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Türkiye’nin ileri teknoloji ve katma 
değeri yüksek ürün bağlamında hızlı 
ilerlediği alanların başında savunma 

ve havacılık yer alıyor... Sektörün yapısı 
itibarıyla büyük-küçük tüm firmalar, 
uluslararası standartlara ve gelişen 
ihtiyaçlara karşı hızla uyum sağlamak 
zorunda. 

Bu da etkili iletişim mekanizmalarının 
kullanılarak sıkı bağlar kurmakla 
sağlanabiliyor. Küresel anlamda sektörün 
oluşturduğu ekosistem ve iş hacmi, üretim 
ve pazarlama aşamasındaki talepleri her 
geçen gün farklılaştırıyor. 

Dev firmalar, uzun vadeli partner 
arıyorlar ve bu isteklerini gün geçtikçe 
daha çok dile getiriyorlar. Çalışacakları 
üreticilerden de aynı tempoda, ciddi bir 
bakış açısı talep ediyorlar. 

Bütün bu etkileşim ve baş döndürücü 
gelişmelerin içinde “Türk savunma 
sanayiinin durumu nedir?” diye soracak 
olursak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
“2013 Faaliyet Raporu”nun 
“Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin 
Değerlendirmesi”* başlığına göz atmak 
yararlı olacak:

•	 Toplam	 savunma	 ve	 havacılık	 sektör	
cirosu	 bir	 önceki	 yıla	 kıyasla	 %5,75	
artışla	5.08	milyar	$’a	ulaşmıştır.

•	 Sektörün	 sürdürülebilirliği	 açısından	
kritik	 önem	 taşıyan	 savunma	 ve	
havacılık	 ürünleri	 ihracatı	 1.57	
(Kaynak:	 	 	 	 SASAD)	 milyar	 dolara	
ulaşmıştır.

•	 2013	yılı	içerisinde	Müsteşarlığımızca	
21	 adet	 ve	 yaklaşık	 350	 milyon	 TL	
bedelli	 Ar-Ge	 projesi	 imzalanmıştır.	
Diğer	 taraftan	 firmalarımızın	
özkaynaklarıyla	 gerçekleştirdikleri	
Ar-Ge	 yatırımları	 237	 milyon	 $,	 dış	
finansman	 dahil	 gerçekleştirdikleri	
toplam	Ar-Ge	harcamaları	927	milyon	
$	olarak	gerçekleşmiştir.

•	 2013	 yıl	 sonu	 itibarı	 ile	 toplam	
9.36	 milyar	 $	 tutarında	 bir	 SK/O	
yükümlülüğü	 gerçekleşmiştir.	 Bu	
yükümlülük	 savunma	 firmalarımızın	
gelecekte	 üstlenebilecekleri	 bir	 iş	
potansiyeli	oluşturmaktadır.	

Özellikle “yardımcı sanayi” yani 
çoğunluğu KOBİ statüsündeki 
mekanizmanın geliştirdiği ortak vizyonun 
da bu resimde büyük katkısı var… Sayıları 
bini aşan KOBİ, global seviyede savunma 
sanayine üretim yapabilir standartlarda… 
Bu artışı tetikleyen unsurların arasına, 
girişte değindiğimiz gibi küresel 

entegrasyon kültürü ve güçlü iletişim 
ağını bir kez daha ekleyelim. Tarif edilen 
ağı örecek, sağlamlaştıracak araçlar ve 
organizasyonlar ise başat faktörlerden… 

Dünya genelinde sektöre hitap eden irili 
ufaklı bir çok etkinlik yapılıyor. Ancak 
Türkiye açısından 2013 yılını bir kenara 
yazmak gerekir diye düşünüyorum. OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA) geçen yıl T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’nın destekleri, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’nın (SSM) himayelerinde 
ülkemizde bir ilke imza atarak sektörün 
küresel oyuncularını Ankara’ya taşımıştı. 
Yardımcı sanayiyi devlerle aynı masa 
etrafına toplayan “Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)” 
büyük ses getirmişti. 

Ekim ayında ICDDA’nın ikincisi 
yapıldı. İlkinde elde edilen tecrübeler ve 
ortaya çıkan başarı, bu sene 34 ülkeden 
250 firmaya ve 4 bin 800 iş görüşmesine 
kapı araladı. Haberimizde ICDDA 2014’ü 
tüm detaylarıyla okuyacaksınız... Kurum 
temsilcilerinden aldığımız açıklamalar, 
bu adımın ne kadar yerinde ve isabetli 
bir olduğunu açıkça gösteriyor. Üçüncü 
etkinlik 11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında. 
İlgilenenlerin şimdiden ajandalarına 
yazmalarını öneririm…

Konuyu kapatmadan bir not daha 
düşelim: SSM Daire Başkanı Bilal 
Aktaş, ICDDA 2014’teki sunumunda, 
dikkatlerden kaçmaması gereken hususlara 
işaret etti. Aktaş, ürün üzerindeki fikri 
ve sınai mülkiyet haklarının önemini 
vurguladı, Türkiye savunma sanayiinin Ar-
Ge harcamalarının yıllık 1 milyar Dolar'a 
yaklaştığını ve 2016 yılı ihracat hedefinin 2 
milyar ABD Doları olduğunu söyledi. 

OVP ve KOBİ’ler
Bu ayki sayımızın öne çıkan konularından 

biri de 2015-2017 dönemini kapsayan Orta 
Vadeli Program (OVP). OVP’nin KOBİ’ler 
açısından yansımalarını uzman görüşü 
ile ele alıyoruz. 2014 büyüme hedefi 3,3 
olarak revize edilen OVP’yi incelediğimiz 
haberde; ihracat hedefleri, yerli sanayi 
ve OSB’ler için yazılanları sayfalarımıza 
taşıdık. OVP’yi gazetemiz için 
değerlendiren Dr. Oktay Küçükkiremitçi 
özetle şöyle diyor: “Özellikle ihracat 
hedefinin gerçekleşebilmesi için 
KOBİ’lerin yine çetin bir rekabet ortamı ile 
karşı karşıya kalacağı ortada.” 

Kararlılık insan iradesinin uyandırma zilidir. 
Anthony Robbins

*http:/ /www.ssm.gov. tr /anasayfa/kurumsal/Faaliyet%20
Raporlar/2013%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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Cari açığa kontrol
Enflasyonla mücadele
2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Program (OVP) 8 Ekim 2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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Ekonomisini omuzlayan KOBİ’lere
Avustralya Devleti’nin yardımları
Sizlerle iki bölüm halinde paylaşacağımız
ülke araştırma serisine
ilk kez bu sayımızda başlıyoruz.
Hedef ülkemiz Avustralya.

Güney Kore’ye Ar-Ge ihracatı
OSSA üyesi FİGES A.Ş. Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nde 
(ICDDA’14) Güney Kore’nin savunma şirketi 
Korea Aerospace Industries (KAI) ile Sivil 
Hafif Helikopterin Ortak Geliştirilmesi
projesini imzaladı.

Üçüncü santral
milli imkanlarla yapılacak
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2019'dan itibaren 
Türkiye'nin üçüncü nükleer santralinin yüzde 
100 yerli imkanlarla yapılacağını söyledi.
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Geleceğin OSTİM’i ekolojik ve 
teknolojik olacak
OSTİM’i geleceğe taşıyacak Revizyon İmar
Planı, tüm kesimlerin katıldığı çalıştayda
ele alındı.

Tasarım faaliyetlerine
vergi muafiyeti geliyor
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 5 hedef altında 
34 faaliyet alanının belirtildiği Strateji 
Belgesi’nde tasarım faaliyetlerine vergi mua-
fiyeti öngörülüyor.

Kadın istihdamındaki artış 
yoksulluğu azaltıyor
Ankara Kalkınma Ajansı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, TOBB Ankara Kadın 
Girişimciler Kurulu işbirliğinde Sürdürülebilir 
Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyonda 
Kadın Konferansı gerçekleştirildi.
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Elektrikli aracı trafiğe çıkacak
Kamyonet için gün sayıyor
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi üyesi OSCAR, tasarımından 
üretim aşamasına kadar kendi projesi olan 
elektrikli araçlarıyla adından söz ettiriyor.

BİZİ TAKİP EDİN

korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustknKorhan GÜMÜŞTEKİN

İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Barış YURTSEVER

Editör
Yunus EFE

Görsel Tasarım
Bayram DEMİRAĞ

Yönetim Merkezi
100. Yıl Bulvarı No:99 Ofim İş Merkezi 

8. Kat No:33 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21

Faks : 0 312 385 78 37

Baskı
Dünya Süper Veb 

Ofset A.Ş.

Prodüksiyon

 
www.omedya.com

Reklam Rezervasyon
385 58 20-21

Genel Yayın Yönetmeni
Korhan GÜMÜŞTEKİN

Yayın KuruluOrhan AYDIN
Sıtkı ÖZTUNA

Sedat ÇELİKDOĞAN
Abdullah ÇÖRTÜ

Bünyamin KANDAZOĞLU

Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Ümit GÜÇLÜ



2  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ EKİM 2014

Türk ekonomisinin 3 yıllık yol 
haritası niteliğindeki 2015-2017 
OVP, Başbakan Yardımcısı Ali 

Babacan tarafından kamuoyuyla payla-
şıldı. Babacan, “Enflasyonla mücadele-
ye kararlılıkla devam etmenin ardından, 
cari açık ikinci ama önemli bir önceliği-
miz. Üçüncü ise olmazsa olmaz yapısal 
reformlara hız vererek büyümeyi artır-
mak.” dedi.

OVP’de geçen yıl 2014 için yüzde 5,3 
olarak belirlenen enflasyon beklentisi 
yüzde 9,4’e revize edildi. 2014 büyüme 
rakamı yüzde 4’ten yüzde 3,3’e ve 2015 
rakamı ise yüzde 5’ten yüzde 4’e revize 
edildi. Cari açığın gayrisafi yurtiçi hası-
laya oranı ise bu yıl için yüzde 6,4 ‘ten 
yüzde 5,7’ye çekildi.

OVP’nin Dünya Ekonomisi başlığı 
altında verilen bilgide; küresel düzeyde 
enflasyonun zayıf talep nedeniyle düşük 
seyrettiği, 2014 ve 2015 yılı dünya ti-
caret hacmindeki artışının Ekim ayında 
2014 yılı tahminin yüzde 3,8’e, 2015 
yılı tahminin de yüzde 5 seviyesine in-

dirildiği aktarıldı. 

Büyüme beklentisi 
yüzde 3,3

Planın Türkiye 
Ekonomisi kısmı-
nın girişinde ise 
büyüme rakamla-

rına ilişkin mu-
kayeseler pay-
laşıldı: “İç 
ve dış talebi 
dengeleme-
ye yönelik 

alınan tedbirler sonucunda 2012 yılında 
yavaşlayan büyüme hızı, 2013 yılında 
iç talep artışıyla tekrar ivme kazana-
rak yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir. 
Üretim tarafından bakıldığında, 2013 
yılında, sanayi sektöründe yüzde 3,4, 
hizmetler sektöründe yüzde 5,6 ve tarım 
sektöründe yüzde 3,5 oranında katma 
değer artışı kaydedilmiştir. Sanayi ve 
hizmetlerde büyüme hızları beklentileri 
aşarken, tarım sektörünün büyüme hızı 
beklentinin bir miktar altında kalmış-
tır.” 

Net ihracatın büyümeye katkısının 
2014 yılının ilk yarısında 2,7 puan ola-
rak gerçekleştiği bildirilen OVP met-
ninde, yılın ilk altı ayında yüzde 3,3 
oranında kaydedilen büyümenin ardın-
dan; yılın ikinci yarısında hem net mal 
ve hizmet ihracatının hem de nihai yurt 
içi talebin büyümeye pozitif katkı ver-
meye devam etmesinin öngörüldüğü 
vurgulandı. 

İkinci yarıda sanayi üretiminin ılımlı 
bir artış eğiliminde seyretmesi, tarımsal 
üretimin ise olumsuz hava koşulları ne-
deniyle azalması beklentisinin yer bul-
duğu 2015-2017 OVP’de, “2014 yılında 
GSYH büyümesinin yüzde 3,3 olacağı 
tahmin edilmektedir.” öngörüsü dikkat 
çekti.

OVP’nin ihracata yönelik kısmında 
ise “Siyasi gelişmeler nedeniyle komşu 
ülkelere yönelik ihracattaki daralmaya 
rağmen AB ülkelerindeki kısmî topar-
lanma sayesinde ihracatın 2014 yılında 
artış eğilimini koruyacağı ve 160,5 mil-
yar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir.” denildi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir, Orta Vadeli Program’a (OVP), “Program 

bize hedef vermek için yapılıyor. Ben bu programda 
bir yılgınlık görüyorum. Ekonomik hedefler 
küçültülüyor.” eleştirisini getirdi.

Özdebir, hedeflerin Türkiye’nin potansiyelini 
yansıtmadığını bildirerek, “Eğer önüne engeller 
konulmazsa, gölge edilmezse Türkiye, yılda yüzde 
7- 8 büyümeyi rahatlıkla yakalayabilir.” dedi.

“Yerli sanayiye ilişkin
tebliğlere uyulmuyor”

“İşletmelerinin yüzde 98’i KOBİ olan Türkiye’de 
büyük şirketlerin yani tuzu kuru olanların 
temsilcilerinden oluşan sivil toplum kuruluşlarının 
önerileri bizim derdimize deva olmuyor.” görüşünün 
altını çizen Nurettin Özdebir, şu hususlara temas 
etti: “Yerli sanayiyi kollamak ve desteklemek için 
tebliğler yayınlanıyor, kanunlar çıkarıyor ama 
bunlara uyan ne bakanlık ne de belediye neredeyse 
yok. Biz metro ihalesinde yüzde 51 yerli ürün şartı 
koydurduk, Bakanlık da hızlı trende bunu uyguladı, 
bundan memnuniyet duyduk. Bunun takipçisi 
olacağız.” 

 “Cesur kararlar alınmalı”
Türkiye’nin yüksek büyüme potansiyelini 

açığa çıkarabilmesi için eğitim sisteminin 
yeniden kurgulanması gerektiğini söyleyen 
Özdebir, yapısal reformlar uzunca bir süredir 
rafa kaldırıldığını, yapılan yanlışlar nedeniyle 
gayrimenkul yatırımlar özendirilirken sanayi 
yatırımları adeta cezalandırıldığını ifade etti. 
Özdebir açıklamasında, “Geç 
de olsa ekonomi yönetiminin 
yeniden sanayiye ve gerçek 
sanayi yatırımlarına yönelik 
çalışmalar yapmalı ancak 
bu hazırlıklar mutlaka 
reel sektörün gerçek 
temsilcilerinin katılımıyla 
g e r ç e k l e ş t i r i l m e l i d i r. ” 
ifadelerine yer verdi.

2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) 8 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Temel 
amacı “Büyüme performansını yükseltirken cari işlemler açığını düşürmeye devam etmek, enflasyon hedefine ulaşmak ve böylece 

makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek” olarak belirtilen OVP’de 2014 yılında GSYH büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak 
yazıldı. Diğer yandan üç yıllık büyüme beklentisi ise sırasıyla 2015’te yüzde 4, 2016 ve 2017 için yüzde 5 olarak öngörüldü.

2014 büyüme hedefi “yüzde 3,3” olarak yazılan
Orta Vadeli Program’da iki başlık öne çıkıyor

Türkiye’nin onuncu Orta Vadeli Programı (OVP) 
8 Ekim 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan tarafından kamuoyuna açıklandı. 
Acaba bu yeni OVP, KOBİ’lerle ilgili neler söylüyor, 
KOBİ’leri ilgilendirecek konularda hangi mesajları, 
politikaları, beklenti ve tahminleri içeriyor? Kısaca 
bunları özetlemeye çalışalım:

Öncelikle, “KOBİ” ifadesi 245 maddeden oluşan 
OVP’nin iki maddesinde yer alıyor. Bu maddelerde 
KOBİ’lerin yenilik ve ihracat kapasitesini 
geliştirecek, markalaşmalarını, kurumsallaşmalarını 
sağlayacak faaliyetlere destek verileceği ve KOBİ ve 
girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak 
alternatif finansman yöntemlerinin geliştirileceği 
belirtiliyor. Bilhassa KOBİ’lerin finansmana erişimini 
kolaylaştırma konusundaki hedef, daha önceki 

OVP’lerde de hemen hemen aynı ifadelerle yer 
almıştı. Gelecek dönemde uluslararası likiditede 
beklenen göreli daralma ve önemli bir kısmını 
KOBİ’lerin oluşturduğu reel sektörün yabancı para 
borçlarının büyüklüğü düşünüldüğünde (2014’ün 
Temmuz ayı itibariyle 250 milyar ABD Doları nakdi 
krediler olmak üzere toplam 278 Milyar ABD Doları); 
bu hedefin KOBİ’ler açısından kritik öneme sahip 
olduğunu düşünüyoruz.

OVP’de gerek dünya ekonomileri, gerekse de 
Türkiye için 2014 ve 2015 yılı büyüme tahminleri 
düşürüldü. Ayrıca 2015 yılı için sıkı maliye 
politikasının ve enflasyonla mücadelenin ön planda 
tutulacağı vurgulanıyor. Bu durumda da 2015 yılı, 
gerek iç piyasaya, gerekse de ihracata yönelik 
olarak çalışan KOBİ’ler için satışların büyük oranda 
artacağı bir yıl olacak gibi görünmüyor. 2015 yılında 
ihracatın yıllık olarak yüzde 8, ithalatın ise yüzde 6 
oranında artacağı OVP tahminleri arasında. 2015 
yılı için dünya ticaret hacmi artışı tahminin yüzde 

5 olduğu, önemli ihracat pazarımız olan Avro 
Bölgesi’nin 2015 yılında yüzde 1.3 büyüyeceğinin 
tahmin edildiği düşünüldüğünde; özellikle ihracat 
hedefinin gerçekleşebilmesi için KOBİ’lerin yine 
çetin bir rekabet ortamı ile karşı karşıya kalacağı 
ortada. 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olan 
cari işlemler açığının temel belirleyicilerinden 
enerji ithalatı açısından OVP tahminleri, önemli 
enerji üreticisi ülkelerdeki siyasi belirsizlik ve riskler 
nedeniyle enerji fiyatlarının artırabileceği yönünde. 
Sıkı maliye ve enflasyonla mücadele politikalarına 
verilen önemin de programda sık sık vurgulandığını 
dikkate alırsa, 2015 yılı için KOBİ’lerin kullandıkları 
enerjinin fiyatının yükselme riski var.

KOBİ’leri ilgilendiren bir diğer husus da; OVP’de 
kamu alımlarında yurtiçinde üretilen ve yerli 
girdi kullanan ürünleri tercih edeceği ve ithalata 
bağımlılığı azaltan, yüksek teknolojili ürünleri 
yurtiçinde üretebilecek yatırımların destekleneceği 

ifadelerinin yer alması. Daha önceki programda 
da yer alan bu tedbirlerin uygulanmasıyla, hem 
yurtiçindeki değer zincirinin geliştirilmesi hem 
de KOBİ’lerin ülke ekonomisinin üretim yapısını 
güçlendirerek ithalata bağımlılığı azaltılmasında 
en önemli yapısal dönüşüm alanı olması söz 
konusu olabilecek. Bu tedbirlerin uygulanmasının 
ülke rekabet gücünün uzun vadede kalıcı ve 
sürdürülebilir bir şekilde arttırılmasının temel 
anahtarı olacağı açık.

Son olarak (elbette açık bir şekilde belirtilmese 
de), programda 2015 yılı tahminleri için kullanılan 
ABD Doları ortalama kurunun 2.29 olduğunu 
belirtelim.

Dr. Oktay Küçükkiremitçi

Türkiye Kalkınma Bankası
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü

Yazıda	yer	alan	görüşler	yazarın	kişisel	görüşleri	olup	
çalıştığı	kurumu	bağlamamaktadır.

OVP (2015-2017) VE 
KOBİ’LER

“PROGRAMDA YILGINLIK GÖRÜYORUM”

Ali Babacan
Nurettin Özdebir

• Maliye politikası, ekonomik istikrarın 
desteklenmesine, yurt içi tasarrufların 
artırılarak cari açığın kontrol altında 
tutulmasına, enflasyonla mücadele 
edilmesine ve büyüme potansiyelinin 
yukarı çekilmesine yardımcı olacak 
şekilde uygulanacaktır.

• Özellikle sanayi sektöründe 
üretimde verimliliği artırmaya 
yönelik politikalar yoluyla toplam 
faktör verimliliğinin büyümeye 
katkısı artırılacak ve üretim faktörleri 
açısından daha dengeli bir büyüme 
yapısına geçiş sağlanacaktır. 
2013 ve 2014 yıllarında negatif 
olan toplam faktör verimliliğinin 
büyümeye katkısının, program 
dönemi süresince hızla yükselmesi 
öngörülmektedir.

• Yurt içi kaynakların artırılması, 
kaynakların daha üretken alanlara 
yönlendirilmesi ve özel sektör imalat 
sanayii yatırımlarının artırılması, 
imalat sanayiinin GSYH içindeki 
payının yükseltilmesi ve işgücü 
verimliliğinin artırılması büyümenin 
sürdürülebilirliği açısından önem arz 
etmektedir.

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

• KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat 
yapabilme kapasiteleri geliştirilecek, 
markalaşmaları, kurumsallaşmaları 
ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri 
etkin bir şekilde desteklenecektir.

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

• İthalata bağımlılığı ve teknoloji 
yoğunluğu yüksek olan 
sanayi girdilerinin yurt içinde 
üretilmesini sağlayacak yatırımlar 
desteklenecektir. 

OVP’DE DİKKAT ÇEKENLER

CARİ AÇIĞA KONTROL
ENFLASYONLA MÜCADELE

Uzman Görüşü
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından ilki İzmir’de düzenle-

nen etkinliklerin ikincisi de Ankara’da 
gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı 
Şura Salonu’nda gerçekleştirilen prog-
rama, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
partner ülke İrlanda İş ve İstihdam Ba-
kanı Ged Nash, Ankara Sanayi Odası 
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Birlik 
başkanları, akademisyenler, profesyo-
neller, öğrenciler ve çok sayıda ziyaret-
çi katıldı.

İki gün süren etkinlikte, yabancı ko-
nukların sunumlarının yanı sıra Ankara 
ve çevre illerden 50 üniversite, 24 Ar-
Ge merkezi, 18 teknopark ile 5 Bilim ve 
Teknoloji merkezi projelerini sundu.

“Bilgi üretime dönüşemiyor”
Ankara’nın doğal bir inovasyon eko-

sistemine sahip olduğuna dikkat çeken 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “TÜ-
BİTAK teknoloji araştırma desteğini en 
çok Ankara alıyor. Son 5 yılda Ar-Ge 

projelerinin dörtte biri Ankara’dan çıktı. 
Marka ve patent başvurularında Ankara 
ikinci sırada.” diye konuştu Büyükek-
şi, TİM olarak, ODTÜ Teknokent’in, 
Silikon Vadisi’nde konumlandıracağı 
inkübasyon ve girişimcilik ofisini des-
tekleyeceklerini açıkladı. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise 
Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmanın 
önemine işaret etti. Türkiye’de inovas-
yon konusunda son yıllarda TİM öncü-
lüğünde önemli çalışmalar yapıldığını 
vurgulayan Zeybekci, “Türkiye’nin en 
önemli problemi; bilgi üretme ve bunu 
üretime dönüştürme problemidir.” dedi.

Depremler önceden bilinebilecek mi?
Etkinlikte, “Gezegen Kaşifi” olarak 

tanınan NASA Jet Propulsion Labora-
tuvarı Başkanı Charles Elachi’nin su-
numu büyük ilgi gördü. Özellikle Mars 
yüzeyine yönelik çalışmalarını aktaran 
Elachi, bugün insanların cep telefon-
larında kullandıkları basit kamera sis-
temlerinin bile inovasyon çalışmaları 
sonucu ortaya çıktığını hatırlattı. Yeni 
geliştirdikleri bir radar sistemi ile yer-
kabuğu hareketlerini deprem öncesi ve 
sonrası tespit edebildiklerini belirten 
Charles Elachi, “Bu inovatif gelişme 
özellikle Türkiye gibi deprem ülkeleri 
için çok önemli.” görüşünü dile getirdi. 

İnovasyon kültürünü Anadolu’ya 
yaymak amacıyla Ankara’da “Türkiye 
İnovasyon Haftası Ankara” etkinliği 
düzenlendi. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi Türkiye’nin en önemli 
probleminin bilgi üretememek 
olduğunu söyledi.

Bakan Zeybekçi:
“Türkiye bilgi üretemiyor”

İki bölüm olarak düzenlenen kon-
feransta açılışı yapan T.C. Eko-

nomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim 
Şenel, UR-GE destekleri ve mevzuat 
hakkında bilgiler verdi. Bürokrasi-
yi firmalar üzerinden kaldırdıklarını 
hatırlatan Şenel işbirliği kuruluşları 
ile bürokraside sürelerin hızlandığını 
ve firmaların bu işlemlerle uğraşmak 
zorunda kalarak kaynak ve zaman 
harcamadıklarının altını çizdi. İbra-
him Şenel, “Bizim için işin püf nok-
tası işbirliği kuruluşu. Projeleri, ba-
şarılı olması için işbirliği kuruluşları 
sahiplenmeli.”  dedi.

“Her firmanın ihracat yol haritası olacak”
UR-GE desteklerinin KOBİ’le-

rin ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde 
düzenlendiğine dikkat çeken Şenel, 
şöyle devam etti: “KOBİ’lerimizin 

ihtiyacı neyse önce analiz edilsin, 
teşhis ortaya konulsun; o teşhisle or-
taya çıkan eksiklikler satın alınsın. 
Bu programın içine girmeyecek hiç-
bir şey yok. İhtiyaç olan her ne varsa 
bu projeler kapsamında satın alınma-
sı mümkün. Buradan hareketle; yola 
çıkışımız bir proje olacak, o proje 
kapsamında ihtiyaçlar belirlenecek 
ve satın alınacak. Artık her firmamı-
zın bir ihracat yol haritası olacak. O 
yol haritasında hedef ülkeler belirle-
necek ve o firmalarımızın uluslara-
rasılaşması ve kurumsal bir kimliğe 
kavuşması sağlanacak.” 

“Başarının anahtarı ihtiyaç analizidir”
UR-GE projelerinde başarının 

anahtarı olarak ihtiyaç analizlerini 
gösteren Müsteşar Şenel, ihtiyaç ana-
lizini Türkiye’nin hatta dünyanın en 
iyi firmasına yaptırılmasını tavsiye 
ederek, “Bu konu işin temeli ve ön 
koşulu burada. Ciddiyetle yola çık-
madığınız takdirde başarıya ulaşma 
şansınız yok.” dedi. 

Düzenlenen ticaret organizasyon-
larından alım heyeti çıkartılması ge-
rekliliğine işaret eden Şenel, “Yaban-

cı firmaları Türkiye’ye davet edin. 
Onların da giderlerini karşılıyoruz. 
Ülkemizdeki üretim tesislerini ve 
imkanları görsünler. Bu sürekliliği 
sağlayacaktır.” diye konuştu.

Konferansın ikinci bölümünde UR-
GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri 
Paylaşım Panelleri yapıldı. Paneller-
de 15 UR-GE projesi katılımcılarla 
paylaşıldı. OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi Koordinatörü Bora 
Yaşa ve OSTİM Savunma ve Hava-
cılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Han da İyi Uygulama Ör-
neği olarak gösterilen projelerini ve 
sonuçlarını anlattı. 

IV. Uluslararası Üniversitelerde 
Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi 

Konferansı Boğaziçi Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Davut Kavranoğlu, kon-
feransta yaptığı konuşmada, TBMM 
Genel Kurulu gündeminde bulunan 
sınai mülkiyet haklarına 
ilişkin kanun tasarısının 
kısa süre içerisinde yasa-
laşmasını beklediklerini 
belirtti. Kavranoğlu tasa-
rıya ilişkin, "Üniversitele-
rimizdeki buluş potansiye-
lini harekete geçirmek için 
buluşların tescil edilme ve 
ticarileşme süreçlerini et-
kin bir şekle getireceğiz. 
Bu sürecin en zor ve kritik boyutu 
fikri mülkiyetin yönetilmesi olacak." 
değerlendirmesini yaptı.

Patent hak sahipliği konusunda 
yapılacak düzenlemeyle teknoloji 

transfer ofislerinin önemli roller üst-
leneceğini anlatan Kavranoğlu, üni-
versitelerin, etkin ve işleyen bir fikri 
mülkiyet yönetim anlayışına sahip 
olmasını istediklerinin altını çizdi. Pa-
tent tescil süreçlerinin basitleştirilme-
sini önemsediklerini aktararak, aynı 
durumun ticarileşme süreci için de 

geçerli olduğunu söyledi.

Türk Patent Enstitü-
sü (TPE) Başkanı Prof. 
Dr. Habip Asan, TPE’nin 
yaptığı çalışmalara deği-
nerek, Sınai Mülkiyet Ka-
nun Tasarısı'nda gelinen 
son noktaya ilişkin bilgi-
ler verdi. Üniversitelerde 
sınai mülkiyet bilgisinin 

yaygınlaştırılmasına ilişkin proje baş-
lattıklarını aktaran Asan, yerli patent-
lerin lisanslanmasını teşvik edecek 
politikaların geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Davut Kavranoğlu

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2. 
Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği 
Konferansı düzenlendi. Konferansta 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Projeleri (UR-GE) 
arasından başarılı örnekler 
paylaşıldı. Bakanlık Müsteşarı 
İbrahim Şenel, “Projeleri, başarılı 
olması için işbirliği kuruluşları 
sahiplenmeli.” dedi. 

“İşbirliği kuruluşları
projeleri sahiplenmeli”

“Üniversiteler fikri mülkiyette etkin olmalı”

UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri Paylaşım Panelleri’nde OSTİM’den iki proje yer 
aldı. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin İyi Uygulama Örneği olarak gösterilen; 
Medikalde Orta Doğu ve Afrika Alım Günleri etkinliği ile OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi’nin (OSSA) Rekabeti Artırma ve İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi 
katılımcılarla paylaşıldı.

• 101 işbirliği kuruluşu var, 162 
proje kabul gördü.

• Bu projelerden 21'i tamamlandı, 
141 proje devam ediyor.

• 130 ihtiyaç analizi, 336 eğitim 
faaliyeti ve 77 danışmanlık 
hizmeti gerçekleşti.

• 156 yurtdışı pazarlama faaliyeti 
ve 24 alım heyeti organizasyonu 
düzenlendi.

• Hali hazırda 64 proje yöneticisi 
istihdam ediliyor. 

RAKAMLARLA UR-GE PROJELERİ

İbrahim Şenel
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Türkiye’nin enerji ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik nükle-
er santraller için süreç devam 

ederken Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
üçüncü santrale ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Davutoğlu, yüzde 100 
milli santralin yapımı için çalışmalara 
başlanacağını bildirdi. 

Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’ndaki bilgilendirme 
toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 
enerjinin Türkiye gibi kalkınan ülke-
ler için stratejik boyutunu vurguladı. 
Ahmet Davutoğlu, “Çok hızlı kalkını-
yorsunuz. Kalkınmayla refah yükseli-
yor, enerji talebi artıyor. Enerji arzının 
talebi karşılayacak şekilde sürekli yö-
netilmesi, enerji arz güvenliğinin sağ-
lanması sadece Türkiye için değil bü-
tün dünya için en temel meselelerden 
birisi.” dedi.

“Arzın en üst seviyeye yükselmesi şart”
Türkiye'nin enerji zengini bir ülke 

olmadığını vurgulayan Davutoğlu, 
çevremizdeki enerji üreten ülkelerde 
yaşanan krizlere de dikkat çekti. Baş-

bakan, iç arzı dış etkilerden bağımsız 
olarak mümkün olan en üst düzeye 
çıkarmanın şart olduğunu, bunun da 
yolunun nükleer enerji olduğunu vur-
guladı. Davutoğlu, Fransa'da 58-60, 
Japonya'da 100-130 nükleer santral 
varken, Türkiye'nin iki nükleer santral 
için 2023'lere kadar beklemesi gerekti-
ğine de dikkat çekti.

Yüzde 100 milli olacak
"İnşallah üçüncü nükleer santrali 

yeterli insan unsuru yetiştikten sonra 
2018-2019'dan itibaren yüzde 100 milli 
bir şekilde yapma konusunda çalışma-
ları başlatma talimatı da verdim.” di-
yerek sözlerine devam eden Başbakan 
Davutoğlu, güneş ve rüzgar gibi yeni-
lenebilir enerji oranlarını da artırmak 
gerektiğini dile getirdi.

CNH Industrial (CNHI) ile tarım ekip-
manları alanındaki işbirliğini iş ma-

kineleri alanına da taşıyan Türk Traktör, 
İş Makineleri Ankara Bölge Tesisi'ni 
OSTİM’de açtı. Tesisin açılışına Yeni-
mahalle Kaymakamı Mustafa Dündar, 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Ya-
şar, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, Türk Traktör Genel Müdürü 
Marco Votta ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Traktör Genel Müdürü Marco 
Votta, inşaat sektörünün Türkiye’nin 
lokomotif sektörlerinden biri olduğunu, 
bu sayede son yıllarda önemli gelişme 
kaydeden Türk iş makineleri sektörünün 
2013 yılı verilerine göre Avrupa’nın dör-
düncü, dünyanın on birinci en büyük pa-
zarı konumunda olduğunu bildirdi. Firma 
olarak, sektörün geleceğine olan inanç-
larının tam olduğunu vurgulayan Motta, 
“Böyle bir tesisin, şirket genel müdür-
lüğümüzün bulunduğu Ankara’da ve 
Ankara’da iş makineleri sektörünün kalbi 
olarak kabul edilen OSTİM’de kurulmuş 
olması, bu iş koluna verdiğimiz önemin 
en somut göstergesidir.” dedi.

Türk Traktör İş Makineleri Direktörü 
Serhad Taşkınmeriç de yarattığı 33 mil-
yar dolarlık yıllık ciro ile dünya ekonomi-
sinde yer alan CNHI ile Koç Holding'in, 
TürkTraktör çatısı altında traktör üreti-

miyle uzun yıllardır süre gelen ortaklık-
larına, Case ve New Holland marka iş 
makineleri Türkiye distribütörlüğü ope-
rasyonunun da katılmasıyla yeni bir sayfa 
açtıklarını ifade etti.  

“OSTİM’li firmalara katkıları var”
OSTİM Yönetim Kurlu Başkanı Orhan 

Aydın, Türk Traktör firmasına hitaben  
“İş makinelerinin kalbine hoş geldiniz.” 
diyerek sözlerine başladı. İş makineleri 
sektöründe, OSTİM’in yakın coğrafyada 
bir adres olduğunun altını çizen Aydın, 
“OSTİM’deki yan sanayinin oluşmasın-
da ve gelişmesinde Türk Traktör fabri-
kasının çok değerli katkıları var. Bu tip 
firmalarla çalışmak, firmalarımıza bir 
disiplin ve kalite anlayışı getiriyor. Onlar 

aynı zamanda iş yapma biçimini değişti-
riyor, nitelik artışını sağlıyor.” ifadelerine 
yer verdi. 

“Üreterek büyürüz”
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 

Yaşar ise üretimin ülke kalkınmasında-
ki değerine işaret etti. Yaşar, “OSTİM, 
Türkiye’de sanayinin ana damarlarından 
birisidir. Sadece makine konusunda değil 
diğer sektörlerde de çok değerli işletme-
cilerimiz, sanayicilerimiz var. Türkiye, 
çalışmak ve üretmek zorunda.” dedi. 

Yenimahalle Kaymakamı Mustafa 
Dündar, memleketin gelişmesi yolunda, 
ekonomiye katkıda bulunan, üreten iş 
adamlarına destek olmanın mülki amirle-
rin görevi olduğunu söyledi. Dündar, tesi-
sin başta Yenimalhalle ve OSTİM olmak 
üzere ülkemize hayırlı olması dileklerin-
de bulundu. 

Bakan Yılmaz 2023’ün
sanayi yapısını tarif etti:

YÜKSEK
KATMA DEĞERLİ 

ÜRETİM

Bilindiği üzere ilk olarak Akkuyu 
Nükleer Santral Projesi için 12 Mayıs 
2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Rusya Federasyonu 
Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda 
Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) 
Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine 
İlişkin Anlaşma” imzalandı. Anlaşmaya 
göre Mersin Akkuyu Sahası’nda 4800 
MW toplam kurulu güce sahip VVER 

1200 tipi 4 reaktör kurulacak.

Türkiye’nin ikinci nükleer santrali ise 
“Sinop Nükleer Santral Projesi” adını 
taşıyor. Sinop’taki santrale ilişkin olarak 
da 3 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya 
Hükümeti arasında Sinop’ta NGS 
tesisine ve işletimine dair anlaşma 
imzalanmıştı. 

(Kaynak: www.nukleer.gov.tr)

Bakan Yılmaz, sanayinin kendileri 
için önemli ve kritik olduğunu ifade 

ederek Orta Vadeli Program'da, özellik-
le imalat sanayinin önemini ortaya koy-
duklarını vurguladı. 

Dünyada bir taraftan küresel kriz, bir 
taraftan da çevresel sorunlar yaşandı-
ğına dikkati çeken Yılmaz, bu iki genel 
gündemin giderek daha fazla ilişkilen-
dirildiğini belirtti. Bu kapsamda yeşil 
büyüme, düşük karbon ekonomisinin 
imalat sanayinde vurgulanan kavramlar 
olduğunu bildiren Yılmaz, sürdürülebilir 
üretim modellerinin benimsenmesi fik-
rinin yaygınlaştığını ifade etti. 

Daha az enerjiyle daha fazla üretim 
anlayışının güçlendiğini, bununla enerji 
maliyetlerinin düşürüldüğünü bir taraf-
tan da çevrenin korunduğunu anlatan 
Cevdet Yılmaz, "Sanayinin, bilgi eko-
nomisine dönüşümle birlikte sanayinin 
de bilgi içeriğinin arttığını görüyoruz." 
dedi. 

Onuncu Kalkınma Planı'nda ilk defa 25 
öncelikle dönüşüm alanı tarif ettiklerini 
kaydeden, “Bunlar yapısal reformlara 
denk geliyor. Türkiye'nin 2023 hedef-
lerine gitmesi için başarması gereken 
temel işler." diyen Kalkınma Bakanı, sa-
nayinin büyümeye devam ettiğini, 2023 
hedeflerinin katma değeri daha yüksek 
bir sanayi yapısıyla gerçekleştirileceğini 
söyledi.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) düzenli 
olarak gerçekleştirdiği Gündem 
Toplantıları’nın 22.’sinin konuğu 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz oldu. 
2023 hedefleri için katma değeri daha 

yüksek bir sanayi yapısına işaret 
eden Yılmaz, sürdürülebilir üretim 

modellerinin benimsenmesi fikrinin 
yaygınlaştığını ifade etti. 

ÜLKEMİZDE NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ

Cevdet Yılmaz

İş makinelerinin kalbine yeni tesis…

TÜRK TRAKTÖR VE CNH INDUSTRIAL OSTİM’DE

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2019'dan 
itibaren Türkiye'nin üçüncü nükleer 
santralinin yüzde 100 yerli imkanlarla 
yapılacağını söyledi. 

  Başbakan Davutoğlu talimatı verdiğini açıkladı

ÜÇÜNCÜ SANTRAL MİLLİ İMKANLARLA YAPILACAK
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Yatırım fırsatlarını araştırmak üzere 
ülkemize gelen İranlı iş adamı ve 

yöneticilerden oluşan heyet Ankara te-
maslarına OSTİM’den başladı. İran Ti-
caret Müsteşarı Hamid Zadboom’un da 
yer aldığı toplantıda ilk olarak bölgenin 
yapısı ve faaliyetleri tanıtıldı. 

OSTİM Organize Sanayi Bölge Mü-
dürü Adem Arıcı, OSTİM’i kalkınma 
modeli olarak ihraç ettiklerini belirte-
rek, “OSTİM modelini İran’da da uy-
gulayabiliriz.” dedi.  

 Ticaret hacmi 2 yılda 
       2 kat artacak

İran’da 719 sanayi bölgesi oldu-
ğunu belirten İran Ticaret Müste-
şarı Hamid Zadboom, İran Sanayi, 

Ticaret ve Madenler Bakanı Rıza 

Nematzade ile ülkede sanayi bölgeleri 
hakkında değerlendirmeler yaptıklarını 
açıkladı. Zadboom, “İran’ın sanayileş-
mesinde OSTİM’i model alacağız.” şek-
linde konuştu.

Tebriz’i yatırımcı kenti olarak tanım-
layan Zadboom, birçok Türk firmasının 
İran’da yatırımı olduğunu hatırlattı. İki 
ülke arasında büyük işbirliği potansiye-
li gördüklerini vurgulayan İranlı diplo-
mat, Türkiye ile yapılan anlaşmalarla 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 
yılda 2 kat artırmayı hedeflediklerini 
dile getirdi. Bunun için büyük işlerin 
yapılması gerektiğine işaret eden Ha-
mid Zadboom, “Biz sanayide büyük 
işbirlikleri düşünüyoruz. Özellikle 
OSTİM’le bunu yapabiliriz.” dedi.   

39 kişilik İran heyeti daha sonra 
OSTİM’li sanayicilerle yatırım ve tica-
ret fırsatlarını değerlendirdi. Medikal, 
inşaat, raylı sistemler başta olmak üzere 
çeşitli sektörlerdeki ikili iş görüşmele-
rinin ardından OSTİM firmaları ziyaret 
edildi.

Yerli otomobil ko-
nusundan 3 aşa-
malı bir çalışma 

yaptıklarını anlatan Ba-
kan Işık, bu aşamaları; 
Ar-Ge, tasarım, dizayn 
ve mühendislik ile seri 
üretim olarak açıkladı. 
Ar-Ge çalışmalarının 
TÜBİTAK önderliğinde 
yürütülmesini istedik-
lerini vurgulayan Işık, 
“Tasarım, dizayn ve mü-
hendislik çalışmalarını 
TÜBİTAK ile özel sek-
tör yapacak. Seri üretim 
noktasında belki bir, belki de birden çok 
firmanın olacağı bir yapı oluşturulacak.” 
şeklinde konuştu.

2020’den önce yola çıkacak
Otomobil konusunda farklı birikimlerin 

bir arada bulunması gerektiğini, bir tek 

babayiğit noktasında olma-
dıklarını ifade eden Fikri 
Işık, “Bir tarafta batarya 
teknolojine sahip olacaksı-
nız, bir tarafta yazılım ve 
donanım çok farklı bir şey, 
bir tarafta elektrikli motor-
lar ki bu bambaşka bir alan, 
bir tarafta konvansiyonel 
otomotiv yan sanayi var 
bir tarafta da sistem konfi-
gürasyonu var. Dolayısıyla 
farklı alanlar olduğu için, 
farklı alanlardaki deneyim-
li ve bu işte arzulu girişim-
cileri, şirketleri bir araya 

getirip böyle bir projeyi hayata geçirmeyi 
arzuluyoruz. Hedefimiz, 2020 yılından 
önce bir Türk markasının, başta Türkiye 
yollarında olmak üzere dünya yollarına 
çıkması.” dedi.

Türkiye’yi yerli otomobille mutlaka ta-

nıştıracaklarını dile getiren Işık, yerli oto-
mobil konusunun bir babayiğitler projesi 
olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmaları 
planladıklarını anlatan Işık, "Şu anda ke-
sin karar verdiğimiz alanlar TÜBİTAK'ın 
elektrikli otomobil teknolojilerinde bir 
mükemmeliyet merkezi kurması, daha 
sonra bir tasarım, dizayn ve mühendislik 
yapısının oluşturulması ve daha sonra da 
seri üretime geçilmesi." yorumunu yaptı.

Yerli otomobil markası çıkarma konusunda hükümet olarak kararlı olduklarını ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, “Yerli otomobil konusu artık bir babayiğitler projesi oldu. Bir tek babayiğit noktasında değiliz.” dedi. Işık, 2020 

yılından önce bir Türk markasının yollara çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

OSTİM’in ev sahipliğinde, İran-
Türkiye Uluslararası Yatırım 
Fırsatları ve Ticari, Sanayi İşbirliği 
Tanıtım Toplantısı düzenlendi. 
İranlı iş adamı ve yöneticiler, OSTİM 
firmalarıyla yatırım fırsatlarını ve 
işbirliği olanaklarını değerlendirdi. 
İran Ticaret Müsteşarı Hamid 
Zadboom, İran Sanayi, Ticaret ve 
Madenler Bakanı Rıza Nematzade 
ile yaptıkları değerlendirme 
sonucunda OSTİM’i model olarak 
kullanacaklarını söyledi.

FRANKFURT’A
İNOVASYON ÇIKARMASI

Birden fazla girişimci ile 2020 sınırı

YERLİ OTOMOBİL BABAYİĞİTLER PROJESİ OLDU

İki ülke ekonomik ve ticari ilişkileri Karma 
Ekonomik Komisyonu, İş Konseyi, Ortak 

Ticaret Komitesi, Kara Ulaştırması Komisyonu, 
Deniz Taşımacılığı Komitesi ve Sınır Ticareti 
Ortak Komitesi gibi farklı forumlarda takip 
olunuyor.

Türkiye-İran ticari ve turizm ilişkilerinde 
son dönemde kaydadeğer bir artış yaşandı. 
2001 yılındaki 1,2 milyar Dolarlık ticaret hacmi 
2008 yıl sonu itibarıyla 10 milyar Dolar’ı 
aştı, ancak 2009 yılındaki küresel mali krizin 
etkisiyle yaklaşık 5,5 milyar Dolar’a düştü, 
2010 yılında tekrar yükselen iki ülke ticaret 
hacmi 10,5 milyar Doların üzerine ulaştı. İki 
ülke ticaret hacmi 2011 itibariyle 16 milyar 
Dolar'a yükselmiştir. Hacim 2012'de ise 
21.957 milyar Dolar oldu. 2013'de ise İran'a 
yönelik yaptırımların etkisiyle düşüş gösteren 
hacim 14,6 milyar USD oldu. 2014 yılının ilk 6 
ayında ticaret hacmi 6,5 milyar Dolar olarak 
gerçekleşti.  

Başlıca ihracat ürünlerimiz; kimyevi 
maddeler, ağaç mamülleri, tekstil ve ham 
maddeleri, makine ve cihazlar. İran’la ticaret 
hacmimizin en büyük kalemini ithal ettiğimiz 
petrol ve doğalgaz oluşturuyor. İthal edilen 
diğer maddeler ise; plastik ve plastikten 
mamul eşya, metal cevherleri, cüruf ve kül, 
bakır ve bakır mamulleri, dokunmaya elverişli 
suni ve sentetik lifler. 

Kaynak: http://tahran.be.mfa.gov.tr

EKONOMİK-TİCARİ 
İLİŞKİLER

Almanya’nın Frankfurt kentinde 
düzenlenen Türk-Alman İnovasyon Zirvesi 
yenilikçi firma liderlerini bir araya getirdi. 
Etkinlikte, yeni teknolojik akımlar, iki ülke 
arasındaki Ar-Ge işbirliklerinin ilk adımlarını 
atıldı. 

İlk kez Frankfurt’ta düzenlenen, iki 
ülkenin yenilikçi firmalarını bir araya getiren  
zirvede, bilişim ve iletişim teknolojileri, 
üretim teknolojileri, nanoteknoloji, kimyasal 
ve fiziksel teknolojiler gibi kilit teknolojiler 
yer aldı. Etkinliğe otomotiv, makine, 
kimya, elektronik ve otomasyon tekniği 
gibi uygulama alanlarında çalışan Türkiye 
ve Almanya’nın yenilikçi şirketlerinin 
temsilcileri ile bilim ve politikadan üst düzey 
yöneticiler katıldı.

Motor elektrikli olacak
Türk-Alman İnovasyon Zirvesi’ne katılan 

Bakan Fikri Işık, burada yaptığı açıklamada 
yerli otomobilin elektrikli olacağını söyledi. 
İçten yanmalı motor teknolojisinde geç 
kalındığını belirten Işık, “Yerli bir markanın 
oluşturulmasının gayreti içindeyiz. Yakında 
somut adımlar da atacağız. Yani Türkiye’nin 
bir yerli otomobil markası olacak inşallah 
ancak bu içten yanmalı motorla olmayacak. 
Menzil uzatan bir elektrikli otomobil 
olacak.” dedi.

İranlı işadamları OSTİM’de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Komşudan ticari potansiyeli katlama hedefi
İran-Türkiye 
Uluslararası 
Yatırım Fırsatları 
ve Ticari, Sanayi 
İşbirliği Tanıtım 
Toplantısı’nda 
39 kişilik İran 
heyeti OSTİM 
sanayicileri ile ikili 
iş görüşmeleri yaptı 
yatırım fırsatlarını 
masaya yatırdı. 

Tebriz’i yatırımcı kenti 
olarak tanımlayan 
Hamid Zadboom, 
birçok Türk firmasının 
İran’da yatırımı 
olduğunu hatırlattı. 
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Ülke ekonomisinin lokomotifi 
KOBİ’ler gerçekleştirdikleri girişim 

faaliyetleri ile istihdamı, maaş ve ücret-
leri, ciroyu ve katma değer üretimini de 
sırtlıyor. TÜİK’in 2012 yılı için açıkladı-
ğı girişim istatistiklerine göre KOBİ’ler, 
Türkiye’de girişim faaliyetlerinin yüzde 
99,8’i, istihdamın yüzde 75,8’i, maaş ve 
ücretlerin yüzde 54,5’ini, cironun yüzde 
63,3’ünü, faktör maliyetiyle katma de-
ğerin (FMKD) yüzde 54,2’sini ve maddi 
mallara ilişkin brüt yatırımın da yüzde 
53,2’sini oluşturdu.

2012 yılında KOBİ’ler en fazla ticaret 
sektöründe faaliyet gösterdi. KOBİ’lerde 

ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıfla-
masına (NACE Rev.2) göre; girişimlerin 
yüzde 40,4’ü Toptan ve Perakende Tica-
ret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Moto-
sikletlerin Onarımı, yüzde 15,9’u Ulaş-
tırma ve Depolama, yüzde 12,7’si İmalat 
Sanayi’nde faaliyet gösterdi. 

İhracatta KOBİ etkisi
İhracatın da baş aktörü olan KOBİ’ler 

2013 yılında toplam ihracatın yüzde 
59,2’sini gerçekleştirdi. İhracatta, 1-9 
kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 17,8, 10-49 kişi çalışan küçük 
ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,1, 50-
249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 17,3, 250+ kişi çalışan büyük 
ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 40,7 
oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre KO-
Bİ’lerin ihracatının yüzde 35’i sanayi, 
yüzde 60,4’ü ticaret sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı. 
KOBİ’lerin 2013 yılında ithalattaki payı 
ise yüzde 39,9 düzeyinde gerçekleşti.

Ülke gruplarına göre 2013 yılında dış 
ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler tarafın-
dan yapılan ihracatın yüzde 45,9’u Avru-
pa ülkelerine, yüzde 38,7’si Asya ülkele-
rine gerçekleştirildi. KOBİ’lerin ihracatı 
içinde giyim eşyası sektörünün payı yüz-
de 14,5, ana metallerin payı yüzde 12,1 ve 
tekstil ürünlerinin payı yüzde 10,3 oldu.

KOBİ girişim istatistiklerine göre, sanayi 
ve hizmet sektörlerinde 2012 yılında 
2.646.117 girişim faaliyet gösterdi. Girişim 
faaliyetlerinin yüzde 99,8’ini KOBİ’ler 
gerçekleştirdi. İstatistiklerde imalat 
sanayinin payı son sırada yer aldı. 

Çalışan sayısı büyüklük grubuna 
göre 2010-2012 yıllarını kapsayan 
üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla 
çalışanı olan girişimlerin yüzde 48,5’i 
yenilik faaliyetinde bulundu. Çalışan 
sayısı 10-249 olan KOBİ’lerde ise bu 
oran yüzde 48 seviyesinde. Çalışan 
sayısı büyüklük gruplarına göre 10-49 
çalışanı olan KOBİ’lerin yüzde 46,5’i, 
50-249 çalışanı olan KOBİ’lerin ise 
yüzde 56,1’i yenilik faaliyetinde 
bulundu. Sanayi sektöründe yenilikçi 
KOBİ’lerin oranı yüzde 49 iken, bu 
oran hizmet sektöründeki KOBİ’lerde 
yüzde 46,8.

KOBİ’lerin yüzde 26,3’ü 2010-
2012 yıllarını kapsayan üç yıllık 
dönemde ürün veya süreç yeniliği 
faaliyetinde bulundu. Aynı dönem 
içerisinde yenilik faaliyeti devam eden 
KOBİ’lerin oranı yüzde 13,8, yenilik 
faaliyeti sonuçsuz kalan KOBİ’lerin 
oranı ise yüzde 3,5’dir. Ayrıca 
KOBİ’lerin yüzde 
31,2’si organizasyon 
yeniliği, yüzde 34,3’ü 
ise pazarlama yeniliği 
gerçekleştirdi.

  İmalat sanayinin payı yüzde 12,7

SANAYİDEKİLERİN
YÜZDE 49’U YENİLİKÇİ

KOBİ’LER GİRİŞİMİN LİDERİ AMA   
Tasarımdan imalata;

teori ve uygulama bir arada

MÜHENDİS ADAYLARI 
YERİNDE GÖRECEK 

Çankaya Üniversitesi ve Hidromek 
A.Ş. Türkiye’de bir ilke imza attı. 

İki kurum arasında imzalanan işbirli-
ği protokolü ile ülkemizdeki mühen-
dislik programlarında bulunmayan iş 
makinelerinin tasarımı, imalatı ve testi 
alanlarında teorik ve uygulamalı bilgi 
birikimi olan mekatronik ve makine 
mühendislerinin yetişmesi sağlanacak.  

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştir-
mek amacıyla imzalanan protokol ile 
Ar-Ge çalışmalarında işbirliği gerçek-
leştirilecek ve ortak projeler üretilecek. 
Ayrıca Çankaya Üniversitesi mezunla-
rına öncelikli istihdam, uzun staj ola-
nağı, alana ve kişisel gelişime yönelik 
ek eğitimlerin verilmesi ayrıca bitirme 
projelerinin firmada gerçekleştirilmesi 
gibi konularda işbirliği hayata geçiri-
lecek. 
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26 Aralık 2011’de mutabakat zaptı im-
zalanan, 26 Haziran 2012’de de hükü-

metler arası imzaların atıldığı TANAP, 
Türkiye ve Avrupa’nın doğal gaz arzına, 
Azerbaycan Şah Deniz-2 sahası ve ilave 
kaynaklardan doğal gaz tedariğiyle katkı 
sağlayacak. Giriş noktası Azerbaycan, 
Türkiye sınırı Türkgöz girişi olan 56 inç-
lik hattın, Avrupa’ya çıkış noktaları Yu-
nanistan ve Bulgaristan sınırları, Türkiye 
içi çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya 
bölgesi olacak. TANAP Projesi için ön-
görülen 4 aşamanın ilki 2018’de ilk gaz 

akışıyla gerçekleşecek. 2020’de yıllık 
16 milyar metre küp olacak kapasitenin, 
2023’te  23 milyar metre küp, 2026’da 
ise 31 milyar metre küp seviyesine kadar 
ulaşması hedefleniyor.

Çalışmaları devam eden TANAP pro-
jesinde ana hat borularının alım sözleş-
mesi Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
katıldığı törenle imzalandı.  Törende 
konuşan Davutoğlu projenin 21. yüzyıl 
tarihine çok büyük bir işbirliği olarak 
geçeceğini ve dünya enerji piyasalarını 

etkileyecek vizyoner bir proje olduğunu 
söyledi. 

TANAP projesinin Türkiye'nin ener-
ji talebi açısından özel önem taşıdığı-
nı ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin 
transit ülke olarak, Balkan ülkelerine ve 
Avrupa'ya enerji aktarılan bir coğrafya 
haline dönüşmesi açısından da önemli ol-
duğunu vurguladı. Başbakan Davutoğlu, 
“Türkiye, yükselen bir ekonomi olarak 
hem bir transit ülke olmanın avantajları-
nı, hem geniş bir pazar olmanın avantaj-
larını değerlendirmeye kararlıdır.'' dedi.

Hat üzerindeki ülkeler arasındaki dost-
lukların pekişeceğini vurgulayan Davu-
toğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
dostluk pekişecektir. Coğrafyaları uzak 
bile olsa Arnavutluk ve Azerbaycan or-
tak bir potada, aynı stratejik hedefe ba-
kacaktır. İtalya ve Avrupa ülkeleri bu 
imkânla tek bir enerji arzına bağlı olma-
dıklarını görecekler.”

Çalıştayın açılışında konuşan OS-
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, “Burada, geleceğe ait 

bir karar üreteceğiz. Ekonomik, teknolo-
jik, ekolojik ve geleceğe teknoloji bölgesi 
olarak sunabileceğimiz bir OSTİM istiyo-
ruz.” dedi. Aydın, paydaşlardan bu süreçte 
destek istedi.

“Sanayileşme anlayışı değişti”
OSTİM’in, merhum Cevat Dündar ve 

arkadaşlarının ileri görüşlülüğünün bir 
yansıması olarak 1967 yılında tasarlandı-
ğını belirten Aydın, “Ankara’da o yıllarda 
sanayi kavramı yoktu. O günün zamanın-
da OSTİM çok ileri bir düşünceydi. O ta-

rihte OSTİM, Ankara’nın 15 km uzağında, 
yolu olmayan bölge… Burası, Ankaralılar 
için çok değerliydi. Üreticiler, fabrikaya 
terfi etmiş gibi oldu. Bizim için OSTİM 
bir fabrikaydı. İnşaat aşamasının bitmesi-
nin ardından 70 ve 80’li yıllardan itibaren 
sanayileşme anlayışı değişti, ekosistem 
oluştu. Bugün itibarıyla baktığınızda OS-
TİM’deki farklı düşünceyi çok iyi anlaya-
bilirsiniz. 20 yıl sonra yapılan yerler bile 
OSTİM gibi değil.” şeklinde konuştu.

“Fiziki görünüm içerideki işi yansıtmıyor”
OSTİM’de artık dünya devlerine iş ya-

pan firmaların yer aldığını ancak fiziki gö-

rünümün içeride yapılan işleri yansıtma-
dığını kaydeden Aydın şöyle devam etti: 
“OSTİM bugün başladığı yerden çok ile-
ride. İşletmelerimizin konuştukları firma-
lar Boeing, Lockheed Martin gibi büyük 
markalar. Ancak yabancılar OSTİM’deki 
iş yerini görmek istediğinde firmaların içi 
yanıyor. Dışarıdaki görüntü içeride yapı-
lan işi yansıtmıyor. Ya dükkânlarımıza 
göre iş modeline geçeceğiz veya firmala-
rın içeride yaptığı işlere uygun fiziki gö-
rünüme döneceğiz. Bu çalışmayı yaparsak 
iyi bir iş yaptığımıza inanacağız.”

Paydaşlardan gelecek fikirlere çok önem 

verdiklerini anımsatan Orhan Aydın, bun-
dan sonra OSTİM bölgesinde yapılacak 
iş yerlerinin temiz enerji üreteceğini vur-
guladı. Aydın konuşmasını, “Geleceğe ait 
bir karar üreteceğiz. Yeni planda çatılara 
panel konulacak. Panellerin her birisi 25 
kw civarında enerji üretiyor. Firma aynı 
zamanda bundan para da kazanacak. Mev-
cutlardan birini tekrarlamak istemiyoruz. 
OSTİM, geleceğin sanayi bölgesi olacak. 
Merhum Cevat Dündar uzun vadeli tasar-
lamış, biz de bundan sonra üretim yapacak 
üyelerimize içi dolu bir bölge bırakmak 
istiyoruz.” ifadeleriyle tamamladı.

“Cephe bütünlüğünü hayal ediyoruz”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arı-

cı da Revizyon İmar Planı’nın hazırlanış 
sürecini özetledikten sonra, plana ilişkin 
bilgiler verdi. Planın firmalara sağlayacağı 
avantajlara temas eden Arıcı, “Yapılar-
da çevreye duyarlı olmayan malzemeler 
kesinlikle kullanılmayacak. Binaların ça-
tılarına güneş paneli koyma zorunluluğu 
olacak. Dışarıya kötü bir görüntü verme-
yeceğiz. Hayal ettiğimiz cephe bütünlüğü-
nü yakalamayı hedefliyoruz.” dedi.

İhracat birim değer endeksi Ağustos 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 0,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın 
aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de 
yüzde 5,7, “ham maddelerde (yakıt ha-

riç)” yüzde 5 artarken, “yakıtlar”da yüz-
de 4,8 ve “imalat (gıda, içecek, tütün ha-
riç) sanayi”nde yüzde 1,6 azaldı. İthalat 
birim değer endeksi ise Ağustos ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 
azaldı.

Miktar endeksleri arttı
İhracat miktar endeksi Ağustos ayında 

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 
arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde 
15,6 ve “imalat (gıda, içecek, tütün ha-
riç) sanayi”nde yüzde 5,9 artarken, “ham 
maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 15,2 ve 
“yakıtlar”da yüzde 12,8 azaldı. Diğer 
yandan ithalat miktar endeksi Ağustos 
ayında yüzde 8,5 arttı. Endeks gıda, içe-
cek ve tütünde yüzde 31,6, hammaddeler-
de (yakıt hariç) yüzde 16 ve imalat sana-

yinde yüzde 11,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındı-

rılmış seriye göre; 2014 Temmuz ayında 
135 olan ihracat miktar endeksi yüzde 
15 azalarak, 2014 Ağustos ayında 114,7 
oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2013 Ağustos ayında 
116,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 
4 azalarak, 2014 Ağustos ayında 112,1 
oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış seriye göre; 2014 Temmuz ayında 
120,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 
2,3 azalarak, 2014 Ağustos ayında 117,5 
oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış se-
riye göre ise; 2013 Ağustos ayında 116,7 
olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,2 ar-
tarak, 2014 Ağustos ayında 117 oldu. 

İhracat birim değer endeksinin itha-

lat birim değer endeksine bölünmesiyle 
hesaplanan ve 2013 yılı Ağustos ayında 
99,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret 
haddi, 2014 yılı Ağustos ayında 99,9 
oldu.

OSTİM’i geleceğe taşıyacak Revizyon İmar 
Planı, tüm kesimlerin katıldığı çalıştayda 
ele alındı. Ankara Wyndham Otel’de 
gerçekleşen çalıştayda, Bakanlıkça 
onaylanan planın ayrıntıları firma, STK 
ve akademi dünyasının temsilcileriyle 
paylaşılarak, görüşleri alındı. 

GELECEĞİN OSTİM’İ EKOLOJİK VE TEKNOLOJİK OLACAK

Türkiye – Azerbaycan ortaklığında 
yürütülen Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı (TANAP) projesi ile Hazar 
denizi kıyısında bulunan Şah Deniz-2 
sahasındaki doğalgaz, Türkiye ve 
Avrupa’ya ulaştırılacak. TANAP ile 
Avrupa’ya alternatif gaz arzı sunulması 
planlanıyor. Hızla ilerleyen projede ana 
hat boruları alım sözleşmesi imzalandı. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu katıldığı 
imza töreninde 21. yüzyılın enerji 
yüzyılı olacağını işaret ederek, “Türkiye 
transit ülke olmanın avantajlarını 
değerlendirmeye kararlıdır.” dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 
Ağustos dönemi dış ticaret endekslerine 
göre; birim değer endeksleri azalırken 
miktar endekslerinde artış gözlendi. 
İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 
azalırken ihracat miktar endeksi yüzde 3,7 
arttı.

Avrupa’nın alternatif doğalgaz arzını TANAP sağlayacak

AĞUSTOS'TA DIŞ TİCARET
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Çalıştayda, Girişimcilik Ve Yenilik 
Programına İlişkin Deneyimler, COS-

ME Programının Hedefleri, Horizon ile 
İlişkileri ve Farklılıkları, COSME Çalışma 
Programı 2015, COSME Programı Mali 
Araçları, Finansal Araçların Rolü Ve Seçim 
Süreci, COSME'nin Kümelenme Yaklaşı-
mı ve Katalonya Örneği, Avrupa İşletmeler 
Ağı, Genç Girişimciler İçin ERASMUS ve 
Kadın Girişimciliği konu başlıkları ile su-
numlar yapılarak paneller düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye 
Delegasyonu’ndan Birinci Kâtip, Ticaret, 
Ekonomi ve Tarım Bölüm Başkanı Balzs 
Gargya, KOBİ'lerin kalkınması ve sürdüre-
bilirliğinin Avrupa Birliği için vazgeçilmez 
olduğunu belirtti. AB’de, Türkiye’deki 
KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik çeşit-
li programlar olduğunu anımsatan Gargya, 
“Türkiye’de KOBİ’lerin desteklenmesi 
bizim için çok önemli. COSME de genel 
anlamda Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere 
vermiş olduğu desteklerin bir uzantısıdır.” 
dedi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı S. Tuna 
Şahin de  KOBİ’ler ve girişimcilerin sürekli 
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin gündeminde 
olduğuna vurgu yaptı. Şahin, “Türkiye’nin 
COSME’den maksimum derecede fayda 
sağlayacağı bir program olmasını ümit edi-
yoruz.  Bu program çerçevesinde yapacağı-
mız  çalışmalar hem Türkiye ekonomisine 
hem de Avrupa Birliği ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
(TSKB), 2014 yılının dokuz aylık dö-

neminde toplam aktif büyüklüğünü  yüz-
de 13,6 artırarak 14,7 milyar TL’ye, kredi 
büyüklüğünü ise yüzde 14,9 
artırarak 10,5 milyar TL’ye 
ulaştırdı.  Banka aktifleri yıllık 
bazda yüzde 20,2 artarken, kre-
dileri yüzde 26 büyüdü. 

TSKB, yılın ilk dokuz ayında özkaynak-
larını yüzde 14’lük artışla 2,1 milyar TL’ye 
taşırken, yıllık bazdaki ortalama özkaynak 
getiri oranı  yüzde 19 oldu.  Bankanın aktif 
karlılık oranı ise yüzde 2,8 olarak gerçek-
leşti.

TSKB’nin solo bazda vergi öncesi kârı 
359,3 milyon TL olurken, ilk dokuz aylık 
net dönem kârı, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 17,7 artışla 288 milyon TL 

düzeyine yükseldi.
Yılın ilk dokuz ayında elde ettikleri fi-

nansal sonuçları değerlendiren TSKB Ge-
nel Müdürü Özcan Türkakın, “2014 yılının 
üçüncü çeyreğinde de başarılı bir perfor-
mans gerçekleştiren Bankamız, büyüme 
hedefine paralel bir şekilde kaynaklarını ar-
tırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor. 
Sene başından bu yana, altı farklı uluslara-
rası finans kurumundan toplam 840 milyon 
ABD doları tutarında ilave kredi sağladık.” 
dedi.

350 milyon ABD Doları tutarındaki ilk 
Eurobond ihracının ise dört kat talep ile kar-

şılandığını bildiren Türkakın, 
“Yıl içinde başarı ile yeniledi-
ğimiz sendikasyon kredisi ile 
birlikte uluslararası piyasalar-
dan sağladığımız kaynakların 

toplamı bugün itibariyle yaklaşık 1,3 mil-
yar ABD Doları’na ulaştı. 2014 yılında 
imzaladığımız yeni kaynak anlaşmaları ile 
ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde kilit 
öneme sahip enerji ve kaynak verimliliği ile 
yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman 
sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca sürdü-
rülebilir turizm, çevre, lojistik ve altyapı 
projeleri de gündemimizde olacak.” diye 
konuştu.

Kaplan, Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası'nın (TCMB) 20 Ekim 

2014 tarihinde yaptığı açıklama ile Türk 
Eximbank'a tanıdığı reeskont limitini 11 
milyar dolardan 14 milyar dolara yük-
selttiğini anımsattı. Genel Müdür Kap-
lan, bu çerçevede, son dönemde ihracat-
çılar açısından önemi giderek artan ve 
piyasadaki en uygun maliyetli kaynak 
imkanı olan reeskont kredisinden artık 
daha fazla ihracatçının yararlanabilece-
ğini ifade etti.

İhracatçıların küresel pazardaki re-
kabet gücünün artırılması ve 
karşılaştıkları risklerin 
minimum seviyeye 
indirilmesi amacıyla 
Türk Eximbank'ın 
son dönemde atağa 
kalktığını ve ihracat 
sektörüne verdiği nak-
di kredi ve sigorta deste-
ğini önemli ölçüde artırdığını 
söyleyen Kaplan, Eximbank'ın sağladığı 
toplam destek tutarını üç yıllık dönemde 
3 kattan fazla artırarak 2013 yılsonu iti-
bariyle 28,1 milyar dolara yükselttiğini 
belirtti. 

2014’te 33,8 milyar dolar destek
Kaplan, 2014 yılında ise toplam 33,8 

milyar dolarlık bir destek sağlayacakları-
nı öngördüklerini dile getirerek, şu açık-
lamada bulundu: "24 Ekim 2014 tarihi 
itibariyle nakdi kredi ve sigorta desteği-
mizi toplam 26 milyar dolara yükselttik 
ki, bu yıl sonu hedefimizle uyumlu bir 
performans gösterdiğimizin işaretidir. 
TCMB ile işbirliği içinde kullandırılan 
reeskont kredisine piyasadaki en uygun 
maliyetli kaynak imkanı olması nede-
niyle yoğun bir talep bulunmaktadır. Bu 
çerçevede, reeskont kredisi kapsamın-
da, 24 Ekim 2014 itibariyle, bankamız 
kaynaklarından da destek sağlayarak 13 
milyar dolarlık kredi kullandırılmıştır. 

TCMB ise bir yandan ihracatçılarımı-
zın yoğun talebini dikkate alırken, diğer 
yandan kendi döviz rezervlerine sağla-
nan katkının artırılması amacıyla Ban-
kamıza tanıdığı reeskont limiti 20 Ekim 
2014 tarihi itibariyle 11 milyar dolardan 
14 milyar dolara yükseltti. Bu sayede, 
daha fazla ihracatçımız bu imkandan ya-
rarlanabilecektir."

“İlave teminat maliyeti olmayan
tek program”

Kaplan, 360 gün vade seçeneğini ar-
tık sadece KOBİ'lere tanınan bir olanak 
olmaktan çıkararak, 25 milyon dolara 
kadar kredinin son dört ayının banka 
kaynaklarından karşılanması suretiyle 
bütün ihracatçılar için de sağlayabildik-
lerini bildirdi.

Burada amacın ihracatçıların ihtiyaç 
duydukları uygun maliyetli reeskont 
kredilerine ulaşımının kolaylaştırılma-
sı olduğunu aktaran Kaplan şu bilgileri 
verdi: “Bu sayede ihracatçılarımızın bu 
krediyi daha etkin olarak kullanabilme-
lerinin, dolayısıyla önemli bir maliyet 
avantajı kazanarak rekabet güçlerini 
artırabilmelerinin önü açılmıştır. Türk 
Eximbank olarak ihracatçılarımıza va-
deli satış yapma olanağı sağlayarak 
rekabet güçlerini artırmalarına imkan 
tanımak amacıyla, 2012 yılından itiba-
ren sevk sonrası dönemdeki finansman 

ihtiyaçlarının karşılanması-
na yönelik sevk sonra-

sı reeskont kredisini 
uygulamaktayız. 
Bu programda 
Eximbank'ın kısa 

vadeli ihracat kredi 
sigortası müşterisi olan 

firmaların sigorta poliçeleri 
de, kredinin asli nitelikteki teminatı ola-
rak kabul edilmektedir. Böylece, prog-
ram Türk Eximbank kredi programları 
içinde ilave bir teminat maliyeti doğur-
mayan tek kredi programı olarak öne 
çıkmaktadır."

Daha fazla ihracatçının bu imkandan 
yararlanması amacıyla sürdürülen ça-
lışmalar neticesinde faktoring firmaları 
ile çalışan ihracatçılara Sevk Sonrası 
Reeskont Kredisi kullandırılmasının 
önünün de açıldığını belirten Kaplan, 
"İhracatçılarımızın faktoring firmalarına 
temlik ettikleri ve faktoring firmalarınca 
da Türk Eximbank'a ciro edilen bonola-
rı Merkez Bankası tarafından reeskonta 
kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte 
doğrudan Bankamız müşterisi olmayan 
ihracatçılarımız da uygun maliyetli fi-
nansman imkanına kavuşacaktır." dedi.

TÜRKİYE COSME 
PROGRAMI'NA KATILDI

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) KOBİ ve 
Girişimcilik Finansman Programı'na katılımını 
sürdürdü. İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı'na (COSME) ilişkin 
anlaşma, Türkiye ve Avrupa Komisyonu 
arasında Brüksel'de imzalandı. Anlaşma ile 
Türkiye, AB ile uyum ve entegrasyon sürecinde 
Horizon 2020 ve diğer AB programlarında yer 
aldığı gibi, Avrupa Komisyonu ile yürütülen 
müzakereler sonucunda, yurt içindeki KOBİ'ler 
ve girişimcilerine önemli fırsat ve imkanlar 
sunan COSME programında da  yerini almış oldu.

COSME programının bütçesi, KOBİ'lerin 
finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara 
erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların 
geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi 
amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar avro olarak 
belirlendi. 

TASARIMA 15 BİN TL

KOBİ ve girişimcileri, 81 ilde yer alan 
Hizmet Merkezi Müdürlükleri ile bilgilendiren 
ve rehberlik çalışmaları yürüten KOSGEB, 
tasarımcılara ve işlerini tasarımla büyütmek ve 
farklılaştırmak isteyen firmalara farklı oranlarda 
destekler sunuyor. Üst limiti 15 bin TL olan 
“Tasarım Desteği”nden yararlanılabilmek için 
ürün tasarımının; Patent Belgesi, Faydalı Model 
Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya 
Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi 
alımı ile sonuçlanmış olması şartı aranıyor.

AB’NİN VAZGEÇİLMEZİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİLER

TSKB'NİN KREDİ BÜYÜKLÜĞÜ 10,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

KOSGEB ve Avrupa Birliği Teknik Destek 
ve Bilgi Değişimi Ofisi (TAIEX) işbirliği 
ile "Avrupa Birliği’nin İşletmelerin ve 
KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı 
(COSME)" konulu çalıştay düzenlendi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, Eximbank'ın sağladığı toplam 
destek tutarını üç yıllık dönemde 3 kattan fazla artırarak 2013 yılsonu itibarıyla 
28,1 milyar dolara yükselttiğini belirterek, "2014 yılında ise toplam 33,8 milyar 

dolarlık bir destek sağlayacağımızı öngörmekteyiz." dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
(TSKB) 2014 yılının dokuz ayına ilişkin 
faaliyet sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, 2014 yılının ilk dokuz ayında aktif 
büyüklüğü 14,7 milyar TL’ye ulaşan 
TSKB’nin toplam kredi büyüklüğü 10,5 
milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu yıl 33,8 milyar dolarlık destek sağlayacak

Eximbank ihracatçı için atakta

TOPLAMDA 25 BAZ PUANLIK 
FAİZ İNDİRİMİ

Reeskont kredisinin piyasadaki en uygun maliyetli 
kredi imkanı olduğunu ve yeni düzenlemeler 
sonrasında maliyeti daha da uygun hale geldiğini 
aktaran Kaplan, döviz cinsinden kullandırılacak 
reeskont kredileri için TCMB'nin 20 baz puanlık faiz 
indirimine ek olarak 5 baz puan da kendilerinin 
indirim yaptıklarını ve toplamda 25 baz puanlık bir 
faiz indirimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaplan, bunun sonucunda reeskont kredisi faiz 
oranları 120 gün vade için Libor+0,50, 240 gün 
için Libor+0,75 ve 360 gün için de Libor+1,50 
olarak yeniden belirlendiğini ifade ederek, 
döviz cinsinden olan bu kaynağı, ihracatçıların 
TL kredi ihtiyacını dikkate alarak, kur riskinin 
banka tarafından yönetilmek üzere TL olarak da 
kullandırdıklarını aktardı.



Aşağıda yer alan ürünlerin, üretimini 
ve distribütörlüğünü yapan 100’den 
fazla katılımcı fi rma:
•  Endüstriyel bağlantı ve sabitleme 

elemanları
•  İnşaat teçhizatları–bağlantı 

elemanları
• Montaj ve kurulum sistemleri
•  Bağlantı elemanları üretim 

teknolojisi
•  Depolama, dağıtım ve fabrika 

ekipmanları

....aşağıdaki sektörlerde yer alan 
kullanıcılara ürünlerini sunacak:
• Otomotiv 
• Enerji / güç üretimi
• İnşaat ve inşaat mühendisliği
• Genel mühendislik 
• Elektronik ve elektrik ürünleri
• Havalandırma üretimi ve kurulumu 
• Mobilya üretimi
• Metal ürünler 
• Denizcilik - bireysel ve ticari

• İletişim teknolojileri
• Tesisatçılık
• Havacılık ve Uzay
• Kurulum
• Satıcılar ve distribütörler

Kimler ürünlerini sergileyecek?

BU FUAR, 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

www.fastenerfairturkey.com adresinden ücretsiz olarak kayıt olunuz

Bağlantı ve 
sabitleme 
ürünlerini tedarik 
ediyor veya bu 
ürünlerin ticaretini 
mi yapıyorsunuz?

Ürünlerinizi geliştirmek 
için bağlantı ve sabitleme 
elemanlarında yeni 
çözümler mi 
arıyorsunuz?

20-21
Kasım
2014
11.Hall, İFM 

İstanbul Fuar Merkezi, 
İstanbul, Türkiye

adresinden ücretsiz olarak kayıt olunuz

ekipmanları

www.fastenerfairturkey.com adresinden ücretsiz olarak kayıt olunuz

2. Bağlantı ve Sabitleme 
Elemanları Teknolojileri Fuarı

TÜRKİYE’nin Bağlantı ve Sabitleme 
Elemanları Endüstrisi’nin öncü fuarını 

ziyaret edin!
• Üreticilerle ve distribütörlerle ihtiyaçlarınızı yüz yüze görüşün

• Türkiye’deki en son teknolojileri, ürün ve servisleri keşfedin

•  Dünya çapındaki ürünleri, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu’nun 
kesişim noktasında, karşılaştırın

Desteği ile
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AVUSTRALYA 1

Sizlerle iki bölüm halinde payla-
şacağımız ülke araştırma serisine 
ilk kez bu sayımızda başlıyoruz. 

Hedef ülkemiz; kanguruları, koalaları, 
Opera House’su, maden kaynakları ve 
doğal olarak madencilik şirketleriyle 
ünlü bir kıta ülkesi olan Avustralya. 
Yazımızda ülkenin bazı gelir kaynak-
larına, KOBİ’lerinin ekonomideki ye-
rine ve devletin destek programlarına 
değineceğiz. İkinci bölümde demiryo-
lu sanayisinin durumunun yanında bu 
koldaki alım ve uygulamalarına göz 
atacağız. 
Avustralya ekonomisine genel bir bakış
Madenler ülkenin en önemli gelir 

kaynağını oluşturuyor. Avustralya Yer-
bilimleri Kurulu’nun verilerine göre 
2013 yılında madenlerin ülkenin yur-
tiçi hasılasına (GSYİH) katkısı yüzde 
10 olup, sektör yaklaşık 270.000 kişi-
ye istihdam sağlıyor.1 Bununla birlikte 
hükümet, 2013-2014 yılında maden 
kaynaklarının ihracatından 192 milyar 
dolar gelir elde ettiğini açıkladı.2 Dünya 
Ekonomik Forumu’nun 2014 raporuna 
göre, ülkede kişi başına düşen ortalama 
gelir yaklaşık 64.000 Amerikan Doları. 3

Kıta ülkesi, dünyanın en büyük al-
tın, demir cevheri, kurşun, nikel, rutil, 
uranyum, çinko ve zirkon kaynaklarına 
sahip olmasının yanında kara kömür, 
linyit kömürü, magnezit, tungsten, lit-
yum, mangan cevheri ve vanadyum 
kaynakları bakımından da dünyanın ilk 
beşi arasında yer alıyor.4 Dünya eko-
nomisi global kriz sonrası küçülürken, 
ülke ekonomisi 2008 yılında 14.3 büyü-
me göstermesiyle birlikte bu büyümede 
en büyük rolü demir cevheri üstlenerek 
toplamda yüzde 2.3 değerinde bir katkı-
sı olmuştur.5 Ekonomi bilimi açısından 
bakıldığında bu durumun bir dezavantaj 
teşkil ettiği kesindir. Öyle ki, dış ticaret 
(ihracat) söz konusu olduğunda yoğun-
laşma oranı ve Herfindahl İndeksi’ne 
(H-I) başvurularak, dış ticaretin belli 
sayıdaki firmalar ya da sektörler ara-
sında yoğunlaşması hesaplanır. Burada 
hesaplamalara girmeyeceğiz ancak ülke 
maden kaynaklarının GSYİH’ne katkısı 
yüzde 10 olması yoğunlaşmanın çok ol-
duğunu ve sektörde ortaya çıkacak olası 
bir ekonomik krizde ülke ekonomisinin 
ciddi olarak etkilenebileceğine işaret 
eder. İşte tam da bu nedenle Avustralya, 
ekonomisini omuzlarında taşıyan KO-
Bİ’lere ciddi destek imkanları sunuyor.

Avustralya’da KOBİ’lerin durumu
Avustralya Vergi Dairesi (ATO) tanı-

mına göre, geliri 20 milyon Avustralya 
Doları’nı geçmeyen her işletme KOBİ 
statüsündedir. Toplamda 1.2 milyon 
KOBİ işletme, ülke hasılasının yüzde 
33’ünü ve toplam işletmelerin yüzde 

98’ini teşkil etmektedir.6 
Stratejik çerçevede, ülke-
lerin ekonomik kalkınma-
ları için kullandıkları birçok 
model vardır. Bunlardan ilk 
olarak, İtalya’nın Veneto, 
Friuli ve Trentino-Alto böl-
gesinde ortaya çıkmış ve “Esnek 
uzmanlaşma” temeline bağlı olarak 
gelişmiş “Yeni Bölgecilik Anlayışı”nı 
Avustralya’nın oldukça iyi kullandı-
ğını ve desteklediğini, ülkede mevcut 
KOBİ’lerin varlığından anlayabiliriz. 

KOBİ’ler için devlet destekleri
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2014 

raporuna göre; bankacılık sektörünün 
sağlamlığı ve etkinliği açısından Kanada 
ve Yeni Zelanda’nın arkasından üçüncü 
sırada yer alan Avustralya, bankalarıyla 
KOBİ’leri ve yatırımlarını destekliyor.7 
Ülkenin İhracat Kredi Ajansı (EFIC) ise 
2012 yılında KOBİ’lere toplamda 150 
milyon Dolar destek olduğunu ve bunu 
Avustralya bankalarıyla gerçekleştir-
dikleri proje ortaklığı vasıtasıyla hayata 
geçirdiklerini belirtiyor.8

Bununla birlikte, Avustralya Hükü-
meti kendisinin de üyesi olduğu Asya 
Pasifik Ekonomik İşbirliği’ne (APAC) 
üye ülkelere yapılacak ihracata politi-
kası gereği öncelikli olarak destek ve-
riyor. Politik kararların yanında, Aralık 
2013 tarihinde çıkan yönetmeliğe göre 
hükümet, yıllık 50 Milyar Dolar’ını 
KOBİ’leri desteklemek için ayıracağını 
duyurdu. Benzer şekilde 2011 yılında 
toplamda 403 sektör ve alt-sektörde iş 
yapan işletmelere hibe desteği verdiğini 
duyurmuştur.9 Ancak söz konusu hibe 
desteklerinden yararlanabilmek için 
Avustralya Sanayi Bakanlığı’nın şart 
koştuğu beş adet maddenin sağlanması 
gerekiyor. Buna göre, altı ay içerisinde 
İşletme Gözlem Raporu almış olmak 
ve müflis olmamak gibi koşulların sağ-
lanması gerekiyor.10 Teknik altyapı ve 
“know-how” konusunda da işletmelere  

desteğini veren 
Avustralya, 1 Temmuz 2014 tarihinde 
yayınlanan tebliğe göre KOBİ'ler, Ar-
Ge çalışmaları için harcamalarına dair 
ödedikleri vergilerin %43,5’ini geri 
ödenmesini talep edebiliyorlar.11

Verimliliği, global ölçekte rekabet 
edilebilirliği ve pazara erişimi kolaylaş-
tırmak için yürütülen bir diğer progra-
mın da sorumlusu “İşletme Ağı Depart-
manı”. Bu departman, KOBİ’ler için 
yenilikçilik danışmanlığı, iş geliştirme, 
gümrük ve dış ticaret danışmanlığı ve 
teknik altyapı konularında ücretsiz des-
tek veriyor.12

Avustralya Ticaret Komisyonu’nun 
yürüttüğü İhracat Pazarı Geliştirme 
Destekleri (EMDG) çerçevesi ise yüz-
lerce sanayiyi ve ürünlerini (turizm de 
buna dahil olmak üzere), ihracat kalemi 
ve fikri mülkiyet sayılan know-how’ları 
destekliyor. Program kapsamında, des-
tek için uygun bulunan KOBİ’lerin 
gerçekleştirdikleri ihracatın promosyon 
harcamalarının en az 5.000 Doları ve 
toplam harcamalarının ise en az 15.000 
Doları geçmesi durumunda destekten 
yararlanılabiliyor.13

Bu yazımızda Avustralya ekonomisi 
ve KOBİ’lerine kuş bakışı göz attık. Sa-
nayileşmesini tamamlamış ve kişi başı 
geliri 64.000 Dolar olan bir ülke olma-
sına rağmen, Avustralya Devleti’nin 
KOBİ’lere verdiği önem birçok geliş-
mekte olan ülke için ders niteliği taşı-
yor.
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EKONOMİSİNİ OMUZLAYAN KOBİ’LERE 
AVUSTRALYA DEVLETİ’NİN YARDIMLARI

Mehmet Tezel
UR-GE Proje Yöneticisi / ARUS

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı 
Erdal Bahçıvan, ekonomik katma de-

ğer oluşturmak için OSB’lere ve üretim 
merkezlerine yönelik kombine taşımacılık 
sistemini geliştirecek yasal ve idari dü-
zenlemelerin acilen yapılması gerektiğini 
söyledi.

Bahçıvan, “Sanayinin demiryollarından 
faydalanması için üretimin yapıldığı yerle-
re ara demiryolu bağlantıları kurulması ve 
limanlara ulaşımın sağlanması gerekiyor. 
Bu sayede taşınacak yük ve işgücü miktarı 
artacak, ihracat ve üretim noktaları birbiri-
ne bağlanacak, sanayici için daha ucuz bir 
taşıma sistemi kurulacak. İstanbul-Trakya 
hızlı tren hattının kurulması da nitelikli iş 
gücünün taşınması olmak üzere bölge sa-
nayisi için çok önemli.” diye konuştu.

Kasım Ayı Fuarları

Logitrans Transport 
Lojistik Fuarı
19-21 Kasım tarihleri arasında İs-
tanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de 
düzenlenecek. Uluslararası nite-
likteki fuara, yük taşıma ve lojistik 
hizmetleri, taşıma araç ve sistem-
leri, IT, telematik, telekomünikas-
yon, intralojistik, yük akışı ve de-
polama sistemleri alanında faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşların 
katılması bekleniyor.

15. MÜSİAD Ticaret Fuarı
26-30 Kasım 2014 tarihleri arasın-
daki fuarın adresi; İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy. Fuar, makine 
ve makine ekipmanları, inşaat,  in-
şaat malzemeleri ve mobilya, teks-
til ve hazır giyim, gıda ürünleri, 
içecek ve ambalaj içeriğiyle ziya-
retçilerini ağırlayacak.

Maden Türkiye 2014  
6. Madencilik, Maden Makine ve 
Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı, 
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde, 27-30 Kasım tarihle-
ri arasında kapılarını açacak. Fuar-
da, maden arama bilgi sistemleri, 
işletme ve üretim makine ekipman 
ve teknolojileri, cevher hazırlama, 
iş güvenliği sistem ve ekipmanları 
ile iş makineleri sergilenecek.

Kauçuk 2014
İstanbul 8. Kauçuk Endüstrisi Fua-
rı İstanbul TÜYAP Fuar ve Kong-
re Merkezi’nde 27-30 Kasım tarih-
lerinde kapılarını açıyor.  Etkinlik, 
firmaların en son ürün, teknoloji 
ve yeniliklerini bir arada sergile-
yecekleri, dünyanın farklı ülkele-
rinden gelen nitelikli ziyaretçilerle 
buluşacakları ticari pazarlama or-
tamını sağlayarak gerek yurtiçinde 
gerekse yurtdışında yeni iş fırsatla-
rı yaratmalarına aracılık edecektir.

Kaynak: www.tobb.org.tr

“Üretim yerleri
denizlere açılmalı”
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Başkent, uluslararası bir organi-
zasyona daha kapılarını açtı. İlki 
2013 yılında yapılan “Savun-

ma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri”nin (ICDDA 2014) ikincisi 14-
16 Ekim 2014 tarihleri arasında ATO 
Congresium’da gerçekleştirildi. T.C. 
Ekonomi Bakanlığı’nın desteği, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı’nın hima-
yeleri, OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi’nin (OSSA) ev sahipli-
ğinde düzenlenen ICDDA 2014, yerli 
savunma sanayinin kabiliyetlerini dünya 
devlerine bir kez daha gösterdi.

Etkinliğin açılışına Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Anka-
ra Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, TAI Genel Müdürü 
Muharrem Dörtkaşlı, OSSA Yönetim 
Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, TSK Güç-
lendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Fik-
ri Gönültaş ile çok sayıda kamu ve özel 
sektör temsilcisi katıldı.

“ANKARA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ”

OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Or-
han Aydın ICDDA 
2014’ün açılışın-
da yaptığı konuş-
mada, OSSA’nın 
Ankara ve Türkiye 
için önemli bir kü-

melenme olduğunu dile getirdi. Aydın, 
Ankara’nın bu alandaki gücüne her geçen 
gün güç kattığını, OSTİM KOBİ’lerinin 
bu sektörde gücünün ardında Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) verdiği 
desteğin büyük payı olduğunu belirtti. 
Orhan Aydın, “Biz KOBİ’lerden oluşan 
bir sanayi bölgesiyiz. Her alanda ve sek-
törde faaliyet gösteren KOBİ’lerimize; 
işbirliği ve güçbirliği organizasyonları 
ile büyük işleri yapabilme yeteneği, kat-
ma değeri yüksek ürünler üretme, üni-
versite-sanayi işbirliği ve uluslararası re-
kabetçilik kazandırmaya çalışıyoruz. Bu 
anlamda yapmış olduğumuz en önemli 
faaliyetlerden biri kümelenmeler.” dedi. 

“OLDUKÇA MEMNUNUZ”

Etkinliğin onur 
konuğu olarak kür-
süye gelen Fransız 
Havacılık Savun-
ma ve Güvenlik 
Endüstrisi Ulusla-
rarası Komisyonu 
Başkanı Emeric 

D’Arcimoles, Fransa savunma sanayi-
sinin, Türk firmalarının yoğun katılımı 
olan bu organizasyondan çok memnun 
olduğunu söyledi. Sektöre iş yapmanın, 
diğer sanayi kollarını da kapsayabilen bir 
disiplinle iş yapmak anlamını taşıdığına 
işaret eden D’Arcimoles, “Türk-Fransız 
ilişkileri oldukça derindir, bu program 
vesilesiyle de birçok firma birbirini tanı-
mış oldu. Zaten zengin olan ilişkiler daha 
da gelişti.” diye konuştu.

“YAN SANAYİYLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ”

TAI Genel Mü-
dürü Muharrem 
Dörtkaşlı, şirketle-
rinin yan sanayiyle 
birlikte büyüdüğünü 
vurguladı. Dörtkaş-
lı, yurtdışında bir iş 
paketine talip olduk-

larında, kendi kapasitelerinden öte yüz-
de 45’i OSSA mensubu olan 85 tane iş 
ortağının yeteneğine, tedarik gücüne gü-
venerek görüşmeleri gerçekleştirdiklerini 
anımsattı. Dörtkaşlı, “Yan sanayimiz ile 
birlikte doğru işler yaptığımıza ve büyü-
düğümüze inanıyoruz. 2002 ile 2012 ara-
sında başta Boeing ve Airbus olmak üze-
re bizim yan sanayide paylaştığımız işin 
3’te 2’si sivil havacılık işidir. Dolayısıyla 
sivil havacılıktan iş almak ve iş yaptır-
mak önemli.” görüşünü paylaştı.

Airbus ve Boeing’in büyüme hızı-
nın yüzde 6.1, TAI olarak Boeing ve 
Airbus’tan aldıkları işin 2002-2012 dö-
neminde yıllık ortalama büyüme mikta-
rının ise yüzde 23.8 olduğunu bildiren 
TAI Genel Müdürü, “Sivil havacılık sek-
töründeki büyümenin 4 katı kadar bizim 
o şirketlerdeki işimiz büyümüş. Biz ve bu 
salonda bulunan değerli iş ortaklarımız, 
yabancı müşterilerimizi tatmin edecek 
rekabet gücünde, kalite seviyesinde ve 
teslimat performansında iyi iş çıkart-
maya başladık. Bunu daha da artırmaya 
çalışmak bizim vazifemizdir. Bunları ya-
parken de en büyük güvencemiz iş ortak-
larımız, yardımcı sanayimiz ve iş dostla-
rımızdır.” ifadelerini kullandı.

“ANKARA YÜKSEK TEKNOLOJİYE ODAKLANDI”

ASO Başkanı Nu-
rettin Özdebir, sa-
vunma ve havacılık 
sanayinde faaliyet 
gösteren firmaların 
TAI ve SSM öncü-
lüğünde kendilerini 
geliştirdiklerini vur-

guladı. Türkiye ekonomisinde son 10 yıl-
da görülen gelişmeyle beraber, sanayide 
de ciddi bir gelişme yaşandığını aktaran 
Özdebir, savunma sanayinin odağının 
Ankara olmasının, Başkent’in sanayisin-
de orta üstü ve yüksek teknolojide odak-
lanmaya fırsat sağladığına dikkat çekti. 

ASO Başkanı şu hususların altını çizdi: 
“Devletimizin destekleriyle Ankara’da 
şu anda savunma havacılık ve uzay kü-
melenmesinin merkezini oluşturacak bir 
organize sanayi bölgesi kurulacak. Sa-
vunma ve havacılık sanayinde faaliyet 
gösteren firmalarımızın TAI ve SSM ön-
cülüğünde kabiliyetlerini her geçen gün 
daha da artırdıklarına inanıyorum. Artık 
bize gönderilen hazır resimlerden üretim 
yapmaktan çıkıp, yavaş yavaş ortak tasa-
rıma doğru firmalarımızın yönelebilece-
ğini ve bu kabiliyetleri olduğunu seziyo-
rum. Yabancı konuklarımıza Türkiye’nin 
ve özellikle Ankara’nın potansiyelini 
keşfetmelerini teklif ediyorum.”

“EN FAZLA TEKNOLOJİ ÜRETEN SEKTÖR”

Savunma Sana-
yii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir, 
k o n u ş m a s ı n d a 
sektörün finansal 
ve Ar-Ge gücüne 
işaret etti. Sektör 
KOBİ’lerinin glo-

bal seviyede üretim yapar hale geldi-
ğini anlatan Demir, “Sanayimiz bugün 
1.000’den fazla şirketimizin, KOBİ’le-
rimizin, araştırma kuruluşlarımızın ve 
üniversitelerimizin katılımını sağlayan, 
Türkiye’nin bütün beyin ve üretim gücü-
nü seferber eden bir yapıya dönüşmüş ve 
5 milyar doları aşkın üretim gücüyle, bir 
buçuk milyar dolar ihracat kapasitesine 
ulaşmış, yıllık 1 milyar dolar civarında 
ürün ve teknoloji geliştirme harcamasıyla 
Türkiye’nin en fazla Ar-Ge ve teknoloji 
üretimi yapan sektörü olmuştur.” dedi.

Globalleşen dünyada her alanda ol-
duğu gibi savunma sanayii ve havacılık 
alanında da çeşitli işbirliklerinin oldu-
ğunu aktaran SSM Müsteşarı, “Ancak 
savunma üzerinde ülkelerin kendi özgün 
ürünlerine ve bağımsızlıklarına ne kadar 
önem verdiğini lütfen kaçırmamalıyız. 
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş-
birliği Günleri’ni, ana yüklenici konu-
mundaki firmaların Türkiye’de sağlam 
ve ekonomik tedarik zinciri geliştirmek 
üzere yaptığı çalışmalar için önemli gö-
rüyorum.” diye konuştu.

Savunma ve havacılık sektörlerinin 
dünya çapındaki dev firmaları, Türk 
firmalarıyla tanışmak ve ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirmek için 
“Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri” (ICDDA 2014)  
kapsamında ikinci kez Ankara’daydı. 
Aralarında Thales, TAI, ASELSAN, 
Rolls Royce gibi ulusal ve uluslararası 
markaların yer aldığı etkinlikte; 
34 ülkeden 250 firma, 4.800 ikili 
iş görüşmesi gerçekleştirdi. 1.800 
kişinin katıldığı ICDDA 2014’e ilişkin 
değerlendirmelerde KOBİ’lere verilen 
önemin altı çizilerek, sektörel büyümeye 
olan katkıları vurgulandı.

Dev organizasyonda ikinci perde… 34 ülke, 250 firma, 4.800 iş görüşmesi… 

SAVUNMA VE HAVACILIK  KOBİ’LERLE BÜYÜYOR
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SEKTÖRÜN BÜYÜKLERİ BAŞKENT’E AKIN ETTİ 
34 ülkeden, 120’si yerli olmak üzere toplam 250 firmanın katıldığı, 4.800’e yakın 
ikili iş görüşmesinin yapıldığı Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri, 
Türkiye’de sektöründe ilk olmasıyla dikkat çekiyor. Organizasyonda Thales, TAI, 
ASELSAN, Rolls Royce, FNSS gibi her biri kendi alanlarında önemli yer tutan 
firmaların yanı sıra KOBİ’ler yer aldı. İlki 2013 yılında 6-8 Mart tarihlerinde 
gerçekleşen etkinlik, her iki yılda bir Ekim ayında Ankara’da düzenlenecek. 
Üçüncü etkinliğin tarihi ise 11-13 Ekim 2016. 
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Arif Köksal 
Yardımcı Sanayi 
Operasyonları Müdürü
TAI

Kurum olarak bu etkinliğin çok değerli 
olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de sa-
vunma ve havacılık konusunda yardımcı 
sanayilere en çok iş veren, yurt içindeki 
yardımcı sanayi kapsamındaki 100’e 
yakın firmaya 70 milyon dolara yakın 
bir ödeme yapan bir şirketiz. Burada 
hem yerli hem de yabancı tedarikçiler 
ana müşteri ile hepsini aynı anda görme 
imkanımız oluyor. Ana üreticilerin, ürün 
sahibi firmaların tedarik politikaları ve 
sektörle ilgili projeksiyonlarını görmek 
ve ona göre uzun vadeli planlarımızı 
yapmak açısından bizim için ciddi bir 
kazanç. Türkiye’deki tedarikçilerimizin 
kurumsal ve altyapı bağlamında ulus-
lararası standartları yakalaması için de 
bir burası bir fırsat oluyor. Herkes bir 
önceki etkinlikte öğrendikleriyle beraber, 
hangi konuda kime gideceğini çalışmış 
durumda. Dolayısıyla daha çok fayda 
çıkacak bir organizasyon olarak değer-
lendiriyorum.

İlhami Tanyolu 
Tedarik ve Sanayileşme 
Başkanı
TAI

OSSA’nın yaptığı bu uygulamayı gerekli 
buluyorum. Çünkü savunma sanayii 
firmalarımızı geliştirmenin en önemli 
kurallarını biz belirlemedik, dünya bunu 
belirlemiş. Yerli sanayi firmalarımızın, 
dünyanın bunu nasıl yaptığını, aradığı 
kriterleri, sertifikasyon ihtiyaçlarını, ara-
nılan özellikleri görmesi ve anlaması, bu 
global ortamda nasıl bir firma olunursa 

yardımcı sanayii sanayinin yerlileştiril-
mesine katkıda bulunulurun cevabını 
öğrenmenin en güzel yolu bu tür orga-
nizasyonlardır. OSSA’nın bu faaliyetleri 
firmalarımız çok gereklidir ve çok büyük 
bir öğretidir.

Yılmaz Küçükseyhan 
Savunma Sanayii 
Meclis Başkanı
TOBB

Uluslararası nitelik taşıması nedeniyle, 
Türk savunma sanayinin gelişen tekno-
lojik altyapısını bütün dünya firmalarına 
göstermesi açısından önemli bir etkin-
lik. Bunu; Boeing, Lockheed Martin, 
Honeywell gibi büyük firmalara gösterme 
imkanı buluyorsunuz. Onlara; “Buradaki 
birikimden istifade edin” diyoruz. ICD-
DA, bir nevi ihracatta açık bir kapıdır. 
Hiçbir zaman “Bizim ana yüklenicile-
rimiz bir kenarda dursun, yabancı ana 
yükleniciler gelsin bizim firmalarımızı 
kullansın” demiyoruz. Bunların güç-
lenmesi, ana firmalarımız için de güç 
demektir. Bu nedenle de olumlu yönde 
bakıyoruz.  Küçük ve orta ölçekli firmala-
rımıza, “Büyükleri üzmeyin”, büyüklere 
de “Küçükleri ezmeyin” derim. Bu çok 
geniş bir anlam taşır. Birlikte beraber 
yürümeleri lazım.

Steve Sargeant
Strateji Geliştirme 
Başkan Yardımcısı
The Marvin Group 

Daha önce ülkenize geliyordum. Eylül 
ayındaki ziyaretimde çeşitli firmalarla 
görüşmek istiyordum. Sonra bu etkinliği 
öğrendim ve katılımcıları inceledim; gö-
rüşmek istediğim bir çok firma buradaydı. 
Ben de bu fırsatı değerlendirerek buraya 

geldim. Şirketimiz açısından büyük firma-
larla görüşmek iyi olsa da küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerle de tanışmak 
heyecan verici. 

Birkaç firmayla tanıştıktan sonra şu 
kanıya vardım: Genel olarak savunma 
sanayindeki bir çok kolda, özel olarak 
da -şirketimizi ilgilendirdiği için söylü-
yorum- kablo ve kablolama konusunda 
şirketimizle ortak girişim ya da global 
ölçekli firmalara ürün tedariği sağlayabi-
leceklerini düşünüyorum. 

Cihat Zorlutuna 
Programlar Direktörü
TEI

Dünya genelinde ve Türkiye’de buna 
benzer bir çok etkinliğe katılıyorum. Şu 
ana kadar gördüğüm en iyi organizasyon-
lardan biri. Emeği geçenleri tebrik edi-
yorum. Gerçekten iyi organize edilmiş; 
altyapısı, firma katılımları gayet güzel. 
Bu noktada çok ciddi bir yol alınmış. Bu, 
Türkiye açısından çok iyi bir gelişme. 
Türkiye’de özgün bir çok program var. 
Bunlardan dolayı ciddi bir ilgi mevcut. 
Dolayısıyla bizim bu tip etkinliklerdeki 
altyapımızın da çok iyi olması lazım. 
Bazı konular var ki bunlar tedarikçilerle 
beraber yapılmak zorunda, başka bir 
alternatifi yok. Alt yüklenicilerimizden 
beklentimiz; kendi alanlarında hangi 
konuda en iyilerse o konuda komple 
tasarım, prototip imalatı, imalat yapabi-
lecek ve bunların sertifikasyonlarını alıp, 
dünya üzerindeki bütün motor üreticileri-
ne onaylanmış komponentlerini satabile-
cek konuma gelmeleridir. 

Serdar Murat Külah 
Kalite Güvence Müdürü  
CETEK Makina

Yakın zamana kadar bütün malzemeyi 
yurtdışından temin ediyorduk. Türkiye 
içerisinde firmalarımızın da bu potansiye-
li var. Bu yüzden OSSA’nın burada köprü 
olmasında fayda görüyorum. Artık iç 
piyasaya bağlı kalmayalım, yurtdışındaki 
pazarlardan da iş alalım. Yabancı firma-
lar, kalitesi yüksek, hassasiyet oranları is-
tenilen ölçüde olan ve zamanında teslim 
edilen ürünler istiyor. Yerli sanayimiz 
ihracata cevap verecek potansiyele geldi. 
Onlar da bu potansiyeli bizde gördüler 
ve bize inanıyorlar. Organizasyonun şu 
ana kadarki çabalarını verimli buluyor, 
orta ve uzun vadede iş hacmimizi gelişti-
receğine inanıyoruz. 

H. Can Avcı 
İş Geliştirme Müdürü
2G Havacılık

Sektörü ve büyük firmaları daha yakın-
dan tanıma, normalde görüşme fırsatı bu-
lamadığımız firmalarla yüz yüze görüşme 
imkanına sahip olduk. Türk savunma ve 
havacılık sektörünü atağa kalkmış olarak 
görüyorum. Eskiden alt yüklenicinin, alt 
yüklenicisi olan KOBİ’lerimiz büyümeye 
başladı. Alt yüklenici olan büyükler de 
artık başlı başına üretici haline geldi. Bu 
trend böyle giderse gelecekte savunma 
ve havacılık sanayinde söz sahibi ülkeler-
den biri olacağımıza inanıyorum. 

Görüşler

SSM Daire Başkanı Bilal Aktaş, ICDDA 
2014’teki sunumunda Müsteşarlığın or-
ganizasyon yapısını ve çalışmala-
rını anlattı. Aktaş, Kurumun satın 
alma süreçlerine, yer aldıkları 
kompleks projelere değindi; yur-
tiçi firmaların yurtdışı firmalarla 
yapacakları işbirliklerinde söz 
konusu ürün üzerindeki fikri ve 
sınai mülkiyet haklarının önemini 

vurguladı. Bu kapsamda üniversitelerden 
ve kümelenmelerden de beklentilerinin 

olduğunu ifade eden Bilal Aktaş, 
Türkiye savunma sanayiinin Ar-
Ge harcamalarının yıllık 1 milyar 
ABD Doları'na yaklaştığını ve 
sektörün 2016 yılı ihracat hedefi-
nin 2 milyar ABD Doları olduğu-
nu anlattı.

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri etkinliğine haberleri ile geniş yer ayıran 
TRT, açılış gününde canlı yayın gerçekleştirdi. 
TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, OS-
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve 
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, 
TRT’nin deneyimli Savunma Muhabiri Teo-
man Korkmaz’ın sorularını yanıtladılar. Dört-
kaşlı, Aydın ve Ertuğ “Avrasya Raporu” isimli 
programın canlı yayınında, KOBİ’leri ve etkin-
liğin önemini anlattılar.

2016 İHRACAT HEDEFİ 2 MİLYAR DOLAR

Organizasyonun açılış gününde “Türkiye’de 
Endüstri Katılımı ve Offset Panoraması” ile 

“Türkiye’de Uluslararası İşbirliği Tecrübesi ve 
Tedarik Zinciri” konulu konferanslarda Savuma 
Sanayii Müsteşarlığı, TAI, Boeing, Airbus, BAE 
Systems, Lockheed Martin, Honeywell, Rolls 

Royce, GIFAS, KAI, ThysenKrupp, Eaton konuşmacı 
olarak yer aldı. Davetli ve katılımcılar, 2. ve 
3. günlerde ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı 

yakaladılar. ICDDA’14’te ayrıca orijinal ekipman 
üreticilerinin satın alma süreçleri ve tedarik zinciri 
politikaları üzerine 19 adet çalıştay düzenlendi.

Bilal Aktaş
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Savunma ve bilişim sektörlerinde glo-
bal çözümler sunan HAVELSAN, 

tedarik zincirinde yer alan ekosisitemini 
bir araya getirdi. Sektörel tedarik zinciri-
nin güçlendirilmesi, işbirliği stratejilerin 
geliştirilmesine ilişkin yol ve yöntemlerin 
belirlenmesi istikametinde adımların atıl-
ması, yan sanayi ve KOBİ’lerle uzun dö-
nemli maliyet etkin ve tüm paydaşlar için 
daha verimli işbirliği olanaklarının tesis 
edilmesinin fayda ve katkılarının değer-
lendirilerek, sektörel farkındalığın ortaya 
konulup güçlü bir iş ekosistemi oluşturul-
ması amacıyla düzenlenen İş Ekosistemi 
Buluştayı’nda ilgili kurum, kuruluş, sek-
törel kümeler, teknokent firma ve temsil-
cileri yer aldı. 

Etkinlikte, “Savunma Sanayinde Yan 
Sanayi ve KOBİ Yaklaşımları” ile “Sa-
vunma Sanayi İhracatında Yan Sanayi/
KOBİ’ler ve Kümelenme Faaliyetleri” 
başlıklı paneller gerçekleştirildi.

“Üretenler için devlet imkanlarını zorluyor”
Buluştaya katılan Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanı Fikri Işık, KOBİ’lerin bir-
likte iş yapma kültürünün geliştirilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. KOBİ’lerin fi-
nansmana erişmesinin önemine dikkat çe-
ken Işık, Türkiye’de yerli üretimi, yenilik-

çi üretimi ve yeşil üretimi sanayinin temel 
önceliği olarak belirlediklerini aktardı.  

Savunma sanayi ile ilgili üç somut adım 
atıldığını bildiren Işık, “KOSGEB ve HA-
VELSAN bir işbirliği yapacak. Ankara’yı 
Ar-Ge ve inovasyonda İstanbul’un önüne 
geçiren alan savunma sanayi. Ankara’da 
Savunma Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’ni kuruyoruz. Bu da Ankara’da 
önemli bir savunma sanayinin ivme ka-
zanmasında rol oynayacak. Kırıkkale’de 
Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni 
kuruyoruz. Üreten için devlet tüm imkan-
larını zorluyor.” dedi.

Milli imkanlarla üretilen ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin en-

vanterine katılan taarruz helikop-
teri T-129 ATAK, Kara Havacılık 
Komutanlığı’nın deneyimli pilotları 
tarafından yapılan gösteri uçuşlarıyla 
tanıtıldı. Havacılık sektöründeki en son 
teknoloji kullanılarak üretilen ATAK, 
sahip olduğu manevra kabiliyeti ve ge-
lişmiş silah sistemiyle Komutanlığın 
deneyimli pilotlarından tam not aldı.

Helikopter, tamamen milli imkanlarla 
üretilen silah ve güç kontrol sistemiyle 
dikkati çekiyor. Türkiye'de üretilen 
ve lazer güdümlü Cirit Füzesi ve uzun 
menzilli Mızrak Tanksavar Füzesi de 
ATAK'ın silahları arasında bulunuyor. 

Avcı sistemi
ATAK, yeni nesil gece görüş sistemi 

ve gelişmiş termal görüş sistemi sa-

yesinde hedefi uzak mesafeden tespit 
edip ateş altına alabiliyor. Helikopterde 
ASELSAN özgün üretimi ASELFLIR-
300T gece-gündüz termal görüş ve he-
defleme sistemi ile Avcı kaska montaj-
lanmış nişangah sistemi bulunuyor. 

Tamamen milli imkanlarla üretilen 
kaska entegre görüş sistemi ile ihtiyaç 
duyulan tüm uçuş gösterge ve referans 
bilgileri gözünün hemen önündeki vi-
zöre taşınabiliyor. Böylece pilot, gös-
tergelerle meşgul olmadan doğrudan 
hedefe odaklanabiliyor. Avcı sistemi, 
helikopterin burun topunu pilotun bak-
tığı noktaya yöneltiyor. Bu sayede pilot 
düşmandan önce ateş etme imkanı ka-
zanıyor. 

Milli gururumuz, 5 palli ana rotor, 
güçlü motoru, yeni nesil hedef tespit 
sistemi, entegre kask sistemi, etkin ve 
özgün silah teknolojisi, sayısal kokpit 
mimarisi, görev bilgisayarları ile geliş-
miş uçuş ve atış kontrol istemleriyle öne 
çıkıyor. Ortalama görev ağırlığıyla 274 
kilometre hıza ulaşabilen helikopter, 
standart yakıt ile 3 saat havada kalabi-
liyor ve 519 kilometre menzile ulaşabi-
liyor.

Küme ve teknokent firmalarının beklentileri de konuşuldu 

HAVELSAN’DA
EKOSİSTEM
BULUŞMASI

Genelkurmay Başkanlığı, milli 
imkanlarla üretilen taarruz helikopteri 
T-129 ATAK’ı, Ankara Güvercinlik’deki 
Kara Havacılık Komutanlığı’nda tanıttı. 
ATAK, gösteri uçuşunun ardından 
pilotlardan tam not aldı.

HAVELSAN, “Güçlü İşbirliği Artan Yerli 
Katkı” temasıyla “İş Ekosistemi Buluştayı” 
düzenledi. 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2014 yılı Ağustos ayında bir 

önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 3,5 arttı, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 2,0 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
ise yüzde 0,3 arttı. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde 
alt sektörler incelendiğinde ise önemli artışlar 
dikkat çekti. Buna göre sanayinin alt sektörlerinde,  
2014 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 11,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
4,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 

ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 7,7 yükseliş 
gözlendi. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana 
sanayi gruplarında en yüksek düşüş dayanıklı 
tüketim malı imalatında gerçekleşti. İmalat 
sanayinde yaşana düşüşler endekse yansıdı. 
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 
yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek 
düşüş yüzde 25,9 ile temel eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında 
gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde 14,8 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatı, yüzde 11,3 ile elektrikli teçhizat 
imalatı takip etti. 

İmalat sanayinde gözlenen düşüşlerin yanı sıra 
artışlarda kayda değer oranda gerçekleşti. İmalat 
sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı 
Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış 
yüzde 13,9 ile makine ve ekipmanların kurulumu 
ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 7,2 ile 
mobilya imalatı, yüzde 6,1 ile deri ve ilgili ürünlerin 
imalatı takip etti.

Roketsan’dan yapılan açıklamada; 22 Ekim 2014 
tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında; SOM-

J’nin ABD ve F-35 kullanıcısı diğer ülkelerin hizmetine 
sunulması için şirketler arasında ortak çalışma 
yapılmasının ve füzenin diğer hava platformlarına 
uygulanmak üzere tüm dünyada birlikte pazarlanması 
öngörüldüğü bildirildi. 

İşbirliği Anlaşması’na Lockheed Martin Missiles 
and Fire Control adına İcradan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Richard H. Edwards ve Roketsan adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kaptan imza koydu.

Lockheed Martin ve Türkiye arasındaki ortaklığın 
uzun bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Richard 
H.  Edwards, “SOM-J füzesi F-35 ve diğer uçaklar için 
zorlu görev gereksinimleri kapsamında olağanüstü 

kabiliyet sağlayacaktır. Dünya çapında birinci sınıf 
bir sistemin üretilmesi ve müşterilerin uzun menzilli, 
dayanıklı bir seyir füzesi teknolojisi için artan 
ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında bu iki büyük 
şirketin bilgi, beceri ve uzmanlığını birleştirmeyi 
sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Eyüp Kaptan ise yaptığı değerlendirmede 
Roketsan olarak bu işbirliğinin SOM-J üzerindeki 
ilgiyi büyüteceğine ve F-35 uçağındaki su üstü hedef 
kabiliyeti gereksinimlerini karşılayacak üstün bir 
çözüm sunacağına inandıklarını kaydetti. Kaptan, 
“Lockheed Martin ile birlikte, bu işbirliğine değer 
veriyor ve gelecekte şirketlerimiz arasındaki iş 
fırsatlarını genişletmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

BULUŞTAYDAN BAŞLIKLAR

•	 Tedarik süreci ve uygulama esasları
•	 Uzun vadeli çalışmak istenilen yan 

sanayi ve KOBİ profili 
•	 Tedarik süreçlerinde yapılabilecek 

iyileştirmeler 
•	 Yan sanayi ve KOBİ’lerin 

faydalanabilecekleri teşvik ve krediler
•	 Küme ve teknokent firmalarının 

beklentileri
•	 Yerli katkı oranları

Sınıfının en üstün helikopterlerinden biri…

ATAK GÖREVE HAZIR

Pilotlar, üstün manevra 
kabiliyeti, güçlü motorları 
ve silah sistemiyle T-129 

ATAK'ın, sınıfının en üstün 
helikopterlerinden biri 

olduğunu vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Ağustos 2014 dönemine ait sanayi 
üretim endeksini açıkladı. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,4 
azalırken takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 5,2 arttı.

Roketsan ve Lockheed Martin Missiles 
and Fire Control şirketleri, yeni nesil 
uçak F-35 Lightning II için yeni nesil 
havadan karaya seyir füzesi olan 
SOM-J kapsamında ortak bir İşbirliği 
Anlaşması imzaladı.

Sanayi üretimi
aylıkta azaldı yıllıkta arttı ile                 anlaştı
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Ka-

rabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KAR-
DEMİR) işbirliğinde "Demir Çelik Sek-
töründe Standardizasyon ve Standartların 
Önemi" paneli düzenlendi.

“Yeterli bilgi düzeyine sahip değiliz”
Panelde konuşan TSE Başkanı Hulusi 

Şentürk, gelişmiş ülkelerin tamamına ya-
kınında standardizasyon strateji belgeleri 
olduğunu söyledi. Batı ülkelerinde yapı-
lan çalışmaların, ülkelerin kalkınmaları-
nın, ekonomik büyümelerinin yaklaşık 
dörtte biri standardizasyondan etkilenerek 
gerçekleştiğini ortaya koyduğunu aktaran 
Şentürk, “Gelişmiş ülkeler standardizas-
yon çalışmalarına özen ve öncelikli önem 
vermektedir. Ülkemiz gibi gelişmekte 
olan ülkelerin ne yazık ki bu konuda ye-
terince bilgi düzeyine sahip olduğu söyle-
nemez. Ülkemizde 'standart' dediğimizde 
genelde işletmelerimizin üretim yaparken 
bir standardın gereklerini yerine getirme-
leri gibi sadece standardın küçük bir bölü-
mü anlaşılmaktadır. Oysa standardizasyon 
bir kültürdür, standardizasyon bir yönetim 
şeklidir. Ürün veya hizmetlerin standart-
ların uygunluğu sadece bir çıktıdır.” dedi.

“İşletmeler farkında değil”
Türkiye’de işletmelerin standardizasyo-

nun öneminin farkında olmadığını söy-
leyen TSE Başkanı, “Türkiye'de istisnası 
çok az olan işletmelerin dışında genelde 
'standardizasyon' dediğimizde duvara ası-
lacak bir belge akla geliyor. Belgeyi alana 
kadar firmalarımız canla başla bir şeyler 
yazıyorlar, etrafı sil süpür tertemiz, bel-
geyi aldıktan sonra bir daha iki sene son-
ra görüşmek üzere 'sen sağ, ben selamet' 
yollar ayrılıyor. Bunların her biri yöne-
tim modeli, bir yönetim şeklidir. Biz yö-
netmek mecburiyetindeyiz, standartlarla 
yönetmek mecburiyetindeyiz”. uyarısını 
yaptı.

"Kürsel ticarete yön veriyorlar"
Standartları belirleyen ülkelerin küresel 

ticarete de yön veren ülkeler olduğunun 
altını çizen Hulusi Şentürk, Türkiye’nin 
de standartları belirleyen ülkeler arasına 
girmesinin şart olduğunu söyledi. Bunun 
için standardizasyon çalışmalarına kamu 
ve özel sektörden, akademik dünyadan 
katılımın artması gerektiğini vurgulayan 
Başkan Şentürk, “Almanya’da standartla-
rın hazırlandığı komitelere katılmak iste-
yen sektör asgari 750 avro aidat öder. Biz 
komitelere eleman istediğimizde üste para 
verecek misiniz diyorlar. Ne yazık ki üste 
para veriyoruz yoksa kimse gelmiyor. Bir 
şeyler yanlış. Standartlara uygun üretim 
yapmadan pazarda var olmamız mümkün 
değiliz. Standartların belirleyenler arasın-
da olmadığımız sürece de hiçbir zaman 
pazarda güçlü bir faktör haline gelemeyiz 
Ama bunu ne tek başına Türk Standartla-
rı Enstitüsü başarabilir, ne tek başına reel 
sektör, ne akademik camia başarabilir. Bu 
üç gücün bir araya gelerek etkin verimli 
bir işbirliğini gerçekleştirmesi gerekiyor.” 
diye konuştu.

Şentürk, standardizasyonun küresel ti-
caretin anahtarı olduğuna işaret ederek, 
“Küresel serbest ekonomi diye bir şey 
yok. Dünya ticaret örgütünün ticarete tek-
nik engeller anlaşması her ne kadar libe-
ralizmi öngörüyorsa da gelişmiş ülkeler 
çevre standartları başta olmak üzere farklı 
standartlarla en ciddi koruma politikaları-
nı devreye sokuyorlar. Bizim gibi ülkelere 
liberalizm diye gümrük duvarlarını indir-
meyi dayatırken, standartlar yoluyla kendi 
duvarlarını eskisinden daha yüksek ko-
numa getirdiler. Bu döngünün değişmesi 
gerekiyor. Bunun değişmesi için standar-
dizasyon bilincinin yükselmesine ihtiyacı-
mız var.” yorumunu yaptı.

Gelişmiş ülkelerin strateji belgeleri olduğunu hatırlatan Şentürk:

“Küresel ticaret
standartlar üzerinden gelişiyor”
TSE Başkanı Şentürk: "Bugün küreselleşen 
dünyada ticaretin yüzde 80'i doğrudan 
doğruya standartlara dayalı ürün 
ve hizmetlerin üzerinden gelişiyor.” 
dedi. Standartları belirleyen ülkelerin 
küresel ticarete de yön veren ülkeler 
olduğunun altını çizen Hulusi Şentürk, 
gelişmiş ülkelerin tamamına yakınında 
standardizasyon strateji belgeleri 
olduğunu bildirdi.

TSE, ALMANLAR İÇİN TEST EDECEK
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Almanya 

uygunluk değerlendirme kuruluşu İFT Rosenheim 
arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol 
kapsamında FT Rosenheim belgelendirme 
faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu testleri 
TSE’nin Kayseri Cam ve Malzeme Laboratuvarı, 
Kayseri Kapı Pencere Sistemleri Laboratuvarı, 
Kayseri Yangın Laboratuvarı, Tuzla Yangın 
Laboratuvarı ve Tuzla Akustik Laboratuvarı’nda 
yapabilecek.

Havacılık ve uzay sanayiinde ilk Ar-
Ge ihracatını Güney Kore’ye ger-

çekleştirecek FİGES, ileri mühendislik 
hizmetleri, Ar-Ge çalışmaları, danış-
manlık, mühendislik eğitim hizmetleri 
ve yazılım-donanım satışı faaliyetle-

rini yürütüyor. Savun-
ma başta olmak üzere 
birçok sektörde önemli 
projeler gerçekleştiren 
şirket, Ankara OSTİM 
ve ODTÜ Teknokentte, 
İstanbul, Bursa ve İzmir 
illerinde faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Güney Koreli KAI 
şirketi ile Sivil Hafif He-
likopter (LCH - Light 
Commercial Helikopter) 
Ortak Geliştirme Proje-
sini imzalayan FİGES, söz konusu an-
laşmayla helikopterin motor bölümü ta-
sarım ve analizlerini yapacak. 3 milyon 
dolar tutarındaki bu anlaşma; bir Türk 
KOBİ şirketinin Havacılık ve Uzay Sa-
nayiinde ilk Ar-Ge ihracatı olması açı-
sından önem taşıyor.

Anlaşma hakkında bil-
gi veren FİGES Genel 
Müdürü Koray Gökalp, 
anlaşma kapsamında 
iki yıl boyunca KAI fir-
masına destek verecek-
lerini aktardı. Titreşim 
analizleri konusunda da 
anlaşmanın devamını 
getirmeyi hedefledikle-
rini belirten Gökalp, “Bu 
imza sektörümüzde bir 
ilk olma özelliğini taşı-
yor.” diye konuştu. 

KAI yetkilileri de imza töreninde 
“FİGES’in kendine özgün kabiliyetleri 
var. Bu nedenle onlarla yol almayı ter-
cih ettik. Bu imza bir başlangıç niteli-
ği taşıyor. Önümüzdeki günlerde ortak 
yeni çalışmalara da birlikte imza atmayı 
hedefliyoruz.” dediler. 

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyesi 

FİGES A.Ş. Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel 

İşbirliği Günleri’nde 
(ICDDA’14) Güney Kore’nin 

savunma şirketi Korea 
Aerospace Industries (KAI) 
ile Sivil Hafif Helikopterin 

Ortak Geliştirilmesi 
projesini imzaladı.   

Türk KOBİ’sinden 
GÜNEY KORE’YE 
AR-GE İHRACATI

Eylül ayında 
Mecl i s ’ te 

kabul edilen 
torba kanun 
tasarısının yan-

kıları sürüyor. 
Vergi ve Türk 

Ticaret Kanunu 
ile ilgili çalışmala-
rıyla tanınan Prof. 
Dr. Şükrü Kızılot, 
Torba Kanun ve de-
ğişen vergi mevzua-
tı hakkında OSTİM 
ve İvedik Organize 
Sanayi Bölgele-

ri’ndeki sanayicileri 
bilgilendirdi. Anonim 
şirketlerin avantajla-
rına değinen Kızılot, 
sanayicilere, “Limi-
ted şirketinizi anonim 
şirkete dönüştürün.” 
uyarısında bulundu.

Akkent Konutları Ekonomi 
Sohbetleri'nde konuşan Şükrü Kızı-
lot, yeni torba kanundaki vergi dü-
zenlemeleri ile güncel vergi uygula-
malarını sanayicilere anlattı. Torba 
Kanun ile 67 kanun ve 4 kanun hük-
münde kararnamede değişiklik ya-
pıldığını anlatan Kızılot, yasa ile 
ithal cep telefonu ve televizyon gibi 
ürünlere yeni vergiler eklendiğini, bu 
ürünlerde yüzde 16 olan ÖTV’nin ar-
tık peşin ödeneceğini kaydetti. 

Kanun’un getirdiği en önemli ye-
niliklerden birisinin de anonim şirket 
yönetim kurulu üyeleri ve yöneticile-
rinin, yalnızca görev yaptıkları döne-
me ilişkin vergi borçlarından sorum-
lu tutulmaları olduğuna dikkat çeken 
Kızılot, anonim şirketin, limited 
şirkete göre daha avantajlı olduğunu 
vurguladı.  Prof. Dr. Şükrü Kızılot,  
"Limited şirketinizi bir an önce ano-
nim şirket haline dönüştürün." dedi.

Prof. Dr. Şükrü Kızılot 
şirketleri uyardı:

“Anonim şirkete 
dönüşün!”

Hulusi Şentürk

Devletin vergi alacağı 200 milyar TL
Devletin vergi ve prim alacakları-
nın 200 milyar TL olduğunu vur-
gulayan Prof. Dr. Kızılot, “Yasa 11 
Eylül günü çıktı ama yürürlüğünü 
nedense 1 Ekim’de başlattılar. Bu 
da eylül ayında bütçe açığının art-
ması demektir. Halbuki 12 Eylül’de 
başlatsalardı en az 10 milyar lira 
bütçeye girecekti” diye konuştu. 

Vergisini ödemeyenlere sürekli af 
çıkarken vergisini düzenli ödeyen-
lere bir şey yapılmadığını anlatan 
Kızılot, vergisini ve primlerini 
zamanında ödeyenlere de bir mik-
tar da olsa indirim uygulanmasını 
istedi. 
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Japonlar milli uçağını kanatlandırdı

Japonya yerli ve milli yolcu uçağını 50 yıl 
sonra kanatlandırdı. Japonya’nın makine üreticisi 
Mitsubishi tarafından geliştirilen ve Mitsubishi 
Regional Jet adının kısaltılmışı olan MRJ, kısa 
mesafeli uçuşlar için tasarlandı. 78 ve 92 yolcu 
kapasiteli tipleri bulunan uçağın gövdesi, 
hafiflik amacıyla büyük oranda karbon fiber gibi 
malzemelerle yapıldı. Uluslararası sertifikalandırma 
amacıyla 2017’ye kadar test uçuşlarına devam 
edilecek uçaktan, büyük çoğunluğu Japon Hava 
Yolları ve All Nippon Airways şirketlerine ait 300’e 
yakın sipariş olduğu bilgisi paylaşıldı. 1962’de 
Japonya’nın ilk ticari uçağı YS-11’in de üreticisi olan 
Mitsubishi Heavy’nin yanı sıra bazı Japon şirketleri, 
Boeing’le uzun süredir işbirliği yapıyor. Japon 
şirketleri Boeing’in 777 ve 767 uçaklarına parça 
üretirken, son modeli 787 Dreamliner’in karbon 
fiber parçalarının da yüzde 35’ini karşılıyor.

Çin, ABD’nin tren pazarına göz dikti

On yıldan daha az bir sürede Çin’de 12.000 
km’nin üzerinde ray inşaatı yapıldı. Bunun yanında 
Çin, yurtdışına yüksek hızlı tren ihraç etme hedefini 
sürdürüyor. Çinli CSR, Kaliforniya’ya yüksek hızlı 
tren tedarik etme konusunda oldukça istekli. Proje, 
CSR şirketini, yerli rakibi CNR firması ile karşı 
karşıya getirdi. ABD’li Sun Grup tarafından yapılan 
açıklamada, CNR firması ile beraber çalışacakları 
ve CNR firmasının Tangshan demiryolu bölümünün, 
Kaliforniya’ya 68 milyar dolarlık proje kapsamında 
yaklaşık 95 adet tren tedarik edeceği ve trenlerin 
saatte 354 km (221 mil) hızında gideceği ifade 
edildi. CSR firmasından yapılan açıklamada ise ABD 
pazarının uzun zamandır takip ettikleri bir pazar 
olduğu belirtildi.

AB, enerji tasarrufu için birlik arayışında
Avrupa Birliği’nin daha verimli ve uyumlu bir 

enerji politikası oluşturması konusunda karşılaştığı 
iki sorun bulunuyor. Bunlardan biri, Ukrayna’daki 
kriz sonrasında üye ülkelerin gazda Rusya’ya 
olan bağımlılığını azaltılması. Zira, üye ülkelerin 
kullandığı doğal gazın yaklaşık %30’u Rusya’dan 
alınıyor. Diğer sorun ise ABD’nin kaya gazı 
konusundaki dönüşüm süreci ve kaya gazı sayesinde 
ABD’li enerji şirketlerinin AB’deki rakiplerine 
göre büyük bir rekabet avantajı sağlaması. 
AB’nin 1 Aralık’ta göreve başlayacak yeni Konsey 
Başkanı Donald Tusk, AB’nin enerji piyasasında 
koordinasyon sağlaması ile gaz ve elektrikte israfın 
önüne geçilebileceğini ve fiyatların düşebileceğini 
belirtirken, danışmanlık firması Strategy&; enerji 
konusundaki birliğin sağlanması halinde AB’nin 
2030 yılına kadar yılda 40 milyar avroluk tasarruf 
sağlayabileceğini açıkladı.

KISA KISA

‘İyi yönetim’ – ‘kötü yönetim’ - 3

OSTİM Gazetesi’nin Eylül 
2014 sayısında kaldığımız 
yerden devam edelim. Önce-

ki yazıda çalışanların yönetimi ile iş 
yönetimi aynı şey değildir deyip ça-
lışanların yönetimi konusuna odak-
landık. Bu yazıda ise iş yönetimi 
konusuna odaklanıp konuyu kapata-
lım. Fakat daha önce önceki konuyla 
ilişkili olarak mutlaka not etmemiz 
gereken son birkaç husus daha var. 

Bunlardan birincisi; adil, güveni-
len, saygı uyandıran, değer verilen 
bir yöneticinin çalışanlarını yönet-
mekten ziyade onlara liderlik ettiği-
nin vurgulanması gereğidir. Başka 
bir ifadeyle iyi yönetici hangi dü-
zeyde çalışıyor olursa olsun liderlik 
becerileri güçlü olan biridir ve rol 
modeli olarak görülür. 

İkinci önemli husus da bu konuyla 
ilintilidir ve yöneticilerin çalışanları-
nın hayatlarını önemli ölçüde etkile-
diğidir. Bu etki sadece iş ortamıyla 
sınırlı da değildir. İyi yönetici ken-
disiyle çalışanları geliştirir, önleri-
ni açar, yetiştirir, geleceğe hazırlar. 
Kötü yönetici ise çalışanlarını kö-
reltir, önlerini kapatır, gelişmeleri-
ni engeller. İyi yönetici kendisine 
güvenir, cesurdur, kompleksizdir, 
kendisiyle barışıktır. Dolayısıyla, iyi 
yöneticiyle iletişim kolaydır. Kötü 
yönetici korkaktır, kendisine güven-
mez, komplekslidir; iletişimi sıkıntı-
lıdır. Daha önce de söylediğim gibi 
insan yönetimini beceremeyen birin-
den işi iyi yönetmesi beklenemez. 

Şimdi iş yönetimi faslına odaklana-
lım.

İş yönetimi konusu ele alındığın-
da, ilkin işletmenin ya da kuruluşun 
ölçeğini ve yöneticinin organizasyo-
nun hiyerarşisi içindeki konumunu 
bilmek gerekir. Ölçek büyüdükçe 
yöneticinin pozisyonuna dair ayrım 
belirginleşir. Küçük ölçekli bir iş-
letme yapısında tepe yöneticisi bile 
teknik ayrıntılara vakıf olmak zo-
rundadır. Oysa büyük ölçekli bir 
işletmede, tepe yöneticisinin teknik 
becerilerinden daha çok kavramsal 
algısının çapı ve insan ilişkilerinde-
ki başarısı önem kazanır. Kavramsal 
algının çapı ‘görebilmek’ ile ilgilidir. 
İş yönetimi söz konusu olduğunda 
yönetici ‘karar verici’ sorumluluğu-
na vurguyla ‘ötesini görebilen kişi-
dir’. Buradaki ‘öte’ kavramının için-
de elbette ‘gelecek’ vardır. Verilen 
karar belirsizlik içinde oluşturulur. İş 
kararları akla gelebilecek her şeyin 
bilindiği bir ortamda verilemez. Be-
lirsizlik iş hayatının doğasındadır ve 
belirsizlik içinde risklerle karşılaşıl-
ması olasıdır. Bu bir bakıma, radarın 
icadından önce mayın döşenmiş bir 
denizde yolunu bulma çabasına ben-
zetilebilir. İş hayatında radarın yerini 
kısmen tutabilecek enstrümanlar olsa 
da radar kadar güçlü olanı yoktur. 
Gelecek belirsizdir. (Ve işin aslı ‘iyi 
ki belirsizdir’ çünkü aksi durumda iş 
hayatı diye bir şey olmazdı.) Dolayı-
sıyla ‘riskin açığa çıkması’ benzet-
me ile ‘mayına çarpılmasına’ ya da 
genel olarak ‘başarısız olma’ hâline 
karşılık gelir. Verilen karar yanlış ise 
başarısızlık kaçınılmazdır. İş haya-
tında kararın konusu işi ilgilendiren 
herhangi bir şey olabilir. Bu bir yatı-
rım tercihi, finansman tercihi, pazara 
girmek ya da girmemek yönünde bir 
tercih veya kimlerin işe alınacağına 
dair bir tercih olabilir. O hâlde karar 
vericinin belirsizlik içinde ötesini 
görebilme becerisi, kararının ‘isa-
betini’ belirleyecektir. Bu bağlamda 
düşünüldüğünde iş yönetiminde iyi 
bir yönetici herkesin göremediğini 
görerek belirsizlik içinde doğru ka-
rarları verebilen kişidir.

Belirtilen şartlar altında hiyerarşik 
konumuna da bağlı olarak yönetici-
nin teknik, kavramsal ve beşeri be-
cerileri bir bütünlük içinde önem ka-
zanır. Aşağı kademelerde daha çok 
teknik beceriler ama belirgin ölçüler-
de diğerleri de gereklidir. Yukarılara 
çıkıldıkça kavramsal ve beşeri bece-
rilerin bileşim içindeki ağırlığı artar. 

Dolayısıyla, iyi bir üst düzey yö-
netici adayı meslek hayatına başla-
dığında önce bir teknisyen olarak 
kendisini hazırlamalı; fakat beşeri 
becerilerinin gelişimiyle birlikte ge-
niş ve derin bir perspektifle geneli 
de görebilmek üzere kendisini ye-
tiştirmelidir. Bu süreç dikkatle göz-
lemlemeyi (başkalarının tecrübele-
rinden yararlanmayı), geniş ölçüde 
okumayı (başkalarının tecrübelerin-
den yararlanmayı), birebir yaşamayı 
(doğrudan kişisel tecrübe edinmeyi) 
ve hepsiyle birlikte derin düşünmeyi 
gerektirir. Okunarak, gözlemlenerek 
ve yaşanarak öğrenilenler üzerinde 
gerçekten düşünülmedikçe öğrenil-
me süreci tamamlanmış olmaz. Bu 
durum karar verme süreçlerinde açı-
ğa çıkacaktır. 

Defalarca vurguladığım gibi ba-
şında bulunduğu işi ya da kuruluşu 
iyi yönetebilen bir yönetici büyük 
çoğunlukla isabetli karar alan yöneti-
cidir. Bir işletme bir gemiye benzeti-
lirse eğer, iyi yönetici gemisini öngö-
rülen limana (örneğin karlı büyüme 
hedefine) ulaştırmak için doğru rota-
yı çizen (rekabet stratejisini belirle-
yen) ve gemisini bu rotada tutabilen 
(stratejiyi hayata geçirebilen) kaptan 
gibidir. Rota üzerinde fırtınayla (ör-
neğin ekonomik durgunluk) ya da 
korsanlarla (örneğin haksız rekabet) 
karşılaşma ihtimali her zaman var-
dır. İyi kaptan harita okumasını da, 
geminin tayfasını hizada tutmasını 
da, havadaki kokuyu almasını da, 
gerektiğinde gemiyi kurtarmak için 
yükün bir kısmını denize dökmesini 
de veya korsanlarla mücadele ya da 
müzakere etmesini de bilir. 

Emin AKÇAOĞLU

eminakcaoglu@gmail.com

Ağırlıklı olarak gıda ve kimya sana-
yinde kullanılan yüksek basınç ho-

mojenizatörleri, KOSGEB ve OSTİM 
Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 
desteği ile 3 yıl süren bir Ar-Ge çalışma-
sı sonucunda yeniden tasarlandı.

Proje kapsamında baştan tasarlanan 
krank-biyel sistemi sayesinde, sistem 

işlevselliğini sağlayan yüksek basınç 
gövdelerinin birbirinden bağımsız çalış-
tırıldı. Böylece çoklu ürün homojenizas-
yonu ile yüzde 14’e varan enerji tasarru-
fu elde edildi.

 Kimyager M. Sait Doğan 
tarafından ilk olarak denizal-
tıların yüksek basınç komp-
resörlerine alternatif olarak 
tasarlanan sistem, ülkemizde 
bu konuda çalışan firma bu-
lunmaması ve üretim/satış 
potansiyelinin düşük olması 
nedeniyle diğer sistemlere adapte 
edildi.

 Öncelikle yüksek basınç pompala-
rına uyarlanan yeni tasarımda, silindir 
ve kranklar bağımsız çalıştığından, bir 
silindirdeki hata diğerlerini etkilemiyor, 
proses tamamlanana kadar sistem işlev-
selliğini sürdürüyor. Bu, aynı zamanda 

sistem kapasitesinin mekanik olarak 
ayarlanmasına da imkan tanıyor.

 Projenin ilerleyen aşamalarında ge-
liştirme ve iyileştirmelere devam edilip 
yağsız ortamda çalışan krank-biyel  ima-
latı hedefleniyor. Prototip üzerinde dene-
nen ve çalışabilirliği gözlenen bu sistem, 

sonraki süreçte yağsız hava 
kompresörleri ve pompaları-
na uyarlanacak. Özelliklerin, 
ülkemizin sanayi dönüşümü 
sürecinde önem kazanacağı 
düşünülen petrol, kimya ve 
yeni yapılacak nükleer sant-
rallerindeki çevrim pompaları 

sektörleri için ilgi çekici olacağı 
düşünülüyor.

 Gerek çalışma mantığı gerekse kulla-
nıcıya getirdiği büyük avantajlar saye-
sinde dünyadaki rakiplerine göre farklı 
bir yapıda olan sistemin ilk ticari kulla-
nıcısı, Isparta’da faaliyet gösteren bir süt 
ürünleri üreticisi şirket oldu.

OSTİM ODTÜ Teknokent’te faaliyet 
gösteren girişimciler yeni bir tasarımla 
dünyanın ilk bağımsız krank sistemli 
homojenizatörünü ürettiler. Çalışma 
yüzde 14’e varan enerji tasarrufu 
sağladı.  

YENİDEN TASARLANDI DAHA TASARRUFLU OLDU

M. Sait Doğan, üretilen 
makineyi yurtdışı pazara 
sunmak istediklerini 
söyledi.
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“Türk Tasarımı” kimliğinin ta-
nınması ve yerleşmesini sağ-
lamayı amaçlayan ‘Tasarım 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda, tasa-
rım faaliyetleri, vergi mevzuatında istisna 
ve muafiyetler kapsamında değerlendirildi. 
Vergi muafiyeti sağlanacak tasarım faali-
yetleri 2015 sonuna kadar belirlenecek ve 
konuya ilişkin kanun taslağı hazırlanacak. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 
Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde 
hazırladığı ve 2014-2016 yıllarını kapsa-
yan ‘Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Ey-
lem planında mevzuatın etkinleştirilmesi, 
desteklerin çeşitlendirilmesi ve farkındalı-
ğın artırılması gibi hedefl ere yönelik 34 
faaliyet alanı belirlendi.

“İnsana ve çevreye duyarlı, katma de-
ğeri yüksek tasarımların yaratılmasını ve 
korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarım-
cılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya 
ile rekabet edebilir hale getirilmesini ve 
‘Türk Tasarımı’ kimliğinin tanınmasını ve 
yerleşmesini sağlamak amacıyla gerekli 
idari, yasal ve teknik altyapıyı geliştir-
mek” genel amacını benimseyen Strateji 
Belgesi’nde, Türkiye’nin tasarım alanın-
daki güçlü ve zayıf yanları belirtildi. 

Genç nüfus ve insan kaynağı potansi-
yeli, yaratıcılık potansiyeli, girişimcilik 
ile tarihi ve kültürel zenginlik Türkiye’nin 
tasarım alanındaki güçlü yanlarını ifade 

ederken, bilinç eksikliği, eğitim sorunları 
ve tasarım kültürü eksikliği, teşvik finans-
man sorunları, politika ve planlama eksik-
liği, işbirliği ve koordinasyon alanındaki 
sorunlar, tanıtım eksikliği ve mevzuat so-
runları zayıf yanlar olarak vurgulandı.

Bu doğrultuda, mevzuat, teşvik, finans-
man, eğitim, kültür, işbirliği ve koordinas-
yon ile bilinçlendirme ve tanıtım ise mü-
dahale alanları olarak belirlendi. 

Tasarım Müzesi açılacak
Strateji Belgesi’nde 5 hedef ve 34 faa-

liyet alanı yer alıyor. Söz konusu faaliyet 
alanlarından bazıları şöyle: Tasarım faali-
yetleri vergi mevzuatında istisna ve mu-
afiyetler kapsamında değerlendirilecek. 
Bu kapsamda, 2015 yılı sonuna kadar, 
vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler 
kapsamında değerlendirilebilecek tasarım 
faaliyetleri belirlenecek ve konuya ilişkin 
kanun taslağı hazırlanacak. Belirli sayıda 
tasarımcı çalıştıran firmalara ‘Tasarım 
Merkezi’ belgesi verilerek çeşitli destek-
ler sağlanacak. 

Bununla ilgili destek mekanizması 2015 
sonuna kadar uygulamaya konulacak. 
KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen yeni-
likçi tasarım projelerinin ticarileştirilmesi 
desteklenecek, ihracatçı firmaların yeni-
likçi ve tasarım temelli faaliyetleri proje 
bazında desteklenecek. 

2016 sonuna kadar bir Tasarım Mü-
zesi açılacak. Bu yılın sonuna kadar 
Türkiye’nin tasarım envanteri oluşturula-
cak. İlköğretim ve lise öğrencileri arasında 
tasarım yarışmaları düzenlenecek. 

Türkiye, başvuruda 4’üncü 
Strateji Belgesi’nde, tasarım performan-

sı açısından Türkiye’nin yıllar itibariyle 
gelişimine ve uluslararası düzeydeki ko-

numuna da yer verildi. Buna göre 1995’te 
Türk Patent Enstitüsü’ne 2 bin 914 adet 
olarak gerçekleşen tasarım başvuru sayısı-
nın, 2013’te yaklaşık 15 katına çıkarak 43 
bin 673’e ulaştığı belirtildi. Ayrıca, Dünya 
Mülkiyet Teşkilatı tarafından 2013 Aralık 
ayında yayımlanan ‘Dünya Fikri Mülkiyet 
Göstergeleri Raporu’na göre Türkiye’nin 
ulusal düzeyde tasarım başvuru perfor-
mansı açısından dünyada 4’üncü; ulusal 
ve uluslararası başvuru performansına 
göre ise dünyada 14’üncü sırada yer aldığı 
kaydedildi. 

Buna ek olarak, Türkiye’nin tasarım-
ların uluslararası Tesciline İlişkin Lahey 
Sistemi’ni en çok kullanan ülkelerin ba-
şında geldiği ifade edilirken, 2012 veri-
lerine göre, Türkiye’nin, Lahey Sistemi 
kapsamında başvuru sıralamasında 7’inci, 
tasarım koruma talep edilen ülkeler sıra-
lamasında ise 3’üncü sırada yer aldığı be-
lirtildi.

4 milyon 752 bin TL’lik destek 
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı’nda, Türkiye’de tasarıma yönelik 
olarak Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB 
tarafından geliştirilen ve uygulanan des-
tek mekanizmaları da özetlendi. Ekonomi 
Bakanlığı’nın 2008’de çıkartılan Tasarım 
Desteği Hakkında Tebliği kapsamında 
tasarımcı şirket ve tasarım ofisleri ile bir-
likler, çeşitli kalemlerde, yüzde 50 oranın-
da ve belirli limitlerde desteklendiği ve 
2013’te destek başvuruları kapsamında 
şirket ve birliklere 4 milyon 752 bin 924 
bin TL’lik ödeme yapıldığı kaydedildi. 
“Tasarım Tebliği kapsamında 2011, 2012 
ve 2013 yıllarında toplam 7 milyon 797 
bin 746 bin TL ödeme yapılmıştır” denil-
di. 2013’te ihracatçı birliklerinin kendi fa-
aliyet alanlarında düzenledikleri 16 farklı 
tasarım yarışmasının ve bu yarışmalarda 
dereceye giren 39 tasarımcının yurtdı-
şı eğitimlerinin desteklendiği bildirildi. 
(Özüm ÖRS)

5 HEDEF ALTINDA 
34 FAALİYET BELİRLENDİ 

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda 5 
hedef altında 34 faaliyet alanı belirlendi. Strateji 
Belgesi’ne göre belirlenen hedefler ise şu şekilde 
belirtildi; 

1. Tasarımla ilgili mevzuatı, tasarımcıların ve 
iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde uluslararası standartlara uyumlu hale 
getirmek ve uygulamaları etkinleştirmek. 

2. Tasarımla ilgili destekleri çeşitlendirmek ve 
bu desteklerin niteliğini artırmak. 

3. Tasarım duyarlılığını eğitimin bütün 
aşamalarına yaymak ve insana ve çevreye 
duyarlı, katma değeri yüksek tasarımlar 
yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar 
yetiştirmek. 

4. Tasarımla ilgili sanayici, eğitimci, meslek 
örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler 
arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek. 

5. Toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını 
artırmak.

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 5 hedef 
altında 34 faaliyet alanının belirtildiği 
Strateji Belgesi’nde tasarım faaliyetlerine 
vergi muafiyeti öngörülüyor

Tasarım faaliyetlerine
vergi muafiyeti geliyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici İşadamı ve Yöneticile-

ri Derneği (ORSİAD) Başkanı Özcan 
Ülgener, “ORSİAD olarak İş ve İşçi 
Güvenliği Komisyonu oluşturuyoruz. 
Kağıt üzerinde hizmet veren iş ve işçi 
güvenliği firmalarının sanayi bölgeleri-
mizde yeri yok!” dedi.

İş kazalarının yüzde 98’inin önlene-
bileceğini vurgulayan Ülgener, “Fir-
malarımıza gerekli bilgiler, eğitimler 
sağlanıyor. İş kazaları konusu ile ilgili 
her gün onlarca işletme kapılarımızı 
çalmakta. Yasa gereği bir işletme ile 
anlaşma yapmak zorunluluğumuz da 
var. Yalnız bu işletmelerin pek çoğu 
kağıt üzerinde iş yapıyorlar. Mecburi 
hizmetler; risk analizi, acil durum ey-
lem planı ve bunun gibi birçok evrak 
kopyala yapıştır yöntemi ile her işlet-
meye uyarlanarak hazırlanıyor.” görü-
şünü paylaştı.

ORSİAD olarak sanayi bölgelerinde 
lisanssız çalışan ve kağıt üzerinde hiz-
met veren iş güvenliği firmalarını iste-
mediklerini, işçi sağlığının her şeyin 
üstünde tutulması gerektiğini söyleyen 
Özcan Ülgener, “Bunlarla mücadele 
etmek için de İş ve İşçi Sağlığı Komis-
yonu oluşturduk. Amacımız iş kazası-
na bağlı hiç kimsenin canının yanma-
masıdır.” açıklamasında bulundu. 

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derne-
ği (OSİAD), kuruluşunun 23’ncü ve 

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 91. yıldönü-
münü birlikte kutladı.

OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin İslam ülkeleri içinde bi-
ricik örnek olduğuna dikkat çekti. Sahip 
olduğumuz pek çok değeri Cumhuriyet’e 
borçlu olduklarını söyleyen Keskin, “Kur-
tuluş Savaşı’nda harap olmuş bir coğ-
rafyada adeta küllerinden yeniden doğ-
muştur Cumhuriyet. Kadınların seçme ve 
seçilme haklarını elde etmesi, yaratılan 
kültürel kurumlar, bugün olgunlaştırıl-
masına ve geliştirilmesine ihtiyaç duydu-
ğumuz çok partili siyasal yaşama ilişkin 
deneyimler, başlatılan sanayi hamlesi, 
eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, altyapıda 
başlatılan yatırımlar, “bağımsız ekonomi 
bağımsız ülke” şiarı, bizim de sahiplen-
diğimiz ve geleceğe aktarmak istediğimiz 
mirastır.” dedi. 

Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının ba-
ğımsız ekonomi bağımsız ülke ilkesiyle 
hareket ettiklerini, OSİAD’ın da üretime 
inandığını ifade eden Keskin, “1991 yılında 
yola çıktığımızda tek bir hayalimiz vardı; 
taş üstüne taş koymak, yani sanayileş-
mek, fabrikalar açmak, ihracat yapmaktı. 
Derneğimizin öncülüğünde kurulan Ana-
dolu OSB, Türkiye'de bir sivil toplum örgü-
tünün kurduğu ilk OSB olması bakımından 
örnek alınacak modeldir.” diye konuştu. 

“İşçi sağlığı her şeyin üzerindedir” OSİAD’dan çifte kutlama
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OSCAR’ın kuruluşu nasıl oldu?
Bir mühendislik firması olarak 1974’de 

kuruldu. Zaman içerisinde ekibimizi oluş-
turduk ve 10 yıl süreyle bir çok projede 
yer aldık. 1984 yılında ‘limited şirket’ 
statüsüne dönüştük; inşaat makineleri ile 
sektöre girdik. 1987’de imalata, 1991’de 
de ihracata başladık. İnşaat sektöründe; 
taahhüt, yedek parça işlerinin yanı sıra 
Türkiye’de yapılmayan makineleri, bulu-
namayan parçaları imal ettik. 140 civarın-
da farklı makine üretiyoruz. 70 çalışanı-
mız var. 9 tane Ar-Ge projemiz oldu, 6’sı 
tamamlandı. Ar-Ge departmanımızda 5 
mühendis ve 6 teknikerimiz çalışıyor. 

Kaç ülkeye ihracatınız var?
İş ve inşaat makineleri kapsamında şu 

anda 69 ülkeye ihracatımız var. Hedef ül-
keler arasına Çin’i de aldık. İnşaat maki-
nelerinden sonra elektrikli araçlarımız da 
ihracat vitrinimizde.

Elektrikli araçları ne zamandan beri 
yapıyorsunuz?

7 yıldır… Bu süre içerisinde Mısır ve 
Rusya’ya gönderdik. Yakın bir zamanda 
Japonya’ya ihracatımızı yaptık. Japonlara 
verdiğimiz araç, ünlü bir Japon otomotiv 
devinin Uzak Doğu’daki bir fabrikasın-
da, robotik ikmal sisteminde kullanılacak. 
Arkasında 8 römork, 4 ton çekecek. Bir 
Fransız firmasından da sipariş aldık.  

KAMYONET YIL SONU HAZIR

Araçların tasarımı, üretimi ve 
fonksiyonu hakkında bilgi verir 
misiniz?  

Bizim araçlar ağırlıklı olarak endüst-
riyel segmentte kullanılıyor. Elektrikli 
araçları 3 bölümde değerlendiriyoruz. İlki 
eğlence sektörü; golf arabaları. İkincisi 
endüstriyel segmentte çekme-taşıma gibi 

özel amaçlar için üretilenler. 

Herkesin beklediği ise ‘on-road’ dediği-
miz, yani plaka takarak trafiğe çıkan araç-
lar, otomobiller. Bizi yakından izlemeye 
devam ediniz. 3 tekerlekli KOBY isimli 
moped sınıfı aracımıza, 20 aylık çalışma 
sonucu nihai olarak plaka takılıp trafiğe 
çıkacak hale getirmiş olup, tüm aksam-
ları ile alakalı olan onayını (2002/24 AT 
kapsamındaki belgeleri) Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’ndan almış bulun-
maktayız. Bu aracımızı plaka takılacak se-
viyeye neredeyse ulaşmış durumda. Şimdi 
sırada bir kamyonetimiz var. Bu yılın so-
nuna doğruda onun trafik iznini alacağız. 

Kamyonet de elektrikli mi olacak?
Evet elektrikli. Ayrıca üzerinde çalış-

tığımız 3 kişilik TriOS CAR aracımızın 
bütün yol ve fren testleri tamamlandı. Şu 
anda kaportası yapılıyor. Gerçek ilk Türk 
aracı olacak. Gazetelerde zaman zaman 
görüyoruz, Çin’den, Güney Kore’den ge-
tiriyorlar; “biz yaptık diyorlar”. Bu, öyle 
değil. Yüzde 100 yerli tasarım, yüzde 60 
oranında yerli üretim.

“20’ŞER ARAÇ GÖNDERECEĞİZ”

Japonlar size göre elektrikli araçta 
neden bir Türk firmasını tercih etti?

Japonya’da sanayide üretim boyutu 
büyük, esnek değiller. Yani işçilik, genel 
giderleri ve maliyetleri çok yüksek. Özel 
şeyler yapmaları ekonomik değil. Bizde o 
esneklik var. Onların bir araçları var za-
ten, elektrikli araç yapıyorlar. Ama bunu 
yapmamışlar, yapamamışlar. Geldiler, 
çok incelediler, beğendiler, kullandılar ve 
hemen aldılar. Arkası da gelecek bir tane 
satmak önemli değil. Japonya’ya her oto-
motiv fabrikası için 20’şer araç gönder-
meyi hedefliyoruz. 

Firmanızın diğer işlerinden de 
bahsetsek…

Biz 7 yıldır çevre ürünlere, doğaya dö-
nük, işler yapıyoruz. İlk ürünümüz “A Sı-
nıfı Şömineler” idi. Sloganımız: Her Atık 
Bir Hammadde. Ayrıca atık paletlerden 
şömine yakıtı imal ediyoruz. Şömine ya-
kıtımız ciddi ısı veriyor, tamamen doğal 
bir ürün ve ileri dönüşüm olarak yapılı-
yor. Linyit kömüründen yüzde 40 daha 
verimli. Dünyada ilk defa yongadan briket 
yaptık. 

“KOBİ’LER KURUMSALLAŞMALI”

Küme çalışmalarıyla ilgili neler 
düşünüyorsunuz?

Kümeye aldığınız firmaların nitelikleri, 
Ar-Ge kültürleri, yarına dair bakışları çok 
önemli. Kümenin, devletin verdiği imkan-
ları kullanmanın ötesinde topluma karşı 
bir sorumluluğu olması lazım. Üreterek 
tüketmeyi ve yerel kaynaklara yönelmeyi 
anlatabilmeli ve uygulamalıyız. Bizi bu 
ülke okuttu. Bizim de bu ülkeye para da 
kazanarak bir şeyler vermemiz gerekiyor. 

KOBİ’lerin yaşadığı sıkıntılardan en 
önemlileri nelerdir?

KOBİ’lerin sıkıntısı, yaklaşım yanlış-
lığı. Bireyler KOBİ olduklarında kurum-
sallaşamıyorlar. Biraz kazandıklarında 
ortaklıklar bozuluyor. Paylaşmayı öğren-
meliyiz, özümsemeliyiz. İkinci en büyük 
sıkıntı, devletin çok yüksek oranda or-
tağımız olması. Türkiye’de devlet payı, 
vergi ve sigorta olarak oldukça yüksek. 
İşveren mutsuz, çalışan mutsuz. Nitelikli 
eleman noktasında da problem yaşanıyor. 
Firmamız kaynakçı, klasik tornacı, abkant 
operatörü bulmakta zorlanıyor. CNC tor-
nacı çok, universal tornada çalışacak kişi 
yok mesela. Sürekli değişen elemanlarla, 
kurumsal hafızayı da maalesef oluştura-
mıyoruz. Bir ilginç olay da bu konularda 
3-4 yıldır stajyer gelmiyor. Eskiden seçip 
alıyorduk.

“SONUÇ ODAKLI PROJELER 
DESTEKLENMELİ”

Devlet destekleri hakkında neler 
söylemek istersiniz?

TÜBİTAK ziyaretimde “sonuç odaklı 
olmayan ürünleri lütfen desteklemeyin” 
demiştim. Türkiye’nin gelecekte önünde 
duran sorunlar su, gıda ve enerji. Bu üç 
sıkıntı gelecekteki yaşantımızı baskılaya-
cak. Bunları da yerel kaynaklara dönerek 
çözmek zorundayız. Güneş deyince fo-
tovoltaik düşünülüyor. Halbuki güneşin 
pasif depolanma yeri ağaçlardır, enerji 
ormanlarıdır; bir diğer adı odun tarımdır. 
Pasif olarak güneşi depoluyorsun, ağacı 
istediğin zaman kesiyorsun, istediğin za-
man yakıyorsun. Oysa fotovoltaikle elekt-
rik ürettiğin zaman anında kullanamazsan 
depolanmalı. Çıkış noktanız doğru değil-
se, sonuç doğru olmaz.

Japonya’da ham petrol yok. Çok İlginç, 
rafinerileri var, ham petrol ithal edip işle-
yip kullanıyorlar. Son üç yıldır Japonya’da 
benzin ve mazot tüketimi düşmüş. Şu 
anda ürünü ihraç ediyorlar. Niye? Devlet 
650cc’nin altındaki araçlara vergi, sigorta 
başta olmak üzere ciddi destek sağlıyor. 
Şu anda yenilenebilir enerji ve çevre ko-
nusunda yüzde 30’a geldiler. Türkiye’de 
böyle bir şey yok. Bildiğimiz bütün Japon 
markalarının 650-600cc altında araçları 
var. Herkes ona biniyor. 1 litre ile 30 ki-
lometre yol yapıyor. Yolun kenarlarına da 
fotovoltaik panelleri kurmuş elektrik üre-
tiyor. Ama üreticiler bağımlı da değiller. 
Son söz olarak; sorunlarımızı sadece ve 
sadece yerel kaynaklara yönelerek kendi-
miz çözebiliriz.

ELEKTRİKLİ ARACI TRAFİĞE ÇIKACAK
KAMYONET İÇİN GÜN SAYIYOR

20 aylık çalışma sonucu plaka takıp trafiğe 
çıkacak yetkisi, Tip Onay Belgesi alınan

3 tekerlekli KOBY modeli.

Bir Japon otomotiv devinin Uzak Doğu’daki 
fabrikasında, robotik ikmal sisteminde 
kullanılacak elektrikli araç. Fransızların da 
sipariş verdiği araç arkasında 8 römork, 4 ton 
çekebiliyor.Hazırlıkları devam eden kamyonet.

üyesidir

Aydın Cömert

1974 yılında makine mühendisi Aydın Cömert tarafından kurulan OSCAR, hafif inşaat 
makineleri, lazer kesim ve ısınma çözümlerinin yanına “biyo kütle tarım”ı ekledi. 
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin üyesi olan, Ar-Ge 
ağırlıklı projeler geliştiren firma, tasarımından üretim aşamasına kadar kendi projesi 
olan elektrikli araçlarıyla da adından söz ettiriyor. 

7 yılda 200’den fazla araç üreten OSCAR’a son talep Japonlardan geldi. 
69 ülkeye çeşitli başlıklarda ihracat yaptıklarını belirten 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Cömert, “3 tekerlekli KOBY 
isimli moped sınıfı aracımıza, 20 aylık çalışma sonucu 
bir ürünümüze plaka takıp trafiğe çıkacak yetkiyi 
aldık. İlk Türk aracı plaka takacak seviyeye geldi.” dedi. 
Elektrikli Kamyonet Projesi’nde de sona yaklaştıklarını 
dile getiren deneyimli sanayici sorularımızı yanıtladı.

“Kümeye aldığınız firmaların 
nitelikleri, Ar-Ge kültürleri, 
yarına dair bakışları çok önemli. 
Kümenin, devletin verdiği imkanları 
kullanmanın ötesinde topluma 
karşı bir sorumluluğu olması 
lazım. Üreterek tüketmek ve yerel 
kaynaklara yönelmeyi anlatabilmeli 
ve uygulamalıyız. Bizi bu ülke 
okuttu. Bizim de bu ülkeye para 
da kazanarak bir şeyler vermemiz 
gerekiyor.”
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TTGV Ar-Ge Akademisi’ne,  araş-
tırma merkezleri, teknoparklar, 

teknoloji transfer ofisleri ve özel sek-
törde  Ar-Ge konularında çalışan uz-
man düzeyindeki katılımcılar, kendini 
geliştirmek isteyen Ar-Ge yöneticileri 
ve adayları ile girişimciler başvurabi-
liyor.

Vakıftan verilen bilgde, katılımcı-
ların en az 4 yıllık bir üniversiteden 
lisans düzeyinde bir diplomasının ol-
ması ve bir kuruluşta Ar-Ge ve ino-

vasyon ile ilgili görevde çalışıyor ol-
masının yeterli olduğu bildirildi.

“İş hayatına yönelik
uygulamalı bir program”

TTGV Ar-Ge Akademisi Sorum-
lusu Serkan Bürken, Türkiye’de son 
10 yılda GSYİH‘nın 2 kat artmasına 
rağmen, Ar-Ge harcamalarının 3,5 
kat, tam zamanlı ça-
lışan Ar-Ge personeli 
sayısının 3 kat, araş-
tırmacı sayısının ise 
3.5 kat arttığına dikkat 
çekti. Bürken, “TTGV bu gelişmeye 
paralel olarak ekonomideki bu seyre  
katkı sağlamak amacıyla özel sektör 
kuruluşlarının Ar-Ge süreçlerini daha 
profesyonel ve yetkin bir şekilde yö-
netmelerine yardımcı olacak Ar-Ge 
Akademisi programını başlattı.” diye 
konuştu.

Bürken programa ilişkin şu bilgile-
ri verdi: "Ar-Ge Akademi sadece bir 
eğitim programı değil, tamamen pro-
fesyonel iş hayatına yönelik uygula-
malı bir program. Ar-Ge Akademisi 
ile Arge Yöneticileri ve adaylarına uz-
man ağ yapılarımız ve işbirliklerimiz 
aracılığıyla yeteneklerini geliştirecek-
leri bir sinerji ortamı oluşturmayı he-
defledik."

22 gün sürecek
22 gün sürecek Akademi; Yeni Ürün 

Geliştirmede Endüstriyel Tasarım, 
Teknoloji İzleme ve Pazarlama, Fikri 
Mülkiyet, Teknoloji Transferi, Sürdü-
rülebilirlik ve Eko-İnovasyon, Ticari-
leşmede Yeni Yaklaşımlar gibi konu-
larda 9 eğitim modülünden oluşuyor.  
Katılımcılar eğitimlere ek olarak Proje 

Takım Çalışması 
ve Mentör Dersle-
ri gibi  uygulamalı 
atölye çalışmaları-
na ve TTGV'nin fi-

kir ve politika faaliyetlerini yürüttüğü 
ideaport etkinliklerinde de yer alabile-
cekler. Eğitim programını tamamlayan 
katılımcılara TTGV Ar-Ge Akademisi 
Sertifikası verilecek.

Eğitimler Ankara’da Bilkent Üni-
versitesi Cyberpark’ta yer alan TTGV 
Merkez Ofisi’nde gerçekleştirilecek. 
Akademiye bireysel veya kurumsal 
katılımların yanı sıra Ar-Ge merkezle-
rine özel program tasarımları da ger-
çekleştirilebiliyor.

Kayıtların 31 Aralık 2014’te ta-
mamlanacağı programa katılım şart-
ları hakkında bilgi almak isteyenler 
www.ar-geakademisi.com/tr adresini 
ziyaret edebilir bilgi@ar-geakademisi.
com adresine e-posta gönderebilirler. 

OSTİM Yenilenebilir Ener-
ji ve Çevre Teknolojileri 

Kümelenmesi’nin “Organizatör Ku-
ruluş” olarak destek verdiği “Ulusla-
rarası Enerji Kongresi ve Fuarı/EIF 
2014”ün 7.si düzenleniyor. Dünyada 
ve Türkiye’de enerji üretimine iliş-
kin çok çeşitli konuların tartışılaca-
ğı bir platform olan EIF 2014, 24-
25  Kasım 2014 tarihlerinde ATO 
Congresium’da yapılacak.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın destekleriyle gerçek-
leşecek olan etkinlik, başta elektrik 
üretim kaynakları olmak üzere dünya 
ve Türkiye enerji piyasalarının tüm 
boyutları ile değerlendirilmesi ve en 
son gelişmeler ile uygulamaların pek 
çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği 
bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. 

EIF 2014’ün bu yılki programı kap-
samında ikili görüşmeler, kısa kurslar 
ve fuar alanı olacak. Fuar etkinliği, 
uluslararası anlamda bölgenin en bü-
yük ve en etkili enerji fuarı niteliğin-
de. 

Yerli ve yabancı pek çok enerji 
firması yetkililerinin yansıra akade-
misyenler, bürokratlar ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri iştirak ede-
ceği kongrede; Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları, Petrol ve Doğalgaz, Kö-
mür Kaynaklarından Elektrik Üreti-
mi, Nükleer Enerji, Dünya ve Türkiye 
Enerji Görünümü, Enerji Ekonomisi 
ve Politikası, Enerjinin Finansmanı, 
Enerji Güvenliği, Enerji İthalat ve İh-
racatına İlişkin Konular, Uluslararası 
Projeler, Ortadoğu, Afrika ve Arap 
Plakası Enerji Kaynaklarının Değer-
lendirilmesi, Enerji Mevzuatı, Elekt-
rik Toptan Satış, Dağıtım Faaliyetleri, 
Enerji Sektöründe Ekip ve Ekipman, 
Güç Sistemleri ve Enerji Sektöründe 
İş Güvenliği başlıkları görüşülecek.

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı), özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge 
süreçlerini daha profesyonel ve yetkin 
bir şekilde yönetmelerine yardımcı 
olmak amacıyla “Ar-Ge Akademisi” 
programını başlattı.

Ar-Ge Akademisi’nden profesyonel destek

Türkiye’nin yerli otomobil gündemi-
ne bir katkı da MÜSİAD’dan geldi. 

İzmit’te gerçekleşen Otomotiv Sektör 
Zirvesi’nde elektrikli otomobil konusu 
görüşüldü. 

“Türkiye için prestij demektir”
MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Baş-

kanı Cengiz Arslan, Türkiye'nin ‘Dün-
yanın En Büyük 10 Ekonomisi Arasına 
Girme’ hedefi için kendi otomobilimizi 
kendimizin üretmemizin şart olduğunu 
ve bunu yapmaya da karar verdiklerini 
bildirdi

Arslan, “Bu kendi üretimine yedek 
parça üretecek olmamız demektir. Şarj 
istasyonlarını kendi ürettiği araçları daha 
uygun olacak, bundan sonra üretilecekler 
bunu örnek alacak. Dolayısıyla bu siste-
me yönelik yasal ve teknik düzenlemeler 
yapmak demektir. Dünya ölçeğinde satış 
yapacağı için üretimi sadece Türkiye pa-
zarına yönelik olmayacak, hatırı sayılır 
döviz girişi sağlanması demektir. Hükü-
metimizce hayata geçirilmesini bekledi-
ğimiz teşviklerden yararlanarak markalaş-
ma, üretim ve dağıtım süreci daha sağlıklı 
işleyecek bir piyasa demektir. Elektrikli 
otomobil Türkiye için en başta prestij de-
mektir. Akabinde tasarruf katma değer, 
az maliyetle çok yol kat etmek demektir. 
Elektrikli otomobil ekolojik verimlilik 
yani temiz hava demektir. Cari açık değil 
belki ama cari fazla demektir. Ülke tasar-
ruflarının artması demektir, elektrikli oto-
mobil gelişmişlik demektir.” dedi.

“Yerli otomobili destekliyoruz”
Otomotiv sektörünün, 2001’deki krizin 

ardından 2008 yılına kadar ivme yakala-
dığını hatırlatan MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, Türkiye'nin yerli otomobil 

üretme hedefini desteklediklerini belirtti. 
Rollerinin, düzenledikleri organizasyon-
larla konuyu güncel tutmak ve doğru me-
sajların örgütlü şekilde yüksek seslerle ve-
rilebilmesine imkan sağlamak olduğunu 
kaydeden Olpak, yerli otomobil konusun-
da önemli işlere imza atmayı hedefledik-
lerini söyledi. Nail Olpak, otomotiv sek-
törünün önemini istihdama işaret ederek 
vurgulayarak, “Eğer Türkiye iddia sahibi 
olduğu noktasında ısrarlıysa, ki biz ısrarlı 
olmasını gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

MÜSİAD yerli otomobili tartıştı
Olpak: “Türkiye iddialarını hayata geçirmeli”

ENERJİ
TÜM YÖNLERİYLE

GÖRÜŞÜLECEK

KONGRE TURİZMİNİN DE 
BAŞKENTİ OLACAK 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin  (MÜSİAD) Otomotiv Sektör Kurulu tarafından “Otomotiv Sektör Zirvesi” İzmit’te 
düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, “Türkiye iddialarını hem sürdürmeli hem de hayata geçirebilmelidir.” dedi.

Nail Olpak, Türkiye’nin sadece yerli otomobili 
değil, yerli uçak dahil olmak üzere bu 
iddialarını hem sürdürmesi hem de hayata 
geçirmesi görüşünde.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) bün-
yesinde kurduğu Kongre ve Ziyaretçi 

Bürosu, Uluslararası Toplantı ve Kongreler 
Birliği’nin (Congress and Convention As-
sociation-ICCA)  üyesi oldu. 

ATO Başkanı Salih Bezci, bir şehirde 
kongre bürosu kurulmasının o şehrin top-
lantı ve etkinlik turizmi alanında Avrupa 
ve dünya standartlarında adapte olduğunu 
gösterdiğini belirterek, “Başkentimiz ulus-
lararası toplantılara ev sahipliği yapabilecek 
tesise ve insan gücüne sahiptir.” dedi.

Bezci, “1,1 trilyon dolara ulaşan dünya 
turizm gelirleri içinde kongre turizminin 
payı yüzde 30’lar seviyesinde. Türkiye’nin 
kongre turizminden elde ettiği gelir 2013 yı-
lında 2,5 milyar doları aşıyor. Ankara dün-
ya kongre turizmi pastasından mutlaka pay 
alacaktır.” diye konuştu.
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TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik 
Teknolojileri Araştırma Grubu 

(SAVTAG), 1007 Programı kapsa-
mında üç ayı çağrı açtı. Sonar Geliştir-
me Projesi, Duyarsız Patlayıcı Projesi 
ve Kızılötesi Dedektör Projesi başlıklı 
çağrılarda, ülkemizin savunma alanın-
da uluslararası rekabet gücünün artı-
rılması, savaş donanım ve yeteneğini 
güçlendirici ürün ve projeler geliştiril-
mesi hedefleniyor. 

Sonar Geliştirme Projesi
Bu çağrı ile denizaltılarda yön ve 

mesafe ölçümünde önemli bir do-
nanım olan ‘Sonar Sistemleri’nin 
millîleştirilmesi ve yerli üretimi hedef-

leniyor. Proje ile, halen dışa bağımlılı-
ğın olduğu bu tür donanımlarda dünya 
ölçeğinde teknolojik açıdan yüksek 
nitelikli ve rekabetçi sistemler elde 
edilmesi bekleniyor.

Duyarsız Patlayıcı Projesi
Milli savaş yeteneğini geliştirmeye 

yönelik; daha çevreci, güvenli ve etkin 
patlayıcı türlerine olan ihtiyacın milli 
imkanlarla karşılanması amacını taşı-
yan bu proje ile daha temiz üretim tek-
nolojilerine dayalı, tedarik zorluğu ya-
şanmayan hammaddelerden duyarsız 
patlayıcı elde edilmesi hedefleniyor. 
Patlayıcıların darbeye, sürtünmeye 
vb. etkilere hassasiyetinin azaltılması, 
daha kontrollü, dayanıklı hale gelmesi 
bekleniyor.

Kızılötesi Dedektör Projesi
Bu çağrı, gece görüş imkanı tanı-

yan teknoloji olarak bilinen kızılötesi 
dedektör teknolojileri alanında yeni 
araştırmaları özendiren ve bu araştır-
malarla, daha önce edinilmiş olan mil-
li kazanımları ileri noktalara taşımayı 
amaçlıyor. Çağrı kapsamındaki proje-
ler ile daha önceki dedektör projele-
rinde elde edilen gelişmelerin farklı 
yöntemlerle daha da iyileştirilerek 
yüksek teknolojiye dayalı kızılötesi 
dedektör sistemlerinin geliştirilmesi 
bekleniyor.

9 Ekim 2014 tarihinde alınmaya 
başlanacak proje önerileri için son 
başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Proje 
önerilerinin TÜBİTAK SAVTAG gru-
buna elden teslim edilmesi gerekiyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, 2023 hedeflerine göre 

raylı taşıma sektörüne 45 milyar dolar 
yatırım planlıyor. Milli Tren Projesi so-
nucu elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe 
ile Türkiye’nin ihtiyacı olan raylı taşıtlar-
daki yerlilik oranı artırılmış olacak. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırmalar Kurumu Marmara Araştırma 
Merkezi (TÜBİTAK MAM), tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalarla 3 yıllık sü-
reçte 10 milyon TL bütçe ile raylı araç 
sektöründe katma değeri en yüksek bile-
şenlerden olan cer konverteri, cer kontrol 
ünitesi, merkezi kontrol ünitesi gibi raylı 
araç sürüş ve kontrol sistemleri yurt için-
de tasarlandı ve üretildi.

TÜLOMSAŞ ile birlikte yürütülen ça-
lışmalarda hedef ihracat. Böylelikle sek-
törde hem dışa bağımlılık hem de cari 
açık azalacak. Türkiye, 2023 yılına kadar 
70 adet manevra lokomotifini ve 110 adet 
yüksek hızlı trenin hizmete alınmasını 
planlıyor.

Savunmaya 41 milyonluk çağrı
MİLLİ TREN’İN 
BİLEŞENLERİ 
ÜRETİLDİ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 
Savunma ve Güvenlik Teknolojileri 
Araştırma Grubu (SAVTAG), 1007 
Programı kapsamında açtığı üç ayrı 
çağrı ile ülkemizin savaş donanım ve 
yeteneğini geliştirecek, dışa bağımlılığa 
son verecek projeleri destekliyor. 
Açılan üç çağrıya toplam 41 milyon TL 
bütçe ayrıldı.
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Türk Telekom’un KOBİ’leri tekno-
lojiyle buluşturmak ve markalaşma 

sürecinde onlara yol göstermek ama-
cıyla başlattığı ‘KOBİ Dolu Anadolu 
Zirvesi’nin ilk durağı Ankara oldu. 

KOBİ’lere dijital dünyanın imkanları 
ile güçlü bir marka olmanın yollarının 
anlatıldığı zirvede Marketing Türki-
ye Genel Yayın Yönetmeni Günseli 
Ocakoğlu, Dijital Pazarlama Uzmanı 
Cüneyt Devrim ve Marka Danışmanı 
Stratejist Cihan Kırımlı deneyimlerini 
paylaştı. 

Başarılı KOBİ’lerin hikayelerinin de 
örneklerle sunulduğu Başkent buluş-
masında, “Marka, Markalaşma Nedir, 
Neden Önemlidir?” ve “KOBİ’lerin 
İyi Bir Marka Olma Yolunda Yapması 
Gerekenler” başlıklı paylaşımlarda bu-
lunuldu.

Sunumlarda, küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerin Türkiye ekonomisine yatırım 
ve istihdam anlamında önemli katkılar 
sağladığının altını çizildi, iletişim tek-
nolojileri ile ticari etkinliklerini büyük 
ölçüde artırma olanaklarının olduğu ifa-
de edildi. 

Anadolu’ya
markalaşma anlatılıyor

Yeni çıkarılan torba yasada elektrik 
ve doğalgaz borçları dahil olma-

dığı için esnaf ve sanatkarlardan yo-
ğun talep geldiğini açıklayan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, “Yılbaşına kadar elektrik ve 
doğalgaz borçlarını da yapılandıracak 
bir düzenleme yapılması vatandaşımızı 
rahatlatacaktır.” dedi.

Tarihi af olarak nitelendirilen ve ka-
muya olan borçlar için yapılandırma 
getirilen 6111 sayılı Kanun kapsamın-
da elektrik borçlarının da yeniden yapı-
landırıldığını hatırlatan Bendevi Palan-
döken, '”Geçmişteki elektrik borçları 
yapılandırmasına 345 bin 651 abone 
başvuru yapmış ve borçlarını yapılan-
dırmıştır. Bugün yapılandırma talebi 
daha da fazla. Sadece resmi daire abo-
ne grubundan 189 milyon 716 bin 414 
TL ve belediyeler abone grubundan 1 
milyar 394 milyon 463 bin 144 TL ve 
esnaf sanatkar ve sanayicinin ise top-
lamda 6 milyar 718 milyon 450 bin lira 
ödenmeyen elektrik borcu var. Bunun 
yanında esnafın, çiftçinin ve hane hal-

kının elektrik ve 
doğalgaz borçları 
birikmiş durumda. 
Borçlarını peşin 
ödeyene indirim 
yapılmalı, taksitle 
yapılacak ödeme-
lerde ise belirle-
necek tutar 2'şer 
aylık dönemlerde 
olmak üzere 6, 9, 12 veya 18 eşit tak-
site bölünebilmeli, gecikme cezaları 
Yurtiçi üretici fiyat endeksi üzerinden 
düşük faizle hesaplanmalıdır.” şeklinde 
konuştu.

Öte yandan Başkent Ankara'nın kişi 
başına düşen alışveriş merkezi (AVM) 
metrekaresi bakımından ülkemizde ilk 
sıradaki yerini koruduğunu ifade eden 
Bendevi Palandöken, "Halihazırda 38 
AVM başkent Ankara'da bulunuyor.  
4 tanesi de yılsonuna kadar açılış ça-
lışmaları devam ediyor. Böyle gider-
se Ankara AVM çöplüğüne dönecek. 
Oysa insanları AVM'lere mahkum et-
meyecek sosyal, kültürel, sportif proje-
lerin artırılması gerekir." dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

“Birikmiş elektrik ve doğalgaz borçları 
yapılandırılmalı”

Bendevi Palandöken
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Ankara Kalkınma Ajansı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOBB 

Ankara Kadın Girişimciler Kurulu işbir-
liğinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Giri-
şimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferan-
sı gerçekleştirildi. 

“Sürdürülebilir Kalkınma için Girişim-
cilikte Kadın” ve “Sürdürülebilir Kal-
kınma için İnovasyonda Kadın” başlıklı 
paneller gerçekleştirildiği konferansta 
konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Ayşenur İslam, kadınların çalışma haya-
tına katılmalarının önemine vurgu yaptı. 
İslam, sürdürülebilir ekonomik büyümey-
le sosyal kalkınma için beşeri sermayenin 
yarısını oluşturan kadınların çalışma ha-
yatına katılmaları hem kendileri hem de 
toplum için önemli olduğunu söyledi. Ba-
kan İslam, “Kalkınma Bakanlığı ve Dün-
ya Bankası işbirliğiyle yapılan çalışmaya 
göre kadın istihdamındaki 6 puanlık artış 
yoksulluğun 15 puan gerilemesine sebep 
oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verile-
rine göre ülkemizde 2004 yılında yüzde 
20,8 olan kadın istihdam oranı 6,3 puanlık 
bir artışla 2013 yılında yüzde 27,1 seviye-
sine ulaştı. 2004 yılında kadının iş gücüne 
katılım oranı yüzde 23,3 iken 7,5 puanlık 
bir artışla 2013 yılsonu itibariyle yüzde 
30,8’e yükseldi. TÜİK 2013 yılı verilerine 
göre eğitim seviyesi yükseldikçe kadın-
ların iş gücüne katılım oranının da yük-

seldiğini açıklıyor. Okuryazar olmayan 
kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 
26,3, lise düzeyinde eğitime sahip kadın-
larımızın oranı yüzde 32,1, yükseköğretim 
mezunlarının iş gücüne katılma oranı yüz-
de 72,2’dir.” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Ku-
rulu Üyesi Nesrin Semiz ise Ajans olarak 
gerçek kalkınmışlığın sadece ekonomik 
kalkınmışlık olarak değil sosyal ve kültü-
rel kalkınmışlıkla eş zamanlı olarak yürü-
tülmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti. 
Semiz, “Ajans olarak yaptığımız çalışma-
larda Ankara’nın dinamiklerini harekete 
geçirmede özellikle sosyal ve kültürel ça-
lışmalara verdiğimiz destekler önceliğimi-
zi oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihda-
mın artırılmasına yönelik yeni bir 

projeye başlıyor. Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası ile yürütülen Kadın İş-
letmelerine Finansman ve Danışmanlık 
Desteği projesi ile kadın girişimciliğinin 
güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kadın işletmelerine finansman ve da-
nışmanlık desteğinin artmasının ülke-
nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında 
önemli bir kilometre taşı olduğuna de-
ğinen İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret 
Yazıcı, 2010-2012 yılları arasında Av-
rupa Birliği mali desteğiyle yürütülmüş 
olan Kadın İstihdamının Desteklenmesi 
Operasyonu’yla 131 hibe projesinin des-
teklendiğini hatırlattı. Yazıcı, bu proje-

den 9 bin 856 kadının faydalandığını ve 
bu kadınlardan 113’ünün kendi işini kur-
duğunu kaydetti. 

Kadın İşletmelerine Finansman ve Da-
nışmanlık Desteği projesinin de İŞKUR 
tarafından kadın istihdamının artırılması-
na yönelik desteklenen önemli bir proje 
olduğunu belirten Yazıcı, “İŞKUR’un 

Operasyon Faydalanıcısı sıfatıyla yer 
aldığı Proje kapsamında kadın girişimci-
liğinin güçlendirilmesini oldukça önem-
siyoruz. Proje sonunda elde edeceğimiz 
çıktılar ve ek finansman destekleriyle ka-
dın girişimciliğinin desteklenmesine ve 
kadın istihdamının artırılmasına yönelik 
faaliyetleri proje sonrasında da destekli-
yor olacağız.” dedi.

Hacettepe Teknokent bünyesinde 
tamamen yerli imkanlarla, yerli 

tasarımla ve yerli mühendislerle "elekt-
rikli otomobil" üretildiğini bildiren Ha-
cettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Tuncer, otomobil için Hacettepe 
Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği 
Bölümü'nden çok sayıda öğretim üyesi-
nin görev yaptığını, arabanın bazı par-
çalarının da OSTİM ve İvedik Organize 
Sanayi Bölgelerinde üretildiğini dile 

getirdi.

Teknokent’te üretilen yerli otomobil 
hakkında teknik bilgiler de veren Rek-
tör Tuncer, “Teknokentimizde üniversi-
temizin desteğiyle geliştirilen elektrikli 
otomobili bizzat kullandım. Çok yüksek 
hız yapabiliyor. Bugüne kadar üretilen 
benzer elektrikli otomobiller arasında 
en güçlüsü diyebilirim. Yakıt tasarru-
funda ise çok etkileyici sonuçlar ulaşı-
yor bize. Örneğin Ankara-İstanbul ara-

sında harcanan yakıt 7 TL olacak." dedi.

Üretilen ilk elektrikli otomobili ma-
kam aracı yapacağını belirten Murat 
Tuncer, “Yüzde yüz Türk Malı bir 
elektrikli araba bizim makam arabamız 
olacak.” şeklinde konuştu. Otomotiv 
sektörüne girmek için çalışmalar yapı-
lacağını bildiren Tuncer, teknokentin 
500 elektrikli araç üretimi ve daha son-
ra satışı için Tip Onay Belgesi başvuru-
sunda bulunulduğunu bildirdi.

Temmuz 2014 döneminde 15 ve daha 
yukarı yaştaki istihdam edilenlerin 

sayısı, 26 milyon 410 bin kişi, istihdam 
oranı ise yüzde 46,3 oldu. Bu oran er-
keklerde yüzde 65,9, kadınlarda ise yüz-
de 27,2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 
tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 
914 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı ise 20 milyon 496 bin kişi olarak 
gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 
22,4’ü tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 
7,3’ü inşaat, yüzde 50,5’i ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. 

İşgücü nüfusu 2014 yılı Temmuz döne-
minde 29 milyon 276 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise yüzde 51,3 olarak ger-
çekleşti. İşgücüne katılma oranı erkekler-
de yüzde 72,3 kadınlarda ise yüzde 30,8 
oldu. 

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu-
na bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 
yılı Temmuz döneminde yüzde 36,4 ola-
rak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe 
yüzde 84 iken, tarım dışı sektörlerde yüz-
de 22,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış is-
tihdam sayısı bir önceki döneme göre 72 
bin kişi azalarak 25 milyon 791 bin kişi 
olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,2 
puanlık azalış ile %45,2 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz-
lerin sayısında 2014 yılı Temmuz döne-
minde, bir önceki döneme göre 135 bin 
kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 
0,4 puanlık artış ile yüzde 10,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş-
gücüne katılma oranı bir önceki döneme 
göre değişim göstermeyerek yüzde 50,5 
olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerde en fazla artış 89 
bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti.

İşsizlik 
“çift hane” 
sınırında

Girişimci kadınlara İŞKUR desteği

Hacettepe Üniversitesi elektrikli otomobil geliştirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
engellilerin özel sektörde istihdamına 
yönelik, “İşe Katıl Hayata Atıl” projesini 
başlattı. Proje ile özel sektörde engelli 
istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar 
yürütülecek, çalışma isteği olan engelliler 
ve onları istihdam etme isteği olan özel 
sektör buluşturulacak.

Projenin tanıtım toplantısında 
konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Ayşenur İslam, engellilerin istihdamı için 
özel sektörün büyük bir fırsat olduğunu 
vurguladı. İslam, “Engellilerin çalışması 
için özel sektör gibi çok geniş bir alan var. 
Özel sektörde engellilerin çalışması için 
birtakım engeller olduğunu fark ettik. 
İşte bu ve benzeri projelerle bu engelleri 
ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Toplam süresi 18+2 ay olarak planlanan 
proje, pilot il olarak 6 aylığına Ankara’da 
başlayacak. Daha sonra kademeli olarak 
4 şehirde 6 ay süreyle devam edecek. 

PİLOT UYGULAMA ANKARA’DA BAŞLIYOR

İstihdamda özel sektörün 
“engelleri” aşılacak Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 

yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Temmuz 
döneminde 2 milyon 867 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı ise yüzde 9,8 seviyesinde 

gerçekleşti.

Kadın istihdamındaki artış yoksulluğu azaltıyor

Prof. Dr. Murat Tuncer
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Kıdem tazminatı ko-
nusunda açıklama 

yapan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, tazminatların ay-
lık olarak bireysel hesap-
lara yatırılarak işyerinin 
iflasına karşın kıdem 
tazminatlarının güvence 
altına alınması gerektiği-
ni aktardı.

Emekliliğine bir ay kalan işçinin 
fabrikanın kapanmasından dolayı 
emekli olamadığını ve tazminat ala-
madığına dikkat çeken Faruk Çelik, 
işveren açısından da kıdem tazminatı 
ödemelerinin maddi sıkıntılar oluştur-
duğunu söyledi. İşverenin, “50 işçi çı-
kıyor 50 işçiye yaklaşık 30’ar milyon 
lira tazminat tutuyor, bunu ödediğim 
zaman fabrikayı kapatmam lazım.” 
sözlerini aktaran Bakan Çelik, işçinin 
alın terinin heba edilmesine tahammül 
gösterilemeyeceğini vurguladı. Çelik 
konuşmasını, “Önce buna işçi sendi-
kaları ve işverenler tahammül etme-
meli.” sözleriyle sürdürdü.

13 milyon çalışanın yüz-
de 10’unun kıdem tazminatı 
alabildiğine değinen Bakan 
Çelik,   kıdem tazminatının 
da maaş ve sigorta primi 
gibi aylık olarak çalışanların 
bireysel hesaplarına yatırıl-
ması gerektiğine işaret etti. 
Çelik, “Kıdem tazminatını 
aylık yatırmamız gerekiyor. 

Patron, iflas etse de iş yeri kapansa da 
işçinin bireysel hesabında tazminatı 
güvence altına alınıyor.” dedi.

MYK serfikası olmayan çalışamayacak
Diğer yandan Mesleki Yeterlilik 

Kurumu’nun da (MYK)  devreye gi-
receğini belirten Bakan Faruk Çelik, 
50 meslekte, MYK sertifikası olmayan 
insanların çalışamayacağını dile getir-
di. MYK sertifikasının sınavla veri-
leceğini aktaran Çelik, “Uluslararası 
geçerliliği olan bir sertifika. Avrupa 
Birliği'nde serbest dolaşım söz konu-
su olursa bu belge, orada istihdam için 
yeterli.” şeklinde konuştu.

ASO 2. ve 3. OSB, Ankara Sanayi 
Odası ve ASO 1. OSB ile birlikte iki 

yıl süreli “Mesleki Test ve Sertifikalandır-
ma Merkezi Kurulması Projesi” hibe söz-
leşmesini imzalayarak, 21 Mart 2011 ile 
21 Haziran 2013 tarihleri arasında projeyi 
tamamladı. 

Proje ile Asansör Bakım ve Onarımcısı 
(Seviye 3 ve 4), Asansör Montajcısı (Se-
viye 3 ve 4), Makine Ressamı (Seviye 3, 
4 ve 5), Makine Montajcısı (Seviye 3 ve 
4) ile Borverkçi (Seviye 4) Ulusal Mes-
lek Standartları ile Ulusal Yeterlilikleri 
hazırlandı. Ayrıca bölge bünyesinde Ma-
kine Bakımcı (Seviye 3, 4 ve 5), Makine 
Montajcısı (Seviye 3 ve 4) ile Hidrolik 
Pnömatikçi (Seviye 4 ve 5) Ulusal Yeter-
liliklerinde personel belgelendirme hiz-
meti vermek üzere TÜRKAK tarafından 
akredite edilip MYK tarafından yetkilen-
dirilen “Mesleki Test ve Sertifikalandırma 
Merkezi İktisadi İşletmesi“ kuruldu.

Sosyal sorumluluk anlayışı ile başlanı-
lan bu faaliyetlere yine aynı anlayışla hız 
kesmeden devam eden ASO 2. ve 3. OSB, 
özellikle ilgili sektörlerin taleplerini de 
dikkate alarak belgelendirme faaliyetleri-

nin yanı sıra mesleki eğitim verme konu-
sunda alt yapı oluşturma çalışmalarına da 
başladı.

Testler iş yerlerinde yapılıyor
Test ve belgelendirme faaliyetleri kap-

samına Asansör Bakım ve Onarımcısı 
(Seviye 3 ve 4) ile Asansör Montajcısı 
(Seviye 3 ve 4) Ulusal Yeterliliklerini ek-
lemek üzere TÜRKAK akreditasyonu ve 
MYK yetkilendirmesi için süreç başlatıl-
dı. Bilgi ve beceri düzeyindeki yeterlilik-
ler, MYK tarafından belirlenen kriterlere 
göre hem Merkez bünyesinde hem de 
adayların çalıştıkları işyerlerinde, gerçek 
ortamlarda test edilip belgelendiriliyor. 

Asansör Montajcısı, Bakım ve Onarımcısı 
alanında hem eğitim hem de sınav yapıla-
bilecek ünite için projeler hazırlandı.

Son günlerde yaşanan üzücü iş kazaları 
ve işçi kayıpları, tüm Türkiye'nin ilgisi-
ni çalışanların bu işlerdeki yeterlilikleri 
üzerine yoğunlaşmasına, mevcut düzenle-
melerin ve alınabilecek tedbirlerin sorgu-
lanmasına sebep oldu. Buna göre mesleki 
bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip vasıflı 
kişilerin istihdam edilmesi, meydana ge-
len bu iş kazaları ve işçi kayıplarının azal-
tılmasındaki önemini ortaya koydu.

Uluslararası standartlara göre sınav
Mesleki Yeterlilik Belgeleri, meslek sa-

hiplerinin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin 
bağımsız ve tarafsız kuruluşlarca EN ISO/
IEC 17024 Uluslararası Standartlara göre 
yapılan sınavlarla ölçülüp değerlendiril-
mesi sonucunda başarılı olanlara verilen 
yasal belgelerden. Bu bağlamda hem iş-
veren hem de işçi açısından güvenilir ve 
değerli.

Uzmanlar, hem işveren hem de işçi açı-
sından güvenilir ve değerli olan belgelerin 
sağlayacağı faydaları bazılarını şöyle sı-
ralıyor: İşveren, işe aldığı elemanın hangi 
seviyede ve ölçüde bilgi, beceri ve yetkin-
liklere sahip olduğunu bilir. Mesleki Ye-
terlilik Belgelerinin zorunlu hale gelmesi 
durumuna karşı hazırlıklı olur. Ayrıca, 
yeterliliğini belgelendirmiş kişilerle yap-
tıkları mal ve hizmet üretimlerinde kalite 
açısından ve ekonomik yönden elde ettik-

leri faydaların yanı sıra rekabet güçlerini 
de artırır.

Prim ve belgelendirme desteği
6111 Sayılı Kanuna göre, Mesleki 

Yeterlilik Belgesi’ne sahip personelin 
işveren tarafından ödenen primleri deği-
şik şart ve sürelere bağlı olarak İşsizlik 
Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. 
Belgeli personel çalıştıran işletmeler, 
KOSGEB’in belgelendirme desteğinden 
de yararlanabiliyor ve işletme üzerindeki 
mali yük azalıyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun “Meslek Standartlarını ve Ulusal Yeterlilikleri 
Geliştirmek, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerini Kurmak” üzere 
UYEP Hibe Projesi’ne dâhil ettiği 26 kuruluştan biri olarak seçilen ASO 2. ve 3. Organize 
Sanayi Bölgesi Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES), bazı alanlarda test 
ve belgelendirme hizmetlerine başladı.

METES’te test ve belgelendirme hizmetleri başladı

Faruk Çelik

Eğitim, yaş, cinsiyet vb. hiçbir ön 
koşul olmaksızın, mesleki bilgi, beceri ve 
yetkinliklere sahip olduğunu belgelemek 
isteyenler; müracaatlarını www.metes.org.
tr internet sitesinden online olarak ya da 
faaliyetlerine “Eskişehir Yolu 42. km Alcı-OSB 
Mahallesi 2010. Cad No: 7 Temelli-Sincan/
ANKARA” adresinde devam eden Merkezden 
şahsen yapabiliyor.

2. ve 3.OSB

Eskişehir Yolu 42. km Alcı-OSB Mahallesi 2010 Cad. No:7 Temelli-Sincan/Ankara

Telefon : (0312) 641 41 41   Faks : (0312) 641 40 40   E-posta : metes.23osb@metes.org.tr    
Web : www.metes.org.tr

Kıdem tazminatlarını değerlendiren Bakan Çelik:

“Bireysel hesapta güvence altına alınmalı”

Avrupa Komisyonu’nun fon des-
teğiyle, Kurumsal Sosyal So-

rumluluk (KSS) konusunda dünyada 
ilk defa; Türkiye, Makedonya, Hırva-
tistan, Karadağ ve Romanya Ulusal 
İşveren Çatı Örgütleri’nin ve Ulus-
lararası İşveren Teşkilatının (IOE) 
ortaklığında sürdürülen Herkes için 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi 
kapsamında, şirketlerin KSS alanın-
daki farkındalığını artırarak, KSS uy-
gulamalarını teşvik etmek amacıyla 
Ankara’da, Yaygınlaştırma ve Bilgi 
Paylaşımı Toplantısı düzenlendi.

Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu (TİSK) olarak, KSS’nin 
gelişim sürecine katkıda bulunmak 
için bu uluslararası projeyi hayata 
geçirdiklerini ifade eden Genel Sek-
reter Bülent Pirler, “Kurumsal sosyal 
sorumluluk; birey, toplum ve işletme 
menfaatlerini geliştiren, dünyada ve 
Türkiye’de giderek yaygınlaşıp yük-
selen bir süreçtir. Kurumsal sosyal 
sorumluluk uygulamaları, bir şirketin 
yasal yükümlülükleri yerine getir-
mekle yetinmeyerek, toplumun refa-
hını artıracak, ilerleme sağlayacak, 
fayda doğuracak eylemlerde bulun-
masıdır.” dedi.

TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, KSS’lerin toplumun refahını artıracak, ilerleme 
sağlayacak eylemler olduğuna dikkat çekti. 

“KSS projeleri toplum refahını artırır”

Bülent Pirler
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