’lerde incelemelerde bulundu. Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile de bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Kyambadde, Uganda'da da
OSB oluşturmaya çalıştıklarını, ancak bazı
güçlüklerle karşılaştıklarını söyledi. Ugandalı
Bakan, görüşmeleri sırasında çeşitli fikirlerin
oluştuğunu ifade etti.

Çin, güneş enerjisi ürünleri üreticilerine vergi iadesi desteği getirerek, geleneksel enerji
üretimi yöntemlerinin yol açtığı kirlilikle
mücadele etmeyi amaçlıyor. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, 1 Ekim 2013 ile 31 Aralık
2015 arasında, üreticilere katma değer vergisinin yarısının iade edileceğini bildirdi. Çinli
firmalar son yıllarda güneş enerjisi sektöründe önemli oyuncular olarak
ortaya çıkmıştı. Ülkenin en
büyük 10 güneş paneli üreticisinin 16,3 milyar dolar borcunun bulunduğu belirtildi.

bunun vebalinin ihracatçıya yüklenmesi de hiç adil değil. Devletimizin
bütçeyi disipline etme gayretini anlıyoruz. Ancak bu gayretlerin işadamının alın terine saygı göstererek yapılması lazım.
İşadamlarımızın uygulamada karşılaştığı ikinci önemli problem yurtiçinde
taahhüt işi yapan firmaların sigortalı
işçi çalıştırma zorunluluğunun sınırlarının zorlanmasından kaynaklanıyor.
Bir kamu kuruluşundan ihale alarak
işini tamamlayan işadamından ihale
konusu iş için çalıştırması gereken işçi
sayısı götürü olarak belirleniyor ve belirlenen bu işçi sayısı kadar işçinin sigortasının yapıldığına ve yatırıldığına
ilişkin belge talep ediliyor. Mesela x
kamu kuruluşunda bir tesis kurulum
işi aldınız. İşi bitirdiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu yapılan işin niteliğine
göre kaç işçi çalıştırılması gerektiğini
belirliyor. İşi yapanın çalıştırdığı işçi
sayısı daha az ise kesin kabul yapılamıyor. SGK “getir bakalım çalıştırman
gereken işçilerin sigorta belgelerini”
diyor. “Bu iş için şu kadar işçi çalıştırman gerekiyordu. Sen az çalıştırmışın.
Öyleyse ben de senin işinin kesin kabulünü yapmıyorum.” diyor. Tabi kabul yapılmayınca işadamının içerde ya
parası ya da teminat mektubu kalıyor.
Kesin kabul sürelerinin uzaması ayrı
bir kayba neden oluyor.
Yukarıda berlittiğim iki somut konuda, vergi ve sigorta açısından kamunun da menfaatine zarar vermeyecek
ama işadamını da mağdur etmeyecek
çözümler bulunması gerekiyor.
Bu yazıyı okuyan bazı okuyucularım
“madem işadamı, hakkının yenildiğini
düşünüyor; neden mahkemeye gitmiyor?” diyebilir. Maalesef ülkemizde
yüzde yüz haklı olunsa bile mahkemeden sonuç almak çok uzun sürüyor.
Hele idareyle süren işiniz varsa idareyi mahkemeye vermek işadamı için
çok da akıllıca olmuyor. Mahkemelerimizin bir yerlerden bilgi isteme talebinin çok uzun sürmesi, bilirkişi müessesesinde yaşanan aksaklıklar başlı
başına değerlenecek konular. Allah
haklı olup da mağdur olanlara sabır ve
güç versin.

Havacılıkta
“emisyon” tartışmaları
Avrupa Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu
üyesi Siim Kallas, tüm dünyadaki havacılık standartlarını belirleyen Birleşmiş Milletler kurumu
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO),
havacılıktan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmaya yönelik Avrupa Birliği öncülüğünde bir
sistem teklif etmeye hazırlanıyor. Kallas'ın sözcüsü, “Bir çözümün yakın olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten küresel bir
anlaşmaya uzun zamandır ihtiyacımız var ve dünya da haklı
olarak bir anlaşmaya varılmasını bekliyor.” dedi.

KISA KISA
Ticarette yaratıcı yollar arıyor
Kanada
Uluslararası
Ticaret Bakanı Ed Fast
Avrupa Birliği ile Serbest
Ticaret
Anlaşması
üzerinde sadece birkaç
tamamlanmamış konuda
çalışmanın devam ettiğini
belirtti. Fakat bu durumun
bir duyurunun yakın olduğu anlamına gelmediğinin
altını çizen Fast, çözülmesi gereken önemli birkaç sorun
kaldığını belirtirken dört yıl önce başlanan Kapsamlı
Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) üzerinde devam
eden müzakerelerde boşlukları doldurmak için "yaratıcı
yollar" arıyoruz dedi.

Halk Avro bölgesine karşı
Letonya, Ocak ayında Avro Bölgesi'nin 18. ülkesi olmaya
hazırlanıyor. Ancak, anketler Letonyalıların büyük
kısmının Avro Bölgesi'ne katılmaya karşı olduğunu
gösteriyor. SKDK'nın Ağustos ayında hazırladığı ankete
katılanların %53'ü Avro Bölgesi'ne katılmaya karşı
olduklarını, %22'si ise Avro Bölgesi'ne katılmaktan yana
olduklarını söyledi. %25'lik kesim ise, fikri bulunmadığını
ya da değişikliği önemsemediğini belirtti. Diğer Baltık
ülkelerinden Estonya 2011 yılında Avro Bölgesi'ne
katılmıştı. Litvanya da 2015 yılında avroya katılmayı
hedefliyor.

AB, Güney Doğu Asya’dan umutlu
Avrupa Birliği ve Singapur, serbest ticaret anlaşmasına
(STA) ilişkin detayları tamamladı. AB, anlaşmanın diğer
Güney Doğu Asya ekonomileriyle yapılacak anlaşmalara
öncü olmasını hedefliyor. AB, Singapur ile varılan
anlaşmanın 10 ülkenin yer aldığı Güneydoğu Asya Ülkeleri
Birliği'ndeki (ASEAN) diğer ülkelerle de serbest ticaret
anlaşmalarının kapısını açacağını umuyor. Görüşmelerde
AB tarafının başmüzakereciliğini yapan Rupert
Schlegelmilch, “Uzun vadede ASEAN'daki 600 milyon
tüketicinin tamamıyla, ASEAN'daki tüm ülkeler ve ötesiyle
anlaşmaya varmak istiyoruz. Bu, ilk
mihenk taşıdır.” dedi Anlaşmanın,
Singapur, 28 AB ülkesinin
tamamı ve Avrupa Parlamentosu
tarafından onaylanması gerekiyor
ve 2014 sonu ya da 2015 başında
yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Hileleri önlemeyi hedefliyor
Avrupa Komisyonu, 2012'deki Londra Bankalararası Faiz
Oranı (LIBOR) ve Euro Bankalararası Faiz Oranı (EURIBOR)
skandallarının tekrarlanmaması için geniş kapsamlı yasa
tekliflerinde bulundu. Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan
sorumlu üyesi Michael Barnier'nin sunduğu teklifler, ilk
kez finans, emtia, enerji ve kur endekslerini kapsayan
büyük bir alanı düzenleyecek. Yasa tasarısı, dünya çapında
aralarında kredi kartları ve ev kredileri de bulunan 300
trilyon Avro değerinde ürünün fiyatlandırılmasında
kullanılan Londra Bankalararası Faiz Oranı'ndaki (LIBOR)
hile gibi skandalların önüne geçmeyi hedefliyor.

Rus metal ihracatı düştü
Rusya Devlet İstatistik Komitesi Russtat tarafından
açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde
Rusya'nın demirli metal ihracat hacmi yıllık %7,9 oranında
düşüşle 21,3 milyon mt'a (metrik ton) gerilerken, bu
miktarın 2,1 milyon mt'unu yıllık %13 oranında düşüş
kaydeden pik demir ihracatı oluşturdu. Yılın ilk altı ayında
Rusya'nın toplam demirli metal ihracat değeri yıllık %15,1
düşüşle 11,6 milyar dolar seviyesindeydi. Yılın ilk yedi
ayında Rusya'nın demirli metal ithalat hacmi yıllık %6,8
oranında artışla 3,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu miktarın içinde yıllık %23,5 oranında artış kaydeden
541.500 mt'luk çelik boru ithalatı da bulunuyor.

ALMANYA’NIN
Tüm kıtalarda temsilcilikler ve yan kuruluşlar. Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrik
ka
ve Türkiye gibi büyüyen pazarlarda fuarlar. Küresel ticaretiniz için en uygun meccra:
Messe München International’e hoş geldiniz.
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Öküzün Altından
Buzağı Çıkmadı

F

ED’in mayıs ayı toplantısında açıklananlarla bunun piyasadaki yansıması
arasında asimetri var. Ne dedi FED? Yılsonuna doğru ekonomide iyileşmelerin olabileceğini ve ayda 85 milyar dolarlık likidite
artışını azaltabileceğini söyledi. FED bu
güne kadar 2,5 trilyon dolar likidite sağladı,
AB ve Japonya’yı da dikkate alırsak bu rakam 5 trilyon doları bulur. Merkez bankaları
bankaların elinde olan uzun vadeli tahvilleri
alarak piyasaya para verdi. Böylece bankaların panik şeklinde tahvil satarak faizlerin
aşırı yükselmesini ve ekonomilerin bir şoka
girmesinin önüne geçildi. Ancak merkez
bankalarca verilen paralar tüketim kanallarına akmadı. Sadece ABD’de basılan paranın
1,9 trilyon (%76’sı) geri merkez bankasına
döndü. Aynı olay AB’de de yaşandı. Dolaysı ile Merkez bankaları para basınca, basılan
paralar tüketime garip gurabanın ihtiyacına
gitmedi. Gitmeyince de ne enflasyon oldu ne
de gelişmiş ülkelerde büyüme gerçekleşti.
İşsizlik bırakın düşmeyi arttı. Basılan paralar toplumun üst kesimini oluşturan gerçek
ve tüzel kişilerin bilançolarını güzelleştirdi.
Varlık fiyatlarında (ki bu varlıklara zaten
toplumun zengin kısmı sahiptir.) balon oluşmasını sağladı. Bu arada belki garip guraba
faizlerin düşmesinden biraz nemalanmıştır.
Para basılmasının amacı, faizleri düşürerek
tüketimi artırmak artan tüketim ile şirketlerin karlılığını sağlamak ve büyüme ile
birlikte istihdamı artırmaktı. Bunların hiç
birinde gelişme olmadı. Para basıldı, faizler
düştü, istihdam artmadı ve zenginler daha
da zengin oldu. 5 yıllık sürecin sonunda

zenginler daha likit hale geldi.
Sürecin biraz daha gerisine gidecek olursak,
gelişmiş ülkelerdeki sıkıntının kaynağı başta Çin olmak üzere ihracata dayalı politika
izleyen Asya ülkeleridir. Bu ülkeler ihracatta rekabetçi olabilmek için paralarının değerini çok düşük tuttu. Bu da dünyadaki kurulu
ekonomik düzeni bozdu. Gelişmiş ülkelerde para basılması ile ne gelişmiş ülkelerin
paraları değer yitirdi ve ihracatta avantaja kavuşabildiler, ne de Çin, Almanya, G.
Kore başta olmak üzere ithalatlarında artış
ihracatlarında azalış oldu. Faizlerin düşmesi
ile cari fazla veren ülkelerin cari fazlalarını
değerlendirmede biraz faiz kaybı olmuştur.
Ancak o kadarlık kayıp da zaten ihracata
dayalı ekonomi modelinde teşvik unsuru
sayılır. Zaten o ülkelerin zenginleri de faiz
ve rantla değil, alın teri ile zenginleşmekten
yana. Başka deyişle ABD, az gitti uz gitti bir
arpa boyu yol gitti. Atılan taş ürkütülen kuşa
değmedi. Cari fazla veren ülkeler daha fazla
cari fazla verdi. Cari açık veren ülkeler de
geçici bir sahte refaha kavuştular.
2008'den önce ekonomik denklem nasılsa
şimdi de aynı. Çin başta olmak üzere Almanya, G.Kore ve petrol ihraç eden ülkeler
cari fazla vermektedir. AB, Almanya hariç
kriz içinde ve Almanya’da bu işten dolaylı
olarak zarar görecek.
Bu gelişmelerle dünyada faizin artması
imkânsız. ABD ve AB ve gelişen ülkeler
başta olmak üzere tüm ülkelerde hane halkı, şirketler ve kamu devasa borçlara sahip.
Faizin bir puan artması faciaya neden olur.
Faizlerin artması şu anda sadece ABD’de
likitte olan bankaların ekmeğine yağ sürer.
Borç altında inleyen hane halklarının ise
idam fermanıdır. Bizim gibi ülkelerden para
çıkacak da on yıllık faizi % 2,74 olan (o da
yeni daha) ülkelere mi para gidecek? Büyük
bankalar likitte kalırken küçük tasarruf sahipleri ve emeklilik fonlarının paraları emtia, borsa ve menkullerde yok mu olacak?
Buna ancak gülünür. Borsalarda ve emtiada
başlayacak bir deflasyonist hareket kısa zamanda üretim sürecini de etkiler işsizlik çığ
gibi büyür. O zaman her yer Brezilya her yer
Taksim olur.
Teknik olarak da bir gariplik var. FED yılsonuna kadar para basmaya devam edeceğim

EYLÜL 2013
diyor. Bu rakam (85x6=) 510 milyar dolar
eder. Yani yılsonuna kadar bu kadar daha
para uzun vadeli evrak karşılığı piyasaya
verilecek. Bu sadece FED’in yaptığı. AB
ve Japonya da var Para basacaklar arasında.
Bunu ters anlayan piyasalar gelişmekte olan
ülkelerin tahvil ve Borsasından çıkıyor. Bu
ülkelerde Faizler yükseliyor. Yani çıkarken
zarar ediyorlar. Borsa düşüyor. Yani çıkamıyorlar. Ya da zarar ederek çıkıyorlar.
Çıkarken bu ülkelerde Dolar ve Avro ile
çıktıkları için kurlar yükseliyor yani bir kez
daha zarar ediyorlar. Her şeye rağmen çıktılar. Gittikleri ülkede de borsa düşüyor. Yani
Gelişmiş ülkelerdeki Borsalardan da çıkış
var. Gelişmiş ülkelerin gösterge tahvili olan
10 yıllık tahvillerin de faizi artıyor. Yani bu
kâğıtlara da giren yok demek ki. Emtia fiyatlarında da düşüş var. Demek ki buraya da
gitmiyor para. Öyleyse ne oluyor bu çıkan
para? O zaman herkes likitte duruyor. Zaten
FED, AMB, BOJ’un bastığı paralar bankada duruyor. Yani ağzına kadar herkes likitte.
Nedir bunun anlamı? Yoksa dünyada büyük
bir deflasyon mu geliyor da haberimiz yok?
FED’in açıklamalarına piyasaların verdiği
tepki anlamsız. Bu anlamsızlıktan çıkarılacak sonuç, Borsa ve emtiada oluşan köpüklerin alınmasına vesile olmuş diyebiliriz.
Ancak her iki durum da sürdürülebilir değil.
Kendimizi germeyelim, Dolar ve Avro’da
yükseliş bu iki bölgenin de aleyhine. Cari
fazla veren ülkelerin ise lehine. Zaten krizin nedeni buydu. Onun için dünyada şu an
olanlar sel önünden kütük kapmaya çalışanların bir oyunu. Sabredin gerçek yüzünü
gösterecek.
Ülkemize gelince, dünyadaki para bolluğunun nasıl boşa harcanacağını örnek olarak
görmek istiyorsanız ülkemizden daha iyi bir
deney alanı bulamazsınız. Para bolluğunu
tüketim mallarına, ülkenin yurt dışına bağımlılığını artıran çıldırmış projelere yatırarak geçirdik. Ağustos böceği yani. Bu para
bolluğunda cari açığımıza çare olacak projeleri değil, cari açığı artırıcı projelere harcadık bireyler, şirketler ve kamu olarak. Birey
olarak en büyük cari açık nedenimiz konut
ihtiyacımız. Konuta para yatıracağımız yerde araba, cep telefonu ve diğer refah göstergelerine para yatırdık. Şirketler olarak para
bolluğunda uluslararası mal üreteceğimiz

yerde iç piyasada kıran kırana rekabetin olduğu alanlara yatırım yaptık. Şirketlerimize
güzel genel müdürlük binaları yaptık. Ya da
iç piyasaya hitap eden gayrimenkul ve menkul yatırımlarında bulunduk. Kamu olarak
en büyük ihtiyacımız enerji alanında radikal
yatırımlar, savunma sanayi, sağlık hizmetlerinin sarf malzemeleri, cevherden demir
çelik vb. alanlar yerlileştirme hamleleri
dururken, duble yollara seksen milyar gömdük. İçerde rekabete dayalı olmayan hizmet
alanlarını geliştirmekle övündük. Aldığımız
paralarla yabancıların bize mal satmalarının
önünü açtık. Bunlar karşılığı güzel oylar
aldık iktidar koltuğumuzu sağlamlaştırdık.
Ancak yaptığımız bu harcamalarda ne yapılan işin teknolojisi ne de yapılan işe harcanan paralar (tasarruflar) bize aitti. El atı
ile işe gittik. Bol para ve cari açığa dayalı
bir saadet zinciri kurduk. Kurulan bu denge
stresli bir dengedir. Oluşabilecek en ufak bir
asimetrik bilgiden bile ters etkileneceksiniz.
Nitekim BİST düşüşü, dünyanın batık ülkesi
Yunanistan’dan sonra ikinci sırada.
Bütün bunlara rağmen ülkemizde bir kriz
beklemiyorum. Bunun nedeni ülkemiz ekonomi yönetiminin çok başarılı olmasından
değil. Dünyada para bolluğunun devam etmesi gerekliliğinden. Biz iyi olduğumuzdan
değil, dünya kötü olduğundan kriz çıkmayacak. Yöneticilerimiz de bunu kendilerinin kerameti olarak halkımıza pazarlamaya
deva edecek. Yani henüz kış gelmedi Ağustos böcekleri durmasın yola devam etsin.
Germeyelim kendimizi. Fed eylül ayında
aldığı kararla Öküz’ün altında buzağının olmadığını teyit etti.

"2008'den önce ekonomik denklem
nasılsa şimdi de aynı. Çin başta
olmak üzere Almanya, G.Kore ve
petrol ihraç eden ülkeler cari fazla
vermektedir. AB, Almanya hariç kriz
içinde ve Almanya’da bu işten dolaylı
olarak zarar görecek."

Çiftçiye OSTİM anlatıldı
T

arım sektöründe faaliyet gösteren imalatçıları, sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmeleri bir araya getirmek amacıyla yapılan,
sektörün en eski tarım fuarı AGROTEC 17.
Uluslararası Tarım Fuarı 12-15 Eylül tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlendi.

Yeşil Büyüme’de pilot bölge sinyali

G

üney Kore Cumhuriyeti Strateji ve
Maliye Bakanlığı ile KOSGEB Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Yeşil Büyüme
Programı’nda incelenen OSTİM, pilot bölge
olarak düşünülüyor. Kore deneyimlerinin
değerlendirilerek, ülkemiz ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve kurumsal kapasitelerin artırılarak yeni destek modellerinin oluşturulmasını amaçlayan çalışma kapsamında Kore
Cumhuriyeti’nden bir grup uzman ülkemizde

kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Çevreye duyarlı üretim teknolojilerini KOBİ’lere uygulamayı amaçlayan OSTİM’de
de temaslarda bulunan heyete Yeşil Bina ve
hayata geçirilmesi planlanan Ekopark’la ilgili bilgiler verildi. Koreli uzmanlar, Türkiye ile yapılacak yeşil üretim çalışmalarında
OSTİM’in pilot bölge olabileceği sinyalini
verdi.

Yerli üreticiye ve tüketiciye dünya kapılarını açarak ihracat imkanları sunan AGROTEC Tarım Fuarı’na
Türkiye’nin dört bir yanından
tarım makinesi üreticileri, ithalatçıları ve çiftçiler katıldı. Türk
tarım sektörünün yurtdışına açılan
penceresi olarak nitelenen organizasyonun katılımcıları arasında
OSTİM de yer aldı. Bünyesindeki KOBİ’lerin üretim ve ihracat
miktarlarını artırmayı hedefleyen
OSTİM, yerli ve yabancı ziyaretçilerine, firmaların makine ve yedek parça imalatı konusundaki potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

EYLÜL 2013
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Hurda lastiği ekonomiye kazandıran işadamı ihracat için destek bekliyor

“Avrupa firmalarıyla rekabet edemiyoruz”
Ankara’da hurda lastikleri işleyerek granül ve Stiren Butadien Rubber (SBR) elde eden Çetinkaya A.Ş., Türkiye’de bu işi lisanslı olarak yapan beş şirketten biri.
Firma, Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) adı verilen malzemeyi ayrıştırdıktan sonra ürettiği granülleri organik boyayla renklendirerek, zemin kaplama ve serbest
dökümde kullanıyor. Bir ÖTL’den birkaç alanda yararlanılabildiğini belirten Çetinkaya A.Ş. ortaklarından Veysel Çetinkaya, ekonomiye katkısı olan, çevre kirliliğini
önleyen sektörün en büyük sıkıntısının ihracat olduğunu dile getirdi.

A

vrupalı rakiplerinin üretim maliyetlerinin kendilerine göre düşük olduğuna
ve daha uygun fiyata ihracat yapabildiklerine dikkat çeken Çetinkaya, “Avrupa’da,
ÖTL firmanın ayağına geliyor. Geri dönüşüm
yaptığı için de üstüne devletten para alıyorlar.”
dedi. Ailesi 60 yıla yakındır lastik işinde olan,
yakın bir zamanda OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’yle yolu kesişen başarılı işadamı önce üretim metotlarını anlattı ardından
sektörün durumunu analiz etti.
Veysel Bey firmanız ne zaman kuruldu?
Babam 1950’lerin başında eski lastikleri kaplamacılara satarak bu işe başlamış. 1960’lı
yıllarda lastik kaplama fabrikası kurmuş.1972
yılında Good Year lastik bayiliği alarak uzun
yıllar sektöre hizmet etti. Daha sonra ağabeyimle birlikte 2006’da geri dönüşüm tesisimizi
kurduk. Türkiye’de bu işi yapan lisans sahibi
beş firma arasındayız; Ankara’da ise bizim gibi
lastikten geri dönüşüm yapan yok.

4 mm’e düştükten sonra telleri de ayrışmış
oluyor; mıknatıslar telleri ayırıyor. Sistemde 2
adet mıknatıs 6 adet de fan motoru bulunuyor.
Tekstilatör makinesi de lastiği tekstillerine
ayırıyor. Kort bezi turuncu iplikten örülmüş bir
bez, sürekli bıçaklara maruz kalınca elyafımsı
oluyor. Fan motorları bu malzemeyi çekip alıyor. Bir lastikten yüzde bir oranında kort bezi
çıkıyor ve bu malzeme çimento fabrikalarının
fırınlarında yakılarak enerjiye dönüştürülüyor.
100 birim kauçuk çıkan bir lastikten 40 birim
de çelik tel çıkar. O da haddehanelerde eritilip
inşaat demirinin üretimine katılıyor. Yani bir
lastikten birden fazla fayda sağlanıyor. Eski
lastikler kullanılınca çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor. Üretim kapasitemiz aylık
500 ile 700 ton arası. Fransa’da 20 tane geri
dönüşüm firması var. Ülkemizde ise 5 tane.

Hammaddeyi nasıl temin ediyorsunuz?
İlk üç yıl kendi imkanlarımızla topladık, piyasadan aldık. Bu da bize ciddi bir külfet getirdi. Firmamız üç sene varlık mücadelesi verdi,
Eski lastikleri ne gibi işleme tabi
kar edemedik. Daha sonra Lastik Sanayicileri
tutuyorsunuz?
Derneği (LASDER) devreye girdi. Çevre ve
Çevre Bakanlığı’nın
Şehircilik Bakanlığı,
Ömrünü Tamamlamış
“Kirleten TemizleLastik (ÖTL) YönetTürkiye’de yılda 240-250 bin ton ÖTL çıkıyor. Geri
sin” ilkesini kabul
meliği var. Bu çerçedönüşüm firmaları bugüne kadar yıllık 60-70 bin
etti. Avrupa’da bu
vede ekonomik değeri
tonunu ekonomiye kazandırabiliyor. Geriye kalanı
noktada üç ayrı sisolmayan, vasfını yitiryakılarak bertaraf edilmek amacıyla çimento
tem uygulanıyor ama
miş, iş göremeyecek
fabrikalarına gönderiliyor veya çevre kirliliği olarak
en çok kabul göreni
lastikleri topluyoruz.
doğada kalıyor.
“Kirleten Temizleİçerisinde çelik tel,
sin”. Bakanlık diyor
kauçuk ve kort bezi
ki; Türkiye sınırları
bulunuyor. Sistemimiz
içerisinde satılan lastiğin ÖTL’sini temizleyin.
bu üç malzemeyi fiziksel kırma yöntemiyle
Temizleyen firmalara verin. Bertaraf ve geri
ayrıştırıyor. Konveyör bantları, helezonlar,
dönüşüm tarzında iki türlü firma var. Bertaraf
2 adet kırıcıya (Shredder) sahibiz. İlk kırıcıfirmaları daha çok çimento fabrikaları, geri dönın eleğinden parçalar 10 cm çıkıyor, ikincisi
nüşüm firmaları da bizim gibi ayrıştıran lisansaşamada 16 mm’e üçüncü aşamada ise 0,5- 4
lı işletmeler. Yönetmelik geri kazanıma öncemm’e ye kadar granül haline geliyor. Kauçuk

lik veriyor. Geri kazanımın tonajı dolduktan
sonraysa birinci amaç çevreyi temiz tutmak, o
nedenle bertarafa götürülüyor.

ÖTL’den elde edilenler
Geri dönüşüm firmalarının mağdur edilmemesi gerekiyor çünkü ekonomiye artı değer
kazandırılıyor. Örneğin hurda telinden inşaat
demiri üreterek, yurt dışından demir cevheri
ithalatını önlüyorsunuz. İkincisi kauçuk hammaddesini ayrıştırarak kauçuk granül ve Stiren
Butadien Ruber’in (SBR) yurtdışından ithalatını önlüyorsunuz. Kauçuk granül iki ana sektörde kullanılıyor; bir kauçuk karo üretiminde,
ikincisi de halı sahalara serbest dökümde. Kauçuk karolar yüzde 90-95 belediyelerde çocuk
oyun parklarının zeminlerinde ve halı sahalarda çimlerin içine serpilen malzeme olarak da
kullanılıyor. Bizim iki müşterimiz var; biri
karo üreten fabrikalar biri de halı sahacılar.
Zeminlerde kullanım amacı tartan zemin özelliği kazandırmak ve insanlarda kas sertliğini
önlemek. Çocuk oyun alanlarının zemininde
ve halı sahalarda da özellikle bu yüzden tercih
ediliyor.

Organik boyalı granül
patent aşamasında
Üretim prosesiniz nasıl?
Parçalayıp ayrıştırma ve boyama tesisimiz var.
Türkiye’de ilk defa granülleri organik boyalarla renklendirdik. Karo yapımında 20 yıldır demir oksit boyalarla renklendirme yapılıyordu.
Demir oksit boyadan mat renkler çıkar; bordo, mavi, turkuaz, fıstık yeşili renklerini elde
edemezsiniz. Biz bu renkleri organik boya ile
oluşturduk. Bu ürünler çok pahalı ancak sağlığa zararlı değiller. Renkli granüller için Türkiye sınırları içerisinde patente müracaat ettik
çıkmak üzere.
OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi’ne üye olmaya nasıl karar
verdiniz?
OSTİM Başkanı Sayın Orhan Aydın Bey’in
ciddi çabaları var o konuda. Açıkçası biz önceleri kümeye girmek için çok istekli değildik
ama şuan çok umutlandırıcı gelişmeler var.
Ben küme çalışmalarıyla ilgili şunu hissettim
herhangi bir sıkıntım olduğu zaman sektörle
ilgili, birileriyle randevu alabileceğimi, dinlenebileceğimi hissettim. Firma olarak müracaatlarınızı kimse ciddiye almıyor.

“Rakiplerimizin avantajları var”
Hurda lastikleri
ayrıştırılıp işlendikten
sonra organik boyalarla
renklendirilen granül
haline dönüşüyor.
Granüller çocuk
parkları ve halı saha
gibi tesislerin zemininde
kullanılıyor.

Sektör olarak devletten ne bekliyorsunuz?
Yıllar önce bir müşterim Libya’ya götürmek
üzere siyah granül için fiyat istedi, daha sonra benim verdiğim rakamdan daha düşüğüne
İtalya veya Fransa’dan siyah granülü gemiyle
Libya’ya indirebilecek bir fiyat almış. Sebebi
şu; Avrupa’da ÖTL firmanın ayağına geliyor,
geri dönüşüm yaptığı için de üstüne devletten
para alıyorlar. Biz üç yıl boyunca tamamen

Türkiye’de sektörün değerinin tam olarak
anlaşılamadığını vurgulayan Veysel Çetinkaya,
“Geri Kazanım işinin ülkemize ciddi faydalar
getirdiğini düşünüyoruz. Niye? Çünkü daha
düne kadar çöpe gidiyordu bu ürünler. Biz
bundan hammadde üretiyoruz, geri dönüşümle
ekonomiye katkı sağlıyoruz. Biz firma
olarak bugüne kadar 70 bin ton lastik geri
dönüştürmüşsek, 20 bin ton demir cevheri, 50
bin ton SBR ithalatını önlemiş oluyoruz.” dedi.

kendi imkanlarımızla işçilik ve nakliye bize ait
olarak lastik topladık. Lastik, nakliyesi en zor
malzemelerden biridir. İçi boş olduğu için 25
ton kapasiteli, bir TIR’a 12 ton zor yüklersiniz. Hem yüklemesi hem nakliyesi pahalı bir
üründür. Biz üç yıl bunu kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Bizim için bu işin bir maliyeti varken Avrupalı firmalar üzerine para
alıyorlar; onlar için eksi maliyet. Bu yüzden
Avrupa’ya ve bu bölgeye, yakın ülkelere SBR
ihraç edemiyoruz. İhracatımız kısıtlı sadece ikili ilişkilerimizden dolayı Orta Asya’ya
yapabiliyoruz. Orta Asya’da Türkmenistan
var ikili ilişkilerle ticaret yaptığımız, orası da
Avrupa’ya uzak. Nakliye pahalıya geldiği için
Türkmenistan bizi tercih ediyor. Orta Doğu ve
Afrika, Avrupa’ya yakın bölgeler olduğu için
Avrupalı üreticilerle fiyatta rekabet edemiyoruz.
Avrupalı rakiplerimizle rekabet etme gücümüz
yok. Bu sebeple sektör olarak ihracat sıkıntısı
çekiyoruz. Ben bu konuyu Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na, Hazine Müsteşarlığı’na ve Bilim
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na küme aracılığıyla çok rahat iletebileceğimi düşünüyorum.
Bu kurumlara firma olarak giderseniz beceriksiz üretici konumuna düşüyorsunuz. Ancak
dernekle veya küme ile gittiğimizde sektör sorunu olarak değerlendirilebiliyor.
Bu alanda Çin tehlikesi var mı?
Hammaddede Çin tehlikesi yok. ÖTL Çin’den
gelmez nakliyesi çok pahalı ayrıca devlet bunu
yasakladı. Çok haklı yasaklamakta Türkiye
çöplük olmasın. Granül’de de çok fazla nakliye masrafı çıkar bu yüzden Çin’den buraya
gelmesi çok rantabl değil. Mamül madde oldukça nakliyenin ürüne oranı azaldıkça Çin
tehlikesi çıkabilir, bu da renkli granül ve kauçuk karo da olabilir. Bugüne kadar sektörümüzde ciddi bir Çin tehlikesi görmedik çünkü
orada da maliyetler aynı.
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Bürokrasi hızlandı ilk tren 4. günde Almanya’ya ulaştı

BALO, ihracatçıya hız verdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile bağlı oda ve borsaların
katılımıyla 93 ortaklı kurulan Büyük
Anadolu Lojistik Organizasyonlar
A.Ş. (BALO) tarafından düzenlenen
Anadolu'dan Avrupa'ya ilk özel
teşebbüs blok tren seferleri
Manisa’dan başladı. BALO’nun ilk
tarifeli treni, bürokratik süreçlerin
hızlandırılması sonucu demiryolu
taşımacılığında tarihi bir rekor olarak
değerlendirilen 4 günde Almanya’ya
ulaştı.

A

nadolu sanayicisi için önemli bir
lojistik imkan olarak değerlendirilen BALO’nun ilk tarifeli treninin
Manisa’dan başlayan yolculuğu planlanandan
daha kısa zamanda tamamladı. 8 Eylül’de yola
çıkan tren 4 günde Almanya’ya ulaştı. Manisa
Gar’dan ayrılışından 37 saat sonra Kapıkule sınır kapısından geçiş yapan tren, 52 saat sonra
Bulgaristan parkurunu tamamladı, SırbistanDimitrovgrad şehrine ulaşarak gümrük işlemlerini gerçekleştirdi. 83 saat sonra AvusturyaSopron’a ulaşan ilk BALO blok treni 12
Eylül Perşembe günü 21:45’te Almanya sınırına (Passau) vardı. Blok trenin nihai hedefi olan
Duisburg terminaline varışında takvimler 13
Eylül 2013 Cuma gününü saatler ise 16:00’yı
gösteriyordu.

“bürokratik süreçlerin hızlandırılarak sürenin
minimuma çekilmesi” şeklinde açıklanırken,
4 günün demiryolu taşımacılığında tarihi bir
rekor olduğu ifade ediliyor.

“İmkansızı rekorla başardık”

Demiryolları tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Aslında Manisa’dan kalkan bir trenin
Münih’e 5 günde ulaşması imkânsızdı. Arkadaşlarımı motive etmek ve süreci hızlandırmak
adına yükleri Manisa Münih arasını trenle 5
günde taşırız şeklinde bir açıklama yaptım.
Törende bu açıklamayı yapıp yerime oturduğumda birçok arkadaşım 5 günde olmaz bu
açıklamayı düzeltelim diye yanıma geldiler.
Ama çok şükür Anadolu sanayicisinin alın teri
ile ürettiği ürünleri 4 günde rekor bir süre ile

BALO Projesi ile Anadolu’nun farklı
şehirlerinde üretilen ürünler, lojistik
merkezlerinde birleştirilerek blok trenlerle
Bandırma’ya getirilecek. Yükler, buradan
konteyner gemilerle Tekirdağ’a, oradan da
tarifeli blok trenlerle Avrupa’ya taşınacak.
Kombine taşımacılığa iyi bir örnek oluşturan
bu modelle hem zamandan hem de taşıma
ücretlerinden tasarruf edilmiş olacak. Ayrıca
Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelecek yükler de yine benzer şekilde varış noktalarına
ulaştırılacak. Öncelikli olarak haftada iki defa
trenle Münih ve Köln’e yükler taşınacak. 2014
başında haftalık karşılıklı 5 blok tren olacak.
Tekirdağ’dan itibaren yüklerin taşınması için
Avusturya Demiryolları ile işbirliği imzalandı.

Bu sürenin elde edilmesindeki en büyük etken

Tasarımı, platformu ve yazılımları yerli olacak

Milli haberleşme uydusu geliyor
TÜBİTAK, yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın geliştirilmesi ve üretimi
için yüksek bütçeli projelere yüzde 100 Ar-Ge desteği verecek.

T

ürkiye’nin milli gözlem
uyduları GÖKTÜRK-2 ve
RASAT’ı uzaya fırlatarak önemli bir başarıya imza atan TÜBİTAK, şimdi de yerli haberleşme
uydusu için çalışmalara başladı.
Bu amaçla Kamu Kurumları
Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007
Programı) kapsamında “Yerli
Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi” konusunda çağrı duyurusu
yayınlandı. TÜRKSAT 6A olarak adlandırılan uydunun tasarımı tamamen yerli olacak ve
bütün entegrasyonları Türkiye’de yapılacak.
Azami ölçüde yerli imkânlarla geliştirilmesi
amaçlanan TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu
sivil, ticari ve askeri kamu kuruluşlarına da hizmet verecek.

Anahtar teslim uydu yapılacak
Yerli haberleşme uydusu hakkında açıklama-

larda bulunan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
TÜBİTAK tarafından açılan çağrı
ile milli uydulara bir yenisinin daha
ekleneceğini söyledi. Bu amaçla
yüksek bütçeli projelere yüzde 100
Ar-Ge desteği verileceğini belirten
Bakan Ergün, kamu Ar-Ge birimleri, üniversiteler veya özel sektör
kuruluşlarının çağrıya başvuruda
bulunabileceğini kaydetti. Geliştirilecek haberleşme uydusunun
yörüngede çalışır halde teslim
alınacağını ifade eden Bakan
Ergün, “Uydunun özgün tasarımı, platformu ve uydu üzeri
yazılımlarının proje kapsamında yerli olarak
geliştirilmesi zorunludur. Diğer
bileşenlerin
hangilerinin
Nihat Ergün

Almanya’ya ulaştırdık. Tarihi bir rekora imza attık. Başta BALO Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Koşmaz ve
Genel Müdür Hüseyin İşteermiş olmak üzere tüm ekibi
kutluyorum.’’ dedi.

Yıldırım’dan TOBB’a
teklif

Anadolu’dan Avrupa’ya ilk defa tarifeli blok tren seferleri ile
Ulaştırma Denizcilik ve Hakonteyner taşımacılığını başlatan BALO’nun ilk treni
berleşme Bakanı Binali YılUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ,
dırım TOBB’a demiryolu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
işletmesi için teklifte bulunTCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın katılımıyla
du. BALO’nun ilk seferinin
Manisa’dan Almanya’ya uğurlandı.
hareketinden önce düzenlenen
törende konuşan Bakan Yıldırım, 1 Temmuz’da milletvekillerinin desteği Taşıma süresi kısalacak
ile demiryollarının serbestleşmesine ilişkin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman,
yasanın çıktığını hatırlattı. Yıldırım, “13 bin BALO trenlerinin 34 adet 45'lik konteyner, 17
km demiryolu hattını herkes kullanabilir. Bu vagon beyaz eşya, elektronik eşya, otomotiv
büyük fırsatı TOBB üyelerine kullanması için yedek parçası, konfeksiyon ve ev tekstil ürünbir yapılanmaya gidebilir. Sadece demiryolları leri gibi sanayi ürünleri olmak üzere bin 200
için yük taşıma değil aynı zamanda demiryol- brüt tondan yük taşıyacağını aktardı. Karaman,
larında kendi adına taşımacılık yapması lojistik "Haftada iki gün çalıştırılacak tren seferlerinin
hizmetleri verilmesi için adımları atmalıdır.” bir yıl içinde haftada 5 güne çıkarılmasını planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
dedi.

yerli olarak geliştirileceğine projeyi yürütecek
kuruluşlar karar verecek. Geliştirilecek bileşenler azami ölçüde yerli olacak.” dedi.

Çalışmalar 2014’de başlayacak
TÜRKSAT 6A uydusunun proje sözleşmesinin
2014 tarihinde yapılarak çalışmalara başlanacağını dile getiren Bakan Ergün, uydu tasarımı,
entegrasyon ve testlerinin ECSS, NASA ve uygulanabilir MIL standartlarına göre gerçekleştirileceğini belirtti. Milli haberleşme uydusunun
15 yıl uzayda görev yapabilecek özelliklerde
geliştirileceğini anlatan Ergün, şunları söyledi:
“TÜRKSAT 6A uydusu Türkiye’nin yanı sıra
Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünü kapsayacak. Hizmet
ömrü 15 yıl, tasarım ömrü ise hizmet ömrünün
en az bir buçuk katı olacak. Uydu yakıtı ise
bu süreye göre ayarlanacak. Çağrı kapsamında uydu tasarımının en az iki fırlatma aracı ile
uyumlu olması ve uzay şartlarına dayanıklı
olması isteniyor. Uydunun müşteri kurum
olan TÜRKSAT’a teslimi yörünge testlerinin başarı ile tamamlanmasının ardından
gerçekleşecek. Bu teslime kadar tasarım,
entegrasyon, test, fırlatmaya gönderme, fırlatma öncesi çalışmalar, fırlatma, yörünge testleri
gibi çalışmalar yüklenicinin
sorumluluğunda olacak.”

Mehmetçik-1’de geri sayım
Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacının
karşılanması amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 2009’da sözleşme imzalayan Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumu, yerli piyade tüfeği Mehmetçik1’in seri üretimine başlayacak.
Savunma Sanayi Tedarikçi Ürünleri sergisinde
Milli Piyade Tüfeği ile ilgili bilgi veren MKE Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet Demirdöğen, Kırıkkale
Silah Fabrikası’nda deneme aşamasında olan milli
piyade tüfeğine ilginin şimdiden yoğun olduğunu
belirtti.
Demirdöğen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın taktik ve teknik istekleri doğrultusunda tasarlanan
Mehmetçik-1’in seri üretimine 2014 yılı Ocak ayından itibaren başlanacağını bildirdi.

BİZİ TAKİP EDİN
facebook.com/OstimOSB
twitter.com/ostimosb
tr.linkedin.com/ostim-osb

facebook.com/ortakvizyon
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Raylı ulaşım sistemlerinin çevresel etkileri
Dr. Remzi TOPRAK

G

ünümüzde şehir yaşamının vazgeçilemez bir parçası olan toplu taşım
sistemlerinin büyük yararlarına karşın, toplu ulaşım araçlarının hızlı gelişimi ve
bu hizmetlerdeki nitelik ve nicelik sorunu
birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Tüm bunların sonucunda ise şehirlerin
mali, ekonomik ve çevresel olarak olumsuz
yönde etkilenmeleri kaçınılmaz olmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde ulaşım sistemlerinin çevresel etkileri, bu etkilerin maliyetleri ve bu
çevresel etkilerin olumsuzluklarının azaltılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi
üzerinde önemle durulan konulardır.
Herhangi bir ulaşım yolunun planlanması
sırasında değerli arazi ve doğal kaynaklara
zarar verilmemesine, orman, tarım arazisi, su
kaynakları, tarihi ve kültürel alanlar ile turizm alanlarının korunmasına özellikle dikkat edilmelidir. Bu ayrıntılar üzerinde yeterli
derecede dikkat edilmemesi sonucunda hem
ekolojik denge bozulmakta hem de ekonomik kayba neden olunmaktadır. Çünkü, kaynakların yanlış kullanımı, arazinin bölünmesi, değerli arazinin yok edilmesi ve diğer
çevre kirlilikleri ile ekolojik denge arasında
büyük bir paralellik söz konusudur.

raylı ulaşım sistemlerine düşmekte olup, bu
oranın içinde şev ve yeşil alanlar da bulunmaktadır.
Aynı kapasitede taşımacılık için raylı sistemlere, karayollarına ve denizyollarına
göre daha az arazi gerekmektedir. Platform
genişliği 13,7 m olan çift hatlı, elektrikli bir
raylı ulaşım sistemi hattı, 37,5 m genişliğinde ve 6 şeritli bir otobana kapasite açısından
eşdeğerdir. Buna göre karayollarında, raylı

Aynı zamanda raylı ulaşım sistemlerinin
arazi ve suların kirlenmesinde de payı azdır.
Buna karşın, karayolu araçlarından çıkan
yağlar, benzin istasyonlarındaki sıvı karbüranlardan oluşan değişik maddeler çevredeki
arazi ve sulara zarar vermektedir. Bir elektrikli tren ile 42 km seyahatimiz sonucunda
çevreye 1 kg karbondioksit yayılırken, aynı
miktarda karbondioksit otobüsle 12 km’de,
otomobil ve uçakla ise 7 km’de yayılmaktadır.

Kara kullanımı açısından çevresel etkileri

Bir ulaşım yolunun planlanması sırasında
değerli arazi ve doğal kaynaklara zarar verilmemesine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu ayrıntılar üzerinde yeterince
durulmaması, hem doğal çevre dengesini
bozmakta hem de ekonomik kayba neden olmaktadır. Doğal kaynakların yanlış kullanımı, arazinin bölünmesi, değerli arazinin yok
edilmesi ve diğer çevre kirlilikleri ile eko–
sistem arasında bire bir etkileşim söz konusu
olmaktadır. Ülkelerde ulaşıma ayrılan alan;
yerleşim bölgeleri, endüstri alanları, doğal
alanlar ve ormanların yanında oldukça düşük
bir pay oluşturmaktadır. Ulaşım ağı oldukça
iyi olan ülkelerde bile ulaşıma ayrılan alan
%5 dolayındadır ve bunun yarıdan daha azı

Raylı ulaşım sistemlerinin raya bağlı olması
ve genellikle iklim koşullarından karayoluna
göre daha az etkilenmesi güvenliği, konfor
ve rahatlığı arttırmaktadır. Ulaştırmanın
güvenli olması onun tehlikesiz ve risksiz
olması anlamına gelmektedir. Kazalar ulaştırma sistemlerinin çevre ve canlı üzerinde
meydan gelen olumsuz etkilerinin sonuçları
açısından en önemlisidir. Özellikle ülkemiz

lerinin uygulanması, sinyal ve otomatik fren
gibi özel emniyet sistemlerinin tekrarlanması, periyodik bakımlar, işletme emniyetinin
hava koşullarından etkilenmemesi olarak
açıklanabilir. Karayollarında ise profesyonel
olanların yanında aynı anda olmayanların da
trafiğe çıkması, kişilerin taşıt kullanımındaki
belirsizlikler ve sistemin hava koşullarından
fazlaca etkilenmesi gibi nedenlerle kaza sayıları artmaktadır.

Gürültü açısından çevresel etkileri
Ulaştırma sistemlerinde konforlu bir seyahat
için gürültü üst düzeyi 65 dBA, tahammül
bölgesi 65–75 dBA, rahatsızlık bölgesi ise
75–120 dBA olarak kabul edilmektedir. Gürültü insan sağlığı ile doğrudan ilgili olup,
insan üzerinde olumsuz etkileri oldukça fazladır.

ulaşım sistemlerine oranla 2,7 kat daha fazla arazi kullanımı gerekmektedir. Denizyolu
taşımacılığında da aynı kapasitede taşıma
için 55 m deniz genişliği gerekmektedir. Bununla birlikte son zamanlarda şehir içi raylı
sistemlerinin hat yapıları büyük bir oranda
tünel ve viyadük şeklinde yapılmakta, bu da
arazi kullanımı açısından büyük kazançlar
sağlamaktadır.

Çevre kirliliği açısından çevresel etkileri
Hava kirliliği; havada yabancı maddelerin
insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik
dengeye zararlı olabilecek konsantrasyonda
bulunmasıdır. Yapay kirletici grubuna giren
ulaşım araçlarının neden olduğu hava kirliliğinin boyutları ve nedenleri incelendiğinde ulaştırmanın hava kirliliğine yol açan en
önemli kaynaklar arasında olduğu görülmektedir. Bu kirlilik egzoz gazı olarak, karbüratör ve yakıt tanklarının doğurduğu buharlar
yüzünden ortaya çıkan hava kirlenmesi olarak ve bu sektörlerdeki sanayi atıkları olarak
karşımıza çıkmaktadır. Motorlu araçların
çıkardığı egzoz gazı bulunulan ortama kurşun ve diğer zehirli maddeleri bırakmaktadır.
Raylı ulaşım sistemlerinin hava kirliliğindeki payı, elektrik ve dizel çekiş gücü kullanımı nedeniyle %5 iken karayollarının payı
%85 düzeyindedir.

Güvenlik açısından çevresel etkileri

Enerji tüketimi açısından çevresel etkileri

Raylı ulaşım sistemleri gerek yük gerekse
yolcu taşımacılığında diğer ulaşım sistemlerine göre daha az enerji harcamaktadır.
Değişik ülkelerde yapılan araştırmalar özellikle yük taşımacılığında raylı sistemlerin
çok ekonomik olduğunu ortaya koymuştur.
Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre,

yolcu taşımacılığında raylı ulaşım sistemi
1 kabul edilirse, otoyolda tüketilen enerji 3
olmaktadır. Buna eşdeğer taşıma yapan havayolunda ise enerji tüketimi 5,2 olmaktadır.
Ayrıca, Uluslararası Demiryolları Birliği’nin
bir raporuna göre bir yolcu, 1 kwh enerji harcayarak tren ile 5 km, otomobille 1,7 km ve
uçakla 1,1 km seyahat etmektedir.

gibi trafik kurallarına uyulmayan, sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak için
yeterli yatırımı yapamayan ülkelerde kaza
ve buna bağlı ölüm–yaralanma sayısı çok
yüksek değerlere ulaşmaktadır. Ulaştırma
sistemleri içinde en fazla kaza oranı karayoluna düşmekte, en az kazadan en çoğa doğru
sıralama yapıldığında; tren, metro, tramvay,
otobüs, otomobil şeklinde bir zincir oluşmaktadır.
Uluslararası Demiryolu Birliği istatistiklerine göre 1 milyar yolcu–km başına kazalarda
ölen yolcu sayısı demiryolları ve havayollarında 1 kişi, karayollarında ise 30 kişidir.
Yine Avrupa’da yapılan diğer bir araştırmaya göre; ulaştırma sistemlerinde ölüm riski
1 milyar yolcu–km başına raylı sistemlerde
17 iken karayollarında 140; yaralanma riski

de raylı sistemlerde 41 iken karayollarında
8500–10000 arasındadır. 1997 yılı verilerine
göre ülkemizde 1 milyar yolcu–km başına
düşen kaza sayısı; karayollarında 2390 iken,
raylı ulaştırma sistemlerinde 77 olmuştur.
Meydana gelen kazalardaki ölü sayısı 1 milyar yolcu–km başına karayollarında 32 iken,
raylı sistemlerde (kuruluşların hatalarından
Türkiye’de ise raylı ulaşım sistemlerinde kaynaklanan) 3’tür. Yaralı sayısı ise 1 milbirim işe düşen enerji tüketimi karayoluna yar yolcu–km başına karayollarında 656,
göre 1/4–1/7 oranında daha az olmaktadır. raylı sistemlerde 27’dir. Şehir içi raylı ulaKarayollarında yaygın olarak benzin kulla- şım sistemleri göz önüne alındığında ise ülnılmakta, raylı ulaşım sistemlerinde ise dizel kemizde faaliyette bulunan ilk sistemler olan
yakıt veya elektrik kullanılmaktadır. Şehir Ankaray ve Ankara Metrosu’nda şimdiye
kadar kurumlardan kaynaklanan hiçbir ölüm
içi raylı sistemlerde ise tamamen elektrik
ve yaralanma olayının
enerjisi
kullanılmeydana gelmemiş olmaktadır. Ülkemizin
ması raylı ulaşım sisRaylı ulaşım sistemleri gerek yük
petrol ürünlerinde
temlerinin
güvenli olgerekse yolcu taşımacılığında diğer
dışarıya bağımlılığı
ması
açısından
önemli
ulaşım sistemlerine göre daha
dikkate
alındığınbir örnek olmaktadır.
az enerji harcamaktadır. Değişik
da şehir içi ulaşımda raylı sistemlerin
Raylı ulaşım sistemülkelerde yapılan araştırmalar
önemi ve milli ekolerinde kazaların daha
özellikle yük taşımacılığında raylı
nomiye katkısı daha
az olmasının başlıca
sistemlerin çok ekonomik olduğunu
açık bir şekilde ortanedenleri; kurallı ve
ortaya koymuştur.
ya çıkmaktadır.
belirgin seyir yöntem-

Karayollarındaki gürültü şiddetinin 72–92
dBA arasında değiştiği tespit edilmiştir.
Ağır taşıtlar için bu değer 103 dBA’ya kadar çıkmaktadır. Havayollarında ise gürültü
şiddeti 103–106 dBA seviyesindedir. Buna
karşın saatte 150 km hızla giden bir trenin
gürültü seviyesi ise 65–75 dBA arasında değişmektedir. Japonya, Fransa ve Rusya’da
kabul edilebilir gürültü sınırı 40–70 dBA
arasındadır. İnsan sağlığı açısından 8 saatlik
bir çalışma için gürültü sınırının en fazla 90
dBA olması gerektiği göz önüne alındığında raylı ulaşım sistemlerinin önemi daha da
artmaktadır.

Sonuçlar

Raylı ulaşım sistemlerinin çevre kirliliği,
alan kullanımı, gürültü, enerji ve güvenlik
açısından çevresel etkileri diğer ulaştırma
sistemleri ile karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. İncelenen tüm bu çevresel etkiler
açısından raylı sistemlerin diğer taşıma sistemlerine göre daha “çevreci” bir konumda
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda raylı ulaşım sistemlerinin çevresel etkileri diğer sistemlerle karşılaştırıldığında tüm
çevresel etkiler açısından avantajlı bir konuma sahip olduğu belirlenmiştir. Bu etkilerin
maliyetleri bazında yapılan değerlendirmede
de raylı ulaşım sistemlerine ait maliyetin oldukça düşük olduğu saptanmıştır.
Büyük şehirlerin ulaşım sorunları, onların sosyal ve ekonomik varlıklarını sürdürebilmeleri, gelecekte yaşanılır çevreler
olabilmeleri bakımından büyük önem taşımaktadır. Gürültünün ve hava kirliliğinin
azalması, enerjinin daha verimli kullanımı,
konforlu, güvenilir ve emniyetli taşımacılık
gibi katkıları göz önüne alındığında raylı
taşımanın şehir içi yolcu taşımacılığındaki
önemi açıktır. Bu nedenle günümüzde hızla
artan nüfus, işgücü ve araç sahipliğine paralel olarak ulaşım sorunları hızla büyüyen şehirlerimizde, ekonomik ve verimli bir ulaşım
sistemi oluşturmanın en temel koşulu, diğer
taşıma sistemleri ile entegre olmuş bir raylı
sistem ağının oluşturulmasıdır.
Sonuç olarak, raylı ulaşım sistemlerinin
oluşturduğu belirli birkaç çevre sorunu
mevcuttur. Fakat raylı sistemlerdeki gelişen
teknolojinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bu sorunlar en aza indirilmekte veya
tamamen ortadan kaldırılacak seviyeye gelmektedir. Bütün bu örnekler göstermektedir
ki, diğer ulaşım sistemlerinin oluşturduğu
çevre sorunları ile karşılaştırıldığında raylı
taşıma sistemleri “çevre dostu ulaşım sistemi” olarak ortaya çıkmaktadır.
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Türkiye'de metrolar

Dr. İlhami PEKTAŞ

Ü

lkemize toplam 1908 adet metro ve LRT aracının alım ihalesi
gerçekleştirildi. 2013 sonu itibariyle yaklaşık 2.5 milyon yolcu taşınması
planlanıyor. Kısa vadede ihtiyacımız olan
metro araçları ise 5 yıl içinde 853 metro
ve LRT aracı, 2023 yılına kadar yaklaşık
7000 adet metro ve LRT hafif raylı ulaşım araçlarıdır. Raylı ulaşım sistemlerinde Türkiye’de milli markalarımızın biran
önce üretilmesi, 2 milyar Euro’luk global
pazarda rekabet edebilir duruma gelmesi
gerekmektedir. 2023 yılına kadar demiryolu ağını 2 katına çıkaracak olan ülkemizde ülke genelinde 26 bin km’ye ulaşacak demiryollarının 10 bin km’sini de
Yüksek Hızlı Tren hatları oluşturacaktır.
2023 yılında ülkemizde kent içi raylı ulaşım sistemlerinde günlük yolcu sayısı 4.1
milyona yükselecektir.

Ülkemizdeki metro hatları
İstanbul Metrosu: 1989 yılından bu güne
yolcu taşımaya devam eden Aksaray-Atatürk Havalimanı Hafif Metro hattı, hizmet
verdiği bölge ve güzergah üzerinde günlük ortalama 235.000 yolcu taşımaktadır.
Yapımına 1992 yılında başlanan ve Şişhane–Hacı Osman arasında hizmet veren
metro, 16 Eylül 2000 tarihinde hizmete
girmiş olup günlük ortalama 280.000 yolcu taşımaktadır. Yapımına 2006 yılında
başlanan ve Başakşehir-Kirazlı–Olimpiyatköy arasında hizmet verecek olan metronun uzunluğu yaklaşık 16 km olup 11
istasyona sahiptir. Yapımına 2008 yılında
başlanan ve Kadıköy-Kartal arasında hizmet verecek olan metronun uzunluğu da
yaklaşık 27 km olup 19 yolcu istasyonuna
sahiptir.
Ankara Metrosu: Türkiye'nin ilk tam
otomatik metro sistemi olan Ankara
Metrosu proje çalışmaları 1960'lı yıllara
kadar uzanmaktadır. Yapılan çalışmalar
duraklamış, 1982 yılından itibaren tekrar
etüt ve proje çalışmalarına başlanmıştır.
1988 yılında DPT yatırım programında
Yap-İşlet-Devret modeliyle yer almış ve
ihale edilmiştir. Daha sonra bu modelin

TÜİK verilerine göre ihracatın yüzde
62,6’sını, ithalatın ise yüzde 38,5’ini KOBİ'ler
gerçekleştirdi. İhracatın yüzde 49'unu ilk
100 girişim, ithalatın ise yüzde 51,4’ünü ilk
50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5
girişim toplam ihracatın yüzde 19'una, en çok
ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde
27'sine imza attı. İhracatta ilk 5 girişimin
sanayi sektöründeki payı yüzde 18,4 ticaret
sektöründe ise yüzde 19,9 oldu. İthalatta ilk
5 girişim sanayi sektöründe yüzde 22,8 paya
sahip iken, bu pay ticaret sektöründe yüzde
13,6 olarak gerçekleşti.

İ

hracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,6 iken, 10-49 kişi çalışan
küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,3, 50249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı
yüzde 17,7, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 37,2 oldu.
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Metro Hatları ve Alınan Araçlar
HAT

ARAÇ MENŞEİ

AÇILIŞ
YILI

ARAÇ SAYISI

HAT
UZUNLUĞU
(KM)

YOLCU SAYISI/GÜN

M1 Atatürk Havaalanı Esenler-Kirazlı

ABB (105)

1989

105

30.7

259.000

M2 Taksim-Osmanbey

Alstom / Fransa (32),
Rothem / G.Kore (92)

2000

124

20.0

280.000

M3 Kirazlı-Başakşehir

Alstom / Fransa (80)

2013

80

15.9

30.000

M4 Kadıköy -Kartal

CAF / İspanya (144)

2012

144

26.5

100.000

Marmaray

Rothem / G.Kore (440)

2013

440

1.4

Kızılay-Batıkent

Bombardier / Kanada (108)

1997

108

14.66

155.000

Batıkent-Sincan
Kızılay-Çayyolu

CSR / Çin (324)

2013

324

32

320.000

Cebeci-Aşti

AnsoldoBreda / İtalya (33)

1996

33

8.53

105.000

İzmir / Hatay-Evka 3

ABB / İsviçre (77)

2000

77

16

200.000

Bursa

Siemens (48)
Bombardier (30)

2002

78

31.4

260.000

Adana

Rothem (36)

2010

36

14

90.000

Kayseri

AnsaldoBreda (38)

2009

38

17.5

80.000

Eskişehir

Bombardier (23)

2004

23

15.7

85.000

Samsun

AnsaldoBreda (16)

2011

16

15.7

35.000

Gaziantep

Hollanda (11)

2011

11

21

40.000

Antalya

Almanya (16)

1999

16

11.7

35.000

Konya

Scoda (60)

1992

60

22

100.000

İzban (Aliağa-Menderes)
Banliyö

CAF (99)

2010

99

80

200.000

BaşkentRay (Sincan-Kayaş)
Banliyö

Rothem (96)

2013

96

36

200.000

Gebze-Haydarpaşa

Kapalı

1969

Kapalı

44.1

Kapalı

TOPLAM

475 km

2.474.000

uygulanabilir olmadığına karar verilmiş
ve Eylül 1991'de anahtar teslimine dönüştürülmüştür. Uluslararası ihale neticesinde Bombardier, SNC Lavalin ve iki
Türk inşaat ve mühendislik şirketi Gama

İhracata girişimci damgası

Girişimin ana faaliyetine göre
ihracatın yüzde 56,8’i, ithalatın ise yüzde 53,5’i
sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler
tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 39,1 ithalattaki
payı ise yüzde 30,6 düzeyinde gerçekleşti.
Sanayi sektörünün ihracatının yüzde 61,4’ü
250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatında ise,
yüzde 96,2 payla 1-249 kişi çalışan KOBİ'ler en

İzmir Metrosu: İzmir Metrosu için ilk çalışmalar 1989 yılında başlatıldı. Sistemin
en yoğun olan bölümüne öncelik tanındı
ve 15 Ocak 1993’te ABB-Yapı Merkezi
Konsorsiyumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. Bunun yanı sıra, Halkapınar istasyonundan,
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanan ve TCDD işbirliği ile yürütülen Aliağa-Menderes hattının metro standardına yükseltilmesi projesinin tamamlanmasıyla birlikte toplam 97 km’lik etkin
bir aktarmalı ulaşım olanağı yaratılacaktır. Araç dizilerinde hafif raylı araç tipinde
tasarımlanan İzmir Metrosu’nun araçları,
altı aksı ve üç bogisi olan “körüklü” bir
ünitedir. Sürücü kabinli (MD) 30 adet ve
sürücü kabini bulunmayan (M) 15 adet
(toplam 45 adet) araç bulunmaktadır.
Bursa Metrosu: 8 Temmuz 1998'de
BursaRay'ın temeli atıldı. 29 Ekim 2001
tarihinde BursaRay İşletmesi kuruldu.
BursaRay, 23 Nisan 2002'de yolculu deneme seferlerine, 15 Haziran 2002'de de
tarifeli seferlere başlamıştır. Yaklaşık
22,61 km olan kuzey hattında (1 No.lu
hat) 23 istasyon mevcuttur. İki hatlı güzergahın toplam uzunluğu yaklaşık 22,61
km olup sistemde hiç bir hemzemin geçiş
yoktur ve böylece araçların çalışabileceği
ayrıcalıklı bir yol temin edilmiştir.

ve Güriş'ten oluşan konsorsiyum ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında Ankara Metro İşletmesi'nin 1. etabının tasarım ve inşaatının yapım sözleşmesi 17
Mart 1993'te imzalanmış, yapım işlerine

yüksek paya sahip grup oldu.
Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta yüzde 76,1 payla
250+ kişi çalışan büyük ölçekli
girişimler en yüksek paya sahip
olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatta ise, yüzde
70,2 payla 1-249 kişi çalışan
KOBİ'ler en yüksek paya sahip
oldu.

İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı
yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan
küçük ölçekli girişimlerin payı
yüzde 14,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin
payı yüzde 17,9, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin
payı ise yüzde 61,4 oldu.

01.04.1993'te başlanmıştır. İlk araç teslimi Mayıs 1995'te yapılmış ve 28 Aralık
1997'de Metro işletmesine başlanılmıştır.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin 2012 yılı
ihracatının yüzde 43,7’si AB ülkelerine, yüzde
21,6’sı Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi. AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde
63,9’u sanayi, yüzde 34,1’i ise ticaret sektöründeki girişimler tarafından yapıldı.
Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatının
yüzde 39,4’ünü AB'den, yüzde 17,6’sını diğer
Asya ülkelerinden, yüzde 13,2’sini ise AB üyesi

Adana Metrosu: 1996 yılında, proje
Adtranz-Alarko-ABB
Elektrik
Konsorsiyumu’na ihale edilmiştir. Devlet
Planlama Teşkilatı tarafından onaylanan
metro yapımına 28 Ocak 1999 tarihinde başlandı, 14 Mayıs 2010 tarihinde
hizmete açıldı. 36 adet Hyundai Rotem
aracı bulunmaktadır. Adana Metrosu, bir
demiryolu olan hızlı transit üzerinden kuzey-güney koridoru boyunca 14 km uzanan sistemdir. Bu hatta toplam 13 istasyon vardır ve saat her yönü başına 21.600
yolcu taşıma kapasitesi bulunmaktadır.
Hatta günlük 660.000 yolcu taşıma yapılabilir. Adana Metrosu’nun daha sonra
23.5 km hat ve 20 istasyon olması planlanmaktadır.
olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi.
Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla yüzde 42,7
ile AB, yüzde 33,5’i diğer Asya ve yüzde 9,2’si ise
AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.
Sanayi ürünleri ihracatının yüzde 57,8’ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 38,3’ünü ise
ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı
ihracatın ise yüzde 95,8’i imalat sanayi ürünleri,
yüzde 2,1’i tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oldu.
Girişimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri
ithalatının yüzde 52,4’ü sanayi, yüzde 38,1'i ticaret ve yüzde 9,4’ü diğer sektörler tarafından
yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin
ithalatının yüzde 72,7’sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 16'sını madencilik ürünleri ve yüzde
3,4’ünü ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.
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