OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 1

HAZİRAN 2013

korhan@ostim.com.tr

Devlet Geleceği Gördü

K

amu alımlarında ‘yerli katkı’ tartışmaları
gündemdeki
sıcaklığını
koruyor.
KOBİ’ler başta olmak üzere tüm
sanayiciler, bürokrasiden dert yanıyor ve tedarik
süreçlerinde yabancı firmalara göre dezavantajlı
bir konumda olduklarını dile getiriyorlar. İşin
içinde olanlar, kamu alım ve yatırımlarında,
yerli sanayiye iş payı, ürün veya hizmet ihracatı,
teknoloji kazanımı gibi uygulamalarla; yapılan
harcamaların ulusal ekonomiye belli oranda geri
dönüşünün sağlanmasının faydalarını sıralarken
Devletin daha etkin bir tutum sergilemesinin
gerekliliğine işaret ediyorlar. Uzun yıllardır

üzerinde durulan, kanunlar ve genelgelerle
aşılmaya çalışılan ‘yerlileştirme’de bugüne
kadar istenilen seviyeye ulaşılamadı. Türkiye’de
medikal, savunma, iş ve inşaat makinaları, raylı
sistemler ve bir çok sektörde üretim yapan, ArGe ve inovasyona ağırlık veren, en önemlisi
Türkiye için katma değer sağlayan sayısız firma
bulunuyor ve bunların büyük bölümü KOBİ’ler.
Ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerin
geleceğe güvenle bakabilmeleri içinse çaldıkları
kapı yine Devlet oluyor. Yayınlarımızda sıkça
bahsettiğimiz gibi; ABD başta olmak üzere
dünyanın hemen hemen her yerinde yerli
üreticiye öncelik verilen tedbirlerin ülkemizde
neden uygulanmadığı hep merak konusu oldu.
Tüm bunlara rağmen iyi niyetli yaklaşımlar
ve çabaları görmeye başladık. Son günlerde
yerlileşme adına önemli gelişmeler yaşandı.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26.
Toplantısı’ndan milat olabilecek kararlar
yansıdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
başkanlığında gerçekleşen kritik toplantıda
öncelikli olarak enerji konusu masaya yatırıldı
ve ağırlık noktasını “milli kaynaklar” ve
“yerli teknolojiler“in oluşturduğu 7 önemli
karar alındı. Kararlar kapsamında; termik,
hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisinde 5

yılda yerli teknolojiye geçilecek. 2023’e kadar
enerji yatırım tutarı yaklaşık 130 milyar Dolar
olan Türkiye’de, bunun yüzde 80’inin yerli
teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmesi
hedefleniyor. Türkiye’nin 1990’dan bu yana
yıllık enerji talep artışının yüzde 4,6, ithal
bağımlılığının yüzde 70’lerle ifade edildiği bir
ortamda Devletin bu iradesi bir bakıma kendi
sanayicisine olan güvenin ve bundan sonraki
reflekslerin göstergesi anlamına geliyor.
Diğer yandan KOSGEB ve DMO arasında
imzalanan işbirliği protokolüyle de kamu
alımlarından
KOBİ’lerin
daha
fazla
yararlanabilmesinin yolu açıldı. Protokolle
KOBİ'lerin DMO tedarikçisi olabilmelerine
imkan sağlanacak, tedarik süreçlerine etkin
katılımlarına yönelik stratejiler üretilecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün’ün de temas ettiği üzere artık; Kamu İhale
Kanunu’ndaki ‘yüzde 15 fiyat avantajı’, 'istersen
yapabilirsin' şeklinden 'yap'a dönüştürülüyor.
2023 hedeflerine kilitlenen ülkemizin benzer
uygulamaları zaman kaybetmeden çoğaltması ve
milli markaların çıkması şart. Yerli üreticilerin
ise bu aşamadan sonra sorumlulukları artıyor;
daha çok çalışmak, güç birliği yapmak ve
teknoloji üreterek faklılıklarını ortaya koymak
zorundalar.
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İsviçre ve Danimarka ilgisi
Bu sayımızda ayrıca İsviçre ve Danimarka’nın
ülkemize olan ilgilerine ilişkin iki ayrı habere
yer veriyoruz. Swiss Rail Industry Association,
üreticileriyle birlikte çantalarını aldı ve Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS)
üyelerini daha yakından tanımak ve ortak iş
yapmak için Ankara’ya geldi. Yerli katkı şartını
sorduğumuz Swiss Rail Industry Association
Başkanı Daniel Steiner, Türkiye’nin büyük
bir pazara dönüşeceğini belirterek, yerli katkı
şartının iki taraf için fayda sağlayabileceğini
düşünüyor. Bu ifadeleri Avrupalı bir sanayiciden
çok nadir duyabiliriz. Rüzgar enerjisinde
dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan
Danimarka da aynı amaçla Başkent’teydi. 50’ye
yakın firmasıyla “işbirliğine hazırız” mesajını
veren Büyükelçi Ruben Madsen Türk üreticileri
cesaretlendirmek istediklerini vurguluyor.
Bizlere düşen ise kendi potansiyelimizi iyi
analiz edip, ortak faydaya dönüştürecek şekilde
daha ileriye taşımamız olacak. Bunun yegane
yolu iş birliği ve güç birliğidir.

Korhan Gümüştekin
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Raylı ulaşım ihtiyaçları yurt içinde üretilecek
Savunma sanayi rekabetçi yapıya kavuşacak
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Plan, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.
Planda, kamunun raylı ulaşım sistemleri ihtiyaçlarının yurt içinde üretileceği ve savunma sanayinin rekabetçi bir yapıya kavuşturulacağı vurgusu var.

P

lanla birlikte ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamikleri ve insanımızın yeteneklerini harekete geçirerek kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla, yeniden şekillenen
dünya ekonomisinde uluslararası iş bölümü ve
değer zinciri hiyerarşisinde Türkiye’nin konumunun aşamalı olarak üst basamaklara çıkarılması
hedefleniyor.
3 ana bölümden oluşan Onuncu Kalkınma
Planı’na göre 2007 yılında yüzde 41,6 olan savunma ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanma oranı, 2011 yılında yüzde 54'e yükselmesine
rağmen bu alanda dışa bağımlılık devam ediyor.
Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya
ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek
katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak amaçlanıyor. 2018 yılında
imalat sanayinde ihracatın 257,1
milyar dolara ulaşacağı öngörülen planda kamunun ihtiyacı
olan raylı sistemlerin üretimin
yurtiçinde üretileceği belirtiliyor.

Girdi Tedarik Stratejisi’ne
devam
Planda, sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının artırılması için yüksek yatırım
gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin
üretimine öncelik verileceği kaydedildi. Bu tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekan hazırlıkları
yapılacak, yerli ve yabancı yatırımcıların özendirilmesi amacıyla mekanizmalar oluşturulacak
ve bu yatırımların kamu desteklerinden öncelikli
olarak yararlanması sağlanacak. Bu amaçlarla
Girdi Tedarik Stratejisi’nin uygulanmasına devam edilecek.

Raylı sistemlerde yerli üretim
Son yılların en çok tartışılan konularından biri

olan raylı ulaşım sistemlerine de yer verilen planda;
büyükşehir
belediyeleri
başta olmak üzere kamunun raylı ulaşım sistemleri
ihtiyaçlarının yurt içinden
karşılanması için teknolojik kabiliyet ve yerli üretim
geliştirileceği, bu doğrultuda yerli ve yabancı sanayi
ortak girişimleri kurulup
destekleneceği yazıldı.
Diğer yandan ülke kredi ve
garanti programları, sermaye malları ve yüksek
teknolojili yerli ürün ihracatını artırmak amacıyla etkin olarak kullanılacak. Uluslararası standardizasyon faaliyetlerine katılım
artırılacak. Otomotiv sanayinde, tedarik zincirini kapsayan,
tasarım, Ar-Ge, üretim ve satışpazarlama süreçleri bütününün
yurt içinde geliştirilmesi sağlanarak
katma değer artırılacak.

Savunmada daha rekabetçi bir yapı
Küresel kriz nedeniyle üretim ve ihracat seviyesinde önemli düşüş gerçekleşen Türk gemi inşa
sanayinin rekabet gücünün bulunduğu alanlarda
Ar-Ge çalışmalarıyla gemi tasarımı ve üretiminde dünya piyasalarından alınan pay artırılacak.
Savunma sanayi rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak. Savunma sistem ve lojistik ihtiyaçlarının
özgün tasarıma dayalı olarak ülke sanayisiyle bütünleşik ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması, uygun teknolojilerin sivil amaçlı kullanımıyla
yerlilik oranının ve Ar-Ge'ye ayrılan payın artırılması sağlanacak.

ONUNCU KALKINMA PLANI’NDA DİKKAT ÇEKENLER
•

•

Öncelikli alanlarda üretim ve ihracat
kapasitesini artıran uluslararası
doğrudan yatırımlar, ithal girdilerde, stratejik ürün ve sektörlerde
yerlileştirmeyi özendirici bir şekilde
desteklenecektir.
Kaydedilen gelişmelere rağmen Ar-Ge
ve yenilik için ayrılan kaynakların
hem miktarının hem de istenilen
faydaya dönüşmek üzere etkinliğinin
artırılması ihtiyacı devam etmektedir. Özellikle teknolojik ürün üretme
sürecinin ticarileştirme aşamasının
güçlendirilmesi, teknoloji transferine
yönelik ara yüzlerin oluşturulması,
yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi,
kamu alımlarının yerli teknolojilerin geliştirilmesini destekler yapıya
kavuşturulması, üretim süreçlerinde
verimliliği artıran ve sürdürülebilir
üretimi destekleyen teknolojilerin ge-

liştirilmesi, imalat sanayi üretiminde
ve ihracat içinde yüksek teknoloji sektörlerinin payının artırılması ihtiyacı
önemini korumaktadır.

Yerli girdi kullanımının ve
yerlileşmenin artırılması
•

Uygun standartta ve maliyette sürekli
yerli girdi temininin artırılması

•

Yurtiçi doğal kaynak potansiyelinin
daha etkin değerlendirilmesi

•

Yerlileşmenin desteklenmesi, bu
amaçla uygun mekanizmaların geliştirilmesi

•

Kamuda ithal ürün kullanılmasının
azaltılması amacıyla kamu alımlarında yerli üretimi olan ürünlerin
kullanımını teşvik edici politikaların
geliştirilmesi

Ankara’da ihracat yüksek teknolojiye dayalı
Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. işbirliğinde hazırlanan “Ankara Dış Ticaret Analizi Raporu” yayınlandı. Rapora
göre Ankara, Türkiye’nin ikinci büyük üretim gücüne ve Türkiye geneline göre yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapısına sahip kenti.

A

nkara’nın
çeşitli sektörlerde dış ticaret kapasitesini
ve potansiyelini
ortaya koyan rapor kapsamı ile
dikkat çekiyor. Raporda öne çıkan başlıklar incelendiğinde kentin teknoloji gücü ortaya çıkıyor. Buna göre; Ankara, Türkiye geneline göre
yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapısına
sahip. Ankara’da ihracatın ithalatı karşılama
oranı giderek yükseliyor; 2002-2012 dönemi
itibariyle; ihracat artışı %371, ithalat artışı

%140 oranında gerçekleşti. İhracatın ithalatı
karşılama oranı ise son 10 yıllık dönemde Türkiye ortalamasının üstünde bir seyir izlemedi.
İmalat sanayi ihracatının teknoloji düzeyinin
artış gösterdiği ifade edilen raporda; Ankara
ili imalat sanayi ihracatı kompozisyonunun,
Türkiye geneline göre daha yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğu belirtiliyor. 2011 yılı
itibariyle yüksek teknolojili ürünler Ankara
ihracatında %8.6’lık bir paya sahip. Bu oran,
Türkiye ihracatında ise %3.1 düzeyinde.
İmalat sanayi ihracatında ölçek yoğun sanayilerin ön planda olduğu kaydedilen Dış Ticaret

Analizi Raporu’nda Ankara imalat sanayi ihracatı, Türkiye geneline göre daha yüksek bilim
bazlı ve ölçek yoğun sektörlerden meydana
geliyor. 2011 yılı itibariyle bilim bazlı ürün
ihracatı Ankara ihracatında %29’lık pay sahibi. Türkiye ihracatında söz konusu değer %16
düzeyinde.
Ankara imalat sanayi ithalatı, orta yüksek teknolojili ürünlere doğru bir dönüşüm sergiliyor.
İlin imalat sanayi ithalatı, Türkiye geneline
göre daha yüksek teknolojili ürünleri kapsıyor.
2011 yılı itibariyle yüksek teknoloji ürün ithalatı, Türkiye ithalatının %12.9, Ankara ithalatının %27.8’ini teşkil ediyor.

“Katma değeri yüksek ürünler
için çalışılacak”
Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Kalkınma Bankası ile birlikte yaptıkları çalışmayla Ankara’nın
dış ticaret yapısının fotoğrafını çektiklerini belirtti. Balcı,
“Burada ortaya çıkan verilere göre, özellikle yüksek
teknolojili ürünlerin üretilmesi ve ihracatı konusunda
Ankara Türkiye’de çok önemli bir pozisyona sahip.
Ankara’nın sahip olduğu görece yüksek teknolojilere
dayalı üretim yapısının, katma değeri yüksek alanlar
başta olmak üzere daha da geliştirilmesi için çalışmalar
yürütülmesi büyük önem taşıyor.” dedi.
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Devlet Önce Küçük Olanı Düşün
Düşünecek
ecek
Kamu alımlarından KOBİ’lerin daha
fazla yararlanabilmesi için KOSGEB
ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO)
güçbirliği yaptı. İki kurum arasında
imzalanan protokolle KOBİ'lerin DMO
tedarikçisi olabilmelerine imkan
sağlanacak.
•

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün: "Kamu
İhale Kanunu'ndaki yerli ürün
lehine yüzde 15 fiyat avantajı
'istersen yapabilirsin' gibi bir
ihtiyari duruma işaret ediyor.
Ama baktık ki bu, istersen
yapabilirsin ile olmuyor, bunu
'yap'a dönüştürüyoruz.”

•

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:
“Bu protokol KOBİ’lerin kamu
alımlarında daha yüksek bir paya
sahip olmasını sağlayacaktır.”

Kamu alımlarında KOBİ’ler için önemli fırsatlar sunacak olan protokolü; Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ve DMO
Genel Müdürü Metin Akdamar imzaladı.

KOSGEB'İN, DMO tarafından yapılacak
alımlara yönelik bütün ihale ilanlarını KOBİ'lere
ulaştıracağını bilgisini veren Ergün, DMO'nun,
KOBİ'lerle devlet arasında yeni bir köprü
olacağını söyledi.

"Yerli ürünü tercih edin"

T

ürkiye’nin iki önemli kurumu yerli üreticilerin kamu alımlarındaki paylarının
artırılması adına önemli bir adım attı.
KOSGEB ve DMO arasında imzalanan protokolle ülkemiz KOBİ’lerinin kamu alımlarından
daha fazla pay alabilmelerine imkân sağlanacak.
Protokole göre KOBİ’lerin DMO tedarik
süreçlerine etkin katılımlarına yönelik stratejiler
üretilecek, kamu alımları ve tedarik usulleri konusunda rehberlik hizmeti verilecek.

İhtiyari durum zorunluluğa dönüşecek

İmza töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün devletin son
yıllarda yerli ürünler için geliştirdiği yaklaşımdan
bahsetti. Kamu İhale Kanunu’ndaki ‘yüzde 15
fiyat avantajı’na atıfta bulunan Ergün, bunun
'istersen yapabilirsin' gibi bir ihtiyari durumu
meydana getirdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Ama baktık ki bu, istersen yapabilirsin ile
olmuyor, bunu 'yap'a dönüştürüyoruz. Bazı
kamu ihalelerindeki şartnamelerde doğrudan
doğruya adres tarifinin yapıldığını görüyoruz.
Bu tabloların çıkmaması lazım, onun için böyle
bir düzenlemeyi de yakın bir zamanda getirmiş
olacağız."

Yapılan alım ihalelerinde yerli ürünlerin tercih
edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan
Bakan Ergün, "Kamudaki tüketiciler birbirine
yakın kalite ve fiyata ulaştıklarında, Türkiye'deki
üretilen ürünü tercih etsinler. Bunu herkese
söylüyoruz. Kalitesiz ve yüksek fiyatlı ürünü
yerli diye alın demiyoruz ama fiyatta ve kalitede
birbirine yakın noktaya ulaştığınız zaman yerli
olanı tercih edin. Bu konuda geliştireceğimiz
bilinç bir taraftan ithalatı azaltacak, ihracat
için de daha güçlü KOBİ'ler oluşmasına imkan
sağlayacak. Böyle bir uygulama, teşviklerden
daha verimli bir uygulamalıdır" diye konuştu.

“Girişimcilerin yüzde 99’u KOBİ”
İmzalanan protokolün kamu alımlarında
KOBİ’lere önemli destek sağlayacağını söyleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, “Protokol önemli bir protokol, DMO kamu alımlarında
önemli bir piyasa yapacak. Dolayısıyla bu protokol bizim KOBİ’lerin kamu alımlarında daha
yüksek bir paya sahip olmasını sağlayacaktır.
KOBİ’ler ekonomide çok önemli. TÜİK’in
rakamlarına göre Türkiye’deki girişimcilerin
yüzde 99’u KOBİ veya mikro düzeyinde. Bu
protokol çerçevesinde inanıyorum ki kamu

KAMU ALIMLARINDA
KOBİ’LERE
AVANTAJ GELİYOR
KOSGEB, protokol kapsamında
DMO ihale ilanlarının ve katalog
başvurularına yönelik çağrıların
KOBİ’lere duyurulmasını sağlayacak çalışmalar yapacak. Protokolde belirlenen ana strateji
ve işbirliği alanlarına esas olmak
üzere yapılan analizde; DMO’nun
ürün esaslı talebi, sektör sınıflamasına göre değerlendirilerek
25 alt sektörle ilişkilendirildi. Bu
sektörlerde KOSGEB veri tabanına
kayıtlı oldukça fazla sayıda işletme
bulunuyor. Dolayısıyla protokol bu
KOBİ’lerin DMO tedarikçisi olabilmesine imkân sağlayacak.

alımlarında KOBİ’lerin payı yükselecektir.”
dedi.
Özel sektörün önünü açtıklarını ve bu sayede
Türkiye’de istihdam ve katma değerin arttığını,
ekonominin büyüdüğünü söyleyen Şimşek,
“Son 5 yıl içinde 5 milyon insanımıza iş
bulmuşuz. 5 milyon istihdam hafife alınacak bir

Çağlar’ın dört yıllık hedefi
İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) İbrahim Çağlar, “Yaptığımız her iş ve gerçekleştirilecek
her proje bu şehirde ve bu ülkede İstanbul Ticaret Odası dendiğinde Odamızın güvenilir, çözüm
üreten, iyi niyetli, etkili kelimeleriyle bilinen bir kurum olması için yapılacaktır.” dedi.

İ

stanbul Ticaret Odası’nın 19. Dönem ilk Meclis toplantısında konuşan Çağlar, bir kurumun
başarıya ulaşabilmesinin olmazsa olmazının
aidiyet duygusu ve takım ruhu olduğunu kaydetti. “İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek ya
da başka bir şey değildir, birlikte çalışmayı
başarmaktır.” diyen Çağlar, meclis üyelerinden

isteklerini şöyle sıraladı: “Sorunu söylerken beraberinde çözüm önerilerini de getirmenizi istiyorum. Ancak bu şekilde yapıcı oluruz ve sorunlar
karşısında ivedilikle bir adım atabiliriz. Ben taşın
altına elini değil, kendisini koyan bir Meclis istiyorum ve bu konuda size de güveniyorum. 4 yıl
sonra hem dünyadaki hem de ülkemizdeki etki

alanı daha geniş, etki gücü daha yüksek bir ticaret
odası olacağız.”

"Dünyanın 16. büyük ülkesi olduk"
İTO Başkanı İbrahim Çağlar, nominal borç
stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH)
oranının 10 yıl içinde yüzde 74’ten yüzde 36.1’e

konu değildir. Son 1 yılda dahi Türkiye 1 milyon
150 binin üzerinde bir istihdam oluşturmuştur.
Bunu büyük ölçüde KOBİ’ler oluşturmuştur.
Biz yükleri mümkün olduğunca aşağıya çektik. Kayıt dışı ile mücadelede çok yol kat ettik. Geçen sene vergi kanunlarında çok önemli
düzenlemeler yaptık, özellikle girişimcilere
destek anlamında çok ciddi vergi avantajları
sağladık.” şeklinde konuştu.

Stratejik fırsat
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, kamu
alımlarının dünyada çok sayıda ülkede olduğu
gibi Türkiye’de de önemli hacimlere ulaştığını
söyledi. Kaplan, “Bu denli önemli bir alım
gücüne sahip olan kamunun, bu alımlar
kapsamında yerli KOBİ’leri teşvik etmesinin
ülkemiz için stratejik bir fırsat teşkil ettiğinin
farkındayız.” dedi.
Ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de kamu
alımlarında yerli üreticinin korunmasına yönelik birçok uygulama bulunduğunu hatırlatan
Kaplan, ABD'de 1933 yılından beri yürürlükte
olan “Amerikan Malları Satın Alma Kanunu”nu
örnek gösterdi. Söz konusu kanunun kamu
malı alımlarında devletin yerel işveren ve
işçiyi koruması amacıyla çıkarıldığını kaydeden Mustafa Kaplan, Avrupa Birliği’nin de
Küçük İşletmeler Yasası ile KOBİ’lerin kamu
alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve devlet
yardımı imkânlarının KOBİ’ler tarafından daha
iyi kullanılmasını hedeflediğini anlattı.
gerilediğini, bütçe açığının GSYH’ye oranının
yüzde 10’dan yüzde 3’ün altına gerileyerek
AB-Maastricht kriterlerinin bütçe dengesi için
öngördüğü ilkeye uyum sağladığını söyledi.
2002 yılındaki 231 milyar dolar seviyesinde olan
GSYH’sinin 2012 yılında, neredeyse üç kattan fazla artarak 786 milyar dolara ulaştığını anımsatan
Çağlar Başkan şu bilgileri verdi: “Aynı dönemde
kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolardan
10 bin 500 dolara yükseldi. Yine, 2002 yılında 36
milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımız 2012
yılı sonunda 153 milyar dolara yükseldi. Turizm
geliri ise 2002 yılında 8.5 milyar dolarken 2012
yılında 25 milyar doları aşmıştır. Türkiye son 10
yılda böylesine bir sıçrama yaşadı. Yükselen ekonomiler ligine girdi. Dünyanın 16. büyük ülkesi
konumuna geldi.”
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Kümelere uluslararası bakış
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2011 yılından itibaren beş ilde pilot olarak yürüttüğü,
Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen “KOBİ İşbirliği ve
Kümelenme Projesi”, dünya örnekleriyle birlikte “Uluslararası Rekabetçilik ve
İşbirliği Konferansı”nda tartışıldı. Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası ESCA
Kıyaslama Ödülleri’nin de sahiplerini bulduğu programda OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi “Bronz Kalite
Sertifikası” aldı.

T

ürk firmalarının, işbirliği ağları ve kümelerin, bilgi yoğunluklu ve yüksek
katma değerli ürünlerin ihracatı konusundaki kapasitelerinin artırılmasını teşvik
etmeyi amaçlayan konferansa AB Türkiye
Delegasyonu, T.C. Ekonomi Bakanlığı temsilcileri, işbirliği kuruluşlarının temsilcileri
ile yerli ve yabancı uzmanlar katıldı.

Yerli üretim ve daha fazla
katma değer
Etkinliğin açılışında konuşan T.C. Ekonomi
Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, küreselleşme sürecinde başarının; yerel koşullardan
kaynaklanan üstünlükleri, uygulanan küresel
stratejilerle rekabetçi üstünlüklere dönüştürme kabiliyetine bağlı olduğunu kaydetti.
Katma değeri artırmanın yolunun tasarımlı
ve markalı ürünlerden geçtiğini vurgulayan
Sever, “Bakanlığımızla, ihracatçı firmalarımızla kümelenme anlayışının geliştirilmesine
çok önem ve destek veriyoruz. 2012 yılında yürürlüğe giren Yeni Yatırım ve Teşvik
Mevzuatı’nın meyvelerini almaya başladık.
Teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve cari
açık yaşadığımız sektörlerde Türkiye’nin üretimini artırmak ve ithalatla karşılamış olduğu
ihtiyacını, mümkün olduğunca yerli üretimle
karşılamak ve daha fazla katma değerli ürün
üreterek ihracat yapmak noktasında bu teşvik
mevzuatımızın son derece yararlı olacağını
düşünüyorum.” dedi.

Sunumunda ihracatçı firmalar hakkında bilgiler veren Sazak, 2009 yılında 50 bin olan
ihracatçı sayısının 56 bine ulaştığını ifade
etti. Firmaların yüzde 80’inin ihracatın yüzde
5’ini gerçekleştirdiğini anlatan Emrah Sazak,
“2007, 2008 ve 2009 yıllarında kesintisiz 3 yıl
ihracat yapan firmaları incelediğimizde sayı
13 bin çıktı. İlk 100 firmanın ihracattaki payı
yüzde 37 idi. Bugün ilk 100 firmamızın payı
yüzde 26 seviyelerinde. Sürdürülebilirlik ve
hedef için ideali ortaya koyan ‘yüzde 80 yüzde 20’ kuralından gidersek bu düşüş önemli
bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu
durum bize şunu gösterdi; kesintisiz ihracat
yapan firma sayısında bir sıkıntı var. Firmalarımız ihracat yapmak istiyor ama belki yanlış
pazarı denediğinden sürdürülebilirlik sağlayamıyor. Kümelenme sürecinde firmalarımızın bulundukları ekosistemde diğer firmalarla
işbirliği yaparak daha rekabetçi olduklarını
görmüştük. Bu şekilde sahaya işbirliği mesajı
vermek istedik. Firmalar daha rekabetçi olabilmek için stratejisiyle, yönetim anlayışıyla

Konferansta; uluslararası rekabette makro trendler ve inovasyonun önemi, kümelerin
rekabetçilikteki rolleri, firma düzeyinde rekabetçilik, KOBİ'lerin uluslararasılaşmada karşılaştığı
sorunlar ve çözüm önerileri başta olmak üzere geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

kaynaklarını etkin kullanarak kendi içsel dinamiklerinde ciddi mesafe alabiliyor.” diye
konuştu.
İhtiyaç analizlerinin öneminin altını çizen Sazak şöyle devam etti: “Sürecin yönetimi çok
önemli. Doğru firmaları seçmediğiniz zaman
yolda kalıyorsunuz. Bir projede 1 milyon
Dolar ihracatı olan bir firmayla hiç ihracat
yapmayan firma olduğu zaman; ortak sorun
da olmuyor, ihtiyaçlar da aynı olmuyor, ortak eylem de olmuyor. Firmaların hem ölçek
hem hedefler hem de tamamlayıcılık noktasında doğru seçilmesi, işbirliği kuruluşlarının
seçilmesi, kaliteli hizmet alması çok önemli.
Strateji geliştirirken ciddi bir masa başı araştırması yapmak gerekiyor. Biz bu araştırma
noktasında da işbirliği kuruluşlarına destek

Vizyon ve strateji birlikteliği
Konferansın “Sektörel İhracat Stratejileri ve
İşbirliği Ağ Yapılarının Önemi” konulu panelinde “UR-GE Projeleri ve İhracat Temelli
Sektör Strateji Yaklaşımları” başlığı altında
bir sunum yapan T.C. Ekonomi Bakanlığı
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, vizyonla stratejinin birleştiğinde başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini,
Bakanlık olarak sektör stratejisi anlayışlarının; vizyonla stratejinin harmanlanmasını
içerdiğini belirtti.

OSTİM’Lİ İKİ KÜMEYE ÖDÜL
Konferans kapsamında Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası’nın (European Secretariat
for Cluster Analysis-ESCA) Kıyaslama Ödülleri verildi. ESCA’nın Avrupa çapında yaptığı
Küme Kıyaslama Çalışması kapsamında 20 küme ödül aldı. Kümelerin aktiviteleri,
süreçleri ve iç yönetim mekanizmaları incelenerek yapılan çalışma sonucunda; OSTİM
bünyesindeki Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
yönetim performansıyla Bronz Kalite Sertifikası almaya hak kazandı.

“Dünyaya örnek olacak model gerçekleştirdik”
hakkaniyetin sağlanması için ciddi yatırımlar yaptıklarını, bunun sonucunda dünyaya
örnek olabilecek bir model geliştirdiklerini
vurguladı.

2

0 ülkeden sağlık bakanı ve üst düzey
temsilcilerinin katıldığı Genel Sağlık
Kapsamı Bakanları Konferansı’nda konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
sağlık hizmetlerinin sunumu ve bu süreçte

Sağlık hizmetlerinde son 10 yılda yaptıkları
reformları ve elde ettikleri başarıları paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten
Müezzinoğlu, “Türkiye, 2000’li yıllardan
itibaren çok yönlü dönüşüm ve gelişim yaşadı. Başbakanımızın kararlı adımlarıyla insan
ve hakkaniyet odaklı sağlık hizmeti anlayı-

şı gerçekleştirildi. Hükümetimizin insan ve
hakkaniyet odaklı etik anlayışı sayesinde,
vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine eşit biçimde erişmeleri, temel hedefimiz
olmuştur. Ülkemiz bütün bu uygulamalarda
başarılı olup, sağlık alanında rol model olmuştur. Bu süreçte Türkiye’nin gösterdiği
siyasi kararlılık, liderlik fonksiyonunu doğru şekilde yürütmesi ve toplumun desteğini
alması, bu başarıda önemli paya sahiptir.
Başarıların devamlılığı finansal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine bağlıdır." dedi.

veriyoruz. Hedeflerimiz net ve ulaşılabilir olmalı.”
Sektör strateji aşamalarında sahaya inilip firmalarla birebir analiz yapılması gerektiğine
de işaret eden Emrah Sazak, “İşbirliği kuruluşlarımız süreci sahiplenmek durumunda.
Firmalara yardımcı olmaları ve sürece katılımlarını sağlamalı.” değerlendirmesinde bulundu.

“Nihai amaç yerli ürünler”

Konferansın ikinci gününde gerçekleşen “Rekabetçilik Tebliği Kapsamındaki UR-GE Projeleri” panelinin konuşmacıları arasında yer
alan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, OSTİM çatısı altında yer alan kümelenme çalışmalarının gelişimini anlattı.
Firmaların hayatta ve ayakta kalabilmeleri,
rekabet ortamında birlikte iş yapmaları, sinerji oluşturmaları için kümelenmenin belirleyici bir rol oynadığına değinen Orhan Aydın,
“Bulduğumuz, bildiğimiz ve gördüğümüz
olayları bölgemize taşıma gayreti içerisinde
olduk ve bu nedenle de biz kümelenme faaliyetlerine inanıyoruz. Dünyada da örneklerini
gördüğümüz zaman yaptığımız işin doğruluğunu da test etme fırsatımız oldu. Ekonomi
Bakanlığımız ve Kalkınma Bakanlığımızla
değişik zamanlarda, örneklerde nasıl yapıldığını gördük. Bu nedenle OSTİM olarak bu
alanda varız.” dedi.
Aydın sunumunda ayrıca kümelerin raylı sistemler, rüzgar türbinleri başta olmak üzere
yerli marka odaklı çalışmalarından bahsederek, “Bu çalışmaların nihai çıktısı olması gerekiyor. Yerli otomobil, uçak, motor, rüzgar
türbini, raylı taşıt için bir araya geliyoruz.
Küme paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin
sorunlarına yerli çözümler üretmek için çabalıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Hedeflenen sonuçlara ulaşabilmek için de
kaynakların verimli, etkin kullanılmasının
yanı sıra hizmetin kesintisiz sağlanması gerektiğini belirten Bakan Müezzinoğlu şunları kaydetti: “Hızla değişen dünyamızdaki
bilimsel ve ekonomik gelişmeler, ülkelerin
farklılaşan demografik yapısı, sağlık sorunlarının değişimi ve maliyetlerindeki artışlar, bu konudaki politikalarımızı, sürekli
yenilemeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Sağlık
hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından,
yeniliklere açık olmak, dahası yeniliklere
uyum sağlayabiliyor olmak hayati önem arz
etmektedir.”
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Otomobil için devlet desteğine ihtiyaç var
Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, Türk üreticilerinin kaliteli
ürünleriyle dünyanın bir çok ülkesinde yer bulduğunu kaydetti. OSTİM’e
gelen deneyimli gazeteci, yerli otomobil için ise Güney Kore’de olduğu gibi
devlet desteğinin gerekli olduğunu ifade etti.

M

illiyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, Milliyet Ankara Gazetesi Yazarı Ali İnandım ile birlikte OSTİM’i
ziyaret etti. Bila, yerli sanayinin başarıları başta
olmak üzere, OSTİM’deki kümelenmelerin çalışmalarını dinledi.

motiv sektöründe mesafe kaydetmesi gerektiğini
söyleyen Aydın, "Şu anda otomotiv sektörünün
kaporta ve işçilik kısmını yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş sadece yüzde 25. Ar-Ge merkezleri
Avrupa’da, teknolojik ürünler de oradan geliyor.” diye konuştu.

“İşin ağırlıklı kısmı dışarıda”

Otomobil, raylı sistem ve uçak yapmadan gelişim gösterilemeyeceğini dile getiren Aydın,
otomotiv sektörünün Türkiye'nin çıkış noktası
olduğunu belirtti. Türk sanayisinin güçlü bir
potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Orhan
Aydın, otomobil yapmak için ciddi devlet desteğine de ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Sanayi Bakanlığı'nda motor üretimi konusunda bir
toplantı yaptık. 'Nasıl motor üretiriz?' konusunu
tartıştık. Bu konuda girişimleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." dedi.

Yerli otomobil konusunun ağırlıklı olarak konuşulduğu toplantıda karşılıklı görüşler paylaşıldı.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
yerli otomobil yapmak için teknik, ekonomik ve
siyasi şartların sağlanması gerektiğini belirterek,
"İşin teknik kısmını hallediyoruz. Ekonomik kısmını halledemezseniz, otomobili yaparsınız ama
satamazsınız; pazar oluşturmak önemli." dedi.
OSTİM'deki çalışmaların uluslararası alanda
karşılığı olduğunu belirten ve Türkiye'nin oto-

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ziyaretin sonunda Milliyet Gazetesi Ankara
Temsilcisi Fikret Bila'ya OSTİM logolu saat takdim etti.

“Devlet destek vermeli”
Deneyimli gazeteci Fikret Bila da Güney Kore
örneğine dikkat çekti. Güney Kore’deki kalkınma
hamlelerini ve devletin sanayicilere verdiği destekleri anımsatan Bila, Türk üreticilerinin de dünya çapında işlere imza attığını ve birçok ülkede
teknolojik altyapısı güçlü ürünlerin kullanıldığına

OSBÜK'de görev Nakıboğlu’nun
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurulunun
ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu seçildi.
sanayi büyük bir şehir. Bu şehrin içinde
kadınıyla erkeğiyle
yaşlısıyla genciyle
engellisiyle engelsiziyle herkes kalkınmanın içinde.” dedi.

"Nükleerde
ortaklığın önü
açık"

T

ek liste halinde gidilen seçimlerde Cahit
Nakıboğlu, OSBÜK'ün yeni başkanı oldu.
OSBÜK’Ün 11. Genel Kurulu’na; Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, milletvekilleri, oda başkanları, müsteşarlar ve sanayiciler
katıldı.

“Üretimin olduğu yerde umut var”
Açılışta konuşan Bakan Fatma Şahin, 15 sene
mühendis olarak üretimin içinde çalıştığını, organize sanayi bölgelerinde, boyahane ve tekstilde
görevler aldığını söyleyerek, üretimin zorluklarını
ve alın terinin önemini çok iyi bildiğini vurguladı.
OSB’lerin şehrin tüm dokusunu olumlu yönde
değiştirdiğini vurgulayan Şahin, "Üretimin olduğu yerde umut, bereket, iyi beklentiler var. Göç de
var ama göç umuda, aşa, işe, emeğe geliyor. Bunu
berekete geçirebilmek için de o talebi iyi görmek
ve gereken yapısal dönüşümleri başarmak durumundayız. Baktığınız zaman her bir organize

Bakan Taner Yıldız
ise OSBÜK’den daha
önce nükleer santrallerle ilgili ortaklık isteği
geldiğini ve bunun önünün açık olduğunu belirtti.
Yıldız, "Bir önceki toplantıda hatırlarsanız enerji
sektörüne yönelik bazı talepler olmuştu. OSBÜK
olarak nükleer güç santralleriyle ilgili ortak olmak
istediğinizi belirtmiştiniz. Bununla ilgili Bakanlığımız çalışma yaptı, bunun önü açık. Yaklaşık 2
ile 2,2 milyar Dolar’lık; yüzde 10 hisseye karşılık
gelecek bir pay veya daha fazla bir pay olabilir.
Bunu yeni yönetiminiz mutlaka değerlendirecektir. Biz buna hazır olduğumuzu söylüyoruz, varsa
teklifleri değerlendirebiliriz. Enerji sektörüyle ilgili sanayicilerimize koyacağımız katkılara özellikle devam ediyoruz. Sayaç değişimiyle ilgili bir
kanun çıkardık. 10 yılını doldurmuş sanayi tesisleriyle alakalı sayaçların değişimi öncelikle özel
sektör tarafından finanse ediliyordu. O bölgenin
elektrik dağıtım hizmetlerinin yatırım kalemlerinden artık bunları sağlıyoruz. Yani siz sayaç değişimi ile alakalı bundan sonra para ödemeyeceksiniz." diye konuştu.

Rekabet gücü yüksek katma değerde
Türkiye'nin sanayi ülkesi olma yolunda önemli
bir adım attığını kaydeden Bakan Nihat Ergün de,
rekabet gücünü artıracak alanlara değindi. Ergün,
şunları kaydetti: "Sadece sanayiciye ucuz elektrik
temin edelim, kaçağı önleyelim, rekabet gücünü
ucuz elektrik, ucuz işgücü, ucuz hammadde temininde yakalayalım, bunlar rekabet üstünlüğünü
sağlayabileceğimiz, kalıcı rekabet avantajları sağlayabileceğimiz alanlar değil. Rakiplerimiz çok
farklı artık. Ucuz işgücü, enerjisi, hammaddesi
olanlar bizim rakibimiz değil. Zaten bizde onlardan yok. Emeğin, enerjinin, hammaddenin bizden
kat kat ucuz olduğu ülkeler var. Biz rekabet gücünü Ar-Ge'de, inovasyonda, yenilikte, yüksek katma değerde, yüksek teknolojide bulabiliriz. Bizim
potansiyelimiz buna elveriyor."
Merkezde sanayi ve üretimin olduğunu dile getiren Ergün, bunun bilgi ve teknolojiyle buluşması
gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'nin her yerinde
üniversite sanayi işbirliği organizasyonları yapıyoruz. Organize sanayi bölgelerinin de sadece sanayiciye alt yapı oluşturmasının yanında OSB'ler
'mevcut sistemlerde nasıl teknolojiyi artırabiliriz,
kümeleme çalışmaları nasıl olabilir' konusunda
öncülük yapmalılar." ifadelerini kullandı.

OSBÜK'ün rolü
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ise şunları söyledi: "Türkiye her alanda
olduğu gibi sanayide de hızla büyüyor. Bundan
52 yıl önce ilk OSB'yi kurarak özel bir sanayileşme modelini geliştiren ülkemizde, bugün 277
OSB'nin 181'i aktif faaliyet göstermektedir. 2002
yılında faaliyete geçen OSBÜK bu süreçte önemli roller üstlenmiştir. OSB'lerin ortak sorunlarının
çözüme kavuşturulması yolunda önemli çalışmalar yapılarak büyük mesafeler kat edildi. Amacımız tüm OSB'lerin sorunlarına çözüm bulmaktır.”

işaret etti. Daha önce katıldığı bir toplantıdan
örnek veren Bila, Kanada Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz altılarda Türkiye’de üretilen
sensörlerin tercih edildiğini anlattı. Fikret Bila
yerli otomobil içinse şunları söyledi: “Yerli otomobilin cazip hale getirilmesi için tıpkı Güney
Kore’de olduğu gibi devletin destek vermesi ve
halkı kullanım için teşvik etmesi gerekiyor.”

Dünya imalat sanayi
büyüyor

B

irleşmiş Milletler Sınai Kalkınma
Örgütü'nün yayınladığı raporda, dünya imalat çıktısının 2011'in ilk çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
6,5 arttığı, bunun da son mali krizden
toparlanmaya işaret ettiği bildirildi. Çeyreklik üretim verileri analizine dayanan
raporda, imalat sanayi üretiminde 2011'in
ilk çeyreğinde yüzde 11,5 büyüme ile
gelişmekte olan ülkelerin en ön sırada
geldiği, bu büyümeye en büyük katkıyı
yüzde 15'lik büyüme ile Çin'in sağladığı
belirtildi. Yeni sanayileşen ülkelerin de
2011'in ilk çeyreğinde iyi performans
gösterdikleri; Türkiye'nin sınai üretiminin
yüzde 13,8 büyüme gerçekleştirirken,
Meksika'nın yüzde 7,4, Hindistan'ın ise
yüzde 5,1 büyüdüğü belirtiliyor. Sanayileşmiş ülkelerin imalat çıktısının söz
konusu dönemde yüzde 4,4 büyüdüğü,
bunların içinde başı yüzde 7,1 büyüme ile
dünyanın en büyük imalatçısı ABD'nin
çektiği ifade ediliyor.
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İsviçre raylı sistemlerde yerli ortak arıyor
Demiryolu trafiği alanında hizmet
veren ve sanayi sektöründen 100’ün
üzerinde üyesi bulunan Swiss Rail
Industry Association, işbirlikleri ve
ortak yatırım imkanlarını konuşmak
üzere Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) üyeleriyle
Başkent’te bir araya geldi. Toplantıda
‘Demiryolu Araç Üreticileri, Bakım
Onarım ve Mühendislik’ ile ‘Altyapı’
gruplarında ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirildi.

R

aylı sistemlerde yaşanan gelişmeler
ve yerli üreticilerin gücü Avrupalı
yatırımcıların dikkatini ülkemize çevirdi. İsviçre’de 100’den fazla üyesiyle sektör lideri olan Swiss Rail Industry Association, işbirliklerini geliştirmek için Ankara’ya
gelerek Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) firmalarıyla buluştu.
Toplantıya İsviçreli 17 firma ile 70’e yakın
Türk şirketinin katılım gösterdi. İsviçre firmaları yerli katkı şartına olumlu baktıklarını
dile getirdiler.

“Süratli gelişiyor”
Programın açılışında konuşan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, raylı
sistemlerin Türkiye’de süratle gelişen bir
alan olduğunu kaydetti. Yerli üreticilerin bu
alanda büyük pay almalarını hedeflediklerini
söyleyen Aydın, “Yabancı firmalarla işbirliği yaparak, piyasada geniş iş imkanlarını
birlikte değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Yerli üretim hedefi
Çankaya Üniversitesi Rektörü ve ARUS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ise konuşmasında ARUS’un
misyonundan bahsetti. Güvenç, ARUS’un
hedeflerinde yerli üretim, yerli tasarım ve
uluslararası ilişkileri gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Güvenç, “Ortak işler üretebilmek için birbirimizi iyi anlamamız ve yakından tanımamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“İlgiyle takip ediyoruz”

“İşbirlikleri çok önemli”

Swiss Rail Industry Association Başkanı Daniel Steiner Türkiye’deki ekonomik gelişimi
ve demiryollarındaki yatırımları ilgiyle takip
ettiklerini ifade etti. İsviçre’de 100 yıl önce
Alpleri tünellerle donatarak ulaşımı sağladıklarını anımsatan Steiner, şu anda dünyanın 2 hatlı en uzun tren tünelini inşa ettiklerini aktardı. İki ülkenin benzer yönlerine
dikkat çeken Daniel Steiner, “Türkiye’de
özellikle toplu taşıma alanında çok fazla yatırım yapmak doğru olacaktır. 2003 yılında
yaklaşık altyapı masraflarının yüzde 64’ü
karayollarına gidiyordu. Bu durum değişti;
raylı taşımacılığa odaklanıldı.” dedi.
Türkiye’deki raylı sistem yatırımlarının büyüdüğünü hatırlatan Steiner, konuşmasını
“İsviçre Avrupa’nın ortasında; Türkiye de
aynı şekilde stratejik bir konumda. 2023
hedeflerinizi takdirle karşılıyorum. İyi yoldasınız. Bu hedeflerde bizim de payımızın
olmasını istiyoruz.” diyerek tamamladı.

İsviçre adına konuşan Peter Jenelten de
ülkesinin demiryolu sektöründe önemli çalışmaları bulunduğunu vurguladı.
Jenelten, “Sektörde 40 binden fazla çalışan bulunmaktadır, 10 milyar Frank
ciroya sahiptir. Ülkemizde hem siyasi
irade hem de halk demiryolu kullanımına büyük destek veriyor. Toplu taşımada
yoğunluk çok fazla. Ülkelerimiz arasındaki işbirlikleri çok önemli.” ifadelerini
kullandı.

Türkiye’de ki uygun ortam

Açılış konuşmalarının ardından iki ülke raylı sistem endüstrisinin tanıtımı yapıldı. İlk
olarak ARUS Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Sedat Çelikdoğan küme hakkında bilgiler
sundu, raylı sistem üreticilerinin kabiliyet
ve kapasitelerinden bahsetti. Küreselleşme
olgusuyla birlikte mal ve insan hareketlerinin sınırları aştığına değinen Çelikdoğan,
“Üretim Uzak Doğu’ya kaymaya başladı.
Avrupa bu konuda geriye düşmüştür. Bir
firmanın iş alması için bir çok konuda da hazır olması gerekiyor. Bu itibarla bakarsanız
Türkiye tarafında çok canlı bir girişimciliği,
maliyetlerde uygun bir durumu, Ar-Ge ve
teknoloji üretimini görebilirsiniz. İsviçre ile
Türkiye’nin birbirini tamamlayacağı bir çok
konu var.” dedi.

"Yerli katkı
iki taraf için
fayda sağlar"

“Bizleri ortak olarak görün”
Türk demiryolu sanayisi hakkında görüşlerini paylaşan ARUS Yönetim Kurulu
Üyesi Halis Turgut, “Buraya geldiğiniz
zaman mutlaka bizleri ortak olarak görün.” dedi. Türkiye’nin, nüfusunun yarısının 25 yaş sınırında genç bir ülke olduğunu söyleyen Turgut, ülkemizin 2023
hedefleri içerisinde yaklaşık olarak 300
milyon ton yük taşımasının demiryollarına alınmak istendiğini anlattı. Turgut
şunları söyledi: “Türkiye'de yaklaşık
olarak 24 bin yük vagonu bulunmaktadır. Bunun 3 bini özel sektöre geri kalan
ne kadar
21 bin'i TCDD’ye aittir. Bugüne
Türkiye'de hiç konuşulmayan bir konu
en dolayı
var; standartlar. Bu sebeplerden
bizim demir yolu sanayimiz hiçç bir şekiye'de
kilde Avrupa’ya açılmadı. Türkiye'de
laşık
her yıl yük taşımak için yaklaşık
molarak 30 milyar Dolar’lık kamoyon ve otobüs harcaması yapıyoruz. Bunun tamamı da maaleseff
kendi yerli firmalarımız olmaDaniel Steiner
dığı için ithalata dayanıyor.”

OSTİM Gazetesi’ne açıklamalarda
bulunan Swiss Rail Industry Association Başkanı Daniel Steiner, altyapı
çalışmalarının devam etmesi halinde
Türkiye’nin büyük bir pazar haline
dönüşeceğini ifade etti. Steiner,
Türkiye’de yapılacak yatırımlardaki
yerli katkı şartının iki taraf için fayda
sağlayabileceğini ve bunu önemsediklerini dile getirdi.
Sektör yatırımlarının Türkiye gibi ülkelere yoğunlaştığını söyleyen Daniel
Steiner, “Genel olarak özellikle şehir
içinde raylı sistemlerin çok iyi kullanılması gerekiyor. Ulaşımda yaşanan
problemler başka türlü çözülemez.
Sektörün önümüzdeki dönemlerde mevcut gelişimini artıracağını
düşünüyorum. Eğer rekabet adaletli
olsa Çin gibi ülkele
ülkelere karşı korkumuz
olmaz. Örneğin ucu
ucuz diye Çin’den
tedarik sağlanıyor
sağlanıyor, bütün ürünler
orada üretiliyor ama 10 sene
sonra herhangi bir arızada tamir
iç bize geliyorlar.
edilmesi için
Çin’de fiy
fiyat avantajı var
an
ancak
kalite sıkıntısı
y
yaşanıyor.”
dedi.

Frank tavanına devam

ARUS: “Raylı sistem milli davadır” diyerek yola çıkan, ülkemizin
raylı ulaşım sistemlerindeki her türlü ihtiyacının yerli sanayici
tarafından üretilebileceğini savunan raylı ulaşım sistemleri sanayicileri, destekleyici kurum ve kuruluşları ile birlikte “İş Birliği ve
Güç Birliği” inancıyla bir araya gelerek, Türkiye’nin ilk bölgesel
olmayan ve Tüm Anadolu’yu kapsayan kümelenmesi. ARUS bünyesinde; Raylı Ulaşım Sistemleri İşletme, Hat ve Yapı İşleri, Araç
Tasarım ve Üretimi, Elektrik ve Elektronik Sistemler, Mekanik Sistemler, Tasarım ve Mühendislik, Eğitim ve Üniversiteler, Hukuk
ve Mevzuat, Standart ve Sertifikasyon başlıkları altında çalışma
grupları bulunuyor.

SWİSS RAIL INDUSTRY ASSOCIATION: İsviçre Makine İmalatçıları Derneği (VSM) tarafından 1977 yılında kurulan Swiss
Rail Industry Association; danışmanlık, ulaşım planlaması, tesis
projelendirmesi, yol, köprü, tünel yapımı, demiryolu elektrik
beslemesi, operasyonel kontrol sistemleri,, demiryolu
y
güvenlik sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri, bilet satış sistemleri, demiryolu
emiryolu levazımı,
atölye donanımları ve koruyucu
uyucu bakım
alanlarında uzmanlaşan firmaları
rmaları
bünyesinde bulunduruyor.

İsviçre Merkez Bankası ekonomiyi Avro Bölgesi'ndeki zorluklardan korumak için Frank tavanı
politikası uygulamaya devam edeceğini açıkladı.
Başkanlığını Thomas Jordan'ın yaptığı İsviçre
Merkez Bankası Swiss National Bank (SNB), 20
Haziran 2013 tarihinde yaptığı açıklamada tavanı
Avro başına 1,20 Frank olarak tuttuğunu ve bu önlemin "istenmeyen bir parasal daralmayı engellemek adına" önemli olduğunun altını çizdi. Merkez
Bankası aynı zamanda faiz bandını da değiştirmeyerek sıfır ve yüzde 0,25 aralığında tuttu.
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Rekabetçi politikalar
Danimarka’yı rüzgarda zirveye taşıdı
Rüzgar enerjisinde dünyanın sayılı ülkelerinden olan Danimarka, Türkiye’nin
potansiyelinden yararlanmak, kendi deneyimlerini ve teknoloji altyapılarını
paylaşmak istiyor. Bu amaçla düzenlenen teknoloji ve ikili iş görüşmelerinde,
Türk ve Danimarkalı yatırımcılar sektördeki gelişmeler, iş fırsatları ve ortak
projeleri ele aldı. Toplantıda verilen mesajlarda; Danimarka’nın sürdürülebilir
ve rekabetçi bir devlet politikasıyla başarıya ulaştığı, aynı yaklaşımın
Türkiye’de de sergilenmesi gerektiği kaydedildi.

T

OBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi'nde (ETÜ) gerçekleştirilen “Türkiye-Danimarka Teknoloji ve B2B Görüşmeleri”ne Danimarka
İnovasyon, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim
Bakanlığı yetkilileri, Danimarka Teknik
Üniversitesi’nden akademisyenler, MİLRES Projesi Yürütme Kurulu üyeleri ile
18’i yerli olmak üzere toplam 68 firma
katıldı.

“Katkı sağlamak istiyoruz”
Açılış konuşmasını yapan Danimarka Büyükelçisi Ruben Madsen, “Enerji, ülkemizde en önemli ve öncelikli sektörlerden
biridir.” dedi. İki ülke arasındaki en önemli işbirliğinin enerjide sağlanabileceğini
kaydeden Büyükelçi Madsen, bu tip etkinliklerle uygulamada da katkı sağlamak
istediklerini belirtti.
Madsen şu görüşlere yer verdi: “Danimarka’daki rüzgar enerjisi çalışmaları başarı öyküsüdür. Dünyadaki en ünlü rüzgar
enerjisi türbin üreticileri Danimarka’dan
çıkmıştır. Sektörü Danimarka’da incelediğiniz zaman; özel şirketlerle, araştırma
firmalarıyla, üniversitelerle, kamu kuruluşlarıyla çok güzel bir işbirliği ağı var.
Çok iyi bir şekilde yapılandırılmış, uluslararası işbirliğine açık bir sektör mevcut.

Bu noktada Türk katılımcılarımızı cesaretlendirmek istiyorum. Etkinlik Türkiye için
de önemli bir çalışma olabilir; bu düzeyde
ilk defa bir adım atılıyor. Katkılarından
dolayı Danimarka İnovasyon, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı’na ve
OSTİM’e teşekkür ediyorum.” Madsen ayrıca Türkiye’nin AB üyeliğine tam destek
verdiklerini ifade etti.

“Yerli kaynaklar devreye alınmalı”

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
adına
toplantıya katılan Enerji İşleri
Genel Müdürü
Zafer
Demircan ekonomi ve
enerji arz güvenliğinin yönetilmesi ve artan
talebin karşılanması için yerli ve
yenilenebilir kaynakların en kısa zamanda
devreye alınması gerektiğini vurguladı.
Sektörün ekonomik büyümeden daha yüksek bir büyüme oranı gösterdiğini dile getiren Demircan, Türkiye'nin enerji alanında 2023 yılına kadar 130 milyar Dolar’lık
yatırıma ihtiyacı olduğunu, söz konusu
yatırımın yüzde 80'inin yerli üreticilerin

gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

“İşbirliklerine açığız”

EPDK Elektrik Daire Başkanı Ahmet
Ocak ise Türkiye’nin 2000 yılında kurulu gücünün 20 MW olduğunu, piyasanın
liberalleşmesi, enerji sektörünün özel
sektöre açılması ile olumlu gelişmeler yaşadığını dikkat çekti. 80 bin MW’lık rüzgar başvurusu aldıkları bilgisini aktaran
Ocak, bunun yerli ve yabancı yatırımcının
Türkiye’ye bakış
açısının bir göstergesi olduğunu
anlattı.
Ahmet
Ocak,
teknoloji
işbirliklerine her
zaman açık olduklarını ve bunun
devamını istediklerini vurguladı.
“Ar-Ge işbirlikleri olumlu sonuçlanacak”
TÜBİTAK’ı temsilen toplantıda yer alan
KAMAG Grubu Yürütme Kurulu Sekreteri Mustafa Ay kurum olarak sağladıkları
desteklerden bahsetti. Danimarka’nın ve
Türkiye’nin potansiyelini iyi bildiğini ifade eden Ay, “Ar-Ge bazlı olmak kaydıyla
yapılacak işbirliklerinden çok önemli bir
sonuç elde edileceğine eminim.” dedi.

“Devlet politikası oluşturulmalı”

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve MİLRES Üretim Koordinatörü Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, toplantıda
Danimarka ve Türkiye’nin rüzgar enerjisi
faaliyetlerini karşılaştırıldığı bir sunum
yaptı. Çelikdoğan sunumunda ülkemizin sektördeki avantaj ve dezavantajları
ile devlet politikasına yönelik önerilerini
paylaştı.
Danimarka’nın rüzgar enerjisi çalışmalarına 1990 yılında başladığını ve daha sonraki
adımda 80 bin MW rüzgar potansiyelinin
yüzde 20’sini kullanım kararı aldığını hatırlatan Çelikdoğan, bu çalışmaların özel
sektör tarafından başlatıldığını ve devletin
bu noktada bütün destekleri sağladığını
söyledi. Çelikdoğan, “Bu hareketin özel
sektörden başlaması lokomotifin hızlı
bir şekilde gideceğinin işaretidir.” dedi.
Türkiye’de potansiyelin yüksek olmasına
rağmen bunun üretime dönüşemediğini
aktaran Sedat Çelikdoğan, “Firmaların
gideceği yönü belirmek için devletin bir
karar vermesi lazım. Devlet politikasında
tüm kurumlar aynı hedefe yönelmelidir.
Danimarka’da başarı bu şekilde gelmiştir
ve rekabetçi, sürdürülebilir politikalarla
dünya oyuncusu olmuştur.” diye konuştu.
Çelikdoğan aynı yaklaşımın Türkiye’de de
sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan Türk modelini inceliyor
D

oğal kaynakları ve coğrafyası itibarıyla önemli bir konumda olan, özellikle büyük petrol ve doğal gaz rezervleri
bulunan Azerbaycan, farklı sektörlerde
atağa geçmek istiyor. Önemli altyapı yatırımları ile yatırımcıların özendirilmesi
yönünde çalışmalar gerçekleştiren ülke,
“Küçük Girişimcilere Destek Projesi” ile
girişimci sayısının artırmaya yoğunlaştı.

Azerbaycan Girişimciliğin ve Pazar
Ekonomisinin
Gelişmesine
Yardım
Fonu tarafından yürütülen proje kapsamında Azerbaycan’dan 4 kişilik heyet,
Türkiye’de KOBİ ve girişimcilik stratejileri ile KOSGEB deneyimleri mercek altına aldı. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan
organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri
ve teknoparklar hakkında bilgiler alan ve
uygulamaları yerinde gören Azeri temsilciler, girişimciliğin ülkemizdeki çıkış noktası OSTİM’de de temaslarda bulundu.

“Türkiye çok iyi bir örnek”

21 yıl önce Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve o zamanın Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Merhum Ebulfeyz Elçibey’le birlikte OSTİM’e geldiğini belirten
Sabit Bagirov, ziyarete ait fotoğrafları ve OSTİM Dergisi’ni inceledi.

Heyet adına açıklamalarda bulunan Azerbaycan Girişimciliğin ve Pazar Ekonomisinin Gelişmesine Yardım Fonu Başkanı
Sabit Bagirov, “Türkiye bizim için çok iyi
bir örnek. Türkiye’nin son 10 yılda hızlı
gelişmesinin esas nedeni girişimciliktir.”
dedi.
Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından ilk el uzatan ülkenin Türkiye
olduğunu ve her zaman destek verdiğini
dile getiren Bagirov, “Hükümetimiz için

tavsiyelerde bulunmak, bu noktadaki devlet programının taslağını hazırlamak için
diğer ülkelerin yapılarını inceliyoruz. Türkiye bizim için çok iyi bir örnek ve son 10
yılda hızlı gelişmesinin esas nedeni girişimciliktir.” diye konuştu.

Alternatif sektörler için
ekosistem ihtiyacı

Azerbaycan ekonomisinde 10 yıl sonra
petrolün yerini başka sahaların alabileceğini hatırlatan Sabit Bagirov, bu nedenle
girişimciliğin önem kazandığını vurguladı. Bagirov şunları söyledi: “Ülkemiz doğal kaynaklar yönünden zengin bir ülke.

Petrol rezervimiz şu anda neredeyse 1,5
milyar ton, doğal gaz kaynaklarımız çok
zengin. Ancak petrol kaynaklarının azalması ülkemizin karşı karşıya olduğu en
önemli problem. En fazla 10 yıl sonra ekonomimizde petrolün yerini başka sahalar
alacak. Diğer alanların gelişmesi içinse
uygun bir ekosistemin oluşturulmasına ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye’nin çok iyi bir
tecrübesi var, bundan yararlanmak istiyoruz.”
OSTİM’in girişimcilik açısından önemli bir birikime sahip olduğunu anımsatan
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise
Azerbaycanlı girişimcilere her türlü desteği verebileceklerini belirtti.
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Yurtdışına verilen işler istihdamı etkiliyor
İŞKUR tarafından, iş arayanlarla
firmaları buluşturmak ve
firmaların ihtiyaçları olan iş
gücüne ulaşımını kolaylaştırmak
amacıyla düzenlenen “Ankara
İstihdam Günleri” bu yıl ikinci
kez kapılarını açtı. Etkinliğin
açılışında konuşan OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, istihdamın artması için
kamu tarafında yapılan işlerde
yerli sanayiye öncelik verilmesi
gerektiğini söyledi.

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR birlikteliğiyle organize edilen ve 13-16 Haziran tarihleri arasında
gerçekleşen etkinliğe Ankara Atatürk Kültür
Merkezi ev sahipliği yaptı.

Yeni projeler üretiliyor

100 firmanın katılım gösterdiği etkinliğin
açılış töreninde konuşan İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, Türkiye’nin kamu
istihdam kurumu olarak İŞKUR’un önemli
çalışmalar yürüttüğünü ve yeni projeler ürettiğini söyledi. İstihdam fuarlarının bu proje-

projelerin üretilmesi gerektiğine temas etti.
İŞKUR’un Ankara’da çok dinamik bir çalışma yaptığını vurgulayan Orhan Aydın, “Bu
nedenle onlara teşekkür ediyorum. Biz de
yararlanıyoruz ve onlarla biz daha iyi çalışmaları yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ankara İstihdam Günleri’nin çerçevesinde en çok kadın ve engelli istihdam eden işyerlerine plaket takdim
edildi. 28 firmanın üst düzey temsilcileri plaketlerini İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, Ankara Vali
Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, HAK-İŞ Genel Başkan
Yardımcısı Settar Aslan, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Talip Altuğ’un elinden aldı.

lerin en güzel örneklerinden biri
olduğunun altını çizen Yazıcı, “İş
arayanlar, işverenler, ilgili kurum
ve kuruluşları aynı mekânda bir
araya getiren bu etkinlikler, yerel ekonomi ve istihdam ortamını
hareketlendirerek güçlendiriyor.
2011’de 16 ilde düzenleyerek
başladığımız
etkinliklerimiz,
2012 yılında 27 ilde yapıldı. İçinde bulunduğumuz 2013 yılında
ise bu etkinliği 30 ilimizde gerçekleştirmiş olacağız. Amacımız
Ankara gibi istihdam alanında
belirli potansiyeli olan illerimizde bu etkinlikleri her yıl gerçekleştirerek bir
gelenek hâline getirmek.” dedi.

Dışarıya verilen işlerin

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın ise konuşmasında istihdam ve yerli
üretim ilişkisine değindi. OSTİM’de 50 bin
çalışan olduğunu ve sürekli nitelikli eleman
ihtiyacının dile getirildiğini kaydeden Aydın, sadece iş ve çalışmanın ötesinde üzerinde durulması gereken önemli bir konunun,
katma değeri yüksek ürünler olduğunu ifade
etti.

İhracatta yeni fırsatlar anlatıldı

O

STİM, Türk Eximbank ve ODEM işbirliği ile “İhracatçı
Firmalara Kredi Desteği Bilgilendirme Semineri”
gerçekleştirildi. OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
(ODEM) tarafından organize edilen seminer, OSTİM’li
ihracat yapan firmaların yeni düzenlemeler ve fırsatlar
hakkında bilgi edinmelerinin yanında ihracat yapmaya
hazırlanan firmalar tarafından da ilgi ile takip edildi.

Kurumun Ankara Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından
aktarılan konuların arasında krediler, sigorta ve garanti
programlarının tanıtımı, faiz oranları ve yeni düzenlemeler yer aldı. Türk Eximbank yetkilileri, ihracat kredi
sigortası programları ile ihracatçıların yanında olmayı
sürdürdüklerini, 25 yıla yaklaşan deneyimleri ile “güçlü ihracat, güçlü ekonomi” için çalıştıklarını belirtti.

“İçinde bilginin ve teknolojinin olduğu, biraz yurtdışına hitap eden ürünleri üreterek
Ankara’nın istihdam ve üretim niteliğini
artırıcı bir takım çalışmaları Ankara’da yapabiliriz. Ankara’da gerçekten inanılmaz
bir entelektüel kapasite var; 8 tane teknopark, 20 tane üniversite, 8 tane OSB ile bu
Türkiye’nin hiçbir ilinde bulunmayacak bir
kaynak.” diyerek sözlerini sürdüren Aydın,
Ankara’da sadece işsizlere iş bulmanın ötesinde, onların refahını daha çok artıracak

Üretim ve satın alma sistemlerinde daha
farklı bir yaklaşıma gidilmesi gerektiğini
hatırlatan Orhan Aydın şunları söyledi: “İşi
nereden bulacağız, kaliteli iş size nereden
gelecek? dediğimiz zaman; elimizdeki işleri cömertçe başkalarına ikram etmememiz
gerekiyor. Bir örnek vermek istiyorum;
Ankara Metrosu’yla ilgili olarak 1 milyar
Dolar’lık bir işi elimizle yabancılara ikram
ettik. Ankara’da yapılabilecek olan bir işi
gerekli organizasyonu yapamadığımız, bir
araya gelemediğimiz için, bürokrasiyle, kamuyu yönetenlerle politikayı üretenleri bir
araya getiremediğimiz için Çinlilere teslim
ettik. Bu, istihdam için de çok önemli. İşlerin yerli üretime ve yerli sanayiye dönüştürülmemesi halinde işsizliğin altını çizemeyiz. Sizin politikalarınızın gelişmesinde de,
istihdamın artmasında da yapılan işlerin yerli sanayiye aktarımının çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Bu bizim hem istihdam oranımızı hızlıca yukarıya çeker hem de üreten
insanların daha çok kaliteli üretim ve katma
değeri yüksek ürün üretmesini sağlar, refahımızı artırır.”
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seçtiği tertemiz siyasetçileri alt eder.

Şefik ÇALIŞKAN

Oysa gerçek bambaşka bir yerdedir.
Faiz lobisi, maliye politikasının aynadaki görüntüsüdür. Maliye politikası hükümete aittir. Hükümeti de halk seçer.

sefik.caliskan@ostimyatirim.com

Faiz Lobisi,
aynadaki yansıma
İktidarlar geniş kitleleri denetim altında
tutmak için lafzı güçlü ama ruhu olmayan kavramları ön plana getirirler. Lafzı
güçlü ama ruhu olmayan bu kavramlar
başta Ortadoğu olmak üzere iktidarı belirleyen geniş halk kitleleri için adeta
tılsım gibidir. O kavram üzerinden davranışlar kontrol edilir ve yönlendirilir.
Lafzı güçlü ama ruhu olmayan bir kavram da son günlerde ülkemizde piyasaya sürülmüştür: Faiz Lobisi.
Faiz kavramı, tüm Müslüman ülkelerde
siyasi malzeme olarak her zaman işe yarar. Bu ülkelerde ekonomi kalkınacaktır, insanlar refah içinde olacaktır, hükümetler bunlarla canla başla mücadele
eder, halk faiz lobisine karşı olanları
seçer, ancak bu lobi öyle güçlüdür ki,
her zaman bu iyi niyetli halkı ve onların

Halk seçtiği seçeceği siyasetçiden olmayacak şeyler ister. Siyasetçi bunu
vaat eder. İktidara gelen siyasetçi hemen halk popülizmine başlar. Alması
gereken vergileri almaz. Ancak koltuğunu korumak için söz verdiği şeyleri
de yapmak ister. Bunun üzerine parası
olanlardan borç ister. Parası olanlar sen
vergi toplaman lazım der. (İMF, Dünya
bankası gibi kurumlar). Vergi toplasa
oy alamayacak koltuğunu kaybedecek
siyasetçi. Bunun üzerine siyasetçi piyasaya (tefeci) gider. Onun istediği faizi
öder ve ülkenin de gelecek kuşaklarını
borçlandırarak koltuğunda üç gün daha
fazla kalmanın keyfini ülkenin geleceğini karartarak sağlar. Siyasetçi, İMF,
Dünya Bankası gibi kurumsal yapılardan hiç hoşlanmaz. Çünkü bunlar ne kadar ekmek getirirsen o kadar köfte verirler. Halbuki piyasa (tefeci) bunu hiç
sormaz. Tefeciden alınan borçla İMF ve
Dünya bankası gibi kurumların borcu
kapatılır. Halka da, bak, bize sorumluluk yükleyen kurumlardan kurtulduk
diyerek coşku verilir.
Piyasadan (tefeciden) para alımını
sağlamak ve saadet zincirinin devamı

için, onların kazançlarına sıfır vergi
uygulanır. Onların tüketim maddeleri
olan altın ve mücevherata düşük KDV
uygulanır. Onların elinde tuttuğu menkul ve gayrimenkullere belirli bir süre
sonra vergi işletilmez. Onların yapacağı
yatırımlara her türlü teşvik verilir. Onların kurumlarının (Bankalar) giderleri
ve batakları sorgusuz sualsiz vergiden
düşürülür. Onların ithal ederek getirdiği ve ülkede sattıkları mal ve hizmet
alanlarında rekabet yaptırılmaz. Onların
yurt dışından borçlandığı döviz karşılığı
para basılır. Kredi kartlarının ülke içinde değil, ülke dışında kırdırılarak döviz
getirmeleri sağlanır. Getirilen döviz ya
yüksek faizle geri çekilir ya da tüketim
malı ithalatı ile tefecilerin ekmeğine çift
katlı tereyağı sürülür. Sürülen bu yağlar
sayesinde bankacılığın %50’si, sigortacılığın %90’ı, Borsa’nın %70’i lobinin
eline geçti. Bütün bunları ödemek için
garip gurabanın temel tüketimleri üzerine KDV, ÖTV, gelir vergisi yağmur
gibi yağdırılır.
Faiz lobisinin geliri kesildiği için (faizler düştüğü için) çok mutsuz olduğu
söylenir. Bu şehir (siyaset) efsanesine
ancak gülünür. Maliye politikamız asla
faiz lobisinin gelirini düşürmez. Faiz
oransal düşerken miktar olarak artar.
Lobi, Faizden sözde kaybettiğinin çok
daha fazlasını cari açıktan elde eder.
Faiz lobisinin geliri düşürülmüş olsa idi

son on yılda 351 milyar Dolar faiz ödenmez (Önceki on yıl 245 milyar Dolar),
333 milyar Dolar da cari açık verilmezdi
(Önceki on yıl 17 milyar Dolar). Böyle
bir düşme olsaydı, devletimizin borcu
on yılda 242 milyar TL’den 532 milyar
TL’ye, garip gurabanın borcu da 5 milyar TL’den 226 milyar TL’ye çıkmazdı.
Uygulanan maliye politikası yüzünden
garip guraba çalıştığını faize, cari açığa
ve şehir rantına kaptırdığı gibi, yıllarca
enflasyon ve faizle soyularak yapılan
KİT ve İDT’ler de yabancılara ve yerli
işbirlikçilerine satılmazdı. Sonuç, garip
guraba dünya kadar borcun altına girmiştir.
Faiz lobisi, maliye politikamızın aynadaki görüntüsüdür. Hiç kimse gölgesi
ile kavga edemez. Ortada olup bitenler
karartmadan başka bir şey değildir.

"Faiz oransal düşerken
miktar olarak artar.
Lobi, Faizden sözde kaybettiğinin
çok daha fazlasını
cari açıktan elde eder."

OSTİM MYO’da mezuniyet coşkusu

M

esleki eğitim yoluyla işgücünün
nitelikli hale getirilmesi ve gelişen
teknolojiyle uyumlu yeni eğitim
programlarının oluşturulması amacıyla 2009
yılında kurulan Gazi Üniversitesi OSTİM
Meslek Yüksekokulu ikinci mezunlarını verdi.

“Hedefimiz her atölyede
bir Gazi mezunu“
Öğrencilerini çağın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelik bakımından uluslararası standartlara uygun olarak yetiştiren okulun Müdürü Doç. Dr. Behçet Gülenç, Gazi
Üniversitesi’nin tarifi yapılmayacak kadar
büyük bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.
Gülenç şunları kaydetti: “OSTİM Yönetimi
bizi buraya davet ettiği zaman OSTİM’in her
sokağında bir Gazili vardı. Şimdiki hedefimiz
her atölyesinde bir Gazi Üniversitesi mezunu
olmasını sağlamaktır. Farklı olmak için geldik.

Biz endüstrinin merkezindeyiz; ne yaptığını bilen, kendine güvenen elemanlar
yetiştirmek istedik. Bunu da başardığımızı
düşünüyoruz. Bu dönemin ardından 3+3
sistemine geçiyoruz. Bu sistemde öğrencilerimiz 3 dönem iş yeri eğitimi alacaklar.
Şu anda yüzde 90 itibarıyla işletmeler bu
arkadaşlarımızı istihdam etmek istiyorlar.
Bu da bizim için çok önemli bir durumdur. Burada OSTİM’in önemi çok büyük.
Bize çok önemli destek verdi. Bu güzide
mekanların ve öğrencilerimizin programlarının hazırlanmasında katlılar sağladı.
Amacımız onlara iyi elemanlar yetiştirmektir. OSTİM’li olmak bir ayrıcalıktır.“

“Sanayileşmede OSTİM’in
önemi büyük”
Törene OSTİM adına katılan Bölge Müdürü
Adem Arıcı ise mezuniyetin ardından sorumluluk arttığını
ifade etti. Arıcı,
“İyi ki Gazi Üniversitesi OSTİM
MYO’yu tercih
etmişsiniz. Geçen yıl mezun
olan öğrencilerimizin tamamı
iş sahibi oldu.
Eminim sizler
de mezun olduktan
sonra

çalışmaya başlayacaksınız. Yaklaşık 5 bin tane
işletmenin içerisinde bulunmanızın avantajını
fazlasıyla hissedeceksiniz. OSTİM’i 50 bin
tane çalışanı olan ‘sanal fabrika’; içerisinde
üretim tesislerinin yanında, ürünlerin teşhir
edildiği, bunların okulların, sosyal tesislerin,
spor alanlarının kısaca insanın ihtiyacının bütün her şeyin bulunduğu bir bölge olarak anlatıyoruz. Bu, bizi diğer bölgelerden farklı kılıyor.
Ankara’nın ve Türkiye’nin sanayileşmesinde
OSTİM’in önemi çok büyük. Buradan en kıymetli şey olan ‘girişimci’ yetişiyor. Baktığınız
zaman hem İvedik’te hem Başkent OSB’de
büyüyen firmaların yüzde 99’unun kuruluşu, merkezi OSTİM’dir.
Mezuniyet töreninde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Ondan dolayı sizler çok
şanslısınız.” dedi.
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Malatya yolcuları yerli trambüsle taşınacak
Malatya Belediyesi, şehir içi
ulaşımda yaşanan sıkıntıları
gidermek ve maliyeti
düşürmek amacıyla trambüs
sistemine geçiyor. Sistem
için ihtiyaç duyulan araçlar,
yüzde yüz yerli tasarımlarıyla
uluslararası başarılara imza
atan Bozankaya A.Ş.’den temin
edilecek.

“TRAMVAY 6 KATI
DAHA MALİYETLİ”

M

alatya’da trambüs aracı ve ilgili
Türkiye’de ilk
güç temini, kataner, kontrol, sin- Malatya Belediyesi Türkiye’de bir ilki geryalizasyon ve haberleşme ekipmaç e k l e ş t i - rerek şehir içi ulaşımına tramnı alımı ihalesini uluslararası bir çok projede büsle
çözüm üretecek. Beleönemli çalışmaları bulunan Bozankaya
y A.Ş.
Ş
diyetarafından
kazandı. Malatya Belediye Başkanı Ahmet
iki yıla
Çakır, çok uzun bir çalışma neticesinde
yakın
çirdiklerini belirterek
projeyi hayata geçirdiklerini
süremasının bazı endiTürkiye’de ilk olmasının
dir
leri beraberinde
şeleri, bazı eleştirileri
leştirilerin tagetirdiğini ancak eleştirilerin
duğunu dile
mamen yersiz olduğunu
stemin her
getirdi. Çakır, “Sistemin
ajının olhangi bir dezavantajının
madığını gördük.” dedi.
Bozankaya A.Ş. Yönetim
urat BoKurulu Başkanı Murat
atya’nın
zankaya ise Malatya’nın
Türkiye’de bir ilkii gerçekstemi saleştirdiğini, bu sistemi
ürkiye için
dece Malatya ve Türkiye
nda Irak,
değil, aynı zamanda
lin için
Azerbaycan ve Berlin
Murat Bozankaya
Ahmet Çakır
öyledi.
de konuştuklarını söyledi.

Bozankaya Grup:

1

990 yılında BCC&C adıyla Wolfenbüttel–Almanya’da bir mühendislik
bürosu olarak kuruldu. Sistem tasarımı
konularında çalışan, bugün Türkiye’de
Bozankaya
A.Ş
ismiyle Ankara’da
otomotiv sektöründe
sunmuş
olduğu hizmetlere her geçen gün
yenilerini ekleyen
şirket, 1997 yılında Salzgitter–Almanya’da Bozankaya
GmbH adıyla ilk üretim tesisini üretime
geçirdi. 2003 yılında Ankara’da Türkiye’deki faaliyetlerine başladı, 2005 yılında Sacramento–Amerika’da Bozankaya
LLC adıyla üçüncü tesisini devreye aldı.
2006’da Plauen–Almanya’da dördüncü işletmesi ile faaliyet alanını çeşitlendirdi ve
rekabet alanını daha da genişletti.
Otomotiv ve raylı sistemlerde çalışmalar

yapan Bozankaya Grup, dünya çapındaki
en iyi teknolojiye sahip olan şirketler ile
bir çok projede ülkemizi başarıyla temsil
etti. Bugün ürettiği teknoloji ile bunlara
yenilerini ekliyor. Kurulduğu günden itibaren yüksek teknolojiye dayalı üretim
yapan firmalara
teknoloji ortaklığı sunan firma
2003
yılında
Türkiye’de otomotiv piyasasına
ana tedarikçi unvanıyla giriş yaptı. Başta MAN Türkiye olmak üzere bir çok

yürütülen çalışmaların ardından trambüs
sistemine geçilmesine karar verildi. Açılan
ihaleyi, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) üyesi olan Bozankakaz
ya A.Ş. kazandı.
Firma ve Belediye arasında
imzalanan sözleşme ile yapım süreci başlatıldı.
Projeyle il
ilgili görüşlerini aktaran Malatya
Belediye B
Başkanı Ahmet Çakır, toplu tada konforlu ve ulaşılabilir hale
şımanın daha
getirilme düşüncesiyle birçok sistemi degetirilmesi
o
taylı olarak
incelediklerini ve trambüste
kara kıldıklarını söyledi. Trambüsün
karar
oto
otobüslere
göre yüzde 75 daha avantaj ve çevre dostu olduğu bilgisini
tajlı
ve
veren
Çakır, sistemin Türkiye’nin
y
yanı
sıra yabancı ülkelerde de örn olabilecek bir proje olabilenek
c
ceğini
vurguladı. Trambüsün şu
a
anda
Avrupa ve Asya’da gelişmiş
b
birçok
şehirde kullanıldığını kayd
deden
Başkan Çakır, “Trambüs
p
projemiz
Organize Sanayi’den
üniversiteye kadar olan şehir içi
ve çevre yolunu kapsıyor. Biz bu

yerli ve yabancı sanayi şirketine hem ürün
hem de mühendislik anlamında çözüm
ortaklığı sunuyor ve bu güven ortaklığını
müşteri portföyüne kattığı yeni firmalarla
devam ettiriyor. Şu anda global bir araç
üreticisi olma hedefiyle ilerleyen, Avrupa
ve Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Bozankaya Grup’un en büyük gücü, otobüs
ve raylı sistem araçları üretimindeki en
kritik nokta olan fikstür ve kalıp teknolojisindeki uzmanlığına dayanıyor. Geliştirdiği kalite anlayışını en ileri mühendislik ile
birleştiren Grubun dikkat çekici yönü ise
uzman AR-GE kadrosuyla yüzde yüz kendi
tasarımlarını üretiyor olması.

Geliştirilen trambüs sisteminin, tramvay
kapasitesindeki lastik tekerlekli, elektrikli bir araç olduğunu söyleyen Bozankaya, “Benzer araçlara göre yüzde 75’e
varan enerji avantajları vardır. Şehirlere
göre değişik sistemler geliştirilir. Örnek
verelim İstanbul’da da bir trambüs
olabilir. Ama hangi kısmında, hangi
bölgesinde? İstanbul’da ana hatlarında
gördüğümüz gibi metro araçlarıyla
ulaşım sağlanmaktadır. Yan hatlarında
çoğunlukla trambüs entegre edilebilir.
Bu da zaten planlar içerisindedir. Trambüsün bir özelliği de bu araçların yüzde
10’a kadar meyilli yokuşları problemsiz
şekilde hatta yüzde 15’e kadar çıkabilecek kapasitede olmasıdır. Bir tramvayla
çıkabileceğiniz yüzde 6’lık bir meyildir.”
açıklamasını yaptı.
projenin şu anda Adliye-Üniversite arasını
kapsayan birinci etabının ihalesini yaptık.
Emeksiz Alt Kavşağı–Üniversite–Araştırma
Hastanesi–Yeni Stadyum güzergahını izliyor. Toplamda gidiş dönüş olarak baktığımız zaman 24 km civarında. Bu ilk etabın
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projede
10 tane 24 metrelik aracımız olacak.” diye
konuştu.

Yüzde yüz Türk mühendisleri üretti
Bozankaya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Bozankaya, Malatya’nın Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, bu sistemi sadece Malatya ve Türkiye için değil
aynı zamanda Irak, Azerbaycan ve Berlin
için de konuştuklarını söyledi. Firmalarının
Türkiye, Avrupa ve Amerika’da faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Bozankaya, “Grubumuzun çalıştığı sektörlerden birisi elektrikli
CNG yani gaz otobüsleri, dizel otobüsleri ve
raylı sistem araçlarıdır. Şu anda çalıştığımız
bu sistemlerden bir tanesi metro araçlarıdır.
İstanbul’da yoğun bir metro sistemi vardır.
Aynı şekilde Ankara’da da bu yapılmaktadır. Bizleri farklı kılan bir diğer özellik ise
araçlarımızın Ar-Ge çalışmalarının tamamını kendimiz yapmamız. Bünyemizde çalışan
100’ün üzerindeki mühendisimizin yarıya
yakını Ar-Ge birimindedir. Firma olarak
sadece araç sistemi üzerinde değil, aynı zamanda enerji sistemi üzerinde de çalışıyoruz. Bu araçların yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından yapılmasına çok dikkat ettik.
Şu anda ürettiğimiz araçların yüzde 100’ünü
Türk mühendisleri üretti.” dedi.
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Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Eğitimde Derin Sorun: STAJ
“Ülkemizin en temel sorunu nedir?” diye
soracak olursak büyük oranda eğitim sorunudur cevabıyla karşılaşırız. Devlet
Bakanı Sn. Ali Babacan’ın bir sunumundan alıntı yapmak istiyorum. Sn. Bakan
diyor ki “Eğer 2023 yılında dünyanın en
büyük 10 ekonomisinden birisi olmak
istiyorsak, ileri bir demokrasi, gelişmiş
bir ekonomi olmak istiyorsak eğitim ve
yargı alanındaki sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Eğer bu iki konuyu halledemezsek, Türkiye’nin 2023 hedefleri
bir hayal olmaktan öte gidemeyecek.”
Bakan eğitim sorununu iki boyutuyla
ele alıyor. Birincisi Türkiye’de aktif çalışma hayatında bulunanların ortalama
eğitim süresi 6,5 yıldır. Yani ortalama
olarak ortaokul ikiden terk bir çalışan

görüntümüz var. İkincisi de genç yaşta
işsizlik oranımız çok yüksek iken birçok
işletmenin uygun eleman bulamaması
sorunumuz devam ediyor.

yatına atılması için okulların staj şartı
aslında önemli bir fırsattır. Okulunun
son yıllarına gelen öğrenci bir heyecanla
reel sektörü tanıyacaktır.

Ülkemizde işsizlik oranı %10 civarında iken genç (19-24 yaş arası) nüfusun
işsizlik oranı %20’ye yaklaşıyor. Yani
resmi rakamlar çerçevesinde her beş
gençten biri işsiz… Her yıl 1 milyon
gencin iş hayatına atılacağı düşünülürse
işsizlik önemli bir ekonomik ve toplumsal problem olarak karşımıza çıkıyor.

İş âlemi için ise staj bir yüktür. Çok kurumsal olan büyük şirketler dışındaki
geniş bir firma grubunda staj, işletmenin günlük düzeninin bozulması ve şirketin geçici bir kambur taşıması anlamı
taşımaktadır. O nedenle birçok işletme
“prensip olarak stajyer öğrenci çalıştırmıyorum” diyerek işin başında tavrını
belirlemektedir. Eğer geri çeviremeyeceği bir referansla staj talebi gelirse staj
belgesinin imzalanmasına ancak razı
olacaktır. Bazı uyanık işletmeler için
ise stajyer, günlük getir götür işlerini ve
temizlik hizmetlerini yapan bedava işgücüdür.

Eğitimde sınav sisteminden dershanelere
kadar tonlarca problemimiz var. Mesleki
eğitim ise memleketin ayrı bir meselesi… Ancak öğrencilerimizin ve velilerimizin STAJ diye bir sorunu var ki bence
Türkiye’nin eğitim sisteminde el atılmayan en önemli sorunu… Teknik okullar
başta olmak üzere çok sayıda üniversite
öğrencilerini yaz ayına girerken bir staj
arayışı ve staj yeri bulamamak endişesi
sarıyor. Aileler, eş dost ve hatırlı tanıdıklar seferber edilerek uygun staj yeri
bulunmaya çalışılıyor.
Türkiye’de akademik dünya ile reel dünya arasında iletişimsizlikten hep bahsedilir. Öğrencilerinin reel dünyadan ve
uygulamadan haberdar olması ve iş ha-

Yani staj faaliyetine amacının dışında
birçok fonksiyon yüklenmekte, genç ve
dinamik beyinler hayatın başlangıcındaki deneyimlerinde büyük bir hayal
kırıklığı yaşamaktadır. Adına staj denen,
üniversite ve iş hayatını buluşturmak
projesi, zaten pamuk ipliğine bağlı olan
bu ilişkiyi daha hayatın başında koparmaktadır.

yi işyerinde eğitmek bir sosyal sorumluluk projesi olmalıdır. Stajyer öğrenci
istihdam etmek Türkiye’nin geleceğine
sahip çıkmak demektir. Bu anlamda staj
devlet tarafından da başıboş ve kuralsız
bırakılmayıp düzenlenmesi gereken bir
alan olmalıdır. Bu anlamda konunun
doğrudan üç tarafı olmakla birlikte koordinasyon sağlayıcıyla birlikte dört tarafı
vardır. Konuyla doğrudan ilgili olan üç
taraf öğrenci, üniversite ve iş âlemidir.
Bu taraflar kendi kendilerine şu soruları sormalıdır: “neden staj yapacağım?”
“öğrencim niçin ve nasıl staj yapmalı?”
“neden stajyer öğrenci çalıştırayım?” Bu
sorulara cevap bulacak olan da koordinasyonu sağlayacak olan kamu otoritesidir.
Kanımca bu dördü dışındakiler, yani anne-baba, eş-dost, çevre, torpil, tanıdık
gibi taraflar konuyla hiç ilgisi olmayan
taraflar olmalıdır.

"İşletmeler için stajyer öğrenciyi
işyerinde eğitmek bir sosyal
sorumluluk projesi olmalıdır. Stajyer
öğrenci istihdam etmek Türkiye’nin
geleceğine sahip çıkmak demektir."

Kanımca işletmeler için stajyer öğrenci-

AL
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Enerjide ‘Yerli Kaynak-Milli Teknoloji’ dönemi
E
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında gerçekleştirilen
Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nun (BTYK) 26.
Toplantısı’nda alınan kararlar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ergün tarafından açıklandı.
Enerji başlığının öncelikli olarak
masaya yatırıldığı toplantıda
‘yerlilik’ vurgusu yapıldı. Buna
göre; rüzgar ve güneş enerjisinde
5 yılda yerli teknolojiye geçilmesi
ve Türkiye’nin 2023’e kadar
enerjiye yapacağı yaklaşık
130 milyar Dolar’lık yatırımın
yüzde 80’inin yerli teknolojiler
kullanılarak gerçekleştirilmesi
hedefleniyor.

KARARLAR
Yerli Termik Santral Tasarım ve İmalat
Kabiliyetinin Geliştirilmesi (MİLTES)
[2013/201]:
Yerli termik santral tasarım ve imalat kabiliyetinin geliştirilmesi ve kamu-özel sektör
işbirliği ile 5 yıl içinde akışkan yatak kazanı
teknolojisinde %80 yerlilik oranı hedefine
ulaşılması için;
•
Gerekli çalışmaların Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde yapılmasına,
•
Geliştirilecek performansı yüksek, gaz
emisyonları düşük teknolojiler için küresel ticari rekabet koşullarının oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına
yönelik stratejilerin ve mekanizmaların geliştirilmesine,
•
Bu çalışmaların yürütülmesi için ilgili
Bakanlık ve kuruluşlarımızın kaynak
tahsisi de dahil olmak üzere gerekli
desteği vermesine karar verilmiştir.
Hidroelektrik Enerjisi Teknolojilerinin
Geliştirilmesi (MİLHES) [2013/202]:
Hidroelektrik enerjisi teknolojilerine yönelik tasarım ve üretim kabiliyetinin ülkemize
kazandırılması, kamu-özel sektör işbirliği
ile 5 yıl içinde başlangıç olarak 5 MW, daha
sonrasında 20 MW ve üzeri güce sahip santrallerde %80 yerlilik oranı hedefine ulaşılması için;
•
Gerekli çalışmaların Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde yapılmasına,
•
Geliştirilecek teknolojiler için küresel
ticari rekabet koşullarının oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik stratejilerin ve mekanizmaların
hazırlanmasına,
•
Uygulamanın yapılacağı sahaların belirlenmesine ve gerekli izinlerin verilmesine,
•
Bu çalışmaların yürütülmesi için ilgili

konomik kalkınmanın başat unsurlarından biri olan yerli ve milli üretim bilincinin ülkemizde yaygınlaşması için
umut verici gelişmeler yaşanıyor. Cari açıkla
mücadelenin, teknoloji üretiminin ve rekabet
avantajını artırmanın şartlarının başında gelen
“yerli ve milli üretim” resmi kararlara da yansımaya başladı. Son olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 26. toplantısı
bu iradenin tescili niteliğinde oldu. BTYK
toplantısının ardından; termik, hidroelektrik,
rüzgar ve güneş enerjisinde 5 yılda yerli teknolojiye geçileceği, Türkiye’nin 2023’e kadar
enerjiye yapacağı yaklaşık 130 milyar Dolarlık yatırımın yüzde 80’inin yerli teknolojiler
kullanılarak gerçekleştirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Ekonomik ve stratejik boyut
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından kamuoyuyla paylaşılan kararlar 7 ana başlıkta toplandı. Ergün, toplantıda
öncelikli olarak enerji alanını ele aldıklarını,
bu konunun hem büyümeyle yakın ilişkisi

Bakanlık ve kuruluşlarımızın kaynak
tahsisi de dahil olmak üzere gerekli
desteği vermesine karar verilmiştir.

hem de ekonomik ve stratejik boyutu ile çok
önemli bir alan olduğunu ifade etti. Ergün,
dünyadaki küresel güç oyunlarının çok büyük
oranda enerji kaynakları üzerinden döndüğünü ve bunun bir tesadüf olmadığını vurguladı.

"2023'te enerji harcamaları
106 milyar Dolar olacak"
OECD
verilerinin,
ilerleyen
süreçte
Türkiye'nin enerji ihtiyacının Çin, Hindistan
ve ABD gibi ülkelerden bile hızlı artacağına
işaret ettiğini kaydeden Ergün, Türkiye'nin
enerji ihtiyacını karşılamak için geçen yıl 60
milyar dolar harcama yaptığını belirtti. Bu
rakamın 2023 yılında 106 milyar dolar seviyesine çıkmasının beklendiğini söyleyen Nihat Ergün, bu paranın çoğunun, Türkiye'de
mevcut olmayan fakat enerji ihtiyacının büyük bir kısmını sağlayan kaynakların teminine harcandığına dikkati çekti, bu nedenle
Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını karşılama
noktasında alternatif yöntem arayışlarının ön
plana çıkması gerektiğinin altını çizdi.

•

•
Rüzgâr Enerjisi Santrali
Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLRES)
[2013/203]:
2023 yılında rüzgar enerjisi santralleri için
öngörülen 20 GW kurulu güç hedefine, kamu-özel sektör işbirliğinde geliştirilecek
rüzgar türbin sistemlerinde (500 kW ve 2,5
MW) %80 yerli teknoloji ile ulaşılması için,
•
Gerekli çalışmaların Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde yapılmasına,
•
Geliştirilecek teknolojiler için küresel
ticari rekabet koşullarının oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik stratejilerin ve mekanizmaların
hazırlanmasına,
•
Uygulamanın yapılacağı sahaların belirlenmesine ve gerekli izinlerin verilmesine,
•
Bu çalışmaların yürütülmesi için ilgili
Bakanlık ve kuruluşlarımızın kaynak
tahsisi de dahil olmak üzere gerekli
desteği vermesine karar verilmiştir.
Güneş Enerjisi Teknolojilerinin
Ülkemize Kazandırılması (MİLGES)
[2013/204]:
Güneş enerjisi teknolojilerinin ülkemize kazandırılması ve kamu-özel sektör işbirliği
ile alt sistem teknolojileri tasarımında 5 yıl
içinde toplam %80 yerlilik oranı hedefine
ulaşılması için;
•
Gerekli çalışmaların Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde yapılmasına,
•
Geliştirilecek teknolojiler için küresel
ticari rekabet koşullarının oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik stratejilerin ve mekanizmaların
hazırlanmasına,

Uygulamanın yapılacağı sahaların belirlenmesine ve gerekli izinlerin verilmesine,
Bu çalışmaların yürütülmesi için ilgili
Bakanlık ve kuruluşlarımızın kaynak
tahsisi de dahil olmak üzere gerekli
desteği vermesine karar verilmiştir.

Termik Santral Baca Gazı Arıtma
Teknolojilerinde Yerli Tasarım ve
İmalat Kabiliyetinin Geliştirilmesi
(MİLKAS) [2013/205]:
Termik santral baca gazı arıtma teknolojileri alanında yerli tasarım ve imalat kabiliyetinin gelişmesi, kamu-özel sektör işbirliği
ile %80 yerlilik oranı hedefine ulaşılması
için;
•
Gerekli çalışmaların Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde yapılmasına,
•
Geliştirilecek teknolojiler için küresel
ticari rekabet koşullarının oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik stratejilerin ve mekanizmaların
hazırlanmasına,
•
Uygulamanın yapılacağı santrallerin
lerin
belirlenmesine ve gerekli izinlerin
n verilmesine,
•
Bu çalışmaların yürütülmesi için ilgili
Bakanlık ve kuruluşlarımızın kaynak
ynak
tahsisi de dahil olmak üzere gerekli
rekli
desteği vermesine karar verilmiştir.
ir.
Kömür Gazlaştırma ve Sıvı Yakıt
Üretimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi
esi
[2013/206]:
Kömür gazlaştırma ve elde edilen sentez
ntez
gazından sıvı yakıt üretimi teknolojilerinin
rinin
ülkemize
kazandırılması, kamu-özel sektör işbirliği
iği
ile 5 yıl içinde %75 yerlilik oranı hedefiine ulaşılması için;
•
Gerekli çalışmaların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİ-

•

•

•

3 ANA ÖNERİ
BTYK toplantısında, artan enerji
ihtiyacını karşılamaya yönelik 3 ana
öneri gelişti.

1

•

•2

3

•

Yerli enerji kaynaklarının
kullanımını artırmak

Bu kaynaklara yönelik
yerli üretim teknolojilerine
odaklanmak

Enerji verimliliğini artırmak

TAK öncülüğünde yapılmasına,
Geliştirilecek teknolojiler için küresel
ticari rekabet koşullarının oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik stratejilerin ve mekanizmaların
hazırlanmasına,
Uygulamanın yapılacağı sahaların belirlenmesine ve gerekli izinlerin verilmesine,
Bu çalışmaların yürütülmesi için ilgili
Bakanlık ve kuruluşlarımızın kaynak
tahsisi de dahil olmak üzere gerekli
desteği vermesine karar verilmiştir.

Enerji Verimliliğinin Artırılması
Çalışmaları [2013/207]:
Binalarda ısı yalıtımı, bölgesel ısıtma sistemleri, atık ısı geri kazanımı, sokak aydınlatması, elektrikli ev aletleri, ulaşım araçları, elektrik motorları ve kompresörlerde
enerjinin daha verimli kullanımının sağlanmasına yönelik;
•
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda iş modeli ile destek
paketlerinin geliştirilmesine,
• Düzenleyici mevzuat
çalışmalarının yapılmasına,
İlgili Bakan•
lık ve kuruluşlarımızın gerekli desteği
vermesine karar
verilmiştir.
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“Milli tasarım ve markanın yolu açılmıştır”

M

İLRES Projesi çalışmalarının
içinde yer alan OSTİM Teknoloji
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr.
Sedat Çelikdoğan’a kararların ne anlama
geldiğini sorduk. Çelikdoğan, BTYK’da
ortaya konulan iradenin; Türkiye’nin
kendi ürünlerini kendi markasıyla, kendi milli tasarımıyla üretiminin ve dışarıya verilecek olan 106 milyar Dolar’ın
büyük kısmının Türkiye’de kalmasının
yolunu açtığını söylüyor.

Türkiye Enerji Sektörünün
Yapısını Belirleyen Temel Veriler

Türkiye Enerji Sektörü
Temel Tespitler

•

Enerji ithal bağımlılığı: %71,8

Hızlı talep artışı:

•

Türkiye’nin yıllık enerji talep
artışı:1990’dan itibaren %4,6 (AB’nin
aynı dönemdeki yıllık talep artış oranı:
%1,6)

•

•

İleriye yönelik birincil enerji yıllık talep
artışı tahmini: %4

•

2020 yılına değin yıllık elektrik enerjisi
talep artış oranı: %6,7 (düşük senaryo)
veya %7,5 (yüksek senaryo). Bu yüksek
oranların birkaç puan gerilemesi,%4-5
düzeyine gelmesi söz konusu olabilir.

•

EPDK 2010-2030 dönemi için elektrik
sektöründe gerekli yatırım ihtiyacını
225-280 Milyar $ olarak tahmin etmek-

Yatırım gerekliliği ve imkanları var.
Yatırımlarda kamusal planlama, üretim
ve denetim zorunlu ve çok önemli.

Enerji talebinin karşılanmasında yüksek oranda dışa bağımlılık:
•

Yerli ve özel olarak yenilenebilir kaynakların azami düzeyde değerlendirilmeli. Kaynaklar çeşitlendirilmeli.

•

AB ortalamasının yaklaşık üçte biri düzeyinde kişi başı brüt elektrik tüketimi
(3.199 kWh/yıl)

•

1994, 1998, 2001 ve 2008 yıllarındaki
krizlere rağmen son 25 yılda kurulu
kapasite dörde katlanmıştır.

tedir.

Ekonominin yüksek enerji yoğunluğu:
•

Enerji verimliliğinin artırılması için
büyük potansiyel mevcut ve değerlendirilmeyi bekliyor.

Jeopolitik konum ve avantajları:
•

Kaynaklara yakınlık ve enerji terminali
olma potansiyeli

Kaynak: Makina Mühendisleri Odası “Türkiye Enerji
Görünümü” Sunumu (Mayıs 2013)

TÜRKİYE ENERJİ GİRDİLERİ İTHALATI (2009-2012)
(Milyar USD)

2009

2010

2011

2012

Ham Petrol ve Petrol Ürünleri

14,9

20,6

29,2

31,5

Doğal Gaz

11,6

14,1

20,2

23,2

Taş Kömürü

3,1

3,3

4,1

4,6

Toplam Enerji Girdileri İthalatı

29,9

38,5

54,1

60,1

Türkiye Toplam İthalatı

140,9

185,5

240,8

236,5

Petrol ve Gaz İthalatının Toplam İthalat İçinde Payı

%18,8

%18,7

%20,5

%23,1

Kaynak: PETFORM

Kaynaklara Göre Türkiye’nin
Elektrik Üretimi (MWh)–2012

Kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kararlar yıllardır Türkiye’nin beklediği kararlardır. Biz buna benzer bir
çalışmayı 1997 yılında Başbakanlık’ta
Stratejik Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi adı altında gerçekleştirmek istemiştik. Bu merkezde milli
tasarım ve üretim yapmak üzere bütün
sektörleri gözden geçirdik ve strateji ve
devlet politikası hazırladık. İşte burada
anlatmak istediğimiz şey yıllar sonra
gündeme geldi.

Sanayicimiz hazır mı?
Hazır olsun olmasın. Rüzgarda hiç hazır değildi. Projenin bir görevi de hem
tasarım ekibini hem üretim ekibini yetiştirmektir. Biz bunun ikisini bir arada
yaptık. Danimarkalılar bizlerle görüşmeye başladı. Niye geldiniz? diye sorduk.
“Bize mal satacaksanız bize gelmeyin
burası serbest pazar, yapabilirsiniz. Burada yatırım yapacaksanız, işbirliği derken ortak Ar-Ge, ortak üretim ve benden
mal alacaksan gelin.” dedik. MİLRES’in
milli bir proje olduğunu, Türkiye’nin
yapabileceğini ve hükümet politikasının
artık buraya döndüğünü bilerek buraya
geldiklerini ifade ettiler.

“En az iki yıl izleme süresi olmalı”

Hükümet kararlı bir şekilde enerji sektöründe kendi ülkesinin potansiyeli olduğuna inanıyor. Çağdaş bir ürün çıkarmak istiyorsanız bunun bir sabır devresi
vardır. Bir anda en iyisi olmaz. MİLRES
Projesi’nde de aynı. Biz ilk defa böyle
bir çalışma yapıyoruz. Tasarım ekibi olarak da dışarıdan hiçbir destek almadan
başladık. Bunu eleştirenler olabilir. Biz
buna rağmen iyi bir ekip kurup elimizdeki imkanlar neyse kullanıyoruz. Ama ne
yaparsanız yapın bunların bir test periyodu vardır. Mesela bir araç tamamlandıktan sonra iki sene test sürecine girer. Test
sahasındaki ayrı, çeşitli kullanıcılar tara-

BTYK’da alınan kararlar, Türkiye’nin
kendi ürünlerini kendi markasıyla kendi milli tasarımıyla üretiminin ve dışarıya verilecek olan 106 milyar Dolar’ın
büyük kısmının Türkiye’de kalmasının
yolunu açtı. Bunun ekonomik değeri
çok büyüktür. Ülke olarak milli tasarıma
dönersek bu rakamın yüzde 80’ini ülke
olarak alırız. Milli tasarıma dönemezsek
yani “ortak üretim” derseniz bu rakam
yüzde 30’larda kalır. Ortak
üretim Türkiye’ye yakışan
"Hedef çok net: Türkiye yapacaktır. İktidarların
bir çözüm değildir. Çünkü ülistikrarları da ayrı bir konu. Hükümetimiz bunu
kemizin potansiyeli var ama
Türkiye’nin yapabileceğine inanmış ve çağrılara
devlet bunu bir helva haline
çıkmış; “Ben bunun parasını buluyorum,
getirememiş, metodolojisini
Türkiye yapar ve kendi gündemime aldım, bana
kuramamıştır. Bu program
proje getirin.” diyor. Yapabileceği en güzel işi
Türkiye için geç kalmış bir
gerçekleştirdi."
programdır. Buna rağmen
Hükümetimizi tebrik ediyofından farklı şartlarda 15-20 araba teste
rum, hayırlı olmasını diliyor, çok güzel
sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Karartabi tutulur. Bu testlerden sonra aracın
lar çok isabetli oldu. Kimin emeği varsa
çıkan problemleri giderilir. Çünkü artık
gerçekten çok büyük fayda sağlayacak.
insanımız hatasız ürün istemektedir. Bu
itibarla izleme süreci vardır. Problemler
MİLRES’e ayrı bir başlık açılması
orada çıkar, onlarla ilgili iki sene daha
hakkında neler söylersiniz?
izlemeye geçmek lazım. Bunun için de
MİLRES Projesi, şu anda gelişme nokçok büyük olmayan bir fona ihtiyaç var.
tası ile heyecan verdi, bir anlayış getirdi.
Size rapor yazar; “Problemim çıktı, bunu
Bu metotla aynı şekilde projeleri götühalletmek
istiyorum.”, bu problemi halreceğiz. Projede tasarımı yerli yaparız
lederken de “Hatamı görüp, bir sonraki
dedik ve güzel bir konsorsiyum kurduk.
tasarımlarda kullanmayacağım, bunu düTamamen milli bir ekip bir araya geldi.
zelteceğim."
diyecek. Bunun için de bir
Projenin tasarımı hemen hemen bitti,
tamir ve bakım masrafını ihtiyaca göre
yerli katkı oranlarıyla parçalar üretilivermeli. Ürünleri izlemeye aldığınyor. Burada da yüzdee 90 civarında
da gelişmeyi
sağlıyorsun, daha iyigeli
k. Bu arada
yerli sanayiye eriştik.
ye gidiyorsun.
Rüzgar türbininde
gid
yan bir yan
yerli sanayide olmayan
sanayi de geliştirdik.. Görevlede muhakkak
çıkacaktır, bunların
mu
rinden bir tanesi de budur. Bu
izleme esnasında giderilmesi ile
an saprojeler sizde olmayan
proje
pro iyileşecektir. Almanya
nayinin de gelişme-1970’lerde başlamış. Bir
sine sebep oluyor.
Alman’dan duydum, 100
Proje, kömür santkilowatlık bir santrale çok
rali, hidrolik santbüyük paralar harcamışraller konusunda
lar ve çalışmamış. Bu şeda öncülük etmişkilde Almanya buralara
tir. Çok önemli
geldi. Danimarka başlabir projedir.
yalı
32 sene olmuş.
Doç. Dr.
Sedat Çelikdoğan
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Yaş sınırı meslek eğitiminde engel
Merkezi OSTİM’de bulunan Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın Genel Kurul Toplantısı’nda
mesleki eğitimin sorunları ve sanayicilerden beklentiler dile getirildi. Toplantıda yasadaki
yaş sınırının eğitim sürecine olan etkileri dile getirildi.

1

987 yılından bu yana mesleki eğitim
merkezlerinde eğitim gören öğrencilere her türlü yardım ve desteği sağlayan
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Genel Kurul
Toplantısı’nı yaptı. Divan Başkanlığı’nı eski
Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Keten’in yaptığı Genel Kurul’da Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu için seçim yapıldı.

184 bin çırağın tamamı iş sahibi
Vakıf Başkanı İbrahim Karakoç Genel Kurula
hitaben yaptığı konuşmada Vakıf faaliyetleri
ve mesleki eğitimde yaşanan sorunlardan bahsetti. Yasadaki 19 yaş sınırının çıraklık eğitimine engel teşkil ettiğini anımsatan Karakoç,
meslek liselerinden mezun olan gençlerin de
sanayiye yönelmediğini kaydetti. Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü verilerine
göre 184 bin çırağın tamamının istihdam edildiğine dikkat çeken Başkan Karakoç, “Buradan şu sonucu çıkarabiliriz; çıraklık eğitimini
alan herkes iş sahibi oluyor, ailesine ve ülkesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.”
dedi. Sanayide eleman ihtiyacının had safhada
olduğunu söyleyen İbrahim Karakoç, ulaştıkla-

rı ailelerin çocuklarını çırak eğitimine göndermede istekli olmadıklarını, rehber öğretmenler
vasıtasıyla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

“Sanayiciler eğitimin içinde olmalı”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, konuşmasına OSTİM’deki eğitim kurumlarını tanıtarak sözlerine başladı. Bölgede
eğitimle ilgili yeterli altyapının bulunduğu
bilgisini veren Aydın, “Firmalara gittiğimiz
zaman yeteri kadar nitelikli eleman bulamadıkları bilgisini alıyoruz. Sanayicilerin eğitimin içinde olmak zorunluluğu var. Onlar da
eğitim kurumlarıyla işbirlikleri kuracak ve
öğrencilerle ilgilenecek ve ondan sonra istediği
elemanı bulabilecek. Bu noktada Çırak Eğitim
ve Öğretim Vakfı’nın önemli bir fonksiyonu
var.” dedi.

“Kanunlar çırak eğitimini
özendirmeli”

MESTEKDER Başkanı Remzi Özkaya da “18
yaşını bitirmiş birisinin çırak olarak mesleğe
dönmesi mümkün değil.” dedi. Kanunların çı-

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı merkezinde
gerçekleşen Genel Kurul’da mesleki eğitimin
önemi üzerine görüşler ve Vakfın yeni
dönemde yapması gereken çalışmalara
yönelik görüşler paylaşıldı.

rak eğitimini özendirici bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunan Özkaya şunları söyledi: “Son çıkan Kanunda bir ifade var; küresel
sermayeye göre eleman yetiştirmek. Biz buna
karşıyız, biz milli sermayeye ve milli değerlerimize göre eleman yetiştirmeyi ön plana almamız lazım. Esnafımızın ve sanayicimizin de
buna özellikle dikkat etmesi şart. Milli üretimi
ve yerli malını teşvik etmek gerekiyor.”

Genel Kurul Toplantısı’nın ardından Mütevelli Heyeti üyeliklerine Ömer Erol ve Ahmet
Tamkoç, Denetim Kurulu Üyeliğine ise Naci

OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü

Toksoy seçildi.

Kağıt fatura sona eriyor

B

ilgi teknolojilerinin hızla gelişmeye devam
ettiği günümüzde firmaların geleceğini
şekillendirecek dijital dönüşümlerden birisi de
e-fatura ve e-defter uygulamaları. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı son
düzenlemeler ile bazı sektörlere 2013 yılının
Eylül ayından itibaren e-fatura ve 2014 yılının
Eylül ayından itibaren e-defter kullanma zorunluluğu getirildi.
E-fatura ve e-defter ile şirketler çok ciddi ölçüde
başta işgücü ve zaman olmak üzere kâğıt, baskı,
arşivleme ve defter tasdiki gibi birçok maliyet
unsurlarından tasarrufta bulunacaklar. Daha
da önemlisi e-fatura ve e-defter, firmalara hem
yönetimsel hem denetimle ilgili iş ve raporlama süreçlerinde çok büyük imkânlar sağlayan
uluslararası geçerliliğe sahip evrensel fırsatlar

“Kişi başına düşen geliri
artırmak istiyoruz”

1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla hayata geçecek
olan kurumlar arası e-fatura uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelir İdaresi Daire
Başkanı Uğur Doğan, kağıt fatura döneminin
ortadan kalkacağını, faturalamaya ilişkin tüm
işlemlerin dijital ortamda hayata geçirilmesi

beş yıldızlı hizmet verdiğini kaydetti. Türkiye’nin dünyanın
ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini ilk olarak TOBB’un
açıkladığını hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi de kişi
başına düşen geliri 2,5 katı artırmak, Avrupa ile Asya
arasında Türkiye’nin sanayi devi olmasını istiyoruz.
Anadolu’yu karış karış gezdik, ayağa kaldırdık. Anadolu ile
beraber ihracat atılımı yaptık. Türkiye gerçek gücünü buldu, şimdi artık Anadolu ayağa kalktı. Yeter mi? Yetmez.
Şimdi önümüzdeki dönemde Anadolu’nun şaha kalkması
lazım. Sizler ve sizin temsil ettiğiniz kitlelerle şaha kalkacak. Özellikle Anadolu’da bu işin bel kemiği sizlersiniz. Bir

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi
arasına girme hedefini ilk TOBB açıkladı. Şimdi de kişi
başına düşen geliri 2,5 katı artırmak istiyoruz" dedi.
Gaziantep İl-İçe Oda/Borsaları Müşterek Toplantısı’’nda
konuşan Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’teki oda ve borsaların

Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar

Yeni Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden birisi olan kurumlar arası
zorunlu elektronik fatura uygulaması 1 Eylül’de başlıyor. Gelir İdaresi Daire
Başkanı Uğur Doğan, Türkiye’de yılda 1,7 milyar adet fatura kesildiğini,
bunun binde 5’inin e-fatura olarak düzenlendiğini söyledi. Doğan, yeni
uygulama ile birlikte kağıt fatura döneminin ortadan kalkacağını söyledi.
da sunacak. Şu anda belirli sektörlere getirilen
e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğunun
yakın bir gelecekte genişletilmesi bekleniyor.

an önce ülkemizi zenginleştirme hedefi doğrultusunda
hızla ilerlememiz lazım. Antep bu konuda rol model.’’ diye
konuştu. Başkan Hisarcıklıoğlu ayrıca bütün illerde mesleki eğitimden artık oda ve borsaların sorumlu olacağını,
yenilikçilik merkezleri açacaklarını, odaların hepsinin
dünyaya açılım merkezi haline geleceğini vurguladı.

Celalettin Erbay ise okulun yüzde 20 kapasiteyle çalıştığını ifade etti. Öğrencilerin okul
devamsızlıklarına dikkat çeken Erbay, çırak
öğrencileri çalıştıran işverenleri duyarlı olmaya çağırdı.

ile birlikte odalar binalar dolusu kağıttan tasarruf edileceğini
söyledi. Doğan, Türkiye’de yılda
1,7 milyar fatura düzenlendiğini,
bu rakamın binde 5’inin e-fatura
olduğunu, hedeflerinin ilk etapta Avrupa ülkelerindeki e-fatura
kullanımı olan yüzde 20 oranını
yakalamak olduğunu söyledi.

•

e-fatura uygulamasını bilgi işlem sistemine entegre
eden mükellefler, sistemlerini kesintisiz olarak (7 gün 24
saat) açık tutmalıdır.

•

Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecektir. Mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım,
gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle oluşabilecek
kesinlikle iki günü aşmayan kesintiler ile ilgili GİB’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

•

Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul
Kanunu’nun ceza hükümleri tatbik olunur.

•

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler
kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

TESK’ten erteleme talebi

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, Seyyar POS cihazı kullananlar
için POS'lu yazarkasa uygulaması için “Herkesin hayrı için uygulama 3 ay ertelenmeli.”
dedi. Seyyar POS cihazı kullananlar için POS
cihazının değiştirme konusunda son günün 1
Temmuz olduğu ifade eden Palandöken, “Hali
hazırda 2 firma var. Piyasada yeterince rekabet
koşulları oluşmadı. Maliye Bakanlığı 3 aylık
geçiş süresi tanıdı ama 1 Temmuz itibariyle
yeni nesil POS cihazının faturasının kesilmiş
olması şartıyla. Hâlbuki esnaf görmediği malı
satın almaz. Bunun için de geçiş süresi olan 30
Eylül'e kadar uygulama süresi uzatılmalıdır.”
şeklinde konuştu.
Piyasada yeterince firma olmaması nedeniyle
yeni cihazların fiyatlarının da yüksek olduğunu söyleyenPalandöken,”Esnaf, fiyatlar düşer
umuduyla sabit POS'a dönmeye başladı. Özel-

likle evlere servis
yapan bakkal, manav, lokanta gibi
işletmeler dışarıya
yaptığı servislerde
sadece nakit ödeBendevi Palandöken
me kabul etmeye
ve işyerinde de sabit POS cihazı kullanmaya
başladı.” dedi.
Yazarkasalı POS cihazı uygulamasını genel
olarak olumlu bulduğunu da söyleyen Palandöken, “Sürenin kısa olması nedeniyle Maliye,
Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan
olabilir. Yeni nesil cihaz alamayanlar sadece nakit ödemeleri kabul etmeye başladı. Bu
durumda kayıt dışı faaliyetlerin artacağından
endişe ediyoruz. Süre uzamazsa vergi gelirleri
artırılmaya çalışılırken, tersine gelirler azalabilir.” dedi.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 15

HAZİRAN 2013

OSTİM Yatırım İkinci
Ulusal Pazar’da
OSTİM’li KOBİ’lerin öncüsü OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’nin 10
Mayıs 2012 tarihinden bu yana Serbest İşlem Platformu (SİP)’te işlem görmekte olan
hisseleri, Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun pazar değişikliği kararıyla, 3 Haziran 2013
tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başladı. SİP’e ilk giren firma
olan OSTİM Yatırım A.Ş. SİP’ten İkinci Ulusal Pazar’a da ilk çıkan firma oldu.

S

erbest İşlemler Platformu’nun ilk şirketi
olarak Borsa İstanbul’a katılan ve “OSTİM” koduyla işlem gören olan OSTİM
Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’nin pazar
değişikliği başvurusunun Borsa İstanbul Yöne-

13 Ağustos 1998 yılında kurulan OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi,
OSTİM’de faaliyet
gösteren KOBİ’ler
arasında dinamik bir
işbirliği
meydana
getirmek, KOBİ’lerin ürettiği mal ve
hizmetlerin iç ve dış
pazarlarla buluşmasını sağlayarak onların iş hacimlerini artırmak ve bu faaliyetlerin sonucunda kar
elde ederek, ortaklarına sürekli ve yüksek kar sağlayan uluslararası bir yatırımcı şirket olmak hedefiyle faaliyetlerini
sürdürüyor. Gayrimenkul yönetimi, ürün
ihracatı ve anahtar teslimi endüstriyel taahhüt işleri şirketin ana faaliyet konuları
arasında yer alıyor.
Çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olan

tim Kurulu tarafından olumlu değerlendirilmesi
sonucu şirketin payları, 03 Haziran 2013 tarihinde Borsa İstanbul Genel Müdürü Yardımcısı
Aydın Seyman, OSTİM Endüstriyel Yatırımlar
ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan

şirketin, halka açıklık oranı %90’dır.
Halka açık kısmın %74’lük kısmı işlem
görebilir
nitelikte
paylardan oluşuyor.
Şirketin 2012 yılı cirosu 26.488.093 TL
olarak gerçekleşti.
10.05.2012 tarihinde Serbest İşlemler
Platformunda 2,95
TL’lik fiyatla işleme başlayan şirket hisseleri, yıl içerisinde en düşük 2,00 TL,
en yüksek 23,65 TL’den işlem gördü.
Borsa Yönetim Kurulu’nun 30 Mayıs
2013 tarihli toplantısında, şirketin Serbest İşlem Platformu’nda işlem gördüğü son seansta oluşan ağırlıklı ortalama
fiyat baz alınarak ikinci ulusal pazarda
işlem görmeye başlaması konusundaki
kararı doğrultusunda, pay senetleri 2,73
TL fiyattan işleme açılmıştır.

Aydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Murat
Yülek ve Nadir Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen gong töreniyle İkinci Ulusal Pazar’da işlem
görmeye başladı. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda şirketin payları BIST Tüm-100, BIST İkinci Ulusal, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım,
BIST Ankara Endeksleri kapsamına dâhil edildi.

yeni bir yüz olarak ikincil piyasada da performansını gösterecek.”

“Başarılar diliyorum”

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın gong törenindeki konuşmasında geçen yıl Mayıs ayında
Borsa İstanbul’da OSTİM Yatırım ile ilgili sunumlar yaptıklarını hatırlatarak, “Bugün tekrar
ikincil piyasaya çıkmanın mutluluğunu paylaşmak üzere buradayız.” dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Aydın
Seyman, gong vuruşu öncesi yaptığı konuşmada,
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’yi
tebrik etti. Aydın Seyman, Borsa İstanbul’da
2013 yılında 7 şirketin pay arzı ile 147 adet borçlanma aracı ve 1 adet borsa yatırım fonu ihracı
gerçekleştirildiğini belirterek, pay halka arzından
sağlanan kaynağın 1,2 milyar TL’ye, sermaye
piyasası aracı ihraçlardan sağlanan toplam kaynağın 23,7 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.
olarak çok farklı bir yapıları olduğunu anlatan
Aydın, “Biz Ankara’da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin işletmenin bir
arada üretim yaptığı ve Türkiye’de kümelenme
faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli bir şirketinin yöneticileri olarak burada birlikteyiz. Borsa
İstanbul’un da katkılarıyla İkinci Ulusal Pazar’ın
bizim için yeni bir atılım olacağını düşünüyoruz.”
şeklinde konuştu. Aydın, OSTİM’de çok önemli
alanlarda faaliyet gösteren firmaların bulunduğu
bir bölge olduklarını belirterek, şu görüşleri paylaştı: “Havacılık, medikal, iş ve inşaat makinaları
ve raylı sistemler konusunda kümelenmelerin
bulunduğu bir bölgeden söz ediyorum ve Türkiye’deki yerli üretimin bir çözüm noktası olarak
OSTİM’de faaliyet gösteriyoruz. Bizim ticari
yüzümüz olarak da OSTİM Yatırım şirketi oradaki firmalarımızın dünyaya açılan bir penceresi
olarak faaliyet gösteriyor. Umarım borsamızda da

Aydın Seyman şunları söyledi: “Yurtiçi ve yurtdışında proje ortaklıkları yürütmekte ve projelere
sunduğu profesyonel destek ile mühendislik, tasarım ve imalat gücünü bir araya getiren ve bu
gücü sistematik bir yaklaşımla pazara entegre
eden OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme
A.Ş.’nin İkinci Ulusal Pazar’a katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, mevcut
siyasi ve ekonomik alanda sahip olduğu istikrarla
birlikte her alanda büyümesini sürdürüyor. Başarı
grafiği sürdürülebilir bir gelişim içinde her geçen
gün yükselen ülkemizde, şirketlerimiz adeta bir
lokomotif gibi çalışarak katma değer sağlamaya
devam ediyorlar. OSTİM Endüstriyel Yatırımlar
ve İşletme A.Ş.’ne başarılar diliyor, bu vesileyle diğer şirketlerimizi de sermaye piyasalarının
sunmuş olduğu avantajlardan yararlanmaya davet
ediyoruz.”

“Yeni bir atılım olacak”
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OSTİM OSB Genel Kurulu’nu yaptı

D

ivan Başkanlığı OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna
tarafından yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran’da OSTİM Yönetim
Binası’nda gerçekleşti.
Toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM olarak
geliştirdikleri çalışma anlayışını anlattı. Kurum
olarak bir yıl içinde çok hızlı bir tempo geçirdiklerini belirten Aydın, “Bölgemizin yapısı
itibarıyla organizasyonel olarak çok yere muhatap olan bir yapımız var. OSTİM, organize
sanayi bölgesi gibi konumlanmış olmakla beraber sadece bununla tarif edilebilecek bir yapı
değil. Çünkü değişik başlıklarımız var. Kanun
ve yönetmelikler çerçevesinde yapmamız gereken bütün işleri yerine getiriyoruz. Bunun
yanında kümelenme çalışmalarında, bölgesel

Arnavutluk'ta Özelleştirmeler
Arnavutluk Başbakanı'nın ekonomi danışmanı
Suzana Guxholli'ye göre Hükümet, devlete ait
olan 1.280 tesisi özelleştirilmeye hazırlanıyor.
Guxholli, şimdiye kadar 400 özelleştirme
dosyasının işlem görmeye başladığını ve
yaklaşık 800 tesisinin de özelleştirilmesine yılın
sonuna kadar başlanmış olacağını ifade etti.
Diğer taraftan dört HES'in özelleştirilmesine
yoğun olarak odaklandığını belirtti.

kalkınmada, bölgenin eğitiminden, sağlığına
ve spor alanlarına kadar faaliyetlerin içerisindeyiz.” dedi.

Dünya genelinde yapılan rekabet analizlerinde;
firmaların mevcut üretim ve yönetim tarzıyla
çok fazla rekabet edemeyeceğinin görüldüğünü kaydeden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak biz buradan bir avantaj çıkartmaya çalışıyoruz. Kümelenme faaliyetleriyle yakın zamanda gördüğümüz şu; firmalarımız bu haliyle
kendilerini geliştirerek, değiştirerek bir araya
gelebilirlerse, onlara üniversitelerin desteğini
katabilirsek, kamu kurumlarının destekleme
modülleriyle buluşturabilirsek KOBİ’ler dünya
çapındaki işletmelerle rekabet edebilecek bir
noktaya gelebilirler. Biz buna inanıyoruz, bunu
görüyoruz ve yaşıyoruz.”
Konuşmanın ardından OSTİM OSB Bölge
Müdürü Adem Arıcı tarafından yıllık faaliyetler özetlenerek katılımcılardan gelen sorular
yanıtlandı.

Medikal tedarikte ‘güncel belge’ şartı

Ü

lkemizde sağlık sektörü ile ilişkili olan
tarafların ortak kaynak ve paylaşım platformu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası (TİTUBB)’ndaki yenilikler Tıbbi Cihaz Değerlendirme ve Kayıt Şube Müdürü Ersen Ünsal tarafından OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi üyelerine anlatıldı. Ünsal, geçerlilik süresi dolan ürünlere ait belgelerin güncellenmeden satış yapılamayacağını söyledi.
OSTİM kümelerinin üye firmalarına yönelik
eğitim faaliyetleri devam ediyor. Medikal Sanayi Kümelenmesi, tedarik koordinasyonunun
sağlandığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası’ndaki son gelişmelerin paylaşıldığı Ulusal Bilgi Bankası Veri Girişi Eğitimi
gerçekleştirdi.

KISA KISA

Tıbbi Cihaz Değerlendirme ve
Kayıt Şube Müdürü Ersen Ünsal tarafından verilen eğitimde
yenilenen UBB sisteminde veri
girişlerinin nasıl yapılacağı,
cihazların sertifikasyonlarının
teslimi ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiği özetlendi. Firmalara önemli bir hatırlatmada bulunan Ünsal, firma
belgeleri ve ürün içeriklerinin
en kısa zamanda, doğru şekilde
yenilenmesinin beklendiğini
Eğitimde, sistemdeki yenilikler ve firmaların yapması gerekenler aktarıldı.
belirtti. Ersen Ünsal, "TİTUBB
yazılımının taşınması işlemlerinden dolayı; belge
güncelleme işlemlerine 31.05.2013 tarihine kadar süre uzatımı verilmişti. Belge
geçerlilik süresi dolan ürünlerin satışının
yapılabilmesi
için
alım yapacak idareErsen Ünsal
lere güncel belgelerin
gösterilmesi gerekiBelge geçerlilik süresi
yor. Aksi takdirde
dolan ürünlerin satışının
kayıtları yenilenmeyapılabilmesi için alım
yen ürünlerin Türkiyapacak idarelere güncel
belgelerin gösterilmesi
ye Cumhuriyeti’nde
gerekiyor.
satışına izin verilmemektedir." dedi.

Brezilya tarihinin en yüksek
dış ticaret açığını verdi
Brezilya yılın ilk beş ayında 5,39 milyar Dolar
ile tarihinin en yüksek dış ticaret açığını verdi.
Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı
tarafından yayınlanan verilere göre, Brezilya'nın
ihracatı Ocak ayından Mayıs'a kadarki dönemde
93,29 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Aynı
zamanda, ülkenin ithalatı 98,68 $ değerine
ulaştı.

AB'de farklı bir ekonomik
kriz yaşanıyor
2013 Brüksel Ekonomik Forumu'nda konuşan
Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Pascal
Lamy, Avrupa'nın kriz kavramına yabancı
olmadığını, daha önceki dönemlerde de
Birliğin ciddi krizlerle boğuştuğunu ifade etti.
Şu an yaşanmakta olan krizin ise tüm geçmiş
örneklerden farklı bir özellik taşıdığını belirten
Lamy, AB'nin içinde bulunduğu krizin AB'nin
güvenilirliği, meşruiyeti ve sosyal modeline
ilişkin olduğunu dile getirdi.

Çin ulaştırma altyapısını geliştiriyor
Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’ndan
yapılan bir açıklamaya göre, Hükümet'in 2013
ile 2030 yılları arasında yol projeleri için 4,7
trilyon Yuanlık bir bütçe ayıracağı belirtildi. Çinli
yetkililer; 2012 sonu itibariyle ülkede toplam
170 bin kilometre olan yol kapasitesini, bahse
konu yatırım projeleri ile 2030 yılına kadar 400
bin kilometre kapasitesine taşıma amacında
olduklarını dile getirdi.

Hindistan'da karayolu yatırımları
Hindistan Hükümeti, Karayolu Taşımacılığı ve
Anayollar Bakanlığı’na daha fazla sayıda yatırım
projesi için uygunluk onayı verme yetkisi sunan
kanun teklifini onayladı. Yapılan açıklamaya
göre 87 milyon Dolarlık bir değere sahip
karayolu yatırımları için Bakanlığa uygunluk
verme yetkisinin verildiği belirtilirken; bu
uygunluğun normal şartlar altında farklı federal
birimlerden alınması gereken izinlere gerek
duymayacağı ifade edildi. Bu hamle ile altyapı
yatırımlarının kamu-özel ortaklık modelleri
ile hayata geçmesinin hızlandırma amacının
güdüldüğü dile getirildi.
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Sanayicilere Bakan ziyareti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bürokratlarıyla birlikte çeşitli
sanayi tesislerde incelemelerde bulundu.

E

rgün ilk olarak Ankar-Gölbaşı’nda faaliyet gösteren, ağır iş ve inşaat makinaları
ile sanayi tesisleri üreticisi Pi Makina’da
incelemelerde bulundu. Bakan Ergün’e Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vural Erbilgin
tarafından firmanın çalışma alanları ve ürünleri tanıtıldı. Ergün’e burada; üretimin ağırlıklı
kısmının yerli imkanlarla gerçekleştirildiği, şu
anda 100 bin m²’den fazla kapalı, yaklaşık 150
bin m² açık alana ulaşan firmanın üretim portföyünü kırma, eleme ve yıkama tesisleri, sabit
ve seyyar asfalt tesisleri, beton tesisleri, beton
pompaları, transmikserler, lastik tekerlekli yükleyiciler, ekskavatörler, greyderler, kazıcı yükleyiciler gibi makinalarla her geçen gün zengin-

leştirdiği anlatıldı.
Ergün ve beraberindekiler daha sonra Türk mühendisliği ile litre başına en yüksek gücü veren
dizel motoru üreticisi Yavuz Motor’a geçti. Burada firmanın kurucusu Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan tarafından Bakan Nihat Ergün’e üretim
tesisleri tanıtıldı. Fabrikanın 100 bin m² arazi
üzerinde 4 bin m² kapalı alanda çalışmalarını
sürdürdüğünü ifade eden Çelikdoğan, yıllık 2
bin motor kapasiteyle üretim yapıldığını, kara
ve deniz araçları için 50 ve 240 HP gücünde 7
tip motor üretildiğini ve bu motorların 12 ayrı
uygulama alanı olduğunu söyledi. Çelikdoğan,
milli tasarıma sahip bir marka olduklarını dile
getirdi.

Pİ MAKİNA: ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kendi inşaat firmasının ihtiyaçları olan makinaları üretmek ve
aynı zamanda ticari anlamda talepleri karşılamak için 1972 yılında kuruldu. Firma,
know-how ve projelendirmesi tamamen
kendine ait olan üretim çeşitlerine ilave
olarak özel proje ve sipariş üzerine baraj
daimi teçhizatı, kömür yükleme tesisleri

gibi anahtar teslimi projeler, havai hat
vinci, vibrasyonlu silindirler, kule vinçleri,
beton serme makinaları ve özel imalatlar
da gerçekleştiriyor. Ürünleri yurtiçi piyasasının yanı sıra dünyanın bir çok bölgesine
de ihraç ediliyor.

YAVUZ MOTOR: Sahasında uzman
ve Türk Otomotiv sanayinin temelleri atan
tecrübeli isimlerce 1991 yılında kuruldu.
Uluslararası firmaları ülke
çapında temsil etmek ve
ortak projelendirme ile
üretim faaliyetlerinde bulunmak hedefiyle kurulan
şirket, hızla sanayileşen
Türkiye’de kısa sürede
önemli bir yan sanayi ol-

Bakan Nihat Ergün’ü ağırlayan bir sonraki firma ise paletli ve tekerlekli zırhlı muharebe araç
aileleri ile silah sistemlerinin tasarım, üretim
ve satışında Türkiye’nin lider kuruluşlarından FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
oldu. Ergün’e burada firmanın üretim altyapısı, Ar-Ge, tasarım ve ihracat çalışmaları özetlendi. FNSS yetkililerince yapılan
sunumda; yan sanayii geliştirmeye önem
verildiği, 100'den fazla firmaya eğitim,
sistem, aparat ve tezgah yatırımlarıyla,
bu kuruluşların, üretim ve hizmetlerinde
NATO askeri şartnamelerinde istenilen
kalite ile rekor yerli katkı seviyelerine ulaşıldığı aktarıldı.

mayı başardı. 2002 yılının başında ‘Yavuz
Motor’ markasını tescil ettirerek endüstriyel dizel motor üretimi için yatırıma
başlayan firma, 2005 yılından bu yana da
dizel motorlar üretiyor.

FNSS: Türk Nurol Holding A.Ş. ve BAE
Systems tarafından kurulan bir ortaklık
girişimi. 1989 yılında Zırhlı Muharebe Aracı
üretimiyle yola çıkan FNSS; geniş bir ürün
yelpazesi içinde birçok kara platformunu tasarlayıp üretebilecek
ve bunlarla ilgili eğitim ve lojistik
destek sağlayabilecek milli
kuruluş haline gelmeyi
başardı.
TSK’nın talep
ettiği en

İş makinaları sektörü İstanbul’da buluşacak

karmaşık sistemleri yabancı teknik
destek almadan ürün olarak geliştiren
firma, çalışmalarıyla kısa sürede dünya
pazarlarında tanındı ve ülkemiz için önemli
olan yüzlerce milyon Dolarlık ihracat potansiyelinin
oluşturulmasında
rol aldı.
y
ş

2023’te
30 milyar Dolar hedefi

Türkiye, Eylül ayında önemli bir kongreye ev sahipliği yapacak. İş ve inşaat makineleri sektörünün küresel oyuncuları
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER)’in düzenlediği “2023’e 10 Kala” Uluslararası İş
Makinaları Kongresi’nde bir araya gelecek.

İMDER Başkan

Ü

Aydoğan, yıllık

lkemizde tüm sektörler 2023 hedeflerine
kilitlendi. İş ve inşaat makinaları da bu hedefler arasında önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de
ekonominin yapı taşlarından biri olan ve ülke
gelişiminin göstergesi olarak kabul edilen sektör,
Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 1,2’sini
oluşturuyor. Sektörde Avrupa’nın en büyük 4.,
dünyanın en büyük 11. pazarı durumunda olan
Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra en hızlı büyüme oranına sahip.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), 19-20 Eylül 2013 tarihleri
arasında “2023’e 10 Kala Uluslararası İş Makinaları Kongresi” gerçekleştirecek. Sektörü küresel ölçekte bir araya getirecek kongreye, dünyada toplam 220 milyar ABD Doları’nı yöneten
100’den fazla CEO davet edildi
44’ü uluslararası olmak üzere 51 derneğin desteklediği kongrede Türkiye 2023 Projesi ile ilgili farkındalık oluşturmak, Türkiye ekonomisi

ve iş makinaları sektörünü dünyaya tanıtmak,
Türkiye’ye yabancı yatırım yapılmasını teşvik
etmek, iş makinaları sektöründe Türkiye’nin diğer ülkelere gerek mamul gerekse yarı mamul ve
parça tedarikçisi olma potansiyelini gösterilmesi
amaçlanıyor.
Etkinlikte; “Yatırımlar İle Dünyanın Parlayan
İncisi Türkiye”, “2023 Yılına Kadar Planlanan
Türkiye’deki Büyük Projeler”, “2023 Yatırım
Projeleri Işığında İş Makinaları Talep Projeksiyonu”, “İş Makinalarında Teknolojik Gelişmeler ve Teknik Mevzuatlar”, “Nitelikli İş Gücü
Kaynağı”, “İş Makinaları Sektöründe Yatırım
(Teşvikler) ve Finansman ortamı” konuları ele
alınacak. Ayrıca ülke ekonomi sunumları, ikili
iş görüşmeleri ile CEO kahvaltısı organize edilecek. Katılımcılar tüm kongre süresince “Geçmişten Günümüze İş Makinaları” ve ”İş Makinaları”
sergilerini gezebilecekler.

Yardımcısı ve
Kongre Komite
Başkanı Orhan
6.9 milyar ABD
Doları ticaret
Orhan Aydoğan

hacmini, 17.000
çalışanı, 600’den

fazla sektör firmasını içinde barındıran İMDER’in, kuruluşunun 11. yılında Türk ekonomisinin vazgeçilmez
aktörlerinden biri haline geldiğini belirtti. Kongre
ile Türk iş makinaları ve ekipmanlarının dünyaya
tanıtılacağına vurgu yapan Aydoğan “2023 vizyonunda
10 milyar ABD Doları ihracat hedefi olan sektör, 30
milyar ABD Doları ticaret hacmine ulaşacağını tahmin
etmektedir. ‘2023’e 10 Kala’ ile 10 yılda binden fazla
büyük projede yaklaşık 1.2 trilyon ABD Doları yatırımın
planlandığı Türkiye, son on yılda uygulanan politikalar
sayesinde ‘Dünyanın Parlayan İncisi’ haline gelmiştir.”
diye konuştu.
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ALMANYA’NIN
KÜRESEL FUARI
Tüm kıtalarda temsilcilikler ve yan kuruluşlar. Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika
ve Türkiye gibi büyüyen pazarlarda fuarlar. Küresel ticaretiniz için en uygun mecra:
Messe München International’e hoş geldiniz.

$JRUD7XUL]PYH7LFDUHW/WGùWL
+DODVNDUJD]L&DG0ÕVÕUOÕ3OD]D1R'
ùLúOL,VWDQEXO7UNL\H
7HO
)D[
LQIR#PHVVHPXHQFKHQFRPWU
ZZZPHVVHPXHQFKHQFRPWU
MESSE MÜNCHEN INTERNATIONAL
7h5.ø<(5(60ø7(06ø/&ø/øöø

CONNECTING GLOBAL COMPETENCE . MESSE-MUENCHEN.DE
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Ankara Üniversitesi ile işbirliği protokolü
Ankara Üniversitesi İle OSTİM
arasında Taşınmaz Değerlendirme
İşbirliği Protokolü imzalandı.
Protokolle birlikte OSTİM’in
gayrimenkul değerlendirmeleri ile
ilgili süreçler Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz
Geliştirme Bölümü tarafından
yönlendirilecek.

O

STİM, üniversite sanayi işbirliğini bu
kez taşınmazların daha verimli hale
dönüştürülmesi amacıyla gerçekleştiriyor. Ankara Üniversitesi ile OSTİM, imzaladıkları protokolle OSB’ye ait taşınmazların değerinin artırılması ve mevcut gayrimenkullerin
yeniden yapılandırılması adına birlikte çalışma
kararı aldı. Protokole Ankara Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, OSTİM adına
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imza
attı.

“Başlangıç olacak”
Protokole ilişkin görüşlerini paylaşan OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan dolayı
mutluluk duyduklarını kaydetti. Üniversitenin,
OSTİM’în yapısını bilmesinin kendileri için

bir fırsat olduğunu dile getiren Aydın, “Biz
Ankara Üniversitesi ile bir çok işbirliği ve
proje yapmak istiyoruz. Bu bizim için bir başlangıç olacak. Sayın Rektörümüzün destek ve
katkılarıyla başarılı işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Bu işbirliğinden ülkemiz için de hayırlı
hizmetler çıkacağını düşünüyorum.” dedi.

“Öğrenci sahada pişmeli”
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan
İbiş ise OSTİM’in işleyişini çok iyi bildiğini
söyledi. Kurumun vatan sever bir anlayışla
hizmet ürettiğinin altını çizen İbiş şöyle konuştu: “Önemli olan kamusal yarar içerisinde
en iyisini yapabilmek. OSTİM’in yaptıkları da
kamu yararınadır. Bütün öneriyi bizden beklemeyin. Bizim de tecrübemiz eksik; sahada, sanayide neler yapılıyor, beklentiler nedir bunu
da çok iyi bilmiyoruz açıkçası. Bu bağlamda
öneri getirme kısmında eksik kalıyor gibi görünebiliriz ama siz de bizi zorlayın; kendimizi
ona göre hazırlayalım ve birikimlerimizle sizlere katkı da bulunmaya çalışalım. Sizler istihdam, üretim, katma değer oluşturuyorsunuz.
Bunlar çok önemli. Ülkemizin temel sorunlarının çözümüne büyük katkı sağlıyorsunuz.
İşbirliği, teknokent, sanayi, endüstri, bilgi paylaşımı dışında eğitim olarak da bu bölgede yer
almak isteriz. Meslek yüksek okullarının uzak
yerlerde olması bana göre doğru değil burada
olmalı. Öğrenci sahada pişmeli.”

İmza töreninde Ankara Üniversitesi'nden
akademisyenler ile OSTİM Yönetim Kurulu
Üyeleri de yer aldı.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,3
A

çılışı yapan Rauf Ateş, toplantıların,
KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin
karşılaştıkları sorunlarla ilgili rehberlik edecek
bilgileri aktarmayı amaçladığını kaydederek
ev sahipliğinden dolayı OSTİM’e teşekkür etti.

“Gelecek KOBİ’lerde”

Avea, Capital ve Ekonomist Dergileri’nin işbirliğiyle başlatılan "Gelecek Bizde"
toplantılarının ilki OSTİM’de gerçekleştirildi. Toplantıda Avea Kurumsal İş Birimi
Kıdemli Direktörü Tunç Taşman, Ekonomist ve Capital Dergileri Yayın Direktörü
Rauf Ateş ve Prof. Dr. Deniz Gökçe konuştu. Deniz Gökçe, dünya ekonomisinde
2013 yüzde 3,3 büyüme beklendiğini kaydetti.

KOBİ’lerin kalbinin attığı OSTİM’in toplantıların başlangıcının yapılması adına en doğru yer olduğunu söyleyen Tunç Taşman ise
“Gelecek KOBİ’lerde.” dedi. Taşman, artan
rekabet ortamında, KOBİ'lerin verimliliklerini
yükselterek, yarattıkları katma değeri artırmaları ve büyüyen pazardan pay almaları için teknolojiden daha etkin biçimde yararlanmaları
gerektiğini söyledi. Taşman, araştırmaların, bu
konuda katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu gösterdiğini, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre, bugün KOBİ'lerin sadece yüzde 15'inin bilişim teknolojilerini
kullandığını vurguladı.

Türkiye imalat sanayinde yükseliyor
Toplantının ana konuşmacısı Ekonomist Prof.
Dr. Deniz Gökçe ise "Kobiler için Ekonominin
Yarını ve Zor Dönemde Şirket Yönetimi" başlığı altında yaptığı sunumda, dünya ve Türkiye
ekonomisi verilerini karşılaştırarak, tahminlerde bulundu.
Avrupa'nın en düşük kamu borcuna sahip
ülkesinin Türkiye olduğunu anlatan Gökçe,
gençleşme ve kentleşme sonucu Türkiye'nin
tasarruf oranının geçtiğimiz 5 yılda yüzde 14
düştüğünü belirtti. Dünya Bankası istatistiklerine göre dünya ekonomisinin 2013 yılında
yüzde 3,3 büyüyeceği beklentisinin bulunduğunu kaydeden Deniz Gökçe, "Türkiye 2013
yıl sonunda yüzde 3,5-4,5 arasında büyüyecek.

Ünlü Ekonomist Deniz Gökçe, “Özel tüketim, milli gelirin yüzde 70’ini harcıyor. ABD’de de aynı. Kamu tüketimi ise yüzde 11
mertebelerinde. Türkiye artık özel sektör ekonomisi oldu. Toplam yatırımlar milli gelirin yüzde 25’i; kamu yatırımı ise bunun yüzde
3’üne, özel yatırım ise 22’sine denk geliyor. Türkiye’yi özel yatırım ile özel tüketim ayakta tutacaktır.” dedi.

Tüketici enflasyonu yüzde 6-6,5, işsizlik ise
yüzde 9,5 olarak gerçekleşebilir." diye konuştu.
Türkiye’deki toplam harcamalara da temas
eden Deniz Gökçe, “Özel tüketim, milli gelirin
yüzde 70’ini harcıyor. ABD’de de aynı. Kamu
tüketimi ise yüzde 11 mertebelerinde. Türkiye
artık özel sektör ekonomisi oldu. Toplam yatı-

rımlar milli gelirin yüzde 25’i; kamu yatırımı
ise bunun yüzde 3’üne, özel yatırım ise 22’sine
denk geliyor. Türkiye’yi özel yatırım ile özel
tüketim ayakta tutacaktır.” ifadelerini kullandı.
İmalat sanayindeki gelişmelerden de bahseden
Gökçe, Avrupa’nın kötü durumda olduğunu,
Türkiye’nin 2012 sonundan itibaren yukarıya
çıktığını ancak bunun yeterli olmadığını savundu.

İhracat
rakamlarında artış

T

ürkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine
göre 2013 yılı Mayıs ayında ihracat bir
önceki yıla göre %1,4 oranında artarak
13,3 milyar Dolar, ithalatımız ise %6,7
oranında artarak 23,2 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Mayıs ayı dış ticaret hacmi
geçen yılın aynı ayına göre %4,7 artışla
36,5 milyar Dolar'a yükseldi ve dış ticaret
açığı %14,8 artışla 9,9 milyar Dolar oldu.
2012 yılı Mayıs ayında %60,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılı
Mayıs ayında 3 puanlık azalışla %57,4’e
geriledi. 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat bir önceki yılın aynı
dönemine göre %2,9 oranında artarak
62,8 milyar Dolar, ithalat ise %8,1 oranında artarak 104,8 milyar Dolar olarak
kaydedildi. Buna göre, dış ticaret hacmi
%6,1’lik artışla 167,6 milyar Dolara, dış
ticaret açığı ise %16,9’luk artışla 42 milyar Dolar'a yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı ise bir önceki yıla göre 3
puanlık düşüşle %60 oldu.
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Küme başarısında güven ve işbirliği faktörü
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, “Küme Tanıtımı ve Projeler/Fırsatlar Bilgilendirme Toplantısı”nda sanayiciler ve
akademisyenlerle yapılan çalışmalar ve hedefler hakkında bilgiler verdi. Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, kümenin başarıya ulaşabilmesi ve gelişebilmesi için; kümeyi oluşturan bütün aktörlerin birbirine güvenmesi ve işbirliği
yapma kültürüne sahip olması gerektiğini ifade etti.
ramları Başkanı Fatih Yülek ile sanayici ve
akademisyenler katıldı.

“Bütün aktörler birbirine güvenmeli”

O

STİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Ankara kauçuk sektörünün rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi
potansiyelini ortaya koyarak taraflar arasında iletişim, iş ve güç birliğini artırmak,
ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma
değerini ve sektördeki pazar payını yüksel-

terek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda
bulunma amacıyla kurulan küme, bilgilendirme toplantısıyla gelişim süreçleri ve yol
haritası hakkında bilgilendirme yaptı.
Programa Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Prog-

Ekonomiye
yıllık 300 milyon USD katkı

Kümelerin yaygınlaşması için ülkemizde kurumsal çalışmalara öncülük eden
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç, teknoloji tufanına karşı KOBİ’leri koruyacak oluşumun
kümelenme olduğunu kaydetti. Kauçuk
Kümelenmesi’nin dernekleşerek önemli bir
aşamayı geride bıraktığını ifade eden Güvenç, “Bundan sonra devletin çeşitli kurumlarına rahatlıkla proje yazabilecek konuma
geldiler. Kümenin başarıya ulaşabilmesi,
gelişebilmesi ve rekabetçi olabilmesi için
kümeyi oluşturan bütün aktörlerin birbirine
güvenmesi gerekiyor. Kümedeki firmalarımızın mutlaka birbirine güvenerek, rekabet
ortamında işbirliği yapma kültürüne sahip
olması gerekiyor.” dedi.

“URGE aşamasına geldik”

Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Korkmaz ise
en iyi ürünleri ortaya çıkarmak için çalış-

Kollar
yaşam için sıvandı

Ü

lkemizin anahtar teslimi esası ile hidroelektrik santral yapımını gerçekleştiren
tek kuruluşu olan Türkiye Elektromekanik
Sanayii (TEMSAN) Genel Müdürlüğü yürüttüğü projeleri başarıyla tamamlıyor. TEMSAN
tarafından Erzurum’un Ilıca ilçesinde bulunan
Gelinkaya HES’in 14.06.2013 tarihinde geçici
kabulü yapıldı. Özel sektöre ait olan Gelinkaya
HES’in kurulu gücü 6,9 MW, üretmesi beklenen yıllık enerji yaklaşık 25,8 GWh. 2013 yılı
içerisinde ayrıca Rize Belediyesi için kurulu
gücü 0,09 MW ve yıllık enerji üretimi yaklaşık
0,5 GWh olan Rize HES de yapımı tamamlan
bir diğer proje oldu.
TEMSAN geçen yıl DSİ için Alpaslan 1 HES
(4x41,75 MW) ile Kılavuzlu HES (4x14,10
MW); özel sektör için Cuniş HES (3x2,99
MW) ile Dumlu HES (2x2,095 MW) projesi tamamlamıştı. Muş’ta bulunan Alpaslan 1 HES’in yıllık enerji üretimi 488 GWh,
Kahramanmaraş’ta bulunan Kılavuzlu HES’in
yıllık enerji üretimi 100 GWh, Trabzon’da
bulunan Cuniş HES’in yıllık enerji üretimi 32
GWh ve Erzurum’da bulunan Dumlu HES’in
yıllık enerji üretimi yaklaşık 10 GWh.
2012 ve 2013 yıllarında TEMSAN tarafından
gerçekleştirilen santrallerin toplam kurulu
gücü 243,55 MW ve yıllık enerji üretimleri
yaklaşık 656,3 GWh’e denk gelirken; bugüne
kadar devreye alınan hidroelektrik santrallerin toplam kurulu gücü de 1000 MW civarına
ulaştı. Projelerin milli ekonomiye katkısı ise
yaklaşık 300 milyon USD/yıl.

G

ünümüzde tıp ve teknoloji alanındaki
tüm gelişmelere rağmen kan, kan
bileşenleri ve kandan elde edilen ürünlerin yerine geçebilecek bir tedavi aracı
bulunamadı. Elde edilmesi için başka
alternatifi olmayan bir tedavi aracı olan
kan için Kızılay
tarafından halkın
kan bağışına olan
katılımını artırmaya
yönelik kampanyalar düzenleniyor.
Sosyal sorumluluk bilinci ile toplum yararına etkinliklerin aktif katılımcısı olan OSTİM, Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde kan
bağışı kampanyası gerçekleştirildi. OSTİM
OSB Yönetim Binası’nda gerçekleşen
kampanyaya kurum çalışanlarının yanı
sıra bölgedeki şirketler ve sivil toplum
kuruluşları yakın ilgi gösterdi.

tıklarını kaydetti. 64 firma ile inançla
yola
devam
ettiklerini aktaran
Korkmaz, dernekleşmeyi tamamladıklarını ve kısa zamanda URGE
aşamasına geldiklerini belirtti. Başkan
Korkmaz, “Bizler bir saatin dişlileri gibiyiz; irili ufaklı o dişlilerin hedefleri ileriye
doğru gitmektir.” diye konuştu.

“Ayakta kalabilmenin yolu
kümelenmedir”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın da yerli ürünlerdeki kalite olgusuna
dikkat çekti. Üreticilerin yabancı markalarla rekabet avantajı sağlamaları için kalite
unsurunu ön planda tutmaları gerektiğine işaret eden Aydın, firmaların gelecekte
ayakta kalabilmelerinin yolunun kümelenmeden geçtiğini vurguladı. Aydın, üniversitelerdeki araştırmaların sanayicinin yararlanacağı şekilde sürmesinin önemli olduğunu
ifade etti.

Geleneksel turnuvada
şampiyon OSTİM’den

Ö

zkan Erdek Mesleki Teknik EğitimSosyal Yardımlaşma Derneği tarafından
üç yıldır Şaşmaz Oto Sanayi’de düzenlenen
futbol turnuvasında şampiyon OSTİM’den
çıktı. Turnuvanın final karşılaşması Cüceoğlu
Oto Cam ile Ömür Vinç takımları arasında
oynandı. Çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Ömür Vinç rakibine üstünlük sağlayarak
kupayı almaya hak kazandı. Üçüncü ekip
ise Güvercinlik Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi oldu. Dernek başkanı Remzi Özkaya,
turnuvayı gelecek yıllarda daha kapsamlı hale
dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

BİZİ TAKİP EDİN
facebook.com/OstimOSB
twitter.com/ostimosb
tr.linkedin.com/ostim-osb
facebook.com/ortakvizyon
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“Kayıtdışılık haksız rekabete yol açıyor”
Sosyal Güvenli Kurumu tarafından sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili güncel ve doğru bilgilendirmelerin geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen
SGK TV, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ı konuk etti. Farklı Bakış isimli programda sosyal güvenlik reformlarını değerlendiren ve sanayicinin bakış açısını
anlatan Aydın, kayıtdışılıkla ilgili önemli mesajlar verdi. Hakan Baltalıoğlu’nun sorularını yanıtlayan Orhan Aydın, “Herkesi kayıt içine alamadığımız andan itibaren
haksız rekabet ve yanlış işler başlıyor. Bu nedenle sistemin mutlaka kayıt içine alınması şart.” dedi.
Sayın Başkanım, sosyal güvenlik alanında
malumunuz olduğu üzere son yıllarda
çok ciddi değişiklikler ve reformlar
yapıldı. Yeni sosyal güvenlik sistemini
işverenlerimiz açısından değerlendirebilir
misiniz?
Öncelikle daha iyi anlaşılması için belirtmek isterim; sosyal güvenlikteki değişimlerin başlangıcı
aslında bizim bölgemizde oldu. Önceden biliyorsunuz Bağkur, SSK, Emekli Sandığı ve değişik
kurumlar vardı. Bir gün benim ziyaretime birisi
geldi; “Sayın Başkan Bağkur’un merdiveninde
sabahtan akşama kadar kuyruk bekledim. Buna
bir çözüm üretemez miyiz?” dedi. Kanunda değişiklik olmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir yönetici bizleri ziyaretinde, “Sosyal güvenlik kurumlarının
bir arada olduğu bir yer yapmak istiyoruz.” dedi.
SSK’nın, Bağkur’un, Emekli Sandığı’nın birlikte olduğu tek çatıdan oluşan ortak bir ofis yapıp,
hizmetleri tek elden sunmak istediklerini belirtti.
Bağkur’un merdiveninde bekleyen sanayicimizle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
o tarihteki yetkililerinin yer isteme talebi aynı
ana denk geldi. Biz de hemen bu konuda ne gerekiyorsa yapacağımızı, yer vereceğimizi ve bu
hizmetin burada verilmesini çok arzu ettiğimizi
bildirdik. İlk defa OSTİM’de, şu anda halen hizmet görülen yerde; Bağkur, SSK, Sanayi Odası,
Ticaret Odası ve bütün o hizmetlerin verildiği bir
merkezi Tek Çatı ismiyle oluşturduk ve Başbakanımız açılışını yaptı. Bu uygulama Kanunun çıkışının bir uygulaması gibi oldu. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu değişti ve o günkü
sorunların cevabı bir şekilde Kanunda tamamen
bir araya geldi. Bu birleşmeden sonra da yeni bir
kurum ve yeni bir yüz ortaya çıktı. Bu Kanuna
emeği geçenlere teşekkür etmemiz gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu teknolojiyi en iyi
kullanan kurumlarımızdan. İşverenlerimiz
SGK’nın sunduğu hizmetleri nasıl
buluyorlar?
Eskiden o merdiven hikayelerinden, şimdi herkes
iş yerinden bütün hizmetlerini alabiliyor, giriş-

tuğu, haksız rekabetin oluşmadığı bir yer aslında bu nokta ama herkesi kayıt içine alabilirsek.
Herkesi kayıt içine alamadığımız andan itibaren
haksız rekabet ve yanlış işler başlıyor. Bu, hepimizin canını sıkıyor. İşçi, işveren herkes hakkını, hukukunu kaybetmeye başlıyor. Bu nedenle
sistemin mutlaka kayıt içine alınması şart. Fakat
kayıt dışına zorlayan sebepleri yok etmemiz lazım. Benim buradaki tespitim bu. İnsanları kayıt
dışına zorlayan bir takım sebepler var. Bunları
iyileştirip herkesi kayıt içine almamız ve bu şekilde yürümeliyiz. Bunun için hepimizin gayret
sar etmeliyiz. Biz bu konuda en çok dikkat gösteren kurumlardan biriyiz. Özellikle kendi bölgemizde çalışan firmalarımıza bu anlamda her türlü
bilgilendirmeyi, farkındalığı yaygınlaştırmaya
çalışıyoruz. Değişik birimlerimiz firma ziyaretlerine gittiği zaman bilgi ve tavsiye düzeyinde bu
konulara da dikkat etmeye çalışıyoruz.
lerini, bildirimlerini
yapabiliyor. SGK, bugünün çağdaş sistemlerine en hızlı ayak
uyduran bir kurum.
Bilgi İşlem Merkezinizi de tebrik ediyoruz. Bu konuda da
iddialısınız.

modelini
üretmeliyiz. Şu anda
Türkiye’de yeni bir
girişimcilik sayfası
açmak, girişimci
olmak, işini yürütmek çok akıllı bir
iş değil. Nereye
göre? Hiçbir riski olmayan gayrimenkul yatırımı
yapmaya, paranızı faize yatırmaya göre. Kaldı
ki bunlar yatırım değil. Bunların Türkiye’ye bir
katkısı yok. Esas olan; kurulacak iş ve buradan
oluşacak katma değerdir. Dolayısıyla burayı çok
canlı tutmamız, yapılabilir, sürdürülebilir, heves
edilebilir, yeni girişimcileri heyecanlandırabilir
bir yapıyı oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum.

"Girişimci çok kıymetlidir; şu anda Türkiye’de
bütün riskleri taşımaktadır. İş yerini açacak,
işçileri bulacak, eğitimi yapacak, borçları
ödeyecek, hammaddeyi sağlayacak, finansı
bulacak. Tüm bu riskleri taşıyacak sonra katma
değer üretecek ve bunu paylaşacak."

Bize girişimciliğin tanımını yapar mısınız?
İş dediğimiz kavram bir çok bileşenden oluşuyor;
burada girişimcilik, riskler, çalışanlar, paydaşlar
var. Önce bu işyerini oluşturmamız sonra burada
iş ve katma değer oluşturmamız ve bunu bölüşmemiz gerekiyor. Girişimci çok kıymetlidir; şu
anda Türkiye’de bütün riskleri taşımaktadır. İş
yerini açacak, işçileri bulacak, eğitimi yapacak,
borçları ödeyecek, hammaddeyi sağlayacak, finansı bulacak. Tüm bu riskleri taşıyacak sonra
katma değer üretecek ve bunu paylaşacak. Burada işçi ve işveren ilişkilerinin mutlaka bir uyuma
kavuşturulması gerekiyor. Bir taraf işçi bir taraf
işveren; “Ben çok alacağım, sen çok alacaksın”
kavgasından ziyade “Hepimiz beraber çoğaltacağız ve yine beraber adilane bunu bölüşeceğiz”

Kayıt dışılıkla ilgili işverenlerimizin
düşünceleri nelerdir? Bununla
ilgili sizlerin ne gibi çalışmaları
bulunmaktadır?
Esas cevabını vermemiz gereken soru belki de
şu: İnsanlar neden kayıt dışına çıkıyorlar? Kayıt
içinde olmak ve bu sistemin içinde kalmak aslında olması gerekendir. Serbest rekabetin oluş-

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
sanayicilerimizin bundan sonraki
beklentileri nelerdir? Yenilik önerilerinizi
alabilir miyiz?
Sosyal güvenlik yükleri ve özellikle kıdem tazminatı tarafı. İşçiler ve işverenler açısından baktığımız zaman burada bizim bir çıkmazımız var.
Bu, hem çalışma barışını bozan hem de çok fazla
hesaba kitaba gelmiyor ama bir sorun; hepimizin
karşısına çıkıyor. Burada da bir haksız durum
ortaya çıkabiliyor. Zaman zaman işçilerin zaman
zaman da işverenin aleyhine olabiliyor. Kimsenin lehine aleyhine olmasın; hak, hukuk neyse o
olsun. Ancak bu konuya sürdürülebilir bir çözüm
üretmemiz lazım. Mesela şu anda firmalarımızın
bir çoğu kıdem tazminatı yüklerini çözebilecek
güçte değiller. Birikmiş tazminatlar var. Bunlar
verilmeyecek mi? Elbette verilecek. Ancak bu,
insanların maliyetlerinde, hesaplarında günlük
olarak çok gözükmüyor. Bir anda karşılaştığında işin içinden çıkamıyor. Firmaların devamlılığı
açısından ve sağlıklı işletmeleri gelecek nesillere
taşımamız için bence en önemli konulardan biri
bu konudur. Bunun kamuoyunda tartışıldığını
görüyorum. Buna bir fon kurulması düşünülüyor.
Önemli bir başlık bizim açımızdan, çözümünü
bekliyoruz.

"Bilgi ve teknoloji üretip, ürüne çevirmeliyiz"
Ankara Sanayi Odası tarafından kurulan ASO Teknik Koleji 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı karne töreninde konuşan Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin kadim devlet olabilmesi için bilgi ve teknoloji üretmesi ve bunu ürüne çevirmesi gerektiğini
vurguladı.

İ

yi bir yabancı dil eğitimi sağlayan, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine
Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi
olmak üzere 3 ana alanda eğitim yapan ASO
Teknik Koleji’nde karne heyecanı yaşandı. Örnek bir model olarak ASO 1. Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren okulun öğrencileri karnelerini Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir’in elinden aldı.

“En iyi üniversitelerde
eğitim görecekler”
Karne töreninde konuşan Özdebir, "Kendimize
koymuş olduğumuz hedefin büyük bir kısmı-

nın ilk yılda gerçekleştiğini ve herkes tarafından kabul gördüğünü görmek beni sonsuz mutlu etti. Bana verebileceğiniz en büyük armağan
buydu." dedi. Özdebir, 6-7 yıllık bir çalışmanın sonucunda bugünkü noktaya gelindiğini
belirterek, asıl amaçlarının kendi işletmelerine
eleman yetiştirmek değil, ülkeyi bugün bulunduğu noktadan daha ileri noktalara ulaştıracak
bireyler yetiştirmek olduğunu dile getirdi.
Türkiye'de eğitim sisteminde eksikler bulunduğunu ve bu konudaki düşüncelerini devlet
büyüklerine anlattıklarını söyleyen Özdebir,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların okulun faaliyete geçmesi sürecinde
önlerini açtıklarını ifade etti. Bilgiye ihtiyaç
duyan, insanlığın genel kabul görmüş erdem-

lerine sahip, vatanını, milletini seven ve ülkeyi
daha ileriye götürecek insanlar yetiştirmek istediklerini kaydeden Başkan Özdebir, öğrencilerin kendi alanlarında en iyi üniversitelerde
eğitim göreceğine inandığını söyledi.

İnsan kaynağının önemi

Birçok ülkenin mevcut teknolojileri ile ulaşabileceği belli bir kişi başı gelir düzeyi olduğunu ve bunun "orta gelir tuzağı" olarak adlandırıldığını belirten Nurettin Özdebir, "Bunu
aşmanın şartları var. Burada en önemli şey
insan kaynağı. Biz insanımızı teknolojiyi üretecek, iyi kullanacak ve bu teknolojiyi başka
ülkelere de transfer edebilecek bilgi ve beceri
düzeyinde yetiştirebilirsek ancak o tuzağı aşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. Özdebir,
Türkiye'nin kadim devlet olabilmesi için bilgi
ve teknoloji üretip, bunu ürüne çevirmenin
önemli olduğunu vurguladı.
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AB’nin çelik tüketimi geriledi
Dünya Çelik Derneği (worldsteel), 2012 yılı dünya çelik istatistiklerinin yer aldığı "Dünya Çelik İstatistikleri 2013" raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede
Çin ve Asya’nın etkisiyle dünya çelik tüketiminin arttığı 2012 yılında AB'nin çelik tüketimi yüzde 9,3 oranında azaldı.

HURDA TİCARETİNE
YAKIN TAKİP
Öte yandan Avrupa Komisyonu'nun 11
Haziran 2013 tarihinde, bölgedeki talebin
ve üretimin güçlenmesi için gereken devlet yardımları, liberal ticaretin düzenlenmesi ve Ar-Ge destekleri gibi önemli konuların yer aldığı AB çelik endüstrisi için
hazırlanan Çelik Eylem Planı'nı onayladığı bildirildi. AB Komisyonu üyesi Antonio
Tajani'nin yaptığı açıklamada, Avrupa
çelik endüstrisinin 1/3'ünün devre dışında olduğu ve hayata geçirilen Çelik Eylem
Planı çerçevesinde, sektörün yenilikçi bir

2012 yılında AB'nin çelik tüketimi 2011 yılındaki
hafif yükselişin ardından, 2012 yılında yüzde 9,3
oranında düşüşle 154,4 milyon tondan
140,1 milyon tona geriledi.

R

apora göre, 2012 yılında dünya görünür
nihai mamul tüketimi yüzde 1,2 oranında artışla, 1 milyar 395 milyon tondan 1
milyar 413 milyon tona yükseldi. Dünya çelik
tüketimindeki 17 milyon tonluk artışın 16 milyon tonluk kısmı Asya bölgesinde gerçekleşti.
Asya’nın tüketimi yüzde 1,8 oranında artışla,
904 milyon tondan 908 milyon tona ulaştı ve
Asya dünya çelik tüketiminin yüzde 65,2 oranındaki kısmını gerçekleştirdi. Aynı dönemde,

oranı açısından en iyi performansı gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Çin’in tüketimi ise, 634 milyon tondan, 643
milyon tona çıktı. Çin ve Asya’nın etkisiyle
dünya çelik tüketiminin arttığı 2012 yılında,
AB'nin çelik tüketimi ise 2011 yılındaki hafif
yükselişin ardından, 2012 yılında yüzde 9,3
oranında düşüşle 154,4 milyon tondan 140,1
milyon tona geriledi. BDT'nin tüketimi de hafif
bir iyileşme ile 54,7 milyon tondan 56,7 milyon
tona çıktı. Tüketimini yüzde 5,6 oranında artışla 28,5 milyon tona yükselten Türkiye ise artış

En büyük 10 üreticiden 6’sı Çinli
Rapora göre, 2012 yılında dünya ham çelik
üretimi 2011 yılındaki 1 milyar 536 milyon ton
seviyesinden 1 milyar 547 milyon ton seviyesine yükseldi. ArcelorMittal, 2012 yılında da
dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunu
korudu ve 93.6 milyon ton ham çelik üretimi

yapıya bürünerek geleceğinin kurtarılmasının amaçlandığı belirtiliyor. Eylem
Planı'nın Avrupa'nın hurda ticaretini de
mercek altına alacağı ve AB ülkelerinden
elde edilen hurdanın kontrollü bir şekilde
ihraç edilmesi için gerekli yapının oluşturulacağı, öncelikli olarak hurdanın Avrupalı çelik üreticilerine yönlendirileceği
vurgulanıyor. Avrupa Komisyonu'nun
2020 Hedefleri doğrultusunda, 20142020 yılları arasında çelik tüketiminin
artırılması ve çelik sektörünün Ar-Ge
yatırımları için 70 milyar Euro’luk bütçe
ayırdığı ve çelik endüstrisinin daha rekabetçi bir yapıya bürünebilmesi için altyapı hazırladığı ifade ediliyor.

gerçekleştirdi. Böylece ArcelorMittal, 47.9 milyon tonluk üretimi ile kendisinin ardından ikinci sırada yer alan Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corporation’ın iki misli civarında üretim
gerçekleştirmiş oldu. Dünyanın en fazla ham
çelik üreten firmaları arasında Çinli Hebei Group 42.8 milyon ton ile üçüncü, Baosteel 42.7
milyon tonluk üretimi ile dördüncü ve Güney
Kore merkezli Posco 39.9 milyon tonluk üretimi ile beşinci oldu.

2023’e 12 bin inovatif lider hedefleniyor
Ekonomi Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Hayal Ortakları Derneği işbirliğiyle hayata geçirilecek olan “İnovasyon Atölyeleri Projesi”ne
ilişkin İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole göre 50 dezavantajlı ilköğretim okuluna inovasyon sınıfları açılarak bin 200 inovasyon lideri yetiştirilecek. İnovasyon
Atölyeleri sayesinde 2023 yılına gelindiğinde 12 bin inovatif lider yetiştirilmesi hedefleniyor.

G

Ciddi bir adım

eleceğin inovasyon liderlerini yetiştirmek üzere önemli bir işbirliğine imza
atıldı. “Oku, Düşün, Paylaş Eğitim Etkinliği” ile ilköğretim okullarındaki yarının yenilikçi ve yaratıcı liderleri olacak öğrencilerin
yetiştirilmesini amaçlayan “İnovasyon Atölyeleri Projesi”, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve
Hayal Ortakları Derneği Başkanı Sinan Yaman
tarafından imza altına alındı.

“Kilometre taşıdır”

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2008 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayal Ortakları Derneği işbirliğinde uygulanan proje
kapsamında, inovasyon atölyelerinde geleceğin
yıldız liderleri yetiştiğini; projenin ülkemize,
ekonomimize ve ihracatımıza katkılarını dikkate alarak bu projenin başarısına inandığını
ve bu nedenle Bakanlık olarak projeye destek
vermeye devam edileceğini ifade etti.
Bu işbirliği kapsamında, 2013 yılı sonunda toplamda 50’ye ulaşmasının hedeflendiği atölyeler
ile Türkiye’nin genç beyinlerinin de tam gaz
geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacağını
belirten Çağlayan, günümüzde ülkeler arasın-

daki gelişmişlik farkını belirleyen etkenlerin
en önemlilerinden birinin inovasyon olduğunun altını çizdi. Bakan Çağlayan, 2023'e kadar Türkiye’nin, kendi otomobilini, uçağını,
helikopterini hem tasarlayan hem de üreten bir
ülke ve “İnovasyon Atölyeleri” gibi projelerin
de bu hedefe ulaşma yolunda kilometre taşları
olacağına inandığını vurguladı.

“Takım eğitimin önemsiyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yaratıcı zekaya
sahip, araştırmacı çocukları bir araya getiren
çalışmaların aynı zamanda bir takım eğitimi
anlamına geleceğini ve işin bu tarafını önemse-

diklerinin söyledi.
İnovasyon denince teknoloji alanındaki yeniliklerin, buluşların hedeflendiğinin düşünüldüğünü kaydeden Bakan Avcı, "Oysa bunun bir
iklim meselesi olduğunu ve o iklimi besleyen
kültürel damarlar, sanatsal damarlar olmazsa inovasyonun çok kurak bir alanda sıkışıp
kalacağını biliyoruz. Nitekim bugün Batı uygarlığının ulaştığı teknolojik seviyenin arkasında yatan nedenlere baktığımızda Rönesans'ı
görüyoruz, yani sanatı, şiiri, edebiyatı, beşeri
bilimleri görüyoruz. Dolayısıyla bunlar olmadan teknolojide sıçramalar yapabileceğimizi
düşünmek bana çok doğru gibi görünmüyor."
diye konuştu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de inovasyon
ve Ar-Ge'nin önemine işaret ederek, gençlerin
eğitimine yönelik projenin 2023 hedeflerine
ulaşabilmek için ciddi bir adım olduğunu değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin ihracatının kilogram bazında değerinin 1,5 dolar
olduğunu belirten Büyükekşi, "Dolayısıyla bin
500 dolar gelir elde edebilmek için 1 ton ihracat
yapmamız gerekiyor. Halbuki gelişmiş ülkeler
bir akıllı cep telefonunu bin 500 dolara satıyor.
Cep telefonunun ağırlığı ise sadece 110 gram.
Bu bizim için büyük bir ders." dedi. Proje hakkında da bilgi veren Büyükekşi, 7'nci sınıftan
başlayarak her yıl bin 200 inovatif lider yetiştirmeyi, 2023 yılına kadar da 12 bin öğrenciye
ulaşmak istediklerini söyledi.
Şu ana kadar 30 okulda inovasyon atölyesi kurduklarını anlatan Büyükekşi, eylül ayına kadar
farklı illerde 20 atölyenin daha faaliyete geçeceğini bildirdi.
Hayal Ortakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise yaratıcı gençleri keşfetmek için çalıştıklarını söyledi.
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