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A

lmanya’ya
çalışmaya
giden
gurbetçilerimizin
yaşadıklarını
anlatan 1979 yapımı Yeşilçam
filmlerinden birinin adıydı: Almanya
Acı Vatan… 1960’lı yıllar… O bilindik
sahne herkesin gözünün önüne gelir;
tren camlarından ailelerine el sallayanlar,
yakınlarının
koşturmacaları...
Gurbet
hikayelerinin
başlangıç
yerlerinden,
ekmek mücadelesinin kapılarından biri
de madenlerdir ve Türkler çalışıp bir süre
sonra vatana dönmek üzere zor şartlarda işe
koyulmuşlardır… Yıl 2014 ve o madencilerin
çocukları, torunları bugün o coğrafyada
işveren…
Bu satırları yazıp yazmama arasında
çok düşündüm. Yaşamımda, gurbetçi ve
madenci kavramlarını yakın çevremde
gözlemleme şansına sahip oldum… Her
ikisinde de hasret, gözyaşı ve umut vardı. Ve
her ikisinde de gidip de dönememe ihtimali
akılların bir ucundaydı…
Madenciler mesaiye başlamadan önce
aileleriyle helalleşir ve ardından girişinde
Besmele yazan ocaktan içeri girerler…
Karaelmasın gün ışığıyla bütünleşmesi,
oradan sanayiye, evlere girmesi için ter
dökerler…
Mayıs ayı Türk madencilik tarihine en
ağır bilanço olarak yazıldı. Soma… 13
Mayıs… 301 şehit… 432 yetim… yan
yana koyduğumuzda acı bir tablo çıktı
karşımıza…
Yerin yüzlerce metre altında, ailelerinin
geleceği için kendilerini feda eden
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz… Allah,
ülkemize böylesi bir acıyı bir daha
yaşatmasın…
Orkestra şef arıyor
Son yıllarda sanayileşme hedefimizin ortak
paydası “yerli ve milli üretim” üzerinden
konuşuluyor… İmalat sanayimizin bir
çok alanında; savunma başta olmak üzere
stratejik bir çok sektörde bu iki terimi göz
ardı edemiyoruz, etmemeliyiz de…
Bildiğiniz üzere OSTİM Gazetesi,
“offset”e ayrı bir başlık açar, kurumsal
vizyonun da bir gereği olarak konuyla
ilgili tüm gelişmeleri aktarmaya çalışır…
Geçtiğimiz yıl bir çok sayfamızı ve
kapağımızı offsete ayırmıştık; ülkemizde
farkındalık oluşması için kamuoyuna çağrıda
bulunmuştuk. Bunun karşılığını görmeye
başlamak bizleri oldukça mutlu ediyor;
yeterli mi? değil! ancak hedefe yönelik
adımları olumlu buluyor ve destekliyoruz.
Offsette başarının sırrı “irade”nin ortaya

çıkmasıyla açıklanabilir… Devletin bakışını
kast ediyorum; politika oluşturmayı ilgili…
Bunu harekete geçirecek olan da yine
sanayi camiası… Ankara Ticaret Odası’nın
(ATO) ev sahipliğinde gerçekleşen “1.
Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset
Uygulamaları Paneli” bu gerçeği bir kez
daha ortaya çıkardı. 2 oturum şeklinde
tamamlanan program katılımcıları, offseti
koordine edecek bir yapılanmaya işaret
ettiler. Ve dediler ki; “Orkestraya iyi bir şef
gerekiyor. Bugünkü kamu yapılanmasıyla bu
iş olmaz, reform şart."
İyi uygulanıp takip edildiğinde, pozitif
sonuçları net olarak görülen offset için tabiri
caizse vites yükseltmenin tam zamanıdır.
Yoksa iş işten geçecek ve dahası; üzerinde
“Made in Germany”, “Made in USA”,
“Made in Chin”a vb. yazılı ürünleri yoğun
bir şekilde görmeye devam edeceğiz…
Asya devinin korkutan hamlesi
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan,
akademik birikimini sanayiyle bütünleştiren,
bir çok önemli kuruluşun temelinde
emeği olan ve D-8 gibi oluşumların fikri
altyapısında imzası bulunan çok kıymetli bir
büyüğümüzdür.
Kendisiyle yaptığım sohbetlerde; Türkiye
ve dünyanın ekonomik, siyasi ve finansal
perspektifini, geleceğe yönelik öngörülerini
öğrenme imkanım oluyor. Bu sayımızda
kendisiyle Çin üzerimize yaptığım sohbeti
röportaj şeklinde paylaşmak istedim… Çin’in
yayılmacı anlayışıyla ilgili ortak endişeleri
aktaran deneyimli isim, Asya devinin bir
çok ülkenin üretimlerini bitirdiğini ve önlem
alınması gerektiğinin altını çiziyor… Kısa
bir pasaj verecek olursak, Çelikdoğan şöyle
diyor: “Dünyadaki en az 20-30 üretken
ülkenin üretip sattığı malı daha ucuza
vermeye başladı. Bu ülkelerde bir üretim
kapasitesi vardı. Çin o malları ucuza üretince
onlar piyasadan çekildi.”
Motor üretiminin şartı; kamu desteği
Konya’da gerçekleşen “Uluslararası
Otomotiv
Sektörünün
Geleceği
ve
Çözümü İçin Kümelenme Konferansı”nda,
kümelenmenin otomotiv teknolojilerine
katkısı ile yerli ve milli motor üretimi
tartışıldı.
Kümelerin
ortak
hayali
birleştirdiğini belirten katılımcılar yerli motor
için iddialı konuşuyor… Sanayicilerimiz,
bunun yapılabilmesi için diğer ülkelerdeki
gibi kamu desteği ve korumacı politikalar
bekliyor…
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TOBB yapısal reform istedi
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
yeni bir büyüme modeli ve yeni yapısal
reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.
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11. si düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nde OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi ELMED
ile ARUS üyesi Durmazlar Makine kendi
kategorilerinde zirveye çıkan şirketler oldu.
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ÇeçenistanTürk yatırımcıda ısrarcı
Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakan
Yardımcısı Hasan Hakimov, “OSTİM’li
işadamlarına Çeçenistan’ın potansiyelini
göstermek, projeleri tanıtmak istiyor ve
onları bölgeye davet ediyoruz.” dedi.
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Küçük ve orta ölçekler ihracatı
büyüttü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından
hazırlanan 2013 Yılı İlk 1000 İhracatçı
Raporu’na göre ihracat KOBİ'lerle
Anadolu'ya yayıldı.
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Tıp dünyası Türk firmasının
projesini konuşuyor

OSTİM OSB Genel Kurulu'nu
gerçekleştirdi

OSTİM Medikal Sanayi kümelenmesi üyesi
ELMED, böbrek taşını kıran robot geliştirdi.

OSTİM Yönetim Binası’ndaki seçimli
toplantıda mevcut yönetim yeniden
seçildi. Genel Kurul’da bölgenin niteliğinin
artırılacağı kaydedildi.
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Prof. Dr. Banu Onaral’a
Onur Ödülü

"KOBİ'lerde verimlilik
daha da artırılmalı"

ÜSİMP Kongresi'nde Drexel Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Onaral'a onur
ödülü verildi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "KOBİ'lerde
verimliliği çok daha yüksek düzeylere
çıkarmak durumundayız." dedi.
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Gümüş Motor, TÜMOSAN ve MOTOSAN’ı örnek gösteren,
kümelenmenin artmasını isteyen sektör iddialı:

“MOTOR ÜRETEBİLİRİZ,
KAMU DESTEĞİ ŞART”

Başbakan ‘babayiğit’te ısrarcı:

“SEKTÖRDEN
MÜJDELİ HABERLER
BEKLİYORUM”

İ

lki 2010’da düzenlenen konferans, bu
yıl da kümelenme ve motor üretimi hakkında Türk ve uluslararası uzmanları bir
araya getirdi. 14-15 Mayıs tarihlerinde dört
oturumda gerçekleştirilen konferansın ilk
gününde “Türkiye’nin Motor Hikayesi” ve
“Otomotiv Kümelerinin Motor Teknolojilerine Etkisi” başlıklı iki oturum gerçekleştirildi. İkinci günün oturumları ise “Yerli
Motor Süreci” ve “Dünyada Motor” başlıklarında düzenlendi.
“15 milyar dolar ihracat hedefliyoruz”
Otomotiv sektörünün geleceği ve dünya
motor teknolojisinin durumu konularının
gündemi oluşturduğu konferansın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı
(KSO) Memiş Kütükçü, Konya’nın otomotivden makineye, gıdadan ayakkabıya
kadar pek çok sektörde Türkiye’nin üretim
merkezi haline geldiğini ifade etti. Kütükçü, “Bugün 2023 yılında 15 milyar dolar
ihracat yaparak Türkiye’nin ihracatının
yüzde 3’ünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Taner Aksel ise Türkiye’de verimlilik ve
rekabetçiliğin artırılmasının önemine değinerek her ilde kümelenmenin olması gerektiğini ifade etti.
“Ortak hayali kümeler birleştiriyor”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından kümelenme çalışmalarına sağlanan destekler hakkında bilgi veren Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan kümelenmeyi, “Kümelenme kavramı “Biz”
kavramını öğreten endüstriyel bir kavramdır.” şeklinde tanımladı.
Üniversite, sanayi ve kamunun birlikte
çalışarak “Biz” kavramını hayata geçirdiğini ifade eden Aslan, “Bakanlık olarak 2015
yılında çağrıya çıkacağız. Küme birlikteliklerinin başvurusunu alacağız. Coğrafi
birliktelik zorunluluğu yok.” diye konuştu.
Yüksek teknolojili ürünler üretmenin ve
pazarlamanın yolunun kümelenmeden geçtiğini belirten Ersan Aslan ürünlerin katma
değerini artırmanın da yolunun kümelenmeden geçtiğini aktardı. Kamu alımlarında yüzde 15 fiyat farkı olsa da yerli olanın
satın alınmasının zorunlu hale getirildiğini
bildiren Aslan, “Kümelenme ortak hayalimizi birleştirmeyi söylüyor.” dedi.

Konya’da gerçekleşen “Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü
İçin Kümelenme Konferansı”nda, kümelenmenin otomotiv teknolojilerine
katkısı ile yerli ve milli motor üretimi tartışıldı. Katılımcılar, yerli motoru
üretebileceklerini belirterek, Gümrük Birliği anlaşmaları ve korumacı
politikaların olmamasının ülkemizi açık pazar haline getirdiğini söyledi.
“Motor yapmak hiç zor değil”
Türkiye’de motor sanayisinin 60 yıl önce
montajla başladığını hatırlatan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar,
aktarma organları ve motorda yeterince
yerlileşememenin gerekçelerini paylaştı.
Otomotiv sektöründe Türkiye’nin iç pazarında 40 markanın rekabet ettiğini söyleyen Kibar, Gümrük Birliği anlaşmaları ve
korumacı politikalar olmamasının ülkemizi açık pazar haline getirdiğini söyledi. Genel ortalamada B ve C segmentinde yıllık
20-25 bin adet otomobil satıldığı bilgisini
veren Ali Kibar, “Bugün birçok parça yerli
teknoloji ve yerli imkanlarla üretilmektedir. Bir motor yapmak hiç zor değil ancak
ürünü satabilecek kanalları açmalı ve sektörü rekabetçi hale getirmeliyiz. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda hala aynı konuyu konuşuyor oluruz. Türkiye’de kamunun
desteğiyle her şeyi üretebiliriz.” görüşünü
paylaştı.
Türkiye’nin Motor Hikayesi
Açılış
konuşmalarının
ardından
“Türkiye’nin Motor Hikayesi” başlıklı oturuma geçildi. İETT İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Maşuk Mete’nin başkanlığını yaptığı oturumda Sanayi Eski Genel
Müdür Yardımcısı Arslan Sanır, OSTİM
Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan ve Ford Otosan
Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkbahar,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
günümüze motor üretim girişimlerini anlattı.
İthalat serbestisi Gümüş Motor’u etkiledi
Sanayi Eski Genel Müdür Yardımcısı
Arslan Sanır, Türkiye’de dizel motoru tarihini 1969 öncesi ve sonrası olmak üzere iki
döneme ayırarak, ülkemizde girişimcilerin

2023 YILI OTOMOTİV ÜRETİM TAHMİNLERİ
DÜNYA SIRALAMASI
1
2
3
4
5
8-10

ÜLKE
Çin
AB
Kuzey Amerika
Japonya
Hindistan
Türkiye

ÜRETİM (ADET)
20 milyon
16.5 milyon
11.8 milyon
11.2 milyon
6.5 milyon
3 milyon

2023 hedefi olarak dünya sıralamasında 10. olabilmek için üretimin 3 milyon adedi aşması
gerekmektedir.
Bu adetlere erişebilmek için:
•
Otomobil segmentinde 4-5 model
•
Elektrikli otomobilde en az 1 model
•
Hafif ticari araçlarda en az 3 model
•
Diğer ticari araçlarda 6-7 tip modele ihtiyaç var.
BÜTÜN BUNLAR İÇİN GÜÇ PAKETİNİN (MOTOR VE TRANSMİSYON) ÜRETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
Kaynak: Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan / OSEG Yerli Motor Konferansı Sunumu

motor üretmek için verdikleri mücadeleleri
anlattı.
1930 yılında İzmir’de Orhan Baykent
tarafından seri halde tek silindirli motor
üretimi yapıldığını aktaran Sanır, 1945
yılında da Devlet Demiryolları Ankara
atölyesinde iki zamanlı dizel motoru imalatına başlandığını belirtti. 1956 yılında tek
ve iki silindirli motor üretimi için kurulan
Gümüş Motor’un, 1960 yılında Prof. Dr.
Necmettin Erbakan yönetiminde faaliyete
başladığını hatırlatan Arslan Sanır, tesisin
kurulduğu yıllarda benzer motorlara getirilen ithalat serbestisinin Gümüş Motor’u
yoğun rekabetle karşı karşıya bıraktığının
altını çizdi.
Sanır, Türkiye’de yerli motor üretimi
konusunda bir diğer girişimin de Abdülkadir Özgür tarafından 1965 yılında kurulan
MOTOSAN firması olduğunu, 1969 sonrası yerli motor sürecinin ikinci döneminde devlet yatırımlarının ön plana çıktığını
kaydetti. Arslan Sanır, 1974 yılında mevcut hükümet tarafından dizel motor üretimi
için TÜMOSAN ve AKMOSAN’ın kurulduğunu, bu kuruluşların daha sonra özel
sektöre devredildiğini ifade etti.
“Konya’daki kümenin temelinde
TÜMOSAN var”
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, “Yerli
ve Milli Motor” başlıklı sunumuyla dünyada ve Türkiye'de motor üretimi, 2023
hedefi doğrultusunda üretilmesi gereken
motor miktarı ve segmentleri hakkında
açıklamalarda bulundu.
Ana sanayi firmalarının yan sanayi ve
KOBİ'lere olan katkılarından bahseden
Çelikdoğan, “Konya Otomotiv Yan Sanayi ve İş Kümesi'nin temellerinde TÜMOSAN var.” dedi. 2023 hedeflerine göre
Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin geleceğine yönelik 2 hususa dikkat çeken
Sedat Çelikdoğan bunları; Türkiye'nin
uluslararası milli markasını oluşturması, yerli üretimin ve ihracatın artırılması şeklinde sıraladı.
Otomotiv sektöründe küresel üretimin, kuzeyden güneye ve batıdan
doğuya kaydığını, bu gelişmenin
ülkemiz için bir fırsat olduğunu hatırlatan Sedat Çelikdoğan, “Milli
marka çıkarmak için kararlı devlet
politikasına ihtiyaç vardır. Tasarımından üretimine kadar motor ve
transmisyon üretiminin Türkiye’de
milli ve yerli olarak yapılması gerek-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ford
Otosan Yeniköy Fabrikası'nın açılış
törenindeki konuşmasında, yerli otomobil
konusunu yeniden gündeme getirdi.
Erdoğan, en kısa zamanda sektörden
müjdeli haberler beklediğini ifade etti.

Y

erli otomobil için “babayiğit” aradığını belirterek Türk sanayisine güvenini ortaya koyan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki
görüşlerini tekrar dile getirdi. Yerli
marka geliştirilmesi konusunda bir
teklifi hatta ısrarı olduğunun altını çizen Erdoğan, “Yerli otomobil markası
konusunda ortaya tabii bazı itirazlar
konuluyor, eksiklerden bahsediliyor.
Fakat artık bunları birer birer ortadan
kaldırmak suretiyle bu işin altyapısını
kuruyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan, üreten değil, aynı zamanda tasarlayan ülkeler
arasına girmesini istiyoruz ve biz Türk
zekasına, işgücüne artık inanıyoruz,
tasarımcısına inanıyoruz, bu noktadaki mühendislerimize inanıyoruz ve
bu işi başarma noktasında dünya ile
yapacağımız işbirliğiyle bu işin kesinlikle bu ülkede adımının atılacağına
ve netice alabileceğimize inanıyoruz.” dedi.
“Ar-Ge’yi teşvik ediyoruz”
Bu doğrultuda, özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerini desteklediklerini ve teşvik ettiklerini
vurgulayan Başbakan Erdoğan şöyle
devam etti: “Ayrıca bilhassa otomotiv
sektörüne yönelik önemli çalışmalar
içindeyiz. Örneğin, Türk Standartları
Enstitümüz tarafından Bursa'da bir
otomotiv test merkezi kuruluyor. 2
yıl içinde faaliyete geçecek test merkeziyle bu alanda faaliyet gösteren
firmalarımıza önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.”
Erdoğan, ülkemizde geliştirilen ve
üretilen her aracın gurur kaynağı olduğunu, otomotivdeki mevcut üretimimiz ile kendi markamızın birbirini
tamamlayan, destekleyen mahiyette
olacağını bildirdi ve ekledi: “En kısa
zamanda bu konuda sektörden, müjdeli haberler bekliyorum.”

mektedir. Bu konuda çözüm önerilerimiz
hazırdır.” mesajını verdi.
Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odası
Küme Uzmanı Martin Proba ise elektrikli
otomobilleri geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Küme yol haritasında yanmalı motor
üretiminin devam ettiğini aktaran Proba,
“Elektrikli otomobiller şehiriçi ve kısa mesafelerde kullanılıyor. Ancak Almanya'da
arazi koşullarında da araştırma yapılıyor.
Mühendislerimiz yanmalı motorları da
daha etkili hale getirmeye çalışıyorlar.”
dedi.
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TOBB yapısal reform istedi; ilk sırada “vergi” var

Hisarcıklıoğlu: “Ortak akılla, doğru politikaları tasarlamalıyız”

T

OBB
Ekonomi
ve
Teknoloji
Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştirilen TOBB 70. Genel Kurulu’na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel
Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan,
bakanlar ve delegeler katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada iş dünyasında yakalanan başarılar, dünya ekonomi trendleri ve iş dünyasının beklediği
yapısal reformları dile getirdi.
“Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık”
2013 yılı verilerinin özel sektör için umut
verici olduğuna değinen Başkan Hisarcıklıoğlu, müteşebbislerin geleceğe dair umutlu
olduklarında yatırım yapıp iş yeri açarak
istihdam sağladıklarını vurguladı. “Biz
umutla ülkemize yeni girişimciler kazandırmayı sağladık.” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasına, “Faal işyeri sayısı 77
bin artışla Cumhuriyet tarihinin en yüksek
düzeyine, 1 milyon 576 bine ulaştı.” diye
devam etti.
Kayıtlı çalışan sayısının 620 bin kişi artarak toplamda 12 milyona ulaştığını bildiren
Hisarcıklıoğlu, “Milletimize iş ve aş sağlamaya devam ederek, istihdamda da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.” şeklinde
konuştu.
7 küresel trend
Konuşmasında dünyada 2014 ve sonrasında farklı küresel ekonomik trendlerin
yaygınlaşacağını aktaran TOBB Başkanı,
dünyayı değiştirecek 7 küresel trende değindi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 70. Mali Genel Kurulu’nu
gerçekleştirdi. Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
özel sektörün gelecekten umutlu olduğunu ifade ederken, yeni bir büyüme
modeli ve yeni yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. “Ortak akılla, doğru
politikaları tasarlamalıyız.” diyen Hisarcıklıoğlu, yapısal reform maddelerinin
başına “vergi”yi koydu.
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu

İlk trend olarak değişen küresel finans
iklimini gösteren Başkan Hisarcıklıoğlu,
İkinci trendi Transatlantik ve Transpasifik gibi uluslararası ortaklık anlaşmaları.
Üçüncüsünü değişen enerji haritası ve kaya
gazının artan önemi. Dördüncüsü yenilikçi
girişimcilerin önemi. Beşinci küresel trendi
internet, altıncı trendi “orta sınıf”, yedinci
küresel trendi de ekonomide şehirlerin öne
çıkması olarak sıraladı.
İlk trend olarak değişen küresel finans
iklimini gösteren Başkan Hisarcıklıoğlu,
ikinci trendi Transatlantik ve Transpasifik
gibi uluslararası ortaklık anlaşmaları, üçüncüyü değişen enerji haritası ve kaya gazının

artan önemi, dördüncüyü yenilikçi girişimcilerin önemi, beşinciyi küresel trend internet, altıncıyı“orta sınıf”, yedinci de ekonomide şehirlerin öne çıkması olarak sıraladı.
“Her yıl yüzde 8 büyümek gerekiyor”
Kişi başına düşen milli gelirin son 6
yıldır 10 bin dolar seviyesine takıldığını
dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini,
“2023’de, 2 trilyon dolar milli gelir hedefini yakalamak istiyorsak, her yıl yüzde 8
civarında büyüme oranı tutturmak gerekiyor.” şeklinde sürdürdü.
Ekonomiye yeni bir ivme kazandırıp
yüksek büyümeyi sürdürebilmenin gerekli-

BAKANLIKTAN EKOPARK’A DESTEK SÖZÜ
Metin Kilci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarı Metin Kilci: “Yenilenebilir
enerjide atılım söz konusu,
zamanlama doğru. Ekopark sizlerin
bize sağladığı bir imkandır.”

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, “Ekopark
Projesi’nde Bakanlık olarak üstümüze
düşen görevi yapar, yanınızda dururuz.
TEMSAN ve diğer kuruluşlar projeye
katkı sağlayacaktır.” dedi.
“Ağabeylik yapın”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik ve OSTİM
Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Metin Kilci’yi makamında ziyaret
ederek Ekopark Projesi’yle ilgili bilgiler
verdi. Projeyle birlikte yapılması plan-

lanan çalışmaları aktaran Orhan Aydın,
Bakanlıktan destek istedi. Aydın, “Proje
Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçecek. 8 üniversite bu alanda yer alacak.
Burada TEMSAN’ın da ağırlıklı olarak
bulunmasını istiyoruz. TEMSAN enerjinin Aselsan’ı olsun. Türk Standartları
Enstitüsü’nün (TSE) Enerji Teknolojileri
Laboratuvarı, Ekopark’ın yakınında. Bakanlığımızın bizlere ağabeylik yapmasını
bekliyoruz.” dedi.
Küme Başkanı Yaşar Çelik de yaptığı
değerlendirmede, sektöre hizmet veren
yerli şirketlerin bu ülkenin gücü ve değeri
olduğunu, milli bir nitelik taşıdığını vurguladı. Çelik, “Kümenin muhatap olarak
kabul edilmesi bizim için önemli.” diye
konuştu.
“Yanınızdayız”
Müsteşar Metin Kilci ise OSTİM’in
ülke sanayine olan katkısını anımsattı.
“OSTİM’in yapmaya çalıştığı iş, yapması
en zor iş ve yapabileceğini en iyi şekilde
yerine getiriyor.” diyen Kilci, yenilenebilir enerji sektöründe atılım olduğunu ve
Ekopark’ta zamanlamanın yerinde olduğu görüşünü yansıttı. Yenilenebilir enerji
üzerine faaliyet gösteren firmaların doğru
yönlendirilmesine ihtiyaç olduğunu be-

lirterek sözlerini sürdüren Metin Kilci,
“Proje mükemmel bir düşünce; zamanlaması isabetli. Önemli olan bir şeyler yapabilmek. Bu güç ve kabiliyet ülkemizde
mevcut.” ifadelerini kullandı.
Birlikte çalışmaya olumlu yaklaşan
Müsteşar Kilci şu hususların altını çizdi: “Bakanlık olarak üstümüze düşeni
yapmaya hazırız, yanınızda dururuz.
TEMSAN ve diğer kuruluşlarımızı
Ekopark’a yönlendirebiliriz, katkı sağlayacaklardır. Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü’nün altyapısını oraya taşıyabiliriz. Teknik destek sağlayabiliriz. Bu
işler, sizler gibi sanayinin emektarlarının
sırtında yürüyor, doğru iş yapıyorsunuz.
Proje, sizlerin bize sağladığı bir imkandır.”

liğine dikkat çeken Başkan Hisarcıklıoğlu
yeni bir büyüme modeline işaret etti. “Bunun için de bir dizi yapısal reforma ihtiyaç
var.” diyen Hisarcıklıoğlu, “Siyasetçisi,
bürokratı, akademisyeni, iş dünyası el ele
verip, ortak akılla, doğru politikaları tasarlamalıyız.” dedi.
Reformlarda ilk beş
İş dünyasının nabzını tuttuklarını dile getiren Başkan Hisarcıklıoğlu, ihtiyaç duyulan yapısal reformlardan ilk 5’ini şu şekilde
sıraladı: Vergi Reformu, Cari Açığı Azaltacak Sanayi Stratejisi, İstihdamın Teşviki, Girdi Maliyetlerinin Azaltılması, Reel
Sektörün Bankalarla Çalışma Ortamının
İyileştirilmesi.
Yeni sanayileşme hamlesinde bölge
ülkelerindeki fırsatları da göz önünde bulundurmak gerektiğini işaret eden Hisarcıklıoğlu, “TOBB camiası olarak bizim
bir hayalimiz var. Biz bölge ülkelerinde;
içinde Türkçe konuşulan, kapısında Türk
bayrağı dalgalanan sanayi bölgeleri hayal
ediyoruz. Çünkü Türkiye, bu coğrafyanın
sanayi devi.” dedi.

Siyah Beyaz Marka
Koruma Projesi tamamlandı
Avrupa Birliği fikri mülkiyet ofisleri
Uyumlaştırma Programı çerçevesinde
oluşturulan, Türk Patent Enstitüsü'nün de
içinde yer aldığı çalışma grubu tarafından
yürütülen Siyah-Beyaz Markaların Koruma Kapsamına ilişkin proje tamamlandı
ve ortak bir uygulama belirlendi.
Avrupa Birliği fikri mülkiyet ofisleri
arasındaki
uygulama
farklılıklarını
ortadan kaldırmak amacıyla “hem
kullanıcı hem ofis için netlik, hukuki kesinlik, kalite ve kullanılabilirlik sağlamak
ve iletmek” hedefi doğrultusunda
İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)
tarafından Haziran 2011’de Uyumlaştırma
Programı oluşturuldu. Gerçekleştirilecek
ortak
çalışmayla
uygulamaların
uyumlaştırılması, hem kullanıcılar hem
fikri mülkiyet ofisleri açısından belirgin
fayda sağlanması amaçlandı.
İlk aşamada, Uyumlaştırma Programı
kapsamında beş proje hayata geçirildi. Bu projeler; “Sınıflandırmanın
Uyumlaştırılması, Sınıf Başlıklarının
Uyumlaştırılması, Mutlak Ret Nedenleri–
Şekil Markaları, Siyah-Beyaz Markaların
Koruma Kapsamı ve Nispi Ret Nedenleri–
Karıştırılma İhtimali” şeklinde.
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Medikal ve raylı sistemlerden iki firma ödül aldı

Bir ödül de
Şantes’e

OSTİM küme üyeleri
teknoloji lideri
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
işbirliği ile bu yıl 11. si düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nde finale kalan 29 projeden
7’si ödül aldı. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi ELMED ile Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Durmazlar Makine kendi
kategorilerinde zirveye çıkan şirketler oldu.

Fikri Işık

BAKAN IŞIK:
"ÜRETİM ANADOLU'YA
KAYIYOR"
“Yılın Başarılı İhracatçı” ödülü Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından Genel
Müdür Erkan Şanal'a verildi.

T

ürkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler
arasında yer almasını sağlamak ve yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla yapılan
organizasyona en fazla katılım 198 başvuru
ile bu yıl gerçekleşti.
29 projenin finale kaldığı yarışmada 3’ü
Ankara’dan olmak üzere toplam 7 firma
ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak, TTGV Yönetim Kurulu
Başkanı Cengiz Ultav ve TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’ın katıldığı törenle aldı.
Ödül töreninde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Türkiye'nin
bilgi ekonomisi paradigmasına geçmesi
gerektiğini dile getirdi. Bu paradigmaya
geçilmesi için önce insan kaynağının yetişmesi gerektiğine işaret eden Altunbaşak,
“Türkiye’nin bilgi toplumuna geçebilmek
için girişimcilik, projecilik, sonuna kadar

gitme, bir şeye başlayıp 10 dakika sonra bırakma değil, onu sonuna ulaştırmak için ne
gerekiyorsa oraya kadar gitme, kendini iyi
ifade etme, yaratıcı düşünme, kalıplar dışında düşünebilme ve toplumun ihtiyaçlarını iyi
analiz edebilme yeteneklerine sahip insanlar
yetiştirmesi gerekiyor.” dedi.

ELMED ve Durmazlar Makine zirvede
11. Teknoloji Ödülleri kazananları arasında OSTİM kümelerinden iki firma birincilik
kürsüsüne çıktı. OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi üyesi ELMED Elektronik ve
Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş., “Fleksible
Üreteroskopi ile Böbrek Taşı Kırma Robotu” projesiyle Küçük Ölçekli Firma Ürün
Kategorisinde ödülün sahibi olurken, ARUS
üyesi Durmazlar Makine “Raylı Toplu Taşıma Sistemi Tasarımı ve İmalatı” projesiyle Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

GAZİ TTO’DA PROJELER YARIŞTI

Çetinsaya’ya
projeler
tanıtıldı
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM OSB
Bölge Müdürü Adem Arıcı ve OSTİM Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz
Karaosmanoğlu, Yüksek Öğretim
Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr.
Gökhan Çetinsaya’ya nezaket ziyaretinde bulundu. OSTİM heyeti ziyarette, bölgede yürütülen projeler
ve üniversite sanayi işbirliği çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin
üyesi Şantes Ltd. Şti. “Yılın Başarılı
İhracatçısı” ödülü aldı. Firma, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nce
(İSİB), 2013 yılı ihracat performansına
göre ödüllendirildi. İSİB’in düzenlediği
törende ödül, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi tarafından Genel Müdür Erkan
Şanal’a takdim edildi.
1990 yılında kurulan Şantes Ltd. Şti.
atık imha sektöründe ülkemizin önde
gelen kuruluşu. Dünyanın bir çok bölgesine ihracat gerçekleştiren firmanın ürün
gamında; tıbbi, tehlikeli, evsel, endüstriyel ve hayvansal atık imha sistemleri
bulunuyor. Baca gazı arıtma sistemleri
ve atık ayrışma sistemleri de diğer üretim alanı.

G

azi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Proje Pazarı
Yarışması bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yarışmada,
ticarileşme potansiyeline sahip, bilimsel
ve teknolojik tabanlı, fikir aşamasını tamamlayarak uygulama ve prototip aşamasına gelmiş projeler mücadele etti.
Yarışmada dereceye giren proje sahipleri
ödüllerini, “Bilim Şenliği” kapsamında
gerçekleştirilen törende aldı.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Süleyman Büyükberber, Teknoloji
Transfer Ofisi’nin üniversite açısından
büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Üniversite olarak Teknoloji Transfer Ofisi’ni
desteklediklerini belirten Büyükberber,

akademisyenlere ve öğrencilere proje
üretmeleri çağrısında bulundu.
ÖDÜL ALAN PROJELER: Birincilik Ödülü (10 bin TL): Kızılötesi Görüntüleme Sistemleri İçin Germanyum
Mercek Geliştirilmesi Projesi. İkincilik Ödülü (6 bin TL): Gıdalarda GDO
Teşhisini Sağlayacak Yerli Kit Üretimi
Projesi. Üçüncülük
Ödülü (4 bin TL):
Yüksek Isıl Dirençli Yeni Nesil Isı
Yalıtım Panellerinin Geliştirilmesi
Projesi
Prof. Dr. Süleyman Büyükberber

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, üretimin Anadolu'ya kaydığına
dikkat çekerek, Türkiye’nin, ülkenin her
alanına yayılmış bir sanayi üretimine
doğru emin adımlarla gittiğini
vurguladı.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çankırı’nın Şabanözü’ndeki incelemelerini ardından çeşitli
değerlendirmelerde bulundu.
“Sanayi üretiminde artış bekliyoruz”
Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin sanayi üretiminde önemli artış beklediklerini
ifade eden Bakan Işık, "Türkiye, 2013
yılında, 2012 yılında iç tüketimin ağırlıkta olduğu bir büyüme gerçekleştirdi ama
şimdi iç tüketimin biraz daha az, ihracatın biraz daha yoğun olduğu bir büyüme
öngörüyoruz. Yani bu yıl ihracat bazlı bir
büyüme öngörüyoruz." şeklinde konuştu.
İlk çeyrekteki tüm olumsuz ve olağanüstü şartlara rağmen, Türkiye'nin
2014 yılını büyüme açısından 2013'ten
daha iyi kapatacağına vurgu yapan Işık,
bu yatırımların hızlı bir şekilde devreye
girmesiyle 2014 yılında sanayi üretimi,
kapasite kullanım oranları ve büyümenin
hızlanarak artacağını ifade etti.
"Üretim Anadolu'ya kayıyor"
Üretimin artık Marmara ve büyük şehirlere sıkışmaktan kurtulduğuna dikkati
çeken Işık, "Üretim Anadolu'ya kayıyor. Çankırı'da bir lastik fabrikası, bir
bakıyorsunuz bir başka Anadolu kentinde çok büyük ölçekte bir sanayi tesisi,
Anadolu'nun bir başka köşesinde farklı
bir sanayi tesisi artık kurulma noktasında.
Artık, Türkiye dar alanlarda yoğunlaşan
bir sanayi üretimi değil ülkenin her alanına yayılmış bir sanayi üretimine doğru
emin adımlarla gidiyor." dedi.
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Dünyanın en fakiriydi KOBİ’lerle “mucize” oldu
1953’te 67 dolarlık kişi başına düşen
milli gelirle dünyanın en fakir ülkesi
olarak gösterilen, 1965’teki 5 yıllık
kalkınma planı ile hızlı bir gelişim
gösteren Güney Kore bu başarıda
KOBİ’lerinden güç alıyor.
Ülkede KOSGEB’e karşılık gelen Small
and Medium Business Coporation (SBC)
Başkanı Cheol-kyu Park, KOBİ başarı
hikayesini anlatmak üzere Güney
Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Sangkyu
Lee ile birlikte OSTİM’deydi.

K

OSGEB Dış İlişkiler Daire Başkanı Ömer Pak ile birlikte OSTİM’e
gelen Güney Kore heyeti, bölgedeki işletmeler ve üretim alanları hakkında
görüş alışverişinde bulundu. OSTİM’i sanayide her konuda önderlik yapan bir OSB
olarak niteleyen Önder Pak, gelecekte ilerletilecek önemli adımların OSTİM OSB
ile birlikte atılacağına inandığını söyledi.
“Kore’yi izliyoruz”
Güney Kore’nin kalkınma ve sanayileşme alanında Avrupa ve diğer dünya ülkelerinden farklı bir ivme kazandığını belirten
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, “Güney Kore tesadüfen kendiliğinden kalkınmış bir ülke değil. Üstüne emek
verilmiş ve çalışılmış bilinçli bir strateji,
bu nedenle Kore’yi izliyoruz.” dedi.
Koreli İktisat Profesörü Ha-Joon
Chang’ın “Sanayileşmenin Gizli Tarihi”
isimli kitabında Kore’nin başarı hikayesinin anlatıldığına değinen Aydın, bu kitabı
başta Başbakan olmak üzere bürokraside bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler
dahil 3 bin adet dağıttıklarını anımsattı.
OSTİM olarak Türkiye’de farklı bir gelişme, kalkınma ve sanayileşme konusunda
strateji üretmeye çalıştıklarını dile getiren
Aydın, “Böyle bir başarının buraya kadar
gelmesi KOSGEB’le anlaşma imzalaması
bundan sonra da bizim yakınımızda bir

İ

ş Makinaları Mühendisleri Birliği’nce
(İMMB) düzenlenen tecrübe paylaşım
toplantısında konuşan Konukoğlu, makine sektörünün gelişimi için devlete çok iş
düştüğüne dikkati çekti.
Türkiye’nin sektörde emekleme döneminde olduğunu anlatan deneyimli sanayici, bunun yanında son 10 yılda çok
büyük atılım gerçekleştirildiğini ve ithal
makinelerle boy ölçüşebilen iş makineleri
yapıldığına vurgu yaptı.
“Yerli malı satıldıkça gelişir”
Makine sektörünün gelişimi için kamuya, diğer bir ifade ile devlete çok iş düştüğüne dikkati çeken Konukoğlu, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki
tavrının çok net olduğunu, yüzde 15 daha
fazla maliyetle de olsa yerli malı alımı-

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ
Güney Kore KOBİ’lerinin ülke gelişimine ilişkin bazı başlıklar:

yerde duruyor olması da bizim için şans
ve heyecan verici bir durum.” şeklinde
konuştu.

belirten Lee, “Görevim işbirliğini devam
ettirmek ve iki ülke arasındaki ticaret açığını çözmek.” dedi.

“Görevim işbirliğini devam ettirmek”
Türkiye ve Güney Kore arasındaki
dostluk bağları ve ticari ilişkilere değinen Büyükelçi Sangkyu Lee ise iki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün
geliştiğini söyledi. 2013 yılında Türkiye
ve Güney Kore arasındaki ticaret hacminin 6 milyar 400 milyon dolar olduğunu
belirten Büyükelçi, bu ticarette Kore’nin
genel alıcı olarak küçük rakama sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye’ye geldiğinde
kendisine iki önemli misyon belirlediğini

İstihdamın yüzde 87,7’si KOBİ’lerden
SBC Başkanı Cheol-kyu Park, 1948’den
2014’e Güney Kore ekonomisini özetleyerek başladığı sunumunda KOBİ’lerin rolüne dikkat çekti. Güney Koreli bürokrat, ülkede faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir
kısmının KOBİ statüsünde olduğunu ve
bunların toplam istihdamda yüzde 87,7’lik
bir paya sahip olduğunu dile getirdi.
KOBİ’lerin başarı hikayeleri ve destek politikalarını da anlatan Park,

KOSGEB’LE MUTABAKAT ZAPTI

K

üçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) ile Kore Küçük İşletmelerin Geliştirilmesi Kurumu (SBC)
arasında kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Kore
Cumhuriyeti KOBİ’leri arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirerek ticaret hacminin
arttırılmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.
İmza töreninde konuşan
KOSGEB Başkanı Mustafa
Kaplan, mutabakat zaptının sembolik değerinin yanında, KOBİ’ler açısından
pozitif değer oluşturacak
işbirliklerinin önünü açmasını beklediklerini ifade
etti.

KOBİ’lerin ihracat, istihdam ve diğer
alanlarda ülke ekonomilerine önemli katkı sağladığını dile getiren Güney
Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Lee ise
çok sayıda KOBİ’nin sermaye ve ticari
bilgi yetersizliği sebebi ile ülkeler arası
ticarette yer alamadığını belirtti. Lee,
mutabakat zaptının Türk
ve Güney Kore KOBİ’leri
arasında ticaret hacminin
gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
SBC Başkanı Cheol-Kyu
Park da ticaret hacminin
artırılmasının gerekli olduğunu ve anlaşmanın
buna katkı sağlamasını
beklediklerini söyledi.

“KAMU İTHAL MAKİNEDEN VAZGEÇMİYOR”
Sanko Holding Onursal Başkanı
Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye’nin
makine sektöründe son 10 yılda
çok büyük atılım yaptığını, ithal
makinelerle boy ölçüşecek makineler
üretildiğini buna rağmen kamunun
ithal üründen vazgeçmediğini
savundu.
na geçit verdiğini
anımsattı. Abdulkadir
Konukoğlu, “Ancak,
makineciler bırakın yüzde 15 daha fazla fiyat vermeyi,

Ekonomik Büyümede Öncü: Çalışan sayısı arttı. 2000-2010 arası artış:
yüzde 95,7. KOBİ'ler, büyük şirketlere
benzer seviyelerde katma değer üretti.
Katma Değer Katkısı (2010); KOBİ: yüzde 47.4, Büyük Şirketler: yüzde 52.6
İstihdam Kaynağı: Büyük şirketler
2000-2010 arası çalışan sayısını yüzde
1,6 düşürdü, KOBİ’ler yüzde 16,6 artırdı. Son 10 yılda 330 bin iş oluşturuldu.
Bu da büyük şirketlerle kıyaslandığında
KOBİ’lerin daha fazla iş alanı açtığını
gösteriyor.
Teknoloji ve İnovasyon Kaynağı:
2005-2010 arası Ar-Ge harcamalarının
ortalama artışı; büyük işletmelerde
yüzde 10,5, orta ölçeklerde yüzde 9,3,
Küçük işletmelerde yüzde 18,6 şeklinde.
SBC’nin KOBİ’lere yönelik görevlerini,
“KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu sermaye,
piyasa, teknoloji, insan kaynakları, yurt içi
yurt dışı pazarlama, danışmanlık projelerini yürütmekteyiz.” şeklinde sıraladı.
Gençlerin girişimciliğini ve iş kurmasını desteklemek adına 2011 yılında kurulan
Genç Girişimciler Okulu’nu da yönettiklerini bildiren Cheol-kyu Park, 39 yaş altındaki girişimcilere 1 yıl boyunca eğitim,
Ar-Ge, pazarlama gibi iş kurumlarının
gerekliliği olan eğitimleri sağladıklarını
söyledi. Başkan Park, “SBC’nin, kendine özgü inceleme modeli ile işletmelerin incelenmesi ve sorunun tespit edilip,
sonucuna göre adil inovasyon ve üretim
maliyetinin iyileştirilmesi için teknik danışmanlığı sağlıyoruz.” dedi.
geçmiyor.” diye konuştu.

“Yerli malı satıldıkça var ise eksikleri
görülür, Ar-Ge çalışmaları hız kazanır,
yüzde 15 daha düşük fiyat önerseler dahi
ithallerle olan rekabette üstünlük elde etsonuç alınmıyor. Sayın Başbakan’ın yerli malı alımına verdiği desteğe rağmen, mesi sağlanır.” değerlendirmesinde bulukamu ithal makineden vaz- nan Konukoğlu, şu hususların altını çizdi:
“Rahmetli babam,
‘işi insana müşteri
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDEN TÜRKİYE ZARAR GÖRDÜ
öğretir’ derdi. Mal
satılmalı ki, alıcı
Yaptıkları her işte Türkiye’de ilk 10’un arasıngördüğü eksikleri,
da yer almayı hedeflediklerini anlatan Konukoğlu, Gümrük Birliği’nden Türkiye’nin
yanlışları, hataları
zarar gördüğünü söyledi. “AB’ye bizi
bizlere ifade edealmayacaklar, oyalıyorlar. Gümrük Birbilmeli. Makine
liği de ticaretin tek taraflı yürütüldüğü
sanayimiz çok iyi
bir mecra haline geldi.” diyen Abdulkabir yolda, potansidir Konukoğlu, Türkiye’nin geleceğinin
yelimiz var, daha
Abdulkadir Konukoğlu
parlak olduğunu da sözlerine ekledi.
da iyi olacağız.”
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Stratejik yol haritasını çizdi kamu temsilcisiyle güçlendi
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Yaşar
Çelik Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilirken sektörün kamu temsilcisi ve kümenin yeni üyesi TEMSAN'ın Genel Müdürü Hilmi Baştürk Yönetim Kurulu
üyeliğine giren isimlerden oldu.

2

008 yılından itibaren faaliyetlerine
başlayan, 2011 Aralık ayından itibaren dernek statüsünde faaliyetlerine
devam eden OSTİM Yenilenebilir Enerji
ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Genel Kurulu’nu yaptı.
Yerli üreticilerin yenilenebilir enerji
ve çevre teknolojileri sektöründe üretim
yetenekleri ve ulusal/uluslararası rekabet
gücü ve pazar paylarını artırmak amacıyla; sektörün tüm paydaşları arasında iş ve
güç birliğini artıran kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturmak için başarılı çalışmalar yürüten kümenin yeni dönemdeki Yönetim Kurulu’na TEMSAN
da katıldı. Yapılan seçimle birlikte, Genel
Müdür Hilmi Baştürk yeni dönemde kümenin yönetiminde olacak.

“Stratejik plan ve yol haritamız var”

Toplantının açılışında konuşan Küme
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, iki
yıllık faaliyetlerini özetledi ve bu süreçte
destek sağlayan OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü ile küme paydaşlarına teşekkür
etti. 2 yıl öncesine göre kümenin bilinirliğinin arttığını dile getiren Çelik, “Firma
sayımız ve paydaşlarımız arttı, kamu ve
üniversite projelerinde önemli aktörlerden
biri haline geldik.” dedi.
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Gelişti-

rilmesi Projesi’ne (URGE) başladıklarını
aktaran Çelik, "Kümemizin artık stratejik planı
ve yol haritası bulunuyor. URGE kapsamında
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve firmalarımızın da
desteğiyle gerçekleştirilen “İhtiyaç Analizi ve
Yaşar Çelik
Stratejik Yol Haritamız”
yeni yönetim kurullarımızın da faaliyetlerine ışık tutan, dinamik bir küme anayasası niteliğinde." diye konuştu.

“Kümeler kamu politikalarını değiştirdi”

Enerji sektörünün ülkemiz açısından
önemine değinen OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ülkemizin enerji
alanındaki kamu kuruluşu TEMSAN'ın,
enerji ekipmanlarının yerli üretiminde
misyon üstlenmesi gerektiğini işaret etti.
Enerji sektöründe ve temiz enerji üretiminde OSTİM’i merkez haline getirmek
istediklerini dile getiren Başkan Aydın,
“Sektörde OSTİM'in çözüm noktası olması amacıyla kümeyi oluşturduk. Daha
da ileriye gitmek istiyoruz.” dedi.
Kümelerin kamu politikalarının değişmesinde etkili olduğunu hatırlatan Aydın,
"Küme dersine iyi çalışırsa kamu politikaları sizin beklentilerinize yönelik değişecektir. Küme çalışmalarında üniversitelerin de firmaların yanında olması gerekir.”

YÖNETİMDE YENİ İSİMLER: Genel Kurul Toplantısı’nda Bütçe Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu ve Denetim Kurulu Raporları okunarak onaylandı. Müzakerelerin ardından seçim yapıldı.
Seçim sonucunda yeni Yönetim şu isimlerden oluştu: Yaşar Çelik (Başkan), Orhan Aydın, Hilmi
Baştürk, Yavuz Topçu ve Yusuf Taşçı. Denetim Kurulu: İbrahim Tendürüs, Üstüner Tavşan ve
Ahmet Işıtman.

ifadelerini kullandı. Orhan Aydın, “Firmalar olarak sizler de bu çalışmaları yapmazsanız gelecekte olamayacaksınız. Size güvenerek biz bir bölgenin adını “Ekopark”
yaptık.” hatırlatmasını yaptı.

“703 çalışan var”

Kümenin teşkilat yapısı ve firmaların
faaliyet alanları hakkında bilgiler veren
OSTİM Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz
Karaosmanoğlu, üye sayısının 62 olduğunu söyledi. Karaosmanoğlu, 11 üniversite,
9 kamu kurumu, 10 sivil toplum kuruluşu
ile işbirliği içinde olduklarını aktardı. Üye
firmalarda toplam 703 çalışan bulunduğunu açıklayan Karaosmanoğlu, bunların
119’unun mühendis olduğunu, 172’sinin
ise yabancı dil bildiğini söyledi.

“Küme ile yerli katkı payı artacak”

Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya
Burhanettin Güvenç ise küme çalışmaları
ile kamu ihalelerinde yerli katkı paylarını
artıracaklarını kaydetti. Kamunun kümelerin yanında durarak ihaleleri yapması
gerektiğine işaret eden Güvenç, “Küme
olarak görünür hale gelin. Daha sonrasında işler hayal edemediğiniz şekilde gerçekleşir." dedi.

“OSTİM'de 5 bin tezgahım var”

Genel Kurul’da, enerji ekipmanlarına
yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve
yürüttükleri projeler hakkında bilgiler
veren TEMSAN Genel Müdürü Hilmi
Baştürk, ülkemizde Hidro Elektrik Santrali (HES) sistemlerinin üretiminde önemli mesafeler alındığını belirtti. Baştürk,
“HES sistemlerinde Türkiye'yi dünyada
söz sahibi yapmak istiyoruz.” dedi.
Rüzgar ve güneş enerjisiyle ilgili çeşitli
çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Hilmi Baştürk şunları söyledi: “Bu sektörleri de Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz.
TEMSAN olarak sadece ben yapmayacağım. OSTİM'de 5 bin tane tezgahım var,
hep beraber üreteceğiz.”

İŞİM üyeleri 600 bin çeşit parça üretiyor
2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren 122 üyeli OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), Ankomak 20.
Uluslararası İş Makinaları, Yapı Elemanları ve İnşaat Teknolojileri Fuarı’na katıldı. Fuar boyunca İŞİM standında; 600 bin
çeşit parçalık ürün yelpazesine sahip üye firmaları ve küme tanıtımı yapıldı, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
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984 yılından bu yana sektörün buluşma noktası olan ANKOMAK, 21-25
Mayıs 2014 tarihinde 20. kez sektör pro-

fesyonelleriyle buluştu. Müteahhitler,
mühendisler, teknisyenler, belediye ve
kamu satın alma yetkililerinin ziyaret
ettiği fuarda; iş makineleri, tünel açma
makineleri, yol açma makineleri, delme
ekipmanları, madencilik ekipmanları,
taş üretim ekipmanları, kaldırıcı, yükseltici, taşıyıcı ekipman üreticileri konuklarını ağırladı.
İŞİM Kümelenmesi fuarda 15 firmasıyla yer aldı. Yoğun bir trafiğin gözlendiği İŞİM standında, çok sayıda ikili iş
görüşmesine imza atıldı. Standı ziyaret
eden kamu ve özel sektör yetkilerine

küme hakkında bilgiler verildi, üyelerin
yetenekleri aktarıldı.
Küme üyesi firmalar, hafif inşaat makineleri, İş makineleri yedek parçaları,
özel amaçlı iş makineleri, maden makineleri, araç üstü ekipmanlar, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve konveyör
bant sistemleri gibi birçok alt sektörde
kaliteli ürünler üretiyor. İŞİM yetkilileri fuarda, üye firmalarının 600 bin çeşit
parçalık ürün yelpazesiyle, sektörün ihtiyacının neredeyse tamamına çözüm üretebildiklerini fuarın tüm katılımcı ve ziyaretçileriyle paylaşma fırsatı yakaladı.

URGE Projesi kapsamında Deloitte
tarafından hazırlanan “OSTİM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi için
Kümelenme Stratejisi ve Yol
Haritası”ndan;

Küme Vizyonu ve Stratejisi

Yenilenebilir enerji, çevre ve ilişkili
sektörlerde yurt içi ve yurt dışı pazar
payını “sürekli inovasyon ve sürdürülebilir ihracat” anlayışı ile artırarak yerel kaynaklarla yerli ihtiyaçlara cevap
vermek, yenilenebilir enerji ve çevre
teknolojileri sektörü ihracatında başta
Orta Doğu, Afrika ve Asya olmak üzere
2035 yılında dünyada önde gelen inovasyon ve üretim merkezlerinden biri
olmak.

Strateji

Küresel rekabet ortamında maliyet
avantajını koruyarak mevcut ürünlerde pazar payını geliştirmek, ürün ve
hizmet farklılaşması ile büyüme eğilimi
olan yeni segmentlere girmek.

STRATEJİK ÖNCELİKLER
(EYLEM ALANLARI)
1. AR-GE ve İnovasyon Seviyesinin
Geliştirilmesi
• Mevcut ürünlerde ürün kalite ve
standartlarının yükseltilmesi
• Büyüyen alt sektörler/segmentlere
yönelik yeni ürün geliştirilmesi
• Firma rekabet yapılarının güçlendirilmesi
2. Yurt içi ve Yurt Dışı Pazar Payının
Artırılması
• AR-GE ve inovasyon ile üretilen
ürünlerin ticarileştirilmesi
• Talebin yapısına uygun pazarlama
ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi
• Mevcut ürünler için yurt içi ve yurt
dışı pazar payının artırılması
3. İşbirliklerinin Güçlendirilmesi
• Küme rekabetini güçlendirmeye
yönelik alanlarda küme aktörleri
arasında işbirliklerinin güçlendirilmesi (firmalar arasında, üniversite ve firmalar arasında, kurumlar ve firmalar arasında)
• Sektörel ve sektörler arası işbirliklerinin güçlendirilmesi
• Ulusal ve uluslararası kümeler
arasında işbirliklerinin güçlendirilmesi
4. Küme Kurumsal Yapısının ve Küme
Geliştirme Ekibinin Güçlendirilmesi
• Küme tanıtım araçlarının uluslararası emsallerinin seviyesine taşınması ve kümenin markalaşması
• Küme yönetimi araçlarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi
• Kümenin uluslararasılaşması
Küme üyeleri; güneş enerjisi uygulamalarının
yerlileştirilmesi, rüzgâr türbini tasarımı/üretimi,
HES kurulumu/rehabilitasyonu, enerji verimliliği
uygulamaları, santral rehabilitasyonu, yeşil bina
uygulamalarının artırılması vb. alanlarda Ar-Ge
ağırlıklı çalışmalar ve üretim yapıyor. İhracat yaptıkları ülkeler arasında ABD, Kanada, Rusya, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Romanya, Letonya,
Kuzey Afrika ülkeleri, Nijerya, Etiyopya, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 7

MAYIS 2014

T

ürkiye makine sanayisi 90’lı yılların başından bu yana yıllık yaklaşık
yüzde 20; 2009 yılından bu yana ise
yüzde 30 oranında istikrarlı olarak büyümektedir. Türkiye makine sanayisindeki
büyüme, ülkenin sanayi üretiminin büyük
bölümünü oluşturan ve makine üretiminin
yüzde 50'sini gerçekleştiren, rekabete ve
yeniliklere son derece açık küçük-orta-büyük işletmeler (KOBİ'ler) tarafından desteklenmektedir.

İstikrarlı büyüyen makine sektörü

KOBİ’LERDEN GÜÇ ALIYOR
T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından makine sektörüne
yönelik yapılan analizde KOBİ’lerin önemine vurgu yapılıyor. Analizde sektördeki
büyümenin ana unsuru olarak KOBİ’ler gösteriliyor.

Dinamik ve esnek yapı

Ülkenin endüstriyel gelişimine yaptıkları katkı ve makine sektöründeki lokomotif
rolleri ile sivrilen KOBİ'ler, çoğu yabancı
ülkedeki benzerlerinin aksine Türkiye'nin
sunduğu düşük maliyetli ve nitelikli iş
gücü avantajından yararlanmaktadır. Yerli
girdilerin üretim aşamasındaki tüm girdilerin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturması ve
her yıl 450.000'i aşkın mühendisin mezun
olarak sektöre adım atması, sektöre dinamik ve esnek bir yapı kazandırmaktadır.
Nitelikli iş gücünün sağladığı mühendislik kabiliyetiyle, düşük üretim maliyetlerini başarıyla birleştiren Türk makine
sanayisi, uluslararası arenada her geçen
gün ağırlığını artırmakta, ürettiği yüksek
kaliteli ürün ve aksamlarıyla tanınır hale
gelmektedir. Makine üretimine ilişkin ArGe harcamalarının 2010-2012 döneminde,
Türkiye'de genel olarak üretimdeki Ar-Ge
harcamaları (yüzde 24) ve toplam faaliyetlerdeki Ar-Ge harcamalarını (yüzde 19)
geride bırakarak şekilde yüzde 33 artmış

olması bunun bir göstergesidir.

Toplam ihracattaki payı artıyor

Dolayısıyla Türk makine sektörü, yatırımcılara iş gücü, enerji ve lojistik alanlarındaki rekabetçi girdi maliyetlerinin
yanında Ar-Ge konusundaki istekliliği, nitelikli iş gücü, IP koruması, hedefe yönelik
teşvik programları ve çeşitli bölgesel kümelerden oluşan kapsamlı tedarik üssünün
de dahil olduğu güçlü destekçilerle önemli
fırsatlar sunmaktadır.
Türk makine sanayisi ürünlerinin uluslararası pazarlarda elde ettiği başarı, sektörün ülkenin toplam ihracatı içindeki payını
da giderek artırmaktadır. Makine sanayisi
üretimi 2013 yılında 22,5 milyar ABD dolarına ulaşarak ülkedeki toplam ihracatın
yüzde 14'ünü oluşturmuştur. Türk makine

Kafesli evlerde ağlar çocuklar,
Odalarda akşam olurken henüz.
O zaman gözümün önünde parlar,
Buruşuk buruşuk, ağlayan bir yüz.

bir bileşik yıllık büyüme oranına ulaşması
öngörülmektedir. Bu tarihe kadar, sektörün Türkiye ihracatındaki payının en az
yüzde 18’e çıkması beklenmektedir.
2005 yılından bu yana makine imalatı
alanındaki doğrudan yabancı yatırım girişi
yüzde 64 büyüme yakalayan sektör, aynı
zamanda genel imalat alanındaki doğrudan yabancı yatırımlardaki büyümenin de
tetikleyicisi olmuştur. Makine alanındaki
doğrudan yabancı yatırımın bütün içinde halen küçük bir yüzdeyi oluşturması
(2011 yılında imalat alanındaki doğrudan
yabancı yatırımın yüzde 15'ini oluşturması) itibarıyla bu artışın devam edeceği öngörülmektedir.

sanayisinin ihracat yaptığı başlıca ülkeler
arasında sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak
ve Fransa gelmektedir. Öte yandan, Türk
makine sanayisinin önde gelen ithalat kaynakları Çin, Almanya ve İtalya, Güney
Kore ve Fransa’dır. Yerli makine sanayisindeki güçlü üretime rağmen, 2013 yılında 47,9 milyar ABD doları olarak ihracatın iki katı oranında gerçekleşen makine
ithalatı, makine sanayisine yönelik yerel
talepte yaşanan artışa işaret etmektedir.
Türkiye’nin, Cumhuriyetin 100. yılının
kutlanacağı 2023 yılına yönelik iddialı vizyonu gereği makine sanayisine ilişkin son
derece önemli ihracat hedefleri belirlenmiştir. Türk makine sanayisinin, ihracatta
100 milyar ABD dolarını yakalayıp küresel pazardaki payını yüzde 2,3’e ulaştırması için 2023 yılına kadar yüzde 17,8’lik

Ne vakit karanlık kaplasa yeri,
Başlar çocukların büyük kederi;
Bakınır, korkuyla dolu gözleri:
Ya artık bir daha olmazsa gündüz?

Gittikçe kesilir derken sedalar,
Gece; bir siyah el gözümü bağlar;
Duyarım, içime sığınmış, ağlar,
Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz...
Necip Fazıl Kısakürek
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Çeçenistan
Türk yatırımcıda ısrarcı

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM SÜRECİ
BİR YARIŞTIR
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Tasarım İmalat ve Teknoloji Topluluğu
tarafından “OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi’nin İş Hacmi ve Mühendislerin
İş Hayatına Adapte Süreci” konulu
konferans düzenlendi.

K
Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hasan Hakimov, “OSTİM’li işadamlarına
Çeçenistan’ın potansiyelini göstermek, projeleri tanıtmak istiyor ve onları bölgeye
davet ediyoruz.” dedi.

U

lerinin atıl vaziyette beklediğini
zun yıllar süren bağımsızlık mücadelesinin ardından,
anlatan Hasan Hakimov, buraları
ekonomik gelişime ağırlık veren
özelleştirme veya kiralama yönÇeçenistan, Türkiye başta olmak
temiyle harekete geçirmek isteüzere yatırımcı arayışına girdi.
diklerini kaydetti.
Hasan
Çeçenistan Ulaştırma Bakanı
Hakimov, “Tesislerin bir çoğu
Hakimov
Ramazan Çerhigov ve bürokratlasavaştan sonra yıkıldı. Ürünler
rıyla OSTİM’e gelen Başbakan Yardımcı- ağırlıklı olarak dışarıdan geliyor. Dürüst,
sı Hasan Hakimov, bölgenin avantajlarını güvenilir yatırımcılar Çeçenistan’a geliranlattı. Hakimov, Çeçenistan’ın Kafkasya se başarılı olacağına inanıyorum. Sadece
ve Rusya’ya açılan bir kapı olduğunu ve Çeçenistan’a değil Kafkasya ve Rusya’ya
buralara yapılan ticarette gümrük vergisi da buradan mal satılabilir. Gümrük ve
alınmadığını hatırlattı.
nakliye sorunu bulunmuyor. Rusya’ya
Eğitim hayatını Türkiye’de tamamla- demiryolu ve hava yolu imkanı var. Yeni
yan ve iyi derecede Türkçe konuşan genç bir çalışma başlattık. Hükümet olarak her
yönetici, İstanbul’dan haftada 1 gün uçak türlü desteğe hazırız.” diye konuştu.
seferi bulunduğunu ve bunu artırmak isteOSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ordiklerini belirtti.
han Aydın da, “Üzerimize düşen ne varÜlkesinde az sayıda fabrika bulunduğu- sa yapmaya hazırız.” değerlendirmesinde
nu ve önceki yıllardan kalan üretim tesis- bulundu.

“Sanayileşmede
10 yıla İhtiyacımız var”
Ekonomik gelişim sürecinde
üretime yönelik
alanlara ağırlık
vermek isteyen
Azerbaycan,
Türkiye'deki
örnek
modelleri
inceliyor.
Türkiye'ye gelen
Niyazi Seferov
Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı
Niyazi Seferov ve bürokratları programlarına OSTİM'i de dahil etti. OSTİM ziyaretinde bölgeyi inceleyen
Seferov, kendilerinin de benzer yapılar oluşturmak için çalıştıklarını ve
10 yıllık süreye ihtiyaçları olduğunu
ifade etti. Bu yöndeki işbirliklerine
açık olduklarını dile getiren Azeri
yetkili, "Sanayileşme sürecimizi sizin tecrübelerinizle 40 yılda değil 10
yılda tamamlarız." diye konuştu. Konuklar daha sonra OSTİM'deki işletmeleri gezdi.

onferansta, okulun ilk mezunu
olacak mühendis adaylarına saha
deneyimleri aktarıldı. Programa konuşmacı olarak katılan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
“Yerli ve milli üretim süreci bir yarıştır.” dedi.
Konuşmasında bölgedeki çalışmalar
hakkında bilgi veren Aydın, tasarım
ve katma değeri yüksek üretimin önemine işaret etti. Bu düşünceyi Güney
Kore modeli ile örneklendiren Orhan
Aydın, “Kendi yaptığımız ürünleri
önemsemezsek yabancıların ürettiği

ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz.
Yerli üretimi çözmeli ve birbirimize
yardımcı olarak kendi imkanlarımızla
üretmeliyiz.” dedi.
Devletin de son yıllarda yerli ve
milli üretim konusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Başkan Aydın, “Yerli
ve milli olarak otomobil, motor, tren,
uçak, gemi gibi projeler üretiliyor.
Bunu hepimiz takip etmeliyiz.” şeklinde konuştu.
Orhan Aydın, öğrencilerden gelen
“Bu süreçte bize düşen görev nedir?”
şeklindeki soruya, “Yerli ve milli üretim süreci bir yarış, bütün dünya birbiriyle yarışıyor. Herkes daha kaliteli
daha inovatif ürünler üretip bir adım
öne geçmeye çalışıyor. Hepimizin bu
şekilde yetişmesi gerekiyor. Yabancı
dil bilmeli ve dış dünyayla iletişime
geçebilmeliyiz. Yaptığı işi düzgün yapabilen olmalıyız.” yanıtını verdi.

Sanayi bölgesi için yola çıkan Basra da “OSTİM” dedi

Örnek modelin transferi için imzalar tamam

OSTİM, geliştirdiği sanayi modeli ile girişimcilik, üretim ve ihracatta örnek olmaya devam ediyor. Kalkınma arayışındaki Orta
Doğu ve Afrika ağırlıklı ülkelerin mercek altına aldığı OSTİM modeline bir talip de Irak’ın Basra şehrinden geldi. OSTİM’le protokol
imzalayan Basra Vali Yardımcısı Dr. Abdulbaqi K. Ali, “Basra’yı OSTİM’le başka bir şehre dönüştürmek istiyoruz.” dedi. Irak heyeti
OSTİM’le İyi Niyet Protokolü imzaladı.

B

asra Vali Yardımcısı Dr. Abdulbaqi
K. Ali, Iraklı banka yöneticileri ve iş adamlarıyla OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ni
ziyaret etti. Basra’yı
Abdulbaqi K. Ali
Irak’ın ekonomik başkenti olarak tanımlayan Vali Yardımcısı,
OSTİM modelini Basra’ya istediklerini
bildirdi.
Dr. Abdulbaqi K. Ali, Valilik olarak
planladıkları sanayi bölgesi için 2.5 milyon metrekare yer tahsisi ve 100 milyon
dolar kaynak ayırdıklarını söyledi. Şehirde sanayi bölgesi kurarak gelişmeyi
hedeflediklerini belirten Iraklı Yönetici,
“Basra’yı OSTİM’le başka bir şehre dönüştürmek istiyoruz.” dedi.

“Orta Doğu ve Afrika’da izlerimiz var”

OSTİM’in kuruluşu, gelişimi ve bölgede yürütülen faaliyetler hakkında Basra

heyetini bilgilendiren Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in bir sistem olduğunu bina ve alt yapıdan ibaret
olmadığını anlattı. “Bu sisteme birçok
bölgenin ihtiyacı var.” diyen Aydın, “Orta
Doğu ve Afrika ülkelerinin çoğunda OSTİM modelini yapma konusunda izlerimiz
var.” şeklinde konuştu.
OSTİM’in bir şehrin kalkınması için
girişimci üreten, meslek öğreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan bir model olduğuna işaret eden Orhan Aydın,
“Bölgesel ve tarihsel bağlarla Orta Doğu
ve Afrika’daki ülkelerin kalkınmasını
önemsiyoruz. İslam Kalkınma Bankası
ve İslam İşbirliği Teşkilatı da modelimizi
önemsiyor ve öneriyor.” dedi.
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan da
Basralı yetkililere, kurulması planlanan
sanayi bölgesinin her aşamasında 47 yıllık
OSTİM tecrübesiyle yardımcı olacaklarını
dile getirdi. Çelikdoğan, OSTİM modeli-

nin bölgeye transferi ve hayata geçirilmesi
aşamalarında kamu kurumları, iş dünyası
ve finans kuruluşlarının bir arada çalışması gerektiğini ifade etti.

PROTOKOL İMZALANDI
Iraklı heyetin Başkent temasları
anlaşmayla sonuçlandı. Basra Valiliği
ile OSTİM uygulamalarının transferine
yönelik İyi Niyet Protokolü imzalandı.
İki ülke ilişkilerine katkı sağlayacak
protokolle, Basra’daki iş potansiyelinin
OSTİM’e taşınması hedefleniyor.
OSTİM de kurulması planlanan sanayi
bölgesine bilgi ve tecrübelerini
aktaracak.
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OSTİM Çankırı’ya kümelenme desteği verecek
duklarını belirtti. Aydın, “Kümelerimizle
işbirliği yapabiliriz. Ankara veya Çankırı
bizim için fark etmiyor. Sizin firmalarınızı
ekleyebiliriz. Bizde olan ne varsa size aittir. Sizinle elimizdeki imkanları hiçbir şey
talep etmeksizin paylaşabiliriz. Sizden de
öğrenebileceğimiz çok şey vardır mutlaka,
bunları da paylaşmak isteriz” dedi.

oplantıda, büyük bir değişim geçirmesi beklenen ve tabiri caizse
‘gömlek değiştirmek üzere’ olan
Çankırı’nın fiziki altyapısı değişirken, sosyal alt yapısının da güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

“Ronaldo’nun çorapları Çankırı’dan”

Çankırı Valisi Vahdettin Özcan,
TÜİK’in son yayımladığı mutluluk düzeyi
araştırmasında Çankırı’nın, iller arasında
6’ıncı sırada bulunduğuna dikkat çekti,
“Mutluluk düzeyimiz yüzde 73,5” diyerek, birçok alanda memnuniyet düzeyinin
ülke ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.
Çankırı’nın ihracatının 10 yıl önce 1
milyon dolar olduğunu, şimdiki ihracat
rakamının ise 73 milyon dolar olduğunu
kaydeden Özcan, “İlimizde 5 OSB var;
bir tanesi atıl. Türkiye’nin havai fişek üretiminin yüzde 65’i Şabanözü ilçemizde
gerçekleşiyor. Kümelenme var burada. Üç
önemli havai fişek fabrikası üretim yapıyor. Ayrıca, Şabanözü’nde, Türkiye’de
ilk defa bir özel sektör kuruluşu tabanca
mermisi üretimi yapıyor” dedi. Kentin
toplam işçi sayısının 7 bin civarında olduğunu söyleyen Vali Özcan, “Cristiano
Ronaldo’nun çorapları da Çankırı’da üretiliyor.” dedi.

12 yıldır gerçekleştirilen Garanti Anadolu Sohbetleri’nin 92’inci durağı Çankırı oldu.
Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen
toplantıda Çankırı’nın yapısal dönüşümü masaya yatırıldı. Sanayileşme yolunda,
kümelenmenin başkenti OSTİM’den destek sözü alan Çankırı’nın, yerel üreticilerin
kümelenmesi noktasında OSTİM ile işbirliği gerçekleştirebileceği ifade edildi.
“OSTİM’le işbirliği bizim için önemli”

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten, Çankırı’daki
yerel üreticilerin kümelenmesi noktasında OSTİM’le işbirliğinin kendileri için
oldukça önemli olacağının altını çizdi.
Sanayileşmenin ve kentleşmenin at başı
gitmesi gerektiğini dile getiren Çelikten,
“Kentleşmenin, sanayi yatırımları ile at
başı gitmesi gerektiğine inanıyorum. Gecikmeden sosyal altyapının da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

“İmkanlarımızı Çankırı ile paylaşabiliriz”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’de 17 sektörde, 139
iş kolunda faaliyet gösteren 5 bin işletmede 50 bin istihdamın sağlandığı belirterek OSTİM’in kuruluşu ve faaliyetleri
hakkında bilgi aktardı. OSTİM’de 6 alanda kümelenme bulunduğunu ifade eden
Orhan Aydın, Çankırı ile birçok alanda
işbirliği yapılabileceğini, Çankırı’ya sanayileşme yolunda destek vermeye hazır ol-

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme
ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit
Bingöl, Çankırı’nın Ankara ile bütünleşeceği bir senaryo desteklenecekse, iki
kentin; mal, insan ve sermaye bakımından
nasıl bir ilişki içinde olduğunun analiz
edilmesi ve bu ilişkiyi güçlendirmek için
neler yapılabileceğinin araştırılması gerektiğini belirtti.

“Geciken sanayileşme iyi planlama
imkanı sunar”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İİBF Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Asaf Savaş Akat, sanayileşmede gecikmiş
olmanın, gözlem yaparak daha iyi planlama imkanı sunduğunu belirtti. 2014 yılına
ilişkin tahminlerini de paylaşan Akat, bu
sene 2012’ye göre daha hızlı bir büyüme
gerçekleşmesini, ancak bu büyümenin
2013’e kıyasla biraz daha yavaş olmasını
öngördüğünü ve yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesini beklediğini kaydetti.
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Almanya’ya 17 firmayla giden

’ya tam not

OSTİM Savunma ve Havacılık Sanayi
Kümelenmesi (OSSA), Savunma Sanayii
Müsteşarlığı bünyesinde, T.C. Ekonomi
Bakanlığı URGE Projesi kapsamında ILA
Berlin Air Show’da 17 firmasıyla yer aldı.
Yerli ve yabancı konuklar, Türk savunma
sektörünü başarıyla temsil eden
kümenin faaliyetlerini ilgiyle dinledi.

1

9-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde
düzenlenen, Türkiye’nin “Resmi
Partner Ülke” olarak katıldığı fuarın açılışı, Almanya Federal Şansölyesi Angela Merkel ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın
katılımıyla gerçekleşti.
OSSA firmaları fuar boyunca savunma ve havacılık sektörünün lider kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.
Almanya Savunma Bakanı ile Almanya Ulaştırma Bakanı’nın yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen yüksek
kademeli delegasyonlar OSSA standına

ilgi gösteren isimler arasındaydı.
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail
Demir, T.C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin
Avni Karslıoğlu ve Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Eski Bakanı
Kürşat Tüzmen de OSSA üyeleriyle bir
araya geldi.
Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Türk savunma sektörünü başarıyla temsil eden
kümenin faaliyetlerini ilgiyle dinledi.
OSSA heyeti, ikili iş görüşmeleriyle
birlikte fuarda eş zaman ve mekanda
düzenlenen çeşitli sivil ve askeri gösterilere de katıldı. 40 ülkeden katılımcı ve farklı sektörlerden gelen yaklaşık

227.000 ziyaretçiyi ağırlayan ILA Berlin Air Show, sektör firmalarına uluslararası piyasada görünürlüklerini artırma ve iş ilişkilerini geliştirme fırsatı
sundu. OSSA ayrıca T.C. Berlin Türk
Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonda da temsil edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için önemli bir
buluşma olan etkinlikte Türk savunma
sanayinin gücü bir sunumla anlatıldı.
Uluslararası Havacılık ve Konferanslar Fuarı ILA BERLIN Air Show konu
itibarı ile Ticari (sivil) Havacılık (Uçak
Bakım ve Onarımı, Teknik Hizmetler);
Uzay Teknolojisi, Savunma ve Güven-

Dünya devleri milli kuruluşlarımızla el sıkıştı

Aselsan ve Roketsan’dan küresel atak
Türk savunma sanayinin yüz akları
Aselsan ve Roketsan, Uluslararası
Berlin Uzay ve Havacılık Fuarı ILA
2014’te dünya devleri ile anlaşmalar
imzaladı.

A

selsan, Rolls-Royce ile motor kontrol sistemleri alanında
“Potansiyel İşbirliği Fırsatlarının
Araştırılması Mutabakat Muhtırası”,
Airbus’la da Sivil ve Askeri Aviyonik
Sistemler, Uydu Haberleşme Sistemleri, Elektro-Optik ve Lazer Sistemleri ve Emniyetli Telsiz Haberleşmesi”
anlaşması imzaladı.
Taraflar, atılan imzalarla yeni pazarlara ulaşma yolunda lider aviyonik
ve havacılık üreticileri olarak pozisyonlarını daha da sağlamlaştırmayıve
fark edilir nitelikte rekabet kazanımı
hedefliyor.
Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Canpolat, işbirliklerinden doğacak sinerjinin ve çözümlerin hem
Türkiye hem de küresel pazara fayda getireceğine inandıklarını belirtti.
Canpolat, anlaşmalarla, küresel pazarlara daha çok erişim sağlayacaklarını ve uzun vadeli işbirliklerinin,

birliği imkanlarının oluşturulmasını
amaçlanıyor.

yenilikçi çözümler ortaya koyarak
tarafların dünya çapındaki başarısında
rol alacağını kaydetti.

Roketsan sistem entegrasyonu
sağlayacak

Ülkemizde roket ve füze tasarımı,
geliştirilmesi ve üretimi konularında öncü görev üstlenen Roketsan da
Berlin’den anlaşmalarla yurda döndü.
Şirket ilk olarak Airbus’la hava taarruz platformları, silah entegrasyonu
ve Türkiye’nin Muharip Uçak Programı için yeni nesil savaş sistemlerine
yönelik işbirliği kararı aldı. İki firma
arasında teknik ve iş geliştirme alanlarında geleceğe yönelik olarak iş-

Türk savunma sanayii adına Berlin’deki bir diğer önemli gelişme ise;
CİRİT Füzesi’nin Almanya’ya ihracı
yönünde yaşandı. Bir Alman savunma
firmasıyla yapılan anlaşmayla, Roketsan tarafından geliştirilen ve üretilen
CİRİT Füzesi’nin Alman Tiger taarruz helikopterlerine ve SOM StandOff Füzesi’nin Eurofighter savaş uçağına entegrasyonu gerçekleştirilecek.
Roketsan Genel Müdürü Selçuk
Yaşar tarafından yapılan açıklamada,
bu gelişmeler sonucunda yeni nesil
Türk füzelerinin küresel pazarda öne
çıkacağı ve Türk füzelerinin Avrupa
platformları ile birlikte 3. ülkelere satışının mümkün olacağı bildirildi.

lik Teknolojileri; Güç Üniteleri, Uçak
Motorları; Donanım; Aksesuar ve ILA
HeliCenter’i de içine alan Genel Havacılık olmak üzere 5 ana başlıkta düzenleniyor.
FUARA KATILAN OSSA FİRMALARI: 2G Havacılık Elektronik, Alfa
Beta Makine, Alkan Makina, Apeks Havacılık, Dora Makina, EMGE, Global
Teknik, Gür Metal, Hezarfen Savunma
ve Havacılık, Küçükpazarlı, Med Makina, ME-GE Teknik, MFK Makine, Sağlam Metal, Tolga Plastik, Yeter Makina,
Gökser Makine

Haziran Ayı
Fuarları
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Fuarı: 11-16.06.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuar;
Giresun Liman Sahası’nda mobilya,
gıda, teknoloji, eğitim, sanayi, imalat ve makinaları, bilişim, dayanıklı
tüketim malları hakkında katılımcıları ağırlayacak.
REW İstanbul 2014 10. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı:
12-14.06.2014 tarihleri arasında
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecek fuar, geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık yönetimi konularıyla ziyaretçilere kapılarını açacak.
ETSİF 2014 Edirne Sanayi ve İş
Fuarı: Traktör ve tarım ekipmanları, otomobil, beyaz ve kahverengi eşya, elektronik alet sektörlerini
kapsayan fuar; 18-22.06.2014 tarihleri arasında, Edirne Fuar Alanı'nda
gerçekleştirilecek.
Avrasya Elektrikli ve Mekanik El
Aletleri Fuarı: Elektrikli ve mekanik el aletleri alanında düzenlenecek
fuar; 26-28.06.2014 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de.
Kaynak: www.tobb.org.tr
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İŞ DÜNYASI SANAYİ KATILIMI İÇİN “ÇATI” İSTİYOR
Türkiye’nin sanayi hamlesinin itici güçlerinden biri olacak “Offset” uygulaması Ankara Ticaret Odası’nda (ATO)
masaya yatırıldı. Toplantıda offset uygulaması konusunda yerli sanayinin mevcut durumuna ilişkin bir envanter
çalışması hazırlanması ve bu kapsamda çalışmalara yön verecek ‘çatı’ kuruluşun oluşturulması gerektiğinin altı
çizildi. Toplantıda ayrıca offset uygulamalarının takibinin yapılması ve yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik yol
haritasının belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

A

TO tarafından organize edilen
“1. Kamu Alımlarında Yerli
Katkı ve Offset Uygulamaları
Paneli”nde bu alanda çalışma yapan tüm
kesimlerden temsilciler yer aldı.

“Envanter çıkarılmalı”

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir de panelin açılışına katılarak savunma sanayinde offset uygula-

si gerekiyor. Bununla birlikte bu katkının
değerini artırabiliriz.
Offset için rehberlik yapmalıyız. Katkı oranı bittiğinde firma da biterse bu iş
olmaz. İşin sürekliliği çok önemli bir ayrıntıdır. Yabancı firmaların Türkiye’den
daha fazla kaynak aramasını sağlamalıyız. Bu sayede Türkiye daha fazla tanınacaktır. Olumsuz tecrübelerimizi ortadan

malarını anlattı. Demir konuşmasında,
“Yerli katkı ve offset; savunma sanayinin uzun zamandır yol aldığı bir uygulamadır. Bunu uygulamak kolay olmadı.
Uygulama burada çok önemlidir. Uygulamanın gerçek katma değer yaratması
gerekiyor. Savunma sanayinde 25 yıldır
uygulanıyor. Son çıkartılan kanunla birçok offset kelimesinin kendi başına bir
itici gücü vardı.” dedi.

kaldırıp kendi iç disiplinimizi oluşturmamız lazım. “Nasıl olsa iş bana geliyor.”
mantığını bırakıp, nasıl geliştirebiliriz
ona odaklanmamız gerekiyor. Yerli sanayicimizi de disipline etmek zorundayız.
Teşkilatlanma, takip etme çok önemli. İşi
kendi haline bırakırsak, beklediğimiz sonucu alamayız. Ortak akıl ve yol haritası
oluşturulması gerekiyor.” diye konuştu.

Offset uygulamasına iki aşamalı değerlendirmek gerektiğini belirten Demir,
“Offset yükümlülüğünü getirdiğinizde
ortaya çıkan rakamların nasıl eritileceği
sorunu ortaya çıkıyor. Yabancı şirketlerin yerli katkı oranını nasıl yapacakları
ile ilgili yol göstermemizi istiyorlar. Yerli endüstrimizin envanterini çıkarıp, offset arayan firmalara rehberlik yapmamız
gerekiyor. Bu anlamda ne kadar yol gösterici olabilirsek, hem yerli katkı oranımız artacaktır, hem de geçmişte çok ‘uyduruk’ uygulanan offsetin önüne geçmiş
olacağız. Offset’in nasıl uygulandığı, firmalarımızın nasıl uyguladığı ve nereden
nereye getirdiğimizi firmalarımızın belirlemesi gerekiyor. Kendi ev ödevimizi
de çok iyi yapmamız gerekiyor. Burada
ilgili bütün kuruluşların bir araya gelme-

ATO Başkan Vekili Koray Güngör
Şanal, karşılıklı yararları nedeniyle 130
ülkede offset uygulandığını hatırlatarak,
otomotiv, sağlık kimya elektronik, inşaat tekstil demir-çelik, telekomünikasyon
ve oto yan sanayinde kullanılabildiğine
dikkat çekti. Şanal, “İthalatın yüksek
olduğu sektörler offset anlaşmalarının
uygulanacağı sektörlerdir. Türkiye, 2023
yılında kadar haberleşme ve teknoloji ve
ulaştırma ve sağlık alanında 500 milyar
dolar bir harcama yapacak. Kamu harcamalarında yüzde 50 offset uygulansa
Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar dolar tasarruf sağlanacağını öngörüyoruz.
Ülkeler yerli alımlarını zorunlu kılıyor.
Türkiye’nin aynı şekilde yerli sanayisini
koruması ve geliştirmesi şarttır. Offsetten azami fayda için strateji belirlemesi
gerekiyor. Sanayi ve teknoloji ve bilimsel çalışmalarda insan unsuruna kadar
envanter doğru bir şekilde çıkarılmalıdır.
Sermaye ve teknolojiye geliştirme odaklı politika belirlenmelidir. Çatı kuruluş
oluşturması gerekiyor. Olumlu gidiş için
yerli üretime getirilen yüzde 15 fiyat
avantajı uygulanmalıdır.” diye konuştu.

“Çatı kuruluş oluşturması gerekiyor”

“Yüzde 100 yerli üretimi hedeflemeliyiz”

Ankara Sanayi Odası (ATO) Başkanı Nurettin Özdebir ise offsetin Türkiye

için ara hedef
olması gerektiğini söyledi. Özdebir,
“Çuvaldızı
kendimize
de batıralım.” dedi. Özdebir,
“Global dünyadayız ama yüzde 100
yerli üretim diye bir şey yok ama bunu
hedeflemeliyiz. Offset uygulamalarını
yapabilmemiz için müsteşarlığın bilgilerinden derin olarak yararlanmalıyız.
Orada ciddi bir bilgi birikimi var. Geçtiğimiz dönemde bu konuda 3 defa tebliğ
yayınlanmıştı. Yerli katkı oranı Türk sanayicisine itibar kazandırıyor. Bunun en
son örneğin kümelenme modelinde yaşadık. Offset anlaşmalarının sonuçlarını
iyi takip etmemiz ve değerlendirmemiz
gerekiyor. Bunları takip edersek daha
hızlı yol alacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Önemini her ortamda vurgulamalıyız”
ATO Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Özel İhtisas
Komisyonu Başkanı Musa Pireci ise
“Katma değer yaratma anlamında ayrı
bir önemi vardır. Sağlık Bakanlığı önümüzdeki 9 yılda 130 milyar dolar dış
alım yapmayı düşünüyor. 130 milyarın
65 milyar doların yerli sanayiye aktarır
ve sağlık enerji ve ulaştırma alanında da
bunu başarabilirsek, bu katkının 9 yılda
200 milyar dolar civarında olacağını ve
cari açık probleminin artmasının önüne geçeceğini öngörüyoruz. Offset konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı
oluşturması anlamında ayrı bir önem
taşımaktadır. Yerli katkının önemini her
ortamda vurgulamalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.
“Direkt ve endirekt şekilde uygulanıyor”
Programın açılışının ardından iki ayrı
oturumda kamu ve özel sektör temsilcileri offsete ilişkin görüşlerini sundu. Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç moderatörü olduğu
ilk panelin başlangıcında offsetin, direkt
ve endirekt olarak uygulanabildiğini,
Kuveyt’te bu iş için özel bir birim oluşturulduğunu kaydederek, “Biz hedeflerimizi küçük tutmamalıyız. Bir Hollanda
gibi olmalıyız. 5 milyon dolar ve üzerinde offseti savunma ve sivilde yüzde 100
uyguluyor. 17 milyon doların üzerindeki
alımlarda yüzde 100 alım istiyor. Tayvan
10 milyon dolar üzerinde offset talebinde
bulunuyor. Yüzde 70 talepte bulunuyor.
Kümelerimiz yaygınlaştırmalıyız.” dedi.
Sanayi İşbirliği Modeli

Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri
Daire Başkanı Züfer Arslan, offset finans
yönetimi konusunda bilgi verdi. Bakanlık olarak altyapı çalışması hazırladıklarını bildiren Arslan, offset yerine “Sanayi
İşbirliği Modeli” kavramı üzerinde dur-

duklarını açıkladı. Deneyimli
Bürokrat özetle şunları söyledi: “Yerli
sanayi neyi ne kadar yapıyor. Ne oranda yapıyor bunları bilmemiz çok önemli.
Tedarik edilecek cihazların özellikleri, bu
ürünlerin yerli sanayinin üretim hattı nedir, yetişmiş eleman ve becerisi ne derece
var; bu bizim için çok önemli. Tedariğini yapacağımız uluslararası firmalardan
ürün ve hizmetlerle ilgili satın alacağımız
ürünün yan sanayinin payını belirlemek
istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nca 5 milyon
dolar ve üzerindeki alımlarda offset uygulanacaktır. Sonrasında da yüzde 50
offset uygulamasını devreye alacağız.
Bizim taslak yönetmeliğimizde bu var.”
Arslan ayrıca yabancıların kendilerinden
yerli sanayiyle ilgili envanter talep ettiklerini, bu noktada kümelenmenin çok
önemli olduğunu dile getirdi.

“Orkestra iyi yönetilmeli”

ATO Sağlık İhtisas Komisyonu Başkanı Dr. İhsan Şahin, “Türkiye’deki Offset
Uygulamalarındaki Sorunlar Nelerdir?”
konulu sunumunda 2023 ihracat hedefleri için kritik başlığın “nitelik” olduğunu
belirtti.
2023 yılı için 600 milyar dolarlık

Panelden Notlar
• Kamu Alımlarında yerli katkı payı şartı
“Sanayi İşbirliği Modeli (Offset)” olarak
adlandırılmalı.
• Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın
başarıyla uyguladığı model, milli
sanayinin gelişmesi için uygun
bulunduğundan, benzer uygulama,
Sağlık, Ulaştırma, Enerji, Bilgi
Teknolojileri ve Haberleşme
sektörlerinde de uygulanmalı ve
yaygınlaştırılmalı.
• Sanayi İşbirliği Modeli uygulamasının
başarılı olarak yürütülmesi için
koordinasyonun tek elden sağlanması
amacıyla Başbakanlığa bağlı bir
Müsteşarlık kurulmalı.
• Yerli Katkı Payı sektörlere göre farklılık
göstereceğinden, tüm sektörlerde en az
%51 oranından başlanmalı, bu konuda
politikalar belirlenmeli.
• Konunun denetlenmesinin
Başbakanlığa bağlı Müsteşarlık
tarafından, uygulamasının da ilgili
bakanlıklar tarafından yapılmalı.
• Offset geçici bir süre için, istihdamın
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Türkiye’nin ticaret hacmine işaret eden
Şahin, “Bunun 130 milyar doları sağlıkta
görünüyor. Bu rakamlarla offset rakam
hedeflerimiz bile belli değil. Gerekli
mevzuatların hazırlanması ve partnerlerin de önüne hazır bir şekilde çıkmamız
gerekiyor. Offseti pişirmemiz gerekiyor.
Kamu da bu konuda bir dağınıklık var.
İlgili Bakanlıklar offsetin muhatabı ama
bunlar birlikte hareket edemiyor. Bir
orkestra mevcut, çok iyi yönetilmesi ve
buna bir şef gerekiyor. Hedeflere bugünki yapılanma ile ulaşılamaz. Ciddi bir
reforma ihtiyaç var. Tek elden yürüyen
SSM, TOKİ, TİKA gibi bir yapılanmaya
ihtiyaç var. Bir üst kurum gerekiyor. Bırakın yüzde 50’yi değil yüzde 70’ini bile
yerli katkı ile üretebiliriz. Bizim önce
kendi özgüvenimizi tazelemeliyiz.” tespitini yaptı.

“Amaç değil araçtır”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, kurum
olarak bugüne kadar 18 milyar dolarlık
offset anlaşması imzaladıklarını hatırlattı. “Offseti amaç değil araç olarak kullanmalıyız.” diyen Aktaş, “1985-1990 arası
alım, 1990-2000 arası ortak üretim, 2000
ve sonrası tasarım ve ihracat kimliğimiz
oldu. Kümelenmelere destek veriyoruz.
Burada asıl gaye tabana yayılmış bir
tedarik zinciri oluşturmak. Offset; ana
tedarik projeleri kapsamında kaynak,
görüşmelerde pazarlık ve nakit para değildir. Bugün savunma sanayi ürünlerimiz artık dünyada müşteri bulabilmekte
ve Endonezya’da, Malezya’da, Birleşik
Arap Emirlikleri’nde ihale alan firmalarımız artık o ülkeler tarafından offset
talep edilen firmalar durumuna geldi.
Benzer gelişmelerin diğer sektörlerde de
olmaması için hiçbir neden yok.” dedi.

“Bize ‘satın alın’ diyorlar”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Ankara Metrosu Offset Uygulaması Tecrübesi” başlığını taşıyan sunumunda uluslararası organizasyonların,

•
•

•

•

•

sağlanması, dış ticaret açığının
kapanması ve teknoloji transferi
bakımından önemli olup, asıl hedef
marka çıkarmak olmalı. Bunun içinde
Ar-Ge ve Ür-Ge destekleri artırılmalı.
Şehir Hastaneleri’ne alınacak
medikal ürünler, offset kapsamında
değerlendirilmeli.
Türkiye’nin orta gelir tuzağına
düşmemesi için yüksek katma değerli
ürünlere geçilmeli ve bu konuda
destekler artırılmalı.
2023 yılına kadar Enerji, Bilgi
Teknolojileri, Haberleşme, Sağlık ve
Ulaştırma sektörlerinde yapılacak
kamu alımlarında offset uygulamaları
gerçekleştirilmeli.
Devlet, kamu alımlarında, yerli
sanayicimize, üreticilerimize daha fazla
güvenmeli, destek vermeli ve tercih
etmeli.
Sanayi İşbirliği Modeli (Offset)
konusunda yapılan bu toplantı benzer
şekilde, STK’lar ile sektörel bazda
devam ettirilmeli.

KİM, NE DEDİ?
Ali Özen-Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı: “Offset, yerli üretim
ve teknoloji gelişimine destek için
politika aracıdır, amaç, ana tedariktir.
Dünya Ticaret Örgütü offset kavramına
engel koymakta. Kamu Alım
Anlaşması’na taraf olmazsanız, taraf
olan ülkelere mal satamıyorsunuz.”
Dr. Kemal Kaya-TBMM Bilgi İşlem
Başk. Genel Sekreter Yard. Vekili:
“Üretimde mikro planlamaya ihtiyaç
var. Devleti bu konuda ASO, ATO ve
OSTİM gibi STK’lar zorlamalı.”
Fuat Ataseven-ATO Enerji ve Çevre
İhtisas Komisyonu Başkanı: “80
milyar euro’luk enerji yatırımı imkanı
var. Bunlar ithalat ile olamaz. Ofset
ile aynı hedeflerimiz aynı. Enerjinin

üretim tesislerinin kuruluş aşamasında
ve kaynaklarının değerlendirilmesinde
önem taşıyor.”
Murat Erkilet-Gama Holding Eski
Genel Müdürü: “Cari açığı azaltmak
için enerji yatırımlarında yerli
katkımızı artırabilmeliyiz. Tedarik
ve yatırım sürecinin takibini tek bir
kuruluşun yapması daha doğrudur.”
Ahmet Can Çevik-ASELSAN Yönetim
Kurulu Üyesi: “Kamu alımlarıyla
yüksek katma değerli bir sanayi
oluşturulması için kümelenme çok
önemli. Offseti, savunma sanayinin
uzun vadeli çalışma süreçlerinde ön
aşama olarak görüyoruz.”
Recep Barut-STM Genel Müdürü:
“Offset bir enstrümandır. Yabancı
firmaların offset uygulamalarında

ayak sürmelerinin nedeni
yerli firmalarımızın rekabetçi
olamamalarıdır. Uyumlu
taahhütlerinde bulunamamalarıdır.”
Yılmaz Güldoğan-Alpteknik
Havacılık Genel Müdürü: “Offset
sadece kapı aralayacaktır. Bu konuda
danışma merkezleri olmalı. Offset
Başkanlığı gibi bir koordinatör
makama ihtiyaç var.”
Prof. Dr. Ünsal Özgen-İnönü Üniv.
Tıp Fak. Dekanı: “Karar vericiler
artık hedef noktaları belirlemeli.
Markalı üretime odaklanılmalı.
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) gibi Tıbbi
Malzeme Ofisi (TMO) kurulması lazım.
Kar amacı gütmemeli.”

OFFSET NEDİR?
NASIL UYGULANIYOR?

K
Türkiye’de uygulanmak istenen offsete
karşı geliştirdikleri söylemleri eleştirdi.
Aydın, “Onlar nasıl geliştiğinin kurallarını söylemiyor. Onlar bizim ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bizim ürettiklerimizi ‘satın alın’ diyorlar. Bunları biz
ürettik zaten, siz bunları satın alın diyor.
Bu yol bilindik bir yol zaten. Bu zamana
kadar sanayileşemememizin nedeni de
budur. Bu paradigmayı değiştirmemiz
gerekiyor. Aklımızı başımıza toplamalıyız. Biz ne yapmalıyız, buna bakmalıyız.” dedi.
Orhan Aydın şöyle devam etti: “Onların kuralları zaten belli. Biz hala 251 milyar dolar ithalat, 151 milyar dolar ihracat
yapıyoruz. attığımız malların sadece
yüzde 3’ü teknoloji ürünleri. Savunma
sanayinde irade oluşmuş ve bu nedenle
başarmıştır. Sivil tarafta da yeni bir iradeye ihtiyaç var. Bu alanda strateji üretmemiz gerekiyor. Genelge çıkmış ama
uygulanmamış. Genelge gayet güzel
yazılmış. Yayınlanmış ama bir tane bile
uygulanması yok. Ama bu sivil tarafta
olmuyor deniliyor. Ankara Metro’sunda
getirilen yüzde 51’den sonra yabancıların bakışı değişti.”

“Offset Müsteşarlığı olmalı”

Panelin son kısmında OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doç.
Dr. Sedat Çelikdoğan, “Dünyadaki Offset Uygulamaları ve Örnekleri” isimli
sunum yaptı.
Offsetin sihirli bir değnek olmadığını,
yol göstermek için önemli bir enstürman
olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Çelikdoğan, offsette rekabeti doğru
belirlenmesi gerektiğine işaret etti.
Offsetin, dış ticaret açığının kapanmasına ve istihdam artışına katkı sağlayacağının altını çizen Çelikdoğan şu
görüşlere yer verdi: “Siyasi istikrar çok
önemli, uzun süreli hükümetler ve bilgi

birikimleri olmalı. Kümenin etkin hale
gelmesi için bir süreç gerekiyor. Bugünden başlamak lazım. Bir on yıl sonrasını
şimdiden konuşmalıyız ve önceden planlama yapmalıyız. Offset operasyonlarında kurumsallaşma önemli. Bana göre
Başbakanlığa bağlı Offset Müsteşarlığı
olmalı. Son dönemde uçak alımları yapıyoruz. Ama offseti buralarda 230 uçakta
göremedik. En azından toplamda 15 milyar dolar ofseti yapabilirdik. Böylesi bir
kaynağı kaçırdık. Güney Afrika; offset
ile kalkınmış. Biz hala olmalı mı olmamalı mı tartışıyoruz.
Teknolojik ürünleri çıkarmak kolay değil. Bürokrasi de devamlı takip ister. Bir
uçak için 10 seneyi konuşmamız lazım.
‘Seçimlere yetiştirelim.! dediğiniz vakit
o zaman hiçbir şey yapamaz haline geliyorsunuz. O halde önceden planlamanız
gerekiyor. Kim yapacak bu planlamayı?
Bu nasıl olacak? Benim geldiğim nokta;
siyaset, bakanlarını, bakanlar kurulunu
yaparken bölgenin siyasetine bağlı olduğu takdirde çıkaramaz. Nitekim Türkiye
kaç senedir çıkaramıyor. Hükümetler
istikrarını getiremiyor. Çünkü bir bakanı
tahin ediyorsunuz. Bakan geliyor, o konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok. Ondan ne
beklersiniz? Orada ne yapacağını, projesiyle hepsini bilen birinin gelmesi ve
ona göre de bürokratların olması lazım.
Bana göre başkanlık sistemine geçmek
gerekiyor. Başkanlık sisteminde başkan
seçmene hesap verir, ondan sonra da
ülkeyi kalkındırması gerekir. Onun için
de bölgelerdeki seçmenlere göre değil
uzman adamları getirmek zorundadır.
ABD’nin de yaptığı budur. Bu siyasetteki değişiklikleri, bürokrasideki değişikleri yapamazsak üstüne bir şeyler koyamayacağız.”

elime anlamı “denge meydana getirmek” olan Offset terimi, kamu
kurum ve kuruluşları, kamu ortaklıkları ve kamu iştirakleri tarafından
açılan uluslararası ihalelerde, alıcı
ülkeden çıkacak dövizi telafi etmek ve
bu ülkelerin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla, kazanan yabancı firma tarafından ana ihale anlaşmasına
ek olarak verilen taahhütleri kapsıyor.
Bu taahhütler; ihaleyi açan ülkeden
yapılacak ihracat, ihaleyi açan ülkeye
yönelik yabancı sermaye yatırımları,
ortak yatırımlar, teknoloji transferi,
lisans ve know-how transferleri, ArGe çalışmaları ve yatırımları ile diğer
döviz sağlayıcı hizmet ve işlemleri içerebiliyor.
Halen 130’u aşkın ülkede uygulanan
Offset yöntemi, kamu harcamalarının bir bölümünün telafisi, üretim ve
istihdamın artırılması, cari işlemler
dengesinin korunması, yeni teknoloji
ve yetenek kazanımı, ihracatın geliştirilmesi, yeni pazarlara açılma, yabancı yatırımın sağlanması açılarından yararlı kabul ediliyor. Türkiye’de
bugüne kadar Savunma Sanayiinde
başarılı bir şekilde uygulanan Offset
yöntemiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma
oranının yüzde 50’yi aştığı belirtiliyor.
Dünya genelinde otomotiv, kimya,
elektronik, gemi inşaatı, tekstil, demir çelik, savunma, telekomünikasyon ve otomotiv yan sanayi alanlarında tercih edilen Offset yönteminin
Türkiye’de de sağlık, ulaştırma ve
enerji gibi ithalatın yüksek olduğu
sektörlerde uygulanması konusunda
çalışmalar yürütülüyor.
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İran, raylı ulaşımı ilk sıraya aldı

Sektör bütçesini 4 kat artıran komşu,
yatırımlara hız veriyor
Kamu yatırımlarında demiryolu
sektörünü ana başlığa taşıyan İran,
sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor.
OSTİM’de ARUS yetkilileri ile bir
araya gelen İran Demiryolları Dış
İlişkiler Müdürü Abbas Nazıri,
şehirlerarası 1000 km demiryolu
yatırımı yapacaklarını söyledi.

İ

ran’da değişen yönetim yatırım
başlıklarını demiryolu, sağlık ve
bilişim teknolojileri olarak belirledi. Demiryolu endüstrisi bulunmayan ülke, konumu ve yatırımları
itibariyle Türkiye demiryolu endüstrisi için büyük bir potansiyeli
barındırıyor. Demiryolu yatırımlarında bütçesini 4 katına çıkartan
İran’da satın almalarda hükümet ve
belediyeler yetkili konumda.
OSTİM’de Anadolu Raylı Ulaşım
Sitemleri Kümelenmesi (ARUS)

yetkilileriyle bir araya
gelen İran
Demiryolları Dış İlişkiler Müdürü Abbas
Nazıri, ülkesindeki
raylı sistem
Abbas Nazıri
yatırımları
ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.
Şehirlerarası demiryolu ağı için
toplamda 1000 km’lik projeden
bahseden İranlı bürokrat, yatırımlarda uzun raylara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Halkının Türklere güven duyduğunu vurgulayan
Nazıri, ilişkileri artırmak için daha
aktif olunması gerektiğinin altını
çizdi.
ARUS Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, İranlı yöneticiye küme üyesi firmalar ve üretim potansiyeli
hakkında bilgi verdi. Şehiriçi raylı
ulaşım sistemlerinde küme üyesi
Durmazlar ve Bozankaya firmalarının farklı araçlarla marka çıkarttığını belirten Çelikdoğan, Karabük Demir ve Çelik Fabrikası’nda
üretilen 72 metre uzunluğundaki
rayların İran’daki yatırımlar için
uygun olduğunu ifade etti.
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İPEK YOLU
DEMİRLE CANLANACAK

A

nadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) dünyadaki fırsatları yakından takip ediyor. Küme, 19-22
Mayıs tarihlerinde İran’da 2.si düzenlenen Uluslararası Iran Rail Expo Fuarı’na
katıldı. İran Ulaştırma Bakanı tarafından
açılan fuara uluslararası raylı sistem üreticileri yoğun ilgi gösterdi. Fuarda Almanya, Çin, Malezya, Hindistan, Hong Kong,
İtalya, İspanya ve Avusturya’dan firmalar
yer aldı.
ARUS adına fuarı takip eden Küme Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, ülkenin İpek
Ticaret Yolu'nun yeniden kurulmasına
tam destek verdiğini kaydetti. İpek Yolu
Ekonomik Kemeri’nin kurulmasıyla Türkiye, Kazakistan, Tacikistan ve Afganistan ile temasını daha da güçlendireceğini
anımsatan Pektaş, “Ülkenin güneyinde yer
alan Çabahar deniz limanını Orta Asya ülkelerine bağlayan demiryolu inşa ediliyor.
Böylece İpek Yolu’nun İran ekonomisini
canlandırması planlanıyor.” dedi.

“Ambargonun kalkması Türkiye için fırsat”
İran’ın çok büyük bir pazar olduğuna
dikkat çeken Pektaş, Türkiye’nin en kısa
sürede İranla ticari ilişkilerini gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. İran’ın
özellikle Orta Doğu, Asya ve Afrika pazarında Suriye, Irak, Çin, Hindistan, Sudan, Bengaldeş, Ürdün ile yakın ilişkiler
geliştirdiğine değinen İlhami Pektaş, “Ya-

Ülkenin 77 milyon nüfusa sahip olduğunu aktaran Pektaş, Türkiye-İran ticaret
hacminin 2012 yılında 22 milyar dolar
olduğu bilgisini verdi. Pektaş, ambargo
nedeniyle İran'ın en çok Çin, Almanya,
Güney Kore, Fransa, Japonya, İtalya ve
Rusya olmakla beraber Suriye, Hindistan,
Küba, Venezuella ve Güney Afrika gibi
ülkelerle ekonomik işbirliğini geliştirdiğine değindi.

ARUS yetkilileri İran temasları kapsamında
ülkenin üst düzey yetkilileri ile görüşmeler
gerçekleştirdi.

“Rusya ve Çin’e kaptırabiliriz”
İran’daki ticaret fırsatlarına işaret eden
Pektaş, “Türkiye'nin komşu ülke avantajını kullanarak, ambargo kalkmadan Rusya
ve Çin’den daha önce ve daha hızlı olarak her alanda İran’la mutlaka sosyal ve
ticari ilişkilerini geliştirmesi gerekmektedir. Aksi halde bu kritik zamanda Türkiye
adım atmada gecikirse en önemli pazarını
Rusya ve Çin’e kaptırma durumunda olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

KOBİ’lerin net ihracat artışı 2013'te 6 milyar dolar düzeyinde oldu

Küçük ve orta ölçekler ihracatı büyüttü
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan 2013 Yılı İlk 1000 İhracatçı
Raporu’nun sonuçları açıklandı. Çalışmayı kamuoyuyla paylaşan TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, karlılık oranlarının, geçen yıla göre yarı yarıya azalarak son 5 yılın en düşük
seviyesine gerilediğini, bunu bir alarm olarak gördüklerini bildirdi. Rapor, ihracatın
KOBİ'lerle Anadolu'ya yayıldığını gösterdi.

T

İM’in her sene geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu,
Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk
1000 firmasını kamuoyuna duyurarak,
bu firmaların dünya ölçeğindeki prestijine katkı sağlıyor. Rapora göre, ilk 1000
ihracatçının toplam ihracatı geçen seneye
göre yüzde 2,4 artarak 90,4 milyar dolara
ulaştı. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk
3 firma da 2012 yılına göre değişmedi.
Buna göre TÜPRAŞ 4 milyar 135 milyon
dolar ihracatı ile en fazla ihracat yapan
firma olurken; Ford 3 milyar 698 milyon
dolar ihracat ile ikinci, Oyak Renault ise 3
milyar 523 milyon dolar ihracat ile üçüncü oldu.

9,8 milyarda KOBİ etkisi

Çalışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,

2013 yılında altın hariç Türkiye ihracatının yüzde 5.8 arttığını hatırlatarak; ilk
1000 dışındaki firmaların ihracat artış oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.
Büyükekşi, "KOBİ'lerin net ihracat artışı
2013'te 6 milyar dolar düzeyinde oldu,
mal ihracatındaki 9.8 milyar dolarlık (yüzde 5,8) artışa baktığımızda bunun ağırlıklı
olarak KOBİ'lerden geldiğini görüyoruz. KOBİ'ler net ihracatçı konumda, ilk
1000'in performansını tamamlar ve yükseltir şekilde bir performans gösteriyorlar.
Bu da pozitif bir gelişme.” dedi.
Büyükekşi şöyle devam etti: "Araştırmamız kapsamında karlılık verilerini paylaşan, İlk 500 içerisindeki firmaların ortalama karlılığı 4,25 iken ikinci 500'de karlılık
oranı 3,97 olarak gerçekleşmiştir. Karlılık
oranları, geçen yıla göre yarı yarıya azalarak son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunu bir alarm olarak görüyoruz.
Karlılığı düşen ihracatçılarımız teknolojileri yenilemekte, yeni yatırım yapmakta zorlanıyor. Bu konuda karar alıcıların
daha proaktif olmalarını bekliyoruz.”

kın zamanda
ambargonun
kalkmasıyla
İran’da çok
büyük bir pazar olacağını
söyleyebiliriz. Bu pazara
girmek için
Türkiye’nin
şimdiden
İran’la tica- Iran Rail Expo Fuarı’nda
bir çok firma ürünlerini
ri ilişkilerini sergiledi. Fuarda Almanya,
gerçekleştir- Çin, Malezya, Hindistan,
mesi gereki- Hong Kong, İtalya, İspanya
yor. İran’ın ve Avusturya’dan firmalar
yer aldı.
uygulanan
ambargo nedeniyle yatırıma ve ticarete çok büyük
ihtiyacı var. Bu fuarlar ticari ilişkilerin geliştirilmesi için büyük fırsat oluşturuyor.”
diye konuştu.

MAYIS’TA TARİHİ REKOR GELDİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
verilerine göre, Mayıs ayında ihracat
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8
artışla 13 milyar 412 milyon dolar oldu.
Bu rakamla, önceki veriler dahil tüm
Mayıs ayı rakamlarını geçerek Mayıs ayı
cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

T

İM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin
Şanlıurfa'da açıkladığı rakamlara
göre, Türkiye'nin Mayıs ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde
5,8 artışla 13 milyar 412 milyon dolar
oldu. Böylelikle Mayıs ayı toplam mal
ihracatı, önceki TÜİK verileri dahil
tüm Mayıs ayı rakamlarını geçerek
Mayıs ayı cumhuriyet tarihi rekorunu
kırdı. İlk 5 ayda ihracat yüzde 8 artışla
67 milyar 92 milyon dolar oldu. Son 12
aylık ihracat yüzde 1,7 artışla 156 milyar 145 milyon dolara yükseldi.
Mayıs ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 54 milyon dolarla otomotiv sektörü
yaparken; hazır giyim ve konfeksiyon
sektörü 1 milyar 616 milyon dolar ihra-

cat ile ikinci sırada; kimyevi maddeler
sektörü ise 1 milyar dolar 591 milyon
dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.
Mayıs ayında en fazla ihracat artışını yüzde 46 ile gemi ve yat sektörü
yakaladı. Bu sektörleri fındık ve hazırgiyim sektörleri izledi. İhracat pazarlarındaki gelişmelere bakıldığında,
Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan
3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. En büyük dış pazarımız olan
Almanya'ya ihracatta Mayıs ayında
%25 artış yakalandı.
Mayıs ayında ihracat artışında öne
çıkan ülkeler şöyle sıralandı: Mayıs'ta
Umman'a olan ihracat yüzde 208,
Senegal'e yüzde 128, Endonezya'ya
yüzde 107, İrlanda'ya yüzde 97,
Vietnam'a yüzde 83, Suriye'ye yüzde
82 artış gösterdi.
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Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan Çin’le ilgili uyardı:

“Ucuz fiyat politikasıyla üretimi bitiriyor, önlem alınmalı!”
2013'te bir önceki yıla oranla yüzde 7,7 büyüyen Çin, küresel ekonomide hakimiyetini sürdürüyor. Uluslararası sermayenin yatırımlarını
toplamayı başaran, ve bir çok tesisi offset zorunluluklarıyla kendi topraklarında kurduran Asya devi, son dönemlerde bambaşka bir
politikayı benimsedi. Elinde 3 trilyon dolarlık bir rezervi olduğu konuşulan ülke, Afrika kıtası ağırlıklı olmak üzere dünyanın bir çok
bölgesine sermaye ve insan transferi yapıyor. Söz konusu yayılımın, gelişen ekonomilere yönelik bir tehdit algısı oluşturduğu dile getiriliyor.
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan da bu fikre destek veren isimlerden. Yıllar önce D-8 platformunun
altyapısını oluşturan kadronun içinde yer alan Çelikdoğan, Çin’in en son Tanzanya örneğinde görüldüğü gibi, giderek tırmanan bu
tutumunun geleceğe yönelik endişeleri beraberinde getirdiğini hatırlatıyor.

U

cuz mal fiyatları dolayısıyla
Türkiye’ye gelen Çin mallarının,
buradaki bir kısım fabrikaların
kapanmasına yol açtığını söyleyen ve
önlem alınması gerektiğini kaydeden Sedat Çelikdoğan, “Üretimde güçlü, bütün
dünyaya kredi vermek suretiyle yayılmış.
Gittiği ülkenin madenlerini, kendisine
lazım olan her şeyi alma durumuna gelmiş. Amerika’nın yayılmasıyla mukayese
ederseniz çok daha fazla yayılmış durumdadır.” diyor.
Çin son olarak Rusya ile 400 milyar dolar tutarında doğalgaz anlaşması imzaladı.
Nasıl değerlendiriyorsunuz?
İki ülkenin de birbirine ihtiyacı var.
Çin’in petrol bakımından durumu kötü.
Dışarıya çok bağımlı. Onun için de büyük
çapta alım yaparak kendini garantiye almak istiyor. Paradan yana sıkıntısı yok,
ellerinde çok döviz rezervi var. Rusya’nın
mal satmaya, Çin’in ise stratejik madenlere ihtiyacı var. Bunların başında petrol,
bakır, çinko ve krom gibi madenler geliyor.
Rusya, üreten bir ülke değil. Dünyadaki
itibarı ve gücü, silah sanayi ile petrol ve
doğalgaz rezervlerine bağlı olarak devam
ediyor. Avrupa ve Türkiye’ye karşı da
burada bir üstünlüğü var. Fazla kafa tutarsanız, vanaları kapattığı anda felç olursunuz. Bu itibarla, bu stratejiyi kullanıyor
ama Türkiye muhakkak bir yeni alternatif
üretecektir, kanaatim o.
“YAYILMA KARARI VERDİLER,
AFRİKA HEDEF KITA”
Çin’in son dönemlerde küresel yayılma
politikası dikkat çekmeye başladı. Bu da
tedirginliği artırdı, alarm zillerini çalanlar
var. Öncelikle Çin’in üretim ve finansal
durumunu analiz etmenizi istesek?
Çin, üretim gücü dolayısıyla bir çok ülkeye satışlarını artırdı. O ülkelerde de imalat sektörünü sekteye uğrattı. Mesela ucuz
mal fiyatları dolayısıyla Türkiye’ye gelen
Çin malları, buradaki bir kısım fabrikaların
kapanmasına yol
açtı.

Türkiye’de üretilen bir kısım beyaz eşya
bile ithal ediliyor. Bu çok miktarda oldu.
Bir çok firmamız bugün üretim yapamıyor. Üretim artışı dolayısıyla Çin, 3 trilyon dolarlık döviz rezervine sahip ve şu
anda en güçlü ülke durumda. Bunların bir
kısmını Amerikan tahvilleri olarak yapmış; 1,5 trilyon dolar olarak ifade ediliyor.
Nakde çevirdikten sonra da Amerika’daki büyük şirketleri alabilir. Amerika’dan
alacağını, varsa alıyor zaten. Diğer kısımları da almadığı için bu birikim oluşuyor.
Amerika şu anda maliyeti pahalı olduğu
için üretimini Çin’e yansıtmış durumda.
Amerika, Almanya gibi ülkeler kendi
ülkelerinde ürettiği malları üretecek Çin
şirketlerini kendi eliyle kurmuş. Çin, herhangi bir konuda yatırım yapıp üretmek
istediği zaman da, yatırımcılara “burada
üretirsen gel” diyor. Offseti yüzde 100
yapmış oluyor.
Amerika, bunun zararını göreceğini biliyor ama “Alman ya da Fransız yapacağına bari ben yapayım.” Diyor. Bu tesislerin satışları Amerika’ya da pay, lisans,
frenchising ve kar olarak geliyor. Bu
Amerika’yı kısmen telafi edebiliyor. Yine
de bakıyorsunuz Amerika’nın dış ticaret
açığı var. Bunun da sebebi Amerika’nın
Çin’de ithalatının fazlalığından kaynaklanıyor.
Çin, bütün dünyada bir şey daha uyguluyor. Dünyadaki en az 20-30 üretken ülkenin üretip sattığı malı daha ucuza vermeye
başladı. Bu ülkelerde bir üretim kapasitesi
vardı. Çin o malları ucuza üretince onlar
piyasadan çekildi.
Çin bunun üzerine kendisinde olmayan
hususlarda mesela petrol, maden vs. gibi
ihtiyaçlarını teminen dünyaya açılma kararı vermiş durumdadır. Bir ülke düşünün; gelişmemiş ama madenleri, petrolü
var. Yetişmiş elemanı az veya çok onlar
önemli değil. Diyor ki; “Ben senin petrolünü çıkarıyorum. Bunun için yatırım
yapıyorum. Petrolünü çıkardıktan sonra
boru hatlarıyla götürüyorum, onu da ben
yapıyorum ve petrolünü de alıyorum sen
de zenginleşiyorsun.”
Enerji santrali, baraj gibi konularda da
aynı şekilde davranıyor. Yap-işlet de yapabilir veya onun karşılığında maden işletmesi gibi taleplerde bulunuyor. Mesela
bu şekilde Afrika’ya açılmaya başladı. En
son Tanzanya’ya gitti, “Demiryollarını
“Çin, yatırımcılara
“burada üretirsen gel” diyor.
Offseti yüzde 100 yapmış oluyor.”

yapacağım” dedi. 6 milyar dolarlık proje
teklif etti. Bunun karşılığında muhakkak
oradaki madenlerinden veya diğer kaynaklarından faydalanacaktır.
Rusya ile de doğalgaz anlaşması yaparak
zayıf tarafını güçlendirmeye çalışıyor. Bu
durumun da Türk ve dünya ekonomilerine
zarar vereceğini tahmin ediyoruz.
Başka bir şey daha yapıyor. O ülkelere
ekiplerini, insanlarını gönderiyor. Diyor
ki; “Ben senin petrol boru hattını yapacağım, demiryolunu yapacağım.” İşçilerini
de gönderiyor ve onlara “Orada mahalle,
şehir kurun, orada kalın.” diyor. Kendisinin 1 milyar 300 milyon nüfusu var, arazisi de az geliyor, böylelikle bunları transfer
ediyor. Oraya girdikten sonra yeni bir sınıf
meydana getiriyor, siyasi diyalogları artırıyor ve o ülkeye hakim olmaya çalışıyor.
“BATI’NIN ÇİN’DEKİ YATIRIMLARI
ALEYHİNE DÖNECEK”
Bütün bu anlattıklarınızı devlet politikası
olarak düşünebilir miyiz?
Çok akıllı ve dikkatli bir program yapıyorlar bence. Komünizmi burada otorite
olarak kullanıyorlar. Aslında sistem komünist değil. Komünist Parti, politikalarıyla bunu otoriteye çeviriyor. Bu ne demektir? Ülkede çok farklı görüşte bir çok
parti var ancak bunlar birbiriyle büyük
bir çatışma noktasına gelmiyor. Otorite,
“Böyle olacak!” diyor.
Türkiye açısından durum nedir?
Türkiye’de bunu bulamıyoruz. Partiler
çatışma halinde. En basit bir konu, partiler
arası mücadele oluyor. Esas gündeme gelemiyorsunuz. Bu birliği sağlayamadığınız
müddetçe Türkiye’nin işi de çok zor. Bazı
konular var ki çok açık olarak tereddütsüz
yapılması gerekirken “Sen şöyle söyledin,
böyle söyledin!” diyerek çatışma haline
dönüşebiliyor.
Yapılanın takdiri de yok; hep kötüleme.
Birliği sağlayamadığımız için patinaj yapıyoruz. Esas gündemleri görüşüp ilerleme kaydedemiyoruz. Türkiye’nin parlamento hükümetleri tarafından yapılacak
çok önemli işleri var ve bunlar ya bekliyor
ya da gündeme gelmemiş. Sanayi üretiminde büyük gerileme başlamıştır. Türkiye insanı, sanayisi üretimden kaçmaktadır.
Son göstergeler, 24 olan üretim katsayısının 15’e düştüğünü gösteriyor.
Bir kere ithal üretim malları giriyor, bizim fabrikalarımız kapanıyor. Dış ticaret
dengesi bizim aleyhimize. Çok fazla bağımlı olmuşuz; cep telefonlarından beyaz
eşyaya kadar. Bunu, “Biraz daha seyredelim” derseniz, kaybedeceğiniz şeyler
çoğalacak. Türkiye, Batı ülkeleri de dahil

“Dünyadaki en az 20-30 üretken ülkenin
üretip sattığı malı daha ucuza vermeye
başladı. Bu ülkelerde bir üretim kapasitesi
vardı. Çin o malları ucuza üretince onlar
piyasadan çekildi.”

olmak üzere işbirliği yapabilir.
Fakat Amerika, Almanya, Fransa gibi
ülkelerin çıkmazı şu: Oralarda tesise ortak
olmuşlar. Üretim yapmaktadırlar. Çin’e
bir taraftan teknoloji transferi yapmak
için tesis kuruyor, yatırım yapıyor, para
kazanıyorlar ama bir müddet sonra bunun
aleyhlerine döneceğini tahmin ediyorlar
ancak çare üretemiyorlar.
Çin’in bu gidişi dünyanın en büyük
problemidir. Yarın bir çok ülkenin sistemlerinin bozulmasına, fakirliklerinin artmasına, zenginliğin ve silahlı gücün oraya
kaymasına ondan sonra da ayrı bir dünya
haritasına sebep olacaktır. Çin, Afrika’da
bütün ülkeleri kapsayan bir hareket yapmaktadır. Uzakdoğu’da çok etkili durumdadır. Türkiye’nin Çin’den20 milyar doların üzerinde ithalatı var. Çin bizi bağlamış,
bunun karşısında tedbir almamız gerekir
ve bu kadar bağlı olmamalıyız. Rusya’dan
doğalgaz alıyoruz. Bunda da bağlı olmamamız lazım.
Bunun önlemi nedir peki? Öngörüleriniz
var mıdır?
Belli yerden sonra onları sokmayacaksınız. Onun ucuz malına bakmayacaksınız,
“Ben buradaki fabrikamı kapatamam.”
diyeceksiniz. Örneğin, ülkemiz yakın bir
zamanda karar aldı. Yüzde 15 pahalı da
olsa Türk malı alınacak.
Bir müddet işimizi görmek için kredi
ve mal veriyorlar. Fakat peşinden bizler
burada yok oluyoruz. Bunlar güçlendikten
sonra da dayatmalara başlayacaklardır.
İnisiyatif bırakmayacaklar. Parasal olarak,
sanayi olarak ve finans olarak güçlü bir
lobi meydana getirecekler.
Amerika bunun sıkıntısına karşılık dünyanın bir çok yerinde üsler kuruyor ve
işbirliği anlaşmaları yapıyor. Petrolü bağımlı hale getirmek üzere oralarda elinden
geleni yapıyor ama işte Rusya. Rusya’yı
kendine bağlamamış olsa Çin, nereden
alacak bu petrol rezervlerini? Amerikan
bölgesinden almaya kalksa; Amerika
“verme” dese alamayabilir. O itibarla Rusya faktörü onları rahatlatmış oldu.
Çin, çok süratli bir şekilde milyonlarca
insanı yurtdışına gönderiyor, böylelikle
yeni topraklar kazanıyor. O bölgelerde
de mesela Singapur; Çin ağrılıklı bir yerdir. Singapur gibi örnekler bir çok ülkede
olacaktır. Bir Çin hegemonyası meydana
gelecektir. Bu, dünya için çok tehlikelidir.
TÜRKİYE-ÇİN 2013 TİCARET VERİLERİ
İhracat (Dolar)

3.600.889.089

İthalat (Dolar)

24.685.885.468
Kaynak: http://tuikapp.tuik.gov.tr/
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Yerli İmalat Amaç, Offset Araç

T

ürkiye’de bir konu ne kadar çok konuşuluyorsa benim içimi bir korku kaplıyor.
“Eyvah” diyorum. Yine iş dilimize
dolandığına göre yapamayacağız demektir. Türkiye’de bir konu sessiz
sedasız halledilirse, halledilmiş oluyor. Halledilemezse çokça konuşuluyor. Konuşma yap, konuş yapma…
Bizde konuşmayla yapma ters orantılı maalesef. Çok konuştuğumuz için
mantık gereği iş az oluyor.
İkinci konu ders almıyoruz. Çok
konuştuğumuz için mazeret üretmede maharet kazanmışız. Odaklandığımız konu “işin nasıl hallolacağından daha çok algı yönetimini nasıl
yapacağımız?” haline geliyor.
İç tasarruf oranımız maalesef çok
düşük. Dünyada kendi klasmanımızdaki ülkeler arasında iç tasarruf
oranı en düşük ülkeler arasında yer
alıyoruz. Ülkemiz bu açığını uzun

süre gelişen ülkelere yönelen global
sermaye ile finanse etti. Bu sayede
çarpıcı bir başarı yakaladık. Geldiğimiz noktada sanki işler tersine
gidiyor gibi… Biraz da bu gidişatı
FED (Amerikan Merkez Bankası)
değiştirdi. Yani FED dünyadaki sermayenin akışının yönünü yavaş yavaş değiştirdi ki bu ülkemiz için iyi
haber değildi.
Türkiye’de yerli imalatın hayati
olduğunun herkes farkında... Bunun
mekanizmaları arasında önemli bir
araç offset uygulamalarıdır. Offset
en geniş anlamıyla “telafi edici mukabil ticaret” demektir. Özellikle
kamu alımlarında uygulanmaktadır.
Ülkemizde savunma sanayi sektöründe uzun süredir uygulanan offset
anlaşmalarının uygulamasının diğer
sektörlerde de uygulanması için herkes mutabık. Sürekli sempozyumlar,
paneller düzenleniyor. Bir takım
kararlar çıkıyor. Ama uygulamada
savunma sanayi dışında bir başarı
görülmüyor.
2013 yılında Türk Hava Yolları’nın
uçak alımlarında offset uygulaması
yapması halinde ülkemizde havacılıkla ilgili ciddi sanayi doğacaktı.
OSTİM olarak en üst düzeyde gündeme getirilen bu konuda maalesef
somut gelişme kaydedilemedi.
Ankara’da Kızılay Çayyolu ve
Batıkent Sincan hatları için Çin’den
alınan metro araçlarında offset uygu-
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laması ise en yeni örneklerden bir tanesi… OSTİM olarak bu konuda da
çok çaba harcadık. Yetkililerle oran
pazarlıkları yaptık. Yerli katkı adına
en yüksek avantajı kopartmaya (!)
çalıştık. Ama maalesef şartnamede
yer almasına rağmen uygulanmadı.
Neresinden bakarsak bakalım ülkemizde yerli imalat her açıdan hayati önem taşıyor. Bir an önce tedbir
almazsak dünyada yaşanan konjonktür bizi sıkıntıya sokacak. Maalesef
musibetle karşılaşmadan tedbir almıyoruz.

KISA KISA
Girişimcilerin yeni adresi “Silikon Vadisi”
Lizbon Konseyi’nde düzenlenen “Avrupa 2020
Zirvesi”nde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı
José Manuel Barroso, Avrupalı dijital girişimcilerin
işletmelerini, Avrupa’da kurmak yerine Silikon
Vadisi’ni tercih ettiklerini söyledi. Barroso,
Avrupalı girişimcilerin ABD’nin teknoloji başkentini
seçmelerinin sebebini risk almayı, yeni girişimleri
ve inovasyonu cesaretlendiren kültürel çevre olarak
belirtti.

Çin’den, Afrika’ya demiryolu projesi

İcracılar yapmadığı sürece biz konuşmaya ve yazmaya devam edeceğiz. Ben de oturduğum yerden konuşuyorum işte… Yani “durmak yok,
konuşmaya devam.”

Çin Halk Cumhuriyeti ile Kenya arasında, Nairobi
ve Mombasa arasında faaliyet gösterecek bir
demiryolunun inşa edilmesi için eş finansman
anlaşması imzalandı. Anlaşmada, demiryolu
projesinin Doğu Afrika Bölgesi’ndeki entegrasyonun
derinleştirilmesi ve bölgesel ticaretin canlandırılması
adına kritik bir önem taşıdığı ifade ediliyor.

“Türkiye’de yerli imalatın hayati
olduğunun herkes farkında... Bunun
mekanizmaları arasında önemli bir araç
offset uygulamalarıdır. Offset en geniş
anlamıyla “telafi edici mukabil ticaret”
demektir. Özellikle kamu alımlarında
uygulanmaktadır. Ülkemizde savunma
sanayi sektöründe uzun süredir uygulanan
offset anlaşmalarının uygulamasının diğer
sektörlerde de uygulanması için herkes
mutabık.”

Hava kirliliğine Avustralya önlemi
Avustralya’nın hava kirliliğinin kontrol altında
tutulmasına yönelik programın hız kaybettiği
belirtilerek, son dönemde küresel ısınmayla
mücadele etme konusunda uluslararası çabalarda
gerileme gözlemlendiği vurgulanıyor. Sanayileşmiş
ülkeler arasında fosil yakıt emisyonu en fazla ülke
olan Avustralya’nın müzakerelere katılımının Çin
ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin iklim
değişikliği alanındaki politikalarının yönlendirilmesi
konusunda fırsat olarak görülüyor.

Moğolistan’dan dış ticaret atağı

Sanayi üretim endeksi aylıkta azaldı, yıllıkta arttı

Sektörel üretim düşüşü
Mart ayını yavaşlattı

Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Mart
ayı sanayi üretim endeksi; bir önceki
aya göre yüzde 0.4 düşüşü, geçen
yılın aynı ayına göre ise yüzde 4.2
seviyesinde artışı gösterdi.

S

anayi üretim endeksi sektörel
bazda incelendiğinde mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış olarak;
madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi yüzde 2.9, imalat sanayi sektörü yüzde 0,3 azalırken elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 2014 Şubat ayı
ile aynı düzeyde kaldı. Aylık olarak
sektörel üretimde yaşanan düşüş sanayi üretim endeksini yüzde 0.4 oranında
düşürdü.
İmalat sanayi geçen yıla göre yüzde
4,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık düzeyde yüzde
4.2 yükseliş gösterdi. 2014 yılı Mart
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
üretimin alt sektörleri incelendiğinde;
madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi yüzde 4,3, imalat sanayi yüzde 4,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ise yüzde
3,1 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında 2014 yılı
Mart ayına göre en yüksek artış yüzde
1,9 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.
2014 yılı Mart ayında imalat sanayi
alt sektörleri incelendiğinde bir önceki
aya göre en yüksek düşüş yüzde 10,6
ile diğer ulaşım araçlarının imalatında
yaşanırken Bu düşüşü, yüzde 9,2 ile
makine ve ekipmanlarının kurulumu
ve onarımı, yüzde 8,5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.
İmalat sanayi alt sektörlerinde 2014
yılı Mart ayında bir önceki aya göre en
yüksek artış yüzde 7,9 ile diğer imalatlarda gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 4,8
ile tütün ürünleri imalatı, yüzde 4,1 ile
motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve
yarı treyler (yarı römork) imalatı izledi.

İlk çeyrek iç açıcı değil
G7 ve BRICS
toplamda azaldı
2014 yılının ilk çeyreğinde G7 ve
BRICS ekonomilerinin toplam mal ihracatı önceki çeyreğe kıyasla yüzde
2.6 düşüş gösterdi. İthalat ise aynı
dönemde yalnızca yüzde 0.1 büyüme
göstererek yerinde saydı.
Çin’de hükümetin fazla faturalandırmaya karşı aldığı sert önlemlerin
bir yansıması olarak ihracat yüzde 7.3
düşüş yaşarken, ithalat yüzde 0.9 ile
ortalama seyretti. Japonya’da ithalat
yüzde 0.9 artarken ihracat yüzde 3.5
azaldı; bunun sonucunda, ülkenin dış
ticaret açığı 44.8 milyar ABD Doları
seviyesine ulaştı.
ABD'de ihracat yüzde 1.3 gerilerken, ithalat yüzde 0.8 arttı. Kanada,
2009'dan beri yüzde 2.9 ile ihracattaki ve yüzde 3.3 ile ithalattaki en kesin çeyrek dilimlik düşüşü yaşadı. Mal
ticareti Birleşik Krallık’ta da önemli
ölçüde düşüş gösterdi (ithalat yüzde
3.2, ihracat yüzde 4.3).
G7 ve BRICS ülkeleri arasında yalnızca Almanya ve İtalya sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 1.5 ile mal ticaretinde
artış yaşadı. Fransa’da ise ihracat ve
ithalat seviyeleri sabit kaldı.
Diğer BRICS ülkelerinde de mal ticareti küçülme yaşadı. Brezilya’da ihracat yüzde 2.9 azalırken, ithalat yüzde
1.9 büyüdü. İhracat Rusya’da yüzde
2.9, Hindistan’da yüzde 3.0 ve Güney
Afrika’da yüzde 4.3 azaldı. İthalat ise
Rusya’da yüzde2.8, Hindistan’da yüzde 0.9 ve Güney Afrika’da yüzde1.5 düşüş gösterdi.

Gümrük Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye
göre Moğolistan dış ticaret hacmi yılın ilk 4 ayı
itibariyle 2.9 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi
Mart ayında 10 milyon dolar karla sonuçlanırken
Nisan ayında aksine 84.7 milyon dolar açık olarak
sonuçlandı. Yılın ilk 4 ayı itibariyle dış ticaret açığı
93.7 milyon dolar olarak ölçülüyor.

Kanada, pazar arayışında
Kanada’nın petrol kumunun ABD’deki rafinerilere
taşıması için planlanan Keystone XL Boru
Hattı’nın yasal düzenlemelerden dolayı bir türlü
bitirilememesi üzerine Kanadalı şirketlerin yeni
boru hatlarıyla petrol kumunun Çin başta olmak
üzere başka pazarlara taşınması yönünde öneriler
geliştirdiği belirtildi. Kanada petrol kumu için
ABD’ye alternatif pazarlar geliştirilmesi durumunda,
Kanada’nın petrol kumu üretiminin önümüzdeki on
yılda %25’ten fazla artabileceği ifade edildi.

AB’den kamu ve özel sektör harekatı
AB, Ufuk 2020 çerçevesinde yürütülen 80
milyar avroluk araştırma ve inovasyon programı
kapsamında, Bio-sanayi, havacılık, elektronik, yakıt
hücresi ve hidrojen ile ilaç konuları teknolojik açıdan
fonlanacak uzun vadeli, büyük ölçekli ve riskli
araştırmalar olarak belirlendi. Söz konusu 5 teknoloji
alanının KOBİ, üniversite ve laboratuvarları içeren
işleri tetikleyerek istihdam ve büyüme oluşturacağı
düşünülüyor.
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Tıp dünyası OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesinin başarısını konuşuyor

BÖBREK TAŞINI KIRAN ROBOT GELİŞTİRDİ
Böbrek taşı tedavisinde lazer
teknolojisinin kullanıma girmesi
böbrek ve idrar kanallarındaki taşlara
anında müdahale yapılmasına imkan
tanıyor. Bu yönteme OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi üyesi ELMED,
dünya çapında ses getiren farklı
bir çözüm ekledi. Firma tarafından
geliştirilen robot tekniği, oldukça
zahmetli bir süreci olan Fleksibil
Üreterorenoskopi’yi hem doktor hem de
hasta için avantaja dönüştürdü.

Ahmet Sinan Kabakcı

uzakta durulduğu için doktorun kurşun
önlük giymesi gerekmiyor. Uzaktan bunu
robotla kontrol ediyor. İlk giriş yapılıyor,
ondan sonrasının tamamını robot götürebiliyor. Alette yaklaşık 500 derece dönüş
imkanı sağlanıyor. Normali 360 derece
ama durduğu yerden komple diğer tarafa
tekrar dönüş yapabiliyor.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden
1989 yılında mezun oldum. ODTÜ ve
Gazi Üniversitesi’nde Elektronik alanında
iki ayrı yüksek lisans programını tamamladım. Hacettepe Üniversitesi’nde Biyomühendislik üzerine doktora yapıyorum.
İş yaşamıma OSTİM’deki bir firmada
elektronik kantar, bant kantarı ve mikser
kantarları imalatıyla başladım. Yüksek
lisans öğrenciliğim sırasında, tüm Şeker
Fabrikaları’nın kontrollerini yapan Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası’nda görev
yaptıktan sonra medikal sektörüne geçtim. 1991 yılında ağabeyimle şirketimizi
kurduk ve o yıl ilk prototipimizi yaptık.
Türkiye’de ilk böbrek taşı kırma makinesini ELMED olarak biz ürettik. Bu işe
girerken mutlaka uzmanlarla çalışılması
gerektiğini düşündüğümüz için bünyemize iki değerli üroloji profesörünü kattık.
Tıbbi cihazda her zaman teknolojik olan
ürünleri yapmayı tercih ettik. Pnömatik
taş kırma cihazı, pnömatik kombine taş
kırma cihazı gibi bir çok ürünü, tamamen
Ar-Ge’si bize ait olmak üzere imal ettik.
Burada toplam 7 ortağız.

DOKTORA VE HASTAYA KOLAYLIK
Geliştirdiğiniz robotla ilgili bilgiler alabilir miyiz?
Firma olarak yüksek teknolojili, kaliteli,
belli konuda uzmanlaşmış işler yapmayı
hedefliyoruz. Fleksibl üreterorenoskopiyle böbrek taşı kırma yöntemine robot
geliştirdik; dünyada tektir ve ilktir. Bu
operasyon elle yapıldığı zaman son derece
zor şartlarda ve hareket kısıtlaması olarak
çalışılıyor. Lazer ışığıyla taşı kırıyorsunuz. Robotumuz söz konusu operasyonun
çok hassas bir şekilde yapılabilmesini ve
rahatlıkla oturarak çok konforlu bir konumda gerçekleşmesini sağlıyor.
Diğer yandan bu aletler kırılgan yapıda.
Özellikle çıkış noktalarında kırılma yaşanabiliyor ve operasyon yarım kalabiliyor.
Robot, endoskobun ömrünü uzatıyor.
Böylece 2, 3 ve 4 cm taşları kırma imkanı
oluştu. Normalde 30 hastada kullanabilinirken bunu yaklaşık 3 katına çıkararak
ortalama 90-100 hasta kullanım sağladık.
Sistem şöyle işliyor: Mevcut cihazı bir
dakikadan az bir sürede robota bağlıyoruz.
Kumanda masasına oturup, X ışınından

Üroloji alanında dünyanın en ünlü
akademisyenlerinin örnek gösterdiği,
kesmeden veya delmeden tedavi imkanı
sağlayan Türk robotu, İbn-i Sina’nın Latince
karşılığı olan Avicenna ismiyle tıp dünyasında
boy gösteriyor. ELMED Genel Müdürü Ahmet
Sinan Kabakcı, “Türkiye’deki tüm firmaların
kendilerine güvenmeleri gerektiğine
inanıyorum. Her şeyi yapabileceklerine
yabancılardan geri kalmayacaklarını ve daha
iyi bir şeyler üretebileceklerine inanmaları
gerekiyor.” dedi.

Yurtiçi ve yurtdışında ilgi gören proje,
TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD işbirliğiyle
düzenlenen 11. Teknoloji Ödülleri’nde Küçük
Ölçekli Firma Ürün Kategorisi Ödülü’nü aldı.

İBN-İ SİNA İSMİ VERİLDİ
Robotumuza İbn-i Sina’nın Latince
karşılığı olan Avicanne ismini verdik.
Batı aleminde tıbbın atası olarak İbn-i
Sina, Hipokrat ve Galenus bilinir. Yabancılar yaptıkları ürünleri Macellan,
Da Vinci, Kopernik gibi kendi tarihlerindeki önemli bilim insanların isimleriyle özdeşleştiriyorlar. Robotun
Türkiye’den çıktığını gösterebilmek,
bunu da herkese tekrar hatırlatmak
için Avicenna olarak adlandırdık.
İsveç’te yapılan kongrede bir çok Arap
ürolog; “İsmini Avicenna koyarak ne
kadar güzel bir şey yapmışsınız, gurur
duyduk.” şeklinde tebriklerini ilettiler.

Avicenne (İbn-i Sina) robotu, böbrek taşı
kırma operasyonun çok hassas bir şekilde
yapılabilmesini ve rahatlıkla oturarak çok
konforlu bir konumda gerçekleşmesini
sağlıyor. ELMED’in buluşu, dünyaca
ünlü ürologların da yakın takibinde.
Ahmet Sinan Kabakcı, önümüzdeki
yıl ağırlıklı olarak yurtdışında birçok
kurulum yapacaklarını, Türkiye’de Sağlık
Bakanlığı’nın politikaları doğrultusunda
bunun yaygınlaşmasını istediklerini
kaydetti.

Bizim robotumuz aynı zamanda hastanın
ve doktorun güvenliğini sağlıyor. Bu operasyonu yapabilen doktor sayısı oldukça
az. Uzun zamanda öğrenilmesi gerekiyor.
Halbuki bu sistemle klinik çalışma yapıyoruz. Çok kısa zamanda öğrenilebileceğini, doktorların kısa bir eğitimden sonra
bunu kullanabileceğini göreceğiz.
Projemizin ileriki aşamasında robota taşı
gösterdikten sonra, kendisinin kırmasını
sağlayacağız. Ancak tıbbi cihazlarda güvenlik son derece önemli; yani hastanın
içerisinde ilerken her an doktorun kontrolü altında olması gerekir. Tamamen cihaza bırakmak mümkün değil. Seri üretime
hazırız. Bunun en önemli aşaması olan
Amerikan Patent Ofisi ile Avrupa Patent
Ofisi’nde işlemlerimizi başlattık.
Başka bir ülkede benzer tekniği üreten
var mı?
Sadece dünyada ELMED var. Burada
çok önemli bir şey anlatayım. Dünyaca
ünlü, kitapları üroloji derslerinde okutulan
Prof. Dr. Arthur Smith ürünümüzü takip
ediyor. Bir kongrenin açılışında robotu
tanıtan 3.5 dakikalık videomuzu gösterdi;
“Türkiye’den bir firma böyle bir robot geliştiriyor.” diye anlattı. Ne benim ne de firmamım ismini söyledi. Ama “Türkiye’den
bir firma” dedi. Bu bizim için yeterliydi.
Ayrıca Avrupa’nın genel üroloji ve
fleksibl endoskopi üzerine en popüler 2
profesörü de Türkiye’ye gelerek robotumuzu kullandılar. Yakın bir zamanda
Stockholm’de düzenlenen Avrupa Üroloji
Kongresi’nde bize canlı yayında ameliyat
imkanı tanıdılar. Robotumuzu, 2 bin 500
bilim insanı izledi. Böyle bir uluslararası
kongrede canlı ameliyatta yüksek teknolojili bir Türk cihazının kullanılması kolay
bir iş değil.
Şu anda 5 robotumuz üretimde, 3 tanesi
son versiyona ulaştı. Yüksek teknolojili
bir alet, son derece hassas hareketler yapması lazım. Düşünün elimizde yaptığımız
çok hassas hareketlerin daha hassasını
yapmanız lazım ki büyük avantaj sağlayasınız.

“FİRMALARIMIZ KENDİNE
GÜVENMELİ”
Yeni projeleriniz var mı?
TÜBİTAK 1511 programı içerisinde
ilerleyen 3 yıllık bir proje bu. Projemizin
şu anda son iş paketine girdik. Bu iş paketinde biz fleksibıl endoskobun da geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Buna daha
fazla yetenek kazandırmaya çalışıyoruz.
Aynı zamanda otonom hareket edebilecek, yani doktorun hareketiyle otonom
hareketi yapabilecek konumlar üzerinde
çalışıyoruz. Bu ürünün dünya çapında
pazarlanmasıyla ilgili çalışacağız. Önümüzdeki yıl ağırlıklı olarak yurtdışında
birçok kurulum yapacağız. Türkiye’de
Sağlık Bakanlığı’nın politikaları doğrultusunda bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Amerikalı bir profesör, “Bu robot
bizim taş tedavisiyle ilgili yayınlamış
olduğumuz tavsiye nitelikli kılavuzların
tamamını değiştirir. Vücut dışından delerek daha hasarlı yapılan bir operasyon var.
O operasyonu da ortadan kaldırabilecek
bir buluştur.” değerlendirmesini yapmıştı.
Türkiye için gururluyuz.
Türkiye’deki tüm firmaların kendilerine
güvenmeleri gerektiğine inanıyorum. Her
şeyi yapabileceklerine yabancılardan geri
kalmayacaklarını ve daha iyi bir şeyler
üretebileceklerine inanmaları gerekiyor.
Bunu yaparken de mutlaka bilimsel çalışma şeyi gerektiriyor. Bir şeyleri kopyalamak değil. Yapılmışlara bakarak onların
eksiklerini belirleyip iyileştirme yönünde
gayret sarf edilirse çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Türkiye’de 500 milyar dolar ihracat hedefi konuldu. Herkes
şunun bilincinde; bu hedeflere ulaşabilmek için mutlaka teknolojik, katma değeri
yüksek ürünler yapılması gerekiyor.

Türkiye CERN’e
ortak üye oluyor
Türkiye, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
(CERN) ile ortak üyelik
anlaşması imzaladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın katıldığı imza töreninde ortak üyelik anlaşmasını ülkemiz adına,
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre
Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Mehmet Ferden Çarıkçı imzaladı. Dünyanın
çeşitli yerlerinden binlerce kişinin çalıştığı CERN’de, Türk fizikçiler de bazı
araştırmalara katılabiliyor.
TBMM’de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek anlaşma kapsamında;
Türkiye, CERN’e yapacağı maddi katkı
oranında kurum ihalelerinden pay alarak kurumda daimi personel istihdam
edebilecek. Ayrıca Türk bilim insanları
CERN’de kadrolu çalışma imkanı bulacak.
İsviçre-Fransa sınırında ve 27 kilometre çapında olan CERN kampüsünde dünyanın en büyük parçacık fiziği
laboratuvarları bulunuyor. CERN, genişleme stratejisi kapsamında, 2010
yılında ortak üyelik statüsünü oluşturdu. Buna göre ortak üyeler, tam
üye olmak için en az iki yıl beklemek
zorunda. Türkiye, 21 tam üyesi olan
kurumda şu ana kadar gözlemci üye
statüsündeydi.
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DAHA NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGESİNE DOĞRU

OSTİM OSB Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi
OSTİM OSB 2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı 13 Mayıs 2014 tarihinde
gerçekleştirildi. OSTİM Yönetim Binası’ndaki
seçimli toplantıda mevcut yönetim yeniden
seçildi. Genel Kurul’da bölgenin niteliğinin
artırılacağı kaydedildi.

2

014 Bütçesi ve Çalışma Programı
Taslağı’nın da oybirliği ile kabul
edildiği Genel Kurul’da Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)
temsilciler de belirlendi. OSTİM’i; Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve
Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özelge’nin
temsil etmesi kararlaştırıldı.

"Temiz üretimi hayal ediyoruz"

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın Genel Kurul’da yaptığı değerlendirmede, bölgenin niteliğini artıracaklarını bildirdi. Bu noktada kümelenmelerin
önemine işaret eden ve Organize Sanayi
Bölgesi olarak OSTİM’in Türkiye’de ayrı
bir yeri olduğunu aktaran Aydın, “Buranın kalitesini niteliğini artıracağız ve gelecekte var olacağız. Nitelikli bir sanayi
bölgesi için bir şeyler yapmamız lazım.
Kümelenme çalışmaları hayati bir önem
taşıyor. Görüntüsüyle ve çevresiyle iddialı
bir nitelik artırımı gerçekleştireceğiz. Mesela, bütün iş yerleriyle birlikte çalışacak

bir sanal fabrika projemiz var. Yürütmekte
olduğumuz proje, Türkiye'nin en önemli
projelerinden olacak.” diye konuştu.
Aydın, "Biz OSTİM'i hayal ettiğimiz zaman; temiz üretim yapan, atıklarını etrafa
atmayan, çevreye zarar vermeyen, teknolojik görüntüsü olan, çatılarında güneş
panelleriyle kendi enerjisini alan bir temiz
üretim merkezi olarak hayal ediyoruz."

dedi. "Yürüttüğümüz GİZ projesi, uluslararası bir proje olacak. Bununla ilgili
Hindistan'da toplantılar yaptık ve projenin
dünyadaki örneklerini inceledik." ifadele-

Kooperatif, OSTİM’in itibar kaynağı

S

.S. OSTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile OSTİM Yatırım A.Ş. Genel
Kurulu'nu 3 Mayıs 2014 tarihinde OSTİM
METEM Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul’un açılışında üyelere hitap eden
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kooperatifin itibarına dikkat çekerek OSTİM
camiasının her alanda bu itibardan yararlandığını kaydetti. OSTİM’in kurucularının
geleceği tasarladığına işaret eden Aydın,
yönetim olarak OSTİM hisselerini değer
haline getirmeye çalıştıklarını ve bu değeri Koopertatif, Vakıf ve OSB olarak 3 ana
yapıda topladıklarını bildirdi. Halihazırda
tapusunu ve hissesini teslim almayan ortaklara da çağrı yapan Orhan Aydın Bakanlıkça onay verilen Revizyon İmar Planı’yla
birlikte yükseklikleri 9 buçuk metreye çıkabilecek, 3 katlı bir işyeri yapılabileceğini aktardı. Ekopark Projesi, eğitim ve işbirliği ça-

lışmalarından da bahseden Aydın, OSTİM’in
kuruluşundan bu yana emeği geçen, destek
veren herkesi hayırla yad ettiklerini, Ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet dilediklerini belirterek konuşmasını tamamladı. Divan Başkanı Zeki Sayın da, “OSTİM’de
raylı sistemden uçak parçasına kadar güzel
çalışmalar yürütülüyor. Yönetim, siz ortaklardan güç alarak bunu yapıyor.” görüşünü
dile getirdi.
OSTİM Yatırım A.Ş. Genel Kurul
Toplantısı’nda da 2013 yılı Faaliyet Raporu,
Bağımsız Dış Denetim Raporu ve finansal
tablolar hissedarlara aktarıldı. Raporların
okunmasının ardından yapılan müzakerelerde, şirketin projeleri ve hedefleri üzerine görüşler dile getirildi. Müzakerelerin ardından yapılan oylamada Faaliyet Raporu,
Bağımsız Denetim Raporu, finansal tablolar
oybirliği ile kabul edildi.

rini kullanan Aydın; OSTİM'in böylece
temiz üretim yapan bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Planlı OSB adımı
Revizyon İmar Planı'yla ilgili görüşlerini bildiren Bölge Müdürü Adem Arıcı ise;
"OSTİM'deki sokakların ve işletmelerin
nasıl olması gerektiğiyle ilgili Çankaya
Üniversitesi'nden hocalarımızla planlama
yapmaya başladık. 1,5 aydır bölgemizde
araştırma yapıyorlar." dedi. Bölgede yeni
bir anket çalışmasına başlandığını aktaran
Arıcı, bu sayede firmaların sektörel dağılımları, üretim yetenekleri ve işgücü profilinin çıkarılacağı bilgisini paylaştı.
OSTİM Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Genel Koordinatörü Berna
Dalaman da "Sektörel analiz projelerine ağırlık vermek şart. Kaç mavi yakalı sektörde, kaç beyaz yakalı iş başmda
bilmemiz lazım." dedi. Dalaman, diğer
OSB'lerin de konuya gereken hassasiyeti
göstermesi gerektiğini belirtti.
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Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
düzenlemelere göre yüzde 2 olan erken
ödeme tazminatını, kalan vadesi 36 aya
kadar olan kredilerde yüzde 1'e indirildiğini belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun’un getirdiği yeni düzenlemelerle
ilgili açıklamalar yaptı.

T

üketicinin, bundan böyle sözleşme
imzalamadan önce açık ve anlaşılır bir
şekilde bilgilendirilmelerinin zorunlu olacağını ifade eden Bakan Yazıcı, satıcıların
sözleşme şartlarını tek taraflı olarak değiştiremeyeceğini söyledi.
Yazıcı, tüketiciden talep edilecek her
türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin,
sözleşmenin eki olarak tüketiciye verilmesinin zorunlu hale getirildiğini de söyledi.
Tüketicilerin yeni kanun ile daha uzun süreli cayma hakkına sahip olduklarını ifade
eden Yazıcı, cayma hakkı sürelerini 14
güne çıkardıklarını belirtti. Ayıplı mal ve
hizmetlerde tüketiciye sağlanan hakların
genişletildiğini dikkati çeken Yazıcı, tüketicilerin seçimlik haklarından dilediğini
kullanabileceğini vurguladı. Tüketicilerin
finansal hizmetlerde daha fazla korunur
hale geldiğini ifade eden Yazıcı, tüketicilerin en çok sorun yaşadığı alanların başında finansal hizmetlerin geldiğini söyledi.

Banka ücretleri

Kanun ile tüketiciden haksız olarak talep edilen ücret, masraf ve komisyonların

Hayati Yazıcı

alınmasının önüne geçildiğini belirten Yazıcı, bankaların artık her işlem için tüketiciden ücret talep edemeyeceğini kaydetti.
Kart aidatı problemini çözüme kavuşturduklarını belirten Yazıcı, kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı
ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü sunmak zorunda olacaklarını söyledi.
Tüketicilerin kredi kullandıkları bankanın iştiraki şirketten sigorta yaptırmaları
mecburiyetinde bırakıldıklarına değinen
Yazıcı, "Bu problemi de ortadan kaldırıyoruz. Bu zorlama olmayacak. Tüketici,
başka bir sigorta şirketinin poliçesini ibraz etmek durumunda banka bunu kabul
etmek zorunda olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Konut kredisinin erken ödenmesi halinde getirilen yükümlülüklerin hafifletildiğini söyleyen Bakan Yazıcı, mevcut

Tüketicilerin kredi taksitlerini ödemesi
için bankalar tarafından zorunlu olarak
açılan hesaplardan, ücret ya da masraf talep edilmesinin yasaklandığını ifade eden
Yazıcı, şunları kaydetti: "Yeni düzenlemeyle bankalar, tüketicinin açık talimatı
olmaksızın, kredi sözleşmesi ile ilişkili
bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacak. Bu şekilde tüketicilerimizin daha
fazla faiz yükü ile karşılaşmasının önüne
geçilmiştir. Özetle; bankalarda tüketiciden alınacak tüm masraf ve komisyonlar
açık ve net şekilde belirlenecek; İşlemler,
tüketicinin sonradan hiçbir sürprizle karşılaşmayacağı şekilde gerçekleştirilecektir.
Bankacılık ve finans sektörüyle ilgili bu
düzenlemelerle, tüketiciler ile bankalar
arasında yaşanan uyuşmazlıkların en az
seviyeye inmesini bekliyoruz. Kanun ile
maketten yapılan satışlarda tüketicilerin
yaşadığı mağduriyetlerin olmaması hedeflendi. Mevcut uygulamada belediyelerden
herhangi bir izin almayan inşaat şirketleri
tüketicilere maketten satış yapabilmektedir. Yeni Kanuna göre inşaat ruhsatı alınmadan tüketicilerle maketten konut satışı
sözleşmesi yapılamayacaktır."

Ü

lkemizde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla dört yıldır
gerçekleştirilen “Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi”nin 5. si 2123 Mayıs 2014 tarihlerinde ATO Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Efkan Ala, bilim insanlarının
trafik güvenliğinin artırılması için ortaya
koyacakları her proje, fikir ve düşüncenin
kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Ala, "Sempozyumda ortaya konulacak düşünceler milletimize daha kaliteli
güvenlik hizmeti sunma konusunda bizlere yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları başta
olmak üzere çok sayıda kurumun yer aldığı
5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve
Sergisi’ne OSTİM de standlı katılım sağladı.

İçişleri Bakanlığı’nın bütün kadrosuyla
sempozyumda ortaya çıkacak yeni düşünceleri pratiğe aktarmayı bir görev bildiğini
ifade eden Efkan Ala, ulaşım altyapısı konusunda elde edilen başarıların; bölünmüş
yollar, havayolunda ulaşım imkanının artması, hızlı tren projeleri ve deniz yoluna
ilginin, kazalarda dikkate değer azalma
sağladığına dikkat çekti.
Efkan Ala, “Ulaşım alanında Türkiye
kalkınma hamlesini sürdürüyor. Kaza istatistikleri bizim bu alanda başarılı olduğumuzu gösteriyor. Ancak insan hayatı söz
konusu olunca istatistiklerin çok anlamı
kalmıyor. Ne kadar aza indirirseniz indirin
eğer ölüm varsa sizin yapacağınız çok iş
var demektir. Elde ettiğimiz başarılar üzerine değil, elde etmemiz gereken başarılar
üzerine bu toplantıyı yapıyoruz." dedi.
Sempozyuma katılan bilim insanlarına
seslenen Bakan Ala, "Bu işe gönül vermiş
insanlar, sizde bilgi ve birikim var. Bizde
de irade var. Ortaya koyacağınız projeleri
bize sunulmuş birer fırsat olarak telakki
ediyoruz. Çünkü millet size, bize emek
verdi. Bize yetki, size de üniversitelerde
bilgi edinme imkanını verdi. O zaman
hepimiz kendinde olanı bir araya getirip
millete hizmet etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kanunla tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmasını engelleyecek tedbirlerin etkinleştirildiğini belirten Yazıcı, şöyle
devam etti: “Bakanlığımız tüketicilerin
ekonomik çıkarları ile can ve mal güvenliklerinin ticari reklamlar yoluyla zarar
görmesini önlemek amacıyla önemli
tedbirler almıştır. Bu amaçla yapılan düzenlemeyle tüketiciyi aldatıcı veya onun
tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar
edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye
düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu,
hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri
istismar edici ticari reklam yapılması yasaklanmıştır. Yapılacak ikincil düzenlemelerle birlikte dünya uygulamalarında
olduğu gibi marka ismi vererek karşılaştırmalı reklam yapılmasına imkan tanınacak. Bu da Türkiye'de ilk defa yapılan bir
uygulama."
Haksız ticari uygulamalara ilişkin AB
Yönergesi'nin, ilk defa iç hukuka aktarıldığını vurgulayan Yazıcı, tüketicinin özgürce karar verebilmesi amacıyla tüketicilere
yönelik haksız ticari uygulamaların yasaklandığını bildirdi. Reklam Kurulu'nun
yeniden yapılandırıldığını belirten Yazıcı,
Kurul'un üye sayısının 29'dan 19'a düşürüldüğünü ve Reklam Konseyi'nin kurulmasının öngörüldüğünü söyledi.

PROF. DR. BANU ONARAL’A
ONUR ÖDÜLÜ

Bilim insanlarına seslenen
İçişleri Bakanı Efkan Ala:

“Projeleriniz
bize sunulmuş birer fırsattır”

Yanıltıcı reklamlara ilişkin
düzenlemeler

E

rciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi'nde 22-23 Mayıs
2014 tarihlerinde gerçekleşen kongrede
Türkiye'nin tekno girişimcilikten tekno
sanayileşmeye nasıl taşınabileceği konusu tartışıldı.
ÜSİMP Düzenleme Komitesi Başkanı ve ERÜ Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı, bilim
ve teknolojide insan kaynağı sıkıntısı
yaşandığını dile getirdi. Alçı, "75 milyonluk nüfusun binde biri bile bilim
ve teknolojiyle Ar-Ge ve inovasyonla
ilgili değil. Bu, şöyle bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor, demek ki biz bilim
ve teknolojide sıçrama yapmak istediğimizde insan kaynakları konusunda ciddi
sıkıntılarımız var. O halde bir an önce
insan kaynakları sıkıntımızı gidermemiz
gerekiyor. Dünyayla yarışmanın yolu,
çok kolay değil. Bu zorlukları aşmak
için bilim kültürünü, sanayi, inovasyon,
Ar-Ge kültürünü davranış biçimi haline
getirmemiz gerekiyor." dedi.
7'nci Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri kongresi onur ödülü, Drexel
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Banu Onaral'a verildi. Kongrede ayrıca
20 üniversitenin, TÜBİTAK destekli
88 eserin yer aldığı proje pazarı açıldı.
Sergide Erciyes Üniversitesi Teknopark
tarafından imal edilen ABD'de, İHA'lar
arasında teknik özellikleri açısından
6'ncı sırayı alan, havada yarım saat kalabilen İnsansız Hava Aracı ilgi çekti.

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri
Platformu (ÜSİMP), 7'nci Üniversite
Sanayi İşbirliği Merkezleri Kongresi
Kayseri'de gerçekleştirildi. Kongrede
Drexel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Banu Onaral'a onur ödülü verildi.

22 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

MAYIS 2014

İthalattaki gerileme ihracata yaradı

Çelikte üretim ve tüketim iyi yolda
da yüzde 1.1 artışla 454 bin tona ulaştı.”
denildi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)
tarafından yapılan açıklamada, Ocak-Mart
döneminde Türkiye’nin çelik ithalatının
önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar
bakımından yüzde 10.8 düşüşle 3.223
milyon tona, değer bakımından yüzde 7.2
düşüşle 2.860 milyar dolara gerilediği
bildirildi. Türkiye’nin nihai mamul üretim
ve tüketimindeki artış ise devam ediyor.

A

çıklamada, “Söz konusu dönemde
çelik ihracatı da miktar bakımından
yüzde 9.6 düşüşle 4.728 milyon ton, değer bakımından yüzde 6.5 düşüşle 3.935
milyar dolar seviyesinde kaldı. Ocak-Mart
döneminde Türk çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, yıllık bazda 1
puanlık artışla yüzde 138 seviyesine çıktı.
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yüzde 11.6 düşüşle 677 bin
tona, slab ithalatı yüzde 28.1 düşüşle 379
bin tona gerilerken, toplam yarı mamul
ithalatı yüzde 18.3 oranında düşüş göstererek 1.056 milyon ton seviyesinde kaldı.
Bahse konu dönemde Türkiye’nin yassı

Üretim ve tüketim artıyor

çelik ithalatı yüzde 9.4 düşüşle 1.619 milyon tona, boru ithalatı yüzde 10.9 düşüşle
105 bin tona gerilerken, uzun mamul ithalatı yüzde 4.4 artışla 343 bin tona ulaştı.
Türkiye’nin kütük ihracatındaki gerileme eğilimi yılın ilk çeyreğinde de devam
etti. Söz konusu dönemde kütük ihracatı
önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
71 düşüşle 222 bin ton seviyesinde kalırken, geçtiğimiz yıl neredeyse yapılmayan
slab ihracatı 16 bin tona yaklaştı. OcakMart döneminde Türkiye’nin yassı çelik
ihracatı yüzde 18.4 düşüşle 581 bin tona
geriledi. Uzun mamul ihracatı yüzde 4.1
artışla 2.966 milyon tona, boru ihracatı

CARİ AÇIKTA
DARALMA SÜRDÜ
C
ari açık, altında net ithalatçı konumundan net ihracatçı konumuna
dönülmesinin dış ticaret açığını azaltmasıyla Mart ayında geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 43 azalarak beklentilere paralel 3.19 milyar dolar olurken,
ilk çeyrekte ise 11.46 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB) verilerine
göre, cari işlemler açığı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine
göre 5.09 milyar dolar azaldı. TCMB
açıklamasında, "Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 5.23 milyar dolar azalarak
11.99 milyar dolara düşmesi ve net
hizmet gelirlerinin 229 milyon dolar
artarak 2.68 milyar dolara yükselmesi
etkili olmuştur." denildi.
Açıklamadan satırbaşları şöyle:
• Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın ilk çeyreğinde
1.311 milyon ABD doları net altın ithalatı gerçekleşmişken, bu yılın aynı
döneminde 1.647 milyon ABD doları
net altın ihracatı olmuştur.
• Türkiye İstatistik Kurumu’nun turizmle ilgili olarak gerçekleştirdiği
1. çeyrek anket sonuçlarının yansı-

YKB, OSTİM’de
dördüncü şubesini açtı

Öte yandan Türkiye’nin nihai mamul
üretim ve tüketimindeki artış devam ediyor. Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin
ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.5 oranında düşüşle
8.434 milyon ton seviyesinde kalırken, nihai mamul üretimi yüzde 2.9 artışla 8.743
milyon ton seviyesinde kaldı. İlk çeyrekte
Türkiye’nin uzun mamul üretimi yıllık
bazda yüzde 5.9 artışla 6.382 milyon tona
ulaşırken, yassı mamul üretimi yüzde 4.3
düşüşle 2.415 milyon tona geriledi. Söz
konusu dönemde üretilen nihai mamulün
yüzde 72.4’ünü uzun mamuller, yüzde
27.6’sını da yassı mamuller oluşturdu.
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin toplam
nihai mamul tüketimi, önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 1.5 artışla 7.157
milyon tona ulaştı. Bahse konu dönemde
uzun mamul tüketimi yıllık bazda yüzde
7.3 artışla 3.704 milyon tona ulaştı, ancak
yassı mamul tüketimi yüzde 4.1 düşüşle
3.453 milyon tona geriledi.

Yapı Kredi Bankası, OSTİM’deki
dördüncü
şubesini
Alınteri
Bulvarı’ndaki Alınteri Plaza’da
hizmete açtı. Bireysel ve KOBİ’lere
yönelik bankacılık hizmetlerinin
sunulacağı Yapı Kredi Bankası OSTİM
Alınteri Bulvarı Şubesi açılışına;
OSTİM Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sıtkı Öztuna, Yönetim
Kurulu Üyesi Yaşar Özelge, OSTİM
Organize Sanayi Bölge Müdürü
Adem Arıcı, OSTİM esnafı ve davetliler katıldı. Bankanın yeni şubesinde,
perakende bankacılık anlayışı ile
hem bireysel müşterilerine hem
de KOBİ’lere leasing olanakları
sağlanacak.

“Test cihazı olmayan kuruluşlar var”

tılmasıyla, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 142
milyon ABD doları tutarında artarak
4.045 milyon ABD dolarına, turizm
giderleri de 155 milyon ABD doları
tutarında artarak 1.278 milyon ABD
dolarına ulaşmıştır.
• Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın
aynı dönemine göre 252 milyon ABD
doları artarak 2.224 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
• Yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde
yaptıkları net yatırımlar, Mart ayındaki 1.425 milyon ABD doları net girişle birlikte, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 1.387 milyon ABD doları
artarak 4.184 milyon ABD dolarına
yükselmiştir.
• Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 355
milyon ABD doları artarak 1.043
milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

CARİ İŞLEMLER HESABI (Milyon ABD Dolar)
2013

2014

2014

2014

2014

Ocak-Mart

Ocak

Şubat

Mart

Ocak-Mart

-16.551

-4.971

-3.295

-3.194

-11.460

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/tablo1.pdf

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Şentürk, “Ne yaparsanız yapın 3 günden önce
test raporunu çıkarmanız mümkün değil ama bugün başvurup ertesi gün test raporu
aldığınız laboratuvarların olduğu bir ülkedeyiz. Ondan sonra da bir kaza olduğunda, bir
sıkıntı olduğunda dönüp suçlu arıyoruz.” dedi. Şentürk, “Belgelendirme ya da gözetim
yapıyorum.” diye ortaya çıkan, ancak tek bir test cihazına sahip olmayan kuruluşların
bulunduğunu belirtti.

T

SE-STK
Tüketilunduğunu belirtti.
ci
Değerlendirme
Kimi kuruluşların 30Toplantısı’nda konuşan
40 elemanla, 1 yılda 15
konuşan Şentürk, stanbin belge verdiğine işaret
dardizasyonun ürün ve
eden Şentürk, “Ben 1600
hizmetlerle, bunları gerdaimi personelimin yanı
çekleştiren kişi ve işyersıra 1800 serbest zamanlerinin taşıması gereken
lı bilirkişi seviyesindeki
vasıfların
belirlenmesi
uzmanımla beraber yılda
Hulusi Şentürk
faaliyeti olduğunu belirtti.
25 - 30 bin belgelendirme
Şentürk, standardizasyapabilirken, benim sayıyon faaliyetlerinin bir yanmın yüzde 5’i bile olmayan
dan ticareti kolaylaştırırken diğer yandan kadrolarla insanların benim kadar belgeyi
da mal veya hizmeti kullananların güven- nasıl verdiklerini doğrusu hayretle karşılıliğini esas aldığını söyledi.
yorum.” ifadelerini kullandı.
TSE Başkanı, Avrupa’da kuruluşların
TSE Başkanı Şentürk, piyasada var olan
standardizasyon faaliyetlerine katılmak bazı laboratuvarların standart bir süre koiçin para ödediğini, Türkiye’de ise “gelin yarak, ürün performans testini kısa zaman
görüş belirtin” dendiğinde “kaç para öde- dilimlerinde yaptıklarını anlattı. Şentürk
yeceksiniz” şeklinde bir soruyla karşı kar- şu görüşlere yer verdi: “Ne yaparsanız
şıya kaldıklarını vurgulayarak, “Bu tarz yapın 3 günden önce test raporunu çıkaryaklaşımlar aşılmadığı sürece Türkiye’de manız mümkün değil ama bugün başvustandardizasyon faaliyetlerinde hedefle- rup ertesi gün test raporu aldığınız labonen başarıyı elde edemeyiz.” diye konuş- ratuvarların olduğu bir ülkedeyiz. Ondan
tu.
sonra da bir kaza olduğunda, bir sıkıntı
olduğunda dönüp suçlu arıyoruz.”
“Tek bir test cihazları yok”
TSE olarak standardizasyon alanında
Türkiye’de parası verildiğinde çantayla ya da postayla gönderilen belgelerin gelişmiş ülkelerden geri kalmamak için
hükmünün sürdüğünü kaydeden Şentürk, üzerlerine düşen görevleri yerine getir“Belgelendirme ya da gözetim yapıyo- diklerinin altını çizen Hulusi Şentürk, üye
rum.” diye ortaya çıkan, ancak tek bir test olmaları gereken bütün uluslararası kurucihazına sahip olmayan kuruluşların bu- luşlara tam üye olduklarını da ifade etti.
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"KOBİ'lerde verimlilik daha da artırılmalı"

Cevdet Yılmaz

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
Türkiye'de küçük ve büyük ölçekli firmalar
arasında ciddi verimlilik farklarının
bulunduğunu belirterek, "KOBİ'lerde
verimliliği çok daha yüksek düzeylere
çıkarmak durumundayız." dedi. Yılmaz,
büyük şirketlerle daha yakın çalışan
KOBİ'lerin verimlilik düzeylerinin daha da
artacağına inandığını söyledi.

A

nkara Sanayi Odası (ASO) ve
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)
işbirliği ile düzenlenen “Ulusal ve Ulusla-

rarası Rekabette KOBİ’ler” konulu seminer Ankara'da gerçekleştirildi.

“Büyük ölçeğe geçişte
sıkıntı yaşanıyor”

Seminere Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Kalkınma Bakan Yardımcısı
Mehmet Ceylan, Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, TOSYÖV Başkanı Rahmi
Aktepe ve çok sayıda sanayici katıldı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da
Türkiye'de orta ölçekli firmaların büyük
ölçekli firma düzeyine geçmesi noktasında sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Türkiye orta gelirden yüksek gelire geçecekse
şirketlerinin de orta işletme düzeyinden
büyük işletme düzeyine daha hızlı geçmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“Ortalama işletme ömrü 10 yıl”

KOBİ'lerin gelişen piyasa koşullarına
hızlı uyum yeteneği, esnek üretim yapısı,
işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanlarının

Seminerin açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, mevzuat açısından
Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasında
fazla farkı olmadığını söyledi. Ulusal ve
uluslararası rekabette KOBİ'lerin önemine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdebir, bugün dünya devi olan firmaların
vaktiyle küçük bir KOBİ olarak iş hayatına başladıklarını belirtti. Türkiye'de kriz
dönemlerinde bile açılan şirket sayılarının
kapananlardan fazla olduğunu anımsatan
Özdebir, "Firmalar büyüdükçe üzerine
daha fazla yük gelmemesi lazım. İşletmelerimizin ortalama ömrü 10 yıl. Firmayı KOBİ'likten kurtarabilmemiz için bu
ömrü uzatmamız gerekiyor." dedi.

açılması gibi olumlu özelliklere sahip bulunduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'deki
girişimcilerin büyük bir kısmının KOBİ
olarak faaliyet gösterdiklerine dikkati
çekti.
Türkiye'de küçük ve büyük ölçekli firmalar arasında ciddi verimlilik farklarının
bulunduğunu belirten Yılmaz, "KOBİ'lerde verimliliği çok daha yüksek düzeylere
çıkarmak durumundayız." diye konuştu.
Yılmaz, büyük şirketlerle daha yakın çalışan KOBİ'lerin verimlilik düzeylerinin
daha da artacağına inandığını söyledi.
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