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Türkiye bu yıl iki seçime sahne oldu. 
İlk olarak 30 Mart’ta yerel yönetimleri 
belirlemek için sandığa giden ülkemiz, 

10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı’nı seçti. 
Tarihinde ilk kez Cumhur, Başkanını 
belirledi. Yüzde 52 gibi bir oy oranıyla 
Köşk’e çıkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim 
öncesi verdiği mesajlarla çok farklı bir 
Cumhurbaşkanı profili ortaya koyacağını 
anlatmış; terleyen, koşan bir yapıda olacağı 
taahhüdünde bulunmuştu. 

Erdoğan, 12 yıla yakın sürdürdüğü 
Başbakanlık görevinde de aynı çizgide bir 
yönetim tarzını sergiledi. Bu, aslında çok 
önemli bir beyan. Zira Türkiye’nin 2023 gibi 
stratejik hedeflerine ulaşmada Hükümetle 
uyumlu, onun önünü açan bir Cumhurbaşkanı 
tüm kesimlere çok faydalar sağlayacaktır.

İş dünyası da zaten bu senkronizasyonun 
beklentisi içerisinde. Çünkü iş dünyası, 
belirsizliklerden çok, net hedefler ve icraatları 
görmek istiyor. Geçtiğimiz dönemde benzer 
iradenin çıktılarını fazlasıyla yaşadı. 2013 
ihracat rakamları buna güzel bir örnek 
olabilir.

Diğer yandan Türkiye’nin, sanayiciler, 
KOBİ’ler açısından yapılacak çok önemli 
işleri devam ediyor. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nca atılan adımların 
kararlılıkla sürdürülmesi, yerli ve milli 
üretim anlayışının tüm kamuda yerleşmesi 
bekleniyor. 

Bu yoldaki önemli dönemeçlerden biri 
olarak kabul edilen Kamu İhale Genel 
Tebliği, kamu mal alımı ve kamu hizmet alımı 
ihale yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri 
Resmi Gazete’de yayınlandı. Ayrıca bir süre 
önce başlatılan Sanayi İşbirliği Programı 
(SİP) Yönetmeliği çalışmaları tamamlandı. 
Hem üreten hem de tedarik sağlayan taraflar, 
Başbakanlık’ın onayını bekliyor. 

Yeni dönem ülkemiz, sanayimiz ve 
milletimiz için hayırlı olsun…

Ekopark’ın Yönetici Şirketi
Ülke gündeminde bu gelişmeler 

yaşanırken, OSTİM tarafına baktığımızda 
Ağustos ayının en önemli gelişmelerinden 
biri; Ekopark Yönetici Şirketi’nin 
kurulmasıydı. Türkiye'nin enerji konusunda 
yaşadığı sıkıntıya çözüm üretmek ve 
enerji teknolojilerinin geliştirilmesine 
olanak sağlamak amacıyla, enerji alanında 
ulusal referans merkezi olması hedeflenen 
Ekopark’ın, Nisan ayında Bakanlar 
Kurulu’ndan kararının çıkmasının ardından 
Yönetici Şirket 6 üniversitenin imzasıyla 
hayata geçti. Yakın bir zamanda binanın 
inşaatına başlanması hedefleniyor.

Tarihi bağlara ekonomik katkı
OSTİM’in gelişmekte olan ülke 

ekonomilerine model olma yönü herkesin 

malumu. Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, 
Balkanlar… Bu coğrafyalardan sayısız 
temsilci Ankara’ya geldiğinde programlarına 
mutlaka OSTİM’i alıyor. 

Makedonya da Osmanlı’dan bu yana 
sosyolojik ve kültürel etkileşimimizin hiç 
kopmadığı topraklar… Ekonomide reform 
süreci yaşanan ülke, kapılarını yatırımcılara 
sonuna kadar açmış durumda. 

Son olarak Cumhurbaşkanlığı devir 
teslim töreni için Türkiye’ye gelen 
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov 
da sahaya inen yabancı liderler arasına 
adını yazdırdı. OSTİM’li küme üyesi 
firmalarda incelemelerde bulunan Ivanov’un 
sözleri, Balkanların hızla gelişen ülkesinde 
yatırımcıya ne denli ihtiyaç duyulduğunun 
kanıtıydı adeta. 

OSB ile endüstri bölgelerine gelmek 
isteyenlerle ilgili önemli olanaklar 
sunduklarının altını çizen Makedon lider, 
yatırımcılar için çok düşük vergileri içeren bir 
vergi politikasını hayata geçirdiğini kaydetti. 
Ivanov’un şu ifadeleri ise her şeyin özeti 
niteliğindeydi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ekonomik başarıları bizi yürekten mutlu 
etmektedir. Özellikle OSTİM bölgesinde 
gördüklerimden olumlu manada çok 
etkilendim.” 

TTO’ları sanayiciler de yönetsin
Ankara Üniversitesi tarafından 

oluşturulan Ankara Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) sanayicilerle iç içe olma 
anlayışında. Ankara TTO, Rektör Prof. 
Dr. Erkan İbiş’in başkanlığında geniş bir 
akademisyen kadrosuyla OSTİM’e çıkarma 
yaptı. Aralarında hukuk, siyasal, iletişim 
disiplinlerinde öğretim üyelerinin de yer 
aldığı kadro, OSTİM başta olmak üzere 
sanayicilerle birlikte hareket etmek istiyor. 

Rektör Erkan İbiş, ‘Bilim, bilim içindir’ 
felsefesinden kurtulma yolundaki bir 
üniversite olduklarını, bilimi halk, toplum, 
insanlık için yapmak istediklerinin altını 
çizdi. TTO Yöneticisi Prof. Dr. Atilla 
Yücel de akademisyen ve sanayicilerin 
birbirini tanıması gerektiğini belirterek, 
“Bizi yakından tanıyın, Yönetim Kurulu’na 
sanayi temsilcilerini davet ediyorum. 
Çalışma gruplarına da sanayicilerimizin 
katılmasını arzu ediyoruz. Bilhassa üniversite 
yeteneklerinin objektif bir şekilde ortaya 
konulmasında sanayi temsilcilerinin bize 
yardımcı olmasını istiyoruz.” diyor.
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Teşviklere ‘öncelikli alan’ 
düzenlemesi
Belirlenen öncelikli yatırım alanlarında 
1 milyar TL’yi aşan tutarda yatırım 
yapanlara, ilave vergi indirimi desteği 
verilecek. 

06sayfa

Milli Tank’a Milli Güç
Türkiye’nin en önde gelen traktör ve dizel 
motor üreticisi TÜMOSAN Motor ve Traktör 
Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN), Altay Tankı Güç 
Grubu Geliştirilmesi İhalesi’ni kazandı.

Tarihi bağlar ekonomik işbirliğiyle 
güçlenecek
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, 
ülkesindeki yatırım ortamını OSTİM’de 
anlattı.

Sanayi hem üretim hem ciroda iyi
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim 
endeksi, Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya 
kıyasla yüzde 0,1 arttı.

05sayfa

OSTİM geleceğini kurguluyor
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu 
gelecek planlarını yeniden gözden geçirerek 
OSTİM’in kaynaklarını daha uzun yıllara 
taşıyacak yapılanmalar üzerinde çalıştıklarına 
dikkat çekerek “Kurumsallaşma çabalarında 
olgunlaşmaya doğru giderken artık 
sürdürülebilirlik dönemine geçiyoruz.” dedi. 

OSTİM Ekopark Yönetici Şirketi 
Kuruldu
Enerji alanında ulusal referans merkezi 
olması hedeflenen OSTİM Ekopark’ın Yöne-
tici Şirketi OSTİM OSB’de düzenlenen imza 
töreniyle kuruldu.

Otomotive ‘milli teknoloji’ katkısı
Mucitlere destek miktarı 2,5 milyon liraya 
kadar çıkıyor.

14sayfa

MİLRES’te sona yaklaşıldı
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan,  Milli 
Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve 
Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) projesinde 
son aşamaya gelindiğini açıkladı.

BİZİ TAKİP EDİN
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10 Ağustos 2014 tarihinde Cumhur-
başkanı ilk defa halk tarafından se-
çildi. 12 yıldır Türkiye’ye Başbakan 

olarak hizmet veren Recep Tayyip Erdo-
ğan, milli iradenin kararıyla sandıktan 12. 
Cumhurbaşkanı olarak galip çıktı. Tüm 
kesimler gibi iş dünyası da Cumhurbaşkan-
lığı seçimini ülkemizin koyduğu hedeflere 
ulaşması açısından bir dönüm noktası ola-
rak değerlendiriyor. İş dünyası özetle; eko-
nomide sağlanan ivme ve istikrarla birlikte 
‘Reformlara devam’ mesajı veriyor.

Yerli ve milli üretim anlayışını her plat-
formda yüksek sesle dile getiren, KOBİ’ler 
başta olmak üzere Türk sanayicisinin dün-
yayla rekabetini artırmak için önemli karar-
lara imza atan, Türkiye’nin dünyada saygın 
bir yer edinmesi yolunda ciddi çabalar sarf 
eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Cum-
hurbaşkanlığı görevinde başarılar dileriz. 

HEDEFLERE ULAŞMAK DAHA 
KOLAY OLACAK

12. Cumhurbaşkanlığı se-
çimi Türk demokrasi tarihi 
için önemli bir dönüm nok-
tasıdır. Halkımız bu seçimde 
oyunu kullanarak iradesini sandığa yansıt-
mıştır. Bundan sonra yapılması gereken, 
seçim döneminde yaşananları unutarak 
önümüzdeki döneme bakmaktır. Bu seçim 
Türkiye'nin yönetsel sistemi için de yeni 
bir dönüm noktası olmuştur. Bu seçimle 
birlikte çift başlılık dönemi sona ermiştir. 
Çatal kazık yere batmaz. Artık tek başlı 
hale gelen devlet yönetimi daha uyumlu, 
Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi ise 
artık daha kolay olacaktır. Şimdi, 2023 he-
deflerine ulaşabilmemiz için biran önce ye-
niden ekonomi gündemine odaklanmamız 
gerekir. İş dünyası olarak bu dönemde ku-
tuplaşmaların ortadan kalkmasını, diyalog 
ortamının yeniden tesis edilmesini, gergin-
liklerin azalmasını bekliyoruz. Yeni Cum-
hurbaşkanımız önderliğinde bir toplumsal 
uzlaşma dönemi yaşamayı arzu ediyoruz. 
Türkiye'nin hedeflerine biran önce ulaşa-
bilmesinin en önemli yolu uzlaşmadır.

YENİ VE KÖKLÜ BİR ADIM
Milletlerin 

tarihinde öyle 
anlar vardır ki, 
etkileri bakı-
mından köklü 
kırılmaları ifade eder. Milletimiz, ortaya 
koyduğu kararlı iradeyle, hem kendi tari-
hinin seyrini değiştirmiş, hem de gelecek 
nesillere gururla yâd edecekleri bir not 
düşmüştür. 12 yıldır, her türlü bedel göze 
alınarak sürdürülen hak ve özgürlükler 
mücadelesi, demokrasi kültürümüzün ve 
siyasi kazanımlarımızın temeli olmuştur. 
Bu seyirde önemli bir milat olan Cumhur-
başkanlığı seçimi de Yeni Türkiye’nin şe-
killenmesinde büyük ve köklü bir adımdır. 
Seçim sonuçları açıkça ortaya koymuştur 
ki; halkımız, elde ettiğimiz huzur, güven ve 
istikrar ortamının devamı yönünde, bir kez 
daha, net bir tavır göstermiştir. Dileğimiz, 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisi-

ne duyulan bu güveni, Cumhurbaşkanlığı 
görevi süresince de daha da geniş kitlelere 
yayarak, kardeşlik ortamını daha da pekiş-
tirmesi ve ülkemizi hedeflerine daha hızlı 
bir şekilde ulaştırmaya devam etmesidir.

ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ 
BAKIMINDAN ÖNEMLİ

Türkiye Cumhurbaş-
kanını ilk defa halk seçti. 
Tartışmasız huzur içerisin-
de geçen bu seçim, ülkemi-
zin gelişmesi ve demokra-
tikleşmesi bakımından çok 
önemlidir. Artık Türkiye, Anayasamızda 
da ifadesini bulduğu gibi, millet iradesine 
dayanan laik, demokratik ve sosyal bir hu-
kuk devleti olma hedefine ulaşmada önem-
li bir mesafe katetmiştir. Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları olarak yeni Cumhurbaşkanı-
mızdan öncelikli beklentimiz, demokra-
tikleşmenin ve kalkınmanın önünü kesme 
noktasına ulaşmış olan ağır kutuplaşmanın 
ve ayrışmanın bertaraf edilmesidir. Zira 
önümüzde, güçlü devletimizin gelecek yıl 
yapılması beklenen TBMM seçimlerine 
kadar geçecek dönemde, siyasi takvim el-
verdiği ölçüde demokratikleşme ve kalkın-
maya hizmet edecek reformların kaldığı 
yerden devam etmesi gerekmektedir. 

YOL VE YÖN 
GÖSTERMESİ İSABETLİ 

OLACAKTIR
Sayın Cumhurbaşka-

nımızdan temel beklen-
tilerimiz, Cumhurbaş-

kanlığı görevi süresince Ülkemizin birlik 
ve bütünlüğünü koruması, toplumsal barışı 
güçlendirmesi, sanayi ve istihdam dostu 
politikaları gözetmesi, küresel ekonomiye 
entegrasyona öncülük etmesi ve özel sektör 
sivil toplum kuruluşları ile koordinasyona 
önem vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın, 2015 yılında Türkiye’de yapılacak 
G20 Zirvesi hazırlıklarına yol ve yön gös-
termesi de isabetli olacaktır. Hükümetimiz 
G20 çalışmalarını organize etmeye başla-
mış ve bu süreçte TİSK gibi sosyal ortak-
larla bilgi paylaşımında bulunmuştur. Sa-
yın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ülkemizin 
G20 Zirvesi’ni başarıyla gerçekleştirmesi 
için gereken çalışmaları temin edeceğine 
inancımız tamdır.

EKONOMİK YAPIMIZI 
GÜÇLENDİRMELİYİZ

Milletimiz iradesini san-
dığa yansıtmış ve ilk defa 
doğrudan oy kullanarak 12. 
Cumhurbaşkanı’nı seçmiş-
tir. Sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz.  Milletimizin teveccü-
hünü alarak seçimi kazanan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı Türk iş dünyası adına 
tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar di-
liyoruz. Artık ülkemizin daha fazla zaman 
kaybetmeden esas gündemine dönmesini 
arzu ediyoruz. Zira hem küresel iktisadi 
risklerin hem de yakın coğrafyamızdaki 

belirsizliklerin yeniden artmaya başladığı 
bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda yapısal 
reformlara odaklanarak ekonomik yapımı-
zı güçlendirmeli, daha sağlam bir zeminde 
2023 hedeflerimize ilerlemeliyiz.  Bunun 
için de ülkemizde huzur ortamını güçlen-
dirmeliyiz. Yeni Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın hem toplumsal 
huzuru sağlamak, hem de reform ivmesini 
ülkemize yeniden kazandırmak için hükü-
metimize yol göstereceğine ve Meclis’imi-
ze destek olacağına inanıyoruz.

NİTELİKLİ DİYALOG 
BAŞLATILMALI 

İş dünyası olarak 
yeni Cumhurbaşka-
nımızdan öncelikli 

beklentimiz, demokratikleşmenin ve kal-
kınmanın önünü kesme noktasına ulaşmış 
olan ağır kutuplaşmanın ve ayrışmanın 
bertaraf edilmesidir. Yeni Cumhurbaşka-
nımızın, Anayasa’dan aldığı yetki ve so-
rumluluklarıyla devlet kurumları arasında 
azalan ahengin yeniden tesis edilmesi, 
siyasi partiler arasında nitelikli diyalogun 
başlatılabilmesi konularında yol gösterici 
ve uzlaştırmacı bir rol oynamasını ümit edi-
yoruz. Zira önümüzde, devletimizin itiba-
rının güçlendirilmesi ve gelecek yıl yapıl-
ması beklenen TBMM seçimlerine kadar 
geçecek dönemde, siyasi takvim elverdiği 
ölçüde demokratikleşme ve kalkınmaya 
hizmet edecek azami düzeyde reformun 
yapılması gibi önemli ihtiyaçlar bulunmak-
tadır. İş dünyasının gönüllü temsil örgütü 
olarak, bu dönemde demokrasi kültürünün 
kökleşmesi ve siyasi istikrar, refah ve huzur 
ortamının gelişmesi için tüm siyasi aktörler 
ve kurum ve kuruşlarca azami katkının sağ-
lanmasını dileriz. TÜSİAD tüm birikimi ile 
bu alanlarda her türlü katkıyı vermeye de-
vam edecektir. 

CARİ AÇIK SORUNU ÇÖZÜLMELİ
Seçimlerin iş 

âleminin beklediği 
gibi sonuçlanması 
siyasi, dolayısıyla 
da ekonomik istik-
rarın devamı için 
olumludur. Seçimin ilk turda sonuçlanması 
Türk halkının kararlılığının göstergesidir. 
Başbakan olarak Türkiye’yi ekonomi ve 
siyasi istikrara kavuşturan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak 
da ülkemize büyük katkılar sağlayacağına 

inanıyoruz. Artık gündemimiz siyasetten 
çıkıp ekonomiye dönmeli. Türkiye’nin, 
yakaladığı istikrar ortamını bozmadan, 
gündemini ekonomiye odaklaması şarttı. 
Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdür-
me ve yeni istihdam alanları oluşturması 
için, cari açık sorununu çözmesi, ihracata 
dönük, katma değeri yüksek yatırımlar ger-
çekleştirmesi gerekiyor.

Halk, 12. Cumhurbaşkanı’nı seçti

İŞ DÜNYASI ‘REFORMLARA DEVAM’ DİYOR

Erdoğan’ın Köşk’e çıkmasının ardından 62. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ahmet 

Davutoğlu’nun Başbakanlığında kuruldu. 4 yeni 
isim Bakanlar Kurulu'na girdi. Davutoğlu’nun 
kabinesinde sanayi ve ekonomi yönetimiyle yola 
devam ediliyor. 

62. Hükümet Programı'nda KOBİ’ler ve 
yerli sanayiyi yakından ilgilendiren önemli 
başlıklara yer verildi.

KOBİ ağırlıklı BÖLGESEL KÜMELENMELERİ 
DESTEKLEYEREK imalat sanayiinin ülke 
öncelikleri çerçevesindeki gelişim ve dönüşümünü 
hızlandıracağız. Ana-yan sanayi bağlantılarını 
güçlendirerek, Ar-Ge ve yenilik kültürünü tabana 
yayarak, yenilikçi girişimciler ve işletmeler için 
yerelde çalışan destek modellerini tesis edeceğiz.

Kamu alımları yoluyla Ar-Ge yapan firmalarımızı 
desteklemek ve güçlendirmek için kamu ihale 
mevzuatında yapılan değişiklikle orta ve yüksek 
teknolojili alanlarda yerli malı üreten firmalar lehine 
yüzde 15 fiyat avantajı zorunlu hale getirilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge 
yapan firmalarımıza kamu ihalelerine katılabilmeleri 
için gerekli olan İş Bitirme Belgesi yerine geçecek 
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi verilmesi imkânı 
sağlanmıştır.

Kamu alımlarının yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji 
transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek 
şekilde düzenlenmesi amacıyla da Kamu Alımları 
Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim 
Programını hayata geçireceğiz. Kamu alımları yoluyla 
teknoloji transferini sağlamak ve YERLİ ÜRETİM 
YETENEĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
PROGRAMI UYGULANACAKTIR.

DAVUTOĞLU,
62. HÜKÜMET’İ KURDU
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KOSGEB İl Müdürleri ile bir araya 
gelen Bakan Işık, müdürlere yeni 

yol haritası gösterdi. 2008 küresel krizi-
nin, sergilenen üretime yönelik ekono-
mi politikasıyla aşıldığını, Türkiye’nin 
üretmekten başka çaresinin bulunma-
dığını belirten Işık,  “Uygun maliyetle, 
kaliteli üretip yurt dışına satmak zorun-
dayız.” dedi.

Işık, orta gelir tuzağının aşılması için 
sıçrama yapmanın şart olduğunun altını 
çizerek, bunun yolunun da KOBİ’ler-
den geçtiğini ifade etti.

Bütün dünyada ekonominin lokomo-
tifinin küçük ve orta ölçekli işletme-
ler olduğunu anlatan Bakan Fikri Işık, 
sürdürülebilir kalkınma ve istihdamı 
tabana yaymak için KOBİ’lere büyük 
görevlerin düştüğünü kaydetti.

“KOBİ’lerin ayağına gideceğiz”
KOBİ’lerin rekabet ve kurumsallaş-

ma sorunlarına değinen Işık,  işletme-
lerin tasarım ve ihracatla büyüdüğünü 
vurguladı. Kalitesiz projelerden dolayı 
destek bütçelerinin tam olarak harca-
namadığını söyleyen Işık, KOBİ’lerin 
proje yapmaya elverişli hale gelebilme-
leri için eğitilmelerini istedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Işık, KOSGEB il müdürlerine, bir de 
özel talimat verdi. Devletin ayağına 
gitme döneminin bittiğini belirten Fikri 
Işık şunları kaydetti: “Binalarımızdan, 
odalarımızdan çıkacağız. İhracat ve 
teknoloji potansiyeli olan KOBİ’leri 
bizzat belirlemek ve yol göstermek için 
ayaklarına gideceğiz, bu bizim önemli 
bir görevimizdir.”

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
“İnşaat yerine sanayileşmeye ağır-

lık vermeliyiz.” dedi. Ali Babacan sana-
yinin toplam milli gelirden aldığı  payın 
düştüğünü dile getirerek, bunun iyi bir 
trend olmadığını söyledi. Türkiye’nin 
ilk olarak endüstrileşmesi ve üreten bir 
toplum olması gerektiğine işaret eden 
Babacan, bu konuda istenilen noktada 
olunmadığına da dikkat çekti.

Kolay para kapısı
Sanayi yatırımlarının göreceli ola-

rak daha cazip hale gelmesi gerektiğini 
belirten Ali Babacan, bir başka alanda 
daha kolay para kazanma ihtimali ol-
duğunda anaparanın oraya kaydığını 
anlattı. Babacan, sanayi yatırımlarından 
para kazanmaya başlamanın 5-6 yıldan 
önce olası olmadığını buna karşılık alış-
veriş merkezi veyahut bir lüks konut 
projesinin hemen bitirip satılabildiğini 
dile getirdi.

Rantın adaletli dağıtımı
Bir yandan yatırım ortamını iyileş-

tirirken diğer taraftan imar mevzuatı 
konusunda konulara da el atılması ge-
rektiğine işaret eden Babacan, imar 
mevzuatındaki problemler sebebiyle 
Türkiye’de dikey yapılaşmanın arttığını 
belirtti. 2-3 katlı yapılara müsaade veri-

len bir bölgede, bir anda çok katlı bina-
lara müsaade edilebildiğini anlatan Ba-
bacan, şöyle konuştu: “Bu vaziyet hem 
şehirleri çirkinleştiriyor hem kolay ve 
hızlı para kazanma kapısı açıyor hem de 
rantın da adaletli dağıtımı ile ilgili biz-
de şüpheler uyandırıyor. Bütün bunlara 
el atmak gerekiyor. Bu, seçimden önce 
yetişir mi, yetişmez mi bilmem. Ne va-
kit fiili olarak uygulanabilir bunun da 
bir tasarlaması yapılması gerekli. Bu 
el atılması şart olan bir konu. Şayet biz 
dikey değil de yatay mimari istiyorsak, 
bunu sahiden hukuk devletine yakışır 
bir şekilde fırsat eşitliği perspektifinde 
tertip etmesi gerekiyor. Kuvvetli bir 
otorite gerekiyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 
rol tanımının yine yapılması gerekiyor. 
Bakanlığın kendisine, tertip etme ve 
ülke genelinde harmonizasyonu sağla-
mak gibi bir görev biçmesi gerekiyor. 
Biz yalnızca endüstrimizin önünü aç-
mak değil, diğer taraftaki aksaklıkla-
rı da gidermek zorundayız ki anapara 
‘oraya mı, buraya mı gideyim’ kararı-
nı daha sıhhatli verebilsin. Ters halde 
üretmeden çok lüks binalar yapan, taşa 
toprağa para harcayan bir ekonomi olu-
yoruz.”

T.C. Ekonomi Bakanlığı, teşvik sistemi-
ne ‘öncelikli yatırım’ ayarı yaptı. Buna 

göre, belirlenen öncelikli yatırım alanla-
rında 1 milyar TL’yi aşan tutarda yatırım 
yapanlara, ilave vergi indirimi desteği veri-
lecek. Öncelikli alanlara yatırım yapanlar, 
yatırım tutarının 500 milyon TL’sini vergi-
den indirecek. 

Bakanlık, kullanımı giderek yaygınlaşan 
karbon elyaf üretimini de özendirmek ama-
cıyla öncelikli yatırımlar kapsamına aldı. 
Karbon elyaf, çelikten hafif olması ve da-
yanıklılık özelliği ile dikkat çekiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile yatırımlara yönelik teşvik 
sisteminde değişiklik yapıldı. Düzenleme 
ile Hükümetin stratejik gördüğü için daha 
fazla desteklediği ‘öncelikli yatırım’ alan-
larına 1 milyar TL ayarı çekildi. Buna göre, 
savunma sanayii, otomotiv, uzay, ilaç, 
maden, yerli kömürle elektrik üretimi gibi 
alanlarda yapılan yatırımın tutarı 1 milyar 
TL’yi aşarsa, bu yatırımın vergi desteği de 
artacak. Düzenleme ile bu yatırımlar için 
verilen vergi indirim desteği, 10 puan ar-

tarak yatırıma katkı oranının yüzde 50’si 
olacak. 1 milyar TL’lik yatırım yapan ya-
tırımcı, bunun yüzde 50’si olan 500 milyon 
TL kazancı için vergi indiriminden yarar-
lanacak.

Bu yatırım OSB içinde yapılıyorsa, ya-
tırıma katkı oranı yüzde 50’den 60’a çıka-
cak. Bu düzenlemeden, 19 Haziran 2012 
tarihinden beri yapılan 1 milyar TL ve 
üzerindeki tüm öncelikli yatırım sahipleri 
yararlanacak. Düzenleme ile karbon elf-
yaf ve karbon elyaftan mamul kompozit 
üretimi de öncelikli ve stratejik yatırımlar 
kapsamına alındı. Buna göre karbon elyaf 

üretimi, üretim yerine bakılmaksızın 5. böl-
ge teşviklerinden yararlanacak.

Yurtiçi fuarların küresel tanıtımına destek
Öte yandan Bakanlık, yurt içi fuarların 

yurt dışında tanıtım faaliyetleri için 150 
bin, yurt içinde tanıtım faaliyetleri için 
de 50 bin dolara kadar destek verecek. 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 
(P-KKK) “Sektörel Nitelikli Uluslararası 
Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 
Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.  Buna göre, anılan fuarla-
rın destek kapsamına alınabilmesi için Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet 
sitesinde ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer 
alan fuar takviminde bulunması gerekecek. 

En son düzenlenen yurt içi fuarda, ya-
bancı ziyaretçi sayısının en az bin 500 ve 
fuarda yabancı ziyaretçi sayısının toplam 
ziyaretçi sayısına oranının yüzde 5'in üze-
rinde olması, söz konusu fuarda firma sa-
yısının en az 300 olması ve yabancı firma 
sayısının toplam firma sayısına oranının 
yüzde 5'in üzerinde olması destek şartları 
olarak belirlendi. Bu fuarda katılımcılara 

tahsis edilen stand alanının en az 10 bin, 
yabancı katılımcılara sağlanan stand alanı-
nın da en az 300 metrekare olması destek 
şartları arasında yer aldı.

Organizatörlerin fuarların konusu ile il-
gili seminer, konferans gibi etkinlikleri, 
reklam panoları, afiş, katalog bastırmak 
gibi tanıtım etkinlikleri, organizatörün en 
fazla  2 çalışanının ulaşım ve konaklama 
giderleri gibi harcamalar da destek kapsa-
mına alındı.

Teşviklere ‘öncelikli alan’ düzenlemesi

“TÜRKİYE’NİN ÜRETMEKTEN 
BAŞKA ÇARESİ YOK”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, “Devletin ayağına gitme dönemini 

geride bırakmak zorundayız, devlet 
olarak üreticinin, KOBİ’lerin ayağına 

gideceğiz.” dedi.

Bakan Işık, orta gelir tuzağının aşılmasında 
KOBİ’lere dikkat çekti

SİP ÇALIŞMASI 
TAMAMLANDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; kamu, 
sanayiciler, STK’lar ve akademisyenlerle yürüttüğü 
Sanayi İşbirliği Programı (SİP) Yönetmeliği taslak 
çalışması son revizyonların ardından tamamlandı. 

Taslağın Başbakanlık’ın onayının ardından 
yürürlüğe girmesi bekleniyor.

“SANAYİLEŞMEYE
AĞIRLIK VERMELİYİZ”
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretim endeksi, Haziran’da geçen yı-

lın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Mevsim 
ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 
0,1 arttı.

Mevsim ve 
takvim etkisin-
den arındırılmış 
h e s a p l a m a d a , 
Haziran’da, bir 
önceki aya göre 
madencilik ve ta-
şocakçılığı sektö-
rü endeksi yüzde 
5,8, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve da-
ğıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı. 
İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 
arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
1,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir 
önceki aya göre yüzde 0,1, takvim etkisin-
den arındırılmış sanayi üretimi ise geçen 
yılın aynı ayına oranla yüzde 1,4 arttı. 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğin-

de haziranda yıllık bazda, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü yüzde 2,3 azaldı, 
imalat sanayi sektörü yüzde 1,5, elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,6 art-

tı. Haziran’da takvim 
etkisinden arındırıl-
mamış (ham) sanayi 
üretimi, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 
1,4 artış kaydetti.

Ana sanayi grupla-
rına bakıldığında, ha-
ziranda bir önceki aya 
göre mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış ara malı imalatı 
yüzde 3,2, dayanıksız tüketim malı ima-
latı yüzde 0,1, enerji yüzde 1,9 azalırken, 
sermaye malı imalatı yüzde 9,9, dayanıklı 
tüketim malı imalatı yüzde 1,5 artış kay-
detti.

Öte yandan 2014 yılı Haziran ayı sana-
yi ciro endeksine göre, mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro 
endeksi Haziran’da bir önceki aya göre 
yüzde 0,9 arttı.

2014 yılının Haziran ayında Irak'ta baş 
gösteren hadiselerin bu ülkeyle derin 

ekonomik ilişkileri olan ülkemizde de 
hissedildiğini kaydeden Zeybekci, bu yı-
lın Ocak-Ağustos (1 Ocak-18 Ağustos) 
dönemi itibarıyla ihracatın 2013 yılının 
aynı dönemine göre %3,4 oranında azal-
dığını söyledi. 

Ortaya çıkan en önemli sorunlardan 
birisinin de “finansal yük” olduğunu ifa-
de eden Bakan Zeybekci, Eximbank ta-
rafından 19 Ağustos 2014 tarihinde Irak 
ile ilgili kredilerde vade uzatımına ilişkin 
yapılan düzenlemelerle, Irak'a ihracat 
yapan firmaların pazarda yaşadıkları ka-
yıplardan dolayı karşılaştıkları finansal sı-
kıntıların bir ölçüde rahatlatılması imkânı 
sağlandığını bildirdi. 

6’şar aylık dönemlerde uzatma
Getirilen düzenlemeler ile Irak'a ihracat 

taahhüt beyanı alınmış krediler ile kullan-
mış olduğu kredinin ihracat taahhüdünü 

Irak'a yapılmış ihracatlar ile kapa-
tan firmaların/aracı bankalarının 
talep etmeleri halinde halen 
kredi riski açık olan TL ve 
döviz kısa vadeli ihracat 
kredilerinin (TCMB kay-
naklı Reeskont ve Sevk 
Sonrası Reeskont Kre-
dileri hariç) ve ağırlıklı 
olarak sınır komşula-
rımıza yapılan ulus-
lararası taşımacılık 
hizmetleri ile taah-
hütleri kapatılan 
halen riski açık 
Uluslararası Nak-
liyat Pazarlama 
Kredileri’nin ara 
dönem vadeleri 
veya nihai vadele-
rinin; orijinal vadelerinde tahakkuk eden 
faiz tutarlarının ödenmesi, ilgili uygula-
ma esasları çerçevesinde teminat mek-
tubu tutar ve vadelerinin uygun olması, 
ihracat taahhüdü/
navlun hizmeti ta-
ahhüdünün kapa-
tılması konusunda  
yürürlükteki mev-
zuat  hükümleri  
çerçevesinde işlem 
yapılması koşulla-
rıyla, teşvik mev-

zuatında belirlenen azami sürelere 
kadar firmaların ve aracı banka-

ların taleplerine paralel olacak 
şekilde asgari 6'şar (altı) ay-

lık dönemlerde uzatılacak, 
vade uzatımında yeni 
dönem için 540 gün 
veya daha kısa vadeli 
kredilerde vade uza-
tımı yapılan her bir 
6 aylık dönem için 
yeni faiz oranları 
esas alınacak. 

Müteahhitlik 
sektörü

Irak'ın, Türk 
firmaları tara-
fından dün-
yada en fazla 

proje üstlenilen 
4'üncü ülke konumunda olduğunu be-
lirten Zeybekci, Haziran’dan bu yana 
yaşanan gelişmelerin, Irak ile ticari ve 
ekonomik ilişkileri olumsuz etkiledi-

ğini, müteahhitlik 
sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların 
da bu sürecin dışında 
kalamadığına dikka-
ti çekti. Bu süreçte, 
Bakanlığın firmaların 
kayıplarının tespitine 

yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini ve 
Irak'taki olayların etkilerinin azaltılma-
sına yönelik bir yol haritası belirlediğini 
kaydeden Zeybekci, "Bu eylem paketi 
içerisinde Eximbank tarafından uygulan-
makta olan Yurtdışı Müteahhitlik Hiz-
metleri Köprü Kredisi Programı’ndan 
Irak'ta iş yapan firmaların 'tavizli' olarak 
yararlandırılması da yer almaktadır." ifa-
desini kullandı.

Taşeronlar ve müşavirlik firmaları
Irak'ta yerleşik ulusal veya uluslara-

rası işverenlerden iş almış taşeronlar ile 
müşavirlik firmalarına da bu ülkedeki 
alacaklarında yaşanan gecikme sebebiy-
le çeşitli imkanlar sağlandığını açıklayan 
Zeybekci, şu bilgileri paylaştı: “Irak'taki 
faaliyetlerinin savaş koşulları nedeniy-
le durduğunu Ticaret Müşavirliği/TC 
Büyükelçiliği'nce düzenlenecek olan re-
ferans yazısı ile belgelenmesi, yurt dışı 
müteahhitlik belgesi veya geçici belgenin 
sunulması koşuluyla, azami 25 milyon 
doları düzeyindeki program limitini aş-
mayacak şekilde tahsil edilmemiş hak 
ediş tutarları toplamı seviyesinde, 1 yılı 
geri ödemesiz 5 yıl vadeli ihracata yöne-
lik işletme sermayesi kredisine uygulanan 
faiz oranlarından, 1,5 yılı anapara ve faiz 
geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 
döviz kredi kullanabilecek.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Eximbank'ın yaptığı düzenleme 
ile Irak'a ihracat yapan ihracatçı 
firmaların kredilerinin vadelerinin 
uzatıldığını, benzer kolaylıkların 
Irak'ta iş yapan müteahhitlik 
firmalarına getirildiğini belirtti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Haziran’da geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Sanayi hem üretim hem ciroda iyi

Eximbank nefes aldıracak
Irak’a ihracat yapanların kredi vadeleri uzatıldı

Nihat Zeybekci

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
Çin, ABD ve İtalyan-Fransız firma-

larının yarıştığı, Türkiye'nin en büyük 
savunma ihalelerinden Uzun Menzilli 
Füze Savunma Sistemi Projesi'nde ta-
raflardan tekliflerin 31 Aralık 2014'e 
kadar geçerliliğinin korunmasının is-
tendiğini bildirdi. Müsteşarlıktan yapı-
lan açıklamada, ülkemizin, uzun men-
zilde ve alçak/orta/yüksek irtifada hava 
savunmasını sağlamaya yönelik olarak 
tedarik edilecek olan Uzun Menzilli 
Bölge Hava ve Füze Savunma Siste-
mi Projesi kapsamında, 26 Eylül 2013 
tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi 
(SSİK) Karar’ına istinaden Çin Halk 
Cumhuriyeti CPMIEC Kuruluşu ile 
sözleşme görüşmelerine başlandığı ha-
tırlatıldı. 

Sanayi katılımı için detaylı çalışma
Açıklamada, tedarik edilmesi plan-

lanan hava savunma sisteminin çok 
sayıda sistem ve alt sistemden oluşan 
oldukça kompleks bir sistem olduğuna 
işaret edilerek, “Söz konusu sistemin 
tedarikinde; yurtiçinde kurulacak alt-
yapı, ortak üretim alanları, teknoloji 
transferi, sanayi katılımı gibi konularda 
stratejik planımıza uygun birçok de-

taylı çalışma ve incelemenin yapılması 
doğal bir süreçtir. Bu doğrultuda söz-
leşme görüşmeleri devam etmekte ve 
Müsteşarlığımız SSİK kararları doğrul-
tusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu kapsamda, sürecin dışında kalmak 
istemeyen ilgili taraflardan sık tekrar-
lı uzatmaları da önlemek amacıyla, 31 
Aralık 2014 tarihine kadar tekliflerinin 
geçerliliğini korumaları istenmiştir.” 
denildi.

SSM, Uzun Menzilli Bölge Hava ve 
Füze Savunma Sistemi Projesi dışın-
da Müsteşarlık bünyesinde füze esaslı 
savunma sistemleri de dâhil çok sayı-
da farklı proje, yürütülme ve planlama 
safhasında olup bunlarla ilgili olarak 
çeşitli ülke ve firmalarla görüşmeler 
yapıldığı bilgisini paylaştı. Kurum, bu 
gibi görüşmelerin mevcut Uzun Men-
zilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sis-
temi Projesi ile doğrudan ilişkilendiril-
memesi gerektiğini istedi.

Teklifler yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak

Füzede süre uzatımı
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OSTİM Vakfı’nın kuruluş hikâyesini 
sizden dinleyelim...

OSTİM bir girişimcilik hikâyesidir ve 
özgündür. Hiçbir devlet yardımı olmadan 
oluşmuş bir sanayi bölgesidir. OSTİM 
kooperatifinin bin 800 üyesi o zaman-
lar paralarını ortaya koyarak, arsalarını 
alıp buraya kendileri yatırım yapıyorlar. 
Bu bölgede tek bir devlet planı ve deste-
ği yoktur. Bireysel bir girişimdir. Küçük 
sermayelerin büyük işlere dönüştüğü bir 
yerdeyiz. Küçük bilgilerin büyük sonuçla-
ra dönüştüğü bir yerdir. Teklerin çoklara 
dönüştüğü bir yerdir. 

Girişimin başladığı 1967’lerden 1990 
yılların başlarına  doğru gelindiğinde ya-
pılaşma büyük oranda biter, hızla atölye-
ler dolmaya ve işlemeye başlar ve özel-
likle Rahmetli Turgut Özal’ın Anadolu 
sermayesi ve KOBİ’lere verdiği önemle 
OSTİM’li işletmelerin pazarlama, nitelikli 
eleman, eğitim, Ar-Ge, tanıtım, dış ticaret 
vb. üst yapısal ihtiyaçları ortaya çıkar. OS-
TİM Vakfı ise yine OSTİM kaynaklarını 
verimli kullanarak bu ihtiyaçlara çözümler 
getirmeyi hedefleyen bir ana kuruluş ola-
rak 2 aralık 1993’te kurulmuştur.  

Ne tür faaliyet ve çalışmalarda bulundu?
Vakfımızın hedeflerinin çok detaylı ha-

zırlandığı bir tüzüğe sahibiz. Ancak tüm 
tüzük “KOBİ işletmeleri ve Ankara’da 
yer alan sektörlerin gelişimi için yapılması 
gereken tüm üst yapısal faaliyetler” olarak 
tanımlanabilir. 

OSTİM Vakfı şimdiye kadar faaliyet-
lerini direkt birinci elden yürütmek yeri-
ne “OSTİM’li 5 bin işletmenin ihtiyacı 
nedir, tek başına halledemediği nedir, 
birlikte çözebileceği sorunları nelerdir 
ve ben bunu daha düşük maliyetli, daha 
kaliteli, daha hızlı nasıl çözebilirim?” 
sorusunun peşine düşerek güncel ihtiyaç 
ve gelişmeler çerçevesinde çözüme uygun 
ara yüzler ve yapılar oluşturarak yürüttü. 

Bu çerçevede işletme ve sektörlerin or-
tak projeler geliştirmesini hedeflerin OS-
TİM Yatırım A.Ş., Bölgesel Tanıtım ve 
iletişimi destekleyen OMEDYA A.Ş., or-
tak pazarlama ve sektör geliştirmeye des-
tek veren OSP Sektörel Dış Ticaret A.Ş., 
fuar çalışmaları yürütmek üzere ODF 
A.Ş., OSTİM-ODTÜ Teknopark, ODEM 
Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. gibi projelere 
imza attık. Bu kurumlar aracılığıyla vakıf 
senedimizde yer alan hedeflerin gerçekleş-
tirilmesi için çaba harcıyor ve her birinin 
gelişimi için çaba harcıyoruz. 

Tabi kurumların faaliyetlerinin yanı 
sıra Vakfımızın bizzat yürütücü veya or-
tak/paydaş olarak yer aldığı Uluslarara-
sı Rekabetçilik Analizi ve Kümelenme 
Analizi, 100’e yakın AB, İşkur, Kalkın-

ma Ajansı, Tübitak vb.. 
proje çalışmaları da ku-
rulduğu günden bu yana 
sürmekte. Tabi vakfın 
proje ve faaliyetlerinin 
hayat bulmasında böl-
gemizde 1997 yılında 
kurulan ve kurulumuyla 
birlikte tüm çalışmala-
ra önemli destek veren 
OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürlüğü’nün 
altını çizmek gerekiyor. 
OSTİM OSB’nin, Vakıf 
hedefleriyle buluşan geniş 
bakış açıları,  imkan ve 
kabiliyetleriyle bu yönde 
destek vermeleri eşsiz bir 
işbirliği diyebilirim. Bu 
gün OSTİM’in derinleş-
mesi ve markalaşmasında 
hız ve taze kan getiren 
küme çalışmaları OSTİM 
OSB’nin yoğun deste-
ği ve fedakarlıklarıyla 
ilerlemiştir-ki hala bu destekler sürmekte..

Firmalara kaynak desteği veriyor musu-
nuz?

Direk maddi kaynak desteğimiz yok. 
Kaynaklarımızı daha çok işletmeleri ve 
sektörleri geliştirmeye yönelik kurum, 
arayüz ve projeleri geliştirmek yönünde 
tahsis ediyoruz. Tabi bu yapıların oluştur-
duğu projeler aracılığıyla firmalara aktarı-
lan maddi destekler oluyor. 

Eğitim amacıyla Vakıf olarak bugüne 
kadar kaç kişiye ulaştınız?

Sadece eğitim değil eği-
timleri de içeren küçüklü 
büyüklü yaklaşık 100 ayrı 
proje yapıldı. Burada her 
proje ortalama bin kişiye 
dokunmuştur. Yani yak-
laşık 100 bin kişiye fayda 
sağlamıştır. Tabi Sorunu-
zu cevaplamaya çalıştığım 
için bir genelleme yaptım 
ancak bunun üzerinde 
daha ciddi bir inceleme 
yapacağıma söz veriyo-
rum.

Kümelenme süreci ne za-
man devreye girdi?

Kümelenme çalışmaları 
OSTİM’in geleceğinin şe-
killendirilmesi çabalarının 
ürünüdür. 2004-2005 yıl-
ları sırasında artık 17 ana 
sektör 139 işkolunun oluş-
tuğu 5000 işletmeyle artık 
şehrin içinde kalmış bir 
OSTİM’in geleceğe nasıl 

hazırlanması gerektiği sorusunu Ulusal 
Rekabet Araştırmaları Kurumu ve Çan-
kaya Üniversitesi ile birlikte “OSTİM’de 
Faaliyet Gösteren Sektörlerin Uluslar Ara-
sı Rekabetçilik ve Küme Analizi” çalış-
masıyla cevapladık. Bu çalışmayla talaşlı 
imalat ve makine sektörlerindeki rekabet 
avantajımızı savunma, sağlık, enerji ve 
iş ve inşaat makineleri teknolojileri sek-
törlerine yönlendirdiğimizde anlamlı bir 
rekabet gücü oluşturacağımızı gördük ve 
bu alanları geliştirmek için kümelenme 
modelini destekledik bu gün geldiğimiz 
noktada kauçuk ve raylı ulaşım sistemleri 

kümelenmelerinin de eklenmesiyle birlik-
te yaklaşık 600 firma OSTİM üretiminin 
lokomotifini oluşturmakta. Küme faaliyet-
leri sayesinde OSTİM’de işbirliği, ortak 
girişim, fuar, eğitim, Ar-Ge, pazarlama, 
tanıtım vb. çözümlerde hissedilir bir artış 
gerçekleşti. 

Rekabet Analizi ve Kümelenme çalış-
ması OSTİM Vakfının gelecek planlama 
ve yönlendirme konusunda önemli de-
neyimlerinden birisi oldu. Güncel geliş-
meleri takip etme ve ayak uydurma ka-
biliyetimiz daha uzun vadeli öngörülerde 
bulunarak uzun vadeli planlar yapma eği-
limine dönüştü. 

Bu gün gelecek için neler planlıyorsu-
nuz?

Bu gün geldiğimiz noktada OSTİM; 
OSTİM OSB, OSTİM Vakfı, OSTİM Ya-
tırım gibi yakın işbirliği içinde çalışan ana 
yapıları, istihdamdan bölgesel tanıtıma, 
pazarlamadan danışmanlığa, milli üretim 
projelerinden altyapı kadar ihtiyaçlara ce-
vap veren güçlü bir organizasyona sahip. 
Bu organizasyon geleceğinin hangi sektör-
lerde olması gerektiğini biliyor ve 6 küme-
si aracılığıyla bu yönde bilinçli adımlarla 
ilerliyor. 

Tüm çalışmalar çeşitli planlar altında 
şeffaf ve kurumsal bir şekilde ilerliyor. Bu 
önemli bir dönemsel ve yönetimsel başa-
rıdır. Kurumsallıkta geldiğimiz noktadan 
–hiçbir zaman daha iyi olma çabasından 
vazgeçmemek kaydıyla- memnun olduğu-
muzu söyleyebiliriz. 

Bununla birlikte OSTİM Vakfı’nın te-
mel misyonu “kurulmuş ve kurulacak olan 
organizasyonların ve OSTİM’in maddi ve 
manevi emanetlerinin planlana hedeften 
sapmadan sürdürülebilirliğini temin et-
mek, izlemek, korumak, yön vermek”tir. 
Dolayısıyla bir gözümüz hep gelecekte.  

Bütün bunların üstüne geleceğe dönük 
yüzümüzde 22 Ağustos da şirket kuru-
luş sözleşmesini imzaladığımız Ekopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni hızla ya-
pılandırmak ve yükseltmek var. Ekopark 
TGB Türkiye’de enerji dendiğinde akla 
ilk gelen etkileşim, buluşma noktası olma-
sını hedefliyoruz. Sadece girişimci firma-
ların değil değer zincirindeki tüm paydaş 
temsilcilerinin yer alacağı bölge özellikle 
enerji teknolojilerinin ticarileştirilmesi 
çalışmalarında rol oynayacak. Elbette Ye-
nilenebilir Enerji Ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesinin gelişmesinde ve uluslar 
arası iddiasında önemli bir gelişme. Sek-
törel işbirliğinin bir simgesi haline gelecek 
olan  Ekopark, tüm kümelerin ileri işbir-
liğinde geleceği noktanın da habercisidir.

OSTİM Vakfı sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi 

OSTİM GELECEĞİNİ KURGULUYOR
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu gelecek planlarını yeniden gözden 

geçirerek OSTİM’in kaynaklarını daha uzun yıllara taşıyacak yapılanmalar üzerinde 
çalıştıklarına dikkat çekerek “Kurumsallaşma çabalarında olgunlaşmaya doğru 

giderken artık sürdürülebilirlik dönemine geçiyoruz.” dedi. 

Bir çok üniversiteyi bir araya getiren  OSTİM Ekopark TGB Projesi için  Yenilenebilir 
enerji teknolojileri tasarım ve üretiminde ulusal bir buluşma noktası olmak 

istediklerini kaydeden Karaosmanoğlu, Ekopark Projesi için, “Değer zincirindeki 
bütün paydaşların ve yatımcısından akademisyenine, girişimcisine kadar tüm 
kesimlerin enerji konusunda  aradığı her şeyi burada bulmasını hedefliyoruz.” 

açıklamasını yaptı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA ULAŞACAĞIZ”

Gülnaz Karaosmanoğlu

Bir sürü ara yüzümüz var. Tanımlanmış 
sahaları var. Önceliklerimizi biliyoruz. Birinci 
ve ikincil olarak destekleyeceğimiz noktaları 
biliyoruz. Bu dönemde yeni bir yapılanmaya 
giriyoruz. Eğer biz bugüne kadar bir aile 

şirketi isek şimdi kurumsallaşmaya geçiyoruz. 
Bir aile anayasamız oluşacak. Profesyonel ve 
sürdürülebilir bir yapıya ulaşacağız. OSTİM 
içinde sürdürülebilir sistemleri oluşturuyoruz. 
OSTİM Vakfı’nın stratejik yol haritasını çıkardık. 
Artık çiçekleri açtırıyoruz. Artık daha çok 
meyve almayı istiyoruz ve ağacın sürekli 
yaşaması için ne yapmamız gerektiğini ortaya 
koyduk.

Bundan sonra nasıl bir hedef 
belirlediniz? 2023 yılında kendinizi 
nerede görüyorsunuz?
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Savunma Sanayii İcra Komitesi, 6 
Ağustos 2014 tarihinde teklif değer-

lendirmelerini tamamlayarak Altay Tankı 
Güç Geliştirme Projesi için TÜMOSAN 
ile sözleşme görüşmelerine başlanması ka-
rarı verdi. Ağustos 2011 yılından itibaren 
ihale çalışmaları sürdürülen proje için TÜ-
MOSAN en kısa sürede en uygun fiyatla 
ve en fazla yerli katkı ile projeyi gerçek-
leştirmeyi taahhüt etti.

Savunma sanayi için ilk yerli tank güç 
grubunu geliştirecek firma olma onuruna 
erişen TÜMOSAN, belirlenen sürede Al-
tay Tankı için güç grubunun tasarlanması, 
geliştirilmesi, prototiplerinin üretilmesi ve 
Altay Tankı’na entegre edilerek kalifiye 
edilmesini gerçekleştirecek. Altay Tankı 
Güç Grubu dizel motor ve hidromekanik 
transmisyon tasarım yeteneğini kazana-
cak. Geliştirme süreci içerisinde TÜMO-
SAN 1500 BG tank motorları da dahil 
olmak üzere 300-1600 beygir gücü aralı-
ğında dizel motor ve hidromekanik trans-
misyon tasarım yeteneğine sahip olacak.

“Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak”
Konuyla ilgili açıklama yapan TÜMO-

SAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün, dizel 

motor ve hidromekanik transmisyon tek-
nolojileri alt yapısının geliştirilmesinin, 
Türkiye’nin sanayileşmesi ve milli savun-
ma sanayinde yeterlilik kazanması açısın-
dan lokomotif rol oynayacağını söyledi. 
Öncelikle tank motoru başta olmak üzere 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 
bulunan veya üretilmesi tasarlanan tüm te-
kerlekli ve tırtıllı araçların modernizasyon 
ve üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılı-
ğını ortadan kaldıracak olan projenin aynı 
zamanda ihracatta karşılaşılan kısıtlamala-
rı da ortadan kaldıracağını belirten Öğün, 
“2004 yılından itibaren dizel motor ve 
transmisyon alanında gerçekleştirdiğimiz 
Ar-Ge çalışmalarında elde ettiğimiz bilgi 
ve deneyimleri Altay Tankı Güç Grubu 
projesinde de kullanacak olmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmaların 
sadece askeri alanda değil, sivil sektörde 
ve özellikle otomotiv sanayiinde dizel mo-
tor ve transmisyon sistemlerinin yerli ola-
rak geliştirilmesinde katkı sağlayacağına 
inanıyorum.” dedi.

Ar-Ge yatırımlarına büyük önem veren 
TÜMOSAN, bu alandaki çalışmalarını 
2004 yılından bu yana, TÜBİTAK’ın des-

teği ve İTÜ’nün danışmanlığında sürdü-
rüyor. TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi, İTÜ 
Teknokent’te otomotiv alanında faaliyet 
gösteren ilk uygulama olma özelliğini ta-
şıyor. TÜMOSAN, araç tasarımı şemsiye-
si altında sektörde kritik alt sistem olarak 
kabul edilen dizel motor, transmisyon, 
elektronik kontrol üniteleri çalışmalarına 
öncelik veriyor. Yürüttüğü Ar-Ge çalışma-
ları kapsamında halihazırda ürettiği 3 ve 4 
silindirli motor üretim güç aralığını 50-
135 HP aralığına çıkarırken aynı üretim 
teknolojisini kullanarak 6 silindirli dizel 
motorla güç seviyesini 205 HP seviyesine 
çıkarmayı planlıyor.

Türkiye’nin en önde gelen traktör ve dizel motor üreticisi TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 
(TÜMOSAN), Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi İhalesi’ni kazandı. 

39 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önde 
gelen üreticileri arasında yer alan Tümosan 

Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN), 
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 

Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Şirketi 
Araştırması’nda, geçen yıla göre 87 basamak 

birden yükselerek 200. sıraya yerleşti. 2013 yılı 
değerlendirmesine göre 430 milyon 511 bin TL 

tutarında üretimden net satış gerçekleştiren 
şirket, özel sektör kuruluşları arasında da 191. 
sırada yer aldı. 2004 yılındaki özelleştirmenin 

ardından ISO 500 sıralamasında ise 300 
basamak birden sıçrama yapan TÜMOSAN’ın 

pazar payı ise yüzde 1’den yüzde 16’ya çıktı.

MİLLİ TANK’A MİLLİ GÜÇ TÜMOSAN, projenin başarı ile sonuçlandırılmasının 
ardından, savunma sanayii kapsamında benzer 
projeleri yürütme konusunda da önemli bir tecrübeye 
sahip olacak.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TUSAŞ) ana yükleniciliğinde aviyo-

nik modernizasyonu gerçekleştirilen ilk 
C-130 Nakliye Uçağı, TUSAŞ tesislerin-
de gerçekleşen törenle Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'na teslim edildi. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Akın Öztürk, yapılan modernizasyon-
la birlikte, uçakların harekât görevlerine 

yönelik yeteneklerinde önemli ilerleme 
sağlandığını kaydetti. Öztürk, “Özellikle 
gece görüş gözlüğü ile uyumlu hale getiri-
len sayısal kokpit sayesinde, gece, gündüz 
ve her hava koşulunda emniyetli biçimde 
seyrüsefer imkanı kazanılmıştır. Bunun 
yanında, uçaklarımız gece şartlarında da 
alçak irtifadan paraşütçü atlatma ile yük 
atma yeteneğine kavuşmuştur. Proje kap-
samında uçaklarımız, Link-16 veri bağı ile 
donatılmaktadır. Böylece C-130’larımız, 
Havadan İhbar Kontrol uçaklarımızla, 
modernize edilen F-16’larımızla ve komu-

ta kontrol unsurlarımızla entegre harekât 
yapabilme yeteneğine kavuşmaktadır.” 
sözleriyle projenin önemine işaret etti.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail De-
mir de tüm modernizasyon faaliyetlerinin 
2016 yılı içinde tamamlanarak 19 uçağın 
da envantere alınmasını hedeflediklerini 
belirtti.

Detaylı modernizasyon
Erciyes Projesi kapsamında C-130 

uçakları; uluslararası seyrüsefer ihtiyaç-
larına uyumlu, yüksek harekat etkinliği-

ne sahip, çok amaçlı görev bilgisayarı ve 
Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'ne entegre 
olarak çalışabilen Yer Görev Planlama 
Birimi ile gece görüş uyumlu gösterge ve 
aydınlatma sistemleriyle donatılmış olarak 
modernize edildi.  Envanterde bulunan 
diğer platformlar ile birlikte çalışabilirlik 
kabiliyeti sağlayan Link-16 Taktik Veri 
Link Entegrasyonu da proje kapsamında 
sürdürülüyor. 

Sertifikasyonda milli otorite
Diğer yandan Savunma Sanayii Müs-

teşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tem-
silcilerinden oluşan ilk yerli sertifikasyon 
otoritesi tarafından, Tamamlayıcı Tip 
Tasarım Onay Belgesi de yayınlandı ve 
modernizasyon kapsamındaki uçakların 
uçuşa elverişliliği belgelendirildi. Havacı-
lık alanında tasarım ve geliştirme faaliyet-
lerinin yanı sıra büyük öneme sahip ser-
tifikasyon faaliyetlerinin ilk kez milli bir 
otorite denetiminde yürütülüyor olması bu 
projenin ülkemize kazandırdığı ilklerden.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde 
sürdürülen Erciyes Projesi kapsamında 
modernizasyonu gerçekleştirilen ilk C-130 
uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 
teslim edildi. 

Erciyes Projesi’nde ilk uçak teslim edildi

Defense News dergisi tarafından her 
yıl bir önceki yılın savunma satış-

ları baz alınarak yayınlanan ve dünyanın 
en prestijli savunma sanayi listesi olarak 
kabul edilen Defense News Top 100 de 
yer alan şirketler gelecek vaat eden sa-
vunma sanayi şirketleri olarak kabul edi-
liyor.

İlk 100 arasında Türkiye'den TAI ve 
ASELSAN'ın bulunduğu listede, dün-
yanın en önemli savunma sanayi kuru-
luşları yer alıyor. Liste için belirlenen 
rakamlara göre ASELSAN'ın 2013 yılı 
savunma cirosu, yüzde 16,1'lik artışla 
1.001,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Cirosunun %97,1'ini savunma sanayisi 
faaliyetlerinden elde eden ASELSAN, 
Defense News Top 100 de 74. sıradan 
67. sıraya yükseldi. 

İlk 50'de yer almayı hedefliyor
Türk ordusunun elektronik cihaz ve 

sistem alanında en önemli kaynak olan 
ASELSAN, yakın gelecekte dünya ça-
pındaki ilk 50 savunma sanayi firmasın-
dan biri olmayı hedefliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir-
me Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASEL-
SAN, askeri haberleşme sistemleri, radar 
ve elektronik harp sistemleri, elektro-
optik sistemleri, seyrüsefer ve aviyonik 
sistemleri, savunma ve silah sistemleri, 
komuta-kontrol-haberleşme-bilgisayar-
istihbarat-keşif ve gözetleme (c4ısr) sis-
temleri, deniz savaş sistemleri, profesyo-
nel haberleşme sistemleri, akıllı ulaşım 
sistemleri tasarımı, geliştirilmesi, imala-
tı, sistem entegrasyonu, modernizasyonu 
ve satış sonrası hizmetleri alanlarında 
teknoloji merkezi olarak çalışıyor.

ABD'li firmalar ağırlıkta
Bu yılki listede birinciliği yine Ame-

rikan Lockheed Martin firması alırken, 
onu ABD'li Boeing izledi. Üçüncü sırada 
ise İngiliz BAE Systems yer aldı.

Trafik kazaları için 
AKILLI ÇÖZÜM

Otoyollardaki ilk Akıllı Yol uygulaması 
Türkiye’de en çok trafik kazasının yaşandığı 
40 km uzunluğunda Gebze-İzmit Batı 
kavşakları arasında gerçekleştirilecek. 
Uygulamanın Trafik Yönetim Sistemi Tesisi 
Projesi için sözleşme ASELSAN’la imzalandı.

Proje ile yoğun trafiğin yaşandığı bir 
yolda, trafiğin güvenli bir şekilde akışını 
sağlamak için sürücülerin hava ve yol 
durumu hakkında bilgilendirilmesi, hız 
limitlerinin yoğunluğa göre otomatik 
olarak düzenlenmesi ve kurallara uymayan 
sürücülerin cezalandırılmasının akıllı 
sistemlerle sağlanması hedefleniyor. Akıllı 
yol sayesinde karayolundan en fazla aracın 
uyumlu ve konforlu bir şekilde faydalanması 
ile birlikte ölümlü ve yaralanmalı kazaların 
önüne geçilmesi sağlanacak.

ABD’li Defense News dergisi tarafından 
belirlenen dünyanın en büyük 100 

savunma sanayi firmasının listelendiği 
Top 100 listesi yayınlandı. Listede 74'üncü 

sıradan 67'nci sıraya yükselen ASELSAN, 
yakın gelecekte ilk 50 savunma sanayi 

firmasından biri olmayı hedefliyor.

TOP 100’de hedef ilk 50
ASELSAN devler arasında yükseliyor

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 SAVUNMA ŞİRKETİ
1 Lockheed Martin
2 Boeing
3 BAE Systems
4 Raytheon
5 Northrop Grumman
6 General Dynamics
7 Airbus Group
8 United Technologies
9 Thales

10 Finmeccanica

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrı-
lan merhum Efdal Gökalp’in ismi 
Uzayçağı Caddesi üzerinde yapı-
lan köprüde yaşayacak. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Melih Gökçek, OSTİM’li esnaflar-
la bir araya geldiği toplantıda köp-
rüye Efdal Gökalp ismi verilmesi 
yönündeki talebe, “Büyükşehir 
Belediye Meclisi’ne teklif olarak 
sunacağım. Başkan, ‘OSTİM’deki 
üst geçide OSTİM’lilerin çok de-
ğer verdiği, hayatını kaybeden Ef-
dal dayının adını koyalım.’ dedi. 
Memnuniyetle. İnşallah bu geçide 
Efdal Dayı adını koyalım.” ifade-
leriyle sıcak bakmıştı. 

OSTİM’in sembol isimlerin-
den Efdal Gökalp’e gösterilen bu 

yaklaşımdan do-
layı Büyükşe-

hir Belediye 
Başkanı Me-
lih Gökçek 
ve emeği 
g e ç e n l e r e 
t e ş e k k ü r 

ediyo-
ruz. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN 
GÖKALP’E VEFA
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Ul a ş t ı r m a , 
Denizcilik 

ve Haberleşme 
Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM), hava aracı ve/veya 
parçalarının üretimine ilişkin mevzuat kap-
samında ilk yetkisini verdi.

“Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Ci-
hazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Ser-
tifikasyonu” konusunda 20 Ağustos 2013 
tarihinde yürürlüğe giren SHY-21 Yönet-
meliği çerçevesinde gereklilikleri yerine 
getiren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 
Üretim Organizasyonu Onay Sertifikası al-
maya hak kazandı.

THY Teknik A.Ş., söz konusu sertifika 
ile ülkemizde kabiniçi parça ve malzeme 
üretimi konusunda ilk kez ulusal onay alan 
şirket oldu. SHGM tarafından verilen bu 
yetki ile birlikte THY Teknik, ilave bir 

gösterimde bulun-
maksızın Onaylı 
Çıkış Sertifikaları 
(SHGM Form 1) 
yayımlayabilecek 

ve üretilen parçalar Türk tescilli hava araç-
larında kullanılabilecek.

Bu onayın ardından THY Teknik’in bir 
yıl içinde 5 milyon USD’lik bir gelir kay-
detmesi öngörülüyor. Hava aracı parçala-
rının dışarından tedarik edilmesi nedeniyle 
1 yıl içerisinde oluşan yaklaşık 15 milyon 
USD’lik bir maliyetin önüne geçilmesi ve 
ülke ekonomisine sağlayacağı katkı bakı-
mından da büyük önem taşıyor. 

Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren 
diğer şirketler de, ilgili mevzuat kapsamın-
da SHGM’ye başvuruda bulunabilecek ve 
gereklilikleri yerine getiren şirketlere üre-
tim organizasyonu onay sertifikası verile-
bilecek. 

THY Teknik’e ulusal onay

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından geleneksel hale getirilen 

ve yılın çeyreklerine göre gerçekleşme 
ve beklentileri değerlendiren Eğilim 
Anketi çalışmasının 2014 2'inci çeyrek 
gerçekleşme ve 3'üncü çeyrek beklenti 
sonuçları açıklandı. TİM Başkanı Meh-
met Büyükekşi, yakın coğrafyada yaşa-
nan jeopolitik sorunların ihracata etki 
ettiğini söyledi. "İhracatçıların, yüzde 
42 gibi bir oranla, önümüzdeki dönem 
ihracat artışı olacağını öngörmeleri bu 
şartlara rağmen mükemmel bir sonuç.” 
diyen Büyükekşi, geçmiş dönemlerde 
ihracatta yaşanan sıkıntıların yakın ve 
komşu ülkelerle aşıldığını; bugün ise bu 
ülkelerde yaşanan sorunların AB ile te-
lafi edildiğini ifade etti. Irak'a yaşanan 
yüzde 46'lık ihracat düşüşü de "taban” 
olarak tanımlayan Büyükekşi, bu bölge-
ye ihracatın zamanla düzeleceğini söy-
ledi. 

Büyükekşi, Gümrük Birliği 
Anlaşması’nda da bir (upgrade) gün-
celleme yapılması gerektiğini vurgula-
yarak, bu haliyle anlaşmanın, özellikle 
serbest ticaret anlaşmaları konusunda 

Türkiye'nin aleyhine olduğunu söyledi. 
Büyükekşi, " ‘Türkiye, AB'nin serbest 
ticaret anlaşması yaptığı tüm ülkeler-
le otomatikman anlaşma yapar' gibi bir 
cümle anlaşmaya eklenmeli.” dedi. 2015 
seçimlerinden sonra 2019 yılına kadar 
seçim olmayacağını hatırlatan Büyükek-
şi, Türkiye'nin bu dönemde ekonomik 
istikrar anlamında güneşli günler göre-
ceğini söyledi.

Firmalar avantajlarını dikkate almalı
Mehmet Büyükekşi, her dönem ya-

pılan ankete gündeme ilişkin sorular 
eklendiğini de hatırlatarak, açıklanan 
ankette, rekabetçilik anlamında; Askı-
ya Alma Sistemi, Ulusal İstihdam Stra-
tejisi, Sanayi İşbirliği Programı ve AB 
Merkez Bankası uygulamaları ile ilgili 
sorular sorulduğunu açıkladı. Özellikle, 
Türkiye ve AB'de üretilmeyen hammad-
delerden gümrük vergisi alınmaması 
avantajını sunan Askıya Alma Sistemi 
hakkında firmaların yüzde 63'ünün hiç 
haberi olmadığı, yüzde 29'unun ise ha-
beri olduğu halde bilgisi olmadığın söy-
lemesine dikkat çeken Büyükekşi, "Bu 
konu rekabetçilik anlamında direk fir-

malara avantaj sağlıyor ancak firmalar 
bunu bilmiyor. TİM olarak bunu ihra-
catçılara anlatmak bizim ev ödevimiz.” 
diye konuştu.

TİM, 2014 2'inci çeyrek gerçekleşme ve 3'üncü çeyrek Eğilim Anketi sonuçlarına göre, ihracatçı firmaların yüzde 42'si 
Temmuz-Eylül döneminde ihracatın artacağını öngörüyor. Anket sonuçlarına göre ihracatçıların ilk 3 büyük sorunu, 
enerji maliyetleri, dövizdeki hareketlilik ve hammadde fiyatlarındaki yükseklik. İhracatçı firmalar, 2014 3'üncü 
çeyreğinde yaklaşık 114 bin yeni istihdam sağlamayı planlıyor.

2014 2. çeyrek sonuçlarına göre
öne çıkan başlıklar şöyle:

•	 Yılın 2'inci çeyreğinde ihracatçı firmalar 
üretim ve ihracatlarının arttığını söylerken; 
aynı şekilde enerji maliyetleri, girdi 
maliyetleri de arttı.

•	 İhracatçıların yüzde 42'si, yılın 3'üncü 
çeyreğinde ihracat artışı olacağını 
öngörüyor.

•	 Rusya, ABD, Afrika, Almanya ve Çin 
ihracatçıların önümüzdeki dönemde ilk kez 
girmeyi planladıkları pazarlar.

•	 İhracatçıların yurtiçinde en büyük ilk üç 
problemi; enerji maliyetleri, dövizdeki 
hareketlilik ve hammadde fiyatlarındaki 
yükseklik. Dış pazarlarda karşılaşılan 
en büyük ilk üç sorun ise rekabetçi fiyat 
sunamama, hedef ülkelerdeki siyasi 

sorunlar ve bürokratik engeller, hedef ülke 
ekonomik koşulları.

•	 İhracatçı firmalar, yılın 2'inci çeyreğinde 
ortalama 175 yeni istihdam yaratırken, 
3'üncü çeyrekte beklenen yeni istihdam ise 
yaklaşık 114 bin olarak öngörüldü.

•	 Firmalara yılsonu Dolar öngörüsü 2.13, Euro 
2.86 olarak oluşurken; rekabetçi ideal kur 
seviyesi beklentisi Dolarda 2.10 Euro'da 
2.85 olarak şekillendi; enflasyon yıl sonunda 
8.51, büyüme beklentisi ise yine yıl sonunda 
4.02 olarak tahmin edildi.

•	 Ankete katılan ihracatçı firmalara göre, 
2014'ün kalanı ekonomik anlamda daha iyi 
olacak. Ekonominin daha iyi olacağı ya da 
kötüye gitmeyeceğini düşünenlerin toplam 
oranı Türkiye ekonomisi için yüzde 81, 
Avrupa için yüzde 83 ve dünya için yüzde 
81 oldu.

THY Teknik’in sertifikası, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından takdim edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından son hali verilen Perakende 

Yasa Tasarısı’nın TBMM'ye sunulma-
sının sevindirici olduğunu söyleyen 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palan-
döken, "1996 yılından beri beklediği-
miz perakende sektörünü düzenleyen 
yasa tasarısının Meclis'e gönderilme-
sini çok olumlu ve sevindirici bulu-
yoruz. Piyasalara düzen getirecek ta-
sarının en kısa zamanda çıkarılmasını 
bekliyoruz." dedi.

Küçük işletmelerin
büyümesi sağlanacak

Tasarının Meclis'e gelmesiyle yıl-
lardır bu yasanın çıkmaması için uğ-
raşan ve lobi faaliyeti yürüten grup-
ların oyununun bozulduğunu belirten 
Bendevi Palandöken, “Geleneksel 
perakendeciliğin korunacağı, piya-
sada rekabetin sağlıklı işleyeceği, yıl 
boyunca yapılan indirimlerle tüketici-
nin yanıltılmayacağı, rafta ayrı kasada 
ayrı fiyatın olmayacağı, kayıt dışılığın 
önleneceği ve perakendeciliğe dair 
kavramların mevzuatımızda ilk kez ta-
nımlanacağı bir tasarı hazırlandı. Kü-
çük KOBİ'lerden insert, stand ve raf 
paraları kalkacağından tüketici daha 
ucuza ve kaliteli olarak mal alabile-
cek. Tedarikçi ve üretici KOBİ'lere 
daha kısa zamanda ödeme yapılaca-

ğından küçük işletmelerin büyümesi 
ve markalaşması sağlanacak.” diye 
konuştu.

“Kayıt dışılık önlenecek” 
Kurulacak Perakende Bilgi Sistemi 

(PERBİS) ile iş yerlerinin standart ve 
ruhsatlı olup olmadığı denetlenerek, 
merdiven altı üretimin de önlenmeye 
çalışılacağını anlatan Palandöken şun-
ları söyledi: “PERBİS aynı zamanda 
kayıt dışılığı da önleyecek bir sistem 
olacak. Rekabetin daha sağlıklı olabil-
mesi için AVM'lerde esnafa ayrılacak 
kontenjan dükkânların kiralarının da 
esnafın ödeme gücüne göre belirlen-
mesi daha doğru bir teşvik olacaktır. 
AVM çalışma saatlerinin ve günleri-
nin de çevre esnaf ve sanatkârının para 
kazanmasına fırsat yaratacak şekilde 
ayarlanması ile kent dokusu bozulma-
dan piyasalarda tezgahlar dönecektir.” 

Esnaf Perakende 
Yasası’nı bekliyor

İhracatçıların sorunu: Enerji, döviz ve hammadde

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
18 yıldır bekledikleri yasa tasarısının 
Meclis'e gönderilmesini olumlu 
bulduklarını, tasarının piyasalara düzen 
getireceğini ifade etti.

ANKETTEN NOTLAR
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OSTİM, üniversite-sanayi işbirliği 
için çalışmaları kapsamında bir 
etkinliği daha gerçekleştirerek, 

Ankara Üniversitesi’nden akademisyen-
leri ağırladı. Ankara Üniversitesi Rek-
törü Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’in yanı 
sıra mühendislik, tıp, hukuk, iletişim, fen 
ve ziraat fakültelerden öğretim üyeleri-
nin de yer aldığı toplantıda OSTİM’in 
kurumsal yapısı tanıtıldı, sanayici ve 
akademisyenlerin karşılıklı beklentileri 
masaya yatırıldı. 

“Üniversiteler sanayiciyle 
birlikte çalışmalı”

Toplantıda ilk olarak söz alan OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
sanayicinin ortak görüşlerini dile getir-
di. Bölge olarak üniversitelerle kurum-
sal çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Aydın, Ankara’nın sanayi olarak 

T ü r k i y e ’ n i n 
ikinci büyük 
şehri olduğunu 
vurguladı.

Üretilen ürün-
lerin katma de-
ğerinin yüksek 
olmasının sağ-
lanması gerekti-
ğine işaret eden 
Aydın, “Önü-

müze çıkan so-
runlar buraya odaklanıyor. Türkiye’nin 
kalkınması, gelişmesi de aynı konuya 
dayanıyor. ‘Kişi başına gelirimizi 10 
bin doların üzerine nasıl çıkaracağız? 
Katma değeri yüksek ürünleri nasıl üre-
teceğiz?’ dediğimiz andan itibaren de 
biz etrafımıza bakıyoruz. Üretim yapan 
insanlarımız hepimiz bir araya geliyoruz, 
burayı aşamıyoruz. ‘Burayı nasıl aşarız?’ 
dediğimizde ise; üniversite, bilim, tekno-
loji, Ar-Ge, inovasyon yapan kurum ve 
kuruluşlarla yan yana geleceksiniz, aynı 
masada oturacaksınız ve birbirimizi ta-
mamlayacağız, ondan sonra bu yenilik 
ve katma değeri yüksek ürünleri birlikte 
üreteceğiz. Bütün dünyada bunun çözü-
mü böyle.” diye konuştu.

Orhan Aydın özetle şunları söyledi: 
“Üniversitelerden bize bakmalarını, eli-
mizden tutmalarını, bizim bilemedikle-
rimizi bize öğretmelerini, sahaya inerek 
birlikte çalışmalarını bekliyoruz. Bunun 
esas sorumlusu biziz. Biz neye ihtiyacı-
mız olduğunu, nasıl yapacağımızı bile-
miyorsak, bilenler de orada oturuyorsa 
burada bir sorumluluk olduğunu düşü-
nüyoruz. OSTİM olarak her türlü konuda 
çalışacak mekanizmamız var.”

“Bilim halk içindir”
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Erkan İbiş, “Yeni bir şeyler yapalım de-
nildiğinde gelenekselci zihniyetten ya da 
atadan kalma, o alaylı yetişmeden hızla 
kurtulup, kabuğumuzu yırtıp yeni bir 
anlayışa, Ar-Ge yeni ürün üretme 
bilincine istisnalar hariç topyekün 
kavuşamıyoruz. Aslında bizim de 
sorunumuz aynı. Herkes de bun-
dan payını çıkaracaktır. Ankara 
TTO’nun amacı, üniversitenin 
sanayi, bilimsel ve teknolojik 
ürünlerinin bir araya getiril-
mesi, bunların yönetilmesi 

ve yönlendirilmesi ve paydaşlara ulaştı-
rılması sürecini yönetmek ve yön-
lendirmektir.” dedi.

OSTİM’le olan diyaloğun 
zenginleşip kökleşmesi için 
her türlü olumlu koşulun ol-
duğunu aktaran İbiş, “Bilim, 
bilim içindir felsefesinden 
kurtulma yolundaki bir üniver-
siteyiz. Bilim; toplum, halk, insan-

lık içindir. O halde her türlü ürünümüz 
insanlığa hizmete gidecektir. OSTİM’i 
evimiz gibi görüyoruz. OSTİM’in güç-
lü adımları var, onlara her zaman destek 
olacağız. Arkasında duracağız. Ülkemi-
zin sanayileşme tarihinde önemli adımı 
cesurca atmış bir kuruluştur. O adımları 
atanlara minnetlerimi su-
nuyorum.” ifade-
lerini kul-
landı.

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı OSTİM’i tanıttı, geleceğe yö-

nelik projelerini aktardı. Arıcı,  
“Bölgedeki üretim merkezle-
ri, sanayi tesisleri, atölyeler 
ve bunlara hizmet veren ku-
rum ve kuruluşlarla birlikte 
OSTİM bir üst çatıdır.” dedi. 

Arıcı, bölgenin değişim ve dö-
nüşüm projesini onaylattıklarını 

hatırlatarak, “Bu çalışmayla birlikte iş 

yerlerinin fiziki görünümleri değişmeye 
başladı. Asıl önemli olan, bundan sonra-
ki süreçte sıradan binalar yapılamayacak. 
Tamamen enerji verimliliği içeren yapı 
malzemeleri kullanılacak. Kendi ihtiyaç 
duydukları elektriği çatılarına koyacak-

ları panellerden üretecekler. 
Bu bizim olmazsa 

olmaz baş-
lıkla-

rımızdan bir tanesi.” açıklamasını yaptı.

“Akademisyenlerin 
eleştiriye ihtiyacı var”

Ankara TTO Yöneticisi Prof. Dr. Atilla 
Yücel, akademisyen ve sanayicilerin bir-
birini tanıması gerektiğini belirtti. Yücel, 
“Ankara TTO Yönetim Kurulu’na sanayi 
temsilcilerini davet ediyorum. Yönetim 
kuruluna gelip orada bizi görürlerse, bizi 
daha iyi tanıyacaklarını ve anlayacakları-
nı ümit ediyoruz. Çalışma gruplarına da 
sanayicilerimizin katılmasını arzu edi-
yoruz. Bilhassa üniversite yeteneklerinin 
objektif bir şekilde ortaya konulmasında 
sanayi temsilcilerinin bize yardımcı ol-
masını istiyoruz. Akademisyenler ola-
rak bizim eleştiriye ihtiyacımız var. Bu 
eleştiride bize yardımcı olmanızı talep 
ediyoruz. Lütfen laboratuvarlarımız ge-
zin, imkanlarımızı 
görün, hocaları-
mızın bilgilerini 
sorgulayın. Eğer 
sanayiyle işbir-
liği yapılacaksa 
bunları yapma-
ya mecburuz. 
Yardım almadan 
biz bunu yapa-
mayız. Sizlerin 
katkısı olmadan 
başarılı olama-
yız.” talebinde bulundu.

Proje Pazarı yerine yılın her ayı bir So-
run Çözüm Pazarı yapmak istediklerini 
söyleyen Atilla Yücel şöyle devam etti: 
“Projenin üniversiteden çıktığı zaman 
uygulama açısından eksiklikler içeriyor. 
Bu eksiklikler yol boyunca o kadar iler-
lemiş noktada. Sanayi tarafında düzelti-
lemez hale geliyor. Onun için projenin 
başından itibaren sanayinin işin içinde 
olması gerektiğinin bilincindeyiz. Biz, 
sanayi tarafından desteklenmeyen proje-
leri öncelikli olarak dikkate almak iste-
miyoruz.”

“Dünya markası çıkmak zorunda”
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Ku-

rulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdo-
ğan ise üretim ve marka çıkarma üzerine 
görüşlerini aktardı. Bir ülkenin üretimi 
güçlüyse dünyada saygınlığının arttığını 
dile getiren Çelikdoğan, dış ticaret açı-
ğı fazlaysa söz sahibi olunamayacağını 
kaydetti. Almanya örneğine atıfta bulu-
nan Sedat Çelikdoğan, “Bütün sektör-
lerde devlet politikaları var. Alman eko-
nomisi dış ticaret açığı vermiyor. Çünkü 
markaları var. Dünyayı bir kürsel köy 
olarak düşündüğümüzde dünya markası 
çıkarmak zorunlu. Marka çıkaracaksanız 
devlet yanınızda olacak. Bir zamanlar 
Türkiye’de ithal ikamesi vardı. Dışarıdan 

ithal etiklerinizi yerli yaparsanız büyük 
destek görürdü. Bugünkü sanayimi-

zin bir kısmı o zaman yapıldı. Hü-
kümet, bir parça yerli yapılıyor-

sa ithalatına izin vermiyordu. 
Bu bir korumaydı. Japonya, 

Güney Kore senelerce 
kendi otomotiv sanayini 
korumak için ithalatı 
yasakladılar. Böyle bü-
yüdüler.” dedi.

Ankara Üniversitesi’ne bağlı Ankara Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) OSTİM’li sanayicilerle 
tanışma ve işbirliği toplantısı gerçekleştirdi. Ankara TTO Yönetimi, aktif ve verimli 
bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için sanayi temsilcilerini yönetimde görmek 

istediklerini ifade etti. 

SANAYİCİYİ TTO YÖNETİMLERİNE GİRMEYE DAVET ETTİLER 

AKADEMİSYENLERDEN
‘BİZİ YAKINDAN TANIYIN’ TALEBİ

OSTİM Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu  toplantıda 
kümelenme projesine başlama nedenlerini ve süreç içerisindeki gelişimlerini paylaştı. 

OSTİM’de faaliyet gösteren sektörlerin uluslararası rekabet gücünün analizini yaptıklarını bildiren 
Karaosmanoğlu, bölgenin ağırlıklı olarak talaşlı imalatta, makinede, iş ve inşaat makinelerinde kuvvetli 

olduğunu, bütün bu imalat gücüyle birlikte OSTİM’de tespit edilmiş kümeleri ortaya çıkardıklarını ifade etti. 
Karaosmanoğlu şunları anlattı: “OSTİM Yönetimi tek bir felsefeyle hareket ediyor. Sahanın neye ihtiyacı var ve biz 

bunu daha ucuz daha hızlı ve kolay biçimde nasıl geliştirebiliriz? Kümelenmeyi sektörlerin gelişimini uygun bir yöntem
olarak belirleyip buraya ders çalıştık ve kümeler ortaya çıktı. OSTİM Yönetimi’nin maddi ve manevi destekleriyle tarafları 

bir araya getirmek ve rollerini anlatmak çok sayıda ortak görüşle birlikte biraz daha şeffaf ve devlet desteklerinden yararlanmak
üzere dernek tüzel kişiliği kazandırdık. Halen küme koordinasyonları OSTİM OSB tarafında desteklenmekte. ODEM, 

OSTİM Teknoloji A.Ş. gibi OSTİM’in diğer ara yüzleriyle işbirliği halinde ilerlemeye çalışmakta.”

İMALAT GÜCÜ
KÜMELERİ ORTAYA ÇIKARDI

Prof. Dr. Erkan İbiş Prof. Dr. Atilla Yücel
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12. Cumhurbaşkanlığı devir teslim tö-
renine katılmak üzere Başkente gelen 
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge 

Ivanov, OSTİM’de temaslarda bulundu. 

Konuk cumhurbaşkanının programı kap-
samında ilk durağı Medikal Sanayi ile Sa-
vunma ve Havacılık Sanayi Kümelenmele-
rine üye firmalar oldu. Firma ziyaretlerinde 
üretim süreçleri ve ihracat çalışmaları hak-
kında bilgiler alan Gjorge Ivanov daha 
sonra OSTİM OSB Yönetim Binası’nda, 
Yönetim Kurulu ve firma temsilcileriyle 
buluştu. Ivanov’a burada OSTİM’in geç-
mişten günümüze başarı yolculuğu aktarıl-
dı, OSB çatısı altındaki etkinlikler özetlen-
di, bölgesel kalkınma modelleri üzerinde 
duruldu.

“Birlikte hareket etme fırsatımız var”
Türkiye ve Makedonya’nın tarihsel 

bağlarına dikkat çeken OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Make-
donya, Türkiye için çok önemli bir ülke. 
Avrupa’da Türkiye’nin bir uç noktası. 
Onları kendimizden ayrı düşünmüyoruz. 
Avrupa’ya açılacak firmalarımız açısından 
güzel bir kapı olduğunu düşünüyoruz.” 
dedi.

OSTİM’in Makedonya’nın Türkiye Bü-
yükelçiliği ile olumlu diyaloglarına işaret 
eden Aydın, “Makedonya ve OSTİM her 
zaman birlikte hareket etme imkan ve fır-
satına sahip. Bunun içini, karşılıklı işbirliği 
ve iş fırsatları ile doldurmamız gerekiyor.” 
görüşünü vurguladı.

Potansiyel yüksek
OSTİM bölgesinden bir firmanın 

Makedonya’da yatırım kararı aldığını dile 
getiren Orhan Aydın şunları kaydetti: “Bu 
çok sevindirici. Bu potansiyelin çok daha 
yüksek olduğunu düşünüyorum. Make-
donya ile ticaret yapmak isteyen çok sayı-
da firmamızın olabileceğini tahmin ediyo-
rum. Bunu geliştirmeye çalışacağız. Burası 
büyük bir sanayi bölgesi. Özellikle küçük 
işletmelerin, KOBİ’lerin burada bulunu-
yor olması çok önemli ve Ankara sadece 
OSTİM, İvedik’ten ibaret değil. Ankara şu 
anda sanayileşme anlamında Türkiye’nin 

en önemli illerinden bir tanesi oldu. Özel-
likle savunma ve havacılık konusunda 
Türkiye’de öne çıkmış bir yer. En önemli 
ana tedarikçi firmalarımız Ankara’da bulu-
nuyor. İş ve inşaat makineleri de aynı şe-
kilde Ankara’da etkin bir çoğunluğa sahip. 
Bunları paylaşmaya hazırız.“

“OSTİM ikinci evim”
Makedonya'nın Türkiye Büyükel-

çisi Goran Taskovski de elçilik olarak 

OSTİM’li işadamlarıyla önemli projeleri 
gerçekleştirme imkanı bulduklarını belir-
terek, “OSTİM bölgesinden ve genelde 
Türkiye’den Makedonya’ya gidecek olan 
yatırımcı sayısının artacağına yürekten ina-
nıyorum.” dedi.

Yakın işbirliğinin gelecekte de devam 
edeceğine inandığını anlatan Taskovski, 
yakın bir zamanda OSTİM’deki muhtemel 
yatırımcılara Makedonya’daki imkanları 
yerinde göstereceklerini söyledi.

Deneyimli diplomat, OSTİM’den gör-
dükleri sıcak ilgiyi ise şu sözlerle değer-
lendirdi: “OSTİM’in kapıları bugüne kadar 
gördüğüm kadarıyla sadece bana, büyükel-
çilik personeline değil Makedonya’dan ge-
len herkese açık oldu. OSTİM’de kendimi 
evimde gibi hissediyorum. OSTİM benim 
için Ankara’daki ikinci evim.”

“Reform süreci başlattık”
Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, 2008 

yılında başlattıkları ikili ilişkilerimizin 
güçlendirilmesi stratejisinin gerçekleşme-
ye devam ettiğini belirtti, Türkiye’de yaşa-

yan Makedonya göçmenlerinin işbirliğinin 
önemli köprülerinden birisi olduğunu ifade 
etti. 

Makedon devlet adamı, “Her şeyden 
en önemlisi, ülkelerimiz ortak bir hususu 

hayata geçirmiş, yani ekonomik işbirliği-
ne ve yatırım fırsatlarına yönelmeye ka-
rar kılmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ekonomik başarıları bizi yürekten mutlu 
etmektedir. Özellikle OSTİM bölgesinde 
gördüklerimden olumlu manada çok etki-
lendim.” diye konuştu. 

İnovasyon ve Ar-Ge için fon
Ülkesinde ekonomik durumu güçlendir-

mek, yeni istihdam olanakları sağlamak 
için reform süreci başlattıklarını hatırlatan 
Gjorge Ivanov, Makedonya’nın yatırımcı-
lar için çok düşük vergileri içeren bir vergi 
politikasını hayata geçirdiğini bildirdi. Iva-
nov ayrıca şu bilgileri verdi: “Gelir vergisi 
Avrupa’nın en düşük oranlarından biridir 
ve bu oran yüzde 10’dur. Vergilendirme 
politikamız, dağıtılmamış karların, yani 
yeniden yatırım yapılan miktarın, vergi-
den muaf tutulmasına yöneliktir. Özellik-
le münhasır ekonomik bölgeler ve OSB 
ile endüstri bölgelerine yatırım yapmak 
isteyenlerle ilgili önemli olanaklar sun-
maktayız. Aynı zamanda hükümetimiz, 
inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla yeni 
bir strateji geliştirerek 2012 ve 2020 yılları 
arasını kapsayan teknolojik ve ekonomik 
gelişmeye yönelik yeni bir fon imkanı sağ-
ladı.”

Bir dizi temaslarda 
bulunmak üzere 

ülkemize gelen 
Makedonya Devlet 
Bakanı Furkan Çako, 
Başkent programının 
bir bölümünü OSTİM’e 
ayırdı. Konuk Bakan, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Bölge 
Müdürü Adem Arıcı ve Küme Koordinatörleri ile 
bir araya geldi. 

Makedon Yöneticiye OSTİM’in yapısını 
aktaran Orhan Aydın bölgenin girişimcilikteki 
başarısına dikkat çekti. Aydın, “Ülkenizde orta 
sınıf, küçük işletme, girişimci oluşturmak için 
görülecek yer burasıdır. İnsanlar nasıl girişimci 
olur, bu girişimciler nasıl işe başlar ve orta sınıf 
dediğimiz esnaf, sanatkarın nasıl oluştuğunun 
örneği OSTİM’dir. ‘Biz, Makedonya’da girişimcileri 
geliştirmek istiyoruz, ne yapmalıyız?’ derseniz 
burası sizin için güzel bir örnek olabilir.” dedi.

Bölgenin verdiği hizmetler, küme çalışmaları, 
OSTİM’li işletmelerin yurtdışı yatırım faaliyetleriyle 
ilgili sorular yönelten Furkan Çako, Çinli firmaların 
son yıllarda Balkanlar’a çıkarma yaptığına işaret 
etti. Türkiye ile ticari ilişkilere önem verdiklerini 
kaydeden Çako, Makedonya Başbakanının 
planladığı Türkiye ziyareti kapsamında OSTİM’e 
de gelmek istediklerini bildirdi.

“TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERE 
ÖNEM VERİYORUZ”

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, OSB ile endüstri bölgelerine yatırım yapmak isteyenlerle ilgili önemli olanaklar 
sunduklarının altını çizdi, yatırımcılar için çok düşük vergileri içeren bir vergi politikasını hayata geçirdiğini kaydetti. 

Ivanov, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik başarıları bizi yürekten mutlu etmektedir. Özellikle OSTİM bölgesinde 
gördüklerimden olumlu manada çok etkilendim.” dedi. 

Ivanov, ülke ekonomisine ilişkin şu 
ayrıntıları paylaştı: “Makedonya bugün 
uzun vadeli makro ekonomik istikrara 
sahip, enflasyonun yüzde 2 ile 3 oranında 
seyrettiği, düşük enflasyonlu, bütçe açığının 
düşük olduğu, istikrarlı bir döviz kuruna 
sahip ve kamu borcunun GSYH’nin yüzde 
35.3’ünü oluşturduğu, Avrupa’nın en düşük 
kamu borcuna sahip dördüncü ülkesidir. 
2013 yılında yüzde 3.1 oranında büyüme 
gösteren ekonomimiz, Avrupa’nın en çok 
büyüyen dördüncü ülkesi olmuştur. 2013 
yılındaki ve 2014 yılının ilk yarısındaki olumlu 
gelişmeler ve yüzde 3.9’luk büyüme oranı 
GSYH’nın yüzde 3.5 oranında büyüyeceğini 
göstermektedir. IMF ve Dünya Bankası’nın 
da tahminleri bu yöndedir.”

AVRUPA’NIN 
EN ÇOK BÜYÜYEN 

DÖRDÜNCÜ ÜLKESİ

Makedonya Cumhurbaşkanı, saha ziyaretleri kapsamında OSTİM kümelerine üye iki firmanın 
tesislerini inceledi. Ivanov’a üretim ve ihracat faaliyetleri anlatıldı.

Gjorge Ivanov, OSTİM OSB Yönetim Binası’ndaki konuşmasında, 
ülkesinde yatırım yapacak işadamlarına sağlanan kolaylıklardan

bahsetti. Ivanov, dağıtılmamış karların, yeniden yatırım yapılan miktarının, 
vergiden muaf tutulduğunun altını çizdi. 

Furkan Çako

Makedonya, Orta 
ve Doğu Avrupa’yı 

Güney ve Güneydoğu 
Avrupa ile bağlayan önemli ulaşım yollarının 
kesiştiği bir noktada bulunuyor. Avrupa ekonomik 
entegrasyonunu ileri düzeye taşımak, işbirliği 
imkanlarını artırmak ve uluslararası mobiliteyi 
geliştirmek amacıyla belirlenen PAN - Avrupa 
Ulaştırma Koridorları ve Alanları’nın bazıları 
Makedonya üzerinden geçiyor. 

Ülkemiz ile Makedonya arasında ekonomik 
alandaki temel anlaşmalar 1993–1995 yılları 
arasında imzalanarak hukuki altyapı tamamlandı. 
Makedonya ile 7 Eylül 1999 tarihinde imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Eylül 2000 tarihinde 

yürürlüğe girdi.

Makedonya’ya yönelik 
ihracatımızda en 

önemli maddeler arasında otomotiv sanayi 
ürünleri, tekstil ve hazır giyim ürünleri, 
ithalatımızda ise demir çelik hammadde ve ara 
mamulleri, ateşe dayanıklı tuğla, tekstil ara 
mamulleri ve ham deriler önemli kalemleri teşkil 
ediyor. 

Makedonya’da ticaret yapabilmek için şirket 
kurmak şart. Şirket kurmak istendiğinde tek yetkili 
merci Merkez Sicil Kurumu. Bu kurum sayesinde, 
şirket kurulması için gereken işlemler ortalama 
4 saat gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor. 
(Kaynak: www.mfa.gov.tr)

Makedonya Cumhurbaşkanı, ülkesindeki yatırım ortamını OSTİM’de anlattı…

TARİHİ BAĞLAR EKONOMİK İŞBİRLİĞİYLE GÜÇLENECEK
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OSTİM Vakfı liderliğinde yürütülen başvuru 
süreci, 11 Ekim 2013 tarihinde yapılan 

Bakanlık Değerlendirme Komitesi toplantısında 
alınan kararla başarılı biçimde sonuçlandırıldı. 
OSTİM Ekopark için ayrılan alan, Bakanlar 
Kurulu’nun 2014/5939 sayılı; ‘Bazı Alanların 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit 
Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kararı’nın 04 Nisan 2014 Cuma günü 
Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edildi.

Bu girişim iki önemli özellikle öne çıkıyor:

•	 Bölgede yer alan teknoloji geliştirme 
bölgeleri arasında tematik odaklanmaya 
sahip tek girişim olarak enerji ve çevre 
alanında bölgesel ve ulusal çapta bir cazibe 
merkezi olmayı,

•	 Yönetici Şirketi’nde Ankara’da yerleşik 6 
üniversitenin bir araya geldiği tek girişim 
olarak tematik odak alanında, bölgedeki 
tüm araştırma potansiyeline ulaşmayı ve 
dünya çapında etki yaratabilecek araştırma 
projeleri için gerekli kritik kütleyi harekete 
geçirebilmeyi hedefliyor.

OSTİM Stadı'nın yanındaki 87 dönümlük 
arazi üzerine yapılacak OSTİM Ekopark ile 
Ankara'daki 6 üniversiteden başlayarak yurt 
genelindeki tüm üniversiteler ve katılımcı 
firmalar için enerji teknolojileri konusunda Ar-
Ge fırsatları yaratılacak. Teknoloji Geliştirme 
Merkezi statüsünde olacak ve etaplar halinde 
tamamlanacak projenin 5 dönümlük alanı 
kapsayan ve yaklaşık 9 milyon liraya mal olması 
öngörülen ilk binası 2 yıl içinde faaliyete geçecek 
ve yönetim ofisleri ve Ar-Ge birimlerine ev 
sahipliği yapacak.

5 yıl sonunda projenin tüm etapları 
tamamlandığında, Ar-Ge birimlerine ek olarak 
test ve analiz laboratuvarları, enerji alanında 
bilgi merkezi ve kütüphane, eşleştirme ve 
ticarileştirme merkezleri, müze, sergi ve 
konferans salonları araştırmacıların hizmetinde 
olacak.

Prof. Dr. Erkan İbiş 
Ankara Üniversitesi Rektörü

Böyle bir tematik teknopark yeni bir 
çığır açacaktır. Gelecekte özellikle tematik 
teknoparkların daha çok önem kazanması 
gerekiyor. Bu bağlamda da bizim düşüncemiz, 
hazırlığımız da var. Buna da OSTİM’i ortak 
edeceğiz. Gıda ve Tarım Teknoparkı için çalışmalar 
yapıyoruz. Bu tür özel, tematik teknoparkların 
süreci çok daha ön plana taşıyacağını 
düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 
Doç. Dr. Tevfik Demir 
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi

Bildiğiniz gibi TOBB, Türkiye’de ticaretin ve 
sanayinin çatı örgütü. Yaklaşık 1 milyon 500 bin 
üyesi bulunan ve bu üyelerin tamamının temsil 
ettiği, ülkemizdeki akademik sermayeyi artırmak 
üzere kurduğu bir üniversiteyiz biz. Bu tür 
projelerin içinde, nitelikli işgücü olarak bulunmak 
üzere kurulmuş bir üniversiteyiz. Sanayicinin ve 
ticaret temsilcilerinin bize verdiği bir görev var. Bu 
görevin bir parçası olarak burada bulunmaktan 
biz de çok memnunuz. 
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç 
Çankaya Üniversitesi Rektörü

Çok önemli bir konuya odaklanmış olan 
Ekopark’ın oluşumuna büyük çaba sarf eden 
OSTİM Yönetimi’ne, buna destek olan tüm 
üniversitelere, Bilim, Sanayi ve teknoloji 

Bakanlığı’na, moral veren, enerji veren herkese 
çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hem bölgemiz 
hem ülkemiz için hayırlı olur. Alanı çok önemli, 
stratejik bir alan. Yerli ürünlerin çıkması dileğiyle.
Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu 
Atılım Üniversitesi Rektörü

Atılım Üniversitesi’nin kuruluş ve gelişme 
felsefesine çok uygun bir ortam var burada. 
Üniversite-sanayi işbirliği çok önemli. Öyle 
güzel şeyler amaçlıyor ki bu şirket; içinde bilgi, 
araştırma var. Her amacın içinde teknoloji geçiyor. 
Dolayısıyla ülke olarak gelişebilmemiz açısından 
mutlaka teknolojiye ihtiyacımız var. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. 
Prof. Dr. Berna Dengiz 
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fak. Dekanı

Böyle bir teknoloji geliştirme merkezinin, 
sanayiden gelen istekle, sanayinin önderliğinde, 
onların birleştirici rolü üstlenerek 6 üniversiteyi 
burada bir araya getirip böyle bir ortak oluşumu 
yapmasını önemsiyoruz. Bu oluşum, bütün güçleri 
birleştirerek, farklı kapasitede yeni çalışmaları 
birlikte yapma kültürünü geliştirip bunun da 
yaygınlaşmasına öncülük edecektir. 
Prof. Dr. Ümmühan Şebnem Harput 
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yard.

Üniversite-sanayi işbirliği hepimizin çok 
önem verdiği bir konu. OSTİM Ekopark ortaklığı 
sonucunda; üniversitelerimiz, bölümlerimiz 
OSTİM ve özellikle ülkemiz için güçlerimizi 

birleştirerek önemli başarılara imza atacağımızı 
düşünüyorum. 
Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan
OSTİM Teknoloji A.Ş. Y.K. Başkanı

Önümüzdeki yıllarda petrol ve doğalgazın 
bitmesi halinde, yenilenebilir enerjiyle; rüzgar, 
güneş, jeotermal ile karşı karşıya kalacağız. 
Hazırlıksız yakalanırsak bunları para verip 
dışarıdan almak zorunda kalacağız. Bu hareket, 
firma ve üniversiteler için büyük bir buluşma yeri , 
geleceğe dönük önemli bir adım olarak görünüyor.
Adem Arıcı
OSTİM OSB Bölge Müdürü 

Birkaç yıl sonra amacımız OSTİM’i temiz 
üretim merkezine dönüştürmektir. OSTİM’de 
yapılacak binalar sıradan binalar olmayacak. 
Bütün binaların çatılarında kendi ihtiyaçları 
olan enerjiyi üreten sistemler, güneş panelleri 
olacak. Yapı tekniği, enerji verimliliğine duyarlı 
malzemeleri içerecek. OSTİM’in çatılarına konacak 
panellerin burada tasarlanıp üretilmesini ve kendi 
ürettiğimiz malzemeleri, kendi sanayicilerimize 
kullandırmayı temenni ediyoruz. 
Yaşar Çelik 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekn. 
Kümelenmesi Başkanı

Yenilenebilir enerji, milli enerjidir. Çünkü 
kullandığımız girdiler, yerlidir. Kaynaklarımız 
yerli ama ikincil ve üçüncül enerji kaynaklarında 
dönüştürme araçlarımız ithal. Biz Ekopark’ta bunu 
yapmak istiyoruz. Düşüncelerimizin hangisinin 
doğru hangisinin yanlış olduğu konusunda 
üniversitelerden destek bekliyoruz. Üniversite ile 
sanayi bir araya gelmiş olsak bile kamuyla birlikte 
hareket etmiyorsak yol alamayız.

Yönetici Şirket Ana Sözleşmesi’ni; 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erkan İbiş, Atılım Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim 
Özgenoğlu, Çankaya Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ümmühan Şebnem Har-
put, Başkent Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Den-
giz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tevfik 
Demir, OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Tekno-
loji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Sedat Çelikdoğan, OSTİM Teknoloji 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kı-
lıç, OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik 
ile OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Topçu im-
zaladılar. Törende Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nı Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt 
temsil etti. 

“Özel sektör dinamizmi katacağız”
OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Aydın törende yaptığı konuşmada, 

atılan bu imzanın kendilerini çok heye-
canlandırdığını belirterek “bir teknoloji 
bölgesi kuralım, bizim de bir teknoloji 
bölgemiz olsun.” anlayışı ile yola çıkma-
dıklarını kaydetti. Enerjinin Türkiye için 
çok önemli, stratejik bir alan olduğunu 
vurgulayan Aydın, “Ülkemizin enerji 
ihtiyacını yurt dışına bağlı olarak çözü-
yoruz. Güneşin önüne panel koyup kendi 
enerjimizi üretemiyoruz. Kendi kömü-
rümüzü çıkarıp, bir termik santral yapıp 
ondan enerji üretemiyoruz. Bu alanların 
hepsi stratejik alan ve bu alanlarda çok 
değişik çalışmalar var. Bunlar hiçbir 
zaman ürüne, üretime dönüşemiyor. Bu 
alanda daha aktif olabiliriz. Biz üniver-
sitelerimizin bu alandaki yetenekleriyle 
yana yana gelip farklı bir sinerji oluştura-
bileceğimize çok inandık." dedi. 

Bölgedeki en kıymetli araziyi proje için 
tahsis ettiklerini hatırlatan Orhan Aydın, 
Türkiye'de tekrarı olmayan bir teknoloji 
geliştirme bölgesi oluşturmayı hedefle-
diklerini bildirdi. Proje çıktılarının hepsi-
ni bütün dünyaya satmayı hedefledikleri-
ni aktaran Aydın, “Ekopark’a özel sektör 
dinamizmini katarak farklı bir uygulama-
yı hep beraber yapacağız.” diyerek sözle-
rini tamamladı.

“OSB’lerde teknopark 
kurulumuna öncelik 

veriyoruz”
Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 
Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürü Doç. 
Dr. Cevahir Uzkurt, 

Bakanlık olarak Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nin (TGB) OSB’ler içinde ku-
rulumuna öncelik verdiklerini ifade etti. 
OSTİM Ekopark’taki heyecanı daha işin 
başından bu yana hissettiklerini dile ge-
tiren Uzkurt, bugüne kadar 59 TGB kur-
duklarını, bunlardan 5’inin OSB içinde 
yer aldığını aktardı. 

Sanayicinin TGB’lere aktif katılımında 
sıkıntı yaşandığının altını çizen Cevahir 
Uzkurt, “Ekopark’ın kurulmasını önem-
siyoruz. Daha çok teknopark müraca-
atları üniversiteden geliyor. TGB’ler, 
üniversite ve sanayi işbirliğinin yapıla-
cağı en önemli kurumsal yapılardan biri. 
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
böyle. Ancak bugüne kadar Türkiye’deki 
TGB’ler üniversite kampüsleri ve kam-
püslerin yakın çevrelerinde kurulmuş. 
Maalesef üniversite merkezli TGB’lere 
sanayicilerimizin aktif katılım sağlaması 
biraz sıkıntı oluyor. Bakanlık olarak bun-
dan sonraki dönemde OSB’ler içinde tek-
nopark kurulumuna öncelik veriyoruz, 
bunu da destekliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye'nin enerji konusunda yaşandığı sıkıntıya çözüm üretmek ve enerji teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlamak 
amacıyla, enerji alanında ulusal referans merkezi olması hedeflenen OSTİM Ekopark’ın Yönetici Şirketi OSTİM OSB’de düzenlenen 
imza töreniyle kuruldu. 

Türkiye’nin enerji geleceği için 6 üniversiteyle birlikte yola çıkıldı

OSTİM EKOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETİ KURULDU

Cevahir Uzkurt
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Kamu İhale Genel Tebliği, kamu mal 
alımı ve kamu hizmet alımı ihale 

yönetmeliklerinde yapılan değişiklik-
leri Resmi Gazete’de yayınlandı. Dün-
ya Gazetesi’nin haberine göre; Genel 
Tebliğ’de yapılan değişiklikle serbest 
bölgelerde faaliyet gösteren Türk vatan-
daşları gerçek kişiler ile Türkiye kanun-
larına göre kurulmuş yabancı sermayeli 
firmalar yerli üretici sayılabilecek. Yerli 
üretici olduğunu ispat ise Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak 
belgeyle yapılacak.

Mal ve hizmet alımlarına yönelik de-
ğişiklikte, başta yüzde 15 zorunlu yerli 
malı tercihi limiti olmak üzere avantaj-
lardan yararlanmak ve Ar-Ge süreçlerini 
desteklemek için tasarlanan Teknolojik 
Ürün Deneyim Belgesi için kurallar be-
lirlendi. 

Söz konusu değişiklikle; teknoloji 
merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkez-
lerinde, kamu kurum ve kuruluşları, ka-
nunla kurulan vakıflar veya uluslararası 
fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve 
yenilik projelerinde, teknogirişim ser-
maye desteklerlerinden yararlanılan 
projelerde ortaya çıkan ve yerli malı 
belgesine sahip, piyasaya arzedilebilir-
arzedilmiş ürünler Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’ndan Teknolojik Ürün 
Deneyim Belgesi alabilecek. Her bir ürün 
için ayrı ayrı belge alınabilecek. Ürünün 
geliştirilmesi sürecinde birden fazla kişi 
etkinse, her bir ürün için, her bir kişiye 
ayrı belge verilebilecek. 

Kapsamdaki ihalelerde, grup olarak gi-
ren ortaklardan, pilot ortağın Teknolojik 
Ürün Deneyim Belgesi sunması halinde, 
asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 
20’sini pilot ortağın sağlamış olması şartı 
uygulanmayacak. 

İhale, kısmi teklife açık olarak 
açıklanabilecek

Mal Alım Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklikle, yerli malı teklif edilmesinin 
kolaylaştırılması amacıyla, ihalelerde kı-
sım kısım teklif alınmasına yönelik dü-
zenleme de yapıldı. Buna göre ihale kıs-
mi teklife açık olarak açıklanabilecek ve 
yerli malı teklif eden istekliler her bir kıs-
ma ayrı ayrı teklif verebilecek. Değerlen-
dirmede de her bir kısım için ayrı oranda 
yerli malı fiyat avantajı uygulanabilecek. 

Buna ilişkin hesaplama modeli, “Yer-
li malı teklif eden istekliler lehine fiyat 
avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer 
isteklilerin söz konusu mal kalemi için 
teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedel-
leri üzerinden ihale dokümanında belir-
lenen fiyat avantajı oranı esas alınarak 
hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle 
bulunur.” şeklinde tanımlandı. 

Önceki düzenlemeye paralel olarak, 
Kamu İhale Kurumu’nun her yıl Ocak 
ayında orta ve yüksek teknolojili ürünle-

ri listesini ilan etmesi ve bu listede yer 
alan malların ihalelerinde yerli malı tek-
lif eden istekliler lehine yüzde 15'e kadar 
fiyat avantajı sağlanması zorunlu olduğu 
belirtildi.

16 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan Yönetmeliğin ilgili kısımları 
şöyle: 

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yö-
netmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendinde yer alan “iş bi-
tirme belgesi” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve teknolojik ürün deneyim bel-
gesi” ibaresi eklenmiş ve (i) bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“j) Teknolojik ürün deneyim belgesi: 
Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendinin (2) numaralı alt ben-
di çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş 
deneyimini gösteren belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 
nci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “İş deneyimini gösteren belgelerin 
istenildiği ihalelerde;” ibaresinden 
sonra gelmek üze-
re “teknolojik ürün 
deneyim belgesinin 
ve” ibaresi eklen-
miş; üçüncü fıkrasın-
da yer alan “belgele-
rin” ibaresi “belgeler 
ile teknolojik ürün 
deneyim belgesinin” 
olarak değiştirilmiş; 
dördüncü fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cüm-
le eklenmiş ve altıncı 
fıkrası aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

“Pilot ortağın teknolo-
jik ürün deneyim belgesi 
sunması durumunda, pilot 
ortağın asgari iş deneyim tuta-
rının en az %20’sini sağlaması ve diğer 
ortaklardan her birinin iş deneyim tuta-
rından fazla olması koşulu aranmaz; as-
gari iş deneyim tutarının kalan kısmının 
diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tama-
mı tarafından karşılanması zorunludur.”

“(6) Kısmi teklife açık ihalelerde, tek-
nolojik ürün deneyim belgesinin sunul-
ması durumunda, belgenin düzenlendiği 
malın teklif edildiği kısma yönelik iş de-
neyimine ilişkin yeterlik kriterinin sağ-
landığı kabul edilir. Bu belgenin düzen-
lendiği malın teklif edilmediği kısımlar 
için ise ayrıca iş bitirme belgesi veya bu 
Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirti-
len belgelerin sunulması gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 
üncü maddesinin başlığı “İş bitirme bel-

gesi ve teknolojik ürün deneyim belge-
sinin düzenlenmesi” olarak değiştirilmiş 
ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(7) Teknolojik ürün deneyim belge-
sinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar 
göz önünde bulundurulur:

a) Teknoloji merkezi işletmelerinde, 
Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kanunla kurulan vakıf-
lar tarafından veya uluslararası fonlarca 
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerin-
de, rekabet öncesi iş birliği projelerinde 
ve teknogirişim sermaye desteklerinden 
yararlananlara, yararlandıkları destekler 
çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu 
ortaya çıkan ve yerli malı belgesine sahip 
malın piyasaya arz edilmesinden sonra 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından teknolojik ürün deneyim belgesi 
düzenlenir.

b) Teknolojik ürün deneyim belge-
si, proje sonucunda ortaya çıkan her bir 
ürün için ayrı ayrı düzenlenir.

c) Birden fazla kişinin birlikte yarar-
landığı rekabet öncesi işbirliği projeleri 
ile destekler çerçevesinde yürüttükleri 
projelerde, teknolojik ürün deneyim bel-

gesi her bir kişi için ayrı 
ayrı düzenlenir. Bu bel-
genin düzenlenebilme-
si için her bir başvuru 
sahibinin proje sonucu 
ortaya çıkan malı piya-
saya arz etmesi gerek-
mektedir.

ç) Teknolojik ürün 
deneyim belgesi için 
yapılacak başvurula-
ra eklenecek belgeler 
ve başvurunun so-
nuçlandırılma süresi 
gibi hususlar Bilim, 
Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığınca 

belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönet-

meliğin 47 nci maddesinin sonuna aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“(12) Adaylar veya isteklilerce, iş de-
neyimini gösteren belge olarak adlarına 
ya da unvanlarına düzenlenen teknolojik 
ürün deneyim belgesinin sunulabilmesi 
için belgenin düzenlendiği malın teklif 
edilmesi zorunludur. Adaylar veya istek-
lilerin teknolojik ürün deneyim belgesini 
sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş 
ortaklıklarında teknolojik ürün deneyim 
belgesini sunan ortağın, hissesi oranında 
asgari iş deneyim tutarını karşıladığı ka-
bul edilir. Konsorsiyum ortağı tarafından 
teknolojik ürün deneyim belgesinin su-
nulması durumunda ise belgenin düzen-
lendiği malın teklif edildiği kısım veya 
kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeter-

lik kriterini sağladığı kabul edilir. Tekno-
lojik ürün deneyim belgesi, düzenlendiği 
malın piyasaya arz tarihinden itibaren beş 
yıl süreyle kullanılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 61 
inci maddesinin dördüncü ve altıncı fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklen-
miştir.

“(4) Yerli malı teklif eden istekliler le-
hine fiyat avantajı tanınan ve birden fazla 
mal kaleminden oluşan ihalelerin, kısmi 
teklife açık olarak gerçekleştirilmesi ve 
fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek 
bir mal kaleminden oluşması zorunludur. 
Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımların 
birinde, birkaçında veya tamamında yer-
li malı teklif eden istekliler lehine aynı 
veya farklı oranlarda fiyat avantajı sağ-
lanabilir. Yerli malı teklif eden istekliler 
lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif et-
meyen diğer isteklilerin söz konusu mal 
kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi 
teklif bedelleri üzerinden ihale doküma-
nında belirlenen fiyat avantajı oranı esas 
alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi su-
retiyle bulunur.”

“(6) Her yıl Ocak ayında Kurum tara-
fından ilan edilen orta ve yüksek tekno-
lojili sanayi ürünleri listesinde yer alan 
malların ihalelerinde, yerli malı teklif 
eden istekliler lehine % 15 oranına kadar 
fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz 
konusu zorunlu fiyat avantajı uygulama-
sı, ilanı veya duyurusu bu listenin yayım-
lanmasından sonra yapılan mal alımı iha-
lelerinde uygulanacaktır.”

“(7) Teklif edilen malın yerli malı ol-
duğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından belirlenen usul ve esaslara 
uygun olarak düzenlenen yerli malı bel-
gesi ile belgelendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 62 
nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(5) İş deneyimini gösteren belge ola-
rak teknolojik ürün deneyim belgesinin 
sunulması durumunda, isteklinin iş dene-
yimini gösteren belge tutarının asgari iş 
deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. 
İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik 
ürün deneyim belgesi sunması durumun-
da, iş deneyimini gösteren belge tutarının 
asgari iş deneyim tutarının hissesi ora-
nına eşit olduğu kabul edilir. Konsor-
siyumlarda ise koordinatör ortağın tek-
nolojik ürün deneyim belgesi sunması 
durumunda, iş deneyimini gösteren belge 
tutarının teklif verdiği kısma ilişkin asga-
ri iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul 
edilir. Koordinatör ortak tarafından farklı 
kısımlara farklı teknolojik ürün deneyim 
belgelerinin sunulması ya da ayrıca iş bi-
tirme belgesi veya 46 ncı maddede belir-
tilen belgelerin sunulması durumunda ise 
tutarı yüksek olan belge dikkate alınır.”

Kamu ihalelerinde yerli malı teklif edene avantaj getirildi. İhalelerde artık zorunlu yerli katkı ve teknolojik yeterlilik uygulanacak.

Belgeyi Bakanlık veriyor; artık sıra üreticilerde 

KAMU İHALELERİNDE ‘YERLİ’ DÖNEMİ
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Türkiye'de yılın ilk yarısında rüzgar-
dan üretilen elektrik, geçen yılın aynı 

dönemine göre yaklaşık yüzde 15 arttı. 
Rüzgar santrallerinde üretimin ekonomik 
büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 300 milyon 
lirayı buldu. 

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ama-
cıyla yerli ve yenilenebilir kaynakların 
kullanımını artırmaya çalışan Türkiye'de, 
rüzgardan enerji üretiminde yüzleri gül-
düren gelişmeler yaşanıyor. Yeni yatırım-
ların hayata geçmesiyle rüzgar enerjisin-
den elektrik üreten santrallerine yenilerini 
ekleyen Türkiye'de, bu gelişmeye paralel 
olarak rüzgardan üretilen elektriğin mik-
tarı da artıyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve-
rilerine göre, yılın ilk yarısında 34 rüzgar 
santrali daha devreye girdi. Geçen yılın ilk 
yarısında rüzgar enerjisinde Türkiye'nin 
kurulu gücü 2619 megavat iken, bu yıl ka-
pasite 3424 megavata çıktı. 

Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda Türkiye'de 
600 megavatlık güneş enerjisi santrali 
kurulması kararı kapsamında güneş enerjisi 
yatırımlarında sona gelindi. 27 bölgede 
yatırımcıların güneş enerjisi yatırımı 
yapması için alanlar belirlendi. Türkiye'nin 
27 bölgesinde gerçekleşecek en doğal enerji 
olan güneş enerjisi yatırımı için belirlenen 
425 megavat kapasitenin 11 katı fazlasıyla 
5 bin megavatlık başvuru oldu. 
6 milyar Euro tutarında 
yatırım için Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), başvuruları 
değerlendirip ihale 
süreci için Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş 
(TEİAŞ) gönderdi.

Projenin başlangı-
cında en uygun 

yöntemin bir kamu 
projesi olarak kur-
gulanması olduğunu 
düşündüklerini ifade 
eden Çelikdoğan, 
“TÜBİTAK’ın KA-
MAK olarak adlan-

dırdığı bir destekle başlamış olduk. 
Öncelikli olarak gerekli bileşenleri sı-
raladık. Bunlar; aerodinamik, kompo-
zit parçalar, kule yapımı, elektrik üret-
mek için alternatör, rüzgar ölçümleri, 
deprem ve rüzgar yüklerinin hesabı ve 
üretilen elektriğin ana sisteme düzenli 
olarak aynı voltaj ve frekansta aktarıl-
ması için otomatik kontrol mekaniz-
masıdır.” dedi.

Tüm bu bileşenlerin yapılması için 
bir konsorsiyum oluşturduklarını belir-
ten Çelikdoğan, aerodinamik ile ilgili 
kısımların TAI tarafından üstlenildiği-
ni, mekatronik yani mekanik tasarım 
kısımları için Sabancı Üniversitesi, 
elektrik üretimi ile ilgili bölümde TU-
BİTAK (MAM), üretilen enerjinin 
kontrolü için de bu alanda birikimi 
olan İstanbul Ulaşım firması ve İstan-
bul Teknik Üniversitesi konsorsiyuma 
dahil olduğunu aktardı.

“3 yıl zaman kaybı oldu”
Bu yapının oluşturulması, projenin 

kabulü ve istenilen değişikliklerin ye-
rine getirilmesi gibi konularda zaman 
kayıpları yaşadıklarına işaret eden 
Çelikdoğan, prosedürler ve bürokratik 
sürecin 3 yıl gibi ciddi bir zaman kay-
bına neden olduğunu projenin hayata 
geçmesi noktasında kendilerini yavaş-
lattığını anımsattı. 

Sedat Çelikdoğan şu bilgileri verdi: 
“Gecikmelerin sonrasında projemizin 
onayı çıktı ve iki aşamalı olarak baş-
lanmasına karar verildi. Bu iki aşa-
maya göre önce 500 Kw kapasiteli bir 
rüzgar türbini yapılacak. Bu projenin 
gerçekleşmesi neticesinde ise 2,5 Mw 
kapasiteli ikinci bir girişim gerçekle-
şecektir. Oluşan çatı oluşumda rol alan 
kurum ve kuruluşlar, üniversiteler gibi 
aktörlerden toplam 50’ye yakın kişi bu 
projede rol aldı.”

Devletin büyük bir proje gerçekleştir-
mek istiyorsa, öncelikle yerli sanayici-
yi sürece hazırlayıp, süreç tamamlan-
dıktan sonra ve projelerin başlatılması 
gerekliliği üzerinde duran deneyimli 
isim, “Bu sayede gerçekleştirilecek 
dev projelerde yerli markalar kullanılır 
ve sonucunda da ulusal marka, dünya 
markaları çıkarılır.” diye konuştu.

Yerli üretim parçalara devlet desteği
Milli ve yerli üretim yapmak için en 

önemli şartın ‘sabır’ olduğunu ifade 

eden Sedat Çelikdoğan, “Japonya ve 
Kore örneklerine baktığımız zaman 
bu ülkelerin kendi üretimlerinin ilk za-
manlarda ucuz ve kötü olduğunu görü-
rüz. Ancak, o süreçte siyasiler, sanayi-
ciler ve toplum sabretmiş, kötü de olsa 
kendi arabaları ve teknolojilerini kul-
lanmışlardır. Bu sayede, bugün Japon 
ve Kore firmaları büyümüş, dünyaya 
ürün pazarlar hale gelmiştir. Böyle 
örnekler için toplumların 8-10 yıl gibi 
bir süre sabretmeleri gerekmektedir.” 
ifadelerini kullandı.

Çelikdoğan şöyle devam etti: “Son 
yıllarda devletin bu alanda yerli üreti-
mi teşvik edecek yatırımları oldu. Tür-
bin kuracak firmalara kullandıkları her 
yerli parça için, teşvikler sağlanıyor. 
Bu olumlu adımın ardından projemiz 
için parça üreten firmalar dışarıdan si-
parişler almaya başladılar. Bizlerin de 
gelecek planları bunun gerçekleşmesi 
üzerineydi. Şimdi bu amaca hizmet 
eden uygulamalar ortaya çıkıyor ve 
sanayinin gelişmesi adına önemli işler 
yapılıyor. 

MİLRES’TE SONA YAKLAŞILDI
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, Milli Rüzgar 
Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) projesinin geldiği 
noktayı değerlendirdi. Çelikdoğan, projede son aşamaya gelindiğini söyledi ve yüzde 

95 yerli üretim rüzgar türbininin üretildiğinin müjdesini verdi.

"Geldiğimiz noktada rüzgar tür-
bininin, göbek, dişli kutusu, alter-
natör ve kule gibi pek çok parçası 
yerli üretiliyor ve üretimde yüzde 
95 yerlilik oranı yakalandı. An-
cak, küçük ve yerli maliyeti fazla 
olan bazı parçalar ithal ürünler-
den oluşuyor. Bunun oranı yüzde 
5 civarındadır. Bu şekilde devam 
edersek 10 yıl gibi bir sürede bu 
türbinlerin daha yüksek enerji 
üretenlerini ve farklı modellerini 
yapabiliriz. Daha sonra da denizde 
kurulacak rüzgar türbinleri yap-
mak için çalışmalar başlatmayı 
planlamalıyız. Denizlerdeki po-
tansiyelimizin de oldukça yüksek 
olduğu kanaatindeyim."  

“%95 yerlilik oranı 
yakalandı”

Türkiye petrolünü yerli 
sondaj kulesi arayacak

34 yeni santral açıldı, üretim yüzde 15 arttı

TÜRKİYE ELEKTRİKTE
RÜZGARI YAKALIYOR

''Derin Petrol Sondaj Kulesi" ile ilgili 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, petrol, doğalgaz ve jeotermalle 
alakalı sondaj çalışmalarının yerli yapı-
labilmesiyle alakalı önemli bir dönüm 
noktasında olduklarını vurguladı. Yıldız, 
"Nasıl yerli aracımızı yapmakla alakalı 
bir seferberlik ilan edildi, enerji sektörü-
nün yerli aracı burada yapılmıştır." dedi. 
Bakan Yıldız, yüzde 90'lar civarında 
yerli ekipmandan oluşan, Türk mühen-
dis ve işçileri tarafından yapılan sondaj 
makinesinin son derece önemli bir çalış-
ma olduğunu kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 50 şirketin arama 
faaliyetlerinde bulunduğuna değinen 
Yıldız, geçen yıl önceki yıla göre 6 kat 
artışla 173 kuyu açıldığını, böyle bir or-
tamda bu tür çalışmalara daha fazla ihti-
yaç duyulduğunu söyledi. Bakan Yıldız, 
"Petrol varsa biz bunu inşallah bulaca-
ğız. Olmayan petrolü tabi ki bulamayız 
ama petrolü bulmak için aramak lazım, 
aramak için de yerli ekipmanlarla çalışa-
biliyor olmamız lazım." dedi.

İlk TPAO kullanacak
TPAO'nun bundan sonra aramalarda 

yerli sondaj kulesini kullanacağını bil-
diren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, "Enerji sektörünün yerli 
aracı burada yapılmıştır. Petrol doğalgaz 
ve jeotermal ile alakalı sondaj çalışma-
larının yerli yapılmasıyla alakalı önem-

li bir dönüm 
noktasındayız. 
Petrol varsa 
biz bunu bula-
cağız. Aramak 
için özellikle 
yerli kaynakla-
rımızla beraber 
çalışıyor ol-
mamız lazım." 
diye konuştu.

İthal kulenin yarı fiyatına
ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı Vural Erbilgin 
de derin petrol sondaj kulesine ilişkin 
bilgi verdi. Kulenin 7 bin metreye kadar 
sondaj yapabildiğini ifade eden Erbilgin, 
platformun en önemli özelliğinin otoma-
tik olması olduğunu söyledi. Erbilgin, 
başka sistemlerde sondaj yapıldıkça 
boruların işçilerin yardımıyla indirilip 
toplandığını, bu kulede bu işlemlerin 
otomatik olarak yapıldığını anlattı. Kule 
tasarımının yüzde 100'ünün kendilerine 
ait olduğunu belirten Erbilgin, bu tarz 
bir kulenin 40-50 milyon dolara ithal 
edilebileceğini, yerli üretimde maliyetin 
yarı yarıya azaldığını bildirdi. Erbilgin, 
kulenin yurt içinde kullanıldığını, yurt 
dışından da talepler olduğunu kaydet-
ti. Erbilgin, kulenin yüzde 90'nın yerli 
ekipmanlarla yapıldığı, bazı hidrolik 
sistemlerin İtalya'dan tedarik edildiğini 
belirtti.

Güneşe
6 milyar Euro’luk talep 

Ankara’da bulunan ERG İnşaat Ticaret 
ve Sanayi A.Ş., petrol ve doğalgaz 
aramalarında kullanılan yüzde 90'ı yerli ilk 
sondaj kulesini üretti. 

Taner Yıldız

Sedat Çelikdoğan
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 
KOSGEB'in koordinasyonunu yaptığı AB 
COSME programının “Küme Mükemmeliyet 
Projesi", girişimcilerin uluslararası 
pazarlara erişimini kolaylaştıracak.

KOSGEB tarafından ulusal koordinas-
yonu yapılan ve AB tarafından 2014-

2020 yıllarını kapsayan KOBİ’ler ve giri-
şimcilere yönelik COSME (İşletmelerin 
ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Prog-
ramı kapsamında, Avrupa Komisyonu ta-
rafından “Küme Mükemmeliyet Progra-
mı-Cluster Excellency Programme” isimli 
proje teklif çağrısı yayımlandı.

COSME altında kümelenme konusunun 
destekleneceği Program olan çağrı, Avru-
pa çapında KOBİ’lerin içinde yer aldığı 

kümelere destek sağlamak amacıyla tasar-
landı. Programın başlıca hedefininse COS-
ME katılımcısı ülkelerde bulunan küme 
yapılarının; özellikle yönetim pratiklerini 
paylaşmaları, birbirlerinin örnek alınabile-
cek uygulamaları ve bir değer zinciri oluş-
turarak KOBİ’lerin ticari aktivitelerine 
fayda sağlamaları olarak açıklandı. 

Programın ilgi çeken yanı ise “Key 
Enabling Technologies” olarak tanımla-
nan alanlarda (mikro-nano teknolojiler, 
ışın teknolojisi, ileri malzeme ve üretim 

teknolojileri, endüstriyel biyoteknoloji) 
faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslarara-
sılaşması, sinai mülki hakları konusunda 
eğitilmesi gibi amaçların ortaya konması 
oldu. 

Programın diğer amaçları ise; KOBİ’le-
rin yer aldığı iş ağları ya da kümelerin 
özellikle üyelerinin uluslararası pazarlara 
erişimini kolaylaştıracak daha nitelik-
li (üst düzey) hizmetler oluşturabilmesi; 
Bu hizmetlerin özellikle yukarıda verilen 
KET (mikro-nano teknolojiler, ışın tekno-
lojisi, ileri malzeme ve üretim teknolojile-
ri, endüstriyel biyoteknoloji) sektörlerinde 
faaliyet gösteren KOBİ’ler için sunulması 
şeklinde sıralandı.

Program kapsamında; dahil olan tüm 
iş kümelerinin performans karşılaştırma 

aktiviteleri, bu yöndeki fikir paylaşımı 
odaklı iş gezileri, konsorsiyum üyelerine 
COSME ülkelerinden uzmanlar tarafından 
eğitimler verilmesi ve etki analizlerinin 
yapılması gibi bir dizi aktivitenin de içer-
diği belirtildi.

KÜMELENEN KOBİ'LERE ‘MÜKEMMEL’ ÇAĞRI

KOSGEB, Genel Destek Programı'nın Eğitim 
Desteği bölümünde yer verilen, "Program 

kapsamındaki eğitimler elektronik ortamda 
da gerçekleştirilebilir," hükmü çerçevesinde 
elektronik ortamda düzenlenen eğitimlerden 
KOBi'lerin de yararlanabilmesine ilişkin e-eğitim 
altyapısı tamamlandı. Oluşturulan portal ve 
program "KOBi KAMPÜS" adı altında KOBi'lerin 
hizmetine açıldı.

http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden 
ulaşılabilen portal aracılığıyla; İnovatif Düşünme 
ve Yenilikçilik, Pazarlama Stratejisi, Müşteri 
Odaklı ilişkiler, Problem Çözme Becerisi, Proje 
Yönetimi, Temel Finans ve Finansın Yönetimi, İş 
Hukuku konularını da kapsayan 15 farklı eğitim, 
kademeli bir şekilde on-line olarak KOBİ'lere 
sunuluyor.

Söz konusu hizmetten öncelikle KOSGEB veri 

tabanına kayıtlı, güncel beyannamesi onaylanmış 
100 bin KOBİ ve çalışanları, KOBİ Bilgi Sistemi 
üzerinden faydalanabilecek, 

Uygulamayla birlikte, işletmelerin bilgi ve 
beceri düzeylerinin, verimliliklerinin ve rekabet 
gücünün artırılması amacıyla düzenlenen eğitim 
programları elektronik ortama taşınarak, zaman 
ve mekan sınırı olmadan daha fazla KOBi'nin 
eğitim hizmetlerinden yararlanması sağlanmış 
olacak.

Teklif sunmak isteyen konsorsiyumlar 
teklif şartlarını ve çağrı ile ilgili detaylı 

bilgilendirmeleri
http://ec.europa.eu/easme/cluster-

excellence-programme_en.htm 
internet adresinden edinebilecekler.

Teklif sunmak için son tarih ise 29 Ekim 2014.

SANAL KAMPÜSTE EĞİTİMLER BAŞLADI
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Çin’de yatırım mevzuatı seneye değişiyor

Çin’in yabancı yatırımcılara ilişkin mevzuatının, 
2011-2015 dönemini kapsayan 12. Beş Yıllık Plan 
çerçevesinde, bir diğer deyişle 2015 yılı sonuna 
kadar gözden geçirilmesi bekleniyor. Şirketler 
Kanunu’nda bir değişiklik öngörülmemekle 
birlikte, yabancı yatırımcılar ile ilgili hususların 
bu kanuna eklenebileceği veya ayrı bir kanun 
olabileceği değerlendiriliyor. 2013 Eylül ayında 
uygulamaya geçen Şangay Pilot Serbest Ticaret 
Bölgesi’ndeki uygulamalara benzer şekilde, kayıt 
ve onay prosedürüne tabi olmak şartıyla, yabancı 
yatırımcılara ülke genelinde izin verilmesi ihtimali 
üzerinde duruluyor.

Japonya’nın hesabı tutmadı

Nisan ayında uygulanmaya başlayan vergi 
artışının hane halkı harcamalarını olumsuz 
etkilemesinin ardından Japonya’da Reel Gayri 
Safi Milli Hasıla ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe 
kıyasla yıllık bazda yüzde 6,8 daraldı. Bireysel 
harcamalarda beklenenden daha büyük düşüş 
nedeniyle stoklarda yaşanan sert artış, Japonya’nın 
ekonomik toparlanması hakkında endişelere neden 
oluyor. Satış Vergisi’nin Nisan ayında yüzde 5'ten 
yüzde 8'e yükseltilmesinin ardından ekonomik 
üretimin düşmesi bekleniyordu.

Avro Bölgesi’nde özel sektör büyümesi 
yavaşladı

Avro Bölgesi’nde fiyatlardaki düşüşe rağmen 
hem imalat hem de hizmetler sektöründe büyüme, 
Ağustos ayında beklenenden daha fazla yavaşladı. 
İkinci çeyreğinde durma noktasına gelen ekonomik 
büyümeye, Almanya ekonomisindeki daralma ve 
Fransa‘daki durgunluğun büyük etkisi oldu. Büyüme 
için iyi bir gösterge olan PMI verisi Ağustos ayında 
52,8 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre (53,8) 
düştü. 

Avro Bölgesi’nde tüketici fiyatları bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %0,4 arttı ve 2009 Ekim 
ayından bu yana en zayıf artış görüldü. Avrupa 
Merkez Bankası, %1’in altını tehlikeli bölge olarak 
tanımlıyor. İmalat PMI verisi 2013 Temmuz ayından 
bu yana en düşük değerini alarak Ağustos ayında 
50,8 seviyesinde seyretti. Hizmetler PMI verisi ise 
beklentilere paralel olarak 53,4 seviyesinde. 

KISA KISA

‘İyi yönetim’ – ‘kötü yönetim’ - 1

OSTİM Gazetesi’nin Haziran 
2014 sayısında firmayı bir 
kutuya benzeterek kutunun 

içinde bulunan kaynaklara dikkat 
çekmiştim. Bu yazıda ise firma de-
nilen kutunun içindeki kaynakları 
kullanarak ‘değer’ yaratılması ya 
da ‘kâr’ elde edilmesi sürecindeki 
en önemli unsura dikkat çekeceğim. 
Bu unsurun kendisi de kutunun için-
deki kaynaklardan biri olmakla bir-
likte diğer kaynaklar üzerinde nüfuz 
sahibidir. Yazının başlığı da kopya 
verdiği için sanırım tereddütsüz ‘yö-
netim’ unsurundan söz ettiğimi anla-
dınız.

‘Yönetim becerisi’ firmanın için-
deki en önemli kaynaktır. Neden 
peki? İki aşçı düşünelim; aynı türde 
ve aynı miktarda malzemeyi kulla-
narak helva yapacak olsunlar. Biri 
aşçılıkta diğerinden daha iyi, daha 
tecrübeli, daha yetenekli, daha be-
cerikli olsun. Helvalar pişsin. Nor-
mal şartlar altında beklentimiz iyi 
aşçının helvasının diğerinden daha 
leziz olacağı yönündedir; değil mi? 
Fakat dedim ya: Malzeme aynı mal-
zeme; miktar aynı miktar. Hatta bazı 
durumlarda iyi aşçı daha azıyla bile 
daha iyi iş çıkarır. Fark nereden kay-
naklanır?

Beş temel soruyla başlayalım: Yö-
netim nedir? Personel yönetimi ne-
dir? İş yönetimi nedir? Yönetici ne 
iş yapar? Yöneticinin firma (ya da 
organizasyon) içindeki en önemli iş-
levi nedir? Bu sorular ilk bakışta ce-
vaplanması çok kolaymış gibi görün-

mekle birlikte üzerlerinde dikkatle 
düşünüldüğünde ilk izlenimin doğru 
olmadığını anlamak an meselesidir. 
Hemen burada bir ayrımına daha 
dikkat çekelim: Organizasyonun (ve 
çalışanların) yönetimi ile ‘iş yöneti-
mi’ de aynı şey değildir.

Her ne kadar işletme yönetimi (ya 
da kamu yönetimi) okulları olsa da 
haddimi aşıp özellikle “iş yönetimi-
nin okulu olmadığını” ileri sürece-
ğim. Bu iddiamın doğruluğu pek çok 
iyi yöneticinin bu tür okullardan me-
zun olmayışından bellidir. Dolayı-
sıyla onları iyi yönetici yapan mezun 
oldukları okulun ötesinde bir şeyler 
olsa gerektir. 

Yeniden “yöneticinin firma içinde-
ki en önemli işlevine” dönelim. Bu 
işlev ‘karar verme’ işlevidir. Yöne-
tici karar veren kişidir. O halde “iyi 
yönetici doğru karar veren yönetici” 
iken “kötü yönetici yanlış karar ve-
ren yöneticidir.” Elbette her yöneti-
cinin ‘her zaman’ doğru ya da yanlış 
karar vermesi beklenemeyeceğine 
göre bu önermede “genellikle isabet-
li karar verme becerisini” esas almak 
gerekir. ‘İsabet’ kavramı kendi için-
de üstü örtülü biçimde ‘gelecek’ ve 
‘belirsizlik’ kavramlarını da barındı-
rıyor. Çünkü gelecek belirsizdir ve 
yönetici belirsizlik altında geleceği 
etkileyecek öyle kararlar vermelidir 
ki o kararlar sonrasında gerçekleşen 
yeni durumda, verilen kararın doğru-
luğu açığa çıksın. Doğruluktan kas-
tımız ne? Karar doğru ise durumun 
gereklerine uygun; bu gereklere ce-
vap verebilir niteliktedir. Örneğin, 
bir iş kararı diğer koşullar aynı kal-
mak kaydıyla firmanın kâr elde ede-
bilmesini mümkün kılıyor ise doğru 
demektir. (Burada her hâlükârda 
kârlılığın firma için “iyi” olduğunu 
ileri sürdüğüm anlaşılmasın sakın. 
Öyle durumlar olabilir ki bugünkü 
kârlılık gelecekteki kârlılığın baş 
düşmanı olabilir!)

Aşçı ve helva örneğine geri döne-
cek olursak; tavaya ne kadar tere-
yağı koyacağınız bir karardır. Yağı 
ne kadar kızartacağınız bir karardır. 

Yağın üzerine ne kadar un koyacağı-
nız; unu ne süreyle ve ne ölçüde harlı 
bir ateşte kavuracağınız bir karardır. 
Kavrulmuş unun üzerine ne miktarda 
şerbet dökeceğiniz de bir karardır. 
Bu kararların ‘isabeti’ helvanın ya-
pımı tamamlandığında ortaya çıkar. 
Helvanın kıvamı ve lezzeti tutmuşsa 
verdiğiniz kararların isabetli olduğu 
söylenecektir. Aksi hâlde adınız aşçı 
da olsa; aşçılık mesleğini muhafaza 
edebilseniz bile kararlarınızın isabe-
ti hep sorgulanacaktır. Mutfak sizin 
mutfağınız yani firma sizin firmanız 
olsa bile!

Üstelik birine yemek yapmayı öğ-
retmek çok da zor olmasa bile birine 
‘iş yönetmeyi’ öğretmek; başka bir 
tabirle “iş hayatında isabetli karar 
verme becerisini kazandırmak” sanı-
labileceği kadar kolay değildir. (Bu-
rada ‘personel yönetimiyle’ ‘iş yöne-
timi’ ayrımına tekrar dikkat çekmek 
istiyorum.) Bu sebeple olsa gerek ki 
her organizasyonda çok sayıda yö-
netici olmakla birlikte iyi yönetici 
sayısı ne kadar az! Yönetimin yete-
rince iyi olmaması firma kutusunun 
içindeki kaynakların iyi kullanıla-
maması sonucunu getirir. Rekabet 
gücü perspektifiyle bakıldığında ‘iyi 
yönetim – kötü yönetim’ ayrımı re-
kabet gücü yüksek olan ve olmayan 
firmalar arasındaki ayrımın belirgin-
leştiği yerdir. 

İyi yönetici olmak ya da olmamak 
arasındaki hayatî farklılığı kavraya-
bilmek için kişinin kendisinin çabası 
şarttır. Birileri size bu konuda yığın-
la söz söyleyebilir. İşletme fakülte-
lerinin kuruluş gerekçesi ve kitapçı 
raflarını işgal edende binlerce kitabın 
varlık sebebi de budur zaten. Fakat 
yönetmek iddiasındaki kişinin ken-
disi bu husus üzerinde derinlemesine 
düşünmedikten sonra ne işletme fa-
külteleri ne de yönetim kitapları işe 
yarar. 

Bu yazının burada bitmediği baş-
lığından bile belli! Sonraki yazıda 
sorunu biraz daha derinlemesine ele 
alacağız.

Emin AKÇAOĞLU

eminakcaoglu@gmail.com

Ölçü aletlerinde AB onayı
Türk Stantartları Enstitüsü’nün (TSE), 

Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Di-
rektifleri çerçevesinde Ölçü Aletleri 
Yönetmeliği’nde Onaylanmış Kuruluş 
olarak atandı. Avrupa Birliği tarafından 
12 Ağustos 2014 tarihinde gerçek-
leştirilen bu atamayla birlikte, 
TSE; Ölçü Aletleri Yö-
netmeliği kapsamında Su 
Sayaçları, Gaz Sayaçları 
ve Hacim Dönüştürme Cihazla-
rı ve Aktif Elektrik Enerji Sayaçları 
kapsamında ülkemizdeki ilk ve tek ulusal 
onaylanmış kuruluş olarak uygunluk de-
ğerlendirme işlemlerini gerçekleştirmeye 
başladı. TSE’nin Avrupa Birliği Direk-
tifleri çerçevesinde Onaylanmış Kuruluş 
olarak atandığı direktif sayısı 11’e yük-

seldi. 
Ölçü Aletleri Yönetmeliği, ölçü aletleri-

nin güvenli olarak piyasaya arzı için ge-
rekli kuralları ile uygunluk değerlendirme 

prosedürlerine ilişkin usul ve esasları be-
lirlemektir. 2004/22/AT MID (Me-

asuring Instruments Directive) 
Yönetmeliği; ölçü aletleri-
nin Avrupa’da serbest ti-

caretini kolaylaştırmak için 
gerekli teknik ve yasal şartları 

saptayan ‘‘Yeni Yaklaşım’’ direktif-
lerinden biri.
Avrupa Birliği tarafından 31 Mart 2004 

tarihinde yayınlanan direktif, ülkemizde 7 
Ağustos 2008 tarihinden bu yana Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorum-
luluğunda zorunlu uygulamada.

Yaşanan maden faciasının ardından ekonomik 
sıkıntılar yaşayan Soma'lı esnafa destek için 50 
bin liralık "sıfır" faizli kredinin ardından ikinci 
adım atıldı. Soma Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulması amacıyla 91 hektarlık alan için 
"kamu yararı" kararı verildi.

Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar 
tüm hızıyla sürerken, kamu yararı kararıyla 
OSB sınırı içerisinde ve özel mülkiyet 
olan taşınmazlar, kamulaştırma yolu ile 
OSB adına tescil edilecek. Parselasyon 
Planlarının ve Jeolojik-Jeoteknik Raporların 
hazırlanmasından sonra da altyapı ihale 
aşamasına geçilecek.

Soma OSB'nin altyapı, atıksu arıtma tesisi 
ve idare binası yapımı için krediyi Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sağlayacak. 
Kullandırılan kredi 3 yılı ödemesiz toplam 13 yıl 
vadeli olacak.

Soma OSB'nin hizmete girmesiyle yaklaşık 
2 bin kişi iş sahibi olacak.

SOMA’YA OSB KURULUYOR
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Yassı ürünlerde Türkiye üretim kapasi-
tesinin ancak yüzde 53’lük bölümü-

nü kullanıyor. Yeni yatırımlar yapılsa da 
sektördeki ithalat eğiliminin önüne geçile-
miyor ve kapasiteler atıl kalmaya devam 
ediyor.

Sektör temsilcileri, bunun en büyük ne-
denin ise yüksek hammadde maliyetleri 
olduğunu vurguluyorlar. Öte yandan ham-
maddede dışa bağımlılık ise üreticiler için 
fiyat rekabetini oldukça zorlaştırıyor. Bu 
nedenle üreticiler satılabilen kadarını imal 
ederken doldurulamayan  kapasite ise atıl 
bırakılıyor. 

Atıl kapasitelerin diğer önemli nedeni 
ise yüksek katma değerli ürün imalatının 
tüketim miktarını karşılamaması olarak 
gösteriliyor.

 Türkiye içinde başta otomotiv olmak 
üzere birçok yüksek katma değerli yas-
sı çelik tüketen sektör var. Ancak buna 
karşılık yüksek katma değerli çelik üre-

timimiz tonaj olarak yeterli değil. Sektör 
oyuncuları, 2013 yılı ile başlayan Ar-Ge 
çalışmaları ve yüksek çelik üretiminde 
aşama kaydetmek için yapılan iyileştirme-
lerin umut verici olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye’nin yassı çelik üretimi geçen 
yıl 9.8 milyon ton olarak gerçekleşirken, 
tüketim ise 14.6 milyon ton oldu. Miktar 
bazında 2.4 milyon ton olarak gerçekleşen 
ihracat, değer olarak ise 2012 yılına göre 
yüzde 8.7 artışla 1.4 milyar dolar oldu. 
2013'te 7.2 milyon ton ithal edilen yassı 
ürün, değer olarak ise  yüzde 11 oranında 
artışla 4 milyar dolara ulaştı. Bu verilere 
göre, tüketimin arttığı 2013 yılında, üre-
tim gerilerken, ithalat 2012 yılına göre 
yüzde 10 artış gösterdi. Sektör, ihracatın 
en fazla sıcak hadde mamulleri ve kaplan-
mış ürünlere yaptı. 

Üretim düşüşü dikkat çekiyor
2014 yılının ilk beş aylık döneminde 

dünya ham çelik üretimi yüzde 2.7 oranın-

da artış gösterirken, Türkiye’nin üretimi 
yüzde 2.2 oranında geriledi ve bu yönüy-
le, iç karışıklık içinde olan Ukrayna’dan 
sonra en fazla üretim düşüşü yaşayan ikin-
ci ülke olarak kayda geçti.

Dünya çelik üretimi büyümeye devam 
ederken, Türkiye’nin üretiminin gerileme-
si, sektörün rekabette zorlanmaya devam 
ettiğini ortaya koyuyor. Ocak-Mayıs dö-
neminde, yassı mamul üretimi yüzde 2.5 
oranında düşüşle, 4 milyon ton seviyesin-
de gerçekleşti. Türkiye’nin yassı mamul 
tüketimi de yüzde 3.9 oranında düşüşle, 
5.6 milyon tonda kaldı. Üretimin ve tüke-
timin azaldığı yassı ürünlerdeki tek olum-
lu gelişme, ithalatın yüzde 10.5 düşüşle, 
2.7 milyon tona gerilemesi oldu. Öte 
yandan 2013 yılında 
10 milyar dolar civa-
rında değer yarata-
bilecek, 15.5 milyon 
tonluk kapasitesini 
kullanamayan çelik 
sektörünün atıl kalan 
kapasitesi, dünyanın 
en büyük 14'üncü 
çelik üreticisi olan 
Fransa’nın üretim 
miktarına eşit. Çelik 
sektörünün atıl kalan 
kapasitesinde ger-

çekleştirebileceği üretimin değeri, 2013 
yılında 65 milyar dolar olarak gerçekleşen 
cari açığın yüzde 15 ve 100 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşen Türkiye’nin dış 
ticaret açığının yaklaşık yüzde 10'una kar-
şılık geliyor.

Özel okullara verilecek teşvikten mes-
leki eğitim gören öğrenciler 300 TL 

ile 2 bin 500 TL arasında daha fazla yarar-
lanacak. Özel okullara verilecek teşvik öğ-
renci başına 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL 
arasında değişirken bu oran Organize Sa-
nayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan özel mes-
leki ve teknik okullarında öğrenci başına 3 
bin 800 TL ile 5 bin 500 TL arasında. Bu 
durumda mesleki ve teknik öğrenim gören 
öğrenci diğer okullarda okuyanlara göre 
300 TL ile 2 bin 500 TL arasında daha 
fazla teşvik alacak. 

5 bin 500 TL olarak en fazla teşvik veri-
lecek bölümler şöyle: Makine Teknolojisi, 
Elektrik Elektronik Teknolojisi, Motorlu 
Araçlar Teknolojisi ve Yenilebilir Enerji 
Teknolojileri. 

Sanayiye eleman yetiştirecek özel mes-
leki ve teknik eğitim veren okulları des-
teklemeyi amaçlayan bu düzenlemede 9. 
sınıf öğrencilerinin tümüne 3 bin 800 TL 
eğitim desteği verilecek. Ancak 10. sı-
nıftan itibaren öğrencilerin alacağı teşvik 
seçtiklere alanlara göre belirlenecek. 

2013 yılında Türkiye’nin en fazla sac ihracatı 
yaptığı ülkeler arasında İran, Mısır, Suudi 
Arabistan, Irak, Slovakya, Bulgaristan, Suriye, 
Romanya, Endonezya ve Çin Halk Cumhuriyeti 
bulunuyor. Türkiye’nin en fazla sac ithalatı 
yaptığı ülkelerin başında ise Rusya Federasyonu, 
Ukrayna, Fransa, Romanya ve İtalya geliyor. 
2014'ün ilk yarısında, sac sektörünün ihracatını 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
13 oranında düşürdüğünü kaydeden sektör 
temsilcileri, ihracatın 821 milyon dolar olarak 
gerçekleştiği bilgisini verdi.

YASSI ÇELİKTE YATIRIM ‘TAM GAZ’
Yassı çelik üretiminde kapasite fazlasına rağmen yatırımlar devam ediyor.  Boru ve 
profil, otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, enerji ve ısı gereçleri ve bunun benzeri 
diğer sanayi kollarının ana hammaddesi olan yassı çeliğin yıllık üretim kapasitesi 
Türkiye’de 16.3 milyon tona ulaştı. Ancak 2013 yılı sonu itibariyle 6 milyon ton 
kapasite kullanılamadı. Buna rağmen bu yıl 2.5 milyon ton ek kapasite daha devreye 
alınması beklenirken, devam eden yatırımlarla birlikte toplam kapasitenin 2016'da 
20 milyon tonu geçmesi öngörülüyor. 

6 ayda 821 milyon dolar ihracat

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Baş-
kanı Hüseyin Aydın, Türkiye'nin 

son dönemde yaptığı seçimlerin gayet 
net ve başarılı olduğunu belirterek de-
mokrasilerde seçimlerin önemli bir pa-
rametre olduğunu, herkesin yerli yerine 
oturduğunu, herkesin ölçüsünü aldığını 
söyledi.

Aydın, TBB’nin bilgilendirme top-
lantısında, kredi derecelendirme ku-
ruluşlarının değerlendirmeleri ve bu 
kuruluşların siyasi risklere ilişkin 
açıklamalarını eleştirdi. TBB Başkanı, 
"Yani seçimlerini yapmış bir ülkenin 
hala belirsizlik içinde olduğunu söyle-
mek için sizin kafanızın çok belirsiz ol-
ması gerekiyor. Kaç seçim daha yapın-
ca bir siyasi istikrar elde edeceğiz? Ben 
bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bir 
seçim oluyor, 'Öbür seçim var' diyor. 
Demokrasilerde her gün seçim olur." 
ifadelerini kullandı.

Alınan önlemler ve Türkiye'nin geldi-
ği noktada da artık bundan sonra kredi 
notlarının pozitif olacağını düşündük-
lerini kaydeden Aydın, Irak'ta yaşanan 
sıkıntıların geçici olacağını düşündük-
lerini bildirdi. Hüseyin Aydın, “O böl-
geden Türk bankalarının ayrılacağını 
düşünmüyorum, iştahı devam edecek.” 
dedi. 

TBB tarafından “Türkiye’de 
Bankacılık Sektörünün 2014 
İlk Yarı Performansı” başlıklı 

değerlendirmede Türkiye ekonomisi 
için şu hususlar paylaşılıyor:

Politika önceliğinde, cari açığın 
düşürülmesi ve büyümenin 

sürdürülmesi var

Önlemler tasarruf açığını düşürdü; 
özel sektörde daha hızlı/Büyümenin 
ivmesi yavaşladı/Enflasyon öngörü-

lenden yüksek düzeyde seyretti/Kaynak 
maliyeti yükseldi/Para ve bankacılık 

önlemleri bankaların davranışını kısa 
sürede etkiledi; bireysel kredi artışı 

yavaşladı, KOBİ’lere açılan krediler 
artmaya devam etti/2013 yılındaki 

gelişmeler şirketlerin mali yapılarını 
olumsuz etkiledi.

TBB, kredi notunda pozitif düşünüyor

2013 yılının ilk 6 ayında 19 bin 631 "yerli 
tasarım" tescil edilirken, bu yılın ilk yarısında 
rakam 23 bin 562’ye yükseldi. 

Son dönemde Türk Patent Enstitüsü pek 
çok yeni buluşu tescilledi. Birbirinden ilginç ve 
hayatı kolaylaştıran ürünler, “faydalı model”, 
“yerli tasarım” ve “patent” tescili alarak 
tüketiciyle buluşma aşamasına geldi. Geçen 
yıl yani 2013 yılının ilk 6 ayında 19 bin 631 yerli 
tasarım tescil edilirken, bu yılın ilk yarısında 
rakam 23 bin 562’ye yükseldi. Yerli faydalı 
model tescilinde de rakamlar yüz güldürdü. 
Önceki yıllara göre 2011 yılında inişe geçen 
yerli faydalı model tescilleri, 2012 yılından 
itibaren yeniden atağa geçerek, geçen yıl 2 bin 
sayısına ulaştı. Verilen patent sayısı 2014’ün 
ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
artış göstererek 603 oldu.

Öte yandan uluslararası patent 
başvurularında da önemli artış sağlandı. 
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı verilerine göre 
Türkiye’nin uluslararası patent başvuruları; 
2013 yılında bir önceki yıla göre %56 oranında 
artarak 535’ten 805’e yükseldi.

Başımıza
‘yeni icatlar’ 

daha fazla çıktı

OSB’lerdeki okullar
teşvikte avantajlı
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Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlen-
dirilmesi Mali Destek Programı (SOS-

KA) ve İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı 
Kalkınma Mali Destek Programı (İLTEK) 
olmak üzere 2 başlıkta açıklanan destek 
programı için Ajansa, 279 proje başvur-
du. Değerlendirme sonunda SOSKA’da 
21 proje için proje sahipleri ile sözleşme 
imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Arif Şayık, programın Ajansın 
açıkladığı üçüncü mali destek programı 
olduğunu söyledi. Ajans olarak sosyal 
kalkınmanın da ekonomik kalkınma kadar 
desteklenmesi gerektiğine inandıklarını 
belirten Şayık, Ankara’da, bireylere eşit 
ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal 
bağların güçlendirilmesini hedefledikleri-
ni dile getirdi.

Sosyal Kalkınma 
Altyapısının Güçlen-
dirilmesi Programı 
başlığı altında des-
teklenen “Polatlı’da 
Demokratik Katılımı 
Artırıcı Kent Konse-
yi Projesi” ile ilçenin 

sosyal kalkınmasına katkı sağlanması 
amaçlanıyor. Proje de ayrıca bir konferans 
salonunun ilçeye kazandırılması öngö-
rülüyor. Yine aynı program kapsamında 
Beypazarı ilçesine yeni bir kültür merkezi 
yapılacak.

Bir iyi uygulama örneği olarak tasar-
lanan ve Uluslararası Omurilik Felçlileri 
Derneği tarafından yürütülen “Engellene-
meyen Adımlar” projesi ile de ortopedik 
engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri 
ve üretime katılmaları sağlanacak. Proje 
ile ayrıca, ortopedik engelli bireylerin ih-
tiyaçlarına yönelik analiz ve saha çalışma-
ları da gerçekleştirilecek.

Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merke-
zi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 
Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Hayallerimi 
Gerçekleştirir misin?” projesi ile de zihin-
sel engelli öğrencilerin eğitim gördükleri 
mekânların ihtiyaca göre düzenlenmesi, 

modernize edilmesi ve yaşam kalitelerinin 
artırılması amaçlanıyor. Proje Gölbaşı il-
çesinde yaşayan ve Özel Eğitim Uygula-
ma Merkezi’nde öğrenim gören 17’si kız, 
34’ü erkek olmak üzere 51 öğrencinin ha-
yatına dokunacak.

Genç girişimcilik özendirilecek
Öte yandan Ajans tarafından Avru-

pa Birliği Katılım Öncesi Yardım (IPA) 
programı kapsamında sunulan “Genç İs-
tihdamının Artırılması için Ankara Giri-
şimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Pro-
jesi”, tüm Türkiye’den başvuran projeler 
arasından onaylanan ilk proje oldu.

Genel Sekreter Arif Şayık, operasyon 
programının “İstihdam önceliği” altında 
“Gençlerin istihdamının artırılması” baş-
lıklı tedbire yönelik hazırlanan projede ni-
telikli ve genç girişimciliğin Ankara başta 
olmak üzere özendirilmesi, artırılması, gi-
rişimcilik ekosistemini besleyen unsurla-
rın desteklenmesi ve iyileştirilmesine yö-
nelik birçok faaliyetin yer aldığını söyledi. 
Bu projeyle Ankara’da girişimciliğe yöne-
lik etkili bir sinerji yakalanacağını belirten 
Şayık, proje sayesinde girişimcilerin başa-
rılı girişimler kurmalarını sağlamak üzere 
birçok destek sağlanacağını da dile getirdi.

ANKARA’DA SOSYAL KALKINMA SEFERBERLİĞİ
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı 
Mali Destek Programı kapsamında 
desteklenmeye hak kazanan projeler 
hayata geçmeye başladı. Programın 
başlıklarından “Sosyal Kalkınma 
Altyapısının Güçlendirilmesi Mali 
Destek Programı” ile Ankara’nın sosyal 
kalkınmasına destek verilecek.

Arif Şayık

Otomotiv alanında milli teknolojile-
rin geliştirilmesi için çalışmalarını 

sürdüren TÜBİTAK, sektörü 3 alanda 
daha destekleyecek. TÜBİTAK, içten 
yanmalı motorlara sahip araçların per-
formansını artıracak, elektrikli ve hibrit 
araçların pil teknolojilerini geliştirecek 
ve bu araçlarda emisyonun azaltılmasını 
sağlayacak sistemleri üretecek mucitlere 
2,5 milyon liraya kadar destek verecek.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de otomobillere olan talep artışı, bir 
yandan yakıt tüketimini artırırken diğer 
yandan çevre kirliliğine neden oluyor. 
Özellikle içten yanmalı motorlarda gö-
rülen bu sorunlara çözüm arayışları sü-
rerken, otomotiv sektörü gün geçtikçe 
yatırımlarını elektrikli ve hibrit araçlara 
yönlendiriyor.

Bu sorunları ve söz konusu yöneli-
şi dikkate alan 
T Ü B İ T A K , 
bugüne kadar 
otomotiv ala-
nında bir çok 
çağrı programı 
açtı. TÜBİTAK, 
şimdi de sektörü 
3 alanda daha 
des tek lemeye 
h a z ı r l a n ı y o r . 
Bu kapsamdaki 

çalışmalarını tamamlayan TÜBİTAK, 
içten yanmalı motorlara sahip araçların 
performansını artıracak, elektrikli ve 
hibrit araçların pil teknolojilerini geliş-
tirecek ve bu araçlarda emisyonun azal-
tılmasını sağlayacak sistemleri üretecek 
mucitlere 2,5 milyon liraya kadar destek 
verecek.

Destek miktarları
Sonuç odaklı ve izlenebilir hedef-

leri olan projeler, TÜBİTAK Araş-
tırma Destek Programları Başkanlığı 
(ARDEB) tarafından desteklenecek. 
“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Proje-
leri Destek Programı” ile küçük ölçek-
li projeler için 500 bin lira, orta ölçekli 
projeler için 1 milyon lira, büyük ölçekli 
projeler için ise 2 milyon 500 bin liraya 
kadar destek sağlanacak. Program kap-
samında yapılacak proje başvuruları için 
iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak 
ve tüm çağrılar için ilk aşama başvuru-
ları en geç 19 Eylül 2014 tarihine kadar 
yapılabilecek.

Hibrit Elektrikli Araçlara Özel 
İçten Yanmalı Motor Tasarımı Çağrısı
TÜBİTAK, Hibrit Elektrikli Araçla-

ra Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı 
Çağrısı ile hibrit elektrikli araçlarda 
kullanıma uygun, yüksek performanslı 
ve düşük emisyonlu içten yanmalı mo-
torların geliştirilmesine yönelik bilgi ve 
teknoloji üretilmesini bekliyor.

Çağrı kapsamında sunulacak proje 
önerilerinin hem katma değeri yüksek, 
yaratıcı ve yenilikçi olması hem de en-
düstriyel uygulama projelerine temel 
teşkil edecek veya teknolojik uygulama 

projelerine girdi sağlayacak teknolojik 
ürün/bilgi üretmeye yönelik olması he-
defleniyor.

İçten Yanmalı Motorların 
Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı ile içten yanmalı motorların 
performansının artırılmasına ve emis-
yonun azaltılmasına yönelik özgün/yeni 
yöntemlerin geliştirilmesi bekleniyor. 
TÜBİTAK, İçten Yanmalı Motorların 
Geliştirilmesi Çağrısı ile ayrıca, sıkıştır-
ma oranının arttırılması, turbo ve komp-
resör uygulamaları, enjeksiyon sistem-
leri gibi teknolojilerin geliştirilmesini 
hedefliyor. Yazılım destekli özgün/yeni 
motor ve aksesuarları modelleme, simü-
lasyon ve analiz çalışmaları da bu çağrı-
nın hedefleri arasında.

Elektrikli Araçlar İçin 
Altyapı Teknolojileri Çağrısı

Bu çağrıda da elektrikli araçlara yöne-
lik altyapı teknolojilerinin geliştirilmesi 
bekleniyor. Çağrı ile bu teknolojilerle 
ilgili özgün ve yenilikçi çözümler ge-
liştirilmesi ve ilgili teknoloji alanlarına 
katkıda bulunulması da isteniyor.

Otomotiv alanında milli teknolojilerin 
geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), sektörü 3 alanda 
daha destekleyecek.

“Yerli otomobil
stratejisi

belirlendi”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 

Işık, Türkiye’nin 2020 öncesinde 
yerli otomobilin üretimine geçebileceğini 
belirtirken, elektriklinin yanında hibrit 
otomobil teknolojisine de vurgu yaptı. 
Bunun için tek babayiğit olmayabileceğinin 
altını çizen Işık, “Tek babayiğitle gideceğiz 
diye bir şey yok. 5 ana ekipman üzerinde 
çalışıyoruz. Somutlaşınca paylaşacağız.” 
dedi. Bakan Işık, yerli otomobil üzerine 
yaptığı değerlendirmede konuyla ilgili 
çalışmaları anlattı. Işık, şunları söyledi: 
“2020 öncesinde yerli otomobil üretimine 
geçeriz. Otomobil üreticilerinin hibrite 
geçiş süreci yavaş ilerliyor. Bizim için daha 
hızlı hareket etme şansı var. Yerli otomobil 
stratejisi belirlendi. TÜBİTAK’ta çalışmalar 
ilerledi. Tek babayiğitle gideceğiz diye bir 
şey yok. Bir kişi için büyük yük olabilir. Seri 
hibrit ticarileşiyor. Biz de dünyanın gidişini 
ıskalamadan gidiyoruz. Yol haritamız belli. 
5 ana ekipman üzerinde çalışılıyor. Batarya, 
elektronik aksam, yazılım, elektrik motoru 
ve alternatör. Bunların hepsinde ayrı ayrı 
çalışma var. Somutlaşınca paylaşacağız.”

Işık, “Devrim otomobili konusunda 
dönemin siyasi iktidarı doğru hareket 
etseydi, bugün Türkiye Hyundai gibi büyük 
markaları vardı.” diye konuştu. Işık ayrıca, 
yerli otomobil konusunda farklı bir proje 
modeli uyguladıklarını belirterek, “Devlet 
olarak yapmayacağız. Önümüzde 3-4 altın 
yılımız var. Ondan sonra geç kalmış oluruz. 
Bunu heba etmeyeceğiz.” dedi.

Eylül Ayı Fuarları

Agrotec 2014 : 18. Uluslararası Tarım 
ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 18-21 Eylül 
tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenecek. Fuarda, Ta-
rım Makineleri, Zirai İlaçlar, Hayvancılık 
ve Sera Ekipmanları üreticileri yer alacak.

Ankatek 2014 : Ankara Makine İmalatı, 
Metal İşleme ve Otomasyon Teknolojileri 
Fuarı 18 – 21 Eylül 2014 tarihleri arasın-
da Ankara’da OSTİM stadyum alanında 
gerçekleştirilecek. Fuarda Metal İşleme, 
Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, 
Sac İşleme Makineleri, Hidrolik, Pino-
matik, Hırdavat  malzemeleri bulunacak.

Belediye ve Çevre 2014 Fuarı : Ankara 
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki bir diğer 
etkinlik ise 25-28 Eylül 2014 tarihleri ara-
sında kapılarını açan Citytech 8. Uluslara-
rası Belediye ve Çevre 2014 Fuarı. Fuar-
da, Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi, 
Su Teknolojileri, Belediye Ekipmanları, 
Kent Mobilyaları sergilenecek.

Kaynak: www.tobb.org.tr

Mucitlere destek miktarı 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor

OTOMOTİVE ‘MİLLİ TEKNOLOJİ’ KATKISI
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hizmet ağını
genişletiyor

Memiş Kütükcü

Adnan Dalgakıran

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İstihda-
mın korunması ve artırılması, işsiz-

lerin mesleki niteliklerinin geliştirilme-
si, işsizliğin azaltılması ve özel politika 
gerektiren grupların işgücü piyasasına 
kazandırılmasına yardımcı olmak üzere 
altı yeni Hizmet Merkezini daha hizmete 
açıyor.

İŞKUR’un 81 İl Müdürlüğüne ilave 
olarak 49 büyük ilçede Hizmet Merke-
zi ile hizmet verdiğini belirten Genel 
Müdür Nusret Yazıcı, Kurumun Hizmet 
Merkezi ağına Edremit, Fatsa, Fethiye, 
Sancaktepe, Akşehir ve Beyşehir ilçe-
lerinde yer alacak olan altı yeni hizmet 
merkezini de eklediğini bildirdi.

İŞKUR tarafından sunulan aktif işgü-
cü hizmetlerinden yararlanmak isteyen 
kayıtlı işsizlere Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde gö-
rev yapan 4.000’e yakın iş ve meslek da-
nışmanı tarafından danışmanlık hizmeti 
verildiğini hatırlatan Yazıcı, “İŞKUR, 
yeni açılacak hizmet merkezleri ile hem 
bu altı ilçede, hem de altı ilçenin yakın 
çevresinde yer alan ilçelerde iş arayan-
lara ve işverenlere daha etkin ve etkili 
hizmet sunmayı amaçlamaktadır.” dedi.

Makine ihracatındaki artışın sür-
mesini beklediklerini vurgulayan 

Makine ve Aksamları İhracatçıları Bir-
liği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, "Makine sektörünün, 
2014 yılı Ocak-Temmuz verilerine göre 
toplam makine ihracatı bir önceki yılın 
aynı dönemine oranla yüzde 8.5 artarak 
8.7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Maki-
ne sektörünün ihracattaki istikrarlı artışı 
devam edecek" dedi. 

Dalgakıran, ithalat ve ihracattaki ge-
lişmelerin etki-

siyle, 2013 yılı 
Ocak-Hazi -
ran döne-
minde yüz-
de 45.2 olan 
i h r a c a t ı n 

i t h a l a t ı 
k a r ş ı -

l a m a 
o r a -
n ı -
nın 

2014 yılının aynı döneminde yüzde 
52.3’e ulaştığını vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, "Kazanlar, makineler, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları" faslında ih-
racat yılın ilk yarısında yüzde 8.6 artışla 
6.36 milyar dolardan, 6.9 milyar dolara 
çıkarken, aynı fasılda ithalat, döviz kur-
larındaki artışa bağlı olarak yüzde 5.6 
düşüşle, 14.88 milyar dolardan 14.04 
milyar dolara geriledi.

“Hak ettiği yeri alacak”
Makine sektörünün dünya sıralama-

sında hak ettiği yeri alacağına inandığını 
vurgulayan Dalgakıran, "Makine Tanı-
tım Grubu faaliyetleri kapsamında hedef 
ülke olarak belirlenmiş olan ve yoğun 
lobi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 
ülkelerden geri dönüşüm almaktayız." 
dedi.

Dalgakıran'ın verdiği bilgilere göre, 
yılın ilk yarısında Almanya’ya yapılan 
makine ihracatı yüzde 13.8, ABD'ye ih-
racat yüzde 27.9 ve İngiltere’ye ihracat 
da yüzde 1.7’lik arttı. Türkiye'nin önem-
li makine ithalatçıları içinde gerilemele-
rin de yaşandığına işaret eden Dalgakı-
ran, Rusya’ya ihracatın yüzde 7.9, Irak’a 
ihracatın yüzde 10.2 ve Azerbaycan’a 
ihracatın da yüzde 8.1 azaldığını sözle-
rine ekledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Mayıs 

döneminde 2 milyon 551 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik 
oranı erkeklerde %8, kadınlarda ise %10,5 
oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 
%10,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı %15,8 iken,15-64 yaş 
grubunda bu oran %8,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %46,7
Mayıs 2014 döneminde 15 ve daha yukarı 

yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 
538 bin kişi, istihdam oranı ise %46,7 oldu. 
Bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda ise 
%27,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 820 bin 
kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 
20 milyon 718 bin kişi olarak gerçekleşti. 
İstihdam edilenlerin %21,9’u tarım, %20,2’si 
sanayi, %7,4’ü inşaat, %50,5’i ise hizmetler 
sektöründe yer aldı.

İşgücü nüfusu 2014 yılı Mayıs döneminde 
29 milyon 89 bin kişi, işgücüne katılma oranı 
ise %51,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma 
oranı erkeklerde %71,8 kadınlarda ise %31 
oldu. 

Kamuda 3 milyon 373 bin kişi çalışıyor
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen 

verilere göre, 2014 yılı 2. döneminde toplam 
kamu istihdamı 2013 yılının aynı dönemine 
göre %4,1 oranında artarak 3 milyon 373 bin 
kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme 
göre 6 bin kişi azalarak 25 milyon 996 bin 
kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık 
azalış ile %45,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin 
sayısında 2014 yılı Mayıs döneminde, bir 
önceki döneme göre 108 bin kişilik artış 
gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış 
ile %9,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 
0,1 puanlık artış ile %50,5, olarak gerçekleşti. 
Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde 
en fazla artış 41 bin kişi ile hizmet sektöründe 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından hazırlanan ‘Hanehalkı 
İşgücü İstatistikleri Mayıs 2014 
çalışması’ işsizlik oranını %8,8 
seviyesinde gösterdi. Sonuçlara göre 
2014 yılı 2. döneminde toplam kamu 
istihdamı, 2013 yılının aynı dönemine 
göre %4,1 oranında artış kaydetti.

Makine ihracatındaki yükselişin yanında, 
ithalatın da düşmesiyle, sektörde 
ihracatın ithalatı karşılama oranı da 7.1 
puan yükseldi.

Kamu istihdamı 
geçen yıla göre arttı

Tasarım, üretim ve test aşamasının 
tamamı Türk mühendis ve teknisyenler 

tarafından gerçekleştirilen yerli gözlem 
uydusu RASAT'ın görüntüleri son kullanıcıya 
Gezgin Portalı tarafından ulaştırılacak. 
Gezgin, 3 yıldır başarıyla yörüngesinde 
görev yapan RASAT'ın elde ettiği görüntüleri 
yayınlamaya başladı. Kamu kurumları ve 
üniversitelerle paylaşılacak görüntüler 
şehir planlaması, ormancılık, tarım ve afet 
yönetimi gibi alanlarda kullanabilecek. 
Kamu kuruluşları ve üniversiteler, GEZGİN 
Portalı'na üye olabilecek ve www.gezgin.
gov.tr adresinden tüm görüntülere ücretsiz 
erişebilecek.

RASAT, yörüngesinde 16 bin 480 tur 
atarak, toplam 6 milyon kilometrekare alan 
görüntüledi. Bu da elde ettiği görüntülerle 
ülkemizi 2 defa kapsadığı ve 3. kapsama 
dönemi içinde yer aldığı anlamına geliyor. 
RASAT’ın getirdiği bilgi ve birikimle, 2012'de 
uzaya gönderilen keşif uydusu GÖKTÜRK 2 
de yörüngesinde başarıyla görev yapıyor.

RASAT’ın görüntüleri 
Gezgin’de

Konya Sanayi Odası Başkanı, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Memiş Kütükcü, Rusya ile Avrupa 
Birliği, ABD, Kanada, Norveç ve 
Avustralya arasında yaşanan ekono-
mik ambargoların Konya için yeni 
fırsat alanları açacağını bildirdi. 

Konya’nın gıda sektöründe dünya 
standartlarında kaliteli üretim yapan 
tesislere sahip olduğunu vurgulayan 
Başkan Kütükcü, “Kalitesiyle kendi-
sini dünya pazarlarına kabul ettirmiş 
firmalarımızın, Rusya’da da etkin 
varlık gösterebileceklerine inanıyo-
ruz.” dedi.

Rusya’nın 150 milyona yaklaşan 
nüfusuyla dünyanın en büyük pazar-
larından birisi olduğuna ve tükettiği 
gıdanın yüzde 35’ini ithal ettiğine 
dikkat çeken Kütükcü, “Rusya, geç-
tiğimiz yıl 40 milyar dolar civarında 
tarım ve gıda ürünü ithalatı yaptı. Bu 
rakam gerçekten çok büyük ve ih-
racatçılarımız için önemli bir fırsat. 
Rusya ile gıda sanayinde özellikle 
süt ve süt ürünleri, meyve-sebze, et, 
balık, kanatlı sektörlerinde yeni ve 
önemli bir ticaret alanı açılabilir. Bu 
yeni alanlar, yakın coğrafyamızda ya-
şananlardan dolayı artış hızı yavaşla-

yan ihracatımıza yeniden yüksek bir 
ivme kazandırabilecek potansiyele 
sahip. Konyalı sanayicilerimiz Rusya 
pazarını zaten tanıyor, hali hazırda 
ihracat yapıyor. Rusya, bu yılın ilk 
7 ayında 30 milyon 994 bin dolarla 
Konya’nın ihracatında 7’inci sırada 
yer almaktadır.  Temennimiz bu yeni 
gelişmeyle birlikte, Rusya ile ticaret 
hacmimizin kalıcı bir şekilde artma-
sı.” şeklinde konuştu.

Kütükcü, Rusya’ya hali hazırda 
ihracat yapan firmalarla, yeni ihracat 
pazarı arayan firmaların bu fırsatı iyi 
değerlendirmesi gerektiğini de sözle-
rine ekledi. 

“Rusya’ya uygulanan ambargo
 Konya'ya fırsat açar”

Makine sektörü “tıkır tıkır”
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OSTİM Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği (OSİAD) Başkanı 

Adnan Keskin, KOBİ'lerin özellikle 
kamunun elindeki laboratuvarlardan 
uygun maliyetle ve hızlı hizmet ala-
bilmelerinin yollarının bulunması ge-
rektiğini bildirdi. Keskin, ülkemizin 
laboratuvar envanterinin çıkarılması 
gerektiğini belirterek, “Hangi test ve 
kalibrasyonların nerelerde yapılabil-
diği ilgili tüm kuruluşlarca bilinme-
lidir.” dedi.

Üreticilerin daha fazla ve daha 
kolay ihracat yapabilmelerinin en 
önemli koşulunun dünya standartla-
rına uygun üretim yapabilmeleri ve 
bunu belgelendirebilmeleri olduğunu 
ifade eden OSİAD Başkanı, bunun 
koşulunun da kullanılan malzemele-
rin, üretilen ürünlerin, ölçüm ve test-
lerde kullanılan cihaz ve ekipmanın 
uluslararası esaslara uygunluğunu 
gösterebilmek olduğuna dikkati çekti. 

A d n a n 
Keskin, şun-
ları kaydet-
ti: "Kamu, 
üniversiteler 
ve özel şahıslar ayrı ayrı test ve ka-
librasyon laboratuvarları kuruyor. 
Bu, milli servetin heba edilmesidir. 
laboratuvarlarda kullanılan temel 
cihaz ve araç gereçler ithal edildi-
ği için Türkiye'nin kaynakları yurt 
dışına gidiyor. Ne yazık ki en basit 
test ve ölçüm cihazlarından birini 
bile geliştiremedik. KOBİ'ler, hangi 
testlerin nerede yapıldığını bileme-
diği için laboratuvarlara erişemiyor. 
Ülkemizin laboratuvar envanteri çı-
karılmalı, hangi test ve kalibrasyon-
ların nerelerde yapılabildiği ilgili tüm 
kuruluşlarca bilinmelidir. KOBİ'lerin 
özellikle kamunun elinde bulunan la-
boratuvarlardan uygun maliyetle ve 
hızlı hizmet alabilmelerinin yolları 
bulunmalıdır." 

“Ülkemizin laboratuvar 
envanteri çıkarılmalı” OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayici İş Adamları ve Yönetici 
Derneği (ORSİAD) Başkanı Özcan Ül-
gener, çok sert bir zeminde gerçekleşen 
yerel seçimlerin ardından, sorunsuz bir 
şekilde tamamlanan Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinin sanayicinin yüreğine su 
serptiğini söyledi.

Ülgener, “ORSİAD olarak bizler sa-
nayici KOBİ’lerimizin çıkarları doğrul-
tusunda hareket etmek durumundayız. 
Seçimler ve yeni Bakanlar Kurulu’nun 
kurulması ile sürekli meşgul olan gün-
demi artık kendi sorunlarımızın çözüm-
lerine çevirmeliyiz. Gergin ve belirsiz-
liklerle dolu bu hava, yerini yıllardır 
çözüm bekleyen ve sanayici KOBİ’le-
rimizi de yakından ilgilendiren gerçek 
gündeme bırakmalı.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ılımlı 
bir havada gerçekleşmesinin ve de seçim 
sonuçlarında istikrarın ortak görüş oldu-
ğunu dile getiren Ülgener, “Cumhur’un 
seçtiği ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı ve ardından Baş-
bakanlık görevini devralan Sayın Ahmet 
Davutoğlu’nu ORSİAD olarak tebrik 

e d i y o r u z . 
Bu sürecin 
bizlere faz-
la olumsuz 
yansımama-
sı açısından 
da ayrıca 
m e m n u -
nuz.” görü-
şünü paylaş-
tı.

Yıllardan beri süregelen sorunlar için 
somut adımların atılması gerekliliğine 
vurgu yapan ORSİAD Başkanı, “Dile-
rim sandıktan çıkan istikrar artık biz-
lerin sorunlarına da çözüm sunulması 
adına olumlu sonuçlar verecektir.” yo-
rumunda bulundu.

“Gerçek gündeme dönmeliyiz”

Özcan Ülgener

Adnan Keskin

"Seçimler ve yeni Bakanlar Kurulu’nun 
kurulması ile sürekli meşgul olan 

gündemi artık kendi sorunlarımızın 
çözümlerine çevirmeliyiz. Gergin ve 

belirsizliklerle dolu bu hava, yerini 
yıllardır çözüm bekleyen ve sanayici 

KOBİ’lerimizi de yakından ilgilendiren 
gerçek gündeme bırakmalı.”
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Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı (TTGV), KOBİ’lerin Ar-

Ge sonucu geliştirdikleri teknoloji ve 
ürünlerin ticarileştirilmesi sürecine 
destek vermek için ‘Ar-Ge Sonuç-
larının Ticarileştirilmesi Amacıyla 
KOBİ’lere Yönelik Koçluk Programı 
Tasarımı Projesi’ne (COMMERCIA-
LISE) imza attı. 

AB Komisyonu 
tarafından 7. Çer-
çeve Programı, 
Eşgüdüm ve Des-
tek Eylemi altın-
da desteklenen 
proje içinde, aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu 7 ülkeden ortaklar yer 
aldı.

Proje ile 2014 yılında başlayan ve 
2020 yılına kadar devam edecek Ho-
rizon 2020 Programı altındaki ‘Özel 
KOBİ Araçları’ başlığında aktarılan 
koçluk ve mentorluk metodolojileri-
nin geliştirilmesi hedeflendi.

AB Komisyonu tarafından, 7. Çer-
çeve Programı, Eşgüdüm ve Destek 
Eylemi altında desteklenen projeyle 
birlikte; ülkemizde FP7, Eureka, Eu-

rostars, CIP Eco-Innovation ve ulusal 
Ar-Ge programları kapsamında proje 
gerçekleştiren 15 KOBİ ile bu KO-
Bİ’lere koçluk yapan 15 mentör be-
lirlenerek pilot uygulama çalışmaları 
yapıldı.

Projede; Dünyadan Koçluk ve 
Mentorluk Desteklerine Yönelik En 

İyi Uygulama-
ların Tespiti 
ve Analizi, 
FP7’de Proje 
Gerçekleştir-
miş Kobi’lere 
Mülakat ve 

Anket Düzenlenmesi, AB Çapında 
Uygulanabilecek Bir Programın Ta-
sarımı ve Pilot KOBİ’lere Koçluk 
Hizmetlerinin Sağlanması faaliyetleri 
gerçekleştirildi.

TTGV’den yapılan açıklamada, 
projenin çıktısı, “Horizon 2020 prog-
ramı altında proje yapan KOBİ’lerin 
Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirme 
başarısını artırmak amacıyla verim-
li ve etkili bir koçluk ve mentorluk 
sistemi tasarımı geliştirilmesi, AB 
Komisyonu’na sunulması.” şeklinde 
özetlendi.

Türkiye’nin ihracatını en hızlı artıran 
birliklerinden Savunma ve Hava-

cılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 
Başkanı Latif Aral Aliş, sektörün son 
durumu, ihracat potansiyeli ve hedefle-
rini Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir’in de katıldığı toplantıda  
kamuoyu ile paylaştı. 

Konuşmasında, sektörün hızla büyü-
düğünü ve pek çok başarılı projeye imza 
attığını söyleyen Aliş, “İhracatımızı her 
geçen yıl artırıyoruz. Yoğun Ar-Ge fa-
aliyetleri ve teknolojik yatırımlarla bü-

yüyen savunma sektörümüz, üretiminin 
üçte birini ihraç eder duruma geldi. Sek-
törümüz, ülkemiz savunma ihtiyacının 
yüzde 60'a yakınını karşılıyor ve bu oran 
sürekli artıyor.” diye konuştu. 

Aliş, 2013 yılında dünya genelinde 
savunmaya harcanan miktarın toplam 1 
trilyon 747 milyar dolar olduğunu hatır-
latarak, Ekonomi Bakanlığı, Milli Sa-
vunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müs-
teşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
senkronize bir şekilde etkin çalışmasıyla 
hedeflere ulaşılacağını söyledi.

“Devlet yerli ürün alımını artırmalı”
Latif Aral Aliş, Türk ürünlerinin özel-

likle son birkaç yıl içinde dünya çapında 
çok daha fazla tercih edilmeye başlandı-
ğına dikkat çekerek, dünyanın en büyük 
savunma firmaları listesinde iki Türk 
şirketi ASELSAN ve TUSAŞ’ın oldu-
ğunu söyledi. İhracatın artışı için dev-
letten birtakım destekler beklediklerini 
ifade eden Aliş, bunları şöyle sıraladı: 

 -Sektörün gelişen ihracatına özel kre-
di imkanlarıyla finansal destek verilme-
sini bekliyoruz ayrıca Hazine destekli ve 
ülke spesifik savunma sanayii kredileri 
konusunda da ilerleme sağlanmasını di-
liyoruz.

-Devletten devlete satışta, özellik-
le bölgemizde yer alan ülkeler ile yeni 
pazarlarda devlet garantörlüğünde ve 
desteğinde şirketlerin ihracatının artırıl-
ması önemli bir yöntem. Bu bağlamda, 
satışların etkin bir şekilde yapılabilmesi 
amacıyla Hükümet, ilgili mevzuat dü-
zenlemesini hayata geçirmesini bekli-
yoruz.

-Devletin yerli savunma sanayinden 
alımlarının artırılması, şirketlerimizin 
geliştirdiği ürünlerin, devlet envanterine 
girmesi ve kullanılması, dış pazarlarda 
en fazla sorgulanan konular. Bu neden-
le, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Emniyet güçleri tarafından yerli ürünler 
tercih edilmesini umuyoruz.

SSM gerekli koordinasyonu sağlayacak
Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. 

İsmail Demir ise konuşmasında, sek-
törün ihracat artış oranına dikkat çekti. 
“Sektörün ihracat artış oranları gayet iyi 
ancak 2023 hedefi için yetersiz. Bunu 
artırmak için radikal tedbirler alaca-
ğız.” diye konuşan Demir, Türkiye’nin 
sanayide topyekun bir değişime gitmesi 
gerektiğini vurguladı. Alınacak tedbir-
leri, “Sanayi ve insan kaynağı envanteri 
oluşturmak, ilgili birimlerin koordine 

olması ve uzun vadeli planlar oluştur-
ması, kaynakların tespiti ve verimli kul-
lanımı” olarak sıralayan Demir, SSM 
olarak sektörle devletin ilgili birimleri 
arasında gerekli koordinasyonu sağla-
yacaklarını söyledi. 

Demir, “Koordine bir sanayi seferber-
liği olmalı. Artık Türkiye mal satılacak 
değil, ortak proje üretilecek bir ülke ha-
line geldi. Benim bu toplantıda olmam 
bile devletin sektöre verdiği desteğin bir 
göstergesi.” yorumunu yaptı.

Sırbistan’da önemli projelere imza 
atan TİKA, projelerine yenilerini ek-
lemeye devam ediyor. Bu çerçevede 
Sırbistan’ın Novi Pazar, Raşka, Tutin, 
Syenitsa, Karadağ ve Kosova sınırında-
ki bölgeler de dahil olmak üzere yakla-
şık 200.000 kişiye hizmet veren ancak 
maddi imkansızlıklar nedeniyle sağlık 
alanında yeterince yatırım yapılamayan 
Novi Pazar Devlet Hastanesi Nefroloji 
Bölümü’ne TİKA tarafından malzeme 
ve tıbbi ekipman yardımında bulunuldu.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Da-
ire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, proje ile 
çok sayıda böbrek hastasının iyileşme 
zamanını kısaltmayı amaçladıklarını 
ifade etti. Çevik, projeden Novi Pazar 
ve çevre bölgelerin de faydalanacağını, 
Sırbistan genelinde çok sayıda sağlık, 
eğitim, tarım ve kültür projeleri gerçek-
leştirdiklerini kaydetti. 

Novi Pazar Devlet Hastanesi yetki-
lileri ise Nefroloji Bölümü’nde yılda 
16.000 diyaliz işlemi yapıldığını, 700 
ultrason işlemi gerçekleştirildiğini, an-
cak diyaliz merkezinde bulunan ultrason 
cihazının hem nefroloji bölümü hem de 
diğer bölümler tarafından kullanılması 
nedeniyle bu durumun kronik rahatsız-
lığı bulunan böbrek hastaları için sıkıntı 
oluşturduğunu söylediler. TİKA’nın te-
min ettiği ekipmanlar ile cihaz eksikliği 
problemlerinin ortadan kalktığını ifade 
eden yetkililer, TİKA’ya ve Türkiye’ye 
teşekkürlerini ileterek, desteklerinden 
dolayı ekipman temin edilen odaya 
TİKA Odası adını verdiklerini kaydet-
tiler. 

TİKA’dan tıbbi ekipman yardımıAr-Ge’de ticari başarının yolu öğretildi

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, “Sektörün ihracat artış 
oranı gayet iyi ancak 2023 hedefi için 
yetersiz. Bunu artırmak için radikal 
tedbirler alacağız.” dedi.

Sektörün, ülkemiz savunma ihtiyacının 
yüzde 60'a yakınını karşıladığını belirten 
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları 
Birliği (SSI) Başkanı Latif Aral Aliş ise 
“Savunma sanayi olarak devletimizden 
hem yerli ürün kullanımını daha da 
artırmasını hem de ülkeden ülkeye 
satışlarda sektöre destek olmalarını 
istiyoruz.” görüşünü seslendirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) tarafından Sırbistan’da 
yaklaşık 200.000 kişiye hizmet veren 
Novi Pazar Devlet Hastanesi’nin Nefroloji 
Bölümü’ne malzeme ve tıbbi ekipman 
desteğinde bulunuldu.

SSM, ihracat artışı oranını iyi ancak 100. yıl hedeflerine göre yetersiz buldu 

2023 İÇİN TEDBİRLER ALINACAK

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 
alınacak tedbirleri “Sanayi ve insan kaynağı 
envanteri oluşturmak, ilgili birimlerin koordine 
olması ve uzun vadeli planlar oluşturması, 
kaynakların tespiti ve verimli kullanımı” olarak 
sıraladı.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları 
Birliği (SSI) Başkanı Latif Aral Aliş ise, 
“İhracatımızı her geçen yıl artırıyoruz. Yoğun 
Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik yatırımlarla 
büyüyen savunma sektörümüz, üretiminin üçte 
birini ihraç eder duruma geldi." dedi.

İsmail Demir
Latif Aral Aliş
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Benin Cumhurbaşkanı Thomas 
Boni Yayi, Ankara Sanayi Oda-

sı (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'i 
ziyaret etti. 

Son 1,5 yılda Türkiye'ye 4'üncü 
ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten 
Yayi, bunun iki ülke arasındaki dost-
luğun ne denli geliştiğinin göstergesi 
olduğunu söyledi. 

Türkiye'ye her gelişinde özel sek-
tör temsilcilerinin kendisini büyük 
bir keyifle ağırladıklarını dile getiren 
Yayi, "Avrupa'nın 6. büyük ekonomi-
si olan Türkiye, bizim için çok önem-
li. Benin halkı ekonomik gelişmeyi 
destekleyen ülkelerin her zaman ya-
nındadır ve yanında olacaktır." diye 
konuştu. 

Benin'in özel sektör yatırımlarına 
ihtiyaç duyduğunu anlatan Yayi, özel 
sektör sayesinde ülkesini daha mo-
dern hale getirmek istediklerini ifade 
etti.  

Ülkesi için sağlık, enerji ve altya-
pı yatırımlarının önemine işaret eden 
Yayi, şöyle devam etti: "Özel sektöre 
çok açığız. Emin olun ki siz üretin, 

biz satın alırız. Bütün bu yapılacaklar 
devlet ve özel sektörün birlikte çalış-
masıyla meydana gelecektir. Gelin 
ülkemize yatırım yapın, fabrikalarını-
zı kurun ve kendiniz yönetin. Devlet 
bu konuda hiçbir şekilde size karış-
mayacaktır. Sizin için gerekli bütün 
güvenlik önlemlerini sağlayacaktır, 
yatırımlarınızı koruyacaktır."  

Benin'de 3. nesil GSM şirketlerini 
özelleştirdiklerini anlatan Yayi, tu-
rizm konusunda da Türkiye'nin yo-
lundan gitmek istediklerini sözlerine 
ekledi. 

ASO Başkanı Özdebir de Yayi'nin 
kendilerini ziyaret etmelerinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. 

Küresel krizin etkileri ve ülkelerin 
iç siyasetlerindeki iniş çıkışlar ne-
deniyle bu zamana kadar kendisine 
verilmiş olan onurun karşılığında pek 
bir şey yapamadığını belirten Özde-
bir, "Bundan sonra ilişkilerimizi daha 
da geliştireceğimizden eminim." 
dedi.

Benin Cumhurbaşkanı Thomas Boni 
Yayi, özel sektöre açık olduklarını 
belirterek, "Gelin, ülkemize yatırım 
yapın, fabrikalarınızı kurun ve kendiniz 
yönetin. Devlet bu konuda hiçbir 
şekilde size karışmayacaktır." dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 
yayımladığı son rapora göre, politika 

belirsizlikleri ve alt yapı entegrasyonun-
daki riskler özellikle OECD ülkelerinde 
küresel yenilenebilir enerji dağıtımında 
yavaşlamaya neden oluyor. Temiz enerji 
kapasite yatırımlarının 2020 yılında 1.61 
trilyon dolara ulaşacağı beklentisi hala 
devam etse de projelerin finansmanında 
azalma yaşanıyor. 

IEA, orta vadeli öngörülerinde, yeni-
lenebilir elektrik üretiminde yıllık yüz-
de 5,4 büyüme bekliyor. Ancak 2018 
yılı için yapılan geçen yılki tahminler 
6850 TWh (terawatt) iken yeni tahmin-
leri 5505 TWh’ye düşürülmüş durumda. 
İleriye dönük bütün beklentiler aşağı çe-
kilirken yalnızca teknoloji maliyetlerinin 
düşmesine bağlı olarak güneş panelleri 
için negatif 
bir görünü-
şün ortaya 
ç ı k m a d ı ğ ı 
belirtiliyor.  
I E A ’ n ı n 
2025 hedef-
lerine ula-
şılabilmesi 
için biyoya-

kıtlarda 22 kat artış gerçekleşmesi gere-
kiyor. Ancak hammadde kaynaklarının 
sürdürebilirliğinin teminine bağlı olarak, 
bu konuda politika destekleri zaman için-
de azalıyor. 

AB’nin konvansiyonel biyoyakıt kul-
lanımını kısıtlayabilecek olan (dolaylı 
arazi kullanımı değişikliği teklifi) ILUC 
tasarısının sektörü belirsizlik içinde bı-
raktığı ifade ediliyor. Öte yandan Rüzgar 
Enerjisi Birliği (EWEA), düzenleyici ya-
saların eksikliğinin doğal sonucu olarak 
yatırımcıların bu alanda önünü göreme-
diğini dile getiriyor. IEA’nın verilerine 
göre, 2013 yılındaki yatırım miktarı 250 
milyar dolar ile 2012 seviyesinin çok az 

altında gerçek-
leşti. Ancak 
2020 yılına ka-
dar bu miktarın 
yıllık ortalama 
230 milyar do-
lara düşmesi 
bekleniyor.

BENİN, YATIRIMA AÇIK

Yenilenebilir enerjide tahminler
aşağı çekiliyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 

Türkiye’nin son yıllardaki başarılı eko-
nomik performansının getirdiği kredi 
not artışlarının önemine dikkat çekerek 
“Bunun korunmasına yönelik çabalar he-
pimizin sorumluluğu.” dedi.

Bahçıvan, yılın ilk sekiz ayını geride 
bıraktığımız bu günlerde küresel eko-
nomideki toparlanma eğilimine rağmen 
risklerin devam ettiğini söyledi. Orta 
Doğu ve Ukrayna’da yaşanan gelişme-
lerin petrol fiyatlarının yükselme riskini 
artırdığını, küresel finansal piyasaların 
ise uzun vadeli faiz oranlarında artış riski 
taşıdığını belirten Bahçıvan, “Özellikle 
ABD’de uzun vadeli faizlerin beklenen-
den keskin ve hızlı yükselmesi, risk al-
gısının yükselmesine yol açabilir. Orta 
vadede önemli gelişmiş ekonomilerde 
durgunluk riski varlığını koruyor. Pek 
çok ekonomide önümüzdeki dönemde 
büyüme potansiyelini ve sürdürülebilir-
liği arttırıcı yapısal reformlara hız veril-
mesi büyük önem taşıyor.” açıklamasını 
yaptı.

Türkiye’de ise başta sanayi üretimi 
olmak üzere göstergelerin, ekonomik 
aktivitede belli bir yavaşlamaya işaret 
ettiğinin altını çizen Bahçıvan, “Türkiye 
gibi ülkelere yönelik uluslararası finans 
hareketlerinin hassasiyeti geçtiğimiz 
yıla oranla ciddi biçimde arttı. FED ta-
rafından verilecek her türlü sıkılaştırma 
sinyali, Türk lirası üzerinde önemli bir 
hassasiyet unsuru. Yeni kabine üzerinde-
ki belirsizlikler ve 2015 genel seçimleri, 
yatırımlar üzerinde belirleyici olmaya 
devam edecek gibi görünüyor.” dedi. 

Faiz tartışmaları
ekonomideki stresi sıcak tutuyor

Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Böyle bir ortamda enflasyonun arzu 
edilen seviyeye geriletilememiş olması, 
ihracat pazarlarımızda yaşanan daralma, 
tasarruf oranlarının zayıf seyri, dünyada-
ki faiz artışı tartışmaları ve ülkemizdeki 
hassas kur dengeleri dikkate alındığında, 
yaşamakta olduğumuz faiz tartışmaları 
ekonomimiz üzerindeki stresi sıcak tu-
tuyor. Son yıllardaki başarılı ekonomik 
performansımızın bize getirdiği not ar-
tışlarının değerini iyi bilip, bunun korun-
masına yönelik çabaların önümüzdeki 
aylarda hepimizin sorumluluğu.”

Sanayicilerin İSO’nun son Sanayi 
Kongresi’nin ana teması olan bütünsel, 
sürdürülebilir kalkınmayı esas alması ge-
rektiğini belirten Bahçıvan, şunları söy-
ledi: “Ürün kaynaklı çevresel etkilerin 
yaklaşık yüzde 80’i tasarım aşamasında 
belirlenebiliyor. Böylece; ürün geliştir-
me sürecinin en başında, çevreyle ilgili 
etmenler hesaba katılarak yaşam döngü-
sünden kaynaklanacak çevresel etkiler 
minimize edilebilir. Çevrenin, Ar-Ge ve 
eğitim başta olmak üzere tüm çalışmala-
rımızın en önemli noktası haline gelme-
si gerektiğine inanıyorum.”

“Türkiye’nin rating notunu korumak 
hepimizin sorumluluğu”

Erdal Bahçıvan

Tarihi Ağustos rekoru
Ağustos ayında en fazla ihracatı, 1 

milyar 559 milyon dolarla hazırgi-
yim ve konfeksiyon sektörü yaparken, 
kimyevi maddeler sektörü, 1 milyar 433 
milyon dolar ihracat ile ikinci sırada, 
otomotiv sektörü ise 1 milyar 268 milyon 
dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

İhracat artışında ilk sırayı tarım ürün-
leri aldı. En fazla ihracat artışı, yüzde 
126 ile tütün ve yüzde 66 ile fındık sek-
törlerinde yaşandı. Bu sektörleri makine 
sektörü ile su ürünleri ve hayvansal ma-
müller izledi.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan 
5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, 
ABD ve Rusya oldu. Almanya'ya ihracat 
yüzde 12, İngiltere'ye yüzde 19, ABD'ye 
yüzde 30, Irak'a ise yüzde 27 seviyesinde 

arttı. 

Ağustos ayı ihracat artışında öne çı-
kan ülkeler şöyle oldu; Yemen'e ihracat 
yüzde 114 artarken, Peru'ya yüzde 110, 
Umman'a yüzde 99, Filipinler'e yüzde 94, 
İran'a yüzde 58, Suudi Arabistan'a yüzde 
50 ihracat artışı yakalandı. En fazla ihra-
cat yapılan 30 ülke arasında en yüksek 
ihracat artışı yüzde 99 ile Suriye'ye ger-
çekleşti. Suriye'yi İran ve Suudi Arabis-
tan takip etti.

Ağustos ayında AB'ye ihracatımız yüz-
de 12 artarken, Kuzey Amerika'ya yüzde 
27, Orta Doğu'ya yüzde 8 arttı.

En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında 
ihracatını en fazla artıran iller yüzde 16 
artışla Ankara ve Denizli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Ağustos ayı mal ihracatı rakamlarını 

açıkladı. İhracat geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 5,2 artışla 11 milyar 73 

milyon dolara yükselerek yeni bir rekor 
kırdı. Ulaşılan bu rakam, "Cumhuriyet 

tarihinin en yüksek Ağustos ayı mal 
ihracatı” oldu.



AĞUSTOS 2014 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 23   

Bakanlık, Çevre Kanunu uyarınca 
alınması gereken; hava emisyonu, 
çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve 

derin deniz deşarjı konularından en az 
birini içeren izni ifade eden Çevre İzni 
ile atıkların toplanmasından bertarafına 
kadarki süreç içerisinde faaliyet gösteren 
işletmelerin iş ve işlemlerine ilişkin tek-
nik yeterliliği ifade eden Çevre Lisansı 
işlemlerinde yaptığı değişiklikle yeni ve 
daha faydalı bir dönemi başlatacak.

Uygulamalarda kolaylık sağlayacak
Yönetmelikte yapılan değişikliklerin 

gerekliliğine dikkat çeken Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı İdris Güllüce, “Yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarihten günümü-
ze kadarki süreç içerisinde uygulamalara 
açıklık ve kolaylık getirmesi, etkinliğinin 
artırılması, karşılaşılabilecek sorunların 

g ide r i lmes i , 
yürürlüğe gi-
ren yeni mev-
zuatlara uyum 
s a ğ l a m a s ı 
a m a ç l a r ı y l a 
Yönetmelikte 
değişiklikler 
gerçekleştirile-
cek.” dedi.

Ç e v r e 
K a n u n u ’ n c a 

Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hak-
kındaki Yönetmelik, çevreye kirletici 
etkisi bulunan tesislerin çevre mevzuatı 
gereğinde faaliyet gösterebilmek için 
almak zorunda oldukları farklı izin ve 
lisanslar yerine bütüncül yaklaşım stra-
tejisi çerçevesinde tek bir çevre izni ve 
lisansı uygulaması olarak faaliyet gös-
terdi. Yönetmeliğin 01.04.2010 yılında 
yürürlüğe girdiği tarihten günümüze ka-
darki süreç içerisinde 12 bin 794 Geçici 
Faaliyet Belgesi, 8 bin 288 adet ise Çevre 
İzni ve Lisansı Belgesi düzenlendi.

Çevre İzni ve Lisansı Yönetmeliği ile 
Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvuru-
larında herhangi bir eksiklik bulunması 
durumunda doğrudan reddedilmesi ye-

rine eksiklik bildirim yapılması süreci 
olacak. İşletmede yapılan değişikliklerin 
çevresel açıdan iyileştirme yönünde ol-
ması durumunda çevre izni veya çevre 
izin ve lisans alma sürecinin yeniden baş-
latılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili 
merci tarafından değerlendirilecek.

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans 
Belgelerinin yenilenmesi ile ilgili dü-
zenleme yapılmış ve çevre izni olan iş-
letmeler ile mevcut lisans konuları ile 
ilgili herhangi bir değişiklik olmaması 
durumunda çevre izin ve lisansı olan iş-
letmelerin tekrar Geçici Faaliyet Belgesi 
başvuru süreci çıkarılacak. Çevre İzin ve 
Lisansı Belgesi, işletmelerin çevre lisan-
sına tabi ilave tesisler veya üniteler ek-
lemek istemesi durumunda yeniden GFB 
sürecine sokulmadan eklenecek tesisler 
veya üniteler için çevre izni ve lisansı 
başvurusu münferit olarak yapılabilmesi-
ni sağlayacak.

Yeni süreç tanımlanacak
Çevre İzin ve Lisansı Belgesi işletme-

lerin, mevcut prosesinde bir değişiklik 
yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan 
atıkları mevcut belgelerine eklemek iste-
mesi durumunda, yeniden GFB sürecine 
sokulmadan yeni bir süreç tanımlanacak. 

Yönetmelik kapsamında düzenlenen bel-
ge iptalleriyle ilgili hükümler mevcut 
yönetmeliğin değişik maddelerinde yer 
aldığından iptale ilişkin hükümler yeni-
den gözden geçirilerek tek bir maddede 
toplanacak. Ayrıca, usulsüz ve gerçeğe 
aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit 
edilen tesislerin çevre izin veya çevre 
izin ve lisans belgeleri iptali ile ilgili dü-
zenleme yapılacak.

Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya 
çevre izin ve Lisans uygulamalarının, il-
gili kurumun görüşü alınarak Bakanlık 
tarafından belirlenecek. Yönetmeliğin 
Ek-1 ve Ek-2 listeleri, uygulamada ya-
şanılan sıkıntıları giderecek şekilde ve 
ÇED Yönetmeliği Ek listeleri mümkün 
olduğunca uyumlaştı-
rılacak. Geçici Fa-
aliyet Belgesi ile 
çevre izin ve 
lisans başvuru 
sürecinin hız-
landırılması 
amacıyla iste-
nilen belgeler 
sadeleştirile-
cek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürürlükte 
bulunan Çevre Kanunu'nca Alınması 
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki 
Yönetmeliği “Çevre İzni ve Lisansı 
Yönetmeliği” olarak değiştiriyor. 
Bakanlık, bu çalışmayla, Çevre Lisansı 
işlemlerinde yaptığı değişiklikle yeni ve 
daha faydalı bir dönemi başlatacak.

 

Çevre Yönetmeliği’nde faydalı adım

İdris Güllüce
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