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Acıların ve gözyaşlarının dolu olduğu 
bir dönemin hüznünü yaşıyoruz... 
Ankara Kızılay ve İstanbul İstiklal 

Caddesi’ndeki alçak saldırılar, masumları 
hayattan kopardı. Kahraman asker ve poli-
simiz, bu vatanın bölünmez bütünlüğü için 
gece gündüz demeden hainlerle mücadele 
ederken, kanlı eller birliğimize kast etti…

Medeniyetler beşiği Anadolu; farklı renk-
leri yüzyıllardır kucaklıyor. Engin hoşgö-
rüsü, bu farklılıkları zenginlik olarak gören 
birikimi, bizi biz yapan temel dinamikleri 
ile bütünlüğün sigortası aslında. 

Bu vatanda hepimize iş de, aş da var, huzur 
içinde yaşama imkanı var; yeter ki karan-
lık mahfi llerin kirli tezgahlarına düşmeye-
lim… Kadim kültürümüzün temel düstur-
ları bizim için yeterli değil mi?

Gidecek başka vatanımız yok! Bu ülke he-
pimizin…

Bu olayların en çabuk etki gösterdiği alan-
lardan biri ekonomide görülebiliyor. Bizi 
esir almak isteyen psikolojik oyunlara 
engel olmak, karşısında durmak zorunda-
yız… Ülkemizin güçlü geleceği adına daha 
çok çalışmalı ve üretmeliyiz…

Saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşla-
rımıza, bu ülke için şehadet şerbetini içen 
güvenlik kuvvetlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Milli marka ve millileşme
Avrasya bölgesinin en büyük üçüncü etkin-
liği olan Eurasia Rail Fuarı, yerli sanayiyi 
ilgilendiren önemli gelişmelere sahne oldu. 
Son yılların gözde sektörlerinden raylı sis-
temler, özgün tasarımlar, ileri teknoloji ve 
pazar payı anlamında fırsatlar sunuyor.

Bu noktada kendi ülkemize ayrı bir yer 
vermemiz gerekiyor. Yakın gelecekte bü-
yük bir alım ve üretim dolayısıyla istihdan 
potansiyeli sunacak sektör, özellikle milli 
ürünlerin fi lizlenmesine ve dirilişine imkan 
tanıyor. Daha şimdiden başarılı örnekleri 
görmek sevindirici…

TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız ve 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Binali Yıldırım şöyle diyor fuarda: 
“Yüksek Hızlı Tren alımlarında 80 tren 
için en az yüzde 53 yerli katkıdan başla-
narak kademeli olarak yüzde 85 yerli katkı 
seviyesine çıkılacak ve 80’inci tren Milli 
Türk markası olacak.” / “Türkiye olarak 
gerek yerlileştirme, gerekse millileştirme 
konusunda çok iddialı ve kararlı bir prog-
ramımız var.”

Sadece bu açıklamalar bile konunun strate-
jik yönü için yeterli. 

Öte yandan ARUS Kümelenmesi de geçen 
yıl olduğu gibi bu sene de büyük üretici-
lerin ve batılı kümelenmelerin yakın mar-
kajındaydı. İtalyanlar ve Çekler kümeyi 
ülkelerinde görmek istediklerini belirttiler. 

Daha düne kadar yerli üreticilerle masaya 
oturmak için bin dereden su getiren yaban-
cı fi rmaların Türkiye ve Türk sanayicisine 
yönelik ısrarları 80 adet YHT ihalesiyle 
tavan yaptı. Bu noktadan bakıldığında; ül-
kemizdeki imkanların daha fazla farkına 
varmalıyız. ARUS gibi oluşumlar mutlaka 
çıtayı daha da yükseltecek ancak unutul-
mamalıdır ki, devletin kararlı refl eksi ve 
sürdürülebilirlikten yana koyacağı tavır 
raylı sistem başta olmak üzere hem ülke-
mizi hem de sanayiciyi uçurur. 

Uganda kadar olamıyor muyuz?
Yıllık yaklaşık 114 milyar TL’lik potansi-
yeli olan kamu alımları, yerli üreticilerin 
teknolojilerini geliştirmesi, yeni istihdam 
imkanları sağlaması ve en önemlisi cari 
açığın kapanmasındaki rolü ile ülkemizin 
ekonomik geleceğinin sac ayaklarından 
biri. 

Konuyla ilgili farkındalığın sağlanması yö-
nünde sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 
çeşitli adımlar atıldı. Bu adımlardan dikkat 
çekeni; Ankara Metro ihalesine getirilen 
yüzde 51 yerli katkı şartı idi. OSTİM’in 
kurumsal çabalarıyla ‘olabileceği’ ortaya 
konulmuştu. Ankara Ticaret Odası (ATO) 
2013 yılında kurduğu ‘Kamu Alımlarında 
Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Özel 
İhtisas Komisyonu’ ile bu çabalara omuz 
veriyor.

ATO, 2014 yılında kamu alımlarını geniş 
bir çerçeveden masaya yatırmıştı. Kamuo-
yunda ses getiren konferansta; bu işe kafa 
yoran, emek verenler buluşmuştu. Orada 
ortaya çıkan sonuç; kamu alımlarında çatı 
kuruluş talebiydi. 

ATO konferansı tekrarlıyor. Konferans; 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hi-
mayesi, ATO Kamu Alımlarında Yerli 
Katkı ve Offset Uygulamaları Özel İhtisas 
Komisyonu, OSTİM ve ODTÜ Teknokent 
işbirliği ile 26 Nisan 2016 tarihinde düzen-
lenecek. Geçen yıl yürürlüğe giren Sanayi 
İşbirliği Programı (SİP) etkinliğin odak 
konusu. 1 yıl geçmesine rağmen kamuda-
ki alımlarda uygulaması görülmeyen SİP, 
enine boyuna tartışılacak. 

Nisan buluşmasından önce, Medikal, Ulaş-
tırma ve Enerji başlıklarında hazırlık ça-
lıştayları yapıldı. Haberimizde detaylarını 
bulacağınız çalıştaylarda; “Planlı tedarik 
için sektörel müsteşarlık” mesajı verildi. 
Burada bir söz çok önemliydi: “Uganda’da 
bile yüzde 60 yapılıyorsa, bu ülkede de mu-
hakkak bir şeyle yapılabilir.”

Şöyle bitirelim: 114 milyar TL’lik alımla-
rın en az yüzde kaçı artık Türkiye’de kala-
cak? Uganda kadar olamıyor muyuz?

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.”

Mehmet Akif Ersoy

Gidecek Başka Vatan Yok!

korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn
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Türkiye 4.0’da sahaya çıkacak
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
“Türkiye üç sanayi devriminde olduğu 
gibi tribünden izlememeli, sanayi 4.0'ı 
yakalamalı. Orada tribünde seyirci değil 
sahada oyuncu olabilmeli.” dedi.
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Asya ve Avrupa 3. köprü ile 
yeniden birleşti
Avrupa ile Asya Yakası'nı 3. kez birleştiren 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün son tabliyesi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım'ın katıldığı törenle yerleştirildi.
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80. tren milli marka olacak
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız, Yüksek 
Hızlı Tren alımlarında 80. trenin milli Türk 
markası olacağı müjdesini verdi.

Üniversite ve iş dünyası 
2020’de kol kola
Avrupa Birliği’nin (AB), 6 ve 7. Çerçeve 
Programları’nın devamında 80 milyar 
euro bütçeyle oluşturduğu Horizon 2020, 
KOBİ’lere etkili fırsatlar sunuyor.

Kauçukçuların yeni hedefi 
Güney Doğu Asya
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, 
URGE proje haritasına Güney Doğu Asya’yı 
de ekledi. Küme, Vietnam ve Tayland’da 
ticari fırsatları araştırdı.

Savunma sanayii 
kalkınmanın öncüsü
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay 
Alpay, dünya genelinde ülkelerin ekonomik 
gelişmelerini, kalkınmalarını savunma sanayii 
üzerinden sağladıklarına dikkat çekerek, 
“Sizlerin desteğine ihtiyacımız var.” ifadesini 
kullandı.

Enerjinin ‘alternatifi’ Avrupa’nın 
bir numarasını inşa etti
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi’nin üyelerinden 
Alternatif Power, Afyon Biyogaz santralinin 
Avrupa’nın bir numarası haline getirdi.

08sayfa

“Sanayinin gelişimi
devletin teşviğiyle olur”
OSTİM’in kuruluşundan günümüze gelişimini 
izleyen Mustafa Durlu'nun 17 yaşında 
başlayan iş hayatı, büyük heyecanların ve 
üretim aşkının üzerinde sürmüş. 

ÜYESİDİR
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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek, Ankara 

Sanayi Odası (ASO) Mart Ayı Meclis 
Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında 
küresel ekonomi hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Şimşek, küresel ve 
bölgesel anlamda zor bir konjonktürden 
geçildiğini belirtti.
Sanayinin karlılık düzeyi meselesinin 
sadece Türkiye'nin değil Çin'in de şu 
anda en büyük sorununu teşkil ettiğini 
söyleyen Şimşek, talep yetersizliği ko-
nusunun da dünya ekonomisinin karşı 
karşıya kaldığı sorunlardan biri olduğu-
nu kaydetti.

"Faiz konusunda 
Cumhurbaşkanımız haklı"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile bazı 
meclis üyelerinin faizlerin yüksek oldu-
ğu, inmesi gerektiğini yönündeki eleşti-
rilerini değerlendiren Mehmet Şimşek, 
"Çok haklısınız, Cumhurbaşkanımız da 
bunu söylüyor, Cumhurbaşkanımız da 
haklı. Bütün mesele bunu nasıl başara-
cağımız, bunu kalıcı bir şekilde, başka 
sorunlar yaratmadan, biz faizleri nasıl 
kalıcı bir şekilde aşağı çekeceğiz?" ifa-

delerinin altını çizdi.
Faiz konusunun önemli olduğunu be-
lirten Şimşek, bu doğrultuda talepleri 
de haklı bulduğunu söyledi. Şimşek, 
"Çünkü eğer uzun vadeli ucuz fi nansma-
na erişirseniz, tabii ki işinizi daha fazla 
büyütmeniz ve dolayısıyla ölçek büyü-
terek küresel anlamda rekabet gücüne 
erişmeniz söz konusu olacak. Son derece 
makul talepler. Bütün mesele bunu ya-
parken başka sorunları nasıl yönetecek-
siniz." dedi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bir ta-
raftan paranın, faizin yüksek olduğu 
ülkelere gitmesi lazım değil mi? Tam 
aksine gelişmekte olan ülkelerde faizler 
yükselirken, gelişmekte olan ülkelerden 
para kaçıyor. Para nereye gidiyor? Ge-
lişmiş ülkelere gidiyor, faiz sıfır veya 
eksi olan ülkelere gidiyor." açıklamasın-
da bulundu.

Daha çok tasarruf, az faiz
Türkiye'de şirketlerin ve hanehalkının 
daha çok tasarruf etmesi gerektiğini be-
lirten Mehmet Şimşek, tasarruf tavsiye 
etti. Şimşek’in bu yöndeki görüşü şöy-
le: “Daha çok tasarruf edersek sistem 
büyüyecek ve böylece mevduat faizleri 
bu kadar aşırı yükselmeyecek. Mevduat 
faizleri bu kadar aşırı yüksek olmazsa o 
zaman da bankalar daha makul düzeyde 
faizle kredi verecek." 

Sermayenin güçlenmesi için daha çok 
katma değeri yüksek ürün üretilmesi ge-
rektiğine işaret eden Başbakan Yardım-
cısı, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler 
arasına girmesinin tek yolunun daha çok 
yapısal reform ve yapısal dönüşüm oldu-
ğunu kaydetti.
Yerli sanayicilerin ürettiği ürünlerde 
küresel rekabet yoğun olduğu için kar 
etmenin kolay gerçekleşmediğini vur-
gulayan Şimşek, "O yüzden 'hep birlikte 
katma değer zincirinde yukarı çıkalım' 
diyoruz. O nedenle Ar-Ge'ye bu kadar 
vurgu yapıyoruz." dedi. Şimşek ayrıca 
sanayicilere yeşil pasaport verilmesi ge-
rektiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek faiz oranlarının düşürülmesi 
yönündeki taleplere ilişkin, 
"Cumhurbaşkanımız da söylüyor, 
Cumhurbaşkanımız da haklı. Bütün 
mesele bunu nasıl başaracağız, bunu 
kalıcı bir şekilde, başka sorunlar 
yaratmadan, faizleri nasıl kalıcı bir 
şekilde aşağı çekeceğiz?" dedi.

EN BÜYÜK MESELE: FAİZ

İnternet devrimiyle hızlanan sanayi 
4.0 süreci, üretimin dijital teknoloji-

lerle yapılmasına olanak sağlayacak bir 
devrim. Düşük nitelikli işgücünün bü-
yük oranda robotlara devredildiği, diğer 
yandan yüksek nitelikli işgücünün de 
çokça talep edileceği sanayi 4.0 devri-
minde Türkiye’de aktif şekilde sahada 
olacak.

Sanayiciye özde destek
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, sanayi 4.0 ile ilgili yaptığı açıkla-
mada, Türkiye’nin 4. sanayi devrimin-
de rol alacağını vurguladı. Türkiye’nin 
odaklanması gereken gündemi kaçır-
mamasının önemine işaret eden Işık, 
"Türkiye artık sanayi 4.0’ı gündemine 
alacak. İhracatta yüksek teknolojinin 
payı az diye şikayet ediyoruz ama yük-
sek teknolojinin payını artırmak için 
Ar-Ge gerekiyor. Ar-Ge olmadan ileri 
teknolojinin payı artmıyor. Dolayısıyla 
o yüksek teknolojinin payını arttıracak, 
orta yüksek teknolojinin payını arttıra-
cak Ar-Ge Reform Paketi’ni çıkardık, 
şu anda yürürlükte ve çok ciddi destek-
ler veriyoruz. Bu konuda sanayiciye, 
üreticiye, Ar-Ge yapacak insana sözde 
değil gerçekten özde destekler var."  
dedi.

“İlk üçünü kaçırdık”
Türkiye’nin üç sanayi devrimini tri-
bünden izlediğini, ancak sanayi 4.0’ı 
yakalaması gerektiğinin altını çizen 
Bakan Işık, Türkiye’nin izleyici değil 
sahada oyuncu olmasını hedef gösterdi. 
“Türkiye’nin bu teknolojileri geliştiren 
ülke olması lazım.” diyen Işık, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “İthal eden satın alan 
ciddi döviz ödeyen ve tüketen bir ülke 
olursak yolumuza devam edemeyiz.” 

Sanayi 4.0’ın yeni bir kavram olduğunu 
1970’lerden başlayan süreçlerde olu-
şarak internet devrimiyle hızlandığını 
paylaşan Işık, sanayi 4.0’ı şu şekilde 
tanımladı: “Üretimin bütün dijital tek-
nolojilerle yapılmasını sağlayan, düşük 

nitelikli işgücünün büyük oranda robot-
lara devredildiği ama yüksek nitelikli 
işgücünün de çok talep edildiği bir üre-
tim anlayışı yani dijital üretim.”

“Iskalarsak mağlup oluruz”

Dünyanın entegre ve düşük nitelikli 
insan unsurunu dışlayan bir üretim ya-
pısına gittiğini ifade eden Bakan Işık, 
sanayi 4.0’ın Türkiye için önemini şu 
sözlerle dile getirdi: “Sanayi 4.0 Türki-
ye için o kadar önemli ki eğer bu süreci 
Türkiye yine eskisi gibi ıskalarsa 4-0 
mağlup oluruz. Eğer Türkiye bu süre-
cin içinde bir oyuncu olarak zamanında 
alınması gereken tüm tedbirleri alır ve 
ülkeyi sanayi 4.0'a hazırlarsa Türki-
ye 4-0 galip ayrılır. Burada beraberlik 
yok."

Sanayi 4.0, Alman Hükümeti’nin, 
imalat gibi geleneksel sanayiyi bil-
gisayarlaşma yönünde teşvik etme 
ve yüksek teknolojiyle donatması 
projesi. Proje Alman Hükümetinin 
‘Yüksek Teknoloji Stratejisi’ olarak 
2011 yılında başlatıldı ve 2013 
yılında geliştirilerek bir araştırma 
gündemine dönüştürüldü. Şu anda 
Almanya, ABD ve diğer Avrupa 
ülkelerinin üzerinde odaklandığı 
konuların başında geliyor.

Gelişmiş ülkeler Sanayi 4.0'ın 
sunduğu otomasyon esnekliğiyle 
verimliliklerini artırmayı hedefliyor. 
Bu şekilde sanayide azalan rekabet 
güçlerini yeniden kazanmayı 
öngörüyorlar. Yükselen ekonomiler 
ise Sanayi 4.0 ile daha yenilikçi 
ve katma değerli ürünler üreterek 
refah seviyelerini artırma fırsatlarını 
kovalıyorlar.

Sanayi 4.0, iki ana bileşenden 
oluşuyor. Bu bileşenler; yeni nesil 
yazılım ve donanım ile cihaz tabanlı 
internet. 4.0’ı çağrıştıran anahtar 
kelimeler ise şunlardan oluyor: 
Verimlilik, istikrar, nitelik, yüksek 
yaşam standartları, akıllı tasarım, 
büyük veri, nesnelerin interneti, 
robot, yapay zeka, sensör tekno-
lojileri, veri analitiği ve kişiye özel 
tasarım.   

ÜRETİM REFORM 
PAKETİ HAZIRLANIYOR
Patent Kanunu tasarısı hazırladıkla-
rını Meclise sevk edeceklerini bildi-
ren Fikri Işık, ciddi bir üretim reform 
paketi hazırladıklarını da belirtti. 
TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılma-
sı ile ilgili çalışmaları da yürüttükle-
rini vurgulayan Bakan Işık, “Türkiye 
esas gündemi olan nitelikli üretim, 
katma değeri yüksek ürün alanına 
odaklanmalı. Biz şu anda bu çalış-
maları yoğun şekilde sürdürüyoruz. 
Bu dönemde biraz daha morallerin 
yüksek tutulup daha fazla üretime, 
istihdama, ihracata odaklanmak 
durumundayız.” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, “Türkiye üç sanayi devriminde 
olduğu gibi tribünden izlememeli, 
sanayi 4.0'ı  yakalamalı. Orada 
tribünde seyirci değil sahada oyuncu 
olabilmeli.” dedi.

Türkiye 4.0’da sahaya çıkacak 
KISACA SANAYİ 4.0

  ||

ASO Meclis Toplantısı’na katılan Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Gelişmekte olan 
ülkelerde faizler yükselirken, gelişmekte olan 
ülkelerden para kaçıyor. Para nereye gidiyor? 

Gelişmiş ülkelere gidiyor, faiz sıfır veya eksi 
olan ülkelere gidiyor.” dedi.

Sermayenin güçlenmesi için daha çok katma 
değeri yüksek ürün üretilmesi gerektiğine işaret 
eden Şimşek, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler 

arasına girmesinin tek yolu olarak yapısal 
reform ve yapısal dönüşümü gösterdi.

Mehmet Şimşek

Fikri Işık
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OSTİM OSB Yönetim Binası’nda 
gerçekleşen ziyarette, milletvekil-

lerine yeni dönemde başarılar dilendi, 
bölgede ve sanayi kanadındaki geliş-
meler aktarıldı, üretimle ilgili bilgiler 
verildi.

“Kamu politikası 
dışarıdan almaya odaklı”

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, OSTİM’in, ülkemizin sa-
nayileşmesi, kalkınması için gayret 
sarf ettiğini dile getirdi. Aydın, “Böl-
gemizde yaptığımız çalışmaların, hem 
OSTİM için hem Ankara için hem de 
Türkiye için bir model bir prototip ça-
lışması olarak üstüne gerçekten emek 
veriyoruz.” dedi.

Sanayicilerin siyasetten beklentileri-
ni ileten Başkan Aydın, “Bizim devlet 
yapımız ve kamu politikamız maalesef 
ürünleri dışardan almaya odaklı. Bütün 
şartnamelerimiz, sözleşmelerimiz, ihale 
sistemlerimiz başkasının yaptığını ha-
zır alıp kullanmaya dayalı. Türkiye’nin 
bugün itibariyle geldiği durumda bunun 
biraz değiştirilmesi gerektiğine inanı-
yoruz. Bununla ilgili çok çaba sarf edi-
yoruz.” görüşünü paylaştı.

Hükümet politikalarında da buna yö-
nelik çok ciddi değişimler yaşandığına 

dikkat çeken Aydın, şunları söyledi: 
“Yerli üretime, yerli sanayiye, milli 
üretime ağırlık verilmesi konusunda 
hemen hemen bütün başlıklar buna 
odaklı şekilde ön görülmüş vaziyette. 
Ancak bunun uygulamada yeterince 
yansımadığını görüyoruz. Yılmaz bir 
şekilde bunun takipçisiyiz.”

“Pek çok konu üretimin önüne geçti”
Türkiye’de üretime çok değer verilme-
diğini vurgulayan Orhan Aydın, şu hu-
susların altını çizdi: “Biz üretim yapan 

insanların ödüllendirilmesini, kırmızı 
halı serilmesini bekliyoruz. Her şeyi-
mizin üretimle çözüleceğine inanmışız 
biz. Ama Türkiye’de pek çok konu ma-
alesef üretimin önüne geçiyor, ödüllen-
diriliyor.  Buralardan Türkiye çözüm 
çıkaramaz. Çözüm; üretimden, ihracat-
tan, inovasyondan çıkacak. Sanayiciler 
tesisleri yaparken, insanlar bütün varını 
yoğunu veriyor. Üretim yapanlara ke-
sinlikle ayrıcalık ve öncelik tanımamız 
gerekiyor. Şu anda bu söylediklerim 
eylem planlarında var ama uygulamaya 
geldiğimiz zaman hayata geçiremiyo-
ruz. Bu ülkenin bütün eksiklerini, üreti-
min tamamlayarak biz dünya ile müca-
dele etmeye varız.“  

Orhan Aydın, ülkemizde yaşanan terör 
saldırılarında hayatlarını kaybedenlere, 
terörle mücadelede şehit olan güvenlik 
güçlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar 
dileyerek konuşmasını tamamladı.

“OSTİM itici güç”
AK Parti Ankara Milletvekili, önceki 
dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
ülkemizin geldiği üretim gücünü, “Ba-
lıkçı teknesini yapamayan Türkiye, de-
nizaltısını, insansız hava aracını yapabi-
liyor.” sözleriyle örnekledi. OSTİM’in 
itici bir gücü olduğunu belirten siyase-
tin duayen ismi, bölgeye emeği geçen 
herkese teşekkür etti, hayatta olmayan-
lara rahmet dilediklerini ifade etti. 

Türkiye’de sanayileşmenin önemine 
işaret eden Çiçek, ülke olarak dünya 
rekabeti içerisinde biraz daha farklı bü-
yüme kompozisyonu ortaya konulması 
gerektiğini, bunun da üretim ve ihracat-

la ilgili olduğunu bildirdi.  Cemil Çi-
çek, “Kaliteli üretim yapacağız ve onu 
ihraç edeceğiz. Buna dayalı bir büyüme 
Türkiye’yi bir yere getirebilir.” dedi.

“Türkiye için hayati işler 
yapıyorsunuz”

Hükümetteki görevi sırasında, şartna-
meleri hazırlarken yerli üretimi koru-
yan ifadeler kullandıklarını hatırlatan 
Cemil Çiçek, sanayicilerin sıkıntıların-
da yardımcı olma sözü verdi ve şöyle 
devam etti: “Sizlerin gayretiyle burada 
birçok şey yapılabiliyor. Yaptığınız 
işlerin Türkiye için ne kadar hayati ol-
duğunun hepimiz farkındayız. Yaptık-
larınızla iftihar ediyoruz. Birçok insana 
iş veriyorsunuz, aş veriyorsunuz. Hepi-
nizden Allah razı olsun.”

“Terör, asrın vebasıdır”

Terörü ‘asrın vebası olarak niteleyen 
deneyimli devlet adamı, bu hastalığa 
en çok muhatap olan ülkenin ise Tür-
kiye olduğunu kaydetti. Terörün bir-
çok hedefi bulunduğunu, bunlardan 
birinin; Türkiye’de korku, tedirginlik 
ve panik meydana getirmek olduğuna 
işaret eden Çiçek, “Buna itibar edersek, 
teslim olursak zaten teröre karşı ol-
mamıza rağmen destek vermiş oluruz. 
Yaşadığımız coğrafyanın riskleri var; 
bunlardan bir Türkiye’nin etrafında. 
Bunları biz istemedik, bizim dışımızda. 
Türkiye’nin güçlü olması lazım. Çalış-
maya devam edeceğiz.” dedi.

Cemil Çiçek, konuşmasını sanayicilere 
yönelik şu mesajla tamamladı: “Hayat 
devam ediyor, acımasız bir rekabet var 
dünyada. Belli ki OSTİM’de yapılan 
işi dünyada başkaları da yapıyor. Kar-
şılaştıkları güçlükler, zorluklar olabilir. 
Devlet, Hükümet bir kısım teşvikler 
vermeye, sorunları çözmeye çalışıyor. 
Bir araya daha çok gelebilirsek sorunla-
rın çözümüne katkı veririz. Onlar haya-
tın içinde; taşın altında eskiler ‘eli olan’ 
diyordu, şimdi gövdesi olan 
insanlar bunlar. Ha-
yatın sıkıntılarını 
yaşayan onlar. 
Bize düşen 
neyse, biz 
o n l a r a 
yardım-
cı olu-
ruz.”

SİYASET, SANAYİNİN 
KALBİNİ OSTİM’DE DİNLEDİ

AK PARTİ ANKARA 
MİLLETVEKİLLERİ ÜRETİME 

DAYALI BÜYÜME MESAJI VERDİ

Semavi Kitapların Emri:
“Öldürmeyeceksin”

Hıristiyan Avrupa, en sefil çıkarları için dünyanın bütün 
Mandarenlerini öldürdü ve öldürmeye hazır. 
Goethe: “Ya örs olacaksın, ya çekiç” diyor. 
Şark, Sadi’den Gandi’ye kadar aksi kanaatte: 
“Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek 
insanın kanını akıtmaya değmez.” Kim haklı? 

Cemil Meriç

AK Parti Ankara Milletvekili, önceki 
dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK 
Parti Ankara Milletvekilleri; TBMM 
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 
Başkanı Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, 
Murat Alparslan ve Aydın Ünal, AK 
Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman 
Öz ile partinin önceki dönem 
milletvekilleri Mehmet Ali Bulut ve 
Abdullah Çalışkan OSTİM Yönetim 
Kurulu’yla bir araya gelerek görüş 
alışverişinde bulundu. 

Cemil Çiçek
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İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçek-
leşen fuarın açılışı, T.C. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

Binali Yıldırım, TCDD Genel Müdürü 
Ömer Yıldız, Uluslararası Demiryolu 
Birliği Genel Müdürü Jean Pierre Lou-
binoux tarafından yapıldı.

 Fuarda uluslararası düzeyde 30 ülkeden 
300 fi rma temsil edildi.  3-5 Mart 2016 
tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte 
sektörel konferanslarda alanında uzman 
isimler sunum yaptı. 

Konferanslarda; Demiryolu Mevzua-
tı, Kent İçi Raylı Sistemler, Demiryolu 
Araçlarındaki Gelişmeler, Demiryolla-
rında Özel Konular ve Emniyet Yöne-
tim Sistemi, Ülkemizde Yerli Ve Milli 
Marka Üretimi konuları işlendi.

YÜZDE 53 YERLİ KATKI 
85’E ÇIKACAK

Fuarın açılışında konuşan TCDD Genel 
Müdürü Ömer Yıldız, 12 yılda toplam 
1.805 km demiryolu inşa edildiğini ve 
3.057 km’lik demiryolunun inşasının 
devam ettiğini, 10 bin kilometre hattın 
yenilendiğini, demiryollarımızda ger-
çekleştirilen projelerle ülkemizin de ge-
liştiğini vurguladı. 

Yüksek Hızlı Tren hatlarının yanı sıra 
Bursa-Ankara, Eskişehir-An-
talya, Kayseri-Antal-
ya, Konya-

Karaman-Mersin-Gaziantep arasında 
yük ve yolcu taşımacılığına uygun Hızlı 
Tren hatları inşa çalışmalarının devam 
ettiğini ifade eden Yıldız, 3.500 km 
yüksek hızlı, 8.500 km hızlı, 1000 km 
konvansiyonel demiryolu hattının döşe-
nerek, toplam demiryolu uzunluğunun 
2023 hedefl eri doğrultusunda 25.000 
km’ye çıkarılacağını bildirdi.  

Yıldız, yakında ihaleye çıkılacak Yük-
sek Hızlı Tren alımlarında 80 tren için 
en az yüzde 53 yerli katkıdan başlana-
rak kademeli olarak yüzde 85 yerli katkı 
seviyesine çıkılacağını ve 80’inci trenin 
Milli Türk markası olacağının müjdesini 
verdi.

“MİLLİLEŞME KONUSUNDA KARARLIYIZ”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, Geçtiğimiz 10 
yılda 11 bin kilometrelik hattın 10 bin 
kilometresinin tamamen yenilendiğini, 
gelecek 8-10 yıl içerisinde bütün hatla-
rın elektrik sinyalli hale getirileceğini, 
ülkemizde yerlileştirme ve millileştirme 
konusunda kararlı bir politika izledikle-
rini anlattı.  

Yıldırım şunları söyledi: "Türkiye ola-
rak gerek yerlileştirme, gerekse millileş-
tirme konusunda çok iddialı ve kararlı 

bir programımız 
var. Bu prog-

r a m d a 
amacı-

m ı z 

bölgede daha gelişmiş ülkelerin tekno-
lojileri ile ihtiyacı olan ülkeleri bir araya 
getirmek. Böylece sektörün gelişmesi 
için insanlığın kardeşliği, huzuru ve re-
fahı için ürünleri daha makul seviyeler-
de sahiplenecek yapıyı sağlamaktır."

Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en 
büyük üçüncü demiryolu fuarı olma 
özelliği taşıyan Uluslararası Demiryolu, 
Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik 
Fuarı – Eurasia Rail 6. kez kapılarını açtı. 

TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız, 
Yüksek Hızlı Tren alımlarında 80. trenin 
milli Türk markası olacağı müjdesini 
verdi. Fuar boyunca ARUS standını 
ziyaret eden yabancı konuklar da küme 
üyelerini iş görüşmeleri için ülkelerine 
davet etti. 

80.T E   A KA A AK
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) ve üyeleri bu 
yıl da yerli ve yabancı konukların 
ilgi gösterdiği kurum oldu.  

Fuara küme üyelerinden Bozanka-
ya, Durmazlar, ASELSAN, ASAŞ, 
Tüdemsaş, Tülomsaş, Tüvasaş, 
Kardemir, Siemens, Hyundai 
Eurotem, Kayseri Ulaşım, Havelsan, 
Sarkuysan, Medel Elektronik, Yaz-
kar, Safkar, Avitaş, Era Elektronik, 
Alpin Kimya, Berdan Civata, Das 
Lager Rulman, Hüroğlu Otomotiv, 
Ellamp, Avitech, Babacan, Estetik 
yay, DTD, Elsitel, Elmak, Epsilon 
NDT, Özkan D.Ç, Panel Poliüretan, 
Sağlam Metal, SKC Karbon, Üntel 
Kablo, Yavuzlar Vagon olmak üzere 
50 firma katıldı.

İtalyanlar ve Çek’ler işbirliğini 
güçlendirmek istiyor

Fuarda İran, Çek Cumhuriyeti, 
Almanya, Fransa, Çin Halk Cum-
huriyeti ve İspanya’dan gelen 
küme oluşumları da  dikkat çekti. 
ARUS 80 m2 standı ile fuarda 
büyük ilgi gördü. Birinci gün açılış 
konuşmalarından ardından İtalyan 
Ditecfer Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi’nin firmaları ile ARUS 
firmaları ikili iş görüşmeleri yaptı. 
İtalyan tarafı iş bağlantılarını güç-
lendirmek amacıyla ARUS üyelerini 
Haziran ayında İtalya’ya davet etti.

Yine fuarın ilk günü ARUS üyeleri 
ile Çek Cumhuriyeti’nden ACRI 
üyeleri arasında iş birliği toplantıları 
yapıldı. Çek’ler de ARUS üyelerini 
16-18 Mayıs tarihleri arasında Çek 
Cumhuriyeti’ne davet etti.

ARUS Yönetimi ile Siemens 
Yönetimi arasında Türkiye’de ortak 
yatırım, işbirliği, ARUS Yönetimi ile 
Bombardier Yönetimi arasında ortak 
yatırım ve iş birliği görüşmeleri 
fuarın önemli gelişmelerinden biri 
oldu.

Gerek Siemens ve gerekse Bom-
bardier, Türkiye’de ARUS sanayi-
cileri ile yatırım yapma konusunda 
çok istekli olduklarını ifade ettiler. 
Bilindiği gibi Bombardier ilk işbirliği-
ni, hızlı tren alanında Bozankaya ile 
protokol imzalayarak yapmıştı.

Almanya Demiryolları Birliği VDB 
de ARUS ile yaptığı yerli katkı, 
ortak işbirlikleri ve yatırım yapma 
konusunda protokolü hükümetler 
arasında imzaya açmak istediği-
ni bildirdi. Edinilen bilgiye göre 
16 Nisan’da Türkiye’ye gelmesi 
beklenen Federal Almanya Ekono-
mi Bakanı’nın konuyu Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile 
görüşecek.

İTALYANLAR VE ÇEKLER 
ARUS’U DAVET ETTİ

'YERLİ ÜRETİM VE MİLLİ 
MARKA' SUNUMU
Fuarın ikinci gününde yapılan konfe-
ranslarda Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, 
‘Yerli Üretim ve Milli Markalarımız’ 
başlıklı sunumuyla konunun ülke-
mizin geleceği açısından taşıdığı 
önemini anlattı.
Çelikdoğan, otomobilde elde edile-
meyen milli markanın, raylı sistem-
lerde; İstanbul Tramvayı/İstanbul, 
İpekböceği/Bursa, Green City LRT/ 
Bursa, Kayseri Tramvayı/ Kayseri, 
TCV Trambüs/Malatya’da hayata 
geçtiğini ifade etti. Sedat Çelikdoğan, 
sırada Milli Metro Projesi'nin 
olduğunu söyledi.

Fuarın ikinci gününde yapılan konfe-
ranslarda Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, 
‘Yerli Üretim ve Milli Markalarımız’ 
ranslarda Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, 
‘Yerli Üretim ve Milli Markalarımız’ 
ranslarda Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, 

başlıklı sunumuyla konunun ülke-
mizin geleceği açısından taşıdığı 

Çelikdoğan, otomobilde elde edile-
meyen milli markanın, raylı sistem-
lerde; İstanbul Tramvayı/İstanbul, 
meyen milli markanın, raylı sistem-
lerde; İstanbul Tramvayı/İstanbul, 
meyen milli markanın, raylı sistem-

İpekböceği/Bursa, Green City LRT/ 
lerde; İstanbul Tramvayı/İstanbul, 
İpekböceği/Bursa, Green City LRT/ 
lerde; İstanbul Tramvayı/İstanbul, 

Bursa, Kayseri Tramvayı/ Kayseri, 
TCV Trambüs/Malatya’da hayata 
geçtiğini ifade etti. Sedat Çelikdoğan, 

    İtalyanlar ve Çeklerden 
    güçlü iş birliği talebi

Marka Üretimi konuları işlendi.

YÜZDE 53 YERLİ KATKI 
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Fuarın açılışında konuşan TCDD Genel 
Müdürü Ömer Yıldız, 12 yılda toplam 
Fuarın açılışında konuşan TCDD Genel 
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1.805 km demiryolu inşa edildiğini ve 
3.057 km’lik demiryolunun inşasının 
devam ettiğini, 10 bin kilometre hattın 
yenilendiğini, demiryollarımızda ger-
çekleştirilen projelerle ülkemizin de ge-
liştiğini vurguladı. 

Yüksek Hızlı Tren hatlarının yanı sıra 
Bursa-Ankara, Eskişehir-An-
talya, Kayseri-Antal-
ya, Konya-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, Geçtiğimiz 10 
yılda 11 bin kilometrelik hattın 10 bin 
kilometresinin tamamen yenilendiğini, 
gelecek 8-10 yıl içerisinde bütün hatla-
rın elektrik sinyalli hale getirileceğini, 
ülkemizde yerlileştirme ve millileştirme 
konusunda kararlı bir politika izledikle-
rini anlattı.  

Yıldırım şunları söyledi: "Türkiye ola-
rak gerek yerlileştirme, gerekse millileş-
tirme konusunda çok iddialı ve kararlı 
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Büyük fi rma-
ların raylı 

sistemlerdeki 
Türkiye iş-
tahı artarak 
devam edi-
yor… 

B a s ı n a 
y a n s ı y a n 
açıklamalar-
da; Siemens, 
Bombardier, 
Alstom, Talgo 
gibi devler bu yıl 
ortasında yapılma-
sı beklenen 80 adetlik 
YHT seti ihalesine katıla-
caklarını bildirdiler. 

Siemens’in Ulaştırma Birimi Ülke Bi-
rim Direktörü Cüneyt Genç, “Teklif ver-
meye istekliyiz, değerlendiriyoruz. Yerli 
ortak bulma değerlendirmelerimiz sürü-
yor.” derken Fransız Alstom’un Türkiye 
Genel Müdürü Arban Çitak, 1.5 yıldır 
ihaleye hazırlandıklarını, yerli ortak seç-
tiklerini ve henüz açıklamayacaklarını 
ifade etti. Çıkan haberlerde, Fransız fi r-
masının bu yatırım için 100 milyon euro 
tutarında üretim tesisi öngördüğü ifade 
edildi. 

Hatırlanacağı üzere Kanadalı Bombar-
dier, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozanka-
ya ile imzaladığı stratejik işbirliği anlaş-
masıyla Türkiye için Türk malı araçlar 
üreteceğini ifade ederek, 100 milyon do-
larlık bir yatırım sözü verilmişti. 

Bombardier’in Türkiye Yönetim Di-
rektörü Furio Rossi, Türkiye’nin, raylı 
ulaşım sistemlerinde, sürdürülebilir, 
ekonomik gelişimde oynadığı rolü hak-
kında oldukça açık bir vizyonu olduğu 
görüşünü paylaşmıştı. 

İspanyol üretici Talgo da çalışmaları-

nı sürdüren bir başka fi rma... İ spanyol 
ü retici, Tü rkiye'deki YHT projelerine ka-
tılmak iç in Ocak 2015'te TÜMOSAN’la 
iyi niyet sö zleş mesi imzalamış tı. TÜ-
MOSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Albayrak, bu adımı milli bir görev 
olarak nitelemiş ve “İmza altına alınan 

belge kapsamında tarafl ar Türkiye’de 
hızlı tren setlerini ortaklaşa üretmek 

amacıyla fi zibilite çalışmaları 
yapmayı ve potansiyel pro-

jelerin ihale sürecine ka-
tılmayı hedefl emek-

tedirler.” demişti.

Yerli işbirliği ve 
Türkiye’de
üretim şartı 

aranıyor

B a ş b a k a n 
Y a r d ı m c ı s ı 

Lütfi  Elvan, 
Ulaştırma De-

nizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı 

görevinde bulunduğu 
dönemde konuyu günde-

me taşımıştı. Meclis kürsü-
sünden 80 adet YHT alımı ile ilgili 

tarihe not düşen Elvan şunları kaydet-
mişti: “Özellikle demir yolu sektörüne 
yönelik Türkiye’de binin üzerinde fi rma 
var ve bu fi rmalarımız rayından en ince 
detayına kadar, araç gerecine kadar şu 
anda Türkiye’de üretiyor. Fakat, biz bu-
nunla da yetinmedik, biz dedik ki: ‘Biz, 
kendi Yüksek Hızlı Millî Trenimizi imal 
edelim.’ Tamamıyla, tüm haklarıyla bize 
ait olsun istedik ve bu çerçevede çalış-
malarımıza başladık. (…) Tamamıyla 
yerli, tamamıyla Türk ürünü olan Yük-
sek Hızlı Millî Trenimizi inşallah 2018 
yılında raylara indireceğiz.” 

Elvan’ın açıkladığı alım şartları şöy-
leydi: Minimum yüzde 53 yerli üretim, 
mutlaka yerli fi rmalarla işbirliği ve üreti-
mi Türkiye’de yapmak zorunluluğu.

T A ES  AK A T  KÜ ESE  
DE E  TA  A TT

İmzalar, niyet beyanları, vaadler...

Raylı sistemlerde hızlı bir süreç yaşayan 
ülkemizde geliştirilen projeler küresel 
aktörlerin ilgi alanına girdi. Geçtiğimiz 
yıl açıklanan 80 adet Yüksek Hızlı Tren 
Seti ihalesine talip olan sektörün güçlü 
firmaları ‘yerlileştirme’ vaadleriyle 
dikkat çekiyor. 

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada, alım sözleşmesi ya-

pılan 30 raylı sistem aracından ilkinin 
Kayseri'ye geldiği belirtildi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 

Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Suat Hayri Aka ve TCDD Genel Mü-
dürü Ömer Yıldız araçta incelemelerde 
bulundu.  

Teslim alınacak araçların yüzde 100 
yerli olduğunu hatırlatan Başkan Mus-
tafa Çelik, yeni araçların Kayseri'ye 
hayırlı olmasını dileyerek, yeni raylı 
sistem araçlarının toplu taşımayı daha 
da rahatlatacağını kaydetti.

Tamamı Türk mühendislerinin emeği
Tamamı yerli imalat olan yeni aracın 
raylara girdiğini ifade eden Çelik, şu 
değerlendirmede bulundu: “Bu araçla-
ra teknik olarak sıfırıncı deniyor. Bir ay 
boyunca testlere tabi tutulacak. Raylar 
üzerinde deneme sürüşleri yapılacak. 
Mayıs ayından sonra da her ay birer 
ikişer üçer olmak üzere yeni araçları-
mızı teslim almaya devam edeceğiz. 

Görüldüğü gibi oldukça şık, modern 
ve son derece teknolojik bir taşıma 
aracını alıyoruz. Bu aracın tasarımının 
tamamı Türk mühendislerimiz tarafın-
dan yapılmış durumda. Bizi sevindiren 
bir başka unsur da araçların raylarda 
yürüyen kısmı olan bojilerin Kayseri 
Serbest Bölgemizdeki bir fi rmada üre-
tiliyor olması." 

Bozankaya A.Ş. üretiyor… Yüzde 100 yerli... 
Mayıs’tan sonra teslimat hızlanacak…

Kayseri’nin 30 aracından ilki raylara indi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya A.Ş.’den tedarik edeceği 30 raylı sistem 
aracından ilki teslim edildi. 

BÜYÜK BİR POTANSİYEL 
SUNUYOR

Türkiye, son yıllarda başta sa-
vunma ve ulaştırma olmak üzere 

milli kimliğiyle öne çıkan adımlarıyla 
dünyada adından söz ettiriyor. Raylı 
sistemler dört nala koşuyor; strate-
jik niteliğiyle birlikte yerli sanayiye 
önemli fırsatlar sunma ve teknoloji 
geliştirme ortamı anlamında büyük 
bir potansiyel sunuyor. 

Otomobilde çıkarılamayan milli 
markalar raylı sistemlerde üretil-
meye başladı. Durmazlar/İpekbö-
ceği Tramvayı ve Green City LRT 
markalarını, İstanbul Ulaşım/İstan-
bul marka tramvayı, Bozankaya/
Kayseri Turna tramvayı olmak üzere 
4 marka çıkardı. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından Sana-
yi İşbirliği Programı (SİP) yönet-
meliği, 15/2/2015 tarihli ve 29268 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Şimdi Ulaştırma 
sektöründe çalıştayları yapılıyor ve 
yakın zamanda Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca 
da Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

Daha düne kadar kamudaki ‘satın 
alma’ odaklı tedarik düşünce-

sinin raylı sistem yatırımları tersine 
çevirdi. Şimdi belediyelerimiz kamu 
ihalelerinde yerli katkı şartlarını 
zorunlu hale getirmeye başladı. İşte 
örnek belediyeler: İstanbul, Bursa, 
Ankara, Kayseri, Malatya. TCDD, 
TÜBİTAK MAM ile E1000 Milli 
Lokomotifi’ni üretti ve E68000 Milli 
Lokomotifi için süreç başlatıldı. TÜ-
LOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ 
Milli EMU ve DMU lokomotifleri 
için çalışıyor. İlk milli lokomotifi-
mizin 2018 yılında Ankara-Sivas 
hattında hizmete girmesi planlanı-
yor. Temenni; devamının artarak 
gelmesi…

Alstom, Talgo 
gibi devler bu yıl 
ortasında yapılma-
sı beklenen 80 adetlik 

amacıyla fi zibilite çalışmaları 

Yerli işbirliği ve 

B a ş b a k a n 
Y a r d ı m c ı s ı 

Lütfi  Elvan, 
Ulaştırma De-

nizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı 

görevinde bulunduğu 
dönemde konuyu günde-

me taşımıştı. Meclis kürsü-
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59 metrelik genişliği ile dünyanın en 
geniş, 1408 metrelik ana açıklığı ile 

üzerinde raylı sistem olan dünyanın 
en uzun asma köprüsü olan İstanbul 
Boğazı’nın 3. köprüsü Yavuz Sultan 
Selim, aynı zamanda 322 metreyi aşan 
yüksekliği ile dünyanın en yüksek kule-
ye sahip asma köprüsü.

Ağustos ayında açılışı planlanan, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’nün son tab-
liyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı 
törenle yerleştirildi.

“İftihar vesilemiz”
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, İstanbul için yıldız niteliğindeki 
projesinde son tabliyeyi yerleştirme-

nin onurunu yaşadıklarını dile getirdi. 
Köprünün temellerini 3 yıl önce attıkla-
rını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dünyada asma köprüler içerisinde en 
geniş dört gidiş, dört geliş, iki de hızlı 
trenle ilgili raylı sistemin olduğu böy-
le bir proje yok. Asma köprü olarak 
bu uzunlukta bir başka köprü de yok. 
Bunlar bizim iftihar vesilemiz.  Ancak 
büyük düşünenler böyle büyük proje-
leri gerçekleştirirler. Bizler de bu yola 
böyle çıktık.” dedi.

“Tarihe mühür”
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 3. Boğaz 
Köprüsü ile Türkiye'nin dünya günde-
mine pozitif şekilde mührünü bir kez 
daha vurduğunu ifade etti. Köprünün 
dünya içinde önemine değinen Davu-
toğlu, “Avrupa ile Asya'yı birleştiren 
dünya ölçeğinde ve ilk niteliği taşıyan 
bir köprüden bahsediyoruz. Asya ile 
Avrupa bir kez daha birleşiyor. Tarihe 
Asya ile Avrupa arasındaki büyük yol-

culuğuyla mührünü vuran milletimiz, 
bugün kendi mühendisleri, kendi işçi-
leri, kendi el emeği ve zihin bereketiy-
le bir kez daha mührünü vuruyor. Bu 
mührümüzü daim eylesin. Bu mühürle 
birlikte iki kıtayı sadece köprüyle değil, 
gönül köprüsüyle de birleştirmeyi bize 
nasip etsin.” görüşünü paylaştı.

“Ana yükleniciler Türk, 
yabancılar taşeron”

Türkiye'yi 2023'e taşıyacak projeleri 
birer birer gerçekleştirdiklerini hatırla-
tan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Binali Yıldırım, “Bu köprü-
de de ana yükleniciler Türk, taşeronlar 
yabancı. O zaman Japonlar, İngilizler, 
Koreliler yapardı, biz onlara hizmet 
ederdik. Şimdi Türk yükleniciler yapı-
yor, onlar da alt yüklenici olarak hizmet 
veriyor. Bu da Türkiye'nin değişimini, 
dönüşümünü, yol aldığı mesafeyi gös-
teriyor." dedi. 

Projeni yap 
KOBİGEL ile 
desteği kap
KOSGEB, ülkemiz plan/programla-

rında belirlenen ve öncelikli olarak 
desteklenmesi gereken imalat sanayi 
İçin, yeni hazırlamış olduğu KOBİ-
GEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 
kapsamında ilk proje teklif çağrısına 
çıkıyor. Proje teklif çağrılarına, imalat 
sanayinin yüksek-orta yüksek ve 
düşük-orta düşük teknoloji düzeyinde 
faaliyet gösteren işletmeler başvuru-
da bulunabilecek.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Progra-
mı kapsamında ilan edilen proje teklif 
çağrılarına yönelik proje hazırlayan 
KOBİ’ler, kurul tarafından yapılan 
değerlendirmede destekleme kararı 
verilmesi durumunda destek alma 
hakkını kazanacak.

Yerli makine tercihine ekstra katkı
Çağrılar için ülke genelinde imalat 

sanayinin bütün sektörleri proje 
başvurusu yapabilecek. KOSGEB’den 
yapılan bilgilendirmede; 3, 4, 5 ve 6. 
bölgelerde imalat sanayinin sadece 
düşük-orta düşük teknoloji düzeyle-
rindeki sektörlerde faaliyet gösteren 
KOBİ’ler proje başvurusunda 
bulunabilecek. İmalat Sanayi 
KOBİ’lerine, proje kapsa-
mında yerli makine-teçhizat 
alması durumunda yüzde 
15 oranında ekstra destek 
verilecek. Başvurular 1 Nisan–6 Mayıs 
2016 tarihleri arasında elektronik 
ortamda yapılacak. 
Ayrıntılı bilgi ww.kosgeb.gov.tr 
adresinde. 

Asya ve Avrupa 3. köprü ile yeniden birleşti
Avrupa ile Asya Yakası'nı 3. 
kez birleştiren Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü'nün son tabliyesi  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı 
törenle yerleştirildi.

Ulusal, bölgesel veya yerel dü-
zeyde girişimciliğin gelişti-

rilmesine yönelik model ve prog-
ramlar geliştiren ve uygulayan 
kurum/kuruluşların katılabileceği 
ödül yarışması altı kategoride ger-

çekleştirilecek. 

KOSGEB’den yapılan açıklamada, 
2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik 
Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonun-
da her ülkeden belirlenen iki adayın 
komisyona bildirileceği ve başvurular 
bir jüri tarafından değerlendirileceği 
kaydedildi. AB üyesi ülkeler, İzlanda, 
Norveç ve Sırbistan’ın yanı sıra 2011 
yılından itibaren Türkiye’nin de katıl-
dığı yarışmaya yerel, bölgesel ve ulusal 
kamu kurum ve kuruluşları, kamu-özel 
ortaklıkları ve üniversiteler başvurabi-
lecek.

Değerlendirme kriterleri
Her kategori için bir Başarı Ödülü ay-

rıca tüm kategoriler arasında seçilecek 
en yaratıcı ve en ilham verici girişim-
cilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü 
verilecek. Başvurular, uygulamanın 
en az iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş, 
orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir ol-
ması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş 
ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı 

katkılar açısından değerlendirilecek.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 
ile ilgili detaylı bilgi www.ec.europa.eu 
ve www.kosgeb.gov.tr adreslerinde yer 
alıyor. 2016 yılı Avrupa Girişimciliği 
Teşvik Ödüllerine başvuracak adayla-
rın www.kosgeb.gov.tr adresinde yer 
alan başvuru formunu doldurarak 20 
Nisan 2016 tarihine kadar Başkanlığı-
mıza göndermeleri gerekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun 
sponsorluğunda 2006 yılından beri 
düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik 
Ödülleri yarışmasına başvurular 
başladı.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün son 
tabliyesinin kaynağını Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu 

ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım birlikte yaptı.

Genişlik: 
59 metre 

(Dünyanın en genişi)
Ana açıklık: 

1408 metre (Dünyada 
üzerinden raylı sistem 

geçen en uzunu)

Köprü inşaatı için kullanılan 124 bin 832 km uzunluğunda tel ile 
dünyanın etrafı 3 kez dolaşılabiliyor.

Kule yüksekliği:  
322 metre Karayolu: 

8 şerit 
(4 gidiş – 4 geliş) 

Demiryolu: 
2 şerit (3.250 ton 
ağırlığında yük 

trenlerinin geçişine 
imkan verecek şekilde 

tasarlandı.)

Yatırım bedeli: 
4.5 Milyar TL

İmalat sanayinin bütün sektörlerini kapsıyor

Ödül Kategorileri: Girişimcilik 
Ruhunun Geliştirilmesi, Yetenek-
lere Yatırım Yapmak, Girişimcilik 
Ortamının Geliştirilmesi, İşletme-
lerin Uluslararasılaştırılmasının 
Desteklenmesi, Kaynak Etkinliğinin 
Ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların 
Gelişiminin Desteklenmesi, Sorumlu 
Girişimcilik

Kaynak: www.kgm.gov.tr
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OSTİM’le nasıl tanıştınız?
Sahadan, sıfır noktasından 
geldim. 10 lira haftalık alı-
yorum, 10 liraya üç öğün 
ekmek yenir mi? 10 lira haf-
talık, otobüse 60 kuruşa bi-
niliyor. Yaya olarak Büyük 
Sanayi’ye gidiyordum. 
Takviye olması amacıyla pazar 
günleri su satma fi kri aklıma geldi. 
Baktım 10-15 liraya su satılıyor. “Ben 
buraya bir küp ve üstüne buz, altına da 
5-6 bardak koysam daha çok satarım.” 
düşüncesi oluştu. Bu bir tekamül mese-
lesi. Öyle de yaptım. 13-14 yaşlarında-
yım… Adamın birine, “Sen amelelikte 
kaç lira yevmiye alıyorsun?” diye sor-
dum. “7 lira günlük alıyorum.” cevabını 
verdi. “15 lira vereyim, bana su çek, ben 
su satacağım.” teklifi ni yaptım. Anlaş-

tık… Adam çekti; akşam 85 lira oldu 
sattığım su. Hayata böyle başlanıyor...
17 yaşında iş yeri açtım. Askerden gel-
dim, 1967’de, bana eli çantalı birisi 
geldi, 1967’de. Çantalı bir bey, “Ata 
Sanayi’de Küçük Sanayi Sitesi Derneği 
kuruluyor. Sizi de oraya ortak kaydedi-
yoruz.” dedi.

“EŞİMİN ALTINLARIYLA 
KAYIT OLDUM”

Ne iş yapıyordunuz o zaman?
Pres ve kalıp işleri yapıyordum. Dükkan 
sahibi olmak idealimdi. Kiracı olmak 
yerine mal sahibi olmalıydım. Çünkü 
mal sahibi beni istediği zaman çıkara-
bilir. Hemen koşa koşa hanıma gittim, 
durumu anlattım. Altınları istedim; Al-
lah razı olsun verdi. 2.500 liraya ortak 
olduk. 
300-350 civarında işyerinin kurasının 
çekileceği söylendi ama şartları da belli. 
Dükkanların fi yatları belirlenmiş; 350, 
450 herhalde. 600 de bizim oturduğu-
muz yere değer biçmişler, ben orayı 
tercih ettim. Sebebi de benim kardeşim 

yanımda işçiydi; onu da ortak ettim 
sonra. 

Dediler ki, “Mustafa bu-
raya zenginler giriyor. 
Burada 2 tane, 3 tane 
dükkanı olan var. Ben de 
şu ifadeleri kullandım: 
“Bakın, biz iki kardeşiz, 
burayı bölersek ikimize 

de yaramıyor. Ben burayı 
tercihim yapmam ikimize 

de yarayabilir. Aksi takdirde 
öbürleri benim işime dar gelir.”  

Demirciler Derneği Başkanı Sedat Kı-
zılkaya da, “Allah yazdıysa kimse bo-
zamaz. Allah yazmadıysa zaten olmaz. 
Boş-dolu kurası çekecek 170 kişi. Ya 10 
kişiye çıkacak, ya 12 kişiye.” dedi. 
Allah bana yazdıysa kimse bozamaz, 
yazmadıysa kimse şey yapamaz. Zeki 
Sayın idi torbayı tutan, “Bismillah” de-
yip çektim kurayı; tam torbanın boğazı-
na elim gelirken içimden bir ses değiştir 
diye geldi. Değiştirdim dolu çıktı bana 
da.
Kardeşim, “Abi batarız! Ayda 50 bin 
lira buraya, 23 bin 700 lira taksit bir de 
25 ay. Bir de o kadar işçi parası var.” 

sözleriyle endişesini belirtti. “Allah bir 
yol gösterir, öyle yağma yok!” dedim. 
Dükkana girer girmez, kaba inşaat tes-
lim aldık. Diğerlerine oranla seçimimiz 
isabet oldu bize göre. İkimize de yetecek 
dükkan… Hala daha kullanıyoruz. Bir 
süre sonra da Öz Anadolu Kooperatifi ’ni 
kurduk. Şu an OSTİM’de iş yerimin faa-
liyetini oğlum yürütüyor. 
Kooperatiften bahsedebilir misiniz?
1991 yılında babamın yerine hacca git-
tim. Orhan Aydın Bey, Öz Anadolu’da 
başkan, ben de yardımcısı idim. Orhan 
Bey OSTİM’e geçince ben orada kal-
dım. Arkadaşlar da beni tensip ettiler, 
başkanlığına seçildim. Orada üretim 
tesisi kurduk. 2 milyona kurduğumuz 
fabrikayı 16 milyona sattık. Arkasından 
başka kooperatif ürettik. 

“İNOVASYON YAPAN İSİMLERE 
İHTİYAÇ VAR”

OSTİM büyüdü ve gelişti. Daha 
sonra organize sanayi bölgesi haline 
dönüştü…
Hz. Ali efendimiz, “Siz çocuklarınızı 
kendi yaşadığınız çağa göre değil siz-
den sonraki çağa göre yetiştirin.” diyor. 
Dünya çapında iş yapan iş adamlarına 
sahibiz. Onların önünü açacak, inovas-
yon ve yeni düzenlemeler yapacak isim-
lere ihtiyacımız var.
Bu kadar geliştik biz, kalıplara sığmıyo-
ruz. “Ne istiyorsun kardeşim, sana nasıl 
yardımcı olabiliriz?” diye sorulacak. 
Resmi yer geliyor, bize talim edip gidi-
yor, kalıplaşmış şeyler. Yani sen değil o 
bize rica edecek; “Benim size yapaca-
ğım bir hizmet var mı?” denilecek.
Bir örnek vereyim size: 60 ihtilalin-
den sonra Cemal Gürsel cumhurbaşka-
nı oldu. Bir dostumuzun dostu, Ziraat 
Fakültesi’nde teknisyen olarak bir trak-
tör yapıyor. Meclis başkanının olduğu 
yerde de anlattım bu kıssayı. Devletin 
yukardan aşağıya bakış açısını öğren-

mek için, onu anlasınlar diye söyledim. 
O arkadaş traktörü kendi gayretiyle ya-
pıyor, Erbakan Hoca’nın otomobil yap-
tığını da biliyorum o zaman. 
Diyorlar ki; “Cumhurbaşkanına bir şe-
kilde bu traktörü gösterelim, kendimizi 
bir ifade edelim. Bakalım, ne tepki ola-
cak?” Cumhurbaşkanı, ziraat fakülte-
sinin bahçesine Meteoroloji’ye uğrar, 
Çankaya’ya gidermiş rutin olarak. Yo-
lunu çeviriyor, randevu alıyor, geliyor. 
Kendi yaptığını anlatıyor: “Devletimiz 
bize yardımcı olursa biz bunun seri üre-
timini, fabrikasını kurup traktör yapa-
biliriz, bize yardımcı olun.” “Vatandaş 
bunu alana kadar bir çift öküz alsa daha 
iyi değil mi?” deyince adam istifa etmiş, 
kahrolmuş. 

“MESLEK EĞİTİMİ 
KANAYAN YARAMIZ”

Çıraklık eğitimi ile ilgili görüşleriniz?
Çıraklık eğitimi ve ara eleman ihtiya-
cı ülkemizin kanayan bir yarası. Ama 
devletin bir dönem meslek okulları ile 
ilgili tavırları da etkili oldu bu durum-
lara gelinmesinde. Çırak okulu seviye-
sinde değil de teknik okullar seviyesin-
de mühendisten sonra ikinci seviyede 
elemanlar, yüksek tekniker okulu vardı 
çok eskiden; onu da kapattılar; mühen-
dis yardımcısıydı bunlar. Bu elemanlar 
özendirilmeli ve desteklenmeli.
Devlet bir heyecan katacak bu okulla-
ra; veliler teşvik edilecek. Maaş bağla-
yacaksın örneğin. “Ayda biner lira size 
para vereceğim, 500 lira para verece-
ğim, bu okuldan mezun olunca da size 
şu kadar imkan vereceğim.” diyerek 
bunu heyecanlandırabilirsen olur.

OSTİM’in kuruluşundan günümüze 
gelişimini izleyen biri de Mustafa Durlu. 
Onun 17 yaşında başlayan iş hayatı, 
büyük heyecanların ve üretim aşkının 
üzerinde sürmüş. 

Pres ve kalıp işleri bugün ikinci kuşak 
tarafından sürdürülen Durlu, sanayicinin 
gelişimi için devletin bakış açısının 
önemli olduğunu kaydetti. 

Durlu, sanayicilerin gelişmesi ve 
büyümesi noktasında şunları söyledi: 
“Dünya çapında iş yapan iş adamlarına 
sahibiz. Onların önünü açacak, inovasyon 
ve yeni düzenlemeler yapacak isimlere 
ihtiyacımız var. Bu kadar geliştik biz, 
kalıplara sığmıyoruz. ‘Ne istiyorsun 
kardeşim, sana nasıl yardımcı olabiliriz?’ 
diye sorulacak. Resmi yer geliyor, bize 
talim edip gidiyor, kalıplaşmış şeyler. 
Yani sen değil o bize rica edecek; “Benim 
size yapacağım bir hizmet var mı?” 
denilecek.”

“SA A  GE  
DE ET  TE E ”

Takviye olması amacıyla pazar 

Mustafa Durlu, 1967’den bu 
yana OSTİM’de hizmet veriyor. 

OSTİM BELGESELİ ARŞİVİ

“ÖZAL, MOTİVE EDERDİ”

Rahmetli Özal, OSTİM’e gelince 
bizim hidrolikle uğraşan Mehmet’e, 
“Mehmet gelecek zaman bu 
sayıyı üçe çıkar, dükkan sayısını 
üçe çoğalt.” derdi. Motivasyon 
idi bu; öyle yakınlaşır, yabancı 
ülkelerden pek büyükler gelmese 
bile Türk cumhuriyetlerinden, yeni 
hareketlenen devletin temsilcilerini 
OSTİM’e getirir, orayı gezdirir, 
yollardı. Yani burada olanları 
haberdar eder, motive ederdi. 

DE ET  TE E ”DE ET  TE E ”

Mustafa Durlu, 1967’den bu 
yana OSTİM’de hizmet veriyor. 

• Pres ve kalıp işleri yapıyordum. 
Dükkan sahibi olmak idealimdi.

• Resmi yer geliyor, bize talim edip 
gidiyor, kalıplaşmış şeyler. Yani sen 
değil o bize rica edecek; “Benim 
size yapacağım bir hizmet var mı?” 
denilecek.

• Sahadan, sıfır noktasından geldim. 
10 lira haftalık alıyorum, 10 liraya 

üç öğün ekmek yenir 
mi? 10 lira haftalık, 
otobüse 60 kuruşa 
biniliyor. Yaya olarak 
Büyük Sanayi’ye 
gidiyordum. 

Mustafa Durlu’nun (ayakta soldan ikinci) 
14 yaşında, çıraklık yıllarına ait bir 

fotoğrafı… Yanındaki de (ayakta soldan 
üçüncü) ustası Mahmut Akkaya..

Yıllarını 
sanayiye 
veren duayen 
ismin işleri, 
bugün oğlu 
Hüseyin 
Durlu 
tarafından 
devam 
ettiriliyor. 

Mustafa Durlu
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Üyeleri için kaliteli ve ucuz hammad-
deyi ortak alımla sağlamaya çalışan 

Kümenin son güzergahı, dünyadaki top-
lam kauçuğun yüzde 45’e yakın mik-
tarın üretildiği Vietnam (yüzde 8,5) ve 
Tayland (yüzde 36,5) oldu. 

Hammadde konusunda alternatif ikmal 
yolları oluşturmak ve işlenmiş 
ürünlerine yeni pazarlar bul-
mak amacıyla yola çıkan 15 
firmadan 22 sanayici, 05-
13 Mart tarihleri arasında 
iki ülkeye çıkarma yaptı.

Seyahat sırasında Vietnam Tayland’da 
ikili iş görüşmeleri yapıldı. Organizas-

yonlara, profesyonel firmaların 
yanı sıra Vietnam Kauçuk 

Üreticileri Birliği, DEİK 
Vietnam Şubesi, Tay-
land Endüstri Federas-
yonu ve Federasyonun 
İstanbul Temsilciliği 
destek verdi.  

VİETNAM
İki gün süren Vietnam 

seyahatinin ilk faaliye-
ti, Ho Shi Minh kentinde 

bulunan ikili iş görüşmeleri. 
Çok sayıda üretici ve yedek par-

ça ticareti yapan katılımcıların yanı sıra, 
basın da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. 
Katılımcılar tarafından verimli geçti-
ği belirtilen görüşmelerden sonra OS-
TİM heyeti Vietnam Kauçuk Üreticileri 
Birliği’nde temaslarda bulundu. Birlik 

Başkan Yardımcısı ziyaret-
ten duydukları memnuniyeti 
belirtti, ticaret potansiyelinin 
ortaya çıkarılması için gerekli gö-
revlendirmelerin yapılacağını belirtti. 
Ziyaretin ikinci gününde iş görüşmeleri 
faaliyetinde sağlanan bağlantılara göre 
üyeler firma ziyaretlerinde bulundu. Ya-
şadığı büyük savaş felaketine rağmen 
hızla toparlanan Vietnam, karşılıklı ti-
cari ilişkilerin kurulabileceği son derece 
düzgün bir ülke olarak değerlendirildi.

TAYLAND
Güney Doğu Asya’nın parlayan yıl-
dızlarından biri olan Tayland, aynı za-
manda Dünya kauçuk üretiminin yüzde 
36,5’luk kısmını tek başına karşılıyor. 
Bölgenin en önemli otomobil üretim 
üssü olan ülke, gelişmiş teknoloji ve ye-
tişmiş iş gücü ile bir cazibe merkezi. 
Ülkede ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti 

Bangkok Büyükelçisi Os-
man Bülent Tulun'u zi-

yaret eden Küme, ülke 
hakkında bilgi aldı. 
Ardından bölgenin en 
önemli fuarlarından ve 
seyahatin esas amaçla-
rından biri olan GTRE 

2016 fuarı ziyaret edildi. 
OSTİM firmaları, dünya-

daki gelişmeleri izlediği bu 
fuarda kendilerini tanıtma fırsatı 

buldu ve alternatif ticaret rotaları için 
nabız yokladı.

OSTİM heyeti Tayland programında da 
iş bağlantıları için masaya oturdu. Tay-
land Endüstri Federasyonu’nun (FTI) ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantılarda; 
kauçuk üreticileri, kauçuk ürün ithalat-
çıları ve oda temsilcileri küme üyeleriy-
le bir araya geldi. 

Tayland Endüstri Federasyonu Başkan 
Yardımcıları Kriengkrai Thiennukul ve 
Somyod Tangmeelarp da konuklarıyla 
yakından ilgilendi. 

Ziyaretin son iş gününde, kauçuk üretim 
tesisleri, geri dönüşüm tesisleri ve kau-
çuk tarlaları incelendi. 

OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi, URGE proje haritasına 
Güney Doğu Asya’yı de ekledi. Küme, 
Vietnam ve Tayland’da ticari fırsatları 
araştırdı.

Kauçukçuların yeni hedefi Güney Doğu Asya
OSTİM FİRMALARI VİETNAM VE TAYLAND’DA NABIZ YOKLADI

Toplantıda,  faaliyet raporu, bilanço 
ve gelir gider tabloları ile bağımsız 

denetim raporu okunarak genel kurulun 
ibrasına sunuldu. Raporlar oy birliğiyle 
kabul edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu 
üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı 
ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
Ostim Teknopark Genel Müdürü Derya 
Çağlar, 2015 yılı faaliyetlerini paylaştı.  
30’un üzerinde fuara katıldıklarını 
anlatan Çağlar, 50’den fazla firma 
ile görüşerek firmaların Ar-Ge ve 
inovasyon kapasitelerini belirlemeye 
çalıştıklarını aktardı.
Teknopark alanında 27 bin metrekarelik 
ilk etabın mimari ve mühendislik 
projelerinin tamamlandığını açıklayan 
Derya Çağlar, “Binalarımızın mimari 

projelerini firmaların ihtiyaçlarına göre 
planladık. 2016 için en temel hedef, 
binaların tamamlanması.” dedi.  

Üniversitelere yatırım çağrısı
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
Ostim Teknopark’ın sanayi ile iç içe 
ve temiz teknoloji temalı olarak diğer 
teknoparklardan ayrıldığını hatırlattı. 
Teknoparkta Ar-Ge projelerine üretim 
imkanları da sunulacağını aktaran 
Aydın, “Üniversitelerin dikkatini 
çekmek istiyorum; onların eksiğini 
tamamlayacak bir alan. Burada daha 
etkin ve yatırımcı olsunlar.” çağrısını 
yaptı.
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan 
da, bölgenin, proje ofisleri ve üretim 
alanları ile önemli bir proje olduğuna 
dikkat çekerek, “Türkiye’de teoriğin 
ve pratiğin birlikte yer alacağı bir alan 
olacak. Bu şekilde tasarlandığında 
doluluk oranını aşar.” yorumunu yaptı.

    Taylandlı kauçuk üreticisi CS Rubber tesislerinde OSTİM firmalarını ağırladı.

  Tayland GTRE 2016 Fuarı

Ostim Teknopark 2015 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantısını tüm üyelerin 
katılımıyla gerçekleştirdi. 

stim Teknopark ta
Genel Kurul

T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 
Türkiye’nin dünya ihracat hacmin-

deki payını yüzde 1’e çıkarmak için yeni 
pazarlar hedeflediklerini, 2016 yılını da 
Afrika yılı ilan ettiklerini açıkladı. Ba-
kan Elitaş, Türkiye’nin dünya ihracat 
hacmindeki payını binde 9,4’ten yüzde 
1’e yaklaştırmak için çalıştıklarını vur-
guladı. Komşu ülkelerde yaşanan eko-
nomik sıkıntıların ihracatı etkilediğini 
belirten Elitaş; bu nedenle yeni pazar 
çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. 

Hedef pazar olarak Afrika’yı işaret eden 
Elitaş, “2016 yılını Afrika yılı ilan ettik. 
Orta Afrika ve sahra altı Afrika bölge-
sine Türk ürünlerini ihraç etme ve Türk 
müteahhitlik hizmetlerinin faaliyet gös-
termesini sağlayabilmek için önemli gi-
rişimlerimiz var." dedi. Körfez ülkeleri 
ve petrol ihraç eden ülkelerin de geli-
rinin düşmesi nedeniyle yeni pazarlar 

bulma çalışmalarının Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ah-
met Davutoğlu öncülüğünde devam etti-
ğini aktaran Elitaş, bu kapsamda Afrika 
ve Amerika kıtalarıyla yüksek nüfuslu 
ekonomilere odaklandıklarını belirtti.

Hedef pazarlar arasındaki 1,5 milyarlık 
nüfusu ile Çin ve 1 milyarlık nüfusu ile 
Hindistan’ın önemine değinen Elitaş, 
Amerika kıtasında ABD'nin yanı sıra 
Güney Amerika'nın da önemli bir pazar 
olduğuna dikkat çekti. Ekonomi Bakanı, 
“Brezilya dahil Latin Amerika ülkeleri-
nin tümüne mal ve hizmet sunma imka-
nımız mevcut. Bu kapsamda nisan ayın-
da işadamlarımızla birlikte Şili, Peru, 
Ekvador ve Kolombiya'ya gideceğiz. 
Yatırım, ticaret yapabilme imkanlarını 
araştıracağız.” dedi.

T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 
Türkiye’nin dünya ihracat hacmindeki 
payını yüzde 1’e çıkarmak için yeni 
pazarlar hedeflediklerini, 2016 yılını 
da Afrika yılı ilan ettiklerini açıkladı.

İhracatta rota Afrika

Tayland Endüstri 
Federasyonu 
organizasyonlarda 
kümeye önemli katkılar sağladı.

Mustafa Elitaş
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AB tarafından küresel işbirlikleri 
yoluyla ekonomik rekabet gü-
cünü artırma, bilgi ve deneyim 

birikimini ekonomik değere dönüştür-
mek, yeni iş sahaları ve yatırım alanları 
oluşturma, kaynakları verimli kullana-
rak bilim ve teknolojiyi pazara taşıma, 
toplumsal, ekonomik ve teknolojik so-
runlara çözüm üretebilme bilim ve tek-
noloji yoluyla uluslararası arenada güç 
kazanma, yeni ekonomik ilişkiler geliş-
tirmek ve yeni pazarlara açılma ve di-
ğer ülkelerde üretilen ve kullanılan son 
teknolojilere erişme hedefi yle hazırladı-
ğı Çerçeve Programları’ndan biri olan 
Ufuk 2020 ile büyük endüstrinin yanı 

sıra KOBİ’ler için de etkili mekanizma-
lar sunuyor. 
Türkiye, 80 milyar eoru’luk dev bütçe-
siyle dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve 
inovasyon programına katılım anlaşma-
sına 4 Haziran 2014’de imza attı. Anlaş-
mayla Türkiye’den fi rmalar, akademis-
yenler, Avrupa’daki meslektaşlarıyla ve 
ortaklarıyla eşit hak ve statüde program-
dan yararlanabiliyor. 
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanı Hakan Karataş ve TÜBİTAK 
Uzmanı Tolga Bülbüloğlu, OSTİM fi r-
malarına programın genel çerçevesi ve 
KOBİ Aracı uygulamasını anlattı.

Dünya offsete Ar-Ge’ye bakıyor
Ülkelerin, Türkiye de dahil büyük öl-
çekli kamu alımlarında ihalelere giren 
fi rmaların kendi ülkelerindeki fi rmalarla 
rekabet öncesi işbirliği yapıp yapmadı-
ğını sorguladığını bildiren Karataş, “Bu 
biliyorsunuz savunma alanında offset 
dediğimiz bir uygulama. Şimdi Türki-
ye bunun sağlık alanında uygulamasını 
başlatmak üzere. Sivil diğer alanlarda 
da offset uygulaması Türkiye tarafından 
hayata geçiriliyor.” dedi.
Hakan Karataş, fi rmalara, “Sizin ilgi 
duyacağınız piyasalardaki ülkeler de 
offset uygulamasını hayata geçirecektir. 
Dolayısıyla bu tür Ar-Ge ve inovasyon 
işbirliklerine bu açıdan da bakıp ileride 
o pazardan, piyasadan hedefl ediğiniz ül-
keden büyük bir kamu ihalesine girmeyi 
düşünüyorsanız, devletlerin sizin daha 
önceden orada Ar-Ge işbirliğinizin olup 
olmadığına bakacağını göz önünde bu-
lundurun.” uyarısını yaptı.
AB Çerçeve Programları ile ilgili ola-
rak detaylar aktaran Karataş, şöyle ko-
nuştu: “Dünyanın en büyük sivil Ar-Ge 
ve inovasyon programıdır. UFUK 2020 
ile getirilen bazı yenilikler var. Bilim, 
araştırma ve inovasyon arasında denge 
kurularak mevcut teknolojilerin yeni 
kullanımları ve iyileştirmeleri de kaste-
diliyor ya da destekleniyor bu program 
kapsamında.” 

Başarı için akademi ve
iş dünyası yan yana 

2014’ten itibaren adı Ufuk 2020 olan 
programda paradigma değişikliğine gi-
dildiğini vurgulayan Karataş, “Artık sa-
dece buluşlar, yeni ürünler, ileri bilimsel 
gelişmeler hedefl enmiyor; araştırma ve 

inovasyon arasında denge kurularak, 
mevcut teknolojilerin yeni kullanımları 
ve iyileştirilmeleri de kast ediliyor ya da 
desteklenebiliyor program kapsamında. 
Burada daha fazla pazar odaklı aktivite-
ler, üretilen bilginin ticarileştirilmesine 
yönelik programlar tasarlandı ve sunul-
du. Dolayısıyla artık eskiden olduğu 
gibi bu programlar, sadece üniversite-
lerin faydalanabileceği programlar ol-
maktan tamamen çıktı. Üniversitelerin, 
yanına fi rma almadan hatta çoğu zaman 
ortaklıkların çoğunda fi rmaların daha 
fazla ön plana çıktığı konsorsiyumların 
ancak başarılı olabildiği bir program ha-
line getirildi.” dedi.

3 aşamalı KOBİ Aracı 
Ufuk 2020’nin dikkat çeken uygulama-
larından biri olan KOBİ Aracı 3 Faz’dan 
oluşuyor. Bunlar; ‘Faz 1: Kavram ve fi -
zibilite değerlendirmesi, Faz 2: Ar-Ge, 
demonstrasyon, pazar uygulamaları, 
Faz 3: Ticarileştirme’ şeklinde. 
TÜBİTAK Uzmanı Tolga Bülbüloğlu 
da Ufuk 2020 KOBİ Aracı’nın temel 
özelliklerini paylaştı ve şunları sırala-
dı: “Kendini geliştirmek, büyümek ve 

uluslararasılaşmak isteyen tüm yenilik-
çi KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir. 
Sadece KOBİ’ler başvuru yapabilir ve 
çağrı her zaman açıktır. Konsorsiyum 
kurmadan da başvuru yapabilir. Doğ-
rudan 2. Faza başvuru yapılabilir ancak 
öncelikle Faz 1’e başvuru yapılması 
önerilmektedir. 2. fazda destek oranı 
%70 + %25 dolaylı masrafl arın destek-
lenmesi şeklindedir. Sağlık alanı için bu 
oran %100 + %25 seklindedir. Üniversi-
teler, araştırma kuruluşları ve büyük öl-
çekli işletmeler alt yüklenici olabilirler. 
2. fazda alt yüklenicilik maliyeti proje 
bütçesinin %50’sini geçmemelidir. Faz 
1’de 20 bin €, Faz 2’de proje bütçesinin 
%50’si miktarında ön ödeme yapılmak-
tadır.”

Avrupa Birliği’nin (AB), 6 ve 7. Çerçeve 
Programları’nın devamında 80 
milyar euro bütçeyle oluşturduğu 
dünyanın Horizon 2020 (Ufuk 2020); 
kendini geliştirmek, büyümek ve 
uluslararasılaşmak isteyen tüm yenilikçi 
KOBİ’lere etkili fırsatlar sunuyor. 

Programa ilişkin OSTİM firmalarına 
bilgiler veren Türkiye Bilimsel Ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı 
Hakan Karataş, “Eskiden olduğu gibi 
bu programlar, sadece üniversitelerin 
faydalanabileceği programlar olmaktan 
tamamen çıktı. Üniversitelerin, yanına 
firma almadan hatta çoğu zaman 
ortaklıkların çoğunda firmaların daha 
fazla ön plana çıktığı konsorsiyumların 
ancak başarılı olabildiği bir program 
haline getirildi.” dedi.

Üniversite ve iş dünyası 2020’de kol kola
80 MİLYAR EURO’LUK AB PROGRAMI KOBİ’LERE FIRSATLAR SUNUYOR

UFUK 2020 KATILIM 
KURALLARI
En az 3 farklı AB üye yada asosiye 
üye ülkesindeki, sanayi, KOBİ, 
Üniversite, Araştırma Merkezi, STK, 
vb. farklı kuruluşların oluşturduğu 
konsorsiyumlar katılabiliyor. KOBİ 
Aracı alanında ise tek başına 
işletmeler Ufuk 2020 Programı’na 
başvurabiliyor.

UFUK 2020’DE 
GETİRİLEN YENİLİKLER
• Ar-Ge ve İnovasyon Projelerinde 

Kuruluş Farkı Gözetmeksizin 
Masrafların %100’ü 

• İnovasyon Projelerinde «Kar 
Amacı Gütmeyen Kuruluşlar» için 
Masrafların%100’ü

• İnovasyon Projelerinde «Kar 
Amacı Güden Kuruluşlar» için 
Masrafların%70’i

• Tüm Projelerde Genel Yönetim 
Giderleri Ödemesi Bütçenin %25’i

• Ön Ödeme (Avans) Var! / Teminat 
Gösterme İhtiyacı Yok!

%100 - %70
• Personel
• Makine-Teçhizat
• Sarf Malzemeleri
• Seyahat-Konaklama
• Toplantı-Çalıştay 

Organizasyonu
• Yayın ve Patent Giderleri vb.

+
%25 Genel Yönetim

Giderleri

OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi tarafından ikincisi yürütülen 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın destek-
lediği Sağlık Teknolojilerinde Tekno-
loji Odaklı İşbirlikleri İle Uluslararası 
Rekabetin Geliştirilmesi Projesi kap-
samında Dış Ticaret Eğitimi düzen-
lendi. 

Türk Dış Ticaret Vakfı’ndan Murat 
Evirgen tarafından verilen eğitime 
proje üyesi 21 fi rma katıldı. Dış tica-

retin teorik bilgisinin anlatıldığı, ulus-
lararası ticarette bilginin öneminin 
vurgulandığı program iki gün sürdü. 
Çağdaş ihracat stratejisine odakla-
nılan eğitimin sonunda katılımcılara 
sertifi ka verildi.  

Medikal Küme ikinci URGE projesi 
kapsamında tamamlanan eğitimlerden 
sonra ihracat için belirlenen hedef pa-
zar ülkelerine ziyaretler gerçekleştire-
cek. 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 
desteklenen Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
Projesi (URGE) kapsamında Dış 
Ticaret Eğitimi düzenledi. Eğitimle 
firmalar çağdaş ihracat stratejisine 
odaklandı.

DIŞ TİCARETTE ÇAĞDAŞ STRATEJİ

    %25 Genel
    Yönetim Giderleri

Hakan Karataş, “Son kullanıcı aktivitelerin 
ön plana çıktığı demosntrasyon tarzı projeler, 
standardizasyon projeleri, pilot uygulamalar, 
kavram kanıtlama türü projeler ve
vhatta daha da ileri giderek 
inovatif ürünlerin kamu 
alımlarıyla desteklenmesi
tarzı projelere de yine 
finansal kaynak aktarıldığını 
görüyoruz.” dedi.
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Yıllık yaklaşık 114 milyar TL’lik po-
tansiyeli olan kamu alımları, yerli 
üreticilerin teknolojilerini geliştir-

mesi, yeni istihdam imkanları sağlaması 
ve en önemlisi cari açığın kapanmasındaki 
rolü ile ülkemizin ekonomik geleceğinin 
sac ayaklarından biri. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
himayesi, Ankara Ticaret Odası Kamu 
Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Uygu-
lamaları Özel İhtisas Komisyonu, OSTİM 
ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile 26 Ni-
san 2016 tarihinde düzenlenecek ‘Kamu 
Alımlarında Sanayi İşbirliği Programının 
Etkinleştirilmesi Konferansı’nda tarafl ar 
bir araya geliyor.

Yeni bir perspektif sağlaması ve uygula-
malardan doğan aksaklıkları ortaya koy-
ması öngörülen 26 Nisan buluşması ön-
cesi, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ev 
sahipliğinde Medikal, Ulaştırma ve Enerji 
alanlarında hazırlık çalıştayları gerçek-
leştirildi. Kamu, özel sektör ve üniversite 
temsilcileri çalıştaylarda, SİP’ten bugüne 
olan gelişmelere ilişkin görüşlerini ve öne-
rilerini paylaştılar. 
Üç gün süren oturumlarda; 10 milyon do-
lar sınırından, teknoloji transferine, pazar 
fırsatlarından, fi nansman uygulamalarına 
kadar birçok madde kuyumcu hassasiye-
tiyle tek tek ele alındı.

>>SALİH BEZCİ 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı

“ANLAŞMA YAPILIRKEN OFFSET 
KONULSUN”
Offset son derece önemli. Türkiye’de-
ki odalar içinde ilk defa bunu biz yaptık. 
Bundan ad çok mutluyuz. Çok özve-
ri ile çalışıyor arkadaşlarımız. OSTİM, 
Ankara’nın lokomotifi  bu konuda. Yaptığı 
ürünleri ben biliyorum. Öyle ürünler, ye-
dek parçalar yapıyorlar ki neredeyse uçak-
ların yedek parçalarını yapıyorlar. Bunun 
yanında hızlı trene parçalar üretiliyor. 
OSTİM herşeyi yapıyor. Bizim de ATO 
olarak OSTİM’e son derece fazla değer 

veriyoruz. Verdiğimiz değerden dolayı da 
sizlerle bugün buradayız. Kamu alımların-
da özellikle devletimizde istediğimiz; bir 
anlaşma yaparken mutlak şekilde offseti 
koysunlar. Ben OSTİM’e çok güveniyo-
rum. Yapamayacağı iş yok OSTİM’in. 

>>RECAİ KESİMAL
ATO Yönetim Kurulu Üyesi

“ÜLKENİN GELECEĞİDİR”
Genel bir kanaat var insanlarda; offset 
deyince önem ve anlamını doğrudan an-
latmak işin en önemli kısmıdır diye düşü-
nüyorum. Offset deyince bu ülkenin gele-
ceğidir offset. Savunma sanayinden tutun 
da aklınıza gelebilecek bütün üretim alan-
larını doğrudan teşvik eden bir yapılanma 
aslında. 
Dolayısıyla ülkemiz adına çok önemli. 
Komisyon çalışmalarına doğrudan katılım 
elde ettiğim fi kirler, izlenimler noktasın-
dan baktığımız zaman, bu çalışmanın arta-
rak geliştirilmesi gerektiği, bunun bir milli 
şuur şeklinde görmek lazım. Her yurtseve-
rin bunu ülkenin geleceği olarak algılayıp, 
bunun çalışmalarına doğrudan katkı ver-
mesi gerekiyor.  

>>ORHAN AYDIN
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı

“ZİHNİMİZE BARİYER KOYDULAR”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın çok 
uzun yıllar uyguladığı ve Türkiye’ye sa-
nayileşme anlamında çok önemli katkı-
lar sağladığı bir alan. Fakat sivil tarafta, 
küresel dünya bizi pazar olarak gördü ve 
mallarını satmak için bize serbest piya-
sa ekonomisini ve kurallarını tarif ettiler. 
Oysa bizim yapmamız gereken; onların 
tarif ettiği değildi. Ülkemizin kalkınması-
nı, gelişmesini, sanayileşmesini, yolu yön-
temi bulmamız gerekiyordu. Bunu onlar 
bize tarif ettiler ve uzun süre biz bunun ko-
nuşmasını dahi yapmamız gerekmediğini 
düşündük.
‘Bu olmaz, yapılmaz! Çünkü bu serbest 
piyasa şartlarına uymaz, denk gelmez. 
Avrupa Birliği şartlarına uymaz!’ denildi. 
Halbuki bunlar bizim zihnimize konula 
birer bariyerdi. Bunların hiç böyle olma-
dığını, geçtiğimiz süreler içerisinde hep 
yaşayarak gördük. Şu an itibarıyla Türkiye 
Cumhuriyeti kanunları, Avrupa Birliği ya-
saları ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı 
çerçevesinde bunun sivil tarafta da yapıla-
bileceğini hep beraber gördük.
Sanayi İşbirliği Programı, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın bu, resmi yönet-
meliği. Demek ki yapılabiliyormuş. Geç 
kaldık. 114 milyar TL kamu yıllık alım 
yapıyor ve biz seyrediyoruz. Ülkemizin 
kaynaklarını ve imkanlarını seferber ede-
miyoruz. Bu boşluğu hızlı bir şekilde dol-
durmamız gerekiyor. Bu mevzuat çıkalı 
bir yıl olmasına rağmen kamuda çok fazla 
uygulaması yok.

>>MUSA PİRECİ
ATO Offset Komisyonu Başkanı

“UGANDA’DA BİLE YÜZDE 60”
Yerli fi rmalar daha fazla ve daha etkin 
üretim yapmalı. Sektörlerin, amiral ge-
misi olmalı. Teknoloji transferi ve kendi 
teknolojilerimizi geliştirmek istiyoruz. 
Biz Türkiye’de ilk defa ATO’da Offset 
Komisyonu kurduk. Ne olduğunu bilmi-
yorduk. 3 yılda bir yere geldik. Uganda’da 
bile yüzde 60 yapılıyorsa, bu ülkede de 

muhakkak bir şeyle yapılabilir diye düşü-
nüyorum. 
Bugün ülkemizin geldiği bir konum var. 
Offsetin en çok faydası; cari açığın küçül-
mesi, istihdamın artması ve buna benzer 
bir sürü alanda oluyor. Savunmada bir 
yere gelinmiş. Sağlık, enerji ve ulaştırma-
da bunu yapıyoruz. İyi bir yoldayız. Taşın 
altına elimizi koyuyoruz. Amacımız sana-
yicimizi, üreticimizi bir yere getirebilmek, 
onların önünü açabilmektir. 

>>MEHMET KINACI 
ATO Offset Komisyonu Başkan Yard.

“BU KONU GELECEĞİMİZDİR”
Başta OSTİM’e teşekkür ediyoruz. Vatan, 
millet, çoluğumuzun çocuğumuzun gele-
ceği olarak düşündüğümüz bu konuda Al-
lah bizi başarıya ulaştırır inşallah.

>>ZİYA KEMAL GAZİOĞLU
ATO Offset Komisyonu Üyesi 

“3 BAKANLIKTA AYRI MÜSTEŞARLIK 
KURULMALI”
Savunma sanayii Müsteşarlığı’nın başa-
rı hikayesini izleyen biriyim. Bu başarı 
hikayesinin enerji, ulaştırma ve sağlıkta 
olabileceğine inanan bir kişiyim. Sadece 
Milli Savunma Bakanlığı’nda var iki müs-
teşarlık. Sağlık Bakanlığı’nda, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda, 
Enerji Bakanlığı’nda Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı gibi bir örgütlenme yapısı ku-
rulmalı. Eğer biz üç bakanlıkta birer müs-
teşarlık kurulmasını sağlayabilir, buradaki 
işleri daha hızlandırabilir isek; sağlıktan 
başlayarak enerjide de, ulaştırmada da bir 
başarı yakalayacağız. 

Medikal, Ulaştırma ve Enerji sektörünün 
tarafları, aradan bir yıl geçmesine rağmen 
uygulaması görülmeyen Sanayi İşbirliği 
Programı (SİP) için buluştu. Toplantılarda, 
kamu alımlarının önceden planlanması 
ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
benzeri yapılanma istendi.

SA A   G A ’ DA  

GÜ E SEKT E  AK
Ne denildi?

Neler yapıldı?

Nasıl sürdürülmeli?

        ULAŞTIRMA
• Çalışma önemli fakat uygulanabilir olmasını da 

sağlamak lazım. Uygulanması konusunda destek 
ve kontrol mekanizması önemli.

• SİP kapsamında; teknolojiyi sunacak firmaların 
seçimi ve üretimi gerçekleştirecek ana üretici 
ve yan sanayinin belirlenmesi önemli. Seçilecek 
üretici ve yan sanayiye konu iyi anlatılmalı. 
Teknolojinin sürekliliği sağlanmalıdır.

• Komponentler bazında ayrı ayrı teknoloji oluyor. 
Yetkinlik belirlenmeli. 

• Yetkilendirme kriterleri belirlenmeli. Yetkinliklere 
bağlı olarak firma havuzu oluşmalıdır. 

• Ortak ihtiyaç, Başbakan’a bağlı Offset 
Müsteşarlığı’dır.

• Yerindelik incelemesine mutlaka kamu kurumu 
dışında başka bir kurum da gitmeli ve Yerinde 
inceleme ve denetim yapmalı. 

• SİP’in bilişim ve yazılım sektöründe de 
uygulanması gerekmektedir.

• SİP bir fırsat. raylı çalışma kültürü Türkiye’ye 
adapte edilmeli. Stratejik partnerlerle beraber 
yürünmesi raylı sistemlerde önemli. 

• Yurt dışındaki ihalalere aday markalar çıkmalı.

        MEDİKAL
• SİP’teki 10 milyon dolar sınırı fazla. 

Firmalarımıza katma değer sağlamayacak 
gibi gözüküyor.

• SİP’te yerli üreticiyi koruyucu faktörler 
nelerdir? Bunların tam olarak açıklanmalı.

• Teknoloji transferinde; bu teknolojinin 
ne kadar son teknoloji olduğu da çok 
önemli.

• Uluslararası oyuncuların en az yüzde 50 
ortaklıkla, teknoloji transferi şartı ile yerli 
firmalarla hareket etmesi ile paranın en 
azından bir kısmı içeride kalmalı.

• Türkiye’de olmayan teknolojik alanlar 
üzerinde giderek bu teknolojiler 
Türkiye’ye getirilmelidir.

• Yetkilendirme kriterlerine göre, 
uluslararası büyük firmaların 
işbirliği yapabileceği büyük firmalar 
oluşturulmalı. Aynı zamanda KOBİ lerinde 
yararlanmasını istiyoruz,

• Savunma Sanayii Müsteşarlığı örneğinin 
uygulanması ve sektörel olarak 
bakanlıklara uyarlanması gerekir. 

• Rekabetçi alanlarda Başbakanlığa bağlı 
Offset Müsteşarlığı’nın olması süreci 
hızlandırabilir.

• Yelpaze çok geniş, KOBİ’leri koruyarak 
tebliğ gelişmelidir. 

• Kesişen teknolojik alanlar belirlenmelidir. 
İhtiyaç olan teknoloji getirilmelidir. 

• Satamayacağımız teknolojinin üzerinde 
durularak kaynak kaybedilmemelidir. 

• SİP kapsamına girebilecek ürün 
önerilmelidir.

• Dünya devleri tarafından geliştirilen 
yeni teknoloji değil, nispeten eski nesil 
teknolojiler kullanılmaktadır. Yatırıma 
gelecek firma devlet ve pazar isteyecek, 
tek pazar mı isteyecek yoksa çevre 
ülkelere de mi satacak bunlara dikkat 
edilmelidir.

• Mevcut tebliğdeki yerli ortaklık yapısı 
operasyonel olmayabilir, bu adım 
atılacaksa bunun içinde Türkiye’nin 
elektronik alanda söz sahibi bir firmanın 
ortaklık kurması gerekecektir.

• SİP’teki şartlar yazılım sektörünü ne 
derece kapsıyor? Sağlık alanındaki 
yazılımda ciddi anlamda dışa bağımlılık 
var. Bu alanda bir strateji var mı?

• Sektör, özelinde çok zayıf, sektör olarak 
model geliştirmeli ve kuvvetlendirilmelidir. 

• Bölgesel kalkınmayı teşvik amacıyla 
offset mekanizması kaldıraç etkisi 
yaratabilir. 

• Yabancı yatırımcıların karşısına, büyük bir 
şirketlere alternatif olarak KOBİ işbirlikleri 
modeli gündeme gelebilir. 

• En büyük yatırım insana yapılır. Tebliğde 
eğitim konusu yer alabilir. 

GÖRÜŞLER
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>>ZÜFER ARSLAN
Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri Daire B.

“YERLİ FİRMALARIN YETKİNLİKLERİ 
BELİRLENDİ”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yayınlanan yönetmelik sonrasında, 
Bakanlığımızın uygulama tebliğini yayın-
ladık. Tebliğde temel esas olarak; tekno-
lojisine sahip olmadığımız ürünlerle ilgili 
uluslararası fi rmalar ihaleye girebilecek. 
Asgari yüzde 51 ve üzeri uluslararası fi r-
mayı kabul etmesi halinde veya daha yük-
sek orandaki teknolojiye sahip fi rmalar 
ihaleye girebiliyor.
İhaleyi kazanan fi rma, yerli fi rmayla iş-
birliği yapacağı zaman, konsorsiyum 
içerisindeki yerli fi rmanın oranını asgari 
yüzde 51 olarak belirlemeyi düşünüyoruz. 
Ve öyle de gerçekleştirdik, planladık ve 
yaptık. Çünkü teknolojiyi bir şekilde ka-
zanabilmeliyiz ve sürdürülebilir hale ge-
tirmeliyiz. Uluslararası fi rmalarla işbirliği 
halinde yerli altyapının kullandırılması 
birinci hedefi miz. İkincisi de; bir şekilde 
uluslararası fi rmadan yatırımın Türkiye’ye 
kazandırılması.
SİP uygulamasıyla; uluslararası fi rmaların 
teknolojisini Türkiye’ye kazandırırken di-
ğer yan sanayiyi bir şekilde kullanılabilir 
hale getirmek ve alt kompenentte iş paket-
lerinin içerisinde yaygınlaştırmak planın-
dayız.
Bakanlık olarak şu an Hepatit A’da Sana-
yi Geliştirme Komisyonu kararıyla ihale 
kararı alınmıştır. SİP kapsamına girmiştir. 
İhale dokümanları taslak olarak hazırlan-
dı. İnşallah 2016 yılı içerisinde planlan-
maktadır. Ayrıca tıbbi cihazlar da birkaç 
ürün için SİP kapsamında değerlendirile-
cek. Bunların da çalışmaları tamamlandı. 
Yerli fi rmaların yetkinliği çalışıldı. Özel-
likle SİP’e konu olan ürünlerle ilgili ola-
rak yerli fi rmaların yetkinlikleri belirlendi. 
Kim, neyi, ne kadar yapabiliyor, onları 
nasıl değerlendirebiliriz, olmayan alt pro-
seslerin de Türkiye’ye nasıl kazandırılabi-
leceği konusunda uluslararası fi rmalarla 
buna göre pazarlık yapacağız. 

>>İLHAN ŞAHİN
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı

“YAPISAL REFORMA İHTİYAÇ VAR”
Medikal sanayiye çalışan fi rmalarımı-
zın yapısı, savunma sanayiine göre biraz 
farklı. Daha küçük boyutta fi rmalarımız. 
Offset, büyük boyutlu bir çalışma. Bu 
çalışmaların olumlu bir şekle dönüştürül-
mesi için yapısal reforma ihtiyaç olduğu-
nu düşünüyorum. Buradaki çalışmaları 
da aksatmayacak; bizim KOBİ dediğimiz 
küçük işletmeleri sıkıntıya sokmayacak bir 
çalışma haline dönüştürülebilir mi? 
Savunma sanayiinin çalışmaları örnek 
teşkil ediyor ama bizim fi rmalarımızın 
büyüklüğüne baktığımız zaman hakikaten 
büyük boyutlu değil. Hem rakamsal bazda 
hem de daha sonra bu çalışmalar ülkemi-
ze geldiğinde acaba çalışmaların sadece 
tamamlar kısmına engel olur mu endişele-
rimiz var. 

>>PROF. DR. SEDAT ÇELİKDOĞAN
OSTİM Teknoloji A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

“TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK”
Offset, Türkiye’nin belli bir süre yapması 
gereken bir konu. Türkiye’deki en yüksek 
katma değerli offset çalışması 1996’da 
Başbakanlık’ta yapıldı. Pazarlarımızı çok 
kolay vermemeniz lazım. Offset bizim 
için çok önemli. Dışarı verdiğimiz paranın 
yarısını almak istiyoruz; kendi ülkemizin 
istihdamını kazanmak istiyoruz. Bugün 
Türkiye’nin potansiyeli çok daha yüksek. 
Offset konusunda tereddütünüz olmasın. 
En yüksek rakamlarda bile yazdırsanız ya-
pabilirsiniz. 
Herkesin çok çabuk hallettiği bir meselede 
biz halen patinaj yapıyoruz. Türkiye’nin 
potansiyeline inanmayanlar var. Ne-
den? Tanımıyor Türkiye’yi. Bu konula-
rı Türkiye’nin potansiyeline inananların 
yazması lazım. Cesur hareket etmekten 
korkmayın. İnanan arkadaşlarımız her 
yerde bunu üstüne basa basa izah etsin. 
Türkiye’yi tanımayan karar vericiler, ‘Ya 
biz bunu nasıl yaparız? 51 yazdık ama ya 
yapamazsak’ diyorlar. 

>>BİLAL TEK 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Politikaları Daire B. 

“AB’DE İNOVASYONUN DESTEĞİ KAMU 
ALIMLARI”
Bakanlık politikamızın merkezinde yer-
lilik ve yenilikçi üretim yer alıyor. Biz 
her zaman sanayicinin yanındayız. SİP, 
bir offset programı değildir. Kendi içinde 
sistematiği olan daha önce Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı’nın uyguladığı modelden 
esinlenerek yazılmış. Belki anlaşılması zor 
ama uygulanmadığı için belli zorlukları 
olabilir. Uygulamada çıkacak sorunlarla 
birlikte revize edilebilir. 
Hem Hükümet Eylem Planlarında hem 
politika dokümanlarında sağlık, enerji ve 
ulaştırma  öncelikli sektörler olarak belir-
lenmiş durumda. Bilişim sektörü de önem-
li bir sektör ve burada da yer alması lazım. 
4.5G ihalesinde BTK’nın yaptığı sözleş-
mede bir yerlilik şartı var. Kullanılan top-
lam yatırımın, kamu ihalesi olmamasına 
rağmen fi yat avantajı uygulanmadan yapı-
lacak yatırımın birinci yıl yüzde 30, ikinci 
yıl yüzde 40, üçünü yıl yüzde 45 oranında 
yerli ürün kullanılma şartı var.
Bakanlık olarak biz bu mevzuatı hazırla-
dık. Uygulanması noktasında da her türlü 
platformda destek vermeye hazırız. Önü-
müzdeki dönemde Başbakanlığa bağlı 
Kamu Alımları Koordinasyon Kurulu 
oluşturulması gündemde. Hükümet Elem 
Planı’nda da yer alıyor. Özel sektörün ve 
kamunun birlikte aynı noktaya gelmesi la-
zım.
SİP zaten Türkiye’de üretilmesi müm-

kün olmayan ürünler, hizmetler, teknoloji 
için transferi öngören bir model. Burada 
kategoriler var Kategori B, Kategori C, 
Kategori D diye. AB 2020 stratejisinde 
de inovasyonun kamu alımlarıyla destek-
lenebileceği açıkça yazılıyor. Ülkemizin 
gelişmesi noktasında yerli üretimin savu-
nulması gerekiyor. 

>>PROF. DR. MURAT YÜLEK
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Öğretim Üyesi

“SANAYİNİZ YOKSA DÜNYADA YOKSUNUZ”
Dünyada bizim gibi bir ülkenin var ola-
bilmesi için olmazsa olmaz şart; benim 
anladığım kadarıyla sanayidir. Sanayiniz 
yoksa dünyada yoksunuz. Sanayiniz varsa 
dünyada varsınız. Sanayinin oluşabilme-
si için de benim gördüğüm kadarıyla en 
önemli araç, kamu alımlarının koordinas-
yonsuzluktan kurtulup, milli bir hedefe 
doğru yönlendirilip, bir kuruşun bile saçıl-
mamasıdır. 
İstanbul’da bir sürü metro var. Maalesef 
her biri; ayrı bir Avrupa şirketinden ayrı 
modeller şeklinde satın almalar yapılmış, 
yedek parçaları bile birbirine uymuyor. 
Yedek parçalarının sanayisi bile kurulmu-
yor ölçek sebebiyle. Yedek parçasını ya-
pabilecek şirketler var, insanlar var. Para 
kazandırır. Ama bu bile kurulmuyor. Her 
birini ayrı bir ülkeden almışız. Her birini 
ayrı bir pazar olarak krizin ortasında ver-
mişiz. Böyle bir mantıkla Türkiye’nin sa-
nayileşebilmesine imkan yok. 

>>MÜNİB KARAKILIÇ
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü

“EKİPMANLARI İTHAL EDİYORUZ”
Bugün Türkiye’nin önüne bir fırsat doğ-
muştur. Şu anda üretim kapasitesi tüketi-
min üzerindedir ve tedbirlerin rahatlıkla 

alınma zamanıdır. Eğer bunu bir fırsat 
olarak değerlendirip gerekli çalışmaları 
yapabilirsek, önümüzdeki dönemde bu fır-
satı ülkemiz için pozitif çıktılara çevirmiş 
oluruz. Türkiye’nin en büyük cari açığını 
oluşturan kalemlerden biri enerjide dışa 
bağımlılık. Doğalgazda yüzde 98, petrolde 
yüzde 92 dışa bağımlıyız hemen hemen. 
Yerli kömürde daha fazla kapasite geliştir-
me için çalışılıyor.  
Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığı-
mız zaman; hammaddesine para vermiyo-
ruz. Ancak hammaddesine vermediğimiz 
parayı, bizim elektrik enerjisi haline dö-
nüştürebilmemiz için ileri teknoloji ürünü 
olan ekipmanı yurtdışından ithal ediyoruz 
ve önemli ölçüde buna para veriyoruz. 
Ekipman ve cihaz üretiminde yerlileşme 
ve millileşmenin olması çok önemli. Mil-
lileşemeyen yerli üretimin katkısı sınırlı 
oluyor. 

>>YAŞAR ÇELİK
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu B.

“DAĞINIKLIK VAR”
Şu anda bağlantı izni verilmemiş 4 GW’lık, 
mali değeri 4 milyar euro. Bunun bir kısmı 
özel sektör tarafından bir kısmı hibeler ara-
cılığıyla yapılıyor. Örneğin İPARD Projesi 
kapsamında Tarım Bakanlığı 18 milyon 
euro’luk alım yapacak. Hibe… Başka bir 
bakanlık başka bir şekilde alım yapacak. 
Belediyeler alım yapacak… Bunların mik-
tarı o kadar çok ki ve biz güneşle ilgili ola-
rak hücreyi yerli yapamıyoruz. Niye? Ölçek 
ekonomimiz yok değil ama dağınıklık var. 
Bu dağınıklığı derleyip toparlayabilecek 
bir yönetmelik olmalı. En fazla cari açık 
verdiğimiz alan, enerjidir. Tebliğ, ülkemiz 
için yeni bir uygulama. Umut olarak gör-
düğümüz bir çalışmadır.

SA A   G A ’ DA  

GÜ E SEKT E  AK

• Katma değer sağlayacak komponentlere ilişkin 
teknolojiyi almak önemli.

• Yerlileştirmede sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir 
malzemenin bazı sektör firma öncülerine 
incelemesi ve test için verilmesinde fayda var.

• Kamu tarafından ihtiyaçların önceden belirlenmesi 
ve hangilerinin SİP kapsamında olabileceği 
önceden belirlenmeli.

• Lobi faaliyetinin sürdürülmesi önemli. 
• Sanayi işbirliği için Türkiye’de alt yapının 

güçlenmesi gerekiyor.
• Yurt dışından hizmet etmek isteyen firmanın 

Türkiye’de benzer süreçlerden geçmesi ve kendi 
standardımızın olması lazım.

• Mevzuat çıkalı 1 yıl oldu. Hiç bir kamu kurumu 
bunu kullanıp bir iş yapmadı. 

• Alım garantisi olmadan sanayimizin kendi kendine 
gelişmesi ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak 
hale gelmesi çok zor. 

• Üretim, tasarım olmadan uzun vadede çok katma 
değer getirmeyecektir. 

• Teknolojisini transfer ettiğimiz ürünü öncelikle 
SİP kapsamında kendi ülkemizde satabilmeliyiz. 
Satamadığımız bir ürünün ihracatını çok başarılı 
bir şekilde yapamayabiliriz. 

GÖRÜŞLER

        ENERJİ
• Kamu alımları önceden planlanırsa, 

büyük miktarlarda alım çıkar, özel sektör 
teknoloji transferi yöntemi bulur ve 
kendileri yapar.

• Ölçek ekonomimiz yok değil ama 
dağınık. Derleyip toparlayabilecek bir 
yönetmelik olmalıdır.

• Ürünlerin kalitesinin artması ile alımların 
garanti altına alınması lazım ve bunun 
devlet politikası olması gerekiyor.

• Yönetmeliği yerel yönetimlerin de 
benimsemesi ve ihale koşullarında da 
yerli üreticinin önünü açması lazım. 
Ayrıca alım yapan bürokratlarında 
benimsenmesi lazım.

• Sanayileşmede en önemli kaynak enerji. 
En büyük cari açığa neden olan enerji 
kaynaklarımızı yerlileştirmek lazım.

• Yabancı ülkelere gidip, tecrübeler 
öğreniliyor. Ciddi gecikmeler olmasına 
rağmen bunlar da bir fırsata çevrilebilir.

• Yenilik yapmadıkça rekabet etmek söz 
konusu değil.

• Enerji ekipmanların yerli yapılabilirliği ile 
ilgili olarak düzenleme gerekli.

• Ülke genelinde iyi envanter yapılmalıdır. 
Kim ne yapabilir, kim teknolojiyi alabilme 
kabiliyetine sahip, buna bakılmalı.

• Temel Ar-Ge’nin nasıl gelişeceğine 

bakılmalı. Alım garantili yarışmalar 
açılabilir.

• Alınan teknolojilerin millileştirilmesi ve 
sonra da ticari olarak rekabet edebilir 
ürün haline getirmek lazım. 

• Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarını 
yakından takip etmek önemli. 
Sınırlamaları da gözetmek lazım.

• Yerlileşmede kamu politikası olmalıdır. 
Kamu iradesi gereklidir. 

• Kamu kendini korumaya adepte 
olmuştur. Kamunun özel sektörü 
yönlendirecek şekilde organizasyon 
önemli.

• İlk kez yapılan işlerin aksaklıkları 
olabilir. Sigorta sisteminin de devreye 
alınmalıdır.

• Kamu her ihalesinde yerli katkı payına 
bir atıfta bulunmalı.

• Sadece yazılar değil kararlar önemli ve 
kritik.

• Finansman kapsamında, yerli iç piyasa 
için Import Bank kurulması ve bu şekilde 
kredi verilmeli.

• Sanayici desteklenirken pazarda garanti 
müşteri ve finansla yola çıkılmalı.

• Denetim zaafiyeti var. 3 yıl içinde 
yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.

• Bir bütün olarak sisteme ilişkin bir 
şartname yok

GÖRÜŞLER
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Kazan’da kurulacak olan Ankara 
Uzay ve Havacılık İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin temel hedefi  
nedir?

Bölgenin kurulmasındaki amaç, uzay 
ve havacılık alanında faaliyet göste-
ren yerli ve/veya yabancı fi rmaları bir 
araya toplayıp entegrasyon sağlamak 
ve üniversiteler, Ar-Ge Merkezleri 
ve sektörde faaliyet gösteren kümeler 
arasında sinerji yaratmaktır. Uzay ve 
havacılık sektörünün ileri teknoloji ve 
yüksek katma değer üretmesi, üretilen 
ürünlerin ihracatı artırıcı ve ithalatı 
azaltıcı etkisinin olmalarından dolayı 
ülkemizin cari açığının azaltılması da 
hedefl enmektedir. Bu alanda eleman 
yetiştirilmesi için eğitim kurumları 
kurulması da hedefl erimiz arasındadır.

İlk etapta kaç fi rma yer alması 
öngörülüyor?

Bölgemize bugüne kadar 120 fi rma 
başvurmuş olup bunların yaklaşık 
70’ine  ön tahsis yapılmıştır. İlk etapta 
inşaatı tamamlanacak olan alanda yak-
laşık 100 fi rma olması öngörülmekte-
dir.

Çalışmalar hangi aşamada?

Kamuya ait olan Bölge arazisi Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü’nden 2015 
yılının Aralık ayında satın alınmıştır. 
Müşavirlik ve altyapı proje süreçleri-
nin tamamlanmasıyla birlikte inşaat 

ihalesine çıkılacaktır. Bölgeyle ilgili 
olarak, bölge arazisinin içinden geçen 
Ova Çayı’nın ıslahı ile ilgili olarak 
etüt çalışması, imar planına esas jeo-
lojik etüt çalışması, hali hazır harita 
yapımı ve 1/25.000 ölçekli başkent 
ankara nazım imar planı değişikliği ta-
mamlanmıştır. Otoban bağlantısı için 
bir köprülü kavşak projesinin (Saray-
Yenikent-Temelli bağlantılı) ihalesi 
yapılmış, diğerinin (Akıncı) projesi 
hazırlanmaktadır.

OSB’nin fi ili olarak ne zaman hizmete 
girmesi planlanıyor?

2016 yılı ikinci yarısında altyapı inşaat 
çalışmalarının başlaması ve 2017 yılı 
ortalarından itibaren kademeli olarak 
bölgede yer alacak fi rmaların inşaa-
ta başlaması hedefl enmektedir. 2018 
yılında bölgenin ilk etabında inşaatı 
tamamlanan fabrikaların hizmete gir-
mesi planlanmaktadır.

Ülkemizdeki diğer OSB’lerden farkı 
nelerdir?

Bölgemizin ihtisas bölgesi olması 
sebebiyle, sadece bu alanda faaliyet 
gösteren fi rmalara yani araziden rant 
sağlamak isteyenlere değil gerçek ya-
tırımcılara yer verilmektedir. Bölge-
de yer almak isteyen 100’ün üzerinde 
fi rmanın müracaatı olmasına rağmen, 
sadece 70 civarında fi rmaya yer veril-
miştir. Buradaki amaç, niceliği değil 
niteliği yüksek bir bölge oluşturmak-
tır. Bölgede 15 bin istihdam ve 5 mil-
yar ABD Doları ciro hedefl enmekte-
dir. Bölgede teknopark ve müşterek 
Ar-Ge merkezleri de kurulması plan-
lanmaktadır.

HAB OSB’ye yatırım yapacak fi r-
maların Bölgede yer almanın avan-
tajları olarak ifade ettikleri ve Bölge 
tarafından uygulanacak avantajlı, 
yüksek teknolojili üretime dönük fa-
aliyetler olarak hali hazırdaki üretim 
alanlarının darlığına karşı büyümeye 
açık yeni bir üretim alanı sunması, 
komşu fi rmanın tamamen ilgisiz bir 
sektörden olmaması, müşterilere ve 
yardımcı kuruluşlara yakınlık, ana 
yüklenicilerle stratejik işbirliği oluş-
turulma imkânı, prestij, güvenlik, or-
tak gizlilik, ortak güvenlik sertifi kası, 
ortak Ar-Ge merkezleri, ortak test 
merkezleri, karşılıklı üretim kontrolü 
ve üretimde ortaklık ilişkisi, devlet 
destekleri, teşvikler, Ar-Ge fi rmaları 
ile ortak çalışma, sektörde pazar payı-
nı arttırmak başlıkları ifade edilebilir.

AVRUPA’NIN ÜRETİM ÜSSÜ 
OLMA VİZYONU

Türk sanayisine neler kazandıracağını 
düşünüyorsunuz?

HAB OSB’nin vizyonu; sadece kon-

vansiyonel üretim ye-
rine gelişen havacılık 
sanayine ayak uydura-
bilecek bir sanayi ya-
pılanmasının sağlan-
ması, bölgenin marka 
haline getirilmesi, 
ortak ürün tasarımı ve 
üretimi, kaliteli değer 
zinciri yaratma, iş geliş-
tirme desteği, maliyetle-

rin düşürülmesi, savunma ve havacılık 
sanayinin uluslararası düzeyde rekabet 
gücünün artırılması, ucuz iş gücüne 
dayalı yatırımların aksine teknoloji 
kazanımına odaklı faaliyetlere yönel-
mek, Bölgede yer alacak teknolojile-
rin/ürünlerin belirlenmesi, birbirlerini 
tamamlayıcı teknolojilerin olması, 
özel uzmanlaşma alanlarının belirlen-
mesi, uzun vadede Bölgenin bir veya 

birden çok ürün ile özdeşleşmesi, ha-
vacılıkta Avrupa’nın üretim üssü ol-
mak şeklinde özetlenebilir.

HAB OSB’nin 2016 yılı ve uzun vadeli 
hedefl eri doğrultusunda Bölge Yöneti-
mi tarafından ana yüklenici ile alt yük-
lenici arasında üretim ilişkisi kurmada 
etkinlik sağlanması, ana yüklenici-fi r-
ma arasında güven oluşumunda etkin 
rol alınması, ortak proje fırsatlarının 
geliştirilmesi, ortak pazarlama imkânı 
oluşturulması, Bölgeye gelen iş talep-
lerinin düzenli olarak paylaşılması, iş 
gücü temini desteği sağlanması, ortak 
sıkıntıların uygun makamlara iletilme-
si, bürokratik engellerin topluca tem-
sil edilmesi ve çözüme ulaştırılması, 
sanayinin yeteneklerinin diğer kuru-
luşlara aktarılması, yurtiçi yurtdışı ta-
nıtım imkânı sağlanması, fi nansal zor-

luklara ilişkin farklı 
kaynaklardan des-

tek sağlanması, 
profesyonel 

yönetim ya-
p ı l a r ı n ı n 
o l u ş t u -
ru lmas ı 
k o n u -
lar ında 
f a a l i -
yetlerde 
bulunu-
lacaktır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, 
sektörün son yıllarda en çok konuştuğu 
yatırımlardan bir olan Uzay ve Havacılık 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’yle ilgili 
sorularımızı yanıtladı.  

İlk etapta inşaatı tamamlanan 
fabrikaların 2018 yılında hizmete 
girmesinin  planlandığını belirten 
Aktaş, “Bölgede 15 bin istihdam 
ve 5 milyar ABD Doları ciro 
hedeflenmektedir.” dedi. 

Uzay ve havacılık sektöründe kalıcı 
olmak isteyen yan sanayi ve KOBİ’lerin, 
öncelikle kendilerinden beklenen kalite 
standartlarını yakalama zorunluluğu 
olduğuna işaret eden Bilal Aktaş, 
OSB’nin, dünyanın sayılı havacılık 
merkezlerinden biri olmaya aday 
olacağının altını çizdi. 

Aktaş, OSB’nin tüm paydaşlarına 
ciro, kalite, ihracat, kapasite ve 
benzeri yönlerden katkı sağlayacağını 
vurguladı.

"PARLAYAN YILDIZ OLACAK" 
Bugün özgün ürünleri, 
ihracatı, ana yüklenicileri, 
alt yüklenicileri, KOBİ’leri ile 

ülkemizde, olgunlaşmış bir savunma 
sanayi sektörünün varlığından söz 
edebiliriz. 2016 yılı itibariyle her tür-
lü zırhlı araç, deniz araçları, komuta 
kontrol sistemleri, elektronik harp 
sistemleri, atış kontrol sistemleri, 
haberleşme sistemleri, gözetleme 
sistemleri ve belirli güdümlü silâhlar 
millî imkânlarla tasarlanıp üretilerek 
silahlı kuvvetlerimizin kullanımına 
verilebilmektedir. 

HAB OSB, hedeflere daha hızlı 
ve etkin bir şekilde ulaşmamızı 
sağlayacak önemli altyapılardan biri 
olarak ülkemiz uzay ve havacılık 
sanayisinin parlayan yıldızı 
olacaktır.

A  E A A K K ’ E  
E  S ’ E A A

İhtisas OSB’nin 
altyapı faaliyetleri bu
yılın ikinci yarısında 
başlıyor… Kapılar 

2018’de açılacak… 
15 bin kişiye istihdam 

hedefleniyor…

Savunma 
Sanayii 

Müsteşarlığı 
(SSM), Ankara 

Sanayi Odası (ASO) 
ve Savunma ve Havacılık 

Sanayii İmalatçıları Derneği 
(SASAD) bir tüzel kişilik 

oluşturarak, Ankara Kazan 
mevkiinde kent merkezine 

35 km mesafede TUSAŞ/TAI 
yerleşkesinin yanında ve 
Ankara –İstanbul otoyo-

lunun kenarında, yaklaşık 
730 hektarlık alana kurulan 

Ankara Uzay ve Havacılık 
İhtisas Oranize Sanayi 

Bölgesi’nin (HAB) yer seçimi 
tamamlandı ve Bilim, Sana-

yi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
21.01.2015 tarihinde tescil edile-

rek tüzel kişilik kazandı.

Bölgenin içerisinde, 400 hektar 
Sanayi Alanı, 100 hektar Yeşil 

Alan, 100 hektar Teknoloji 
Geliştirme Alanı ve 130 hektar 

Eğitim, İdari ve Sosyal Tesis 
Alanı ve Yollar yer alacak şekil-

de planlanma yapıldı. Altyapı 
inşaatı faaliyetlerine 2016 yılının 

ikinci yarısında başlanması 
planlanıyor. 

A  E A A K K ’ E  A  E A A K K ’ E  
E  S ’ E A AE  S ’ E A A

Bilal Aktaş
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı 
Şuay Alpay, Savunma ve Havacılık 

Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Latif Aral Aliş, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı Kalite ve Stratejik 
Yönetim Daire Başkanı Ferhat Yeniber-
tiz ve beraberindeki heyet ile birlikte 
OSTİM’de incelemelerde bulundu. 

OSTİM ve OSSA Yönetimlerinden ça-
lışmalar hakkında bilgiler alan Alpay, 
“Burada iş yapma yeteneği çıkmış. Kü-
çük sanayinin, OSTİM’in ülke kalkınma-
sına olan katkısını iyi biliyorum. OSTİM 
olarak bir model oluşturmuşsunuz, bu 

çok kıymetli.” dedi.

MSB Bakan Yardımcısı, dünya genelin-
de ülkelerin ekonomik gelişmelerini, 
kalkınmalarını savunma sanayii üze-
rinden sağladıklarına dikkat çekerek, 
“Sizlerin desteğine ihtiyacımız var.” 
ifadesini kullandı.

Mesleki eğitim ve çıraklığa da deği-
nen Şuay Alpay, sanayide çalışmayı, 
üretimi kutsal görecek bir modelleme 
yapılabileceğini vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ

Bölge sayesinde KOBİ’lerin; kısa, 
orta ve uzun vadede ne gibi gelişim 
elde edeceğini düşünüyorsunuz?

Yan Sanayi ve KOBİ’lerin ortak bir 
alanda ağırlıklı olarak yüksek katma 
değerli ve ileri teknolojilere dayalı 
ürünleri üreteceği, nitelikli işgücü-
ne sahip ve dünyanın sayılı havacılık 
merkezlerinden biri olmaya aday HAB 
OSB, tüm paydaşlarına ciro, kalite, ih-
racat, kapasite ve benzeri yönlerden 
katkı sağlayacaktır. 

Sadece iç pazara odaklı çalışan fi r-
malar sektörde kalıcı olamamaktadır. 
Havacılık ve uzay sanayii sektörün-
de sürdürülebilirliği sağlamanın en 
önemli unsurlarından birisinin başta 
sivil havacılık olmak üzere, bu sektör-
de yer alan küresel fi rmalar ile yakın 
işbirliği olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle, uzay ve havacılık sektörün-
de kalıcı olmak isteyen, yan sanayi ve 
KOBİ’lerimizin öncelikle kendilerin-
den beklenen kalite standartlarını ya-
kalama zorunluluğu vardır. 

HAB OSB’de sunulacak imkanlar ile 
fi rmalarımız; kurumsal altyapıya/ka-
lite sistemine sahip olma, üretim ve 
malzeme takibi (MRP, ERP vs) sis-
temlerine sahip olma,  nitelikli perso-
nel istihdamı ve sürekliliğini sağlama, 
sertifi kasyon sürekliliğini sağlama, 
ölçüm, test ve belgeleme kabiliyetine 
sahip olma, tesis güvenliği belgesine 
sahip olma, sürekli iyileştirme kap-
samında kalite artırma faaliyetlerinde 
bulunma gibi birçok konuda gelişim 
göstereceklerdir. 

Bu nedenle bölgemizde faaliyet gös-
terecek tüm yan sanayi fi rmalarının, 
projelerin uzun soluklu olduğunu dik-
kate alarak bu yolda sürdürülebilirli-
ğin önemini kavramış olacağını düşü-
nüyoruz.

Savunma sanayii kalkınmanın öncüsü

Otomotiv sanayinde tecrübeli 
Bursalı fi rmalar, savunma 

ve havacılık alanındaki çalışma-
larıyla da dikkat çekiyor. Köklü 
fi rmalara ev sahipliği yapan Bur-
sa, yeni sektörünün yol haritasını 
deneyimli kuruluşlarla birlikte 
çizmek istiyor. 
Bu amaçla OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 
Bursa Sanayi ve Ticaret Odası 
(BSTO) üye fi rmaları ile bir 
araya geldi. Toplantıda ilk 
olarak sektörün küresel 
panoraması çizildi, ülke-
mizdeki mevcut durum 
analiz edildi. 
Programda, sektör deneyim-
leri paylaşıldı, yerli üretimin 
önünü açacak bürokratik ve yasal 
düzenlemeler hakkında görüşler 
masaya yatırıldı. Bu yıl üçüncü-
sü yapılacak olan Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri (ICDDA) hakkında bil-
giler veren OSSA Yönetimi, yerli 
ve milli üretim bilincinin işbirliği 
ile artacağını vurguladı. 
OSSA’nın Bursa’da yerleşik 
üyeleri de toplantıya katılarak son 
gelişmeleri değerlendirdi. Her 
geçen gün üye ağını genişleten 
OSSA çatısı altında Bursalı şu 
fi rmalar bulunuyor: MFK Hava-
cılık, CNK Havacılık, Yepsan 
Group, Figes Mühendislik, Askar 
Makine. 

Otomotivin başkentinde

Küme tanıtımı

E SA ’ın 
nihai ürün çalışmaları 
devam ediyor

Otomotiv, savunma ve havacı-
lık sanayi sektöründe saç metal 

üretimi ve uçak, helikopter simüla-
törleri üzerine hizmet veren, OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenme-
si (OSSA) üyesi Yepsan SSH, yerli 
helikopter koltukları üretimi için ha-
zırlıklarını sürdürüyor. Firma, iniş ta-
kımları imali için ise araştırmalarına 
devam ediyor.

Başkent OSB’deki tesislerine OS-
TİM heyetini ağırlayan Yepsan Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baş, şirketin halihazırda çalıştığı pro-
jeleri ve gelecek planlarına ait bilgi-
leri paylaştı. Baş, uluslararası serti-
fi ka çalışmaları sonrasında, üretimin 
artarak devam ettiğini, artan iş hac-
mine bağlı olarak yapılan ilave yatı-
rımların devreye alınmaya başladığı 
bilgisini verdi. 

Yepsan SSH’ın nihai hedefi nin sek-

törün ihtiyacı olan kalemlerde bitmiş 
ürün geliştirmek ve üretmek oldu-
ğunu ifade eden Mehmet Baş, buna 
bağlı olarak inceleme ve prototip 
çalışmalarına başlandığını söyledi. 
Yepsan YEPSAN Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı, geçen yıl sonuna doğru 
prototip helikopter koltuğu üretildi-
ğini, geliştirme çalışmalarının devam 
ettiğini, iniş takımları ile ilgili olarak 
çalışmaların kesintisiz devam ettiğini 
anlattı. 

Baş, ayrıca önümüzdeki günlerde 
Yepsan SSH nihai hedefl erine yöne-
lik sevindirici gelişmeler olacağını, 
bunların da öncelikle OSSA aracılığı 
ile paylaşılacağını belirtti. 

80 MİLYAR DOLARLIK 
PAZARA TÜRK İLGİSİ
Savunma bütçesi büyüklüğü 80,8 
milyar dolara ulaşan ve her yıl artan 
ticaret hacmi ile dikkat çeken Suudi 
Arabistan pazarı; makine, ekipman ve 
teknik personeli ile uluslararası kalite 
standartlarına ulaşmış Türk sanayisi 
için ihracat ve işbirliği fırsatları 
barındırıyor.

Ülkede sektöre yönelik önemli 
organizasyonlar düzenleniyor. 

Başkent Riyad’da düzenlenen Ar-
med Forces Exhibition for Diversifi -
cation of Local Manufacturing Fuarı 
(AFED) kapsamlı içeriği ile devlerin 
ilgi alanında. Türkiye’den de katılım 
olduğu etkinlikte, yerli üreticilere 
yönelik yedek parça sergisi ile yer-
li ve yabancı savunma sanayii fi r-
ma standları olmak üzere iki bölüm 
oluşturuldu.
ASELSAN ve HAVELSAN gibi ana 
yüklenici fi rmaların yanı sıra, SSM 

ve STM yetkilileri ve alt yüklenici 
savunma sanayi fi rmalarından 
OSSA üyesi MFK Freze Ka-
lıp Makine, Esnad Savunma 
A.Ş. ziyaretçiler arasındaydı. 

Esnad temsilcileri, fuarın ar-
dından OSSA üyeleriyle bir araya 

geldi. 
Firma, Türk savunma sanayii ürün 
ve hizmetlerinin ihracat kapasite-
sinin geliştirilmesine katkı vermek 
amacıyla; başta Suudi Arabistan 
Krallığı olmak üzere, ağırlıklı ola-
rak Orta Doğu bölgesinde, sektörün 
sahip olduğu özgün ürünlerin pazar-
lamasını ve tanıtımını yapmak, te-
darik sistemlerini ve alternatifl erini 
inceleyerek yeni ihracat işbirlikleri 
oluşturmak için hedef pazar hakkın-
da fi rmalara detaylı bilgi sundu. 

ICDDA’16 heyecanı Ekim’de
OSSA, Orta Doğu 
pazarında sürdür-
düğü ilişkilerini 
geliştirmek ve 
KOBİ’lerin ihra-
catını arttırmak için çalışmalarına 
devam ediyor. OSSA üyeleri; Küme 
faaliyetleri ile Orta Doğu, Avrupa, 
Amerika pazarlarında fuarlara katılı-
yor; ortak eğitim ve danışmanlıklar 
alarak, imalat ve pazarlama yetenek-
lerini geliştirmek için çalışmalarda 
bulunuyor.  
OSSA’nın organize ettiği, 11-13 
Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleşecek, Savunma ve Hava-
cılıkta İşbirliği Günleri (ICDDA) 
kapsamında; tüm dünyadan Satınal-
ma grupları; ikili görüşmeler için 
Ankara’ya geliyor. 

OSB ile birlikte yerli katkının 
mevcut potansiyelinin 
ilerlemesine ilişkin 
görüşleriniz?

Müsteşarlığımız Sanayileşme 
Stratejisi, dört ana unsur etrafın-
da şekillenmiştir. Bunlar; Sanayi-
de Derinlik, Teknolojik Yetkinlik, 
İhracat ve Lojistik Destektir. 

Sanayi Derinliği, sürdürülebilirlik 
açısından en önemli unsurlardan 
belki de birincisidir. Bugünkü 
savunma sanayi yapısına bakıldı-
ğında genel anlamda bir gelişme 
olduğu, yan sanayi ve KOBİ’lerin 
savunma sanayine olan ilgisinin 
gün geçtikçe arttığı görülmekte-
dir. KOBİ’ler tarafından yapılan 
tasarım ve mühendislik işlerinin 
ihracatlarda yer alması için özen-
dirici tedbirler alınmıştır. 

HAB OSB’nin kurulmasıyla 
birlikte fiziksel altyapı ihtiyaçları 
da artırılarak bu sayede mevcut 
kapasiteler büyütülecek ve yerli 
katkı oranlarımız da artacaktır. 
KOBİ’lerimizin ihracat artışları 
da yine bu bölgenin mutlak yerli 
katkı faydalarını pekiştirecektir.
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Sanayinin alt sektörleri incelendi-
ğinde, 2016 yılı Ocak ayında bir 

önceki aya göre madencilik ve taş 
ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,2 
azalırken, imalat sanayi sektörü en-
deksi yüzde 1,5 arttı, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 
azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sana-
yi üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 5,6 arttı. 2016 yılı Ocak 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 4,1, imalat sanayi sek-
törü endeksi yüzde 5,8 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,2 
arttı.
Ana sanayi grupları sınıflamasına 
göre, 2016 yılı Ocak ayında bir önce-
ki aya göre en yüksek artış yüzde 4,3 
ile dayanıksız tüketim malı imalatında 
gerçekleşti. Diğer yandan Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış imalat 
sanayiinde en yüksek artış diğer ula-
şım araçlarının imalatında yaşandı.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendi-
ğinde, 2016 yılı Ocak ayında bir önce-
ki aya göre en yüksek artış yüzde 67,5 
ile diğer ulaşım araçlarının imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 36,8 ile 
temel eczacılık ürünlerinin ve ecza-
cılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve 
yüzde 11,8 ile makine ve ekipmanla-
rın kurulumu ve onarımı  takip etti. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındı-
rılmış imalat sanayiinde en yüksek dü-
şüş bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatında gerçekleşti.

Türkiye’nin enerjisi elektrik üreti-
mine gitti. Sektörel Enerji Tüke-

tim İstatistiklerine göre 2014 yılında 
Sanayi ve hizmet sektörlerinde 100 
milyon 734 bin 472 Ton Eşdeğer Pet-
rol (TEP)1 enerji tüketildi. Sanayi sek-
töründe 86 milyon 136 bin 765 TEP, 
hizmet sektöründe ise 14 milyon 597 
bin 707 TEP enerji tüketildi. Elektrik 
üretimi ve dağıtımı yüzde 42,4, imalat 
sanayi yüzde 38,4, ulaştırma ve de-
polama sektörü yüzde 9,5 ile toplam 
enerji tüketimi içinde en fazla paya 
sahip oldu.

2014 yılında nihai enerji tüketimi 49 
milyon 699 bin 901 TEP oldu. Sektör-
lere göre 2014 yılı toplam nihai enerji 
tüketiminin yüzde 57,7’si imalat sana-
yi, yüzde 19,3’ü ulaştırma ve depola-
ma, yüzde 4,7’si ise inşaat sektöründe 
gerçekleşti.

En çok doğalgaz tüketildi
Yakıt bazında yıllık tüketimlere bakıl-
dığında, 2014 yılında 32 milyon 498 
bin 888 TEP ile en çok doğal gaz tü-
ketildi. Linyit kömürü 16 milyon 416 
bin 93 TEP tüketilirken, üçüncü sırada 
15 milyon 981 bin 137 TEP ile taşkö-
mürü tüketimi yer aldı.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 124 
milyon 4 bin 527 MWh elektrik tüke-
tildi. İmalat sanayi, 78 milyon 33 bin 
897 MWh ile en çok elektrik tüketen 
sektör oldu. Sanayi ve hizmet sek-
törlerinde elektrik enerjisinin; yüzde 
79,7’si mal ve hizmet üretiminde, yüz-
de 13,2’si ise aydınlatma ve elektrikli 
büro gereçlerinde tüketildi.

Elektrik üretmek için 44 milyon 723 
bin 504 TEP enerji harcandı. Enerji 
kullanım alanlarına göre, en çok enerji 
tüketimi yüzde 44,4 ile elektrik üreti-
minde, yüzde 34,4 ile mal ve hizmet 
üretiminde gerçekleşti.

(1) TEP (ton eşdeğer petrol): 1 ton ham petrolün yan-
masından açığa çıkan enerji miktarının birimidir. 

İstihdamın 
2015 karnesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 
yılı İşgücü İstatistiklerine göre işsiz 
sayısı, bir önceki yıla göre 204 bin kişi 
artarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. 

TÜİK verilerine göre, 2015 yılında işsiz-
lik sayısı 2014’e göre 204 bin kişi arttı. 
2015’te işsizlik rakamları 3 milyon 57 
bin kişi olarak kayıtlara geçerken, İşsiz-
lik oranı da 0,4 puanlık artış ile yüzde 
10,3 oldu. Diğer yandan işsizlik oranı-
nın kadın ve erkelerdeki dağılımı şöyle; 
erkeklerde 0,2 puanlık artışla yüzde 9,2 
kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 
12,6.

2015 yılında tarım dışı işsizlik oranı bir 
önceki yıla göre 0,4 puanlık artışla yüz-
de 12,4 olarak tahmin edildi.   15-24 yaş 
grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 
puanlık artış ile yüzde 18,5 olurken, 15-
64 yaş grubunda bu oran 0,4 puanlık ar-
tış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.  

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılında, 
geçen yıla göre 688 bin kişi artarak 26 
milyon 621 bin kişi, istihdam oranı ise 
0,5 puanlık artış ile yüzde 46 oldu. Er-
keklerde istihdam oranı 0,2 puanlık ar-

tışla yüzde 65 kadınlarda ise 0,8 puanlık 
artışla yüzde 27,5 oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 51
İşgücü 2015 yılında bir önceki yıla göre 
892  bin kişi artarak 29 milyon  678 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan 
artarak yüzde 51,3 olarak gerçekleşti. İş-
sizlik oranının en yüksek olduğu bölge 
yüzde 24,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt) olurken, bunu yüzde 17,5 
ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) takip 
etti. İşsizlik oranının en düşük olduğu 
bölge ise yüzde 3,9 ile TRA2 (Ağrı, 
Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 53,2 
ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 
Bölgesi’nde gerçekleşti. Bunu    yüzde 
52 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Arda-
han) Bölgesi izledi. En düşük istihdam 
oranı ise yüzde 28,7 ile TRC3 (Mardin, 
Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu.

2014 yılı Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri

FED faiz oranını sabit bıraktı

Amerikan Merkez Bankası (FED), 16 
Mart’ta yaptığı toplantıda gösterge 
faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 
0,25-0,50 aralığında sabit bıraktı. 
Toplantı sonrası yayınlanan bildiride, 
ılımlı ekonomik büyümenin ve güçlü 
istihdam artışının 2016 yılında para 
politikasının sıkılaştırılmasına izin 
vereceği belirtildi. FED Başkanı 
Janet Yellen, enerji ve gıda fiyatlarını 
kapsamayan çekirdek enflasyonda 
son zamanlarda görülen artışın 
devam edip etmeyeceğini görmek için 
beklemek gerektiğini vurguladı.

Düşük petrol ekonomiye 
yavaş yansıyacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) 
araştırmacıları, düşük petrol fiyatlarının 
olumlu etkisinin, gelişmiş ülke 
merkez bankaları sıfır faiz politikasını 
bırakana ve küresel ekonomideki 
talep yeniden canlanıncaya kadar 
görülemeyeceğini kaydetti. IMF, düşük 
üretim maliyetlerinden kaynaklanan 
enflasyondaki gerilemenin reel 
faizi yükselteceğini ve bunun da 
borçlanmayı daha maliyetli hale 
getirerek, talebi olumsuz etkileyeceğini 
kaydetti.

Alibaba’nın Hint seferi

Çin’in e-ticaret devi Alibaba Grup, 
Hindistan piyasasına girmeyi planlıyor. 
Alibaba Grup’un Başkanı Michael 
Evans yaptığı açıklamada, 2016 
yılında Hindistan e-ticaret pazarına 
girmeyi planladıklarını, bu kapsamda 
söz konusu ülkedeki e-ticaret 
fırsatlarını araştırdıklarını ifade etti. 
Evans, Hindistan’da hem üretici ve 
tüketicilere hem de küçük ve orta 
ölçekli işletmelere hizmet etmek 
amacıyla çalışmak istediklerini belirtti. 

KISA KISA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
açıkladığı Sektörel Enerji Tüketim 
İstatistiklerinde enerji kullanım 
alanlarına göre en çok enerji tüketimi 
yüzde 42,4 ile elektrik üretimi ve 
dağıtımı oldu.  

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi, 2016 
yılı Ocak ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1,0, takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi ise bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
5,6 arttı.

Sanayi üretiminde 
yüzler gülüyor

MAINTENANCE İstanbul  
Endüstriyel Bakım Teknolojileri Fuarı, 
21-23 Nisan 2016’da gerçekleştirilecek. 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek 
etkinlikte; Bakım ve Tesis Yönetimi, 
Bakım Onarım Teknolojileri ve 
Ekipmanları, Kontrol, Ölçümleme, 
Görüntüleme, BT Sistem Teknolojileri, 
Endüstriyel Temizlik, Araştırma, 

Eğitim ve Yayıncılık ürün ve hizmetleri 
ziyaretçilerini bekliyor.  
ICCI 22. Uluslararası Enerji ve Çevre 
Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy adresinde 
düzenlenecek ICCI- 22.Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 
27-29 Nisan 2016 tarihlerinde kapılarını 
açıyor. Fuarda; Enerji Üretim ve Çevre 
Teknolojileri (Fosil Yakıtlı Sistemler, 
Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Çevre ve 
Geri Dönüşüm Sistemleri) yer alacak. 

REW İstanbul 2016
12.Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı, 28-
30 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde misafirlerini 
ağırlayacak. Etkinlikte; Katı Atık, Su Ve 
Atık Su, Arıtma Çamurları, Atık Gaz, 
Yeşil Enerji, Genel Ekipmanlar, Kentsel 
Çevre Temizlik Araç ve Gereçleri, Ölçme 
ve Ayar Teknolojileri, Hizmet ve Servis, 
Gürültü, Kaza Önleme ve İş Güvenliği, 
Ar-Ge hizmet ve ürünleri sergilenecek.

Nisan Ayı Fuarları

      Kaynak: www.tobb.org.tr

Enerjimizi elektrik 
üretiminde tükettik
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Tamamı tavuk gübresiyle çalışan tesis,atığın atığını bile değerlendiriyor

Şirketiniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Şirketimiz, 1994 yılında kuruldu. Enerji, 
petrol ve jeotermal alanlarında faaliyet 
gösterdi. 2005 yılında Dresser-Rand-
Guascor Power ile birlikte Türkiye, Iran, 
Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgı-
zistan, Kazakistan ve Sudi Arabistan’ın 
içerisinde bulunduğu bölgede tek yetkili 
distrübütörlük anlaşmasını imzaladı fi r-
mamız. 

Ana faaliyet alanı nedir? 

Bu anlaşmadan sonra enerji alanında, 
biz Dresser-Rand-Guascor Power marka 
gaz motorlarının; satışı, kojenerasyon ve 
trijenerasyon sistemlerinin dizaynının, 
kurulumunu, devreye alınmasını ve sa-
tış sonrası servis hizmetlerini yapmaya 
başladık. Ayrıca, fi rmamız hammaddesi 
organik atıklardan oluşan biyogaz tesisle-
rinin kurulumunun gerçekleştirmektedir. 
Biyogaz tesislerinde elektrik üretimine 
ek olarak yüksek kalitede organik gübre 
üretimi gerçekleştirmekteyiz.

Ne tür motorlar bunlar?
Doğalgaz, biyogaz, singaz ve dual yakıt 
ile çalışan gaz motorları. Bu motorlar, 
ilgili gaz tiplerinin mekanik enerjiye 
dönüştüren makinalar. Gaz motorlarına 
akuple edilmiş alternatörler vasıtasıyla 
mekanik enerji elektrik enerjisine çev-
rimi sağlanıyor. Ayrıca gazın motorda 
yakılması esnasında oluşan ısı kojene-
rasyon ve trijenerasyon sistemlerinde 
kullanılıyorlar. Kojenerasyon sistemi; 
yakıt girdisi ile iki faklı enerjinin üreti-
lebilmesi anlamı taşıyor. Bir tanesi 
ısıtma sistemlerinde kullanılan 
termal enerji. Diğeri de elektrik 
enerjisi. Herhangi bir yapıda; 
örneğin bir AVM, hastane ya 
da bir toplu konut gibi, enerji 

anlamındaki başlıca gereksinimler, ısıt-
ma ve elektrik enerjisidir. Trijenerasyon 
sistemi ise ısıtma soğutma ve elektrik 
üretimini aynı anda gerçekleştirebildiği 
sistemlerdir.

Türkiye’de bu tesislerde 
durum nedir?

Türkiye’de enerji verimliliğinin tasarru-
fun ön plana çıkması ile bu sistemlerin 
kurulumları için oluşan taleplerde arttı. 
Alternatif enerji kaynaklarına yönelik 
Devletimizin teşvikleri ile Biyogaz tesis-
lerinin kurulumlarına yönelik taleplerde 
arttı. Tabii ki Türkiye’de bu işi yapan 
bazı fi rmalar mevcut. Alternatif Power’in 
sektörde yer alan diğer fi rmalardan farkı; 
bir projenin dizaynı, montajı, otomasyon, 
scada ve devreye alma işlemlerinin tama-
mını kendi mühendislik departmanlarıyla 
yapabiliyor olmasıdır. Proje, biyogaz, ya-
zılım ve teknik departmanların bir araya 
gelmesi ile oluşturulan modüller devreye 
alınarak hayata geçiriliyor. 

Alternatif Power’ın otomasyon ve scada 
sistemi ile santrallerden toplanan bilgiler 
online olarak bilgi işlem merkezimize 
taşınıyor. Uzman laboratuvar ekibimiz-
le prosese ilişkin analizler yapılıyor ve 
operasyonlar gerçekleştiriliyor. Labora-
tuvarlarımızda yapılan  bu  çalışmalar ile 
gerçekleştirilen  proses yönetimi   tesis-
lerimizin verimli çalışan tesisler olmasını 
sağlıyor .

Gelişen teknoloji ve haberleşme sistem-
lerini kullanarak uzak izleme ve proses 

kontrolünü dünyanın herhangi bir ye-
rinden bilgisayar yada cep telefonu ve 
internet ile yapacak alt yapımız mevcut. 
Kompleks sistem entegrasyonlarında 
teknik departmanlarımız etkin çözümler 
sunabiliyor.

Bu tesislerden ülkemizde kaç adet var?
18 biyogaz tesisi mevcut. Bunlardan 6 
adedi Alternatif Power Projesi. Elektrik 
üretim kapasitesi anlamında Türkiye’nin 
en büyük biyogaz tesisleri fi rmamız tara-
fından kuruluyor. Aynı şeklide 8.4 MWe 
üretim kapasitesine sahip yüzde 100 ta-
vuk gübresi ile çalışan Afyon Biyogaz 
Tesisi Avrupa’nın en büyük tesisi olup 
bir Alternatif Power projesidir. 

“ORGANİK OLAN HER ŞEY 
BİYOGAZA DÖNÜŞEBİLİR”

Dünya genelinde yaygın bir 
sistem midir?
Özellikle Asya, Avrupa ve Amerika’da 
yaygın ama Türkiye’de son dönemde 
gündeme gelmeye başladı. Çünkü ener-
ji verimliliği ülkemizde çok ön planda 
değildi. Son 5 yılda enerji verimliliği ön 
plana çıkmasıyla kojenerasyon, trijene-
rasyon sistemleri yaygınlaşmaya başlar-
ken alternatif enerji kaynaklarına yönlen-
me ihtiyacı duyuldu. 

Tesislerin temel hammaddesi 
nelerdir?
Organik olan her şey biyogaza dönüşe-
bilir. Bir atık çevreye zararlı iken ener-
ji üretiminde potansiyel bir kaynaktır. 
Türkiye’de bu anlamda ciddi potansiyel 
vardır aynı zamanda eğer Biyogaz tesis-
leri yoksa çok ciddi bir risk de vardır. 
Biyogaza yönelik yatırımlar çok fazla ol-
madığından dolayı bu risk halen devam 
etmekte. Şu an bu sistemlerin kurulabil-
mesi için hatırı sayılır miktarda kaynak 
mevcuttur diyebilirim. Mezbaha atıkları, 
evsel atıklar, bazı sanayi atıkları bu tesis-
lerde değerlendirilebilir. Öte yandan bir 
biyogaz santrali boyutuna göre yaklaşık 
25-30 kişiye istihdam sağlıyor. Santral 
için alınan atıkların organik kısmının 
yüzde 96’sı biyogaza dönüşürken kalan 
yüzde 4’lük kısmından da çok verimli or-
ganik gübre oluşuyor.

Bu tesisleri kaç yıldır planlıyorsunuz?
Türkiye’de son 5 yılda faaliyetimizi özel-
likle biyogaz anlamında hızlandırdık. Şu 
anda ağırlıklı olarak kojenerasyon, trije-
nerasyon ve biyogaz santrallerinin kuru-
lumu ile ilgileniyoruz. 

Yurtdışında da bu konuda 

çalışıyor musunuz?

2010 yılına kadar İran’da kojenerasyon 
ve trijenerason santralleri kurulumu ger-
çekleştirerek toplamda 265 MWe’lik ku-
rulu güce ulaştık. 

Üretiminizde yerli ekipman kullanımı 
ne durumda?

Türkiye’de gaz motorunu üreten fi rma 
yok. Ancak diğer komponentlerde ken-
di tasarım ve dizaynlarımızı yaptığımız 
için burada yerli üreticilere kendi dizayn 
değerlerimize göre üretim yapmasını 
sağlayacak imkanlar sunuyoruz. Şu da 
bir gerçek; bazı komponentlerin tedariği 
maalesef Türkiye’de yok. Ağırlık olarak 
yüzde 70’a yaklaşır bir kısmını ülkemiz-
de tedarik eder duruma geldik. Yükle-
nicilerimiz genelde OSTİM ve İvedik 
bölgelerinden. Hedefi miz bu oranı mak-
simuma ulaştırmak.

Sektörün kısa ve orta vadedeki 
geleceği hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 

Belki 2000’li yıllarda yatırımcılar biyo-
gaz işine çok uzak kalıyor ve piyasanın 
nabzını izlemek istiyordu. Çünkü tek-
nolojik anlamda Türkiye için yeni ve en 
azından yapılan fi zibilitelerin  sonuçları-
nın takip edilmesi  uygun bulunuyordu. 
Şu anda ise biyogaz santralleri yatırım 
anlamında gerçekten tercih edilebilir ol-
duğu yatırımcılar tarafından kabul edilir 
oldu. Kısa vadede bu sektördeki ivme 
daha da hızla artacak. 

Yenilenebilir enerjide Devletimizin teş-
viklerinden faydalanıyoruz. Neticede bir 
taraftan atık bertaraf ediyoruz. Diğer ta-
raftan Türkiye’nin enerji açığından dola-
yı dışa bağımlılığını  azaltacak bir faaliyet 
sergiliyoruz. Bu işin yenilenebilir ener-
ji sınıfında olmasından dolayı 1 MWh 
elektrik ürettiğimizde 133 dolar’dan satı-
şını gerçekleştirebiliyoruz. 

İstihdam sayınız?

Firmamızın genel merkezi Ankara’da. 
Türkiye genelinde toplam 42 kişiye istih-
dam sağlıyoruz. 

“PROSEDÜR ÇOK UZUN”
Bir KOBİ olarak karşılaştığınız 
güçlükler nelerdir?

Biz enerji santrali kuruyoruz. Kurarken 
prosedürsel anlamda bazı güçlükler olu-
yor. Örneğin enerji santrali kurmak için 
çevreye etki değerlendirmesi 6 ay sürü-
yor. Eğer lisanslı bir projeyse Bakanlık 
tarafında; lisans süreci, projelerin veril-
mesi akabinde incelenmesi incelenme-
si, onayı ve kabulü 4-5 aylık bir süreç. 
Projelere göre imalatların  başlatılabil-
mesi  için onay sürecinin tamamlanmış 
olması gerekiyor. Bu iş için minimum 
süre projenin lokasyonuna göre belki 
7-8 ayı bulduğu oluyor.  Şirket olarak bu 
işlerde daha kolay bir yol ve belli stan-
dartlar olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Yurtdışında yenilenebilir enerji ile ilgili 
yatırımlar için yapılan başvurular daha 
hızlı sonuçlanıyor. Artık bazı prosedür-
ler iş niteliğine göre kalıplara oturmuş. 
Ülkemize faydalı olan bu yatırımlar için 
yapılan başvuruların da hızlı bir şekilde 
sonuçlanması lazım.  

Enerjiye duyulan ihtiyacın artış 
göstermesi, bununla beraber farklı 
kaynaklara gözlerin çevrilmesi, sektöre 
üretim yapan şirketleri daha çok Ar-Ge, 
inovasyon ve yatırıma yöneltti. OSTİM 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin üyelerinden Alternatif 
Power, gaz motorlarının satışıyla 
başladığı sanayi yolculuğunda, talep 
alanı genişleyen, çevre dostu biyogaz 
santrallerinin tasarım, uygulama ve 
işletmesini başarıyla sürdürüyor. 

Ülkemizde bulunan 18 adet Biyogaz 
santralinden 6’sında imzası olan şirket, 
8.4 MWe güce sahip Afyon Biyogaz 
santralinin Avrupa’nın bir numarası 
haline getirdi. Bu aynı zamanda Türkiye 
ve Avrupa’nın yüzde 100 tavuk gübresi ile 
çalışan en  büyük kapasiteli projesi…

Firmanın Satış Sonrası Teknik Servis 
Hizmetleri Müdürü Yalçın Zoroğlu, 
santralin kullandığı atıkların yüzde 
96’sının biyogaza çevrildiğini kalan 
kısmının da organik gübre olarak 
değerlendirildiğini belirtti.

“KÜMEYİ DESTEKLİYORUZ”

OSTİM Yenilenebilir Enerji Ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi’nin 
yenilenebilir enerji sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların gelişim 
sürecinde Ar-Ge çalışmalarının 
artırılması vesilesiyle teknoloji, 
üretim ve materyal anlamında 

dışa bağımlı olan sektörlerin yerli 
üretime yoğunlaşmasına yönelik 

yapmış olduğu çalışmalarını takdir 
ediyorum. 

Bu süreçte gerek firmalarının 
tanıtımı gerekse teknolojik 

gelişim sürecinde 
kamu, yerel yönetimler, 

üniversiteler, yatırımcılar 
ve girişimcilerle 

yapılan bu faydalı 
organizasyonları 

destekliyoruz.

TÜRKİYE’DE BİYOGAZ
• EPDK verilerine göre 2015 yılında 

Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 

0,57’si biyogaz ile üretildi. Biyogaz 

ile 2015 yılında üretilen elektrik 1,5 

milyar kWh.
• 2015 sonu itibariyle EPDK verilene 

göre Türkiye’de toplam 43 biyogaz 

tesisi var. 25 adet çöp sahası ve 18 

adet fermante sistemi.

A A  E  Ü ÜK GA  SA T A  
ST  KÜ E Ü ES  A T

akuple edilmiş alternatörler vasıtasıyla 
mekanik enerji elektrik enerjisine çev-
rimi sağlanıyor. Ayrıca gazın motorda 
yakılması esnasında oluşan ısı kojene-
rasyon ve trijenerasyon sistemlerinde 
kullanılıyorlar. Kojenerasyon sistemi; 
yakıt girdisi ile iki faklı enerjinin üreti-
lebilmesi anlamı taşıyor. Bir tanesi 
ısıtma sistemlerinde kullanılan 
termal enerji. Diğeri de elektrik 
enerjisi. Herhangi bir yapıda; 
örneğin bir AVM, hastane ya 
da bir toplu konut gibi, enerji 

yapmış olduğu çalışmalarını takdir 

Bu süreçte gerek firmalarının 
tanıtımı gerekse teknolojik 

kamu, yerel yönetimler, 
üniversiteler, yatırımcılar 

ÜYESİDİR

Yalçın Zoroğlu



Sürdürülebilirlik

Küresel Denge Derneği tarafın-
dan yaklaşık bir yıldır yürütülen 
ve Birleşik Krallık Refah Fonu 

tarafından desteklenen ‘İklim Deği-
şikliği Politikasının Geliştirilmesi için 
Türkiye’de Parlamentonun Rolünün 
Güçlendirilmesi Projesi’ tamamlanarak, 
sonuçları 29 Şubat 2016’da Ankara’da 
yapılan kapanış toplantısı ile kamuoyu-
na sunuldu. Projenin Tüketiciyi ve İkli-
mi Koruma Derneği ile Yasama Derneği 
aktif ortaklar olarak yer aldı. 

Milletvekilleri, danışmanlar, uzmanlar, 
akademisyenler, kamu kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ve Ankara’daki bazı 
büyükelçilikler ile uluslararası kuruluş 
temsilcilerinin katıldığı ‘İklim Deği-
şikliği Politikaları ve TBMM’ toplan-
tısında iklim değişikliğinin dünyada ve 
Türkiye’de durumunu ve TBMM’nin 
faaliyetlerini içeren ‘TBMM’nin İklim 
Değişikliği Politikasındaki Rolü’ ve 
‘Politikacılar İçin Özet’ raporları sunul-
du. 

Meclisten beklentilere işaret edildi
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi yetkilileri-
nin de katıldığı toplantıda, Türkiye’de 
ilk kez yapılan bu çalışma çerçevesinde 

hazırlanan bu raporlarla iklim değişikli-
ği politikaları alanında TBMM’den bek-
lenen sorumluluklara işaret edildi. İklim 
değişikliği ile mücadelede, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması ve iklimin 
etkilerine uyum sağlanması alanlarında 
Türkiye’nin durumunu ayrıntılı olarak 
değerlendiren raporların, dünyaya ve 
Türkiye’ye ait bu konudaki önemli bi-
limsel verileri ve oldukça güncel bir en-
vanteri yansıttığı görüldü. 

Projenin temel çıktısı olan ‘TBMM’nin 
İklim Değişikliği Politikasındaki Rolü’ 
raporunun özü olarak aşağıdaki hususlar 
sıralanabilir:
• Dünyada bilimsel raporlar, sıcak-

lık artışını 1,5C0’de sınırlamak için 
2015’den itibaren sera gazları salımı-
nı azaltması gerektiğini söylüyor.

• Türkiye’nin sera gazı salımlarında-
ki artışta inşaat, elektrik üretimi ve 
ulaşım sektörleri öne çıkan sektörler 
oldu.

• Türkiye iklim değişikliği politikaları 
için dünyaya sunmuş olduğu niyet be-
yanında 2030 yılına kadar sera gazla-
rını artırıyor.

• Enerji Verimliliği Kanunu, Türkiye’de 
iklim değişikliğine enerji sektörü bağ-
lamında atıf yapan tek kanun.

• Yenilenebilir Enerji Kanunu, sera 
gazları emisyonlarının azaltımına atıf 
yapan ilk kanun.

• 10. Kalkınma Planı’nda yerli kömü-
rün tamamının elektrik üretimi için 
kullanılması gibi iklim değişikliği ile 
mücadelede sıkıntılı politikalar mev-
cut.

• Çevre Kanunu’nun TBMM’deki mü-
zakerelerinde iklim değişikliğine de-
ğinen milletvekili olmadı. 

• TBMM 24. Yasama Dönemi’nde 
72.230 soru önergesi arasında içinde 
iklim değişikliği ve küresel ısınma 
geçen sadece 20 soru önergesi veri-
lirken, diğer çevre konuları ile ilgili 3 
bin 559 soru önergesi verildi.

• TBMM 24. Yasama Dönemi’nde 3 
bin 308 Meclis araştırma önergeleri 
içinde doğrudan iklim değişikliği ve 
küresel ısınma geçen sadece 8 öner-
ge olmuş. İklim değişikliği ile dolaylı 
ilgili diğer çevre konularıyla ilgili ise 
594 araştırma önergesi bulunuyor.

Dr. Nuran Talu
Küresel Denge Derneği Başkanı

İklim Değişikliği Politikasının 
Geliştirilmesi için Türkiye’de 
Parlamentonun Rolünün Güçlendirilmesi 
Projesi” tamamlandı.

Borsa İstanbul ev sahipliğinde, 
UN Global Compact, Birleşmiş 

Milletler Kadın Birimi (UN Women), 
Dünya Borsalar Federasyonu (World 
Federation of Exchanges-WFE), 
Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar 
Platformu (Women in ETFs), 
Sürdürülebilir Borsalar Girişimi 
(Sustainable Stock Exchanges 
Initiative-SSE) ve Dünya Bankası 
Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası 
Finans Kurumu) iş birliğiyle iş 
dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliğini 
geliştirmeye ve kadınların ekonomik 
hayatta güçlenmesini desteklemeye 
çağırmak bir gong töreni düzenlendi. 
Etkinlikler, 1995 yılında 189 ülke 
tarafından onaylanan ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlenmesi için bir yol haritası 
belirleyen Pekin Deklarasyonu 
ve Eylem Platformu’nun 20’nci 
yıl dönümü çerçevesinde 
gerçekleştiriliyor.
Sürdürülebilir Borsalar Girişimi 
Kurucu Üyesi Borsa İstanbul da, 
bu kapsamda Türk iş dünyasının 
ve sermaye piyasalarının diğer 
aktörlerinin konuya dikkatini çekmek 
amacıyla düzenlenen gong törenine 
ev sahipliği yaptı. 
Bu sene bu etkinliğe dahil olan 
borsalar arasında Borsa İstanbul, 
Bombay, Mısır, Nasdaq, Nijerya, 
Santiago, Stokholm ve Varşova 
borsaları yer alıyor.

SGP Türkiye, 6. Uygulama Dönemi 

Ülke stratejisini 
belirliyor

>> GEF SGP 6. Uygulama Dönemi 
(OP6) Ülke Stratejisi Geliştirilmesi 
Çalıştayı, Proje Evi’nin moderatörlüğünde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayda, 
Türkiye’nin mevcut durumu ve SGP 
Türkiye’nin 2016-2018 uygulama 
dönemi için Türkiye için en uygun 
stratejik öncelikler değerlendirildi. 
Ayrıca önümüzdeki 2 yıl boyunca hibe 
programının uygulanacağı 2 odak alanın 
seçimi için öneriler geliştirildi. 
BM Daimi Temsilci Yardımcısı Atila 
Uras’ın konuşmasıyla başlayan 
etkinliktre, SGP’nin hedefleri, ilkeleri 
ve bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. 115 kişiyle 
gerçekleştirilen e-anketin sonuçları 
katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıya ilgili 
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, 
akademisyenler ve UNDP Komite 
üyelerinden geniş katılım gerçekleşti.
Çalıştayın devamında, Türkiye’nin 
mevcut çevre ve doğa koruma sorunları 
mümkün olduğunca ayrıntılı bir 
şekilde ortaya konarak GEF SGP’nin 
öncelikleriyle kesiştiği noktalar tartışıldı. 
Son kısımda ise SGP’nin taslak olarak 
belirlediği 25 geleneksel üretim alanından 
2 hibe programı uygulama alanını 
belirlemek üzere tartışmalar yapıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
enerji verimli ürün üreten veya 
enerji verimliliği uygulamaları olan 

işletmeleri ödüllere katılmaya 
davet ediyor.  2016’da 

özel bir törenle 
sahiplerini bulacak 
15. Çevre Ödülleri 
bu yıl sadece Enerji 
Verimliliği Ödülleri 
olarak verilecek. 

Sanayi vasfı taşıyan 
firmaların katılabileceği 

ödüller kapsamında 2013, 
2014 ve 2015 yıllarında başlamış, 
sürdürülmekte olan veya üretim ve 
uygulaması gerçekleştirilmiş Enerji 
Verimli Ürün ve Enerji Verimliliği 
Uygulamaları kategorilerinde KOBİ 
ve Büyük Ölçekli olmak üzere ayrı 
ayrı ödül verilecek. Ödüller için son 
başvuru tarihi 29 Nisan 2016 olarak 
açıklandı. Detaylı bilgiyi ve başvuru 
için www.enerjiodul.iso.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

‘Gelecek Vaat Eden Temiz Tek-
noloji İş Fikirlerini Arıyor, 

Kaynak Sağlıyor Ve Teşvik Ediyoruz’ 
sloganı ile Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 7 ülkede süren programda; 
başta eğitim ve mentorluk destekleri 
olmak üzere, tanıtım ve sermayeye 
ulaşım kilit aktiviteleri ile ülkemizde-
ki temiz teknoloji girişimleri destekle-
niyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Ba-
kanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Destekleme İda-
resi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 
da ulusal diğer paydaşlar olarak yer 
alıyor.

Türkiye’deki 3. yılında da temiz tek-
noloji girişimlerini desteklemeye 
devam eden, GCIP Türkiye, kamu 
ve özel sektör destekli yürütülmekte 
olan çok sayıda girişimcilik programı 
içinde 2014 yılından bugüne oluştur-
duğu çeşitli işbirlikleri ve girişimcilik 
ekosistemine yaptığı katkılarla öne çı-
kıyor. Bunun yanı sıra girişimcilerin 
hem ulusal ve uluslararası arenada yer 
almalarına olanak sağlıyor.
Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki 
farklı aşamada yürütülen ve içeriğin-
de bir de yarışma barındıran GCIP 
Hızlandırıcı Programı’nda; bu kap-
samda, başarılı ekipler Kasım ayın-
daki Global Girişimcilik Haftası’nda 
San-Francisco’da düzenlenen Global 
Forum’da hem çeşitli aktivitelere ka-
tılıyor hem de diğer ülke ekipleri ile 
yarışma olanağı buluyor.
‘Sürdürülebilir Bir Dünya için Gelişe-
rek Büyüyoruz’ teması ile lanse edilen 
programın 2016 çağrısının başvuruları 
21 Mart-20 Mayıs 2016 tarihleri arasın-
da www.turkey.cleantechopen.org 
adresinden elektronik olarak kabul 
edilecek. 
Yapılan başvurular, düzenlenecek 
çeşitli panellerde; akademisyen, iş 
dünyası temsilcisi, yatırımcı ve seri 
girişimcilerden oluşan uzmanlar ta-
rafından değerlendirilecek, programa 
devam etmeye uygun bulunan projeler 
seçilecek ve yarı fi nalistler 27 Mayıs 
2016 tarihinde ilan edilecek.
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Oda sıcaklığını 
1 0C düşürmek %6’lık 
yakıt tasarrufu sağlar. 

%5%6tasarruf Gereksiz yere ani olarak 
fren ve gaza basmak 
benzin tüketimini
%5 artırır. 

T ’  K  DE K  T KAS DAK  Ü
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G A  3. DA

İklim değişikliği proje sonuç notu

GCIP 2016 BAŞVURULARI

Gong, kadın-erkek
eşitliği için çaldı

İSO Enerji 
Verimliliği Ödülleri

%5%5%benzin tüketimini
%5 artırır. 

C düşürmek %6’lık 
yakıt tasarrufu sağlar. 

6

Global Cleantech Innovation Programme 
(GCIP), Birleşmiş Milletler Sınai ve 
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından 
Türkiye’de, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı himayelerinde ve TÜBİTAK’ın 
ev sahipliğinde 2014 yılında beri 
yürütülmekte. 

katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıya ilgili 
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, 

işletmeleri ödüllere katılmaya 
davet ediyor.  2016’da 

özel bir törenle 
sahiplerini bulacak 

olarak verilecek. 
Sanayi vasfı taşıyan 

firmaların katılabileceği 
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hracat ‘ticari istihbarat’la gelişecek
aharı ağaç

dikerek karşıladık

              üçüncü URGE’yi en önemli konuyla açtı 

Ticari istihbarat yöntemleri, ihracatını 
geliştirmek isteyen yerli üreticilerin 

gündeminde ilk sırayı almaya başladı. 
Rekabetin her geçen gün arttığı dünya 
pazarlarında yer alabilmek ve kalıcı ol-
mak için dünya genelindeki pek çok firma 
rekabet ve istihbarat yöntemleri üzerinde 
çalışıyor.

Sektörün ve üyelerinin gelecekte daha re-
kabetçi olmasını sağlayabilmek için ortak 
lobi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, proje-
ler, tedarik ve pazarlama çalışmalarına 
hız veren İŞİM; düzenlediği eğitimlerle 
üyelerini dünyada büyük yankı uyandıran 
ve ülkelerin gümrük bilgilerini açmasıyla 
daha da güçlenen ticari istihbarat veri ta-
banlarıyla tanıştırıyor.

Üçüncü URGE projesinin heyecanını 

yaşayan küme, proje faaliyetlerine Ulus-
lararası Pazarlama ve Ticari İstihbarat 
Eğitimi ile başladı. 2 gün süren 16 saatlik 
eğitimle; üyelerinin, ürün bazında dünya-
daki hedef pazarlarını tespit edebilmeleri, 
o ülkedeki hedef müşterileri belirleyebil-
meleri ve hedef rakiplerinin bilgilerine 
ulaşarak stratejik pazarlama planlarını ya-
pabilir hale gelmeleri hedeflendi. 

Uygulamalı gerçekleştirilen eğitimde; 
Hedef Pazar Tespiti, Müşteri ve Rakip-
lerin Tespiti, Ticari İstihbarat Kanalları 
Kullanımı ve Veri Analizleri başlıkları 
anlatıldı. Eğitiminin ardından ürün ve pa-
zar matrisiyle firmaların ürün gruplarıyla 
ilgili hedef pazarlar şekillendi.

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü ge-
leneksel hale getirdiği Ağaç Dikme 

Şenlikleri’yle bölgenin yeşil alanlarını ar-
tırıyor. Bu yıl 15. si düzenlenen şenlikte, 
3 bin metrekareden fazla bir alana, 2 bin 
400 meyve fidanı, yayılıcı ardıç ve sedir 
ağacı dikildi. 

OSTİM OSB çalışanları, sanayiciler ve 
bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla gerçekleşen 15. Ağaç Dikme 
Şenliği’nde OSTİM’e yeni bir yeşil alan 
daha kazandırıldı. Ayrıca bölge çalışan-
larının yararlanabileceği farklı mevsim-
lerde meyve veren türlerde dikildi. Şenli-
ğin sonunda katılan herkese fidan hediye 
edildi.  

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM), üçüncüsüne 
başladığı Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi (URGE) Projesi 
faaliyetlerine Uluslararası Pazarlama 
ve Ticari İstihbarat Eğitimi ile başladı. 
Eğitim kapsamında proje katılımcısı 29 
firmaya dünya pazarında müşteri ve 
rakip analizlerini doğru ve etkili şekilde 
yapma yolları anlatıldı.

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
15. Ağaç Dikme Şenliği’nde ceviz, 
badem, elma, karadut, yayılıcı ardıç ve 
sedir ağacından oluşan 2 bin 400 fidan 
toprakla buluştu.

Kurulduğu günden itibaren gerçekleştirdiği 
faaliyetler ile üyelerinin gelişmesine önemli 
katkılarda bulunan İŞİM, üçüncü URGE’nin 

ilk faaliyetini Uluslararası Pazarlama ve 
Ticari İstihbarat Eğitimi ile gerçekleştirdi. 
Eğitime katılan 29 firmadan katılımcılara 

sertifika verildi. 

İŞİM, dünya iş 
makineleri ve madencilik 

sektörünün lider fuarlarından olan 
Bauma Münih Fuarı’na katılıyor.

İŞİM, T.C. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından desteklenen 3. URGE Projesi 
kapsamında 16 firmasıyla birlikte 
sektörün önemli organizasyonlarından 
olan Bauma Münih 31. Uluslararası 
İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemesi 
Makineleri, İnşaat Araçları ve 
Madencilik Makineleri İhtisas Fuarı’na 
katılıyor.

3 yılda bir  Almanya’nın Münih kentinde 
düzenlenen fuar bu yıl 11-17 Nisan 
2016 tarihinde gerçekleştirilecek. 
Sektörün dünya çapındaki aktörlerini 
ağırlayacak fuarda, İŞİM üyeleri, 
200 ‘ün üzerinde ikili iş görüşmesi 
yapmayı hedefliyor. Ayrıca planlanan 
saha ziyaretleriyle firmalar, üretim 
teknolojileri ve sektördeki gelişmeleri 
yakından izleyecek.

Bauma Münih Fuarı’na katılacak 
İŞİM üyesi firmalar şunlar: Adaglass, 
Bıdırdıoğlu, Demas Hidrolik, Er Makine, 
Erd Makine, Erdemler Hidrolik, Gülhan 
Yedek Parça, Kale Grup, Kensan 
Makine, Mersan Metal, Pi Makine, 
Pinar İş Makinaları, Rasim Makine, Set 
Makine ve Ünsal Damper.

  BAUMA HAZIRLIKLARI   
  BAŞLADI
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Anadolu insanının hikayesini anlatan, 
farklı yörelerden derlenmiş türkü-

lerle repertuarını zenginleştiren OSTİM 
Türk Halk Müziği korosunda heyecan 
dorukta. 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 
üretime verilen değerin yanında sanatsal 
faaliyetler hız kesmiyor. Geçtiğimiz yıl 
OSTİMSPOR Kulübü’nün öncülüğünde 
kurulan OSTİM THM Korosu önümüz-
deki aylarda vereceği bahar konserine 
hazırlanıyor.

Koro, Bilal Bal’ın şefl iğinde Kasım 
2014’te başlayan çalışmalarını, 30 Mayıs 
2015’te muhteşem bir konserle taçlandır-
mış, ‘Alın Terinden Gönül Teline’ temalı 
ilk konserde birbirinden güzel Anadolu 
ezgileri seyircilerden büyük beğeni top-
lamıştı.  

Aralarında sanayici, çalışan, öğretmen 
ve bankacılar bulunan koroya ilk kon-

serinden sonra ilgi büyük oldu. Kasım 
2015’ten itibaren yoğun katılımla çalış-
malarına devam eden ekip, geniş türkü 
repertuarı ile dinleyicisiyle buluşmaya 
hazırlanıyor. Konser için geri sayıma baş-
layan OSTİM THM Korosu, müzikle iç 
içe, temposu hiç düşmeyen provalar esna-
sında coşkulu anlar yaşıyor. 

İkinci konser öncesinde çıtayı yükselterek 
sıkı ve disiplinli bir şekilde çalışan koro, 
Türk Halk Müziği’nin eşsiz eserlerini, her 
biri kendi alanında usta saz ekibi eşliğin-
de seslendirecek.  Koronun konser heye-
canı sürüp giderken dinleyicileri de pek 
çok sürprizler bekliyor.

Bizi bize anlatan, ayrılık, kavuşma ve 
sevdanın sesi nice türkülerimizden oluşan 
repertuarı ile OSTİMSPOR THM Koro-
su,  21 Mayıs 2016 cumartesi gecesi Şef 
Bilal Bal ve saz ekibi eşliğinde perfor-
manslarını sergileyecek. (Mutlu Öz)

Türkiye ve Avrasya’nın en büyük 
medikal fuarı olarak bilinen Expo-

med, T.C. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’nun da katılımıyla kapı-
larını açtı. 24-27 Mart 2016 tarihlerinde 
ziyaretçilerini ağırlayan organizasyonda, 
87 ülkeden 36 bine ulaşan ziyaretçi, 44 
ülkeden 1200’ün üzerinde fi rma ve fi rma 
temsilci yer aldı.
Her yıl bir ülkenin onur konuğu olarak 
davet edildiği fuarda bu yılın onur Al-
manya oldu. Fuarda hedef ziyaretçi ülke 
ise İran’dı. Ayrıca Fuara 40’tan fazla ilin 
Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin üst dü-
zey yetkililerinin yanı sıra eğitim ve araş-
tırma, üniversite ve askeri hastanelerden 
üst düzey temsilciler katıldı.
Medikal ve sağlık sektörünün Türki-
ye’deki önemli fuarlarından Expomed’e 
katılan OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi üyeleri, üretim kabiliyetlerini 
sergileyerek, ihracat pazarlarını geliştir-
me çalışmaları yürüttüler.   

E pomed 
23. ke  kapılarını açtı

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
desteklenen Avrasya’nın önemli sağlık ve 
medikal fuarı Expomed 23. kez kapılarını 
açtı. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
üyeleri de fuarda kabiliyetlerini sergiledi.

Gaziantep Üniversitesi 
Teknopark'ın düzenlediği ve 

2 gün süren 'Bölgesel İnovasyon 
Günleri' paneli, Gaziantep Üniver-
sitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 
yapıldı. Avrupa Birliği'nin (AB) 
desteklediği Bölgesel İnovasyon 
Günleri etkinliğine, Gaziantep 
Üniversitesi Rektörü Yavuz Coşkun, 
SANKO Onursal Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
Ziylan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Ziylan'ın yanı sıra 
birçok öğretim görevlisi ve öğrenci 
katıldı. 

Panelin ikinci gününde OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Ko-
ordinatörü Bora Yaşa, sunum yaptı. 
Yaşa, OSTİM Medikal Sanayi Kü-
melenmesi ve fi rmalarının inavasyon 
kapasitelerini anlattı.  Panel sonunda 
katılımcılara teşekkür plaketi takdim 
edildi.

Medikal Küme 
Gaziantep’te
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İstanbul’da düzenlenen 3. Uluslara-
rası Nükleer Santraller Zirvesi’nde, 

Türkiye’nin nükleer enerjiyi nasıl yerel-
leştirebileceği tartışıldı. Akkuyu, Sinop 
ve üçüncü nükleer santral projelerinin 
yanı sıra Afrika ve Ortadoğu’da kurulma-
sı planlanan 26 nükleer santral projesinde 
aktif rol almayı planlayan Türk firmaları 
ile uluslararası firmalar, 3. Uluslararası 
Nükleer Santraller Zirvesi’nde buluştu.

Fransa, Amerika, Rusya, İngiltere, Çek 
Cumhuriyeti gibi farklı ülkelerden top-
lamda 248 firmanın katıldığı Zirve’de 
250’ye yakın ticari eşleştirme gerçekleşti.

İlk santral 2022’de devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Necati Yamaç, 
Türkiye’nin enerji ihtiyacı düşünüldüğün-
de nükleer enerjinin öneminin daha iyi 
anlaşılacağına dikkat çekti. Türkiye’nin 
400 nükleer mühendis yetiştirdiğini ifade 
eden Yamaç, Türk nükleer sanayinin en 
önemli adımlarının Sinop ve Akkuyu ile 

atılacağını belirtti. Yamaç, Akkuyu’da 
kurulacak olan nükleer santralin ilk üni-
tesinin 2022 yılında, Sinop’ta kurulacak 
santralin ilk ünitesinin ise 2023’te devre-
ye girmesinin planlandığını açıkladı. 

“Sabırlı olun”

Nükleer Sanayi Derneği Genel Sekreteri 
Koray Tuncer Türk firmalarının, Türki-

ye’deki 16 
milyar dolar-
lık nükleer 
santral proje-
lerinden pay 
alabilmeleri 
için yabancı 
firmaların te-
darik zinciri-

nin bir parçası olmaları gerektiğinin altını 
çizdi. 

Ticari eşleşme görüşmeleriyle Türk fir-
malarının nükleer enerji pazarından pay 
almasına yardımcı olduklarını vurgula-
yan Tuncer, nükleer enerji sektörüne gir-
menin pahalı ve zaman aldığına dikkati 
çekti.

Türk firmalarına sabırlı olmalarını tavsiye 
eden Tuncer, “Yerli firmalar, kümelenme 
modeliyle birbirleriyle iş birlikleri kura-
rak güçlerini birleştirmeleri ve uluslara-
rası firmaların tedarik zincirine girmesi 
gerekiyor. Hem Türkiye’de hem de Or-
tadoğu ve Afrika’da kurulması planlanan 
26 nükleer santral projesinde Türk firma-
ları pay sahibi olabilir.” dedi.

3. Uluslararası Nükleer Santraller 
Zirvesi’nde konuşan Nükleer Sanayi 
Derneği Genel Sekreteri Koray Tuncer, 
nükleer santral projelerinde aktif rol 
almayı planlayan Türk firmalarına 
kümelenme önerisinde bulundu.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, 

üyelerine Afrika Kıtası’nın yatırım 
ortamını tanıttı, güçlü ticaretin için püf 
noktalarını aktardı.
İhracata yeni başlayan ve ihracatı olan 
firmalar için düzenlenen  ‘İhracatta 
Müşteri Bulma Teknikleri ve Fırsatlar 
Kıtası Afrika’ başlıklı eğitimde; Afrika 
Kıtası’nın özellikleri, fırsatlar ve pazara 
girişte önemli olan noktaları anlatıldı. 
Devletin ihracat destekleri, firmaların 
dikkat etmesi gereken hususlar 
ve Fas üzerinden transit ihracatın 
öneminin değerlendirildiği eğitimde, 
milyar dolarlık pazarlara açılmada 
birkaç basit noktanın, müşteri bulma 
ve devamlılığı sağlamadaki rolü de 
vurgulandı. Eğitimin sonunda tüm 
katılımcılara sertifika verildi.

Afrika’nın 
ticari fırsatları

Koray Tuncer
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ASELSAN ve INDRA, demiryolu 
alanında planlama, trafi k yönetimi, 

sinyalizasyon ve kontrol sistemleri pro-
jelerinde, yurtiçi ve dünya pazarlarında 
işbirliği yapılması hususunda anlaşmaya 
vardı. 

Tarafl ar arasında hazırlanan Mutabakat 
Muhtırası, İstanbul’da düzenlenen EU-
RASIA RAIL 2016 Fuarında törenle 
imzalandı. Törende ASELSAN tarafını 
Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon 
Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı ve 
Genel Müdür Yardımcısı Suat Bengür 
ve Ulaşım Sistemleri 
Grup Başkanı Seyit 
Yıldırım; INDRA 
tarafını ise Türkiye, 

Orta Asya ve Asya- Pasifi k Başkanı Luis 
Antonio Permuy Munoz-Rivero ve Ula-
şım Çözümleri Direktörü Jose Miguel 
Rubio Sanchez temsil etti.

ASELSAN ve INDRA, savunma sana-
yii faaliyetlerinin yanında, hızla gelişen 
savunma dışı alanlarda sağladıkları sis-
tem çözümleri ile ülkelerinin lider, ulus-
lararası pazarların güvenilir tedarikçileri 
olarak, işbirliği içinde, güçlerini ve etkin-
liklerini büyütecekler. 140’tan fazla ülke-

de proje gerçekleştiren 
INDRA’nın 46 ülkede 
yerel ofi si bulunuyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, Ekonomik Güven 

Endeksi Mart ayında yükselişe geçti. 
Endeks, Mart ayında yüzde 9,5 arta-
rak 71,46 değerinden 78,27 değerine 
çıktı. Söz konusu yükseliş; hizmet, 
perakende, ticaret ve tüketici güven 
endekslerindeki artışlardan kaynak-
landı.

TÜİK, hizmet sektörü güven endek-
sinin Mart ayında bir önceki aya göre 
yüzde 4,8 oranında artarak 89,24 de-
ğerinden 93,50 değerine yükseldiğini 
açıkladı. Perakende ticaret sektörü 
güven endeksi ise yüzde 4,1 oranında 
artarak 110,51 oldu. Tüketici güven 
endeksinde bir önceki aya göre yüz-
de 0,5 oranında artış görüldü ve Mart 
ayında 67 değeri kayıtlara geçti.

Reel kesim güven endeksinde ise 
yüzde 1 oranında azalma yaşandı. 
105,20’lik değer 104,10 değerine 
indi. İnşaat sektörü güven endeksi 
de benzer şekilde yüzde 1,7 oranında 
azalarak 81,43 oldu.

Tüketici ve üreticilerin genel 
ekonomik duruma ilişkin 
değerlendirme, beklenti ve 
eğilimlerini özetleyen Ekonomik 
Güven Endeksi Mart ayında bir 
önceki aya göre yüzde 9,5 arttı.

Ekonominin nabzı Mart’ta güvenli attı DEMİRYOLUNDA YENİ İMZA

İmzayla birlikte tarafl ar, teknoloji ve 
yenilik odaklı girişimciliğin gelişmesi 

amacıyla girişimcilere yönelik olarak 
yaptıkları çalışmalar ve etkinliklerle 
bu yönde verdikleri hizmetlerin 
duyurulması ve tanıtımında birbirlerine 
destek olacaklar.

Ayrıca, TÜBİTAK'ın destek program-
larına dahil olan ve istenilen kriterleri 
sağlayan şirketlerin Özel Pazar’a yön-
lendirilmesi ve buradan yatırımcılarla 
buluşturulmaları, girişimci şirketlerin 
TÜBİTAK'ın destek programlarına ka-
tılmalarının teşvik edilmesi ve BİST 
tarafından kurulacak olan Patent 
Pazarı’nın tanıtımı ve gelişimi için ortak 
çalışmalar yapılması da hedefl eniyor.

Tarafl ar, Özel Pazar’a üye olan girişim-
ci şirketlere büyüme ve kurumsallaşma 
için ihtiyaç duydukları iş rehberliğinin 
yanı sıra, eğitim ve danışmanlık hizmet-
lerinin verilmesi konusunda da birlikte 
çalışacak. TÜBİTAK programlarına 
dahil olan ve Özel Pazar kriterlerini 
sağlayan şirketlerin Özel Pazar’a üyelik 
ücretlerinde indirim yapılacak. 

Özel Pazar’ın çözüm ortağı
Diğer yandan TÜBİTAK, yapılan an-
laşmayla Özel Pazar’ın Teknoloji ve 
Yenilik Desteği alanındaki çözüm orta-
ğı oldu.
TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alan yak-
laşık 25 fi rma Özel Pazar üyesi.
BİST Genel Müdür Yardımcısı Çe-
tin Ali Dönmez, TÜBİTAK'ın Özel 
Pazar’ın çözüm ortağı olmasının Türki-
ye’deki teknoloji odaklı girişimci şirket-
lerin ve inovasyonun gelişimine katkı 
sağlayacağını vurguladı. 
Dönmez şunları söyledi: “Daha önce 
General Electric, enerji ve sağlık tek-
nolojileri alanındaki çözüm ortağımız 
olmuştu. Şimdi TÜBİTAK’ın Özel 
Pazar’a destek vermesinin çok önem-
li olduğunu ve şirketlerin büyümesine 
önemli katkılar sağlayacağını düşünü-
yoruz. Ayrıca bugün gerçekleşen iki 
yatırımla Özel Pazar’daki işlem sayısını 
altıya çıkarmış bulunuyoruz. Atılan im-
zalar, Türkiye'deki girişimcilik ekosis-
teminin gelişimine yönelik çabalarımı-
zın ve BİST Özel Pazar’ın bu yöndeki 
rolünün önemini göstermektedir.” 
TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Meh-
met ASLAN ise, TÜBİTAK ile Borsa 
İstanbul’un işbirliği çerçevesinde Ar-
Ge odaklı yenilikçi fi rmalar açısından 
fi nansal desteklerin zenginleştirilmesi, 
girişim ekosisteminin güçlendirilmesi 
ve kamu özel sektör işbirliğinin hedef-
lendiğini belirtti.

 

Girişimci ekosistemi 
daha güçlü olacak

TÜBİTAK VE BİST ANLAŞTI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) ve Borsa İstanbul’un 
(BİST) Türkiye’deki girişim ekosistemini 
güçlendirmek için işbirliğini içeren 
mutabakat zaptı imzalandı.

İHA projeleriyle TÜBİTAK'ın kapısını 
çalan 202 takım, kendi kategorisinde 
"en iyi" olabilmek için rakiplerini 

geride bırakmaya çalışacak.

TÜBİTAK'ın düzenlediği insan-
sız hava araçları (İHA) yarışma-

sına yurt içinden ve dışından yoğun 
ilgi gösterildi. İHA projeleriyle 
kurumun kapısını çalan 202 takım, 
"en iyi" olabilmek için kıyasıya 
yarışacak.

İHA'ların özellikle yangın, kaza 
gibi acil durumlarda insanlara 
yardım edecek sivil uygulamalarda 
kullanılabilir olduğunu göstermek 
amacıyla düzenlenen uluslararası 
yarışma için başvurular sona erdi. 
Lise ve üniversite öğrencilerine 
yönelik yarışma ile insansız sabit 
ve döner kanatlı hava araçlarının 
geliştirilmesinin teşvik edilmesi 
amaçlanıyor.  

Yarışmaya yurt içinden sabit kanat-
lılar kategorisinde 77 takım başvur-
du. Bunlardan 12'si lise, 2'si meslek 

yüksek okulu ve 63'ü üniversite 
takımlarından oluşuyor. 

Döner kanatlılar kategorisinde 
ise 112 başvuruda bulunuldu. Bu 
kategorideki başvuruların 17'si lise, 
biri meslek yüksek okulu ve 94'ü 
üniversite takımlarından geldi. 

9 ülkeden başvuru alındı
Yurt dışından ise sabit kanatlı 
kategorisinde 6, döner kanatlı kate-
gorisinde 7 olmak üzere toplam 13 
başvuruda bulunuldu. Yurt dışından 
Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, 
İngiltere, Estonya, Katar, Kıbrıs, 
Polonya ve Romanya'dan takımlar 
yarışmaya ilgi gösterdi.

Yarışmanın bir sonraki aşamasında 
takımlar, 26 Mart'a kadar üretmeyi 
planladıkları araçlarını tanıtacakları 
"kavramsal tasarım raporlarını" 
kuruma göndermeleri gerekiyor.

Kurumun Bilim ve Toplum Daire 
Başkanlığı tarafından organize 
edilen İHA yarışı, yerli ve yaban-
cı takımların katılımıyla 21-25 
Eylül'de gerçekleştirilecek.

202 İHA ‘EN İYİ’ OLMAK İÇİN YARIŞIYOR

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, ALT KALEMLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI, MART 2016

Endeks Bir önceki aya göre 
değişim oranı (%)

02/2016 03/2016 02/2016 03/2016
Ekonomik güven endeksi 71,46 78,27 -14,8 9,5
Tüketici güven endeksi 66,64 67,00 -7,0 0,5
Reel kesim güven endeksi 105,20 104,10 -0,7 -1,0
Hizmet sektörü güven endeksi 89,24 93,50 -3,5 4,8
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 106,18 110,51 -2,4 4,1
İnşaat sektörü güven endeksi 82,82 81,43 -1,3 -1,7

Kaynak: www.tuik.gov.tr








