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2014’ün son günlerindeyiz… Geride 
bıraktığımız zamanda, Hükümet ta-
rafından, sanayici için dönüm nok-

tası olarak niteleyebileceğimiz kararlar 
alındı… Bu hamlelerde anahtar sözcük-
ler “yerli üretim”, “yerli malı” ve “kamu 
alımları” oldu.

OSTİM Gazetesi’nin okuyucuları iyi 
bilir ki, tüm sayılarımızda bu kavramları 
ve daha fazlasını ve talepleri sayfalarımıza 
taşıdık… Kamuoyu oluşumunda kurumsal 
çabalarımızı her platformda sergiledik… 
Devlet katı da; bu düşünceyi bizlerle bir-
likte adeta haykıran kurum, kuruluş, STK, 
işletme sahibi, atölyesinde Türkiye için 
ter döken usta, işçi yani üreten Türkiye’ye 
kulak verdi… 

Kamu alımları için yasal düzenlemeler, 
yerli malı kabul kriterleri ve Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu noktadaki 
rolü reel sektör için tünelin sonuna ışık ya-
kan adımlar oldu… 

Son olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu 
tarafından açıklanan, Onuncu Kalkınma 
Planı kapsamındaki Öncelikli Dönüşüm 
Programlarına ilişkin 1. Grup Eylem 
Planları’nın reel ekonomiye ilişkin 9 mad-
desi, sanayiciler için kritik sayılabilecek 
dikkat çeken bir başka adımdı… 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fik-
ri Işık da kamu alımlarında kronikleşen 
“şartname” sorununu gündeme getirdi. 
Kamu ihaleleri için hazırlanan şartname-
lerdeki aksaklıklara dikkat çeken ve ini-
siyatif alacaklarını belirten Işık, “Adrese 
teslim şartname dönemi inşallah bitecek.” 
diyerek önemli ve bir o kadar da kararlı 
konuştu.

Saydığımız ve özetlediğimizin dışında 
elbette Devlet, sürdürülebilir bir kalkınma 
ve teknoloji gelişimi için geçmişe oran-
la çok daha sağlam bir duruş sergiliyor 
ve düzenlemeler yapıyor. Ekonomi kur-
maylarının açıklamalarını mercek altına 
aldığımızda, KOBİ’lere ayrı bir başlık 
açtıklarını ve onların 2023 hedefl eri için 
vazgeçilmez aktörler olduğunu görüyoruz.

Kağıt üstünde kalmasın
Sayın Başbakan’ın açıklaması yüreklere 

su serpti, ümitleri canlandırdı… Sanayici 
ise bu ümidi canlı tutmaya kararlı. Onla-
rın tek amacı daha çok üretim, daha çok 
istihdam, kalkınma yolunda daha hızlı yü-
rümek… İthalata olan bağımlılığın azaltıl-

ması, kamu alımlarının teknoloji geliştir-
mede ana unsur olarak ele alınması, yerli 
üretime olan atıfl ar, enerjide yerli kaynak 
kullanımı gibi ifadelerin çok önemli oldu-
ğunu dile getiren sanayiciler, planın bir an 
önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade 
ediyorlar. 

Ancak olumlu karşılanan bu yaklaşım, 
önceki deneyimler ve yaşananlar nede-
niyle “Kağıt üzerinde kalma” endişesini 
de akıllardan çıkarmıyor. Somut örnek ise 
raylı sistemler… Ülkemiz demiryolu ağı-
nı güçlendirip, milli projeler geliştirirken, 
daha rahat ve güvenli ulaşım imkanlarını 
yaygınlaştırma çabası içindeyken bazı 
belediyelerin geliştirdikleri projelerde ya-
bancı ısrarı devam ediyor… 

Bu ısrar maalesef, sınırları aşarak, kü-
resel oyuncu kimliğine bürünen yerli sa-
nayicilerimizi ise derinden etkiliyor, üzü-
yor… Artık zaman kaybetmeden zihniye-
tin değişmesi, bütüncül Devlet politikası 
gerekiyor…

Sürdürülebilir bir gelecek tasarımı
Daha nitelikli bir sanayi yapısı için 

stratejilerin ve hedefl erin uyumlu olduğu, 
verimliliği esas alan üretim yapısı şart… 
Bunun sağlanabilmesi içinse kriter; “sür-
dürülebilir” bir perspektif… Yurtiçinde 
sanayileşmenin kilometre taşlarından OS-
TİM de bunu tüm süreçlerine yaygınlaş-
tırıyor. Yaygınlaştırırken de ortak bilinç 
oluşması için elini taşın altına koyuyor… 
Dünyadaki gelişmeleri yakından takip 
ederek, ilklere imza atıyor…

Hindistan, Endonezya ve Çin’in ar-
dından Sanayi Bölgelerinde Sürdürüle-
bilirliğe Geçiş Konferansı Kasım ayın-
da Türkiye’de gerçekleştirildi… Alman 
Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ’in 
(Deutsche Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit GmbH) işbirliğinde, 
OSTİM ve KOSGEB tarafından ortakla-
şa düzenlenen konferansta her biri kendi 
alanında uzman isimler bir araya geldi… 
Detaylarını haberimizde okuyacağınız 
etkinlik, sürdürülebilir politikaların üre-
tilmesi yönünde bir farkındalık sağladı… 
Sürdürülebilirlik yalnızca sanayicilerin 
değil hepimizin sorumluluğu…

Büyük düşler kuranlar düşlerini 
gerçekleştirmez, aşarlar.  
Alfred Lord Whitehead

Reel söylemler reel beklentiler
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Enerji tüketiminde
aslan payı Çin’in
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, küresel enerji tüketimin yıllık 7 milyar 
ton olduğunu, yalnızca Çin’in 3,5 milyar 
tonluk yıllık tüketimi olduğuna işaret etti.
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“Dünya ekonomisi 
krizin etkilerini atlatamadı”
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
küresel ekonomik krizin başlangıcının
üzerinden 6 yıl geçmesine karşın dünya
ekonomisinin krizin etkilerini hala
atlatamadığını söyledi.

"Müteşebbisler bürokratik 
yükün altında"
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir, “Ülkemizde kıt olan şeylerden 
bir tanesi müteşebbis sayısı, müteşebbis 
sayısını artırmamız lazım. Üzerimizde ciddi 
bürokratik yükler var.” dedi.

Sanayide sürdürülebilirlik
uluslararası masada konuşuldu
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ’in 
işbirliğinde, OSTİM ve KOSGEB tarafından 
ortaklaşa düzenlenen “Sanayi Bölgelerinde 
Sürdürülebilirliğe Geçiş” temalı uluslararası 
konferans Ankara’da gerçekleştirildi.
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Arılara deva olan proje
seri üretime OSTİM’de geçecek
YFYİ 2014 yarışmasında OSTİM Özel Ödülü'nü 
alan 2C ekibi, arılar için en tehlikeli hastalıklardan 
biri olan Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığı için 
tasarladıkları kitleri OSTİM'de üretecek.

Girişimcilik, gençlerin
alternatif kariyer planı
Küresel Girişimcilik Endeksi Araştırması 
Türkiye 2013 sonuçları, girişimciliğin artık 
gençler tarafından alternatif bir kariyer planı 
olarak görüldüğünü belirledi.

Çıraklara usta işi tören
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı, bu yıl
1.500 öğrenciye giysi ve kırtasiye
malzemesi yardımı yaptı. 27.si
gerçekleştirilen dağıtım töreninde
mesleki eğitimin önemine işaret edildi.
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“Cevat ağabey, OSTİM’e 
evladı gibi emek verdi”
OSTİM’in kurucu kadrosunda yer alan Selahattin 
Dündar,  OSTİM fikrine hayat veren Cevat 
Dündar için, "OSTİM’e verdiği emek, bir babanın 
evladına verdiğinden fazladır.” dedi.
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Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir ve bürokrat-
ları OSTİM’de temaslarda bu-

lundu. Ziyaret kapsamında ilk olarak 
OSTİM’in yapılanmasını ve kurumsal 
etkinlikleri dinleyen Demir’e daha sonra 
OSSA üyelerinin kabiliyetleri aktarıldı. 

Geniş bir katılımın olduğu ziyarette 
değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. 
İsmail Demir, KOBİ statüsündeki iş-
letmelerin, ekonominin dinamizmini 
oluşturan unsurlar olduğunu söyledi. 
Organize Sanayi Bölgeleri ve kümelen-
melerin önem taşıdığına dikkat çeken 
Demir, “Gerçekten hayatta kalmak için, 
büyümek için taze bir fi liz gibi çıkmak 
üzere çaba gösteren fi rmalar, ekono-
minin de canlılığını sağlıyor.” dedi. 
İsmail Demir, bu dinamik yapının için-
deki şirketlerin bir araya gelerek sinerji 
oluşturması, Organize Sanayi Bölgesi 
yönetimlerinin onlara destek vermesini 
önemsediklerini ifade etti. 

“Meslek okulları 
yetkin eleman yetiştirmeli”

Büyük bir katma değer oluşturulma-
sı, bunun için de meslek yüksek okul-
larının ve teknik liselerin yetkin eleman 
yetiştirmesi gerektiğinin altını çizerek 
sözlerini sürdüren Demir, “OSTİM türü 
yapılanmaların, bu okullara destek ver-
meleri, oradaki eğitmenlerin, öğretmen-
lerin ve öğrencilerin elini işe değdirme-
leri önemlidir.” diye konuştu.

Tasarım kabiliyetine duyulan ihtiyaca 
da işaret eden Savunma Sanayii Müs-
teşarı, “Bilim dünyası, üniversite, araş-
tırma kurumları ve sanayinin geniş bir 
envanterini oluşturmak ve bunu bir akıl-
lı sistemle birbirine bağlamak gerekir.” 
görüşünü paylaştı.

İHRACAT HEDEFİ 25 MİLYAR DOLAR
Prof. Dr. İsmail Demir, MÜSİAD 

Uluslararası Fuarı’ndaki “Türkiye Sa-
vunma Sanayinin 2023 Konumlandır-
ması” başlıklı oturumda yaptığı ko-
nuşmada, 2023 yılı için Türkiye’nin 
savunma sektöründe çok iddialı hedef-
leri bulunduğunu belirtti. Demir, “Sa-
vunma sanayinde ihracatımızı 1 buçuk 
milyar dolardan 25 milyar dolara çıkar-
mayı, dünyadaki ilk 100 önemli fi rma 
arasına en az beş Türk fi rmasını sokma-
yı ve bu alanda da en az üç tane dün-
ya markası oluşturmayı hedefl iyoruz.” 
dedi.  

“Bu hedefl er büyük görünüyor olabi-
lir” diyen Demir, “Evet, çok çalışma-
mız gerekiyor ama savunma sektörün-
de ürünlerin fi yatlandırması oldukça 
yüksek. Ayrıca bir ürünün beğenilmesi, 
satışlarda dolayısıyla rakamsal hacimde 
çok ciddi bir zincirleme etkisi oluştu-
rur.” değerlendirmesini yaptı. Demir, 
yerli savunma ürünlerinin uluslararası 
pazarda ilgi görmesi açısından Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nin çok önemli bir refe-
rans kaynağı olduğunu söyledi. 

Lokomotif sektör
Türkiye’nin 2023 hedefl erine ulaş-

masında savunma sanayi uygulamala-
rının lokomotif rol oynadığını dile ge-
tiren Prof. Dr. İsmail Demir, bu konuda 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak 
makinist konumunda olduklarını söy-
ledi. Demir, ülkedeki genel teknolojik 
altyapının büyük önem taşıdığının altı-
nı çizerek, “Üretim, teknoloji ve sana-
yi altyapınız veya ekosisteminiz güçlü 
olmadıkça savunma sanayiini destekle-
yemezsiniz. Sonuçta savunma sanayii 

de bu sektörlerden gelen ürünleri kulla-
nacaktır.” dedi. Bu nedenle bu gelişme-
yi tetikleyecek sektörel kümelenmeyi 
hedefl ediklerini belirten İsmail Demir, 
Ankara’nın Kazan ilçesinde Ankara Ha-
vacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi oluşturmaya çalıştıklarını ve bu 
projede de son aşamalara geldiklerini 
duyurdu. Demir, hem yerli sanayicileri-
mizin hem de dost ve müttefi k ülkelerin 
buraya ilgi göstereceğini tahmin ettikle-
rini söyledi.

Projelerin rakamsal hacmi 350 milyon TL
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 

projelerine ilişkin de bilgi veren Prof. 
Dr. İsmail Demir, müsteşarlık olarak 
bugüne dek 25 ila 27 milyar dolara ula-
şan projeler yürüttüklerini, sadece 2013 
yılındaki projelerin rakamsal hacminin 
350 milyon TL olduğunu söyledi. De-
mir, hali hazırda yaklaşık 350 projenin 
yürütüldüğünü, 60 adet Ar-Ge projesi-
nin devam ettiğini sözlerine ekledi.   

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik 
Eken, “Kurum olarak KOBİ’lerle 

olan işbirliklerimiz artıyor.” dedi. OSTİM 
ve OSSA Yönetiminin gerçekleştirdiği 
ziyarette değerlendirmelerde bulunan 
Eken, her geçen gün yardımcı sanayiden 
aldıkları hizmetlerin geliştiğini söyledi. 
Eken ayrıca KOBİ’lerle gerçekleştirdikleri 
tedarik süreçlerinde kalite olgusuna 
büyük önem verdiklerini bildirdi. OSSA 
hakkında bilgiler aktaran ve projelerle 
ilgili bilgiler veren OSTİM heyeti de, 
bölge olarak birbirine yakın olan iki 
kurum arasındaki sinerjinin, işletmelerin 
gelişimine katkı sağladığını ifade ederek 
sahada yaşanan problemlerin çözümünde 
daha etkin olabileceklerini vurguladı.

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk 
yerli keşif ve gözetleme uydusu 

Göktürk-2, dünya etrafındaki kutupsal 
yörüngesinde 10 bininci turunu tamam-
ladı. 

18 Aralık 2012 tarihinde yörünge-
ye yerleştirilen Göktürk-2 uydusu ile 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 
Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Tabur 
Komutanlığı’nda bulunan uydu yer is-
tasyonundan 4.000 bin defa iletişim 
kuruldu. 4.800 adetten fazla görüntüle-
me görevini başarılı bir şekilde yerine 
getiren Göktürk-2 aynı zamanda Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve kamu kurumları-
nın görüntü talebini karşıladı. Dünyanın 

çeşitli bölgelerinde görüntüleme ya-
pılarak 9.850.000 km2’lik bir alan 
kapsandı. Kapsanan 
bu alanın 1.650.000 
km²'lik kısmı ise Tür-
kiye üzerinde. 

Milli imkanlarla ge-
liştirilen Göktürk-2 uy-
dusu, yer yüzeyinden 

685 km yükseklikte güneş uyumlu yö-
rünge de bulunuyor. Dün-
ya etrafındaki bir turunu 
98 dakikada tamamlayan 
uydu ile gece ve gündüz 
olmak üzere iki periyotta 
ve 5-6 defa değişken pe-
riyotlarda iletişim kurula-
biliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, OSTİM’li KOBİ’lerle bir 
araya geldi. OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
bilgiler alan Demir, firmalarda da 
incelemelerde bulundu. İsmail Demir, 
küçük işletmeleri ekonominin ana unsuru 
olarak niteledi, OSB ve kümelenmelere 
işaret etti.

“Tedarik sürecinde
önceliğimiz kalite”

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, OSTİM programında 
OSSA üyesi işletmelerde de incelemelerde 

bulundu. Demir, firma yetkililerinden üretim 
yetenekleri hakkında bilgiler aldı. 

Küçük işletmeler ekonominin dinamosu

Yörüngede 10 bininci tur

Makedonya otoyollarının 
geçiş sistemi ASELSAN’dan

ASELSAN, Makedonya Cumhuriyeti'nde 
Otoyol Ücret Toplama Sistemi Projesi 
gerçekleştirmek için sözleşme imzaladı. 

15,9 milyon Euro tutarındaki sözleşmeyle 
Makedonya'nın Sırbistan sınırından 
Yunanistan sınırına kadar uzanan ve 
Koridor-10 olarak adlandırılan yaklaşık 200 
kilometrelik ücretli otoyolunun üzerinde 
ücret toplama sahası ve Sistem Kontrol 
Merkezi inşa edilecek.

Avrupa Kalkınma Bankası fonlarıyla 
finanse edilen projede ihale, bankanın 
uluslararası ihale formatıyla yapıldı. İki 
aşamalı ihalenin ilk aşamasında firmaların 
yeterlilikleri değerlendirildi. İlk aşamayı 
ASELSAN ile birlikte Avrupa'dan toplam beş 
uluslararası firma geçti. Fiyat tekliflerinin 
yarıştığı ikinci aşamada ise kazanan 
ASELSAN oldu. 

Sistemde, Otomatik Geçiş Gişeleri ve Kartlı 
Geçiş Gişeleri bulunacak. Sisteme abone 
olmak isteyen kullanıcılar ve abonelerin 
hesap işlemleri için gişe sahaları satış servisi 
veren kiosklarla donatılacak. Aboneler 
hesaplarına internet ödeme yöntemleri veya 
akıllı telefonlarıyla da ulaşabilecek.
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Kamuoyunda tartışma konusu olan 
kamu ihalelerinde şartname soru-

nuna neşter vuruluyor. 2. Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Zirvesi’nde konuşan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, bazı kurumlarca hazırlanan şart-
namelerin adrese teslim hazırlandığını, 
rekabet ortamının güçlenmesi adına 
Bakanlık olarak inisiyatif alacaklarını 
bildirdi. 

“En agresif destekler Türkiye’de”
Küresel pazarlardan pay almanın en 

önemli yolunun Ar-Ge ve inovasyona 
dayalı teknolojik ürün üretmekten geç-
tiğini söyleyen Bakan Işık, teknoloji 
geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkez-

lerine çok ciddi destekler verdiklerini 
anımsattı Işık, "Şu anda dünyada söz 
konusu merkezlere en agresif desteği 
veren ülkelerden biri Türkiye'dir. Bu 
alanda yapılan 100 liralık harcamanın 
60 lirasını şirketler yapıyorsa, 40'ını 
devlet yapıyor." dedi.

Başlattıkları yeni bir çalışma ile tek-
noparklara biraz daha fazla destek ve-
receklerini aktaran Bakan Işık, “Maliye 
Bakanımızla prensip kararı aldık, deta-
yını çalışacağız. Teknoloji geliştirme 
bölgelerinde yapılan araştırmaların saha 
uygulamalarının da en azından belli öl-
çüde Ar-Ge mesaisine dahil edilmesi. 
İşini iyi yapan insanları bu işten soğu-
tacak adımlar atmak istemiyoruz. Buna 
da fırsat vermemek açısından ciddi bir 
çalışma yapacağız ve buradaki Ar-Ge 
mesaisini biraz daha artırmış olacağız. 
Yani teknoparklara biraz daha fazla des-
tek vermiş olacağız.” şeklinde konuştu.

"Adrese teslim şartname
dönemi inşallah bitecek"

Kamu ihalelerinde hazırlanan şart-
namelerle ilgili de çalışmalarının ol-

duğuna değinen Bakan Işık, Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu’nda konuyu 
tartıştıklarını ifade ederek, yeni uygu-
lamanın ipuçlarını verdi: “Bazı kurum-
larımız maalesef öyle bir şartname ha-
zırlıyor ki, adrese teslim ihale. Özellikle 
teknolojiyle ilgili de bilgi birikimi her 
kamu kurumunda yeterli olmadığı için, 
genelde bu şartnameler, hangi fi rma-
dan mal alınması isteniyorsa, o fi rma 
tarafından şartnamelere yazılabiliyor. 
İhale bir açılıyor, bir bakıyorlar ki tek-
nik yeterliliği sağlayan bir fi rma var. 
Şimdi Bakanlığımız burada da önemli 
bir inisiyatif alacak. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı olarak, teknolojik 
ürünlerle ilgili kamu alımlarında adeta 
bir rehber özelliği göreceğiz. Şartname-
lerde bulunması gereken teknik özellik-
lerin belirlenmesinde inisiyatif alacağız, 
bunu ekonomi yönetimimizle görüştük. 
Yani adrese teslim şartname dönemi 
inşallah bitecek. İşte o zaman rekabet 
ortamı çok daha güçlenecek. Artık o 
zaman kimse adrese teslim ihale yapıldı 
diye endişenin, tereddüdün içinde olma-
yacak. Bütün bunlardaki temel amacı-

mız, Türkiye'nin kamu alımları yoluyla 
teknolojik dönüşümünü sağlamaktır."

Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yö-
netici şirketlere, buraların kuruluş ama-
cının bir gayrimenkul yönetim anlayışı 
olmadığını kaydeden Fikri Işık, söz ko-
nusu bölgelerdeki şirketlerin, buralarda 
mutlaka makul kiralarda bulunmalarını 
gerektiğini dile getirdi. Işık özetle, "Yani 
piyasadan çok daha yüksek fi yatlarla yer 
kiralamanın bir manası yok. Bu konuda 
şikayetler artmaya başladı. Bakanlık ola-
rak biz çok müdahale etmek istemiyoruz 
ama böyle giderse bu konuya el atmamız 
gerekebilir." uyarısında bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, kamu ihaleleri için hazırlanan 
şartnamelerdeki aksaklıklara dikkat 
çekti ve inisiyatif alacaklarını belirtti: 
“Şartnamelerde bulunması gereken 
teknik özelliklerin belirlenmesinde 
inisiyatif alacağız. Adrese teslim 
şartname dönemi inşallah bitecek.”

ATO ile Viyana Ticaret Odası arasında 
ekonomik ilişkileri güçlendirmek 
amacıyla bir işbirliği protokolü 
imzalandı. Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Bezci, "Avusturyalı kardeşlerimizden 
beklentimiz, bizler için yeni bir Türk 
marşı bestelemeleridir." dedi.

Bakanlık kamu ihalelerinde yeni bir adım daha atıyor…

Işık: “Adrese teslim
şartname dönemi bitecek!”
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• “Bazı kurumlarımız maalesef öyle bir 
şartname hazırlıyor ki, adrese teslim 
ihale.”

• “Özellikle teknolojiyle ilgili de bilgi 
birikimi her kamu kurumunda yeterli 
olmadığı için, genelde bu şartnameler, 
hangi firmadan mal alınması 
isteniyorsa, o firma tarafından 
şartnamelere yazılabiliyor.”

• “İhale bir açılıyor, bir bakıyorlar ki 
teknik yeterliliği sağlayan bir firma 
var.”

Bezci, imza töreninde yaptığı konuşmada, 
Avusturyalı şirketlerin Türkiye'deki 

yatırımlarının 4 milyar avroyu aştığını 
belirterek, söz konusu protokolün özellikle 
Ankara ve Viyana arasındaki ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını 
ifade etti. Bu kapsamda, her iki ülkedeki 
girişimcilere destek vereceklerini vurgulayan 
Bezci,  bilgi ve deneyim transferi yapabilmek 
için üye firmalar arasında stajyer öğrenci 
değişimi koordine edeceklerini, yeni yasa 
ve yönetmelikler konusunda bilgi alışverişi 
yapacaklarını anlattı.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret 
hacminin 2,5 milyar avroya ulaştığına 
dikkati çeken Bezci, Türkiye ekonomisinin 
son 10 yılda gösterdiği başarının iki odanın 
işbirliğine olumlu yansıyacağını kaydetti. 
Bezci, Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus 
Mozart'ın bestelediği Türk marşına atıfta 
bulunarak, "İki şehrin ekonomik hikayesini 
yaldızlı harflerle yazmak için çıktığımız 

bu yolda, Avusturyalı kardeşlerimizden 
beklentimiz, bizler için yeni bir Türk marşı 
bestelemeleridir. Türkiye, ekonomideki 
başarılarıyla yeni bir marşı hak etmiştir." 
ifadelerini kullandı. 

“Ortak geleceği adına atılmış bir adım”
Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter Ruck 

ise Türkiye'deki gelişmelerin takdiri hak 
ettiğini belirterek, "Şu anda yeni bir Türk marşı 
bestelemenin bence de tam zamanı ancak yeni 
bir Mozart dünyaya gelir mi bilmiyorum." dedi. 

Uzun vadede istikrarlı iş birliklerinin 
karşılıklı saygı içinde, aynı düzeyde, eşit 
şartlarda gerçekleşmesi gerektiğine dikkati 
çeken Ruck, şöyle konuştu: "Ticaret hacminin 
geliştirilmesi noktasında yeterli potansiyele 
sahibiz. Ticaret ve ekonomiyle uğraşan kişiler 
olarak siyasete girme alışkanlığımız yok 
ancak jeopolitik gelişmelere bakıldığında bu 
dönemde kesimlerin daha fazla birlikte hareket 
etmesi gerektiğini düşünüyorum. Odalarımız 
gibi kuruluşlar geçtiğimiz zamanlara oranla 
daha fazla öneme sahip. Ticaretin gelişmesi 
yanında başka gelişmelere de katkı sağlıyorlar. 
Bu anlaşma, iki ülkenin ortak geleceği adına 
atılmış bir adım."

AVUSTURYA, YENİ BİR TÜRK MARŞI 
BESTELEYECEK
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OSTİM Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz 
Karaosmanoğlu’nun moderatörlü-

ğünde düzenlenen oturumda, Yenilenebi-
lir Enerji ve Çevre Teknolojileri Küme-
lenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Çelik, OSTİM Teknopark Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Altan Küçükçınar, 
Environment Park İş Geliştirme Yöneticisi 
Massimo Davia, Berlin Energy Network 
(Enerji Kümesi) Başkanı David Wort-
mann ve UNIDO Ulusal Koordinatörü 
Damla Taşkın sunumlarıyla yer aldı. 

OSTİM Vakfı Genel Sekterteri Gülnaz 
Karaosmanoğlu, OSTİM’in Uluslararası 
Enerji Kongresi’nde stratejik ortak olarak 
yer aldığını hatırlattı. Karaosmanoğlu, 
enerji konusuna OSTİM’de çözümler üret-
meye çalıştıklarını belirterek, “Enerjiye 
milli bir dava olarak bakıyoruz. Bölgesel 
rekabet analizi doğrultusunda yenilenebi-
lir enerji ve çevre teknolojileri üzerinden 
geleceğimizi şekillendirmek için çaba sarf 
ediyoruz.” dedi.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolo-
jileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yaşar Çelik, küme faaliyetleri ve üye 
firmaların üretim alanlarını anlattı. Çelik, 
enerji üretiminde yerli kaynakların kulla-
nılması gerekliliğine işaret etti. 

OSTİM Teknopark Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Altan Küçükçınar, tek-
noparkın kuruluş amaçlarını ve hedeflerini 
paylaştı. Türkiye’de enerji temalı ilk tek-
noparkın OSTİM’de hayata geçirileceğini 
belirten Küçükçınar, burada gerçekleştiri-

len Ar-Ge faaliyetlerini OSTİM’in üretim 
kabiliyetiyle ticari ürüne dönüştürebile-
ceklerini söyledi.

Environment Park (Torino-İtalya)
Environment Park İş Geliştirme Uzmanı 

Massimo Davia, İtalya’nın Torino kentin-
de bulunan teknoparklarıyla ilgili bilgileri 
verdi. Environment Park’ın 2002 yılında 
kurulduğunu aktaran Davia, burada faali-
yet gösteren 60 firmanın; yeşil bina, yeşil 
enerji, yeşil kimya, yeşil üretim ve temiz 
teknoloji alanında Ar-Ge faaliyet yürüt-
tüklerini söyledi.

Davia ayrıca Ar-Ge Kümelenmesi için-
de faaliyet gösteren 60 firmanın haricinde 
yüzde 60’ı KOBİ’lerden oluşan 156 üyesi 
olan küme derneğinin çalışmalarına da de-
ğindi. Massimo Davia, bu derneğin hede-
finin KOBİ’ler arasında işbirliği sağlamak, 
firmaların kapasitelerini artırarak büyük 
firmalarla aralarında sinerji oluşturmak ol-
duğunu söyledi.

Berlin Brandenburg
Energy Network (Almanya)

Berlin Brandenburg Energy Network 
(BEN)  Başkanı David Wortmann, yeni-
lenebilir enerji konusunda bölgelerinin 
önemli olduğunu belirtti. Bölgelerinde 5 
bin tane yenilenebilir enerji santrali oldu-
ğunu anlatan Wortmann, BEN’de yer alan 
şirketleri arasında iş konularını, üniversite 
Ar-Ge çalışmalarını ve teknoloji parkları-

nın faaliyetlerinin paylaşılmasını sağlama-
yı hedeflediklerini söyledi.

24 Ocak 2015’te Berlin’de ikincisi 
düzenlenecek olan Alman-Türk Ener-
ji Konferansı’na davet eden Wortmann, 
“Türk ve Alman firmalar en azından HO-
RİZON 2020 programı kapsamında neler 
yapabileceklerini konuşacaklar. AB muh-
teşem fonlar sunuyor enerji projelerine 
özellikle de yenilenebilir enerji odak nok-
talarında. Biz Türk firmalarını da bunlar-
dan faydalanmaya davet ediyoruz.” dedi.  

UNIDO Ulusal Koordinatörü Damla 
Taşkın, Birleşmiş Milletler’in (BM) sür-
dürülebilir kalkınma tanımının; “Gelecek 
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama 
yeteneğinin tehlikeye atmadan bugünkü 
neslin ihtiyaçlarını karşılama anlayışı.” 
şeklinde olduğunu söyledi. Taşkın, sürdü-
rülebilir kalkınmanın toplumun her kesi-
mini kapsaması gerektiğini vurguladı.

UNIDO olarak KOBİ’lerin gelişimi ile 
ilgili özel sorumlulukları olduğunu be-
lirten Damla Taşkın, ticari faaliyetlerle 
yoksulluğun azaltılması, ticari kapasitenin 
geliştirilmesi, enerji ve çevre alanlarında 
faaliyet gösterdiklerini aktardı. Kapsayıcı 
ve sürdürülebilir endüstriyel kalkınmadan 
sorumlu olduklarını dile getiren Taşkın, 
temiz enerji için çalıştıklarını ve projeler 
ürettiklerini söyledi.

Dünyada ve Türkiye’de enerji üreti-
mi konularının tartışıldığı kongre, 
enerji alanında ulusal ve uluslara-

rası konukları ağırladı. EİF Yönetim Kuru-
lu Başkanı Avukat Çiğdem Dilek, devletin 
enerji politikasının özel sektör üzerine ku-
rulan bir yapıya kavuştuğuna dikkat çek-
ti. OSTİM’in, kongrenin stratejik ortak-

larından biri 
olduğunu vur-
gulayan Dilek, 
Türkiye’de son 
yıllarda enerji 
sektörüne katılı-
mın arttığını be-
lirterek, “Enerji 
sektöründe artık 
rekabet söz ko-
nusu.” dedi.

“Yerli kaynaklarımızı kullanmamız lazım”
Kongrenin açılışında konuşan Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
her ülkenin coğrafyasından kaynaklanan 
avantajları üretime dönüştürdüğünü söyle-
di. Almanya’nın kömürden elektrik üretim 

oranının yüzde 43’lerde olduğunu ve yüz-
de 51’e çıkartma kararı aldığını belirten 
Bakan Yıldız, ABD’nin de nükleerle bir-
likte kömürden elektrik elde etme oranının 
yüzde 50’nin üzerinde olduğunu söyledi. 

Yıldız, dünya enerjisinin yüzde 85’inin 
kömür, petrol ve doğalgazdan karşılandı-
ğını, küresel tüketimin yıllık 7 milyar ton 
olduğunu, yalnızca Çin’in 3,5 milyar ton-
luk yıllık tüketimi olduğuna dikkat çekti 
Taner Yıldız, “Bizim toplam 106 milyon 
ton. Çin'in 35'te biri, dünyanın da 70'te 
biri." dedi. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımına ilişkin bilgiler de veren Bakan 
Yıldız, “Bizim rüzgar kaynaklarıyla, su 
kaynaklarıyla,  güneş ve jeotermal kay-
naklarıyla beraber elde ettiğimiz ortalama 
AB üyesi ülkelerin kullandığı yenilenebilir 
enerji kaynaklarının iki katı, dünyanın kul-
landığı ortalamanın da iki buçuk katı. Yani 
biz aslında bunları daha fazla kullanıyoruz. 
Yerli kaynaklarımızı kullanmamız lazım.” 
şeklinde konuştu.

Global Enerji Derneği tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Enerji 
Kongresi ve Fuarı (EİF) Ankara’da gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, dünya enerjisinin yüzde 85’inin kömür, petrol ve 
doğalgazdan karşılandığını, küresel tüketimin yıllık 7 milyar ton olduğunu, 
yalnızca Çin’in 3,5 milyar tonluk yıllık tüketimi olduğuna işaret etti.

7. EİF Enerji Kongresinde; enerji 
üretimi, gündemi ve yatırımları 
konularında seminerler ve oturumlar 
düzenlendi. Kongrenin ikinci 
gününde gerçekleştirilen OSTİM özel 
oturumunda Yenilenebilir Enerjide 
Uluslararası İşbirliği Ağları başlığında 
ulusal ve uluslararası örnekler 
paylaşıldı. 

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI (EİF) ANKARA’DA YAPILDI

Enerji tüketiminde aslan payı Çin’in

“ENERJİYE MİLLİ BİR DAVA 
OLARAK BAKIYORUZ”

Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda 2. günü OSTİM özel oturumu yapıldı. Oturumda 
uluslararası katılımcılarla birlikte Yenilenebilir Enerjide Uluslararası İşbirliği Ağları konuşuldu.

OSTİM’in stratejik ortak olarak yer aldığı etkinliğe, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi de stantlı katılım sağladı. Küme üyesi firmalardan Else Enerji, EDH Enerji, OSCAR, 
Konelsis ve Makim Mühendislik de kendi stantlarında misafirleri ağırladı.

Taner Yıldız
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OSTİM, uluslararası bir etkinliğe 
daha ev sahipliği yaptı. Hindis-
tan, Endonezya ve Çin‘in ardın-

dan dördüncüsüne imza atılan Sanayi 
Bölgelerinde Sürdürülebilirliğe Geçiş 
Konferansı’na; GIZ ve ortak kurum 
temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Çin, 
Myanmar, Hindistan, Mısır, Tunus, Fas, 
Kostarika, Meksika, İsviçre, Almanya ve 
Avusturya gibi ülkelerden 200‘e yakın 
isim katıldı.

“Tecrübeleri ülkemize
kazandırmak istiyoruz”

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, “Havanın, suyun ve çevrenin bo-
zulduğu bir ortamda, sürdürülebilir bir 
ekonomi ve dünyanın kurulmasıyla ilgili 
olarak da çaba sarf etme zorunluluğu ve 
sorumluluğu hissettik.” dedi. Aydın, geç-
tiğimiz yıl OSTİM olarak Hindistan’daki 
toplantıya katıldıklarını, oradan edindik-
leri tecrübeleri, OSTİM’e ve ülkemizdeki 
diğer sanayi bölgelerine taşımak istedik-
lerini bildirdi. Orhan Aydın, yaşanabilir 
bir dünyanın oluşması için Sürdürülebilir 
Sanayi Bölgesi Raporu hazırlama ko-
nusunda çalışma yürüttüklerini aktardı. 
OSTİM’i temiz üretim bölgesine dönüş-
türmeyi hedefl ediklerini vurgulayan Ay-
dın, “Sürdürülebilir politikaların üretil-
mesi için çabalıyoruz. Sürdürülebilirlik 
hepimizin sorumluluğu.” diye konuştu. 
Aydın, bir Kızılderilinin mektubunda 
geçen, “Son ağaç kesildiğinde, son ne-
hir zehirlendiğinde, son balık öldüğünde; 
paranın yenilemeyeceğini göreceksiniz.” 
ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

“GIZ, temel oyuncudur”
Almanya Büyükelçiliği Müsteşarı Tho-

mas Kurz, sanayi alanlarının, sanayileş-
menin itici gücü olduğunu anımsattı. Bu 
alanların özellikle KOBİ’lere altyapı ve 
ortak kullanım alanı sağladığına işaret 
eden Alman bürokrat, “Atık yönetimi, lo-
jistik, enerji etkinliği ve çevresel konular 
fi rmaların etkin üretim alanında önemli-
dir. GIZ, Türkiye’de ikili teknik işbirli-
ğinin 1969’dan bu yana temel oyuncu-
sudur.” açıklamasını yaptı. Kurz ayrıca, 
GIZ’ın, kapasite geliştirme, mesleki eği-
tim, sürdürülebilir sanayi ve çeşitli baş-
lıklarda 400’den fazla proje gerçekleştir-
diğini söyledi.  

Teknopark etkisi
GIZ Türkiye Direktörü Carl Taesten-

sen, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. Kurumun, dün-
ya üzerinde yapıcı ortaklıkları olduğunu 
ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye 
katkıda bulunduğunu belirten Taestensen 
şu görüşlere yer verdi: “Sürdürülebilir 
ekonomik kalkınma, sanayi alanları başta 
olmak üzere gelişmenin en önemli faktö-
rüdür, sanayi kalkınmanın itici gücüdür. 
Bununla beraber çevresel konularda belli 
başlı zorluklar var. Bu konular sıklıkla 
bir çok enerjinin kullanılmasından kay-
naklanıyor. Belli başlı mevzuatlarla bera-
ber teknoparklarla birlikte bu zorlukların 
üstesinden gelinmeye başlanmıştır. Bu 
konferans, sürdürülebilir ekonomik geliş-
me için önemli adımların atılmasını sağ-
layacaktır.”

212 OSB işletme aşamasında
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu-

şu (OSBÜK) Genel Sekreteri Ali Yüksel 
konuşmasında OSB’lere ilişkin verileri 
aktardı. Türkiye’de 50 yıla yakın bir sü-
redir OSB’lerin var olduğunu bildiren 
Yüksel, “2014 itibarıyla toplam 289 OSB 
var ve bunların 212’si işletme aşama-
sında. Toplam OSB alanı 81.319 hektar. 
Tekirdağ, kişi başına üretilen OSB arsası 
sıralamasında ilk sırada.” dedi. Ali Yük-
sel ayrıca OSB’lere elektrik, su doğalgaz 
işletme haklarının kanunlarla verildiğinin 
altını çizerek, “Su temini için de yasal dü-
zenleme bekliyoruz.” talebini seslendirdi.

Atık yönetimi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çev-

re Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin 
Dökmeci ise doğal kaynakların sınırsız 
olmadığını, bozulan ekolojik dengenin 
yeniden teşekkülünün zor olduğuna de-
ğindi. Dökmeci, “Ülkemizdeki hızlı eko-
nomik büyüme, artan miktarda atıklara 
yol açmaktadır. Atık yönetimi, kıt olan 
enerji ve hammadde kaynaklarının mak-
simum şekilde kullanılmasını sağlamak-
tadır.” görüşünü dile getirdi.

“Önce kendi evimizi süpürmeliyiz”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başka-

nı Nurettin Özdebir, dünyanın 7 milyarı 
aşan nüfusuna dikkat çekerek insanlığın 
her geçen gün artan ihtirasının, dünyayı 
sürdürülebilirlik anlamında son derece 
sıkıntılı durumlara soktuğuna işaret etti. 
“Nüfusu ve paralel olarak gelir düzeyi 
artan dünyanın ihtiyaçlarını karşılama-
mız mümkün olmayacak, dünya, israf ve 
lüksü karşılayamayacak. Sanayiciler ola-
rak öncelikle kendi evimizi süpürmemiz 
gerekir.” diyen Özdebir, OSB’leri ülke-
mizin geliştirdiği bir model olarak dünya-
ya örnek olması gereken bir yapı olarak 
niteledi. 

Sadece sıvı atıkları arıtmanın, katı 
atıkları depolayıp bertaraf etmenin sür-
dürülebilirlik açısından yeterli olmadığı-
nı savunan ASO Başkanı, insanoğlunun 
yaptığı her ekonomik faaliyetin kirlilik 
doğurduğunu, bunun minimuma indi-
rilmesi gerektiğini kaydetti. Özdebir, şu 
önerileri sıraladı: “Minimun atık hedef-

lemeliyiz, atıkların geri dönüşümünü 
sağlamalıyız, kullandığımız enerjiden 
malzemeye kadar çok dikkat etmeliyiz. 
İnsanlığın istekleri arttığı sürece, sanayi 
üretime mecburdur. Sadece sanayi böl-
gelerinin sürdürülebilir olması yetmiyor. 
Bunun bir kavram olarak tüm insanlığın 
kafasında yer etmesi gerekiyor.”

“İşletme başarıları topluma yayılmalı”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım 
da “Geri kazanımın mantığını ve önemi-
ni kavramış olmalıyız. Gelişmiş ülkeler 
tarafından yeni politika arayışları başla-
tılmıştır. Bir çok ülkede doğal kaynak-
ların minimum kullanımına yönelik uy-
gulamalar görülmektedir. Bugüne kadar 
üretim sistemlerinde yalnızca işletmeler 
düzeyinde başarılar elde edilmiş ancak 
topluma yaygınlaştırılamamıştır.” dedi. 
Yıldırım, sürdürülebilir kalkınmanın en 
önemli alanlarından biri olarak yeşil sa-
nayi alanlarını gösterdi.  

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ’in (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) işbirliğinde, OSTİM ve KOSGEB 
tarafından ortaklaşa düzenlenen “Sanayi Bölgelerinde Sürdürülebilirliğe Geçiş” temalı uluslararası konferans Ankara’da gerçekleştirildi.

OSTİM'DEN ULUSLARARASI KONFERANS
Sanayi bölgelerinde sürdürülebilirliğe geçiş masaya yatırıldı

Khin Maung Than 
Sanayi Denetim Müdürü 
Myanmar Sanayi Bakanlığı 
33’ü Myanmar’ın başkentinde 
olmak üzere toplamda 51 
tane küçüklü büyüklü birçok 

sanayi bölgemiz var. Ülkemizde KOBİ’leri 
güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 
Temel amacımız organize sanayi 
bölgelerinin gelişmesi. Özellikle devletin 
sahip olduğu ve işlettiği sanayilerin daha 
sürdürülebilir hale gelmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Son üç yıl içinde bunun için yeni 
uygulamalar başlattık. Bu organizasyon, 
organize sanayi bölgeleriyle ilgili hemen 
her şeyi kapsamakla birlikte, sürdürülebilir 
bir yapı kurmanın önem ve amacına da 
değindiği için faydalı oldu.

Raghu Babu Nukala
Teknik Danışman ve 
Program Koordinatörü 
GIZ
Bu konferans, konferansın 
konusu, katılımcıların 

sayısı ve niteliği bakımından çok önemli. 
Sürdürülebilirliğin iki aşaması vardır. 
Birincisi; sanayi bölgesinde mevcut 
olan ortak temel altyapı servislerin, 
bu bölgede bulunan firmalara ne gibi 
faydaları olacaktır? İkincisi de kendimizi bu 
şirketlerin yerine koyarak şunu düşünmek: 
Çevresel faktörler ve bunların nasıl daha 
verimli kullanılarak çevreye ve firmaya olan 
katkısı olabilir? 

Andreas Schneider
Tesis Yöneticisi
Mainsite
Uzun yıllardır sürdürülebilirlik 
konusunda sürekli olarak 

düşünüyoruz. Ancak son zamanlarda daha 
da önem kazanan bu konsept ile ilgili olarak 
birçok kurultaya ya da organizasyona 
katılma amacındayız. Doğru bir plan ile 
gelecek hakkında daha öngörülebilir ve 
sürdürülebilir bir duruş sergilenebilir. 

• Yeşil Ekonominin Sürdürülebilir Endüstri-
yel Gelişmelere Olan İhtiyacı 

• EIP ve SIA için Türkiye’deki Hukuki Çerçe-
ve, Durum ve Talepler

• Çin’deki EIP Sistem Koşulları
• Hindistan’daki EIP’lerin Yeni Yaklaşımları 
• Sürdürülebilir Endüstri Alanlarının 

Tanımlanması, Kriterleri Formüle Etmenin 
Dünya Çapındaki Çalışmaları

• Türkiye’deki Endüstri Alanlarının SME 
Finansmanı

• Sürdürülebilir Endüstri Alanları Finans-
manı

• Çalışmaları Başından İtibaren Doğru Yap-
mak, Sürdürülebilirlik İçin Planlama

• Eko-Yenilik ve Teknoloji Transferinin 
Güçlendirilmesi

• Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Endüstri Alan-
larında Sürdürülebilirlik İçin Çözümler

• SIA Dünya Çapındaki Deneyimler, Genel 
Bakış

• Meksika’da SIA/EIP Giriş 
• Tunus’taki Endüstri Alanları İçin Yeni 

Planlama Araçları
• Parklardaki Enerji Etkinliğine Ulaşım 
• İskenderun Körfezi’ndeki Endüstriyel 

Simbiyoz Projesi
• OSTİM Endüstriyel Bölgesini Sürdürülebi-

lir Yapma Konusundaki Zorluklar
• Endüstriyel Parklardaki Sürdürülebilir 

Endüstri Gelişiminin Finansmanı
• Sürdürülebilir Endüstri Alanlarının Planla-

ması Konusunda Ana İndikatörler
• Park Yönetimi Tarafından Servis Tanım-

lanması, Başarının Temel Faktörü

   NE DEDİLER?

KONFERANSTAN BAŞLIKLAR
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Günümüzde hem fi rmalarımızın 
hem de kişisel bilgilerimizin gü-
venliği her şeyden önemli hale 

geldi. Sanal dünya (internet) küçülen ve 
cebe giren hatta kola takılan cihazlar ile 
artık her anımızda yanı başımızda. Bu 
birliktelik birçok kolaylığı beraber tehli-
kelerde taşımaktadır.

Sanal dünyadan uzak durarak önlem 
alamayız çünkü bu mümkün değil. Siz 
uzak dursanız bile devlet kurumları ve 
özel kuruluşlar sizin internet kullanımını-
zı zorunlu hale getiriyorlar. Firmalarımız 
için e-bildirge, e-fatura ve e-defter gibi 
kanuni zorunluluklar bunlardan bazıları.

Eğer internet kullanmak zorunda isek 
saldırılardan nasıl korunacağız? Aşağıda 
herkesin kullanacağı basit birkaç yöntem 
sıraladık, umarız faydalanırsınız.

İNTERNET TEHLİKELERİ
Sahte e-postalar: kimlik hırsızları ge-

nellikle size bir bankadan veya bir ku-
rum veya kuruluştan gelmiş gibi sah-
te e-postalar gönderirler. Gönderilen 
e-postalarda sizi bir bankanın, şirketin 
veya kurumun sahte web sitelerine yön-
lendirirler. Yönlendirdikleri sitelerde 
kullanıcı adınızı ve şifreniz gibi özel 
bilgilerinizi girerek bilgi güncelleme-
si yapmanızı isterler. Bu şekilde kimlik 
ve kullanıcı bilgilerinizi ele geçirirler. 
UNUTMAYIN HİÇ BİR BANKA, KU-
RUM VEYA KURULUŞ İNTERNET 

ÜZERİNDEN BİLGİ GÜNCELLE-
MESİ YAPMAZ.

Sahte internet siteleri: Sahte e-postalarla 
veya diğer şekillerde yönlendirildiğiniz 
web sitelerinin adreslerine dikkat ediniz. 
Benzerlikler vardır ama asla aynı değil-
dir. Örneğin bankalar birliğinin web si-
tesi www.tbb.org.tr iken sahte site www.
bankalarbirligi.com olabilir. Sahte sitenin 
görüntüleri gerçeği ile birebir aynı olabi-
lir bu sizi yanıltmasın. Bu şekildeki sahte 
sitelere bilgilerinizi girmeyiniz sitelerde 
yazılan talimatlara uymayınız.

İnternet üzerinden fatura görüntüleme: 
Sahte internet siteleri hazırlanarak fi r-
maların cep telefonu, internet aboneliği, 
ligtv gibi yaygın olarak kullanılan servis-
lerin faturalarını görüntülemesi kullanıcı-
dan istenmektedir. Sahte sitede faturayı 
görüntülemek için bir numara girilmesi 
istenir. Bu numara girildiğinde bilgisaya-

rınıza virüs bulaşır. Bu virüs bilgisayar-
larınızdaki dosyaları şifreler. Daha sonra 
dolandırıcılar sizinle bağlantı kurarak şif-
relenen verilerinizin şifresini açmak için 
sizden para talep ederler. Buna en son 
örnek TTNET FATURALARIDIR. Do-
landırıcılar www.efatura.ttnet-fatura.biz 
sitesine girerek kullanıcıların faturalarını 
görüntülemelerini istemişlerdir. 

İNTERNET TEHLİKELERİ İÇİN 
ALINACAK ÖNLEMLER:

1. Güncel antivirüs programınız olma-
lı ve antivirüs programının açmayın 
dediği maili açmamalı ve girmeyin 
dediği siteye girmemelisiniz. Güncel 
olmayan antivirüs programları hiç-
bir işinize yaramayacaktır. Antivirüs 
programlarının güncellemesini açık 
tutmalısınız.

2. Güncellemeleri açık işletim siste-
mi (Windows). İşletim sistemleri 
genellikle lisanssız kullanıldığın-
dan otomatik güncellemeler kapalı 
tutulmaktadır bu durum güvenlik 
açıklarını beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca güncel olmayan işletim sis-
temlerinde antivirüs programları da 
devre dışı kalmaktadır.

3. ADSL modeminizin ana menüsünde 
kurulu olarak gelen arayüz giriş ad-
min şifresini kesinlikle değiştirme-
lisiniz. ADSL modemlerin hepsinin 

ayarlarının yapıldığı programlarının 
şifreleri aynıdır. Bu şifrelere inter-
net üzerinden rahatça ulaşabilirsiniz. 
Eğer bu şifreleri ilk kuruluşta değiş-
tirmezseniz kötü niyetli kişiler bu 
şifreleri kullanarak sisteminize gire-
bilirler.

4. Kablosuz bağlantı şifrelerinizde ve 
diğer şifrelerinizde (! , * ? @) gibi 
sembolleri mutlaka kullanmalısınız.

5. Eğer kurabiliyorsanız mutlaka bir 
fi rewall güvenlik cihazı kullanmalı-
sınız.

6. Cep telefonlarınızda da mutlaka anti-
virüs yazılımı kullanmalısınız.

7. En önemlisi mutlaka YEDEKLE-
ME yapmalısınız.  Bilgi işlemde üç 
önemli iş vardır; 1. YEDEK, 2. YE-
DEK, 3. YEDEK

Güvenli çalışmalar dilerim.
                                    Mustafa Aktaş

OSTİM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü

İnternet güvenliği için neler yapmalısınız?
“Sanal dünyadan uzak durarak 
önlem alamayız çünkü bu mümkün 
değil. Siz uzak dursanız bile devlet 
kurumları ve özel kuruluşlar sizin 
internet kullanımınızı zorunlu 
hale getiriyorlar. Firmalarımız için 
e-bildirge, e-fatura ve e-defter gibi 
kanuni zorunluluklar bunlardan 
bazıları.”

OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi üyesi Btech Biyobo-

zunur İmplantlar projesiyle General 
Elecktric’in Sağlık kategorisindeki 
Büyük Ödülü’nü ve ABD Kampı Özel 
Ödülü’nü kazandı. Btech projeyle 3D 
printing teknolojisini kullanarak 
kafa ve yüz bölgesinde çeşitli 
sebeplerle kaybolmuş sert 
doku yerine kişiye özel 
implantlar tasarlıyor.

Genel Müdür Kun-
tay Aktaş, Btech’in 
Aralık ayında ODTÜ 
Teknokent’te, Ocak 
ayının ikinci haftası da 
San Fransisco’da yeni 
ofi slerini açacağını söy-
ledi. ODTÜ Teknokent’in 
San Fransisco yapılanmasının 
ilk fi rması olacaklarını belirten Aktaş, 
şu bilgileri verdi: “ODTÜ 
Teknokent’in en büyük 
organizasyonlarında Yeni 
Fikirler Yeni İşler (YFYİ) 
yarışmasında Sağlık ka-
tegorisindeki tüm ödülle-
ri aldık. YFYİ’den önce 
Teknojumpp yarışmasını 
da kazanarak Amerika 
bağlantılarımızın temelini 
attık. ODTÜ’nün 2014 yı-
lında açtığı yarışmalarda 
tüm ödülleri elde etmiş ol-

duk. Aynı dönemde dünyanın en önem-
li hızlandırma programlarından birisine 
davet edildik.  Türkiye’nin en önemli 
simülasyon ve artırılmış gerçeklik fi r-
ması GFDS ile ortak proje geliştirmek 
için anlaştık. artırılmış gerçeklik ve sağ-
lık konularındaki know-how’larımızı 

birleştirerek katma değeri ve 
teknolojisi çok yüksek bir 

proje üzerinde çalışıyoruz. 
3D printing konusunda ve 
biyomekanik konusunda 
dünyanın en önemli iki 
fi rması ile stratejik bir 
projeye başlayacağız. Di-
ğer projemizde ise ODTÜ 

ve Türkiye’nin önde gelen 
cerrahları ile içerisinde na-

noteknoloji ve nano ilaçların 
olduğu bir implant projesini hazır-

lıyoruz.”

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Bu-
dapeşte Ticaret ve Sanayi Odası 

arasındaki işbirliği anlaşması, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi ile Macaristan 
Dış Ekonomi ve Dışişleri Bakanı Peter 
Szijjarto şahitliğinde imzalandı. 

İki ülkede faaliyet gösteren sanayi-
cilerinin de yer aldığı imza töreninde 
konuşan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Türk sanayicileri yurtdışın-

da da yatırım yapmaları yönünde teşvik 
ettiklerini, 2023 hedefl erine ulaşmak 
için bunun önemli olduğunu söyledi. 
Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri 
olmayı hedefl ediklerini hatırlatan Bakan 
Zeybekci, özellikle yüksek teknolojili 
alanlar olmak üzere Macaristan ile bir-
çok konuda işbirliği yapabileceklerini 
kaydetti. Zeybekci, "Türk ve Macar iş 
dünyasını bir araya getirerek, üçüncü 
ülkelerde de iş yapmanın çok önemli ol-
duğuna inanıyoruz." dedi. 

Macaristan ve Türkiye arasındaki dış 
ticareti hacminin artması gerektiğini 
vurgulayan Bakan Zeybekci, "5 milyar 
dolar dış ticaret hedefi ne ulaşmamız 
gerekiyor. Bizlere düşen bu işbirliği im-
kanlarını geliştirmek." değerlendirme-
sinde bulundu.

"Macaristan'da yatırım yapın"
Konuk Bakan Szijjarto da Macaristan 

ekonomisinin hızla büyüdüğünü kay-
dederek, bunu sağlamak için 
çok önemli politikaları hayata 
geçirdiklerini belirtti. Türk sa-
nayicileri yatırım yapmak için 
Macaristan'a davet eden Szij-
jarto, "Yatırım yapmak isti-
yorsanız Macaristan'a gelme-
lisiniz. Ülkemiz Avrupa'nın 
kalbindedir ve lojistik açı-
dan büyük avantaja sahiptir. 
Türkiye'den gelen yatırımcıla-
ra da büyük saygı duyulmakta-

dır." diye konuştu.

“Gerekli zemini hazırlıyoruz”
ASO Başkanı Özdebir de iki ülke ara-

sında 2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi 
olduğunu ifade ederek, bunun artırılma-
sı gerektiğine işaret etti. İki devletin iş 
adamlarının daha çok işbirliği yapabil-
meleri için çeşitli düzenlemelerin haya-
ta geçirildiğini kaydeden Özdebir, "Bu 
şekilde iş adamlarının daha rahat çalış-
ması için gerekli zemini hazırlıyoruz." 
dedi.

MEDİKAL KÜME’DEN BTECH 
BİRİNCİLİK KÜRSÜSÜNDE

Macar iş dünyasına
ASO’dan takviye
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ Teknokent’in işbirliğinde 10.’su 
düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) yarışmasında bu yıl da birbirinden ilginç ve 
gelecek vaad eden projeler yarıştı.

Yarışmanın Genel Kategori kapsamındaki OSTİM ABD Kampı Özel Ödülü, kadın 
girişimcilerden oluşan 2C ekibine verildi. Arılarda görülen Amerikan Yavru Çürüklüğü 
hastalığı için geliştirdiği “AFB Kit” projesiyle Elginkan Vakfı 100 bin TL’lik büyük 
ödülünü de alan ekip, kitleri OSTİM’de üretmeyi planlıyor.

Genel kategoride Büyük Ödül ve OS-
TİM ABD Kampı Özel Ödülü’nü 

alan 2C ekibi, 2015 yılı içerisinde AFB 
kitlerinin üretimini OSTİM’de yapmayı 
planlıyor. Arılar için en tehlikeli has-
talıklardan biri olan Amerikan Yavru 
Çürüklüğü’ne çözüm üreten ekip, proje-
leri ve gelecek planlarına ilişkin sorula-
rımızı yanıtladı.
Projenizi, fi kri sürecin 
başlangıcından itibaren anlatabilir 
misiniz?

2013 yılında Ceren Can’ın geçirdiği 
mide rahatsızlığını bal ile yenmesi so-
nucunda arıların, insan hayatındaki öne-
mini farketmesini sağlamıştır. Arılar ve 
bal üzerinde çeşitli araştırmalar yapması 
neticesinde arı kayıplarının insanlar ve 
ekosistem için büyük bir problem ol-
duğu, bu problemde en büyük payın da 
arı hastalıklarından kaynaklandığı öğre-
nilmiştir. Arı hastalıkları içerisinde ise 
en tehlikeli hastalığın Amerikan Yavru 
Çürüklüğü olması ve yakılarak imhası 
zorunlu bir hastalık olması bu hastalık 
üzerinde bir çalışma yapılması gerekli-
liğini ortaya çıkarmıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda iş fi k-
rimiz neticesinde geliştirdiğimiz Ameri-
kan Yavru Çürüklüğü Teşhis ve Tedavi 
Kiti’nin pazarda ilk olması, ikame veya 
rakip ürünün olmaması, ihraç değerinin 
yüksek olması fi krimizin ticarileştir-
mesini hızlandırmıştır. Bu kapsamda 
2014 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'nın desteği ile 2C Biyotekno-
loji şirketi kurulmuştur. 
Bundan sonraki aşamada 2C’yi neler 
bekliyor?

YFYİ yarışmasında genel kategoride 
almış olduğumuz ödüller ile Ar-Ge sü-
reçlerini hızlandırmayı ve organizasyon 
yapımızı genişletmeyi planlıyoruz. Ay-
rıca uluslararası patent değerine sahip 
ürünlerimiz olduğu için en kısa sürede 
patentlerin alınması hedefl enmektedir. 

2015 yılı içerisinde kitlerin üretimi için 
OSTİM’de yer alacağımızı da belirtmek 
isteriz. 
Ticarileşmeye geçişi nasıl 
sağlayacaksınız?

OSTİM’den almış olduğumuz deste-
ğin ticarileştirme süreçlerimize katkısı-
nın çok büyük olacağını düşünmekteyiz. 
Silikon Vadisinde gerçekleştireceğimiz 
görüşmelerin teknoloji ticarileştirme 
konusunda bizlere yön vereceğine ina-
nıyoruz. Ülkemiz sanayisinin kalbi ni-
teliğindeki OSTİM’in, ticarileştirme 
konusunda bizlere sağlayacağı destekler 
sayesinde geçişi hızlı bir şekilde tamam-
lamayı planlıyoruz. 

Amerikan Yavru Çürüklüğü Teşhis 
ve Tedavi Kiti (AFB Kit) prototipinin 
2015 yılı birinci çeyreğinde tamamlan-
ması planlanmaktadır. Prototip testle-
rinin tamamlanması sonucunda ürün 
satışı için Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından izin ve belgeler alınacak-
tır. 2015 yılı ikinci yarısında AFB Kit 
piyasaya çıkarılmış olacaktır. 
OSTİM’in desteği hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

Öncelikle OSTİM’e YFYİ yarışma-
sına katkılarından dolayı çok teşekkür 
ederiz. OSTİM’in orta gelir tuzağından 
çıkmamızı sağlayacak girişimciliğe ve 
ileri teknolojiye vermiş olduğu desteğin 
diğer organize sanayi bölgelerine örnek 
olmasını diliyoruz. 

OSTİM’in bizlere sağlamış olduğu 
destek ile girişimciliğin ve teknolojinin 
merkezi Silikon Vadisi’nde deneyim-
li bilim adamlarıyla ve yatırımcılarla 
tanışma fırsatını yakalamak bizim için 
çok büyük bir şans olacaktır. Amacımız 
Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı 
Teşhis ve Tedavi Kiti projemizi yatırım-
cılara, yapmış olduğumuz çalışmalar ile 
en iyi şekilde aktarmak ve desteklerini 
sağlamak olacaktır. 

Bin 244 başvuru içinden, fi nale ka-
lan  21 projenin katıldığı YFYİ 
2014’te ekipler; Genel, Bilişim ve 

Telekomünikasyon, Savunma Sanayii, 
Enerji ve Sağlık olmak üzere 5 ayrı kate-
goride yarıştı. 50 kurumun aktif desteğiyle 
gerçekleşen fi nal programının ilk kısmın-
da projeler tanıtıldı. 

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğ-
renci, akademisyen, sanayici, işadamı, 
bürokrat ve yöneticilerin heyecanla izledi-
ği fi nalde kazananlar sponsor kurumların 
temsilcileri tarafından açıklandı. 

“Yeni fikirler girişimcilikle başlar”
Ödül töreninde konuşan ODTÜ Rek-

törü Prof. Dr. Ahmet Acar, YFYİ’nin 
Türkiye’nin ilk ve teknoloji tabanlı en 
büyük girişimcilik yarışması olduğunu 
söyledi. 2005 yılından beri genç girişim-
cileri desteklediklerini vurgulayan Acar, 
“Her geçen yıl kendini yenileyen ve ge-
liştiren Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması, 
sağladığı destekler ile genç girişimcilerin 
iş kurma süreçlerini başlatmakta, geliştir-
mekte ve büyütmektedir. Başarılı fi rma-
ların  uluslararası  fi rmalarla rekabet or-
tamına fırlatılması,  yeni fi kirler yeni işler 
kısacası girişimcilikle başlar.” dedi.

“Vizyonumuz teknolojiye yön vermek”
Aselsan Genel Müdürü Faik Eken, Ar-

Ge, inovasyon ve girişimcilik kavramla-
rının çağdaş sanayiyi şekillendiren temel 
unsurlar olduğunu belirtti. Kurum olarak 
geçen yıl Ar-Ge’ye 380 milyon dolar büt-
çe ayırdıklarını açıklayan Eken, küresel 
teknoloji şirketlerinin Ar-Ge harcamasına 
Türkiye’nin Ar-Ge harcamasından daha 
fazla kaynak ayırdığını hatırlattı. Eken, 
“Bu yönde çok önemli değişme ihtiyacı 
içindeyiz. Savunma sanayi olarak vizyo-
numuzu teknolojiye yön veren bir sektör 
olmak üzere koyduk. Bunun içinde ülke-
mizin sadece iyi mühendislere değil, mal-
zeme, temel bilimler gibi konulara kendi-
ni adamış bilim adamlarına ihtiyacı var.” 
diye konuştu.

“Savunma sanayii
üstüne düşeni yapıyor”

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Sedat Güldoğan 2023 hedefl eri için tek-
nolojik odaklı katma değere işaret etti. 
Teknoloji ekosisteminden bahseden Gül-
doğan, “Bu ekosistemin çeşitli parçaları 
var. Biz savunma sanayii olarak üstümüze 
düşeni yapıyoruz. Ekosistem tabikiçeşitli 
unsurları içeriyor üniversiteler ve kurum-
larımız bunlardan bazıları.” görüşünü vur-
guladı.

YFYİ’nin kendi misyonu açısından bu 
ekosisteme ciddi katkılar yaptığını ifade 
eden Güldoğan şunları kaydetti: “Kamu 
enerji, sağlık, bilişim, telekomünikasyon 
ve ulaştırmaya kadar yatırımlar yapıyor 
ve kaynaklar harcıyor. Fakat sanayi kar-
şılığı çok az. Burada çıkacak fi kirlerden 
önümüzdeki döneme dair pozitif çıktılar 
olacaktır.” 

YFYİ’nin kendi misyonu açısından bu 
ekosisteme ciddi katkılar yaptığını ifade 
eden Güldoğan şunları kaydetti: “Kamu 
enerji, sağlık, bilişim, telekomünikasyon 
ve ulaştırmaya kadar yatırımlar yapıyor 
ve kaynaklar harcıyor. Fakat sanayi kar-
şılığı çok az. Burada çıkacak fi kirlerden 
önümüzdeki döneme dair pozitif çıktılar 
olacaktır.” 

“ODTÜ’nün çözüm ortağıyız”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, OSTİM’i bir girişimci merkezi 
olarak niteledi. Katma değer ve inovasyon 
üretmek için yeni fi kirleri takip etmek ge-
rektiğinin farkında olduklarını dile getiren 
Aydın, Türkiye’de üretilen sanayi ürünle-
rinin ortalama 1.4 dolara satıldığına işaret 
ederek söz konusu rakamı yükseltmek için 
teknolojiyi, katma değeri, yeni fi kirleri, 
yeni işleri, yapılan ürünlere katmak gerek-
tiğini belirtti.

ODTÜ’nün çözüm ortağı olduklarını 
hatırlatan Orhan Aydın, “Biz yeni fi kirle-
ri öğrenmek ve bölgemizdeki yenilikleri 
paylaşmak için buradayız. Bölgemizi, fi r-
malarımızı medikal, enerji, savunma, ha-
vacılık ve ulaşım sistemleri, raylı sistemler 
odaklamaya çalışıyoruz. Üniversitelerle, 
kurumlarla işbirliği yaparak bu sektörler-
de rekabetçi olma, ülkemizin ihtiyaçlarını 
öncelikle çözerek bunları yurt dışına pa-
zarlama adına çalışmalar yürütüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

OSTİM Özel Ödülü 2C’ye
Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması 

Genel kategorisinde Büyük Ödül, 2C 
Grubu’na verildi. Ceren Can, Pelin Ko-
çak, Pelin Şermikli’nin Yrd. Doç. Dr. 
Doruk Engin’in danışmanlığında hazır-
ladıkları projede biyokontrol ajanlarının 
formülasyonu ile geliştirilen AFB Kit, 
arılarda görülen Amerikan Yavru Çürük-
lüğü hastalığı teşhis ve tedavisinde çözüm 
olarak  kullanılacak. İhraç değeri yüksek, 
tarımsal ilaç projesiyle 2 C Grubu, Genel 
Kategori’de Elginkan Vakfı’nın 100 bin 
TL değerinde büyük ödülünü ve  25 bin 
TL değerindeki OSTİM ABD Kampı Özel 
Ödülü’nü  kazandı.

YFYİ 2014’e OSTİM Özel Ödülü’nü alan kadın girişimciler damga vurdu

Arılara deva olan proje
seri üretime OSTİM’de geçecek

ARILARIN ŞİFASI BU 'KİT'TE SAKLI 
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Bakanlığının 2015 yılı bütçesinin gö-
rüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu Toplantısı'nda ki sunumun-
da, 2013-2014 yılları karşılaştırıldığında 
dünyada ekonomik büyümenin ivme ka-
zanmadığını dile getiren Zeybekci, küre-
sel ticaretin de durgunlaştığı bir dönemin 
yaşandığını ifade etti.

Türkiye ekonomisi hakkında da değer-
lendirmelerde bulunan Bakan Zeybekci, 
Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yıl için 
yüzde 3,3 büyüme beklendiğini hatırla-
tarak, "Öncü göstergeler 4. çeyrek büyü-
memizin iyi geleceğinin işaretini veriyor. 
Yüzde 3,3'lük hedefi rahatlıkla yakalaya-
cağımızı ve belki bunun bir nebze üstüne 
de çıkacağımızı görebiliyoruz." diye ko-
nuştu.

Net ihracatın büyümeye katkısını pozi-
tif tutabilmenin Bakanlığın son aylardaki 
esas çalışma alanlarından olduğunu söy-
leyen Nihat Zeybekci, yılın 6 ayında net 
ihracatın büyümeye katkısının 2,7 puan 

olarak gerçekleştiğini belirtti. Zeybekci, 
yıl geneli için bu rakamın 2'nin üzerinde 
olmasını tahmin ettiklerini ifade etti.

İstihdamda Avrupa’yı geçtik
Ekonominin büyümesi konusundaki 

başlıca amaçlardan birinin istihdam ya-
ratmak ve işsizliği azaltmak olduğunu 
kaydeden Ekonomi Bakanı, küresel kri-
zin başlangıcından bu yana Avrupa'da 
istihdam sayısının 4,4 milyon azalmasına 
karşın Türkiye'de istihdamın 2009 yılının 
ocak ayından bu yana 7 milyon arttığına 
dikkati çekti.

İşgücü hacminin son bir yılda 1 milyon 
758 bin kişi arttığını, ekonominin ise bu-
nun 1 milyon 262 binine istihdam yarattı-
ğını belirten Zeybekci, "Dolayısıyla eko-
nomi yavaşlıyor ve işsizlik artıyor gibi bir 
yorum yapmak doğru değil. İşgücü hac-
mindeki olağandışı artış işsizlikteki artışın 
temel sebebi." dedi.

“Anadolu’nun sesi ihracatta
daha gür çıkıyor”

Yılın 8 ayında cari açığın geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 35,4 azalarak 
29,6 milyar dolara düştüğünü dile getiren 
Ekonomi Bakanı Zeybekci, yıl sonun-
da cari açığın milli gelire oranının yüzde 
5,7'nin altına inmesini öngördüklerini 
söyledi. İhracatın ise bu yıl 160,5 milyar 
dolara ulaşmasının beklendiğini anlatan 
Zeybekci, ithalatın ise 244 milyar dolara 
gerilemesinin tahmin edildiğini kaydetti.

Yılın 9 ayına ilişkin veriler değerlen-
dirildiğinde pek çok Anadolu ilinin ihra-
catının toplam ihracat içindeki paylarının 

arttığını belirten Bakan Zeybekci, "Artık 
ihracatta Anadolu'nun sesi daha gür yük-
selmeye başladı." ifadesini kullandı.

“İthalatımızı dengeleyip
disiplin altına alabiliyoruz”

2023'te 500 milyar dolar mal ihracatı 
hedefinin gerçekleştirilebilmesi için yıllık 
ortalama ihracat artışının yüzde 12,7 ol-
ması gerektiğini anlatan Nihat Zeybekci, 
"Türkiye 2002-2013 döneminde yıllık or-
talama yüzde 14 ihracat artışı yakaladı. Bu 
performansı tekrar gerçekleştireceğimize 
inancımız tamdır." diye konuştu.

Bakanlık olarak bazı malların ithalatının 
düşürülmesine yönelik adımlar attıklarını 
ifade eden Bakan Zeybekci, bu anlamda 
özellikle Türkiye'de üretilebilen malları 
hedeflediklerini kaydetti.

Sadece ihracatın artırılmasından sorum-
lu bakanlık olmadıklarının altını çizen 
Bakan Zeybekci, "Hem büyürken hem 
ihracatımızı artırırken hem de ithalatımı-
zı dengeleyip disiplin altına alabiliyoruz, 
hatta düşürebiliyoruz. Türkiye'nin ithal 
etmediği zaman hiçbir şey kaybetmeye-
ceği alan, yaklaşık olarak 30 milyar dolar 
civarında. Bu alana müdahale edeceğiz." 
açıklamasını yaptı.

Yeni teşvik sisteminin uygulanmaya 
başlandığı 2012 yılı haziran ayından bu 
yılın Ekim ayına kadar geçen dönemdeki 
gelişmelere de değinen Zeybekci, söz ko-
nusu dönemde sabit yatırım tutarı 179,3 
milyar lira olan 10 bin 723 yatırım teşvik 
belgesi düzenlediklerini bildirdi. 1. Böl-
genin, belge adedi, sabit yatırım tutarı ve 

istihdam açısından ilk sırada yer aldığını 
kaydeden Zeybekci, 6. Bölgenin yüzde 
187'lik artışla 1. Bölge dışındaki bölgeleri 
geride bıraktığını dile getirdi. Zeybekci, 
"Bunlar, yeni sistemin hedeflerine ulaş-
ması bakımından ümit verici gelişmeler." 
diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) Eylül ayına ilişkin sanayi 

üretim endeksi; mevsim ve takvim etki-
sinden arındırılmış sanayi üretiminin bir 
önceki aya göre yüzde 1,7, bir önceki yı-
lın aynı ayına göre de yüzde 2,2 arttığını 
gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğin-
de; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, bu-
har ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 2,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 8,9, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve ik-
limlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 6,4 arttı.

İmalat sektörünün lokomotifi; 
diğer ulaşım araçları 

Mevsim ve takvim etkisinden arındı-
rılmış ana sanayi gruplarında en yüksek 
artış dayanıklı tüketim malı imalatında 
gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıfla-

masına göre, 2014 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre en yüksek artış yüzde 
6,9 ile dayanıklı tüketim malı imalatında 
gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındı-
rılmış imalat sanayiinde en yüksek artış 
diğer ulaşım araçlarının imalatında ger-
çekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri in-
celendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre en yüksek artış yüzde 
30,4 ile diğer ulaşım araçlarının imala-
tında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 9,0 ile 
elektrikli teçhizat imalatı, yüzde 7,5 ile 
temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.

Makine ve ekipmanları düşüşte
Mevsim ve takvim etkisinden arındı-

rılmış imalat sanayiinde en yüksek düşüş 
makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımında gerçekleşti. İmalat sanayi alt 
sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül 
ayında bir önceki aya göre en yüksek dü-
şüş yüzde 8,2 ile makine ve ekipmanla-
rın kurulumu ve onarımında gerçekleşti. 
Bu düşüşü, yüzde 3,4 ile kayıtlı medya-
nın basılması ve çoğaltılması, yüzde 3,1 
ile gıda ürünlerinin imalatı takip etti.

3. çeyrek 
Mevsim ve takvim etkisinden arındı-

rılmış sanayi üretimi, bir önceki çeyreğe 

göre yüzde 1,5 arttı. Sanayinin alt sek-
törleri incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ma-
dencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 0,8 azalırken, imalat sanayi sektö-
rü endeksi yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, bu-
har ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise yüzde 2,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 3,6 arttı. Sanayinin alt sek-
törleri incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyre-
ğine göre madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 6,8, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 2,8, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağı-
tımı sektörü endeksi ise yüzde 6,9 arttı. 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
küresel ekonomik krizin başlangıcının 
üzerinden 6 yıl geçmesine karşın dünya 
ekonomisinin krizin etkilerini hala 
atlatamadığını söyledi. Zeybekci, Türkiye 
ekonomisi için Orta Vadeli Program’da 
beklenen yüzde 3,3’lük büyümenin de 
rahatlıkla yakalanacağını hatta biraz 
üstüne çıkılacağını kaydetti.

ÇARKLAR ARTIŞ İÇİN DÖNDÜ

Küresel ticarette durgunluk dönemi yaşandığını belirten Bakan Zeybekci:

“Dünya ekonomisi krizin etkilerini atlatamadı”

İş dünyasının 
mükemmellerine  ödül
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD 

tarafından bu yıl 22.si düzenlenen Türkiye 
Mükemmellik Ödülleri’nde kazananlar belli 
oldu. 

M ü k e m m e l l i k 
Ödülleri, kurum ve 
kuruluşların yönetsel 
yeterlilikleri ile ürün ve 
hizmetlerini sunmada 
ulaştıkları kalite ve 
mükemmellik düzeyini 
ölçen, kalite kültürünün 
bir yaşam biçimi olarak 
y a y g ı n l a ş m a s ı n a 
önemli katkı sağlayan, 
mükemmelliği özendiren ve ödüllendiren 
süreçler olarak nitelendiriliyor. 

Bu yıl toplam 7 kurum ve kuruluş Türkiye 
Mükemmellik Ödülü’ne başvurdu. Kurumların 
üçü İşletmeler kategorisinde, dördü ise Kamu 
Yönetimi ve Kamu Hizmetleri kategorisinde 
yer aldı. 

Ödüllere başvuran kurumlar arasından 
KOBİ kategorisinde Mükemmellik Büyük 
Ödülü’nü Method Research Company 
kazanırken Türkiye Mükemmellik Ödülleri de 
şu kurumlara verildi:  Anadolu Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi, Coca Cola İçecek Bursa 
Fabrikası, Damla Doğal Kaynak Suyu, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ve İETT İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü. 

Zeybekci, Dahilde İşleme 
Rejimi'ne ilişkin olarak, rejim kapsa-
mında elde edilen hammadde kullanı-
larak üretilen ve ihraç edilen ürünlerin 
toplam ihracat içindeki payının yüzde 
47 olduğunu söyledi. Dahilde işleme 
kullanım oranlarıyla ilgili de bilgi ve-
ren Bakan Zeybekci, "Önümüzdeki 
dönemde elektrik ve elektronikle il-
gili de antidamping müdahalelerimiz 
olacak. Laptoplardan telefonlara ka-
dar. Bunların Türkiye'de üretilmesini 
istiyoruz. Türkiye eğer bu iki alanda 
5-6 milyar dolarlık ithalat yapıyorsa 
bu markalar gelsin bunu Türkiye'de 
üretsin." diye konuştu.

Eylül ayında yıllık bazda

yüzde 2,2 ilerleme…

ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE 
ANTİDAMPİNG SİNYALİ
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış 
ticaret endekslerine göre; ihracat bi-

rim değer endeksi Eylül ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı. 
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9 artar-
ken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
0,7, yakıtlar da yüzde 4,6 ve imalat (gıda, 
içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 2,6 
azaldı. İhracat birim değer endeksi 2014 
yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın 
üçüncü çeyreğine göre yüzde 0,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Eylül ayın-
da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
2,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 
1,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
0,7, yakıtlarda yüzde 8,1 ve imalat (gıda, 
içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 0,5 
azaldı. İthalat birim değer endeksi 2014 
yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın 
üçüncü çeyreğine göre yüzde 1,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 
arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, 
yakıtlar da yüzde 16,3 ve “imalat (gıda, 
içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 9,7 
artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) 
yüzde 13,9 azaldı. İhracat miktar endeksi 

2014 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın 
üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.

İthalat miktar endeksi yükseldi
İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 
arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına 

göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,4 
ve yakıtlarda yüzde 5,4 artarken, ham 
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1 ve 
imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayin-
de yüzde 1,3 azaldı. İthalat miktar endek-
si 2014 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yı-
lın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış seriye göre; 2014 Ağustos ayında 
114,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 
15,4 artarak, 2014 Eylül ayında 132,5 
oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2013 Eylül ayında 128,2 
olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,4 ar-
tarak 2014 Eylül ayında 131,3 değerine 
yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış seriye göre; 2014 Ağustos ayında 
117,5 olan ithalat miktar endeksi yüz-
de 1,3 artarak, 2014 Eylül ayında 119,1 
oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2013 Eylül ayında 122,1 
olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 aza-
larak 2014 Eylül ayında 120,6 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat 
birim değer endeksine bölünmesiyle he-
saplanan ve 2013 yılı Eylül ayında 98,7 
olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 
2014 yılı Eylül ayında da 99,8 oldu.

İhracat birim değer endeksi yüzde 1,8, 
ithalat birim değer endeksi yüzde 2,9 

azaldı. İmalat sanayi (gıda, içecek, tütün 
hariç) ihracat birim değer endeksi Eylül 
ayında yüzde 2,6 azalırken aynı kalem 

ithalat birim değer endeksinde de yüzde 
0,5 düşüşü gördü.

İmalat sanayinde ihracat ve ithalat birim değer endeksi düştü

MADALYONUN TERSİ DE AYNI!

Ankara’nın ünlü lezzetlerin-
den Mis Başak 11. şubesini 

OSTİM'de açtı. Açılışa Yenima-
halle İlçe Emniyet Müdürü Cihan-
gir Kaya, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, Mis Başak 
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal 
Salim, OSTİM Kurumsal Dış İliş-
kiler Koordinatörü Hamza Akça ve 
çok sayıda davetli katıldı.  

Tesis, 250 kişilik kapasitesiyle 
brunch, Osmanlı mutfağı, organik 
ürün grupları ve unlu mamülleri ile 
OSTİM’lilere hizmet vermeye baş-
ladı. 

Mis Başak
11. şubesiyle

OSTİM'de



10  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ KASIM 2014

Türkiye’de raylı sistem yatırımları 
hızla artıyor. Bu yatırımların ağır-

lığı 2023 hedefl eri doğrultusunda kamu 
öncülüğünde gerçekleşecek. Ulaşımda 
önemli bir ihtiyacı görmesi planlanan 
yatırımlarda belediyelerin tutumları 
dikkat çekici nitelikte. Bazı belediye-
ler şehir içi ulaşımı rahatlatacak raylı 
sistem çalışmalarında kendini dünya-
ya kanıtlamış yerli markaları seçerken 
bazıları yerli katkı olmaksızın yabancı 
markalarda ısrar ediyor. Buna son ör-
nek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
yerli katkı şartı içermeyen 85 adet met-
ro aracı ihalesinde yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aç-
tığı Tender No: 7722-IFT-46435 ihale 
ilan numaralı 17 tren setini (her sette 5 
araç-85 Hafi f raylı araç) ve ilgili hiz-
metleri (eğitim), garanti süresi boyunca 
gerekli sarf malzemelerini, yedek par-
ça ve atölye ekipmanlarını içeren ihale 
teklifi nde, yerli üreticileri yok sayan bir 
tutum sergilendi. 

Buna göre;
1. Son 5 (beş) senede sağlayıcının or-

talama senelik cirosunun (teslim edi-
len ve teslimat bekleyen Mal ve Hiz-
metlerin fatura bedeli) 100.000.000 
EURO karşılığı olması gerekmekte-
dir.

2. İstekli, diğer sözleşmelerdeki taah-
hütlerini dikkate alarak, 65.000.000 
EURO karşılığından az olmamak 
üzere, üretim nakit akışını sağlamak 
için yeterli hazır değerlere, ipoteksiz 
maddi duran varlıklara, kredi limit-
lerine ve diğer mali olanaklara sa-
hip olduğunu veya erişimi olduğunu 
gösterecektir. 

3. Sağlayıcı olarak son 5 (beş) yıl için-
de, en az 2 sözleşmede başarıyla ve 
esas olarak tamamlanmış olarak ve 
önerilen tren setlerine benzer toplam 
120 adet Hafi f Raylı aracın başarıyla 
teslim edildiğine ilişkin iş deneyim 
belgesi şartları ihalenin adrese teslim 

olduğunu yada yerli katkı olmadan 
yabancılara verileceğini göstermek-
tedir. 

Bu ihalede herhangi bir yerli üretim 
şartına yer verilmemesi, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımızın çıkardığı 
Yerli Malı Tebliği ve Sanayi İşbirliği 
Programı’na (Offset) ters düşmekte ay-
rıca yerli sanayicilerimizi yok sayarak 
ülke sanayimizin gelişmesini de engel-
lemektedir.

Raylı ulaşim sistemlerinde milli mar-
kalarımızı üreten ve Innotrans 2014 
Berlin Fuarı’nda ülkemizin gurur kay-
nağı olan yerli fi rmalarımız dünyada 
büyük ilgi görür ve sipariş beklerken, 
tüm yabancı fi rmalar ülkemizde en az 
%51 yerli katkı şartı ile üretim yapmak 
için yer ve ortak ararken, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin yerli üretim, yerli 
malı içermeyen, tamamen yurt dışına 
bağılımlı bu ihaleyi ARUS  (Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenme-
si) olarak Türk sanayicisine bir hakaret 
olarak görüyoruz.

Bu nedenle açılan ihalenin derhal er-
telenerek  şartnameye %51 yerli katkı 
şartı ilave edilmesi ülkemiz ve sanayi-
cilerimiz için büyük önem arzetmekte-
dir.

Çek Cumhuriyeti’nden Skoda fi rma-
sının ürettiği tramvay Innotrans 2014 
Berlin Fuarı’nda milli markalarımızın 
arasında şaşkınlığa neden oldu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından vergilerimizle satın alınan ve 
hiç yerli katkı içermeyen 60 adet Skoda 
tramvay, Innotrans 2014 Berlin fuarın-
da milli markalarımız arasında büyük 
tezat oluşturdu. 

Bizim üreticilerimizin ürettiği İpek-
böceği, Green City, İstanbul Tramvay 
ve Hafi f Raylı Araçları yurt dışında bü-
yük ilgi görüp alıcı ararken Çek Skoda, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne sattı-
ğı tramvayı büyük bir gururla (!) fuarda 
sergiledi. 

Innotrans 2014 Berlin Fuarı’nda yan 
yana duran milli markalarımız İstanbul, 
İpekböceği, Yeşil Bursa, Milli EMU 
lokomotifi miz ve onun yanında sergile-
nen Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Çek Cumhuriyeti Skoda fi rmasından 
satın aldığı hiç yerli katkı içermeyen, 
tramvay Türk üreticileri tarafından hay-
retle karşılandı. 

En az %51 yerli katkı şartı sağlayan 
Siemens, Bombardier, Alstom, CAF 
gibi fi rmaların Türkiye’de üretim için 
yer ve ortak aradığı bir dönemde Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin bu tavrı, 
ARUS sanayicileri olarak bizleri de-

rinden yaralamıştır. Konya Büyükşehir 
Belediyesi eğer isteseydi Çek Skoda 
fi rması bu tramvayın en az %51’ini 
Konya’da Konyalı sanayicilerimizle 
birlikte yerli olarak üretebilirdi. 

Sonuç olarak Berlin’de karşılaştığı-
mız bu fotoğraftan, yerli sanayimiz adı-
na üzüntü duyduk…

Bilindiği gibi; Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 17 Ekim 2012’de 
yapılan, mevcut tramvay fi losunu yeni-
lemeye dönük olarak 60 tramvay aracı 
alımı ihalesi sonuçlanmış ve ihaleyi; 
1. SKODA (Çek Cum.): 98 milyon 700 

bin Euro 1 milyon 645 bin Euro
2. PESA (Polonya): 109 Milyon Euro 1 

milyon 816 bin 666 Euro
3. CNR (Çin): 110 milyon 294 bin 788 

Euro 1 milyon 838 bin 246 Euro
4. CAF (İspanya): 113 milyon 931 bin 

807 Euro 1 milyon 898 bin 863 Euro
5. Astra (Romanya): 121 milyon 740 

bin 488 Euro 2 milyon 29 bin 008 
Euro

6. Bombardier (Almanya): 160 milyon 
315 bin 533 Euro 2 milyon 671 bin 
925 Euro
teklifl eri veren 6 fi rma arasından Çek 

Cumhuriyeti menşeli Skoda fi rması ka-
zanmıştı.

Bazı belediyeler rayda yerli 
katkıya neden direniyor?
İZMİR’DE HAYAL KIRIKLIĞI

Katkı oranı sıfır ama tabelası yerli (!)

KONYA’NIN TRAMVAYI ŞAŞIRTTI

Dr. İlhami Pektaş ARUS Koordinatörü

Milli 
markalarımız  

uluslararası 
başarılara imza 

atarken bazı 
belediyelerin 
yabancı ısrarı 

yerli üreticileri 
derinden 
üzüyor...

Türkiye’nin önde gelen hastane grup-
larından biri olan Medical Park, 

Ankara’da. 
Batıkent’te hizmet veren Medical Park,  

kısa zamanda bölgenin referans hastane-

lerinden biri olmayı hedefl iyor.  22 bin 
metrekare kapalı alanda 144 yatak ve 72 
poliklinikle hizmete başlayacak Me-
dical Park Batıkent, Ankara’nın 
tanınmış, alanında uzman kad-
rosu ve son teknoloji tedavi 
yöntemleriyle sağlık sek-
törüne yeni bir soluk 
getirecek. 
Ankara halkının

sağlıkta yeni 
çözüm ortağı
Ankara sa-

nayisinin kalbi 
OSTİM'e yakın-

lığı ile de dikkat çeken 
Medical Park Anka-

ra, OSTİM ça-
lışanlarının 

daha hızlı 
ve kolay  
sağlık hiz-
meti alma-
sına imkan 
sağlayacak.

A l a n ı n -
da uzman 
hek imle r i 
ve sağlık 

çalışanları ile hizmet veren Medical Park 
Ankara, kadın doğum, genel cerrahi ve 
pediatri başta olmak üzere Ankara halkı-
nın sağlıkta çözüm ortağı olmayı hedef-
liyor. 

Medical Park Ankara, son teknolo-
ji cihazlarla donatılmış, Ankara’nın en 
gelişmiş  laboratuvarını da hizmete açtı. 
Uzman ekibin hizmet verdiği laboratu-
var, kısa zamanda Ankara’da referans la-
boratuvarı olmayı hedefl iyor. Bunun yanı 
sıra hastane görüntüleme bölümüyle de 
öne çıkacak.  

MEDICAL PARK ANKARA’DA AÇILDI
Türkiye’nin en büyük hastane 
zincirlerinden Medical Park, sağlık 
sektöründeki deneyimlerini Ankaralıların 
hizmetine sundu. “Herkes İçin Sağlık” 
felsefesiyle 16 ilde 21 hastane ile hizmet 
veren Medical Park Hastaneler Grubu, 
22. hastanesini Ankara’da açtı.
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AVUSTRALYA 2

Geçen ay başladığımız ülke 
araştırma dizisine Avustralya 
ile devam ediyoruz. İlk yazı-

da, Avustralya’nın genel ekonomik 
durumuna ve devletinin KOBİ’lerine 
verdiği destek ve teşviklerinden söz et-
miştik. Bu ay ise ülkenin offsete bakış 
açısına, kamu alımlarındaki uygulama-
larına ve demiryolu sanayisinin duru-
muna göz atacağız. 

Avustralya’nın savunma alımlarında 
offsete yaklaşımı

Kamu ihaleleri yoluyla satın alınan 
mal ve hizmetler karşılığında, ihracat 
yapan ülkenin alıcı durumundaki ül-
keye yönelik yaptığı yatırım ve satın 
alımlarına offset deniyor. Günümüzde 
bazı ülkeler özellikle savunma sana-
yiyle ilgili alımlarında offseti şart ko-
şuyor. Offsetin, sivil ve askeri olmak 
üzere iki farklı uyguluması mevcut. Si-
vil offset, adından da anlaşılabileceği 
üzere daha çok ülkenin genel tüketim 
ekonomisine yönelik olarak yani karşı-
ya ürün veya hizmet tedariği olabildiği 
gibi, ihracatçı ülkenin, itlahatçı ülkeye 
yatırım yapmasıyla da vücud bulabi-
liyor. Diğer yandan savunma sanayi-
sinde offset uygulaması ise askeri mal 
veya hizmet alımlarında ortaya çıkıyor.

Avustralya, geçmiş yıllarda duyur-
duğu bir programla savunma alımların-
da offset uygulamasına geçmişti. An-
cak, Savunma Bakanı Greg Combet’in 
2010 yılında yaptığı bir konuşmada, 
hükümetin savunma sanayisinde yeni 
uygulamalara geçeceğini ve offset 
uygulamalarını durduğunu açıkladı.1 
Hiç süphesiz bu kararın alınmasına 
ilişkin birden çok etken sıralanabilir 
ancak global bir çevçeveden bakıldı-
ğında, ülkenin etkili ve tanınmış bir 
savunma ve havacılık fi rması mevcut 
değil.2 Belki de, bundan daha da önem-
lisi Avustralya’nın savunma sanayi-
sinde yer alan fi rmalarına halen büyük 
önem vererek, Avustralya Sanayi Ka-
pasitesi (AIC) programı kapsamında, 
özellikle savunma sanayisine iş yapan 
KOBİ’lere destek vermesidir.3 KOBİ 
fi rmalarının gelişimlerine önem veren 
hükümet bu program kapsamında, KO-
Bİ’lerinin uluslararası ihalelere teklif 
veren büyük şirketlere tedarik sağlaya-
bileceklerine inanıyor. Bu nedenle de 
KOBİ’lerinin teknik kapasitesini geliş-
tirmeye ve daha nitelikli iş gücünden 
faydalanmasını hedefl iyor.

Kamu İhaleleri Anlaşması’nın 
muhtemel getirileri

Offsetlere temel olarak karşı olan 
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), 
dünya ticaretini geliştirmeye yönelik 
oldukça ilgi gören bir uygulaması var. 

DTÖ, daha önce faklı 
adlarda ancak benzer 
içerikle uygulamaya ge-
çirdiği fakat ilk olarak 
1994 yılında yürürlüğe 
koyduğu Government Pro-
curement Agreement (GPA) 
ya da Tükçe anlamıyla Kamu İha-
leleri Anlaşması ile ülkelerin kamu 
alımlarında hiçbir kuruma ayrımcılık 
ve kolaylık tanımayan, hemen her ülke-
den üreticiye eşit mesafeli ve şeffaf bir 
alım aktivitesi amaçlamakta.4 DTÖ’nün 
resmi internet sitesinde verilen bilgile-
re göre, üye ülkelerin toplamda yıllık 
ortalama 1.7 trilyon Amerikan Doları 
değerinde kamu alımları olduğu belir-
tilmekte. 

1996 yılından beri gözlemci olarak 
katılan ülkemizin üyeliğine ilişkin ha-
len bir gelişme bulunmamakla bera-
ber, DTÖ’nün bu anlaşmaya ilişkin 10 
ülkeyle müzakereleri devam etmekte 
olup, 28 AB ülkesiyle birlikte toplam-
da 43 üye ülke bulunmaktadır. GPA 
anlaşmasına göre üye ülkeler kamu 
alımlarında yabancı fi rmalara karşın 
özellikle yerli üreticilerini tercih etme-
yeceklerine ve tüm üye ülkelerin ticari 
kuruluşlarına açık, adil ve şeffaf bir ze-
min oluşturacaklarını taahhüt ediyor. 
Anlaşmanın en önemli getirisi, üye 
ülkelerin kamu alımlarında ilk tercih 
olarak diğer üye ülkeleri seçmesi olu-
yor. Yakında Avustralya’nın da bu an-
laşmaya imza atması ve KOBİ’lerinin 
ihracatını, kendine böylesine büyük ve 
önemli bir pazarda yer edinerek artır-
ması bekleniyor.5 

Alımlarda uygulanan teşvikler
Ancak ülke, tüm bu girişimlere rağ-

men başka uygulamalar aracılığıyla 
yerli sanayisine ve kuruluşlarına des-
teğinde hız kesmiyor. Öyle ki, İngiliz 
Milletler Topluluğu (Commonwealth) 
Tedarik Kuralları’nın 5.3 ve 5.4 nu-
maralı maddesi uyarınca Avustralya 
KOBİ’lerinin de kamu ihalelerinde 
adilce yer alabilmesi için, ihale yetki-
lilerinin KOBİ’leri büyüklüklerinden, 
ürünlerinin menşeinden ya da yabancı 
iştiraklerle ilişkisinden dolayı ayrım-
cılığa tutmayacaklarını sadece mal ve 
hizmet için ödenen ücretin karşılığını 
değerlendirmeye tutmaları gerektiğini 
salık verir. Buna göre ihalede görev 
alan yetkililer aşağıdaki dört hususu 
“para karşılığı alınan mal/hizmet” ana 
teması altında seçimlerinde kriter al-
malıdırlar;

a. Rekabetçi KOBİ’ler ile iş yapma-
nın avantajları belirtilmeli,

b. Teklif sunarken yüklenilmesi ge-
reken maliyetler KOBİ’lerin reka-
bet etmesine teşkil etmemeli

c. KOBİ’lerin kabiliyetleri ve bölge-
sel ve yerel pazarlara olan bağlı-
lıkları dikkate alınmalı ve,

d. Daha büyük ve daha rekabetçi bir 
tedarikçi ağının olası faydaları 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüm bunlara ilaveten, Kurumsal 
Olmayan Commonwealth Kuruluşları 
uygulamasıyla toplam alımların yüzde 
10 değerine karşılık gelen alımın KO-
Bİ’lerden yapılması şartı koşuluyor.6

Avustralya’da demiryolu sanayisi
Kıta ülkesi iki büyük kuruluşun 

üretim tesislerine ev sahipliği yapı-
yor: Alstom ve Bombardier. Fransız 
Alstom fi rmasının ülkedeki varlığı, 
Avustralya’nın Melbourne şehir banli-
yölerinde kullanılan elektrikli Comeng 
trenlerinin bojilerinin imalatıyla baş-
lıyor ve 1999 yılında da toplamda 67 
X’Trapolis tren lokomotifi nin (yakla-
şık 400 vagon) teslimini gerçekleştiri-
yor.7 Avustralya ve Yeni Zelanda’nın 
ülke sorumlusu Chris Raine ile yapı-
lan bir röportajda; Ballarat şehrinde 
bulunan üretim tesislerine, 2012-2013 
yıllarında mevcut yatırıma ek olarak 
8 milyon Avustralya Doları harcana-
rak üretim kapasitesinin daha da artı-
rılması sonucu yerli katkı yüzdesinin 
yukarılara çekileceğinden bahsediyor.8 
İnsan kaynaklarına verdikleri önemden 
bahseden fi rma yetkilisi, üniversiteler-
le işbirliği yapma arzusunda oldukları-
nı ve sektörün uluslararası arenada da 
boy gösterebilecek yetişmiş ve dona-
nımlı teknik eleman ihtiyacı olduğunu 
da belirtiyor.

Öte yandan Bombardier, ülkeye bu-
güne kadar 200’ü aşkın raylı sistemler 
tedariğinde bulunduğu biliniyor. Dört 
şehirde üretim tesisleri olan fi rmanın 
Avustralya için ürettiği metro ve hafi f 
raylı araçlarda büyük oranda yerli par-
çalar kullanılmakta ve 2010 verilerine 
göre 300’ü aşkın çalışanı bulunmakta.9

Ülkenin demiryolu alımları ve sek-
törün ülke ekonomisine katkısıyla 
ilgili olarak, 2010 yılında Victoria 
Parlementosu’nun yayınladığı bir ra-
pordan önemli başlıkları aşağıda bula-
bilirsiniz.10

• Büyük demiryolu araçları teda-
rikçileri toplamda 1000 kişiyi 
direkt olarak istihdam ederken, 
bu fi rmaların yerel tedarikçile-
ri de hesaba katılırsa 5000 ila 
10.000 kişiye iş imkanı doğur-
duğu bildiriliyor.

• Son yıllarda New South Wa-
les (NSW) ve Victoria (VIC) 
hükümetleri tarafından, demir-
yollarına yönelik olarak 4 mil-
yar Avustralya Doları değerini 
bulan işler verilmiş. Güçlü bir 
demiryolu sektörünün, otomo-
tiv sektöründe çalışanlar için de 
iş imkanı doğurarak sektör için 
daha esnek ve nitelikli iş gücünü 
karşılamasına da yardımcı ola-
cağı ifade ediliyor.

• Gelecekte imzalanması öngörü-
len satın alımların sadece yüzde 
50’si dahi ülke içinde (Victoria 
eyaletinde) üretilse, yaklaşık 
olarak 10.000 kişiye direkt ve 
endirekt iş imkanı sağlayacağına 
dikkat çekiliyor. 

Bu ayki yazımızla bir kıta ülkesi olan 
Avustralya hakkında yaptığımız ince-
lemenin sonuna geldik. Geçtiğimiz ya-
zımızda ülke ekonomisine, KOBİ’lere 
sağlanan destek ve teşviklere yer ve-
rirken bu yazımızda ülkenin satın alım 
prosedür ve uygulamalarının yanında 
demiryolu sektörünün genel durumuna 
göz atmış olduk. 
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DEMİRYOLUNDA AVUSTRALYA 
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>>PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI: 2012 yılı 
itibarıyla yaklaşık 94 milyar TL ile GSYH’nin yüzde 
7’si olarak gerçekleşen kamu alımları ülkemizin 
Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına katkı sağlanması 
açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Kamu 
İhale Kanununda yerli istekliler lehine yüzde 15 
oranına kadar fiyat avantajı yer almakla birlikte, 
kamu alımları teknoloji transferine ya da sanayinin 
gelişimine yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde ise kamu alımları, yoğun bir 
şekilde yerli üretimi ve teknoloji geliştirilmesini 
desteklemek üzere bir politika aracı olarak 
kullanılmaktadır.

Kamu alımlarında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine 
katkı sağlayacak yaklaşımların benimsenmesiyle 
yurtiçinde üretilen ürünlerin maliyetleri 
düşürülebilecek, ithal edilen ürünler yurtiçinde 
üretilebilecek ve ihraç pazarlarında yerli firmaların 
etkinliği artabilecektir. Bu programla kamu 
alımlarının; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji 
transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek 
şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında kamu alımları ve kullanım 
hakkı tahsislerinde yerli Ar-Ge ve yenilik katkısının 
gözetilmesi; yeniliğin, yerlileştirmenin ve teknoloji 
transferinin teşvik edilmesi; kamu alımlarında 
uygulanacak politikalarla uluslararası doğrudan 
yatırımların artırılması öngörülmektedir.

>>PROGRAM HEDEFLERİ: Kamu alımlarında 
orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki 
yerli firmaların payının artırılması/Yüksek teknoloji 
sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma 
sürecinin desteklenmesi ve markalaşmış ürün 
sayısının artırılması/Kamu tedarik sistemi yoluyla 
Ar-Ge harcamalarının artırılması/Kamu alımlarında 
uygulanacak politikalarla uluslararası doğrudan 
yatırımların artırılması

>>PERFORMANS GÖSTERGELERİ: Kamu 
alımlarında yerli üretimin payı/Kamu alımlarında 
KOBİ’lerin payı/Kamu alım garantisine dayalı yerli 
üretimin toplam alımlar içindeki payı/Yurtdışı 
alımlarda offset uygulaması yoluyla yerli sanayiye 
verilen pay/Offset anlaşma sayısı ve tutarı

Onuncu Kalkınma Planı kap-
samındaki Öncelikli Dö-
nüşüm Programlarına ilişkin 1. 

Grup Eylem Planları kamuoyuyla payla-
şıldı. 25 maddelik yapısal reform eylem 
planının reel ekonomiye ilişkin 9 mad-
desini açıklayan Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, son derece titizlikle yapılmış, 25 
alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören 
eylem planları çerçevesinde yeni hamle 
dönemini başlatacaklarını belirtti. Davu-
toğlu, siyasi istikrarsızlıklar, küresel eko-
nomik kriz ve son yaşanan gelişmelere 
rağmen dünya ekonomisi ve ticaretinde-
ki bu hızlı dönüşümün her ülkenin kendi 
ekonomik yapısını gözden geçirmesini 
zaruri hale getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin modernleşmesinin eko-
nomi ve siyasetin modernleşmesiyle 
paralel seyrettiğini belirten Davutoğlu, 
bu konuda gecikme görüldüğünde ciddi 
sıkıntılar yaşandığının bilindiğini anlattı. 
Türkiye ekonomi tarihine bakıldığında 
milli iktisat politikalarının yerli üretimi 
öne çıkaracak şekilde tanzim edilmesinin 
Osmanlı'nın son dönemlerinde görül-
düğünü anlatan Davutoğlu, bunun esas 
olarak İzmir İktisat Kongresi'nde Cum-
huriyetin kuruluşunun hemen öncesinde 
gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sek-
törün yetersizliği nedeniyle kamu ve 
devlet üzerinden gerçekleştirilen sanayi 
hamlelerinin 1950-60'lı yıllardan itibaren 
değişim gösterdiğine dikkati çeken Da-
vutoğlu, yerli üretimi artırmaya yönelik 

söylemlerin dile getirildiğine dikkat çekti. 
“Bedeli çok ağır”

Üretim teknolojisine öncülük verilme-
si gerektiğine işaret eden Davutoğlu, bu 
alandaki değişime geç intibak edilmesi-
nin bedelinin çok ağır olduğunu söyledi. 
Küreselleşmenin tetiklediği çok büyük 
bir dönüşüm süreci yaşandığını vurgu-
layan Davutoğlu, bu değişimin üretim 
alanları üzerindeki etkilerini yönetme 
kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini, 
bunun da Ar-Ge ve inovasyonla mümkün 
olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ihracatında kilogram başı-
na değerin 1,6 dolar, Almanya'nın ise 4,5 
dolar olduğunu ifade eden Davutoğlu, 
"Türkiye'den 1 kilogramlık ihracat yapıl-

dığında biz 1,6 dolar, Almanya aynı ha-
cimdeki ihracattan 4,5 dolar kazanıyor. 
Bizim 3 misli daha fazla değer katan bir 
teknolojik yoğunluktan bahsediyoruz. 
Gelişmiş ülkelerle olan mesafeyi kapat-
mamız, insan kaynağının geliştirilmesi-
nin yanı sıra teknolojinin etkin kullanı-

mının sağlanmasıyla olabilir. Onun 
için sanayileşmede kaybettiğimiz 
100 yılı, yeni üretim teknolojileri 
bağlamında kaybetmemek duru-

mundayız. O açıdan Ar-Ge'ye ağır-
lık veren eylem planlarını bu sektörel 

dönüşümde ele aldığımızı açık şekilde 
göreceksiniz." dedi.

Teknolojinin millileşmesi
Enerjide tasarrufu temin edici, yerli 

üretimi arttırıcı, Türkiye'nin enerji tüke-
ten ve aynı zamanda enerji konusunda 
transit ülke olması konumundan kaynak-
lanan avantajların kullanılacağı entegre 
bir strateji geliştirdiklerini kaydeden Da-
vutoğlu, linyit gibi yerli üretim, yenile-
nebilir ve termal enerji alanlarında ciddi 
atılımlar planlandığını dile getirdi. 

Nükleer enerji başta olmak üzere yerli 
üretimin enerji tüketimindeki payının git-
tikçe artacağını belirten Davutoğlu, "Bu, 
enerji güvenliğimiz açısından önemlidir. 
Enerji güvenliğimiz aynı toplumsal gü-
venlik gibi. Enerji güvenliği sağlanmazsa 
ekonominin sürdürülebilir olma niteliği 
kalmaz." diye konuştu. 

Dünyadaki en önemli hususların gıda 
ve enerji güvenliği olduğunu anlatan Da-
vutoğlu, enerji güvenliğinin ekonomik 
güvenlik açısından en temel alan olduğu-
nu dile getirdi. 

Türkiye'de çok büyük enerji arzı oluş-
turacak doğal kaynaklar bulunmadığına 
dikkati çeken Davutoğlu, şöyle konuştu: 
"Biz bunu o zaman nereden kapatabili-
riz? Elimizdeki doğal kaynakları daha 
verimli kullanarak linyitler var, rüzgâr, 
güneş... Bütün bu imkânları... Nükleer 
enerji gibi yoğun teknolojik enerji üre-
timlerine yönelmek. Üçüncüsü de TA-
NAP, TAP projeleri, Kuzey Irak'taki 
enerji projelerimiz gibi çevremizde olan 
enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden 
uluslararası piyasalara aktarımı suretiy-
le, iç arzımızı karşılayacak şekilde en 
verimli tarzda bunların değerlendirilme-
si... Bu üçlü kombinasyondan oluşan bir 
enerji stratejimiz var. Çok sağlam temel-
lere oturmuş bir enerji stratejisi... Cari 
açığın kademeli bir şekilde azalmasını 
öngörüyorsak bu ancak ve ancak enerji 
açığımızı kapatmakla olur. Enerji açığı-
mızı da insan kaynağını teknoloji kulla-
narak geliştirmek... Şimdi nükleer santral 
kuruyoruz ama aynı zamanda bu alanda 
çok ciddi birikime sahip yeni bir insan 
kaynağı oluşuyor." Teknolojinin milli-
leşmesi konusuna da değinen Davutoğlu, 
bunun kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma 
perspektifi  açısından önemine işaret etti. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Güçlü 
ve Dengeli Büyüme İçin Yapısal 
Dönüşüm'' başlığıyla Onuncu 
Kalkınma Planı kapsamında 
öncelikli dönüşüm programlarına 
ilişkin eylem planlarını açıkladı. 
Sanayi kesimi, açıklanan başlıkları 
olumlu bir adım olarak 
değerlendirirken, planda yer 
alanların kağıt üzerinde 
kalmaması gerektiği ve 
uygulamaların takipçisi 
olacakları mesajını veriyor. 

Onuncu 
Kalkınma 

Planı’nda “Kamu 
Alımları Yoluyla 

Teknoloji Geliştirme 
ve Yerli Üretim 

Programı”yla ilgili olarak 
kamu alımlarının, yerli 

üretimi ve teknoloji geliştirilmesini 
desteklemek üzere bir politika aracı 

olarak kullanıldığı hatırlatılıyor.

Öncelikli Dönüşüm Planları’nın ilki Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı…
Kamu alımları ve yerli üretim yine liste başı... 

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM SANAYİCİNİN TAKİBİNDE
1. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltıl-

ması Programı Eylem Planı
2. Öncelikli Teknoloji Alanlarında 

Ticarileştirme Programı Eylem Planı
3. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji 

Geliştirme ve Yerli Üretim Programı 
Eylem Planı

4. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üre-
tim Programı Eylem Planı

5. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi 
Programı Eylem Planı

6. Tarımda Su Kullanımının Etkinleşti-
rilmesi Programı Eylem Planı

7. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dö-
nüşüm Programı Eylem Planı

8. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi 
Programı Eylem Planı

9. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm 
Programı Eylem Planı

REEL SEKTÖRÜN 
BEKLENTİSİ

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dö-
nüşüm programları ve eylem 

planlarının şeffaf ve izlenebilir oldu-
ğunu söyledi. Hangi eylem planıyla 
ilgili hangi kurumun sorumlu olduğu-
nu, hangi bakanlığın ilgileneceğini ve 
nasıl uygulanacağına ilişkin takvimi 
ilan ettiklerini anlatan Davutoğlu, 
"Uygulama takviminde herhangi bir 
gecikme olduğunda izleme mekaniz-
masıyla tespit edilip, ilgili kurum ya 
da bakanlıkta, bu işten kim sorumluy-
sa hesap verebilir olacak siyasi irade 
anlamında. Bu anlamda çok açık bir 
mekanizma kuruluyor." diye konuştu. 

Öte yandan planın açıklanmasının 
ardından sanayi kesiminden gelen 
değerlendirmelerde olumlu bir hava 
hakim. İthalata olan bağımlılığın 
azaltılması, kamu alımlarının tekno-
loji geliştirmede ana unsur olarak ele 
alınması, yerli üretime olan atıfl ar, 
enerjide yerli kaynak kullanımı gibi 
ifadelerin çok önemli olduğunu dile 
getiren sanayiciler, planın bir an önce 
hayata geçirilmesi gerektiğini ifade 
ediyorlar. Yazılanların kağıt üzerinde 
kalmasını istemeyen reel sektör, uy-
gulamaların takipçisi olacakları me-
sajında birleşiyor. 

dığında biz 1,6 dolar, Almanya aynı ha-
cimdeki ihracattan 4,5 dolar kazanıyor. 
Bizim 3 misli daha fazla değer katan bir 
teknolojik yoğunluktan bahsediyoruz. 
Gelişmiş ülkelerle olan mesafeyi kapat-
mamız, insan kaynağının geliştirilmesi-
nin yanı sıra teknolojinin etkin kullanı-

mının sağlanmasıyla olabilir. Onun 
için sanayileşmede kaybettiğimiz 
100 yılı, yeni üretim teknolojileri 
bağlamında kaybetmemek duru-

mundayız. O açıdan Ar-Ge'ye ağır-
lık veren eylem planlarını bu sektörel 

dönüşümde ele aldığımızı açık şekilde 
göreceksiniz." dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Güçlü 
ve Dengeli Büyüme İçin Yapısal 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Güçlü 
ve Dengeli Büyüme İçin Yapısal 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Güçlü 

Dönüşüm'' başlığıyla Onuncu 
Kalkınma Planı kapsamında 
öncelikli dönüşüm programlarına 
ilişkin eylem planlarını açıkladı. 
Sanayi kesimi, açıklanan başlıkları 
olumlu bir adım olarak 
değerlendirirken, planda yer 
alanların kağıt üzerinde 
kalmaması gerektiği ve 
uygulamaların takipçisi 
olacakları mesajını veriyor. 

1. GRUP DÖNÜŞÜM 
PROGRAMLARININ BAŞLIKLARI

ONUNCU KALKINMA 

PLANI’NDA NE 

DENİLİYOR?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilan 
edilen 9 sektörel dönüşüm programı 
ve 417 eylem planının ağırlıklı 
olarak reel sektör alanında yer 
aldığını belirterek, “İkinci paket 8 
sektörel dönüşüm programı, daha 
çok makro ekonomik dengeleri 
ilgilendiren konulardadır. Son olarak 
açıklayacağımız 8 sektörel dönüşüm 
programı da insan odaklı insani 
kalkınma ve sosyal boyutlu alanlarla 
ilgilidir. Bütün bunlar, ekonomiye 
bütüncüllük içinde baktığımızın 
işaretleridir." dedi.
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ASO’nun Kasım ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’nda gündemdeki ekono-

mik gelişmelere ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Özdebir, yatırımcıların 
karşılaştıkları zorlukları anlattı. 2006’dan 
2013’e kadar hemen hemen bütün sek-
törlerde tahsilat süresi ciddi bir artış gös-
terdiğini belirten ASO Başkanı, TÜİK 
verilerine göre 2013 itibariyle, imalat 
sanayiinde ortalama tahsilat süresinin 86 
gün olduğunu dile getirdi. 

“Kısır döngü kırılmalı”
Küçük, piyasa gücü zayıf olan şirket-

lerde bu sürenin daha uzun olacağını 
anımsatan Nurettin Özdebir, “Nitekim, 
2006’dan 2013’e ortalama tahsilat süre-
si mikro işletmelerde 29 gün, küçüklerde 
12 gün, orta büyüklükteki şirketlerde 17 
gün artarken büyük şirketlerde sadece 1 
gün uzamıştır. Tahsilattaki gecikmeler, 
şirketlerimizin işletme sermayesi ihtiya-
cını da artırmaktadır. İşletme sermayesi 
kredileri ise faiz maliyetine yol açarak 
zaten düşük olan kâr oranlarını daha da 
aşağıya çekmektedir. Bu kısır döngünün 
mutlaka kırılması ve piyasalardaki nakit 
sıkıntısının giderilmesi gerekmektedir. 
Bankaların ayırmak zorunda oldukları 
karşılıklar ve benzeri maliyetler düşürü-
lerek bankaların fonlama maliyetleri de 
azaltılabilir. Bu konuda ekonomi yöneti-
minin bir çözüm geliştirmesi ve iskonto 
maliyetlerini düşürecek tedbirler alması 
gerekir. Sanayinin fi nansmanı öz kaynak 
yetersizliği sorunlarını çözecek, düşük 
faizli ve uzun süreli çok özel krediler sağ-
lanmalıdır.” dedi.

“Küçük şirketler daha ağır hissediyor”
İmalat sanayiinde kâr oranlarının düşük 

olduğu, bu nedenle de şirketlerin sermaye 
biriktirip büyüyemediklerini vurgulayan 
Başkan Özdebir, “2013’te büyük şirket-
lerde faaliyet kârlılığı %4,8 iken, orta 
ölçekli şirketlerde %3,6, küçük ölçekli 
şirketlerde ise %3,2’dir. Görüldüğü gibi 

küçük ölçekli şirketler kârlılık sorununu 
daha ağır hissetmektedir.” diye konuştu. 

Zayıf özkaynak yapısının şirketlerin 
mali yapısına da yansıdığına işaret eden 
Özdebir, şöyle devam etti: “Örneğin, Kü-
çük ve Orta Ölçekli şirketlerin mali yapı-
sı da büyük ölçekli şirketlere göre daha 
bozuktur. Örneğin, 2013 yılında borç-
özkaynak oranı büyük ölçekli şirketlerde 
1,6 iken küçük ve orta ölçekli şirketlerde 
1,9’un üzerindedir. Bu oranlar küçük ve 
orta ölçekli şirketlerin neredeyse özkay-
naklarının iki katı borçlarının olduğunu 
göstermektedir.”

“Yatırımcının şevki kırılıyor”
Yatırımcının yaşadığı bir başka sıkıntı-

yı ise kurumlar arasındaki koordinasyon 
eksikliği olarak göstererek bu nedenle 
çelişkili kararlar alındığını, yargısal so-
runlarda yatırımcıların işlerini zorlaştı-
rarak yatırım şevkini kırdığını ifade eden 
Nurettin Özdebir: “Ülkemizde kıt olan 
şeylerden bir tanesi müteşebbis sayısı, 
müteşebbis sayısını artırmamız lazım. 
Üzerimizde ciddi bürokratik yükler var.” 
dedi.

Özdebir, istihdam sağlamanın zorluk-
larına ise şu sözlerle dikkat çekti: “Bir 
işçinin eline 100 lira verebilmek için iş-
letmelerimizden 200 lira çıkıyor. Yani is-
tihdamın üzerinde yüzde 100 gibi bir yük 
var. Bu şartlar altında işletmelerimizin 
kar etmesi son derece zor ve kar etmeyen 
işletmelerin de sıkıntılarını çözmesi son 
derece zor. Yatırımcının da bu yaptığı iş-
ten zevk alması çok zor. Bunun yanında 
tabii iki tane temel sorunumuz var. Bun-
lardan bir tanesi eğitim. Bugün yaşamış 
olduğumuz sıkıntıların birçoğunda beşeri 
sermayemizi iyi yetiştiremediğimiz için, 
iyi eğitemediğimiz için, etik değerleri on-
lara çok iyi veremediğimiz için birtakım 
sıkıntılar yaşıyoruz.”

Başbakanımız Sayın Ahmet Da-
vutoğlu tarafından 6 Kasım 2014 

günü açıklanan Ekonomide Öncelik-
li Dönüşüm Programı Eylem Planı, 
çelik sektörümüzce memnuniyetle 
karşılanmıştır. Söz konusu plan içe-
risinde, özellikle “İthalata bağımlı-
lığın azaltılması” eylemi çelik sek-
törümüzü yakından ilgilendirmekte, 
sektörün sürdürülebilir büyümesini 
desteklemekte ve bu yönüyle Türk 
ekonomisinin büyüme hedefl erine 
ulaşması açısından da, önem taşı-
maktadır. Bu cümleden olarak, inşa-
at demiri ve fi lmaşinde son aylarda 
artış göstermeye başlayan ithalatın 
sınırlandırılmasını teminen, vergi 
oranlarının yüzde 30-40 seviyelerine 
yükseltilmesini, ithalata bağımlılığın 
azaltılması yönündeki iradenin mü-
şahhas uygulaması olarak görmekte-
yiz. Yalnızca çelik sektöründe değil, 
diğer tüm sektörlerde de, kalitesiz ve 
ucuz ürünlere dayalı, Türk sanayini 
baltalayan, gelişmesini engelleyen 
aldatıcı bahar havasının, orta vade-
de Türkiye’nin içini boşaltacağını 
ve ekonomisini zayıfl atacağını dü-
şünüyoruz. Çelik sektörü açısından 
değerlendirildiğinde ise, gerek girdi 
ve gerekse mamul ihtiyacının karşı-
lanmasında yurtiçi tedariği ön planda 
tutacak mekanizmaların geliştiril-
mesini, Türk ekonomisinin istikrarlı 
bir şekilde büyümesinin temini açı-
sından, üzerinde önemle durulması 
gereken bir husus olarak görüyoruz.  

Ana girdiler zorunlu olarak 
ithalat yolu ile karşılanıyor

Çelik sektörümüz, yurtiçindeki 
tüm imkanları kullanmasına rağmen, 
çelik üretiminin ana girdileri ara-
sında yer alan hurdada ihtiyacının 
yüzde 65’ini, demir cevherinde yüz-
de 60’ını, koklaşabilir kömürde ise, 
yüzde 90’ını zorunlu olarak ithalat 
yolu ile karşılamak durumunda kal-
maktadır. Son yıllardaki artış eğili-
mine rağmen, yerli hurda tüketiminin 
halen düşük seviyelerde seyretmesi, 
Türkiye’de hurda toplama ve geri dö-
nüşüm faaliyetlerinin yeterince otur-
tulamamış olmasından ve Türkiye’de 
ihtiyaca cevap verecek ölçüde hurda 
potansiyelinin bulunmamasından 

kaynaklanmaktadır. Buna rağmen, 
hurda, cevher ve kömür gibi ham-
maddeler konusunda yurtiçi imkânlar 
azami ölçüde değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin, bir taraftan hurda 
üretiminin artırılmasına, diğer ta-
raftan da hurdaya alternatif girdiler 
üretilmesine yönelik çalışmalara hız 
kazandırması gerekmektedir. Esasen 
sektör kuruluşları da, yurtiçinden 
tedarik edilen girdi miktarının artı-
rılmasına yönelik olarak yoğun bir 
çaba göstermektedir. Türkiye’deki 
düşük tenörlü cevherlerin ekonomi-
ye kazandırılması, daha etkin hurda 
toplama altyapısının oluşturulması 
sektörün uzun vadede hammadde 
tedariğinin yerli kaynaklara yön-
lendirilebilmesi ve güvence altına 
alınabilmesi açısından hayati önem 
taşımaktadır. Bunun yanında, Ekono-
mi Bakanlığı koordinasyonunda ha-
zırlanarak, Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nca onaylanan Girdi Tedarik 
Stratejisi’nde öngörülen eylemlerin 
hayata geçirilmesi ve Dahilde İşle-
me Rejimi’nin yurtiçi girdi tedariğini 
teşvik edecek bir çerçeveye oturtul-
ması da sektörün ithalata bağımlılı-
ğını azaltacak enstrümanlar arasında 
üst sıralarda yer almaktadır.   

Çelik sektörü, yurtiçi hurda topla-
ma faaliyetlerinin yaygınlaştırılma-
sını, bu sektörde faaliyet gösteren 
kuruluşlara ilişkin mevzuatın kolay-
laştırılmasını ve Türkiye’deki hurda-
ların maksimum seviyede ekonomiye 
kazandırılmasını desteklemektedir. 
Sektör, yurtiçinde toplanan hurdaya 
erişimi zorlaştıran Çevre ve Şehirci-
lik mevzuatının hurda fi rmalarına ve 
faaliyetlerine ilişkin getirdiği sınır-
lamaların makul bir çerçeveye otur-
tulması yönünde yoğun bir çaba sarf 
etmektedir.

Bu açıdan, çelik sektörünün yurti-
çinden girdi tedariğinin artırılması-
nı hedefl eyen söz konusu dönüşüm 
programının etkili bir şekilde uygu-
lamaya aktarılması, hayati önem ta-
şımaktadır. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, 
İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması 
Programı Eylem Planı’nı sektör 
açısından değerlendirdi. Yayan, 
“Sektörün sürdürülebilir büyümesini 
desteklemekte ve bu yönüyle Türk 
ekonomisinin büyüme hedeflerine 
ulaşması açısından da, önem 
taşımaktadır.” dedi. 

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 
“Ülkemizde kıt olan şeylerden bir tanesi müteşebbis 
sayısı, müteşebbis sayısını artırmamız lazım. 
Üzerimizde ciddi bürokratik yükler var.” dedi.

Çelikçiler programdan memnun…

“ETKİLİ BİR ŞEKİLDE
UYGULAMAYA AKTARILMALI”

“Müteşebbisler
bürokratik yükün
altında”
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KOSGEB’in öncülüğünde Yeditepe 
Üniversitesinin akademik desteği 

ve TEB’in (Türkiye Ekonomi Bankası) 
katkısıyla yürütülen araştırma sonucunda 
belirlenen girişimcilik endeksi ülkemiz-
de girişimciliğin artık gençler tarafından 
alternatif bir kariyer planı  olarak gö-
rüldüğünü, her 100 kişiden 32’sinin ise 
önümüzdeki üç yıl içerisinde girişimcilik 
faaliyetinde bulunma hedefi  olduğunu 
ortaya koydu. Ancak bu kişilerin sadece 
10’u iş fi kirlerini hayata geçirmek için 
harekete geçiyor. Diğer bir ifadeyle,  
Türkiye’de 18-64 yaş arası yetişkin nü-
fusta son 12 ay içinde yeni bir girişim-
cilik faaliyetine başlamış veya başlamayı 
planlayan kişilerin oranını gösteren giri-
şimcilik endeksi, yüzde10. 

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, 
ükemizde girişimciliğe yönelik iyim-

serliğin giderek arttığını, bu artışın 
Türkiye’nin güçlü bir noktasını oluştur-
duğunu ve bu konuda KOSGEB’in baş-
lattığı  girişimcilik seferberliğinin büyük 
bir etkisi olduğunu vurguladı. Kaplan, 
“KOSGEB olarak,  Sayın Bakanımız 
Fikri Işık’ın bizlere çizdiği vizyon çer-
çevesinde, girişimcilik ekosisteminin 
gelişiminde kritik role sahip olduğumu-
za, girişimcilik ekosisteminin iyileştiril-
mesinde önemli mesafeler kat ettiğimize 
inanıyorum. Ülkemizde girişimciyi ve 
girişimciliği benimsemiş bir kültürün ge-
liştirilmesi hedefi nde küresel girişimcilik 
endeksi çalışmalarına sürekli katılım sağ-
lamaktayız.” dedi.

ENDEKS SONUÇLARI

26 bölge incelendi
Önceki yıllara göre artan örneklem sa-

yısı sayesinde bölgeler detayında giri-
şim faaliyetleri incelenmiş ve Türkiye 
genelinde farklı bölgelerde girişimcilik 
faaliyetlerini karşılaştırma imkânı sağ-
lanmıştır. Girişimcilik endeksi, Türkiye 
İstatistiki Bölge Birimleri (İBBS)-2 sınıf-
landırmasında yer alan 26 bölgenin GEM 
2013 araştırması ile belirlendi.

Endeks sonuçları, Türkiye’de fırsatla-
rı değerlendirmek amacıyla girişimcilik 
faaliyetinde bulunan  kişilerin yüzdesi-
nin, özellikle 2011 yılından bu yana artış 
eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bununla 
birlikte, genç girişimcilerin sayısının da 
yükseldiği görülüyor. 

Eğitimli kişilerin girişimcilik faaliye-
tine katılma oranında da artış olduğu 
görülüyor. Üniversite mezunu girişimci 
oranının 2006 yılında yüzde15,30 iken, 
2013’te yüzde44’e yükselmesi, gençlerin 
artık girişimciliğe daha fazla ilgi gös-
terdiğini ve alternatif bir kariyer  olarak 
görmeye başladığını gösteriyor. Eğitim 
düzeyi yükseldikçe, fırsata sayalı giri-
şimcilik faaliyetinin arttığı, ihtiyaçtan 
dolayı girişimcilik faaliyetinin azaldığı 
görülüyor. 

Kadın girişimcilerin potansiyeli artıyor
Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de-

ki girişimcilerin çoğu erkek. 2013 yılında  
erkek/kadın oranı 2.13:1 olup, 2012 yılı 
2.55:1 ile karşılaştığımızda erken dönem 
girişimcilik faaliyetinde bulunan erkek/
kadın oranında bir düşme  olduğunu gö-
rüyoruz.  Kadın girişimci oranında artış 
var. 

Başarılı girişimcilik saygınlık sembolü
Türkiye’de yetişkin nüfusun 

yüzde73,95’i başarılı girişimcilerin top-
lumda yüksek bir statüye sahip oldukla-
rını belirtiyor. Gelişmekte olan ekonomi-
lerin ortalamasının, yani yüzde72,73’ün 
üzerinde olan bu oran, insanlarımızı gi-
rişimciliğe yönlendirmek için önemli bir 
motivasyon aracı olarak dikkat çekiyor. 

Bununla birlikte, Türkiye’de potansiyel 
girişimcilerin oranı yaklaşık yüzde32, 
yani her 100 kişiden 32’si önümüzdeki üç 
yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulun-
ma niyetinde. Bu oran, gelişmekte olan 
ülkelerde yüzde29,09, gelişmiş ülkelerde 
ise  yüzde14,27 olup Türkiye ortalama-
sının altında kalıyor. Türkiye gelişmekte 
olan 30 ekonomi arasında 8. sırada yer 
alıyor. Uluslararası karşılaştırmaya göre 
Türkiye’de girişimci potansiyeli oldukça 
yüksek. 

Başarısızlık korkusu
Türkiye insanının sadece yüzde 33,20’i 

yeni bir iş kurarken başarısızlık korkusu-
nun kendilerini engellediklerini ifade edi-
yor. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 
ülkemizdeki insanların iş kurma cesareti 
yüksek düzeyde.

Türkiye'nin girişimcilik haritası yeniden çizildi

Girişimcilik, gençlerin alternatif kariyer planı 
1997 yılından bu yana her yıl tekrarlanan ve Dünyada girişimcilikle ilgili en önemli araştırma projesi olan Küresel Girişimcilik Endeksi 
Araştırması (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) Türkiye 2013 sonuçları, girişimciliğin artık gençler tarafından alternatif bir kariyer 
planı olarak görüldüğünü belirledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı 

Ağustos döneminde 2 milyon 944 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 10,1 
seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı 
erkeklerde yüzde 8,9 kadınlarda ise 
yüzde 12,7 oldu. Aynı dönemde; tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 12,3 olarak 
tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içe-
ren genç işsizlik oranı yüzde 18,9 iken, 
15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,3 
olarak gerçekleşti. 

Ağustos 2014 döneminde 15 ve daha 
yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sa-
yısı, 26 milyon 313 bin kişi, istihdam 
oranı ise yüzde 46,1 oldu. Bu oran 
erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise 
yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalı-
şan sayısı 5 milyon 815 bin kişi, tarım 
dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 
milyon 498 bin kişi olarak gerçekleş-
ti. İstihdam edilenlerin yüzde 22,1’i 
tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 7,5’i 
inşaat, yüzde 50,5’i ise hizmetler sek-
töründe yer aldı. 

İş gücüne katılma oranı yüzde 51,2
İşgücü nüfusu 2014 yılı Ağustos dö-

neminde 29 milyon 257 bin kişi, işgü-
cüne katılma oranı ise yüzde 51,2 ola-
rak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı 
erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise 
yüzde 30,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış is-
tihdam sayısı bir önceki döneme göre 
53 bin kişi artarak 25 milyon 835 bin 
kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 
ise değişim göstermeyerek yüzde 45,2 
oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş-
sizlerin sayısında 2014 yılı Ağustos 
döneminde, bir önceki döneme göre 11 
bin kişilik azalış gerçekleşti. İşsizlik 
oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 
10,4 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş-
gücüne katılma oranı bir önceki döne-
me göre değişim göstermeyerek yüzde 
50,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faa-
liyete göre istihdam edilenlerde en faz-
la artış 46 bin kişi ile hizmet sektöründe 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan işsizlik raporunda, 2014 yılı Ağustos döneminde işsizlik oranı çift haneli 
rakamlara ulaşarak yüzde 10.1 olarak gerçekleşti. Verilere göre, istihdam edilenlerin yüzde 22,1’i tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 

7,5’i inşaat, yüzde 50,5’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. 

İSTİHDAMIN YÜZDE 20’Sİ SANAYİDEN

KASIM 2014

Aralık Ayı Fuarları
İstanbul Health Expo
İstanbul Health Expo, Medikal 
Ürün, Ekipman ve Sağlık Turizmi 
Fuarı 10-13 Aralık 2014 tarihinde 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de 
düzenlenecek. Fuar, ameliyathane 
cihazları, aletleri ve donanımları, 
acil ve yoğun bakım ekipmanları, 
hasta yatakları, hastane mobilyala-
rı, laboratuar ekipmanları ve sağlık 
turizmi alanlarında ziyaretçilerini 
ağırlayacak.
Educaturk Eğitim ve Kariyer 
Fuarı 
Eğitim ve kariyer alanında ilgilileri-
ni bekleyen fuarda, ulusal ve yaban-
cı üniversiteler, ilköğretim, lise ve 
kolejler, dil okulları, dershaneler, 
okul öncesi ve mesleki eğitim ku-
rumları yer alacak. İstanbul Kongre 
Merkezi’ndeki fuar, 16-17 Aralık 
2014 tarihlerinde kapılarını açacak. 
Transit 2014
5. İstanbul Ulaşım Teknoloji-
leri, Araçları ve Ürünleri, Sis-
temleri Sempozyum ve Fuarı 
19-20 Aralık’ta İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuar 
ziyaretçilerini, kara ve demiryolu 
toplu ulaşım araçları, yol, köprü 
ve demiryolu teknolojileri, metro 
demiryolu araçları, bilet ve ücret-
lendirme sistemleri, trafi k yönetimi, 
deniz taşımacılığı, yol-inşaat bakım 
araçları bekliyor.

Kaynak: www.tobb.org.tr

Mustafa Kaplan

Ağustos 2014 döneminde 15 
ve daha yukarı yaştaki istihdam 
edilenlerin sayısı, 26 milyon 313 
bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 
46,1 oldu. Bu oran erkeklerde 
yüzde 65,7, kadınlarda ise yüzde 
27 olarak gerçekleşti.
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BMW motorlarını Tayland’da üretecek

Alman BMW firması, Tayland’da yerel ortağı 
Powertech Motor Montaj firması ile 18,3 milyon 
dolar değerinde motor fabrikası inşa ediyor. Söz 
konusu motor fabrikası, Alman otomobil üreticinin 
ASEAN’daki (Güney Doğu Asya Uluslar Birliği) 
ilk tesisi olacak. BMW yöneticisi Klaus Draeger 
tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın, dört 
silindirli dizel motor montajına Aralık ayında 
başlayacağı, dört silindirli benzinli motor üretimine 
ise 2016 yılı sonuna doğru başlayabileceği ifade 
edildi. Münih merkezli otomotiv üreticisinin 
halihazırda Rayong’da motosiklet ve Mini Cooper 
Countryman üretiminin yapıldığı araç montaj 
fabrikası bulunuyor. Buna ilaveten söz konusu 
tesiste, yılda 10.000 araç kapasitesini sağlayacak 
9 milyon avro değerinde ilave yatırımın yapılması 
planlanıyor.

Hindistan, Çin ile yüksek hızlı tren 
projesi yapmayı planlıyor

32,6 milyar dolar değerindeki dünyanın ikinci 
en uzun yüksek hızlı demiryolunun inşa edilmesi 
için Çin ve Hindistan arasındaki müzakereler 
devam ediyor. Söz konusu anlaşma onaylanırsa, 
Çin, yüksek hızlı tren sektöründe yurtdışı pazarını 
genişletmiş olacak. Delhi-Chennai koridorundaki 
yüksek hızlı tren, saatte 300 km hız yapacak 
ve 1.754 km mesafe kat edecek. Hindistan 
Demiryolu Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiler 
doğrultusunda söz konusu demiryolu hattının Çin 
ile ortaklaşa yapılması planlanıyor. Delhi-Chennai 
yüksek hızlı tren hattındaki çalışmaların gelecek 
yılın ilk aylarında başlaması öngörülüyor. Hindistan 
Başbakanı Narendra Modi, söz konusu hattı, birçok 
şehrin yüksek hızlı tren ile birbirine bağlanmasını 
amaçlayan “elmas dörtgen” projesinin bir parçası 
olarak görüyor.

Suudi Arabistan gümrüğü hızlandırıyor
S u u d i  A ra b i s t a n ,  g ü m r ü k  i ş l e m l e r i n i 

www.exportal.com adresinden yaparak 
hızlandırmayı hedefliyor. Ülkeye ihracat 
yapan firmalar ticari faturalarını ve menşe 
şahadetnamelerini gümrük sistemine elektronik 
ortamda iletebilecekler. Söz konusu uygulama, 
Suudi Arabistan gümrük makamları tarafından 
talep edilen ve kağıt üzerinde doldurulan formların 
yerini alacak. Uygulama, 21 Ocak 2015 tarihinden 
itibaren fiilen hizmete girecek. Bu tarihe dek 
sisteme kayıt yapmayan ve ürünlerinin kargo 
bilgilerini, faturalarını ve menşe şahadetnamelerini 
sistem üzerinden girmeyen firmaların evrakları 
Suudi Arabistan gümrük kapılarında hiçbir işleme 
tabi tutulmayacak.

KISA KISA

TTIP, Türkiye ve 
‘sanayileşme – yeniden’

Türkiye’de hükümet ve iş dün-
yası çok uzun zamandır Ame-
rika Birleşik Devletleri (ABD) 

ile bir serbest ticaret anlaşması im-
zalanmasını istiyor. Bunun sebebi 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
Türkiye’nin bakışıyla arzulanan se-
viyeye erişmemesi. Eylül 2014 itiba-
rıyla yılın ilk on aylık döneminde iki 
ülke arasındaki toplam ticaret hac-
mi 14,3 milyar dolar düzeyinde ve 
bu tutarın 4,6 milyar dolarlık kısmı 
Türkiye’nin ihracatından, 9,7 milyar 
dolarlık kısmıysa ithalatından oluşu-
yor. Bir başka ifadeyle 32 birim ihraç 
edip 68 birim ithal ediyoruz. Kısaca-
sı Türkiye dış ticarette ABD’ye karşı 
çok ciddi bir açık veriyor. 

Bu durumu daha iyi anlamak için 
Amerikan ekonomisinin ve Türk 
ekonomisinin üretim yapılarına bak-
makta fayda var. İki tarafın üretken 
yapı farklılıkları hakkında en kaba 
hatlarıyla şunlar söylenebilir: ABD 
daha teknoloji yoğun ve karmaşık 
ürünler üretebildiği için ABD mal-
ları her durumda Türk pazarına zor-
lanmadan girebiliyor. Buna karşılık 
Türk mallarının ABD pazarında 
daha fazla yer bulabilmesi ticaret sis-
temindeki kimi kısıtlamaların azal-
tılmasıyla yakından ilişkili. Örneğin 
Türkiye ABD’den çok sayıda yolcu 
uçağı satın alıyor. Oysa Türk tekstil 
ve konfeksiyon ürünlerinin Ameri-
kalı tüketici için vazgeçilmez mal-
lar olmadığını söylemeye bile gerek 
yok. Çünkü Türk vatandaşı bile ar-
tık kendi ürettiklerini değil Çin’den, 
Hindistan’dan, Bangladeş’ten veya 
Vietnam’dan gelen giysileri giyi-
yor. Özellikle tekstil-konfeksiyonda 
hikâyenin uzun bir geçmişi var. Çok 
sayıda Türk fi rmasının sırf Amerikan 
pazarından daha büyük pay alabilme 
kaygısıyla ABD ile serbest ticaret 
anlaşması bulunan Mısır ve Ürdün 
gibi ülkelerde dış yatırım yaptığı bi-

liniyor.
ABD ile serbest ticaret anlaşma-

sı imzalanması konusunun Türkiye 
gündeminde belirginleşmesinin esas 
sebebiyse; hâlen ABD ve Avrupa 
Birliği (AB) arasında müzakere edi-
len Atlantikötesi Serbest Ticaret ve 
Yatırım Anlaşması’nın (İngilizce 
ismiyle kısaca TTIP – Transatlantic 
Trade and Investment Partnership) 
imzalanması sonrasında Türkiye’nin 
karşı karşıya kalacağı riskler. Süregi-
den küresel krizden kurtulma çabala-
rı ABD ve AB arasında bu anlaşmayı 
gündeme getirmiş durumda. Bu an-
laşma vasıtasıyla iki taraf arasında 
ticaret ve yatırım hareketlerinin ko-
laylaştırılmasının ABD ve AB eko-
nomilerinin büyümesine ciddi katkı 
yapması bekleniyor.

Hâlen ABD ve AB’ni oluşturan 27 
ülke dünyanın en büyük ticaret böl-
gesini oluşturuyor. AB ve ABD’nin 
toplam nüfusu 800 milyon ve bu nü-
fusun ürettiği ekonomik değer dün-
yanın GSMH toplamının yaklaşık 
yarısına, ticaret hacmi ise dünyanın-
kinin yüzde 40’ına karşılık geliyor. 
Hem ABD pazarı hem de AB pazarı 
dünyanın en büyük ikisi. Durum tes-
piti bunlarla da bitmiyor; iki tarafın 
üretim sistemleri neredeyse bütün-
leşmiş durumda. Bir başka ifadeyle, 
ABD ve AB aynı zamanda karşılıklı 
olarak birbirlerinin en büyük doğru-
dan dış yatırımcıları konumundalar. 
Örneğin sadece 2011 yılında ABD’li 
yatırımcıların Avrupa’daki varlıkla-
rından elde ettikleri gelir 250 milyar 
dolar. Bütün bunlar bir arada düşü-
nüldüğünde, iki taraf arasındaki bu 
anlaşma sadece ticareti değil doğru-
dan yatırımları da yakından ilgilen-
diriyor.

Peki bütün bunların Türkiye ile 
ilgisi ne? Daha doğrusu ne ilgisi 
olabileceğini anlamak zor değil de; 
konu neden bu aşamada gündeme 
geldi? Bu sorunun cevabı Türkiye 
ve AB arasındaki Gümrük Birliği’ne 
ilişkin bir tuhafl ıktan kaynaklanıyor. 
Türkiye, AB’ye tam üye olmadı-
ğı hâlde Avrupa Gümrük Birliği’ne 
üye olan tek ülke. Dolayısıyla Türki-
ye AB üyesi olmadığı için Gümrük 
Birliği’ne dair karar süreçlerinde bile 
söz hakkı yok. Bu durum şöyle tuhaf 
bir sonuç yaratıyor: AB birlik olarak 
bir ülkeyle bir serbest ticaret anlaş-
ması imzalayınca Türkiye sürecin 
bir parçası olmadığı hâlde o ülkeye 
kendi pazarını AB ile aynı koşullar-

da açmak zorunda kalıyor. Fakat o 
ülke imzacısı olduğu anlaşma kapsa-
mında kendi pazarını AB ülkelerine 
açtığı hâlde anlaşmada Türkiye’nin 
adı geçmediği için Türk mallarına 
açmıyor. Elbette bu Türkiye’nin dış 
ticaretini olumsuz etkiyor. Bu tür so-
nuçları aşmak içinse Türkiye’ye tek 
çıkış yolu kalıyor: Bir yolunu bulup 
o ülkeyle ayrı bir serbest ticaret an-
laşması imzalamak.

İşte bugünkü hikâyenin de özü bu: 
AB ve ABD arasında imzalanacak 
serbest ticaret ve yatırım anlaşması 
sonrasında Amerikan malları Türk 
pazarına bugünkünden çok daha ko-
lay gireceği için Türk hükümeti ve 
Türk iş dünyasının temsilcisi konu-
mundaki kuruluşlar tedbir almaya 
çalışıyorlar.

Öte yandan ihmal edilmemesi ge-
reken bir gerçek var: Yukarıda da 
değinildiği gibi Türk ve Amerikan 
ekonomilerinin üretken yapıları-
nın farklılığı uzun dönemde sade-
ce serbest ticaret anlaşmalarıyla 
Türkiye’ye avantaj sağlayacak tür-
den değil. Esas olan, uzun dönemde 
özellikle Türk sanayiinin nasıl dö-
nüştürülebileceği; küresel ölçekteki 
değer üretimi zincirleri üzerinde na-
sıl daha üst aşamalara geçilebileceği 
sorunu. 

Oysa yıllardır ülkemizde portföy 
yatırımı peşindeki görece kısa vade-
li yabancı sermaye, ucuzlayan döviz 
kuru üzerinden ithalatı özendiren 
bir mekanizmayla ülkemizi sanayi-
sizleştiriyor. Evet, özellikle büyük 
kentlerimizde mantar gibi apartman 
blokları yükseliyor. Evet, ‘beton 
ekonomisi’ mükemmel işliyor. Fa-
kat üniversite mezunu gençlerin bile 
büyük bölümü neredeyse asgari ücret 
düzeyinde iş bulamıyor. Bu demek 
oluyor ki ülkeye giren yabancı ser-
maye ve hatta ülkedeki yerli sermaye 
işin doğası gereği daha ziyade varlık 
fi yatlarına odaklanan alanlarda yo-
ğunlaşıyor; sınaî yatırımlara değil. O 
hâlde TTIP sürecine dâhil olmak tek 
başına bir şey ifade etmiyor. Mesele 
böylesine kapsamlı bir serbest ticaret 
ve yatırım bölgesinin içine girebil-
mek kadar; hangi koşullarda, hangi 
sınaî altyapı ile girileceğinde belir-
ginleşiyor.

Öyleyse Türkiye’nin ‘sanayileş-
me’ ve ‘sanayi politikası’ konularını 
daha yoğun ve bütüncül bir perspek-
tifl e tartışıp, bir an evvel yola koyul-
ması gerekiyor.

Emin AKÇAOĞLU

emin.akcaoglu@izmir.edu.tr

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, Organize Sanayi Bölgeleri Yer 

Seçimi Yönetmeliği’nde değişiklik 
yaptı. Değişikliği içeren Yönetmelik 
08.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna 
göre “Yer seçimi talebi ve çalışmala-
rının başlatılması” başlığı altında yer 
alan 5. maddenin ikinci fıkrasının (b) 
bendinde, olumlu görüş alınacak ida-

reyle ilgili şu düzenleme getirildi:
MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 

26759 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer 
Seçimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi-
nin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belediye sınırları veya mücavir 
alan sınırları içerisinde olması halin-
de; Büyükşehir belediyesinin olmadığı 

yerlerde ilgili belediyenin, hem büyük-
şehir belediyesi hem de ilçe belediyesi 
sınırları içerisinde olması halinde ise 
sadece büyükşehir belediyesinin”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hü-
kümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı yürütür.

OSB YER SEÇİM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK
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Deneyimli isim, 1950’li yılların 
sonunda baş gösteren karaborsa 
devrini, bunu aşmak için ortaya 

konulan dayanışma iradesini, OSTİM 
serüvenin başlangıcını, Ahiliğin esnaf-
lığa etkisini ve girişimcilere tavsiyele-
rini OSTİM Gazetesi’yle paylaştı. Sela-
hattin Dündar’ın, anılarını da aktardığı 
söyleşi bizleri o yıllara götürdü. Anla-
tılanları okuyunca sizlerin de gözünde, 
Türk sanayisinin belkemiği olan KO-
Bİ’lerin geride bıraktığı yılların canla-
nacağını umuyoruz…
Sizi tanıyabilir miyiz?

7 kardeşin ikincisi olarak 1932’de 
Kırşehir’de doğdum. 1948 yılında 
Ankara’ya gelerek, Ali Gülle isimli 
ustamın yanında çıraklığa başladım. 
Ustamla 3 sene çalıştıktan sonra askere 
gittim. 2 yıllık vatan görevimin ardın-
dan aynı ustanın iş yerine devam ettim. 
2 yıl hizmet ettikten sonra, müsaade 
alarak bir arkadaşımla Ankara’nın İn-
cesu semtinde işimizi kurduk. Yine bir 
süre sonra arkadaşımla ortaklığımı kar-
şılıklı anlayış içerisinde sonlandırdım 
ve Kazım Karabekir Caddesi’nde kendi 
dükkanımı açtım.
Merhum Cevat Dündar ile 
tanışmanız nasıl oldu?

O zamanlar, Ankara’da mesleğimizin 
çatı kuruluşlarından Altındağ Demirci-
ler Derneği’ne kaydolarak orada görev 
aldım. Dernek yönetiminde, hayırla yad 
edeceğim isimlerden ve aynı zamanda 
ustalarımdan bir olan Haydar Altuğ da 
vardı. 1958 yılında bir ahbabımız ara-
cılığıyla Cevat Dündar ağabeyimizle 
tanıştım. 1960’dan sonra kendisiyle 

beraber Ankara Demirciler Derneği’ne 
geçtik. Orada eş zamanlı olarak Sos-
yal Yardım Sandığı’nı kurduk. Sandığı 
kurduktan sonra Siteler’de de maran-
goz ve mobilyacılar için başka bir ko-
operatif daha açıldı. Ankara Demirciler 
Derneği’nde esnafa daha uygun fi yat ve 
uzun vadeyle demir satışı için Ankara 
Demir Satış Kooperatifi  hayata geçiril-
di. Orada da Cevat Dündar ağabeyimiz-
le birlikte görev aldım. 

“DEVLETTEN
BİR KURUŞ KREDİ ÇEKİLMEDİ”

OSTİM’in kuruluşu nasıl oldu?
Demir Satış Kooperatifi ’nin ardından 

Mahdut Mesuliyetli Ankara Küçük Sa-
nayi Sitesi Yapı Kooperatifi  kuruldu; 
40 numaralı üyesi oldum ve murakıp 
olarak yönetimde görev aldım. 

Cevat ağabey bir gün, Demir Satış 
Kooperatifi  toplantısından çıktıktan 
sonra bana “Haydi bakalım Karaoğlan 
gidiyoruz!” dedi. OSTİM’in kurulacağı 
bölgeye geldik; hiçbir şey yoktu bura-
larda. Bir yaz günüydü, şu an Merkez 
Camii’nin olduğu yere çıktık. Eliyle 
işaret ederek araziyi tarif etti; kooperatif 
olarak buraların alındığını, bir kısmının 
da alınacağını söyledi. Ardından büyük 
bir heyecanla şu müjdeyi verdi: “Allah 
kısmet ederse buraya dükkan yapaca-
ğız. Size bir de bahçeli ev vereceğim.” 

Kuruluş yıllarında bir takım zorluk-
larla karşılaştık… Örneğin, arazinin 
büyük kısmı alınmış ve ortada bir arsa 
kalmış. Fakat çok gerekli bir yer, çare 
arıyoruz. Bir taraftan da üye kaydı yapı-
lıyor. Köylü, “Ben satmayacağım bura-
yı” diyor. En sonunda Sedat Kızılkaya 
isimli arkadaşımızın çabalarıyla, söz 

konusu yerin tapudan resmen satışı ger-
çekleştirildi. İşler bundan sonra daha 
hızlı yürümeye başladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Kü-
çük Sanayi Daire Başkanlığı’na gittiği-
mizde de ilk tepki “Burası sanayi bölge-
si olmaz!” şeklindeydi. Şükürler olsun 
bu aşamayı da geçerek gerekli onayları 
aldık ve ilk dükkanların inşası başladı. 
Devletten bir kuruş kredi çekilmeden, 
kendi imkanlarımızla OSTİM’in te-
melleri atıldı. Bir kısım esnaf da ilk 
etapta buraya gelmek istemedi. Bazı 
üyelerin, “Kardeşim ne işiniz var, 10 
km yere gidiyorsunuz!” dediklerini 
hatırlarım…  

“O YILLARDAN BUGÜNÜ HAYAL ETTİ”

Kuruluş aşamasında yönetimde gö-
rev alanlar, gönülden hizmet verdi 
OSTİM’e. Menfaat saikiyle hareket 
etmediler. Bazı arkadaşlarımız, “Pa-
ram yok, ne yapacağım?” dediğinde, 
Cevat Dündar ağabeyimiz, “Evladım, 
bak bizim orada Sosyal Yardım Sandı-
ğımız var. Buradan ödünç alın, gelin 
kayıt olun.” diyerek teşvik etti. Böyle 
çok kayıt olan vardır. 

Cevat ağabeyimiz, o yıllardan 
bugünü hayal etmişti. OSTİM’in, 
Ankara’nın ve Türkiye’nin en bü-
yük sanayi bölgesi olacağını söy-
lerdi. Kooperatifi n işleri ile ilgili 

yolculuğu esnasında vefat 
etti; rahmetle anıyorum 
kendisini. Ondan sonra 
göreve gelen Turan Çiğ-
dem ağabeyimizden de 
Allah razı olsun. Şimdiki 
yönetim de OSTİM’e çok 
şeyler kattı, buranın dün-
yaya açılan yüzü oldu, fi r-
maların uluslararası marka 

olmasında emekleri büyüktür.
OSTİM denilince ilk akla gelen 
özelliklerden biri de Ahilik 
kültürüdür. Bu açıdan bakacak 
olursak Cevat Dündar nasıl biriydi?

Ben 1957-58’deki karaborsa devrini 
bilirim. Demir yok… Ankara Demir-
ciler Derneği’nde çözüm arayışına gir-
dik. “Kooperatif kuralım, devlet bize 
permiyle (karneyle) demir versin, esna-
fa satalım” düşüncesi oluştu. Rahmetli 
Cevat ağabey bu işin başına geçti. Ben 
de murakıptım. Üyelerimizin aylık 1 
ton 300 kilo demir hakkı oluyordu; on-
dan fazlasını alamıyorlardı. Eğer ihtiya-
cı yoksa hakkını başkasına verebiliyor-
du… Buna da sıkı denetim uyguladık. 
Dernekten alıp yüksek fi yatla satılma-
sının önüne geçmek için amacı dışında 
kullanıma izin vermedik. 

Bilirsiniz, şimdilerde  “ m ü ş t e r i 
memnuniyeti” diye bir kavram var… 
Diyelim ki, Ankara Demirciler 
Derneği’nde birisine iş yapılmış 
fakat iş istenilen gibi olmamış. 
İşi yaptıran derneğe “Benim işim 
bozuldu” müracaatını yapabiliyordu. 
Bunun üzerine hemen iki arkadaş 
görevlendirilir ve işi yapan usta bulunur, 
ustayla birlikte müşterinin yanına 
giderek inceleme yapılırdı. Gerçekten 

iş problemliyse çözüm üretilirdi. 
Dayanışma vardı aramızda; esnafl arı-

mızdan biri rahatsızlandığında yine iki 
arkadaş görevlendirirdik. Onlar ziyare-
te giderek ihtiyacı olup olmadığını so-
rarlardı, ilgilenirlerdi.

Bir keresinde görevim gereği defterle-
ri incelerken, Cevat ağabey arkamday-
mış. Katipe telefon konuşma ücretleri 
hakkında “Bunlar nedir?” diye sorular 
soruyorum, O da duymuş; “Karaoğlan” 
diye seslendi ve aranan numaralar hak-
kında açıklama yaptı. Ahilik terbiyesi 
almış, saygılı bir insandı. OSTİM’e 
verdiği emek, bir babanın evladına ver-
diğinden fazladır. Toplantılara geldi-
ğinde hepimiz ayağa kalkardık. 40 sene 
evvel Ahi teşkilatını, Ankara’da belki 
de ilk önce Ankara Demirciler Derneği 
olarak bizler yürüttük. Bu geleneği ya-
şattık diyebilirim. 
O zamanlar usta-çırak ilişkileri 
nasıldı?

Kendi çıraklık dönemimden örnek 
verebilirim… Ustalarımız bize evlat 
muamelesi yaparlardı. “Oğlum, sabah 
işine gel, akşam evine git.” diyerek çı-
raklara kol kanat gererlerdi. Böyle ye-
tiştirdiler bizleri. “Başkasının malını bi-
zimkiyle karıştırma” şeklinde doğru ve 
dürüst esnaf anlayışını aşılarlardı. Biz 
de yanımıza aldığımız çırakları böyle 
yönlendirdik. Şu anda bir çoğu kendi 
işinin sahibi. Zaman zaman ziyaretime 
gelirler.
Günümüzün OSTİM’ini nasıl 
buluyorsunuz?

Bir sanatkar olarak mesleğim açı-
sından şunu söyleyebilirim: Bir iş ya-
pacağımız zaman yeterli ekipmanımız 
yoktu. Yalnızca oksijen ve elektrik 
kaynağımız vardı… Şimdi imkanlar 
geniş. O zamanki OSTİM’de çamur-
dan yürünmezdi. Şimdi her yer asfalt… 
Firmalar yalnız memleketimizde değil 
dünyada da söz sahibi… 

“MERDİVENLER ADIM ADIM ÇIKILIR”

Esnafl arımıza ve ticari hayata 
girmek isteyenlere neler önerirsiniz? 

O zamanki ticari düşünceyi şimdi 
maalesef göremiyoruz. Nedeni; kana-
at edilmemesi, çok kazanma isteği… 
Vehbi Koç’un sevdiğim bir sözü var: 
“Şimdiki gençler merdiveni atlayarak 
çıkıyor, neticesinde yukarıdan aşağı dü-
şebiliyor. Fakat ticari hayatta basamak 
basamak çıkmak gerekir.” Çok doğru. 
Esnaf kardeşlerimize kanaat etmelerini 
öneririm. Merdivenler adım adım çıkıl-
malı.

İş yeri açmak isteyenlerin ise ilk başta 
dürüstlük şiarını benimsemelerini tavsi-
ye ederim. Dürüstlük ve ahlak, Ahiliğin 
de özünde olan temel değerlerdir. İkinci 
olarak verdiği sözü zamanında yerine 
getirmeliler. Üçüncü sırada ise tolerans-
lı çalışma; yani 10 günde yapabileceği 
işi 12 günde tamamlayacağını söylesin.  
Bu, müşteriye karşı mahcup olmalarını 
ve yetiştiremezse güven kaybını önler. 
Ayrıca 5 lira ile 25 liralık iş yapmaya 
kalkmamalılar. 

OSTİM, 1967’den bu yana milli ekonomi için 
üretiyor… Üretirken sanayi okulu görevini 
de üstleniyor. Merhum Cevat Dündar ve 
arkadaşlarının, Ankara Altındağ Demirciler 
Derneği’nde yeşerttikleri idealler, bugün 
5 bin işletme ve 50 binden fazla çalışanla 
büyümeye devam ediyor. Ahiliği temel 
düstur edinerek yola çıkan kadro, o 
yıllardan günümüze en önemli miras 
olarak dürüstlük ve ahlak öğretilerini 
bıraktılar.

OSTİM’in kuruluş yıllarına gidildiğinde, 
sektörel derneklerin yolunun, 
esnaf dayanışmasına değer katan 
kooperatifleşme fikriyle kesiştiğini 
görüyoruz… Yapı kooperatifinden, 
günümüzün dev işletmelerine ev sahipliği 
yapan OSTİM’in kurucu kadrosu arasında 
yer alan isimlerden biri de Selahattin 
Dündar… O, 1948 yılında demir ustasının 
yanında çırak başlayarak mesleğe 
adım attı. Ticari yaşamının dönüm 
noktalarından biri olarak, OSTİM fikrine 
hayat veren Cevat Dündar’la tanışmasını 
gösteren Dündar, merhum için, “Ahilik 
terbiyesi almış, çok saygılı biri idi. OSTİM’e 
verdiği emek, bir babanın evladına 
verdiğinden fazladır.” diyor. 
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OSTİM’in kurucu kadrosunda yer alan Selahattin Dündar:

“Cevat ağabey, OSTİM’e evladı gibi emek verdi”

lerdi. Kooperatifi n işleri ile ilgili 

yaya açılan yüzü oldu, fi r-

"Ankara Demirciler Derneği’nde 
esnafa daha uygun fiyat ve uzun 
vadeyle demir satışı için Ankara 
Demir Satış Kooperatifi hayata 
geçirildi. Orada da Cevat Dündar 
ağabeyimizle birlikte görev aldım."

“Cevat ağabeyimiz, o yıllardan 
bugünü hayal etmişti. Burasının 

Ankara’nın ve Türkiye’nin en büyük 
sanayi bölgesi olacağını söylerdi.”

Cevat Dündar
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TESK Başkanı Bendevi Palan-
döken, son 22 yıldır yaşanan 

iş kazalarından toplum olarak ders 
almamız gerektiğini belirtti. “Son 
dönemde artan iş kazalarının bize 
Ahilikten kopmamamız gerektiğini 
göstermiştir.” açıklamasını yapan Pa-
landöken, “Yeni kazalar ve yeni can 
kayıpları yaşamak istemiyorsak 800 
yılı aşkındır uygulanan ve başarı ile 
yürütülen Ahilik geleneğinin yine 
tüm işyerlerinde uygulamaya konul-
ması çalışanların, işverenlerin ve ül-
kemizin faydasına olacaktır.” dedi.

“Ahilik geleneği örnek alınmalı”
İş kazalarının asıl nedeninin ustalık 

ve çıraklık sistemine uyulmaması ol-
duğunun altını çizen Bendevi Palan-
döken, Ahilik geleneğinde çıraklık 
ve kalfalık sisteminin bulunduğunu, 

bu sistemde usta tarafından mesleği 
en iyi şekilde öğretildiğini kaydetti. 
Ahilikte her zaman doğru olunması, 
yapılan işte en kaliteli malzemenin 
kullanılması ve en iyi işçiliğin yapıl-
masının öğretildiğini bildiren TESK 
Başkanı şu görüşlere yer verdi: “Bu-
nunla birlikte mesleği öğrenen çırak 
ve kalfanın iş güvenliği ve sağlığı 
hep ön plandadır. Çırak ve kalfa usta 
olmak için uygulamalı sınava tabi 
tutulur. Heyet, yapılan işi ve ürünü 
en ince noktasına inceledikten sonra 
çırağın kalfa, kalfanın usta olmasına 
izin verir. Tabi bu izni verirken de 
ustasının kefaletini alır. Yani her işte 
geçmişte olduğu gibi eğitim ön plan-
da olmalıdır.” 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
(TÇÜD) tarafından yapılan açıkla-

mada, uluslararası piyasalarda Çin’in 
ağırlığını artırması ve talepte yaşanan 
daralmaya paralel olarak, Türk çelik 
sektöründe baskının hissedildiği ve 
Ekim ayında Türkiye’nin ham çelik 
üretiminde düşüşün yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, Ekim ayında Türkiye’nin 
ham çelik üretiminin önceki yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde11 gibi ciddi bir dü-
şüşle 2.714 milyon tona gerilerken, söz 
konusu miktarın Eylül ayına kıyasla da 
yüzde6.2 oranında düştüğü işaret ettiği 
belirtildi. 

Ekim ayında elektrik ark ocaklı tesis-
lerin ham çelik üretimleri yıllık bazda 
yüzde14.2, aylık bazda da yüzde10.5 
oranında düşüşle 1.828 milyon tona ge-
rilerken, entegre tesislerin üretimleri de 
yıllık yüzde 3.6 düşüşe, aylık da yüzde 
10.5 oranında artış göstererek 886 bin 
ton seviyesinde gerçekleşti. 

Entegre tesis üretimi artışta
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin 

toplam ham çelik üretimi önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde0.9 düşüş-
le 28.435 milyon tonda kaldı. Söz konu-
su dönemde elektrik ark ocaklı tesislerin 
ham çelik üretimleri yüzde3.2 düşüşle 

19.950 milyon tona gerilerken, entegre 
tesislerin üretimleri yüzde4.9 oranında 
artış göstererek 8.484 milyon tona ulaş-
tı. Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin 
kütük üretiminin yıllık bazda yüzde4.5 
oranında düşüş göstererek 20.826 mil-
yon tona gerilemesine rağmen, söz ko-
nusu dönemdeki slab üretimi yüzde10.3 
artışla 7.609 milyon tona ulaştı.

En fazla hurda Avrupa’dan alınıyor
Öte yandan çelik üretiminin en 

önemli girdilerinden bir ola hurdada 
ithalat artışı yaşanıyor. TÇÜD’den edi-
nilen bilgide, Ocak-Eylül döneminde 
Türkiye’nin hurda ithalatı önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla miktar bakımın-
dan yüzde0.2 artışla 14.680 milyon tona 
ulaşırken, değer bakımından yüzde 0.8 
düşüşle 5.554 milyar dolara geriledi. 
Söz konusu dönemde Türkiye en fazla 
Avrupa ülkelerinden hurda ithalatı ya-
parken, sıralamayı ABD, BDT ve Kör-
fez ülkeleri takip etti. 

31 üye ülkenin 
o y l a r ı y l a 

seçilen Genel 
Sekreter, TSE 
Eğitim Dairesi 
Başkanı İhsan 
Övüt oldu.

İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na bağlı 
olarak 2010 
yılında kurulan 
İslam Ülkeleri 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün 
(SMIIC) 9’uncu Yönetim Kurulu ve 7’nci 
Genel Kurul İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Faaliyetleriyle İslam ülkeleri arasında ticareti 
kolaylaştırmayı hedefleyen Enstitünün 
toplantılarında, Bosna Hersek’in gözlemci 
üye ve Malezya’nın tam üyelik başvuruları 
kabul edildi. 2010 yılında 13 ülkenin girişimi 
ile kurulan SMIIC, 31 üye sayısına ulaştı. 

SMIIC toplantılarının gündem 
maddelerinden biri olan Genel Sekreterlik 
seçimlerinde, Türkiye, Tunus, Pakistan ve 
İran’ın aday çıkardı. Üç ülkenin adaylarını 
geri çekmesiyle birlikte TSE Eğitim Dairesi 
Başkanı İhsan Övüt, 31 ülkenin oylarıyla 
Genel Sekreter olarak belirlendi. SMIIC, 
standardizasyon, metroloji ve akreditasyon 
alanlarında faaliyet gösteriyor. 

OSTİM merkezli vakıf, bu yıl 1.500 
öğrenciye yararlandığı giysi dağıtımı 

için düzenlenen törene Milli Eğitim Eski 
Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Sağlam, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Eski Başkanvekili İs-
mail Alptekin, Yenimahalle Kaymakamı 
Mustafa Dündar, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, sanayiciler ve öğrenciler ka-
tıldı.

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başka-
nı İbrahim Karakoç, 3308 Sayılı Çıraklık 
ve Mesleki Eğitim Kanunu ile birlikte 
OSTİM’de eğitime gönül vermiş kişiler 
olarak faaliyetlere başladıklarını hatırlattı. 
Kanunun başından beri takipçisi oldukla-
rını dile getiren Karakoç, çıraklık eğitimi 
alan gençlerin devlete herhangi bir yük 
oluşturmadığını, Vakıf olarak ailelerine 

de yardımcı olduklarını vurguladı. Çırak-
lık eğitimi alan gençlerin OSTİM’de işye-
ri açtıklarına dikkat çeken Karakoç, “Bu 
gençlerimiz, istihdam sağlayan, katma 
değer üreten gençler. Biz onlara sadece 
meslek öğretmiyoruz. Çalışmaya ve tasar-
rufa da teşvik ediyoruz. Bu gençlerimizle 
iftihar etmeliyiz.” dedi.

“Bütün imkanlarımızı 
eğitime seferber ettik”

Kalkınma, refah ve gelişmenin üretimle 
gerçekleşebileceğine işaret eden OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
OSTİM’in, çıraklık modelinin ilk çıktığı 
ve uygulandığı yerlerden biri olduğunu 
belirtti. Aydın, OSTİM’in, eğitim yap-
mak isteyen herkese imkanlarını sefer-
ber ettiğini söyledi. Üretimin, alın teri 
dökmenin çok kıymetli ve övünülmesi 
gereken bir durum olduğunu vurgulayan 
Aydın, “OSTİM’de çalışan bu insanları 
ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Çün-
kü Türkiye’nin esas katma değerini onlar 
oluşturuyor.” dedi.

“Hayır, huzur getiriyor”
TBMM Eski Başkanvekili İsmail Alp-

tekin de devlet imkanlarıyla eğitim gör-
düklerini anımsattı. Alptekin, “Devlete 
ve millete borcu olan insanlarız. Hayır en 
güzel şey. Bize huzur getiriyor. Elimizden 
gelen her türlü desteği vermek bizim gö-
revimiz, inancımız ve ahlakımız. İnşallah 
herkes üzerine düşen görevi yapacak.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

“Mesleki eğitime önem vermeliyiz”
Milli Eğitim Eski Bakanı, AK Parti 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Sağlam, vakıfların medeniyetimizin temel 
müesseselerinden biri olduğunu belirtti.

Mesleki eğitime önem verilmesi gerek-
tiğini ifade eden Sağlam şunları kaydetti: 
“Her düzeydeki eğitime temel eğitimden 
başlamak suretiyle özelliklede mesleki 
eğitime büyük ölçüde önem vermek zo-
rundayız. Bir zamanlar meslek eğitimi 
meselesi, memleket meselesidir şeklinde 
önem kazanmıştı. Bu önemin yitirilme-
mesi lazım. Gençlerin mutlaka önünün 
açılması ve bunun içinde hepimizin gayret 
etmesi gerekiyor. Türkiye’nin geleceği, 
gençlerimizi çağın bilgi ve becerisi ile do-
natmamıza bağlı.” 

SMIIC
Genel Sekreterliği 

Türkiye’nin

ÇIRAKLARA USTA İŞİ TÖREN

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı, bu yıl 
1.500 öğrenciye giysi ve kırtasiye 

malzemesi yardımı yaptı. 27.si 
gerçekleştirilen dağıtım töreninde 

mesleki eğitimin önemine işaret edildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, son zamanda 
yaşanan iş kazalarında Ahilik 
geleneğinden örnek alınması, çıraklık 
ve kalfalık sistemine geri dönülmesi 
gerektiğini söyledi. 

Çırak Eğitim Vakfı’nın 27. Giysi Dağıtım 
Töreni’nde temsili olarak 50 öğrenciye 
istihkakları dağıtıldı.

“Ahilikten kopmamalıyız” Talepteki daralma çelik üretimini etkiledi

İhsan Övüt
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Günümüz sanayi üretiminin temel 
kavramları haline gelen Ar-Ge ve ino-
vasyon, katma değeri yüksek ürünler 
üretmek ve teknoloji üretiminde dünya 
liginde yer almak isteyen ekonomilerin 
vazgeçilmez unsuru. Ülkemizin 2023 
hedefleri göz önüne alındığında da kat-
ma değeri yüksek ürünler üretmek ve 
ihraç etmek için Ar-Ge ve inovasyon 
şartı karşımıza çıkıyor.

Ankara’da ilk sanayi teknokenti 
olma özelliğiyle ön plana çıkan ODTÜ 
Teknokent OSTİM Merkezi, yoğunlu-
ğu medikal olmak üzere enerji, makine 
ve savunma sektörlerinde Ar-Ge proje-
leri yürüten firmalara ev sahipliği yapı-
yor. Ahmet Öztürk ve çalışma arkadaş-
ları bir süre önce teknokentin yönetim 
sorumluluğunu üstlendi. 

Merkez, yeni kadrosuyla üniversi-
te sanayi işbirliği, firmalar arası ortak 
projeler ve sanayinin ihtiyaçlarına aka-
demik çözümleri artırarak geliştirmeyi 
hedefliyor. Ülkemizdeki önemli sanayi 
kuruluşlarında edindiği tecrübe ve biri-
kimi bulunan Sanayi Direktörü Ahmet 
Öztürk, firmaların ihtiyaçlarını tespit 
ederek teknokentle örtüştürmek için 
daha çok sahada yer alacaklarını ifade 
etti. Öztürk, ODTÜ Teknokent OSTİM 
Merkezi’nin önümüzdeki süreçte yapa-
cağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

 “Ar-Ge çalışmaları projede kalıyor”

Ekip olarak, OSTİM’de çalışan, Ar-
Ge yapan ve sanayiye katkı sağlaya-
bilecek firmaları teknokente yerleştir-
meyi hedeflediklerini belirten Ahmet 
Öztürk, firmaları sürekli takip ederek, 
birebir görüşmelerle yapılması gereken 
prosedürleri yerine getirerek firmaların 
çalışmalarına destek olmaya çalıştıkla-
rını belirtiyor. Amaçlarının firmaların 
etkin çalışmasını ve firmalar arası iş-
birliğini gerçekleştirmek olduğunu dile 
getiren Öztürk, “Biz burada küçük bir 
ekibiz ancak arkamızda 50 kişilik mer-
kez ekibimizde var.”  dedi.

Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirile-
mediğine işaret eden Öztürk, “Ar-Ge 
çalışmalarının önemli bir kısmı proje-
de kalıyor. Ürüne dönüşerek sahaya in-
dirilemiyor veya insanlığın hizmetine 
sunulamıyor. Keza akademisyenlerin 

çalışmaları aynı şekilde teorik olarak 
makalelerde kalıyor. Gecelerini gün-
düzlerine katıyorlar, patentleri alınıyor 
ama ürüne dönüşmekte sıkıntı oluyor. 
Bizim hedefimiz ekip olarak firmaların 
ihtiyaçlarını tespit ederek teknokentle 
örtüştürmek. Daha çok sahada olmayı 
hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. 

Milli geliri artırmak için teknolojik 
ürün satmanın gerekliliğine dikkati 
çeken Ahmet Öztürk, teknolojik ürün 
üretip ihraç etmenin ve ihraç edilen di-
ğer ürünlerinde birim fiyatının artırıl-
masının yolunun Ar-Ge’den geçtiğini 
anlattı. Öztürk, OSTİM’deki tüm fir-
maları teknokente davet ederek, “Bu-
radaki bilgi birikimini paylaşmak is-
tiyoruz biz onlara gitmeye çalışıyoruz 
onlarda bize ulaşmaya çalışsın.” dedi. 

2010 yılından beri temiz enerji üzerine 
toplantılar yaptıklarını belirten BAGİ-

AD Başkanı Bahri Küpeli, yapılan top-
lantıların çıktılarını bir kitap olarak top-
lamak istediklerini söyledi. Dünya’nın 
yenilenebilir enerjiyi aradığını ve çalış-
malar yaptığını söyleyen Küpeli, “Bu 
toplantılar Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji alanındaki çalışmalarına katkı ya-
pacaktır.” dedi.

“Enerji sorununun çözümü için 
teknopark kurduk”

Enerjinin Türkiye için kritik bir alan 
olduğunu vurgulayan OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, enerji ih-
tiyacının her yıl yüzde 7 arttığını bunu 
karşılamak için 10 milyar dolar yatırım 
yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

Türkiye’nin yerli ekipmanlarla ener-
ji üretemediğini dile getiren Aydın ko-

nuşmasına şöyle devam eti: “Ülkemizin 
enerji sorununun çözümü için, enerji te-
malı teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. 
Hedefimiz üniversite, sanayi ve kamunun 
ihtiyaçlarını buluşturmak.”    

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Yaşar Neslihanoğlu, enerjinin ül-
kemiz açısından önemine temas etti. Be-
lediye olarak yenilenebilir enerji bilincini 
artırmak için çeşitli çalışmalar yaptıkları-
nı dile getirdi. Neslihanoğlu, 2009 yılın-
dan bu yana Belediye tarafından yapılan 
parklarda enerji ihtiyaçlarının güneşten 
karşılandığını söyledi.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çev-
re Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, küme faa-
liyetleri ve enerji üretim yöntemleri hak-
kında bilgiler verdi. Kaynağı bize ait olan 
enerjinin üretilmesi gerektiğinin altını 

çizen Çelik, işletmeciler olarak destek 
mekanizmalarına ihtiyaç duyduklarını 
dile getirdi.

Enerjide yerlilik
Cari açığın en büyük sebeplerinden 

birinin enerjideki dışa bağımlılığımız ol-
duğunu hatırlatan Kalkınma Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Ceylan, hükümetin bu 
konudaki çalışmalarından bahsetti. Artan 
enerji talebini karşılamak için arzında 
aynı hızda artırılması gerektiğine işaret 
eden Ceylan, “Türkiye ekonomisinin is-
tikrarlı büyüyebilmesi için bütün yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanıla-
caktır.” dedi.

10. Kalkınma Planında yer alan yerli 
kaynaklara dayalı üretim eylem planında, 
hem birincil enerji arzında hem de elekt-
rik üretiminde yenilenebilir enerji kay-
naklarının payının artırılmasını hedef-

lendiğini belirten Mehmet Ceylan, “Plan 
dönemi sonunda 69 milyar kw/h olan 
yenilenebilir kaynaktan elektrik üretimi 
yaklaşık iki kat artarak 120 milyar kw/h 
yükselmesi öngörülmektedir.” şeklinde 
konuştu.

Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle 
zengin yenilenebilir enerji kaynakları po-
tansiyeline sahip olduğunun altını çizen 
Ceylan, rüzgar enerjisinde 8 bini çok ve-
rimli olmak üzere 48 bin megavat potan-
siyele sahip olduğumuzu söyledi. 

2023 yılına kadar rüzgarda 20 bin me-
gavat kurulu güce ulaşılmasının planlan-
dığını dile getiren Ceylan, ülkemizdeki 
güneş enerjisi potansiyelinin yıllık 380 
milyon kw/s, biyokütle enerjisinde de 
yıllık potansiyelin 32 milyon ton petrole 
eşit olduğunu aktardı. 

52 firması ve 100’ün üzerinde aktif 
projesiyle sanayiyi akademiyle 
buluşturan Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Teknokenti 
OSTİM Merkezi Sanayi Direktörü 
Ahmet Öztürk, sanayinin ihtiyaçları 
ve akademinin bilgisini bir araya 
getirmek istediklerini belirtti. Öztürk, 
“Firmaların ihtiyaçlarını tespit 
etmek ve teknokentle örtüştürmek 
istiyoruz. Daha çok sahada olmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Batı Ankara Girişimci İş Adamları Derneği (BAGİAD) 
tarafından 4. Temiz Enerji Günleri düzenlendi. 
Etkinlikte konuşan Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ceylan, Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyüyebilmesi 
için bütün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılacağına dikkat çekti.

İSTİKRARLI BÜYÜMENİN KAYNAĞI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Devlet yerli ve yenilenebilir enerjide ısrarcı

Mehmet Ceylan

“Daha çok sahada olacağız”
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ABD’de açtığınız ofisle ilgili bilgi ve-
rebilir misiniz?

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent’te ge-
liştirilen teknolojilerin uluslararası 
pazarlara satılabilmesi için Ekonomi 
Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde yurt-
dışında ofisler ve merkezler açmaya 
başladık. İlk merkezimizi Washington 
D.C.’de savunma sanayii için açtık. Di-
ğer taraftan şu anda San Francisco’da 
bir kuluçka ve hızlandırma merkezi 
açmayla ilgili sürecimiz devam ediyor. 
Bu kapsamda ODTÜ Teknokent USA 
LLC’yi kurduk ve San Francisco’nun 
merkezinde 400 m2’lik bir alanı kira-
lamış durumdayız. İç tefrişi ile ilgili 
çalışıyoruz. Ocak ayında da Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı ve Ekonomi 
Bakanı’nın katılımlarıyla merkezimizin 
açılışını yapmayı planlıyoruz.

Bu ofislerin amacı, hedefi nedir?
Washington D.C.’de açtığımız ofis 

esas itibariyle savunma sanayiinde hem 
firmalarımızın iş almasına destek olmak 
hem de yine burada geliştirilen teknolo-
jilerin ABD’de özellikle de kamuya sa-
tılması ile ilgili bir planımız var. 

San Francisco’da kurduğumuz ODTÜ 

Teknokent USA LLC merkezimizle il-
gili iki amacımız bulunuyor. ODTÜ ve 
ODTÜ Teknokent’te geliştirilmiş tek-
nolojilerin pazarlanmasını, satışını he-
defliyoruz. Diğer taraftan, bu merkez, 
özellikle ODTÜ Teknokent’te kurulmuş 
olan şirketlerin yurtdışına açılması ile il-
gili bir kuluçka ve hızlandırma merkezi 
olacak. Onların hem ABD’de iş geliş-
tirmeleri hem de yatırım almaları, daha 
büyük global şirketler olmalarına vesile 
olacak bir merkez olmasını istiyoruz. 

ABD’de elde edilecek tecrübe ve ör-
nek modellerin ülkemizde de uygula-
malarını görebilecek miyiz?

San Francisco’daki merkezimizin ter-
sine beyin göçüyle ilgili de bir fonksiyo-
nu olacak.  Oraya gitmiş Türklerin kur-
muş olduğu şirketler var. Bu şirketlere 
San Francisco ofisimizde yer vermek 
istiyoruz. Bu şirketlerin de büyüdükçe, 
teknoloji ayaklarını Türkiye’ye, ODTÜ 
Teknokent’e getirmelerini hedefliyo-
ruz. Böylece aslında San Francisco’yla 
ODTÜ - ODTÜ Teknokent arasında 
teknoloji şirketlerinin rahatlıkla hare-
ket edebildiği bir kanal oluşturarak San 
Francisco’daki girişimcilik ekosistemi 
ve yatırımcılık ekosisteminin, ODTÜ ve 
ODTÜ Teknokent’teki girişimcilik ve 
yatırımcılık ekosistemiyle buluşmasını 
ve böylece uluslararası başarılı bir eko-
sistem yaratılmasına vesile olmak için 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Ofisleriniz kanalıyla Türkiye’de tek-
noloji gelişimi, Ar-Ge ve inovasyon 
perspektifinde ne gibi farklılıklar olu-
şacak?

En temelde girişimcilik ve girişimci-
lerin vizyonunu geliştirmeyi hedefliyo-
ruz. Uluslararası pazarları hedefleyen 

girişimcilerin ekosistemimizden çıkma-
sı için çalışıyoruz. Benzer şekilde yatı-
rımcılarımız için de vizyon değişikliği 
yapmayı istiyoruz. Ayrıca yatırımcıla-
rımız için bir çıkış stratejisinin gelişti-
rilebilmesi için de yurtdışındaki ofisle-
rimizin, özellikle de San Francisco’daki 
merkezimizin önemli bir fonksiyonu ye-
rine getirmesini hedefliyoruz.    

Başka ülkelere ofis açacak mısınız?
ABD’de birkaç tane daha olmak üzere 

Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu’da yine 
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent’te gelişti-
rilen teknolojilerin satışı ile ilgili ofisler 
kurmayı da planlıyoruz.

İlk merkez Washington D.C.’de kuruldu, sırada Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu var…

ODTÜ Teknokent dünyaya açılıyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Teknokent, geliştirilen teknolojilerin 
uluslararası pazarlara satılabilmesi 

için T.C. Ekonomi Bakanlığı’yla 
işbirliği içerisinde yurtdışında ofisler 

ve merkezler açmaya başladı. Bu 
hedef doğrultusunda, ilk merkezi 

savunma sanayi odaklı olarak 
Washington D.C.’de devreye alan ODTÜ 

Teknokent’in Genel Müdürü Mustafa  
Kızıltaş, San Francisco’da bir kuluçka 

ve hızlandırma merkezi açmayla 
ilgili sürecin devam ettiğini söyledi. 

Kızıltaş, sorularımızı yanıtladı.

Mustafa Kızıltaş, “En temelde girişimcilik 
ve girişimcilerin vizyonunu geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Uluslararası pazarları hedefleyen 
girişimcilerin ekosistemimizden çıkması için 
çalışıyoruz. Benzer şekilde yatırımcılarımız için 
de vizyon değişikliği yapmayı istiyoruz.” dedi.
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Türkiye’den ve dünyadan sektörel te-
miz üretim uygulamaları paylaşıldığı 

programda makine ve metal eşya sektör-
lerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
(ODTÜ) Prof. Dr. Göksel Demirer, kimya 
sektörünü TÜBİTAK MAM uzmanları 
Tuba Budak, Dr. Şeyma Karahan, gıda 
sektörünü Boğaziçi Üniversitesi’nden Ful-
ya Kundaklar ile Begüm Hacıyusufoğlu, 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan 
(TTGV) Dr. Emrah Alkaya da diğer sek-
törlerden örnekleri anlattı. Etkinlikte 
Danimarka’nın Kalundborg endüstriyel 
simbiyoz uygulamasını, Kalundborg Sim-
biyoz Merkezi’nden Mette Skovbjerg ve 
Malene Lastheın tanıttı.  

1960’da başlattılar
Danimarka’nın Kalundborg şehrinin 

sanayi bölgesinde uygulanan ve dünya-

daki ilk endüstriyel simbiyoz örneği olan 
Kalundborg endüstriyel simbiyozunun ge-
lişimi ve uygulamalarını aktaran Malene 
Lastheın, küçük şirketlerde bile endüstri-
yel simbiyoz yapmanın mümkün olduğu-
nu dile getirdi.

Lastheın, bir şirketten atılan atıkların 
diğer şirketlerin hammaddesi haline dö-
nüştüğü sistemde, şirketler arasında hem 
çevresel hem de ekonomik fayda sağla-
dığını belirtti. Kalundborg’da şirketlerin 
herhangi bir kanun veya yasayla değil, 
karşılıklı çıkarları doğrultusunda 1960 
yılında endüstriyel simbiyoz süreçlerinin 
başladığını belirtti.

Kalundborg’da, medikal, enerji, giyim 
ve geri dönüşüm sektörlerinde faaliyet 
gösteren 7 şirketin işbirliği yaptığını kay-
deden Lastheın, belediye ile de ortak ça-
lışmalara gidildiğini ifade etti. Su, enerji 
değişimi ve atık ürünler üzerine 3 tip en-
düstriyel simbiyoz projesi gerçekleştir-
diklerini açıklayan Danimarkalı uzman, 
“Ülkemizde atık kavramını kullanmıyo-
ruz, atık dediğimiz bir şey yok. Her şey bir 
kaynaktır.” dedi. 

“OSTİM’de 252 adet endüstriyel 
simbiyoz olanağı var”  

ODTÜ’den Prof. Dr. Göksel Demirer, 
“OSTİM’de Endüstriyel Simbiyoz Ola-
naklarının Tespiti Projesi”ni paylaştı. Ya-
pılan araştırmayla 84 işletmeyi 27 farklı 
nace koduna göre eşleştirdiklerini söyle-
yen Demirer, “Analiz ve değerlendirmeler 

sonucunda OSTİM’de 252 adet atık de-
ğişimi bazlı endüstriyel simbiyoz olanağı 
ortaya çıktı.” bilgisini verdi.

OSTİM’de belirlenen endüstriyel sim-
biyoz olanakları çerçevesinde değişimi 
yapılacak atıklar şu şekilde: Boya atıkları, 
silikon atıkları, cüruf, hurda 

TÜİK VERİ SAĞLAYACAK
Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye İs-

tatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü 
arasında, Ankara’da İlçeler Düzeyinde ve 
Sektörel Düzeyde Veri Üretilmesine Yö-
nelik İşbirliği Protokolü imzalandı. Söz 
konusu protokol ile Ajansın yürüttüğü ça-
lışmalar için ihtiyaç duyulan verilerin saha 
çalışması yoluyla elde edilmesi hedefleni-
yor. 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Arif Şayık, Ankara’nın kalkınmasında 
sağlam ve veri temelli politikaların üretil-
mesi gerekliliğini her zaman vurguladıkla-
rını belirterek bu konuda alanında ulusal 
otorite olan TÜİK’le çalışmaktan duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi. TÜİK An-
kara Bölge Müdürü Dr. Nurettin Kaya ise 
bölgesel aktörlerin ortak amaçlar doğrul-
tusunda tamamlayıcı çalışmalar yürütme-
sinin önemli bir kültür olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2013 yılı Araştırma-Geliştirme Fa-

aliyetleri Araştırması sonuçları, Ar-Ge 
harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
içindeki payını yüzde 0,95 olarak gös-
terdi. Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması 
kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üni-
versiteleri ve ticari sektördeki anket so-
nuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe 
ve personel dökümlerine dayalı olarak 
yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de 
Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 
2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
13.4 artarak 14 milyar 807 milyon TL 
olarak hesaplandı. Bir önceki yıl yüz-
de 0,92 olan Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge 
harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hası-
la (GSYİH) içindeki payı 2013 yılında 
yüzde 0,95’e yükseldi.

Toplam Ar-Ge harcamasında 
ticari kesimin payı arttı

Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcama-
larında ticari kesim yüzde 47,5 ile en 
büyük paya sahipken bunu yüzde 42,1 
ile yükseköğretim kesimi ve yüzde 10,4 
ile kamu kesimi takip etti. Bir önceki 
yıl ticari kesim yüzde 45,1 ile yine ilk 
sırada yer alırken, bunu yüzde 43,9 ile 

yükseköğretim, yüzde 11 ile kamu kesi-
mi takip etti.

Ar-Ge harcamalarının 2013 yılında 
yüzde 48,9’u ticari kesim tarafından 
finanse edilirken bunu yüzde 26,6 ile 
kamu kesimi, yüzde 20,4 ile yükseköğ-
retim kesimi, yüzde 3,3 ile yurtiçi diğer 
kaynaklar ve yüzde 0,8 ile yurtdışı kay-
naklar takip etti. 

TZE cinsinden Ar-Ge personeli 
sayısı yüzde 7,5 arttı

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 
2013 yılında toplam 112 969 kişi Ar-Ge 
personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla 
göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli 
sayısındaki artış yüzde 7,5 oldu. Ar-Ge 
personelinin sektörler itibarı ile dağılı-
mına bakıldığında ise, TZE cinsinden 
toplam Ar-Ge personelinin 2013 yılın-
da yüzde 51,7’si ticari kesimde, yüzde 
37,7’si yükseköğretim kesiminde ve 
yüzde 10,6’sı kamu kesiminde yer aldı.

Kadın Ar-Ge personelinin 
oranı yüzde 30,3 oldu

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 
kadın Ar-Ge personel sayısı, 34 246 ile 
toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 

30,3’ünü oluşturdu. TZE cinsinden ka-
dın Ar-Ge personel oranı ticari kesimde 
yüzde 23,1, kamu kesiminde yüzde 25,2, 
yükseköğretim kesiminde ise yüzde 41,7 
oldu. 

Lider, Batı Anadolu Bölgesi
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflama-

sı (İBBS) 1. Düzeye göre 2013 yılında 
Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu 
bölge yüzde 27,5 ile Ankara, Konya ve 
Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu 
Bölgesi (TR5) iken, bunu yüzde 21,3 ile 
Doğu Marmara (TR4) ve yüzde 20,3 ile 
İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti. Ar-Ge 
personel sayısına göre ise yüzde 22,7 
ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer alırken, 
bu bölgeyi yüzde 22,2 ile Batı Anadolu 
Bölgesi (TR5) ve yüzde 15,5 ile Doğu 
Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

2013 verilerine göre en yüksek oran, yüzde 27,5’le Ankara’nın da yer aldığı bölgede

Türkiye Ar-Ge’ye 14 milyar TL ayırdı

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara 
sanayisinin başarılı dünya örneklerinde 
olduğu gibi yenilikçi ve etkin yöntemlerle 
temiz üretimde öncü olması adına 
“Sürdürülebilir Büyüyen Ankara için 
Temiz Üretim ve Endüstriyel Simbiyoz 
Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında 
Ankara’daki çeşitli sanayi bölgelerinde 
bilgilendirme turuna çıkan Ajans, 
OSTİM’de, ”Temiz Üretim ve Endüstriyel 
Simbiyoz: Faydası Nedir, Ne Getirir?” 
konusunu değerlendirdi.

TÜİK, Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 14 milyar 807 milyon 
TL olduğunu bildirdi. Bu miktar, GSYH içinde yüzde 0,95’lik bir paya denk geliyor.

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan yeni bir proje…

Başkentte temiz üretim ve simbiyoz harekatı

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Yöne-

tim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğ-
lu, “Ekonominin kronik sorunu cari 
açıkta; büyümenin yavaşlaması, 
enerji fiyatlarındaki düşüş, yurtiçi 
talep daralması, dış ticaretteki de-
ğişimler gibi çeşitli faktörler ne-
deniyle nispi azalış yaşanmaktadır. 
Enflasyonda ve işsizlikte ise belir-
gin artışlar görülmektedir.” dedi. 

TİSK’in Kasım ayı Ekonomi 
Bülteni’nde değerlendirmelerde 
bulunan Eyüboğlu, en çok üzerin-
de durulması gereken, ancak en az 
gündemde olan konunun, özel sek-
törün sabit sermaye yatırımlarında 
2011’in son çeyreğinden beri ya-
şanmakta olan reel gerileme olduğu 
görüşünü savundu. TİSK Başkanı, 
“Bu gerilemenin, makine-teçhizat 
yatırımlarında daha yüksektir; üre-
tim teknolojisini geliştirmede sorun 
olduğunu belirtmektedir. Yatırım-
ların, özellikle sanayi sektörünün 
fabrika yatırımlarının seyri, ülkenin 
geleceğini gösteren bir aynadır. Bu 
aynanın görüntüsü içinde gelecek-
teki işsizlik de vardır.” dedi.

“İhtiyaçları karşılamaz”
2014 yılı için tahmin edilen yüz-

de 3’lük büyüme hızının, dünyanın 
pek çok ülkesine kıyasla daha iyi 
bir oran olsa da Türkiye’nin üretim 
ve istihdam ihtiyaçlarını karşılaya-
mayacak düzeyde olduğunu ileri 
süren Eyüboğlu şöyle devam etti:  
Yatırımları artırmak, Hükümetin 
ekonomideki ilk önceliği olmalı; 
bu dönemde sanayiye daha etkin ve 
ihracata dayalı, seçici teşvikler yü-
rürlüğe girmelidir. İŞKUR’un veri-
leri, her beş işverenden birinin açık 
işi olduğunu göstermektedir. Açık 
işlerin çoğu vasıflı çalışan gerektir-
diğinden doldurulamamaktadır. Bu 
nedenle Mesleki Yeterlilik Kurumu 
yeterlilik belgelerine mali teşvikler 
uygulanmalıdır. 

Son dönemde gündeme gelen 
Suriyeli sığınmacılara çalışma izni 
verilmesi konusunda kamuoyunun 
hassasiyetinin dikkate alınması 
önem taşımaktadır. Bu konuda alı-
nacak kararların ilgili bölgelerde 
çalışma barışını koruyucu nitelikte 
olması, çalışma izni verilecekse; 
seçici davranılması ve sınırlı bir 
kota tanınması değerlendirilmeli-
dir.”

“Cari açık
azalırken enflasyon
ve işsizlik artıyor”
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