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Türkiye’nin Geleceği,
Ekonominin Yüzü
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

eni bir seçim daha kapımıza
dayandı. Ülkemiz son yıllarda genel-yerel seçimler,
referandum süreçlerinin getirdiği
hızlı bir takvimi yaşıyor.
Çok partili hayata geçişin ardından
adeta fırtınalı denizde yüzen bir
gemi oldu Türk demokrasisi. Kimi
zaman batmanın eşiğine iyice yanaştı… İklimin sert, güneşin zaman
zaman yakıcı, yağmurların bol olduğu maziden bugünlere gelindi.
Kritik coğrafyaların tam ortasında
olan Türkiye, sosyo-kültürel yapısının getirdiği çeşitlilik ile komşularının da izlediği bir ülke… Buradan
çıkan mesajlar, tarihi bağlarımızın
olduğu halklar tarafından da çok
dikkatli bir şekilde takip ediliyor…
Son 12 yılda ortaya çıkan resim ve
yaşanan gelişmeler de bunları gösteriyor. Güçlü bir devlet yapılanmasının, karar alma mekanizmasının
aksamadan işleyişinin neler sağlayabileceği icraatlarda kendini hissettirdi.
Her seçimin olduğu gibi, 7
Haziran’ın da belirleyici başlığı hiç
kuşkusuz ‘ekonomi’… Partilerin
propaganda argümanlarının omurgası, seçmene sundukları programlarının baskın unsuru, kilidi açacak
anahtar olarak gördükleri vaadlerinin temel ekseni, refahın artırılmasını işaret eden söylemleri oluyor…
Seçimlerin hemen öncesine denk
gelen bu sayımızda, ülke yönetimine talip olanların, reel sektöre
verdikleri mesajları mercek altına
aldık.Yerli üretim, KOBİ, girişimci,
Ar-Ge, kümelenme, kamu alımları
ile benzeri vaadlere odaklandık.
Üretenler için neler deniliyor?
KOBİ’ler için düşünceler nelerdir? İmalat sanayinin gelişimi nasıl
sağlanacak? Birçok maddeyi sizler
için derledik. Detaylarını sayfalarımızda yer alıyor ancak her zamanki
gibi birkaç başlığı burada aktarmak
istiyorum:
“Türk malı markası ve imajı iyileştirilecektir.” “İmalat sanayiinin
GSYH içindeki payının artırılması
önemlidir.” “Kamu alımlarının kaldıraç gücü yerli üretim için kullanılacak.” “Kamu alımlarında yerli ara
mallarla üretime öncelik tanıyacağız.” “Ödenen vergi ve prim tutarında faizsiz işletme kredisi vereceğiz.” “Kamu ihaleleri yoluyla yenilikçi yerli sanayi desteklenecektir.”
“Kümelenme şirketlerine vergi
avantajı sağlayacağız.” “Kümelenme yaklaşımıyla sanayi ve hizmet
sektörleri yeniden tasarlanacaktır.”
Anlaşılıyor ki, geride kalan dönem
içerisinde saha, siyaset üzerinde farkındalığını iyiden iyiye hissettirmiş.
Bu maddeleri yazmak güzel fakat
şu var: Üretimde, ihracatta, teknolojideki yerimizi sağlamlaştırmak,
ekonomik hedeflere ulaşmak istiyorsak; Türkiye’nin müreffeh geleceği adına; “Partilerin vaadleri kağıt
üzerinde kalmamalı!”

Y

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

Mühendislik firmaları
kümeyi tasarlayacak

Kümelenme modeli, kabuğunu
kırmak isteyen KOBİ’ler için artık
vazgeçilmez bir yapı. Kamu tarafından da bu uygulama ciddi bir şekilde ele alınıyor ve destek yöntemleri
gün geçtikçe artırılıyor.
Üretim zincirinin en başında bulunan ve markalaşmaya giden yolu
açan mühendislik ve tasarım hizmetlerinin bizde de var olması için
OSTİM öncülüğünde yeni bir adım
atıldı ve küme kurma fikri benimsendi.
Bilindiği gibi gelişmiş ülkelerin
dünya ekonomisinde söz sahibi olmasında standartları kendilerinin
belirlemesinin ve bunu kabul ettirmesinin payı büyük. Tespit şöyle:
“Türkiye’de yerli sanayide standarda uygun malzeme üretimi konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bu durum,
Türkiye’de müşavirlik mühendislik
hizmetlerinin iyi olmayışından kaynaklanıyor.”
OSTİM’in ev sahipliğinde yapılan
çalıştayda bu noktalar enine boyuna
tartışıldı. Ortak geleceği oluşturmak
için bir araya gelen firma, kamu,
üniversite ve STK temsilcilerinin
dile getirdiği gibi en akılcı yol olan
kümelenme için kritik kütlenin
meydana gelmesi gerekiyor… Kritik kütleye ulaşmanın ilk şartı ise
‘birbirine güven’. Eklemek isteriz;
üniversite ve sanayinin aynı dili
konuşması da işin bir başka boyutu.
Cumhurbaşkanımızın OSTİM vurgusu

Savunma ve havacılık sektörümüz önemli işlere ve başarılara
imza atıyor. Sektörün bugünlere gelmesinde, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nın uygulamaları ve
‘yardımcı sanayi’ diye tabir edilen
üreticilerin bu sayede geldikleri seviyenin rolü tartışılmaz bir gerçek.
TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nin açılışını
yapan Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın OSTİM vurgusu, Mayıs ayının bizler açısından
dikkat çekici gelişmelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
OSTİM başta olmak üzere, Ankara’daki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluşlarla
yürütülen çalışmaların da takdire
şayan bir büyüme gösterdiğine işaret etti ve ekledi: “Sadece OSTİM’e
aktarılan iş hacmi, 12 yılda 10 kat
arttı. TUSAŞ’ın bugün sadece yardımcı sanayisine verdiği iş hacmi,
2005 yılındaki toplam cirosundan
dahi fazla.”
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözleri için teşekkür ediyor, bu düşüncelerin yerli sanayinin var olduğu
tüm sektörlerde yaygınlaşmasını
temenni ediyoruz.

Savunma sanayiinin gövde gösterisi

25 ülkenin devleri KOMATEK'te buluştu

12. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF yoğun bir
katılımla gerçekleşti. Fuara 11 üyeyle katılan OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), yerli ve
milli savunma sanayi temsilcileri arasında boy gösterdi.

OSTİM’le birlikte İŞİM'in de destekçileri arasında yer
aldığı KOMATEK 2015 Ankara’da gerçekleştirildi. 25
ülkeden 505 firmanın katıldığı fuarda 134 üyesini temsil
eden İŞİM’in aynı zamanda 40 üyesi de özel stant açtı.

sayfa

sayfa

“OSTİM’e aktarılan iş hacmi
12 yılda 10 kat arttı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sadece OSTİM’e
aktarılan iş hacmi, 12 yılda 10 kat arttı. TUSAŞ’ın bugün
sadece yardımcı sanayisine verdiği iş hacmi, 2005
yılındaki toplam cirosundan dahi fazla." dedi.

sayfa

06

FNSS Savunma Sanayii A.Ş. CEO’su Nail Kurt, yan
sanayinin rolüne dikkat çekerek, “Ankara’da OSTİM’de
150-200 firma bize çalışıyor.” dedi.

sayfa
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, “Sanayimizin, mesleki ve
teknik eğitimimizin güçlü olması için mesleki ve teknik
eğitimi devletin değil kesinlikle özel sektörün yapması
gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Yönetim Merkezi
100. Yıl Bulvarı No: 101/A
06370 OSTİM/ANKARA
Tel : 0 312 385 50 90
Faks : 0 312 385 58 98
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Yüksek teknolojili ürünlere
kamu alım garantisi

70 eylemli Yeni Sanayi Strateji Belgesi açıklandı. Bakan
Fikri Işık, yatırım teşviki sağlanan yüksek teknolojili
ürünlerin, kamu alım garantisiyle destekleneceğini
kamu idarelerinin yapım ihalelerinde belli oranda yerli
malı kullanım zorunluluğu sağlanacağını açıkladı.
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Sanayi birikimi bir tık ötede
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, Türkiye'de sanayi
sektöründe faaliyette bulunan işletmeler ve ürünlerinin
bilgisine ulaşılması amacıyla hazırlanan internet sitesi
‘Lonca’ hizmete açıldı.

sayfa
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BİZİ TAKİP EDİN

OstimOSB

ostimosb

ostim-osb

J. J. Rousseau

Editör
Yunus EFE

OSTİM'e Emek Verenler'in bu ayki konuğu,
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı
İbrahim Karakoç oldu.

sayfa

OSB’lere okul çağrısı

sayfa
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“Amaç ve düşünce iyi olursa
gidemeyeceğiniz yer yoktur”

sayfa

“Sektörde ciddi bir yan sanayi katkısı var”

“Zor iş, zamanında yapmamız gerekip de,
yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle
meydana gelir.”

Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Korhan GÜMÜŞTEKİN
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Yayın Türü
Yerel Süreli

Baskı
Dünya Süper Veb Ofset
100. Yıl Mah. 34204
Bağcılar/ İSTANBUL
Tel : 0 212 440 27 62

Prodüksiyon
www.omedya.com

facebook.com
ortakvizyon

+OSTİMOSB1967

Reklam Rezervasyon
385 58 20-21

OSTİM OSB

www.ostimgazetesi.com
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Türkiye karar vericiler arasına girecek

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE ‘REVİZYON MUTABAKATI’
vrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde imzalanan
ve 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği
Anlaşması güncelleniyor.

A

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Birliği Anlaşması'ndaki revizyona ilişkin
düzenlemelerle 150 milyar dolar seviyesinde olan AB ile dış
ticaret hacminin çok üzerinde bir
rakamın hedeflendiğini belirterek, "Bunun etkilerini de hemen
görmeye başlayacağız. Çok cesur bir adım atıyoruz. Gümrük
Birliği'nin eksiklerini giderirsek,
buradaki güç tam üyeliğe kaldıraç etkisi yapacaktır." dedi.
AB Komisyonu’nun Ticaretten
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile birlikte açıklama yapan
Bakan Zeybekci, Gümrük Bir-

liği Anlaşması’nın 20. yılında
güncellenmesi noktasında bir
araya geldiklerini belirtti. “AB
ile Gümrük Birliği ilişkimizde
dönüm noktası niteliği taşıyan
yepyeni bir süreci başlatmaktan
dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.” diyen Zeybekci, güncelleme için fiziki müzakerelere
geçmeden önce tarafların yaklaşık 1 yıllık sürece ihtiyaç duyacağını dile getirdi.

Gümrük Birliği Anlaşması
güncelleme zaptı imzalandı.
Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, “Türkiye'nin
Gümrük Birliği'nde karar
alma mekanizmalarında
yer alması hususunda
mutabakata vardık.” dedi.

İhraç ürünleri AB’de serbest
dolaşacak
Türkiye'nin Gümrük Birliği'nde
karar alma mekanizmalarında
yer alması hususunda mutabakata vardıklarını dile getiren Bakan
Zeybekci, AB'nin 3. ülkelerle
imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına (STA) Türkiye'nin
otomatik olarak taraf olması
konusunda mutabık kaldıklarını
belirtti. Zeybekci sözlerini şöyle
sürdürdü: “Türkiye'nin Gümrük
Birliği kapsamındaki ihraç ürünlerinin AB'de serbest dolaşımı.
Bu konuda da mutabık kaldık.
AB, Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu kabul etti. Birlikte
eklediğimiz dördüncü başlık
da Gümrük Birliği kapsamında
olmayan hizmetler sektörünün,
kamu alımlarının ve tarımın, bu

MERAK EDİLENLER
Gümrük Birliği’nin
revizyonu ne anlama
geliyor?

1

Söz konusu revizyon, Gümrük
Birliği’nin işleyişinde var olan
sorunların aşılması, Türkiye ile
AB arasında ekonomik açıdan
daha geniş bir entegrasyonun
sağlanması anlamına gelmektedir.
Birliği neden
2Gümrük
revize ediliyor?
Bilindiği üzere AB’nin ticaret politikasında yeni nesil
serbest ticaret anlaşmalarının
(STA) ivme kazanmasıyla,
Türkiye’nin karar alma mekanizmalarında hak ettiği yeri
alamaması, ülkemizin ticari
ilişkilerinde olumsuz etkilere
neden olmuş ve olmaktadır.
Hele ki küresel ekonomide
kuralları yeniden belirleme potansiyeline sahip olan TTYO,
bir yandan Türkiye'nin ABD
ile ticaret dengesini olumsuz
etkileyecek, diğer yandan da
Türk ürünlerinin AB ürünleri karşısında ABD pazarında
rekabet imkanını azaltacaktır. Bunun ötesinde TTYO,

Türkiye'nin dış ticaretinde çok
önemli yere sahip olan bu iki
ekonomiye olan mal ve hizmet
ticareti ve yatırımlar alanında
yeni belirlenecek düzenlemeler ve normlara göre hareket
etmesini gerektirecektir. Bu
şartlar altında Türkiye'nin halihazırda AB ile mevcut olan
Gümrük Birliği ilişkisini güncellemesi, yaklaşan bu büyük
değişime hazırlık açısından
büyük önem taşımaktadır.
Bunun yanı sıra, Türkiye’nin
Gümrük Birliği’nin işleyişine
ilişkin yaşadığı ve artık kronikleşen sorunların aşılmasında, mevcut işbirliğinin revizyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu soruların arasında taşıma
kotaları ile Türk vatandaşlarına yönelik zorunlu vize uygulaması gelmektedir.

Gümrük Birliği’nin
3
revizyonu neler
getirecek?
Hiç
şüphesiz
Gümrük
Birliği’nin revizyonu, öncelikle Türkiye'nin değişen küresel
ekonomi düzenine daha etkin
şekilde entegrasyonunun önünü açacak, başta TTYO olmak
üzere küresel ticareti yeniden
şekillendiren girişimlerin bir
parçası olmasını kolaylaştıracaktır.
Söz konusu girişim ayrıca
mevcut ilişkinin kronikleşen
sorunlarının aşılması için taraflara önemli bir fırsat sunması
açısından önemlidir. Ayrıca
Gümrük Birliği’nin kapsamına
tarım, hizmetler ve kamu alımlarının dâhil edilerek güncellenmesi ile ekonomik ve ticari
ilişkilerin derinleştirilmesi de
söz konusu olacaktır.
Gümrük Birliği’nin
4
revizyonu hangi
aşamalardan oluşuyor?
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin
en erken 2016 yılında başlamasını beklemek doğru olacaktır.
İmzalanan Mutabakat Zaptını

kapsama alınması hususunda
mutabık kaldık. Müzakere çerçevesine bunları da dahil ettik."

19 yıl önce başladı
Türkiye, Avrupa Ekonomik
Topluluğuna (AET) kuruluşundan hemen sonra tam üye olmak isteği ile 1959’da başvurdu.
Türkiye’nin, AET’ye tam üye
sıfatıyla katılabilmesinin yolunu açan Ankara Anlaşması, 1

Aralık 1964’te yürürlüğe girmiş,
anlaşmada, “hazırlık”, “geçiş”
ve “son” olmak üzere üç dönem
öngörülmüş ve geçiş döneminin
sonunda Gümrük Birliği’nin
tamamlanması
planlanmıştı.
Türkiye ile AB arasında müzakereler sonunda 1995’te Ortaklık Konseyi toplantısında alınan
karar uyarınca, Gümrük Birliği
anlaşması 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmişti.

ÖZEL SEKTÖRÜN DESTEĞİ ALINMALI
Türk özel sektörü
revizyon sürecine nasıl
hazırlanacak?
A-Kamu ve özel sektör müzakere kapasitesinin oluşturulması:
Bu süreçte kamunun yürüttüğü
müzakerelerde mutlaka ama
mutlaka özel sektörün desteğinin
alınması gereklidir. Bu çerçevede
güçlü bir kamu ve özel sektör
müzakere kapasitesi oluşturulması gerekir.
B-Etkin bir kamu-özel sektör irtibat mekanizmasının oluşturulması: Yeterli ve her an yenilenen
bir bilgi birikimi; hem kamu sektörü, hem de özel sektör kesimi
için bu birikime erişim imkanı ve
nihayetinde kamu-özel sektör irtibatını sağlayacak sağlam, sürekli
bir mekanizmanın oluşturulması

takiben, AB tarafı kendi müzakere pozisyonunu oluşturmak
için harekete geçecek; bu kapsamda Komisyon tarafından
hazırlatılacak etki analizi, Üye
Devletlerle
paylaşılacaktır.
Üye ülkelerin etki analizine
ilişkin görüşleri de alındıktan
sonra, AB’nin pozisyonu oluş-

gereklidir. Bu çerçevede müzakereleri yürütecek kamu sektörü
ekibine, özel sektörü temsilen bir
temsilcinin dahil edilmesi hususunda ısrarcı olunmalıdır.
C-Özel sektörün kendi pozisyonunu belirlemesi: Tarım ve
hizmetler sektörü hiç şüphesiz,
önümüzdeki dönem yürütülecek
ticaret diplomasisinin en zorlu
alanlarından ikisidir. Buna ek
olarak karşı tarafta bu alanlarda
yürütülen müzakerelerde çok
deneyimli ve kural koymaya
alışkın bir müzakere tarafı olduğu
unutulmamalıdır. “Başarılı” bir
müzakere için, Türk özel sektörünün elinde, güçlü bir iradeye
sahip, sağlam bir müzakere
pozisyonu olması gereklidir.

turulacak ve AB Konseyi, Avrupa Komisyonuna müzakere
yetkisi verilecektir. Bu yetkinin ardından Türkiye ve AB
taraflarının müzakere masasına
oturmalarının en erken 2016
yılını bulması beklenebilir.
Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı
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Tasarım, Ar-Ge ve mühendislik şirketleri ortak rekabet için bir araya geliyor

BU SEFER ‘KÜME’Yİ TASARLAYACAKLAR
OSTİM, yeni bir kümelenme
çalışmaları için kolları sıvadı.
Üretim zincirinin en başında
olan ve milli markaya giden
yolda kritik süreçlerden biri
olarak görülen mühendislik,
tasarım ve Ar-Ge hizmeti
veren firmalar kümelenme
fikrini benimsedi.

B

ölgesel kalkınma modeli
olan kümelenmeyi 6 başlıkta başarıyla yürüten
OSTİM, yeni bir alanda daha firmaları ortak rekabete hazırlıyor.
Mühendislik, tasarım ve Ar-Ge
üzerine hizmet veren kuruluşlar,
OSTİM’in ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda kümelenme
fikrini tartıştı. Kamu, özel sektör
ve üniversite temsilcilerinin yer
aldığı çalıştayda, küme kurma
fikri olumlu karşılandı ve paydaşlarca desteklendi.

Akıl ve bilgi topluluğu
Çalıştayın açılışında konuşan
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kümelenme faaliyetlerinde amaçlarının firmalara katkı sağlamak, ülkemizin
sorunlarına çözüm üretmek ve
gözden kaçan konuları kamuoyunda, ilgili makamlarda ve devletin belli kademelerinde gündeme getirmek olduğunu belirtti.
OSTİM’de yapılan benzeri toplantılarda çok bereketli sonuçlar
elde ettiklerini kaydeden Aydın,

Kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin
yer aldığı çalıştayda, küme kurma fikri olumlu
karşılandı ve paydaşlarca desteklendi.

“Şimdi sıra, bize göre esas sihirli kısım mühendislik ve tasarıma geldi. Çünkü esas aklın ve
bilginin olduğu topluluk burası.
Bir sistemi tasarlayan insanların
daha farklı şeyler yapabileceğine inanıyorum. Hocalarımızla
beraber bunun istişaresini yapıp
bu noktaya gelmiş olmamızı
gerçekten çok büyük bir fırsat
olarak görüyorum.” dedi.

“Kümelenme en akılcı
modeldir”
OSTİM çatısı altında faaliyetlerini sürdüren 3 kümenin Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç,
“Küme Nedir, Neden Önemlidir, Dünyadaki Uygulamaları
Nasıldır?” başlıklı sunumuyla
çarpıcı noktalara işaret etti. Kümelenmede ilk şartın ‘birbirine güven’ olduğunu hatırlatan
Güvenç, “Güven olursa, hayal
edebileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Birlikte olduğunuzda,
birbirinize güvendiğinizde önünüzde hiçbir engel duramaz.”
vurgusunu yaptı. Kendini ye-

nilemeyenleri, yenilik peşinde
koşmayanları gelecekte sıkıntılı
süreçlerin beklediğini kaydeden
Güvenç, kümelenmenin dünyada yüzlerce, binlerce, onbinlerce
örneği olan en akılcı model olduğunu anımsattı.
Prof. Dr. Güvenç şöyle devam
etti: “Birbiriyle çalışmayan,
birbirini umursamayan, birbirlerini rakip gören, birbirlerine
çelme takan, birbirinin hakkını,
müşterisini, çalışanını elinden
alan şirketler topluluğunun adı
‘yığın’dır. Dünyadaki bütün
kümelerin hedefi kritik kütleye
ulaşmaktır. Kritik kütle, hepimizin toplam ağırlığı değil, içimizde biriken bilginin miktarıdır.
Küme güçlendikçe, benimsendikçe, katılım sayısı ve lobi yapma gücü arttıkça, devleti etkiler
boyuta gelmeye başlayınca, sayımız kritik kütle dediğimiz bir
yere geldiği zaman asıl meyvesini orada yiyeceksiniz.”

Kurtuluş reçetesi
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yöne-

“STANDARDA UYGUN ÜRETİMDE SIKINTI VAR”
Elektromekanik Sanayiciler Derneği
(EMSAD) Genel Sekreteri Erdoğan
Öktem, sunumunda önemli
bilgiler paylaştı. Öktem, Türkiye’de
yerli sanayide standarda uygun
malzeme üretimi konusunda
sıkıntı yaşandığını, bu durumun
Türkiye’de müşavirlik mühendislik
hizmetlerinin iyi olmayışından
kaynaklandığını anlattı.
Hazırladığı ‘Müşavir ve Mühendislik
Firmalarının Yeniden Yapılanması
Modeli’ne ilişkin bilgiler veren
Erdoğan Öktem şu noktaların altını
çizdi: “Benim modelimdeki müşavirlik mühendislik hizmetlerindeki
kazanç şurada: Biz, uluslararası
boyutta, ulusal ve uluslararası
standartlara uygun ürün yapacağız

ve bunu bütün dünyaya satacağız.
Şu an bizim kümelenmemizde bu
pazarın açıldığını görüyoruz. Bunu
nasıl yapacağız? Önce müşavirlik
mühendislik hizmetlerinin, tüm
mühendislik disiplinlerini bünyesinde toplayan firmalarla kurulmasıyla
olacak. Bunu yapamazsak bizim
başarı oranımız yoktur.”
Sanayicilerin, üniversiteden ham
çıkmış, uzmanlaşmamış personelleri kendi müşavirlik mühendislik dallarında uzmanlaştırarak
onları yetiştirmesi gerektiğini
belirten Öktem, “Eğer müşavirlik
mühendislik hizmetlerini doğru
yaparsak, o ihalelerde kullanılacak
şartnamelerde mutlak surette bizim
ürünlerimiz tercih edilecektir. Ulusal

ve uluslararası
standartları olduğu
için de her yerde
satabilme şansımız Erdoğan Öktem
olacaktır.” dedi.
Kümelenmeyi, 1+1 = 3 =
Kümelenme formüyle tarif eden
EMSAD Genel Sekreteri, “İki değil
üç kazanabilme şansınız olan bir
değerdir. Bu değer zincirini de çok
iyi kullanmamız lazım. Müşavirlik
mühendislik hizmetlerinin ileri
düzeye getirilmesi halinde, Türkiye çok farklı bir yere gelecektir.
Yapmamız gereken; bilgi toplumu
olmak, o bilgi toplumunda ürettiğimiz projeleri, kümelenmelerle
ileri teknoloji ürünler yapmaktır.”
değerlendirmesinde bulundu.

tim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Sedat Çelikdoğan, batının kurtuluş reçetesi olarak kümelenmeyi gördüğünü bildirdi. AB ve
ABD’deki küme vurgusunun,
konunun önem derecesini gösterdiğini söyleyen Çelikdoğan,
“Onların bu noktaya gelmesi,
teknolojiyi, ilmi, uygulamayı
bilen, finansı olan devletlerin
başkanlarının bunu yazması,
tartışmasız bizim de hedefimizin
bu olması gerektiğini gösteriyor.
Eksiğimiz çok, kamunun burada
tamamlayacağı birçok şey var
ve küme hareketinde biz bunları doldurmak zorundayız. Aksi
halde biraz daha fazla yorulacağız. Devlet bu politikayı benimserse işimiz çok hızlı gidecek.”
dedi.
OSTİM’deki kümelerle pozitif
sonuçlara ulaşıldığını aktaran
Sedat Çelikdoğan, “Kümeyle birlikte en önemli işlevimiz,
devlet politikalarının oluşturulmasında görüldü. Bunun somut
örneğini, Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri
Kümelenmesi’nde
(ARUS) yaşadık. Ankara’da bir
metro ihalesi var, yüzde 100 dış
alım olarak ihaleye çıkılıyordu.
Kümenin girişimleri sonunca
yüzde 51 yerli katkı çıktı ve milat oldu.” diye konuştu.

“Birleştirici unsuruz”
FİGES A.Ş. Yönetim Kurulu

ÇALIŞTAY NOTLARI
Küme ortak geleceği
düşünmektir.
İşin hangi standartta
yapılması gerektiği bilinmeli,
bunlara ücretsiz ve kolay
ulaşılmalı.
Böyle bir kümenin var olması gerekiyor. Bilgi zekatının
verilmesi çok sağlıklı olacaktır.
İnsan beyni de bir kümedir.
Hedef, zekası yüksek kümeler
oluşturmak olmalıdır.
Küme, sistem mühendisliği
yaklaşımıyla yönetilmelidir.
Kümeyle sektörel bazda
uzmanlaşma ve iş sürekliliği
sağlanmalı.
Üniversitelerde kullanılmayan büyük bir yatırım var. Bu
yatırım kullanılmalı.
Doğru geliştirilemeyen
kamu politikaları kümeleri
kısırlaştırır.
Türkiye’de kritik kütleye
ulaşmış küme yok.
Koyduğumuz hedeflere
doğru paydaşlarla gitmemiz
gerekiyor.
Sanayiciye gidiyoruz
üniversitenin dilini konuşamıyor; üniversiteye gidiyoruz
sanayicinin dilini bilmiyor.
Mühendislik tasarım
firmaları, her iki dili de
konuşabiliyor; sanayiyle üniversite arasındaki birleştirici
unsurlardır.

Başkanı Tarık Öğüt, üniversitesanayi ilişkisinde aynı dili konuşamama sorununu gündeme
getirdi. Öğüt, “Bugün para kazanıyoruz ama zaten bakın otomotiv yan sanayine; kar marjları çok düşüktür. Çünkü katma
değeri çok az. Bizler mühendis
olduğumuz için zaten sanayinin
içindeyiz. Bir ayağımız da üniversitenin içinde. Dolayısıyla
bizim iki vitrinimiz var. Mutlaka
sanayiyle üniversite arasındaki
birleştirici unsurlarız biz.” görüşünü paylaştı.
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MİLLİ ÜRÜNLERİN SERGİLENDİĞİ IDEF 2015’TE

11 ÜYE İLE TEMSİL EDİLDİ

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN GÖVDE GÖSTERİSİ
Milli Savunma Bakanlığı’nın himaye ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı’nın yönetiminde düzenlenen 12. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF yoğun bir katılımla
gerçekleşti.
Fuarda, milli savunma sanayi firmaları ve sektörün dünya çapındaki oyuncuları aynı platformda
buluştu. Fuara 11 üyeyle katılan OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), yerli ve milli
savunma sanayi temsilcileri arasında boy gösterdi. Küme standı askeri, sivil bürokrasi ile firma
temsilcilerinin ilgi odağı oldu.

5

-8 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen
IDEF 2015, 299’u yerli
481’i yabancı olmak üzere 54
ülkeden toplam 780 firmanın
katılımıyla gerçekleşti. 76 ülke
ve 1 uluslararası kuruluştan
124 heyetin
ağırland ı
ğı
fuara,
sasavunma
teçhizatı
ve
tedariki
alanında
k a r a r
verici
makamlardan
18
bakan,
19
bakan
yardımcısı, 6

İKİLİ İŞ
GÖRÜŞMELERİ,
TİCARİ
ANLAŞMALAR…

genelkurmay başkanı 3 genelkurmay başkan yardımcısı ve
15 müsteşar katıldı.

“Hedef, özgün tasarım”
IDEF 2015’in açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayiinin gelişimine dikkat çekti. Dünyanın en büyük
100 savunma sanayii firmaları
arasında 2 Türk firmasının da
olduğunu dile getiren Erdoğan,
“Savunma sanayimizin üretim
gücü geçtiğimiz yıl 5 milyar
doları aştı. Yıllık 1 milyar dolar
Ar-Ge harcaması ile savunma
sanayimiz, en çok araştırmageliştirme ve teknoloji yatırımı
yapılan sektör haline geldi.”
dedi.

Savunma sanayii ihtiyaçlarının
yüzde 54’ünü yerli imkanlarla karşılanabildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
2023’te savunma sanayiini dışa
bağımlılıktan tamamen kurtarmayı hedeflediklerini vurguladı. Hayata geçirilmiş savunma sanayii projeleri hakkında
bilgiler veren Erdoğan, şu hususlara dikkat çekti: “Hazır
alımdan, ortak üretime, oradan
kısmi tasarım aşamasına gelen
savunma sanayimizde bundan
sonraki hedef özgün tasarım.
Şu andaki tüm projeler de buna
yönelik. Bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunuyoruz. Sadece
ürün satmanın peşinde değiliz.
Biz uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılıktan kurtulmasını sağlama çabalarına KOBİ’lerle destek veren OSSA, IDEF2015’e 11 üye
firmasıyla katıldı. Savunma sanayiinin karar vericileri tarafından yoğun ilgi gören OSSA standı kümelenme çatısı altında fuarlara
katılan firmaların ve yan sanayinin gücünü heyetlere gösterdi.
OSSA, sivil ve askeri bürokrasiden
heyetlere üyelerinin stantlarını
gezdirdi.

D

ünyanın önde gelen şirketlerine parça üreten ve işbirliği yapan OSSA ve üyelerinin
standları IDEF2015’in sıkça ziyaret edilen alanları oldu. OSSA
standı sivil ve askeri çok sayıda
bürokratı ağırlarken, küme üyeleri fuar boyunca özgün ürünlerini tanıtma imkanı yakaladı,
anlaşmalar imzaladı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirdi.

Digitest Azerilerle anlaştı
Gelişmiş teknolojiye sahip hareketli hedef sistemleri imalatçısı
Digitest, Azerbaycan devleti
ile poligon hedef sistemlerinin
kurulumu, montajı ve eğitimi
konusunda IDEF’te anlaşma
imzaladı.

Gökser Makine yeni
markasını tanıttı
IDEF’te OSSA ile birlikte yer
alan Gökser Makine, askeri çadırlar için yeni geliştirdiği iklimlendirme cihazı ve
özel imalat ısı nakil hortumu

ile görücüye çıktı. Gökser,
ilk defa IDEF’te yeni markası THERMACOOL’u tanıttı.
THERMACOOL, her türlü askeri ihtiyaca özel iklimlendirme
sistemlerinin tasarım ve imalatını yaparak, savunma sanayiinin
hareket kabiliyetini arttırmayı
hedefliyor.

ELSIS gemicilik sektörüne
açılacak
IDEF fuarı ELSİS adına hareketli ve yoğun bir şekilde geçti.
Firma, yurtdışı merkezli sistem
firmalarıyla daha yakından tanışma ve iş imkânları konusunda bilgi alışverişi yaptı. Bunun
yanı sıra gemicilik sektöründe
faaliyet gösteren İstanbul merkezli, firmalara kendini anlatma
ve kabiliyetlerini sunma imkânı
buldu.

Mege Teknik heyetlerden
memnun
Yurtdışından İDEF’e katılan
ana entegratör firmalara yeteneklerini aktardı. Yoğun görüşmelerde bulunan Mege Teknik,
standına OSSA tarafından getirilen heyetler ile görüşmelerinin sonucunda memnuniyetini
belirtti.

T-Kalıp araç üreticilerini
ağırladı
Firma IDEF’te mevcut ilişkilerimizi devam ettirdi. OSSA ile
yakın temasta olan şirket, yabancı heyetlerle biraraya gelirken araç üreticisi firmalarla da
yeni bağlantılar kurdu.

Yepsan’ı yeni işbirlikleri
bekliyor
Hava uzay araç ve gereçlerine

Fuar boyunca yoğun ilgi gören
OSSA standı, Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel,
SSM Kalite ve Stratejik Yönetim
Dairesi Başkanı Ferhat Yenibertiz,
SSM Sanayileşme Dairesi Başkanı
Hüseyin Avşar, SSM Alt Sistemler
Daire Başkanı Bilal Aktaş, Ankara
Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özdebir, THY Teknik Genel Müdür
Danışmanı Halil Tokel tarafından
ziyaret edildi.

ait saç metal şekillendirme/üretim, similatör ve ihtiyaç duyulan sistemlere ilişkin dizayn ve
mühendislik çalışmalarına ilave
olarak, ticari/askeri uçak ve helikopterlerin pilot, co-pilot/ekip
ve yolcu koltuk/emniyet kemerlerinin Autoflug ve Fischer firmaları iş birliği ile Türkiye’de
üretilmesine ilişkin görüşmelere başladı.
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İŞİM'in de desteklediği fuarda dünya markaları biraraya geldi

25 ülkenin devlerini ağırladı
OSTİM’le birlikte İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesinin de (İŞİM) destekçileri arasında yer aldığı
14. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı KOMATEK 2015 Ankara’da
gerçekleştirildi. 25 ülkeden 505 firmanın katıldığı fuarda 134 üyesini temsil eden İŞİM’in aynı
zamanda 40 üyesi de özel stant açtı.

İ

ş ve inşaat makineleri sektörünün nabzının tutulduğu
KOMATEK 2015, Avrasya'nın
en büyük, Avrupa'nın 4. büyük
fuarı olma niteliğinde. 125 bin
m2’lik bir alanda düzenlenen
fuarı 35 bin kişinin ziyaret ettiği
tahmin ediliyor.
Sektörün Türkiye’deki öncü
kuruluşlarından İŞİM, OSTİM,
İMDER, İSDER ve ARÜSDER’ in destekleriyle gerçekleşen fuarda katılımcı olarak yer
alan İŞİM, üyelerine yaklaşık
2000 m2’lik ortak yer sağlayarak özel bir bölge oluşturdu.
Fuar süresince tüm üyelerini
ziyaret eden Yönetim Kurulu
Üyeleri, tüm katılımcıların taleplerini dinleyerek sektörün
nabzını tuttu ve İŞİM standında
yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerini ağırlayarak kümeyi detaylı
tanıtma imkanı buldu.

Kümelenmenin gücü
gösterildi
İŞİM fuar boyunca, Ukrayna,
Rusya, İtalya ve Birleşik Arap
Emirlikleri gibi dünyanın çeşitli
ülkelerinden ziyaretçileri ağırladı. Bu görüşmeler arasında
önemli bir adım atılarak, Çin İş
Makinaları Kurumu yöneticisi
Bay Yubing Ban ile Çin İş Makinaları Derneği ve İŞİM arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı. İŞİM, 134 üye firmasının
broşürlerini, standında 5 gün
boyunca sergileyerek kümelenmenin ve yerli üretimin gücünü
bir kez daha vurguladı.
Fuarın 3. günü İŞİM, standında
300 kişinin katılımıyla tanışma ve işbirliği kokteyli verdi.
Düzenlenen kokteyl ile kamu
kurumları yetkilileri, Ankara’daki tüm belediyeler, özel

sektör, müteahhitler, dernekler
ve küme üyelerini bir araya getirdi. Sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren kokteyl
KOMATEK Fuar alanında büyük ilgi uyandırdı.

İŞİM Fuarın 3. günü düzenlediği kokteyl ile kamu kurumları yetkilileri,
Ankara’daki tüm belediyeler, özel sektör, müteahhitler, dernekler ve küme
üyelerini bir araya getirdi.
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Küresel sermayeyi ortak üretime girmemekle eleştiren Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Sadece
OSTİM’e aktarılan iş
hacmi, 12 yılda 10 kat arttı.
TUSAŞ’ın bugün sadece
yardımcı sanayisine verdiği
iş hacmi, 2005 yılındaki
toplam cirosundan dahi
fazla. Bu büyük iş hacmi,
Kazan’da bir Havacılık
İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi kurulmasının da
yolunu açtı. İşte böylesine
önemli bir başarıdan söz
ediyoruz.” dedi. Erdoğan,
küresel sermayenin
ortak üretimlere girme
noktasında hep kaçak
dövüştüğünü söyledi

T

“OSTİM’E AKTARILAN İŞ HACMİ
12 YILDA 10 KAT ARTTI”

USAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test
Merkezi’nin açılışını yapan Erdoğan törendeki konuşmasında, OSTİM başta olmak
üzere organize sanayi bölgelerinin savunma sanayindeki başarılarına ve katkılarına işaret
etti. TUSAŞ’ın, ülkemizin gurur
kaynağı haline geldiğini belirten
Erdoğan, “Hedefimiz, bu listeye
en az 20 şirketle girmek olmalıdır. Biliyorsunuz şu anda dünyanın en büyük 250 müteahhitlik
firması listesinde 42 şirketle yer
alıyoruz. Aynı başarıyı savunma sanayii alanında da göstereceğimize inanıyorum. TUSAŞ,
bu listeye ilk giren Türk şirketi
olarak, öncülük görevini yerine
getirdi. Şimdi sıra diğer firmalarımızda.” dedi.

“Ortak üretimde kaçak
dövüştüler”
TUSAŞ’ın bu konuma gelmesinde, 2003 yılından itibaren savunma sanayiinde yerli üretime verilen önem ve bu doğrultuda ortaya
konulan güçlü iradenin çok bü-

yük payı bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
şunları söyledi: “TUSAŞ da, sağ
olsun, kendisine olan güvenimizi
boşa çıkarmadı. İşte ATAK helikopterimiz, tüm zorluklar aşılarak tasarlandı, üretildi, semalarımızda gururla vazifesini yerine
getirmeye başladı. ATAK ile
ilgili ilk adımları attığım zaman,
yetkilileri ile İtalya’da ilk görüşmeleri yaptığım zaman doğrusu
zaman zaman “acaba” sorusu aklıma geliyordu.
Çünkü bildiğiniz gibi yıllar yılı
küresel sermaye bizlerle ortak
üretimlere girme noktasında hep
kaçak dövüşmüştür, gelmemiştir.
Samimi olarak ortak üretimi ülkemizde yapmaya yanaşmamıştır. Ama Agustawestland, Finmeccanica bu konuda hakikaten
bizlerle bu işi paylaştı. Sağ olsun
bu adımı onlarla beraber attık.
HÜRKUŞ uçağımız, Avrupa’da
sertifika alma aşamasına geldi.
ANKA insansız hava aracımız,
sürekli geliştirilerek, hedeflediğimiz düzeye yaklaştı. GÖKTÜRK-2 uydumuzu 2012’de

uzaya fırlatmıştık. Bu uydumuz
başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. TUSAŞ’ın hikâyesi
Türkiye’nin hikâyesinin bir özeti
gibidir.”

“OSTİM’e aktarılan iş hacmi
10 kat arttı”
TUSAŞ’ı sadece Kazan’daki
tesislerden ibaret görmemek gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, OSTİM başta
olmak üzere, Ankara’daki organize sanayi bölgelerinde faaliyet
gösteren kuruluşlarla yürütülen
çalışmaların da takdire şayan

bir büyüme gösterdiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece OSTİM’e aktarılan iş hacmi,
12 yılda 10 kat arttı. TUSAŞ’ın
bugün sadece yardımcı sanayisine verdiği iş hacmi, 2005 yılındaki toplam cirosundan dahi fazla. Bu büyük iş hacmi, Kazan’da
bir Havacılık İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi kurulmasının
da yolunu açtı. İşte böylesine
önemli bir başarıdan söz ediyoruz. 2023 yılında TUSAŞ’ı, her
bakımdan çok daha ileride, çok
daha büyük projelerin içinde
görmek istiyoruz.

KAUÇUKÇULAR AVRUPA İÇİN İMZALADI
OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi, Avrupa’da
bulunan kauçuk kümeleri
ile birlikte “Avrupa Kauçuk
Kümeleri Hareketi”nde yer aldı.

MEDİKAL SHOWROOM'DA
SONA YAKLAŞILIYOR

K

auçuk sektöründeki faaliyetleriyle kısa zamanda
farkındalık oluşturan OSTİM
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Rubber 2015
Fuarı’nda attığı imzayla Avrupa
kapısını açtı.
Hedefleri arasında, üyelerini
teknolojik olarak geliştirmek,
yeni pazarlara açılmalarını sağlamak, ulusal ve uluslararası
alanda lobi faaliyetleri yapmak
olan Küme, Avrupa Birliği’nde
fabrikasyon kauçuk konusunda lobi faaliyetlerini yürütecek
olan Avrupa Kauçuk Kümeleri
Hareketi’ne katılan 4 oluşumdan biri oldu.
2014 yılı Kasım ayında
Belçika’nın başkenti Brüksel’de
temelleri atılan, fabrikasyon
kauçuğun Avrupa Birliği’nde
temsilini hedef alan inisiyatif grubunun diğer üyeleri ise
şunlar: Fransa’dan Elastapole, Belçika’dan Plastwin ve
İspanya’dan Asice.

İspanyol Asice’den Pilar MartínLuengo, OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi’nden Dr. Kayhan
Olanca, Belçika Plastiwin’den
Francine Turck ve Fransız Elastopole
Kümesi’nden Bruno Martine.

5. üye İtalya’dan olacak
İmza töreninde, 70. yılını kutlayan İtalyan Kauçuk Birliği Assogomma da bir sunum yaparak derneklerini tanıttı. Tüzük
yapılarından dolayı inisiyatife
katılma konusunda tereddüt
oluştuğunu belirten Assogomma Başkanı Fabio Bertolotti,
kendilerinin üyelik için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını
bildirdi.
Avrupa Kauçuk Kümeleri
Hareketi’ne üyelik için Almanya, Avusturya ve İngiltere
kümeleri de çalışmalarını sürdürüyor.

KÜME HAKKINDA
2011 yılında
hazırlıkları başlayan
Küme, sektör temsilcileri ile
ortak yürütülen çalışmalar
sonucunda 10 Ocak 2013
tarihinde, 24 firma ve
destekleyici kurumların
Niyet Beyanı ve Kuruluş
Protokolü’nü imzalamaları
ile OSTİM Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü’nün
himayesinde kuruldu.
Ankara ve yakın çevresinde
bulunan, ağırlıklı olarak
fabrikasyon kauçuk
üreticilerini bir araya toplayan
kümenin 51 üyesi bulunuyor
ve bu üyeler toplamda 1.000
kişiyi istihdam ediyor.

OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi tarafından
yürütülen Türkiye’nin ilk
Medikal Sanayi Ortak
Showroom Projesi’nde
çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Projenin hayata geçirilmesinde
sona yaklaşıldı. Küme üyesi
21 firmanın dahil olduğu
Medikal Ortak Showroom
Projesi ile OSTİM’e gelen ulusal
ve uluslararası ziyaretçilere
medikal alanındaki ürünler tek
bir merkezden gösterilecek.

OSTİM Finans ve İş
Merkezi’nde (OFİM) 251
m2’lik alana inşa edilen
showroom sayesinde OSTİM’e
gelen heyetler, küme üyesi
firmaların ürettiği ürünleri tek
merkezde inceleyebilecek
ve detaylı bilgiler alacak.
Üye firmaların en yeni ve
en teknolojik ürünlerinin
sergileneceği showroomda
sergilenen tıbbi cihazlar
tamamıyla gerçek ve çalışır
durumda olacak.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 7

MAYIS 2015

“OSTİM MARKA BÖLGE HALİNE GELDİ”
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, “Nal çivisini bile dışarıdan ithal eden bir ülkeden OSTİM gibi sadece
Ankara sadece Türkiye için değil bölge anlamında da hatta birçok bakımdan da marka bir bölge meydana geldi.” dedi.

T

BMM Başkanı Cemil
Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekili Adayları Emrullah İşler ve Ayhan
Yılmaz ile birlikte OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri
Derneği’nin (ORSİAD) düzenlediği kahvaltılı toplantıda
sanayicilerle bir araya geldi.
Toplantıya Ankara Sanayi
Odası Başkanı Nuretin Özdebir ile STK temsilcileri de
katıldı.

“Sanayiciye engel
konulmamalı”
ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener, açılış konuşmasında
Ankara sanayisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Başkent’te 11 tane
OSB’de yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlandığını
hatırlatan Ülgener, “Ankara,
sanayinin de başkenti oluyor.
Ankara’ya değer vermek lazım. Bizim önümüze hiç kimsenin engel koymaması ve

bize destek olunması lazım.
Bugün KOSGEB destekleri
var, Kalkınma Ajansı destekleri var. En önemlisi fuar
organizasyonu.
Ankara’ya
fuar istiyoruz. Bu fuar, 3-4
yıldır gündemde fakat bir türlü başlamadı.” talebini iletti.
Uluslararası nitelikteki IDEF
Fuarı’nın İstanbul’da yapıldığını belirten Ülgener, “Çünkü
Ankara’ya direkt uçuşlar yok.
Sorunlar bir bir çözülmeli.”
dedi.

“Nal çivisini bile ithal eden
ülkeydik”
TBBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Ankara’nın gelişimi,
devletimizin kat ettiği mesafeyi eksiğiyle fazlasıyla, doğrusuyla yanlışıyla göstermesi
bakımından da önemlidir.”
ifadeleriyle sözlerine başladı.
Anadolu insanının girişimciliği, bugün hem ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayan
hem de Ankara’nın çehresini
değiştiren organize sanayi böl-

geleri, küçük sanayi siteleri
ve başka yol ve yöntemlerle
Ankara’nın bugünkü noktaya
geldiğini dile getiren Çiçek,
“Ben baktım rakamlara; hep
karamsar tablo çizmeye gerek
yok. Kötüyüz diyerek bir ülke
sorunlarına çare bulamaz. Nal
çivisini bile dışarıdan ithal
eden bir ülkeden, OSTİM gibi
sadece Ankara sadece Türkiye
için değil bölge anlamında da
hatta birçok bakımdan da marka bir bölge meydana geldi.
Burada insanlar üretiyor, hayatını bu işlere vakfediyor ve
ülke ekonomisine büyük bir
katkı sağlıyor.” tespitini paylaştı.
“Hepinizin temennisi benim
de temennim; ülkemiz iyiye
gitsin, güçlü olsun, huzurlu, kalkınmış bir ülke olalım.
17. ekonomiyiz, 10. ekonomi
olalım, 5. ekonomi olalım. 2.
lige düşmek için can çekişen
bir ülke değil mümkünse daha
yukarılara daha rahat hareket
edebilen güçlü bir ülke olabilmektir. Bunun için ortak bir

Ekonomi Bakanı Zeybekci ithalatçı anlayışa dikkat çekti

“Bazı dönemlerde fırsatlar ıskalandı”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin bazı dönemlerde bazı fırsatları ıskaladığını belirterek, “1980’lerde Türkiye, tekstil ve
konfeksiyonda çok önemli bir dönüşümü ıskaladı. Tekstilde; iplik ve kumaş sektöründe yaklaşık olarak 40 milyar dolar civarında,
konfeksiyon sektöründe belki biraz daha fazla bir teknolojiyi Türkiye hazır parasını vererek satın aldı.” dedi.

B

akan Zeybekci, OSTİM
ziyaretinde, Bölge Müdürü Adem Arıcı’dan faaliyetler
hakkında bilgi aldı, Medikal
Sanayi Kümelenmesi Başkanı İlhan Şahin’in sunumunu
dinledi. Sunumların ardından
açıklamalarda bulunan Nihat
Zeybekci, Türkiye’nin bazı dönemlerde üretim ve ekonomik
anlamda kaçırdığı fırsatlara
işaret etti.
Bir zamanlar ithalat ağırlıklı
uygulamalar olduğuna değinen
Ekonomi Bakanı şu örneği verdi: “1980’lerde Türkiye, tekstil
ve konfeksiyonda çok önemli
bir dönüşümü ıskaladı. Tekstilde iplik ve kumaş sektöründe
yaklaşık olarak 40 milyar dolar
civarında, konfeksiyon sektöründe belki biraz daha fazla bir
teknolojiyi Türkiye hazır parasını vererek satın aldı. Bu arada
Türkiye, MKE’de 1978-79’larda Dornier tezgahları üreten
bir bandı kapattı, yok etti. Doğ-

rudan ithalatı tercih etti.”

“Dönüm noktasındayız”
Türkiye’nin çok önemli bir dönüm noktasında olduğunu kaydeden Zeybekci, bu durumun
zaman dilimi olarak, bölge
coğrafyasından kaynaklandığının altını çizdi. Türk medikal
sektörünün başarılarına yurtdışı temaslarında şahit olduğunu
anımsatan Nihat Zeybekci şunları söyledi: “Türkiye, yaklaşık olarak 50 binin üzerindeki
yatak kapasiteli bir hastanesini
yeniliyor veyahut da kapasite ilave ediyor. 50 bin yatak
kapasitesi demek, hastaneleri
şöyle gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman, yatağından
lambasına, hasta taşıma araç
ve gereçlerine, ameliyat masalarından tüm teknik gereçlere kadar bütün alanlarda gözünüzün önüne inanılmaz bir
teknoloji geliyor. Ben eminim,
Türkiye’de birçok şey çok bü-

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Ben eminim, Türkiye’de birçok
şey çok büyük miktarda, iyisiyle üretilebilir. Moldova’da gördüm.
Bir hastane yapmışız, hastanedeki bütün yataklar Türk malı.” dedi.

yük miktarda, iyisiyle üretilebilir. Moldova’da gördüm. Bir
hastane yapmışız, hastanedeki
bütün yataklar Türk malı.”

“Üretemezsek vebali
hepimize”
Türkiye’de üretilenlerden ziyade üretilmeyen cihazların
da aynı patent ve lisansla ilgili
firmanın ülkemize gelmesi gerektiğini bildiren Nihat Zeybekci, “Şu anda 4G dediğiniz
zaman, Türkiye’deki telefonların yüzde 75’inin kullanılamaz
hale geldiğini düşünün. Bu telefonları yenilemekle ilgili yeniden 40-50 milyar TL’lik bir
rakam düşünün. Bu rakamlara
Türkiye bunu üretemeyecekse,
bunun vebali hepimize yeter.”
uyarısını yaptı.

çaba sarf etmemiz gerekiyor.”
diyen Çiçek, seçim önemli olduğunu, seçimin sonucunu kabul etmenin çok daha önemli
olduğunu vurguladı.

“Ekonomik istikrar önemli”
Cemil Çiçek şunları kaydetti:
“Bizim petrolümüz, doğalgazımız yok, sizler gibi değerli
insanların alın teri, göz nuru,
gece gündüz çalışarak bir şey
üretecek, onu satacak, onunla
biz Türkiye’nin çarkını döndüreceğiz. Çok şükür Türkiye bir mesafe aldı. 1980’deki
Türkiye’nin toplam ihracatını
şimdi OSTİM olarak siz yapıyorsunuz. Bu sevindirici bir
husus ama hedef 500 milyar
dolar. O nedenle ekonomik
istikrar da en azından siyasi
istikrara kadar önemli. Bu biri
diğerine bağlı olan husustur.
Biri olmadığı zaman diğerinin
olması da çok kolay gözükmüyor. Halen devletten, devletin
politikalarına göre beklentiler
var. Türkiye’nin geleceğinin
iyi olacağına inanıyorum.“
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“AMAÇ VE DÜŞÜNCE İYİ OLURSA
GİDEMEYECEĞİNİZ YER YOKTUR”
imar çalışmalarını
tamamladık.

Karakoç, merhum Cevat Dündar
ile merhum Turgut Özal’ı
sorduğumuzda her iki ismi
hayır dualarıyla yad ediyor.
İbrahim Karakoç, Dündar
için, “Başlamak hakikaten
çok zor bir şey. Düşünmek,
hayal etmek, kurmak, hayata
geçirmek, onu yapmak için
teşebbüs etmek… Cevat Bey’in
bugünleri görmesini isterdim.”
derken, bölgeye katkılarını dile
getirdiği Özal içinse, “Rahmetli
Özal’a ayrı bir dua edelim,
Özal’ı bu duaların içerisinde
ayrı tutalım.” diyor.
‘7 güzel adam’ olarak
nitelediği 1967 yılında yola
çıkan kurucuların ufkunun
bugünün OSTİM’inin yolunu
çizdiğini aktaran Karakoç,
“Amaç iyi olursa, düşünce
iyi olursa, gidemeyeceğiniz,
varamayacağınız bir yer yok.
Yeter ki sizin düşünceniz,
amacınız iyi olsun.” dedi.
İbrahim Bey sizi tanıyabilir
miyiz?
1942 yılında Ankara’da doğdum. Tahsil hayatımı bitirdikten
sonra sanayiye başladım. Oto
boya ve kaporta üzerine iş yerim
vardı. Turan Çiğdem Başkanımız ile Büyük Sanayi’de dükkan komşusuyduk. 1973’den
sonra Turan Bey Başkanlığındaki Yönetim Kurulu’na girdim.
1992’nin Mayıs ayına kadar
görev aldık. O dönem içerisinde

Şimdi siz bir taraftan başkentte olacaksınız, diğer taraftan
başkentin sanayisi olacak ve
ihtiyaçlarını tespit edeceksiniz,
Ankara’nın toplam iş yeri sayısı 480-490 tane olacak. İhtiyaç
kendisini o kadar göstermeye
başladı ki, “Beni bir yerlere
atın, bir yerlere götürün.” diye
bas bas bağırıyor, bunu gören
bir tane göz çıkmıyor.

O zaman metropol belediyeler yok; Ankara’da tek belediye vardı. Ankara İmar
Müdürlüğü’ne gitmek zorundasınız. Orada da bize, “Benim
imar sınırlarım Yenimahalle
Yılmaz Sineması’nda bitiyor,

oraya ben ne karışırım. Beni ilgilendirmiyor.” deniliyor.
Üyelerin, “Bizim o
dağın başında ne işimiz
var.” şeklinde tepkileri
oluyormuş…
Doğrudur… Üye buraya geliyor tarla görüyor. “Bu tarlaya
sanayi mi yapılır? Acaba bizim üyeliğimiz doğru mu?, Biz
doğru yere mi üye olduk?” endişelerini taşıyorlar. O zaman
para da kıymetli, nereye yatırım
yaptığını bilmek istiyor haklı
olarak. Bunu inandırmada haki-

katen çok zorluk çekildi.
Ankara Belediye Başkanı Rahmetli Vedat Dolakay, bir gün
Macun Köyü’ne ziyarete gitmiş. Biz o zaman Ata Sanayi’deki binadayız. Bize haber
geldi; “Belediye başkanı bölgeye gidiyor.” Biz de heyecanlandık; ne göstereceğiz ve anlatacağız? Su deposunun olduğu
yere çıktık. Kullandığı kelime
şu oldu: “Ya ben deliyim de,
sizde benden deliymişsiniz. Buralara sanayi mi olur? Tarlalara
sanayi mi olur?” Şimdi belediye
başkanı bile size inanmazsa, siz

7 GÜZEL ADAM
BİR ARAYA GELİYOR
Bu kabuktan bir dışarı çıkmamız
gerekiyor, bu kabuğu kırmamız
lazım. Bu kabuğun kırılmasını
hisseden kişi Allah bin kere razı
olsun, yattığı yer cennet mekan
olsun Cevat Dündar’dır. Nerede hissediyor? Demirciler Yapı
Kooperatifi’nde
hissediyor,
Demir Satış Kooperatifi’nde
hissediyor, Esnaf Kefalet’te
hissediyor, Siteler’de satışında
hissediyor.
1967 yılında Cevat Dündar,
Mehmet Gönen, Bayram Yakup
Özcan’ın da aralarında olduğu 7
kişilik bir kooperatif kuruluyor.
Yani mesleği demircilik olan ‘7
güzel adam’ bir araya geliyor.
Cevat Dündar’la nasıl
tanıştınız? Kendisi nasıl
biriydi?
Cevat Bey’i 1969 yılında tanıdım. O zaman bütün sanayilerde bir sanayi sitesi yapı
kooperatifinin kurulacağı anlatılıyordu. “Buralara üye olun,
gelecekte imkanlarınız olacak,
küçük dükkanlardan büyük
dükkanlara geçeceksiniz.” ifadeleriyle esnaf teşvik ediliyordu. Zaten esnaf da dediğim gibi
büyük iş yerlerine susamış. Ata
Sanayi’de İtfaiye’nin yanında
Demirciler binası vardı. Oranın
ikinci katında kayıt alınıyordu.
Ben de aynı yıl kooperatife üye
oldum. Cevat Bey herkesi kucaklar, “Kuzum iyi ki kayıt oldun, etrafınızda ki eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı getirin.’’
derdi.
1969-1972 arasında Ergazi, Macun, Yuva ve İvedik köylerinde
arazi alınıyor. O zaman buralar
hep tarla. Arazilerin, tarlaların
alındığı duyuluyor, duyuldukça
da üyeler geliyor kayıt oluyor.
Arsa alımında bu kişilerin çek-

İbrahim Karakoç’un da yer aldığı fotoğraf 70’li yılların sonunda çekilmiş… Turan Çiğdem başkanlığındaki Yönetim
Kurulu’nda uzun yıllar görev alan Karakoç (sağ baştan ikinci), “Biz üst yapıları bitirdik. Kuraları çektirdik. Yani
biz bütün üyelerimize en son erken ödeme sistemi ile dükkanları tamamlamıştık. Sistemle 25 kıta senet aldık
üyelerimizden. 18 senedini ödeyen kura, yani 1,5 sene sonra kura çekilme imkanı oldu.” dedi.

“İLK FARKEDEN ÖZAL’DIR”
Türkiye’ye, ülkemize, milletimize
hizmet eden herkesten Allah
razı olsun. Ben hizmeti geçen
herkese dilim döndükçe dua
ederim. Çünkü hiçbir insan
bu ülkeye kötülük edeyim
veya ben hizmetimi, görevimi
yapmayayım falan diye
göreve talip olmaz. Yani hepsi
insanların görev aşkıdır. Bunu
böyle kabul etmemiz lazım.
Kimseye beddua etmeyelim,
dua edelim. Ama rahmetli Özal’a
ayrı bir dua edelim, Özal’ı bu
duaların içerisinde ayrı tutalım.
Allah gani, gani rahmet
eylesin. Yani Özal’ın zekasında
bir farklılık var, ben onu
gördüm. Çünkü Özal, dünya
penceresinden dünyanın her
tarafını görmüş, dünyanın
sanayisini de görmüş, yani
eğitimini de görmüş, dünyanın
siyasi yönlerini de görmüş,

Özal’ın
görmediği
hiçbir şey
yok.
Bizim kredi
almadığımızı,
burayı kredisiz yaptığımızı,
ilk fark eden Özal’dır. Özal o
zaman bize 1 milyon lira kredi
çıkarttı. OSTİM'e ilk ziyaretinde,
“Buraya devletin mutlak yardımı,
faydası olması lazım. Buraya
elimizi atmamız, bir an evvel
proje bitmeli” diye burada ilk
geldiğinde bize 1 milyon lira
kredi çıkartan, kredi teklifi eden
kişi rahmetli Özal’dır. Peki sonra
ne oldu? Krediyi bize çıkarttı.
Halk Bankası ödeyemediğinden
kredi 500 bin lira’ya düştü.
Şimdiki Meclis Başkanımız Cemil
Çiçek Devlet Bakanı idi. Biz bu
krediyi aldık. OSTİM’in gelişmesi
için çalışmalar yaptık.

üyelerini nasıl inandırırsınız?
Ama inandık çok şükür. Amaç
düzgün olursa, hedef düzgün
olursa yapamayacağınız hiçbir
şey yok.
Şimdi biz bu niyet içerisinde
uğraş vererek bugünlere kadar
çok şükür geldik. 1967 yılında
Cevat Bey’in etrafındaki insanları inandırabilmesi büyük bir
şans. Eğer inanılmasaydı hiçbir
şey yapamayacaktı.

“BUGÜNLERİ GÖRMESİNİ
İSTERDİM”
Sizi hızlandıran diğer
faktörler nelerdir?
1974 yılına kadar bu hizmet bu
şekilde geldi. Bize adeta “Alın
işte, bu altın tabağın içerisine
inşaat yapın.” denildi. Yani resmen bu arazi, altın tabağın içerisinde bütün üyelerine sunuldu. Keşke ömrü uzun olsaydı
da görebilseydi. Cevat Bey’in
bugünleri görmesini isterdim.
Çünkü başlamak hakikaten çok
zor bir şey. Düşünmek, hayal
etmek, kurmak, hayata geçirmek, onu yapmak için teşebbüs
etmek...

Devamı S.9'da

İbrahim Karakoç ismi
denildiğinde akıllara çıraklık
eğitimi geliyor… OSTİM’i
yakından tanıyanlara
sorulduğunda, Karakoç,
bölgenin, yoğun çalışma ve
yapılaşma yıllarındaki rolüyle
de anlatılır. 1973 yılından
itibaren yaklaşık 24 yıl
OSTİM Yönetimi’nde hizmet
veren İbrahim Karakoç, bu
görevleriyle birlikte sanayinin
istediği nitelikli işgücünün
şekillendiği çıraklığa, Çırak
Eğitim Öğretim Vakfı çatısı
altında gönül veriyor.

1960’lı yılların başında Ankara’daki
ilk sanayi siteleri;
barakalar halinde 15-20 metrekarelik, 30 ile 120 dükkandan oluşan Soğukkuyu, İtfaiye
Meydanı, Yeni Sanayi, Büyük
Sanayi, Ata Sanayi, Demir Sanayi idi.

tiklerini ben biliyorum. Yani bu
kadar sıkıntılı bir yer… 1163
sayılı Kooperatifler Kanunu’na
baktığımız zaman istimlak yetkiniz yok. Razı etmeniz lazım.
Gideceksin pazarlık edeceksin,
az vereceksin, çok vereceksin,
konuşacaksın, tapuya götüreceksin… Öyle kolay olmadı.

S.8'den Devam

Yönetimdeki görev
döneminizde neler yapıldı?
Biz üst yapıları bitirdik. Kuraları çektirdik. Yani biz bütün
üyelerimize en son erken ödeme
sistemi ile dükkanları tamamlamıştık. Sistemle 25 kıta senet
aldık üyelerimizden. 18 senedini ödeyen kura, yani 1,5 sene
sonra kura çekilme imkanı oldu.
Bu şekilde de herkes dükkan
sahibi oldu burada. Bizim 110
tane üyemiz, erken ödemeye
gelemedi, 110 tane üyemizden
de, “Benim dükkanımı yapabilir, yaptıktan sonra kiraya verebilir, kiranın yarısını bana verir,
yarısıyla da borçları öder.” içerikli bir belge aldık. Yaptığımız
dükkanların artık betonu, demiri, çimentosu, tahtası malzemesi
ile 110 dükkanı da inşa ettik.
Hala bu üyelerimiz gelir bize
teşekkür ederler.
Erken ödeme sisteminin
avantajı neydi?
Ankara’nın içerisinde 490 tane
işyeri vardı. Bu esnaf kabuğuna sığmıyor. “Bir iş yeri yapın,
biz oralarda imalat yapacağız.”
diye insanlarda bir susamışlık
vardı. Biz insanları çağırıyoruz,
mektup gönderiyoruz. Diyoruz
ki, “Size dükkan yapacağız ama
kim erken ödemeye girerse, ilkin para ödenmesine girerse, erkenden para ödemeye giren erkenden dükkan sahibi olacak.’’

şiye kura çektiriyorduk. Peki
100 kişinin ki ne olacak? O 100
kişiye de diyorduk ki, “Gelecek
seferki kurada öndesiniz, size
boş çıkmayacak.” Yani 350 kişiye dükkan veriyoruz, kalanlara da bir dahaki sefer öncelik
tanıyorduk. Adeta bir yarış haline geldi. Eğer ki erken ödeme
sistemini yapmasaydık, bugün
yine OSTİM bitmezdi.
İlk inşaatlar kaç yıl sürdü?
Aşağı yukarı 8-9 senede, 2148
iş yeri ve 5 iş hanı tamamladık.
Projenin içinde takribi 1000 dönümün üzerinde de konut yerimiz vardı.
OSTİM ve Ahilik’i yan yana
koysak, bu size ne ifade eder?
Tabi bize bu çok şey ifade eder.
Biz biliyorsunuz 1986 yılında
Çırak Eğitim Öğretim Vakfı’nı
kurduk. O gün sayın bakanımız
Metin Emiroğlu’ydu. Biz Metin
Emiroğlu’na bunu anlattığımız
zaman kendisi “Bunu zaten
meslek liseleri yapıyor, ne gerek var?” diye kendi penceresinden bakmaya başladı olaya.
Ama biz o pencereyi, bu taraftaki pencereyi gösterdiğimiz zaman herkesin meslek lisesi okuyamadığını, meslek lisesinden
mezun olan insanların pratik

En sonunda Özal’a gittik, anlattık. Özal, dedim ya çok zeki
adam. Daha biz anlatmadan evvel Metin Bey’e talimatını verdi: “Bu okullar hemen açılsın,
vakıflar kurulsun.” 3308 sayılı
Çıraklık Meslek Eğitim çıkarttılar.

Esnaf ve sanatkar, dürüst ve güvenilir insan olmalı. Eğer karşıya bir güven verirse bir esnafın
mutlaka ve mutlaka işi olur. İşi
olmayacak diye bir şey olmaz.
Talebe, kalfa, çırak, usta olsun;
ne olursa olsun bu insanların
bir hedefi olmalı. “Ben bu torna
tezgahını en iyi şekilde kuracağım, imal edeceğim, üreteceğim. Ben bu kaynağı en güzel
şekilde yapacağım, bu kaportayı en iyi şekilde yapacağım.”

Vakfın kuruluşu, yasanın
çıkmasına vesile oldu
diyebilir miyiz?

Diğer bir husus ise işin istenilen
standart ve kaliteye göre yapılmasıdır.

Aynen öyle. Biz bununla birlikte burada 5 tane atölyeyi, 31.
Sokaktaki atölyeyi hemen okul
yaptık. Okulun öğretmeni yok.
Okulun sırası yok. Okulun masaları yok. Okulun müfredatı
yok. Ama biz bunların hepsini
temin ettik. Bu sahada eğitim
almış, dışarıdaki işverenlerimizden öğretim üyesi olarak
getirmek suretiyle ilk defa bakın, ilk defa o zaman 2750 tane
çırağımız oldu. Vakıf olarak 45
bin mezun verdik

Dürüst olacağız. Karşımızdaki
insanı seveceğiz ve değer vereceğiz. Yapmış olduğumuz
hizmetimize, eğitimimize, ürünümüze değer vereceğiz. Bunu
yapmazsak ayakta duramayız.
Yaparsak zirveye çıkarız.

bilgilerinin az olduğunu, iş verenlere çok faydalı olmadığını,
işe sonradan adapte olduğunu
falan bunları anlattık.

Girişimci olmak ve iş
kurmak isteyenlere, bir
dükkan açayım diyenlere
tavsiyeleriniz nelerdir?

Kurada öncelik vereceksiniz?
Kurada tabii öncelik verilecek.
Biz her sene 350 dükkan yapıyorduk. Ama 400 kişi, 450 ki-

OSTİM işyerlerinin inşaa sürecini gösteren fotoğrafta takvimler 1984'ü işaret ediyor.

OSTİM iyi amaçlarla kurulmuş.
Ve ondan sonraki gelen yönetimimiz, yönetim kurulundan
arkadaşlarımız, başkanlarımız
OSTİM’i daha ileriye götürmek için; sırf yapılaşma değil,
ticaretinde de, imalatında da,
üretiminde de, pazarında da
hep daha ileriye götürebilmek
için gecesini gündüzünü katmak suretiyle OSTİM’i dünyaya duyurmuş. Bu çok büyük bir
aşama, burada bir bereket var.
OSTİM‘in kuruluşunda bugüne
kadar emek veren Sayın Cevat
Dündar ve Yönetim Kurulu’na,
Sayın Turan Çiğdem ve Yönetim Kurulu’na, Sayın Orhan
Aydın ve Yönetim Kurulu’na
teşekkür ediyorum.

Cevat Dündar
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STİM’de dorse imalatı
yapan firmayla
tanışmıştım. Bu iş yerinde
çalışan birisi, akşam 7’de,
8’de, 9’da halen o iş için
orada çalışıyor. Kalfa
ayarında biri. Kendisine,
“Bu saatte herkes gitti sen
neden gitmiyorsun?” diye
sordum. Benim gözlerimin
içine bakarak, “Ben
ekmeğimi buradan yiyorum.
Biz bu işi taahhütlü aldık,
bir an evvel teslim edilip,
hem benim hem de
patronumun parasını alması
lazım. Eve gideceğim de
ne yapacağım? Bu işi
bitirmek zorundayım.”
yanıtını aldım. Gözlerim
yaşardı. Hem kendisini hem
işverenini hem de taahhüdü
düşünüyor. İşte dürüstlük
bu...
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ürkiye, 7 Haziran 2015 tarihinde
25. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi için sandığa gidiyor.
Ülkemizin gelecek 4 yılındaki siyasi,
ekonomik ve sosyal rotasına yön
verecek seçimlerden çıkacak
sonuçlar her açıdan önem taşıyor.
Ekonomik dalgalanmaların, krizlerin
derin izler bıraktığı kesimlerin

“TÜRK MALI MARKASI VE İMAJI
İYİLEŞTİRİLECEKTİR”
Enerji verimliliği alanında
KOBİ’lere dönük özel destek
programları geliştireceğiz.
Yenilikçiliğe odaklanarak
firma becerilerinin artmasını,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin
artırılarak ekonomik büyümeye
katkısının yükseltilmesini sağlayacağız.
Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine destek ve katkılarımızı artıracağız. Tasarım merkezlerini,
Ar-Ge merkezleri gibi destekleyecek, Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına
olanak sağlayacağız. Ayrıca,
KOBİ’lerin siparişe dayalı ArGe ve tasarım faaliyetlerini destekleyeceğiz.
KOBİ’ler başta olmak üzere girişimciler ve yatırımcılar
arasındaki ağlar ile mentörlük
hizmetleri gibi mekanizmaları
merkezi ve yerel düzeyde geliştireceğiz.
Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ’lere yönelik
finansal destek mekanizmaları
geliştireceğiz.
Güçlü girişimciler, güçlü firmaları; güçlü firmalar da güçlü
bir ekonomik yapıyı beraberinde
getirmektedir. Partimizin büyüme stratejisi, girişimciliği ve özel
sektör öncülüğünde dinamik bir
yapıyı esas almaktadır. Kamunun oluşturduğu uygun ortamda
girişimcilik kültürünün güçlenmesi ve girişimci dostu bir ekosistemin oluşması temel politikamızdır.
Teşebbüs hürriyetinin ve serbest girişimcinin yanında olan
AK Parti, girişimcisi güçlü toplumların rekabet gücünün, teknolojiye dayalı, katma değeri
yüksek mal ve hizmet üreteceğinin ve ihraç edeceğinin bilincindedir. Güçlü bir girişimci
yapısına sahip olmamızın, yüksek gelirli ülkeler arasında girme
hedefimize önemli bir katkı sağ-
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TÜRKİYE’NİN SEÇİMİNDE
başında sanayici, bir diğer deyişle
reel sektör geliyor. Bu cepheden
fotoğrafa bakıldığında; partilerin, 7
Haziran için seçim beyannamelerinde
üretime, sanayiye ve bunun yanında
KOBİ’lere vaadlerinin ayrı bir açıdan
incelenmesi gerekiyor.
Ancak şunu baştan söylemekte
yarar var: 2023 Hedefleri gibi kritik
layacağını düşünmekteyiz.
KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermesi
temel amaçlarımızdan biridir.
KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla
taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri
kaldıracak düzenlemeler yapacağız.
KOBİ’lerin borsaya açılma faaliyetlerini destekleyecek; Kredi
Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı KOBİ sayısını artıracak
ve Girişim Sermayesi Fonlarını
yaygınlaştıracağız.
Her bir KOBİ için 1,5 milyon
TL ve her bir risk gurubu için
2 milyon TL olan kefalet limitini, imalat sektöründe faaliyet
gösteren KOBİ’lerin yatırım
kredileri için 2,5 milyon TL’ye,
her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ’ler için ise 3 milyon
TL’ye çıkarıyoruz. Ayrıca, diğer
KOBİ’ler için 8 yıl olan maksimum vadeyi, imalatçı KOBİ’ler
için 10 yıla; diğer KOBİ’ler için
yüzde 75 olan kefalet oranını
imalatçı KOBİ’ler için yüzde
80’e çıkarıyoruz.
Öncelikli sektörlerde girişimciliği geliştirmek amacıyla doğrudan özel sektör tarafından veya
özel sektör-kamu ortaklığında
kurulan kuluçka ve hızlandırıcı
gibi yapılanmaların desteklenmesi amacıyla bir program oluşturacağız.
İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin sayı
ve etkinliğini artıracağız. Bu
bağlamda, finansman eksiğinin
en çok hissedildiği erken aşama
girişimciliğe yönelik, üst fon kurulması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve
kadınların ekonomik hayattaki
rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni destek mekanizmaları
geliştireceğiz.
Ar-Ge yapan KOBİ’lere teknolojik ürün ticarileştirmesine
yönelik personel destekleri sağlayacağız.
Verimlilik alanında sistematik
gelişmeler kaydeden KOBİ’lerimizin devlet desteklerinden
öncelikli ve avantajlı olarak yararlanmasını sağlayacağız.
KOBİ’lerin kurumsallaşmala-

bir virajda, yazılanların kağıt üzerinde
kalmaması ve mutlak surette hayata
geçirilmesi şart… Bunun için de
kararlı bir devlet politikasına şiddetle
ihtiyaç var.
Ar-Ge ve inovasyonda yükselen,
kendi tasarımını ve milli projelerini
ortaya koyabilen, bununla birlikte
yeni markaları bünyesinden çıkaran

ve küresel rekabete sunan, küçük
ve orta ölçekli işletmelere kol
kanat geren, orta gelir tuzağına
düşmeyen, katma değeri yüksek
üretim modeli ile refah seviyesini
muasır medeniyetler seviyesine
çıkaran bir Türkiye kurgusu herkesin
beklentisi…
Ülke yönetimine talip olan kadrolar,

rına önem vereceğiz. Bu amaçla
destek programları oluşturacağız
ve mevcut destekleri gözden geçireceğiz.
Sanayi bölgelerinin teknolojik
donanımı ve teknoloji geliştirme
kapasitesini güçlendireceğiz.
Türk malı markası ve imajının
iyileştirilmesi için faaliyetler yürüteceğiz.

yan “İthalata Olan Bağımlılığın
Azaltılması Öncelikli Dönüşüm
Programımız”la dış ticaret açığının GSYH’ya oranını azaltmayı
hedeflemekteyiz.
Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik Ar-Ge,
yenilik ve tasarım faaliyetlerine
öncelik verilmek suretiyle, Türkiye Sanayi Stratejisi ve Sektörel
Stratejiler hazırlayacağız.
Tasarım konusunda üniversitesanayi işbirliği alanlarını genişleterek, yenilikçi üretim yapısını
güçlendireceğiz.
İmalat sanayiinde kapasite
ve verimlilik artışı sağlamak
amacıyla, imalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi (BSMV)
istisnası getireceğiz.
Milli gelirimizin hızlı bir şekilde yükseldiği bir dönemde,
GSYH içindeki Ar-Ge harcamalarımızın payını neredeyse
iki kat artırarak, 2002-2013 döneminde yüzde 0,53’ten yüzde
0,95’eyükselttik. 2023’de ise
Ar-Ge harcamalarının milli gelir
içindeki payını yüzde üçe çıkarmayı hedefliyoruz.

“İMALAT SANAYİİNİN
GSYH İÇİNDEKİ
PAYININ ARTIRILMASI
ÖNEMLİDİR”
İmalat sanayiinde kaynak verimliliği potansiyelini belirleyeceğiz, kaynak verimli üretim uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
Küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak ürün tasarımını, çeşitlendirmeyi ve markalaşmayı
destekleyecek ve bu konularda
eğitim faaliyetleri düzenleyeceğiz.
KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracağız.
Önümüzdeki dönemde yurtiçi
üretimi artırma ve ithalata bağımlılığı azaltma perspektifiyle,
imalat sanayiinin GSYH içindeki payının artırılması, yapısal
dönüşüm açısından önem arz
etmektedir.
AK Parti, bu yapının oluşturulması için verimlilik artışının ve
sanayileşmenin hızlandırılması
gerektiğinin farkındadır. Özel
sektör öncülüğünde, Ar-Ge’ye
daha fazla ağırlık vererek, ihracata dayalı ve rekabetçi bir üretim yapısıyla bunu gerçekleştirmeye kararlıyız.
AK Parti olarak, yeni yatırımlar ve imalat sanayimizde yaşanacak dönüşümlerle, 2023 yılında 500 milyar dolar mal, 150
milyar dolar da hizmet ihracatına
ulaşmayı hedefliyoruz. Mal ihracatımızda ana hedefimiz, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay
almaktır. İhracattaki bu olumlu
performansın yanında, cari açık
konusunu da dikkatle takip ediyor, gerekli yapısal ve konjonktürel tedbirleri alıyoruz.
Üretimde dönüşümün yüksek
katma değerli ürünler lehine sağlanmasını, yerli girdi üretimini
ve kullanımını teşvik ederek ithalata bağımlılığını ve bu suretle cari açığı azaltmayı amaçla-

“KAMU ALIMLARININ
KALDIRAÇ GÜCÜ YERLİ ÜRETİM
İÇİN KULLANILACAK”

Yerli üretimi destekleyecek programlarla, dış ticaret
dengesini iyileştirmeyi, artan
kaynaklarımızı üretken alanlara
yönlendirerek daha fazla gelire
dönüştürmeyi hedefliyoruz.
“Kamu Alımları Yoluyla
Teknoloji Geliştirme ve Yerli
Üretim Öncelikli Dönüşüm
Programımız”la kamu alımlarının
kaldıraç gücünü kullanarak yerli
teknoloji ve üretimi geliştirmeyi
amaçlamaktayız.
İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında
yerli üretimi özendirici ve geliştirici tedbirler alacağız.
Geri ödeme ve fiyatlandırma
politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi
cihazlara öncelik vereceğiz.
4G: 3G’ye göre 10 kat
hızlı veri transferi imkânı sunan
projede belli oranda yerli üretim
yapılması da planlamaktadır.

sanayici için ne diyor? Kamu
alımları, offset uygulamaları, yerli
üretim, teşvikler, Ar-Ge, teknoloji,
katma değeri yüksek üretim için
beyannamelerde neler var? Kısacası
geleceğe yönelik neler sunuluyor?
Türkiye’nin seçiminde sanayiye ne
düşüyor? Partilerin reçetelerine kulak
verdik ve derledik…

“ÖDENEN VERGİ VE PRİM
TUTARINDA FAİZSİZ İŞLETME
KREDİSİ VERECEĞİZ”
KOBİ’lere sağlanacak kredi
desteklerinin üretimde dönüşüm
stratejileri ile uyumlu olmasını
gözeteceğiz.
KOBİ’lere, ödedikleri vergi ve
sigorta primi tutarında faizsiz işletme kredisi vereceğiz.
Hedef odaklı, KOBİ’leri önceleyen, sadeleştirilmiş bir teşvik
programı uygulayacağız.
Kalkınma Ajansları bünyesinde kurulacak olan KOBİ Destek
Ofisleri uzmanlarının KOBİ’leri
kuruluşlarından itibaren teşvik
sistemi konusunda bilgilendirmelerini sağlayarak teşvik sisteminin etkinliğini artıracağız.
KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimini etkinleştirecek,
finansman yöntemlerinin çeşitlenmesini ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız.
Yüksek teknolojiye odaklı yatırımlara, yeşil projelere, kadın
girişimcilere ve genç girişimcilere verilen şirket kredilerine özel
teşvikler sağlayacağız.
Gerekli yasal düzenlemeleri
yaparak risk (girişim) sermayesi
şirketlerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz.
Girişim finansmanı sağlamak
için kamunun katılımı ve öncülüğünde “fonların fonunu’’ geliştireceğiz.
Kalkınma Bankası’nı Devlet
Yatırım Bankası’na dönüştürerek özellikle yerel gereksinimleri
ve KOBİ ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılandıracağız.
Devlet Yatırım Bankası’nın, finansmanın yanı sıra proje finansman danışmanlığı hizmetleri de
vermesini sağlayacağız.
Türk Eximbank’ın işlev ve etkinliğini ihracat yoğunluklu KOBİ’lere yönelik olarak artıracak,
kullandıkları araçları çeşitlendireceğiz.
Kuracağımız “Teknobank” ile
teknoloji gelişme bölgelerinin etkinliğini artıracak; yenilikçiliği,
teknoloji yatırımlarını ve adap-
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REEL SEKTÖRE NE DÜŞÜYOR?

“KOBİ’LERİN TEMİNAT
SORUNU ÇÖZÜLECEKTİR”

tasyonunu, yeni teknoloji tabanlı
ürünleri ve e-ticaret faaliyetlerini
destekleyeceğiz.
“KAMU ALIMLARINDA YERLİ
ARA MALLARLA ÜRETİME
ÖNCELİK TANIYACAĞIZ”
Enerji, ulaşım ve iletişim maliyetleri üzerindeki vergi yükünü
azaltarak imalat sanayisinin rekabet gücünü artıracağız.
Kamu alımlarında, uluslararası hukuk çerçevesinde, yerli ara
mallarla üretime öncelik tanıyacağız.
Kamu alımlarında, kamu ihale mevzuatını gözeterek, tedarik
bütçelerinin %15’ini kadın girişimciler ve genç girişimcilerin
kurduğu firmalardan yapılacak
alımlar için kullanılması yönünde düzenlemeler yapacağız.
KOBİ’lerin yeni teknoloji temelli dönüşümlerini hızlandırarak, teknoloji yoğun ürün ve
üretim süreci geliştirmelerini
sağlayacağız.
Kayıt dışılığı önleyeceğiz, rekabet gücünü artırıcı vergi reformunu gerçekleştireceğiz.
Katma değeri düşük ve yenilenmesi güç sektörlere teşvikleri
kaldıracağız.
Ar-Ge faaliyetlerinin üretim
odaklı ve tasarım sürecini kapsayacak şekilde yürütülmesini
sağlayacağız.
Ürün ve süreç tasarımını ArGe faaliyetleri kapsamına dâhil
edeceğiz.
Türk Tasarım Danışma
Konseyi’ni daha etkin hale getireceğiz.
Tasarım Strateji Belgesi’ni titizlikle uygulayacağız. Bu strateji kapsamındaki tasarım politikalarının yürütülmesi için “Türkiye
Tasarım Enstitüsünü” kuracağız.
KOSGEB kanalıyla KOBİ’lerin e-dönüşümlerine yönelik destek ve teşvik sağlayacağız.
Kadınların hâkim ortak olduğu
şirketlere verilen KOBİ destek-

lerinde hibe oranını %50’den
%67’ye çıkaracağız.
Hâkim ortağı kadın olan KOBİ’lerin işlerini büyütmek için
kullanacakları kredilerde faizin
%33’lük bölümünü Kredi Garanti Fonu’na ödeteceğiz.
Türkiye’yi yalnızca bir üretim
ve lojistik üssü olmaktan çıkaracak, kendi markalarını yaratan bir ileri üretim ve kademeli
olarak teknolojik gelişme üssüne
dönüştüreceğiz.
Yeni teknoloji alanlarının yanı
sıra, geleneksel üretim sektörlerinde katma değeri yüksek ürün
ve faaliyetleri geliştireceğiz.
Esnafın da şirketler gibi kira,
araç gideri vb. iş yeri masraflarını vergiden düşebilmesini sağlayacağız.
“KÜMELENME ŞİRKETLERİNE
VERGİ AVANTAJI SAĞLAYACAĞIZ”

Kredi Kefalet Kooperatifleri’ni
güçlendirecek, kredi miktarlarını
artıracağız.
Esnafın düşük faizli ve uzun
vadeli kredilerle kira öder gibi
kendi dükkânının sahibi olmasını sağlayacağız.
Esnafın kurduğu kümelenme şirketlerine vergi avantajı
sağlayacağız.
Yerli imalatın geliştirilmesinde
kamunun yönlendirici, teşvik
edici ve denetleyici bir rol üstlenmesini ilke edineceğiz.
Enerji alanında Ar-Ge çalışmalarını, kamu, özel sektör ve
üniversite iş birliği ile gerçekleştireceğiz.
Üniversite ve sanayi iş
birliğini geliştireceğiz. Üniversite
kontenjanlarını belirlerken, iş
dünyasının taleplerini de dikkate
alacağız.
Yeni bir demir yolu hamlesiyle, ulusal lokomotif ve vagon
endüstrisini geliştireceğiz.
Yenilenebilir enerji sektöründe
ekipmanların yerli üretimi için
köklü bir Ar-Ge ve teşvik politikası gerçekleştireceğiz.

KOBİ’lerin finansman ve
altyapı imkânları artırılacak;
karşılıksız danışmanlık hizmeti
verilecektir. Dağınık ve bireysel
işleyen KOBİ’ler yerine uluslararası piyasaları tanıyan ve entegre olan KOBİ’lerle, küresel
ekonomide rekabet edebilecek
güçlü bir yapı oluşturulacaktır.
KOBİ’leri, esnaf ve sanatkârı,
çiftçileri ve diğer vatandaşları
borç ve yüksek faiz sarmalının
neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarmak amacıyla finansal
borçların yeniden yapılandırılması için “Borç Sarmalından
Çıkış Projesi” uygulamaya konulacaktır.
Türkiye Kalkınma Bankası
yeniden yapılandırılarak, KOBİ
finansmanında etkin bir şekilde
kullanılacaktır. Özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklarının
giderilmesine yönelik projeleri
desteklemesi sağlanacaktır.
KOBİ’lerin bankalardan daha
fazla kaynak kullanmasını temin etmek üzere, Kredi Garanti
Fonu sisteminin kaynakları artırılacaktır. Ayrıca, Kredi Garanti
Fonu ve risk sermayesi sistemi
etkin hale getirilerek KOBİ’lerin
teminat sorunu çözülecektir.
Güdümlü Ar-Ge projeleri desteklenecek, KOBİ’ler bu projeler
kapsamına alınarak rekabet gücü
geliştirilecek ve büyük projeler
üretme kapasitesine kavuşturulacaktır.
KOBİ’lerin markalaşmaları,
kurumsallaşmaları ve yenilikçi
iş modelleri geliştirmeleri sağlanacaktır.
“KÜMELENME YAKLAŞIMIYLA
SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİ
YENİDEN TASARLANACAKTIR”
KOBİ’lerin finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları sorunları ve know-how üretimi,
sermaye miktarı ve özellikle
bilgi ve iletişim alanındaki modern teknolojiye erişim ve sağladığı avantajlardan faydalanma
kabiliyeti açısından yaşadıkları
olumsuzlukları giderecek ön-

lemler alınacaktır.
Geleneksel ve teknolojik ağırlıklı sektörlerde rekabet gücü
yüksek sektör ve bölgelerin desteklenmesi için “kümelenme”
yaklaşımı çerçevesinde sanayi
ve hizmet sektörleri yeniden tasarlanacaktır. KOBİ’lerin birleşerek ölçek ekonomisine uygun
bir yapılanmaya gitmeleri temin
edilecektir.
KOBİ’lerin yenileme amacıyla yapacakları makine-teçhizat ve donanım yatırımlarından
KDV alınmayacak, KOSGEB
kaynaklarından faizsiz olarak
yararlanmaları sağlanacaktır.
KOBİ’lerin her kademedeki
insan gücü kapasitesinin artırılması için; üniversitelerin,
KOSGEB’in, meslek teşekküllerinin ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim programı geliştirmeleri özendirilecektir.
KOBİ’ler tarafından üretilecek
mal ve hizmetlerde standartların
oluşumu, kalitenin yükseltilmesi
ve pazara ulaşımda bilgi ve iletişim tekno¬lojileri kullanımının
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Sanayileşme stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve revize edilmesi süreçlerinde ilgili
kamu kurumları yanında meslek
kuruluşları ve üniversiteler gibi
planlama işlevine katkı sağlayabilecek kurumsal yapıların sürece dahil olmaları sağlanacaktır.
Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler ve buna
bağlı olarak verilecek patentler
aracılığıyla üretime ve toplumsal
faydaya dönüşmesini sağlamak
amacıyla “Milli Yenilik Sistemi” kurulacak, bu çerçevede,
teknolojik yenilikler ve teknolojik ürünleri yenilemek için
gerekli olan Ar-Ge çalışmaları
desteklenecektir.
Yerel kaynakları harekete geçiren, nitelikli iş gücü istihdam
eden, ileri teknoloji kullanan ve
üreten, özgün tasarım ve marka
geliştiren, tüketici sağlığını ve
tercihlerini gözeten, çevre normlarına uygun üretim yapan, teknolojik yenilik öngören, verimlilik artışı sağlayan, uluslararası
rekabet gücüne sahip bir sanayi
oluşturulacaktır.
Yüksek teknolojili, yüksek
katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde
100’e kadar yatırım indirimi
verilecek, sigorta pirimi işveren
payı belirli oran ve süreyle devlet tarafından karşılanacaktır.
Sanayinin kullandığı girdilerin

fiyatlarını yükselten fon ve benzeri kesintiler gibi maliyet dışı
unsurlar kaldırılacaktır.
“KAMU İHALELERİ YOLUYLA
YENİLİKÇİ YERLİ SANAYİ
DESTEKLENECEKTİR”

Hızlı tren ulaşım teknolojileri
geliştirilerek raylı taşımacılıkta
altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır.
Malzeme teknolojileri, elektronik harp, havacılık, uzay ve uydu
teknolojileri, ağ merkezli savaş,
insansız hava araçları, güdüm
ve kontrol teknolojileri gibi
savunma sanayi teknolojilerinin
Ar-Ge çalışmaları ve üretimi
desteklenecektir.
Dâhilde işleme rejimi, başta
tarım ürünleri olmak üzere
ithalatı azaltacak ve yerli üretimi
artıracak şekilde düzenlenecektir.
İhracatın ithalat bağımlılığını
azaltmak amacıyla yerli kaynaklarla üretilebilecek girdilerin yurt
içinde üretimi teşvik edilecektir.
Yerli üreticilerin rekabet
gücünü artıracak teşvikler
uygulamaya konulacak, girdi
maliyetleri düşürülecektir. Vergi
politikalarında rekabet gücünü
azaltan istisna, muafiyet ve
indirimler azaltılacaktır.
Hızlı veri ve ses iletimini sağlayacak teknolojiler ile bilgisayar
donanım ve yazılımı üretimi ve
ihracatının teşvik edilmesi, elektronik sektöründe, hızlı gelişen ve
yüksek katma değer oluşturan
bilişim ve özellikle elektronik
haberleşme teknolojilerinde yerli
katkı ve fikri mülkiyet oranının
artırılması sağlanacaktır.
Büyüme, istihdam ve ihracat
kapasiteleri yüksek olan sektörlerde katma değeri yüksek
ürünlerin üretimine ağırlık verilecektir. İthalat bağımlılığını azaltacak ve yerli imkânları harekete
geçirecek sanayi yatırımları
desteklenecektir.
Kamu ihaleleri yoluyla yenilikçi yerli sanayi desteklenecektir.
Ülkemizin ekonomisi ve
sanayisi için büyük önem arz
eden yenilik, yerlileşme ve
teknoloji transferini sağlamaya
yönelik sanayi katılımı/off-set
uygulamaları içeren mal ve
hizmet alımları için kolaylıklar
getirilecektir.
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FNSS CEO’su Kurt, OSTİM’deki firmalara işaret etti

“Sektörde ciddi bir
yan sanayi katkısı var”
Nail Kurt

on yıllarda yaptığı hamlelerle göz dolduran Türk savunma sektörünün bu başarısında,
en büyük destekçilerinden biri
de yardımcı sanayi. Başkent
Ankara’daki tesislerinde özgün, güvenilir ve maliyet etkin
kara muharebe sistem çözümlerini tasarlayıp, geliştiren ve
üreten FNSS Savunma Sanayii
A.Ş.’nin CEO’su Nail Kurt, katıldığı bir televizyon programında firma hakkında bilgiler verdi,
sektörün durumu hakkında görüşlerini paylaştı.

S

Sektörün gelişiminde devletin
stratejik bakışına işaret eden
Nail Kurt, “Bunun nedeni teknoloji üretiyor olması ve katma
değerinin diğer sektörlere göre
çok daha yüksek olması. Bugün
yüzde 50-60-70’lerin ulaşıldığı
mertebede katma değer üreten

FNSS Savunma Sanayii A.Ş. CEO’su Nail Kurt, yan sanayinin rolüne
dikkat çekerek, “Ankara’da OSTİM’de 150-200 firma bize çalışıyor.”
dedi. Türk savunma sanayi hakkında da değerlendirmelerde
bulunan Kurt, sektörün yaklaşık büyüklüğünün 5 milyar dolar
mertebelerinde olduğunu kaydetti.
savunma sanayi şirketleri ve
alanları var.” dedi. Savunma
Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM)
kuruluşunun doğru bir adım
olduğunu dile getiren Kurt, büyüklük olarak incelendiğinde
bugün gelinen noktanın, 30 sene
önceden çok daha ileride olduğunu vurguladı.

“OSTİM’DE 150-200 FİRMA BİZE ÇALIŞIYOR”
25 yıl önce lisanslı üretim
olarak yolculuğa başladıklarını hatırlatan Nail Kurt, “Biz
öncelikle Türkiye’de üretip,
sistem bazında ‘bu araç bizim
aracımız’ diyebiliyor, bunu
kimseye sormadan ve muhtaç
olmadan tasarlayıp, prototipini
ortaya çıkartıyoruz. Bunu söylemekle birlikte tabii ki Türk yan
sanayiinin burada çok büyük
katkıları var. Bunu da kullanmak
istiyoruz.
Ancak bazı alt sistemler var.
Mesela şu an Türkiye’de 500600 beygir gücünde motor
üretilmiyor. Transmisyonu
üretilmiyor. 30 mm top üretilmiyor. Bunlar yan sektörlerin
güçlenmesi gereken alanlar. Bu
konuda da uzman firmalarımız
var. Bunların daha da geliş-

FNSS CEO’su şu görüşlere yer
verdi: “Şimdi yüzde 50’nin üzerinde bir yüzdeyle yerli üretiliyor. Kendi ürünlerimizi çıkartıp, kendi ordumuza verdiğimiz
ölçüde de dost ve müttefik ülkelere ihracatlar başladı. SSM’nin
kurulmasıyla birlikte, doğru
stratejilerin ortaya konulması,
uygulanması, sektöre devlet
desteği; bütün bunların topyekün bir bileşkesi olarak sektör
büyüdü ve çok başarılı oldu.”

O

rganize Sanayi Bölgelerini
(OSB) incelemek ve işbirliği fırsatlarını araştırmak üzere
Türkiye’ye gelen Rusya Endüstri Parkları Derneği (Association
of Indu strial Parks of Russia)
yönetim kurulu üyelerinin ilk
tercihi OSTİM oldu. Derneğin
Yönetim Kurulu Başkanı Maxim Pazdnikov, “Türk ve Rus
firmaları işbirliği içerisinde olmalı.” mesajını verdi.

“İşbirliği kaynaklarımız var”

U

luslararası işbirliği ağlarını güçlendiren OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), NATO’dan
davet aldı. Küme, Brüksel’deki karargahta gerçekleşen
NATO Sanayii Danışma Grubu (NIAG) Toplantısı’na katılarak küme faaliyetlerini ve
üyelerinin üretim kapasitelerini tanıttı.

pan kümelenme oldu.

“Öncü rol üstlenebiliriz”
Küme Koordinatörü Hilal
Ünal, NATO kaynakları ile
finanse edilen, NATO için
danışmanlık yapan; ana grupların önerdiği konularda, ön
yapılabilirlik çalışması gerçekleştiren doğrudan sanayici
katılımına açık olan NIAG toplantısında, OSSA ve etkinliklerini tanıtırken üye firmaların
kabiliyetlerini de anlattı. Hilal
Ünal, OSSA’nın, Türkiye’de
yerleşik KOBİ’ler ile işbirliği
yapmak isteyen NATO üyesi
ülke firmalarına danışmanlık
verdiğini de aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı ve
Türkiye NIAG Başkanlığı’nı
yürüten Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) öncülüğünde, Türk ana sanayi firmaları ile birlikte Brüksel’de
ülkemizi temsil eden OSSA,
Danışma Grubu’na davet
edilen ve dünya genelinde OSSA Koordinatörü, NATO
NATO’da ilk defa sunum ya- üyesi ülke temsilcilerine; kü-

menin, savunma ve havacılık
sektörlerinde üretim yapan
KOBİ’lerin, doğası gereği hem
esnek üretim yapabildiklerini
hem kaliteli ve ucuza yüksek
teknoloji üretim gerçekleştirerek tüm üye ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında öncü
rol üstlenebileceğini ve işbirliğine açık oldukları mesajını
verdi.
Makine Kimya Endüstrisi
(MKE) Ar-Ge ve Teknoloji
Dairesi Başkanlığı Ürün Geliştirme Şube Müdürlüğü Grup
Lideri Dr. Didem Kökden de
NIAG çatısı altında Türk sanayinin, NATO’da artık daha
etkin çalıştığını kaydetti.

Alt sistem satın almalarının
dışında, ana araçların testlerinin
yapılarak tesislerinden çıktığını
dile getiren tecrübeli yönetici,
şöyle devam etti: “Gövdeyi
burada üretiyoruz. En azından
Ankara’da OSTİM’de 150-200
firma bize çalışıyor. Bunun
yanında tabi Eskişehir’de,
İstanbul’da, İzmir’de firmalar var
yüzlerce olarak ifade edebileceğim. Bunlar hep FNSS’e iş
yapıyorlar. Çok ciddi yan sanayi
var. İşi biraz da tabana yaymak
gerektiği için de bu yöne başvurduk.”

RUS SANAYİCİLERDEN
İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

OSSA NATO’DA SUNUM YAPAN İLK KÜME OLDU

OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) NATO
Sanayii Danışma Grubu (NIAG)
Toplantısı’na katılan ve dünya
genelinde sunum yapan ilk
kümelenme oldu.

mesi, onların da kendi özgün
tasarımlarını yaptığı ölçüde,
biz ürünümüzün yüzde 100
Türkiye’de üretildiğini söyleyeceğiz.” diye konuştu.

OSTİM’i ilgi çekici bulduklarını belirten Başkan Pazdnikov,
“Türk ve Rus firmaları işbirliği
içerisinde olmalı.” vurgusunu
yaptı.
“Türk ve Rus şirketler arasında

ciddi bir işbirliği geliştirebilecek kapasitemiz ve kaynaklarımız var. Şirketlerimiz sadece
ticaret değil yatırımda da ortaklık yapmalı.” diyen Pazdnikov,
Türk firmalarının Rusya’da
büyüdüğünü ve piyasalarda
ürünlerini daha da yerelleştirdiğini belirtti. Rus Yönetici Başkan, ülkesinde tekstil sektörü,
otomotiv yedek parça, inşaat
malzemeleri ve mekanik sektörlerinde yatırıma ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Bölgenin kuruluşu ve organizasyon yapısı hakkında 14 kişilik heyeti bilgilendiren OSTİM
OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, “Rusya ile de OSTİM modelinin transferi konusunda çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

OSTİM’deki işletmelerde incelemelerde bulunan heyet, Türkiye programı
kapsamında Eskişehir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’daki OSB’leri de ziyaret etti.
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70 eylemli Yeni Sanayi Strateji Belgesi açıklandı

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERE
KAMU ALIM GARANTİSİ
Türkiye’nin yeni sanayi stratejisi belirlendi.
Buna göre Türkiye, ‘Orta-yüksek ve yüksek
teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya'nın tasarım ve
üretim üssü’ olacak. Bakan Işık, yatırım teşviki
sağlanan yüksek teknolojili ürünlerin, kamu alım
garantisiyle destekleneceğini kamu idarelerinin
yapım ihalelerinde belli oranda yerli malı
kullanım zorunluluğu sağlanacağını açıkladı.

2

015-2018 dönemi sanayi
politikasına yön verecek
olan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’ni Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık
açıkladı. Işık, Yeni Türkiye Sanayi Stratejisi vizyonunun ‘Orta-yüksek ve yüksek teknolojili
ürünlerde
Afro-Avrasya’nın
tasarım ve üretim üssü olmak’
şeklinde belirlendiğini söyledi.
Türkiye
Sanayi
Strateji
Belgesi'nin temel amacının
Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından
daha fazla pay alan, ağırlıklı
olarak yüksek katma değerli ve
ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve
aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak
olduğunu belirten Işık, Yeni
Sanayi Strateji Belgesinde üç
temel stratejik hedef tespit edildiğini ifade etti.
Türkiye
Sanayi
Stratejisi
Belgesi’nin, dünyadaki, ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin
analizlerine dayanan katılımcı
bir yaklaşımla, kamu kurum
ve kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşlarının katkılarıyla hazırlandığı dile getiren Bakan
Işık, sanayi strateji belgesinde
70 adet eylemin yer aldığını
açıkladı. Işık, “2015-2018 döneminde eylemlerin uygulama,
izleme ve değerlendirilmesine
yönelik etkin bir mekanizma
oluşturulacak ve sonuçlar takip
edilecektir.” dedi.

Yatırım destek programları
başlıyor
Bölgesel teşvik uygulamasında
orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretenlere yönelik

mekanizmalar geliştirileceğini
aktaran Işık, firmaların orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün
üretimine odaklanması amacıyla yatırım destek programları
başlatılacağını ifade etti. Işık,
ithal bağımlılığı yüksek olan ara
malların Türkiye'de üretimi ile
kamu alımlarına yönelik uzun
vadeli ihtiyaç planlaması yapılarak kilit teknolojilerin geliştirileceğini ve yerli üretiminin
destekleneceğini dile getirdi.

Bürokrasiye ‘tek kapı’ geliyor
Yatırım malı üreticisine uzun
vadeli ve uygun kredi sunulacağını belirten Işık, "Sanayi
tesisi kuruluş işlemleri kolaylaştırılacak. Bakanlık olarak
Türkiye'nin dijital bakanlığı
olma konusunda son derece
önemli adımlar attık. 1 Ocak
2016 itibariyle Bakanlığımızda
inanılmaz bir değişim göreceksiniz. Şu anda Bakanlığımızca
istenen belgelerin çok önemli
bir kısmından vazgeçeceğiz.
Diğer kurumlardan alınabilecek belgelerin de tamamını biz
kendimiz alacağız. Bu Sanayi
Strateji Belgemizde bir pilot
uygulama yapmak istiyoruz.
Sanayicimizi,
yatırımcımızı
kapı kapı dolaştırmayalım, bürokrasiyle zaman harcamayalım
diye 'tek kapı' uygulamasını getirmeyi arzu ediyoruz." dedi.
Ülke genelinde büyük sanayi
yatırım alanları oluşturulacağını belirten Bakan Işık, en az 10
milyon metrekarelik alanı sanayi yatırım alanı olarak belirlemek istediklerini ifade etti.

YERLİ MALI
KULLANIM
ZORUNLULUĞU
Sanayide enerji
yoğunluğunun azaltılmasına
ve enerji girdi maliyetlerinin
düşürülmesine
yönelik çalışmaların
destekleneceğini dile
getiren Işık, “Yatırım teşviki
sağlanan yüksek teknolojili
ürünler, uluslararası
yükümlülükler de göz
önünde bulundurularak
kamu alım garantisiyle
desteklenecek. Kamu
idarelerinin yapım
ihalelerinde belli oranda
yerli malı kullanım
zorunluluğu sağlanacak.
Sanayi sitelerinin yapımına
kamulaştırma desteği
verilecek.” dedi.
Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB) içinde meslek
yüksekokullarının kurulması
teşvik edileceğini aktaran
Fikri Işık, oyuncak ihtisas
OSB’nin de kurulacağını
açıkladı. Türkiye Sanayi
Strateji Belgesi ile ortaya
koydukları hedeflerin ve
eylemlerin ülkenin yüksek
teknolojili ve yüksek katma
değerli bir üretim yapısına
geçişte çok önemli bir rol
oynayacağını belirten Işık,
ortaya konulan eylemlerin
takip edilmesini istedi.

NATO müttefiklerinin uçuş
simülatörleri HAVELSAN’dan

ATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Vershbow, Askeri Komite Başkanı
Orgeneral Knud Bartels ve 28
daimi ülke temsilcisi NATO
Atlantik Konseyi toplantısı için
İzmir – NATO Müttefik Kara
Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. HAVELSAN tarafından geliştirilerek 2. Ana Jet Üs
Komutanlığı bünyesinde Hava
Kuvvetleri
Komutanlığı’nın
hizmetine verilen Uluslararası
Uçuş Eğitim Merkezi’ni de ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg merkezde
bulunan KT-1T ve T-38M Tam
Görev Simülatörleri ile uçuş
yaptı.

N

Ziyaretin temel amaçlarından
birini teşkil eden Uluslararası
Uçuş Eğitim Merkezi oluşturulması projesi kapsamında
HAVELSAN üretimi simülatörlerin NATO müttefiki ülkeler Hava Kuvvetleri personeli
tarafından kullanılması ile HAVELSAN, adının ve yeteneklerinin uluslararası bir platformda
tanınmasına yönelik büyük bir
adım daha atmaya hazırlanıyor.
Yüksek teknoloji bir savunma
işbirliği girişimi olan Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi
projesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen simülatörler ve
yardımcı sistemlerinin ortak bir
havuz şeklinde kullanılmasını
amaçlıyor. Bu sayede NATO
bünyesindeki müttefik ülkele-

re Türkiye önderliğinde standardize uçuş mürettabı eğitimi
sağlanması, uçuş eğitimi deneyiminin paylaşılması ve yeni
işbirliği alanları geliştirilirken
aynı zamanda eğitim maliyetlerinin de düşürülmesi hedefleniyor.

ABD pazarına Silikon
Vadisi’nden girecek
Türkiye’nin yazılım ve sistem
entegrasyonu alanında milli
gururu HAVELSAN askeri ve
sivil kapsamda simülatör ve
eğitim sistemlerinde kullanılan
görüntü üreteçlerini üreten Quantum3D firmasını satın aldı.
Satın alma süreci sonunda HAVELSAN, Quantum3D’nin tüm
ürün gruplarını ve fikri haklarını elde edecek ve San Jose ile
Orlando’da ofisler açacak.
Quantum3D’nin en dikkat çekici ürünleri arasında gerçek
zamanlı görsel simülasyon alanında ödüllü yazılım Mantis,
Independence IDX Serisi Görüntü Geliştiriciler ve dünya
çapında görsel veritabanı ürünlerinden GeoScapeSE serisi bulunuyor.
Satın alma hamlesini değerlendiren HAVELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Yüksel ÖZTEKİN de satın alma süreci ile ilgili, “ABD pazarına girmek ve
Quantum3D ile yüksek teknoloji ürünleri üretmek HAVELSAN için stratejik bir hareket.”
dedi.
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24. YILA ÖDÜLLÜ KUTLAMA
OSTİM Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (OSİAD) 24. yılında
başarılı sanayici, kuruluş ve
medya mensuplarına ödül verdi.
Ödüller kapsamında OSTİM
Gazetesi de Yerel Medya Ödülü
aldı.

O

SİAD’ın bu yılki kutlama
programı ilk kez verilen
Başarı Ödüllerine sahne oldu.
Derneğin düzenlediği gecede
başarılı sanayici, kuruluş ve
medya mensupları ödüllendirildi.

“Üretimin yanında duracağız”
OSİAD Başkanı Ahmet Kurt,
törende yaptığı konuşmada
‘ranta karşı üretim’ ilkesiyle kurulan derneğin başarılı bir geçmişi olduğuna dikkat çekerek,
“Türkiye hızla sanayileşirken
biz üretimin yanında durmaya
devam edeceğiz.” dedi.
Derneğin 24 yılda önemli başarılara imza attığını söyleyen
Kurt, Türkiye’nin orta gelir tuzağına saplandığını ve patinaj
yaptığını, sanayinin gerilediğini
ileri sürerek; işsizliğin yüzde

12’le çıktığını, 2015’in ilk üç
ayında ihracattaki gerilemenin
yüzde 6.8 olduğunu belirtti.
Kurt, “Sanayiden kaçış yaşanıyor ama müteahhit belgesi
almak için adeta kuyruk var.
2011’de 135 bin olan müteahhitlik belgesi bu yılın mart
sonu itibariyle 305 bine çıkmış.
Türkiye’nin dört bir yanında patır patır AVM açılıyor. Bizim bu
tabloya itirazımız var.” dedi.

• Ahmet Okan Gezinir / Vimpo
Viskoz Mayi Pompa Sanayi
Ticaret Taahhüt Ltd. Şti.
• Çetin Tekin / Radsan
Elektromekanik İnşaat Sanayi
Ticaret A.Ş.
• Ercan Tokdemir / Taç Boya
San. Ticaret Ltd. Şti.
BAŞARILI İŞ İNSANI ÖDÜLÜ

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt,
“Türkiye hızla sanayileşirken biz
üretimin yanında durmaya devam
edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkabilmek için yüksek teknolojili ürünler üretmesi gerektiğini belirten Kurt, gökdelenler
dikerek, AVM’lerin sayısı çoğaltılarak ilerleme sağlanamayacağını, 2023 yılında 500
milyar dolarlık ihracat hedefine
ulaşılamayacağını savundu.
Kurt, şöyle devam etti: “OSİAD, niçin var, ne iş yapar? sorusunun cevabı, Cumhuriyet’in
kurucusu Atatürk’ün ‘sanayileşmek en büyük milli davamızdır’ cümlesidir. Evet… Bizim
davamız sanayileşmektir… Sanayileşirken üretim yaparken
sofraları bereketlendirmek, evleri neşelendirmek, aydınlık bir
geleceği kurmaktır.”

BAŞARILI KURULUŞ ÖDÜLÜ

• Hasan Tahsin Özbek / Teknomar Makina İmalat San. ve
Tic. Ltd. Şti
• Ali Tekin Çelik / Derinled
Elektronik ve Bilgi Sistemleri
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
BAŞARILI GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ
• İbrahim Cenk Polat / Hidropol
Mühendislik Elk. Elektronik.
San.ve tic. Ltd. Şti.
• Alper Gürleşen / Gürleşenyıl
Grup Treyler Makina Sanayi
Tic. Ltd. Şti.
YILIN MEDYA ÖDÜLÜ
• İsmail Küçükkaya / FOX
TV - Sabah Kuşağı/Çalar Saat
programı
YEREL MEDYA ÖDÜLÜ
• Bahri Küpeli / Yenimahalle
Gazetesi

OSTİM Gazetesi de
gecede ödül aldı.

• Korhan Gümüştekin / OSTİM
Gazetesi

2014’ÜN İHRACAT
ŞAMPİYONLARI
TİM (Türkiye İhracatçılar
Meclisi) 2014'te en fazla
ihracat yapan ilk bin firmayı
açıkladı. Türkiye'nin İlk 1000
İhracatçı firma araştırması
sonuç raporuna göre ilk 3
firma Tüpraş, Ford ve Oyak
Renault oldu.
İhracat sırlamasındaki ilk 3
firmanın ihracat rakamları şu
şekilde gerçekleşti: Tüpraş 3
milyar 742 milyon dolar, Ford
3 milyar 465 milyon dolar
ve Oyak Renault 3 milyar 20
milyon dolar.
2014 yılında en fazla ihracat
yapan ilk 10 firma:
1. TÜPRAŞ
2. FORD OTOMOTİV
3. OYAK RENAULT
4. VESTEL TİCARET
5. KİBAR
6. ARÇELİK
7. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL
8. TOYOTA OTOMOTİV
9. HABAŞ
10.BOSCH
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14 ildeki 20 okulda 10 bin 141 öğrenciye 44 milyon 969 bin lira teşvik verildi

OSB’LERE OKUL ÇAĞRISI
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) öncülüğünde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri
Mesleki Eğitim Zirvesi’nin ikincisi ASO 1. OSB Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapıldı. Zirvede
konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci,
“Sanayimizin, mesleki ve teknik eğitimimizin güçlü olması için mesleki ve teknik eğitimi devletin değil
kesinlikle özel sektörün yapması gerektiğine inanıyorum.” dedi. Yelkenci, okul olmayan bölgelerin okul
açmaya yönelmesi gerektiğini vurguladı.
anayide karşılaşılan ara
eleman ihtiyacı dikkate alınarak OSB’lerdeki mesleki
eğitim okullarının yaygınlaştırılması, niteliklerinin artırılması ve
mevcut okulların değerlendirilmesi amacıyla 2. OSB Mesleki
Eğitim Zirvesi Ankara’da gerçekleştirildi.

S

“Gerçeğe uygun
teşvik verilmeli”
ASO 1. OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Kaya, zirvenin
açılışında Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yapılan değişikliğin OSB camiasında memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.
İlk zirvenin 6-7 Ekim 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kaya, zirveden olumlu sonuçlar çıktığını,
ASO Teknik Koleji’nin de bu
sonuçlardan biri olduğunu belirtti.
Kaya, 9. sınıflar için 3 bin 800
liradan başlayıp bölümüne göre
5 bin 500 liraya kadar yükselen
devlet desteklerinin işletme giderleri için yeterli gelmediğini
ifade etti. ASO Teknik Koleji’ne
yıllık 4 milyon lira ek kaynak
harcadıklarına değinen Kaya,
“Yeni dönem teşvikler hesaplanırken okul yöneticilerinin görüş
ve önerileri alınarak gerçeğe uygun bir teşvik verilmesi gerekmektedir.” dedi.

10 bin öğrenciye
44 milyon lira
MEB Özel Eğitim Kurumları
Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, OSB’lerde açılan okulların öncelikle mesleki, teknik
eğitimdeki kaliteyi ve niteliği
artırmayı hedeflediğini, aynı
zamanda da sanayi kuruluşlarının istihdamını güçlendirmeye
yönelik projelendirildiğini ifade
etti.
Yelkenci, devletin ilk etapta
2013 Ocak ayında başlayan teşvik ödemelerinde; 13 bölümde 9.

Ömer Faruk Yelkenci

4 Temmuz 2012’de 6353
sayılı Kanun ile 5580 sayılı
Özel Öğretim Kurumları
Kanunu’nda yapılan
değişiklikle OSB’lerde
açılacak mesleki ve teknik
eğitim okullarında eğitim
gören öğrencilere eğitim
öğretim desteği yasalaştı.
Söz konusu değişiklikten
sonra 14 ildeki çeşitli
OSB’lerde 20 mesleki ve
teknik eğitim okulu açıldı.

sınıflarla beraber 14 alanda 3 bin
800 lira ile 5 bin 500 lira arasında öğrenci başına 14 ilde toplam
20 okulda bu yıl itibariyle 10 bin
141 öğrenciye 44 milyon 969 bin
lira teşvik verdiğini dile getirdi.
Yelkenci, makine teknolojisi,
metal teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, tekstil teknolojisi ve biyomedikal cihazlar
teknolojisi başlıklarında katkı
verildiğinin altını çizdi.
Bakanlık olarak amaçlarının
gelen taleplere göre bu bölümlerin sayısını artırmak olduğunu
söyleyen Ömer Faruk Yelkenci,
“Hali hazırda okullarımızın olduğu 14 ilde 20 okul ve bu 14
ilde 98 tane OSB var. Şimdi işin
başındayız, yapmamız gereken
çok şey var bunu hep beraber
yapacağız. 20 okul çok az.” diyerek okul olmayan bölgelerin
okul açmaya yönelmesi gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından toplantıda hazır bulunan OSB Meslek
Liseleri Yöneticileri okullarını
tanıtan birer sunum yaptı. Daha
sonra ASO Teknik Koleji ziyaret
edildi.
Öte yandan OSBÜK Mayıs ayı
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda
ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, oy
birliğiyle OSBÜK Başkan
Yardımcılığı’na seçildi.
Havacılık sanayinin öncülerinden
Vecihi Hürkuş’u ve Türkiye’nin
tamamlanamayan yerli ve milli
otomobil hamlesi Devrim’i hatırlatan
MEB Özel Eğitim Kurumları Genel
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci,
“Bu hikayeleri tekrar yaşamamak
için sanayimizin ve mesleki teknik
eğitimimizin çok güçlü olması gerekir.
Bunun için de mesleki teknik eğitimi
devletin değil kesinlikle özel sektörün
yapması gerektiğine inanıyorum.
Çünkü özel sektör bu yeteneğe sahip
olan gruptur.” dedi.
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Özel sektörün Borçları ve
‘El Değiştirme’ Riski
on on iki yıl zarfında
Türkiye’de kamu kesiminin ve özel kesimin dış
borçlarının yapısında belirgin
bir değişiklik yaşandı. 2002
yılında toplam dış borçlar içinde kamu kesiminin payı yüzde
67, buna karşılık özel kesimin
payı yüzde 33 iken; 2014 yılında durum tersine döndü: Özel
kesimin payı yüzde 70 iken,
kamunun payı yüzde 30’a geriledi. Buna karşılık toplam
dış borcun vade yapısı da aynı
dönemde belirgin değişim geçirdi: Kısa vadeli borçlar 2002
yılında toplamın yüzde 13’ü
kadarken; 2014 yılında bu oran
yüzde 33’ü buldu. Bütün bunların ötesinde Türkiye’nin top-

S

Haziran Ayı Fuarları
İSG FUARI
İSG Avrasya İş Sağlığı ve
Güvenliği Fuarı, 11-13 Haziran
2015’te İstanbul TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek. Fuar kapsamında,
iş güvenliği ekipmanları ve
malzemeleri, ortak sağlık,
güvenlik birimleri, risk analizi
iş güvenliği uzmanlığı ve iş
makineleri sergilenecek.
REW İSTANBUL 2015
11. Uluslararası Geri Dönüşüm,
Çevre Teknolojileri ve Atık
Yönetimi Fuarı REW İstanbul
2015, 11 Haziran’da İstanbul
TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde kapılarını açıyor. 13
Haziran’a kadar devam edecek
fuar; katı atık, su ve atık su,
arıtma çamurları, atık gaz, enerji,
genel ekipmanlar, kentsel çevre
temizlik araç ve gereçleri, ölçme
ve ayar teknolojileri, hizmet ve
servis, gürültü, kaza önleme ve
iş güvenliği ve Ar-Ge ürünlerini
kapsıyor.
GAS TURKEY 2015
Uluslararası 7. LPG-CNG-LNG
Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy’de 11-14 Haziran 2015
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fuarda ziyaretçileri; otomotiv lpg,
lng ve cng sistemleri, lpg, lng ve
cng araç ve ekipmanları, tanksilindir sistemleri, lpg ulaşım,
depolama araç ve ekipmanları,
pompalar ve ölçüm cihazları,
dağıtım sistemleri gibi ürün
grupları bekliyor.
Kaynak: www.tobb.org.tr

lam dış borçlarının GSMH’ya
oranı da 2002 yılında yüzde 56
düzeyindeyken, zaman içinde
bu oran bir ara (2005’te) yüzde 35’lere kadar geriledi; fakat
2014’ye yüzde 50’yi yeniden
aştı.
Bu konu Moody’s Başkan
Yardımcısının, doların değer
kazanmasının dolar cinsinden
borcu bulunan Türk şirketlerinin finansal durumunu bozabileceğine dair uyasıyla tekrar
gündeme geldi. Elbette bu uyarıyı sadece Moody’s değil, aklı
başında herkes dile getiriyordu.
Çünkü değerlenen dolar cinsinden borçlu olmak, mevcut
borçta artış olmasa bile bu borcun Türk Lirası cinsinden artması anlamına geldiğine göre,
bu durumun özellikle satışları
TL cinsinden olan şirketlerin
mali yapısını kötüleştirmemesi
imkânsız.
Neyse ki dolar önce hızla yükselse de bir süre sonra gerilemeye başladı. Bununla birlikte gün
geçmiyor ki doların gelecekteki
değerinin nereye doğru evrilebileceği konusunda çelişkili
görüşler ortaya konulmasın. Bir
hafta, ABD’de iyi gelen ekonomik verilerden ve buna bağlı
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olarak merkez bankası Fed’in
faizleri yükseltmesi ihtimalinin
kuvvetlendiğinden söz edilirken; izleyen hafta yeni verilerin
hâlâ durgunluğa işaret etmesi
sebebiyle faiz artırım kararının
2016 yılına sarkabileceğinden
söz edilebiliyor.
Bu şartlar altında vurgulanması
gereken kritik hususlarsa şunlar:
Birincisi, son on yıla damgasını
vuran ve 2008’de ABD’de başlayıp özellikle gelişmiş ülkeleri
sallayan ekonomik krizle beslenen küresel likidite bolluğu
dönemi artık kapandı.
İkincisi, sözü edilen likidite
bolluğunun bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerde tüketimi besleyen kolay borçlanma
imkânlarının sonuna gelindi.
Üçüncüsü, değeri artan dolar
mevcut borç stokunu üstünde
taşıyanlar için, tartışmaya yer
bırakmayan şekilde kur riskini
ve buna bağlı olarak da kredi
riskini artırdı.
Dördüncü, bu risk artışına
paralel olarak TL gibi değer
kaybeden paraların sahibi olan
ülkelerdeki şirketlerin dolar

cinsinden değerleri geriledi; yani bu ülkelerin (örneğin
Türkiye’nin) şirketleri ucuzladı.
Beşincisi, bütün bunların sonucu olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, özellikle
mali durumu bozulan şirketler
yabancı şirketlerin satın alma
yönündeki hücumları karşısında daha kolay yutulur hâle geldiler.
Kısacası, önümüzdeki dönemde daha çok sayıda Türk
şirketinin yabancı alımlarıyla
gündeme gelmesini beklemek
sanırım yanlış olmayacak. Elbette bu durumu “Türk ekonomisine artan güvene bağlayanlar” da olabilir. Benim
kanaatim, yabancı sermayenin
mevcut şirketleri satın almasının Türkiye’deki net sermaye
stokunu – en azından kısa vadede – değiştirmeyecek olmasından hareketle, bu tür gelişmelere memnuniyet duyularak
bakılamayacağı yönündedir.
Bu şartlar altında dolar borcu olan şirketlere, hazır dolar
2,50’lere doğru gerilemişken
dolar pozisyonlarını gözden geçirmeleri önerilebilir.

“OSTİM’in kurgusunda
ileri görüşlülük var”
OSTİM ailesi, S.S. OSTİM
Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi 2014 Yılı Genel
Kurul Toplantısı’nda bir araya
geldi. Üyelere hitap eden OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, kooperatifin zamanın
gerekliliklerine göre farklı
yapılar oluşturduğuna işaret
ederek, “OSTİM’in kurgusunda
ileri görüşlülük var.” dedi.

O

STİM organizasyonunun
kurucu unsurlarından biri
olan S.S. OSTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Genel
Kurul Toplantısı, OSTİM METEM Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Divan
heyetinin
Behzat
Zeydan’ın
Başkanlığında, A. Mithat Ertuğ ve Ufuk

Bayraktar’dan teşkilinin ardından kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, üyelere hitaben yaptığı konuşmada
Kooperatifteki berekete dikkat
çekti.

“Sözleri tuttuk”
1967 yılında Cevat Dündar’ın
verdiği sözleri tuttuklarını dile
getiren Aydın, Ankara’nın sanayi kimliği kazanmasında
OSTİM’in katkılarına işaret etti.
Aydın, “Kuruluştan bu yana
emek verenlere teşekkür ediyor,
vefat edenlere Cenab-ı Allah’tan
rahmet diliyorum.” dedi.
Kooperatif Genel Kurulunun
OSB’nin kurucusu olarak her yıl

toplanacağını vurgulayan Aydın,
“Kooperatif, zamanın gereklerine göre farklı yapılar oluşturdu
ve birçok faaliyet OSB başlığına
taşındı. OSTİM’in kurgusunda
ileri görüşlülük var. Bölgemizi
eğitim, sağlık, spor ve sosyal tesisleriyle birlikte ‘sanayi şehri’
olarak tanımlıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Orhan Aydın ayrıca 2014 yılında OSTİM adına yaşanan gelişmeleri ve projeleri de aktardı.
Genel Kurulda Yönetim Kurulu,
Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları ile Denetim
Kurulu ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı ibra edildi.
Öte yandan OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.
de 2014 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda, Yönetim
Kurulu’nun 2014 Yılı Faaliyet
Raporu ve finansal tablolar üyelere okundu. Yapılan oylama
sonucu, raporlar ve 2014 yılı
faaliyet ve hesaplarından dolayı
Yönetim Kurulu Üyeleri oy çokluğuyla ibra edildi.

KISA

KISA

Çin kayagazını 5 milyar
metreküpe çıkaracak

Çin’in kayagazı üretiminin 2015
yılında 5 milyar metreküpe
çıkacağı belirtildi. Çin Devlet
Konseyi’ne bağlı Kalkınma
Araştırma Merkezi’nden Guo
Jiaofeng yaptığı açıklamada,
ülkenin kayagazı üretiminin
2020 yılına kadar 30 milyar
metreküpe çıkacağını, ülkedeki
kaya gazı sektörünün yıllarca
sürdürülen teknoloji ve araştırma
çalışmalarından sonra ticari
anlamda gelişmeye hazır olduğunu
ifade etti.

Suudiler petrol stratejisinde
başarılı

Nisan ayında 10,3 milyon varille
rekor seviyede petrol üretimi
yapacağını açıklayan Suudi
Arabistan, bir sonraki OPEC
toplantısında üretimini kısacakmış
gibi gözükmüyor. Bir Suudi
yetkilinin açıklamasına göre, son
birkaç aydır petrol fiyatlarında
yaşanan düşüş, yatırımcıları pahalı
olan ABD kaya yada offshore
petrolünden uzaklaştırdı. Aynı
yetkili, Suudi Arabistan Kralı’nın,
OPEC içinde ve dışında, küresel
enerji hakimiyetini korumaya
devam etmek istediğini ve
petrolün ana enerji kaynağı olarak
kullanılmaya devam etmesini
beklediğini belirtti.

Dijital ekonomiye bakanlık
şemsiyesi

Tayland’da, Dijital Ekonomi ve
Toplum Bakanlığı’nın, kanun
tasarısının yasalaşmasıyla
faaliyete başlayacağı ve
böylelikle dijital ekonominin
yakın zamanda şekillenmeye
başlayacağı açıklandı. Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Bakanlığı
Reform Yasası ile kurulan
Dijital Ekonomi Bakanlığı’nın
dijital ekonominin ilerlemesi,
planlanması ve desteklenmesi
konularıyla ilgileneceği belirtiliyor.
Söz konusu yasa ile Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Bakanlığı
lağvedilirken, görevleri ile yeniden
yapılandırılacak olan organizasyon
yapısı kurulacak olan yeni
Bakanlığa devredilecek.
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Çelik ithalatı hızlı seyre girdi

Geçen yılın aynı ayına göre 1 puan arttı

İŞSİZLİK %11,2 SEVİYESİNDE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri,
2015 yılı Şubat dönemindeki işsizlik oranını geçen
yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla %11,2
seviyesinde gösterdi. TÜİK rakamları, 3 milyon 226
bin işsize işaret ediyor.
Türkiye genelinde 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı
2015 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 401
bin kişi artarak 3 milyon 226 bin
kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile %11,2 seviyesinde
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile %13,2 olarak tahmin
edildi. 15-24 yaş grubunu içeren
genç işsizlik oranı 3 puanlık artış
ile %20 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,1 puanlık artış
ile %11,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2015
yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 577
bin kişi artarak 25 milyon 576
bin kişi, istihdam oranı ise 0,3
puanlık artış ile %44,4 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe
çalışan sayısı 272 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 850 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin %18,7’si
tarım, %20,9’u sanayi, %6,4’ü
inşaat, %54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın

aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 2,7
puan artarken, tarım sektörünün
payı 1,5 puan, inşaat sektörünün
payı 0,6, sanayi sektörünün payı
0,5 puan azaldı.

İşgücüne katılım
İşgücü 2015 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 979 bin kişi artarak 28
milyon 803 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 1 puan artarak
%50,1 olarak gerçekleşti. Aynı
dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık
artışla %70,6, kadınlarda ise 1,3
puanlık artışla %30 olarak gerçekleşti. Şubat 2015 döneminde
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 2,1 puan azalarak %31,7 olarak gerçekleşti.

Kim, ne üretiyor bu portalda…

Sanayi birikimi bir tık ötede
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, Türkiye'de
sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmeler ve
ürünlerinin bilgisine ulaşılması amacıyla hazırlanan
internet sitesi ‘Lonca’ hizmete açıldı.

P

ortal sayesinde Türkiye'de
sanayi sektöründe faaliyette
bulunan yüz binlerce işletme ve
bu işletmelerin ürettikleri yüz
binlerce ürün bilgisine artık
bir tıkla ulaşılabilecek. Lonca
Sanayi Web Portalı ile 29 farklı sanayi sektöründe faaliyet
gösteren işletmeler ne üretiyor,
nerede üretiyor rahatlıkça görülebilecek.
www.lonca.gov.tr adresli web
portalında kayıtlı bulunan işletmelerin bilgileri Bakanlığın
sanayi sicil kayıtlarından alındı. Sanayi sicil kayıtları; 'il ve
ilçe bazında hangi işletme ne
üretiyor', 'ne ihraç ediyor', 'üretim kapasitesi ne', 'üretirken ne
tüketiyor', 'hangi enerji türünü
kullanıyor' gibi 100'den fazla
farklı veri türünün yer aldığı
sanayi işletmeleri ile ilgili ülkemizin en önemli veri kaynağı.
Halihazırda 126 binden fazla
mikro, küçük, orta ve büyük işletmenin kayıtlı olduğu sanayi
sicil kayıtları dinamik bir yapı-

da ve yeni kayıtlar ile sürekli
güncelleniyor.
Sanayi sicil verilerinin bilgiye
dönüştürülmesi için, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından uluslararası sınıflama
sistemlerine entegre olarak geliştirilmiş Avrupa Birliği sınıflamalarına uyumlu olan "Avrupa Topluluğunda Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2.)", "Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi
(PRODTR) ve "Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete
Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (CPA)" kullanılacak.
Portalda, 29 farklı sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ne üretiyor, nerede üretiyor rahatlıkça görülebilecek.
Lonca, yurtiçi ticaretin yanı
sıra firmaların dış ticaretinin
artırılmasına katkı sağlayacak.
İşletmeler, sanayi sicil kaydı
verilerini güncel tutmaları halinde Lonca sayesinde bütün
dünyaya açık hale gelecekler.

KAMU İSTİHDAMI ARTTI
Maliye Bakanlığı tarafından
derlenen verilere göre, 2015
yılı I. döneminde toplam kamu
istihdamı 2014 yılının aynı
dönemine göre %2,1 oranında
artarak 3 milyon 419 bin kişi
olarak gerçekleşti.
Mevsim etkilerinden
arındırılmış istihdam sayısı bir
önceki döneme göre 58 bin
kişi azalarak 26 milyon 334
bin kişi olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı ise 0,1 puanlık
azalış ile %45,8 oldu.
Mevsim etkilerinden
arındırılmış işsizlerin sayısında
2015 yılı Şubat döneminde,
bir önceki döneme göre 28
bin kişilik azalış gerçekleşti.
İşsizlik oranı ise değişim
göstermeyerek %10,2 oldu.
Mevsim etkilerinden
arındırılmış işgücüne katılma
oranı bir önceki döneme göre
0,3 puanlık azalış ile %50,9
olarak gerçekleşti. Ekonomik
faaliyete göre istihdam
edilenlerde en fazla artış 118
bin kişi ile hizmet sektöründe
gerçekleşti.

Hurda maliyetlerindeki artış, küresel piyasalardaki yoğun
rekabet yanında, elektrik enerjisi maliyetleri üzerindeki TRT
payı gibi kesimler ve çevre katkı payı gibi ek maliyetler gibi
önemli sorunlarla karşılaşan Türk çelik sektörü, son yıllarda
ithalattaki yükselme ve ihracattaki yavaşlamaya karşı
koyamadı.

T

ürkiye Çelik Üreticileri
Derneği’nden
(TÇÜD)
yapılan açıklamada, Türk çelik endüstrisinde son yıllarda
ithalat-ihracat dengesindeki
bozulmanın devam etmesi
neticesinde, çelik ithalatındaki hızlı artış Mart ayında da
devam etti. 2014 yılının Mart
ayında yüzde 132 olan çelik
sektöründe ihracatın ithalatı
karşılama oranı, 2015 yılının Mart ayında yüzde 101’e
kadar geriledi. Mart ayında
Türkiye’nin toplam çelik ithalatı, miktar bakımından önceki
yılın aynı ayına kıyasla yüzde
37.3 gibi sarsıcı bir artış göstererek 1.58 milyon tona ulaşırken, değer bakımından da
yüzde 10.6 artışla 1.12 milyar
dolara çıktı.
Türkiye’nin toplam çelik ihracatı ise önceki yılın aynı ayına kıyasla miktar bakımından
yüzde 0.2 düşüşle 1.58 milyon
tona, değer bakımından da
yüzde 15 düşüşle 1.13 milyar
dolara geriledi.

Türk dünyası girişimcileri
ortak aradı
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından
düzenlenen 18. Türkçe
Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında OSTİM’e gelen
Türkçe konuşan girişimciler
işbirliği fırsatlarını araştırdı.
OBB ve Dış İşleri Bakanlığı
T
işbirliği ile düzenlenen 18.
Türkçe Konuşan Girişimciler

Programı ile komşu ülkeler, Orta
Asya ve Balkanlardan olmak
üzere toplam 21 ülkeden 47 girişimci Türkiye’de buluştu.
Program kapsamında girişimcileri Türkiye’deki iş çevreleriyle buluşturmak amacıyla başta
Ankara’da OSTİM olmak üzere
5 farklı şehirdeki Organize Sanayi Bölgelerinde ikili iş görüşmesi
organizasyonu düzenlendi.

Mart ayında Türkiye’nin toplam
çelik ithalatı, miktar bakımından
önceki yılın aynı ayına kıyasla
yüzde 37.3 gibi sarsıcı bir artış
göstererek 1.58 milyon tona ulaştı.

Öte yandan yılın ilk çeyreğinde, Türkiye’nin toplam çelik
ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 33.4 artışla 4.30
milyon tona yaklaşırken, değer
bakımından da yüzde 9.2 artışla 3.12 milyar dolara ulaştı.
2014 yılının ilk çeyreğinde
yüzde 137 olan çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama
oranı, 2015 yılının ilk üç ayında yüzde 103’e geriledi.

Ziraat Bankası
OSTİM’de üçledi

Türkçe konuşan girişimcilerin
ikili iş görüşmesini gerçekleştirdikleri ilk durak OSTİM oldu.
OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı ve bölge sanayicileri
tarafından karşılanan heyete Bölge Müdürü Arıcı OSTİM hakkında sunum yaptı. Bölgede işletmelerin 17 ana sektörde faaliyet
gösterdiğini anlatan Arıcı konukların sorularını cevaplandırdı.
OSTİM Bölge Müdürü Adem
Arıcı’nın sunumunun ardından
bölge sanayicileri kendilerini tanıtarak ilgilendikleri sektörleri
açıkladı. Daha sonra girişimci iş
adamları ikili iş görüşmelerini
gerçekleştirdi.
Türkçe Konuşan Girişimciler
OSTİM Bölge Müdürlüğü’ndeki
programın ardından bölgedeki işletmeleri gezdi.

T.C. Ziraat Bankası, OSTİM’de
üçüncü şubesini hizmete açtı.
Segmentasyon kriterleri çerçevesinde; doğru zamanda,
doğru değer önerisi sunulabilmesi için açılan OSTİM Girişimci Dinamik Şube, “100.
Yıl Bulvarı No: 42 OSTİM”
adresinde faaliyet yürütecek.
Yeni şubede, yıl sonu net
satışları; imalat sanayinde
3 ila 40 milyon TL, ticaret
sektöründe 5 ila 40 milyon
TL arasında olan firmaların ve
bu firmaların ortakları ile çalışanlarının her türlü bankacılık
işlemleri gerçekleştirilecek.
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Çeyrek asra yaklaşan mazisi ile bölge gençlerine imkanlar sağlayan OSTİMSPOR, mücadele ettiği
kulvarlarda başarıdan başarıya koşuyor. Sporun yanı sıra sanat faaliyetleriyle de dikkat çeken kulüp,
futbol altyapısı ile firmalara yönelik organizasyonlarıyla da başarılı işlere imza atıyor.
Korosu, Aralık 2014’ten itibaren
çalışmalarını sürdürüyor. Bir
diğer ekip Ritim Grubu da çalışmalarına Ocak 2015’te başladı.

OSTİM KOBİ Futbol Turnuvası

U-16 takımı şampiyon olan OSTİMSPOR sosyal ve kültürel faaliyetlerle de
bölgenin lideri

O

STİM’in sosyal, kültürel ve
sportif yüzü olan OSTİMSPOR Kulübü, bölgede bulunan
okullar ve firma çalışanlarına
yönelik çeşitli faaliyetler düzenliyor. Oryantiring yarışmaları, doğa yürüyüşleri, bowling
ve futbol turnuvaları gibi spor
dalları ile beraber Türk Halk
Müziği Korosu, Ritim Grubu çalışmaları ile bölgedeki gençlere
ve çalışanlara imkanlar sağlayan kulüp, futbol altyapısındaki
başarılarıyla da dikkat çekiyor.
U-16 takımı, grubunda çıktığı 14
maçta 13 galibiyet 1 beraberlik
alarak yenilgisiz şampiyon oldu.
Teknik ekip, yaptığı açıklamada
altyapının gün geçtikçe daha da
güçlendiğini ifade ederek hedeflerinin Türkiye finalleri olduğunu belirtti.

U-16 gençleri yenilgisiz
şampiyon oldu
U-16 futbol takımı, grubunda
çıktığı 14 maçta 13 galibiyet
1 beraberlik alarak yenilgisiz
şampiyon oldu ve 1. lig kupasını OSTİM’e getirmeyi başardı.
Teknik heyet yaptığı açıklamada, “OSTİMSPOR’un alt yapısı gün geçtikçe daha da güçleniyor. Bu başarı da bunun bir
örneği, OSTİM’in gençlerinin
geleceği parlak daha çok antrenman yapıp daha çok çalışırsak
OSTİMSPOR’u Türkiye finallerine taşıyabiliriz.” diye konuştular.

Türk Halk Müziği Korosu ve
Ritim Grubu
OSTİM
çalışanlarının
ve
OSTİM’e hizmet veren kişilerin katılımlarıyla başlayan OSTİMSPOR Türk Halk Müziği

Geleneksel OSTİM KOBİ
Futbol Turnuvaları, KOBİ’leri futbol ile bir araya getirerek
çalışanların iş hayatı dışındaki
zamanlarını spor yaparak değerlendirmeleri ve sporun birleştirici gücü ile KOBİ’lerin kaynaşmalarına öncülük ediyor. Bu
yıl 15.’si düzenlenen turnuvanın
şampiyonu, finalde rakibini 5-2
mağlup eden Türksoy Makina
oldu.

Bowling Turnuvaları
KOBİ’lere yönelik olarak düzenlenen OSTİM Yarışıyor
Bowling Turnuvası, ilk yılında
24 şirketin katılımıyla gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelenin
yaşandığı etkinlikte, şirket çalışanları iş yoğunluğundan biran
olsun uzaklaşarak eğlenceli anlar
yaşadılar.

Doğa Yürüyüşleri
Hafta sonları farklı il ve ilçelerde yapılan doğa yürüyüşleri ile
OSTİM de çalışanların doğa ile
buluşmaları ve rehber eşliğinde
yürüyüşlerle spor yapmaları sağlanıyor.

Oryantiring Faaliyetleri
OSTİM Ortaokulu OSTİM Mes-

Uygulamalı Atölye Çalışmaları
OSTİM Ortaokulu 7. ve 8. sınıf
öğrencilerine sunduğu atölye çalışmaları imkânı ile öğrencilerin,
öğrenme araçları ile gelişimlerine, takım çalışması ile sosyalleşmelerine ve farkındalıklarının
artırılmasına katkı sağlanıyor.

Yaşlılar Haftası Vosvos Gezisi
Yaşlılar Haftası kapsamında OSTİMSPOR Kulübü ile Ankara
Volkswagen Dayanışma Derneği ilginç bir etkinliğe imza attı.
Ankara’daki huzurevlerinde kalan yaşlılara halk arasında “vosvos” olarak bilinen otomobillerle şehir turu attırılarak güzel bir
gün geçirmeleri sağlandı.

Bilim Kahramanları Turnuvası
OSTİMSPOR
Kulübü’nün
desteklediği OSTİM Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilim Kahramanları Buluşuyor
Turnuvası’nda, “Benim neyim
eksik bende dil öğrenmek istiyorum” temasını işleyerek,
meslek eğitimi dünyasında dil
eğitiminin önemine değindi. Ayrıca OSTİM MTAL Öğrencileri
robot performanslarında ise 24
Okul içerisinden 17. oldu.
Ayrıca OSTİMSPOR Kulübü’nün
OSTİM’li gençler için sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla yürüttüğü diğer projeler de şöyle;
Yeşilay, Hayata Dokunuş Projesi, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, OSTİM Genç Çalışanlarının
Hayatına Dokunuş Projesi ve İç
İşleri Bakanlığı, OSTİM Bölgesinde Maddi Durumu İyi olmayan Gençlerin Sosyal Kültürel
ve Sportif Faaliyetlerle Topluma
Kazandırılması Projesi.

KAÇAK ÜRÜNE KAMPANYALI UYARI
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), milyarlarca liralık kayba sebep olan
kaçak ürün ticareti ile mücadele için yeni bir kampanya başlatıyor. TESK'in, yurt genelinde 140
bin perakendeci esnafıyla birlikte yürüteceği 'Dikkat, Bilmediğin Gerçekler Var!' kampanyası ile
kamuoyu nezdinde farkındalık yaratılması ve vatandaşların, bilinmezlerle dolu kaçak ürünlerden
uzak tutulması amaçlanıyor.

K

açak ürünle mücadele konusunda yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken;
'Dikkat, Bilmediğin Gerçekler
Var!' başladıklarını duyurdu.
Kaçak ve sahte ürün ticaretinin
endişe verici boyutta olduğuna dikkat çeken Palandöken,
“Kayıt dışı ekonomi, gayri safi
yurtiçi hasılasının yüzde 26,5'i
gibi yüksek bir seviyede. Her
yıl kaçak akaryakıttan 11 milyar
TL ve kaçak sigaradan 6 milyar
TL ÖTV geliri kaybına sebep
olurken, binlerce ton kaçak çay

ve gıda mamulü de kamu sağlığını tehdit etmekte. Örneğin;
akaryakıt kaçakçılığı 2 Boğaz
Köprüsü, kaçak sigara ise 24
uluslararası havalimanına denk
geliyor. Kaçakçılığı önleyebilirsek; Türkiye ekonomisi güçlenir, esnafımız ve vatandaşımız
kazanır.” dedi.
Kaçakla mücadelede yapılan faaliyetlere değinen Palandöken,
“Hapis cezaları artırıldı. ALO
136 İhbar Hattı daha bilinir
hale getirildi, kaçak ürün yakalatanlara para ödülü verilmesi
sağlandı. Kontrol ve denetimler

çoğaltıldı. Biz de TESK olarak,
bilinçlendirme kampanyalarıyla
mücadeleye destek olduk. Nitekim kaçak seviyesi düşmeye
başladı. 2015'te kaçak sigara
oranı yüzde 20'den 16,4'e geriledi. Bu da yıllık 1,5 milyar lira ek
vergi kaynağı sağladı.” şeklinde
konuştu.

diğer kampanya malzemeleri
yardımıyla kaçak ürünler hakkındaki farkındalığı artıracağız.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep gibi kaçak ürün
ticaretinin yüksek olduğu şehirlerimizde kullanacağımız sokak
afişleri ile vatandaşlarımıza,
kamu sağlığını da tehdit eden bu
tehlikeden uzak durmaları gePalandöken, kampanya kapsarektiğini hatırlatacağız.”
mında hayata geçirilecek çalışmaları ise şu şekilde özetledi; Kampanyaya ilişkin bilgiler
“Türkiye genelinde 140 bin www.bilmedigingerceklervar.
perakende satış noktasına da- org internet sitesinden takip
ğıtacağımız poster, broşür ve edilebilecek.

TSE’de
bayrak değişimi
Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) 54. Olağan Genel Kurul
Toplantısı gerçekleştirildi.
Genel Kuruldaki seçimle
TSE Yönetim
Kurulu
Başkanlığı’na
TOBB
delegesi
Sebahattin
Korkmaz
getirildi.
Korkmaz,
mevcut mevzuatı belli bir
disipline oturtacaklarını,
uygulamada belli standart
oluşturacaklarını ve kaza
önlemede yeni bir çerçeve
çizeceklerini vurguladı.
Batının standartlarının ruhu
olmadığını savunan Korkmaz,
helal gıda ile başlayan ruhun,
helal üretim ve yönetim
sistemiyle tamamlanacağı
düşüncesini dile getirdi.
Sebahattin Korkmaz

Yeşil sahalardan sanata
OSTİMSPOR’LA BAŞARI TURU

leki Eğitim Merkezi ve OSTİM
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde öğrencilere yönelik
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

