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Amerika’yı Yeniden
Keşfetmeye Gerek Yok!
korhan@ostim.com.tr

T

ürkiye’nin kalkınma seyrinin ana
göstergeleri arasında; tüm ekonomistlerin
sıklıkla vurguladığı gibi sanayi üretimi
ve ihracat kapasitesi bulunuyor. Her iki kavram
açısından son dönemlerin resmini çizdiğimizde
umutlandırıcı gelişmelerle karşılaşıyoruz.
Bilim ve teknoloji odaklı küresel ticaret
dengelerinde Ar-Ge; firmaların rekabet
üstünlüğü elde edebilmelerinin ve sürdürülebilir
işletme dinamikleri için temele koşul…
Örneğin yakın bir zamanda Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Sürdürülebilir
Kalkınma Göstergeleri ilginç verileri sunuyor.
Çalışmaya göre; Ar-Ge harcamasının Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2011
yılında yüzde 8,6 iken, bu oran 2012 yılında
yüzde 9,2 olarak ortaya çıktı. Aynı çalışmanın
bir başka rakamında ise enerjide dışa bağımlılık
yükselmiş; 2011 yılındaki yüzde 71,6, bir yıl
sonra 2012 yılında yüzde 74,3 değerinde.
Bu sayımızda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi ile genel ekonomik görünüm ve bu
bağlamdaki yaklaşımları konuştuk. Bakan
Zeybekçi, rekabet gücü elde etmenin başlıca
kriteri olarak teknolojiye dayalı ve marka
odaklı ürünlerin üretimini gösteriyor, “Marka
ve tasarım değeri yüksek ürünler pazarlayan,
uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye
yaratmayı hedeflemekteyiz.” diyor.
Zeybekçi ihracatla da bağlantı kurarak
Bakanlık olarak geleneksel sektörlerin yanı
sıra Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek
ve teknoloji odaklı sektörlerde üretim ve
ihracatımızın artırılmasına özel önem verildiğini
vurguluyor…
Gelenekselleşen
sektörel
mecranın
teknolojiye hızla evrilmesinde yarar var…
KOBİ’lerin sanayi çarkının işlemesindeki
rolü herkesçe malum… Türkiye’de toplam
girişim sayısının yüzde 99,9’unu, istihdamın
yüzde 76’sını, maaş ve ücretlerin yüzde 53’ünü,
cironun yüzde 63’ünü bu işletmeler oluşturuyor.
Kısaca; ekonomi KOBİ’ler sayesinde rahat
nefes alıyor… Ancak KOBİ’lerin de Ar-Ge ve
pazar çeşitlendirme faaliyetlerine odaklanması
gerekiyor. Bu alanlarda aktif olarak yer almaları
onların rekabetteki avantajı olacak.
OSTİM kümeleri, son aylarda ABD’ye
adeta çıkarma yaptı. Ülke olarak ihracatımızı
iyileştirmeye çok ama çok ihtiyaç duyulan
ABD’ye ilk olarak, Şubat ayında Medikal Sanayi

Kümelenmesi ayak bastı. Ardından marka ürün
hedefiyle çalışmalarına hız veren İş ve İnşaat
Makineleri Kümesi (İŞİM) ABD’de bizlere
gurur verdi. Alanlarında dünyanın en büyükleri
arasında sayılan CNH ve CATERPILLAR,
firmalarımızı ay yıldızlı bayrağımızla karşıladı
ve tesislerde İŞİM’i dinledi.

Ostim Medya A.Ş.
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

twitter.com
/ostimosb

Genel Yayın Yönetmeni
Korhan GÜMÜŞTEKİN

Savunma ve havacılıkta kürsel anlamda
adı sıkça anılan OSSA da ABD’ye giden bir
diğer kümemiz oldu. OSSA, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ve TAI ile birlikte Seattle Savunma
ve Havacılık Tedarikçileri Zirvesi’ndeki
Türkiye özel oturumuna katılarak yerli
teknolojileri uluslararası katılımcılara anlattı.

"Edindiğimiz bilgiler, firma temsilcilerinin
anlatımlarından anlıyoruz ki; ABD pazarında
yer almak sanıldığı kadar zor değil. Ancak
altını çizmek gerekir, istenilen; üretim
ve ticaret uluslararası standartlara göre
yapılmalı… "

ARUS ise İstanbul’da düzenlenen Eurasia
Rail Fuarı’nda en fazla kapısı çalınan
kurumlar arasındaydı. Geçen yıl gerçekleşen
organizasyonda tohumları atılan işbirliği fikri,
Alman Demiryolu Sanayicileri Birliği (VDB)
ile yüzde 51 yerli üretimi içeren protokole
dönüştü. Fuarda ARUS’a verilen önemli bir
not ise şuydu: Yabancı firmalar, belediyeler
başta olmak üzere kamu tarafından yapılacak
ihalelerde yüzde 51 şartının açıkça yazılmasını
istiyorlar ve bu konuda muhatap arıyorlar.
Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki OSTİM’in
kurumsal kimliği artık uluslararası bir
marka oldu. 47 yıl önce Ahilik kültürünün
dinamikleri ile yola çıkan idealist isimler,
bugünün OSTİM’ine giden yolu sağlam zemin
üzerine inşaa etmişler… O dönemden bugünü
görebilmişler…

sayfa
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Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Sosyal
Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında
OSTİM Vakfı ve OSTİM OSB Müdürlüğü
ortaklığında gerçekleştirilen "Bir Bilge Bin
Bilge Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
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Üreticiler kütük ve slab ithalatına
yöneldi!
Dünya genelinde 2013 yılını yüzde 3.4
üretim düşüşü ile kapatan çelik sektörü,
2014 yılı başlarında da negatif seyrini
sürdürdü.

sayfa

06

“Üniversitelerle çalışmayı
bilemedik”

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
tarafından düzenlenen Üniversite-Sanayi
İşbirliği Konferansı’nda özeleştiride bulunan
sanayiciler, üniversitelerden yeteri kadar
yararlanamadıklarını belirtti.
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Ticaret Türkçe konuşuldu

Osman S. Arolat OSTİM'i yazdı

Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında 23 ülke ve 2 özerk bölgeden 45
katılımcı, OSTİM firmalarıyla ortaklık zemini
aradılar, iş fırsatlarını masaya yatırdılar.

Bundan 47 yıl önce temeli atılan OSTİM,
bugün ülkemizin tek çatı altındaki en büyük
üretim merkezi oldu.

sayfa
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Sözün özü; Amerika’yı yeniden keşfetmeye
gerek yok!
Korhan GÜMÜŞTEKİN
twitter.com/KorhanGumustkn

tr.linkedin.com
/ostim-osb

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Barış YURTSEVER

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme
A.Ş.’nin yapımını üstlendiği Irak’ın
Kerkük kentine inşa edilecek indirici trafo
merkezinin temeli törenle atıldı.

Bilge proje kıdemli uzmanların
deneyimiyle büyüyor

Edindiğimiz bilgiler, firma temsilcilerinin
anlatımlarından anlıyoruz ki; ABD pazarında
yer almak sanıldığı kadar zor değil. Ancak
altını çizmek gerekir, istenilen; üretim ve ticaret
uluslararası standartlara göre yapılmalı…

OSSA havacılığın zirvesine uçtu
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA), Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
gerçekleşen Seattle Savunma ve Havacılık
Tedarikçileri Zirvesi’ne katıldı.
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OSTİM Yatırım,
KOBİ’lerin gücünü Irak’a taşıyor
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Yayın Kurulu
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Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANOĞLU
Ümit GÜÇLÜ

İşler: “OSTİM'de
Ar-Ge ve kalite çok ileride”
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler,
OSTİM’in, Türkiye’nin ve Ankara’nın yüz akı
olan bir OSB olduğunu söyledi. OSTİM’e gelen
Emrullah İşler, OSTİM’in önemine işaret etti
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Dünya devi firmalardan
İŞİM’e ay yıldızlı karşılama

ABD’DE MİLLİ GURUR

2

007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren 119 üyeli OSTİM İş ve İnşaat
Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) T.C.
Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD)
ticari işbirliği temaslarını içeren bir program
gerçekleştirdi.
UR-GE projesine dahil 23 firmanın toplam
40 temsilcisinden oluşan İŞİM heyetinin;
Chicago, Las Vegas ve Los Angeles şehirlerinde gerçekleşen ziyaretleri T.C. Ekonomi
Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Daire Başkanı Emrah Sazak’ın da desteğiyle
verimli ve anlamlı işbirliklerinin ilk adımını
oluşturdu.
2-9 Mart tarihleri arasında gerçekleşen
programda; CNH ve CATERPILLAR fabrika ziyaretleri ve satın alma yetkilileriyle ticari
görüşmeler, CONEXPO’14 Uluslararası İş
ve İnşaat Makineleri Fuarı katılımı ve ikili iş
görüşmeleri ile başkonsolosluk ve ataşelik ziyaretleri yer aldı.
İŞİM Kümesi ticari heyeti, ABD temaslarında ilk olarak Illinois eyaletinin Chicago
şehrinde tesisleri bulunan; iş makineleri üretim ve pazarında sektör gündemini belirleyen
CNH ve CATERPILLAR firmalarında ağırlandı. Gruba, iki firma ziyaretinde Chicago
Başkonsolosu Fatih Yıldız da eşlik etti.
İŞİM Kümesi; 3 yıldır yürütülmekte olan T.C. Ekonomi Bakanlığı
UR-GE Projesi yurtdışı pazarlama
programları kapsamında daha önce
Rusya-Moskova CTT 13. Uluslararası
İnşaat Makine, Ekipman ve Teknolojileri İhtisas Fuarı, Almanya-Münih
BAUMA Almanya 30. Uluslararası
İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri, İnşaat Araçları ve
Madencilik Makineleri İhtisas Fuarı,
Güney Afrika-Johannesburg BAUMA
Afrika 2. Uluslararası İnşaat Ekipman, Maden Makineleri, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı’na
katıldı. Bu organizasyonlarda eşleştirme ve iş geliştirme ticari çalışmaları yaptı. Küme, projenin dördüncü
ve son yurtdışı pazarlama faaliyetini, hedef pazar analizleri ve firma
talepleri doğrultusunda ABD’de gerçekleştirdi.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi’nin (İŞİM) 2-9 Mart 2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) gerçekleştirdiği temaslar milli gurura dönüştü. UR-GE projesi kapsamında Chicago, Las Vegas ve Los Angeles’te
sektörün önemli oyuncularıyla buluşan İŞİM heyeti, CNH ve CATERPILLAR fabrikalarında göndere çekilen Türk
bayrağıyla karşılandı. Gittikleri şehirlerde Başkonsolosluk ve Ticari Ataşelikler seviyesinde ağırlanan firmalarımız,
1909 yılından bu yana yapılan ve her 3 yılda bir tekrarlanan Amerika’nın en büyük ve en eski iş ve inşaat makineleri
fuarı Conexpo’da boy gösterdi. İŞİM firmaları toplam 372 iş görüşmesine imza atarak yurda döndü.
Dünya devlerinden Türk bayrağı jesti

İŞİM, ABD temaslarının ilk durağında;
CNH test, tasarım ve prototip çalışmalarının
yapıldığı tesislerinde ay yıldızlı bayrağımızla
karşılandı. Fabrikanın girişinde göndere çekilen bayrağımızla milli gurur yaşayan heyet,
daha sonra tesis gezisine alındı.
CNH’nin CASE ve New Holland markalı
ürünleri hakkında bilgi verilen gruba; mühendislik birimlerinden gelen yeni tasarımların
3D ortamda simüle edildiği, müşterilerin ürünün içine sanal ortamda girerek, tüm bakım,
onarım ve eğitim konularında kolaylıkla ve
maliyetsiz çözüm bulabildiği Virtual Reality
(Sanal Gerçeklik) odası tanıtıldı. UR-GE firmaları, gezi sonunda CNH’ın 38 kişiden oluşan satın alma müdürleri ile bir araya gelerek
yeteneklerini ve ürün çeşitlerini anlattı.
ABD programı kapsamındaki ikinci şirket, sektörün bir diğer önemli aktörü CATERPILLAR oldu. CNH’de olduğu gibi
CATERPILLAR’da da İŞİM heyetine bayrak jesti yapıldı. Dünya devi, fabrika girişinde
göndere çektiği Türk bayrağıyla heyete “hoş
geldin” dedi.
CATERPILLAR’ın pek çok ürün grubunu, üretim hattında gözlemleme imkanı bulan İŞİM firmaları, ürünlerin yanında
CATERPILLAR’ın üretim sistemi hakkında
da bilgileri aldı. Fabrika ziyaretinin ardından
CATERPILLAR’ın tedarikçi sistemine giriş
hakkında yetkililerce sunum yapıldı. Firma
temsilcileri, bu ziyaret sayesinde kendi üretim tesislerinde iyileştirmeye gidecek pek çok
fikir edindiklerini dile getirdiler. İŞİM Yönetimi de, ziyaretlerin sürdürülebilir tedarikçilik
ilişkilerinin kurulması açısından son derece
somut ve önemli bir ilk adım niteliğinde olduğunu kaydederek, firmaların teklif verme
aşamasına geldiklerini belirtti.
İŞİM Kümesi UR-GE projesi firmaları
programlarının ikinci gününde Chicago Ticaret Ataşesi Sevtap Akgüloğlu’nu makamında
ziyaret ederek pazara giriş stratejileri hak-

kında bilgiler aldı. Akgüloğlu’nun ardından
Chicago Başkonsolosu Fatih Yıldız, heyete
resepsiyon verdi. Resepsiyonda yapılan sunumlarda Orta Batı Amerika’nın başta makine imalatı ve ithalatındaki önemi vurgulandı.
Başkonsolosu Fatih Yıldız, firmalarımızın bir
arada güçbirliği içinde yaptığı ziyaretlerin
kendilerini motive ettiği ve daha verimli sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Con Expo’da 372 ikili iş görüşmesi

Chicago’daki tesis ziyaretleri ve satın almacılar ile yapılan görüşmelerden sonra Nevada eyaletine bağlı Las Vegas şehrine geçildi. İlki 1909 yılında yapılan ve her 3 yılda
bir tekrarlanan Amerika’nın en büyük ve en
eski iş ve inşaat makineleri fuarı CONEXPOCON AGG, 241.000 m² alana sahip olan Las
Vegas Convention Center da gerçekleştirildi.
2.400 resmi katılımcı ve 125.000’in üzerinde ziyaretçiyi 5 gün boyunca ağırlayan
Con Expo’nun 3 günlük kısmını takip eden
küme firmaları, toplam 372 ikili iş görüşmesine imza attı. Firmalar, fuarın Kuzey Amerika’daki firmaların ürün ve teknolojilerini
incelemek için iyi bir fırsat olduğu yorumunu
yaptılar.
San Francisco Ticaret Ataşesi Murat Gören, fuarın üçüncü günü akşamında İŞİM’in
davetiyle sektörün farklı işbirliği kuruluşlarının temsilcilerinin ve bölgenin önemli
dernek başkanlarının da katıldığı networking
buluşmasında yer aldı. Toplantıda, İŞİM
Kümesi’nin tanıtımı yapıldı, Murat Gören
tarafından ABD pazarı hakkında bilgilendir-

melerde bulunuldu. Heyetin bir küme organizasyonu içinde yer alarak T.C. Ekonomi
Bakanlığı ile birlikte ziyareti gerçekleştiriyor
olması fuar ziyaretçileri ve fuar yönetiminin
de dikkatini çekti, İŞİM Kümesi ile bir de röportaj gerçekleştirildi.

Los Angeles pazarını Süzer anlattı
ABD yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin
son gününde Los Angeles’e geçen İŞİM, Los
Angeles Ticaret Ataşesi Gürkan Süzer’i ziyaret etti. Los Angeles bölgesi ve pazardaki
fırsatları sıralayan Süzer, ABD’de iş yapabilmek için yerleşik bir şirket ile iş ortaklığı içine girmenin veya bir ofis kurup adres
edinmenin önemine işaret etti. Los Angeles
Ticaret Ataşeliği salonundaki toplantı T.C.
Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme
Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak’ın
gelenekselleştirdiği UR-GE Projesi Faaliyet Değerlendirme Toplantısı ile devam etti.
Toplantıda firmalar da görüş ve fikirlerini dile
getirdi, pazara yönelik somut adımlar atılması
kararı alındı.
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Erdal Burak/Hidrosil
Bu program sayesinde uluslararası alanda
çalışabileceğimiz firmaları, onların ihtiyaçlarını daha iyi analiz ederek gerçekçi
ve akılcı çözümler üretebilmemiz için elimize önemli bir fırsat geçtiğini düşünüyorum. Türkiye’ye döndükten sonra fuarda tanıştığımız firmalarla görüşmelerimiz
devam ediyor; teklif aşamasına geçmenin
gururunu yaşıyoruz.
Murat Demirel/Pimmaksan
Özellikle fabrika ziyaretlerinin hepimizin
algısını değiştirdiğini ve kendimizi kıyaslayabilmemiz ve iyileştirebilmemiz için
önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca
fuar ziyareti de gerçekten faydalı oldu.
Pimmaksan olarak önümüzdeki en büyük
engel olan fiziki şartlarımızı iyileştirdiğimiz için bu firmalarla çalışabilme adına
gerekli altyapının oluştuğunu düşünüyoruz.

Musa Ertunç/Hidroan ve Karba
CNH ve CATERPILLAR firmalarında yaptığımız toplantılar bize aslında
istedikleri şartları rahatlıkla sağlayabileceğimizi göstermiştir. Bu toplantılar,
kendimizi daha çok geliştirmek adına, eksiklerimizi de bize gösterdiğinden oldukça faydalı oldu. UR-GE Projesi vesilesi
ile onlarla güven duyacakları bir ortamda
iş görüşmeleri geçekleştirme fırsatı yakaladık. Fuarlarda ise pek çok potansiyel
müşteri ile görüşmeler gerçekleştirdik.
İleride oluşabilecek iş fırsatları konusunda oldukça umutluyuz.
Osman Başayar/Başayar Makine
Her şeyden önce bu ziyaretler vesilesi
ile eksiklerimizi gördük ve nerede ne yapacağımızı çok iyi bir şekilde öğrendik.
Gerçekten çok başarılı bir organizasyon
oldu ve bu projeleri kesinlikle devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. Emeği
geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum.

Yeliz Özkaraoğlu/Özkara Hidrolik
Ziyaretimiz sırasında CATERPILLAR
fabrikasında ve CNH test merkezinde
yapılan uygulamaların daha küçük boyutlarda firmamızda nasıl uygulayabileceğimize dair fikirler edindik. Satın alma
grupları ile yaptığımız görüşmeler ise bu
tarz uluslararası firmalarla çalışabilmek
için yapmamız gereken yenilikler konusunda yardımcı oldu. Fuarda kurduğumuz
kontaklarla ufak ufak çalışmaya başladık
hatta bir firma ziyaretimize geldi.
Yıldıray Erzurum/Karke Makine
ABD piyasasına ürün satmanın aslında
çok zor olmadığını gördük ve CNH firmasına ziyaretimiz sonrasında yeni bir ürün
tasarımı hakkında görüşmelerimiz ciddi
manada devam ediyor. T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İŞİM Kümesine desteklerinden
ötürü firmamızın yurt dışı çalışmaları hız
kazanmış olup bu projelerin firmalarımıza ve ülke ekonomisine katkıları en kısa
sürede somut olarak başlayacağına inanıyoruz.

Kerkük’te indirici trafo merkezinin temeli atıldı

OSTİM Yatırım, KOBİ’lerin gücünü Irak’a taşıyor
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme
A.Ş.’nin yapımını üstlendiği Irak’ın
Kerkük kentine inşa edilecek indirici
trafo merkezinin temeli törenle atıldı.
Proje, bu büyüklükte doğrudan Valilik
tarafından açılan ilk ihale olması
bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

Kerkük‘ün enerji ihtiyacını karşılayacak trafo merkezi Kerkük’ün kuzeydoğusundaki Penca
Ali bölgesinde yer alıyor. Kerkük Valiliği'nin bu derece ilk büyük ihalesi olan proje 2 yılda
tamamlanacak.

I

rak’taki yatırımlarına tüm hızıyla devam
eden OSTİM Yatırım A.Ş., yapımını üstlendiği Kerkük’ün Penca Ali bölgesinde yer
alan ve kentin elektrik sıkıntısının giderilmesine katkı sağlayacak projenin temelini attı.
Temel atma törenine Kerkük tarafında Vali
Dr. Necmettin Ömer Kerim, Kerkük Elektrik
Dağıtım Müdürü Yalçın Mehdi, Kerkük İl
Meclis Üyeleri ve Kerkük valiliği bürokratları ile çok sayıda vatandaş, Türkiye tarafında OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Ostim Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi Nadir Doğan, Genel Müdürü Abdullah
Çörtü, Irak Koordinatörü İsmail Bayraktar,
Teknik Yönetici Tunç Baskın’ın yanı sıra
OSTİM Yatırım A.Ş. yetkilileri katıldı.
Kerkük‘ün enerji ihtiyacını karşılayacak
trafo merkezi Kerkük’ün kuzeydoğusundaki
Penca Ali bölgesinde yer alıyor. 2 yılda tamamlanması planlanan projenin ihale bedeli
yaklaşık olarak 21 milyon dolar olarak belirlendi. Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürü
Yalçın Mehdi, projenin hayata geçmesiyle
kentteki elektrik sıkıntısının büyük ölçüde
giderileceğini söyledi.
OSTİM Yatırım A.Ş. olarak böyle proje-

lerde tecrübe sahibi olduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, indirici
trafo merkezi çalışmalarının yanında Kerkük
için sosyal çalışmalarda gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Aydın, OSTİM olarak
Kerkük’e katkı sağlayacak projelerde işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Kerkük Valiliğin ilk büyük ihalesi

OSTİM Yatırım A.Ş. Genel Müdürü
Abdullah Çörtü de verdiği bilgide, Irak’ta
özellikle elektrik konusunda ciddi ihtiyaç olduğunu kaydetti. Şirket olarak bölgedeki projelerle ilgilendiklerini dile getiren Çörtü, “Şu
an da elektrik üzerine 2 tane şantiyemiz var,
onlardaki işimiz bitmek üzere.” dedi.
Anahtar teslimi olarak alınan Kerkük indi-

rici trafo merkezi projesinin 2 yılda tamamlanacağını bildiren Abdullah Çörtü, ekipmanların bir kısmının OSTİM’den sağlanacağını
ifade etti. Çörtü şu detayları aktardı:
“Bu projenin Kerkük için ne kadar önemli
olduğunu biz şuradan anladık; Valilik olarak
bu derece büyük ilk ihaleleriymiş, bu uygulamalar genelde merkezi hükümet tarafından
yapılıyormuş. İndirici trafo merkezi bir sistem entegrasyonu gerektiriyor. Biz de sistem
entegrasyonunda güçlü bir firmayız. Firma
olarak misyonumuz bir tane malzemenin
alınıp satılması değil, farklı ve çok sayıda
imalatçılardan alınan mal ve hizmetleri bir
mühendislikle sistem haline getirmektir. KOBİ’lerin gücünü entegre edip bir sistem ortaya çıkarıyoruz.”

ABD programı kapsamında CNH ve
CATERPILLAR tesislerini inceleyen İŞİM
firmaları kendilerini de tanıtma fırsatı buldu.

Büyümede
hedefler aşıldı
2013 yılında Türkiye ekonomisi yüzde
4, 2013'ün son çeyreğinde ise yüzde
4,4 büyüdü. Beklentiye paralel gelen
yıllık büyüme rakamı ile orta vadeli
programda hedeflenen yüzde 3,6'lık
büyüme rakamının üzerine çıkıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Türkiye'nin 2013'teki büyüme rakamlarını açıkladı. 2013'ün son çeyreğinde büyüme yüzde 4,4 oldu. Mevsim
ve takvim etkisinden arındırılmış sabit
fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe
göre yüzde 0,5 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 4,7’lik artış
gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir
önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 arttı.
İmalat sanayi, 2013 yılında bir
önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 3,8’lik artışla 29,446 milyar lira,
cari fiyatlarla yüzde 8,9’luk artışla
239,115 milyar lira oldu.
Kişi başına düşen milli gelir 2013
yılında 10 bin 782 dolar oldu. 2012 yılında 10 bin 459 dolar seviyesindeydi.
Sabit fiyatlarla hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında
yüzde 4,6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,9 arttı.
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sabit fiyatlarla
yüzde 4,6’lık artışla 82 milyar lirayı
aştı, cari fiyatlarla yüzde 11,3’lük artışla 1,2 trilyon liraya yaklaştı. Devletin nihai tüketim harcamaları 2013
yılında sabit fiyatlarla yüzde 5,9’luk
artışla 13,33 milyar lira, cari fiyatlarla
yüzde 12’lik artışla 235,5 milyar lira
oldu.
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Tecrübeler ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde

Bilge proje kıdemli uzmanların deneyimiyle büyüyor
Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Sosyal
Kalkınma Mali Destek Programı
kapsamında OSTİM Vakfı ve
OSTİM OSB Müdürlüğü
ortaklığında gerçekleştirilen
"Bir Bilge Bin Bilge Projesi"nin
tanıtımı yapıldı.

Bir Bilge Bin Bilge
Projesi’nin hizmet sistemi
aracılığıyla; işletmelerin
spesifikleşmiş sorunlarına,
konusunda uzmanlaşmış
belli bir bilgi birikime sahip
olan kişiler tarafından
ücretsiz olarak verilecek
hizmetler ile çözüm
üretilecek.

K

ıdemli Uzman Hizmet Sistemi aracılığı ile işletmelerin sorunlarına,
deneyim sahibi, konusunda uzmanlaşmış belli bir bilgi birikimine sahip olan ve
bu bilgisinin üretime dönüşmesini arzulayan
kişiler tarafından ücretsiz olarak verilecek
hizmetler ile çözüm üretilmesi amaçlanan
proje, tüm paydaşların katılımıyla ODTÜ
OSTİM Teknokent’te anlatıldı.

“Bilgi güçtür”
Projeyle ilgili bilgiler veren OSTİM Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu,
“Her şeyden önce OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi firmalarımızın rekabetçiliği için varız. Dolayısıyla bütün hizmetlerimiz, bütün
operasyonlarımız projelerimiz bu başlangıç
noktasındadır.” dedi. Karaosmanoğlu proje
ile ilgili özetle şunları kaydetti: "Kıdemli
Uzman Hizmet Sistemi ile kişilerin çalışma
hayatlarında kendi alanlarında edindikleri

Proje için hazırlanan
www.birbilgebinbilge.com
portalı oldukça etkin bir
içerik sunuyor. Portaldan
projeye ilişkin başvurular
alınırken, bilgelerin
anlatımları izlenebiliyor.

bilgi ve deneyimleri; unutulmaktan, bir kenara atılmaktan kurtarıp tekrar iş yaşantısının içine sokarak, olması gereken değere
ulaştırması hedeflenmektedir. Bu uzmanlık
ve tecrübeler, işletmelerin çok önemli sorunların üstesinden gelmesinde oldukça önemli
bir basamaktır ama hep hızla geçilir o basamaktan. Projemizde de bu bilge kişilerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı ve bu bağlamda
bilgelere ulaşmayı hedefliyoruz."

Almanya’nın bilge sistemi
160 ülkede proje yaptı
Türk-Alman ilişkilerinde önemli bir
know-how transferi sağlayan Senior Experten Service (SES) Türkiye Yetkili Temsilcisi
Altay Onur ise; kar amacı gütmeyen SES
bünyesinde 11 bini aşkın kıdemli uzmanın,
50 değişik sektörde hizmet vererek, Almanya içinde ve dışında gönüllü olarak görev aldıklarını bildirdi. Onur, “Bugüne kadar 160

ülkede 30 binden fazla projeye destek veren
SES'in bu hizmeti Türkiye'deki KOBİ'ler
için de önemli bir fırsat olarak görülmeli ve
bu hizmetlerden yararlanmanın ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayacağı düşünülmelidir.” dedi.

“Bilgelere ihtiyaç var”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, bilgelere gerçekten çok ihtiyaç olduğunu, bu alanda büyük bir boşluk olduğuna
dikkat çekti. Aydın, "Devlette, kamuda, özel
sektörde yıllarca çalışmış, inanılmaz bilgi
yükü ile dolu insanlar var. Emekli olduktan
sonra ise bunları aktaracak bir alan bulamıyordu. Bu nedenle bu projede emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

“Tecrübeleri buluşturmak istedik”
OSTİM OSB bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM’de bir şekilde kendini emekliye

ayırmış, işlerini ikinci ve üçüncü nesillere
devretmiş ama OSTİM’den kopamayan
isimleri buluşturmak istediklerini belirtti.
Arıcı proje hakkındaki düşüncelerini, “Bilgisi ve tecrübesi değerli isimleri bir araya
toplayalım ve onların hem birbirleriyle görüşmelerini sağlayalım hem onların bilgi
birikimlerini bu projeyle özdeşleştirelim istedik.” sözleriyle açıkladı.

“Temeli Ahilik’tir”
OSTİM Denetim Kurulu Üyesi Behzat
Zeydan ise projeyi Ahilik müessesesine
benzetti. Zeydan şunları vurguladı: “Bu işin
temeli ahilikten geçiyor. Ahilik’tei enerjisi
kaybolmuş, belli bir yaşın üstünde çalışma
imkanı bulamayan veya işe gidip gelemeyen büyüklerimiz bilge adı altında danışma
makamı olarak bir yerde dururdu. Onlar hem
yol gösterirler hem de yanlış yapanları ikaz
eder, onları doğru yola yönlendirirlerdi.”

Yeni mezunlara İŞKUR fırsatı

İ

ŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı OSTİM Yönetimine gerçekleştirdiği
ziyarette kurumun yürüttüğü istihdam projelerini ve bu kapsamda yapılacak işbirliklerini anlattı. Yazıcı 2013 yılında 671 bin
kişinin istihdamına aracılık yaptıklarını
belirtti.

İşbaşı Eğitim Programı
İŞKUR yeni mezun olan, kendi mesleğinde yeterli tecrübeye sahip olamamış
veya mesleki bilgi ve yeterliliğini artırmak isteyen işsizlere yönelik işbaşı eğitimi programı düzenliyor. Genel Müdür Dr.
Nusret Yazıcı İşbaşı Eğitim Programının
detayları hakkında bilgi verdi.
İşsizlik Fonu’nda biriken 72 milyar TL
ile genç işsizlerin istihdamına yönelik

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üniversiteden yeni mezunlara ve iş hayatına yeni
atılacak olan gençlerin tecrübe kazanımlarına yönelik istihdam projeleri
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İŞKUR işletmelerin istihdam ettiği eleman
projeleri finanse ettiklerinin dile getiren sayısının yüzde 10’luk kısmı kadar daha çalıştıracağı personelin sigorta primleri
Dr. Yazıcı, Türkiye’deki pek çok önemli ve asgari ücrete kadar olan maaşlarını 6 ay süreyle karşılayacak.
kurum ve kuruluşların bu proje kapsamında binlerce genci istihdam etmeye başladıklarını vurguladı. Yazıcı, “Bu şekilde
istihdam edilen gençlerin 6 ay boyunca
maaşlarını ve işverenin yükümlülüğünde
olan sosyal güvenlik sigorta primlerini biz
ödüyoruz.” dedi.
50 bin çalışanı bulunan OSTİM’in de
proje kapsamında 5 bin kişiyi daha 6 ay boyunca istihdam edip tecrübe kazanmasına
katkı sağlayabileceğini belirten Dr. Yazıcı, “Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu ancak
çalıştıramadığı personelin sgk primleri ve
maaşlarını ödeyerek biz karşılıyoruz. 2 çalışanlı işletmeye 3. personel imkanını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

İstihdam Garantili
İşgücü Yetiştirme Kursu
İŞKUR’un eleman eğitimi konusunda da
çeşitli programlar gerçekleştirdiğini anlatan Genel Müdür Yazıcı, yeni açılan işletmelerin ve işçisi eksilen firmaların personel eğitim maliyetlerini firmaların taahhüt
edeceği yüzde 50 istihdam sözüyle karşıladığını belirtti. Yazıcı, “İşe göre eleman
bulamayan veya çalışanlarının mesleki
sertifika ve eğitimlere sahip olmasını isteyen işletmelerin yüzde 50 istihdam sözüne
karşılık eğitim masraflarını karşılıyoruz.”
açıklamasını yaptı.

Dr. Nusret Yazıcı
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Yüzde 51’e hazır olan yabancılar
“tüm şartnamelere yazılmalı” diyor
Türkiye’nin raylı sistemlerde yapmayı planladığı yatırımlar,
uluslararası firmaların ilgi alanına girdi. Belediyeler başta
olmak üzere kamunun yapacağı alımlarda yer almak isteyen
yabancı firmalar, yüzde 51 şartına hazır olduklarını belirtirken,
şartnamelerde bu hususun açıkça yazılmasını istiyor.

A

nkara metro ihalesinde getirilen
yüzde 51 yerli katkı şartı, kamu
alımlarında bakış açısını değiştirmiş, kırılma noktası olmuştu. Yabancı üreticiler artık sanayicilerimizle birlikte üretim
için nabız yokluyor… Dünyanın 3. büyük 4.
Eurasia Rail Demiryolu Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’nin
(ARUS) kapısını çalan küresel oyuncular bu
isteklerini bir kez daha dile getirdi. Yüzde 51
yerlilik şartına hazır olduklarını ileten üreticilerin tek isteği; tüm ihalelerde bu maddenin
açıkça yazılması.

“Türkiye pazarda üretici olarak yer almalı”
İstanbul’da gerçekleşen 4. Eurasia Rail
Fuarı’na bu sene 25 ülkeden 300’ün üzerinde firma, sektördeki en son teknolojilerini
sergiledi. Fuarın açılışında konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan, yerli üretimin önemine dikkat çekti. Türkiye’de yerli demiryolu endüstrisini
geliştirmek için yaptıkları çalışmalardan
bahseden Elvan, Milli Tren Projesi kapsamında üretilmesi hedeflenen yüksek hızlı
trenin konsept tasarımının tamamlandığını,
endüstriyel tasarım çalışmalarının devam
ettiği bilgisini verdi. Bakan Elvan, “Yerlileştirme çalışmaları kapsamında Eskişehir
ve Ankara’da demiryolu sanayi kümelenmeleri oluşturduk. Ankara ve Eskişehir’den
iki küme halinde 153 firmamız işin içinde.”
dedi. Bakan elvan, Ülkemiz’de artık Yüksek
Hızlı Tren, Lokomotif, Vagon, Dizel motor,
Cer motoru, Boji ve Hafif Raylı sistemlerin
üretilmeye başlandığını bildirdi.

Ülkemizin demiryolu ve hafif raylı sistemler yatırımları
dünya devlerinin ülkemize yönelmesinin yanında, komşu ve
çevre ülkelere de model oldu. Türkiye’de de sektöre yönelik
demiryolu sanayisi ciddi anlamda gelişiyor. 4. Eurasia
Rail Fuarı’nda bu sene 25 ülkeden 300’ün üzerinde firma
sektördeki son teknoloji ürünlerini sergiledi.

üzere sektörün en önemli aktörleri fuarda
yerlerini aldılar. Fuara ayrıca, Almanya, Çek
Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa,
İngiltere, İtalya, Polonya, Romanya ve Rusya Federasyonu milli katılım gerçekleştirdi.
Avrasya coğrafyasının sektördeki en önemli buluşması niteliğini taşıyan Eurasia Rail
2014 Fuarı’nı bu sene 15 ülkenin devlet demiryolları, en üst düzey katılımla ziyaret etti.

YERLİ ŞARTINI YAZILI İSTİYORLAR!
Türkiye ve dünyadaki kamu kuruluşlarının
yanı sıra sektörün devleri ABB, Alstom, Ansaldo, Bombardier, Knorr Bremse, Hyundai
Rotem, Siemens, Talgo, Thales, Voith Turbo, Vossloh, Wabtec gibi firmaların yanı
sıra ülkemizden Durmazlar, Bozankaya,
Kardemir, Rail Tur Vagon Endüstrisi A.Ş.,
Medel, Ulaşım A.Ş., Savronik başta olma

Yük vagonu üretiminde ülkemizin önde gelen firması
olan, Türkiye'den ilk boji ihracatını da gerçekleştiren
ARUS üyesi Rail Tur Vagon Endüstrisi A.Ş., fuardaki
standında ürünlerini sergiledi.

ARUS Kümesi, geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da fuarın en etkili kurumlarından biri
oldu. 50 üyesinin stantlı katılım gerçekleştirdiği ARUS, özellikle yabancı üreticilerin
yakın markajı altındaydı ve etkinliklere davet edildi.

Bu yılın gözdesi
İstanbul Tramvayı oldu

Fuarda İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Belçika, Güney Kore gibi ülkelerin temsilcileriyle de bir araya geldiklerini aktaran
ARUS Küme Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, aynı isteğin yinelendiğini ifade ederek,
“Türkiye’de raylı sistemlerde çalışmak isteyen firmalar yüzde 51’i e hazır olduklarını
hatta bu oranı aşacaklarını kaydetti. Pektaş,
“Ancak bu şartın ihale ve şartnamelerde yazılı olmamasından dolayı net bir adım atamadıklarını ve hazır ürün satmayı tercih ettiklerini beyan ettiler.’’ dedi.

G

eçen yıl İpekböceği markalı yerli
ürün tramvayı fuara getiren Durmazlar firmasından sonra bu yıl da
İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin ürettiği İstanbul Tramvayı fuarın gözdesi oldu.

Alman üreticiler birlikte çalışmak istiyor:
Alman Demiryolu Sanayicileri Birliği (VDB)
ile ARUS arasında yüzde 51 yerli üretimin
geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

VDB ve ARUS el sıkıştı

“Sadece satın alan olmamalıyız”
Lütfi Elvan, dünyadaki demiryolu sektörünün gelişmelerini takip etmek ve yeni teknolojilerle donatılmış demiryolu sanayisini
geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizde demiryolu sektörü
hızla gelişirken hedefimiz sadece teknoloji
satın alan bir ülke konumuna düşmemektir.
Çünkü dünyada demiryolu endüstrisi pazarı
kısa ve orta vadede 1 trilyon doların üzerinde
görülüyor. Bu pazardan payımızı almamız
gerekiyor. Türkiye’nin bu pazarda tüketici
değil, üretici olarak yer alması lazım.”

Bir kez daha
“birlikte üretim”
mesajı verdiler

16 firmayla fuara katılan Çek Cumhuriyeti
yerli üretime sıcak bakıyor. Bu amaçla
Haziran ayında Ankara’da toplantı
yapılacak.

Çek’ler Haziran’da Ankara’ya geliyor
Fuarın ilk gününde Çek Cumhuriyeti
standının açılışına katılan ARUS Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Sedat Çelikdoğan ve Küme Koordinatörü
Dr. İlhami Pektaş, Çek Cumhuriyeti Bakan
Yardımcısı Karel Dobes, Büyükelçi Vaclav
Hubinger, Ekonomi ve Ticari Sorumlu Konsolos Pavel Buchta, İstanbul Baş Konsolosu
Ester Lauferova, Ankara Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Arnost Kares ile bir araya
geldiler. İki tarafın görüşmesinden işbirliği adına önemli bir sonuç çıktı. Buna göre,
ARUS üyeleriyle Çek üreticiler 2 Haziran’da
Ankara’da iş birliği toplantısı yapacak.

2013 Ekim ayında Ankara’da düzenlenen
“Türk-Alman Demiryolu Teknolojileri Sempozyumu ve İkili İş Görüşmeleri”nde yerli
üreticileri daha yakından tanıyan Alman
Demiryolu Sanayicileri Birliği (VDB), ortak üretim için somut adımlar atıyor. Ankara
programının ardından Almanya’da hükümet
nezdinde temaslarda bulunan VDB, Türkiye’deki görüşmelerin ardından hazırladığı
çalışmasını kendi bakanlığına onaylattı. Alman yetkililer, 22 Eylül’de Berlin’de gerçekleşecek fuarda yapılacak Türk Günü’nde üst
düzeyde protokol yapılmasını organize ettiklerini bildirdiler.
Diğer yandan Eurasia Rail’de VDB ve
ARUS arasında yüzde 51 yerli üretimi içeren
protokol bağıtlandı. Protokolle ilgili bilgi veren ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş,
VDB firmalarının yatırıma hazır olduklarını
belirterek dikkat çeken bir beklentiyi anımsattı. Pektaş, yabancı firmaların, belediyeler
başta olmak üzere kamu tarafından yapılacak
ihalelerde yüzde 51 şartının açıkça yazılmasını istediklerini ve bu konuda muhatap aradıklarını söyledi.

Tramvaylar hakkında bilgi veren Dr.
İlhami Pektaş, “Bu çalışma ülkemizin
bir mühendislik harikası. 2 tanesi raylara indirildi. 16 tane daha üretilecek.
3.5 milyon eurodan alınan tramvaylar
şimdi yüzde 50 daha az maliyetle 1.57
milyon euroya mal ediliyor. Hem hafif
metro hem de tramvay olarak kullanılabilecek bu araçlar İstanbul'un şartlarına uygun olarak tasarlandı. Yüzde
yüz İstanbullu yerli tramvay, uluslararası standartlara uygun olup, akredite
kuruluşların gözetiminde başta fonksiyon testleri, statik ve dinamik testler,
seyir emniyet testleri, performans ve
fren testleri olmak üzere, gerekli güvenlik testlerinden geçerek uygunluk
sertifikalarını aldı.” şeklinde konuştu.

ANKARA METROSU İÇİN
YÜZDE 49 YERLİ KALDI!
Ankara metrosundaki yerli katkı
oranıyla ilgili bir gelişmeden de söz
eden İlhami Pektaş, Medel firmasının
Siemens üzerinden 324 metro aracının
invertör işini aldığını kaydetti. Edinilen bilgilere göre, söz konusu çalışma
Ankara metro araçlarında yüzde 2 yerli payına denk geliyor. ARUS; Bunun
yüzde 51 oranına tamamlanması için
çalışmaları sürdürüyor.
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Ham çelik üretiminin azalması ara ürün tercihini değiştirdi

Üreticiler kütük ve slab ithalatına yöneldi!
Dünya genelinde 2013 yılını yüzde 3.4 üretim düşüşü ile kapatan çelik sektörü, 2014
yılı başlarında da negatif seyrini sürdürdü. Türkiye’nin ham çelik üretimi azalırken
mamul üretiminin artması, üreticileri hurda yerine ara ürün olan kütük ve slab
ithalatına sevk etti.

B

u yıl Avrupa Birliği (AB) başta olmak
üzere dünya ekonomilerinde görülen
iyileşme, Türk çelik sektöründe üretim ve
ihracatın yeniden artışa geçeceği beklentisini
yükseltti. Ancak beklenenin aksine 2014 yılı
Ocak ayında ham çelik üretimi Türkiye’de
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 düşerken nihai çelik ürünleri üretimi yüzde 5.6
artışla 2.96 milyon tona yükseldi.

Tüketim büyüyor
Türkiye’nin ham çelik üretimi azalırken
mamul üretiminin artıyor olması, üreticilerin hurda yerine ara ürün olan kütük ve slab
ithalatı yaparak üretim gerçekleştirdiklerini
ortaya koydu. Ülkemizde 2013 yılında yüzde 10’luk bir artış gösteren görünür çelik
ürünleri tüketimi büyüme eğilimini sürdürerek Ocak ayında da yüzde 6.3 oranında artışla 2.3 milyon tona yükseldi. Türkiye, Ocak
ayında ürettiği çelik miktarının yüzde 85’e
yakın kısmını iç piyasada tüketti.
2013 yılında, miktar açısından çelik ürünleri ihracatı yüzde 6.3 oranında gerilerken,
ithalatı yüzde 25 oranında artış gösterdi ve

İthalata
kümelenme
formülü

bu ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde
153’ten yüzde 123’e geriletti. Çelik ihracatının yüzde 2.5 oranında gerilediği 2014 Ocak
ayındaki tek olumlu gelişme, ithalatın yüzde
3.6 oranında düşmüş olması şeklinde ortaya
çıktı. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 133 seviyesinde kaldı.

Cari açığın kaynağı;
yurtdışı girdilerin kolaylığı
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)
tarafından yapılan değerlendirmede; 2013
yılında 65 milyar dolar cari işlemler açığı
veren Türkiye ekonomisinde cari açığın en
büyük kaynağı olarak, yurtdışından girdi
tedariğini kolaylaştıran ve yurtiçindeki girdi üretim kabiliyetlerini etkilediği belirtilen
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) gösterildi.
TÇÜD, 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi
için, daha önce üzerinde yıllarca çalışılarak
üretilen ve sanayinin daha fazla üretmesi,
yeni üretim yatırımları yapması ve daha fazla ihracat yapabilmesi için ihtiyaç duyulan
tedbirlerin uygulamaya aktarılması gerektiğini savundu.

Çin, demir-çelik sektöründe yurtdışı
bağımlılığını azaltmak amacıyla ülkede
Demir Cevheri Madencileri Kümelenmesi
oluşturacak.

Kapasite kullanım oranı düşüklüğü ve
üretimdeki fazlalığa rağmen çelik tüketimindeki
ithal payının yüzde 45’lerde olması sektörü
etkileyen ithalat baskısını gösteriyor. Bu
göstergeler, çelik sektörü ile ilgili daha önce
üzerinde düşünülmüş ve çalışılmış tedbirlerin
bir an önce uygulamaya aktarılmasına duyulan
ihtiyacı artırdı.

Çin Metalurjik Madenler Derneği’nden
yapılan açıklamada, demir cevheri madenciliğinde atılacak böylesi bir adımın,
Çin’in ithal demir cevherine olan bağımlılığına son vereceği bildirildi.
Öte yandan, Dünya Çelik Derneği, dünya ham çelik üretiminden yapılan açıklamada, (65 ülkenin verileri) 2014 yılı Şubat
ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 0,6 oranında artarak 125 milyon ton
düzeyine ulaştığı kaydedildi.
2014 yılı Şubat ayında sadece Çin’in
ham çelik üretimi 62,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Çin’in 2014 yılı OcakŞubat dönemi toplam ham çelik üretimi
ise, Ocak ayı üretiminin 68,7 milyon tona
revize edilmesi ile 130,8 milyon ton oldu.

Nisan 17 -19 April 2014
6. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri
ve Ekipmanları Fuarı
6 th Ready Concrete, Cement, Aggregate, Construction
Technologies & Equipment Exhibition
Ziyaret Saatleri / Visiting Hours : 10.00 - 18.30
Destekleyen Kuruluşlar
Supported by

İlan Sponsoru
Bu Fuara Kosgeb
Advertisement Sponsor Teşvik Uygulamaktadır

Söğütözü / Ankara

www.betonfuari.com

Sektörel Yayın
Sponsoru
Sectoral Media
Sponsor
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TÜRKİYE’DE
ÖZELLEŞTİRMELER VE
YENİ BİR MODEL

şirketler de bağlanabilir. Bu şirketler yurtdışında büyük inşaat işlerine girebilir. Teminat
meselesi, Türk inşaat şirketlerinin önemli bir
sorunudur. Bu şirketin devlet gücü ile alacağı teminatlarla, muazzam iş imkânı açılabilir
ki, Çinliler buna örnektir.

Daha önce yapıldı

Dr. Yük. Müh. İ. Ertan Yülek

Şubat sayımızda ilk kısmını yayımladığımız,
“Özelleştirmede Yeni Bir Model” başlıklı
çalışmaya devam ediyoruz. Dr. Yülek
bu bölümde farklı bir model üzerinde
duruyor. “Özelleştirmelerin blok satışlar
şeklinde yapılmasından, en kısa zamanda
dönülmesinde yarar vardır.” diyen Yülek,
kurulacak bir devlet holdinginin, sektörel
şirketlerinin halka açılması ve devletin de
bu şirketlerde az bir paya (altın hisse) sahip
olması önerisini örneklerle açıklıyor.

Devlet holdinginin şirketleri halka açılabilir

Devlet özelleştireceği kuruluşlar için şu
modeli geliştirebilir: Kurulacak bir devlet
holdinginin, sektörel şirketleri halka açılır.
Genel prensip olarak, devlet bu şirketlerde
az bir paya (altın hisse) sahip olur. Bu pay
ile bu kuruluşlarda holding ve/veya sektörel
şirketler hisse olarak elde tutulur ve yönetime 1-2 yönetim kurulu üyesi ile iştirak edilir.
Teklifi birkaç misalle müşahhas hale getirecek (somutlaştırırsak) olursak; devlet yatırım ve işletme holdinginin sermayesinin çoğunluğu, Hazine’nin olacaktır. Bu holding,
alt kuruluş olarak mesela, Enerji Holdingi
kuracak, Enerji Holding’e bağlı Elektrik Dağıtım A.Ş., Gaz Dağıtım A.Ş., Elektrik Üretim A.Ş., Kömür Üretim A.Ş. gibi şirketler
olabilir.
Sistemin anlaşılması için mesela, Ankara’daki Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi ele
alalım. Bu şirket, bir sermaye grubuna satılacağı yerde, Ankara Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye
satılır. Ankara Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin
sermaye yapısı şöyle olabilir: %10’u devletin yani Başkent Elektrik veya Enerji
Dağıtım A.Ş.’nin, %5’i Ankara Ticaret
Odası’nın, %5’i Ankara Sanayi Odası’nın,
%5’i OSTİM’in, geriye kalan %75’i de Ankara halkına ve Başkent Elektrik Dağıtım’ın
elektrik sattığı il ve ilçelerdeki halka, hatta
tüm Türkiye’de halka satılabilir. Yönetimde
5 kişiden biri Enerji Holding, biri Ankara
Sanayi ve Ticaret Odası ve OSTİM’e münavebe ile verilir (iki üye altın hisse sebebiyle
hep yönetimde olmalıdır.), üç üye de halktan
seçilmelidir. Böylece, halkın, enerjisini kullandığı enerji dağıtım şirketinin sahibi olması sağlanacaktır.

Dış borç azalır

Bu şekilde, herhangi bir dış borçlanmaya
gerek kalmadan halkın tasarrufları değerlendirilmiş ve sermaye tabana yayılmış olacaktır. Türkiye’nin dış borç ihtiyacı azalmış,
kaçak elektrik otokontrol altına alınmış, halk
temettüden yararlanarak gelirini ve tasarrufunu artırmış, sermaye de belli ellerde toplanmamış, böylece sermaye gücü tehdit edici
bir güç haline gelmemiş olacaktır.
Benzer bir uygulama, Ankara Gaz Dağıtım A.Ş. kuruluşu için de uygulanabilir.
%10’u Enerji Holding’in, %10’u Ankara

Büyükşehir Belediyesi’nin, %5’i Ankara
Ticaret ve Ankara Sanayi Odası’nın ve OSTİM, kooperatifler v.s.’nin olabilir, %70 de
halka arz edilebilir. Yönetimden biri Enerji
Holding’den, birisi münavebe ile Belediye,
Ankara Ticaret ve Ankara Sanayi Odasının,
üçü de halktan olur. Devlet tekelinde olan
Ankara Elektrik ve Gaz Dağıtım’ın, özel
sektör tekeline verilmemiş olması, özelleştirme felsefesi ile de bire bir örtüşmüş olur. Bu
metot, Türkiye’nin her yerinde çeşitli sektörlerde de uygulanabilir.
Başka bir misal otoyol özelleştirmesi için
de verilebilir. Karayolları %10 hisseyi elinde tutabilir, belli miktar hisse de istekli özel
sektör şirketlerine satılabilir, hisselerin gerisi
halka açılabilir. Gerektiğinde bu şirket dış
borçlanma yoluyla finansman da sağlayabilir.

Finansman temini
Modelin en zor tarafı, finansmanı ve işlerliğidir. Finansman kaynağı, yurtdışında ve
yurt içinde bulunan tasarruf sahipleri, orta
halli şirketler, kooperatifler, vakıflar, meslek odaları, belediyeler, Organize Sanayi
Bölgeleri, yerli ve yabancı yatırım ve aracı
kuruluşlarıdır. Bugün Türk vatandaşı olan ve
hemen hemen dünyanın her yerinde çalışan
ve birikimlerini emin ve geliri garantili olan
yerlere yatırmak isteyen yüz binlerce insanımız bulunuyor. Dışarıda faizler düşmüş
durumda, bankaların geleceğinden endişeli
yabancı uyruklular da, Körfezdekiler de tasarruflarını değerlendirebilecekleri güvenilir limanlar aramaktadır. Türkiye devletinin
belli bir temettü garantisi ve öncülüğü bu
alanları cazip hale getirebilir.
Garanti şöyle olabilir; şirketlerin bazılarının karı az olur, bazıları çok. Çok kar eden
şirketlerin belli oranının üzerindekiler, Ana
Holding portföyünde oluşturulacak bir fonda
toplanır. Kar dağıtımı Ana Holding tarafından regüle (düzenleme) edilebilir. Bu holdinge arsa developmanı, inşaat yatırımları
ile kar amaçlı (TOKİ, Emlak Konut gibi)

Bu tip özelleştirmelere veya devlet öncülüğündeki yatırımlara bundan daha önce uygulanmış bir örnek var mıdır? diye sorulacak
olursa hemen birkaç misal vermek mümkündür. Merhum Özal’ın köprü gelirini halka
satması, otoyol özelleştirmeleri örneklerdir.
1950’lerde DP döneminde beş şeker fabrikası kurulmuştur. Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. devlet kuruluşunun ortaklığı ve yönetiminde Pankobirlik, Mahalli Pancar Ekicileri
Kooperatifleri ve o yörenin insanlarının birikimi ile mesela Konya, Kayseri, Amasya
Şeker Fabrikaları kurulmuştur. Yönetimde
her kesimin temsilcileri bulunmuş, daha sonra Ertan Yülek’in Türkiye Şeker Fabrikaları
Genel Müdürü olduğu 1991’de, bu şirketlerin yönetimi, hisse çoğunluğunu elinde
bulunduran pancar ekicilerine, şeker şirketindeki direnmelere rağmen devredilmiştir.
Bugün Konya Şeker çok başarılı şekilde halk
şirketi olarak, esas sahipleri çiftçiler ve mahalli yöneticilerle ilk 500 firmanın en önde
gelen kuruluşlarından biri haline gelmiştir.
Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız,
1970’lerde tasarruflarını Türkiye’ye aktarmış, çok büyük paralar gelmiş, Türkiye’nin
köylerine varıncaya kadar tesisler kurulmaya
başlanmış, ama Devlet o şirketlerin küçük bir
hisseyle de olsa, yönetiminde bulunmadığından çok azı başarılı olmuştur. Buna benzer
bir uygulama Malezya’da da bulunmaktadır.
Mesela, Türk otoyollarını alan Konsorsiyumdan birisi olan Malezyalı şirket, Malezya Devletinin bir yatırım şirketidir.

Danimarka uygulaması

Modelin dünyadaki çok önemli uygulamasından biri de, Danimarka Rüzgâr Türbini Sahipleri Derneği’dir. Dernek, alanında
dünyanın en büyük organizasyonudur. Tam
36.500 üyesi vardır. Üyelerin sahip olduğu
rüzgâr türbinleri, ülkenin tüm rüzgâr kapasitesinin %80’ine denk geliyor. Derneğin
sonradan kurduğu diğer bir şirket olan Vind
Energi, tüm ülkede üretilen rüzgâr enerjisinin %70’inin satışını yapıyor. Kısmen kooperatif ilkelerinin işletildiği örgüt içinde,
örneğin Jutland’lı tek bir türbin sahibi çiftçi
ile deniz ortasında onlarca türbine sahip olan

Mode
elin Genel Orga
anizasyon Yap
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"Bu çalışma, maalesef,
çok geç yapılmış,
hemen hemen
özelleştirilmemiş bir
şey kalmamıştır. Ancak,
zararın neresinden
dönülürse kardır. Bu
modelin geliştirilmesi,
batı kapitalizminin,
finans kapitalizminin
kriz içinde bulunduğu
ve çıkış yolu aradığı bir
dönemde dünyada, yeni
bir ekonomik modelin
başlangıcı olabilir."
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büyük bir enerji şirketi aynı oya sahipler, ve
sadece tek oy kullanabilmektedirler.
Danimarka’da rüzgâr enerjisi kooperatiflerinin ölçek ve yapı olarak birbirinden çok
farklı biçimler aldığı gözleniyor. Üreticiler,
tüketiciler, çalışanlar, iş yerleri, yerel idareler ve yurttaş grupları ile kooperatifler, farklı
şekillerde ve gayet esnek biçimlerde bir araya gelmişlerdir. Bugün, yüz binlerce ailenin
rüzgâr türbinlerinde hisseleri bulunmaktadır.
Hissenin ölçeği, rüzgârdan elektrik üretim
kapasitesinin ne kadarına sahip olunduğunu
belirlemekte öyle ki 50 Euro’dan başlayarak
pay sahibi olunabilmektedir.
Danimarka’daki rüzgâr enerjisi kooperatiflerinin belki de en iyi bilineni Middelgrunden. 2001 yılına kadar, dünyada denizde
kurulu olan en büyük rüzgâr tarlası idi. Bugün hâlâ mülkiyeti kolektif olan en büyük
rüzgâr enerjisi üretim tesisi olma özelliğini
korumaktadır. Kopenhag limanının 2 km.
kadar açığında, 20 adet 2 MW türbinden
oluşan 40 MW’lık tesis, yaklaşık 3.5 km
uzunluğunda bir hatta yerleşmiş durumdadır.
Tesisin %50’si Middelgrunden Kooperatifine, %50’si Kopenhag Belediyesinin enerji
şirketi Kopenhag Energi’ye aittir.
Bu işbirliğinin, rüzgâr enerji santralının
planlama, onaylanma ve inşaat süreçlerine
büyük faydası olduğu belirtiliyor. Kurulma
düşüncesi 1993’de ortaya çıkan rüzgâr enerjisi tarlasının inşasına 1997’de başlanmıştır.
Kooperatif, rüzgâr enerji tarlasının 40.500
hissesini, her biri 570 Euro olmak üzere satmıştır. Toplamda 8.500 hissedarı olan yatırımın, yılda yaklaşık %7 getirisi var ve geri
ödeme süresi 8 yıl olarak tahmin edilmektedir. Middelgrunden, Kopenhag’da 50.000’e
yakın konutun elektriğini sağlıyor.
Danimarka, rüzgâr enerjisindeki hızlı
gelişimini, ‘klasik’ anlamda, yenilenebilir
enerjiye verilen kamu desteklerine borçlu
olsa da, mülkiyet biçimlerinde ortaya çıkan
farklılıklar, toplumsal kültürün izlerini taşıyor. Hükümet, Ocak 2009’daki bir kanunla,
kurulacak tüm yeni rüzgâr enerjisi işletmelerinde, %20 yerel mülkiyeti zorunlu tutmuştur. Zaman içinde değişse de, yerel kolektif
mülkiyeti güçlendiren diğer bir kural da, herhangi bir rüzgâr türbin(ler)inde pay sahibi
olmak için, türbinin kurulduğu yerde ya da
yakınında ikamet etme zorunluluğunun bulunmasıdır. Danimarka rüzgâr kooperatifleri,
‘başka bir dünyanın mümkün” olduğunun
kanıtıdır.
Bu takdim modelin ana hatlarını vermektedir. Elbette geliştirilmeye, üzerinde çalışılması gerekmektedir. Akla gelen birçok
soruların cevaplandırılmasına ihtiyaç vardır.
Alışılmış neo-liberal ekonomik ve kapitalizm kalıp ve varsayımlar, bu modelle çatışabilir. Ama, Dünya ekonomisinin krizden
kurtulmasının ve insan mutluluğunun bu
kalıp ve anlayışla da olamayacağı aşikardır.
Bu çalışma, maalesef, çok geç yapılmış,
hemen hemen özelleştirilmiş bir şey kalmamıştır. Ancak, zararın neresinden dönülürse
kardır. Bu modelin geliştirilmesi, batı kapitalizminin, finans kapitalizminin kriz içinde
bulunduğu ve çıkış yolu aradığı bir dönemde
dünyada, yeni bir ekonomik modelin başlangıcı olabilir. Elbette, üzerinde çok çalışılması
lazım gelen bir modeldir.
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Yerli üretimi masaya yatıran sanayicilerden özeleştiri:

“Üniversitelerle çalışmayı bilemedik”
Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi tarafından düzenlenen ÜniversiteSanayi İşbirliği Konferansı’nda bu kez
öğrenciler dinledi saha temsilcileri
konuştu. İş ve İnşaat Makineleri ile Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri kümelerinden
üyelerin de yer aldığı konferansta ilgi
çekici mesajlar verildi. Özeleştiride
bulunan sanayiciler, üniversitelerden
yeteri kadar yararlanamadıklarını
belirtirken, akademisyenlerle aynı dili
konuşmadıklarını dile getirdiler.

Ç

ankaya Üniversitesi’nin sahaya yönelik etkinliklerine bir yenisi daha
eklendi. Teknoloji Transfer Ofisi’nin
gerçekleştirdiği Üniversite-Sanayi İşbirliği
Konferansı’nda “yerli üretim” konusu ele
alındı. Rektör Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç’in moderatörlüğünde gerçekleşen
“Makine İmalatından Yerli Katma Değerin
Artırılması” başlıklı oturumda ülkemizde
milli marka için çaba gösteren ve başarılı
projeleriyle tanınan firmalar yer aldı.

“Kümenin gücü hissedildi”
Açılışı Çankaya Üniversitesi TTO Müdürü İlyas Yılmazyıldız tarafından yapılan
etkinlikte yerli üretim ve kümelere ilişkin
açıklamalarda bulunan Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç,
5-10 yıllık vadede sektörel ihtiyaçlarını
planlanması gerektiğini ifade etti. Hayalindeki devletin; yatırımlarını mümkün olduğu
kadar yüksek oranda yerli katkıyla yaptığını,
bunu elde edebilmek için de sahaya inerek
kabiliyetleri ve imkanları öğrendiğini kaydeden Güvenç, devlet alımlarındaki “aciliyet”
refleksini eleştirerek, “Her işimiz çok acil,
niye acil? Anlamış değilim. Yerli katkının
işin içine girmesini istemiyorlar mı?” diye
sordu.
Kümeler sayesinde yabancı şirketlerdeki
anlayış değişikliğinin net olarak görüldüğünü anımsatan Rektör Güvenç, “Kümelerin
kurulmasının, direksiyonu hayal ettiğimiz taraf doğru çevireceğini hissetmeye başladık.
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) diye bir kümemiz var. Eurasia Rail fuarında yaşadık; Almanlar, Çekler,

Belçikalılar, Japonlar, Polonyalılar bunu çok
iyi anlamış. Hepsi yakamıza yapışıp işbirliği yapalım telaşına kapılmışlar. Almanlarla
4 saat toplantı yaptık. Alman, hiç kimseye 4
saatini ayırmaz. Kümenin gücünü hissetmişler.” dedi.

“Türk yatırımcılar yurtdışında şirket almalı”

Durmazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Durmaz, makine sektörünün bereketli bir alan olduğuna işaret etti. Sektörün
geleceğinin parlak olduğunu aktaran Durmaz, Türkiye ile sanayileşen ülkeler arasında
200 yıllık bir mesafe olduğuna dikkat çekti.
Bu açığı kapatmak için Çinlilerin stratejisi
gibi şirket alımı yaparak teknoloji geliştirilebileceğini kaydeden Hüseyin Durmaz,
sanayicilerin üniversitelerle olan diyalog eksikliğine temas etti. Durmaz, “İdeallerimizi,
heyecanımızı üniversite ile sürdürmeliyiz.
Fakat sanayiciler olarak üniversitelerle çalışmayı bilemedik. Birbirimizle özveri ile çalışmanın yollarını aramalıyız.” şeklinde konuştu. Raylı sistemlerin ülkemizde geç kalınmış
bir alan olduğunun altını çizen Hüseyin Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim
ettikleri İpekböceği’nin günlük 14 bin yolcu
taşıdığı bilgisini verdi.

Yerli üretim için markalaşma

Meka Mühendislik A.Ş. adına söz alan
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal,
Türkiye’nin makine sektöründe çok büyük
bir potansiyeli olduğuna işaret etti. Üretim
süreçlerinde yüzde 30-40 oranında ithal
malzeme kullandıklarını ifade eden Kaybal,
yerli katkı için ‘markalaşma’ kavramına atıfta bulundu; bunun için de devlet politikası

olması gerektiğini anlattı. Mehmet Kaybal,
üniversite-sanayi işbirliği için ise, “Akademisyenlerin dünyası ile bizimki çok farklı;
aynı dili konuşamıyoruz.” değerlendirmesini
yaptı.

“Proje bazında özel destekler sağlanmalı”

Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Can Çoğun “Makine İmalatında Katma Değerin Artırılması”
konulu sunumla panele katıldı. Makine sektörünün yerli katma değeri yüksek bir alan
olduğunu söyleyen Çoğun, Türkiye’de üretilmeyen ve makine sanayi için çok gerekli
olan temel girdi ve araç gereçlerin yerli üreticiler tarafından üretilmesi için proje bazında
özel destekler sağlanması gerektiğine vurgu
yaptı. Çoğun, “Soğutma, klima, havalandırma, yük kaldırma, taşıma makineleri, iş,
inşaat ve madencilik makineleri alanlarında
çok hızlı ilerlemek mümkün. Sektörde kümelenme şart ve teşvik edilmeli.” dedi.

Tasarımda yerlilik

Firmasının üretim alanları, yurtiçi ve yurtdışı projelerini paylaşan Bozankaya A.Ş.
Genel Müdürü Aytunç Günay, tasarımda
dışa bağımlılığın parça yerlileştirmeye engel
olduğunu dile getirdi. Bozankaya A.Ş.’nin
kurulduğu günden itibaren Ar-Ge projelerine çok önem verdiğini söyleyen Günay,
“Son 5 yılda ticari araç ve raylı sistem araç
tasarımları üzerine ciddi çalışmalar yapmaktayız. Yakın zamana kadar ülkemiz tasarım
konusunda dışarıya bağımlı iken son yıllarda
ciddi bir atılım sağlandı ve firmalarımız kendi tasarımlarını yapmaya başladı. Tasarımda
dışa bağımlı olmak, bir çok parçayı sonradan

“Hayal kurmaktan kaçınmayın!”
Çankaya Üniversitesi’ndeki “Makine
İmalatından Yerli Katma Değerin Artırılması” başlıklı panelin konuşmacılarından
Rail Tur Vagon Endüstrisi A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Halis Turgut kendi yaşamından tecrübeleri paylaştı. Turgut, vagon
işine girmesini ise şu sözlerle özetledi:

“Aynısını Türkiye’de yapacağım!”
“Bir asit ihtiyacı vardı. 35 dolara aldığımız asit, 2 ay sonra 70 dolara çıktı.
Bulgaristan’da dostlarım vardı. Asidin fiyatını sordum; 8 dolar cevabını aldım. Şaşkınlığımı gizleyemedim, ‘pahalı mı buldunuz’
diye karşılık verdiler. Sonra Kapıkule teslimi 6 dolara vereceklerini ifade ettiler.

Bu asidi taşıması, kullanması çok zor.
Soluduğunuz zaman ciğerlerinizi yakıyor.
Bunu taşımak için çok büyük gemiler gerekiyor. Türkiye’de böyle büyük depolar yoktu. Vagonla taşımada karar kıldık.
TCDD’ye geldik ve vagon talep ettik. Asit
taşımak için vagon olmadığını söylediler.
Son çare olarak vagon alıp çalıştırmak istediğimi ifade ettiğimde, kurumdan yine
olumsuz cevap aldım. 3 hafta boyunca
Kayseri’den Ankara’ya geldim; TCDD’de
yurtdışındaki uygulamaları anlattım. Nihayetinde, TCDD 2000 yılının başında özel
sektöre yeşil ışık yaktı.
İlginçtir, bu sefer de asit taşıyacağımız
firma iflas etti. Bunun üzerine BP firmasına

projemi sundum ve 2 sene süren görüşmeler sonucunda kabul ettiler. İnceleme yapmak amacıyla Ukrayna’ya gittim. Yıllık 28
bin vagon imal ediyorlardı. ‘Neden böyle
bir imalat Türkiye’de yapılamıyor?’ sorusunu kendime sordum ve bir arkadaşıma,
‘Allah nasip ederse Türkiye’de bunun aynısını yapacağım.’ dedim.
Bir süre Ukrayna’dan vagon almaya başladık. Bir gidişimizde 15 sipariş edeceğiz;
38 bin dolara aldığımız vagona 75 bin dolar
istediler. 50 bin dolar teklif
ettim, kabul etmediler. Ben
de “Gider yaparım!” dedim.
Yapamayacağımızı söylediler. Bir mühendis arkada-

“Sanayinin lisanını
TTO’lar konuşur”
Programa, “Üniversitelerde Sanayi
İşbirliği” başlıklı sunumuyla katılan The
State University of New York Araştırma
Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Güven Yalçıntaş, “Sanayi üniversiteye
şüpheyle baktı. Üniversite ise özel gayret göstermezse sanayiye ulaşamıyor.”
dedi.
Üniversite-sanayi işbirliğinde; sanayinin lisanında konuşulması ve misyonunun anlaşılması ve problemlerinin
öğrenilmesi gerektiğini dile getiren Yalçıntaş, “Sanayi bizden çok farklı, onu
çok iyi dinlemek lazım. Bunun için de
öncelikle üniversitenin imkanlarını bileceğiz; bunu Teknoloji Transfer Ofisleri
çok iyi yapıyor. Onsan sonra da bir platform kuracağız.” diye konuştu.
Sanayinin lisanını; tutumlu olmak, kısıtlı zaman,
gizlilik, rekabet ve
müşteri memnuniyeti
başlıkları altında sıralayan Güven Yalçıntaş, üniversitelerde
bu lisanı TTO’ların
konuştuğunu
kaydetti.

Prof. Dr. Güven Yalçıntaş

yerlileştirmek konusunda firmaları ciddi
anlamda sıkıntıya sokmaktadır.” görüşünü
aktardı.

“Kendi teknolojimizi üretmeliyiz”

Hidromek A.Ş. Strateji Yönetimi Müdürü
Mustafa Merih Özgen de sunumunda katma değer ve yerli katma değer kavramlarını
inceledi. “Biz bir Türk firmasıyız, eğer katma değeri artırırsak dolayısıyla yerli katma
değeri de artırmış olacağız.” diyen Özgen,
bunu sağlayabilmek için ilk şartın yerli tasarım olduğunu belirtti. Hidromek’in, Kazıcı
grubunda yüzde 73, Ekskavatör grubunda
ise yüzde 55 yerlilik oranında üretim yaptığını bildiren Özgen, mühendislik tasarımının
Türkiye’de yaygın olarak yapıldığını fakat
sıkıntı çekilen noktanın endüstriyel tasarım
olduğuna dikkat çekti. Özgen katma değerin
artması için şu değerlendirmede bulundu:
“Bunun için kendi teknolojinizi üreteceksiniz, Ar-Ge ve inovasyon yapacaksınız, kaliteli üretim gerçekleştireceksiniz, markalaşacaksınız.”
şımla yola koyulduk, 11 arkadaş uğraştık.
Vagon tankını yaptık, bojisini aldık, frenini
temin ettik; 15 vagonu 8 ay içinde tamamladık. Bu işi gören TÜLOMSAŞ yetkilileri
de vagon istediler; 100 adet de onlara ürettik.
Gençlere diyorum ki; hayal kurmaktan kaçınmayın! Hayal edin ki
gerçekleşsin, gözleriniz kapalı yatarken
hiçbir şey yapma
şansınız yok.”

Halis Turgut
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23 ülkeden 45 girişimci yatırım zemini aradı

OSTİM’de ticaret Türkçe konuşuldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 2005 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle başarılı bir şekilde
yürütülen ‘Türkçe Konuşan Girişimciler Programı’nın ev sahiplerinden biri de OSTİM oldu. Etkinlik kapsamında 23 ülke ve 2 özerk
bölgeden 45 katılımcı, OSTİM firmalarıyla ortaklık zemini aradılar, iş fırsatlarını masaya yatırdılar.

T

OBB’un, komşu ülkelerde, Orta
Asya'da, Balkanlarda yaşayan Türkçe
konuşan girişimciler ile ülkemizin bağlarını güçlendirmek için düzenlediği “Türkçe
Konuşan Girişimciler Programı”nın 17. si
1-13 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara,
Bursa, Mersin, Adana ve İstanbul illerinde
gerçekleşti. 2005 yılından bu yana Dışişleri
Bakanlığı’nın desteğiyle başarılı bir şekilde
yürütülen programın Başkent durakları arasında; 5 bin işletme, 17 ana sektörün bulunduğu, 50 binden fazla kişinin istihdam edildiği, ülkemizin girişimci merkezi OSTİM de
yer aldı.
Etkinlik kapsamında 23 ülke ve 2 özerk
bölgeden 45 katılımcı, OSTİM firmalarıyla yaptıkları ikili iş görüşmelerinde ortaklık zemini aradılar, sektörel işbirlikleri için
görüşlerini paylaştılar. Genel olarak inşaat,
gıda ve makineleri, mobilya, inşaat ve tesisat malzemesi, otomotiv yan sanayi, temizlik
ürünleri, turizm ve yatırım projeleri ile ilgilenen konuklar görüşmelerin ardından bölgedeki tesisleri ziyaret ettiler. Girişimciler,
ürün ve üretim süreçlerini yerinde inceleme
fırsatı buldular.

Yermek Abdımanap/T.C. Ekonomi Bakanlığı Kazakistan Yerel Ticari Ateşesi:
Kazakistan genç bir ülke olmasından dolayı
gelişime çok açık ve bu anlamda devletin de
sunduğu teşvikler var. Sanayileşme devletin
programları arasında. Yeni oluşturulan organize sanayi bölgelerinde yer tahsisi gibi
konularda ülkemiz büyük kolaylıklar sağlıyor. Sağlık sektörü, eğitim ve otomotiv yan
sanayi gibi alanlarda ciddi eksikliklerimiz
var. Ülkenin jeopolitik konumu, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerle komşu olması ayrıca

devletin sağladığı yatırım teşvikleri ile Türk
girişimcilere fırsatlar sunuyoruz.
Jale Yılmazer/Vivatek Solea Mali İşler
Sorumlusu-Almanya: Almanya’da fotovoltaik sektöründe faaliyet gösteriyoruz.
Fotovoltaik alanında Türkiye’deki ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu konuda
OSTİM firmalarıyla iş birliği planlıyoruz,
karşılıklı fırsatları değerlendirebiliriz. Ayrıca OSTİM’in yürüttüğü Ekopark projesi ile
de yakından ilgileniyoruz.

Rekabet Kurumu
KOBİ’leri raporladı

K

OBİ’ler, gerek ekonomi içindeki
payları, gerekse de piyasalarda
rekabetin artmasına doğrudan katkı sağlayan faaliyet ve girişimleri nedeniyle
rekabet kurallarına dayalı adil bir piyasa
düzenin kurumsallaştırılması açısından
son derece önemli oyuncular olarak addediliyor.
Rekabet
Kurumu tarafından 2011
yılından
itibaren
düzenli bir şekilde
yayımlanan Rekabet Raporu’nun bu
yılki teması “Rekabet Hukuku ve
KOBİ’ler” olarak
belirlendi.
2014 raporunda
rekabet hukuku uygulamaları bakımından KOBİ’lerin değerlendirilmesi ve rekabet kurallarına ve sorunlarına ilişkin
bakış açılarını yansıtan görüşler ele alındı. Son kısmında anket çalışmasının yer
aldığı 108 sayfalık çalışmada, KOBİ’lerin rekabet kurallarına daha iyi uyum
sağlamaları amacıyla çeşitli tavsiye ve
uyarılara da yer verildi.
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Küçük-orta sanayi firmalarının tek çatıda buluştuğu dev: OSTİM
bir yandan büyük birçok projeyi gerçekleştirmeye aday olabilecek yapıya ulaştılar. Bir
yandan da orta ve küçük işletmelerin bir arada yer almasının yarattığı üretimde esnekliği
elde ettiler.

Osman S. Arolat
Dünya Gazetesi Başyazarı

B

undan 47 yıl önce temeli atılan OSTİM
kooperatifi bugün 5 bin metrekarelik
alanda 17 ana sektörde 5 bin işletmesi ve
50 bin çalışanıyla küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının bir araya geldiği, bir çatı
altında birçok makine parkının ortak kullanımının gerçekleştiği, iştetmeler arasındaki
işbirlikleriyle sinerjinin arttığı ülkemizin
tek çatı altındaki en büyük üretim merkezi
oldu...
Bu tek çatı altında kümelenen kuruluşlar

Bu OSTİM’in çok çeşitli alanda, binlerce ürünün zamanında, kaliteli ve rekabetçi
fiyatlı üretilmesini sağlayan ortama sahip
olması sonucunu getirdi. OSTİM bugün
çağdaş üretim imkanlarını özümsemiş dev
bir fabrika olma özelliğini elde etti. OSTİM
içersinde yer alan KOBİ’ler bulundukları
ortamdaki işbirliklerinin yarattığı yapıyla,
birçok çağdaş projenin pilot uygulamasında
başarıyla yer aldılar.
OSTİM’i dışarıdan izleyen bir gözlemci
olarak ben bu tür KOBİ başarılarından birçoğuna tanık oldum. OSTİM yönetimi ulaştığı gücü daha iyi kullannmak için yaptırdığı
araştırmada ülkedeki büyük kamu ihalelerinde offset uygulamalarında yüzde 51’lik

yerli katkı içeren yasal düzenleme önerisinde bulundu. TİSK Akedemi adına üç
bilim adamına yaptırılan çalışma ile kamu
ihalelerinde offset uygulamalarında yetersiz
kalındığını belirlenerek, yeni strateji geliştirilmesi önerisi ortaya kondu.
OSTİM, dünya örneklerini tarayarak,
dünyada birçok ülkede önemli ihalelerde
yüksek oranda zorunlu yerli katkı olduğunun örneklerini belirledi. Kore ve İsrail sivil havacılık ihalelerinde yüzde 40-60 yerli
katkı ile offset uygulama zorunluluğunu
saptadı.
Çin’in Aırbus’a 150 uçak ısmarlarken
Çin’de fabrika kurma zorunluluğu getirildiği ve Çin’de A-320 uçakları için montaj hattı kurulduğu bilgisi bu saptamada yer aldı.
Ayrıca, Bombardier yolcu uçağı üretimi için
Çin’in Comac şirketi ile anlaşma yapıldığı
biligisine de yer verildi.
Buna karşın son dönemde THY’nin 256

Hisarcıklıoğlu, yeni küresel iktisadi ortamı iki sürece ayırdı:

“Bol likidite dönemi sona erdi,
dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor”
TOBB’da düzenlenen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda,
Türkiye’nin üretim ve hizmet alanındaki gücünü oluşturan 59 sektör
meclisi, sorun ve çözüm önerilerini, birinci ağızdan Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, ilgili bakanlar ve bürokratlara iletti.

Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat
hedeflediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
küresel sistemde kısa ve uzun vadede ortaya
çıkmakta olan iki önemli değişime karşı da
hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etti.

uçak alım kararında da sadece yüzde 6 yerli
katkı konusunda “niyet beyanı” yer alırken,
Pegasus’un uçak alımlarında ise yerli katkı
konusunda hiçbir hüküm yer almadı.
OSTİM yönetimi bu sonucu değerlendirirken haklı olarak, “Türkiye dünyadaki sivil havacılık sektöründe parlayan bir yıldız
olabilecek teknik üretim kapasitesine sahipken, bu şansın elimizden alınması karşısında
gerekli hassasiyetin yöneticilerimizce gösterilmesi gerekir.” diyerek eleştirisini dile
getirdi.
OSTİM yönetiminin kamu ihalelerinde
zorunlu yerli katkının uygulanmasına özen
gösterilmesi talebini doğru ve üretim hayatımız, ekonomimiz açısından çok yerinde
buluyorum.
En büyük sorunlarımızdan biri olduğu içte
ve dışta sıkça tekrarlanan cari açığın azaltılmasına çare açısından da bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyorum.

Yeni büyükelçi:
"Protokole devam"

3

ay önce Türkiye Tunus Büyükelçiliği görevine atanan Mohamed
Salah Tekaya öncelikli
temaslarını ticaret ve iktiM. Salah
Tekaya
sat olarak belirledi. OSTİM’i
ziyaret eden Büyükelçi, iki yıl
önce Tunus Devleti ve OSTİM arasında imzalan iyi niyet ve işbirliği protokolü
anlaşmasını kaldığı yerden devam ettirmek
istediklerini söyledi.
Ülkemizdeki görevine 3 ay önce başlayan
Büyükelçi, çalışmalarında önceliği ticaret
ve iktisada ayırdı. Konya, Kayseri, Adana
ve Bursa illerindeki sanayici, kurum ve kuruluşlarla temaslar kuran Tunuslu diplomat,
OSTİM’le de ilişkileri geliştirmek istiyor.

“Kaldığımız yerden devam edeceğiz”

7

. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun
evsahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan'ın başkanlığında, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB Konferans
Salonu'nda gerçekleştirildi.

Daha fazla üretim ve yatırım
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
önceki sektörel şuralarda gündeme getirilen
çeşitli konularda sağlanan ilerlemelerin, reel
sektörün ve ekonominin büyümesini sağladığını vurguladı.
Daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve
ihracat hedeflediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, küresel sistemde kısa ve uzun vadede
ortaya çıkmakta olan iki önemli değişime
karşı da hazırlıklı olunması gerektiğine işaret
etti. TOBB Başkanı, “Kısa vadede bizi yeni
bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son 5 yıldır süren bol likidite dönemi sona erdi. Eskisi

gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkânları azalıyor. Hem şirketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık daha tedbirli ve temkinli hareket
etmek zorunda. Kamu idaresi ve özel sektör
olarak, bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza ve büyüme-istihdam-refah artışı
dengesini nasıl koruyacağımıza odaklanmak
zorundayız. Uzun vadede ise bizi başka bir
zorluk bekliyor. Dünyada bölgeselleşme hız
kazanıyor. Bunda da öncülüğü ABD yapıyor.” dedi.
Konuşmasında mali sektöre de seslenen
Hisarcıklıoğlu, “Aynı gemide olduğumuz
söylemini en güzel teyit edecek zaman, böyle günlerdir. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına
kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün
dostu da olduğunuzu gösterin.” diye konuştu.

“Cari açığı azaltmak önceliğimizdir”
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da,
ekonomiyle ilgili yaptıklarının, yapacaklarının önümüzdeki dönemde önem kazanacağı-

nı söyledi. Bir ülkenin ekonomisinin olmazsa
olmaz unsurlarının "siyasi istikrar ve güven
ortamı" olduğunu vurgulayan Babacan, siyasi istikrarın son derece önemli olduğunu
ifade etti. Ali Babacan, "Önemli adımlar attık
fakat daha eksiklerimiz var, bunların da farkındayız." diye konuştu.
Dünyanın şu andaki ekonomik görünümüne bakıldığında genel tablonun çok kötü olmadığını ifade eden Babacan, küresel krizin
en kötü günlerinin geride kaldığını belirtti.
Krizin ilk olarak finans sektöründe ortaya
çıktığını anımsatan Babacan, bu tip krizlerin
uzun sürdüğünü ve etkilerinin çok geniş olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin cari açığı ve bunun bir sonucu olarak da özel sektörün yurt dışı borcunun
dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu
vurgulayan Babacan, özellikle 3 yıllık dönemde cari açığı azaltmayı bir numaralı öncelik olarak belirlediklerini söyledi.

Ülkesinin kalkınma sürecindeki çalışmalarını aktaran Mohamed Salah Tekaya, Tunus
hükümetin kararlı politikalar izlediğini belirtti. Yaşadıkları siyasi istikrarsızlıktan dolayı 2
yıl önce imzalanan; OSTİM modelinin ihracına yönelik iyi niyet anlaşması ve işbirliği protokolü çalışmalarını istenen düzeyde geliştiremediklerini ifade eden Tekaya, “Tunus’ta
yılsonuna doğru yapılacak genel seçimlerin
ardından OSTİM’le işbirliğine kaldığı yerden
devam edebiliriz.” mesajını verdi.

Süratli sanayi kalkınması

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan da; hızlı
ve geniş tabana istihdam oluşturma özelliğiyle Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerinin
kalkınmada referans aldığı OSTİM modelinin KOBİ’ler için başarılı bir Organize Sanayi Bölgesi modeli olduğunu söyledi. OSTİM
modelini ihraç çalışmalarını Tunus’ta kararlı
ve tek bir kurumla hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini kaydeden Sedat Çelikdoğan
ayrıca Tunus’un raylı ulaşım sistemlerini de
yapabileceklerinin altını çizdi.
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Sektörün en etkili platformu İzmir’de 4. kez toplandı

Savunmada Türk sinerjisinin dikkati
2040 yılı teknolojilerinde

Bayar
görevini
tamamladı

SinerjiTürk Vakfı
tarafından 4’üncüsü
düzenlenen Savunma ve
Havacılık Teknolojileri
etkinliği 6-9 Mart 2014
tarihleri arasında İzmir
Çeşme’de gerçekleştirildi.
Programda sektörün 2040
yılı perspektifi konuşuldu.
Ana teması “2040 Yılı Savunma Sanayi: Sanayide Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Teknoloji” olan Savunma ve
Havacılık Teknolojileri toplantısına katılım yüksek oldu. Programda alt yükleniciler ile ana yüklenicileri aynı
platformda birleştiren ve daha verimli işbirliği için fikirler oluşmasına, beyin fırtınası yapılmasına uygun bir ortam
oluşturuldu.

B

u seneki teması “2040 Yılı Savunma Sanayi: Sanayide Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Teknoloji” olarak
belirlenen programa çeşitli ülkelerden
kamu ve özel sektörün önde gelen isimleri
ile yerli sanayi şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri ve iş geliştirme direktörleri katıldı.

belirli bir sermaye derinliğine ulaşmasına
katkı veren verimli bir ortam oldu.

SSM tam kadro katıldı

“Her yıl gerçekleşmeli”

Etkinliğe kurumsal olarak en fazla katılımı Savunma Sanayii Müsteşarlığı sağladı. Müsteşar Murad Bayar, müsteşar
yardımcıları, daire başkanları ve proje müdürlerinden oluşan 37 kişilik SSM grubunun yanı sıra, İzmir buluşmasının katılımcıları arasında OSTİM ve OSSA da yer aldı.
Programda alt yükleniciler ile ana yüklenicileri aynı platformda birleştiren ve
daha verimli işbirliği için fikirler oluşmasına, beyin fırtınası yapılmasına uygun bir
ortam oluşturuldu. Açık tartışmalar; ana
yükleniciler ve alt yüklenicilerden oluşan
eko sistemin teknoloji üreten, büyüyen,

Konuşmacılar 3 gün boyunca, savunma
sanayinde bir ürünün kavramsal olarak ortaya konmasından itibaren; 10 yıla yakın
bir sürede ürün haline gelmesi ve pek çok
teçhizatın 25-30 yıl hatta 40 yıl envanterde kalma perspektifini değerlendirdi.
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, SinerjiTürk etkinliklerinin, savunma
sektöründe bu formattaki tek etkinlik olduğunu vurguladı. Tanışma ve iş geliştirme platformu olan etkinliğin her yıl gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini kaydeden
Bayar ayrıca çeşitli sektörlerle savunma
sektörü arasında sinerji oluşturacak etkinlikler düzenlenmesini arzu ettiklerini ifade etti.

En verimli platform

SinerjiTürk Vakfı Başkanı Abdullah
Raşit Gülhan, Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar’ın daha önceki etkinliklerde,
çalışmaya verdiği önemi, “Bizim için en

OSSA havacılığın zirvesine uçtu
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) gerçekleşen
Seattle Savunma ve Havacılık
Tedarikçileri Zirvesi’ne katıldı.

O

SSA, Savunma Sanayi Müsteşarlığı öncülüğünde Türk Havacılık
ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) ile birlikte
katıldığı Seattle Savunma ve Havacılık
Tedarikçileri Zirvesi’nde Türkiye’nin
savunma ve havacılık sanayinde ulaştığı
noktayı başarıyla sergiledi.
Küme, 11-13 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleşen programda, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (URGE) kapsamındaki 26
üye firmasıyla temsil edildi.
Havacılığın

küresel

aktörlerinden

Boeing firmasının ana sponsorluğunda
gerçekleşen fuar boyunca; sektöre orijinal ekipman sağlayan üreticiler ile aynı
masa etrafında buluşan OSSA üyeleri
270’in üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi. Boeing üretim tesislerinde teknik
gözlem yapma fırsatı da bulan heyet, firmanın üst düzey yetkilileri ve satın alma
ekibi ile de kümeye özel toplantıda bir
araya geldi.
ABD programında ayrıca Türkiye oturumu gerçekleştirildi. Savunma Sanayi
Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı
Bilal Aktaş, TAI Sanayi Operasyonları
Başkanı Naki Polat ve OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, uluslararası katılımcılara savunma ve havacılık sanayinin
ve KOBİ’lerin kabiliyetlerini anlattı.
Aktaş, Polat ve Ünal, sunumlarında hem
ana sanayinin hem de alt yüklenicilerin
güçlü olduğu vurguladı.

etkili ve en verimli platform SinerjiTürk etkinlikleridir.” ifadesi ile dile
getirdiğini hatırlattı.
Bu seneki toplantının
bir kaç önemli tarihe denk
gelmesi nedeni ile içerikte farklılıklar oluştuğunu
kaydeden Gülhan, “Öncelikle 8 Mart dünya kadınlar gününe denk
gelmesi ve Türk Kadının ilk uçuşundan
itibaren 100 yıl geçmesi dolayısıyla ilk
uçuşu gerçekleştiren Belkıs Şevket Hanımefendi anılırken öte yandan Hürkuş’un İş
Geliştirme Müdürü Aylin Ararat ile başarılı iş kadınlarımızdan Zühal Mansfıeld’in
konuşmaları ilgi çekici oldu. Bu etkinliğimiz aynı zamanda Pilot Yzb. Fethi Bey
ve yardımcısı (Rasıt) Ütğm Sadık Bey’in
şehadetlerinin 100’üncü yılına rast geldi;
değerli büyüklerimizi, kahraman havacılarımızı da anmış olduk.” dedi.
Abdullah
Raşit Gülhan

10 yıldır başarılı hizmetlere imza
atan Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar görevini noktaladı. 28
Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan Atama Kararı ile Müsteşarlık maratonu sona eren Bayar,
hizmet süresine sektör açısından
milat olarak kabul edilen projeleri
sığdırdı. Başarılı bürokrat döneminde, ülkemiz KOBİ’leri açısından kritik
önem taşıyan offset uygulamalarında önemli mesafeler kat edildi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan
yapılan açıklamada; Murad Bayar’ın
Başbakanlık Başmüşaviri olarak
atandığı bildirilirken; SSM’ye, Müsteşar Yardımcısı Dr. Faruk Özlü 'nün
vekâlet edeceği kaydedildi.
ASELSAN ve TAI gibi kuruluşların
uygulamalarında yardımcı sanayinin rolünün artmasına, savunma ve
havacılık alanındaki KOBİ’lerin uluslararası kimlik kazanmasına büyük
destek veren Murad Bayar’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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Türkiye, 2013 yılını 151,7 milyar dolarlık ihracatla
tamamladı. Bu ivmenin yakalanmasında, devletin
teşvik edici uygulamaları ile nitelikli üretim anlayışı
önemli bir paya sahip. Ülkemizin dış ticaretteki
görünümünü değerlendiren T.C. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi de bu hususun altını
çizdi. Dünya pazarlarında rekabet gücü elde
etmenin temel koşulunun, teknolojiye dayalı
ve marka odaklı ürünlerin üretiminden
geçtiğini belirten Zeybekçi, “Marka
ve tasarım değeri yüksek ürünler
pazarlayan, uluslararası
pazarlarda güçlü bir
Türkiye yaratmayı
hedeflemekteyiz.”
diyor.

Sayın Bakanım, Türkiye ekonomisinin
2014 hedeflerine ilişkin görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
2013’ün ilk yarısının sonlarından itibaren küresel ekonomide gelişmiş ülkelerin
para politikalarındaki belirsizlikler özellikle gelişmekte olan ekonomileri tesir altına
aldı. Bu belirsizliklerden Türkiye de etkilendi. Ancak bu belirsizliklere ve bunların
yarattığı olumsuzluklara rağmen Türkiye,
2013’te özellikle büyüme açısından ilk
üç çeyrekte iyi bir performans sergiledi.
Türkiye ekonomisi 2013’ün 3. çeyreğinde
%4,4 büyürken ilk üç çeyrekte ortalama
%4,0 oranında, beklentilerin üzerinde büyüdü. Son çeyrekte de iyi bir performans
gösterip yılı, revize edilen Orta Vadeli
Program (OVP) hedefi olan %3,6’nın üzerinde bitirmeyi öngörüyoruz.
2014’te Fed’in (ABD Merkez Bankası)
varlık alımlarını azaltmaya devam edecek
olmasının, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve bunların Türkiye’de cari açık,
döviz kuru, enflasyon ve faiz oranları üzerinde yarattığı tesirin ekonomimize reel etkilerinin olacağı değerlendiriliyor. Ancak
Türkiye’nin, yerinde politika önlemleri,
güçlü mali ve finansal yapısı ve küresel ticarette günden güne artan ağırlığı sayesinde bu tür gelişmelerden minimum düzeyde
etkilenmesini bekliyoruz.
Diğer taraftan en büyük dış ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’nin (AB) büyüme
sürecine geçmesiyle AB’ye artan ihracatımız 2014’te de artmaya devam edecektir.
Yine yanı başımızdaki Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’da istikrarın yavaş yavaş sağlanmaya başlamasıyla bu bölgeye ihracatımız da
yükselişe geçecektir. Bu sayede 2014 yılı
sonunda ihracatta 166,5 milyar dolar olan
OVP hedefimize ulaşmayı öngörüyoruz.
Büyümede ise bu yıl özellikle net ihracat
itici güç konumuna geçecektir. İç talepteki kısmi azalmaya rağmen büyümede OVP
hedefimiz olan %4,0’ı yakalamak için çalışmaktayız.
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“Uluslararası pazarlarda
güçlü bir Türkiye hedefindeyiz”
“KOBİ'LER EKONOMİNİN
EN DİNAMİK AKTÖRLERİDİR”

İhracattaki başarı grafiğini tetikleyen
etkenler nelerdir? Bunu ilerletmeye yönelik Bakanlık olarak ne gibi çalışmalar
içerisindesiniz?
Beş yıllık kriz sürecinin ardından küresel
ekonominin, başta gelişmiş ekonomilerde
görülen toparlanma sebebiyle ivmelenmeye başladığı günümüzde, dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmenin temel koşulu,
teknolojiye dayalı ve marka odaklı ürünlerin üretiminden geçmektedir. Bu sebeple
Bakanlığımca, geleneksel sektörlerimizin
yanı sıra Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek ve teknoloji odaklı sektörlerde
üretim ve ihracatımızın artırılmasına özel
önem verilmektedir.
Nitekim, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş
yıldönümünde 500 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmek amacıyla kamu ve özel
sektör işbirliğinde oluşturulan 2023 Türkiye İhracat Stratejisi çerçevesinde ülkemiz
ihracatını hem nicel hem de nitel olarak
artırmak ve geliştirmek yolunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 2023
yılı hedefleri ve gelecek beklentileri ile
sektörel hedeflere paralel bir şekilde tasarlanan Stratejimiz ile teknolojik dönüşümü
tamamlamış, lojistik ve mevzuat altyapısı
güçlü, en yeni üretim teknolojilerine hakim, kaynaklarını öncelikle Ar-Ge ve inovasyona yönlendiren, tüm dünyada tanınan
ve tercih edilen marka ve tasarım değeri
yüksek ürünler pazarlayan, uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratmayı hedeflemekteyiz.

KOBİ’lerin mevcut performansını nasıl
görüyorsunuz?
Türkiye’de toplam girişim sayısının
%99,9’unu, istihdamın %76’sını, maaş
ve ücretlerin %53’ünü, cironun %63’ünü
oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), tüm dünyada olduğu
gibi ülkemiz ekonomisinin de sürükleyici
unsurları olarak kalkınmada temel rol oynadığını görüyoruz. KOBİ’lerin kalkınması
ve gelişmesi sağlanmadan ekonomimizin
de kalkınması mümkün değil. Günümüzde
KOBİ’lerimiz ekonomideki bu rollerinin
farkına varmış, teknolojilerinde ve üretim
metotlarında yenilikçi, tüm dünyayı tek bir
pazar olarak algılayan, bilgiye büyük önem
veren bir özellik taşımaya başlamıştır.
Ayrıca ülkemizde KOBİ’lerin politika ve
stratejilerin hazırlanma ve uygulanma sürecinde önemli bir konuma sahip olduğunu
görüyoruz.
KOBİ’lerimiz ekonomimizin en dinamik
aktörleridir ve hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet göstermektedir. Taşıdıkları bu
önemden hareketle KOBİ’lerin ortaya çıkması, büyümeleri ve gelişmeleri için uygun
ortamın sağlanması yönünde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Bildiğiniz üzere 2023 yılı için hedefler
belirledik: 500 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 2 trilyon dolar GSYİH ve kişi başına 25 bin dolar gelire sahip bir ekonomi
olmayı hedefliyoruz. Ülkemizde ihracat ve
üretimle ilgili bir hedefin KOBİ’lerimizin
katkısı olmadan başarıya ulaşması mümkün
değildir. 2013 yılı Kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre KOBİ’lerimiz 2012 yılında ihracatın %62,6’sını gerçekleştirdi. Bu rakam 2011 yılında %59,6
seviyesindeydi ki bu artış ihracatımızın
tabana yayıldığının göstergesidir. İhracatta;
1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin
payı %20.6 iken 10-49 kişi çalışan küçük
ölçekli girişimlerin payı %24.3, 50-249 kişi
çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %17.7,
250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin
payı ise %37.2’dir.
Ülke gruplarına göre 2012 yılında dış
ticaret incelendiğinde ise, KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın %43,9’u Avrupa
ülkelerine, %42.2’si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. 2011 yılında ise Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın %53.3’ü KOBİ’ler
tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bu bize,

• 2013 YILINDA İTİBARIYLA İHRACATÇI SAYISI 58.078’E ULAŞTI.
• İHRACATÇILARIN %98’İNİ KOBİ’LER OLUŞTURUYOR.
• 2023 YILI HEDEFİ; 70.000 FİRMAYI İHRACATÇI YAPMAK.

KOBİ’lerimizin pazar çeşitlendirmesine
gittiğini, Avrupa dışında yeni pazarlara da
açıldığını göstermektedir. Bu sonuçlara bakıldığında pazar çeşitlendirmesi çalışmalarımızın meyvelerini verdiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz.
Diğer taraftan, 2002 yılında 31.731,
2012 yılında ise 56.440 olan ihracatçı sayımız, 2013 yılında 58.078’e ulaşmış olup,
ihracatçılarımızın %98’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. 2023 yılı hedefimiz ise 70.000
firmamızı ihracatçı yapmaktır.
Ayrıca, KOBİ’lerimiz 2012 yılında ArGe harcamalarının %16,6’sını gerçekleştirmiştir. Temel hedefimiz Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyümenin sağlanması ve
daha rekabetçi bir yapıya kavuşmak için
KOBİ’lerimize bu süreçte destek sağlanmasıdır.
Sektörel olarak incelendiğinde ülkemizin iddialı olduğu alanlar nelerdir? Önümüzdeki dönemlerde bunlara hangi başlıkları ekleyebiliriz?
Türkiye ekonomisi daha üretken bir
ekonomi haline geldi. Türkiye’de imalat
sanayinin ekonomideki payı günden güne
artıyor. İmalat sanayi ülkemizde son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdi ve daha
yüksek katma değer yaratmaya başladı.
Makine ve teçhizat, tıbbi aletler, bilgi iletişim teknolojileri, haberleşme, savunma sanayi, enerji gibi yüksek katma değer sağlayan teknolojik sektörlerde özellikle yatırım
teşvik sistemimizle yatırımcılara önemli
destekler sunmaktayız. Bu gibi yüksek katma değerli sektörlerde üretimimizi artırarak
önümüzdeki yıllarda dünya pazarlarındaki
payımızı artıracak ve uluslararası alanda
daha fazla söz sahibi olacağız.

“KÜMELENME, İHRACAT POLİTİKASINDA
ARAÇ OLARAK BENİMSENDİ”
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın önem verdiği uygulamalardan biri kümelenme.
Bu çerçevede başarıyla yürüttüğünüz
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerinin faydaları neler
oldu? Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Kümelenme neredeyse 10 yıldır üzerinde konuşulan, birçok projeye konu olan bir
kavram. Faydaları toplumun birçok kesimi
tarafından bilinmesine rağmen sahada aktif
olarak kümelenmeyi destekleyen mekanizmaların eksikliği, bu alandaki çalışmalarımıza başlamamızın bir başka sebebiydi.
Bakanlığımın kümelenme alanındaki çalışmalarının ilki 2007-2009 yılları arasında
yürütülen “Türkiye’de Ulusal Kümelenme
Politikasının Geliştirilmesi Projesi”dir.
2009 yılı sonunda tamamladığımız bu
proje ile kümelenme konusunda ciddi
mesafeler aldık ve kümelenme konusunda farkındalık oluşturulmasını sağladık.
Çalışmalarımızda gözettiğimiz en önemli
ilkelerimizden biri olan “sürdürülebilirlik” ilkemiz gereğince de bu projemizdeki
tecrübelerimizi en önem verdiğimiz enstrü-
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“OSTİM, EN BAŞARILI ÖRNEKLERDEN BİRİDİR”
Kümelenmede Türkiye’ye örnek model olan
OSTİM’in bu faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Bakanlık olarak OSTİM’den beklentileriniz nelerdir?

2

010 yılında yürürlüğe koyduğumuz
2010/8 sayılı Tebliğ’de İşbirliği Kuruluşu
tanımında yer alan Organize Sanayi Bölgeleri
ve özellikle de OSTİM Organize Sanayi Bölgesi,
Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
projeler yürütmeye başlamış ve kümelenme
yaklaşımının en başarılı örneklerinden birisi
olmuştur.
Organize Sanayi Bölgeleri’nin kümelenme
anlayışına en uygun bölgeler olduğunu söyleyebiliriz. Değer zincirinin her bir halkasının
yer aldığı Organize Sanayi Bölgelerinin gerek işbölümü gerekse sağladıkları uzmanlaşma
sayesinde kümelenmeye uygun bir zemin
sunduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, UR-GE
Tebliği kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri önderliğinde düzenlenen ortak eğitim,
danışmanlık, pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinin desteklenmesi ile kümelenme
anlayışına ivme kazandırdık.
OSTİM tarafından başarıyla uygulanmakta
olan iş makineleri ve yedek parçaları sektöründe 2, medikal sektöründe 1, savunma ve
havacılık sektöründe 2, yenilenebilir enerji sektöründe 1, kauçuk sektöründe 1, raylı sistemler sektöründe 1 olmak üzere toplam 8 UR-GE
projesi bulunmaktadır.
OSTİM’de yürütülen UR-GE projelerindeki
faaliyetler diğer UR-GE projelerine örnek
olmaktadır. Mevcut sekiz projede onbir
adet yurt dışı pazarlama faaliyeti, üç alım
heyeti, oniki eğitim ve dört danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu kümelerde URGE desteği kapsamında istihdam edilen altı
proje uzmanı kümelerde yer alan firmalara
uluslararasılaşma süreçlerinde olumlu katkılar
sağlamaktadır.
OSTİM, Bakanlığımızın yararlanıcısı olduğu,
“Türkiye’de Ulusal Kümelenme Politikasının

manlarımızdan biri olan devlet yardımları
politikalarımızda değerlendirdik.
Firmalarımızın uluslararasılaşma sürecinin tüm aşamalarının kümelenme anlayışı
çerçevesinde ve İşbirliği Kuruluşları’nın
önderliğinde desteklenebildiği proje bazlı,
hedef pazar ve hedef sektör odaklı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”i 2010
yılı sonunda yürürlüğe koyduk. Terzi işi
bir anlayışla oluşturulan ve KOBİ’lerin
işbirliği ile yakalayacakları sinerji yoluyla
gelişmelerini öngördüğümüz Tebliğimiz
kapsamında şirketlerimizin proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, istihdam, yurt

Geliştirilmesi Projesi” ve 2011-2014 döneminde yürüttüğümüz “KOBİ İşbirliği ve
Kümelenme Projesi”nin ana aktivitelerinde
yer almış ve ayrıca projelerin pilot anlayışla
sahaya aktarılmasında ve iyi uygulama
örnekleri oluşturulmasında önde gelen İşbirliği
Kuruluşlarından biri olmuştur. Ayrıca, KOBİ
İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında
Avrupa Birliği Küme Analiz Sekretaryası'nın
verdiği Küme Mükemmelliyet Ödülü'nü alan ilk
20 küme arasında OSTİM Medikal ile Savunma
ve Havacılık Kümelenmeleri de bulunmaktadır.
OSTİM, yönetimin ve firmaların katılımcı
anlayışı ile birlikte kümelenme yolunda emin
adımlarla ilerlemektedir. Yenilikçi faaliyetlerin
gelişmesini ve ticarileşmesini teşvik eden,
verimliliği ve istihdamı artıran, rekabet ve
işbirliği olanağı sağlayan yapısı ile kümelenme
anlayışının OSTİM’de yer alan KOBİ’lerimiz
açısından olumlu sonuçlar doğurduğuna ve
bundan sonra da doğuracağına yürekten
inanıyorum.
Bu anlayıştan yola çıkarak, OSTİM’den
beklentimiz; bünyesinde yer alan firmaların
sorunlarına terzi işi çözümler üretip en kaliteli hizmeti üyeleri ile buluşturması, dünya
standartlarında ve diğer projelere de örnek
olacak faaliyetler ile firmaların rekabet güçlerini arttırması ve işbirliği ortamı oluşturarak
bölgenin dinamiklerini harekete geçirmesidir.
OSTİM’de yer alan kümelerin başarıya ulaşması
ve diğer kümelerle etkileşimini arttırması için
UR-GE Tebliğimiz etkin bir araçtır. OSTİM’in
kümelenme yolundaki başarılarının diğer Organize Sanayi Bölgelerimize de örnek olmasını
temenni ediyorum.
Üyelerine daha iyi hizmet sağlayabilmeleri
için Türkiye’nin her bölgesinden ve her sektörden İşbirliği Kuruluşlarımızın UR-GE projesi
ile uluslararası pazarlara açılmalarını bekliyoruz.

dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel
danışmanlık programlarını bütünleşik olarak destekliyoruz. Ayrıca, UR-GE projeleri
kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde
üniversitelerden hizmet almanın yolu açılarak ülkemizde eksikliğini büyük ölçüde
hissettiğimiz üniversite-sanayi işbirliğinin
artırılmasını da hedefliyoruz.
UR-GE projelerinin en önemli vasfı, tabandan tavana bir yaklaşımla bizzat sahanın ihtiyaç ve isteklerine göre şekil alabilmeleridir. Artan proje sayımız ve projeler
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin

“İyi bir yönetişim modeli kurulmalıdır”

K

ümelenme anlayışının temel dinamiklerinden en önemlisi koordinasyon ve iletişimdir. Kurumlar arası ve
firmalar arası koordinasyon gerektirdiği
için de yönetişim ihmal edilmemesi
gereken bir husustur. Kümelenmeyi
hedeflerimize ulaşmada bir araç olarak
kullanacaksak iyi bir yönetişim modeli
kurulmalıdır. Bahsettiğim modelle İşbirliği
Kuruluşları ve firmalar arası ilişkiler
güçlendirilerek, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak yapılan çalışmalarda

tamamlayıcılık sağlanmalıdır. Zaten UR-GE
Tebliği’ndeki yönetim mekanizmamızda
da Bakanlığımız, İşbirliği Kuruluşları ve
firmalar olmak üzere üç aktör yer alıyor.

sayısındaki ve çeşitliliğindeki artış da URGE Tebliği’nin sahadaki aktörler tarafından
faydalı bulunduğunun bir göstergesi diye
düşünüyorum.

137 UR-GE PROJESİ DEVAM EDİYOR
Hali hazırda, 137 UR-GE projesi aktif
olarak yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında 105 ihtiyaç analizi yapılmış ve yapılan analizler neticesinde 256 eğitim faaliyeti, 43 danışmanlık faaliyeti, 109 yurtdışı
pazarlama faaliyeti ve 19 alım heyeti faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 38 proje
yöneticisinin istihdamını destekliyoruz.
Son durumda UR-GE kapsamında aktif
ve tamamlanan projeler içinde 2.656 firma
yer alıyor. Bu firmaların yaklaşık %62’si
ihracatçıdır. İnanıyorum ki kalan %38’lik
kısım da projeler tamamlandığında ihracatçı olacak.
Bunu da KOBİ’lerimizin işbirliği yaparken rekabet etmeyi öğrenmeleri sayesinde
başarmayı umuyoruz. UR-GE projelerinde
ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri
ile devam ediyor. İhtiyaç analizi sürecinde,
proje katılımcısı her firma birer birer taranırken, sektörlerinin durumu da değerlendiriliyor ve kümelerin ihracat yol haritaları
ortaya çıkarılıyor. Bu sayede, KOBİ’ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak işbirliği içinde kendi hedeflerine
nasıl ulaşabileceklerini öğreniyor. İşbirliği
içinde rekabet de bu aşamada öğrenilmeye
başlanıyor. Ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile de KOBİ’lerimiz hem
kapasitelerini geliştirebiliyor hem yeni pazarlara açılabiliyor hem de mevcut pazar
paylarını artırabiliyorlar.
UR-GE ile beraber mevcut yığınlar küme
kimliği kazanarak, beraber projeler geliştirme kapasitesine sahip oluyorlar. Halihazırda faaliyetlerine devam eden kümeler
içinse UR-GE bir sıçrama tahtası olup uluslararasılaşmalarını sağlıyor.
Kümelenmenin yaygınlaştırılması için
stratejik yol haritasını nasıl şekillendirmeyi planlıyorsunuz?
Kümelenme konusundaki çalışmalarımızdan ilki olan “Türkiye’de Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi”
sadece Bakanlığımızın değil, projede birlikte çalışan diğer kamu kurumları, ticaret
ve sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşlarının kümelenme konularındaki kapasitelerini artırmıştır. Bu projenin getirdiği düşünsel açılım ve kurumsal kapasite ile UR-GE
Tebliği’ni çıkardığımızdan daha önce de
bahsetmiştim.

UR-GE bir küme destek mekanizması
değil daha önce de bahsettiğim işbirliğinin sağlanmasını teşvik eden ihracata yönelik destek mekanizmasıdır. Tebliğin en
olumlu olarak değerlendirilen yönlerinden
birisi de KOBİ niteliğine haiz işletmelerin
üzerindeki idari yükü hafifletmek ve bürokrasiyi azaltmak suretiyle KOBİ’lerin,
İşbirliği Kuruluşu önderliğinde ihracata
yönelik desteklerden faydalanmalarını sağlamasıdır.
Bu çerçevede, en büyük sorumluluk İşbirliği Kuruluşlarımızdaki proje yöneticisi
arkadaşlarımıza düşüyor. Proje yöneticilerinden beklenen, firmaların ihtiyacı olan
konuları tespit etmeleri, bu konularda faaliyetler organize etmeleri ve bu faaliyetlerde en kaliteli hizmeti en uygun fiyatla
üyelerine sunmalarıdır. Biz de, Bakanlık
olarak proje yöneticisi arkadaşlarımıza tüm
bu süreçlerde yardımcı oluyoruz. Bakanlığımda her projenin ayrı bir uzmanı var ve
bu arkadaşlarım gerek faaliyetlerin tasarlanmasında gerekse gerçekleştirilmesi aşamasında proje yöneticileri ve firmalar ile
birlikte çalışıyorlar. Ayrıca, proje yöneticileri için düzenlediğimiz eğitimler ile proje
yöneticilerinin projelerin tüm bu süreçlerde
daha etkin rol almalarını ve projelerin daha
verimli bir şekilde sürdürülmesini amaçlıyoruz.
Ayrıca, UR-GE Tebliğini kurumsallaştırma çalışmalarımız çerçevesinde hem
UR-GE proje yöneticilerinin hem de kümelenme alanında çalışanların faydalanacağı kümelenme araçları seti hazırladık. Bu
araçlardan biri de; İşbirliği Kuruluşlarının
UR-GE proje yönetim kapasitelerini artırmak amacıyla hazırladığımız UR-GE Proje Uygulama ve Hazırlama Kılavuzu’dur.
UR-GE proje yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı tüm bilgilerin yer aldığı kılavuzda,
UR-GE Projelerinin her bileşenin gerekliliği detaylı bir şekilde açıklandı, farklı
bölümlerde projelerin hazırlık evresinden,
yürütülmesine, hizmet satın alım süreçlerinden faaliyetlerin organizasyon süreçlerine kadar her aşama ayrıntılarıyla ele alındı.
Kılavuzumuzun sahanın ihtiyaçları göz
önüne alınarak hazırlanan 2. baskısını da
sahanın kullanımına sunduk.
Ekonomi Bakanlığı olarak, kümelenmeyi
ihracat politikasında bir araç olarak benimseyerek, ihracata yönelik devlet desteklerini proje bazlı bir anlayış çerçevesinde
geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de
çalışmalarımıza bu bakış açısıyla devam
edeceğiz.

Geçmiş yıllarda ekonomik kalkınma modeli devletin teşvik politikaları ile dizayn
edilirken içinde bulunduğumuz dönem bu
anlayışın yerini, ekonomik kalkınmanın
“devletin, İşbirliği Kuruluşları, özel sektör,
üniversiteler, araştırma kurumları ve hatta
bireylerin dahil olduğu işbirliği” ile mümkün olduğu anlayışına bırakmıştır.

Bu anlayışımıza paralel olarak bu konuda
edindiğimiz bilgi birikimimizi Türkiye’de
bu konuda söz sahibi olan kurumlarla
paylaşarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kamu-özel sektör işbirliğine verdiğimiz
öneme binaen hem özel sektör hem kamu
kurumlarıyla işbirliği içerisinde sahanın ihtiyaçları çerçevesinde UR-GE Tebliği’ni de
geliştirmeye devam ediyoruz.

Bu işbirliğinin sağlanmasına platform
olacak UR-GE Tebliği’ni “Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alarak İşbirliği Kuruluşları’nın önderliğinde
firmalarımızın rekabetçiliğini artırıp 2023
yılı 500 milyar dolar İhracat Hedefine ulaşmak” vizyonuyla çıkardık.

Kümelenmenin birçok kurum ve kuruluşu ilgilendiren bölgesel nitelikli yatay
bir politika alanı olması nedeniyle, 2023
yılı hedeflerine ulaşılmasında gerek ihracat gerek sanayi gerekse bölgesel kalkınma
politikalarında bir araç olarak kullanılması
gerektiğini düşünüyorum.
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Ekonomi Bakanlığı Uzmanı uyardı:

“Çin’i tanımadan işbirliği ve ithalat yapmayın”
T.C. Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret
Uzmanı Ender Öncü’den Çin uyarısı.
Ülkenin ticari yaklaşımını yakından
bilen Öncü, “Her şey 1 Yuan daha fazlası
için diyen Çinlileri tanımadan işbirliği
ve ithalat yapmayın.” dedi.

Ö

ncü, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin
UR-GE projesi kapsamında Çin’de düzenlenen Clean Energy Expo China Fuarı öncesinde pazar hakkında bilgiler aktardı.

Ticari gelecek için networking önemli
Fuarda kurulacak temasların ve kart
değişimi ile sağlanacak olan networking
ağının Çin firmaları ile Türk firmalarının
gelecekteki muhtemel işbirliği için temel
oluşturacağını vurgulayan Ender Öncü,
“Hiçbir ülkede olmayan kart değişimi seremonisi burada var. Çinliler kart değişimine önem verir. Kartınızı aldıkları zaman
bir süre inceler ve sizi oradan da tanımaya
çalışır. Siz de bu konuda duyarlı davranırsanız olumlu bir izlenim bırakmış olursunuz.” önerisinde bulundu.
Herşey 1 Yuan daha fazlası için
Çin’deki ticari anlayışının ‘daha fazla
kazanmak’ üstüne olduğunu aktaran deneyimli bürokrat, Çin’deki yaygın olan “Herşey 1 yuan daha fazlası için” söylemini hatırlattı. Bu görüşe sahip olan ülkede ticari
olarak çeşitli olumsuzlukların yaşandığını
belirten Öncü, “Fuarda hiçbir firma ile
maddi yükümlülük içeren anlaşma imzala-

Ender Öncü

mayın.” uyarısını yaptı.
Türk firmalarının uluslararası ticarette
en fazla Çin firmalarıyla sorunlar yaşadığını karşılıklı güven sağlandığı zaman Çin
firmalarıyla da sorunsuz çalışıldığını vurgulayan Ender Öncü, şu hususların altını
çizdi: “İşbirliği yapmayı düşündüğünüz
firma için güvenlik araştırması yaptırın; bu
konuda Çin Ticaret Müşavirliği yardımcı
oluyor. Firmanın ticari sicil kayıtları ve
gerçekliği araştırılıp size en doğru bilgi
veriliyor. İşbirliği öncesinde söz konusu
firmayı yerinde ziyaret edin üretim tesislerini mutlaka görün. Çin’den hukuk normları sağlıklı işlemiyor. Bu yüzden ithalat
yapmayı düşünen firmalarınızı ticaret öncesinde etraflı bir sözleşme ile güven altına
almalısınız aksi takdirde firmalarımızın
mağdur olma ihtimali çok yüksek.”

Yılın ilk ayında temponun
arttığını belirten Büyükekşi:

“Türkiye
uluslararası
ticarette merkez
oldu”
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
(TİM) Mehmet Büyükekşi, ihracat ve
iç pazar olarak yabancıya en fazla
büyüme vadeden ülke olduğumuzu
belirterek, ”Uluslararası ticaret
açısından bir merkez konumuna
geldik. Komşularımızla daha fazla
ticaret yapıyoruz.” dedi.

Mehmet Büyükekşi

AB yatırımcısının
tercihi Türkiye

BAE ve Sudan’a denetim hizmeti verecek

İhracat vizesi TSE’den

D

ünyanın dört bir yanındaki firmaların Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ve Sudan’a ihracat yapabilmesi, Türk Standartları Enstitüsü’nün
(TSE) teknik onay belgesine bağlı olacak.

2013 yılı Ocak ayında 802 milyon
dolar olan yatırım girişi yüzde 51’lik
artış gösterdi. 2014 yılı Ocak ayında
Türkiye’ye uluslararası doğrudan
yatırımla 1 milyar 211 milyon dolar
sermaye girdi.

T

ürkiye’ye Ocak ayında gerçekleşen sermaye girişinde Avrupa
Birliği (AB) 707 milyon dolar ile
yüzde 84 paya sahip oldu. AB ülkeleri arasında 599 milyon dolarla
Türkiye’ye en fazla yatırımı Hollanda
yaptı. Asya ülkeleri ise toplamda 87
milyon dolar yatırımla Türkiye’nin
uluslararası doğrudan yatırımında
yüzde 10,3’lük payın sahibi oldu.
2014 yılı Ocak ayında, uluslararası doğrudan yatırım girişleri sektörel
bazda incelendiğinde hizmetler sektörü 491 milyon dolar ile ilk sırada, imalat sanayi sektörü 269 milyon dolar ile
ikinci, enerji sektörü 44 milyon dolar
ile üçüncü sırada yer aldı.

Küresel ölçekte önemli bir pazar
büyüklüğüne sahip olan uygunluk değerlendirme pazarında etkinliğini artırmayı hedefleyen TSE, pek çok ülke
ile ikili ticaret anlaşmaları imzalıyor.
5 ülkede temsilciliği ve 27 ülkede 39
yurtdışı ofisi bulunan kurum, Birleşik
Arap Emirlikleri’nin Standardizasyon
ve Metroloji Otoritesi (ESMA) ile
yaptığı anlaşma uyarınca, BAE’ye girecek ürünlerle ve BAE’den Körfez ül-

kelerine gidecek ürünlerin yerinde denetimini yaparak teknik onay verecek.
Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı (SSMO) ile de mutabakata varan
TSE, bu ülkeye Çin dışındaki tüm ülkelerden ihraç edilecek zorunlu incelemeye tabi ürünlerde, SSMO adına
deney, uygunluk değerlendirme belgesi, yükleme öncesi muayene hizmeti
verme yetkisini aldı.
Diğer yandan, Yemen Standardizasyon, Metroloji ve Kalite Kontrol Teşkilatı (YSMO) ile yapılan anlaşmayla
da, Yemen’e Türkiye’den ihraç edilen
tüm endüstriyel (gıda dışı) ürünlerin
yükleme öncesi incelemesini de TSE
yapacak.

TİKA, Dakka’ya sağlık ocağı yapıyor

T

İKA faaliyet gösterdiği ülkelerde
birçok alanda proje ve faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede
Bangladeş’te, Gobindapur, Ratanpur,
Basailvogh, Roynagor, Puratan Malidia, Boro Braha, Borgaon, Cocker
Char, Bajbee ve Alampur’da devam
eden sağlık ocağı inşaat çalışmalarının iki ay içerisinde tamamlanması
öngörülüyor.
Dünyanın az gelişmiş ülkeleri arasında bulunan Bangladeş’te temel sağlık
hizmetlerine erişim ülkenin önemli
sorunlardan birisi olarak öne çıkıyor.
Bangladeş hükumetince yapılan çalışmalar, ülkenin acil olarak 861 Sağlık
Ocağına ihtiyaç duyduğunu gösteri-

yor.
Özellikle,
kırsal bölgelerdeki
ihtiyacın
giderilmesini öncelikli olarak ele alan Bangladeş, konuyla ilgili olarak Türkiye’den destek
talep etmiş ve TİKA, Bangladeş Sağlık
Bakanlığı işbirliğinde 10 adet sağlık
ocağı yapım sürecini başlatmıştı.
TİKA, Bangladeş’teki projelerini En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ)
yönelik olarak 2011 yılında ortaya
konulan İstanbul Programı çerçevesinde yürütüyor. TİKA tarafından
çalışmalarına devam edilen Sağlık
Ocağı İnşa Projesi’nin tamamlanması
Bangladeş’in sağlık alanında büyük
bir eksikliğine cevap verecek.

U

ludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Büyükekşi, 8 komşu ülke
ile yapılan ihracatın son 10 yılda 3,8
milyar dolardan 24,8 milyar dolara
çıktığını, yine son 10 yılda ihracat 3
kat artarken, komşu ülkelere dış satışların 5,5 kat arttığına dikkat çekti.
TİM Başkanı, “Türkiye, ciddi bir
potansiyel barındırıyor. Hem Avrupa,
Afrika ve Ortadoğu’ya ihracat hem de
iç pazar açısından yabancıya en fazla
büyüme vadeden ülkeyiz. Uluslararası
ticaret açısından bir merkez konumuna geldik. Komşularımızla daha fazla
ticaret yapıyoruz.” dedi.

“Tek çıkış yolumuz ihracat”
Doğrudan sermaye yatırım rakamları
ilgili verileri de değerlendiren Mehmet
Büyükekşi, 2006-2008 döneminde
çok iyi bir momentum yakalandığını,
ancak 2013 yılında bu momentumun
kaybedildiğini söyledi. Büyükekşi,
“Şimdi bu performansı hızla tekrar yakalamamız gerekiyor. Yılın ilk ayında önemli bir tempo artışı yakaladık,
bunu sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye, dünyanın 16. büyük ekonomisi, fakat doğrudan yabancı sermaye çekme
konusunda henüz istediğimiz noktada
değiliz.” diye konuştu.
TİM’in yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Büyükekşi üretimde
nitelik değişikliğine gidilmesi mesajını vererek şunları kaydetti: "İki yıldır
inovasyon haftası düzenleyerek çok
önemli konukları ağırlıyoruz. Şimdi
de, İnovalig’i hayata geçirerek şirketlerin inovasyon kabiliyetini ölçeceğiz.
Bu çok önemli bir gösterge olacak.
Artık hizmet üretiminden çıkmamız
ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz lazım. Tek çıkış yolumuz
ihracat."
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İşler: “OSTİM'de
Ar-Ge ve kalite çok ileride”

Bakan Yıldız yakın geçmişten
ilginç bir örnek verdi:

“Yerli bayrak
direği ipi manşet
olurdu”

Taner Yıldız

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, OSTİM’in, Türkiye’nin ve Ankara’nın yüz akı olan bir
OSB olduğunu söyledi. OSTİM’e gelen Emrullah İşler, OSTİM’in önemine işaret etti.

B

aşbakan Yardımcısı Emrullah İşler göreve gelişinin ardından kendisini ziyaret eden OSTİM Yönetimi’ne iade-i ziyarette bulundu. OSTİM Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyeleriyle bir araya İşler’e bölgeyle
ilgili çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler
verildi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, İşler’e, Türkiye’nin büyük firmalarının OSTİM’den çıktığını ve buradan
tedariklerine devam ettiklerini aktardı. D8’e
üye ülkelerin potansiyelinden ve pazarından
yararlanarak otomobil üretilebileceğini belirten Aydın, Ekopark porjesi içinse Hükümetin onayının beklendiğini kaydetti.
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler de
OSTİM’in Ar-Ge ve kalite açısından çok
ileride olduğunu vurguladı.

“Bölgemize ilgilerinin devamını diliyoruz”
Ziyaret sonunda İşler ve Aydın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, buradaki konuşmasında da özetle şunları söyledi: “Sayın Başbakan Yardımcımız bölgemizin milletvekili iken ülkemizin Başbakan
Yardımcısı oldu. Biz de kendilerine OSTİM
OSB olarak makamında hem bölgemiz
hakkında bilgilendirmek hem bölgemizle
ilgilendirme adına ziyarette bulunmuştuk.
Sağ olsunlar onlar da bugün iade-i ziyarette bulunarak bölgemizi ziyaret ettiler. Bu-

güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı ve
gelecekteki hizmetlerden dolayı kedilerine
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bölgemize ilgilerinin devamını bekliyoruz.”

Ankara’nın en büyük turizm merkezi
OSTİM’e iade-i ziyaret için geldiklerini
aktaran Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti.
OSTİM’le ilgili önemli değerlendirmeler yapan İşler, “OSTİM, Türkiye’nin ve
Ankara’nın yüz akı olan bir OSB. Buradan
dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapılıyor.
Çok önemli çok sayıda insanın çalıştığı bir
yer. Aynı zamanda 5 bin 200 tane iş yerinin
bulunduğu bir yer. Aynı zamanda 50-60 bin
civarında insanın çalıştığı bir yer. Yapmış
olduğumuz görüşmelerde de yeni bir bilgi
aldım. O da; aşağı yukarı günde ortalama
50 bine yakın insan Ankara’nın dışından
buraya gelip burada alışverişte bulunuyor.
Dolayısıyla belki Ankara’nın en büyük turizm merkezi de diyebiliriz. Ben, bu güzel
çalışmalarının inşallah artarak devam etmesini diliyorum. OSTİM’imiz hakikaten
Türkiye’nin ve Ankara’nın yüz akı ve bundan sonra da çok güzel planları var, projeleri
var. İnşallah onları da hayata geçirdikleri zaman Ankara ekonomisinin hem de Türkiye
ekonomisinin ciddi katkı sağlayacaklarını
diliyorum.” diye konuştu.

Verimli projeler ödüllendiriliyor
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın,
Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilikle ilgili yürüttüğü
çalışmalar kapsamında başlattığı Verimlilik Proje Ödülleri sahiplerini 2 Haziran’da
buluyor.
Her ölçekteki işletmenin verimlilik artışını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmeyi amaçlayan
Verimlilik Proje Ödülleri, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak.
İşletmeler arasındaki bilgi ve tecrübe
paylaşımını artırmayı ve verimlilik artışı
konusunda yürütülen projeleri kamuoyuna duyurmayı Bakanlık, vereceği ödüllerle uygulanmış verimlilik projelerinin sağladığı yararları tanıtmayı hedefliyor.

Mikro İşletme, Küçük İşletme, Orta Büyüklükteki İşletme ve Büyük Ölçekli İşletme olmak üzere 4 kategoride verilecek
ödüller için projeler 3 aşamadan geçecek;
ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, OSTİM ve İvedik bölgesi
sanayicileriyle bir araya geldi.
Toplantıda ülke gündemine ilişkin
mesajlar veren Yıldız, Türkiye’nin
geldiği seviyeyi yerli üretimle
örnekleyerek, “Anıtkabir’deki bayrak
direğinin ipini yerli üretimden
yaptık diye gazetenin manşetlerine
konu oldu. 80-100 yıl öncesiyle
karşılaştırmıyorum. Geçtiğimiz günleri
çok çabuk unutabiliyoruz.” dedi.

Y

erli üretime yönelik değerlendirmeler ve bu kavramın geliştirilmesi
için fikir birliği oluşmaya başladı. Hatırlanacağı üzere 3. Sanayi Şurası’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 için
en az 10 küresel marka hedefiyle yerli
ve milli üretim olgusuna bakışını ortaya
koymuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da OSTİM ve İvedikli
sanayicilerle yaptığı toplantıda önemli
konulara temas etti. Türkiye’nin siyasi
istikrarını son 3 ayda bozulmaya çalışıldığını kaydeden Yıldız, bunun ölçülebilir
karşılığının 120 milyar dolar zarar olduğunu söyledi.
Türkiye’nin siyasi istikrarının muhafaza edilmesinde Hükümet kadar muhalefet, sanayiciler, iş adamları, esnaf,
sanatkar ile birçok kesime sorumluluk
düştüğünü anımsatan Bakan Yıldız, “Bu
manada hepimiz bu Gayri Safi Yurt İçi
hasıladan gerekli paylarımızı alıyoruz.
11 yılda Gayri Safi Yurt İçi hasılası tam
3 katına çıkan bir Türkiye oluşturduk. O
paralar kolay kazandırılmıyor ülkemize
ama çok seri bir şekilde bunu sarf ettirmek istediler.” dedi.

“Yerli sanayiyi güçlendirecek
yatırımları yaptık”
İstikrarın korunması için çok ciddi
hamleler yapılması gerektiğine işaret
eden Taner Yıldız, yerli üretimin önemini şu örnekle anlattı: “1981; babalarımızın, dedelerimizin zamanından
bahsetmiyorum. Anıtkabir’deki bayrak
direğinin ipini yerli üretimden yaptık
diye gazetenin manşetlerine konu oldu.
O anda biz buna sevindik, tabii ki o an
ki halimizle sevineceğiz. Sayın Başbakanımızın refakati ile 4A uydusunun bizim
Türk mühendisleriyle beraber incelendiği bir ortama gittik. 80-100 yıl öncesiyle
karşılaştırmıyorum. Geçtiğimiz günleri
çok çabuk unutabiliyoruz. Türkiye denizin altında raylı sistemi ve taşımayla
alakalı her türlü teknolojiyi buraya getirirken aynı şekilde nükleer santrallerden
yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar
yerli sanayiyi tahkim edecek, güçlendirecek ve burada hızlandıracak yatırımları
yapmaya çalıştı. Bunların önemli kısmını
başardı.”

Bakan Yıldız’ın bahsettiği bayrak direğinin
ipi ile ilgili haber 15 Ocak 1981 tarihindeki
Hürriyet Gazetesi'nde şu şekilde yer
aldı: Anıtkabir'in bayrak direği ipinin
Amerikan'dan getirtileceğini öğrenen
işadamı Güner Coşkun, derhal hareket
geçti. İçinde 4 milimetre çelik tel bulunan
ipi yöneticilere teslim eden 34 yaşındaki
işadamına Atatürk'ün 100. doğum yılı plaketi
verildi. (Kaynak: www.hurriyet.com.tr)
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Kerkük İzlenimleri

Ş

ehirlerin de insanlar gibi kaderi
var mıdır? Mekânın ruhu olduğuna göre şehirlerin kaderi olması da normaldir herhalde… Şehirlerin kaderine en çarpıcı örnek Taif ile
Medine kentleridir. Malum Peygamberimiz çekilen zulümden uzaklaşmak
ve tebliğini daha etkili yapabilmek için
Mekke’den ayrılmaya karar verdiğinde
önce Taif’e gitmişti. Fakat Taif’liler
O Yüce insanı taşlarla ve hakaretlerle karşıladılar. Daha sonra Medine’ye
hicret etti. Medine’nin bu yüce gönüllülüğü, şehri münevver (nurlu, aydın)
yaparak İslam âleminin ana ziyaret
mekânlarından biri haline getirmişken,
Taif ayağına kadar gelen kısmeti taşlayarak uzaklaştırmanın yalnızlığını
sürekli yaşayacaktır.
Kerkük seyahatinde bunları düşündüm. Kerkük’ün geçmişte yaşadıkları, yoğun hüzün, gözyaşı ve mücadele Şehri ne kadar kederli ve bedbaht
hale getirmiş. Zaten bu keder, neşeli
Kerkük türkülerinin içine saklanmış.
Kerkük hem neşe, hem hüznü aynı

E

anda gösterebilme yeteneğine sahip
bir kültür… Hem zenginliğin hem de
fakirliğin aynı anda yaşandığı gibi…
Hayatı mutlu geçmeyen insanlar için
ne kadersiz bir insan denir ya… Aynen
onun gibi Kerkük Şehri’nin geçmişte
yaşadıklarına bakınca ne kadersiz bir
şehirmiş diye düşünüyor insan…
Eski kıtada, geçiş güzergahında bulunan bir coğrafya olmasından dolayı
tarih boyunca çok sayıda medeniyetin
hakimiyetine giren Kerkük, Osmanlı döneminde nüfus olarak Türklerin
çoğunlukta olduğu bir şehir haline
gelmiş. On dokuzuncu yüzyılın sonunda petrolün bulunması ve Kerkük’ün
Avrupa devletlerinin yamyamca iştahına yem olması bile Kerkük’ün bir
Türk şehri olmasını değiştirmemiş.
Hatta Saddam’ın insanlık dışı zulmü
de Kerkük’ün ana dokusuna zarar vermemiş.
Kerkük, (Musul’la birlikte) Lozan
görüşmelerinin de en çetin konularından bir tanesiymiş. Uzun müzakereler
sonucu Lozan’da sonuç alınamayınca
Birleşmiş Milletlere havale edilen Kerkük meselesi İngiltere’nin baskısıyla
Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmış ve
şehir maalesef Irak’a bırakılmış. Genç
Türkiye Cumhuriyeti sert tepki göstermiş. Ancak yapacağı çok da bir şey
yokmuş. Çünkü bir tarafta savaşın yorgunluğu, Güneydoğu’da çıkan isyanlar, ekonomik sıkıntılar, uluslararası
alanda yalnızlık Türkiye’nin direncini
kırmış ve Kerkük’ü kaybetmişiz.
Şehir Türklerin hâkimiyetinden çıktıktan hemen sonra, petrol şehrin kade-

Milli ürünler geleceğimizdir

konomik kalkınmaya katkı sağlamının bir yolu, yerli ve kaliteli
ürünler üretmek olduğu gibi, tüketicilerin de yerli ve kaliteli ürünleri
tercih etmesini sağlamaktır. Kalitesiz
ürünlerin ülke ekonomisine darbe vurduğunu, israfa sebep olduğu ve israfın bedelini hepimizin ödeyeceği çok
iyi bilinmelidir. Bu acı bedel, bütçe
rakamlarında önemli bir orana karşılık gelir. Kalitesiz, standarda uygun
olmayan ürünleri, özellikle ülkemizi
işgal eden Çin ürünlerini tercih eden
yetkililer, sorumlular ve tüketiciler
çok iyi bilmelidir ki; kendilerinin ve
aile bireylerinin can ve mal emniyeti
bakımından büyük risk altındadır.
Tüketici olarak bizler, satın alma işleminde yerli ve TSE belgeli ürünleri
tercih ettiğimizde ciddi bir bir önlem
aldığımızı bilmeliyiz. Mağdur duruma
düştüğünde hakkını arayan tüketiciler
yerine, mağdur olmamak için yerli ve
kaliteli ürünleri tercih eden tüketiciler
istiyoruz. Vatandaş olarak bilgili, bilinçli, duyarlı, milli duygulu olmak zorundayız. Bizler ARUS Kümelenmesi
olarak ‘Milli Üretimi ve Milli Duyguyu’ ön plana çekmek, tüketicilerimizi
de yerli üretim ve milli markalarımıza destek konusunda hassas olmaya
davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki;
Milli duygulu insan duyarlı insandır.
Çocuklarımız için, geleceğimiz için,
kalkınma için, güçlü bir Türkiye için,
kaliteli bir gelecek için ‘Milli Üretim
ve Milli Marka duygusunun’ ön plan-

da olmasını, kaliteye önem verilmesini
istiyoruz. Bizler gibi Tüketiciliğe alıştırılmak istenen toplumlar iyi bilmelidirler ki; hedefte olan, hedeflenen bizleriz. Küresel pazarın hedefinde bizler
bulunmaktayız. Halkımızı Yerli ve
TM Milli markalı ürünleri kullanması
için teşvik etmeliyiz.
Yabancı ürünleri tercih ettiğimiz
müddetçe kaybeden hep bizler olacağız. Vatandaşlarımızın yerli ürünleri
tercih etmesini, ithal ürünleri satın
almamaları, kaliteli ve TSE belgeli
ürünleri tercih ederek ülke ekonomisine katkı sağlamalarını, kendilerinin
ve aile bireylerinin güvenliklerini ön
plana almalarını, yabancı marka hastalığını terk ederek yerli, milli ürünleri
kullanmaları bizlerin ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli olduğunu
belirtmek istiyoruz.
Her yanımız yabancı ürünlerle kuşatılmış durumda, yabancı ürünlerin
işgaline uğramış durumdayız. Böyle
devam ederse sanayicilerimiz tek tek
kapılarına kepenk vurmak zorunda
kalacaklar. Burada çalışan işçilerimiz,
mühendislerimiz,
teknisyenlerimiz,
idari görev yapan tüm insanlarımız işsiz kalacaklar, işsizlik giderek artacak.
Bunu önlemenin tek yolu milletçe
kenetleşip bu saldırılara dur demektir.
Aksi halde yabancı ülkelere bağımlı
ve onların kölesi kalmak durumunda
olabiliriz.
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rinde en belirleyici faktör olmaya başlamış. Baba Gürgür bölgesinde yapılan
sondajlarda adeta bir ırmak gibi akan
petrol yatakları bulunmuş. Halen açık
arazide farklı noktalarda 1927 yılından
bu yana sönmeden yanan ateşler şehre
gelen ziyaretçileri karşılıyor.
“Yer altında sessizce yatan zenginliğin, yer üstünde zalimce yakıcı ateşin
şehri” benim Kerkük için yaptığım tanım.
Kürtlerin Kerkük politikası, Erbil’in
göz alıcı gelişmişliği, Türkiye’nin
Kürt ve Kerkük politikasındaki çelişkiler, Filistin için ağlayan Türkiye’nin
Kerkük’lü Türkmenlere karşı duyarsızlığı, bizim ziyaret ettiğimiz tarihte
Irak Türkmen Cephesi sorumlusu Zahid İsmail’in şehit edilmesi haberinin
Türkiye’de zerre kadar gündemde yer
almaması gibi hususlar aklımda dönüp
duruyor.
Osmanlı bakiyesi olarak nitelendirilebilecek ziyaret ettiğim her şehirde sorumluluğumuzun ne kadar fazla
olduğunu görüyorum. Türkiye güçlü
olmak zorunda... Çünkü farklı çıkarların çatıştığı, farklı etnik kökenlerin
hâkimiyet mücadelesi verdiği, farklı
inançların yayılmaya çalıştığı, farklı
uluslararası güçlerin hesaplaştığı bu
coğrafyada farklılıkların değil ortak
değerlerin ön plana çıkarılarak çözüm
bulunabileceğine inanıyorum. Kesişim
alanımız ne kadar geniş olursa çözüm
bulma imkânımız o derece artacaktır.
Bölgemizde bunu yapabilecek tek güç
Türkiye’dir. Allah Türkiye’mize güç,
basiret ve dirlik versin.

“İşbirliği için
çalışacağız”
7 aydır Türkiye'de görev yapan
Tayvan Ekonomi Ataşesi Maggie
H.N. Lee OSTİM'i ziyaret etti. Son
zamanlarda Tayvan ve Türkiye
arasında ticari ilişkiler geliştiğini
bildiren Lee, ”Tayvan’da üretilen
mallar ne kadar buraya geliyorsa
buradaki ürünlerde Tayvan’a geliyor. Bu konuda ciddi gelişmeler
var. Ankara Sanayi Odası’nın tanıtmasıyla OSTİM’i fark ettik. Buradaki oluşumu çok beğeniyoruz.
Yolları, binaların ayrı ayrı oluşmasına kadar çok mükemmel bir
Organize Sanayi Bölgesi. OSTİM’le
işbirliği için biraz daha çalışma yapacağız.” dedi.

KISA KISA
Ukrayna’da stand-by!

Ukrayna’nın mevcut ekonomik
durumu
ve
ekonomik
reform programı ile ilgili
müzakerelerde
bulunan
Uluslararası Para Fonu (IMF),
Ukrayna’ya 14-18 milyar dolar arasında yardım sağlanması
konusunda anlaşma sağladıklarını, 2 yıl sürecek olan
stand-by anlaşmasının İcra Direktörleri Kurulu’nun
onayıyla yürürlüğü gireceğini açıkladı. IMF tarafından
yayımlanan basın bildirisinde, 2 yıl içinde uluslararası
toplumun Ukrayna’ya sağlayacağı finansal desteğin 27
milyar doları bulacağı bildirildi. Ayrıca anlaşmanın Nisan
ayından onaylanabileceği belirtildi.

AB, bankaları mercek
altına aldı

Avrupa Birliği ülkeleri ve
Avrupa Parlamentosu, mali
sıkıntı yaşayan ve mali dengesi
kurumun ayakta kalmasını
zorlaştıracak kadar bozuk
olan bankaları kapatma kararı aldı. Bankaların, ekonomi
üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmeye yönelik
kapatma yetkisi Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) verildi.

İflasa önlem

Avrupa Komisyonu, mali
sıkıntı yaşayan şirketlere
yardımcı olmak ve yeni
girişimcilere destek sağlamak
amacıyla yeni bir tavsiye
kararı yayınladı. Tavsiye kararı kapsamında şirketlerin
mali sıkıntıya düşmeden, yeniden yapılanmasını ve iş
devamlılığını sağlayan önlemler alınması öngörülüyor.

Gıdada şeffaflık

Sivil toplum kuruluşları,
AB ve ABD’nin serbest
ticaret görüşmelerinde gıda
konusunda şeffaflık istiyor.
STK’lar özellikle ABD’nin
deli dana hastalığı endişesi
sebebiyle hayvan yemlerine uyguladığı ithalat yasağı ve
AB’deki kimya mevzuatıyla ilgili endişelerini dile getiriyor.

Arjantin’e zayıf not

Arjantin Merkez Bankası
rezervlerinde yaşanan sert
düşüş kredi derecelendirme
kuruluşlarını
harekete
geçirdi. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s, ülkenin dış borcunu
ödeme yeteneğinin bozulduğunu gerekçe göstererek kredi
notunu Caa1’e indirdi. Ülkenin ekonomik görünümü ise
negatiften durağana çevrildi.

Değişimin aktörü
teknoloji

2013
Dünya
Ticaret
Raporu’nda,
dünyada
ticaretin değişimi nasıl
etkilediği, üretim ve tüketim
yapılarındaki değişimler ve
dünya ticaretinin geleceğini etkileyen faktörler ele alındı.
Rapora göre, değişimi en fazla tetikleyen unsur teknoloji.
Ayrıca bilgi teknolojilerinin giderek yayılmasın da dünya
ticaretindeki dengeleri etkiliyor.

Almanya’dan veto
uyarısı!

Maggie H.N. Lee

Almanya Ekonomi Bakanı
Sigmar Gabriel Avrupa
Komisyonu’na, devletlerle
şirketler
arasındaki
tahkim mekanizmasının rafa kaldırılmaması halinde,
müzakereleri devam eden Avrupa Birliği-ABD serbest
ticaret anlaşmasını veto edebilecekleri uyarısında
bulundu. Gabriel, yatırımcı-devlet anlaşmazlık çözüm
(ISDS) sisteminin, ilgili mevzuatın bulunmaması sebebiyle
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’ndan (TTIP)
çıkarılması konusunu gündeme getirdi.

18 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

2014 maratonu
başladı

MART 2014

Kalkınmanın koşulu
üretimde niteliktir
OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği 23. Olağan Mali Genel
Kurulu’nda kalkınma için üretim gerekliliği ve niteliğinin
artırılması konusunda görüşleri dile getirildi.

O

T

ürkiye’nin ilk ve en büyük teknoloji tabanlı yarışması Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) 10. yılında.
Sağladığı desteklerle genç girişimcilerin iş kurma süreçlerini başlatıp
geliştirip büyütüyor. Genel, Savunma
ve Bilişim olmak üzere 3 kategoriye ayrılan yarışmaya lisans, yüksek
lisans, doktora öğrencileri ile mezuniyetinin üzerinden 5 yıl geçmeyen
herkes bireysel ya da takım halinde
başvurabiliyor.
Yarışmanın 2014 dönemi başvuruları için süreç başladı. Online olarak
yapılacak. başvurular için son tarih
28 Nisan 2014. Elginkan Vakfı Ana
sponsorluğunda Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler
Yarışması’nı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TAI, Havelsan, Roketsan
ve OSTİM gibi ana sanayi ve sanayi
kuruluşları da destekliyor. Yarışma
süreci hakkında detaylı bilgi www.
odtuteknokent.com.tr adresinde yer
alıyor.

Nisan Ayı Fuarları
Beton Ankara 2014 Fuarı: 6. Hazır beton, çimento, agrega, inşaat teknolojileri
ve ekipmanları fuarı 17-19 Nisan tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Kongre ve
Sergi Sarayında düzenlenecek. Fuar; hazır beton ekipman ve tesisleri, çimento,
agrega, çekiciler, kazıcılar, transmikserler, pompalar, iskele, kalıp, dolgu malzemeleri, kimyasallar ve test ekipmanları ile
misafirlerini bekliyor.
Konmak 2014 Fuarı: Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak,
Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik, Pnömatik Fuarı, 24-27 Nisan tarihlerinde kapılarını
açacak. Tüyap Konya Uluslararası Fuar
Merkezi’nde gerçekleşecek fuar; metal işleme, kaynak, delme, kesme teknolojileri,
el aletleri, hidrolik ve pnömatik ürünlerine ev sahipliği yapacak.
BUSWORLD TURKEY: Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Fuarı 24-27 Nisan
tarihleri arasında. İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy’de düzenlenecek fuarda; otobüs, midibüs-minibüs üreticileri ile yedek
parça, aksesuar ve ekipman üreticileri hizmet ve ürünlerini sergileyecek.
Kaynak: www.tobb.org.tr

SİAD’ın 15 Mart 2014 tarihindeki 23.
Olağan Mali Genel Kurulu’na Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Akyurt SİAD Başkanı Azmi Kelemcisoy, Makine Mühendisleri Odası Ankara
Şube Başkanı Sadettin Özkalender ve çok
sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

“Kalifiye eleman bulamıyoruz”
OSİAD Başkan Adnan Keskin genel kurulun açılış konuşmasında yüksek teknolojili
ürünler üretmenin önemine değindi. Keskin,
Türkiye’nin ihracatında ileri teknolojili ürünlerin payının yüzde 2.7 olduğunu aktardı.
Yüksek teknolojili ürünler üretmenin iyi bir
eğitim sistemine bağlı olduğunun altını çizen Adnan Keskin, mesleki eğitimin yeterli

olmadığını sanayicilerin kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarına dikkat çekti.

İmar revizyonuyla daha farklı OSTİM
OSTİM revizyon planını genel kurula katılan sanayicilerle paylaşan OSTİM Başkanı
Orhan Aydın, yeni imar revizyon planında iş
yerlerinin yüksekliğinin 9,5 metre olacağını
ve çatılarının güneş panelleriyle kaplanacağını belirtti. Bu çalışmalarda isteyen sanayicilere uzun vadeli kredi imkanları sağlamaya
yönelik çalışmalarda gerçekleştireceklerini
vurgulayan Aydın, “Sivil toplum örgütlerimizle derneklerimizle hep beraber çalışmalıyız.” mesajını verdi.
“Boş OSB’ler hızla dolmalı”
Ülkedeki işsizliğin tekrar çift haneli rakamlara çıktığını hatırlatan Anadolu OSB
Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, destekler

ASO öğrencileri
robot yarışmasında yıldızlaştı

A

nkara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji öğrencileri, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen robot yarışması
"Yıldız Savaşları"nda iki dalda birincilik
ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik ve
Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl ilk
kez düzenlenen robot yarışması "Yıldız
Savaşları" Kültür ve Kongre Merkezi'nde
15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yarışmaya, 16’sı üniversite olmak
üzere Askeri Liseler, Fen Liseleri, Anadolu
Meslek Liseleri ve lise düzeyinde eğitim
kurumlarından 250’ye yakın katılım oldu.
Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Serbest
Kategori ve Yıldız Savaşları Özel Kategorisi olmak üzere 5 ayrı kategorisi bulunan
Yıldız Savaşları’na ASO Teknik Koleji öğrencileri 3 dalda katıldı. ASO öğrencileri
232 projenin yarıştığı Mini Sumo Kategorisinde ve ALPAGO “Yalnız Dövüşcü” adlı
robotu ile iki gün mücadele ettiği Yıldız

Savaşları Özel Kategorisi’nde Türkiye 1.’si
oldu. Ayrıca 85 robotun katıldığı "Çizgi
izleyen" kategorisi dalında Türkiye 14’üncüsü oldu.
Öğrencileri kutlayan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Bu yarışma bize, kaliteli
öğrencilerle kaliteli işler yapılabileceğini
bir kez daha ispat etti. ASO Teknik Koleji,
Türkiye'nin inovatif kapasitesi yüksek, yaratıcı mühendislerinin yetişeceği bir okul
olacaktır. Ankara Sanayi Odası olarak her
zaman onların arkasında olmaya devam
edeceğiz" dedi.

verilirken istihdam şartının aranması gerektiğini dile getirdi. AB ülkelerinin 2015 yılı
sonundan itibaren OSB’ler dışında ithalat
yapmayacağını hatırlatan Tuncay, “Boş
OSB’lerin hızla dolmasını sağlamalıyız.”
şeklinde konuştu.

“OSTİM bir marka”
OSİAD’ın Ankara’da önde gelen bir kuruluş olduğunu dile getiren Ankara Sanayi
Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM’in
dünya çapında bir marka haline geldiğini
söyledi. Uygulamaya geçilecek olan imar
planında yönetimin çok çalıştığını ifade
eden Özdebir, “Bu imar planı ile OSTİM’in
bacasız sanayi ve teknoloji merkezi olması için çalışılıyor.” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun geçici olduğuna dikkat çeken Başkan Özdebir,
“Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak.” dedi.

Enerji, baraj, petrol,
liman işletmeciliği…

Guatemala’da
yatırım avantajları
Üyelerine yönelik ülke tanıtım etkinliklerine devam eden Aktif SİAD,
Guatemala Büyükelçisi Lars Pira’yı
ağırladı. Ülkesindeki yatırım ortamı
ve fırsatları anlatan Pira, şu bilgileri
paylaştı: “Toplam ihracatımızın yüzde
40’ı ABD’ye, yüzde 28’i Orta Amerika,
yüzde 7’si ise AB’ye gerçekleştiriliyor. ABD pazarının sebze ihtiyacında
önemli yer tutuyoruz. Brokoli, karnabahar, bezelye ihracatının ortalama yüzde 25’ini karşılıyoruz. Dünya
muz üretiminde ise 8’inci sıradayız.
Ülke gelirimizin yüzde 12’si turizmden sağlanıyor. Yıllık 2 milyon turist
Guatemala’yı tercih ediyor. Turizmde
avantajlı bir ülkeyiz. Bunun yanında
enerji, baraj, petrol rezervlerinin çıkarılması ve liman işletmeciliği alanlarında da yatırımcılar için avantajlarımız var.”
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Behzat ZEYDAN

info@dizaynmakina.com.tr

Naylon Adam

N

asıl ki koruyucu hekimlikte insanlar hasta olmadan önce tanımları yapılmış zararlı mikroplar
ve virüslere karşı kendilerini koruma altına alıyorlarsa, ben de insanları rahatsız
eden, tüm insanlık alemine canlı cansız
her şeye zarar veren ve yaşamı çekilmez
hale getiren insan görünümündeki bu
yaratıklardan duyduğum rahatsızlık had
safhaya ulaşınca, insanların, özellikle
gençlerimizin bu yaratıkların zararlarını
önceden bilmeleri ve korunmaları adına,
bu insan görünümünde fakat “adam gibi
adam” olma özelliği olmayanlar için ortak model olarak benimsediğim “Naylon
Adam” tanımı ile bu şiiri yazmaya karar
verdim. Konu çok kapsamlı olduğu için
şiir biraz uzun oldu; bunun farkındayım.
Ancak, şiiri okumaya başlayınca, bir sonraki mısrada acaba naylon adamın başka
ne marifetleri var merakı ile sıkılmadan
okunabiliyor olması teselli kaynağım
oluyor.

YUVARLAK

ARE

AMA

ÖŞE

U

Başı var gövdesi var
Elleri ayakları var
Görünüşü insan gibi
Ama O bir naylon adam
Konuşunca yalan söyler
Söz verir hep sözünü yer
Emanete ihanet eder
Ona naylon adam derler.
Onun mesleği tembelliktir
İşi gücü hep tenkiddir
Gel bir iş yap desen, gelmez
Ona naylon adam derler
Üretirken malzemeden çalar
Tüketirken savurur saçar
Kırar döker israf eder
Onun adı naylon adam
Ticarette hep hile yapar
Eşeği boyar at diye satar
Eline düşeni muz gibi soyar
Onun adı naylon adam
Borç alır borcunu ödemez
Çok kazanır vergi vermez
Hakka hukuka dikkat etmez
Onun adı naylon adam
Hiç kimseye güven vermez
Senet verir gününde ödemez
Verdiği çek’in karşılığı çıkmaz
Onun adı naylon adam
Emeğin karşılığını tam ödemez
Alın terinin değerini bilmez
Hak edenin hakkını vermez
Onun adı naylon adam
Büyüğünü saymaz küçüğünü sevmez
Hak bilmez hukuk bilmez
Helal haram lugatında geçmez
Onun adı naylon adam

Parası çok aklı kıttır
Üretmez, parasını faize yatırır
Helale haram karıştırır
Onun adı naylon adam
Parası var, yaşamayı bilmez
Kalite bilmez, estetik bilmez
Bolluk içinde hep darlık çeker
Onun adı naylon adam
Silah üretir, tehdit savurur
Savaş çıkarır, yürek kavurur
Ocak söndürür, yuva dağıtır
Onun adı naylon adam
Ne yapar, ne eder karıştırır
Kardeşi kardeşe kırdırır
Sonra aradan sıvışır
Onun adı naylon adam
Dedikodu yapar çekiştirir
Herkese bir şey yakıştırır
Kendi sütten çıkmış ak kaşıktır
Onun adı naylon adam
Kimsenin fikrini beğenmez
Ne söylesen kabul etmez
Hayırlı bir laf söylemez
Onun adı naylon adam
El etek öper, dalkavukluk yapar
Yalakalık yapıp onurunu satar
Haketmediği halde bir makam kapar
Onun adı naylon adam
Zamanın kıymetini bilmez
Hiçbir randevuya vaktinde gitmez
Kabahat işler özür dilemez
Onun adı naylon adam
Bildiğini kimseye öğretmez
İnsanlığa hizmet etmez
Yaralı parmağa ilaç sürmez
Onun adı naylon adam
Yaptığı işi hep yarım yapar
Ekmek yediği kaba şaşı bakar
Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz
Onun adı naylon adam

Hadde Çelikler

Ø 12 mm - Ø 450 mm

Dövme ve Kabuk Soyma Çelikler

Ø 14 mm - Ø 1200 mm

Parlak Çelikler

Ø 2 mm - Ø 150 mm

Sıcak

6 x 6 mm - 600 x 600 mm

Soğuk

4 x 4 mm - 200 x 200 mm

Sıcak

20 x 4 mm - 800 x 450 mm

Soğuk

10 x 4 mm - 400 x 100 mm

Sıcak

H 15 mm - H 100 mm

Soğuk

H 5 mm - H 60 mm

Sıcak

10 x 2 mm - 810 x 150 mm

Soğuk

6 x 1,5 mm - 89 x 6 mm

İvedik OSB 1473. Sk. (Eski 690. Sk.) No: 3-5 İvedik - Ostim / ANKARA • Tel: (312) 385 10 11 (pbx) • Fax: (312) 385 44 55

Bildiği kelime sayısı elliye geçmez
Küfürsüz boş lafsız bir cümle kurmaz
İftiradan hakaretten hiç geri durmaz
Onun adı naylon adam
Nezaket kibarlık zerafet bilmez
Gönül alıcı sevindirici bir söz söylemez
Zaten bundan başka bir şey beklenmez
Onun adı naylon adam
Konuşması gereken yerde konuşmaz susar
Konuşmaması gereken yerde konuşur coşar
Bulunduğu mekandan insanlar kaçar
Onun adı naylon adam
Yüzüne güler arkandan kuyunu kazar
Boş bulunduğun anda seni orada satar
Hiçbir şey olmamış ayaklarına yatar
Onun adı naylon adam
Hasta ziyareti yapmaz
Fakirlere yardım etmez
Ölse biri dönüp bakmaz
Onun adı naylon adam
Ne düğün görmüş oynamış
Ne ölü görmüş ağlamış
İnsanlıktan nasibini almamış
Onun adı naylon adam
Onu bulan hiç sevinmez
Onu kaybeden hiç üzülmez
Onu hiçbir kimse sevmez
Çünkü o bir naylon adam
Kaş göz etsen, söz söylesen
Hakaret etsen ceza versen
Anlaması mümkün değil
Çünkü o bir naylon adam
Naylon adam, naylon adam dediysek
Sanmayın ki hep erkekler
Vallahi öyle naylon kadınlar var ki
Naylon adamlara bile beş çekerler

www.cemsa.com.tr • e-mail: info@cemsa.com.tr
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Sanayi üretim artışı
Ocak’ta yüzde 1,1’de kaldı

Cari açık 4.9 milyar dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak ayı cari
işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 932 milyon dolar azalarak 4 milyar
877 milyon dolara geriledi. Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 64 milyar 8
milyon dolar oldu.

Ö

demeler dengesi tablosundaki dış
ticaret açığı 630 milyon dolar azalışla 5 milyar 239 milyon dolara gerilerken, net hizmet gelirleri 256 milyon
dolar artışla 888 milyon dolara yükseldi. Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı
ayına göre 85 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 300 milyon dolara, turizm
giderleri de 15 milyon dolar tutarında
artarak 334 milyon dolara ulaştı.
Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 65 milyon dolar azalarak
515 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu
azalışta, “portföy yatırımları” ile “faizlerden oluşan diğer yatırımlar” kalemleri altında net giderlerde görülen gerileme etkili oldu.

yaptıkları net yatırımlar ise 95 milyon
dolar artarak 294 milyon dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi
piyasasında 319 milyon dolar, devlet iç
borçlanma senetleri piyasasında da 1
milyar 105 milyon dolar net satım gerçekleştirdi.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla ocak ayında bankalar 503
milyon dolar borçlandı. Genel Hükümet
ise 2 milyar 500 milyon dolar borçlanırken, 1 milyar 750 milyon dolar tutarında
da tahvil geri ödemesi gerçekleştirdi.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptığı net doğrudan yatırımlar bir önceki
yılın Ocak ayına göre 409 milyon dolar
artarak 1 milyar 211 milyon dolara ulaştı. Yurt içinde yerleşiklerin yurt dışında

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA AZALMA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre
2014 yılı Ocak ayında, ihracat 2013
yılının aynı ayına göre yüzde 8,6,
ithalat da yüzde 2,6 artış gösterirken dış ticaret açığında yüzde 6,8
düşüş gerçekleşti.
TÜİK’in yayınladığı istatistikte ihracat 2014 yılı Ocak ayında, 2013
yılının aynı ayına göre yüzde 8,6
artarak 12.473 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,6 artarak 19.292
milyon dolar olarak gerçekleşti.
İthalatın ihracatı karşılama oranı
2013 Ocak ayında yüzde 61,1 iken,
2014 Ocak ayında yüzde 64,7’ye
çıktı. Dış ticaret açığı da yüzde 6,8
azalarak 7.320 milyon dolardan
6.819 milyon dolara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından yapılan değerlendirmede
mevsim ve takvim etkisinden arındırılan sanayi üretim endeksi 2014
Ocak ayında bir önceki aya göre
yüzde 1.1 seviyesinde arttı.
TÜİK’in yayınladığı sanayi üretim endeksi raporunda sanayinin alt
sektörlerine ait rakamlar da verildi
buna göre; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 ve
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
1,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılan sanayi üretim endeksi rakamlarında
geçen yılın aynı ayına göre yüzde
7,3 düzeyinde arttı. 2014 yılı Ocak
ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre madencilik ve taş ocakçılığı
sektörü endeksi yüzde 9,4, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 7,8
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi ise yüzde 3,5 artış görüldü.
Ana Sanayi Grupları sınıflamasına göre en yüksek artış Ocak ayında
bir önceki aya göre yüzde 3,4 ile ara
malı imalatında gerçekleşti.

“Yerel yönetimlerden
pozitif bakış bekliyoruz”
kemizde son 10 yılın yakalanan güven ve
istikrar havası olduğunu belirten Nakıboğlu; halkımızın 30 Mart 2014 seçimlerinde
devletimiz ve milletimizin geleceği için
çok önemli olan güven ve istikrarın devamı yönünde karar vermesinden büyük
memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cahit Nakıboğlu

Ü

lkemizde; yatırım, üretim, istihdam
ve ihracatın lokomotifi organize sanayi bölgelerinin yasal üst kuruluşu olan,
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit
Nakıboğlu; 30 Mart 2014 mahalli seçim
sonuçlarını değerlendirdi.
Öncelikle mahalli seçimlerin yurt genelinde yüksek katılım, barış ve huzur
içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Nakıboğlu;
bu duruma katkı koyan başta siyasi parti
yöneticileri olmak üzere, tüm emeği geçenlere, güvenlik güçlerine ve sağduyu ve
sükunetle vatandaşlık görevlerini yerine
getiren vatandaşlarımıza teşekkür ederek,
seçim sonuçlarının Ülkemiz için hayırlı olması dileklerini belirtti.
İş dünyasının en büyük kazanımının ül-

Dünyanın dört bir yanında ekonomik
krizler, çöküşler ve sosyal çalkantılar yaşanırken huzur ve mutluluk adası olan ülkemizde bundan sonraki hedeflerinin; barış ve istikrar içerisinde daha çok üretmek,
büyümek, vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu, devletimizin daha da güçlenmesi
için çalışarak 2023 ekonomik hedeflerini
gerçekleştirmek olduğunu belirten Nakıboğlu, yeni seçilen tüm yerel yöneticilere
başarı temennisinde bulundu.
Başkan Nakıboğlu, OSB Kanunu gereği,
OSB kurma ve yönetme yetkisine de sahip
olan belediyelerle OSB’lerin büyük bir dayanışma içerisinde olduklarından bahisle,
yeni seçilen belediye başkanlarından, Organize Sanayi Bölgelerine pozitif bir bakış açısı getirmelerini, sanayi camiasının
önünü açacak çalışmalarda bulunarak OSB
yönetimleri ile el birliği ve güç birliği içerisinde ülkemizin kalkınmasına katkı vermelerini beklediklerini bildirdi.

Ar-Ge’de hızlanan Türkiye
enerjide dışa bağımlı

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2012-2013 Sürdürülebilir Kalkınma
Göstergeleri’ni açıkladı. Avrupa Birliği
İstatistik Ofisinin (Eurostat) belirlediği
sürdürülebilir kalkınma göstergeleri listesi dikkate alınarak yapılan çalışmaya
göre Türkiye’nin Ar-Ge harcaması 20112
yılında 0,6 oranında yükseldi. Diğer yandan enerjide dışa bağımlılık 2012 yılında
yüzde 74,3’e çıktı.
TÜİK çalışmasında Ar-Ge Harcamasının
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki
payı 2011 yılında yüzde 8,6 iken, bu oran
2012 yılında yüzde 9,2 olarak hesaplandı.
Toplam nihai enerji tüketimi 2011 yılında
86 bin 952 bin TEP (bin ton petrol eşdeğeri) iken, 2012 yılında 89 bin 008 bin
TEP oldu. Sanayi sektörü enerji tüketimi
2012 yılında 30 382 bin TEP ile nihai enerji tüketiminin yüzde 34,1’i oldu. Ulaştırma
sektörü enerji tüketimi ise 20 bin 767 bin

TEP ile nihai enerji tüketimi içinde yüzde
23,3 pay olarak kayda geçti.
Bir ekonomideki enerji ihtiyacının ne
kadarının ithalatla karşılandığının göstergesi olan enerji bağımlılığı; 2011 yılında yüzde 71,6 iken, 2012 yılında yüzde
74,3 değerine ulaştı. Brüt nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların oranı
2012 yılında yüzde 10, yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen elektrik oranı ise
yüzde 27 olarak gerçekleşti.
Çalışmanın istihdamla ilgili veriler ise
şöyle: İstihdamda olan 20 ile 64 yaş arası
nüfusun aynı yaş grubundaki toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilen istihdam
oranı 2012 yılında %52,8 iken, 2013 yılında %53,4’e ulaştı. 2013 yılında istihdam
oranı kadınlarda %31,8, erkeklerde ise
%75,3 oldu.
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Babayiğidi bulan Türkiye
yerli otomobile ‘elektrik’ verecek
Çalışmalarının temeli 1960’lı yıllara dayanan yerli otomobil, Türk sanayicisinin
gündeminde sürekli yer aldı. Türkiye’nin, aradığı babayiğidi bulduğunu açıklayan Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli elektrikli otomobile yoğunlaşacaklarını
belirtti. Işık, üretici firmaya 100 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını duyurdu.

Fikri Işık

Y

erli otomobil konusunda açıklama
yapan Bakan Işık Türkiye’de 1960’lı
yıllarda “Devrim” isminde iki adet yerli
otomobil üretildiğini ancak bu üretimin
desteklenmediğini hatırlattı. O günlerde,
açlıkla mücadele eden Güney Kore’nin
bugün otomobil üretiminde dünyada
önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Fikri Işık, “Devrim milli bir projeye
dönüştürülseydi, Türkiye bugün önemli
otomobil üreticilerinden biri haline gelmiş
olacaktı.” dedi.
Dünyada; içten yanmalı, hibrid ve elektrikli otomobil motoru üretildiğine değinen Işık, Türkiye’nin elektrikli otomobile

A

odaklandığını bildirdi. Işık, “İçten yanmalı motorlarda dünyada artık bir kapasite
sorunu oluşmaya başladı. Orada rekabet
etmek çok kolay değil. Bunu biliyoruz,
farkındayız ve çok dikkatli davranıyoruz.
Yani dünyanın gidişinin tersine bir adım
atmak istemeyiz. Bizim üzerinde yoğunlaştığımız, somut adım attığımız elektrikli
otomobiller.” diye konuştu.

100 milyon TL destek
Yerli otomobil üretimi ile ilgili
TÜBİTAK’ın çıktığı çağrıda ilk aşamanın
geçildiğini ikinci aşamaya geçen firmalar
arasında da değerlendirmenin yapıldığını
belirten Bakan Işık, “Elektrikli otomobilin üretimi noktasında artık son aşamaya
gelindi. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye, aradığı babayiğidi buldu.
Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuna
duyurmayı düşünüyoruz. Yerli otomobilimizi üretecek firmaya 100 milyon TL’ye
kadar destek vereceğiz." dedi.

En iyi Ar-Ge merkezi Aselsan’da

selsan, 2012 yılını baz
alarak en az iki yıl faaliyet gösteren 69 firmanın
Ar-Ge merkezinin değerlendirildiği, sektör bazında
da değerlendirmelerin yapıldığı Ar-Ge Merkezleri
Performans Ölçüm Endeksi
sıralamasında savunma sanayi alanında da en başarılı Ar-Ge merkezi
seçildi. Aselsan bünyesinde Macunköy tesislerinde 3 ve Akyurt tesislerinde 1 tane
olmak üzere toplam dört Ar-Ge merkezi
faaliyet gösteriyor.

“Rekabet bilim ve teknolojide”
Endeks sonuçlarına göre Ar-Ge merkezlerinin kendilerini geliştireceklerini umut ettiklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, "Hangi Ar-Ge merkezinin hangi sırada olmasını belirlemeyi arzu
etmiyoruz. İyileri ödüllendirelim. En iyileri ortaya koyalım, onları ödüllendirelim,
onların da bu başarı hikayelerini sizlerle
paylaşalım. Bu merkezler arasında tatlı bir

yarışı başlatalım. Bütün
hedefimiz bu." dedi.

“Bir yılda 370 milyon
dolarlık Ar-Ge”
Aselsan Genel Müdürü Cengiz Ergeneman,
savunma sanayinin vizyonunun teknolojiye yön
veren sektör olduğunu söyledi. Ergeneman,
“2012 verilerine göre; Türkiye’nin toplam
Ar-Ge harcaması 7,3 Milyar ABD dolarıdır. Bunun 3,3 Milyar ABD doları sanayi
sektörüne aittir. Ülkemiz sanayi sektöründe
Aselsan; tek başına yüzde 10 paya sahiptir.
Savunma sanayi içindeki payımız ise yüzde
43’tür. 2013 yılına baktığımızda ise Ar-Ge
harcamamız bir önceki yıla göre yüzde 12
artışla 370 Milyon ABD dolarına ulaştı.”
diye konuştu.

Türk havacılığının kahramanlarına
saygı duruşu
Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ,
Şakir Zümre, Necmüzzafer Orbay,
Cumhuriyeti'nin ilk Tayyare
Mühendisi Selahattin Reşit Alan,
Cumhuriyetin İlk tayyare
mühendisliği öğrencileri ve
makinist stajyerler… Bu isimler,
uçak mühendisi Can Erel tarafından
kaleme alınan "Türkiye'de, Endüstrinin
Gelişiminde İz Bırakanlar" isimli kitapta
yeniden ancak farklı bir bakış açısıyla
anlatıldı. Yazar, kitapta, bugüne ve
geleceğe yönelik sonuçlar çıkarmaya
çalıştığını belirtiyor ve ekliyor: “Her
faaliyetimin temelinde 'vefa' yer alır;
sürekli vefa!”
Bu çalışma nasıl oluştu?
Öğrenim ve mesleki gelişim süreçlerimde eksik kalan, özellikle ulusal havacılık ve savunma endüstrilerimizle
ilgili geçmişimizi araştırıp kritik öneme
sahip kişi, kuruluş ve süreçleri inceledim. Anladım ki; Cumhuriyet tarihi boyunca ulusal endüstrimizin gelişiminde
bazı kuruluş ve kişiler, aldıkları görev
ve taşıdıkları sorumluluklarla, İZ bırakıp fark yaratarak endüstrimizin bugünlere ulaşmasında daha fazla pay sahibi
olmuş; Her anı ayrı bir heyecana sahip
bu endüstriyel gelişim sürecine, İZ bırakan endüstri dönüşümcülerine ilgi
duyarak tanımak ve yaşananlardan ders
çıkarmak bir gereklilik haline gelmiş...
Türkiye'nin endüstriyel gelişiminde
önem taşıyan ve mesleki faaliyetlerimde bıraktıkları 'İZ'lerden yararlandığım
kişi, grup, kurum ve kuruluşlar hakkında birbirinden değerli araştırmacı
ve uzmanların araştırmaları, tespit ve
değerlendirmelerini karşılaştırmalı bir
sistematikte inceledim veya ilgililer ile

Ar-Ge merkezlerinin genel performansı açısından ikinci sırada Kordsa Global
Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve
Ticaret A.Ş. yer alırken üçüncü Roketsan
Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.

Üretim ve yatırım çağrısı yapan ASO Başkanı Özdebir:

“Sanayi, ekonomik büyümenin lokomotifidir”

A

nkara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, yazılı açıklamasında büyüme rakamlarını değerlendirdi. 4’üncü çeyrek ve 2013 yılı ekonomik
büyümesinin beklentilere uygun geldiğini belirten Özdebir, “2013 yılı büyümesi, Orta Vadeli Program’da belirtilen
yüzde 3,6’yı geçmiştir. Bu yılın hedefi
de yüzde 4’tür. Bu yılın ilk çeyreğinde
büyümenin çok zayıf kalacağını düşünüyoruz. Ancak, yılın geri kalan kısmında
bu tablo değişebilir ve hedefe yaklaşıla-

bilir.” dedi.

mektedir.” diye konuştu.

2013 yılındaki büyümenin iç talep artışından kaynaklandığını anımsatan Özdebir, şu hususların altını çizdi: “4’üncü
çeyrekte iç talebin büyümeye katkısında
3. çeyreğe göre bir artış olmuştur. Diğer
yandan ihracatta yılın 3’üncü ve 4’üncü
çeyreğindeki düşüş, dış ticaretin büyüme
üzerindeki olumsuz etkisini artırmıştır.
Bu veriler, 2013 yılında büyümenin iç
talep artışından kaynaklandığını göster-

Alınan tedbirler nedeniyle iç talep artışının bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı
kalacağını ifade eden Nurettin Özdebir,
yılın ilk iki ayına ilişkin dış ticaret verilerinin, bu yıl dış talebin büyüme üzerindeki etkisinin geçen yıla göre daha olumlu
olacağı beklentilerini güçlendirdiğine
temas etti.
Yılın son iki çeyreğinde imalat sanayiindeki büyümenin genel ekonomik büyü-

Can Erel

görüştüm ve yazdım.
Tarihçi ve edebiyatçı olmasam da, her
bir coşkusunu on yıllarca yaşadığım
ulusal havacılık-uzay ve savunma alanlarında sınai ve ekonomik konjonktürün
de etkisi ile ele alınan konuların sahip
olduğu önem, ışık tuttuğu süreçler ve
yaşama örnek oluşturan içeriklerinin
sahip olduğum bilgi, bilit ve endüstriyel
deneyim ile farklı bir pencereden bakarak karşılaştırılması ve uygulamaya
yönelik sonuçlar çıkarılması beni dinleyenlerin ve/veya yazılarımı okuyanların
ortak kanısı olmuştu.
Bu kitabın getirisinin gelecekte uçak
mühendisi meslektaşım olacak bir kızımızın yükseköğretiminde burs kaynağı
oluşumunu desteklemek üzere kullanılmasını amaç edinmesi fikri de 'vefa'
temalı bu projenin felsefi derinliğini
artırdı...
Kitaptan beklentilerinizi
paylaşır mısınız?
Her faaliyetimin temelinde 'vefa' yer
alır; sürekli vefa! İnsanın gelişimi ve
çevresine faydalı olması önemli; 'vefa'
her birey için aynı öneme sahip olsa
da toplumsal varlıklardan faydalanarak
ileri teknolojilerde görev yapmak üzere
yetişenlerin bu konuda daha duyarlı ve
dikkatli olması gerekiyor. Kitapta yer
alan konularla ilgili çalışmaların artarak
sürmesini ve ulusal havacılıkuzay ve savunma endüstrilerimizde geçmişte yapılanlardan çıkarılan doğru derslerle
bugünden yarına bireysel ve
örgütsel etkinlik ve başarının
artmasına katkı sağlamasını;
Türk'ün mutluluk ve refahının
gelişimi sürdürülebilir olmasını
diliyorum.

menin üzerinde olduğuna dikkat çeken
ASO Başkanı, sanayi ve üretimin önemine ise “Bu durum, sanayiciler olarak bizleri memnun etmiştir. Sanayi Türkiye’de
yeniden ekonomik büyümenin lokomotifi haline gelmiştir. Bunun devam etmesi
için başta ekonomi
yönetimi olmak
üzere herkesin
yeniden üretime ve yatırıma
odaklanması
gerekmektedir.”
sözleriyle
dikkat
çekti.
Nurettin Özdebir
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Ahiler, turizmden sanayiye kümelenme hedefinde
Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ve Niğde illerini çatısı altında toplayan
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) bölgesindeki sektörlerin kümelenme potansiyelini
araştırıyor. Çankaya Üniversitesi ile kümelenme çalışmaları konusunda eğitim
protokolü imzalayan Ajans, OSTİM uygulamalarını da mercek altına aldı.

B

ölge kaynaklarının yerinde, etkin
kullanılması ve potansiyelinin ortaya çıkarılması için Aksaray, Kırşehir,
Kırıkkale, Nevşehir ve Niğde illerine yönelik çalışmalar yürüten Ahiler Kalkınma
Ajansı, bölgesindeki sektörlerin kümelenme haritasını çıkarmak için kolları sıvadı.
Çankaya Üniversitesi ile işbirliğine giden
Ajans, OSTİM’in birikiminden de yararlanmak istiyor. AHİKA Genel Sekreteri
Mehmet Fatih Yıldız, bölge illerinin imalat sanayi, tarım, otomotiv ve gıda sektörlerindeki kümelenme potansiyellerini
araştırdıklarını söyledi.
Bölgedeki KOBİ’lerin imalat, tarım, turizm gibi çeşitli sektörlerde üretim yaptığını belirten ve bu çeşitliliğin mali destek
programlarına da yansıdığını hatırlatan
Yıldız, “Mali desteğe çıkarken alanımızı geniş tutabiliyoruz. 5 ilin KOBİ’lerine
yönelik uyguladığımız 10 milyon TL’lik
mali destek programı ile illerin alt böl-

OSB’lere kredi
teminatında kolaylık

I

slah OSB'lerden dönüşen OSB'ler ve
bu OSB’lerle ortak altyapı bütünlüğü
sağlamak isteyen OSB’ler, teminat olarak taahhütname de verebilecek.
Bilim,
Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığı’nın yürürlüğe giren "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliği"ne göre, Islah OSB'lerden
dönüşen OSB'ler ve bu OSB'lerle ortak
altyapı bütünlüğü sağlamak isteyen
OSB'ler, kredi teminatı için ilgili bankaya kredinin güvencesini oluşturacak
arsa ve arazilerin dökümünü bildirmeseler de yönetim kurulu üyelerinin
imzasını taşıyan taahhütname teminat
için yeterli görülecek.
Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB'ler için, OSB'yi oluşturan kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkuller
üzerine ipotek tesisi veya bankalardaki nakitleri üzerine bloke konulmaması
halinde de taahhütname teminat olarak kabul edilebilecek.
Organize
Sanayi
Bölgeleri
Kanunu’nun ilgili maddesine göre alınacak müteşebbis heyet veya genel
kurul kararına dayanılarak OSB tarafından katılımcılardan tahsis edilen
altyapı katılım bedelleriyle kredilerin
geri ödenmesi sağlanacak. Alınan kararlar ile verilen taahhütname Bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nın izni olmadan değiştirilemeyecek.

Mehmet Fatih Yıldız

gelerindeki sektörlere yönelik olarak bir
bölgede tarım ve gıda diğer bölgede sanayi, başka bölgede turizm ve madencilik
gibi alt sektörlere destekler sağlayacağız.”
dedi.

“Proje ve eğitim danışmanlığı
hizmeti vereceğiz”
Kümelenme çalışmaları ve ara yüzleriyle
OSTİM’in geniş bir vizyona sahip olduğunu söyleyen Yıldız, “OSTİM Danışmanlık
ve Eğitim Merkezi (ODEM), OSTİM İstihdam Ofisi gibi yapılanmaların benzerlerini hayata geçirerek, KOBİ’lerimize proje
ve eğitim danışmanlığı konusunda hizmet
verebiliriz. Çünkü hibe verdiğimiz KO-

Bİ’lerden proje yazma konusunda yeterli
deneyime sahip olmayanlar sıkıntı yaşayabiliyor.” şeklinde konuştu.
Üniversite-sanayi işbirliği ile bölge illerinde istihdama yönelik çalışmalar gerçekleştirerek üniversitelerin nitelikli ve
eğitimli personel kaynağı ile KOBİ’leri
bir araya getirmeyi planladıklarını anlatan AHİKA Genel Sekreteri, “OSTİM’den
faydalanabilecek hususlar çok fazla. Tabi
bu faydalar bölgemizde gelişmeyle paralel
olabilecek bir şey, Çankaya Üniversitesi
ile gerçekleştirdiğimiz eğitim programı
sonunda neler yapabileceğimize bakacağız.” dedi.

Bosna Hersek KOSGEB’ini kuracak
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tecrübelerini Bosna Hersek’teki KOBİ’lerle paylaşmak için protokol
imzaladı. Saray Bosna’da imzalanan protokolle Bosna Hersek’te KOSGEB benzeri bir
kurumun oluşturulması

B

osna Hersek Cumhurbaşkanlık
Konsey üyesi Cumhurbaşkanı Bakir
İzetbegoviç, KOSGEB Başkanı Mustafa
Kaplan, Bosna Hersek Federasyonu Kalkınma, Girişimcilik ve Zanaat Bakanı
Sanjin Halimovic ve Bosna Hersek ile
İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV)
Başkanı Muzaffer Çilek’in katılımıyla
imzalanan işbirliği protokolleri ile iki
ülke kurumları ve KOBİ’leri arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi planlanıyor.

Bosna ekonomisinin yeni dönemi
İşbirliği protokolleri kapsamında Bosna Hersek'in kalkınması amacıyla, ülkedeki girişimcilerinin yetiştirilmesi,

bu doğrultuda KOSGEB benzeri bir kurumun kurulması ve iki ülke arasındaki
KOBİ'lerin teknik ve ticari işbirliği yapmaları hedefleniyor.
Bosna Hersek'in kalkınması için girişimciliğin teşvik edilmesi gerektiğini
kaydeden Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç, “Türkiye ve KOSGEB tecrübenin
aktarılmasıyla Bosna Hersek ekonomisi
için yeni bir dönem başlayacak." dedi.
KOBİ'lere dayalı kalkınma projesine
odaklandıklarını ifade eden Bakan Sanjin Halimovic ise Türkiye'de işletmelerin
büyük bölümünü oluşturan KOBİ'lerin
gelişmesi için yıllardır başarılı destek

‘Yeni nesil’ fikriyle
yapılanıyorlar
Yüzde 30 doluluk oranı ve her geçen
gün işletmeye alınan yeni fabrikalarıyla
Türkiye’nin en düzenli OSB’lerinden
biri olarak nitelenen Kocaeli-Gebze
VI. (İMES) Makina İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi, yapılanma faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Beraberindeki teknik grup ile OSTİM’e
gelen Bölge Müdürü Direnç Özdemir,
OSTİM’in, OSB süreçleri, verilen hizmetler, birimleri hakkında bilgi aldı.
Yeni nesil OSB fikri ile yola çıktıklarını söyleyen Özdemir, OSTİM’in
uygulamalarının İMES OSB için çok
önemli deneyimler olduğunu kaydetti.
İMES heyetine bölgenin yapılanmasını anlatan OSTİM OSB Bölge
Müdürü Adem Arıcı da bir
sanayi kenti olunabilmesi
için eğitim, sağlık, güvenlik, finans, kamu ve sivil
toplum kuruluşlarına
planlama ile yer
tahsisi yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Mehmet
Direnç Özdemir
Fatih Yıldız

programları uygulayan KOSGEB ile işbirliğini çok önemsediklerini ifade etti.
Girişimciliğin, inovasyonun ve KOBİ’lerin gelişmesi ile ülke ekonomilerinin kalkınacağını, bu doğrultuda iki ülke
kurumları arasında her türlü işbirliğine
açık olduklarını vurgulayan KOSGEB
Başkanı Mustafa Kaplan, ekonomik
kalkınmada girişimcilerin ve KOBİ’lerin önemine işaret etti. Kaplan, “Bosna
Hersek’li KOBİ’ler büyüyecek, Bosna
Hersek büyüyecek.” dedi.

Mühendis adayları sanayide derse girdi
Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği ve Makine Mühendisliği
öğrencileri Ankara’daki ana sanayi ve sanayi kuruluşlarına gerçekleştirdikleri
ziyaretlerle eğitimlerinin sanayi içindeki uygulamalarını görme şansı yakalıyor.

B

aşkent programları kapsamında ilk
olarak Aselsan’ın Ankara’daki üretim
tesislerini ziyaret eden mühendis adayları
bölümlerinin sektördeki uygulamalarını
yakından tanıdı. Öğrenciler Aselsan ziyaretlerinin ardından OSTİM’de ağırlandı.

“Okuldayken sanayiyle işbirliğine başlayın”
Geleceğin mühendislerine ilk olarak Organize Sanayi Bölge Müdürü Adem Arıcı
tarafından bölgede yer alan 17 ana sektör
ve 6 küme hakkında bilgiler aktarıldı. Öğ-

rencilere, eğitim döneminde sanayi işletmeleriyle sıkı bir iletişim kurmalarını tavsiye eden Arıcı, “Öğrencilik yıllarınızda
mutlaka bir işletmeyle işbirliğine başlayın,
bunun için stajlar önemli bir fırsat. Böylece
mezun olduğunuzda istihdam sıkıntısı çekmezsiniz.” dedi.

“Raylı sistemler milli davamız”
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi
(ARUS) Yöneticileri mühendis adaylarına
raylı ulaşım sistemlerinin ülkemiz ve eko-

nomimiz açısından önemini anlattı. ARUS
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, raylı ulaşım sistemlerinde yerli ve milli sanayinin
geliştirilmesinin en önemli hedef olduğunu
kaydetti. Pektaş şunları söyledi: “Ülkemizde devletin ve belediyelerin raylı ulaşım
sistemlerinde yerli ve milli olanı tercih
etmeleri raylı sistemler sektörünü geliştirecek ve sürdürülmesini sağlayacak. Geleceğin mühendisleri olan sizlere de istihdam
sağlanmış olacak. Bu amaçla sizlerde yerli
ve milli üretimi desteklemelisiniz.”

