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Korhan GÜMÜŞTEKİN
014 yılı, sanayici açısından ilginç gelişmelerle geride kaldı. Bu gelişmelerin
Hükümet politikalarına da yansımasıyla
birlikte, tabiri caizse yerli üretimin önündeki
“Berlin Duvarı”nın yıkılmaya başladığını görmek sevindirici.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığında
kurulan 62. Hükümet, 12 yıldır süregelen ivmeyi devam ettirme kararlığını programıyla
perçinledi. Üretim odaklı bir ekonomiyi öngören ve burada da “yerli”, “yenilikçi”, “katma
değerli yüksek teknoloji" gibi açılımları ilk sıraya koyan yaklaşımın, Orta Vadeli Program,
Öncelikli Dönüşüm Programları ve içeriğindeki eylem planları ile ekonomi kadrosunca sürekli dile getirmesi isabetli oldu.
“Derdini söylemeyen derman bulamaz” atasözünde de belirtildiği gibi sanayicimiz derdini
söyledi, Devlet, derman olmak için harekete
geçti. Hiç kuşkusuz “dert” söylerken, işin doğrusunu belirterek yol gösterici olmak, reçete
sunmakta da yarar var.
2014’te Sanayi İşbirliği Programı (SİP) hazırlıkları sırasında izledik; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın izlediği yöntem tam
da bu oldu. Tüm tarafları dinleyen Bakanlık,
KOBİ temsilcilerinden saha gerçeklerini, akademisyenlerden üniversite isteklerini, bürokratlardan da “nasıl olabilir?” sorusunun yanıtını aldı. Yani inşa edilmek istenen yapıya, güçlü
harç koyma refleksiyle hareket etti.
Enerjiden savunmaya kadar geniş bir yelpazede artık “yerlinin sözü” geçmeli; biz buna
inanıyoruz. Bu inancımızı kararlı ve istikrarlı
Devlet yapısı pekiştiriyor. Şapkayı önümüze
koyup, politikaları, zincirin halkaları olarak
görmeliyiz. Bunlardan birinin zayıflaması veya
aradan çekilmesi yüksek hızı tökezletir, raydan
çıkartır…
Yüksek hız deyince, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın bütçe
maratonu sırasında yaptığı açıklamalara kulak
vermekte yarar var. Sayın Bakanın, Meclis kürsüsünden Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi’yle
ilgili sözleri dikkat çekici.
Raylı ulaşım sistem alımlarının kırılma
noktası “%51 yerli”, 80 adet Yüksek Hızlı
Tren seti alımında “%53”e taşınıyor. Bakan
Elvan’ın sözlerini tarihe not düşmek adına
gururla tekrar ediyoruz: “‘Minimum yüzde 53
yerli üretim olacak.’ diyeceğiz, ‘Mutlaka bir
yerli ortak almak zorundasın.’ diyeceğiz. ‘Bu
üretimi Türkiye’de yapmak zorundasın.’ diyeceğiz ve bunu gerçekleştireceğiz.”
Bu alım, yerli üretimin “teknolojik” olarak
da rekabette var olması demek. Eğer bu şartlarda tedarik sağlanırsa, söz konusu alım, yerli
sanayicinin aynası olacak, tabelada yazan isimle sınırlı olmayacak… Ülkemize hayırlı olsun,
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2015’ten bu politikaların artarak devamını
bekliyoruz… Sayın Elvan’a ve Bakanlık teşkilatına buradan teşekkür ediyoruz. Yeni yılın
ülkemize, milletinize ve sanayimize mutluluk
ve başarı getirmesi dilekleriyle:

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN
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Yazımı, Güney Koreli akademisyen HaJoon Chang’ın “Sanayileşmenin Gizli Tarihi”
isimli kitabından, ilginizi çekeceğini umduğum
birkaç satırla noktalamak istiyorum:
“Zamanımızın zengin ülkeleri, yabancı yatırımcılara ayrımcılık uygularken korumacılığı
ve sübvansiyonları kullanmışlardır. Bütün bunlar bugünün ortodoks iktisadının lanetlediği ve
DTÖ Anlaşmaları gibi uluslararası anlaşmaların kat’i şekilde kısıtladığı; yardım verenlerin
ve uluslararası ﬁnansal kuruluşların (özellikle
IMF ve Dünya Bankası’nın) yasakladığı şeylerdir. Hollanda ve (1. Dünya Savaşı’na kadar)
İsviçre gibi korumacılığı pek fazla kullanmayan birkaç ülke vardır tabii. Faka bu ülkeler,
patentlerin korunmasının reddedilmesi gibi
başka konularda ortodoks çizgiden sapmışlardır. Zamanımızın zengin ülkelerinin yabancı
sermayeli yatırım, kamu iktisadi teşebbüsleri
makroekonomik yönetim ve siyasi kurumlara
ilişkin politik verileri, zamanımız ortodoksisinin çizgilerinden belirgin sapmalar göstermektedir.
Fakat eğer durum böyleyse zengin ülkeler
bugünün gelişmekte olan ülkelerine, kendilerine ziyadesiyle yararı dokunmuş olan stratejileri neden tavsiye etmiyorlar? Bunun yerine,
neden kapitalizmin tarihine dair hem düş ürünü hem de kötü bir hikayeyi yaymaktan geri
kalmıyorlar?
Alman iktisatçısı Friedrich List, daha 1841
yılında, kendi ekonomik üstünlüğünü yüksek
gümrük tarifeleri ve geniş çaplı sübvansiyonlar vasıtasıyla elde etmiş olan İngiltere’nin,
diğer ülkelere serbest ticareti telkin etmesini
eleştiriyordu. List, İngilizleri dünyanın en üst
ekonomik pozisyonuna tırmanmak için kullandıkları ‘merdiveni itmekle’ suçluyordu: ‘Birinin büyüklüğün zirvesine vardığında, diğerlerinin kendi arkasından tırmanma vasıtasından
yoksun kalmaları için oraya tırmanırken kullandığı merdiveni itmesi çok yaygın olan zekice
bir hiledir.’
Bugün şüphesiz ki zengin ülke mensupları
arasında, fakir ülkelerin pazarlarının büyük
kısmını ele geçirmek ve ortaya çıkacak muhtemel rakiplerin önüne geçmek amacıyla serbest piyasayı ve serbest ticareti telkin eden bazı
kişiler vardır. Bu kişiler ‘söylediğimizi yapın,
yaptığımızı değil’ diyorlar ve başı belada olanların durumundan yararlanan ‘Kötü Samiriyeliler’ gibi davranıyorlar.
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Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Korhan GÜMÜŞTEKİN

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2. Grup
Öncelikli Dönüşüm Programları’nı açıkladı.

Söylediğimizi yapın, yaptığımızı değil (!)

BİZİ TAKİP EDİN
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“Türk malı imaji iyileştirilecek”
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sayfa

OSTİM'in proje ortağı olarak yer aldığı KOSGEB
Çevre Konusunda Yol Haritasının Hazırlanması
Projesi tamamlandı.
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OSTİM Teknoloji A.Ş. KOBİ’ler İçin Alternatif
Sermaye Finansmanı Kaynakları konulu
panel düzenledi.
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Bebek sağlığı için üretti
tasarımıyla ödül aldı

Yönetim Merkezi
100. Yıl Bulvarı No: 101/A
06370 OSTİM/ANKARA
Tel : 0 312 385 50 90
Faks : 0 312 385 58 98

Yayın Türü
Yerel Süreli

sayfa
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Baskı
Dünya Süper Veb Ofset
100. Yıl Mah. 34204
Bağcılar/ İSTANBUL
Tel : 0 212 440 27 62

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı 22.’sini
düzenlediği Yoksullarla Dayanışma Haftası
etkinlikleri, işbirliği 44 kurum ve kuruluşun
desteğiyle gerçekleştirildi.

10

Ustalara online mesleki eğitim

OSTİM Vakfı’nın, Avrupa Birliği hibeleri ile
ÇSGB koordinesinde yürütülen “Mesleki
ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması
Programı” kapsamında yer alan “Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Arttırılması-Usta İşi
Nesiller Projesi” devam ediyor.

sayfa

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
üyelerinden Tende Elektronik Ltd., Design
Turkey 2014 Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda
“İyi Tasarım Ödülü” aldı.
facebook.com
ortakvizyon
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Yoksulluğun çözümü
dayanışma şuurunda

sayfa

KOBİ’lere alternatif finans kaynağı:
Girişim sermayedarları

sayfa

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
3.’sü gerçekleştirilen Özel Sektör Ar-Ge
Merkezleri Zirvesi’nde Ar-Ge merkezlerinin
rolü değerlendirildi.

sayfa

KOBİ’lerin çevre bilinci artacak

sayfa

2023 hedefi
60 milyardolarlık Ar-Ge

Sektörel teşvikler Malezya
ve Çin’de KOBİ’lere hayat verdi
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi
yurtdışı faaliyetlerine Uzak Doğu seyahatiyle
adım attı.

sayfa
Prodüksiyon
www.omedya.com
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Reklam Rezervasyon
385 58 20-21
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www.ostimgazetesi.com
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Başbakan Davutoğlu, 2. Grup Öncelikli Dönüşüm Programları’nı açıkladı

“TÜRK MALI İMAJI İYİLEŞTİRİLECEK”

ncelikli Dönüşüm Programları'nın
çok büyük ilgi gördüğünü ve
kendilerinde de heyecan uyandırdığını ifade eden Davutoğlu, Yapısal
Dönüşüm Programları'nın özellikle kriz
dönemlerinde orta ve uzun vadeli ekonomik dönüşümleri ortaya koyabilmek
ve ülkelerin perspektiflerini, reformlarını belirleyebilmek açısından önemli
endikasyonlar niteliği taşıdığını belirtti.

Ö

Davutoğlu, ilk 9 programı açıkladıktan sonra G20 toplantısına katılan
Türkiye'nin, yapısal dönüşüm programını açıklayan iki ülkeden biri olduğunu, diğer ülkenin Meksika olduğunu
bildirdi.
Ahmet Davutoğlu, "Özellikle petrol
fiyatları ve dünya piyasalarında son
dönemdeki yaşanan çalkantılar da göz
önüne alındığında Türkiye'nin öngörülebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir
perspektifle, kararlı bir orta ve uzun
vadeli bir yapısal dönüşüm programı
açıklamaya devam etmesi her şeyden
önce ekonomi yönetimimizin istikrar
konusundaki kararlılığını gösteren açık
bir tutumdur. Bu açıdan piyasalarımızın, iş dünyamızın, kamu yönetimimizin bu yapısal dönüşüm programlarının
doğasına, mantığına intibak etmeleri,
bu çerçevede gerekli adımları atmaları
Türkiye'nin orta ve uzun vadeli ekonomik istikrarı bakımından büyük önem
taşıyor." dedi.
Uygulamalar paylaşılacak
Başbakan Davutoğlu, “Yapısal dönüşüm programlarının hesap verilebilirlik,
yani ilan ettiğimiz eylemlerin uygulamalarını da 3-4 aylık aylık periyotlarla
sizlerle paylaşacağız. Muhtemelen bu
çalışmalar tamamlandığı zaman mart,
nisan gibi uygulama sonuçlarını da sizlerle paylaşma imkanı bulabileceğiz."
diye konuştu.
8 programa yönelik bilgi veren Davutoğlu, şunları aktardı: "Birincisi; üretimde verimliliğin artırılması programı.
İkincisi; yurt içi tasarrufların artırılması
ve israfın önlenmesi programı. Üçüncüsü; İstanbul uluslararası finans merkezi
programı. Dördüncüsü; kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı.
Beşincisi; kamu gelirlerinin kalitesinin
artırılması programı. Altıncısı; iş ve ya-

tırım ortamının geliştirilmesi programı.
Yedincisi; istatistiki bilgi altyapısını geliştirme programı. Sekizincisi; kayıt dışı
ekonominin azaltılması programı. Kayıt
dışı ekonominin azaltılması programını
ayrı ve bağımsız bir çalışma, reform paketi olarak ele alacağız."
Üretimde verimliliğin artırılması
programına ilişkin bilgi veren Davutoğlu, "10. Kalkınma Planı döneminde
verimlilik odaklı bir yaklaşımla rekabet gücünü artırarak cari açık sorununu
yaşamadan yüksek istikrarlı büyümeyi
hedeflemekteyiz. Bu programda, verimlilik algısını geliştirmeyi, üretim
süreçlerini iyileştirmeyi, katma değeri
artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
Bu çerçevede sanayi sektöründe toplam
faktör verimliliğinin büyümeye katkısını yüzde 20'nin üzerinde tutmaya kararlı
olduklarını dile getiren Davutoğlu, bu
başlık altında 59 eylem planladıklarını
bildirdi. Programın içerdiği öncelikli
eylemler hakkında bilgi veren Davutoğlu, işletmelerin iyi örneklerle buluşturulması yoluyla, deneyim aktarımını
sağlayacak ve işletmeler arasında etkileşim düzeyini yükselteceklerini söyledi.
“KOBİ'lerin kurumsallaşmasına
önem vereceğiz”
Verimlilik alanında sistematik gelişmeleri kaydeden KOBİ'lerimizin devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı
olarak yer almasını sağlayacaklarını
belirten Davutoğlu, KOBİ'lerin kurumsallaşmasına büyük önem vereceklerini
ifade etti.
Bu kapsamda, destek programları
oluşturacaklarını ve mevcut destekleri
gözden geçireceklerini belirten Davutoğlu, "G-20 dönem başkanlığı sürecimizde de KOBİ'leri sürekli gündemde
tutacağız ve dünya ölçeğinde KOBİ'lere
verilen desteği artırarak istihdama dönük önemli katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.
Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımlarını ve teknoloji geliştirme kapasitelerini güçlendireceklerini, bu çerçevede destek sağlayacaklarını bildiren
Davutoğlu, "İmalat sanayisinde endüstriyel otomasyon uygulamalarını yaygınlaştıracağız. İmalat sanayisinde kaynak
verimliliği potansiyelini belirleyeceğiz.

Kaynak verimliliği üretim uygulamalarını yaygınlaştıracağız" diye konuştu.
Küçük ölçekli işletmelere yönelik
ürün tasarımını, çeşitlendirilmesini ve
markalaşmalarını destekleyecek ve bu
konularda eğitim faaliyetleri düzenleyeceklerini vurgulayan Davutoğlu, KOBİ'lerin finansman erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi.
Türk sanayisinin uluslararasılaşması
Türk malı markası ve imajının iyileştirilmesi için faaliyet yürüteceklerini
bildiren Davutoğlu, "Dış pazarlardaki
dağıtım kanallarına doğrudan erişim
amacıyla özellikle yüksek teknolojili
sektörlerde faaliyet gösteren yabancı
şirket ve markaların satın alınmasını
destekleyeceğiz. Son dönemdeki bu satın alımlardaki artış, Türk sanayisinin
uluslararasılaşması ve etkisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor."
dedi.
İkinci program olan yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi
hakkında bilgi veren Davutoğlu, şunları söyledi: "Bu program çerçevesinde,
yüksek ve istikrarlı büyüme dinamiği
sağlamak üzere en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurt içi tasarrufları artırmayı, artan yurt içi tasarrufları
üretken yatırımlara yönlendirmeyi ve
israfı azaltmayı amaçlıyoruz. Aslında
iktisat bizde israfın karşılığı olarak kullanılan bir kavramdır. Sadece ekonomi
anlamında değil. Bu anlamda, iktisatlı
bir ekonomik altyapıyı kurmaya kararlıyız. 2013 yılında yüzde 13,4 olan yurt
içi tasarruf oranını program dönemi sonunda yüzde 19'a çıkarmaya kararlıyız.
İmalat sanayisinde kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, makine
ve teçhizat yatırımlarının finansmanında banka ve sigorta muameleleri vergisi
istisnası getireceklerini belirten Davutoğlu, “Bu son derece önemli bir husus.
Bu istisnalar imalat sanayisinde kapasite ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.
Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek
tüketim mallarını tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapacaklarını da
vurgulayan Ahmet Davutoğlu, “İçeride
teknoloji yoğun sanayilere destek ve-

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Güçlü
ve Dengeli Büyüme için Yapısal
Dönüşüm'' başlığıyla Onuncu Kalkınma
Planı kapsamında öncelikli dönüşüm
programlarına ilişkin ikinci basın
toplantısını düzenledi. Davutoğlu, Türk
malı markası ve imajının iyileştirilmesi
için faaliyet yürüteceklerini bildirdi,
KOBİ'lerin kurumsallaşmasına büyük
önem vereceklerini ifade etti.

rirken, dışarıdan gelecek lüks tüketim
mallarına dönük olarak da caydırıcı vergilendirmeler yapacağız.” açıklamasını
yaptı.

2. GRUP ÖNCELİKLİ
DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI
Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın
Önlenmesi Programı
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı
Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi
Programı
Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması
Programı
İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı
İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı
KAMU ALIMLARI KOBİ’LER
LEHİNE DÜZENLENECEK
Kamu Harcamalarının
Rasyonelleştirilmesi Programı’ndan
>>> 4. Bileşen: Cari Harcamaların Kontrol
Altında Tutulması Politika 4.1: Kamuda
İsraftan Kaçınma ve Tasarruf Bilincinin
Yerleştirilmesi
“Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının
ortak alım yöntemiyle tedariki
yaygınlaştırılacaktır.”
Kamu kurum ve kuruluşlarının aynı veya
benzer nitelikteki ihtiyaçlarının toplu
alım yöntemiyle tedarik edilebilmesi
için yöntemler geliştirilmesi ve ölçek
ekonomisinden faydalanarak tasarruf
sağlanması amaçlanmaktadır. İhalelerde;
Onuncu Kalkınma Planında yer alan
“kamu alımları uygulamalarında KOBİ'ler
lehine düzenlemeler yapılması” hedefi
doğrultusunda yapılacak düzenlemeler de
göz önünde bulundurulacaktır.
(Kaynak: www.kalkinma.gov.tr)
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2023 hedefi 60 milyar dolarlık Ar-Ge
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından 3.’sü gerçekleştirilen Özel
Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde ArGe merkezlerinin rolü değerlendirildi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, “2023 yılında Ar-Ge
harcamalarının GSYH oranını yüzde
3’e çıkararak 60 milyar dolarlık
Ar-Ge harcamasına ulaşmayı ve bu
harcamaların da 3’te 2’sinin özel sektör
tarafından yapılmasını hedefliyoruz."
dedi.

Ü

lkemizde Ar-Ge ve inovasyon
ekosistemini geliştirmek amacıyla
2008 yılında çıkartılan 5746 sayılı kanunla, özel sektör kuruluşlarına Ar-Ge
merkezi kurma fırsatı verildi. 164 sana-

OSB’LERE RAHAT NEFES

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize
Sanayi Bölgelerinin talepleri doğrultusunda
sanayi parsellerindeki yapılaşma şartlarını
gözden geçirdi. Taban alanı kısıtlamasını kaldırdı.
Organize Sanayi Bölgeleri uygulama
yönetmeliğinde değişiklik yapılarak Resmi
Gazete’de yayımlandı. Sanayi bölgelerindeki

yi kuruluşuna Ar-Ge merkezi sertifikası
verildi. Söz konusu merkezlerde 20 bin
393 nitelikli Ar-Ge personeli istihdam
ediliyor. 3 binin üzerinde projenin tamamlandığı, 3 bin 927 proje üzerinde
ise çalışmalar devam ediyor. Zirvede,
inovasyon ekosistemi için Ar-Ge merkezlerinin rolü masaya yatırıldı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Hükümet olarak 2023 yılı için
gerek ekonomik gerekse Ar-Ge,
inovasyon ve Ar-Ge personeli
adına iddialı hedefler ortaya
koyduklarını, bu hedeflere ulaşma yolunda hızla
ilerlediklerini belirtti.
Işık, "Ekonomide güçlü olmak istiyorsanız
teknolojide, teknolojide güçlü olmak istiyorsanız bilimde de
öncü olmalısınız."
diye konuştu.
Bilimsel
ve
teknolojik alanda

sıçrama yaptıracak yeni adımların atılması gerekliliğine inandıklarını dile getiren Bakan Işık, bilim, teknoloji, Ar-Ge
ve yeniliğin sadece ülkelerin geleceği
için değil aynı zamanda insanlığın geleceği içinde önemli olduğunu kaydetti.
Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin bir ülkede etkin ve sonuç
odaklı şekilde gerçekleşmesinin, sağlıklı işleyen ulusal Ar-Ge ve inovasyon
ekosistemin varlığıyla mümkün
olacağına dikkati çeken Işık,
“2023 yılında Ar-Ge harcamalarının GSYH oranını yüzde
3’e çıkararak 60 milyar
dolarlık Ar-Ge harcamasına ulaşmayı ve bu
harcamaların da 3’te
2’sinin özel sektör tarafından yapılmasını
hedefliyoruz." dedi.
Işık, “Üretim yapımızda katma değeri
arttıracak etkinlikler

parsellerde, Taban Alanı Katsayısı (TAKS)
kaldırıldı. Yapı yoğunluğu (emsal oranı)
korunarak parsel çekme mesafeleri yeniden
düzenlendi.

daraltılarak, böylelikle birçok farklı iş kolunda
üretim yapan sanayi sektörünün kendi ihtiyaçları
doğrultusunda sanayi parselinden verimli bir
şekilde yararlanmasının önü açılmış oldu.

Bu düzenleme ile özellikle orta ve büyük
ölçekli parsellerde, üretim konuları nedeniyle tek
kat yapılaşma taleplerinin karşılanması sağlandı.
Yapılaşma hakkının tabanda kullanılmasına
engel teşkil eden çekme mesafeleri, diğer
risk unsurları da gözetilerek elverişli oranda

Ayrıca, yönetmelik değişikliğinde parsellere
kot verilmesi esasları yeniden düzenlenip
özellikle eğimli OSB arazilerinde, yapılaşmanın
bilimsel ve teknik esasları yönetmeliğe ilave
edilerek farklı uygulamaların önüne geçildi.

Özkaynak yetersizliği en önemli sorun
Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda konuşan ASO
Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin sorunlarının aslında KOBİ’lerle ortak
problemleri olduğunun altını çizerek, söz konusu sorunların başında öz kaynak
yetersizliği geldiğini vurguladı.

BMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı İbrahim Halil Mazıcıoğlu ve 20'ye yakın komisyon üyesi
milletvekili, ASO Meclis ve Komite
Üyelerinin katıldığı toplantıda meslek
komitelerinin sorunları masaya yatırıldı.
“Elektrik maliyet kalemleri
yeniden düzenlensin”
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yasaların temel olarak vatandaşların dürüst
kabul edilerek yapıldığını anlatan ASO
Başkanı Özdebir, "Türkiye'de bundan
sonra yasaları hazırlarken dürüst in-

T

sanlara göre hazırlayalım. Kötülerden
korunacağız diye iyilerin hayatını zorlaştırmayalım."
değerlendirmesinde
bulundu. Özdebir, sanayicilerin sorunlarının aslında KOBİ’lerle ortak problemleri olduğunun altını çizerek, söz
konusu sorunların başında özkaynak
yetersizliği geldiğini vurguladı.
Özdebir üretimde kullandıkları enerjinin kalitesiyle ilgili sıkıntılarının olmadığını ancak elektrik maliyetlerine
yansıyan kalemlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, şunları
kaydetti: "Enerji maliyetlerindeki TRT

payını en azından hazmedemiyoruz.
Biz üretim yapıyoruz, üretim yerine
televizyon seyretmiyoruz. Elektriğinde yüzde 50'si sanayide kullanıldığına
göre sanayici üzerinden TRT payı alınması bana çok mantıklı gelmiyor. Ayrıca sanayinin üzerinden ÖTV alınması
da, üretimde kullandığımız enerjiyi lüks
tüketim malı sınıfına alınıp vergi alınmasının da düzeltilmesi lazım"
Özdebir ayrıca, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan Turquality
desteğinden, uygulamadaki zorluklar
nedeniyle küçük ölçekli firmaların yaralanamadıklarını da ifade etti.
“2023’e daha akıllı üreterek ulaşırız”
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı İbrahim Halil Mazıcıoğlu
ise Türkiye'nin birçok bölgesine OSB
inceleme gezileri düzenlediklerini ve
böylece OSB'lerin sorunlarını yerinde
görme şansı bulduklarını belirtti. Mazıcıoğlu, "Dünyanın ilk 10 ekonomisi
arasına girmeyi hayal ediyorsak bunu
takipçi taklitçi olarak değil bilgiyle kendimiz üreterek başaracağız." dedi.
Mazıcıoğlu, küresel koşullarda rekabet şartlarının zorlaştığını, Türkiye'nin
tüm bu koşullara rağmen ihracatını artırmayı sürdürdüğünü vurgulayarak,
"2023'te 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracat artış tempo-

yaparak yeni yola yönelirsek 2023 hedeflerimize ulaşabileceğiz ve gelişmiş
ülkeler arasında yer alabileceğiz. Gelişmiş ülkelerde yüzde 65-70 olan özel
sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı,
ülkemizde yüzde 47,5 seviyesinde. Öncelikle, Ar-Ge’nin verimsiz bir yatırım
olduğu ve Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın
boşa gideceği düşüncesini terk etmeliyiz." dedi.
Bakan Işık’ın verdiği bilgilere göre
teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının 59’a, özel sektör Ar-Ge merkezlerinin sayısı 164'e ulaştı. Bu merkezlerde
yapılan çalışmalar sonucu tescil edilen
ulusal patent sayısı 663, uluslararası patent sayısının ise 1.299.
Işık, Ar-Ge merkezlerinin genel sıralamasında ilk 3’te yer alan firmaları
ise şöyle sıraladı: “2013 yılı Performans Endeksi Genel sıralamada birinci
ASELSAN A.Ş., ikinci Roketsan AŞ,
üçüncü Zentiva Sağlık Ürünleri A.Ş.”
Finansal kiralama
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na
eklenen finansal kiralama maddesi uygulama
yönetmeliğine de aktarıldı. OSB’lerde yatırım
yapmak isteyen işletmelerin, sermayelerinin
bir kısmını arsa temininde kullanarak yatırım
aşamasında çeşitli ekonomik sıkıntılar
yaşamalarının önüne geçildi. Yatırım yapmak
isteyenlere arsayı kiralayabilme imkanı getirildi.
muzu tıpkı 2002-2013 arasında olduğu
gibi yıllık yüzde 13'lere çıkarmamız
gerekiyor. Türkiye son 12 yılda uygulanan kararlı ve doğru politikalarla bütün
alanlarda önemli kazanımlar elde etti."
diye konuştu. Türkiye'nin 2023 hedeflerine sadece daha fazla üretimle değil
daha akıllı üreterek ulaşabileceğine dikkati çeken
Mazıcıoğlu, son dönemde hükümet
olarak özel sektörünün etkinliğini artırarak Türk ekonomisinin iç ve dış şartlara
karşı uyum yeteneğini güçlendirdiklerini vurgulayarak, sanayiyi ülke büyümesinin lokomotifi olarak gördüklerini
söyledi.

TSE İLE PROTOKOL

Öte yandan ASO ile TSE arasında,
ASO üyelerinin TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarında alacakları kalibrasyon, eğitim
ve özel deney hizmetlerine yönelik protokol imzalandı. Protokolle, TSE'den
gözetim hizmeti alan, geçerli bir ürün,
sistem belgelerine veya mevcut gözetim, muayene sözleşmesine sahip olan
üye firmalara; deney, eğitim hizmetleri
ile CE belgelendirmesinde yüzde 30 ve
kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 40 indirim sağlanacak. TSE'den gözetim hizmeti almayan veya geçerli bir ürün, sistem belgelerine veya mevcut gözetim,
muayene sözleşmesine sahip olmayan
üye firmalara ise deney, eğitim hizmetleri ile CE belgelendirmesinde yüzde 20
ve kalibrasyon hizmetlerinde yüzde 30
indirim yapılacak.
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Endüstri politikaları
değişir mi?
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Türk ve Kore Gelişim Tecrübeleri*
*Prof. Dr. Murat Yülek’in seminer notları
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2002’DEN ÖNCE
TÜRK SANAYİ POLİTİKASI
Türk Sanayi Politikası farklı bölümlere sahipti.
1923-1950: Bilhassa devlet odaklı
hedeflenmiş geçici sanayi politikaları
1950-1960: Liberalleştirme; sanayi
dışı sektörlerden ziyade özel sektör
ağırlık kazanmıştır.
1960-1980: İhracata yönelim henüz gerçekleşmeden ithalatın yerini
alması; sanayi dahil özel sektörün
gelişimi
1980-2002: İhracat yönelimi dahil
liberalleşme; ulusal ve uluslararası
mali kriz
2002 - ….: Makroekonominin iyileşmesi ve sanayi stratejisi
2002’YE KADAR
TÜRK SANAYİ POLİTİKASI
1960-1980 boyunca hızlı sanayileşme
1980’de ihracat yöneliminin eksikliği, ihracatın düşmesine neden
oldu.
Bu da sırasıyla üretim bölümünde
pazar otoritesinin azalmasına ve
böylelikle uluslararası rekabetin
azalmasına neden oldu.
Sanayi politikaları odaklanma ve
anlaşılır bir stratejiden yoksundur.
Ar-Ge ve yurtiçi teknolojilerin gelişimi için neredeyse hiçbir teşebbüsün olmaması.

2002’DEN BU YANA
TÜRK SANAYİ STRATEJİSİ
• Sanayi politikalarından çok bilim,
teknoloji ve yeniliğin olması
• Sanayi stratejisinin gerçek bir hedefinin olmaması
KORE SANAYİ POLİTİKASI
(1962-1997)
Kore’nin gelişimi 1997’den önce 3 bölüme ayrılır:
• 1962-1973: Sanayi Politikasının
Yayınlanması
• 1973-1980: The HCI (Heavy and
Chemical Industries) Drive
• 1980-1997: Konsolidasyon, liberalleşme ve mali kriz

•
•

•
•

KORE DENEYİMLERİNDEN
ANAHTAR DERSLER
Makroekonomik durağanlığa yüksek öncelik tanınmıştır.
Sanayi politikasına ancak odaklanılmış ve yakinen gözlenmiştir ve
kaynak paylaştırma süreçleri planlanmıştır. Bundan başka sanayi politikası el ele verip disiplinli gelişimi planladılar.
İhracat oryantasyonu ithalat şubesiyle birlikte hızlı sanayileşmeye
yardım etti.
İnsan gücü kullanma politikası ile

lerini kaybetmesine sebep olmuştur.

birlikte ticarileşme politikası ve
yerli malı üretilen teknolojik gelişmeleri iyi planlamış ve yönetmiştir.
• Sanayi politikası vergi araçları ve
mali olarak desteklenmiştir.
1997‘DEN SONRA
KORE SANAYİ POLİTİKASI
1980-1997 yeniden yapılandırma dönemi ve 1997 krizi sonrasında Kore,
dünyada ekonomik olarak çok gelişmiş ve uluslararası bütünleşen ülkeler
arasında yer almıştır. Sanayilerin çoğu
hem teknolojik olarak hem ölçek bakımından hem de birim fiyat açısından
uluslararası yarış içerisinde kendilerini
kanıtlamışlardır. Ekonomik gelişimi
şu anki seviyesine ulaşan Kore, şimdi
uluslararası ve yerel çevre ile karşı karşıyadır.
1960'lardan beri Kore'nin büyümesi
çoğunlukla hızlı faktör birikimine dayalı olduğunu ortaya koyuyor. Koreli
ve yabancı ekonomistler arasında bir
fikir birliği vardır. Bu özünde iki önemli faktörü gizlemek değildir. Öncelikle,
1960'lardan başlayarak 40 yıl boyunca
dünyada en yüksek büyüme oranlarını
yakalayarak ekonomisini istikrarlı yükselişle, dünyadaki başarılı ekonomiler
arasında çok benzer örnekleri alarak başarı yakaladı.
İkincisi, Kore'de daha az girdi dayalı ekonomik büyüme hala çok etkili.
Ancak daha önemli olan nedir; sürekli
büyüme ve girdi yoğunlaştırılması kırk
yıl aralıksız büyüme. Kore, dünyadaki
diğer etkilerden dolayı büyüme oranları
düşerken 1990'ların sonlarından bu yana
büyümedeki düşüş daha fazla olmuştur.

Tarihsel Açıdan Türkiye ve Kore'de
Sanayi Politikalarının
Değerlendirilmesi
Türkiye ve Kore’de politikalarının
karşılaştırmasını, verimlilik gelişmesi
ölçütü de olan kişi başına düşen GSYİH
temelinde yapabiliriz.
• 1960 ve 1993 yılları arasında
Kore'de kişi başına düşen GSYİH,
Türkiye’ye kıyasla hızla arttı;
Kore’nin başarısını göstermektedir.
• 1993-2001 yılları arası mali krizler
esnasında (1997 Kore Krizi, 1994,
1998 ve 2001 Türkiye Krizleri için)
her iki ülkede de kalkınma politikalarından daha çok rakamlar hakim
oldu.
• 2002 yılından sonra, küresel krize
kadar, Türkiye'de kişi başına düşen
GSYİH; Kore'ye oranla daha hızlı
arttı. Her iki ülke de çok zarar görmeden bu fırtınayı atlatmış olsa da,
daha yakın zamanda, Kore'de kişi
başına düşen GSYİH, Türkiye'ye
oranla daha hızlı artmıştır.
Bu inceleme, iki ülkenin politika
bileşenleri arasında net farklılıkları
göstermektedir:
1. 1960-1980 döneminde Türkiye'nin
işletmelere teşviklerden yoksun
ihracat yönelimi eksikliği, uluslararası rekabette geride kalmasında
önemli bir rol oynamıştır. Önceki
dönemlerden ihracat yönelimi olan
Kore’ye bu durum, uluslararası
alanda rekabetçi sanayinin gelişmesinde faydalı olmuştur. Türkiye'nin
başlangıç noktası, Kore’den neredeyse yirmi yıl sonra başlamış ve
Türkiye’nin değerli öğrenme etki-

2. Sanayi hedefleyen bağlantılara
odaklanmak: Kore 1962 yılından
beri, spesifik sektörler içeren endüstriyel politikalara odaklanmıştır.
Türkiye'nin politikaları, bu tür odak
ve bağlantılardan yoksundu. Kore
gelişen endüstriyel politikalarında;
geçmiş, gelecek, yatay bağlantılara saygı gösterdi. Öte yandan, otomotiv, raylı sistemler ve savunma
sanayinde gelişmeler koordineli
yürütüldü. Bir hikayeye göre, 1971
yılında Kyongbu (Seul-Pusan) Otobanı açılış gününde General Park,
Hyundai Chaebol kurucusu müteahhit Chung Ju Yung’a “Eğer araba
yapabilirse, Hyundai Motors’u kurmasını teşvik edin” demiştir.
3. Kore sanayi politikası sadece
teknoloji transferinde değil yerli teknoloji kapasitelerinin de sanayileşme esnasında gelişmesini
vurgulamıştır. Türkiye politikası
bu durumdan yoksundu. Türkiye
politikası; öğrenmek, benimsemek,
geliştirmekten ziyade daha çok, pasif ithalata ve teknoloji kullanımına dayandı. Kore, yabancı eğitimli
araştırmacılar ile Ar-Ge enstitüleri
kurdu. Bu kurumlar, kamu yararını geliştirici görev yaptılar. Ar-Ge
yetenekleri yoksun Koreli sanayi
şirketlerine teknoloji temeli kurdular. Kore 1980’lerde Ar-Ge teşviklerini tanıttı. Türkiye'nin ise, sanayi
sektöründe devlet Ar-Ge kurumları yoktu. Ar-Ge teşvikleri ancak
1990'lı yılların ortalarında geldi ve
o kadar etkili değildi.
4. Şu anda Kore, Ar-Ge yoğunluğunda lider ve Türkiye'ninki hala düşük seviyededir. Kore, ağır sanayi
gelişimini tamamlayarak sanayi
politikalarında yeni bir aşamaya
geçmiştir ve bilim, teknoloji ve
inovasyon üzerine yoğunlaşmaktadır. Kore’nin gelişmiş sanayi yapısı üzerinde bu tür politikaları ile
Kore'nin sanayi yeteneklerini ve
uluslararası rekabetini sürdürmede
etkili olması muhtemeldir.
5. Kore’nin program ve politika izleme ve değerlendirme deneyimi
ve özellikleri yeterince gelişmiştir.
Türkiye, bu alanlarda yeterli becerileri geliştirememiştir. Sonuç olarak,
Türkiye'nin kalite politikası tasarımının düşük olması muhtemeldir.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 5

ARALIK 2014

Üçüncü çeyrekte yüzde 1,7 büyüdük
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı çeyreğine
göre sabit fiyatlarla yüzde 1,7’lik artış gösterdi. 20 çeyrektir kesintisiz artış gösteren büyüme rakamlarının son çeyrekteki
performansı ekonomi çevrelerini memnun etmedi.
ÜİK tarafından açıklanan 3. çeyrek
büyüme rakamları üretim yöntemiyle
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahmininde, 2014 yılı üçüncü çeyreği, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 1,7’lik artışla 33 milyar 530
milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

T

İmalat sanayi, üçüncü çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 10,3’lük artışla 65 milyar
437 milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde
2,2’lik artışla 7 milyar 298 milyon TL’ye
yükseldi. finans ve sigorta faaliyetlerinin de bu dönemde cari fiyatlarla yüzde
10,4'lük artışla 13 milyar 754 milyon lira,
sabit fiyatlarla yüzde 5,2'lik artışla 4 milyar 208 milyon lira olduğu görüldü.
Üretim yöntemiyle GSYH tahmininde, üçüncü dönemin üçüncü çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari
fiyatlarla yüzde 10,6’lık artışla 461 milyar 654 milyon TL oldu. 2014 yılının ilk
dokuz aylık döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre GYSH cari fiyatlarla
yüzde 11,9’luk artışla 1 trilyon 296 milyar 774 milyon TL oldu.
Hane halkı tüketim harcamaları
Hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının değeri üçüncü çeyrekte cari
fiyatlarla yüzde 7,1’lik artışla 301 milyar 179 milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde
0,2’lik artışla 21 milyar 898 milyon TL
olarak gerçekleşti. Öte yandan devletin

nihai tüketim harcaması üçüncü dönemde cari fiyatlarla yüzde 15,7’lik artışla
64 milyar 658 milyon TL, sabit fiyatlarla
yüzde 6,6’lık artışla da 3 milyar 308 milyon TL’ye yükseldi.
Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri üçüncü üç aylık dönemde cari fiyatlarla yüzde 9,4’lük artışla 84 milyar 374
milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 0,4’lük
azalışla 7 milyar 366 milyon TL olarak
görüldü.
Mal ve hizmet ihracatı değeri üçüncü
çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 18,5’lik
artışla 129 milyar 271 milyon TL, sabit
fiyatlarla yüzde 8,0’lık artışla 8 milyar
989 milyon TL’ye ulaştı. Mal ve hizmet
ithalat değeri cari fiyatlarla yüzde 7,6’lık
artışla 137 milyar 833 milyon TL, sabit
fiyatlarla yüzde 1,8’lik azalışla 8 milyar
677 milyon TL oldu.
9 ayda ilave 1 milyon 258 bin istihdam
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 3. çeyrek büyüme
rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, olumsuz hava koşulları nedeniyle
azalan tarımsal üretime dikkat çekti. Babacan, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre ilave 1 milyon 258 bin kişiye istihdam sağlandığını
belirtti. Babacan ayrıca üçüncü çeyrekte
net dış talep büyümeye 2,5 yüzde puan
katkı yaparken; toplam yurtiçi talep nega-

tif 0,8 yüzde puan katkı yaptığını aktardı.
2014 yılı üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,2 büyüme kaydedildiğine dikkat çeken Ali Babacan, “Bu
dönemde cari işlemler açığında kayda değer düşüş gerçekleşmiştir. 2013 sonunda
yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşen cari
işlemler açığının milli gelire oranı, 2014
yılı üçüncü çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 5,8 seviyesine gerilemiştir. 2014 yılı ilk 9 ayında yıllıklandırılmış olarak net enerji hariç cari işlemler
açığında, 2013 sonuna göre 19 milyar dolar seviyesinde iyileşme gerçekleşmiştir.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığında süregelen iyileşme eğilimini desteklemesi
beklenmektedir.” dedi.
“İmalat sanayinde ivme kaybı”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, 3. çeyrek büyüme rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede,
Ekim ayında sanayi üretiminde yaşanan
düşüşü hatırlatarak, “Ekim ayında düşük
gelen sanayi üretiminden sonra ekonomide son çeyrekte bir canlanma beklentimiz
de ortadan kalktı. İmalat sanayinde yılın
üçüncü çeyreğinde büyümenin yüzde
2,2’de kalması bu alandaki ivme kaybını açıkça ortaya koymuştur. Bizi artık
imalat sanayiindeki büyümenin genel
büyüme hızının üzerinde olması teselli

etmemektedir. Bizi en çok endişelendiren
konu ise Ekim ayında yatırım malları üretiminde meydana gelen düşüştür. Bu bizim gelecekteki büyümemizi de olumsuz
etkileyecektir.” dedi.
“Yapısal dönüşüm tamamlanmalı”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı
Salih Bezci, büyüme rakamlarının beklenen seviyeden düşük olduğunu ancak
2009 yılından beri ülke ekonomisinin
kesintisiz 20 çeyrektir büyüdüğünü hatırlattı. Bezci, “Büyüme beklenenden düşük
seviyede geldi diye üzülmemek, Türkiye
kesintisiz büyümesini sürdürüyor diye
de sevinmemek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durumun tahlilini net bir şekilde yapıp, 2023 hedeflerine ulaşmak için
yapısal ve eylemsel olarak yapmamız
gerekenleri vakit geçirmeden uygulamaya koymalıyız. Türkiye düşük büyümeyi
kabullenmemelidir. Her dört işsizden birinin genç işsiz olduğu ve gençlerimize
istihdam alanları açmamız gerektiği ortadadır. Sayın Başbakanımız tarafından
açıklanan yapısal dönüşüm programının
kalan bölümleri de bir an önce deklare
edilmeli ve yapısal dönüşüm tamamlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Tasarımda
devlet destekleri güncellendi
Tasarımcı ve sanayicilerin aynı
platformda buluşmasına imkan
sağlayacak yeni bir destek
mekanizması olan “2014/4 sayılı
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”,
21 Aralık 2014 tarihli 29212 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
.C. Ekonomi Bakanlığı, 2023 İhracat Stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve
ihracatçıların ihtiyaçlarına uygun olarak
katma değerli ihracatın arttırılmasına
yönelik desteklerine bir yenisini daha
ekledi. Tebliğ ile şirketlerin tasarım
departmanı kurmaları veya var olan
departmanlarını geliştirmeleri amaçlanıyor. Böylelikle, ihracatçıların moda,
endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasiteleri artırılarak, ihracata dönük katma
değerli ürün üretmeleri sağlanacak.
Tasarım ve ürün geliştirme proje
önerileri Bakanlık tarafından destek
kapsamına alındığı takdirde; şirketlerin
söz konusu projeleri kapsamındaki tasa-

T

rımcı, modelist ve mühendis istihdamı,
alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ile seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri Tebliğ’de belirtilen
limitler dahilinde desteklenecek. Destek
paketiyle, tasarım yarışmaları ile özendirilen, yurtdışı eğitime gönderilip nitelikleri artırılan tasarımcı havuzunun
sanayiciyle buluşması hedefleniyor.
>>>Tebliğ kapsamında, tasarımcı
şirketlerin yurtdışı tanıtım harcamaları,
kira giderleri, patent tescil giderleri,
istihdam edilen tasarımcıların maaşları
yüzde 50 oranında karşılanacak.
İşbirliği kuruluşlarının yurtdışı tanıtım,
markalaşma, sergi ve fuar harcamaları
da yüzde 50 oranında proje başına
en fazla 300 bin dolar tutarında
karşılanacak. Tebliğ çerçevesinde
şirketlerin destek kapsamına alınan
tasarım ve ürün geliştirme projeleri için
istihdam edilecek tasarımcı, modelist
ve mühendislerin brüt maaşları, alet,
teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri,
seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin
giderleri proje bazında yüzde 50
oranında desteklenecek.

İŞİM üyeleri laboratuvar keşfinde

O

STİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM) firmaları Ar-Ge çalışmalarına destek olacak
ve ürün kalitesini geliştirecek, Ankara’daki laboratuvar ve Ar-Ge merkezlerini yerinde inceledi.

İŞİM’in ilk durağı bölgedeki KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi laboratuvarları oldu. KOSGEB destekleri ve
laboratuvar hizmetleri hakkında bilgiler alan firmalar, OSTİM’de bulunan
laboratuvar merkezinde metal sektörü
yoğunluklu, tahribatlı ve tahribatsız
analizler yapıldığını öğrendi.
Kapımız her zaman açık
Firmaların ikinci durağı ise Atılım
Üniversitesi Metal Şekillendirme ve

Mükemmelliyet Merkezi’ydi. Merkez,
metal şekillendirme araştırmaları için
gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına sahip. Şekillendirme
presleri, malzeme ve mikroyapı karakterizasyonu için test cihazları ve sayısal analizler de gerekli olan yazılım ve
donanım bakımından zengin.
Merkezin altyapısını ve olanaklarını yerinde inceleyen İŞİM üyeleri
özellikle sıcak/soğuk şekillendirme
de kullanılan presleri dikkatle inceledi. Merkez Başkanı Prof. Dr. Bilgin
Kaftanoğlu, İŞİM üyelerine metal şekillendirme merkezinin kapılarının her
zaman açık olduğunu ve firmaların çalışmalarında her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarını belirtti.

6 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

ARALIK 2014

KOBİ’lerin çevre bilinci artacak
Yaşanabilir dünya ve temiz çevre kavramlarının günümüzde öneminin arttığına dikkat çeken Aydın, “OSTİM olarak
bu anlamda duyarlılıklarımızı artırarak
odaklanmış bulunuyoruz. OSTİM’in temiz üretim merkezi olması noktasında bir
yolculuğa çıktık.” şeklinde konuştu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı’nın (KOSGEB) Çevre Konusunda
Yol Haritasının Hazırlanması Projesi
tamamlandı. OSTİM’in proje ortağı olarak
yer aldığı çalışmada, imalat sanayinde
yer alan KOBİ’lerin çevre bilinci,
uymakla yükümlü oldukları mevzuatın
uygulanmasında karşılaşacakları
zorlukların tespiti ve çevreye olan kirletici
etkilerinin analizi ve çözümüne yönelik
KOSGEB’in çevre ile ilgili faaliyetlerinin
süreçleri belirlendi.
OSGEB AB Dış İlişkiler Daire
Başkanı Ömer Pak, KOBİ’lerin
küresel rekabet ortamında güçlü
olması vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. İnsana ve çevreye duyarlı üretimin önemine temas eden Pak,
bu proje ile ulusal
çevre duyarlılığının
yol haritasının oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı. Proje
kapsamında KOBİ’leÖmer Pak
rin bilinçlerinin artı-

K

rılması ve çevre dostu teknolojilere yönelebilmelerini hedeflediklerini dile getiren
Pak, “Bu amaçla eğitim faaliyetleri sektörel ve bölgesel veri analizleri bilinçlendirme çalışmaları ve temiz üretime yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.” dedi.
OSTİM temiz üretim merkezi olacak
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın,
KOSGEB’in
gerçekleştirdiği çalışmayı dikkatle izlediklerini ve sonuçlarından
yararlanmayı
bekleOrhan Aydın
diklerini dile getirdi.

OSTİM İmar Revizyon Planı’ndan
bahseden Orhan Aydın, OSTİM’deki
KOBİ’lerin tamamen çevreye duyarlı,
enerji verimliliğine yönelik binaları ve
temiz enerji üretimleri ile bir sisteme
dönüştürülmesi konusunda şartlar getirdiklerini belirtti. KOSGEB’in projesinde deneme bölgesi olarak yer aldıklarına
dikkat çeken Aydın, projenin uygulanması ve firmalara indirgenmesi konusunda
da OSTİM’i bir pilot bölge olarak hazırladıklarını vurguladı.
Proje Koordinatörü Abdullah Karaosmanoğlu ve Koordinatör Yardımcısı Dr.
Mehmet Görkem Gürbüz, projeyle birlikte yapılan faaliyetler ve çalışma teknikleri
hakkında bilgiler verdi.
ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Göksel Demirer de projenin
örnek bölgelerde endüstriyel simbiyoz
olanaklarının belirlenmesi konusunda
gerçekleştirilen çalışmaları aktardı.

>>> Çevre Konusunda KOSGEB Yol
Haritasının Hazırlanması Projesi’nde
oluşturulan Sanayiciler İçin Atık Yönetim Rehberi’nde belirtilen, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa
Birliği üye devletleri, aday ülkeler ve
diğer statüdeki ülkelerde 2012 yılında
gerçekleştirilen Kaynak Verimliliği
ve Yeşil Markete Doğru Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmeler” araştırmasına göre;
• KOBİ’lerin yüzde 93’ü kaynak
verimliliği konusunda en azından
bir faaliyet yürütüyor.
• KOBİ’ler en fazla enerji kazanımı
(yüzde 64), atık azaltımı (yüzde
62) ve geri dönüşüm (yüzde 61)
konularında çalışıyor.
• KOBİ’lerin yüzde 35’i kaynak
kullanımına ilişkin alınan önlemlerin üretim maliyetini azalttığını yüzde 27’si artırdığını ve geri
kalanlar da değişiklik olmadığını
belirtti.
• KOBİ’lerin yüzde 26’sı yeşil ürün
ve hizmet sunduğunu belirtmiştir. Gıda ve içecek sektörü (yüzde
23), KOBİ’ler arasında en fazla
yeşil ürün üreten sektörler olarak
belirlendi.
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Büyük Kolaylık:
Teknolojik Ürün
Deneyim Belgesi

Proje Pazarı TechAnkara ile markalaştı
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından son 3 yıldır yeni fikirlerin benimsenmesi, yaygınlaşması ve ticarileştirilmesi amacıyla düzenlenen
Proje Pazarı bu yıl TechAnkara adıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda bu yıl elektronikten kimyaya, savunmadan çevreye,
yazılımdan sağlık teknolojilerine 144 proje yer aldı.

Yenilikçi girişimcilere Teknolojik Ürün
Deneyim Belgesi artık Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
verilecek. Yeni düzenleme ile kamu
ihalelerinde yaşanan büyük bir sorun
ortadan kalkıyor.
eknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge
merkezlerinde,
kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunla
kurulan vakıflar tarafından veya
uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye
desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde
yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz
edilmesinden sonra proje sonucu
ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı
belgesine sahip ürünler için Bakanlığımız tarafından Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenecek ve piyasaya arz
tarihinden itibaren beş yıl süreyle
kullanılabilecek olan ‘Teknolojik
Ürün Deneyim Belgesi’ verilmeye
başlandı.
Bakanlık, söz konusu belgenin
veriliş sürecine ilişkin esaslar oluşturarak, online başvuru alınabilmesi
için gerekli yazılımı tamamladı. ArGe projesi sonucu ürününü geliştirmiş olan firmalarımız ürettikleri
ürünler için öncelikle kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı Oda
veya Borsalardan Yerli Malı Belgesi alıyor.
Buna ilişkin düzenleme Yerli
Malı Belgesi verilebilmesi için gerekli şartları düzenleyen Yerli Malı
Tebliği 13 Eylül 2014 tarihli ve
29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Teknolojik ürün sahibi üreticiler,
gerekli şartları sağlıyorlarsa kayıtlı
oldukları Oda veya Borsalara belgeyi alabilmek için müracaat edebiliyorlar. Yerli Malı Belgesi almış
olan firmalar daha sonra Bakanlığa
online müracaat ederek Teknolojik
Ürün Deneyim Belgelerini almaya
başladı.
İlk belgeler, 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı, 1507-TÜBİTAK KOBİ
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı,
KOSGEB; Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Kalkınma Ajansları tarafından
verilen Bölgenin Rekabet Gücünün
Artırılması Mali Destek Programları kapsamında verildi.

TechAnkara Proje Pazarı’nda finale
kalan 10 proje jüri karşısında ter döktü.
Yapılan değerlendirme sonucunda ilk
üç proje şöyle sıralandı: 1. Bilişim Garaj
Akademisi, 2. Küçük Hücreli Akciğer
Kanser Erken Teşhis Kiti, 3. Easy Guitar.
İlk 3 projeye Borsa İstanbul Özel
Pazar Ödülü verildi. Robot Sürüşlü
Rehabilitasyon Sistemi Projesi de Jüri
Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.
Finale kalan 10 proje sahibine Ankara
Kalkınma Ajansı tarafından teknoloji
ticarileştirme eğitimi, pazarlamaya
yönelik saha ziyareti ve etkinlik katılımı
ödülleri verilecek.

T

TechAnkara Proje Pazarı’nda
144 proje sergilendi.

A

nkara Kalkınma Ajansı’nın Ankara’daki beş teknoloji geliştirme
bölgesi, organize sanayi bölgeleri,
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK, Borsa İstanbul, ATO, ASO ve
OSTİM ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 4.
TechAnkara Proje Pazarında 144 yenilikçi
proje sahibi girişimci, yatırımcılar ve işadamlarıyla buluştu.
“İnovasyon ticarileşmeli”
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ar-Ge ve inovasyon sonucu
ortaya çıkan yeni fikirlerin benimsenmesi,
yaygınlaşması ve ticarileştirilmesi amacıyla TechAnkara Proje
Pazarı’nı düzenlendiklerini ifade etti. Ülkemizin rekabetçiliğinin
güçlendirilmesi için
Arif Şayık
yenilikçilik özelliği
olan mal ve hizmet üretiminin önem kazandığına dikkat çeken Şayık, “Rekabet gücünü Ar-Ge, inovasyon,
tasarım gibi alanlarda aramak lazım. Daha
fazla üretmeye değil, daha fazla katma
değeri olan ileri teknoloji yoğun ürünlere
yönelmemiz gerekiyor.” dedi.

Ankara’nın 21 üniversitesi 5 aktif toplam 8 teknoparkı 7 faal OSB’si ve çok
sayıda araştırma merkezi ile yüksek bir

Türkiye’nin
yenilenebilir enerji ve
çevre alanlarındaki
ilk tematik teknolojik
geliştirme bölgesi
OSTİM Teknopark,
etkinliğe standlı katılım
sağladı.

beşeri sermaye ve güçlü bir teknolojik alt
yapıya sahip olduğunu vurgulayan Arif
Şayık, önemli bir sorunun inovasyonun
ticarileştirilememesi olduğuna değindi.
Şayık etkinliğin önemine değindiği konuşmasında, “TechAnkara gibi oluşumlarla projelerin ticarileştirilmesindeki dar
boğazı aşmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz
mali ve teknik destekler ile Ankara’nın
girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin
geliştirmeye istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Kalkınma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Mehmet Tuna 2023 hedeflerine ulaşmak için
yüksek katma değerli
üretime geçmek gerektiğine işaret etti. Proje
Mehmet Tuna
pazarının Ankara için
önemine temas eden
Tuna, “Ankara’da geliştirilen, üretilen
ve satılan araştırma ve teknoloji ürünleri,
uluslararası pazarlarda rekabet etme yolunda TechAnkara markası ile farkını ve
kalitesini ortaya koymaktadır.” dedi.

Mehmet Kılıçlar

“Başkentimiz için
önemli bir markadır”
Ankara Valisi ve
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıçlar,

Ajansın 2011 yılında projelere destek
vermeye başladığını, Ankara’da üretilen
projelere toplamda 54 milyon 800 bin lira
destek sağlandığını hatırlattı.
Ankara'nın teknolojik imajını güçlendirecek, teknoloji ve inovasyon alanındaki
aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak
projelerin hayata geçirilmesi ile bu projelerin çıktılarının daha yüksek katma değere
dönüşmesinin Ankara’yı bilim, teknoloji
ve inovasyon ekosisteminde rekabetçi bir
çekim noktası haline getirdiğini belirten
Vali Kılıçlar, “Savunma sanayi, bilişim,
sağlık teknolojileri, ulaşım sistemleri, çevre teknolojileri, nano teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli buluşlar
yapılmakta ve yeni ürünler geliştirilmekte
olan ülkemizde; ekosistem, kurumsal bir
kimliğe bürünmek, algı yönetimini daha
iyi yapabilmek, bölgesel pazarlama ve
yatırımcı ilişkilerini daha profesyonel yapabilmek adına Ankara’nın, teknoloji ve
inovasyon merkezi olma vizyonunu ortaya koyan TechAnkara, Başkentimiz için
önemli bir markadır.” dedi.
Programda konuşmalarının ardından
proje sergi alanının açılışını Ankara Valisi
Mehmet Kılıçlar yaptı. Sergi alanını ziyaret eden Kılıçlar proje sahiplerinden bilgi
aldı.
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YHT’den 4 G teknolojisine kadar kullanılabilecek

Stratejik sektörler “milli çip”e emanet
ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi ortaklığında kurulan AB-MikroNano, savunma, uzay,
haberleşme ve enerji sektörleri için stratejik öneme haiz GaN temelli çipler üretecek.
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin elini kolunu bağlayan iplerden birinin
daha kesildiğini belirterek, "Türkiye düne göre bir adım daha özgür, bir adım daha
güçlü, bir adım daha kendine güvene sahip olacak." dedi.

ürkiye, bu tesiste üretilecek GaN temelli çipler sayesinde hava savunma
radarı, elektrikli araba, yüksek hızlı tren
ve 4G/5G cep telefonu sistemleri gibi stratejik teknolojiler üretebilen dünyanın dört
ülkesinden biri olacak.

özellikle savunma sanayinin ihtiyaçlarının
ulaştığı derinlik ve üniversitelerimizin yeteneklerinin ulaştığı seviye, üniversiteler
ile sanayimizin arasındaki mesafeyi kapatmış ve tarafları birleştirmiştir." diye
konuştu.

Bilkent Üniversitesi kampüsü içinde yer
alacak olan fabrikanın temel atma törenine
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Atalar, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Canpolat ve çok sayıda yetkili katıldı.

İsmet Yılmaz Türkiye'nin elini kolunu
bağlayan iplerden birinin daha kesildiğini
belirterek, "Türkiye düne göre bir adım
daha özgür, bir adım daha güçlü, bir adım
daha kendine güvene sahip olacak." dedi.

T

“Benzer örnekler artmalı”
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
savunma sektöründeki yetkinliklerin sivil
alana aktarılması konusunda destek olduklarının altını çizdi. Türkiye'nin mutlaka
yüksek katma değerli ürünleri üretip ihraç
etmesi gerektiğine işaret eden, Bakan Yılmaz, "Bugün, doğru sanayi politikaları ile

“Bir konuda daha dışa bağımlılık kalktı”
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının önemine vurgu yaptı.
Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeni ile
ihtiyaç duyduğu füze savunma sistemleri
ve elektronik harp gibi alanların, nanoteknolojiye giren konuları da içinde barındırdığına işaret eden İsmail Demir, "Gelinen
aşamada; teknolojik yetkinlik hedefimiz
doğrultusunda bir konuda daha ülkemizin
dışa bağımlılığı kalkmıştır." görüşünü paylaştı.

OSSA, FRANSA’DA ANLATTI
GIFAS ile Fransız-Türk Kümelenmesi
toplantı düzenledi. Seminerde, Toulouse Aerospace Valley, TAI, TEI, OSSA
ve HUKD’nin faaliyetleri sunularak,
işbirliği görüşmeleri yapıldı.

43 adet üyesi bulunan küme, 2-4
Aralık tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, TEI, TAI, THY Teknik,
SSM ile eşgüdümlü hareket ederek
Türk savunma sanayi ve üyelerinin
üretim potansiyelini tanıttı. Fuarda
OSSA üyeleri Gür Metal, MFK Makina, Mikron Mühendislik de yer aldı.
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Etkinliğin ilk günü Fransa’nın havacılık sanayi firmalarını temsil eden

OSSA, fuarın devam eden günlerinde, yirminin üzerinde ikili iş toplantısına imza atarak, üyelerinin ihracatı için
olumlu görüşmeler gerçekleştirdi.
Organizasyonun kapanışına denk
gelen 4 Aralık’ta Savunma Sanayii
Müsteşarlığı Brüksel Ofisi Temsilcisi
Berrak Alkan Yılmaz “Türk Savunma Sanayii”, OSSA Koordinatörü Hilal Ünal “Türk Savunma Sanayiinde
KOBİ’ler” başlıklı sunumuyla uluslararası katılımcılara sektörü anlattı.

“Öncülüğe devam edecek”
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Hasan Canpolat, elde edilen teknolojinin pek çok sektörde kullanım alanı
bulacağının altını çizdi. Dr. Canpolat,
şunları söyledi: "Bu ortaklığın ilk ürünü
olan GaN transistörler iki yıl içerisinde üretilerek, çok amaçlı faz dizili radar,
atış kontrol radarı, elektronik harp gibi
ASELSAN'ın üst sistemlerinde yerini alacaktır. ASELSAN'ın Gölbaşı'nda 200 milyon dolar yatırım büyüklüğü ile kurmuş
olduğu Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Mükemmeliyet Merkezi ise kurulacak
olan tesis için önemli bir kaynak olacaktır.
Avrupa Birliği’nin, küresel çapta Ar-Ge'ye
en çok öz kaynak ayıran şirketler listesinde ülkemizin tek temsilci olan ASELSAN,
üniversite-sanayi işbirliklerinde yeni açılımlarla öncülüğüne devam edecektir."

YHT, elektrikli arabalar, 4G ve
yenilenebilir enerji için
AB-MikroNano, Türkiye'de ilk kez
ticari amaçlı çip ve elektronik entegre
devre üretimi yapacak. Şirket tarafından üretilecek nanoteknoloji temelli
ürünler yurtdışına da ihraç edilecek.
Nanoteknoloji konusunda şimdiye
kadar dünyada tüketiciler liginden
çıkamayan Türkiye, artık üreticiler
liginde yer alacak.
Tamamen milli olarak geliştirilen
yüksek performanslı çipler, radar uygulamalarının yanında Yüksek Hızlı
Tren (YHT), yenilenebilir enerji,
elektrikli arabalar ve 4G cep telefon
sistemleri gibi birçok farklı alanda
kullanılıyor. Türkiye, dünyada Galyum Nitrat (GaN) yarı iletken malzemesi temelli çip teknolojisi geliştirilebilen az sayıdaki ülkelerden birisi
konumunda bulunuyor. ASELSAN
ve BİLKENT Üniversitesi ortaklığında kurulan AB-MikroNano şirketi,
elde edilen stratejik avantajı yeni ticari ürünlere dönüştürmeyi hedefliyor.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Atalar da bilgi üreten toplumların küresel yarışta öne geçtiğini hatırlattı.
Son 10 yılda üniversitelere verilen Ar-Ge
desteğinin 10 kat arttığını vurgulayan Prof.
Dr. Atalar, "Silikon trenini kaçırdık ama
galyum nitrat treninin içindeyiz." dedi.

Kurumsal yönetim
notu yükseldi
>>> ASELSAN’ın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal
Yönetim İlkeleri” baz alınarak hazırlanan
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nda
3 Mart 2014 tarihinde 10 üzerinden 8,57 olarak
tespit edilen notu, 12 Aralık 2014 tarihi itibariyle
9,09 olarak güncellendi. Not artışı, ASELSAN’ın
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne verdiği önemin,
bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak
yürütmekteki istekliliğinin ve bu doğrultuda

gerçekleştirmiş
olduğu
iyileştirmelerin
başarılı sonucu olarak yorumlanıyor. Rapor
değerlendirmesinde, ASELSAN’ın kamuyu
aydınlatma ve şeffaflık notu da 98,21 olarak
belirlendi.
Öte yandan Piri Reis Üniversitesi ile protokol
imzalayan ASELSAN, ortak Ar-Ge çalışmaları
yürütecek. Ayrıca, iki kurumun birlikte
gerçekleştireceği projelere dayalı makale,
bildiri gibi yayın çalışmaları ile laboratuvar,
test ve karakterizasyon alt yapılarının karşılıklı
kullanımına imkan tanınacak.

“Tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz”
alkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
Türkiye'nin son 12 yılda reform tecrübesi olduğunu belirterek, "Bunları Somalili
kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz." dedi.
Bakan Yılmaz, Somali Kalkınma ve
Uluslararası İşbirliği Bakanı Said Abdullahi Mohamed ve beraberindeki heyetle
görüştü.
Somali'de son 20 yılda ciddi sıkıntılar
yaşadığını belirten Yılmaz, ülkedeki siyasi
istikrarsızlıkların ekonomik ve sosyal olarak büyük maliyet oluşturduğunu söyledi.
2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinin ardından
Somali'de yeni bir dönem başladığını anlatan Cevdet Yılmaz, söz konusu tarihten bu
yana Türkiye-Somali ilişkilerinin farklı bir
düzleme geldiğini kaydetti.
Türk kamu ve sivil toplum kuruluşları ile
özel sektörün ilgisinin Somali'de heyecan
yarattığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin
çabasının, uluslararası ilgiyi Somali'ye yönlendirdiğini bildirdi. Somali'nin kurumsal

K

gelişimine katkıda bulunmak istediklerini
belirten Yılmaz, "Türkiye'nin son 12 yılda
reform tecrübesi oldu. Bunları Somalili kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Türkiye
olarak Somali'nin yanında olmaya devam
edeceğiz. İki ülkenin de kazançlı çıkacağı
bu ilişkileri derinleştirerek devam ettireceğiz." diye konuştu.
Somali Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Said Abdullahi Mohamed, Türkiye'nin Somali'ye yardımları ve
TİKA'nın teknik destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, Somali ve Türkiye'nin birlikte kalkınma stratejisi izlemek için projeler üretmesi gerektiğini kaydetti.
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F-35 uçaklarının bakımı
Türkiye'de yapılacak

Türkiye, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında üretilen F-35
uçaklarının Avrupa bölgesi motor ağır bakım ve onarım merkezi olacak.

S

avunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan
(SSM) konuya ilişkin yapılan
açıklamada, ABD JSF Program Ofisi (JPO) tarafından yürütülen JSF
Programı’nın, F-35 uçaklarının uluslararası katılım ile tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve lojistik desteğini kapsadığı kaydedildi.
Programın, ABD’nin program ortaklarının (İngiltere, İtalya, Hollanda,
Kanada, Avustralya, Danimarka, Norveç ve Türkiye) ve diğer FMS ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı (F-35)
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
yürütüldüğünün hatırlatıldığı açıklamada, “Türkiye, 1999 yılında projenin
konsept gösterim fazına iştirak etmiş,
2002 ve 2007 yıllarında ise sırasıyla
Sistem Geliştirme ve Gösterim (SDD)
ve Üretim, Destek ve Sürekli İyileştirme (PSFD) fazlarına katılmıştır. Program kapsamında ilk iki uçağın 2018
yılında teslim alınması planlanmakta.
Halihazırda F-35’in gövde, motor parçaları Türkiye’de sanayi tarafından
üretilmektedir. ABD Savunma Bakanlığı, F-35 uçağının küresel olarak
idame edilmesi kapsamında yürüttüğü
Avrupa bölgesi gövde ve motor ağır
bakım, onarım merkezlerinin seçimine
yönelik kararını belirlemiştir.
Program ortağı ülkelerden ve sanayilerinden alınan veriler doğrultusunda

yapılan analiz sonuçlarına göre Türkiye, Avrupa bölgesindeki tüm kullanıcılara ait JSF uçaklarının motorlarına
ağır bakım, onarım hizmeti vermek
üzere 2018’de kurulacak ilk merkez
olma hakkını elde etmiştir. Motor üretim ve bakım merkezi Eskişehir’de
oluşturulacak, kabiliyetin Türkiye’de
tesis edilmesinden yaklaşık 3 yıl sonra
Norveç’in ve Hollanda’daki tesislerin
de devreye girmesinin ve her beş yılda
bir merkezlerin yeniden değerlendirilmesinin planlandığı açıklanmıştır.”
denildi.
JSF/F-35 Programı
JSF/F-35 Müşterek Taarruz Uçağı,
tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil,
hava-yer taarruz, keşif, taktik, savunma gibi çok maksatlı, görevleri düşük
görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebilen bir avcı/savaş uçağı. JSF/F-35
uçakları; Konvansiyonel (Yatay) İniş
Kalkış Yapabilen (CTOL), Kısa Kalkış - Dikine İniş Yapabilen (STOVL)
ve Uçak Gemisine İnebilen (CV) olmak üzere üç versiyonda üretiliyor.
F-35 uçaklarının uluslararası katılım
ile tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve
lojistik desteğini kapsayan programda
Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik
Devletleri, İngiltere, İtalya, Hollanda,
Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka yer alıyor.

Jandarmanın muhabere ve
bilgi sistemi ASELSAN'dan
>>> ASELSAN tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı ile
Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi
Sistemi (JEMUS) Projesi ile ilgili olarak 30 Aralık 2014 tarihinde, toplam
bedeli 153.900.000 dolar tutarında bir
sözleşme imzalandığı belirtildi. Söz
konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2015-2018 yıllarında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme
uydusu TUSAŞ'ta üretilecek

avacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu
ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi olan
TUSAŞ, 2020 yılında uzaya fırlatılacak olan TÜRKSAT 6A uydusunun
üretimini gerçekleştirecek. TÜRKSAT
A.Ş.'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere,
TÜBİTAK Başkanlığı koordinatörlüğünde başlatılan TÜRKSAT 6A Yerli
Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve
Üretimi Projesi’nin tamamlanmasıyla
Türkiye, dünyada kendi haberleşme
uydusunu yapabilen 10 ülke arasına
girecek.

H

Türkiye'nin teknoloji devleri buluşuyor
Ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A; TÜBİTAK Uzay
Araştırmaları Enstitüsü, TUSAŞ,
ASELSAN ve CTECH firmalarının

birbirlerini destekleyen ve tamamlayan
yetkinlikleri doğrultusunda oluşturulacak iş paylaşımı ile geliştirilecek.
Uydunun yapısal, ısıl ve kimyasal
itki alt sistemleri ile mekanik yer destek ekipmanlarının geliştirilmesi, kablaj tasarım ve üretimi TUSAŞ sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Ayrıca
TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ile birlikte;
uydu veri kotarma ve komuta kontrol
yazılımları ile uydu montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerinde görev alacak.
TÜRKSAT 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri
de yine TUSAŞ'ta kurulu bulunan
Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test
Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören ile sözleşmesi imzalanan projenin
finansmanı, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 1007
mevzuatı kapsamında, Ulaştırma,
Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı,
TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

İnovasyon için yeni öneri:
Uygulamalı Yenilik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Türkiye
İnovasyon Haftası etkinlikleri İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte yılın en inovatif şirketlerinin
seçildiği inovaLİG ödülleri sahiplerini
buldu. Etkinliğe katılan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, inovasyon kelimesi yerine
Türkçe "uygulamalı yenilik” kavramının
kullanılmasını önerdi.

3

gün süren etkinliğe 40 bin kişi katıldı. İhracatçı birliklerinin düzenlediği
7 Ar-Ge proje pazarı ve 21 tasarım yarışmasında toplam 502 proje sergilendi.
Etkinlikte, TİM'in düzenlediği ve yılın en
inovatif şirketlerinin seçildiği İnovaLİG
ödülleri sahiplerini buldu.
İnovasyon tohumları yeşeriyor
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biz
inanıyoruz ki, tüm Türkiye'ye ektiğimiz
inovasyon tohumları daha da yeşerecek,

tomurcuklanacak, çiçek açacak. Bu sayede ülkemizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Eğitimde, nitelikli istihdamda,
sanayide ve ihracatta Türkiye'yi en üst
seviyelere çıkaracağız. İnovasyon sayesinde ülkemizin refah seviyesini, yaşam
kalitesini yükselteceğiz.” dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, inovasyon kelimesi yerine Türkçe "uygulamalı yenilik” kavramının kullanılmasını
önerdi. İnovasyon alanında topyekun bir
seferberlik ilan ettiklerini açıklayan Davutoğlu, "Geleneksel hale gelen Türkiye
İnovasyon Haftası, bize yıllık bir muhasebe yapma imkanı sunacaktır.” dedi.
Davutoğlu, inovasyonun 5 farklı aşaması
olduğunu anlattı. Bu aşamaları, "Hayal
aşaması, fikir veya tez aşaması, uygulama
ya da teknoloji aşaması, ticarileşme ya da
pazarda karşılık bulma aşaması ve rekabet aşaması.” olarak tanımlayan Davutoğlu, inovasyonda sıçrama yapabilmek
için özellikle temel bilimler alanında bir
yenilenmeye ihtiyaç olduğunu sözlerine
ekledi.
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Yoksulluğun çözümü
dayanışma şuurunda
Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) 22.’sini düzenlediği Yoksullarla
Dayanışma Haftası etkinlikleri işbirliği 44 kurum ve kuruluşun desteğiyle
gerçekleştirildi. Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun
himayelerinde düzenlenen etkinliğin açılışı Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü’nde
yapıldı. Sare Davutoğlu, dünyadaki yoksulluk sorununun çözülebilmesi için
dayanışma şuurunun bütün insanlığa yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti.
2.
Yoksullarla
Dayanışma
Haftası’nın açılış programına Sare
Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam, AK Parti Ankara Milletvekili TBMM Milli Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Başkanı Emrullah İşler destekleyici
kurumların temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.

2

İnsani bir görev
YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim
Ateş, yoksullukla mücadelenin insanlık
tarihiyle başladığını ancak onu tamamen kaldıramadığını dile getirdi. Yoksulluğun üretimi az tüketimi çok olan
bölgelerde yeşerdiğine dikkat çeken
Ateş, “Yoksulluğa karşı herkes tetikte
ve tedbirli olmalı, kimse kendinden ve
geleceğinden emin olmamalıdır.” dedi.
Yoksulluğun insanlığın ortak sorunu
olduğuna değinen İbrahim Ateş, “YokAçılış konuşmalarının
ardından 22.
Yoksullukla Mücadele
Haftası etkinliklerini
destekleyen kurum
ve kuruluşların
temsilcilerine plaket
verildi. OSTİM
Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan
Aydın’a plaketi Sare
Davutoğlu tarafından
takdim edildi.

sullukla mücadele hareketine katılmak,
kişilerin keyfine bırakılacak ihtiyârî bir
iş değil, herkesin katılması ve icabının
ifası cihetine gitmesi gereken insanî bir
görev, içtimaî bir yükümlülük ve islami
bir vecibedir.” şeklinde konuştu.
“Kültürümüzde zengin gelenekler var”
Yoksullara yardım etmenin toplumsal vicdanın canlılığına işaret ettiğini
belirten Sare Davutoğlu, vicdanının
sesine kulak veren hayırsever insanlar sayesinde Türkiye’nin
tüm dünyaya yardım
edebilecek
duruma
geldiğini dile getirdi.
Birleşmiş Milletler
Sare Davutoğlu
tarihinde ilk kez düzenlenecek Uluslararası Dünya İnsani
Yardım Zirvesi'nin 2016'da İstanbul'da
gerçekleştirileceğini hatırlatan Sare Davutoğlu, dünyadaki yoksulluk sorununun çözülebilmesi için dayanışma şuurunun bütün insanlığa yaygınlaşması
gerektiğine dikkat çekti.
Kültürümüzün yardımlaşma konusunda zengin bir geleneğe sahip olduğunu hatırlatan Davutoğlu, ''Bizim
kültürümüzde yardımlaşmaya dair çok
güzel, zengin gelenekler var. Ülkemiz
kadınlarımızın temelini oluşturduğu
sosyal yardım hizmetleriyle de sadece
kendi insanına değil tüm dünyaya örnek

olmaktadır. Biz yardım etmeyi sadece
ihtiyaç sahibiyle madden ilgilenmek
olarak görmeyiz. Biz yardım ederken
teşekkür bekleyen değil teşekkür eden
bir geleneğe sahibiz.” dedi.
İnsan odaklı hizmet
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam, bakanlığın insan odaklı hizmeti esas aldıklarını vurguladı.
Sosyal devlet ilkesinin gereklerinden
birinin de yoksullukla mücadele etmek,
vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek refahı arttırmaya dönük çalışmalar yapmak olduğunun altını çizen
Bakan İslam, yoksulluk probleminin
gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda gündemin ilk sıralarında yer aldığını
belirtti.
Yoksullukla mücadelede sosyal yardımların iki temel işlevinin olduğunu
belirten Bakan İslam, bunların yoksulluğun etkilerini azaltmak ile yoksulluğun kendisini azaltmak olduğunu söyledi. Bakanlıkça yürütülen çalışmaları
aktaran İslam, yoksullukla çok boyutlu
mücadele edilmesi, insani yoksulluk
alanında kalıcı şekilde başarı sağlanması için İnsani Gelişmeye Geçiş Stratejisi
adıyla Türkiye'nin ilk resmi ulusal yoksullukla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de, dayanışmanın toplum

dış ticaret hacminin geliştirilmesini çok
önemsediklerini dile getirdi. 2023 hedeflerinde 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefine dikkat çeken Şayık, burada
herkesin üstüne büyük görevler düştüğünü ve Kalkınma Ajansı olarak da bu
hedefe ulaşmak için ellerinden geleni
yapacaklarını ve bu plan doğrultusunda
dış ticaret seminerlerinin devam edeceğini vurguladı.

Başkent firmalarına dış ticaret semineri

A

nkara Kalkınma Ajansı, ihracatlarını geliştirmek isteyen firmalara 18
Ekim-7 Aralık tarihleri arasında 22 saatlik bir paket halinde dış ticaret eğitim
semineri verdi. Eğitime katılan firmalara sertifikaları Ankara Vali Yardımcısı
Hasan Ersan ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık tarafından
verildi. Ankara Vali Yardımcısı Hasan

Ersan, düzenlenen dış ticaret eğitimi seminerlerinin Ankara'nın ihracat gücünü
ve dış ticaret potansiyelini önemli ölçüde harekete geçirdiğini vurgulayarak
Ankara Kalkınma Ajansına teşekkür
etti.
“Seminerler devam edecek”
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ajans olarak Ankara’nın

Sertifika alan katılımcılar eğitimlerin çok faydalı olduğunu, önümüzdeki
günlerde farklı eğitimlerin yapılmasını
beklediklerini dile getirdiler.

fertlerinin ortak çıkarlarının sağlanması
açısından önemli olduğuna işaret ederek, İslam dininde yardımın önemine
dikkat çekti. İşler, Türkiye'nin uluslararası düzeyde yapılan yardımlarda öncü
ülke olmayı sürdürdüğünü belirterek,
Türkiye'nin ihtiyaç duyan herkese yardım elini uzattığını söyledi.

ORSİAD’DAN PANEL

>>> 22. Yoksullukla Mücadele Haftası
Kapsamında OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi Sanayici İş Adamları ve
Yöneticileri Derneği’nin (ORSİAD) ev
sahipliğinde, “Yoksul İnsanları Daha
Üretken ve Verimli Hale Getirmenin
Çözüm Yolları” başlığında bir panel
düzenlendi. Panelistler arasında YOYAV
Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, İŞİM ve
ARUS Kümeleri Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ve Sınav
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Özer yer aldı.

O

OSİAD’DAN
KAN BAĞIŞI

STİM Sanayici ve İşadamları
Derneği (OSİAD), her altı ayda
bir düzenlediği kan bağışı kampanyasını yineledi. Kızılay ile gerçekleştirilen ortak organizasyonda dernek
binasında, sanayici ve işadamlarından
bir günde 37 ünite kan bağışı yapıldı.
OSİAD Başkanı Adnan Keskin, kan
bağışının önemine işaret ederek, “Kan
vererek hayat kurtarabiliriz. Kan bağışı
çok insancıl bir davranış. Bir hayatın
kurtulmasına vesile olmak, bir insanı
yaşatmak çok güzel bir duygu ve bu
duyguyu başka hiçbir şeyle yaşayamayız.” dedi.
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KOBİ’lere alternatif finans kaynağı:
GİRİŞİM SERMAYEDARLARI
OSTİM Teknoloji A.Ş., KOBİ’lerin girişim
sermayesi finansmanında banka
kredileri dışında faydalanabilecekleri
alternatif imkanlar ve yöntemler
hakkında “KOBİ’ler İçin Alternatif
Sermaye Finansmanı Kaynakları”
konulu panel düzenledi.

Y

atırımlarını ve projelerini geliştirmek ve şirketlerini büyütmek
isteyen KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları
sermaye finansmanına ulaşmada, banka
kredileri dışında bir diğer kaynak da girişim sermayesi şirketleri. Bu şirketler,
büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere,
hisselerine ortak olarak finansal destek
sunuyor. Hedeflenen büyümeye ulaşan
şirketlerde girişim sermayedarları hisselerini satarak şirketten ayrılıyor. Ayrıca girişim sermayesi şirketleri ortak
oldukları şirketlere finans desteğinin
yanı sıra kurumsallaşma adına birikimlerini de sunuyor.
Girişim sermayesi hakkında imkan,
fırsat ve deneyimlerin aktarıldığı Gözde Girişim Direktörü Tayfun Özkan’ın
moderatörlüğündeki panelde; Borsa İstanbul Özel Pazar Müdürü Recep Bildik, İslam Kalkınma Bankası’ndan ICD
Uzmanı Ali Camlıoğlu, TOBB Girişim Sermayesi Sektör Meclisi Başkanı
Göktekin Dinçerler, Doğuş-SK Genel
Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, Pera Capıtal Genel Müdürü Kerim Yalman,
RHEA Genel Müdürü Seda Önen ve
İş Girişim Genel Müdürü Murat Özgen
konuştu.

“Kaliteli iş yapıyorlar”
Etkinliğin ev sahibi OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Sedat Çelikdoğan, büyüme potansiyeli olan firmaları bankalara göndermek
yerine ortak olacak girişim sermayedarlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Çelikdoğan, Türkiye’de
girişim sermayedarlarının başarılı projelere ortak olarak şirketi geliştirdikten
sonra hisselerini satıp çıktıklarını kaydetti. OSTİM’deki KOBİ’lerin kaliteli

Ç

elik Test ve Araştırma Merkezi ile
öncelikli olarak çelik sektörünün
Ar-Ge, inovasyon ve test analiz alanlarındaki mevcut ve gelecek dönemdeki
ihtiyaçlarının araştırılması ve çözümler
sunulabilmesi amaçlanıyor. Merkez’de
sıvı çelik üreticileriyle başlayan zincirin halkalarını oluşturan her ölçekteki
işletmelerle iş birliği yaparak, onların
çözüm ortağı olmak hedefleniyor. Bu
hedef doğrultusunda bilimsel araştırma
ve deney çalışmaları için fiziki bir ortam
oluşturuluyor. Hazırlanan MATİL web
portalı ile de merkeze bağlı sanal bir ArGe ortamı sağlanacak.
Merkez, çelik kullanan ana sektörler

iş yaptığını belirten Sedat Çelikdoğan,
“KOBİ’lerimiz büyümeye aday.” dedi.
KOBİ’leri kurumsallaştırıyor
BIST Özel Pazar Müdürü Recep Bildik, Özel
Pazar’ın şirketlere halka
açılmadan finansman, ortak olduğu şirketteki
payını artırmak isteyen şirket ortaklarıRecep Bildik
na likidite, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite
edebilecek alıcıları bulma olanağı sağladığını söyledi. Borsada halka açılmanın KOBİ’ler için çeşitli yükümlülükler
getirdiğine işaret eden Recep Bildik,
“Burada sermaye arayan KOBİ’lerle
yatırımcıları buluşturuyoruz. En önemli özelliği sermaye piyasası kanununa tabi olmaması. Gelecek şirketlerin
halka açık olmaması gerekiyor. Bu
sayede sermaye piyasası kanununa tabi
olmuyoruz, o yüklerle KOBİ’leri meşgul etmiyoruz ve halka açılmalarına,
kurumsallaşmalarına imkan sağlamış
oluyoruz. Girişim sermayesi yatırım

ortaklıkları, girişim
sermayesi
yatırım
fonları büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere
ortaklık yaparak hem
sermaye sağlıyorlar
hem de büyümeleri
için yol gösteriyorlar.” ifadelerini kullandı.
Gelişme potansiyeli olan erken aşama şirketlere yönelik belirli teşvikler
verildiğini hatırlatan Recep Bildik, Hazine Müsteşarlığı’ndan sertifikalı melek
yatırımcılara bir şirkete, girişime yaptıkları yatırımın 1 milyon liraya kadar
olan kısmını başka bir gelirinden doğan
vergisinden düşme hakkı tanındığını
hatırlattı.
Özel Pazar’a üye olma koşullar hakkında da bilgi veren Bildik, halka açık
olmayan anonim ve limited şirketlerle
faaliyetine yeni başlamış kuruluşunun
üzerinden 6 ay geçmiş girişimci şirketler ve en fazla 5 yaşında olan şirketlerin
haricinde de aktif büyüklüğü 5 milyon
liraya ulaşan 2 yıllık şirketlerin pazara

üye olabileceği bilgisini verdi.
1 milyon iş
İslam Kalkınma Bankası Özel Sektörü destekleme birimi ICD, (İslamic
Corporation For The
Ali Camlıoğlu
Development Of The
Private Sector) Uzmanı Ali Camlıoğlu, birimin 1999 yılında
kurulduğunu belirtti. Birimin üye ülkelerde özel sektörün gelişmesi için direk
yatırımlar, sermaye finansmanları kısa
dönem, orta dönem ve uzun dönemli
finansmanlar sağladığını dile getiren
Camlıoğlu, “2020’ye kadar üye ülkelerimizde 1 milyon adet iş yaratmaya
doğrudan ya da dolaylı olarak destek
olmaya çalışıyoruz.” dedi.

PANELDEN NOTLAR
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Girişim Sermayesi Sektör
Meclisi Başkanı Göktekin Dinçerler,
girişim sermayedarlarının, sermaye
artırımı yoluyla ya da hisse satışı yoluyla
şirketlere ortak olduğunu belirtti.
Dinçerler, bireysel ortak olmakla
bir fon’u ortak almanın aynı anlama
geldiğini ancak fon’un daha kurumsal
bir yapı olduğuna işaret etti..
• İş Girişim Genel Müdürü Murat
Özel, iş girişim sermayesi olarak
büyümeyi finanse etmek istediklerini
vurguladı. Şirketlerin 10-15 yıl içerisinde
gelebilecekleri seviyeye 3-5 yıl içerisinde
getirmeye
çalıştıklarını
aktaran
Özel, bilgi birikimlerini de şirketlere
getirdiklerini söyledi.
• Doğuş-SK Genel Müdürü Kayrıl
Karabeyoğlu, Türkiye’de 100 milyon

dolarlık bir fon yönettiklerini anlattı.
Gayrimenkul ve enerji üretimi sektörleri
haricinde genel olarak tüm sektörlerle
ilgilendiklerini dile getiren Karabeyoğlu,
“Bizim için birinci öncelik şirketin
hissedarlarıyla aynı vizyona sahip
olmak ve karşılıklı güven unsuru. Çünkü
biz kurumsal yapılarız. Karşımızda da
olabildiğince kurumsal yapılar görmek
istiyoruz.” dedi.
• RHEA Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Seda
Önen, şirketlerinin toplamda 70 milyonu
aşan bir portföy yatırımı olduğunu
dile getirdi. Yatırımlarını sağlık ve
teknoloji alanlarına odakladıklarına
değinen Önen, “Yatırım yaptığımız
tüm şirketlerde Türkiye’ye yenilik
getirmesi, fikir olarak hem içinde bir
yenilik barındırması hem de Türkiye’nin

Çelik sektörü Ar-Ge'ye odaklandı
Çelik İhracatçıları Birliği’nin Çelik Test ve Araştırma Merkezi projesi Kalkınma
Bakanlığı tarafından onaylandı. Birlik tarafından Ar-Ge, inovasyon, sertifikasyon
ve çevre konularında faaliyet göstermek üzere kurulan Malzeme Test ve Analiz
Laboratuvarları (MATİL) A.Ş.'nin yürüttüğü proje kapsamında, merkezin 2015
yılında fiziki kurulumunun tamamlanması ve çalışmalara başlanması planlanıyor.
olan inşaat, otomotiv, makine imalat, gemi, kimya, maden gibi alanlara da hizmet
verecek. Böylece bu sektörler kanalıyla Türkiye'nin
çevre ülkeler açısından da bir

Namık Ekinci

çekim merkezi haline gelmesine de katkı sağlanacak.
Çelik İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci Türkiye'nin üretim
ve ihracatta dünyanın önde ge-

ihtiyacı olan bir alanda olmasına dikkat
ediyoruz.” şeklinde konuştu.
• Pera Capital Partners Kurucusu ve
Yönetici Ortağı Kerim Yalman, 60
milyonluk fon büyüklüğüyle 5-15 milyon
euro’luk yatırımlar yaptıklarını belirtti.
Karlılığını koruyarak büyüyebilen her
türlü işle ilgilendiklerini vurgulayan
Yalman, üretim ve ticaret şirketlerine
ağırlık vermeye niyetli olduklarını
aktardı.
• Gözde Girişim Direktörü Tayfun
Özkan, şirket olarak sabit bir fon
büyüklüklerinin olmadığını belirtti.
Kaynakları efektif kullanmak adına
genellikle 30 milyon doların üzerinde
yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken
Özkan, “Kredi limitleri kısıtlı olan
şirketlerin limitlerini açmak konusunda
ciddi katkılarımız oluyor.” dedi.

len ülkeleri arasında yer aldığını hatırlattı. Ekinci, "İstanbul Kalkınma Ajansı,
Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul
Teknik Üniversitesi ve sektörel derneklerimizin de desteği ile kuracağımız bu
merkez sayesinde sektör olarak birbirimize inanarak birlikte hareket etmeyi öğreneceğiz. Ayrıca sektörümüzün
ilk ortak çalışması olan bu merkez için
öncülük etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece hem kendi görevimizi
yerine getirmiş olacağız hem de sektörümüzün başarılı işler yapmasına fırsat
tanıyacağız. Merkezimizin ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.
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80 YHT seti için “en az yüzde 53 yerli” şartı aranacak… Milli sanayi ileri teknolojide de var olacak, teşekkürler…

Ulaştırmada Yerlilik Yüksek Hızda
023 virajına giren ülkemiz, tüm
sektörlerde önemli projelere
odaklanıyor. Bu kapsamda dikkat çeken faaliyetlerden
biri de raylı sistem yatırımlarında gerçekleşiyor. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, geçtiğimiz yıl
Milli Tren Projesi’nin
startını
verdi.
Türkiye
Cumhuriyeti
Devlet
Demiryolları’nın
(TCDD) öncülüğünde yürütülen
Milli Tren Projesi’nde en önemli katkı
yerli üreticilerden bekleniyor.

rişimleriyle ilk olarak Ankara
Metro ihalesinde getirilen ve
bu tip alımlarda milat olarak kabul edilen “yüzde 51
yerli” ifadesinin artırılarak
en yetkili ağızdan tekrarlanması, uluslararası başarıları
kanıtlanan üreticiler ve konuyu tüm yönleriyle gündemde tutan STK’lara
yeni bir motivasyon
sağladı. Lütfi Elvan’ın,
80 adet Yüksek Hızlı
Tren teminine yönelik olarak öne
çıkardığı şartlar, Türk sanayisine olan
güvenin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Hatırlanacağı üzere TCDD, demiryolu
araçlarının “Devrim”inde işbirliği sürecini, Eskişehir’de gerçekleştirdiği toplantıda, özel sektör ve raylı ulaşım sistemleri
kümeleriyle birlikte başlatmıştı. Proje
kapsamındaki işbirliklerinin belirlenmesi, yardımcı sanayinin rolünün netleşmesi
adına dönüm noktası olarak kabul edilen
toplantının ardından, TCDD yetkilileri
sahaya inerek Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyeleri ve
diğer firmalarla bir araya geldi.

2018’de raylara inecek
Lütfi Elvan TBMM Genel Kurulu’nda
şu ifadeleri kullandı: “Özellikle demir
yolu sektörüne yönelik Türkiye’de binin
üzerinde firma var ve bu firmalarımız rayından en ince detayına kadar, araç gerecine kadar şu anda Türkiye’de üretiliyor.
Fakat, biz bununla da yetinmedik, biz
dedik ki: ‘Biz, kendi Yüksek Hızlı Millî
Trenimizi imal edelim.’ Tamamıyla, tüm
haklarıyla bize ait olsun istedik ve bu
çerçevede çalışmalarımıza başladık. Şu
an tasarım çalışmaları bitti, endüstriyel
ve mühendislik çalışmalarının ihalesine
22 Ocak’ta çıkıyoruz; tamamıyla yerli,
tamamıyla Türk ürünü olan Yüksek Hızlı
Millî Trenimizi inşallah 2018 yılında raylara indireceğiz.”

2

Ülkemiz sanayisinin büyük heyecan
duyduğu proje için Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’dan
önemli açıklamalar geldi. Elvan, Bakanlık bütçesinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada;
Milli Yüksek Hızlı Tren’in tasarım çalışmalarını tamamladıklarını, trenin endüstriyel ve mühendislik tasarımına yönelik
olarak Ocak ayında ihaleye çıkacakları
belirtti.
Elvan’ın aktardığı kritik bilgi ise "80
YHT seti için en az yüzde 53 yerli şartı
aranacak" şeklindeydi. OSTİM’in gi-

Türkiye-İran Tercihli Ticaret
Anlaşması’nın 1 Ocak 2015 tarihinde
yürürlüğe girmesi öngörülüyor. T.C.
Ekonomi Bakanlığı uzmanları OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde
anlaşmanın kapsamı ve İran
pazarının sunduğu fırsatlarını işletme
temsilcilerine anlattı.
.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat
Genel Müdürlüğü Uzmanı Sinan
Yüzal, Türkiye – İran Tercihli Ticaret
Anlaşması’nın ülkemizin dış ticareti
geliştirmek için serbest ticaret anlaşmaları dışında yaptığı ilk anlaşma olduğuna değindi.
Sinan Yüzal, anlaşmanın özünde,
Türkiye’nin bazı tarım ürünlerinde
İran’a tarife indirimi yapacağını Buna
karşılık İran’ın ise bazı sanayi ürünlerinde Türkiye’ye tarife indirimi sağlayacağının yer aldığını vurguladı.
İran’a ilişkin temel bilgiler, nükleer
müzakere süreci, dış ticaret, Türkiye
ile ticareti, mevcut ticaret anlaşmaları,

T

Önümüzdeki günlerde, 80 adet Yüksek
Hızlı Tren seti alacaklarını ifade eden
Elvan’ın açıkladığı alım şartları özetle
şöyle:
•

Minimum yüzde 53 yerli üretim

•

Mutlaka yerli firmalarla işbirliği
zorunluluğu

Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakan Lütfi Elvan, 80 adet Yüksek Hızlı Tren
seti alım şartlarını açıklarken şu müjdeyi verdi:

>>>
>>>
>>>
•

“Minimum yüzde 53 yerli üretim olacak.” diyeceğiz,
“Mutlaka bir yerli ortak almak zorundasın.” diyeceğiz.
“Bu üretimi Türkiye’de yapmak zorundasın.” diyeceğiz ve
bunu gerçekleştireceğiz.
Üretimi Türkiye’de yapmak zorunluluğu

Sayın Lütfi Elvan, TCDD, Bakanlık çalışanları ile yerli ve milli sanayi yolunda
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
ARUS: “SANAYİMİZ İÇİN
ÖNEMLİ BİR GELİŞME”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın 80 adet Milli
Yüksek Hızlı Tren ihalesinde “’Minimum
yüzde 53 yerli üretim olacak’ diyeceğiz,
yüksek hızlı tren alımımızda minimum
yüzde 53.” sözlerini Türkiye’de bir ilk
ve ülke sanayimize çağ atlatacak yeni bir
süreç olarak görüyoruz. Bu sözlerinden
dolayı Sayın Bakanımızı tebrik ederiz.

Bilindiği gibi Milli Yüksek Hızlı
Tren’in endüstriyel tasarım çalışmalarını tamamlandı. Mühendislik tasarımına
yönelik olarak 22 Ocak 2015’te ihaleye
çıkılacak. Bu sayede tamamıyla yerli
olacak. 2018 yılında Milli Yüksek Hızlı
Tren raylara inmiş olacak.

takriben 2.5 milyon euro bütçe olarak değerlendirildiğinde, “yüzde 53 yerli katkı
şartı” ile sanayimiz bir milyar 325 milyar
TL’ye yakın üretim yapacak ve yaklaşık
50 bin kişilik istihdam sağlanacak. Bu
ürünlerin Türkiye’de yapılmasıyla, katma değeri yüksek teknoloji de kazanılmış
olacak.
Türkiye’nin 2023 yılına kadar Ulaştırma, Haberleşme, Sağlık, Enerji, Savunma ve Havacılık ile Bilişim sektörlerinde
750 milyar dolarlık ihale yapılacağını ve
“%51 yerli katkı şartı” getirilmesi ile bunun en az 375 milyar dolarının ülkemizde
kalacağını, cari açık ve işsizlik sorununa
önemli bir çözüm imkanı sağlayacağını
söyleyebiliriz.
Bu nedenle YHT için alınan bu karar
sanayimiz ve sektörümüz için önemli
bir gelişmedir.

Ayrıca Elektrikli tren setlerinin
de tasarım ve detay mühendislik
çalışmalarının tamamlanması
ve üretime geçilmesi ile Türkiye tamamıyla yerli Milli
Yüksek Hızlı Tren ve
elektrikli tren setlerine
kavuşmuş olacak.
80 araç alımı;

İran’la ticarete ‘tarife’ kolaylığı
vergi uygulamaları ve ülke pazarına
yönelik güçlü-zayıf yönlerle fırsatlartehditler hakkında bilgilendirme yapan
Yüzal, Dünya Bankası’nın İş Yapma
Kolaylığı Raporu’ndan bilgiler de paylaştı.
Genç bürokrat, 189 ülkenin bulunduğu raporda, Körfez ve Orta Doğu ülkeleri arasında İran’ın 9. sırada yer aldığını anlatarak, “İran, söz konusu raporun
2015 genel değerlendirmesinde 130.,
Türkiye ise 55. sırada yer alıyor.” dedi.
20 ülkeyle STA var
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı İbrahim Özkaya ise Türkiye-İran Tercihli
Ticaret Anlaşması’nın detayları hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin yaklaşık
20 ülkeyle serbest ticaret anlaşması
yaptığını ve bunların Avrupa Birliği
(AB) anlaşmalarıyla paralel yürüdüğünü hatırlatan Özkaya, “İran’la gerçek-

leştirdiğimiz tercihli ticaret anlaşması
AB’nin yaptığı anlaşmaların dışında
bir anlaşma özelliği taşıyor. Ürün kapsamı çok dar.” şeklinde konuştu.
Özkaya, 6 bazda 125 tarife satırını
kapsayan anlaşmanın öne çıkan yönlerini, “Yüzde 100 değil, yüzde 20-30
civarında taviz aldığımız ürünler bulunuyor. Vergilerin yüksek olduğu hazır
giyim, mobilya ve kozmetik ürünlerinde vergi avantajı bulunuyor.” ifadeleriyle özetledi.

OSTİM Gazetesi, raylı
sistemlerdeki milli projelere sayfalarında
geniş yer ayırmış, konuyu gündemde tutmuştu.
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HASRET VUSLATA DÖNÜŞTÜ
Konya-İstanbul
arası artık 4 saat

bugün başta Mevlana Hazretleri olmak
üzere Konya’nın manevi mimarlarıyla
kucaklaşıyor. Hasret vuslata dönüşüyor.
Konya ile İstanbul arası artık ne 10 saat,
ne 13 saat... 4 saat 15 dakika. Kısa bir
süre sonra inşallah daha da aşağıya inecek.” dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya-İstanbul hattının açılışının başka bir
ufku beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Konya-İstanbul yolculuk süresini 11 saatten 4 saat 15 dakikaya indiren Yüksek Hızlı
Tren seferleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle başladı.
7 Aralık 2014’te Konya Gar’da düzenlenen törenle başlayan Konya –
İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferleri günde 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere
hizmet verecek.

1

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu
Selçuklu Devleti’nin kadim başkenti
Konya ile Osmanlı cihan devletinin kadim başkenti İstanbul’u Yüksek Hızlı
Tren ile bağladıklarını, iki kadim baş-

kentin vuslatını
söyledi.

gerçekleştirdiklerini

2009'da
Cumhuriyet'in
başkenti Ankara ile Türk dünyasının başkenti Eskişehir’i, 2011'de Ankara ile
Konya’yı, 2013’te Konya ile Eskişehir’i
Yüksek Hızlı Tren ile buluşturduklarını
hatırlatan Erdoğan, “Bu güzel halkaya
artık Konya ile İstanbul’u da ekliyoruz.
Başta Eyüp Sultan Hazretleri olmak
üzere İstanbul’un manevi mimarları

2002’den bu yana bin 895 kilometre
demiryolu hattı yapılarak, Türkiye’nin
bütün bölgelerinin birbirine irtibatlandırıldığını vurgulayan Davutoğlu,
"Karaman, Mersin, Gaziantep hattıyla,
Edirne’den Gaziantep’e kadar uzanacak
hat, yine Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
hattının Marmaray ile birleşerek, Doğu,
Batı ekseninde, bu sefer Avrupa içlerine
kadar, Londra’ya gidecek hatlar... Hep
bunlar büyük istikbalinin müjdeleridir.
Biz ülkemizin merkezi coğrafyasını
aynı zamanda ulaşım ve lojistik hatlarının merkezi üssü haline getirmeye
kararlıyız. Hem Ankara-İstanbul, diğer
hatlarda olduğu gibi Konya-İstanbul
hattında da yolcularımıza en iyi şekilde
seyahat imkanı sağlayacağız. Hem de bu
demiryolları üzerinde ülkemizi Asya ile
Avrupa arasında, Akdeniz ile Karadeniz
arasında, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar arasında gerçek bir ulaşım üssü haline getireceğiz.” diye konuştu.
2015’te 8,5 milyar dolarlık yatırım
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı Lütfi Elvan, Ocak ayı sonu itibarıyla saatte 300 kilometre hız yapan
trenleri aşamalı olarak devreye sokacaklarını söyledi. İstanbul-Konya arasındaki mesafenin de 4 saatin de altına düşeceğini vurgulayan Elvan, “Yapımına
devam ettiğimiz tam 2800 kilometrelik
hızlı tren ve yüksek hızlı tren hatlarımız var. Bu hatların tamamlanmasıyla
Konya'dan İzmir'e 3 saat 40 dakikada,
yine Konya'dan Bursa'ya 2 saat 40 dakikada, Konya'dan Sivas'a 3,5 saate Konyalı hemşehrilerimizin ulaşma imkanı
olacak." dedi.
2013 yılında 6,5 milyar liralık demiryolu yatırımlarının olduğunu, bu rakamın 2014'te 7,5 milyar liraya çıktığını
bildiren Elvan, önümüzdeki yıl 8,5 milyar liralık demiryolu yatırımı gerçekleştireceklerini ifade ederek, "2016 yılından itibaren de inşallah yılda 10 milyar
liranın üzerinde demiryolu yatırımlarını
gerçekleştirerek, hızla hem vatandaşlarımıza hem de sanayicilerimize rahat,
kolay, ekonomik imkanlar sağlamış olacağız. Ayrıca kendi yüksek, milli hızlı
trenimizi inşa etme çalışmalarına başladık. Mühendislik ve endüstriyel tasarım
çalışmalarının ihalesine çıktık. İnşallah
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımıyla tamamıyla yerli, yüksek
milli hızlı trenimizi 2018 yılında raylara
indiriyoruz." diye konuştu.
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OSTİM Vakfı’nın projesi uzaktan eğitime imkan tanıyor

USTALARA online MESLEKİ EĞİTİM
OSTİM Vakfı’nın, Avrupa Birliği hibeleri
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇSGB) koordinesinde yürütülen “Mesleki
ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması
Programı” kapsamında yer alan “Usta
Öğreticilerin Yeterliliklerinin ArttırılmasıUsta İşi Nesiller Projesi” devam
ediyor. OSTİM bölgesindeki deneyimli
ellerin yeterliliklerinin artırılarak
belgelendirilmesi amaçlanan projeyle
birlikte uzaktan eğitim alt yapısının temeli
de atıldı. Böylece, daha az zaman ve
kaynak harcanarak, mesleki yeterlilikler
yenilikçi metotlarla geliştirilecek.

S

özleşmesi 14 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan proje kapsamında,
OSTİM’deki işletmelerde çalışan
ustaların, “Usta Öğreticilik Belgesi”ne
ulaşmaları kolaylaşacak, bilgi ve deneyimlerini aktarmada yetkinlikleri artacak.
Proje ile bölgedeki işletmelerde çalışan
ustaların ‘Usta Öğreticilik Belgesi’ne
ulaşmaları, verilecek ek eğitimler ile bilgi
ve deneyimlerini aktarma yeterliliklerini
artırmaları ve tüm KOBİ çalışanlarının
zaman ve mekan sınırı olmaksızın, ücretsiz olarak ihtiyaç duydukları eğitimlere
ulaşmaları hedefleniyor.
OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen projede, 1.500 firmaya
uygulanması planlanan anketle, firmaların usta profili ve eğitim ihtiyaçları tespit
edilecek. 150 usta veya teknik çalışana
bilgi ve deneyim paylaşımlarını kolaylaştırmak üzere ücretsiz mesleki ve kişisel
gelişim eğitimleri verilecek. Ayrıca 450
ustanın ‘Usta Öğreticilik Belgesi’ alması
sağlanarak 15 mesleki/teknik eğitim konu
başlığında uzaktan eğitim müfredatının,
web portalı üzerinden KOBİ çalışanlarının hizmetine sunulması hedefleniyor.
Bir Bilge Bin Bilge’nin devamı
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, projenin; 2013 yılında uygulanan Bir Bilge Bin Bilge Projesi’nin devamı olduğunu belirtti. Kişilerin yıllardır
yaptıkları mesleklerde birer bilge haline

“ÜCRET-FİYAT
SARMALINDAN
KAÇINILMALI”
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu’ndan (TİSK)
yapılan açıklamada ücret-fiyat
sarmalı riskinin ekonominin temel
dengelerini tehdit ettiği bildirildi.
geldiğini vurgulayan Karaosmanoğlu,
“Belli bir öğreticilik formatı kazandırdığımız bilgelerimiz aracılığı ile onların
bilgilerini uzmanlık alanları ve uzman
olduğu konuyu anlatan kısa videolarını,
portal aracılığıyla herkesin kullanımına
açtık. Şimdi ise bunun devamını Usta İşi
Nesiler projemiz ile sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bu proje ile kıdemli uzman havuzunun
yeni usta öğreticilerle genişleyeceğini,
yeni konu başlıklarında, yeni uzmanlar/
bilgeler ve yeni metodlarla KOBİ’lere
yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çeşitleneceğine dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Bir önceki projede olduğu
gibi bunda da ustalarımızın eğitici özellikleri güçlendirilecek ve bilgilerini yeni
nesillere aktarmalarına destek olunacaktır. Böylece, bir kişinin bilgisini ihtiyacı
olan herkesin bilgisi haline getirmeye ve
bilgiyi toplumsallaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.
Uzaktan eğitim imkanı
Proje Koordinatörü M. Burcu Öztürk,
yapılan araştırmalarda; OSB içinde çok
sayıda çırak/kalfa çalışan olmasına rağmen, bunların büyük bölümünün mesleki
eğitim merkezlerine devam etmediğini ve
aynı zamanda işletmelerde yeterli sayıda
usta öğretici bulunmadığının görüldüğünü belirtti.

retici sayımızı arttırmak ve daha nitelikli
stajyer ve/veya çıraklar yetiştirilmesini
sağlamak amacıyla proje fikrimizi geliştirdik. 450 ustamızı usta öğreticilik kurslarına katılma konusunda bilgilendirip
destekleyeceğiz. Eğitimlerimiz 2015 Yılı
Mart ayından itibaren; ayda en az 4 grupta periyodik olarak gerçekleştirilecek. Bu
eğitimler için de ustalarımız şimdiden ön
kayıtlarını yaptırabilirler. Böylece hem
usta hem yanında çalışan hem de işletmelerimiz kazanacak. Aynı zamana mesleki
eğitim sistemimize de büyük bir hizmette
bulunmuş olacağız.” dedi.
“Ustayım Diyebilmek İçin Ustanı Geçeceksin ve Kendini Geçecek Bir Öğrenci Yetiştireceksin!” sloganıyla yola
çıkan projenin en önemli yönlerinden birinin, mesleki ve teknik eğitimde uzaktan
eğitim alt yapısının temelini attıklarını
vurgulayan Öztürk, bölgedeki firmalarda istihdam edilen kişilerin mesleki yeterliliklerinin daha az zaman ve kaynak
harcanarak, yenilikçi metodlarla geliştirilmesi ihtiyacının da projenin şekillenmesinde rol oynadığını belirtti.

Mesleki eğitim merkezlerinde “Usta
Öğreticilik” eğitimleri düzenlendiğini
ancak buna rağmen OSB’lerde “Usta
Öğretici” sertifikasına sahip usta sayısının çok az olduğunu dile getiren Öztürk,
“Bir işletmenin stajyer ve/veya çırak
çalıştırabilmesi için işletme bünyesinde
muhakkak bir usta öğreticinin bulunması
şart, hatta yasal zorunluluktur. İşte tam
bu noktada OSTİM bölgesinde usta öğ-

3 BAŞLIKTA EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ VERİLECEK
Ocak ayı içinde ikinci önemli faaliyetin Eğitici Eğitimi çalışması olacağını bildiren Burcu Öztürk, bölgedeki 150 usta çalışana kişisel gelişim
eğitimi vereceklerini kaydetti. Proje
sonucunda, Vakıf bünyesinde oluşturulacak uzaktan eğitim portalı ile işletmelerin eğitim ihtiyaçlarına yenilikçi
metodlarla cevap verilecek. Meslek erbaplarının, eğitmenlerin, bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları eğitim video ve
filmleri hazırlanarak, herkesin ücretsiz
olarak ulaşabileceği bir uzaktan eğitim
sistemi de kurulacak.

Zaman
Yönetimi

Sunum Teknikleri
ve Diksiyon

Takım Çalışması,
İletişim ve Beden Dili

Grup 1/A

15 Ocak 2015

22 Ocak 2015

29 Ocak 2015

Grup 1/B

22 Ocak 2015

15 Ocak 2015

29 Ocak 2015

Grup 2/A

16 Ocak 2015

23 Ocak 2015

30 Ocak 2015

Grup 2/B

23 Ocak 2015

16 Ocak 2015

30 Ocak 2015

Grup 3/A

17 Ocak 2015

24 Ocak 2015

31 Ocak 2015

Grup 3/B

24 Ocak 2015

17 Ocak 2015

31 Ocak 2015

İLETİŞİM: Tel: (0312)385 73 13 - 385 01 66 – Fax: (0312)354 94 93 / hamitburak.ozdemir@ostim.com.tr
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cret ve işgücü maliyetleri artışlarının
2012’den beri güçlü bir tempo
sürdürdüğü belirtilen açıklamada TÜİK
verilerine göre ekonomi genelinde işgücü
maliyetinde yıllık nominal artış oranı %8-9
bandından son iki yılda %12-14 bandına
çıktığı kaydedildi.
2014’ün 3’üncü çeyreğindeki artış oranı
%12,2 olduğunu aktaran TİSK, aynı verilere
göre imalat sanayinde yıllık nominal işgücü
maliyeti artışının %9-10 bandından 2014’te
%13-15 bandına çıktığına temas etti.
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“2014’ün 3’üncü çeyreğindeki artış
oranı %13,3’tür. İşgücü maliyetinin
artış trendleri çok diktir. Her iki alanda
işgücü maliyetindeki nominal artış
oranının enflasyon artış oranını aştığı
görülmektedir. 2014’ün 3’üncü Çeyreğinde
yıllık artış oranları tüketici fiyatlarında (YİÜFE) %9,73; tüketici fiyatlarında (TÜFE)
%9,24 olmuştur. (Kasım 2014 Yİ-ÜFE
%8,36; TÜFE %9,15)
Öte yandan, TÜİK’in bir diğer veri setine
göre, imalat sanayinde reel (enflasyondan
arındırılmış) işgücü maliyeti yıllık artışı
2012’nin 2’nci çeyreğinden beri %4 ila 9
bandı içinde hareket etmektedir. TÜİK’in
açıkladığı 2014 yılının üçüncü çeyreğine ait
imalat sanayi üretim ve istihdam verileri
kullanılarak yapılan hesaplamalara göre
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan
dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla üretim %2,8; istihdam %2,6
artarken verimlilik (işçi başına üretim)
sadece %0,1 oranında yükselebilmiş, adeta
yerinde saymıştır.
İşgücü maliyetleri büyüyor
Reel işgücü maliyeti ise aynı dönemde
%3,2 büyümüştür. Reel işgücü maliyeti
üst üste 11 çeyrek dönemdir (33 aydır)
yükselmektedir. Son 3 yıllık dönemde yani
2011’in 3’üncü çeyreğine göre verimlilik
düzeyi %2,1 oranında azalırken, reel işgücü
maliyeti %16,6 oranında artmıştır.
Bu çarpık ilişki, işletmelerin rekabet
gücünü azaltarak Türkiye’de enflasyonu
ve işsizliği beslemektedir. Veriler,
ekonominin ücret-fiyat sarmalına girdiğine
dair işaretler göstermektedir. Ücret-fiyat
sarmalı; ücretler ile fiyatların birbirini
besleyerek sürekli yükselttiği; ülkemizin
geçmişinde enflasyon hızının 1980’de ve
1994’te %100’ün üzerine çıkarak krizlere
neden olduğu bir süreçtir. Ücretlerin
tespitinde hedef enflasyon oranları esas
alınmalı ve işgücü maliyeti üzerindeki vergi
ve sigorta prim yükleri hafifletilmelidir.”
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SANAYİCİNİN TALEBİ İMTİYAZ DEĞİL EŞİTLİK

OSTİM Yönetimi, Başkent’in etkili kalemlerinden oluşan
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya geldi.
Toplantıda yerli sanayicilerin karşılaştıkları zorluklara temas eden
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Eşit şartlarda firmalarımızı
yarıştırmıyorlar. Şartname tuzaklarıyla yerli firmaları işi alamaz hale, giremez hale
getiriyorlar. Biz eşitlik istiyoruz. Sadece imtiyaz istemiyoruz.” dedi.

A

nkara ekonomi basınının temsilcileri OSTİM Yönetimiyle buluştu. EMD üyeleri bölgeye gelerek
OSTİM hakkında bilgiler aldı, işletmeleri
ziyaret etti. Programın ilk kısmında konuklara OSTİM’in 1967’den günümüze
gelişimi ile milli projelerdeki rolü aktarıldı. OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan
ile İŞİM ve ARUS Kümeleri Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’in de yer aldığı toplantıda
OSTİM’i tanıtan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 5.200 işletme, 60.000
çalışandan oluşan bölgenin yerli üretim
ve milli sanayi hakkındaki görüşlerini
paylaştı. Özellikle belediye odaklı kamu
alımlarında yaşanan sıkıntılara değinen
Başkan Aydın, Ankara Metro ihalesindeki
“yüzde 51 yerli” şartının dönüm noktası
olduğunu vurguladı.

“Yerli markalara sahip çıkmalıyız”
“Şartname tuzaklarıyla yerli firmaları işi
alamaz hale, giremez hale getiriyorlar. Biz
eşitlik istiyoruz. Sadece imtiyaz istemiyoruz.” diyerek sözlerini sürdüren Aydın,
bütün dünyada herkesin kendi firmasına
imtiyaz tanıdığını anlattı. Aydın, şu hususların altını çizdi: “Dünya o kadar boş değil. Kümemizin (ARUS) güçlü bir yapısı
var. Şuanda Türkiye’deki raylı sistemlerin
politikalarına müdahale edecek kadar ve
bunların yerli yapımına artık soyunacak
kadar güç kazandı. Yaptığımız görüşmelerde inşallah çok olumlu sonuçlar olacak.
Türkiye’de yerli aracı henüz çıkaramadık
ama yerli raylı sistemlerimiz ve markalarımız oluştu. Bunlara sahip çıkmamız
gerekiyor. Burada da yine çok yetenekli
firmalarımız var. Bu firmalarımız, yaptığı
ürünlerin bir çoğunu yurt dışına satıyorlar.
Hükümetimiz “yerli üretim” diyor ama

uygulamaya baktığımız zaman sanki ayrı
bir dünyada yaşıyoruz. Yazılanla, yapılan
hiç birbirine uymuyor.” dedi.
Aydın ayrıca OSTİM’deki üretim merkezleri arasında duvarı kaldıracak Sanal
Fabrika Projesi’nde sona doğru yaklaştıklarını bildirdi. Bu kapsamda üretim yapan
tüm şirketlerin yapabilecekleri üretimi
veri tabanına özel bir yazılımla aktardıklarını dile getiren Aydın, 5 bin 200 işletmenin tek bir fabrika gibi üretim yapabilecek
kabiliyete ulaşacağını açıkladı.
“Buradaki ekonomi Türkiye içindir”
EMD Başkanı Turgay Türker, “Dernek
olarak her türlü konuya katkı sağlamak,
dinlemekten, bunları kendi sayfalarımıza
taşımaktan da mutluluk duyarız. Çünkü
buradaki yaratılan ekonomi Türkiye içindir. Bu güç, Türkiye’ye yaratılan katma
değerin büyümesine, istihdama katkı sağlayacaktır. Merhum Cevat bey hayal kurmuş. Yetinmemiş, o hayalin bugüne kadar
taşınmasına temeller atmış. Sonra, yönetimler gelmiş. Ama bugün ki yönetim, o
hayali gerçeğe dönüştürmekle yetinmemiş, bunu kurumsallaştırmış. Öncelikle
Ankara için gerçekten çok katkı sağlayan
bir model anlamında gösterilecek bir OSTİM var. Anladık ki siz, bir takım küme
işleminde de muzdaripsiniz. Özellikle de
bürokraside.” dedi.
Elektrikli otomobilde asıl sorun depolama
Programın soru-cevap kısmında yerli
otomobile ilişkin değerlendirmeler ağırlık
kazandı. Bir gazetecinin “Yerli otomobili
üretecek babayiğit niye OSTİM’den çıkmıyor?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan
Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, devletin arkasında durduğu markaların çıkarılması

gerektiğini belirtti. Mevcut koşullarda
elektrikli otomobil üretiminin isabetli olmadığını söyleyen Çelikdoğan, “Bu aşamada özellikle menzil sorunu var. Araçlar
en fazla 200 kilometre gidebiliyorlar. Şehir içinde belki sorun olmaz ama şehirlerarası ulaşımda sıkıntı yaşanır. Elektrikli
motor üretiminde sorun yok ama çözülmesi gereken asıl mesele akü. Araba üretseniz bile, bu şartlarda, bunu satacak bayi
bulamazsınız.” dedi.

EMD üyeleri OSTİM temasları kapsamında
işletmelerde de incelemelerde bulundu.

20 tonluk bir kamyon için 3-4 ton ağırlığında akünün hiç verimli olmayacağını
anlatan Çelikdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün dünyada en çok araştırma
yapılan konu elektriği depolamadır. Buradaki gelişmeler de çok fazla ümit verici görünmüyor. Bunun için milyarlarca
dolarlık yatırım yapılıyor. Şimdi Almanya bu öngörüye sahip. Japonya kısmen
hybrid ile bunu çözmeye çalışıyor. Doğru olanlar bunlar. Böyle olunca elektrikli
araçla dünya markası olamazsınız. Dünya
markası olmanız için Çin’i de, Hindistan’ı
da veya Kore’yi de rakip olarak görmeniz
gerekiyor.”
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Zengin olmak – akıllı olmak

Z

enginleşmek istiyoruz. Yeni
teknolojilerin yardımıyla artan
refahtan daha fazla pay almak
istiyoruz. Dünyanın farklı kategorilere ayrılan ülke grupları arasında
zengin ülkeler grubunda yer almak
istiyoruz. Bundan daha doğal bir şey
olmasına da imkân yok. Elin ‘gavuru’ bu kadar zengin, bu kadar güçlü
bu kadar hâkimken kendi bulunduğumuz yeri beğenmiyor; çoğunlukla
eski günlerimizi iç geçirerek yâd ediyoruz. Demek ki zenginleşmek kadar
güçlenmek de istiyoruz. Biliyoruz ki
zenginlik ve güç bir arada geliyor.
Biliyoruz ki zenginler daha güçlüler.
İki kıta arasındaki geçiş noktasında bulunan ve binlerce yıldır onlarca
kavmin göçüne sahne olmuş, kendi
döneminde buralardan haberdar herkesin ilgisi çekmiş ve çekmekte olan
bu bereketli topraklar böylesine iştah kabartırken ve sürekli birilerinin
kavga çıkarmak için fırsat kolladığı
bir ortamda ne yaparız da zengin oluruz?
Bütün bunları düşündükçe aklıma
gelen ilk şey akıllı olmak gerektiği.
Akıllı olmalıyız ve aklımızı doğru
yerde kullanmalıyız. Bu devirde her
devirde olduğu gibi bilginin para ettiği aşikâr. Bilginin ‘değer’ olduğu-

nu, değeri insanın yarattığını biliyoruz. Değer yaratanın insan oluşu gibi
‘sorun’ yaratanın da insan olduğunu
biliyoruz. Çoğu zaman yaşlanan
Avrupa’nın yanı başındaki ülkemizde genç nüfusumuzla övünüyoruz.
Sanki gençlik iyi beslenmedikçe, iyi
eğitilmedikçe, değer üretmeye hazır
hâle getirilmedikçe kendiliğinden
kendi geleceğini inşa edebilirmiş
gibi.
Akıllı olmalıyız: Türk ulusunun
binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan onlarca halkın kültürel mirasına
sahip olduğu gerçeğinden hareketle,
barışın huzur ve zenginlik için ne
kadar hayati olduğunu hiç unutmamalıyız.
Akıllı olmalıyız: İyi yetişmiş insanların değer üreteceğini, zenginlik yaratacağını hep hatırda tutmalı;
elimizdeki en büyük kaynak olan
insan kaynağını yüksek niteliklerle
donatarak gerçek bir kaynak hâline
getirmenin seçeneksiz olduğunu iyi
anlamalıyız.
Akıllı olmalıyız: Tarihi iyi okumalı, anlamalı, okutmalı, anlatmalıyız.
Hangi ülkelerin nasıl zengin olduklarını onların bize söylediklerine şüpheyle yaklaşarak yeniden araştırmalıyız.
Akıllı olmalıyız: Bugünün dünyasında – her zaman da olduğu gibi
zaten – daha büyük değer yaratan
yetenekli insanların dünyanın belli
bölgelerinde, belli kentlerinde toplandıklarını görmeliyiz. Bazılarının
“yaratıcı sınıf” sıfatıyla tanımladıkları bu insanların niçin oralarda
toplandıklarını; yaşamak için niçin o
kentleri ya da ülkeleri tercih ettiklerini anlamalıyız. Sonra da kendimize şu soruyu sormalıyız: Aralarında
Türkiye’nin bulunduğu bazı ülkeler
o ülkelere ya da kentlere en iyi yetiş-

MARKA, kümeleri inceliyor
Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini kapsayan Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA), kümelenme çalışmaları için harekete geçti.

D

oğu Marmara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut ve beraberindekiler, OSTİM’de 6
başlıkta faaliyet gösteren kümelenmeleri incelemek üzere bölgeye geldi.

Toplantının ilk kısmında OSTİM
Organize Sanayi Bölge Müdürü Adem
Arıcı tarafından OSTİM’in organizasyon yapısı hakkında bilgiler
aktarıldı.
İŞİM ve ARUS Kümelerinin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç de, kümelenme
modelinin geçmişini anlatarak sözlerine başladı. Kümelenme olgusunun Avrupa’da
50 yıl öncesine dayandığına
işaret eden Güvenç, sağlam
markaların sağlıklı küme
yapılarından çıkabileceğini
vurguladı. Sanayicinin, üni-

versitenin ve kamunun üzerine düşen
görevleri yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Güvenç, her ülkenin
dinamiklerinin farklı olduğunu dile
getirerek, yurtdışındaki kümelenme
modellerinin bilgisinin öğrenilmeden
Türkiye’de uyarlanmaması gerektiği
konusunda uyarıda bulundu.
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miş insanlarını neden kaptırıyorlar?
Beyin göçü denilen olgu niçin bizim
aleyhimize işliyor? Yetenekli insanları ya da bir başka tabirle ‘yaratıcı
sınıfı’ çekmek için biz neler yapabiliriz?

KISA KISA
AB’den ekonomiyi canlandırma paketi

Akıllı olmalıyız: “En hakiki mürşitin ilim ve fen olduğunu” hep akılda
tutmalı ve ‘acaba Atatürk neden böyle söylemiş’ diye düşünmeliyiz.
Akıllı olmalıyız: Aptalca sorulara
zekice cevaplar üretmeye çalışmak
yerine zekice sorular sormalı; aptalca sorularla ve aptalca cevaplarla zaman kaybetmemeliyiz.
Akıllı olmalıyız: Elimizde ne var
ne yok bilmeliyiz. Topraklarımızın
altında ve üstünde değer ve refah
yaratabilecek ne varsa bilmeliyiz ve
bunları kullanmak konusunda çok
hassas olmalıyız.
Akıllı olmalıyız: Zenginlik ve refah üretirken en kıt bulunan şeyin
(‘üretim faktörü’ demeli belki) ‘iyi
yönetim’ olduğunu hep akılda tutmalıyız. İyi yöneticiler aramalıyız. İyi
yöneticiler yetiştirmeliyiz. İyi yöneticilerle çalışmalıyız. Doğru kararların sağlayabileceği yararlar ile yanlış kararların verebileceği zararları
gözden geçirmeli; yanlış kararların
getireceği en büyük kaybın telafisi
imkânsız olan zaman kaybı olacağını
asla unutmamalıyız. Kısacası, kötü
yönetimin maliyetinin çok ağır olacağını hep hatırlamalıyız.
Akıllı olmalıyız: Eleştirel düşünmeliyiz. Sorgulamalıyız. Dünyanın
zengin ülkelerini örnek almalı; onların nasıl zenginleştiklerini sorgulamalı; hatalarından ders almalı, tecrübelerinden yararlanmalıyız.
Zengin olmak için, daha iyi yaşamak için, huzur için, barış için sadece akıllı olmalıyız!

Gümrükte "Tek Durak" Projesi

G

ümrük ve Ticaret
Bakanı Nurettin
Canikli, gümrük kapılarında halen altı aşamalı olan işlemlerin tek
bir noktada tamamlanmasını sağlayacak olan 'Tek Durak'
projesini 2015’in ilk yarısında Kapıkule ve Sarp’ta hayata geçireceklerini
açıkladı.
Kara hudut kapılarında hayata geçirilecek 'Tek Durak' projesine ilişkin
bilgiler veren Bakan Canikli, “Dünyadaki çağdaş örnekleri de inceleyerek
yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda
kara hudut kapılarımızda hayata geçireceğimiz 'Tek Durak' projesi ile
gümrük kapılarına gelen yolcuların ve
yük taşıyan araçların hali hazırda karşılaştıkları 6 aşamalı yapı tek aşamaya
indirilecek. Hem gümrük hizmeti hem
de pasaport işlemlerinin aynı noktada
gerçekleştirilmesi ile gümrük işlemlerinin en kısa sürede neticelendirilmesini hedefliyoruz. Gümrük işlem
süreçlerinin sadeleşmesi ile zamandan
ve maliyetlerden tasarruf sağlanacak.”
dedi.

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları,
AB Komisyonu'nun ekonomiyi canlandırmak için
teklif ettiği 315 milyar Avroluk yatırım paketini
onayladı. Zirve kararlarında, 2015-2017 dönemini
kapsayan yatırım paketine üye ülkelerin yapacakları
katkılara AB'nin bütçe disiplini denetiminde
esneklik tanınacağı belirtildi. Gelecek yılın ortasında
faaliyete girmesi planlanan yatırım paketinin
finansmanı, AB ortak bütçesinden ve Avrupa
Yatırım Bankası'ndan 21 milyar Avro aktarılmasıyla
sağlanacak. Avrupa Stratejik Yatırım Fonu (EFSI)
olarak adlandırılan yatırım paketinde, 21 milyar
Avroluk çekirdek sermayenin özel sektörün ve üye
ülkelerin katılımıyla 15'e katlanması hedefleniyor.
Yatırım paketinin enerji, ulaştırma, eğitim ve Ar-Ge
projesinin finansmanında kullanılacağı da belirtildi.

Çin’den finansman kolaylığı

Çin, nakit sıkıntısı çeken Orta ve Doğu Avrupa
(CEE) ülkelerinin finansmanını kolaylaştırmak için
3 milyar dolarlık bir yatırım fonu oluşturacak.
Başbakan Li Keqiang konuya ilişkin duyuruyu Çin ve
CEE ülkeleri arasında Sırbistan’da gerçekleştirilen
toplantıda yaptı. Bu vaat, Çin’in CEE ülkeleriyle
işbirliği projelerini desteklemek için 10 milyar
dolarlık özel kredi limiti oluşturmasından iki yıl
sonra gündeme geldi. Uzmanlar bunun, Çin’in
Avrupa Birliği’ne açılan kapı konumundaki
bölgedeki dayanağını güçlendirmesine yardım
edeceğini söyledi. Li toplantıda, “Çin krediyi daha
tercihli hale getirecek ve finansman maliyetini
azaltacak.” dedi.

Kömür talebi yıllık 9 milyar ton
artacak
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA Orta Vadeli
Kömür Piyasası Raporu’na göre, önümüzdeki 5 yıllık
dönemde küresel kömür talebi artmaya devam
ederek, 2019 yılına kadar 9 milyar ton seviyesini
aşacak. Çin kömür tüketimini azaltmaya çalışsa
da kömür talebindeki büyümenin beşte üçünün
kaynağı olacak. Ayrıca, Hindistan, ASEAN Ülkeleri
ile Asya’daki diğer ülkelerin Çin ile birlikte kömür
tüketiminin sürükleyici gücü olacağı ve Avrupa
ve ABD’deki kömür tüketimindeki düşüşün bu
ülkelerdeki artış ile dengeleneceği öngörülüyor.
OECD üye ülkelerinde 2019 yılına kadar kömür
kullanımı azalırken, Türkiye, Kore ve Japonya’daki
büyüme Avrupa ve Amerika’daki düşüşü
dengelemekte yetersiz kalacak.
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Medikal Küme üyesi “Yoğun Bakım Kuvözü” ile zirveye ortak oldu

BEBEK SAĞLIĞI İÇİN ÜRETTİ
TASARIMIYLA ÖDÜL ALDI
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
üyelerinden Tende Elektronik Ltd.,
Design Turkey 2014 Endüstriyel Tasarım
Yarışması’nda “İyi Tasarım Ödülü” aldı.
ürkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi
üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirmek amacıyla TURQUALITY®
Programı dahilinde düzenlenen Design
Turkey Yarışması, Medikal Küme’den
bir firmanın başarısına sahne oldu. Bu
yıl dördüncüsü yapılan yarışmada,
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyelerinden Tende Elektronik Ltd.
“VAV Yoğun Bakım Kuvözü” ile Tıbbi Cihazlar Kategorisi’nde "İyi Tasarım
Ödülü" kazanan 3 firma arasına girdi.

T

Ödül, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Başkanı Ayberk Yağız
tarafından Tende Elektronik Yönetim
Kurulu Başkanı Ferhat Yıldız’a ve OSTİM Tasarım ve Mühendislik Merkezi
firmalarından Tandem Ürün Geliştirme Hizmetleri firmasının ortağı Orhan
Daybelge'ye verildi.
YENİDOĞAN ÜNİTELERİNDE
İNOVATİF ÜRÜNLER
Türkiye’de ilk LED fototerapi cihazı
Tende Elektronik Yönetim Kurulu
Başkanı Ferhat Yıldız, 1990’lı yıllarda
OBİ’lere Hükümet’in büyük destek
verdiğini ve orta gelir tuzağı aşılamazsa 2023 yılı hedeflerinin yakalanmasının mümkün olamayacağını söyleyen
Eroğlu, “Orta gelir tuzağını aşmak için
mutlaka üretimi ve ihracatı artırmamız gerekir. Esasen bana göre ekonominin üç temeli
var: Birincisi üretim, ikincisi istihdam, üçüncüsü de ihracat. Yani ekonominin üç temel
ayağından biri olmadığı takdirde orta gelir
tuzağından kurtulamayız. Biz de Hükümet
olarak bu konuda çok büyük tedbirler aldık.” dedi. Bakan Eroğlu, Türkiye’nin krizden etkilenmediğini, ihracatı artırmak için
de çok önemli adımlar attıklarını ifade etti.

K

“KOBİ’lere 2.5 milyon TL destek verdik”
Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtarmak için
ellerinden geleni yaptıkları KOBİ’lere,
Hükümet olarak 2.5 milyon TL destek verdiklerini açıklayan Eroğlu, Hükümet olarak son dönemlerde Ar-Ge çalışmalarına
çok önem verdiklerini, Ar-Ge çalışmaları
arttıkça üretimin de artacağına inandıklarını kaydetti. Bakan Eroğlu, Türkiye’nin
gelişimi ve daha da ileriye gitmesi için
üretime dönmek gerektiğini, problemin
tonlarca ürünü düşük fiyata satıp, teknolojik ürünleri yüksek fiyatlara almak olduğunu vurguladı: “Katmadeğeri daha çok

dünya devlerinin üst düzey cihazlarına
kontrol üniteleri yaparak sektöre girdiklerini belirterek kısa sürede uluslararası
firmaların tedarikçisi haline geldiklerini
kaydetti. Çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız, inovatif yaklaşımın gerekliliği olan iyileştirmelerin, elektronikle
beraber mekanikte de olması gerektiğini gördüklerini ve bunu da işbirliği yaptığı firmalarla paylaştıklarına işaret etti.
Yıldız, “Tende, yeni doğan sarılığında kullanılmakta olan yeni teknoloji
LED fototerapi cihazı üretim kararı
aldı. Çünkü LED fototerapi, floresan
lamba teknolojisine göre çok daha etkin
tedavi ediyor ve zararlı UV ışınları yaymıyordu. Buna rağmen hastaneler 6.000
USD-7.000 USD gibi oldukça pahalı
fiyatlardan satılan LED fototerapileri alamıyorlardı. Tende,
2009
yılında
Türkiye’nin ilk
LED fototerapi
cihazını üretti; etkin tedavi
gücü, estetik,
ergonomik yapısı, uzun ömrü
ve en önemlisi
ekonomik fiyatları ile sektörün zirvesine yerleşti. Bugüne kadar binlerce
fototerapi ünitesinin satıldığını düşünürsek hastaneler, dolayısıyla ülkemiz
milyonlarca dolarlık kazanç elde etti ve

üyesidir

Design Turkey 2014 Endüstriyel
Tasarım Yarışması’nda ödül alan
Tende VAV kuvöz

Firma, yakın bir zamanda dünyada çok az firmanın
üreticiliğini yaptığı, normal kuvöze göre teknolojisi biraz
daha zor ve Türkiye’de de üretimi olmayan “Transport
Kuvözü”nün seri üretimini başlatacak.

en önemlisi de bebekler daha sağlıklı,
verimli ve zararsız cihazlarla çok daha
hızlı iyileşme olanağı buldular.” dedi.
Kuvözde dünyada iki firmadan biri
Yeni doğan
grubunun
en
karmaşık
cihazlarından
“Yoğun Bakım
Bebek Kuvözü”
üretimini
değerlendirmeye
başladıklarını
söyleyen Ferhat
Yıldız, 3 yıllık
Ar-Ge sürecinin ardından,
VAV Yoğun Bakım Kuvözü’nün, dünya devleri ile kalitede rekabet edebilir
hale geldiğini bildirdi.

Yıldız, kuvözün özelliklerini şöyle
özetledi: “Ürün, dünyada sadece birkaç

“Tuzağı KOBİ’lerle atlatıyoruz”
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’nın (TOSYÖV) düzenlediği
“KOBİ’lerin Orta Gelir Tuzağı’ndan Kurtarılmasında
Orman ve Su Politikaları” toplantısında konuşan Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Orta Gelir
Tuzağı’nın atlatılmasında KOBİ’lerin büyük desteği
bulunduğunu belirtti.
olan
ürünlere
yönelmemiz gerekmektedir. İşProf. Dr. Veysel Eroğlu
letmelerin Ölüm
Vadisi’ni aşmalarına müsaade etmemiz
gerekir. Eğitim ve ara insan yetiştirme,
ihtiyaçları gidermek adına çalışmaları hızlandırıyoruz.” Eroğlu ayrıca, su olmazsa
ne sanayi ne de işletmeler çalışamayacağını, bu nedenle suyun en iyi şekilde kontrol
edilmesi ve kullanması gerektiğini bildirdi.
“Su olmayınca sanayi olmaz”
Bakan Veysel Eroğlu, “Su önemli, su
olmazsa ne sanayi ne işletmeler çalışamaz. Bu nedenle suyumuzu en iyi şekilde
kontrol etmeli ve kullanmalıyız.” dedi.
Türkiye’de sulama tesislerinde çok büyük
bir hamle yaptıklarını, zirai gelirde dünya-

da 7. ülke konumunda bulunduğumuzu aktaran Eroğlu, sulamalara, baraj ve göletlere çok büyük önem verdiklerini, 270 baraj
inşa ettiklerini, ‘Bin Günde Bin Gölet ve
Sulaması’ projesini geliştirdiklerini anlattı. Türkiye’nin enerji ihtiyacı için Bakanlık
olarak hidroelektrik santraller kurmak için
çalıştıklarını, bu yıl 111 tane hidroelektrik
santral yaptıklarını anlatan Eroğlu, “Ülkemizde yılda 15 milyar dolarlık doğalgaz
alımından vazgeçildi. Elektrik üretimini
artırdık. Suyu kalkınmanın unsuru olarak
görüyoruz. Nerede baraj, gölet ihtiyacınız
varsa bize iletin, bizler sizin hizmetkarınızız. Biz millet için varız.” dedi.
“2023 hedefi KOBİ’lerle ve yapısal
reformlarla yakalanır”
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı

kuvöz üreticisinde olan, bebeğin oksijen saturasyonu (SpO2), kalp atışı (nabız), kanındaki karbonmonoksit, kanındaki parçalanmış hemoglobin miktarı
gibi çok önemli parametreleri naninvaziv olarak yani kan alıp laboratuvara
göndermeden anında ölçmeye ve ekranında göstermeye başladı. Böylelikle
bebeklerden kan alınmadan, yani riske
girmeden, sonuç beklemeden 24 saat
hassas ve kritik gözlemler yapılmaya
başlandı. Bugüne dek bu parametreler
ancak harici bir monitör satın alınarak
izlenebiliyordu; bu parametreleri yoğun
bakım bebek kuvözüne entegre edebilen dünyadaki iki firmadan biri olduk.”
6 aylık zaman diliminde, yurt içinde
yüzlerce sistem kurulumunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldız, 2014
yılında Endonezya, Irak ve Malezya’ya
ihracat yaptıklarını, 2015 yılında Pakistan, Mısır, Peru, Srilanka ve birçok ülkeye kuvöz göndereceklerini açıkladı.
Yalçın Sönmez, Türkiye’nin ‘Orta Gelir
Kuşağı’nda ve bu kuşağında üst sınırında bulunan bir ülke olduğunu belirterek,
“Yüksek Gelir Kuşağı’na geçmek için tarihsel bir hamle yapmamız gerekmektedir.
2023 yılı hedefleri bunun için konuldu.
TOSYÖV olarak biz; 2023 hedeflerine bakıyoruz, KOBİ’leri görüyoruz. KOBİ’lere
bakıyoruz; 2023 hedeflerini görüyoruz.”
dedi. Sönmez, Türkiye ekonomisinin kalkınma potansiyeli ve gelişme dinamiğinin
KOBİ’lerde olduğuna işaret etti: “TOSYÖV bu nedenle; ‘Türkiye’yi ‘Orta Gelir
Tuzağı’ndan çıkarmak için öncelikle KOBİ’leri ‘Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtarmak
gerekir’ diyor. KOBİ’lerdeki gizli potansiyeli açığa çıkarmadan ‘Orta Gelir’in üstüne çıkamayız.”
Sönmez, “yeni politikalar oluşturmamız
gerekiyor. Bugünkü yapı ile bu hedeflere
ulaşılamaz. Yapıyı dönüştürmek gerekir.
Bu da yapısal reformlarla olur. Önümüzdeki 10 yılın gündemi yapısal reformlar olmalıdır. Derinlikli bir yol haritamız olmalı
ve KOBİ’lere taşınmalı. KOBİ’leri Orta
Gelir Tuzağı’ndan kurtarırsak, Türkiye
Orta Gelir Tuzağı’na takılıp kalmayacak,
2023 vizyon hedeflerine ulaşacaktır.” ifadelerini kullandı.
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198 öğrenciye Avrupa fırsatı
Ankara Ticaret Odası koordinatörlüğünde
Ankara’nın 12 Üniversitesi ile oluşturulan
Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara
Konsorsiyumu (YİTAK), tüm masrafları
AB Erasmus+ fonundan karşılanmak
üzere, 198 öğrenci, Ankara sanayisinin
ihtiyaçları doğrultusunda Avrupa’nın
çeşitli ülkelerindeki işletmelere stajyer
olarak yerleştirilecek.

Personel Hareketliliği’ne başvuran Türkiye genelindeki 12 hareketlilik konsorsiyumu destekleniyor. 2 konsorsiyum
yükseköğretimde personel hareketliliği,
10 konsorsiyum ise öğrenci hareketliliği
gerçekleştirecek. Söz konusu program,
yükseköğretim kurumlarında görev yapan
personelin AB ülkelerinde eğitim vermesi
ve öğrenim gören öğrencilerin AB ülkelerinde staj yapması şeklinde gerçekleşen
bir hareketlilik.

A

İstatistiklerle YİTAK farkı
YİTAK, 12 üniversite ile en çok ortak
barındıran konsorsiyum olmanın yanı sıra
programın en kapsamlı organizasyonu ile
fark oluşturuyor. Program dahilinde 12
konsorsiyuma sunulan yaklaşık 1,5 milyon Avro desteğin %26’sını
kullanan YİTAK, hareketlilik kapsamında yurt dışına
gönderilen toplam 1.563 öğrencinin 198’ini (%13) üstlenmiş durumda.

vrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemini kapsayan Erasmus+ programı
kapsamında Ankara Ticaret Odası’nın
koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi,
Atılım Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi,
Çankaya Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İpek Üniversitesi,
ODTÜ, TED Üniversitesi,
TOBB ETÜ, Turgut Özal
Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin ortaklığında Yeni
İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu
(YİTAK)’nu oluşturdu.
Konsorsiyum, 198 öğrencinin Avrupa
Birliği ülkelerindeki kurum ve kuruluşlarda staj yapmasını hedefliyor. Program
kapsamında 2014 Yılı Teklif Çağrısı
Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve

351.150 Avro hibe desteği
YİTAK, 351.150 Avro ile Türkiye’nin
en yüksek bütçeli staj hareketlilik konsorsiyumu özelliğini taşıyor. Üniversitelerin
başarılı öğrencileri arasında seçilecek 198
öğrencinin aylık harcamaları için kullanılacak olan bütçede her öğrenci için aylık
ortalama 500 Avro hibe sağlanacak.

Üniversite-sanayi işbirliği
Üniversite öğrencilerine AB ülkelerinde staj olanağı sağlayacak Erasmus Staj
Konsorsiyumu sayesinde programdan
faydalanan öğrenciler farklı kültürler tanıyarak, yurt dışı iş tecrübesi ile Türkiye’de
çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda fark
yaratacak. Özellikle, Türkiye’de yerleşik
yabancı firmaların çalışan istihdam ederken en çok dikkat ettiği nokta olan “yurt
dışı çalışma deneyimi”ni bu proje ile yerine getirmiş olacak öğrenciler iş ararken
bir adım önde olacaklar. Öğrencilerin yurt
dışında staj yapmaları konusunda göz
önünde bulundurulan en önemli nokta
Ankara’nın önde gelen sektörlerine göre
hareket etmek olacak. Böylece Ankara sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü
arzında önemli bir adım atmış olunuyor.
Şirketler için sıfır maliyet
YİTAK kapsamında stajyer kabul edecek yabancı şirket ve kuruluşlar stajyerlere herhangi bir ücret ödemeyecek. Öğrencilerin aylık masrafları, seyahat giderleri,
sigorta ve barınma ücretleri konsorsiyum
tarafından sağlanan hibeler ve öğrencilerin kendi katkılarıyla karşılanacak. Ev sahibi şirket veya kuruluş, proje kapsamında
stajyer istihdamından sadece birkaç form
doldurarak faydalanabiliyor.

İşsizlik çift hanelerde yükseliyor
2014 yılı Ağustos ayında çift haneli rakamlara ulaşarak yüzde 10,1 olan Türkiye
işsizlik oranları Eylül döneminde de arttı. Türkiye genelinde 2014 yılı Eylül
döneminde 15 ve üstü yaştaki işsizlerin sayısı 3 milyon 64 bin kişi,
işsizlik oranı ise yüzde 10,5 oldu.

İ

şsizlik oranları cinsiyet dağılımına
göre farklılık gösterdi. Erkelerde
yüzde 9,1 olan işsizlik oranı kadınlarda
ise yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan 15-24 yaş grubundaki genç
işsizlerin oranı yüzde 19,1 düzeyindeyken 15-64 yaş grubunda bu oran 10,7
olarak gerçekleşti.
Eylül 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı,
26 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı
ise yüzde 45,8 oldu. Bu oran erkeklerde
yüzde 65,2, kadınlarda ise yüzde 26,8
olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım
sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 625
bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan
sayısı ise 20 milyon 545 bin kişi olarak
gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde
21,5’i tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 50,7’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.
İş gücüne katılma oranı yüzde 51,1
İşgücü nüfusu 2014 yılı Eylül döneminde 29 milyon 233 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise yüzde 51,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 kadınlarda ise yüzde
31,1 oldu. Herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların

oranı yüzde 35,7 olarak gerçekleşti. Bu
oran tarım sektöründe yüzde 83,9, tarım
dışı sektörlerde yüzde 22,5 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre
98 bin kişi artarak 25 milyon 916 bin
kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı
ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 45,3 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Eylül döneminde, bir önceki döneme göre 103 bin
kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı
ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,7 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 50,7
olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete
göre istihdam edilenlerde en fazla artış
49 bin kişi ile hizmet ve sanayi sektörlerinde gerçekleşti.

YATIRIMCIYA
ETİYOPYA DAVETİ
abeşistan (Etiyopya) Kalkınma ve İşbirliği Derneği (HAKİD) Ankara Şubesi Yönetimi
OSTİM’de ülkelerini tanıttı.
Ankara’daki
üniversitelerde
yüksek lisans ve doktora öğrenimi
gören öğrencilerinin de yer aldığı
ziyarette , Derneğin Ankara Şube
Başkanı Nizamudin Awol Hussen
ile Dış İlişkiler Temsilcisi Dr. Şemsu Beşir yatırım ortamı hakkında
ipuçları verdi. Afrika Boynuzu
olarak adlandırılan bir bölgede 90
milyon nüfusuyla Etiyopyan’nın
yatırımcıları beklediğini dile getiren Dr. Beşir, “Ülkemiz, istikrarlı
ve hızlı büyüyen ekonomisi, siyasi
ve sosyal istikrar durumu, elverişli
iklimi ve doğal kaynakları, stratejik yerleşimi ve erişilebilir geniş
piyasası, kolay, eğitilebilir ucuz ve
geniş iş gücü, ucuz enerji, gelişen
altyapı, yatırım teşvik paketi, yatırım garantisi, cazip vergi çerçevesi
ile önemli seçenekler sunmaktadır.” dedi.

H

Sanayi üretimi
Ekim'de azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) yayınladığı 2014 yılı Ekim
ayı sanayi üretim endeksi, mevsim
ve takvim etkisinden arındırılmış
rakamlarla bir önceki aya göre
yüzde 1,8 düştü.
ÜİK’in mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ve takvim
etkisinden arındırılmış olmak üzere
aylık yayınladığı sanayi üretim endeksi 2014 yılı Ekim ayında mevsim
ve takvim etkisinden arındırılmış
olarak yüzde 1,8 oranında düşerken
takvim etkisinden arındırılmış analizde ise yüzde 2,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretim endeksinde sanayini alt sektörleri incelendiğinde en yüksek düşüş yüzde 2,9 ile
maden ve taşocakçılığı sektöründe
yaşandı. Diğer sektörlerde de düşüş oranları, elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi yüzde 2,2 ve imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 seviyesinde oldu.

T

Takvim etkisinden
arındırılmış endeks arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış
gözlendi. Sektörel dağılıma bakıldığında en yüksek artış madencilik ve
taşocakçılığı sektöründe yüzde 6,6
olarak kayda geçti. Bunun yanında
imalat sanayi sektörü yüzde 2,0 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi de yüzde 2,9 artış gösterdi.
Ana sanayi grupları sınıflamasına
göre, 2014 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş yüzde
5,5 ile sermaye malı imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri
incelendiğinde, ise bir önceki aya
göre en yüksek düşüş yüzde 19,2 ile
diğer ulaşım araçlarının imalatında
gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 9,5 ile
bilgisayarların, elektronik ve optik
ürünlerin imalatı, yüzde 5,3 ile ana
metal sanayi takip etti.
Söz konusu dönemde imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde,
en yüksek artış yüzde 10,7 ile tütün
ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu
artışı, yüzde 8,4 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin
malzemelerin imalatı, yüzde 4,0 ile
makine ve ekipmanların kurulumu
ve onarımı takip etti.
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Yeşil binaların marka değeri yönetmelikle artacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca
Yeşil Bina Yönetmeliği yayımlandı.
Yönetmelikle birlikte, ülkemize
özgü marka değeri olan yeşil bina ve
yerleşmeler olacak. Çevre ve Şehircilik
Bakanı İdris Güllüce, “Bizim lisans
verdiğimiz bazı kurumlar ‘evet burası
yeşil binadır’ diye belge verecekler.
Türkiye'deki kendi yerli firmalarımız,
yeşil binalarımızın belgelendirilmesini
yerli mühürle yapacaklar.” dedi.
ayatımızın her alanında hızla yaygınlaşmakta olan sürdürülebilirlik kavramı, inşaat sektöründe de çevre, ekonomi,
sosyal etkiler ile birlikte kalite ve markalaşma anlamında da önemli bir farkındalık yaratıyor. Buna yönelik ile inşaat sektöründe yenilenebilir enerjiye dayanan,
enerji verimli çevre dostu, yerel malzemeler ile üretilmiş sürdürülebilir yeşil binaların ve yerleşim alanlarının artırılması ve
yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Birçok ülkede sürdürülebilir kalkınma
kapsamında birçok sektörde olduğu gibi
bina sektöründe de daha az enerji tüketen,
kaynakları daha az kullanan, çevreyi daha
az kirleten binaların yapımını desteklemek üzere çeşitli yeşil bina sertifikasyonları oluşturulmasına imkân sağlanıyor.
Geliştirilen model ile uluslararası kabul
görecek milli sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemi oluşturulmakta, binalarımızın uluslararası diğer sistemlere zorunlu
kalması son bulmakta. Uluslararası sertifika sistemleri, geliştirildiği ülkeye özel
koşullarını taşımakta.
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde
binaların enerji taleplerini ve karbon
emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir
enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir
çevre dostu binaları yaygınlaştırmak hedefleniyor. Tüm bu kavramlardan dolayı;
ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli,
çevre dostu, az su kullanan, bulunduğu
yerin coğrafi özelliklerini kullanan bina

H

uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik
edilmesi, CO2 emisyonlarının azaltılması,
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
konularında farkındalığın artırılması ve
kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir
binaların inşaatının teşviği amacıyla sertifika kriterlerinin ele alınması, uluslararası
marka değeri olan ülkeye özgü sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin sertifika programının oluşturulması
hedeflendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yönetmelikle ilgili olarak yaptığı
derlendirmede, "Biz bu yönetmeliği çıkarttıktan sonra bizim lisans verdiğimiz
bazı kurumlar ‘evet burası yeşil binadır’
diye belge verecekler. Türkiye'deki kendi
firmalarımız, kendi yerli firmalarımız, yeşil binalarımızın belgelendirilmesini yerli
mühürle yapacaklar. Bu bir kere beni çok
mutlu eden bir durumdur. Çünkü o belgelendirmeyle ilgili şu ana kadar bir sıkıntımız vardı." dedi.
Yönetmelikte neler var?
Bakanlığın 2013-2014 yıllarında sektörle yaptığı çalıştaylar ve toplantılar
sonucunda, ülkemize özgü uluslararası
alanda marka değeri olacak sürdürülebilir
yeşil bina sertifika sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı.
Tüm dünyada gönüllü olarak sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemi uygulandığı için Bakanlıkça hazırlanan ve yayınlanan yönetmelikle;
• Kurulacak olan bağımsız daimi komite
ile bu alanda faaliyet göstermek isteyen
tüm belgelendirme sistemleri ve uzmanlarının temel kriterleri belirlenecek,
• Belgelendirme kuruluşu olmak isteyen
kurum/kuruluşların özellikleri belirlenecek,
• Ülkemizdeki tüm sürdürülebilir yeşil
bina ve yerleşmelerin bilgileri, uzmanların ve belgelendirme kuruluşlarının
bilgileri oluşturulacak Ulusal Yeşil
Bina Bilgi Sistemi’nde (UYBBS) kayıt
altına alınarak farkındalık yaratılması
planlandı.

ÇED YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

>>> OSTİM ÖNCÜLER ARASINDA: OSTİM
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim
Binası, Türkiye’deki Yeşil Bina teknolojisinin en
önemli örneklerinden biri. Isınma, yalıtım ve
yenilenebilir kaynaklara yönelik yapı ve inşaat
teknolojisi ile tasarlanan “Yüksek Performanslı
Yeşil Bina” olarak adlandırılan bina; USGBC’nin
(United States Green Building Council) yayımladığı
LEED (Enerji ve çevresel tasarımda öncülük) yeşil
bina sertifikasyonunun en üst düzeyi olan “Platin
Sınıfı”na ve ASHRAE yüksek performans binaları
kriterlerine uygun olarak tasarlandı.

• Yayımlanan “Sürdürülebilir Yeşil Bina
ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ülkemize özgü marka değeri
olan çevre dostu binaların yaygınlaşması hedeflerinin sağlanabilmesi için ilk
adım atılmış oldu.

>>> Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) Yönetmeliği’nde de değişiklik yaptı.
Söz konusu değişiklilerle; hastaneler ve
diyaliz merkezleri ÇED Yönetmeliği’nden
çıkarılırken, toplu konut projeleri,
demiryolu projeleri de ÇED Yönetmeliği
kapsamına alındı.
Bir başka değişiklik de Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde
yapıldı. Avrupa Birliği direktiflerine uyumlu
değişiklikle; enerji tesislerini kapsayan
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği
birleştirilerek yönetmelik hükümlerinin
anlaşılmasında ve uygulamada sanayiciye
kolaylık sağlandı. Yeni AB müktesebatı göz
önüne alınarak bazı sektörler için geçiş
süreçleri yeniden düzenlendi. Kirletici
vasfı yüksek olan ve eski teknoloji ile
çalışan tesislerin çevresel durumlarının
iyileştirilmesini sağlayacak hükümler
getirildi. Ölçülmesi gereken parametreler
yeniden düzenlenerek gerek maliyet
gerekse iş gücü kaybı ortadan kaldırıldı.

“Üretenlerin yanındayız”

Ç

evre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Üretenlerin başımızın üstünde yeri var.” dedi.
OSTİM Yönetim Kurulu, Bakan
Güllüce’yi makamında ziyaret ederek
kurum hakkında bilgiler verdi. Ziyarette, OSTİM’in temiz üretim bölgesine
dönüşme hedefi doğrultusundaki çalışmaları aktarılarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve çevre odaklı ilk tematik

teknoloji geliştirme bölgesi olan OSTİM
Teknopark’ın misyonu özetlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de kendisinin meslek lisesi kökenli
olduğunu ve sanayinin içinden geldiğini
dile getirerek, “Üretenlerin başımızın
üstünde yeri var. Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde elimizden ne geliyorsa destek vereceğiz.” dedi.

14. Çevre ve Enerji Ödülleri sahiplerini buldu
Öztürk, “Bu konuda yeni bir süreç başlıyor. Dünyada sera gazı salınımının yüzde 50’sinden sorumlu olan Çin ve ABD
anlaştı ama kamuoyuna açıklamadılar.
Bizlerin de bakanlıklar ve sanayiciler
olarak ortaklaşa bu konuya ilişkin politikaları oluşturmamız gerekiyor.” şeklinde
konuştu.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 14. Çevre
ve Enerji Ödülleri sahiplerini buldu.
Ödüllerde birincilikleri Eczacıbaşı,
Kale Seramik, Kordsa Global ve Vestel
Elektronik aldı.

İ

SO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan, küresel iklim değişikliği ve
artan enerji kullanımının çevreye etkilerinin kritik önem taşıdığı günümüzde
konuya olan hassasiyeti sürdürülebilir
kılmayı amaçladıklarını söyledi. Çevre
konusunda uzun vadeli ve sonuç alıcı politikalara odaklanmak gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Biz diyoruz ki 'Çevreyi
hor gören, geleceği zor görür.' Bu gerçekten hareketle daha yeşil, daha temiz
ve yaşanabilir bir dünya yaratmak için
hep birlikte mücadele vermeliyiz.” dedi.
AB firmalarının yüzde 45’i eko-inovatif
Çevre ve enerji duyarlılığı konusunda
Avrupa Birliği’ndeki (AB) çalışmalara
değinen Bahçıvan, 2010-2012 yıllarında

sanayi, tarım, su ve gıda hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmaların yüzde
45’in eko-inovatif olduğunun altını çizdi.
Neredeyse hiç atık üretmeyen ve hammaddeleri kapalı devrede geri dönüştürerek kullanan ekonomi modeli olan
döngüsel ekonominin, aynı zamanda çok
önemli bir maddi tasarruf aracı olduğunu
vurgulayan Bahçıvan, “Öyle ki AB Komisyonuna göre döngüsel ekonomi 2030
yılına kadar 600 milyar Euro tasarruf yapılmasına imkan sağlayacak. Türkiye'de
mevzuatın, atık ya da ürün değişimine

olanak tanıyan, süreci kolaylaştıran bir
özellikte olmasına ihtiyaç var.” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk de ödül
töreninde yaptığı konuşmada Bakanlık
olarak tehlikeli atıkların depolanmasına
karşı olduklarını belirterek, “AB’de bu
tür bir uygulama söz konusu değil. İSO
gibi sivil toplum örgütleri ile işbirliği
yaparak bu atıkları yok etmeliyiz.” dedi.
2015 yılının sera gazı salınımının azaltılmasında milat yıl olacağını kaydeden

Firmaların çevre faaliyetleri
detaylı incelendi
İSO’nun 1995 yılından bu yana çevre
alanında verdiği, bu yıldan itibaren Çevre ve Enerji Ödülleri olarak adlandırılan
etkinlikte, firmaların 2013 yılına ait ürün
ve projeleri ile yarıştı. Jüri üyeleri; İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü temsilcisi, sanayi temsilcileri ve üniversitelerin çevre bölümleri, enerji enstitüsü ve
araştırma merkezlerinden akademisyenlerden oluşturuldu. Jüri, firmaların çevre
faaliyetlerini detaylı bir şekilde incelerken, iklim değişikliğine neden olan sera
gazlarının takibine ilişkin uygulamaları
da ön planda tuttu.
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Sektörel teşvikler Malezya
ve Çin’de KOBİ’lere hayat verdi

ARALIK 2014
Kauçuk
Teknolojileri
Kümelenmesi
UR-GE’ye
Uzak Doğu’dan
başladı

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi yurtdışı faaliyetlerine Uzak Doğu seyahatiyle
adım attı. 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında, Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi
(UR-GE) kapsamında gerçekleştirilen programın ilk durağı Malezya’nın Başkenti Kuala
Lumpur oldu. İkinci ülke ise birçok sektörün kalbinin attığı Çin’di. Her iki ülkede edinilen
bilgilerde, KOBİ’lere sağlanan teşvikler ve sektörel koruma uygulamaları dikkat çekti.

O

STİM’in en genç küme organizasyonu Kauçuk Teknolojileri, URGE kapısını Uzak Doğu’dan açtı.
9 firmayla Malezya ve Çin yolculuğuna
çıkan küme, sektörel gelişmeleri yerinde
inceledi, uluslararası fuara katıldı. Küme
temsilcileri iki ülkede devletin sağladığı
teşvikleri dikkatle not etti.
Üreticilerin elektriği devletten
Tropik iklim koşullarının hakim olduğu,
hızlı adımlarla ekonomik gelişimini sürdüren Malezya, Endonezya ve Tayland’la
birlikte, dünya kauçuk üretiminin çoğunluğunu gerçekleştiren üç ülke arasında
gösteriliyor.

OSTİM heyeti burada, sektörün otoritesi olarak kabul edilen Malezya Kauçuk
Birliği (Malaysian Rubber Board) üst
düzey yöneticileri ile Türkiye ve Malezya’daki kauçuk sanayicilerinin durumunu
değerlendirdi. Olası iş birlikleri, özellikle
üçüncü ülkelere ticaret konusunda görüşlerin paylaşıldığı toplantıda ülke uygulamaları hakkında bilgiler aktarıldı.
Malezyalı yetkililer, devletin KOBİ’lere yaptığı desteklerle ilgili dikkat çekici
açıklamalar yaptı. Ülkenin ekonomik gelişiminde başat etkenlerden biri olarak, devletin sanayiye uyguladığı sübvansiyonlar
gösteren yetkililer, üretimi desteklemek
adına, sektörün en önemli harcama kalemlerinden olan enerji maliyetinin devlet
tarafından karşılandığını belirtti. Malezya
Kauçuk Birliği ziyareti, Birliğin kauçuk
enstitüsü bünyesinde bulunan Kauçuk
Sergi Merkezinin ziyareti ile tamamlandı.
Programın devamında Malaysian Rubber Board’un desteği ile köprü, bina ve alt
yapı sektöründe deprem takozları ürettiri-

len sektörün büyük şirketlerinden Doshin
Rubber ziyaret edildi. Burada bulunan
dünyanın sayılı deprem sismik izolatörleri
test merkezi makinesi ve test merkezi ilgili
firmalar tarafından incelendi.
Oldukça yoğun geçen programın diğer
kısmında kauçuk tarlaları incelendi; A1
Holding bünyesindeki işletmelerde, ağaçtan son tüketiciye hazır hale gelene kadar
üretimin her aşaması takip edildi. Aynı zamanda A1 Holding bünyesinde üretim yapan A1 GLOVE eldiven üretim tesislerin
de üretim prosesleri ziyaret edildi. Burada,
dünya lateks eldiven ihtiyacının %80’inin
Malezyalı üreticiler tarafından karşılandığı ve Türkiye’nin lateks eldiven ihtiyacının büyük bir bölümünün de Malezya'dan
karşılandığı bilgisi alındı. Öte yandan kauçuk üretimi alanında bir kamu kuruluşu
olan Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV) da kapılarını Türk meslektaşlarına açtı.

Şanghay’da bulunan, sayıları devlet kotası
nedeniyle 2.000’le sınırlı kauçuk üreticisi,
devlet adına sektörel düzenlemeleri sağlayan birliğin izni ile faaliyet gösterebiliyor.
Çin’li uzmanlar, bir başka ilginç düzenlemeyi ise şöyle açıkladı: Devlet kauçuk sektöründe gerekli gördüğü sayıdaki
firmayı, alt yapısını sağlamak ve yol ha-

2001. firmaya izin yok!
OSTİM
Kauçuk
Teknolojileri
Kümelenmesi’nin ikinci durağı olan Çin,
günümüzde tüm sektörlerde dünyada oyun
kurucu rolünü başarıyla yerine getiriyor.
Heyet, ülkenin ekonomik başkenti olarak
anılan, 19 milyonu geçen nüfusuyla Çin’in
en büyük şehri Şanghay’daki RubberTech
(Kauçuk Teknolojileri) Fuarı’na katıldı.

Firmalar, Çin ziyaretinde, kamunun, kauçuk sektöründeki otoritesini temsil eden
Şanghay Kauçuk Sanayi Ticaret Birliği
(Shanghai Rubber Industry Trade Association) yönetimiyle de bir araya geldi.

Malezya’da kauçuk
tarlaları ziyareti

ritasını çizmek kaydıyla başka bir alana
yönlendiriyor. Bu geçiş sırasında firmaların zarar görmemesi için devlet her türlü
önlemi alıyor.
Kamunun bir başka etkisi ise üreticilere sağladığı desteklerde ortaya çıkıyor.
Malezya örneğinde olduğu gibi enerji ve
ayrıca lojistik giderlerinin tamamına yakını kamu tarafından karşılanıyor. Sektöre
büyük önem gösteren Çin, destekleri kısa
süreli değil, uzun soluklu bir kalkınma
programı çerçevesinde veriyor.

Heyet, Şanghay Ticaret Ateşesi Aykut
Aymelek’i de makamında ziyaret ederek
kendisinden Çin Halk Cumhuriyeti ile ticaret konusunda bilgiler alındı.

Malezya Kauçuk Birliği toplantısı

SANAYİCİ FİNANS DESTEĞİ İSTİYOR

STİM Organize Sanayi Bölgesi
Yönetici ve İş Adamları Derneği
(ORSİAD) Başkanı Özcan Ülgener, “Sanayicimiz bu ülkenin bel kemiğini oluşturuyor. Fakat gerektiği kadar kıymeti bilinmiyor. Bu yıl ki büyüme rakamlarına
baktığımızda gördüğümüz tablo aslında
biz sanayicilerinde ne kadar dar boğazda
yaşadıklarının resmidir.” dedi.
Sanayicinin finansman sorununa gereken çözümlerin üretilmediğini de vurgulayan Ülgener, “Sanayici KOBİ’lerimiz
%15’lere varan faizlerle kredi kullanı-

Kümenin programında şu firmalar yer
aldı: Emin İpek Kauçuk, Naturel Kauçuk,
Ören Kauçuk, Tambursan Plastik, Özdekan
Kauçuk, Babacan Kauçuk, Gülhan Kauçuk,
Büyük Anadolu Kauçuk, Babacan Endüstri

Kümenin temasları sırasında Kuala
Lumpur Ticaret Başmüşaviri Refik Özgür
de heyeti yalnız bırakmadı.

İşbirliği konularının da görüşüldüğü
Şanghay toplantısında ortak hareket etme
ve üçüncü ülkelere satış için temasların
devamına karar verildi.

O

OSTİM heyeti, Çin’deki RubberTech Fuarı’nda

yorlar. Piyasanın bugünkü durumuna
bakıldığında hiçte adil olmayan rekabet
şartları, daralan emisyon hacmi, içerde
yaşanan nakit para sıkıntısı gibi sorunlar
yüzünden hemen herkes tedirgin. Hükümetin ve muhalefetin artık bu soruna da
yönelmesini bekliyoruz. Kamu bankaları
başta olmak üzere tüm finans kurumlarının sanayiciyi desteklemelerini bekliyoruz. Sanayicimiz borç batağına yuvarlanmadan bu gidişe bir dur demeli ve kredi
faizleri ile ilgili KOBİ’lerimize yeni bir
yapılanma yol haritası oluşturulmalıdır.”

açıklamasını yaptı.
KOBİ’lerin bankalardan bağımsız hareket edemediklerini vurgulayan Ülgener
şunları kaydetti: “İçinde bulunduğumuz
sıkıntıyı atlatabilmek bir yana sadece
erteleyebilmek umuduyla her gün bankaların kapılarını aşındırıyoruz. Bizi kredilere mecbur hale getiren bir sistemde
akıntıya kürek çekme çabasındayız. En
azından kredi faizlerinde eşitlik sağlanmalıdır. 2023 hedeflerine uzaklaştığımızı
gösteren bu tablo karşısında hükümetin
acil eylem planı yaparak ve de KOBİ’lerimize sahip çıkarak atılıma geçmesini
bekliyoruz. Kredi faizlerinde büyük şirketlere uygulanan %7’lik faiz karşısında

ELİMİZ DOLU DÖNDÜK!
zak Doğu programını değerlendiren
Küme Koordinatörü Dr. Kayhan Olanca,
her iki ülkedeki temasların firmalar
açısından önemli bir adım olduğunu,
değerli kazanımlarla yurda döndüklerini
kaydetti. Özellikle Çin’de 3 gün süren ve
kauçuk konusunda dünyanın en büyük
organizasyonlarından olan Rubbertech 2014
Fuarı’nın son derece başarılı geçtiğini ifade
eden Olanca, “Sektördeki yeni teknolojilerin
tanınmasının yanı sıra fuar alanında ve
sonrasında B2B görüşmeler için hazırlanan
toplantı salonunda ikili iş birliği ve satış
anlaşmaları için ön hazırlıklar başladı.
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi olarak
Stratejik Yol Haritası’nda belirtilen; Test ve
Ar-Ge Merkezi, Geri Dönüşüm Tesisi ve Ortak
Hamur Hazırlama Tesisi için gerekli veriler
toplanarak çalışmalar başlatıldı. Malezya ve
Çin’den elimiz dolu döndük.” dedi.

U

KOBİ’lere uygulanan %15’li faiz rakamları aslında hiçte adil davranılmadığının
en iyi ispatıdır. Bu eşitsizliğin ortadan
kaldırılması ve sanayiciye destek verilmesini ivedilikle istiyoruz.”
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Ocak Ayı Fuarları
6. Enerji Verimliliği
Forumu ve Fuarı
14-17 Ocak 2014 tarihlerinde
enerji verimliliği, enerji verimli
ürün teknolojileri ve çevre konularıyla kapılarını açacak. Fuar,
verimli enerji üretimi ve çevre
teknolojileri, verimli yalıtım, motor, ulaşım, aydınlatma, ısıtma
soğutma teknolojileri, atık ve yenilenebilir enerji teknolojileri ürün
gruplarıyla WOW Kongre Merkezi Yeşilköy-İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor.
2. Baraj H.E.S. ve
Su Yapıları Fuarı
Baraj-HES ve su yapıları yapım
işletim, otomasyon ve ekipmanları
konusuyla 22-24 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara ATO Kongre ve
Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Fuarda baraj-hes ve su yapıları yapımında kullanılan malzeme,
ekipman ve proje hizmetleri yer
alacak.
Securitex Eurasia 2015
Güvenlik teknolojileri konusunda
29 Ocak-1 Şubat 2014 tarihleri
arasında Ankara ATO Kongre ve
Sergi Sarayı’nda düzenlenecek.
CCTV sistemleri, alarmlar, diafonlar, geçiş kontrol sistemleri,
yangın söndürme sistemleri, iş
sağlığı ve güvenliği ekipmanları,
bilişim güvenliği gibi başlıca ürün
grupları ziyaretçilere tanıtılacak.
Kaynak: www.tobb.org.tr

Tezgah
seslerinden
notalara

O

STİM, üretim gücünü sanat çalışmalarıyla notalara taşıyor.
Her gün milli ekonomi için ter döken OSTİM çalışanları, OSTİMSPOR tarafından oluşturulan Halk
Müziği Korosu ve Ritm Grubu'nda
yeteneklerini sergileyecekler. Müziğin zarafetini üretimin kalbiyle bütünleştirecek olan her iki ekip, zorlu
çalışmalarını konserle taçlandırmayı
hedefliyor.
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