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Ateşten Gömlek: Faiz
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Merkez Bankası’nın
faiz politikasına dikkat çekici eleştiriler yapıyor. Erdoğan’ın
söylemleri, yatırım yapan, üreten,
girişimcilik ruhunu ayakta tutmaya
çalışan reel sektör için derin anlamlar taşıyor.

C

Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız: “Merkez Bankamızın özellikle
Avrupa'da, dünyada faiz oranları
düşerken hala bu faiz oranında direnmesini doğru bulmuyorum. Düşürmesi lazım. Biz biliyoruz ki, faiz
sebeptir, enflasyon neticedir. Eğer
biz girişimcimizi teşvik edeceksek
bu faiz oranlarının düşmesi lazım
ki, yatırımlar artsın. Eğer bunu düşürürsek yatırımı, istihdamı, üretimi
arttırırız. Bunu düşürürsek, girişimcimizle beraber ülkemizin dünyadaki
piyasalarda rekabet gücünü artırırız.”
Gelişmiş ülke örneklerini de veren
Erdoğan’ın, finans sektörü için yaptığı tespit ise çok çarpıcı: “Piyasanın
içerisinde olan, işte girişimci bedel
ödüyor. Bir de bakıyorsun hemen
kredi borçlarında bir geri çağırma
başladığı zaman zaten o firma batmayla karşı karşıyadır. Finans sektörünün böyle bir rahatlığı da var, hep
kendisi garantide olacak. Garantide
olmayan kim? Girişimci.”
Bu sözlerin özeti: Faizler acilen düşmeli, yatırımlar artmalı… Ciddi bir
reforma, kararlı bir duruşa ihtiyaç
olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, bence, başta sanayi ve tarım
kesimi olmak üzere faiz ve borç bataklığında çırpınan sahanın sesi oldu.
Çünkü faiz oranları yükseldikçe üretimden ihracata uzanan zincir sağlıklı yol alamıyor, Türk ekonomisi fırtınalı sularda ilerlemeye çalışıyor…
Ülkemizin katma değeri yüksek üretim yapan, ekonomik değer, istihdam
sağlayan ve küresel ölçekte rekabet
eden markalara çok ihtiyacı var…
Fazla söze gerek yok sanırım...
Türkiye’nin girdiği 2023 kulvarında
önüne çıkan engeller, yaşanan gerçeklerde saklı…
Gazetemizi hazırlarken düşündüğümüz kapak konularından biri tam da
bu idi. Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan
ile devamını getirmeyi planladığımız ‘üretim’ sohbetlerin ilkinde,
ülkemizde yaşanan gerçeklere ışık
tutmaya çalıştık. İlk konuşmamızın
ana teması “Ülke Kalkınmasında
Riskler Adil Paylaşılmalı” başlığıyla
sayfalarımızda yer alıyor… Çelikdoğan Hocamız, sanayide ve tarımda
riskin yüksek olduğunu, buna karşın
bankalarda riskin yok denecek kadar
az olduğunu vurguluyor; üretim ve
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ihracatın canlanması için ‘yüksek
kur düşük faiz’ politikasına ihtiyaç
olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Birinci öncelik dış ticaret açığı, ikincisi
istihdam, üçüncüsü fiyat istikrarı olmalıdır.”

KOBİ’lere 5 yeni müjde
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 3. KOBİ ve Girişimcilik
Ödül Töreni'nde KOBİ’lere 5 önemli müjde verdi.

sayfa

Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, gazetemize yaptığı açıklamada, bu yıl ki öncelikli hedeflerini;
“Katma değeri yüksek üretim yapmak, ihracat birim kilogram fiyatımızı artırmak, cari açığımızı düşürmek
ve ülkemize daha fazla doğrudan
yabancı yatırım çekmek.” şeklinde
sıraladı. Zeybekci, ihracata dönük
üretimi, Ar-Ge’yi, inovasyonu ve
markalaşmayı tüm ülkeye yaymak
için çalışmaları devam ettireceklerini
ifade ediyor.
“Çin yerine Türkiye’den alalım”
Afrika başta olmak üzere gözler
Türkiye’de… OSTİM’de incelemelerde bulunan ve bölge hakkında bilgiler alan Kenya Sanayi Bakanı Adan
Mohamed, Türkiye’nin büyüyen, genişleyen bir ekonomisi olduğunu ve
bu genişlemenin özellikle Afrika’da
olduğunun belirtiyor. Afrikalı devlet
adamı şunları söylüyor: “Kenya’nın
pek çok ürünü ithal edilmekte ve
ağırlıklı olarak da Çin’den geliyor.
Söz konusu ürünler Türkiye’de de
üretiliyor.”
Yüzde 15 liste ile başladı
Yılın ilk ayında Kamu İhale
Kurumu’ndan sevindirici bir haber
geldi. Başbakanlık genelgelerinde
yer almasına rağmen uygulanmayan
yerli ürüne “yüzde 15 fiyat avantajı”
2 bin 139 ürün için hayata geçiyor.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan liste Kamu
İhale Kurumu’nca yayınlandı. Sayın
Bakan Fikri Işık ve emeği geçenleri
kutluyoruz, umarız devamı artarak
gelir.
Bu ay da yazımızı Ha-Joon Chang’ın
Sanayileşmenin Gizli Tarihi isimli
kitabından bir bölümle tamamlayalım: “Zengin ülkeler, küresel ekonomide olup bitenlerin büyük bölümünü önemli çabalar harcamadan
belirleyebilmektedir. Zengin ülkeler,
dünya üretiminin %80’ini gerçekleştirirler, uluslararası ticaretin
%70’ini yönetirler ve yabancı sermayeli tüm yatırımların (yılına bağlı
olarak) %70-90’ını yaparlar. Bunun
anlamı, zengin ülkelerin ulusal politikalarının dünya ekonomisini güçlü
bir şekilde etkileyebildikleridir.”

Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Korhan GÜMÜŞTEKİN
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Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G20'nin gündemini
Başkanı dolayısıyla bu yıl Türkiye'nin belirleyeceğini dikkat
çekti
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OSSA 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Sedat
Güldoğan, “Türkiye 2023’e gitmek istiyorsa, çıkış
noktası kamu alımlarıdır." dedi
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“Düşük faiz rekabet gücünü artırır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İş
Adamları Vakfı tarafından düzenlenen “Girişimcilik
Ödülleri” törenindeki konuşmasında faiz oranlarını
eleştirdi.

14

Kıbrıs’a ‘barış suyu’ çıkarması Temmuz’da

34. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6. Enerji Verimliliği
Forumu ve Fuarı düzenlendi.

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

OSTİM’in yıllık faaliyetlerinin paydaşlara aktarıldığı
İstişare Toplantısı 10 Ocak 2015 tarihinde yapıldı.
Toplantıya, bölgede bulunan kamu, özel sektör,
kooperatif, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri
katılarak görüşlerini paylaştılar.

sayfa

Verimli enerji için buluştular
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Birlikte yönetim, ortak hedefler
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2023’ün çıkış noktası kamu alımlarıdır
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T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, küresel
ekonomideki durum dikkate alındığında, Türk
ekonomisinin büyüme ortalamasının son derece önemli
olduğunu belirtti.
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G 20'nin gündemini Türkiye belirleyecek
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“İhracata dönük üretimle
markalaşmayı yaygınlaştıracağız”
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
KKTC Su Temin Projesi’yl yavru vatana yılda 75 milyon
metreküp su sağlayacak projenin 20 Temmuz 2015’te
tamamlanmasını arzuladıklarını bildirdi.
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KOBİ’LERE 5 YENİ MÜJDE

K
1. KOBİ'lerin ürün bazında
uluslararası arenaya
açılmalarını sağlayabilmek
için ilk kez kurumsallaşma
ve markalaşma destek
programı başlatılacak.
Bu destek programında,
işletme başına 150 bin lira
destek verilecek. Bunun
için 100 milyon lira bütçe
ayrılacak.
2. Üç işletmenin bir araya
gelerek oluşturacakları
teknoloji işbirliklerine 300
bin lira geri ödemesiz, 1
milyon 200 bin lira da geri
ödemeli olmak üzere 1,5
milyon lira destek verilecek.
3. KOBİ'lere inovasyon,
endüstriyel uygulama ve
Ar-Ge destek oranlarında
yüzde 50 artış yapılacak.
4. Kadın ve engelli girişimci desteğinden şehit ve
gazi yakını da yararlanacak.
Destek limiti yüzde 10'dan
yüzde 20'ye çıkacak.
5. Ödül töreni finalisti 40
girişimciye KOSGEB destekli yurtdışı iş gezisi ödülü
verilecek.

OSGEB’in gelenekselleşen KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’nin
bu yıl 3.’sü, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Davutoğlu törende yaptığı konuşmada, ﬁnale
kalan 40 girişimciyi tebrik etti.
Katıldıkları toplantılara "hediyelerle" geldiklerini ve bu alışkanlığın yerleştiğini dile getirdi,
KOBİ’lere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu,
3. KOBİ ve Girişimcilik Ödül
Töreni'nde KOBİ’lere 5 önemli
müjde verdi. Buna göre
Kurumsallaşma ve Markalaşma
Destek Programı başlatılacak,
inovasyon ve Ar-Ge katkı
oranlarından yüzde 50 artış
yapılacak.

Bütçe 100 milyon TL’ye
çıkarıldı
KOBİ'lerin ürün bazında, uluslararası arenaya açılmalarını
sağlayabilmek için ilk defa kurumsallaşma ve markalaşma
destek programını başlattıklarını bildiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu o kadar
önemli ki. KOBİ'ler tek tek
başarılı olabilir ama kurumsallaşamazlarsa bir müddet sonra
KOBİ'lerin küçük ölçekten, orta
ölçeğe ve daha büyük ölçeklere yürümesi zorlaşır. Markalaşma ise bizim yeni ikinci
hamle döneminde en çok önem
verdiğimiz hususlardan birisi.
KOBİ’lerin kurumsallaşma ve
markalaşma konusundaki projelerine işletme başına 150.000
TL destek vereceğiz.”
Bütçe olarak 50 milyon TL teklif edildiğini bunun yetmeyeceğini ifade eden Davutoğlu, 50
milyon TL bütçeyi 100 milyon
TL’ye çıkarma talimatını da
verdi. Ahmet Davutoğlu, "Dolayısıyla, 100 milyon TL bütçeli programla, işletme başına
150.000 TL destek sağlayaca-

ğız. Sadece kurumsallaşma ve
markalaşma için." dedi.

Kadın ve engelli girişimci
desteklerinde artış
İşbirliği ve güç birliğinin önemine işaret eden Davutoğlu,
KOBİ'lerin bir araya gelerek,
yeni bir güç oluşturmalarını sağlayacak "İşbirliği ve Güç Birliği
Destek Programı"nda yeniliğe
gittiklerini aktardı. Davutoğlu, "Buna göre 3 işletmenin bir
araya gelerek oluşturacakları
teknoloji işbirliklerine, 300 bin
lira geri ödemesiz, 1 milyon 200
bin lira da geri ödemeli olmak
üzere, 1,5 milyon lira destek vereceğiz." diye konuştu.
Ahmet Davutoğlu: “Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama
alanlarındaki KOSGEB desteklerinin miktarlarını da yüzde 50
oranında artış yapacağız. Bunu
bütün yaptığımız çalışmalarda

eğer, Ar-Ge, inovasyon boyutu varsa destekleri, KOBİ'lerde
olduğu gibi diğer bütün alanlarda da artırdık, artırmaya devam
edeceğiz. Çünkü katma değerin
gerçek anlamda sağlanacağı yer
daha üst teknolojilere geçişte
olacak. Son Bakanlar Kurulu
toplantımızda Sayın Bakanımızın bir sunuşu oldu. Arkadaşlarla da değerlendirme yaptık,
orta-yüksek ve yüksek teknoloji
kullanılan alanlara verilen destekleri genel olarak da artıracağız. Bununla ilgili teşvikler
noktasında da yeni bir çalışma
başlatma talimatı verdim."
Girişimcilik Destek Programı’nda
kadın ve engelli girişimciler için
destek oranını yüzde 10 daha
fazla uyguladıklarını anımsatan
Başbakan Davutoğlu, bu uygulamadan bundan sonra birinci derecen şehit ve gazi yakınlarının da
yararlanacağını bildirdi.
Şimdiye kadar kadın ve engelli girişimciler için ilave destek
oranının yüzde 10 olduğunu hatırlatan Davutoğlu, bunu yüzde
10 daha arttıracaklarını belirtti.
Buna göre; kadın girişimciler,
engelli girişimciler, şehit ve
gazi yakınları olan girişimciler
için ilave yüzde 20 destek oranının uygulanacağını ifade etti.
Başbakanımız Davutoğlu son
müjdeyi törende hazır bulunan
40 ﬁnaliste verdi. 3. KOBİ ve
Girişimcilik Ödülleri’nde ﬁnale kalan 40 işletmeye tamamı
KOSGEB tarafından karşılanacak olan yurtdışı iş gezisi desteği sunacaklarını da kaydetti.

Ulusal Kümelenme Akademisi kuruluyor
ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık imza
töreninde yaptığı konuşmada
bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmak ve ülkenin rekabet
gücünü artırmak için kümelenmelerin önemine işaret etti.
Ahilik kültüründen var olan
birlikte iş yapma kültürünü
kümelenme modeliyle yeniden
canlandırmayı hedeﬂediklerini
belirten Bakan Işık, dünyada
500’den fazla kümelenme girişimi olduğuna işaret etti.

B

Dünyadaki başarılı sektörel
kümelenme örneklerini anlatan Bakan Fikri Işık, Mersin
işlenmiş gıda, Ankara yazılım,
Ankara makine, Denizli Uşak
ev tekstili, Konya otomotiv
parça ve aksamları, Muğla
yat turizmi ve inşaatı, Manisa elektrikli ve elektronik
ürünler, Marmara otomotiv,
Eskişehir Bilecik Kütahya seramik ve İzmir organik gıda
kümelenmelerinin, Türkiye'de

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan
Kümelenme Destek Programı kapsamında ilk sözleşme
Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi ile imzalandı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kümelenme
konusunda Ulusal Kümelenme Akademisi kurma çalışmalarını
sürdürdüklerini açıkladı.

yapılan kümelenme çalışmalarına güzel örnekler olduğunu
belirtti.
Türkiye’de
kümelenmeleri
geliştirmek için Kümelenme
Destek Programı’nı oluşturduklarını dile getiren Bakan

Işık, ilk çağrıda 17 kümelenme başvurusu yapıldığını bu
başvurular arasından Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik
İş Kümesi’nin desteklenmeye
uygun görüldüğünü belirtti.
Işık, “Bu kümelenme girişimine Bakanlık olarak 5 milyon

100 bin lira destek sağlayacağız. Bu yıl açacağımız yeni
çağrılarla daha fazla kümelenme birlikteliğini desteklemek
istiyoruz.” dedi.

Kümelenme ağı
oluşturuluyor
Kümelenme konusunda ﬁrmaların ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşması için yaklaşık 7
milyon 650 bin avro bütçeli
Ulusal Kümelenme Akademisi kurulması çalışmalarını da
sürdürdüklerine işaret eden
Bakan Işık, “Şubat ayı başında
da yeni çağrıya çıkacağımızı
belirtiyor, kümelenme alanında potansiyeli olan tüm girişimlerimizi bu programa başvurmaya davet ediyoruz. Şu
anda bir programı desteklemiş
olmak bizim açımızdan yeterli değil. Şubatta yapacağımız
çağrıda belki 10'un üzerinde
projeyi desteklemeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

YILIN GENÇ
GİRİŞİMCİSİ
OSTİM’DEN

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi üyesi Asya Trafik,
törende Yılın Genç Girişimci
Ödülü’nü aldı. Kazanan firmalara ödüllerini Başbakan
Ahmet Davutoğlu verdi.
2011 yılında kurulan Asya
Trafik, akıllı trafik sistemleri,
sinyalizasyon, yol güvenliği ürünleri, güneş enerjili
sistemler, LED’li sistemler,
trafik levhaları ile yazılım ve
projelendirme hizmetleri
alanlarında faaliyet gösteriyor.
Başbakan Davutoğlu’ndan
ödülü alan Genel Müdür
Mehmet Akif Çelik, “Bu
ödülü almamızda emeği
geçen ekip arkadaşlarımıza,
çalışanlarımıza, KOSGEB
Yetkililerine, ODTÜ OSTİM
Teknokent Yönetimi’ne,
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi ile OSTİM
Yetkililerine teşekkürü bir
borç biliyor; devletimizin
bizlere olan destekleri sayesinde bir "Dünya Markası"
olacağımıza can-ı gönülden inanıyorum. "Asya'dan
tüm Dünya'ya" sloganıyla
başladığımız yola, trafik ve
yol güvenliği konusundaki
Ar-Ge çalışmalarımızı ve
üretim kapasitemizi artırarak
devam edeceğiz.” dedi.
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi üyesi
Aksapark Kent Mobilyaları
İnş. San. ve Tic. A.Ş. Küresel
Doğan Girişimci Kategorisinde 2. oldu.
Aksapark; çocuk oyun
grupları, dış mekan spor
ekipmanları ve kent mobilyaları sektöründe faaliyet
gösteriyor.
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“İhracata dönük üretimle
markalaşmayı yaygınlaştıracağız”
T.C. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, 2014’ün
zorluklarla dolu bir yıl
olarak geride kaldığını
belirterek, küresel
ekonomideki durum
dikkate alındığında, Türk
ekonomisinin büyüme
ortalamasının son derece
önemli olduğunu belirtti.
OSTİM Gazetesi’ne
açıklamalarda bulunan
Bakan Zeybekci, 2015
önceliklerinin ilk sırasına
“Katma değeri yüksek
üretim yapmak, ihracat
birim kilogram fiyatımızı
artırmak” hedefini koydu.
Zeybekci, “İhracata
dönük üretimi, Ar-Ge’yi,
inovasyonu ve markalaşmayı
tüm ülkeye yaymak için
çalışmalarımızı devam
ettireceğiz.” dedi.

T

ürkiye ekonomisinin ‘temel taşı’ olan Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmeler
(KOBİ) için yeni yıl hareketli
geçecek gibi görünüyor. 2015
yılı için hedeﬂenen yüzde 4’lük
büyüme artışının itici gücü yine
KOBİ’ler olacak. Türkiye’nin
1 Aralık 2014’te devraldığı
G20 Dönem Başkanlığı dönemindeki başlıklardan birini de
‘KOBİ’lerin oluşturması ekonomi yönetiminin radarının bu
işletmelere çevrileceğini gösteriyor. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu, ihracatın ise
yüzde 60’ını gerçekleştiren KOBİ’lerin yeni yıldaki bu ekonomik hareketliliğe hazır olmaları
gerekiyor. Hazırlığın olmazsa
olmazı ise ﬁnansal açıdan işletmelerin kendilerini daha fazla
güçlendirmeleri.
Kuzey Irak pazarındaki hızlı
artış, İran ile 1 Ocak 2015’te
başlayan Tercihli Ticaret Anlaşması ve Rusya’ya yönelik
ambargolar Türkiye’deki işletmeler için yeni müşterilerin

ihat Zeybekci, 2014
yılının küresel ekonomi açısından oldukça
durgun ve siyasi karışıklıklarla dolu bir yıl olduğunu
söyledi. Tüm bunlara rağmen
Türkiye’nin hem ekonomik
hem de siyasi bakımdan oldukça iyi performans gösterdiğini ve istikrarlı bir tablo
çizdiğini ifade eden Zeybekci,
“2014’ün ilk yarısında %3,3
büyüyen Türkiye ekonomisi
yılın 3. çeyreğinde ise %1,7
büyüme kaydetti. Sabit ﬁyatlarla GSYH rakamlarına bakıldığında, Türkiye ekonomisi
son 20 çeyrek boyunca büyümüş olup, büyüme ortalaması
%5,6 olarak gerçekleşmiştir.
Küresel ekonomideki durum
dikkate alındığında Türkiye
ekonomisinin bu denli büyümesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

düşüş %60 seviyesine yaklaşmış durumda. Petrol ﬁyatlarındaki düşüşün, ithalatının dörtte
biri enerji faturası olan ülkemize, hem ithalatımızın ucuzlaması hem de ihracatçımızın
yükünün haﬁﬂemesi yoluyla
önemli avantajlar yaratacağı
açık. Bu durum cari dengemize de olumlu yansıyacaktır.”

“Cari açıkta iyileşme
görülüyor”

Nihat Zeybekci, “Aynı dönemde, petrol ﬁyatlarının %50
daha düşük seviyede (yaklaşık
olarak 60 dolar) gerçekleşmesi halinde, bu durum, 2015
için Orta Vadeli Program’da
(OVP) öngörülen, cari açığımızda yaklaşık 21,5 milyar
dolar düşürücü etki yaratabilir.
Ayrıca Avro/Dolar paritesinde
1 puanlık gerilemenin ihracatımıza yıllık 550 milyon dolar,
ithalatımıza ise 615 milyon
dolar azaltıcı etkisi olmaktadır. Geçen yıla göre 20 puan
gerileyen parite şu anda 1,12
seviyelerinde, bu durumun ihracatımızda 10-11 milyar dolar gibi ciddi bir gerileyemeye
yol açacağını öngörüyoruz.”

N

Ödemeler dengesi rakamlarına
bakıldığında cari açıkta belirgin iyileşmenin göze çarptığını anlatan Bakan Zeybekci,
şu bilgileri aktardı: “Cari açık
ilk 11 ayda geçen senenin aynı
dönemine göre %31,7 geriledi
ve 56,7 milyar dolardan 38,7
milyar dolara düştü. 2014 yılı
ihracatımız geçen yıla göre
%4,0 artışla 157,8 milyar dolar, ithalat ise %3,7 azalışla
242,3 milyar dolar olmuştur.
İhracatın ithalatı karşılama
oranı ise %65,1 olmuştur. Bildiğiniz üzere, Haziran ayından
bu yana petrol ﬁyatlarındaki

“Petrol fiyatlarının düşmesi
cari açığa olumlu yansır”
Bakanlık tarafından tarafından
yapılan bir çalışmada; 2015
yılında petrol ﬁyatlarının 2014
yılına göre %25 daha düşük
seviyede (yaklaşık olarak 74
dolar) olması halinde, bu durumun 2015 için OVP’de öngörülen, cari açığa 13 milyar
dolar düşürücü etkisi olabileceğinin görüldüğünü vurguladı.

KOBİ’lerin 2015 yol haritası
habercisi olabilir. Ancak burada
önemli olan KOBİ’lerin sadece
banka kanalından gelen ﬁnansmanla iş yapmalarından ziyade
kendi özkaynaklarını güçlendirmeleri. Maalesef Türkiye’de
bazı işletme patronlarının ‘lüks
yaşam’ açmazından kurtulamadıklarını da söylememiz gerekiyor. Elde edilen kazançların
sermayeye eklenmesi yerine
lüks araç ve villa alımında kullanılması işletmeleri ﬁnansman
açısından zorda bırakabiliyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
verileri de KOBİ’lerin işletmelerini büyütmek için ﬁnansmanı
bankalardan aldıklarını gösteriyor. KOBİ kredileri 317 milyar TL’ye çıkarken bunda orta
büyüklükteki işletmeler 129
milyar lira ile en büyük payı almış durumda. Küçük işletmelerin kredi tutarı 105 milyar TL,
mikro işletmelerin hacmi ise 82

milyar lira. KOBİ kredileri Eylül 2014 itibarıyla yıllık bazda
317 milyara çıktı. 2013 yılsonunda 271 milyar TL seviyesine
ulaşan nakdi KOBİ kredileri 9
aylık sürede yüzde 17 büyümüş.
Resmi rakamlara göre geçen
yıl bankalardan kredi kullanan
KOBİ sayısı 2,7 milyon seviyesinde iken bu yıl Eylül ayı
itibarıyla yüzde 10’luk bir artışla bu rakam 3 milyon sınırına
yaklaştı. Ancak tahsili gecikmiş
alacakların toplam kredilere
oranı yüzde 3 düzeyinde iken
bu oranın KOBİ’lerde yüzde 3,4
olması dikkat edilmesi gereken
bir konu.

KOBİ’ler borsa yolunda
Türkiye ekonomisinin lokomotiﬁni oluşturan istihdam
deposu KOBİ’lerin bankaların
yanı sıra sermaye piyasalarının
diğer araçlarından da faydalan-

Katma değerli üretim ve
markalaşma
Öncelikli hedeflerini; “Katma
değeri yüksek üretim yapmak,
ihracat birim kilogram fiyatımızı artırmak, cari açığımızı
düşürmek ve ülkemize daha
fazla doğrudan yabancı yatırım
çekmek.” şeklinde sıralayan
Bakan Zeybekci, ihracata dönük
üretimi, Ar-Ge’yi, inovasyonu
ve markalaşmayı tüm ülkeye
yaymak için çalışmaları devam
ettireceklerini bildirdi.
Nihat Zeybekçi, 2015 değerlendirmesinde şu görüşlere
yer verdi: "Bakanlık olarak,
sanayicimizi ve ihracatçımızı
yatırımlar ve istihdam konusunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
Ayrıca, iş adamlarımıza ihracat
odaklı düşünmelerini, Ar-Ge
ve inovasyon kapasitelerini
artırmaya odaklanmaları için
gerekli desteği vermeye devam
edeceğiz. 2014 yılı ülkemiz
açısından etrafındaki ateş
çemberine, küresel belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen
olumlu ekonomik performans
gösterdiğimiz bir yıl oldu.
2015 yılının da ekonomimiz
için 2023 hedeflerine bir adım
daha yaklaştığımız, büyümenin
ivme kazandığı, ihracat artışının
devam ettiği, yeni ekonomik
başarılara imza atacağımız bir
yıl olmasını temenni ediyorum."

Ercan Baysal
Gazeteci-Yazar

diye konuştu.
Zeybekci şöyle devam etti:
“2015-2017 dönemini kapsayan mevcut OVP’de 2015
yılı için büyüme hedeﬁmiz
%4 olarak belirlendi. İşsizlik ve enﬂasyon oranı hedeflerimiz ise sırasıyla %9,6 ve
%6,3. 2015-2017 yıllarını
kapsayan OVP’de 2014 yılı
için cari açık/GSYH oranının
%5,7 seviyesinde olması hedeﬂenmekte ise de yılsonunda
bunun da altında bir oran görebileceğimizi düşünüyorum.
2015 yılı için ise söz konusu
oranı %5,4 olarak belirlenmiş
durumda. 2015 yılında küresel talepteki iyileşmenin ve
Avro Bölgesi’nde ve ABD’de
gerçekleşecek olan toparlanmanın ekonomimize olumlu
etki etmesini bekliyoruz. Ayrıca bilindiği üzere ilerleyen
dönemde ABD faiz artışı sürecine girecek ve bunun neticesinde gelişmekte olan piyasalara olan fon girişlerinde
düşüş görülmeye başlanacak.
FED yaptığı son toplantısında faiz artırımı için “makul
süre’’ ifadesini kullanmış faiz
artırım sürecinde sabırlı davranılacağını belirtmiştir. Bu
elbette Türkiye ekonomisi için
olumlu bir durumdur. Buna ek
olarak Avrupa ve Japonya’nın
uygulayacağı genişlemeci politikalar, bu bölgelerdeki talebi canlandırıcı etki yapacak
ve özellikle en büyük ihraç
pazarımız olan AB’ye ihracat
potansiyelimiz yükselecektir.”
ması gerekiyor. Bu kapsamda
Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) önemli bir çalışması olduğu müjdesini buradan vermek istiyorum. Borsa İstanbul
ve diğer sermaye piyasalarına
yeni oyuncu kazandırmak için
Anadolu hareketi başlıyor. İş
dünyası örgütleri ile birlikte yürütülecek çalışmalarda 81 ilde
Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler dahil olmak üzere ﬁrmaların sermaye piyasalarından
yararlanması hedeﬂeniyor.

G20’de KOBİ vurgusu
Dünyanın en önemli platformlarından biri olan G20’de
Türkiye’nin dönem başkanlığı
geçen ay başında başlarken, bir
yıl süreyle dünya ekonomisinin
yüzde 85’i olan ülkelerin dönem
başkanı olan Türkiye tarafından
11 konu başlığı belirlendi. Küresel ölçekte işgücü verimliliğini artıracak çalışmalar yapacak
olan Türkiye’nin dönem başkanlığında işsizlikle mücadelede KOBİ’lerin sorunlarına özel
önem verilecek.
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157,6 milyar dolar olarak açıklandı

İhracatın 2014 karnesi olumlu
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), Aralık ayı ve 2014 geneli
ihracat verilerine göre Aralık
ayında Türkiye'nin ihracatı
geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 1,1 artışla 13 milyar 137
milyon dolar oldu. 2014 yılının
tamamında ise Türkiye'nin
ihracatı yüzde 4 artışla 157
milyar 622 milyon dolara
ulaştı. Bu rakam Türkiye
Cumhuriyeti'nin senelik
ihracatta yeni rekoru oldu.

T

ürkiye’nin toplam ihracatı,
2013’te yakaladığı ivmeyi
sürdürdü. TİM tarafından açıklanan bilgilere göre 2014 yılı,
bir önceki yılın üstüne yüzde 4
artış ekleyerek 157 milyar 622
milyon dolarlık ihracatla geride kaldı. Türkiye ekonomisi ve
ihracatı ile ilgili gelişmeleri değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2014 yılında
Türkiye ekonomisinin dünya
ekonomilerinde yaşanan zorlu
koşullara rağmen büyümesini
hız kesmeden sürdürdüğünü
söyledi.
Aralık ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 1,1 artarak 13 milyar 137
milyon dolar oldu. 2014 yılının
genelinde Türkiye'nin ihracatı
ise yüzde 4 artışla 157 milyar
622 milyon dolar oldu.
2014 yılında Türkiye'nin ihra-

Büyükekşi, şu değerlendirmede bulundu: "İlk çeyrekte yüzde 4,7, ikinci çeyrekte yüzde
2,1 olan büyüme, üçüncü
çeyrekte yüzde 1,7
olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda da
ilk 9 aylık
büyüme yüzde 2,8 oldu.
Yılın ilk 9
ayında net
ihracatın büyümeye katkısı 2,7 puan
oldu.
Bu
büyümenin
neredeyse
tamamının
net ihracattan gelmesi bizleri son derece mutlu
etti. 2014'ün tamamında ise
büyümenin yüzde 3 civarında
gerçekleşmesini muhtemel görüyoruz. Bu büyümede aslan
payı ihracatçılarımıza ait. Ne
mutlu ki ihracatçılarımız zorlu bir seneden daha alınlarının
akıyla çıktılar. 2014 yılında tüm
ihracatımız yüzde 4 artış gösterdi. Tam 157,6 milyar dolara
yükseldi.”

“Dünya ticaretinden aldığımız
payı artırdık”
cat şampiyonu 22 milyar 270
milyon dolarla otomotiv sektörü
oldu. Bu sektörü 18,7 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon
ile 17,8 milyar dolarla kimyevi
maddeler sektörleri takip etti.
2014 yılında en fazla ihracat
artışını yüzde 38 ile mücevher,

Siyasi risklerden dolayı bölgesel pazarların bazılarında
yüzde 40'lara varan talep
düşüşlerine ve yılın ikinci yarısından sonra
AB'nin durgunluğa girmesine rağmen
Türkiye’nin
ihracatını artırdığını kaydeden Büyükekşi, “Zira
bu gelişmeler olmasıydı
ihracatımız
çok daha iyi
seviyelerde olacaktı.
Tüm bölgesel ve jeopolitik
gerginlikler
dikkate
alındığında bu değişimlerin ihracatımıza yaklaşık 4
puan negatif katkı yaptığını görebiliyoruz. Zira bugün yüzde
8-9 bandında genel bir ihracat
artışını ve GSMH büyümesine
1 puan ek katkıyı konuşuyor
olacaktık. Tüm bu gelişmelere
rağmen ortaya konan ihracat artışı başarıdır. Dünya ticaretinin
yüzde 2,5 arttığı bir yılda ihracatımızı yüzde 4 artırarak, Dünya ticaretinden aldığımız payı
artırdık.” dedi.
yüzde 31,2 ile fındık ve mamülleri, ve yüzde 18,7 ile tütün
ve mamülleri sektörleri ile aynı
oranda artış yakalayan savunma
ve havacılık sektörleri yakaladı.
2014 yılında en fazla ihracat
yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, İtalya ve Fransa oldu.

Bakan Fida: “Türk yatırımcılar,
en sevdiğimiz yatırımcıdır”
Visar Fida

M

akedonya Kalkınma
Bakanı Visar Fida,
OSTİM’de Makedonya İş
Ortamı ve Yatırım Olanakları Toplantısı’nda OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi üyelerine ülkesindeki
yatırım fırsatlarını ve verilen
teşvikleri anlattı.

Serbest bölgede yatırım
yapacak yabancılar 10 yıl
boyunca vergiden muaf
tutuluyor.

Türk şirketlerinin modernleştiğini ve Avrupalı şirketlerle
yarıştığını vurgulayan Bakan
Fida, “Türk yatırımcılar, en
sevdiğimiz yatırımcıdır. Türk
şirketlerinin Avrupalı şirketlerden eksiği yok hatta daha
modern.” dedi.

Serbest Bölgede 10 bin
metrekarelik bir alanın yıllık
kirası sembolik bir rakam:
1000 Euro

OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın da
bölgenin küçük işletmelerden oluştuğunu ve dünya
kalitesinde üretim yapıldığını ifade etti. OSTİM’i tek
fabrika şeklinde çalıştırmaya
yönelik projeleri olduğunu
kaydeden Aydın, “Dünyanın
en dinamik yapıları burada.
Bölgemiz aynı zamanda bir
şehri, ülkeyi kalkındıracak
bir kalkınma motoru.” şeklinde konuştu.
Toplantıda Makedon yetkililer ülkelerindeki yatırım
avantajlarından örnekler
verdi. Uygulamalara birkaç
örnek:
100 ve üstü istihdam sağlayacak yatırım projelerinde
500 bin Euro “İnşaat Yatırım
Hibesi” veriliyor.

Üretimde kullanılacak
hammadde Makedonya dışından getirildiği takdirde gümrük vergisi uygulanmıyor.

Türkiye ve Amerika Birleşik
Devletleri ile stratejik ortak
olan Makedonya’da gelir
vergisi ve kurumlar vergisi
yüzde 10.
Ülkede 2’si başkent Üsküp’te
olmak üzere 4 tane aktif
serbest bölge var. Buraların
alt yapı yatırımları devlet
tarafından gerçekleştirilmiş.
Çalışan ücretlerinin de uygun
olduğu Makedonya’da 2013
yılı rakamları ile brüt asgari
ücret 199 Euro, üretim sektöründe de ortalama ücret 374
Euro.

YATIRIM ALANLARI
Otomotiv, iletişim ve bilişim
teknolojileri, tıbbi cihazlar
ve eczacılık ürünleri, ziraat
ve gıda işletmeciliği, enerji,
inşaat ve emlak, tekstil, turizm ve film endüstrisi.

Kenya, Çin yerine Türkleri istiyor
Kenya Sanayi Bakanı Adan
Mohamed, kurmaylarıyla
birlikte OSTİM'i ziyaret etti.
Konuk Bakan, ülkesinde ithal
ürünlerin ağırlıklı olarak
Çin'den geldiğini, bu ürünlerin
Türkiye'de de üretilebildiğine
dikkat çekerek yatırımcıları
ülkesine davet etti. Mohamed,
"Girişimcileri nasıl destekleriz,
yerinde görmeye geldik. Benzer
bir bölge Kenya’da kurulabilirse
size bu imkanı sunabiliriz.
Nairobi’de tesislerimizi
görmenizi isteriz.” dedi.

T

ürkiye ile ortaklık geliştirme yöntemlerini gözlemlemek üzere Ankara’ya geldiklerini bildiren Bakan Momahed,
“Türkiye’ye verdiğimiz önemi
ifade etmesi açısından geçtiğimiz yıl Nisan ayında Cumhurbaşkanımız buraya resmi
bir ziyaret gerçekleştirmişti
ve kendisinin yurtdışına yaptığı ilk ziyaretlerden biriydi.
Türkiye’nin büyüyen, genişleyen bir ekonomisi olduğunu
ve bu genişlemenin özellikle
Afrika’da olduğunun farkındayız. Kenya’nın, Türk yatırımcı
ve girişimciler için en önemli
genişleme alanlarından birisi
olmasını arzu ediyoruz.” dedi.

Nairobi’nin ‘OSTİM’i için
davet
Kenyalı devlet adamı ülkesinden de OSTİM benzeri bir yapılanma için kapılarının açık
olduğu mesajını verdi. Adan
Mohamed şunları kaydetti:
“Bundan sonraki ziyaretlerimizde yanımızda iş çevrelerinden de insanlar bulunmasını
arzu etmekteyiz. Ayrıca sizin
de gelecekte Kenya’ya yapacağınız ziyaretlerde de yine iş
dünyasının temsilcilerinin bulunmasını isteriz.
Kenya’nın pek çok ürünü ithal
edilmekte ve ağırlıklı olarak da
Çin’den geliyor. Söz konusu

ürünler Türkiye’de de üretiliyor. Dünyada üretim bakımından en düşük maliyetlerden birisi ülkemizde bulunmaktadır.
OSTİM’e girişimcileri, endüstriyel parkları nasıl desteklediğinizi görmek için geldik. Benzer
bir bölge Kenya’da kurulabilirse size bu imkanı sunabiliriz.
Nairobi’de tesislerimizi görmenizi isteriz.”
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-

kanı Orhan Aydın da bölgenin
gelişimi ve projeleri hakkında
Afrika heyetine bilgiler verdi.
Adan Mohamed
ve
beraberindekiler, OSTİM’deki
işletmelerde
de incelemelerde bulundu.

Adan Mohamed
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Teknoloji üretiminde zihniyet değişmeli
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 28. toplantısı Başbakan Ahmet Davutoğlu
başkanlığında Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi gündemiyle gerçekleştirildi. Davutoğlu, ülke
olarak taklit eden anlayışın yerine teknolojiye katkıda bulunan daha sonra da yeni teknolojiler
üreten bir zihniyete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

ç Başbakan Yardımcısı ile
15 bakanın da bulunduğu
toplantıda konuşan Başbakan
Davutoğlu, en önemli gündem
maddelerinden birinin, doktora
derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve niteliğinin artırılması olduğuna işaret etti.

Ü

Genel olarak ülke nüfusunun
ortalamasına dikkat çeken Davutoğlu, konunun Bakanlar
Kurulu’nda da sık sık gündeme
gediğini hatırlattı. Genel olarak

nüfusun eğitim düzeyinin, üniversite seviyesine çıkarılmasına
vurgu yapan Ahmet Davutoğlu,
“Üniversite mezunu olan kitlelere sahip olduğumuzda eğitim
vasatı itibarıyla bunları bir anlamda bilimsel düşünceye sevk
edecek yeni bir akademik süreçlerin yeni akademik anlayışının
da yeşermesi lazım.” dedi.
Akademisyenlerin özlük haklarında yapılan düzenlemeleri
hatırlatan Ahmet Davutoğlu

söz konusu düzenleme ile bilimsel alana en iyi zihinlerin
çekilmesini sağlayacak bir alt
yapı hazırlamayı hedeflediklerini belirtti. Akademik hayata
destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Başbakan Davutoğlu, “Eğitim faaliyetleri bir
boşlukta cereyan etmiyor. Bir
ekosistem içinde şekilleniyor.
Kamu sektörü, özel sektör, üniversiteler, sanayi hep beraber
aslında bir çevre oluşturuyor ve
bilim ve teknoloji bu çevrede
üretiliyor ve tüketiliyor." diye
konuştu.
Ar-Ge alanında 2002 yılında 3.9
milyar tutarında bir harcamanın
şu an ise 16 milyar TL tutarında
bir harcamanın olduğunu belirten Davutoğlu, 2002’de 2 teknoparkın olduğunu şuan ise 41
teknoparkın faaliyete girdiğini
dile getirdi. Yeni patent müra-

caatlarındaki artışa değinen ve
patent sayısında artış olacağına
işaret eden Davutoğlu, bilimsel düşüncenin üniversitelerde
üretilmesinin teknolojik dönüşümün ekonomide en uygun şekilde değiştirilmesinde bir ekosistem olduğunu ifade etti.

Niteliksel dönüşüm zorunluğu
Başbakan Davutoğlu ayrıca şu
hususlara dikkat çekti: “Bilim
ve teknolojideki gelişme ve
sağlayacağımız dönüşüm bizim
için en stratejik meselelerden
birisidir. Bir zihniyet meselesidir. Zihniyet devrimidir, stratejik tercihtir. Zihniyetleri değiştireceğiz, taklit eden çabuk
intibak eden ve çabuk tüketen
bir anlayışın yerine intibak eden
ama o teknolojiye katkıda bulunan daha sonra da yeni teknolojiler üreten bir zihniyete geçişi

sağlamak durumundayız. İnsan
kaynağımızın niteliksel dönüşümünü sağlamadan da ülkemizin
2023 hedeflerine ulaşabilmesi
mümkün değil. Teknoparklar,
Ar-Ge merkezleri, bilim merkezleri yaygınlaştırılacak. Bu
anlamda özel sektörümüzle
işbirliği halinde üniversitelerimize gerekli desteği sağlayacağız.”
Toplantıda; Üniversitelerin Ar-Ge
Stratejilerinin Geliştirilmesine
Yönelik Çalışmalar Yapılması,
Doktora Derecesine Sahip İnsan
Kaynağının Nicelik ve Nitelik
Olarak Artırılmasına Yönelik
Çalışmalar Yapılması ve Uluslararası Kuluçka Merkezi Desteğinin Geliştirilmesi ve Uygulamaya Alınması başlıklarında
üç yeni karar alındı.

6 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

OCAK 2015

G20'NİN GÜNDEMİNİ TÜRKİYE BELİRLEYECEK
Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD),
Genişletilmiş Başkanlar
Toplantısı Ankara’da düzenledi.
Toplantıya, Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan,
MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak ve MÜSİAD’ın 85
noktasından gelen Başkanlar
katıldı. Toplantıda 2014 yılı
ekonomisini değerlendirildi
2015 yılı ekonomik öngörüleri
tartışıldı.
ail Olpak, ekonominin
güçlü ve istikrarlı yapısını
koruduğunu ifade etti. İhracat
rakamlarına dikkat çekti. Olpak, 2014 yılında dış ticaretin
2013’e göre daha başarılı olduğunu vurguladı. MÜSİAD De-

N

Ali Babacan,
Türkiye'nin bu yıl
küresel ekonomik
gelişmeleri çok daha
yakından izlemek
zorunda olduğunu
vurguladı.

ğerlendirme Anketi sonuçlarını
da paylaşan Nail Olpak, üyelerden yüzde 49’unun çalışan
sayısını artıracağını dile getirdi. Olpak şu bilgileri paylaştı:
“Üyelerimiz istihdam artışına
destek verecek. Üyelerimize,
2015 yılının 2014 yılına kıyasla nasıl geçmesini bekliyorsunuz diye sorduk. Üyelerimizin
yüzde 58’i 2015 yılının daha iyi
geçeceğini, yüzde 21’i 2014’e
benzer şekilde geçeceğini ifade

ederken, kalan yüzde 21’i ise
daha kötü geçeceğini söylemiştir. Anlaşılacağı üzere, üyelerimizin 2015 beklentileri olumlu
yöndedir.”

İhracatın yükü KOBİ’lerde
Cari Açığın çözümünde, yüksek katma değerli ürünler yanı
sıra, KOBİ’lerin etkinliğinin
artırılması gerektiğini belirten
Nail Olpak, “İhracatın yüzde

“Yüzde 53 yerli” şartı sektörü harekete geçirdi

TÜMOSAN, milli treni
İspanyol ortakla hızlandıracak

T

ÜMOSAN, tren, hızlı tren
ve demiryolu ekipmanı
alanında faaliyet gösteren
Patentes Talgo SLU ile ortak
proje, girişim ve teknoloji
transferi konularında birlikte
çalışacak.

Amaç teknoloji kazandırmak
Albayrak Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Nuri Albayrak 2023 hedefleri kapsamında açıklanan 10 bin kilometre
hızlı tren hattının inşasına değindi. Bu hedeflere ulaşılmasında demiryolları olduğu kadar çeken ve çekilen araçların
yurtiçinde üretilmesi için teknolojinin geliştirilmesinin altını çizen Albayrak, milli tren
projesi kapsamında yüksek
hızlı tren setlerinin azami yurtiçi kaynaklarla üretilmesinde
teknoloji transferinin bir gereklilik olarak ortaya çıktığını ve uluslararası işbirliğinin

zorunlu hale geldiğini aktardı.
Bu işbirliğinden nihai amaçlarının raylı sistemler teknolojilerinin ülkeye kazandırılması olduğuna dikkati çeken
Albayrak, “İmza altına alınan
belge kapsamında taraflar
Türkiye'de hızlı tren setlerini
ortaklaşa üretmek amacıyla
fizibilite çalışmaları yapmayı
ve potansiyel projelerin ihale
sürecine katılmayı hedeflemektedirler." dedi.
Patentes Talgo SLU Başkan
Vekili Ana De Nicolas Renedo da çok sayıda ülkede farklı
çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. İspanyol yönetici,
bu büyük projeyle de çalışmalarını sürdürmek için çaba
göstermeye devam ettiklerini
kaydetti.

TCDD’nin ihalesine
yetişecek

Albayrak İnşaat Genel Müdürü Şafak Kaçar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları'nın
(TCDD)
yıl içinde çıkacağı hızlı tren
setleri ihalesinin 90 setlik ve
yaklaşık maliyetinin 3 milyar avro olduğunun tahmin
edildiğini vurguladı. Kaçar,
"Yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla yüzde 53 kadarının Türkiye'den üretilmiş olması isteniyor. Hızlı trenleri,
Talgo'nun da Türkiye'ye getireceği uzmanlıkla Türkiye’de
üretmeyi planlıyoruz, onun
için bu ortaklık anlaşmasını
imzalıyoruz. Esas amacımız,
90 setlik ihaleye teklif verebilecek duruma gelmek. İhale
tarihi seçimlerden sonra, bu
yıl içerisinde gerçekleşecek.
Bu ihaleye yetişmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

60’lara varan yükünü
2015 yılında kur kayKOBİ’ler sırtlanmaknaklı bir dalgalanma
ta ve adeta, büyük
olmazsa enflasyonun
işletmelerin cari açıyüzde 6’lara inebileğını, KOBİ’ler kapatceğini kaydetti.
maktadır. KOBİ’lerin, başta Finansmana
Türkiye’nin bu yıl
Ulaşım olmak üzere,
G20 dönem başkanlıNail Olpak
diğer yapısal probğına seçildiğini hatırlemlerinin çözülmesi ve eko- latan Babacan, Türkiye'nin bu
nomi içerisinde daha etkin bir yıl küresel ekonomik gelişmeşekilde yer almalarını, Cari leri çok daha yakından izlemek
Açıkta sürdürülebilir bir iyileş- zorunda olduğunu vurguladı.
me için, elzem olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.
G20'nin dönem başkanı olarak sadece izlemek değil, artık
"Dünya gündemini Türkiye
yönlendirme gibi bir sorumlubelirleyecek"
luğu bulunduğunu da bildiren
Başbakan Yardımcısı Ali Baba- Babacan, “G20'nin gündemini
can 2014 yılı ekonomik değer- başkanın, dolayısıyla bu yıl
belirleyeceğine
lendirmesine ilişkin konuşma- Türkiye'nin
sında cari açığın 2013 yılında dikkati çekerek, "Dolayısıyla
alınan tedbirlerle düşüş trendine dünya ekonomi ve finans güngirdiğini belirtti. Enflasyon ra- demini belirleyen bir ülke olakamlarına da değinen Babacan cağız bu yıl." dedi.
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KÜMELERE “GLOBALLEŞİN” ÇAĞRISI
Avrupa Birliği’nin (AB)
2014-2020 yıllarını
kapsayan KOBİ’ler ve
girişimcilere yönelik,
ulusal koordinasyonunu
KOSGEB’in yürüttüğü COSME
(İşletmelerin ve KOBİ'lerin
Rekabet Edebilirliği)
Programı kapsamında,
Avrupa Komisyonu tarafından
“Cluster Go International”
proje teklif çağrısı yayımlandı.

COSME altında, ‘kümelenme’ başlığının destekleneceği
program olan çağrı, Avrupa
çapında KOBİ’lerin içinde yer
aldığı kümelere destek sağlamak amacıyla tasarlandı. Çağrının başlıca hedefi, “COSME
katılımcısı ülkelerde bulunan
küme yapılarının, özellikle yönetim pratiklerini paylaşmaları,
birbirlerinin örnek alınabilecek
uygulamaları ve bir değer zinciri oluşturarak KOBİ’lerin ticari
aktivitelerine fayda sağlamala-

TEKLİF VEREBİLMEK
İÇİN TEMEL ŞARTLAR

saati).
Bu çağrının elektronik
sunum referansı COSCLUSTER-2014-3-03.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal web
adresinde; gerekli dokümanların yüklenebileceği
‘Katılımcı Portalı’na girişe
imkan tanıyan bir link yayımlanacak.
Elektronik sunum yapmadan önce ‘Başvuru Sahipleri
İçin Rehber’ doküman ve
tüm detayları içeren ‘Çağrı
Metni’ tam olarak incelenmesi gerekiyor. (Metin, http://
ec.europa.eu/easme/en/coscluster-2014-3-03-cluster-go-

Cluster Go International
proje teklif çağrısında AB
üyesi ya da COSME programında yer alan ülkelerden
gelen başvurular değerlendirilecek.
Seçilecek başvuru sahipleri Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu’nda yer alan
ya da yer alması planlanan
tüzel kişiliğe sahip küme ve
işletme ağı organizasyonları
olmak zorunda.
Teklifler elektronik olarak
31 Mart 2015 saat: 17.00’ye
kadar sunulabilecek (Brüksel

rı.” şeklinde özetleniyor.

Uluslararası işbirliği ağı
Çağrı, küme ve işletme ağı işbirliğini sınırlar ve sektörel
engellemelerin ötesinde yoğunlaştırmak ve stratejik alanlarda
özellikle sanayinin gelişmesini
desteklemek adına uluslararası
kümelenme işbirliğine liderlik
etmesi için Avrupa Stratejik
Kümelenme Ortaklıkları kurulmasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu eylem, KOBİ’lere yeni
international adresinde yer
alıyor.)
Potansiyel başvuru
sahipleri çağrı içeriğine
yönelik sorularını e-posta
ile İngilizce olarak EASMECOSME-CLUSTER-INTCALL-2014@ec.europa.eu
adresine yöneltebilirler.
Sadece bu fonksiyonel
mail kutusuna yönlendirilecek sorular Komisyonca
cevaplandırılacak.
Cevaplar periyodik olarak
ve ancak makul bir zaman
diliminden sonra http://
ec.europa.eu/easme adresinde
yayımlanacak.

değerler kazandırma ve global
olarak ileri bir pozisyon elde
etmelerine katkıda bulunacak.
İlgili konsorsiyum, KOBİ’lerle
Avrupa ötesinde üçüncü ülkeler arasında uluslararasılaştırma
stratejisini geliştirme fırsatına
sahip. Kümelenme organizasyonlarının konsorsiyumları ve/
veya COSME’de yer alan ülkelerin işletme ağları tarafından
bu eylem yerine getirilecek ve
Avrupa Stratejik Kümelenme
Ortaklıkları yönetilecek.
KOSGEB tarafından yapılan
açıklamada, kümelerin; KOBİ’lerin, küresel değer zincir-

lerine erişimine yardım etmek
ve uzun vadeli stratejik ortaklar
bulmalarını sağlamak adına onlar için tam bir sıçrama tahtası
görevi üstlendikleri, küme organizasyonlarının özel iş destek
hizmetlerinden faydalandıkları
belirtildi. Açıklamada ayrıca
kümelerin işletmelere ve özellikle KOBİ’lere uluslararası
işbirliği ortakları bulmak, onlara üstünlük kazandırmak, inovasyon kapasitelerini ve dünya
çapında rekabet edebilirliklerini
artırmak konularında yardımcı
olabildikleri kaydedildi.

KOSGEB Başkanlığı’na
Recep Biçer atandı
27 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı’na (KOSGEB)
Recep Biçer atandı.
Göreve başlaması nedeniyle değerlendirmede bulunan
Biçer, “KOSGEB’deki yeni
dönemimiz milletimize ve
memleketimize hayırlı olsun.
Bundan böyle KOSGEB’i

çok daha etkin bir
kurum
haline
getirmek
için
çalışmalarımızı
hızlandıracağız.
Gruplaşmalara
ve ayrımcılıklara kesinlikle
karşı
durac a ğız.”
dedi.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 9

OCAK 2015

OSTİM İstişare Toplantısı’nda, tabanın sesi dinlendi

Birlikte yönetim, ortak hedefler

OSTİM, ULUSAL KALİTE HAREKETİ’NE KATILDI

O

STİM’in yıllık faaliyetlerinin paydaşlara aktarıldığı
İstişare Toplantısı 10 Ocak 2015
tarihinde yapıldı. Toplantıya,
bölgede bulunan kamu, özel
sektör, kooperatif, sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri katılarak
görüşlerini paylaştılar.
OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı toplantıda; birimlerin 2014 yılı rapor ve faaliyetlerini aktardı, 2015 için kurumsal
hedeflere ilişkin bilgiler verdi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bölgeye verilen hizmetlerle ilgili paydaşlardan gelecek eleştiri ve önerileri
önemsediklerini söyledi. Aydın,
“OSTİM sadece burada çalışanlar ve firmalarla sınırlı kalmıyor.
Başka bölgelere, başka ülkelere
emsal teşkil ediyor. Bu nedenle
inşallah hep beraber güzel çalışmalara imza atarız ve ülkemize,
milletimize katkı sağlarız. Sizin
bilginize ihtiyacımız var. Her-

kesin söylediklerini 2015 yılına
katmak istiyoruz. Bu katkılarla
kendimize güzel bir 2015 yılı
tahmini planı hazırlayacağız.”
dedi.

Görüş ve öneriler
Sunumların ardından katılımcıların görüş ve önerileri alındı.
Söz alan temsilciler, “2015 yılı
planlarında yapılacak olan yeni
iş yeri inşaatında güneş enerji panelleri konusunun çözüme
kavuşturulması, ODTÜ OSTİM

Teknokent’in alanının genişletilmesi, OSTİM Metrosu’ndan
OSTİM ve İvedik’e ring yapan
raylı sistem olması, bölgede yer
alan mesleki eğitim kurumlarının
niteliklerini artırıcı çalışmalar
yapılması, stajyer öğrencilerin
daha çok makinelerin, tezgahların içinde, uygulamaya dahil
edilmesi, bölge çalışanlarının geleceği için OSTİM Sandığı kurulması” şeklinde beklentilerini
dile getirdiler.

2015 yılında Ankara’ya 20 milyon TL destek
nkara Kalkınma Ajansı 2015 yılı Teklif
Çağrısı’na çıktı. Bu kapsamda İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek
Programı, Sosyal Sorunların
Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı
ve Sürdürülebilir Kalkınma
Mali Destek Programı başlıklarında toplam 20 milyon TL
hibe desteği sağlayacak.

A

İleri Teknolojilerde Yüksek
Katma Değer Mali Destek
Programı 10 milyon TL bütçeye sahip. ileri teknolojili
sektörlerde teknoloji yoğun
ürünlerin geliştirilmesi ve
yerli üretim, markalaşma ve
ihracat kapasitesinin artırılması ile ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar
altyapılarının geliştirilmesi
amacıyla
kullanılabilecek.
Programa; işletmeler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi
bölgeleri, kümeler, üniversiteler, araştırma merkezleri
ve enstitüler, kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşları
ile ihracatçı birlikleri başvuruda bulunabilecek. Program
için internet üzerinden son
başvuru tarihi 25 Mart 2015,
projenin son teslim tarihi ise 1
Nisan 2015.
Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali
Destek Programı, Ankara’da
bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkanı sunarak sosyal

uyumun
güçlendirilmesini
amaçlıyor. Toplam bütçesi
6 milyon TL olan programa;
belediyeler, kamu kurum
kuruluşları, organize sanayi
bölgeleri, üniversiteler, kar
amacı gütmeyen araştırma
merkezleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları
ile kar amacı gütmeyen birlik
ve kooperatifler proje sunabilecek. Program için internet
üzerinden son başvuru tarihi
30 Mart 2015, projelerin son
teslim tarihi ise 6 Nisan 2015.
Sürdürülebilir Kalkınma Mali
Destek Programı’na da 4 milyon TL bütçe ayrıldı. Programa sunulacak projelerin
Ankara’da bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına
hizmet etmesi bekleniyor. Bu
kapsamda; tarımsal endüstrilerin geliştirilmesine, tarımsal
2015 Yılı Teklif Çağrısı’na ilişkin
ayrıntılı açıklamaya ve Mali Destek
Programları Başvuru Rehberi’ne,
Ankara Kalkınma Ajansı’nın resmi
internet sayfası olan
www.ankaraka.org.tr adresinden
ulaşılabilir.

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına, yöresel el sanatlarının
ekonomiye kazandırılmasına,
turistik değerlerin katma değere dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirmeye
alınacak. Programa; işletmeler, belediyeler, kamu kurum
kuruluşları, organize sanayi
bölgeleri, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler, kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve
kooperatifler proje sunabilecek. Programa son başvuru
tarihleri ise şöyle; İnternet
üzerinden 30 Mart 2015, projelerin son teslim tarihi ise 6
Nisan 2015.

“233 projeye
65 milyon TL hibe”
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık mali
destek programlarına ilişkin
yaptığı
değerlendirmede,
“Ajansımız 2011, 2012 ve
2014 Yılı Teklif Çağrıları’nda
sırasıyla 25, 15 ve 25 milyon TL olmak üzere toplam
233 projeye 65 milyon TL
hibe desteği sunmuştur. Gerçekleştirilen eş finansmanla
Ankara’da yaklaşık 100 milyon TL civarında bir kaynak harekete geçirilmiştir.
Ankara’nın öne çıkan ve potansiyel barındıran sektörlerinde mali ve teknik destekler
sunan Ajansımız, kalkınmanın sosyal yönüne de gereken
ilgiyi göstermektedir. dedi.

Türkiye Kalite Derneği’nin
(KalDer) öncülüğünde
yürütülen Ulusal Kalite
Hareketi’ne (UKH) OSTİM
Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü de katıldı.
KalDer, UKH’ye katılan
OSTİM Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü’nde,
EFQM Mükemmellik
Modeli’ni uygulayarak,
kurumsallaşmış bir
yapının oluşturulmasına ve
stratejilerin geliştirilmesine
katkı sağlayacak.

U

lusal Kalite Hareketi
(UKH),
Türkiye’nin
kendi alanında öncü kuruluşlarının katılımı ile büyüyor.
OSTİM Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü, düzenlenen imza töreniyle Ulusal
Kalite Hareketi’nin üyesi
oldu. İyi Niyet Bildirgesi
İmza Töreni, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın ve KalDer Ankara
Yönetim Kurulu Başkanı M.
Fahir Altan’ın katılımıyla,
OSTİM Yönetim Binası’nda
26 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşti.
KalDer tarafından 1998’de,
ulusal kalite bilincinin yaratılması, geliştirilmesi, yönetim kalitesi uygulamalarının
yaygınlaştırılması ve böylelikle ulusal rekabet gücümüzün artırılması amacı ile
başlatılan UKH ile birlikte;
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde,
EFQM Mükemmellik Modeli uygulanarak, kurumsallaşmış bir yapının oluşturulmasına ve stratejilerin
geliştirilmesine katkı sağlanacak.

“Tüm firmalara
taşıyacağız”
OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, törende yaptığı konuşmada, kalite
için atılan imzanın sinerji
oluşturacağını, KalDer içinde diğer bölgelere de güzel
bir örnek olacağını kaydetti.
Aydın, “Buradan hem firmalarımıza hem bölgemize
hem de ülkemize bir yarar
çıkacağına can-ı gönülden
inanıyorum.” dedi.
Kalite anlayışını küme firmaları ile bölgedeki tüm firmalara taşıyacaklarını bildiren
Orhan Aydın, “Türkiye’de,
uygulamalarından iyi sonuç
alınmış ve bizim de inandığımız bu modeli, firmalarımıza da önereceğiz ve onların
mükemmeliyet yolculuğunda yol alması için çaba sarf
edeceğiz. Yapacağımız işbirliğinin, kurumlarımıza,
şahıslarımıza, bölgemize ve
ülkemize yararlı olmasını
katkı sağlamasını temenni
ediyorum.” diye konuştu.

“OSB’lere örnek olacak”
KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı M.
Fahir Altan ise OSTİM’in
Türkiye’deki diğer tüm Organize Sanayi Bölgelerine
rol model olacağını dile
getirdi. İyi niyet belgesinin
temel amacını; ‘Biz KalDer
olarak sizin arkanızdayız.
Siz de evet OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak biz bu işe gönül
verdik.’ şeklinde açıklayan
Altan, temel hedeflerinin,
ülkemizde rekabet edebilir
kurum ve kuruluşlar yetiştirerek, bireyin hem yaşam
kalitesini hem de refah seviyesini yükseltmek olduğunu vurguladı. Fahir Altan,
OSTİM’de, rekabet edebilir
kurumlar yetiştirmek için
Avrupa Kalite Yönetim
Vakfı’nın EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayacaklarını ifade etti.

10 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

OCAK 2015

OSSA Genel Kurulu’nda sektör bir araya geldi, 100. yıl hedeflerine dikkat çekildi

2023’ÜN ÇIKIŞ NOKTASI KAMU ALIMLARIDIR
enel Kurula T.C. Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı bürokratları, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TAI gibi firmalarından üst
düzey yetkililer de ilgi gösterdi.

G

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı
gerçekleştirdi. Kamu, özel sektör, STK temsilcileri ve çok sayıda delegenin katıldığı
toplantıda konuşan Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Sedat Güldoğan, “Türkiye 2023’e
gitmek istiyorsa, çıkış noktası kamu alımlarıdır. Kamu alımları içinde sektörel hazırlık
seviyesi en iyi olan sektör savunma sanayii.” dedi.

Halil Toker - THY ve Turkish
Technic Danışmanı: “Yedek
parça ve tamir işi için her yıl
yurtdışına 400 milyon dolar para
veriyoruz. Türkiye’deki sanayi bunun hepsini yapabilir. Bu
çalışmalar başlamış durumda.
Firmalardan özel istirhamım var
lütfen kendi işlerini takip etsinler, iş takibinden yorulmasınlar.
Sizlerle Türk sivil havacılığını ve
yan sanayisini oluşturmaya başlayacağız.”
Muharrem
Dörtkaşlı

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı
Mithat Ertuğ açılış konuşmasında dönem faaliyetlerine değindi.
2016’da yapılacak ICDDA etkinliğine ilişkin hazırlıklara işaret eden Ertuğ, “Başarımızın sırrı
birlikte hareket etmek." dedi.
Ertuğ'un konuşmasının ardından
OSSA Faaliyet Raporu paylaşıldı. Denetim Raporu ve gelir, gider hesapları da üyelere okundu.
OSSA Koordinatörü Hilal Ünal
Türkan tarafından 2015 ve 2016
yılı hedeflerine ilişkin bilgiler verildi. Sivil havacılık sektöründe
daha fazla yer edinmek istediklerini belirten Türkan, İstanbul’da
şube açmayı ve 2015-2016 döneminde UR-GE projeleri ile toplamda 10 uluslararası savunma
ve havacılık fuarına katılmayı
planladıklarını kaydetti. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve gelir gider hesapları Genel Kurul’un ibrasına
sunuldu. Oybirliğiyle kabul edilen raporların ardından Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu için
seçim yapıldı. Seçim sonucunda
Yönetim ve Denetim Kurulları
şu isimlerden oluştu: Yönetim
Kurulu: Mithat Ertuğ, Ali Han,
Güner Koçak, Serhat Ünal, Sefer Erseven, Muhsin Mardini
Mehmet Alkan. Denetim Kurulu: Halil Avcı, Böke Şahin, Atilla
Sevil

NE DEDİLER?
OSSA 3. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na çok sayıda isim
katıldı. Katılımcılar konuşmalarında
şu mesajları verdi:
Sedat
Güldoğan
SSM Müsteşar
Yardımcısı

“Ülkemiz ve savunma sanayi
açısından 2023 vizyonunu çok
önemli buluyorum. Bu vizyon
alt sektörlerde, yan sanayide iş
yapmak isteyenlere bir anahtar
veriyor. Türkiye 2023 hedeflerine
ulaşmak istiyorsa, çıkış noktası

TAI
Genel Müdürü

kamu alımlarıdır. Kamu alımları
içinde sektörel hazırlık seviyesi
en iyi olan sektör de savunma
sanayiidir. Türkiye’nin savunma
sanayini pivot ayağına koyarak,
2023 sıçramasını yapabileceğini
düşünüyorum. Son 10 yılda yerli
karşılama oranları yüzde 55
seviyesine geldi. Yerli karşılama
oranı
artarken,
2000’lerde
yüzde 5 olan savunma bütçesi,
bugün yüzde 2’nin altına
düştü. Hedeflenen sıçramanın
gerçekleşmesi için savunma
bütçesinin artırılması gerekiyor.
Bugün ABD’de üniversiteleri
besleyen Savunma Bakanlığı’nın
fonlarıdır. Türkiye’de de buna
doğru gidiyoruz. Üniversitelere
projeler verdik. Bugüne kadar 25
üniversiteyle çalışmamız oldu.”
Nurettin
Özdebir
Ankara Sanayi
Odası Başkanı

“Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Ankara sanayisine ve
bölge sanayisine çok katkılarda
bulundu. Kalite anlayışını ve iş
yapma biçimini etkiledi. Ankara, orta ve yüksek teknolojinin
odağı haline geldi bunu savuma
sanayine borçluyuz. Ülkemizin

ihtiyacı olan orta üstü ve yüksek
teknolojide kapıları açan SSM.
Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve birçok şeyi kendimiz yapmak mecburiyetindeyiz. Sizler
sayesinde ne kadar fazla yol kat
etmemiz gerektiğinin farkına varıyoruz. Bugün 1 milyarı aşan bir
ihracat gerçekleştiriyorsunuz. Bu
alelade bir ihracat değil. Dostlarımıza kuvvet veren düşmanlarımızı ürküten bir ihracat. Savunma sanayi yalnız platformlar,
silahlar değildir. Ülkemizin siber
güvenliğinden tutun bir çok şeyi
yapabilmemiz lazım.”

törün gelmiş olduğu noktayı
önemsiyoruz. SSM politikalarını
da buna göre şekillendiriyoruz.
Sektörde yaşanan ivmelenmenin
sürdürülebilir olmasını ve teknolojinin tabana yayılmasını arzu
ediyoruz.”

Orhan Aydın - OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı: “OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma ve havacılığa çalışan KOBİ’lerimizi işbirliği ve güçbirliği
yapmaları açısından bir araya getirdik. Ana sanayilerimiz bizim
KOBİ’lerimize abi gibi davrandılar. Sektörün disipline edilmiş
haliyle ortaya çıkmasının en
önemli sebebi bu. Ankara’da ana
sanayi ve yan sanayinin oluşturduğu bir ekosistem var. OSTİM
olarak ben ana sanayicilerimize
ve SSM’ye teşekkür ediyorum.
Çünkü bölgemizdeki firmaların
kaliteli üretim yapmasında onların büyük katkıları var.”

Dr. Hamza Gerçekçioğlu - Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Genel Müdür Yardımcısı: “Nasıl bir katma değer üretiriz sorusunun cevabını aradık. Ulaştırma
Bakanlığı bünyesinde Ar-Ge
Başkanlığı kuruldu. TÜBİTAK,
SSM gibi Ulaştırma Bakanlığı
da Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak adına sizlere destek
verecektir.”

Hüseyin Avşar - SSM Sanayileşme Dairesi Başkanı: “Sek-

Cevdet Baykal - Münih Ticari
Ataşesi: “Her ortamda KOBİ’lerin önemini anlatmaya çalıştım
bu konuda en büyük desteği
OSTİM’den aldım. KOBİ’ler her
şeye layık olan kesimdir desteklenmeleri gerektiğine inanıyorum.”

Sadık Yamaç - HAVELSAN
Genel
Müdürü:
“OSTİM
Türkiye’nin kalkınmasına öncülük edecek sanayi bölgelerinden
biri. Savunma sanayii olarak alt
yüklenici kullanımına önem veriyoruz. Geçmişte savunma sanayii sektöründe en çok alt yüklenici kullanan firmayız.”

“OSTİM, Sincan, Polatlı, Bursa,
İstanbul, İzmir ve Eskişehir’de
iyi bir yan sanayi gelişti ancak bunların içinde aslan payı
OSSA’ya ait diye düşünüyorum.
OSSA’yla işbirliğimizi devam
ettireceğiz. Sektöre sahip çıktığı
için SSM’ye teşekkür ediyorum.
Keşke diğer sektörlere de böyle
sahip çıkan müsteşarlıklar olsa
ve büyük kamu alımlarında benzer uygulamalar yapılsa diye düşünüyorum.”
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç: “Kümelenme gelecekte
var olma stratejisi. Avrupa’da 2
bin’in üzerinde kümelenme var.
Kümelenmelere kamu destek
vermeli, küme nesiller boyu sürmesi gereken bir varoluş ve kalkınma süreci.”
Mehmet Tezyetiş - KOSGEB
OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü: “KOSGEB Merkezleri
arasında OSTİM Hizmet Merkezi olarak, bütçeyi en yüksek kullanma oranına sahip 4. merkez
olduk. OSTİM markası altında
biliniyoruz, buradaki her türlü
etkileşimden bizde olumlu yönde
etkileniyoruz.”
Selçuk Yaşar - ROKETSAN
Genel Müdürü: “ROKETSAN,
ASELSAN, TAI, HAVELSAN
gibi kurumların geleceğe bakış
stratejilerinin alt yükleniciler
tarafından bilinmesi gerekiyor.
OSTİM’de çalışan fedakar iş
sahiplerine ve personele karşı
yükümlülüklerimiz olduğunu düşünüyorum.”
Muhammed Emin TozunoğluT.C. Ekonomi Bakanlığı Uzmanı: “UR-GE projeleri kümelenme konseptiyle tasarlandı.
Ben UR-GE sunumlarını yaparken başarılı örnekleri anlatırım.
Genelde de OSSA’dan olur bu
başarılı örnekler.”
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Hedefler aşıldı, firmaların toplam ihracatı yüzde 121 arttı

UR-GE’yle ihracatı katlayan İŞİM
yeni projeyle yola devam ediyor
ANKARA İȘ VE İNȘAAT MAKİNELERİ SEKTÖR ANALİZİ

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi’nin (İŞİM) UR-GE
projesinde yer alan firmalar
ihracatını katladı. Toplam 38
işletme, ihracat oranlarında
yüzde 121, cirolarında yüzde
97’lik bir artış kaydetti.

T

.C. Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) destekleri
İŞİM firmalarına önemli katkılar
sağladı. Küm tarafından 20112014 yılları arasında kapsamında
“İş Makineleri ve Yedek Parçaları” ve “Hafif İnşaat makineleri ve
Yedek Parçaları” isimli iki adet
UR-GE Projesi yürütüldü. İhracatı artırma odaklı projeler başarıyla tamamlandı.

Cadde (Eski 6. Cadde) No:11 06460 Çankaya/Ankara
310 03 00 - Faks: 0312 309 34 07
sta: bilgi@ankaraka.org.tr

ww.ankaraka.org.tr

İstihdama katkı
İki projeyle ilgili yapılan verim
analizleri yüz güldürdü; 38 firmanın toplam ihracat oranlarında yüzde 121‘lik ve cirolarında
yüzde 97’lik bir artış olduğu
belirlendi. Hiç ihracatı olmayan

firmalar en az kapsayan UR-GE başvurusu da
3 ülkeye ihraonaylandı. “İş ve İnşaat MakiANKARA
cat yapar hale neleri Kümesi Firmalarının III.
İȘ VE İNȘAAT MAKİNELERİ
geldi ve hali Uluslararası Rekabet Gücünün
SEKTÖR
ANALİZİadını taşıyan 3 proje
hazırda
ihra- Artırılması”
catı olan fir- 3 yıl sürecek.
maların da 3
yılın sonunda UR-GE’de neler yapıldı?
ihracat pazar
sayılarında yüzde 94’lik bir artış Toplam 38 firma yararlandığı
gözlendi. UR-GE, istihdama da iki projede firmalara, İhtiyaç
olumlu yansıdı; firmalar istihda- ve SWOT (Güçlü Yönler, Zamını yüzde 15’lik artırdı. İŞİM yıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler)
Kümelenmesi böylece, başlan- analizleri uygulandı. İhracatı
gıçta koyduğu hedeflerin üstünde artırmayı destekleyici çeşitli konularda 120 saat sertifikalı eğisonuçlar elde etti.
timler alan proje firmalarına yöİŞİM’in yakaladığı başarı 3. nelik; 15 kez UR-GE ve Pazar
projeye de kapı açtı. İŞİM üyesi Bilgilendirme Toplantıları düolan ve daha önce herhangi bir zenlendi, Rusya, Almanya, Güprojede yer almayan 30 firmayı ney Afrika ve Amerika Birleşik
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Yeni yönetim ticari fırsatlar için şirket kurmayı düşünüyor

KAUÇUK KÜMEDE GÖZLER YATIRIMA ÇEVRİLDİ
“Kale gibi arkanızdayız”

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi 1. Olağanüstü Genel
Kurulu’nda yeni yönetim işbaşına geldi. Küme, yeni dönemde
yatırım için şirket kurma hedefinde.

K

auçuk Küme, 2015’e
yeni yönetimiyle girdi. Kümenin ODTÜ OSTİM
Teknokent’teki Genel Kurul
Toplantısı’nda konuşan önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı yürüten Mustafa
Korkmaz, bir araya gelmenin
bir başlangıç olduğunu dile
getirdi. Korkmaz, “Bu topluluğu gelecek kauçuk nesli hayırla yad edecektir. Var olmanın güzel işler yapmanın tek
temeli böyle bir küme olmak.
Türkiye’de kauçuk denildiği
zaman Bursa’ya gidiliyordu
ama artık bundan sonra Anka-

ra var.” dedi.
Faaliyet raporunu okuyan
Küme Koordinatörü Dr. Kayhan Olanca 2015 yılı hedeflerini anlattı. Ticari etkinliği
artırmak için yöntemlerin
araştırıldığını kaydeden Olanca, “2015 için en büyük hedefimiz şirketleşmek olacaktır.”
dedi. Kayhan Olanca şu açıklamada bulundu: “Kümemizin
bünyesinde değişik yatırımları
yapabileceğimiz bir şirkete
ihtiyacımız var. Çünkü küme
mevzuatı maddi konularda,
ticaret yapmamıza izin vermiyor.”

OSTİM Denetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan, OSTİM’in
yüksek teknolojili ürün üretmeyi amaç edinmiş ileri görüşlü sanayicilerden oluştuğunu
belirtti. Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi’nin en genç
küme olduğuna dikkat çeken
Zeydan, “Ben bu kümeyi joker
küme olarak değerlendiriyorum. Çünkü diğer kümelerin
üyeleri, kauçuk teknolojileri
kümesiyle irtibatlı. Önemli bir
kümenin üyeleri olarak bizler
her zaman sizlerin kale gibi
arkasındayız, destek olacağız.
El ele gönül birliği içerisinde
dünya bir yerlere koşarken biz
de boş durmayacağız. Teknolojik bütün yenilikleri yerinde
takip edeceğiz.” dedi.
Yeni dönemde Küme Yönetim
Kurulu Başkanlığına seçilen
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, küme içerisinde ihtiyaç
duyulan güvenin önemine temas etti. Güvenç, “Bu olduğu
zaman istediğimiz seviyeye çıkabiliriz. Bütün test laboratu-

SEKTÖRÜN ENERJİSİ KÜMELENMEDE
Ankara Kalkınma Ajansı ve
Kalkınma Bankası işbirliği ile
hazırlanan “Ankara İş ve İnşaat
Makineleri Sektör Analizi”
tamamlandı.
Başkent’in sektör fotoğrafının
çekildiği raporda, iş ve inşaat
makineleri sektörü Ankara’da,
makine ve ekipman sanayinin
önemli bir kısmını temsil ettiği
belirtiliyor. Türkiye’de sektörde
faaliyet gösteren firmaların çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğuna değinilen çalışmada,
iş ve inşaat makineleri sektöründe işyeri sayısının son yıllar
itibarıyla azalmasına karşın,
üretim değeri, katma değer ve
istihdam değerlerindeki artışa
dikkat çekiliyor.
Ankara makine ve ekipman
imalatı sektörü içinde işyeri sayısı açısından iş ve inşaat makinelerinin ön planda yer aldığı
belirtilen raporda; Ankara’da
Devletleri’nde uluslararası fuar
organizasyonu gerçekleştirildi.
Yurtdışında 5 adet tesis ve saha
ziyareti, yabancı firmalarla 737’i
resmi kayıtlı, yaklaşık 2500 adet
kayıtsız ikili iş görüşmeleri organize edildi. Bir kez Alım Heyeti
varlarımızı, banbury’i ve geri
dönüşümü kurabiliriz. Katma
değeri yüksek ürün üretmemiz
lazım ve ürünlerimizi çeşitlendirmeliyiz.” dedi.

Küme, Avrupa’da söz sahibi
Yönetim Kurulu Üyesi Akman Karakülah, kümenin kısa
zamanda hızlı ilerlediğine
değindi. Deneyimli sanayici,
“Yurtdışına gittik oradaki kümelerle, devlet birimleriyle
birebir görüştük. Bunlarla ayrı
ayrı görüşmemiz mümkün değil bu kümenin gücüyle oldu.
Kümemiz dünyada da ses getirdi. Avrupa Elastomer ve
Polimer Ortaklık Girişiminin
kurucu üyesi olduk. Bu sizlerin sayesinde oldu.” yorumunu yaptı.

“Yaptığımız işleri
paylaşıyoruz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bütün kümelerle işbirliği içinde olduklarını, kümelerin başarılarıyla
OSTİM’in de gücünün arttığını vurguladı. Yapılan çalışmaların Türkiye’deki diğer
bölgelerden ve yurtdışından
da takip edildiğini dile getiren
Aydın, “Biz bu yaptığımız iş-

sektöre yönelik kümelenme
faaliyetlerinin önemli düzeyde
olduğu aktarılıyor. Bu kapsamda OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’ne de yer
veriliyor.
Analiz, Ankara’nın sektör
ihracatı ve ithalatına ilişkin
bilgileri de içeriyor. Buna göre
Başkent’in 2012’de sektör
ihracatı içindeki payı yüzde
29 iken, sektör ithalatı içindeki
payı ise yüzde 20 seviyesinde
olduğuna işaret ediyor. İş ve
inşaat makineleri sektöründe
Ankara’nın en önemli ihracat pazarları olarak ilk sırada
Romanya, Tunus, Irak, İran, İngiltere, İtalya, Almanya, Cezayir
bulunuyor.
Raporun tamamına Ajansın
www.ankaraka.org.tr
web sayfası adresinden
ulaşabiliyor.
getirildi, 38 firmaya 2 dilde 3’er
dakikalık tanıtım filmleri çekildi,
4 dilde 2000 adet firma ve ürün
tanıtım katalogları hazırlatıldı.
Firmalara ofislerinde 2 ay boyunca danışmanlık hizmetleri verdirildi.
leri yazıyoruz, paylaşıyoruz.
Biz yaptık kimse yapmasın
diye bir şey yok. Bu yaptığımızı herkes yapsın diğer bölgelerde yapsın diğer şehirlerde
yapsın.” dedi.

GÖREV
DAĞILIMI
Mali rapor ve denetim
kurulu raporu okunarak
üyelerin ibrasına sunuldu.
Raporların kabulünün
ardından Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu seçimleri
yapıldı. Kümenin Yönetim
ve Denetim Kurulu şu
isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Başkanı:
Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı: Akman
Karakülah, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı: Turan
Değirmenci, ayman Üye:
Adife Aykaç, Üyeler: Emira
İpek,Osman Arabacı, Yusuf
Ziya Korkmaz
Denetim Kurulu Üyeleri:
Fatih Ören, İbrahim Osman
Keskinkayaer, Kadir Erdal
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KAMU ALIMLARI İÇİN 2 BİN 139 ÜRÜN LİSTEYE GİRDİ
Başbakanlık genelgelerinde yer almasına rağmen uygulanmayan yerli ürüne “yüzde 15 fiyat avantajı” 2 bin 139 ürün için hayata geçiyor.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan liste Kamu İhale Kurumu’nca yayınlandı. Listede güneş modüllerinden duvar
saatine kadar farklı segmentte ürünler yer alıyor.

erli üretimi desteklemek
ve ülkemizde nitelikli
ürün anlayışını geliştirmek amacıyla Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın oluşturduğu orta ve yüksek teknoloji
ürünü 2 bin 139 kalemi içeren
liste Kamu İhale Kurumu’nca
ilan edildi. Bu sayede yerli üreticilerin yakındığı konuların
başında gelen sıkıntılardan biri
için somut bir adım atılmış oldu.

Y

ilgili düzenlemeler” başlıklı 63.
maddesinin (c) bendinde yer alan
düzenlemeyle, “Mal alımı iha-

Bilindiği üzere Kamu İhale
Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, orta ve yüksek teknolojili
sanayi ürünlerinde, kamu alımı
yapılıyorsa yerli malı sunan isteklilere zorunlu ve otomatik
olarak yüzde 15 fiyat avantajı
sağlanması hükmü konulmuştu.
Hüküm uyarınca Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayında ilan
edilen orta ve yüksek teknolojili
ürünler listesinde yer alan malların ihalesinde artık yerli malı
teklif eden istekli, yerli malı teklif etmeyen istekliye göre yüzde
15’e kadar fazla fiyat vermiş olsa
bile ihaleyi kazanmış olacak. Söz
konusu liste her yıl ocak ayında
yenilenecek. Bu avantajdan yararlanmak isteyen üreticiler, yerli
malı üretim belgesi ile ihalelere
başvuracak.
4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun “Yerli istekliler ile

2 bin 139 ürünün yer aldığı liste Kamu
İhale Kurumu’nun www.ihale.gov.tr
adresli web sitesinde yer alıyor.

lelerinde yerli malı teklif eden
istekliler lehine % 15 oranına
kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili
kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından

belirlenen ve her yıl ocak ayında
Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler
lehine % 15 oranına kadar fiyat
avantajı sağlanması zorunludur.”
hükmü; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli
malını teklif edenler lehine fiyat
avantajı uygulanması” başlıklı
61 inci maddesinin altıncı fıkrasında ise, “Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen
orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan
malların ihalelerinde, yerli malı
teklif eden istekliler lehine % 15
oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz konusu
zorunlu fiyat
avantajı uygulaması, ilanı
veya duyurusu
bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı
ihalelerinde
uygulanacaktır.”
hükmü
yer alıyor.
Kamu
İhale
Kurumu’ndan
yapılan açıklamada, “Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
oluşturulan
orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi Kurumumuza
gönderilmiş ve söz konusu liste
yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmaktadır. İlanı veya duyurusu
bu listenin yayımlanmasından
sonra yapılan mal alımı ihalelerinde yukarıda yer alan mevzuat
hükümleri çerçevesinde işlem
tesis edilmesi gerekmektedir.”
denildi.
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; artık sıra üreticilerde
Belgeyi Bakanlık veriyor

K

MADDE 51 >>

YÜZDE 15 FİYAT
AVANTAJI

İ

DE ‘YERLİ’ DÖNEM

KAMU İHALELERİN

Kamu alımları
kaldıraç olacak
Fikri Işık

Konuyla ilgili
değerlendirmelerde bulunan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, 2014
yılında Devlet Malzeme
Ofisi’nin doğrudan yaptığı
alım miktarının 2 milyar
lirayı geçtiğini
belirterek,
kamunun toplam
yaptığı ihale
rakamının 16
milyar liranın
üzerinde
olduğunu aktardı,
kamu alımlarını
kaldıraç olarak
kullanmayı
hedeflediklerini
söyledi.
Yerli Malı
Tebliği'nden sonra
verilen belge sayısının 330'a
ulaştığını bildiren Işık, orta
yüksek ve yüksek teknolojili
ürün listesi hazırladıklarını
Kamu İhale Kurumu’nun 2 bin

139 kalem olarak listeyi ilan
ettiğini dile getirdi.
Kamu alımlarında yerli
avantajın yüzde 15 olduğunu
hatırlatan Bakan Işık, “Şimdi
orta yüksek ve yüksek
teknolojide yüzde
15 fiyat avantajını
uygulamak zorunlu
hale geldi. Yüzde
15 dahi pahalı olsa
yerli ürün belgesi
olan bir ürünü
kamu satın almak
zorundadır. “Ben
alırsam soruşturma
açılır mı? Başıma bir
şey gelir mi?' gibi
bir şey yok, kanun
bunu emrediyor.
İkincil mevzuatı
da hazırladık şu
anda yürürlüktedir. 330
ürünün Yerli Malı Belgesi
alması sevindiricidir. Kamu
tedariğinin önemli bir kısmını
yerli temin edecek." dedi.

MAKİNELERE
PLAKA GELİYOR

H

ükümet olarak sanayi
ve sanayicinin önündeki tüm engelleri kaldırmanın
temel öncelikleri olduğuna
dikkat çeken Fikri Işık, sanayicilerin bankaların makineleri teminat saymamasına
ilişkin şikayetlerine çözüm
getirdiklerini aktardı. Bakan
Işık, “Şimdi makineye plaka
uygulaması
getiriyoruz.
Başbakan
Yardımcımızın başkanlığında
yaptığımız
toplantıda
bu
kararları aldık.
Diyoruz ki
makineleri
da plakalandıralım. Makinelerin birer sicil numarası
olsun ve sanayicimiz kredi
kullanırken bunları teminat
olarak gösterebilsin. Bununla

ilgili çalışmaları önümüzdeki süreçte tamamlayacağız.”
dedi.
Sanayide nitelik dönüşümü
için üniversite-sanayi iş birliğini, son derece stratejik bir
alan gördüklerini vurgulayan
Fikri Işık, Strateji belgemiz
hazırlandı, yakında yürürlüğe
giriyor.
Kalıcı bir
komite
kuruyoruz.
Üniversite-sanayi iş
birliğini kalıcı bir
komiteyle sürekli izleyeceğiz
ve artık sonuç odaklı somut
projelere daha fazla odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 13

OCAK 2015

1

Prof. Dr.
Sedat Çelikdoğan

İnşaat ve bankacılık gibi
sektörlerin karşısında sanayi ve
tarım kesimi “üretim” yaparak
ayakta kalmaya çalışıyor.
“Sanayide ve tarımda risk en
yüksekte. Ama bankalarda
risk yok denecek kadar az,
kazançlar oraya gidiyor.”
tespitini yapan Prof. Dr. Sedat
Çelikdoğan, üretim ve ihracatın
canlanması için “yüksek kur
düşük faiz” politikasına ihtiyaç
olduğunu kaydetti.
Risklerin paylaşılması
gerektiğine işaret eden, Merkez
Bankası politikasında reforma
ihtiyaç olduğunu belirten
Çelikdoğan, “Türkiye’nin finans
kesiminin toplam karı, üretimin
tamamının karının üzerinde.
Burada büyük bir haksızlık var.
Onun için biz bunun içerisinden
çıkamıyoruz. Sanayiden kaçışın
sebebi bu.” dedi.

ÜLKE KALKINMASINDA
RİSKLER ADİL PAYLAŞILMALI
üretici para kazanamıyor. Hatta
bir kısmı, eğer kredi kullandıysa veya su borcu varsa, bunları da ödeyemediği için tarlalar
da elinden gidiyor. Bu çok sık
görülüyor. Sanayici, “Bugünkü
aklım olsaydı, bu tesisi kurmazdım. Bana para verseler hemen
satarım.” Tarımdakiler de, “Bizim tarladaki ürünümüz 10 kuruş, ama son kullanıcıya geçtiğinde 100 kuruş.” serzenişinde.
Böyle bir durumda, bu insanlar
para kazanamayınca buradan
kaçmak istiyor.

“FİNANS SİSTEMİ
ÜRETİMDEN DAHA FAZLA
KAR EDİYOR
Nereye yöneliyorlar peki?
Türkiye’de bir kesim var, çok
para kazanıyor. Bunlardan biri
bankalar, finans kuruluşları.

olsa, söz konusu kesimin karı
daha da artacak. Türkiye’nin en
küçük bankasının dahi milyar
TL karı var. Büyükler çok daha
fazla açıklıyor. Kanaatim odur
ki bankacılık sisteminden elde
edilen rakamlar, Türkiye’nin
üretimden gelen katma değerindeki kardan çok yüksek. Zaten
üretimdekilerde kar yok. Çünkü
devamlı “Bankalara ömür boyu
borçluyum.” ifadelerini işitiyoruz.
Zarar edilen iş neden
sürdürülsün?
İki sebepten dolayı mecbur. Kapattığı anda borçları hiç ödeyemeyecek. Teminatları yanacak.
Hızlı bir çöküş olacak. Bir de
personel azaltıp, küçüldüğü
vakit de kıdem tazminatları çıkıyor karşısına. Kıdem tazminatlarını ödemeye kalktığında

si gerekiyor. Kıdem tazminatlarını limitleri müsaitse tekrar
borçlanarak ödüyor veya ödeyemezse işçilerin baskısı ile
karşılaşıyor. Netice tesisin satışına kadar gidiyor. Çaresi yok.
Pancar Motor böyle sona erdi;
krediyi ödeyemediği için bütün
malı, mülkü, arsasıyla beraber
gitti. Sanayicimizin yüzde 90’ı
böyle. Burada haksız bir risk
paylaşımı var.
Tarımdaki durum da farklı değil. Ürünü zamanında alıyor
ama düşük fiyattan satıyor.
Hava şartları dolayısıyla kötü
bir sezon yaşarlarsa hiçbir şeyin
masrafını alamıyor. Borçlu kalıyor; su parası, elektrik parası,
gübresi ile üstlendiği riske karşılık kazancı çok az.
Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus yüzde 5, yüzde 7. Sa-

Sanayi ve tarım üretiminde
ülke olarak ne durumdayız?
Şu anda istatistikler Türkiye’de
üretimden kaçış olduğunu gösteriyor. Bu istatistikler, ülkenin
milli geliri içerisinde üretimin
payının yüzde 24’den, yüzde
17’lere düştüğünü gösteriyor.
Bu, fevkalade önem arz eden
bir durum. Bir ülkenin gücü,
üretimiyle paraleldir. Üretiminiz varsa güçlüsünüzdür. Üretiminiz ne kadar güçlü ve dünya
markası şeklinde ihracatınız var
ise çok güçlüsünüz, o zaman
bağımsızsınız. Üretim gücünüz
var ama ihracatçı değilsiniz,
yine bir şey ifade etmiyor. Demek ki siz, dünya piyasalarında
istenilen kalite veya fiyata erişememişsiniz.
Buraya nereden geldik? İstatistiklerdeki rakamı biz zaten yaşıyoruz. Mesela OSTİM’deki
işletmelerle görüşüyoruz. Yüzde 90’ı, “Ben bu işten memnun değilim.’’ diyor. Sebebini
sorduğumuzda; “Borcumuz hiç
aşağı inmiyor. Devamlı bankalara borçluyuz.” şikayetini duyuyoruz.
Tarımdan da kaçış var, köyler
boşalıyor. Bir aile düşünün;
köyde, tarımla geçiniyor fakat
çocukları, ondan sonraki nesiller bu işi yapmıyor. Tarımdaki

Bazı ülkeler özellikle enflasyon
yapmak istiyor, büyüme
için. Japonya 1970’lerde
dünya piyasalarına çıkmaya
başladı. 1976’da 1 dolar 330
yen idi. 2014’ün başında 1
dolar, 72 yen idi. Otomotiv
sanayini söylüyorum; batı
arabalarının yarı fiyatına
olduğu için dünyaya
satabildi. 72 yen olduğunda,
Japonya’nın otomotiv ve
bütün sanayisi krize girdi.
Yüzde 63 develüasyon yaptı.
Bugün 1 dolar, 118 yen. 5 yıl
evvel Amerika develüasyona
gitti. Çin, bütün baskılara
rağmen parasının değerini
artırmıyor. Ülkesinin para
birimini çok düşük tuttuğu
için oradan mallar yarı fiyatına
geliyor. Parasının değerini
Karları krizlere rağmen inanılmaz boyutlarda. Eğer Türkiye
ekonomisi biraz daha iyi bir
performansa sahip olsa, dünya
genelinde ekonomide artış olan
bir zamanlamaya denk gelmiş

artırdığında satışları en az
yüzde 25 düşecek. Çin de
zenginleştikçe, Japonya
örneğindeki benzeri olayları
yaşayacak.
Şu anda Avrupa, euro dolar
paritesini 1,35’den 1,12
civarına düşürdü, bunun
devam edeceği tahmin
ediliyor. Japonya’nın
develüasyon yaptığını
kimse söylemiyor. Çünkü
susturuyorlar. Onlar, “Eğer
develüasyon yaparsak
ithalatımız da o kadar artıyor.
Bir şey getirmez.” diyordu.
Doğru değil. Dış ticaret
açığımız azalmaya başladı.
İhracatımız artıyor. Petrol
fiyatının düşmesi, dış ticaret
açığına çok müspet tesir
ediyor.
zaten batıyor. Kenarda parası
varsa bir şey demiyorum. Bankası olmayan büyük bir sanayi
düşünün. Bir kriz çıktığı anda
satış olmayınca, istihdamı düşürmek zorunda. Bu durumda
kıdem tazminatlarının ödenme-

nayide ise çok fazla; yüzde 25,
yüzde 30. Bazılarında gelişmişlik düzeyine göre daha da fazla.
Gerisi de hizmet sektörü; sanayinin ürünü varsa bu hizmetleri
yaparsınız. Servis, nakliye, temizlik; sanayi hizmetleri genellikle. Otobüsün, tramvayın yoksa neyin servisini yapacaksın?
Onu yapmıyorsan, dışarıdan alıyorsan zaten kaybediyorsun piyasada. Bu itibarla Türkiye’nin
sanayide güçlü hale gelmesi
lazım. Bir zamanlar diyorlardı
ki, “Oradan al, oraya sat.” Nereden alacaksın, paran var mı?
Kime satacaksın, alan var mı?
Ülkenin alım gücü varsa bunları
yaparsınız. Sanayide ve tarımda
risk en yüksekte. Ama bankalarda risk yok denecek kadar az,
kazançlar oraya gidiyor.
Nedir bu riskler?
Bankalar ayrıca kredi veriyor,
bunu sözleşmeye bağlıyor, bazen kefalet alıyor, sonra teminat
alıyor, ipotek koyuyor. Bir sene
evvel bankaların tahsil edemediği alacakları ne kadardı?
Yüzde 3, yüzde 4. Onu zaten
faiz oranıyla kurtarıyor. Yine
sana yüklüyor, sıfır risk. Bunun
dışında, faizler de yüksek. Do-

layısıyla riskin adil paylaşımı
yok; bu tamamen üreticilerin
omuzlarına yükleniyor.
En küçük bankalar bile milyar TL’ye yakın kar ediyor.
Türkiye’nin finans kesiminin
toplam karı, üretimin tamamının karının üzerinde. KDV’leri,
vergileri söylemiyorum, karını
söylüyorum. Burada büyük bir
haksızlık var. Onun için biz bunun içerisinden çıkamıyoruz.
Sanayiden kaçışın sebebi bu. O
halde ülkenin kalkınmasında,
risklerin paylaşılması gerekiyor.

“ÜRETİMDEN KAÇMAK BİR
ÜLKENİN YIKIMIDIR”
Bir çok ülke üretim ve istihdam
için çırpınırken, biz ise bütün
yükleri sanayideki, tarımdaki
üretimimizin üstüne yıkmışız
seyrediyoruz. Bununla kalkınmayı ileri götüremeyiz. İstatistiklere düştüğü için bunları tekrarlıyorum. Karşı değiliz ama
sadece inşaat ve enerji sektörüne ağırlık vermekle bunu başaramazsınız.
Türkiye’deki aşırı inşaat, sermayenin bu yöne doğru kaymasına yol açıyor. Bütün riskler
sanayide de onun için. İnşaat
sektöründe imar rantı var; “yapsat” yapıyor, hesabı-kitabı belli,
temelde satabiliyor. İşi yapıp bitirince parası ve karı belli. Sanayi cephesinde durum öyle değil.
Çok uzun soluklu, bütün sermayeni yatırıyorsun; fabrika arsasına onay almaya çalışıyorsun,
makine teçhizat yatırımlarını
yapıyorsun, işletme sermayesini ekliyorsun, brüt işci maliyetlerini her ay karşılıyorsun,
kriz zamanlarında küçülmek
için ödenmek zorunda kalınan
kıdem tazminatlarıyla karşı
karşıyasın ve bugüne kadar uygulanan düşük kur yüksek faiz
uygulaması belini büküyor.
Dolayısıyla yatırımlardaki sermayeleri üretime aktaramazsak
gelişmiş ve güçlü bir ülke olmamız mümkün değildir.
Gelişmiş ülkelerin uygulamaları ve politikalarında istihdam
öncelikle dikkate alınıyor. Çünkü uzun süreli işsizlik, ülkeyi
istikrarsızlığa sürükler. O halde
bunun tedbirlerini almamız lazım. Üretimden kaçmak bir ülkenin yıkımıdır.

“YÜKSEK KUR DÜŞÜK FAİZ
MAKASI KAPATIR”
Cumhurbaşkanımız faiz
oranlarını eleştirmişti.
Hükümetin ilk yıllarında uygulanan “düşük kur, yüksek faiz”

Devamı S.14'te

IŞIN
ÜRETİMDEN KAÇ
ÖZÜM
NEDENLERİ VE Ç
ÖNERİLERİ

S.13'ün Devamı
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anlayışı ihracatçıyı etkiledi.
Kur düşük olunca malım pahalı
oluyor satamıyorum; buna mukabil, ithal mallarının da fiyatı
ucuzluyor. İthalat cazip hale geliyor. Ayrıca faiz yüksek olunca
da maliyetler artıyor; kar etmek
mümkün değil. Siz yüzde 15
faiz öderseniz, karı da yüzde 30
koyunca gerisi masraf. Bir bakıyorsunuz başa başsınız… Bunlar yaşanan gerçekler, ödüyorsun ama bitmiyor; ömür boyu
bankalara çalışıyorsun. Zaten
teklediğin vakit de üstüne geliyorlar.
Riskler birbirlerinin üzerinde
yığılı. Buna mukabil finans sektöründe risk yok denecek kadar
az ve paralar oraya gidiyor.
RİSKLER PAYLAŞILMALI
VE KAR, RİSKLE ORANTILI
OLMALI. Bu noktada bir haksızlık var, bu da hükümet tedbirleriyle önlenebilir. Tedbirlerden
biri: Merkez Bankası’nın politikası değiştirilmeli, reform şart.
Merkez Bankası politikasında
ana hatlarıyla şu yöne gidilmesi gerekiyor: “YÜKSEK KUR,
DÜŞÜK FAİZ”. Yüksek kur ile
paramın değerini düşürüyorum,
malım ucuzlayarak yurtdışı için
cazip oluyor. Buna karşılık ithal ürünler kur yüksek olduğunda pahalı oluyor. Makas bu
şekilde yerli üreticinin lehine
kapanıyor, ihracatımı artırabiliyorum ve ithalat azalıyor…
Düşük faizse maliyetlerimi düşürüyor. Bunun yanında düşük
faiz uygulamasıyla maliyetlerim azalıyor, yatırım için imkan
doğuyor. Cumhurbaşkanımızın
söylemleri de bu manada doğru
destekliyoruz.
Merkez Bankası’nın şu andaki
statüsü fiyat istikrarı. Kim istiyor fiyat istikrarını? Bunun arkasında duranlar; para babaları,
faizciler. Hiç riskleri yok, faizini de koymuş ama bir şey daha
istiyor: “Sakın ha benim paramın değerini düşürme! Faizimi,
gelirlerimi aynen almak istiyorum.” diyor. Ülkenin ihtiyacı
bu değil. Çünkü Türkiye’deki
bütün ekonomik krizler darbelere sebep oldu. Hükümetleri düşürdü, koalisyonları bozdu, erken seçimlere yol açtı. AK Parti
Hükümeti’nin istikrarı bunları
engelledi.
Tüm bunların kaynağı, dış
ticaret
açığıdır…
Merkez
Bankası’nın bir numaralı meselesinin dış ticaret açığı olması
lazım. İstikrar ve bağımsızlığımız da buradan geliyor. Bu
neyi işaret ediyor? Üretimi…
Bir müddet yani katma değeri
yüksek ürün satışlarında ihracatınız, dış ticaret açığını kapatana kadar yüksek kur, düşük
faiz olması gerekiyor. Bir diğer
faktör istihdama bakacaksınız.
İstihdamda gerileme varsa buna
göre tedbir alacaksınız… Özetle; birinci öncelik dış ticaret açığı, ikincisi istihdam, üçüncüsü
fiyat istikrarı olmalıdır.
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“DÜŞÜK FAİZ
REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIR”

C

ğan, gelişmekte olan bir ülke
statüsündeki durumu itibariyle
Türkiye'nin kararını vermesi ve
bu konuda gecikme olmaması
gerektiğini ifade etti. Erdoğan,
"Bir puan faize 2,5 milyar dolar
ödemenin ve bunu ödetmenin
vebalini, bu kararı alanlar asla
ödeyemezler. Bunun yıllık bedeli budur. 63'ten buraya kadar
zor kavga geldi. Adeta şimdi bir
durağanlık içerisinde ve yanlış
yaklaşım yine. Ne diyorlar? İnsanı böyle adeta çıldırtacaklar.
Enflasyon düşerse, faizi düşüreceklermiş. Bu anlayış, anlayış değil, bu yanlış bir mantık. Doğru
bir mantık değil çünkü enflasyon sebep, faiz netice değildir.
Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Bunu öğrenmeleri lazım.” diye
konuştu.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İş
Adamları Vakfı tarafından
düzenlenen “Girişimcilik Ödülleri” törenindeki konuşmasında
faiz oranlarını eleştirdi. Merkez
Bankası’nın faiz politikasına dikkat çeken Erdoğan, “Şu anda
bağımsız bir kurul olarak Merkez
Bankamızın özellikle Avrupa'da,
dünyada faiz oranları düşerken
hala bu faiz oranında direnmesini doğru bulmuyorum. Düşürmesi lazım. Biz biliyoruz ki, faiz
sebeptir, enflasyon neticedir.
Eğer biz girişimcimizi teşvik edeceksek bu faiz oranlarının düşmesi lazım ki, yatırımlar artsın.
Eğer bunu düşürürsek yatırımı,
istihdamı, üretimi arttırırız. Bunu

düşürürsek, girişimcimizle beraber ülkemizin dünyadaki piyasalarda rekabet gücünü artırırız.
Ben zaman zaman arkadaşlarımıza da söyledim. Amerika'da
faiz oranı kaç? Yüzde 1. Bazen
1,5. Japonya'da eksi. Avrupa'ya
geliyorsun 1-1,5 buralarda. Peki,
kardeşim bize, size ne oluyor da
hala siz buralarda direniyorsunuz? Bu olabilecek bir şey mi?
Bu adımın bir defa atılması gerekiyor.” dedi.

B

Milli projelere devam

aşbakan Ahmet Davutoğlu
Başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra
Komitesi Toplantısı’nda alınan
kararlarda yerli sanayiye hitap
eden milli projeler dikkat çekiyor. Milli savaş uçağı projesinde ön tasarım aşamasına geçilmesi ve Milli piyade tüfeğinin
seri üretim kararı bu projelere
birer örnek.
Gündeminde yer alan konuları
görüşmek ve ilgili kararları almak üzere toplanan Savunma
Sanayii İcra Komitesi, Uydu
Fırlatma Sistemi Projesi’ndeki
gelişmeler değerlendirilerek ça-

Türkiye'de şu anda finans sektörünün içerisinde olanların reel
yatırımda güçlü bir şekilde yer
almadığını çünkü finans sektöründen kazanılan paranın reel
yatırımdan
kazanılamadığını
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdo-

lışmaların hızlandırılarak devamı kararlaştırıldı. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi Projesi’ne de devam
kararı alındı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından değerlendirilmesi
tamamlanan projeler hakkında
önemli kararlar alındı bu kararlar şöyle;
Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi kapsamında ön
tasarım aşamasına geçilmesi.

“Finans sektörü kendini
garantiye alıyor; garantide
olmayan girişimci”

Toplam 100 adet tedarik edilmesi planlanan yeni nesil F-35
savaş uçağından daha önce verilen 2 adet siparişe ilave olarak
4 adet uçağın daha tedarik edilmesi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
muharebe kabiliyetlerinin geliştirilmesi.
Milli Piyade Tüfeği (MPT
– 76) Projesi’nde seri üretime
geçilmesi.

Faizi yüzde 63'ten aşağı çekmeye başladıktan sonra enflasyonun da onunla beraber indiğini
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu tespitlerde bulundu:
“Piyasanın içerisinde olan, işte
girişimci bedel ödüyor. Bir de
bakıyorsun hemen kredi borçlarında bir geri çağırma başladığı
zaman zaten o firma batmayla
karşı karşıyadır. Finans sektörünün böyle bir rahatlığı da var,
hep kendisi garantide olacak.
Garantide olmayan kim? Girişimci. Bir de bakarsınız karınca
gibi yazılarla bir protokol, sözleşme hazırlarlar, getirirler, önüne koyarlar. Sen o sözleşmeyi
okumaya bile fırsat bulamazsın
çünkü o paraya çok ihtiyacın var.
Altına da imzayı atarsın, ondan
sonra önüne yarın bakarsın bir
kara tablo çıkar, ayıkla pirincin
taşını. Bu mantıkla bu iş olmaz.
Onun için burada ciddi bir reforma, kararlı bir duruşa ihtiyaç var.”

Daha önce alım kararı verilen
6 adet ağır yük helikopterine
ilaveten 5 adet daha (CH-47F
– CHINOOK) helikopterin tedariği.
Ayrıca İcra Komitesi, yürütülen projeler kapsamında ortaya çıkan ilave ihtiyaçların
tedariki için Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nı yetkilendirdi.

Motor kontrol sistemlerinde

EUROJET

SELSAN ve Avrupa’nın
konsorsiyum şirketi EUROJET arasında motor kontrol
sistemlerinde işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat muhtırası
imzalandı. Muhtırayı ASELSAN
Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve
EUROJET CEO'su Clemens Linden imzaladı.

Eurofighter Typhoon uçağının EJ200 motor sisteminin
geliştirme, üretim, bakım ve
ihracat faaliyetlerini gerçekleştiren EUROJET Turbo GmbH,
Rolls-Royce (İngiltere), MTU
Aero Engines (Almanya), Avio
Aero (İtalya) ve ITP (İspanya)
şirketlerinin ortaklığındaki
konsorsiyumdur.

ASELSAN ve EUROJET işbirliği

A

Eurofighter Typhoon'un EJ200
motor sistemlerini üreten EUROJET firması ile ASELSAN motor
kontrol sistemleri, motor sağlığı
izleme sistemleri ve EJ200 motor programı kapsamında yazılım
geliştirme konularındaki ortak
çalışma alanında ilk adımını attı.
Motor kontrol sistemleri, motor
üzerine yerleşik sensör verilerini kullanarak motorun opti-

mum performansta çalışmasını
denetleyen elektronik birimler.
Motor sağlığı izleme sistemleri
yardımıyla, motor performansı
uçuş esnasında izlenmekte ve
toplanan verilerin yerde bulunan
bakım merkezinde analiz edilmesiyle motor bileşenlerinin ve
parçalarının kalan ömürleri hesaplanabiliyor.
Yapılacak ortak
çalışma
kapsamındaki
faaliyetlerin
daha verimli
yürütülmesi için
tarafların katılımı ile düzenli olarak bir araya gelecek
bir Yürütme Kurulunun kurulması ve ortak çalışılacak konu-

larda ayrı çalışma gruplarının
oluşturulmasına karar verildi.Taraflar, belirlenen konu başlıklarının ötesinde, potansiyel işbirliği
kapsamının genişletilmesi konusunda da görüş birliğine
vardı.

İlk motor teslimatının 2003
yılında yapılmasından bu
yana geçen sürede EUROJET,
1000 adedin üzerinde EJ200
motorunu altı farklı ülkenin filolarına teslim etmiş ve toplamda
500.000'den fazla uçuş saatine
ulaşılmış.

16 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ
Emin AKÇAOĞLU

emin.akcaoglu@izmir.edu.tr

Rant, Beton,
İsraf ve İşsizler

U

rla’da bir tepenin yamacında villalar; çoğu
inşaat halinde bırakılmış öylece çürüyorlar. Oturulan sadece birkaç villa var
sitenin içinde. Kaba inşaatı tamamlanmış olanlar belki yedi
sekiz yıldır oradalar. Herhangi
birinin içine girdiğinizde zeminden alınan nemin tüm yüzeye yayılmış olduğunu görünce üzülüyorsunuz. Bir villanın
bugüne kadarki maliyetinin
altı yüz bin lirayı bulduğu söyleniyor. Çürüyen villa sayısı
bu tutarla çarpılınca? Üzüntünüz daha da artıyor. Ne mülk

Şubat Ayı Fuarları
WIN Metal Working'15
20. Makine İmalatı ve Metal
İşleme Teknolojileri Fuarı 12-15
Şubat 2015 tarihinde Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi İstanbul’da
kapılarını açıyor. Fuarda; metal
işleme makineleri, özel ve metal
işleri dışındaki makineler ile
makine parçalarından basınçlı
hava sistemleri, iş güvenliği ve
endüstriyel malzemelere kadar
çeşitli ürünler sergilenecek.
WIN Welding'15
15. Birleştirme, Kaynak ve
Kesme Teknolojileri Fuarı
12-15 Şubat 2015 tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde. Fuarda; kaynak ve
kesme makine ve aletleri, kaynak
otomasyon sistemleri, kaynak
ve dolgu malzemeleri, kaynak
hizmetlerine yönelik firmalar
bulunacak.
WIN Surface Treatment'15
Yüzey temizleme ve ön işlem
malzemeleri, boya ve plastik
kaplama sistemleri, galvaniz
sistemleri, özel yüzey kaplama
teknolojileri, boya vernik alanını
içeren fuar 12-15 Şubat 2015
tarihlerinde Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde sektör
temsilcilerini bekliyor.
Medikal Tedarik Zinciri Kongresi
ve Fuarı
Tıbbi Cihazlar, Sarf Malzemeleri,
İlaçlar, Lojistik konusunda
düzenlenecek fuar, 19-22 Şubat
2015 tarihleri arasında Susesi
Luxury Resort Kongre Merkezi
Antalya’da düzenlenecek. fuarda;
tıbbi cihaz, ameliyathane, yoğun
bakım, donanım, bilişim, sarf
malzemeleri, ilaç, lojistik, acil,
ambulans ve afet hizmetleri yer
alacak.
Kaynak: www.tobb.org.tr

sizin ne de para ama bu yük
sadece mülk sahibinin sırtında
değil aslında; tüm ülke halkı
birlikte taşıyor bu yükü.
Sadece İzmir ve çevresinde
değil, Türkiye’nin her yerinde
benzer örneklerle karşılaşmak
o kadar kolay ki. Dağ taş inşaat alanı, dağ taş ya apartman
bloklarıyla ya da villalarla dolmuş. Çoğunun içinde oturan da
yok. Kullanılmayan tamamlanmış ya da yarım kalmış konutlara bağlanan paranın toplam
tutarını bugüne kadar birileri
hesaplamaya kalkıştı mı bilmiyorum. Bildiğim bu durumun
ülke ekonomisinin işleyişiyle
ilgili bazı başka konuları gündeme taşıması gereğinin artık
bir zorunluluk olduğu.
Çünkü söylediğim gibi bu durum sadece mülk sahiplerini
değil tüm ülkeyi ilgilendiriyor.
Bırakın doğanın boşuna tahrip
edilmesini ve kötü peyzaj gibi
çevresel etkileri, bu sürecin sadece finansal külfetinin makul
sınırları aştığını düşünüyorum.
Her şey bir yana, bu durum
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hâkim insan psikolojisine ilişkin de ipuçları veriyor. Sonuçta yağma ve rant esaslı
bir algının hâkim olduğunu
düşündürüyor. Bir koyup onu
kısa zamanda birkaç katına
katlamak için çoğu zaman spekülatif ve tabii gerçekte ihtiyaç
duyulmayan işlere girmek değil mi bu? Türkiye’de konut
sektöründe nitelik konusu bir
yana, sayıca ihtiyaç fazlası olduğunu iddia etmek güç değil.
Atıl konut ya da atıl kalacak
inşaat alanının sadece finansal
yükünün ülke ekonomisi üzerine etkileri çok iyi düşünülmeli.
Üniversiteli gençlerin büyük
çoğunluğunun iş bulmakta çok
zorlandığı; tasarruf oranının istenilen büyüme oranını mümkün kılacak yatırım seviyesini
destekleyemeyecek düzeyde
olduğu bir ekonomik yapının
içerisinde, bu yolla ortaya çıkan kaynak israfının süregitmemesi için tedbir alınması
gerekiyor.
Bu süreçte yerel yönetimlere
de büyük görev düştüğü kanaatindeyim. Öte yandan bu

alanda atıl kalan sermayenin
çok daha üretken ve çok daha
nitelikli istihdam yaratabilecek
sektörlere yönlendirilebilmesi için yapılması gerekenler
konusunda hem iş dünyasının
hem de ilgili otoritelerin birlikte düşünmeleri gerekiyor.
Bu konu aslında sanayileşme
ya da ‘doğru sanayileşme’ konusuna götürüyor bizi. Nitelikli istihdam yaratan, yüksek
katma değer vaat eden türden
bir sanayileşme stratejisinin
gerektireceği finansal kaynak
hesabında, sonradan çürümeye
terk edilmek üzere dağa taşa
beton döken ve rant arayışındaki bir genel anlayışın dikkate alınmaması ne kadar doğru?
“Yahu adam kendi parasıyla
ilgili karar vermiş, yapmış”
demeye kimsenin hakkı olduğunu sanmıyorum.
İşsiz gençler ve israfın boyutları bu kadar net karşımızda
dururken geçen ayki yazımda
da vurguladığımı gibi ‘akıl
yolu’ esas alınmalı!

KISA

KISA

Hindistan Çin’i yakalayacak

Dünya Bankası tarafından
Hindistan'da ekonomik
büyümenin artacağı ve 2015
yılında yüzde 6,4 oranında
gerçekleşerek 2016-17 mali
yılında Çin'i yakalayacağı
tahmin ediliyor. Dünya
Bankası Baş Ekonomisti
Kaushik Basu, Çin'in
büyümesinin devam edeceğini
fakat hafifçe düşüşe geçerek
2017 yılında yüzde 6,9
düzeyinde gerçekleşeceğini,
dolayısıyla 2016 ve 2017
yılında Hindistan'ın Çin ile
aynı büyüme oranına sahip
olacağını belirtti.

Dünyada işsizlik artıyor

Kalkınmada girişimcileri baş tacı eden

Güney Kore, simbiyozu ticarileştiriyor
Kore Kalkınma Araştırmaları
Merkezi Başkanı Young-Bong
Kim, ülkelerin kalkınmasında
çok sayıda girişimcinin
çabasına ihtiyaç olduğunu
belirtti. Chungbuk National
University’den Prof. Dr. Bang
Yong Un da Güney Kore’de 130
adet ticarileşmiş endüstriyel
simbiyoz projesi olduğunu
aktardı.
üney Kore Bilgi Paylaşım
Programı
kapsamındaki
“Yenilenebilir Enerji Ekipmanlarının İhracat Kapasitesinin
Artırılması Projesi”nde pilot
kümelenme olarak seçilen OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi yöneticileri ile Center For
Korean Prosperity (CKP) (Kore
Kalkınma Araştırmaları Merkezi) yöneticileri ve uzmanları bir
araya geldi.

G

OSTİM ve küme hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, sanayi bölgelerinin revizyonu ve
sürdürülebilirlik çalışmalarında
tecrübe paylaşımı ele alındı.
Ekonomik gelişim tecrübelerini
paylaşmak için Türkiye’de olduklarını belirten CKP Başkanı Young-Bong Kim, ülkelerin
kalkınmasında çok sayıda girişimcinin çabasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Güney Koreli

Yönetici, “OSTİM, Türkiye’nin
gelişmesinde önemli rol oynuyor.” dedi.

Programı çerçevesinde sürdürülecek çalışmalarda uzman olarak seçildi.

Sungkyul
Üniversitesi’nden “Kore’deki simbiyoz projeleri
Prof. Dr. Young Chul Park, ticarileşiyor”
Başkent Seul’de bulunan Guro sanayi bölChungbuk National
gesinin de OSTİM’e
University’den Prof.
benzediğini 40 yıl
Dr. Bang Yong Un
önce kurulan bölgeda endüstriyel simbide revizyon çalışmayoz konusunda Gülarına
başlandığını
ney Kore’de yapılan
bildirdi. Bilgi Payçalışmalara değindi.
laşım Programı’nın
Ulusal düzeyde enamaçlarından birinin,
Young-Bong Kim
düstriyel
simbiyoOSTİM Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri zun hayata geçirilmesi ile ilgili
Kümelenmesi üyelerinin reka- master plan hazırladığını belirbet gücünü artırmak olduğunu ten Koreli akademisyen, ülkede
dile getiren Park, amaçlarının 130 adet ticarileşmiş endüstriyel
çıktısını alabilmek için küme simbiyoz projesi olduğundan
üyesi firmalarla anket yapmak bahsetti. OSTİM’in yürüttüğü
istediklerini ve bu kapsamda bir ekopark çalışmasından etkilenTürk uzmanla çalışacaklarını diğini ifade eden Young Un,
söyledi.
“OSTİM’in yaptığı çalışmalarla
Yapılan mülakatların ardından, ilgili gurur duydum. Bu bilginin
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve aktarılması ve bu başarının dünÇevre Teknolojileri Kümelen- yaya duyurulması konusunda
mesi Koordinatörü Pınar Yal- pilot çalışmayı OSTİM’de haman Akcengiz Bilgi Paylaşım yata geçirmek istiyorum.” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü
Dünya İstihdam Raporunu
yayınlandı. 2007-2014 yıllarını
kapsayan dönemde istihdam
artışı yıllık yüzde 1,2 oranında
geriledi. Raporda ayrıca
geçen yılı 201 milyon kişinin
işsiz olarak tamamladığı
belirtiliyor. 2019 yılına
kadar ise işsiz sayısının 212
milyona yükseleceği tahmin
edilirken, Türkiye'de 2015'te
işsizliğin yüzde 9,2, 2016
yılında yüzde 8,9 ve 2017'de
yüzde 9 olması beklentiler
arasında.

İngilizlerden imalat
manifestosu

Farklı partilerden bir
grup parlamenter, seçim
öncesinde, gelecek dönem
İngiliz Hükümeti’ne; ülkenin
imalat pazarlarında küresel
liderlik rolü elde etmesi
konusunda çağrıda bulundu.
İmalat Manifestosu, 2015
İngiltere imalat sektörünü
etkileyen ve inovasyon,
yetenekler, finans, vergi,
enerji, KOBİ ve ticaret ile
yatırım gibi konularda sorular
ile potansiyel endüstriyel
büyümeyi tehdit eden alanları
işaret ediyor.
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Verimli enerji için buluştular
ARICI, OSTİM’İN YAKLAŞIMINI
AKTARDI: OSTİM Bölge Müdürü
Adem Arıcı, Bakanlıklar ve kamu
kurumlarının yanı sıra aralarında 40'a
yakın sivil toplum kuruluşunun da
destek verdiği etkinliğin 2. gününde
düzenlenen oturumda “Gelenekselden
Sürdürülebilirliğe Dönüş” isimli sunum
yaptı. Arıcı sunumunda, bölgenin
sürdürülebilirlik yolundaki adımlarını
ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik
edici uygulamaları aktardı.

3

4. Enerji Verimliliği Haftası
çerçevesinde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından
6. Enerji Verimliliği Forumu
ve Fuarı düzenlendi. Enerjinin
kullanımı ile ilgili olarak tüm
Türkiye’de etkin projeler gerçekleştiren Enerji Verimliliği
Derneği’nden Enerji Takımı, yıl
boyunca yaptıkları çalışmaları

katılımcılara anlattı.
Fuarın ilk günü Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
Enerji Verimliliği Derneği’nin
birlikte yürüttüğü Enerji Hanım
Projesi’nin yüzü Enerji Hanım,
ziyaretçilerle bir araya geldi.
Enerji Verimliliği Derneği tarafından açılan stant alanında hazır bulunan Enerji Hanım, proje
çerçevesinde yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verirken, evlerde uyulması gereken ve enerji
verimliliğine katkı sağlayacak
olan verimlilik uygulamalarını
tekrar hatırlattı.

21 ilden 21 çocuk İstanbul’da
buluştu
6. Enerji Verimliliği Forumu
ve Fuarı”nın ikinci gününde ise
Enerji Çocuk Projesi kapsamında 21 İlden 21 çocuk İstanbul’a
gelerek fuarı ziyaret etti. Enerji
Verimliliği Derneği Yönetim
Kurulu’nun üyesi 21 öğrenci,
Enerji Çocuk Naz’ın da hazır
bulunduğu fuar alanında diğer
fuar katılımcılarından çocuklarını enerji verimliliği konusunda uyarmalarını istediler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Enerji
Verimliliği Derneği standını ziyaret ederek “Enerji Hanım”la
kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Enerji Hanım, Türkiye genelinde kadınlarla yaptığı enerji
verimliliğine yönelik çalışmalar
hakkında Bakan Yıldız’a bilgi
verdi. Açılışa katılan ve bir de
konuşma yapan Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı
İbrahim Çağlar da, “Enerji Hanım” Projesi ile 21 ilde 34 bin
kadına ulaştıklarını belirterek,
bu projeyle yılda 4 milyar liralık
kazanç elde ettiklerini anlattı.

seçmeli modüller üzerinde de
çalışılıyor.
THY CEO’su Doç. Dr. Temel Kotil, “Geçtiğimiz sene
programın ilk eğitim dönemine katılan ve önümüzdeki
aylarda mezun olacak yönetici
adaylarımızın yönetim beceri-

Türkiye Çelik Üreticileri
Derneği (TÇÜD), 2014 yılında
Türkiye’nin ham çelik
üretimi, önceki yıla kıyasla
yüzde 1.8 düşüş göstererek
34.04 milyon ton seviyesinde
kaldığını bildirdi.
ernekten yapılan açıklamada, küresel talepteki
daralma, girdi maliyetlerindeki yükselişler, Çin’in talebindeki yavaşlama ile birlikte
dünya piyasalarındaki etkinliğini artırması ve Türkiye
menşeli çelik ürünlerine karşı açılan koruma tedbiri soruşturmaları gibi sorunların,
Türk çelik endüstrisinin üretim performansının 2014 yılında da yavaşlama eğilimini
sürdürmesine neden olduğu
ifade edildi.

T

Havayolu yönetiminin temelleri, havacılık ekonomisi, havacılık hukuku ve mevzuata
uygunluk yönetimi konularında eğitim verilen programda havalimanı planlaması ve
geleceğin hava ulaşım sistem
teknolojileri gibi konularda

Ham çelik üretiminde fren

D

Havayolu yöneticileri burada yetişiyor
ürk Hava Yolları (THY),
Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Hava
Taşımacılığı Yönetimi yüksek
lisans programının 2014-2016
dönemini başlattı. Türkiye’nin
gelecekteki havayolu yöneticilerinin mesleki yeterliliklerini destekleme amaçlı geliştirilen program, öğrencilerin,
Türkiye’nin hızla büyüyen
havacılık ve uzay sanayiini
yönetebilmeleri için gerekli
becerilerle
donatılmalarına
yönelik tasarlandı.

2014’te 34 milyon tonda kaldı;
son iki yılda toplam düşüş yüzde 5.2

lerini daha verimli hale getiren
bu programın, biz uzun vadeli
hedeflerimizi gerçekleştirmeyi
sürdürdükçe Türkiye’nin gelecekteki havacılık liderlerinin
mesleki kabiliyetlerine büyük
ölçüde katkı sağlayacağına
inancım sonsuz.” dedi.

HÜRKUŞ’un tasarım başarısı belgelendi

ürk Havacılık ve Uzay
T
Sanayii A.Ş. (TUSAŞ),
HÜRKUŞ'un tasarımında gös-

terdiği
yüksek
performansı ile Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü'nden Türkiye'nin ilk
‘Uçak Tasarım Organizasyonu
Onayı’nı aldı.
TUSAŞ, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü'nün bu alanda verdiği ilk belge olma özelliğini taşıyan onayı, HÜRKUŞ'un tasarım

Son iki yılda
yüzde 5.2 düşüş
Buna göre, 2014 yılında
Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yıla kıyasla yüzde
1.8 düşüş göstererek 34.04
milyon ton seviyesinde kaldı. 2013 yılında da ham çelik
üretiminin yüzde 3.4 oranında gerilediğini kaydeden
TÇÜD, son 2 yılda yaşanan
toplam üretim düşüşü, yüzde
5.2 civarında gerçekleşmiş
olduğunun altını çizdi.
Açıklamada şu bilgiler verildi: “Söz konusu 2 yıllık
dönemde, dünya ham çelik
üretimi ise artış eğilimini sürdürerek, toplamda yüzde 4.8
oranında büyüdü. 2014 yılında Türkiye’nin kütük üretimi,
önceki yıla kıyasla yüzde 6.4
düşüşle 24.61 milyon tona
gerilerken, beyaz eşya ve otomotiv gibi birçok sanayi koluna girdi sağlayan yassı çelik
ürünlerinin ara ürünü konumunda bulunan slabın üretimi
faaliyetlerindeki yüksek performansından dolayı elde etti.
Onay belgesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği
Uçak Tasarım Organizasyonu
Onayı’nı (Design OrganizationApproval-DOA) düzenlenen
törenle Sivil Havacılık Genel
Müdürü Bilal Ekşi tarafından
verildi.
Mühendislik kabiliyeti, organizasyon yapısı, ürün geliştirme
becerisi gibi alanlardaki ulus-

yüzde 12.7 gibi önemli bir artışla 9.42 milyon tona ulaştı.
Demir cevheri fiyatlarındaki
keskin düşüşler karşısında
hurda fiyatlarının aynı oranlarda gerilememesi nedeniyle, 2014 yılında hurdadan
çelik üretimi gerçekleştiren
elektrik ark ocaklı tesislerin rekabet gücü zayıfladı.
Bu sebeple, rekabet etmekte
zorlanan elektrik ark ocaklı
tesislerin üretimleri zayıflama eğilimi gösterirken, demir
cevheri bazı üretim yapan entegre tesislerin üretimlerinde
yaşanan artışlar dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de
demir cevheri bazlı üretim
yapan entegre tesislerin ham
çelik üretimleri, önceki yıla
kıyasla yüzde 3.5 artışla
10.28 milyon tona ulaşırken,
elektrik ark ocaklı tesislerin
üretimleri yüzde 3.9 düşüşle
23.75 milyon ton seviyesinde
kaldı. Ham çelik üretimindeki yavaşlama eğilimi Aralık
ayında da devam etti. Aralık
ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 6.3
düşüşle 2.72 milyon ton seviyesine geriledi. Söz konusu
miktar, 2014 yılının Kasım
ayına göre yüzde 3 oranındaki düşüşe işaret etti. Aralık
ayında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri
yıllık bazda yüzde 7.2 düşüşle 1.80 milyon tona gerilerken, entegre tesislerin üretimleri de yüzde 4.6 oranında
düşüş göstererek 909 bin ton
seviyesinde kaldı.”
lararası standartlar gözetilerek
yapılan zorlu değerlendirme sürecinden başarıyla geçen şirket,
belge ile bu süreçteki çalışmalarının uluslararası sivil havacılık
kurallarına uygunluğunu da kanıtlamış oldu.
TUSAŞ, uçak, helikopter, insansız hava araçları ve uydu
gibi hava-uzay platformlarının
tasarımı, geliştirilmesi, imalatı,
entegrasyonu, modernizasyonu
ve satış sonrası hizmetleri alanlarında Türkiye’nin öncü kuruluşu durumunda.
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Tescil korumasına sahipmiş
izlenimi yaratmak… Sonra?"

ikirler korunmaz. Ne zaF
man ki fikir bir ürün haline
gelir tasarım olur, marka olur,
buluş olur, o zaman koruma
yöntemleri devreye girer ve
belgeli olarak koruma altına
alınabilir duruma gelir.

Peki, bir ürün koruma altına
alınmadığı ve tescil belgesi
sahibi olmadığı halde, öyleymiş izlenimi yaratmak, hele
ki bunu yazılı olarak ürün
üzerinde göstermek doğru
mudur? Bunu yaptığımızda
başımıza neler gelir?
Bir örnekle bu durumu izah
edelim. Bir işletme sahibi,
işletmesini diğer benzer işletmelerden ayırt edilmesini
sağlayacak bir isim bulur.
Bu, olması gereken en önemli
kurumsal ilk adımdır. Buraya kadar bir yanlış bulunmamaktadır. Ancak, bulduğu
ismin başkaları tarafından
kullanıldığını araştırmaksızın
ve bunun için bir isim tescili
yani marka tescili için gerekli
işlemleri yapmaktan masraf
çıkar endişesiyle kaçınarak,
kullanmaya başlar. Bununla
da yetinmez, bir marka tesciline sahip izlenimi vermek
amacıyla, işletmesini ifade
eden markasının ya da logosunun üzerine tescilli markayı
ifade eden “®” işaretini koyar
ve bu şekliyle de kullanmaya
başlar.
İlk zamanlar fark edilmez bu
durum. Ancak, markayı daha
önce kullanan ve bir marka
tesciline sahip olan başka bir
hak sahibi ortaya çıkar. Başkasına ait markayı kulllanmanın yanısıra tescilli olmadığı
halde tescilliymiş izlenimi

yaratmak işletme sahibinin
başına büyük sıkıntılar getirir.
Markadan doğan tüm hakları
asıl hak sahibine teslim etmesiyle birlikte, yüklü bir tazminatın da ödenmesiyle karşı
karşıya kalacak, sektördeki
itibarı da zedelenecektir.
Aynı durum, tasarım ve patentler için de geçerlidir. Kendi adına tescilli olmayan bir
tasarımı ya da patent içeren
teknik bir ürünü, kazanç elde
etmek maksadıyla, piyasada
hak sahibi gibi gözükerek,
üretimi, satışı, pazarlaması
vb. girişimlerde bulunmak,
bir başka işletmenin kullanımı engellemek amacıyla, kendi adına tescilli olmayan tasarımı tasarım tesciline, teknik
ürünü ise, patent korumasına
sahipmiş gibi gösterek, üçüncü kişilere karşı caydırıcı hale
getirmek bir suçtur.
Peki bu duruma düşmemek
için nasıl bir yol izlemeli ve
önlem almalıyız?
Bunun için yapılması gereken
tek şey; korunması istenilen
markanın, tasarımın, buluşun,
öncelikle, başkaları tarafından
kullanılıp kullanılmadığının
ve tescile sahip olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu
noktada, konusunda uzman
pek çok vekil ve danışmanlık
firmaları hizmet vermektedir.
İlk aşama sağlıklı aşıldıktan
sonar elbette zaman kaybetmeden, markanın, tasarımın
ve buluşun tescilli koruması
için gerekli işlemlerin başlatılması olacaktır.
Pelin Gezeryel
Marka ve Patent Vekili-Bilirkişi
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Sanayi tezleri ödüllendirilecek

T

ürkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından ilki 2001 yılında düzenlenen Dr. Akın Çakmakcı
Tez Ödülleri’nin bu yıl 5.’si
düzenleniyor. Ödül programıyla üniversite-sanayi işbirliğini
güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik
etmek hedefleniyor. Program
kapsamında sanayide başarıyla
uygulanmış tezlerin sahipleri,
danışmanları ve uygulandıkları
firmalar ödüllendiriliyor. Son
başvuru 27 Şubat 2015’te.
Programda başvuranlar arasından seçilecek tezlere farklı kategorilerde bağımsız hakemler
tarafından yürütülecek değerlendirme süreci sonrasında bağımsız jürinin kararlarıyla ödüller veriliyor. Ödül kategorileri
ve ödül tutarları şöyle:
Derece

Tez Sahibi
Para Ödülü
(TL)

Danışman
Para
Ödülü (TL)

1.

15.000

15.000

2.

10.000

10.000

3.

7.500

7.500

snaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER), Gençlik
ve Spor Bakanlığı Gençlik
Projeleri Destek Programı
kapsamında hayata geçirdiği
“Gençlerimiz Üretiyor Türkiye Kazanıyor Projesi”nin saha
çalışmalarında Aydınlıkevler
Ticaret Meslek Lisesi Radyo
Televizyon bölümü öğrencileri ile birlikte OSTİM’deki
işletmeler ziyaret edildi. Ziyaret esnasında alınan görüntüler ile öğrencilerin kısa film
yapma becerilerini artırmaları
ve üretme potansiyellerini geliştirmeleri hedefleniyor.

E

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, gençlerin üretme potansiyelini artırmayı
amaçladıklarını belirtti. Birlikte iş yapma kültürünün
önemine temas eden Çelikus,
“Biz gençlerin birliktelik, beraberlik ve takım çalışması
kavramlarını idrak etmelerini
sağlamak istiyoruz.” dedi.
Saha ziyaretlerinin ardından
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret
eden öğrenciler. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında
Başkan Aydın’dan bilgi aldı.

zandırmış olması,

Ödül için başvuruda bulunulan
yüksek lisans/doktora tezlerinde,

c
Tamamlandığı üniversite ve/veya tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri
mülkiyet haklarına ilişkin
herhangi bir ihtilafın bulunmaması,

a
Ülkemiz
üniversitelerinde tamamlandıysa ilgili fen veya sağlık bilimleri
enstitülerince kabul edilmiş
olması, yurtdışında tamamlandıysa Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin
onaylanmış olması,
b
Ülkemiz imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe
faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda
uygulanarak teknolojik ürün
veya proses yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı
kuruluşa ölçülebilir getiri ka-

d
Önceki yıllarda düzenlenmiş olan “Dr. Akın Çakmakcı Sanayide Uygulanmış
Tezlerin Başarı Öyküleri”
Ödülleri kapsamında başvuru yapmamış olması,
koşulları aranmakta.
Tez Ödülleri ile ilgili detaylı
tüm bilgilere http://tezodulu.
ttgv.org.tr adresinden erişilebilir.

Kıbrıs’a ‘barış suyu’ çıkarması Temmuz’da
Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu KKTC Su
Temin Projesi’yl yavru vatana
yılda 75 milyon metreküp su
sağlayacak projenin 20 Temmuz
2015’te tamamlanmasını
arzuladıklarını bildirdi.

T

OSTİM’i “kısa filme” alacaklar

Başvuru Koşulları

ürk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Birliği'nin düzenlediği tanıtım toplantısında
konuşan Eroğlu, KKTC’nin su
sorununa çözüm getirecek projenin 2004 yılında başladığını,
bu çerçevede Türkiye tarafında Alaköprü Barajını Mersin
Anamur’da inşa ettiklerini belirtti.
Bin 443 metre derinlik olduğu
için projeyi denizin içinde askıda götürdüklerini anlatan Bakan Eroğlu, “1 milyar metreküp
su var. Bu baraj, hem Kıbrıs'a
yılda 75 milyon metreküp su
verecek hem de Anamur Ova-

sındaki toprakları sulayacak. 80
kilometre uzunluğunda denizi
geçiyoruz, Geçitköy Barajı’na
bu suyu iletiyoruz. Türkiye tarafında kara yapıları bitti, Kıbrıs tarafında ise terfi merkezi,
Geçitköy Barajı bitti. Özellikle
arıtma tesisinde bütün projeleri yaptık. Allah nasip ederse
Lefkoşa'ya suyu akıtacağız. Bu
yaklaşık 1,2 milyar dolarlık dev
bir proje. Netice olarak bizim
gönlümüzden arzu ettiğimiz
tarih en geç, 20 Temmuz 2015
saat 10.59'da su aksın istiyoruz." dedi.

“Barış suyu”
KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek de
mevcut su projesinin Kıbrıs için
hayati önem taşıdığını söyledi. Ülkede artan nüfus dikkate
alındığında su ihtiyacının çok
önemli olduğuna işaret eden
Dinçyürek, "Amacımız, her haneye, her iş yerine 24 saat kesintisiz, içilebilir nitelikte suyu
sağlayabilmektir. Bizler içme

ve kullanım suyunun başlarda
yarısını kullanacağımız için geriye kalan yarısını da tarımda
kullanacağız." diye konuştu.
Dinçyürek, Kıbrıs'ta müzakere
sürecinin askıya alındığına değinerek, "Bizlerin eli masadadır, barış eli uzatılmıştır, uzlaşıcı tavrımızı devam ettiriyoruz.
Adaya gelecek suyla umarım
ortak akıl devreye girer, suyun
'barış suyu' olabilmesi adına
adada ortak yaşamı ortaya çıkarabilme yönünde çabalar sonuç
verir." açıklamasını yaptı.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 19

OCAK 2015

81 İLE 81 AKADEMİK
DANIŞMAN

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) 81 ile 81
akademik danışman
görevlendiriyor. TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
‘’Küresel rekabette başarı
için şehirlerimize öncelik
vermeliyiz. Yerel kalkınmanın
fitilini tekrar ateşlememiz
lazım. Şuan 70 ilimizin
akademik danışmanları
belirlenmiş durumda. 11
ilimizde ise akademik
danışmanlar önümüzdeki
günlerde belirlenecek.
Danışmanlar, yerel kalkınma
için projeler üretecekler.’’ dedi.
Yerel değerlerimiz ve
şehirlerimizi ön plana
çıkarmamız gerektiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
‘’Dünyanın yeni markaları
artık ülkeler değil, şehirler."
değerlendirmesini yaptı.

TESK ESNAF İÇİN
FON ÖNERDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken,
kıdem tazminatında
yapılan son düzenlemeye
esnaf ve sanatkarlarında
dahil edilmesi gerektiğini
belirterek “Milyonlarca esnaf
ve sanatkarın da riskler
karşısında korunması gerekir.
Bunun içinde işsiz kalan
esnaf ve sanatkara işsizlik
sigortası fonundan ödeme
yapılmalıdır.” dedi.
Ülke genelinde yaklaşık
1 milyon 600 bin esnaf
ve sanatkar bulunduğunu
kaydeden Palandöken,
“Emekli olup çalışmaya
devam eden esnaf ve
sanatkarların emekli
aylıklarından %15 oranında
sosyal güvenlik destek primi
kesiliyor. Eğer böyle bir kesinti
yapılıyorsa fona aktarılarak,
işsiz kalınca esnaf ve
sanatkara da işsizlik ödeneği
verilsin." şeklinde konuştu.

Borsa İstanbul Avrupa kapısını Londra’dan açıyor
Borsa İstanbul, Londra Borsası
Grubu (LSEG) ile türev ve
endeks ürünlerini kapsayan
geniş kapsamlı bir anlaşmayı
tamamladığını duyurdu.

T

ürev ürünler ile ilgili anlaşma kapsamında LSEG,
Borsa İstanbul’un piyasa kapitalizasyonu ve işlem hacmi
bakımından önde gelen şirketlerini içeren BIST 30 endeksine ve pay senetlerine dayalı
vadeli işlem ve opsiyon ürünlerini yatırımcılara sunabilecek.
LSEG’nin iştiraki olan takas kuruluşu London Clearing House
(LCH.Clearnet) merkezi karşı
taraf işlevini üstlenecek.

BIST 30 endeks vadeli işlem
sözleşmelerinde günlük ortalama 170.000 adedin üzerinde
sözleşme alım-satımı gerçekleşiyor. Düzenleyici otoriteden
gerekli izinlerin alınması ve
müşteri hazırlığına bağlı olarak,
bu ürünlerin Londra Borsası’nda
2015’in ikinci yarısında işleme
açılması bekleniyor.
Türev ürünler ile ilgili yapılan iş birliğine ek olarak Borsa İstanbul, LSEG’nin iştiraki
olan FTSE (Financial Times
Stock Exchange) ile 2015 sonunda başlamak üzere, Borsa
İstanbul’a ait olan endeksler ve
Türkiye menkul kıymetlerini

referans alan, FTSE tarafından
geliştirilebilecek diğer endeksler de dahil olmak üzere Endeks
Ortaklığı yapmayı planlıyor.
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Dr. İbrahim Turhan,
“Türkiye sermaye piyasalarının
gücünü Türkiye ekonomisinin
gerçek potansiyelini yansıtacak
bir seviyeye taşımaya çalıştığımız bu dönemde Londra Borsası, hem sektörde başarılı bir
iş modeli olması hem de birçok
alanda sunduğu faaliyet kapasitesi bakımından bize ilham veren bir iş ortağı olacak.” dedi.

Otomotiv sektörü için “eşdeğer” yenilik

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık tarafından yapılan açıklamaya göre,
Hazine Müsteşarlığının 13
Ocak 2015 tarihinde yayımladığı tebliğ çerçevesinde, 1 Haziran 2015 tarihinde otomotiv
yan sanayiinde "Eşdeğer Parça" uygulaması başlayacak.
Uygulamanın TSE ile başlayacağını belirten Bakan Işık,
"İlk 2 yıl Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) olmak üzere
daha sonra akredite edilmiş
belgelendirme kurumlarınca
onaylanacak muadil ürünler
orijinal parça yerine kullanılabilecek. Böylece otomotiv yan
sanayinde yerli üretimi artırmış olacağız." dedi.

Servislerde kullanılabilecek
TSE Başkanı Hulusi Şentürk
de yaptığı açıklamada "Eş-

değer Parça" uygulamasının
tüketicilere sağlayacağı avantajları anlattı. Şentürk, "Eşdeğer parça, otomotivdeki
her türlü parçanın muadilinin
Türkiye'de üretilmesi durumunda servislerde kullanımını
yolunu açmak anlamına geliyor.” dedi.
Başkan Şentürk özetle şunlara
anlattı: “Bu sistem ile orijinali
gibi, aynı performans kriterlerine sahip başka bir parça
varsa, bu parça da servislerde
orijinali gibi kullanılacak ve
aracın sigortası bozulmayacak. Dolayısıyla aracınızı servise getirdiğinizde siz orijinal
parçayı kullanmak zorunda
değilsiniz, eşdeğer parçayı
kullanabileceksiniz. Bu sistem sayesinde Türkiye otomotiv yan sanayi ciddi bir pazar
payına kavuşacak, otomotiv

S

anayinin alt sektörleri incelendiğinde 2014 yılı Kasım
ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi yüzde 0,2, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,1
arttı. Bir önceki yılın aynı ayına
göre ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,6

azalırken, imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 5,6 arttı.
Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre
en yüksek artış yüzde 3,6 ile
sermaye malı imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde ise 2014

Türk Patent Enstitüsü (TPE)
başvuru işlemlerinin tümü
Çevrimiçi Evrak Sistemi
(ÇES) üzerinden e-imza/
mobil imza aracılığıyla
yapılabiliyor. Marka, Patent,
Entegre Devre Topografyası
ve Endüstriyel Tasarımlara
ilişkin devir, lisans, geri
çekme/feragat gibi işlemlerin
de çevrimiçi yapılabilmesi
için oluşturulan yönetmelik
değişiklikleri, 18 Ocak 2015
tarihli ve 29240 Sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Ayrıca yapılan
yönetmelik değişmeliği ile de
başvuru sahiplerinden, adres
değişikliği işlemlerinde alınan
adres değişikliği ücreti de
kaldırıldı.
Çevrimiçi Evrak Sistemi'ne
http://çevrimiçi.turkpatent.
gov.tr/CES/ adresinden
erişebilirsiniz.

ithalatının önemli bir kalemini oluşturan yedek parça
ithalatında düşüş sağlanacak,
otomotiv yan sanayi standardizasyon yolunda ilerleyebilecek”

Sanayi ciro endeksi yükseliyor
Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış toplam sanayi
ciro endeksi 2014 yılı Kasım
ayında bir önceki aya göre
yüzde 1,2 bir önceki yılın aynı
dönemine göre ise yüzde 5,4
artış gösterdi

TPE’DE ÇEVRİMİÇİ
BAŞVURU DÖNEMİ

yılı Kasım ayında bir önceki aya
göre en yüksek artış yüzde 8,0
ile kayıtlı medyanın basılması
ve çoğaltılmasında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 4,1 ile ağaç,
ağaç ürünleri ve mantar ürünleri
imalatı (mobilya hariç) ve yüzde 2,7 ile diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı takip
etti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Kasım
ayında bir önceki aya göre en
yüksek düşüş yüzde 5,6 ile kok
kömürü ve rafine edilmiş petrol
ürünleri imalatında gerçekleşti.
Bu düşüşü yüzde 5,3 ile temel
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 4,3 ile mobilya imalatı izledi.

TGB UYGULAMA
YÖNETMELİĞİ’NDE
DEĞİŞİKLİK
Değişikliği içeren Yönetmelik,
Resmi Gazete’nin 19 Ocak
2015 tarihli 29241 sayılı
yayınında yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle,
Organize Sanayi Bölgelerinde
kurulacak Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri için bürokrasiyi
azaltan ve süreci kolaylaştıran
değişiklikler hayata geçirildi.
Artık, başvurusu yapılan
Bölge alanının Organize
Sanayi Bölgesi ve 1/5000
ölçekli nazım imar planı onaylı
üniversite alanları içerisinde
yer alması durumunda,
Yönetmeliğin 8. maddesinin
2. fıkrası kapsamında
istenilen kısıtlılık belgeleri
istenilmeyecek. Böylelikle
başvuru süreci kolaylaştırılmış
olacak.
Diğer kolaylıksa, teknolojik
üretime ilişkin yapıldı.
Bölgelerde yapılacak
teknolojik ürünün yatırımına
ilişkin süreç kolaylaştırılırken,
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu’ndan artık
temiz üretim belgesi alınması
istenilmeyecek.
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TSKB KARİYER ATÖLYESİ’NE BEKLİYOR

T

ürk özel sektörüne orta
ve uzun vadeli yatırım
kredileri, proje finansmanı,
yatırım ve sürdürülebilir bankacılık alanlarında destek veren TSKB, gençlerin iş hayatına bir adım önde başlamaları
amacıyla altıncı kez Kariyer
Atölyesi’ni düzenliyor.
Bu yıl, 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek
6. TSKB Kariyer Atölyesi için
başvurular 2- 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Kariyer Atölyesi’ne
katılım için İngilizce eğitim
veren üniversitelerin İşletme,
Ekonomi, Endüstri Mühendisliği bölümlerinin 4’üncü sınıf
öğrencilerinin yanı sıra finans
veya ekonomi alanında yüksek lisans yapan öğrenciler de

başvuru yapabilecek. Başvuru
için ilgili bölümlerde okuyan
öğrenciler 20 Şubat 2015 tarihine kadar, www.tskbkariyeratolyesi.com, www.tskb.
com.tr ve Kariyer Atölyesi
Facebook sayfasından (facebook.com/TSKB.Kariyer.
Atolyesi) başvurular hakkında
detaylı bilgi alabilecek.
Öğrencilere takımlar halinde
gerçek bir bankacılık projesi
geliştirme fırsatı sunan TSKB
Kariyer Atölyesi’nde katılımcılar, TSKB yöneticisi proje
koçlarıyla birebir çalışarak

Ankara teknolojide niçin lider?
21 üniversite ve 200.000 öğrenci,
Türkiye'deki savunma sanayiinin yüzde 58'i,
Türkiye’deki medikal firmaların yüzde 41'i,
Özel sektörde desteklenen en çok proje sayısında İstanbul’dan sonra 2'inci,
2013 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu il yüzde 27,5,
80 hastane ve 30.000 sağlık personeli,

hem bankanın faaliyet alanlarını yakından tanıma hem
de kalkınma ve yatırım bankacılığında kariyer olanakları
hakkında görüş alma imkânını
elde edecek.
Öğrenciler atölyeye katıldıktan sonra, TSKB Yönetici Adayı alım sürecine dâhil
olma şansı da yakalayacak.
Dinamik, geliştiren ve yaratıcı
bir süreçte deneyim kazanan
öğrencilerin, zengin seminerler dizisiyle iş yaşamına yönelik kişisel ve vizyoner gelişimlerine destek sağlaması da
hedefleniyor. Atölye sonunda
farklı üniversitelerden öğrencilerle bir araya gelerek en
iyi projeleri geliştiren takım
üyelerine sürpriz hediyeler
veriliyor.

Türkiye'deki 17 adet teknopark ile teknoparkların yüzde 40'ı,
Türkiye'deki 270 OSB'nin 11 adedi,
7,3 milyar dolarla ihracatta ilk 5 il arasında,
Genç nüfusun yarısı 30 yaş altında,
Ar-Ge, savunma ve havacılık, sağlık, yazılım,
ulaştırma alanlarında en başarılı ilimiz.
Dr. İlhami Pektaş

Türkiye’de çalışan sayısı 26 milyon 138 bin kişi
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2014 Ekim dönemine ait
işgücü istatistiklerini açıkladı.
15 ve daha yukarı yaştaki
istihdam edilenlerin sayısı 26
milyon 138 bin kişi, istihdam
oranı ise yüzde 45,7 oldu.

İ

şsizlik rakamları çift hanelerde devam ediyor. 2014 Ekim
dönemine ait işgücü istatistiklerinde de işsiz sayısı 3 milyon 43
bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde
10,4 seviyesinde gerçekleşti.
Bu oran erkeklerde yüzde 9,1
kadınlarda da yüzde 13,3 oldu.
Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu
içeren genç işsizlik oranı yüzde
19,7 iken, 15-64 yaş grubunda
bu oran yüzde 10,6 düzeyinde.
Ekim 2014 döneminde 15 ve
daha yukarı yaştaki istihdam
edilenlerin sayısı, 26 milyon
138 bin kişi, istihdam oranı ise
yüzde 45,7 oldu. Bu oran erkek-

lerde yüzde 65, kadınlarda ise
yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, tarım sektöründe
çalışan sayısı 5 milyon 404 bin
kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 734
bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 20,7’si tarım, yüzde
20,5’i sanayi, yüzde 7,7’si inşaat, yüzde 51,2’si ise hizmetler
sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde
51 olarak gerçekleşti
İşgücü nüfusu 2014 yılı Ekim
döneminde 29 milyon 181 bin
kişi, işgücüne katılma oranı ise
yüzde 51 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde

yüzde 71,5 kadınlarda ise yüzde
30,9 oldu. Diğer yandan herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların
oranı 2014 yılı Ekim döneminde yüzde 35 olarak gerçekleşti.
Bu oran tarım sektöründe yüzde
82,9 iken, tarım dışı sektörlerde
yüzde 22,5 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki
döneme göre 132 bin kişi artarak 26 milyon 58 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı
ise 0,2 puanlık artış ile yüzde
45,5 oldu. Mevsim etkilerinden
arındırılmış işsizlerin sayısında
2014 yılı Ekim döneminde, bir
önceki döneme göre 9 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek
yüzde 10,6‘da kaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir
önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 50,9 olarak
gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en
fazla artış 69 bin kişi ile hizmet
sektöründe gerçekleşti.

DÖVİZ KURU CALL OPSİYONU
İŞLEMLERİ BAŞLADI

T

ürk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz yükümlülüklerini kur riskine karşı koruma
altına alabilmeleri için döviz
kuru call (döviz alım) opsiyonu
işlemi hizmeti sunmaya başladı.
Bankadan yapılan açıklamada,
bu kapsamda ihracatçıların her
iş günü döviz kuru put ve call
opsiyon işlemleri için fiyat alabilecekleri duyuruldu.
Mevcut döviz kuru put opsiyonu işlemi uygulamasında ihracatçılarımız lehine değişikler
yapıldığı aktarılan açıklamada,
opsiyon işlemlerinde vade sınırının 1 yıla yükseltildiği, bir
firmanın taşıyabileceği maksimum risk bakiyesinin üst sınırı
ve minimum işlem tutarı kısıtlarının kaldırıldığı
kaydedildi.

Mevcut uygulamada opsiyon
işlemlerine konu döviz kurları
EUR/TL, USD/TL ve GBP/TL
iken, yeni uygulamada bu döviz cinslerine ek olarak JPY/TL
kuru cinsinden de opsiyon işlemi yapılabilecek. Döviz kuru put
opsiyonu işlemi uygulamasında
yapılan değişiklikler döviz kuru
call opsiyonu işlemi uygulaması için de geçerli olacak. İhracatçıların Türk Eximbank’ın
döviz kuru put ve call opsiyonu
uygulamalarından yararlanabilmeleri için Türk Eximbank’ta
kayıtlı ihracatçı olmaları, “Döviz
Opsiyonu
Çerçeve Sözleşmesi” ile bu sözleşmenin eki olan
“Risk Bildirim
Formu”nu imzalamaları yeterli.

SAYGIYLA ANIYORUZ
OSTİM’in kurucularından Yaşat Gökdoğan’ı kaybettik. Bölgenin
gelişmesinde büyük emekleri olan merhum Gökdoğan’a Allah’tan
rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz…
Bir çınar daha devrildi.
Derlerdi bu adam hep deliydi,
Değildi be dostlar!
Akıllı adam sayısı azalınca
Deli olan bu adam gibi görünürdü.
Tek başına mücadele ederdi
Doğru olması gereken şeylerle.
Çılgınca fikirleri vardı,
Hızlı araba kullanana özel kartvizitini verirdi.
Gazetelerde ilanı vardı,
Okur-yazar üniversite mezunu adam arardı.
İlk baktığında anlattığında evet tuhaftı,
Düşününce memleketin halini
Adam yok sadece diploma vardı.
Kendine göre testler yapardı.
Artık kalmayan bayram harçlığı,
Sadece Yaşat Amca’da vardı.
Çocuklarına, torununa dahi acımasızdı.
Çalışarak para kazanması gerektiğini öğreten,
Bir tek bu adam kalmıştı.
Evet bu adam deliydi!
Memleket, çalışma, üretim, istihdam delisiydi.
Keşke herkes senin gibi deli olsaydı da
Bu memleket düzgün adam olsaydı.
Sen rahat ol yine de deli çınar
Rüzgarda dalından düşen tohumlar yeter.
Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun,
Gerçek baba dostu, unutulmayacak adamsın.
Merhum Yaşat Gökdoğan’ın anısına…
Sıtkı Öztuna

