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Tasarım ve Markalaşma…
Sonuç: Milli Üretim
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

eçim takviminin yaklaşmasıyla birlikte siyasi aktörler
programlarını açıklamaya
başladı. Seçim bildirgelerinde;
küçük ve orta ölçekli işletmelere
yönelik vurgular, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı ifadeler,
kamu alımları ve bağlantılı olarak yerli üretimi öne koyan yaklaşımlara denk geliyoruz.

S

Yeniliği, yerlileştirmeyi, girişimciliği teşvik edici politikaların geliştirilmesi, yerli üretimin
kamu alımlarında payının artırılması, KOBİ’lerin finansmana
erişimini kolaylaştıracak tedbirler, KOBİ’leri ön plana alacak
teşvik sistemleri satır aralarında
göze çarpan taahhütler…
Ülkemizi yönetmeye talip olan
kadrolar, güçlü ekonominin güçlü KOBİ’ler ve yerli üretimle
sağlanabileceği mesajını dile getiriyorlar…
Peki, yerli üretime bu kadar önem
verilmesini nasıl açıklayabiliriz?
Gelişmiş ülkelerin süreçleri bize
bir takım ipuçlarını veriyor daha
doğrusu işin yöntemini açıkça tarif ediyor: Tasarım, markalaşma
ve bunların doğal sonucu milli
üretim.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) 8. Sektörel
Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmada, sanayinin vizyonuna
ilişkin görüşler aktardı. Bir akademisyen gözüyle başarı hikayesi yazan ülkeleri yakından analiz
ettiğine inandığım Davutoğlu,
okuyucularımızın yabancı olmadığı başlıklar sıraladı.
Başbakan Davutoğlu’nun sözlerinden anladığımız; ‘Türk sanayisinin rotasını ‘Millileşme’ye çevirdiği şeklinde. Ar-Ge’yi, tasarımı ve markalaşmayı teşvik edeceklerini belirten Davutoğlu’nun,
‘Taklit ve benzer üretimler yapmak yerine kendi tasarımımızla
alana çıkmamız lazım.” sözlerini 2023 hedefleri için mücadele
edenlerin aklından bir an olsun
çıkarmamaları gerekiyor.
Ahmet Davutoğlu’nun aynı çatı
altında gerçekleşen Sanayi Şurası’ndaki şu sözlerini de unutmayalım: “İsteriz ki bir taraftan
yerli sanayimiz, uluslararası
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rekabete açık olsun veya kamu
alımlarında yurt dışından katılabileceklerle eşit şartlarda dişe diş
mücadele verebilecek bir altyapı
oluşsun. Ama diğer taraftan da
kamu alımlarında bundan sonra
yerli girişimcilerin, iş dünyamızın payı artsın.”

Türkiye 2014’te mütevazi büyüdü

Nuh’un Gemisi Burdur’da yola çıktı

Büyüme rakamları Hükümetin hedefinin altında kaldı.
2014 yılı Orta Vadeli Programı’nda yüzde 4,0’dan yüzde
3.3’e revize edilen 2014 yılı büyüme rakamı, 2.9 oldu.

Burdur protokolü ve işadamları, Burdur Doğaltaş
Madenciler ve Mermer Makineleri Üreticileri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından
düzenlenen toplantıda OSTİM’i dinledi.
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Bu anlayışın örneklerini ve yasal
düzenlemeleri savunma sanayi
başta olmak üzere çeşitli sektörlerde görmüştük, umarız devamı
artarak gelir.

Nuh’un Gemisi
Burdur’da yola çıktı
Firmalara, başarılı bir model
olarak kazanımlar sağlayan,
onlara ‘balık tutmayı’ öğreten
‘kümelenme’ ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Ölçek farkı
gözetmeksizin, tüm işletmelerin
geleceğe emin adımlarla yürümesi için pusula görevi gören
kümelenme, mermer ve doğaltaş sektörünün merkezlerinden
Burdur’un da gündeminde…
Burdur, bir süredir Mermer İhtisas OSB’nin hazırlıklarını sürdürüyor. Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği’nin öncülüğünde proje oluşturan sanayiciler,
kümelenme olgusunu OSTİM
tecrübelerinden dinleme fırsatı
yakaladılar. Mehmet Akif Ersoy
Üniversite’nde gerçekleşen konferans bir kez daha, üreticilerin
‘katma değeri yüksek ürün’ ve
‘birbirine güvenme’ kavramlarına olan ihtiyacını ortaya koydu.

OSSA’ya Romanya’dan davet

“Bilgi toplumu gerçeğini fark etmeliyiz”

Brezilya’daki LAAD Fuarı’nda OSSA standını ziyaret
eden Romanya Ekonomi, Ticaret ve Turizm Bakanı Sorin
Encutescu kümelenme faaliyetlerini dinlemek üzere
OSSA’yı ülkesine davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bilgi toplumu
gerçeğinin farkında olunmadıkça, üretilen siyasetin
Türkiye’yi ileri taşımayacağını kaydetti.
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“Sebat ve dürüstlük başarının anahtarıdır”
OSTİM’e Emek Verenler’in bu ayki konuğu, yarım asırlık
çalışma hayatında başarılı hizmetlerle iz bırakan Sedat
Kızılkaya… Kızılkaya, “Sebat etmenin ve dürüstlüğün
açamayacağı hiçbir kapı yoktur.” dedi.
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Hayallerini planladılar, başarıya koştular
Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB’in işbirliği
ile sürdürülen 'İyi Fikir, İyi Fırsat' isimli Girişimcilik
Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
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Büyüme rakamları ve
zihniyet değişimi
Nisan ayı içerisinde 2014 yılı
büyümesinin 2.9 olduğu açıklandı. Daha önce Orta Vadeli
Program’da yüzde 4,0’dan yüzde
3.3’e revize edilen rakama ilişkin
yapılan değerlendirmeler; ‘vasat
büyüme’ döneminden çıkmak
için ‘yeni bir büyüme hikayesi’ne
olan ihtiyaca, ülkemizde şirketleri, girişimciyi, üretimi ve yatırımı her şeyin merkezine koyan bir
zihniyetin zorunluluğuna işaret
ediyor.

Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Korhan GÜMÜŞTEKİN

“İthalata tedbirler alalım”

MİLRES gün sayıyor
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Milli Rüzgar
Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin
Üretimi Projesi’nin (MİLRES) Haziran ayı sonunda
tamamlanacağını açıkladı.
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“Her şeyin mühim noktası,
başlangıçtır.”

12

sayfa

Yönetim Merkezi
100. Yıl Bulvarı No: 101/A
06370 OSTİM/ANKARA
Tel : 0 312 385 50 90
Faks : 0 312 385 58 98

14

BİZİ TAKİP EDİN

OstimOSB

ostimosb

ostim-osb

Eﬂatun

Editör
Yunus EFE

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu
Üyeleri T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi ziyaret etti.
Sektör temsilcileri, Şehir Hastaneleri Projeleri’nde yerli
üretilen tıbbi cihaz ve araçların tercih edilmesini istedi.

Yayın Türü
Yerel Süreli

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

Prodüksiyon
www.omedya.com

facebook.com
ortakvizyon

+OSTİMOSB1967

Reklam Rezervasyon
385 58 20-21

OSTİM OSB

www.ostimgazetesi.com

2 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

NİSAN 2015

TÜRKİYE 2014’TE MÜTEVAZI BÜYÜDÜ
yılı dördüncü çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre
yüzde 9,8 artarak 446 milyar
366 milyon TL’ye ulaştı.

“Yeni bir
büyüme hikayesine
ihtiyaç var”

Takvim etkisinden arındırılmış
sabit fiyatlarla GSYH 2014 yılı
dördüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre yüzde
2,4’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı.

Büyüme rakamları Hükümetin
hedefinin altında kaldı. 2014
yılı Orta Vadeli Programı’nda
yüzde 4,0’dan yüzde 3.3’e revize
edilen 2014 yılı büyüme rakamı,
2.9 oldu. Başbakan Ahmet
Davutoğlu, büyüme rakamının
hedeflere göre mütevazı
olduğunu söyledi.

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) 2014 yılında bir
önceki yıla göre sabit fiyatlarla
yüzde 2,9’luk artışla 126 milyar
70 milyon TL, cari fiyatlarla
yüzde 11,6’lık artışla 1 trilyon
749 milyar 782 milyon TL oldu.
2014 yılında yaşanan kuraklığın
tarım üretimini etkilemesiyle
sektörü oluşturan faaliyetlerin
toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit
fiyatlarla yüzde 1,9’luk azalışla
11 milyar 95 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 8,1’lik artışla 125
milyar 18 milyon TL düzeyinde

gerçekleşti.
Sanayi sektörü 2014 yılında
bir önceki yıla göre sabit
fiyatlarla yüzde 3,5’lik
artışla 41 milyar 510
milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 14,1’lik artışla
421 milyar 342 milyon TL
oldu. Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri ise 2014 yılında bir
önceki yıla göre sabit fiyatlarla
yüzde 4’lük artışla 74 milyar
462 milyon TL, cari fiyatlarla
yüzde 11,8’lik artışla 1 trilyon 9
milyar 804 milyon TL oldu.

Kişi başı gelir 10 bin 404
dolara geriledi
2013 yılında 10 bin 822 dolar
olarak hesaplanan kişi başı gelir 2014 yılında düşüş gösterdi.
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2014 yılında 10 bin
404 dolara geriledi.

“2023’e taşımaz”
Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı
Salih Bezci, 2.9’luk
büyümeyi şu sözlerle değerlendirdi:
“Türkiye ekonomisi 21 çeyrektir büyümesini sürdürüyor.
Coğrafyamızda yaşananlar
ve dünya ekonomisinin
içinde bulunduğu durum
dikkate alındığında başarı
olarak değerlendirmekteyiz.
Ancak bu büyümenin bizi
2023 hedeflerine taşımayacağı ise ortadadır. Yapısal
dönüşümünü tamamlamış bir
Türkiye’nin büyüme trendini
yukarılara taşıyarak güçlü
bir ekonomiyle 100. yılını
kutlayabilecektir.”

Sabit fiyatlarla GSYH 2014 yılı
dördüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre yüzde
2,6 artarak 32 milyar 104 milyon TL’ye ulaştı. Cari fiyatlarla
gayri safi yurtiçi hasıla, 2014

Hanehalklarının nihai tüketim
harcamaları 2014 yılında sabit
fiyatlarla yüzde 1,3’lük artışla
83 milyar 546 milyon TL, cari
fiyatlarla yüzde 8,4’lük artışla 1
trilyon 203 milyar 279 milyon
TL oldu. Devletin nihai tüketim
harcamaları ise 2014 yılında sabit fiyatlarla yüzde 4,6’lık artışla 14 milyar 21 milyon TL, cari
fiyatlarla yüzde 13,2’lik artışla
267 milyar 712 milyon TL oldu.
Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2014 yılında sabit fiyatlarla
yüzde 1,3 azaldı. Cari fiyatlarda
ise yüzde 10.4’lük artış gösterdi. Diğer yandan mal ve hizmet
ihracatı 2014 yılında sabit fiyatlarla yüzde 6,8’lik artışla 34
milyar 111 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
2014 yılı ekonomik büyüme
rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9 büyüdüğünü, bu rakamın hedeflere
göre mütevazı göründüğünü
ifade etti.
Dünya ekonomisinin büyük bir
krizden geçtiğini hatırlatan Başbakan Davutoğlu, Türkiye'nin
göreceli olarak Avrupa'da en
hızlı büyüyen ülkeler arasında
olma niteliğini koruduğunu dile
getirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir
2014 yılı büyüme rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:
“Uzunca bir süredir, ülkemizde yatırım şevkinin kırıldığını,
sanayicinin önünü göremediğini, ekonomide motivasyonu
artıracak, yatırım ve üretim
ortamını iyileştirecek tedbirler
alınmazsa ülkemizin vasat
büyüme dönemine sürükleneceği uyarısını yapıyorduk. Büyüme rakamları bu
uyarılarımızda ne kadar haklı
olduğumuzu göstermiştir.
Vasat büyüme döneminden
çıkmak için yeni bir büyüme
hikayesine ihtiyacımız var. Bu
yeni hikaye, ülkemizde bir zihniyet değişimini gerektirmektedir. Şirketleri, girişimciyi,
üretimi ve yatırımı her şeyin
merkezine koyan bir zihniyet
siyasete, ekonomiye ve bürokrasiye hakim olmazsa, bu
vasat büyüme
kıskacından
kurtulamayız.”

Ham çelikte yavaşlama devam ediyor
Türkiye Çelik Üreticileri
Derneği (TÇÜD), Mart
ayında Türkiye’nin ham
çelik üretiminin, önceki yılın
aynı ayına kıyasla yüzde 4.1
oranında düşüş göstererek
2.76 milyon ton seviyesinde
kaldığını açıkladı.

dünya piyasalarında ihraç pazarlarında ağırlığını artırması,
cevher fiyatları ile hurda fiyatları arasındaki dengenin cevher
lehine gelişmeye devam etmesi, Türkiye ekonomisindeki
yavaşlama ve hammadde ile
nihai mamul fiyatları arasındaki marjın daralmasını gösterdi.

T

TÇÜD’ün verdiği Mart ayı
ham çelik üretim rakamlarına
göre Türkiye’nin ham çelik
üretimi, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4.1 oranında
düşüş göstererek 2.76 milyon
ton seviyesinde kaldı. Söz ko-

ÇÜD, yavaşlaşama eğiliminin devamının nedenleri
arasında; dünya çelik sektöründe atıl kapasitelerin yol açtığı
baskı ortamı, Çin’in, çelik tüketiminin azalması sonrasında

Yüzde 4.1 düşüş

nusu miktar, Şubat ayına kıyasla yüzde 15.2 gibi önemli
bir artışa işaret etmesine rağmen, sektörün geçtiğimiz yıllardaki üretim performansını
yakalamasına yeterli olmadı.
Mart ayında elektrik ark ocaklı
tesislerin ham çelik üretimleri,
önceki yılın Mart ayına kıyasla
yüzde 14.5 düşüşle 1.836 milyon tona gerilerken, söz konusu miktar 2015 yılının Şubat
ayına göre yüzde 13.1 artışa
işaret etti.
Mart ayında Türkiye’deki entegre tesislerin ham çelik üretimleri önceki yılın aynı ayına
kıyasla yüzde 26.5, 2015 yı-

lının Şubat ayına göre yüzde
19.7 artışla 922 bin tonu geride bıraktı. İlk çeyrekte ham
çelik üretimi yüzde 8.8 düşüş
gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde
Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 8.8
oranında düşüş göstererek 7.74
milyon ton seviyesinde kaldı.
Bahse konu dönemde, elektrik
ark ocaklı tesislerin üretimleri yüzde 12.2 gibi önemli
bir düşüşle 5.21 milyon tona
gerilerken, entegre tesislerin
üretimleri de yüzde 0.9 düşüş
göstererek 2.53 milyon ton seviyesinde kaldı.

Mart ayında Türkiye’nin ham
çelik üretimi 2.76 milyon ton
seviyesinde, yılın ilk çeyreğinde
Türkiye’nin toplam ham çelik
üretimi, önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 8.8
oranında düşüş göstererek 7.74
milyon ton seviyesinde kaldı.
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11 maddelik yeni pakette KOBİ’ler de unutulmadı

Tasarım merkezleri Ar-Ge merkezi gibi düşünülecek
İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi ile üretim, istihdam teşvik edilecek,
sanayi yatırımlarının ve reel sektörün üretim imkânlarını geliştirecek bazı önemli adımlar
atılacak. Yeni paketle, imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yatırım kredileri için
kefalet limiti 2 buçuk milyon liraya yükseltildi. Tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezleri
gibi destekleneceği açıklandı.

H

ükümet ekonomik dinamikleri
harekete
geçirmek için yatırım
ve istihdam alanlarını da kapsayan çeşitli destek ve teşvikler verecek. Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun açıkladığı İstihdam, Sanayi Yatırımı ve
Üretimi Destekleme Paketi 11
maddeden oluşuyor. Destek
paketinde, istihdamın artırılmasından, kadın girişimcilerin
sayısını artırmaya, imalatçı
KOBİ’lerden tasarım merkezlerine kadar pek çok önemli
ekonomik faktör yer alıyor.

alanı oluşturulacak.

Asgari ücret İŞKUR’dan

Kalkınma Bankası yeniden
yapılandırılıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özel sektör işyerlerinde
6 ay süreyle İşbaşı Eğitim
Programı’nda çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net
asgari ücret ödeneceğini bunun da işverenlerin istihdama
teşvik edilmesi yanında ciddi
bir mesleki eğitim desteği olduğunu kaydetti.
İşbaşı Eğitim Programı sonrası
kursiyerler aynı işkolunda işe
alınırsa imalat sektöründe 42
ay takriben 3,5 yıl, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca 2,5
yıl SGK işveren primi İŞKUR
tarafından ödenecek. Ayrıca
toplum yararına çalışma kapsamında 120 bin yeni istihdam

Ankara Ticaret Odası (ATO),
Çek Ticaret Odası ile birlikte
iki ülke arasındaki yatırım
fırsatlarını değerlendirmek
amacıyla çalıştay ve eşleştirme
toplantısı düzenledi. Toplantıda
konuşan Çek Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Borivoj
Minar “Çek işadamlarının çok
güvenilir olduklarını rahatlıkla
söyleyebilirim.” dedi
TO Congresium UlusA
lararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti-

rilen toplantının açılışında
konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Çek
Cumhuriyeti’nde yaklaşık 80
Türk firmasının faaliyet gösterdiğini, bu firmalar tarafından
gerçekleştirilen yatırım miktarının 150 milyon dolar civarında
olduğu belirtti.
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin

Yatırımcılara sunulan vergi
indirimleri hakkında detaylar
veren Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut durumda
yatırım döneminde vergi indirimi birinci bölgede yoktu
şimdi yüzde 50 artırıyoruz.
İkinci bölgede yüzde 10'dan
yüzde 55'e, üçüncü bölgede
yüzde 20'den yüzde 60'a, dördüncü bölgede yüzde 30'dan
yüzde 65'e, beşinci bölgede
yüzde 50'den yüzde 70'e, altıncı bölgede yüzde 80 olarak
muhafaza ediyoruz.” dedi.

Başbakan
Davutoğlu’nun
açıklamaları arasında dikkat
çeken bir diğer başlık da Kalkınma Bankası’nın yeniden
yapılandırılması oldu. ArGe'ye dayalı sanayi yatırımları
için özel bir proje ve finansman modeli geliştireceklerini
aktaran Davutoğlu, TÜBİTAK
tarafından, başta enerji, ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere imalat sanayisinde
hazırlanan projelerin Türkiye
Kalkınma Bankası aracılığı ile
destekleneceğini belirtti.

şu bilgileri verdi: “TÜBİTAK
gerektiği takdirde bu şirketlere
belirli bir süre ortak olabilecek. Projenin finansmanında
özel sektör öz kaynak kullanımı yüzde 20 olacak. Türkiye
Kalkınma Bankası da yüzde
50'ye kadar uygun koşullu
finansman desteği sağlayacak. Bütün bu çalışmalar esnasında aldığımız önemli bir
karar da Türkiye Kalkınma
Bankası’nın çok ciddi bir yeniden yapılanma süreci içine
girmesidir. Türkiye Kalkınma
Bankası bütün bu kalkınma,
istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği
verebilmek için çok ciddi bir
şekilde yeniden yapılandırılacak ve dünyadaki örnekleriyle
rekabet edebilecek düzeye getirilecek.”

Tasarım merkezleri de
desteklenecek
Tasarım merkezlerinin
de Ar-Ge merkezleri gibi
destekleneceğini ifade eden
ve tasarıma daha fazla destek
sağlanacağını ifade eden
Davutoğlu, “Tasarım aşaması, katkı değer itibariyle en
fazla değerin, zihinsel katkının
da yapıldığı bir aşama. Bu
çerçevede nihai ürün kadar, o
ürüne giden bütün süreçlerdeki etkin katkıyı artıracak bir
dönem. Bu çerçevede tasarım
merkezleri, Ar-Ge merkezleri
gibi desteklenecek. Ar-Ge ve
tasarım personelinin daha
esnek çalışmasına olanak
sağlanacak. KOBİ'lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım
faaliyetleri desteklenecek.”
açıklamasını yaptı.

Ahmet Davutoğlu, imalatçı KOBİ'lere ve kadın girişimcilere ilave
destekler vereceklerini belirterek,
özellikle KOBİ'lerin güçlendirilmesi
ve kadın girişimcilerin iş hayatındaki paylarının artırılması için özel
tedbirler alınacağını kaydetti.
Davutoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti: "İmalatçı KOBİ'ler
bağlamında mevcut durumda her
bir KOBİ için 1,5 milyon lira ve her
bir risk gurubu için 2 milyon lira
olan kefalet limiti, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin
yatırım kredileri için 2,5 milyon
liraya, her bir risk grubundaki
imalatçı KOBİ'ler için ise 3 milyon
liraya çıkarıldı. KOBİ'ler için 8 yıl
olan maksimum vade, imalatçı
KOBİ'ler için 10 yıla uzatıldı, diğer
KOBİ'ler için yüzde 75 olan kefalet
oranı imalatçı KOBİ'ler için yüzde
80'e çıkarıldı.
Kadın girişimcilerin finansmana
erişimlerinin kolaylaştırılması
ve böylelikle kadın istihdamının
artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatıldı. Düzenleme ile
kadın girişimcilerin 100 bin liraya
kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları
krediler için Kredi Garanti Fonu
aracılığıyla yüzde 85 oranında
kefalet imkânı sağlanacak."
Teminat kolaylığı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, paket kapsamında KOBİ’lere teminat
kolaylığı getirildiğini kaydederek,
"KOBİ'lerin finansmana erişiminin
artırılması amacıyla taşınırların
teminat olarak kullanılmasının
önündeki engelleri kaldıracak
düzenlemeler yapılacak." dedi.

Projelerin özel sektör tarafından hayata geçirileceğine dikkat çeken Ahmet Davutoğlu

Çek’ler ‘bize güvenin’ mesajı verdi

2014 yılı sonu itibariyle 3 milyar 256 milyon dolar olarak
gerçekleştiğini kaydeden Bezci, bunun 836 milyon dolarının
Türkiye’nin ihracatı olduğunu
bildirdi. Bezci, “Dış ticaret
dengesinin Çek Cumhuriyeti
lehine gelişmesinin en önemli
nedenlerinden biri, bizim ithalat kalemlerimizin yatırım
ve ara mallarından oluşmasına
rağmen, Çek Cumhuriyeti’nin
bizden tüketim malı ithal etmesidir.” dedi.

İMALATÇI KOBİ VE
KADIN GİRİŞİMCİLER

“Çek işadamları güvenilirdir”
Çek Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Borivoj Minar 14
bin üyesi bulunan Çek Ticaret
Odası’nın ülkenin en önemli
kuruluşlarından biri olduğunu
söyledi. Enerji, makine, madencilik, bankacılık ve lojistik
sektöründe hizmet veren çok
başarılı şirketleri bulunduğunu
anlatan Minar, “Kalite, fiyat, esneklik, yeni ilişkiler ve güvenilir olma konusunda dünyada en
üstteyiz. Sizler için mükemmel
bir partneriz. Çek işadamlarının

çok güvenilir olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) URGE
Yöneticisi Ece Haykır ile OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz kümeyi tanıtan
ve potansiyel işbirliği fırsatlarını içeren birer sunum yaptılar.

Turk City’de
3 yıl kira yok
ATO’yu ziyaret eden Çin’in Chuzhou şehri Belediye Başkanı Zhang
Xiangan, şehirde kurulacak
Turk City Türk Ticaret, Sanayi,
Kültür, Eğitim, Sağlık ve Turizm
Merkezi’ne ATO firmalarını davet
etti. Başkan Xiangan, Turk City’de
yer alacak firmalardan 3 yıl kira
alınmayacağını bildirdi.
Proje tamamlandığında 20 bin civarında Çin ve Türk vatandaşının
istihdam edilmesi öngörülüyor.
Merkez’de, firmaların ürünlerini
Çin genelinde toptan ve perakende olarak satmaları için internette
‘Turk City Online Satış Platformu’
kurulacak. Projede, Türkiye’den
yapılacak ithalatlar için lojistik
merkezi, gümrükleme, depolama
ve nakliye hizmetleri yer alacak.

4 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

NİSAN 2015

Alman firmaları geleceğini
Türk yatırımcıda görüyor

Geleceğini kümelenmede arayan mermer üreticileri OSTİM’i dinledi

NUH’UN GEMİSİ BURDUR’DA YOLA ÇIKTI
Doğaltaş ve mermer sektörünün
önde gelen merkezlerinden
biri olan Burdur, bir yandan
ihtisas OSB için hazırlıklarına
devam ederken diğer yandan
kümelenme modeliyle
rekabete hazırlanıyor.
Burdurlu üreticiler bu amaçla
OSTİM deneyimlerinden
yararlanmak istiyor. Burdur
protokolü ve işadamları,
Burdur Doğaltaş Madenciler ve
Mermer Makineleri Üreticileri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği tarafından düzenlenen
toplantıda OSTİM’i dinledi.

B

urdur’da mermer sektörünü aynı çatı altında
toplamayı planlayan MERİH OSB’de 120 fabrika, 11 bin
çalışan, 350 milyon dolar yıllık
ihracat, 380 milyon TL iç ticaret
hedefleniyor. Burdur Doğaltaş
Madenciler ve Mermer Makineleri Üreticileri Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği, Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın
desteğiyle yürüttüğü ‘Burdur’da
Mermer Sektörünün Kümelenmesi, Fizibilite Hazırlama
İhtiyaç Belirleme ve Raporlama Projesi’nde final sunumunu
OSTİM’le yaptı.
Dernek Başkanı Nasuh Ekinci,
projenin kabul edilmesi, uygulanması aşamasında desteği
geçen herkese teşekkür etti.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Mehmet Sırrı
Özen, projenin sonucunda elde
edilenlerin
uygulanmasının
önemli olduğunu vurguladı.

“Küme marka çıkarır”
OSTİM’de 3 kümenin Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı yürüten
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, ‘Nuh’un Gemisi’ isimli
sunumunda kümelenmenin ne
anlama geldiğini, nasıl olması
gerektiğini paylaştı. Güvenç,
“Birbirimize güvenmediğimiz
zaman tek başımıza rekabet
etme şansınız yok. Bizim için
kümelenme gerçekten Nuh’un
Gemisi; çünkü büyük bir teknoloji tufanı geliyor. Onun için
Nuh’un Gemisi dedik. Kümenin

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi ile OSTİM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
birlikte Hannover Messe 2015 Fuarı'na katıldı. Fuarda
küme üyeleriyle işbirliği imkanlarını masaya yatıran Alman
yetkililer, pek çok firmanın kapanma tehlikesiyle karşı
karşıya olduğunu belirterek Türk işadamlarını ülkelerinde
yatırıma çağırdı.

Burdur protokolü OSTİM
sunumlarını ilgiyle takip etti.
Katılımcılar, program sonunda
kümelenme ve yerli sanayinin
geleceğine yönelik sorular yöneltti.

geleceğini, güven, iş ahlakı ve
kurumun destek politikaları belirler.” dedi.
Kritik kütleye ulaşmış kümelerin markaları çıkarabildiğini ifade eden Güvenç, “Üniversitenin
bulunduğu her yerde kümelenme olur. Sağlıklı kümede; üretim planlaması olur, verimlilik
görülür, Ür-Ge ve Ar-Ge yapılır, kalite artar. Kümede katma
değeri yüksek ürün üretilebilir.
İnovatif kümeyle rekabetçilik
sağlanır. Rekabeti ciddiye almayanlar, aynı stratejiyi yıllar
boyu uygulayıp değişmeyenler,
yeni fikirlere gelip geçici moda
diye bakanlar, statükoda takılıp
kalanlar, analiz ve bunun karşısında ne yapacağını bilemezler.
Gidecekleri yer mezarlık bunu
çok net olarak söyleyebilirim.
Birbirimize güvenmediğimiz
zaman tek başımıza rekabet
etme şansınız yok." görüşünü
paylaştı.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ‘Bölgesel
Kalkınmada OSTİM ve Kümelenme Deneyimleri’ başlıklı
sunumuyla OSTİM’deki kümelenme aşamalarını anlattı.
Aydın, “KOBİ’yi biz izliyoruz,
gözlüyoruz, takip ediyoruz. Hemen hemen her şeyi yapıyoruz.
OSTİM birçok konuda çözüm
merkezi, dünyanın en büyük
firmalarına ürün yapabiliyor.”
dedi.
6 ayrı sektörde kümelenme çalışmalarının başarıyla devam
ettiğini kaydeden Aydın, kümelenme süreçlerinde; firmalar, destek kurumları ile eğitim
ve araştırma kurumlarının bir
arada olması gerektiğini vurguladı. Orhan Aydın, sanayi
politikalarının belirlenmesinde
aktif olmanın yolunun bir araya
gelmekten geçtiğini bildirdi.

5 gün süren program, küme üyeleri için yeni teknolojilerin
gözlenmesi ve yeni pazarlarda fırsatların yakalanması için önemli
bir adım oldu.

GLOBAL OYUNCU
OLMAK İÇİN
KÜMELENME
Burdur Merih OSB için
hazırlanan Bilgilendirme
Raporu’nda yer alan
bilgilere göre; uluslararası
mermer pazarında ‘Burdur
Beji’ olarak bilinen mermer
çeşidi, doğaltaş sektörü ve
toprak sanayisiyle birlikte
Burdur’un en büyük ihraç
kalemlerinden. Bölgede
buna bağlı olarak lojistik
hareketlilik de artıyor. Bir
diğer raporda ise kümelenme stratejisinin etkin
kullanımına ilişkin şu bilgiler
yer alıyor: “Öncelikle ortak
değerleri ve üye profili ile
etkin bir küme oluşturmak
daha sonra Merih OSB’yi
doğru planlanmış, birbirini
tamamlayan, esnek ve
entegre bir yapı olarak
etkin hayata geçirmek
gerekmektedir. Kümelenme stratejisiyle birlikte;
şirketler yönetsel yapılarını
geliştirme, global oyuncu
olmanın gereklerini birlikte
daha kolay ve daha hızlı
yerine getirebilme şansına
sahiptirler.”

T

.C. Ekonomi Bakanlığı
URGE Projesi kapsamında Almanya’ya giden
OSTİM grubu, fuarda, Hannover Ticaret Odası, Belçikalı MecaTech Kümesi,
Hannover Kalkınma Ajansı
ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Hannover Ticari
Ateşesi M. Kudret Ceran ve
Almanya'nın en genç Milletvekili Mustafa Erkan da fuar
süresince OSTİM heyetine
yakın ilgi gösterdi. Firmalar,
Almanya programının son
gününde teknokent ziyareti
ve Türk-Alman İş Adamları
Konfederasyonu (BUV) ile
iş toplantısı gerçekleştirdi.
Her iki küme için ortak düzenlenen toplantılara Alman
kurumlarının ilgisi beklene-

nin üzerinde oldu. Almanya
Ekonomi Bakanlığı, Hannover Kalkınma Ajansı ve
Hannover Ticaret Odası yetkilileri yatırım çağrısı yaptı.
Ülkelerinde nüfusun hızla
yaşlandığını belirten Alman
temsilciler, pek çok firmanın, sahibinin vefatı veya iş
yapamayacak kadar yaşının
ilerlemesi gibi nedenlerle
kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi
ve Almanya’dan firma satın
almak isteyen Türk yatırımcılara açık davette bulundu.
Küme yöneticileri de bu durumu, Almanya’da yatırım
yapmak isteyen yatırımcılar
ve oradaki know-how’ı ülkemize aktarmak için önemli
bir fırsat olarak gördüklerini
ifade ettiler.

FUARA KATILAN KÜME ÜYELERİ
Babacan Kauçuk, Büyük Anadolu Kauçuk, Emin
İpek Kauçuk, Gülhan Yedek Parça, Lider Conta,
Naturel Kauçuk, Öner Kauçuk, Ören Kauçuk,
Özdekan Kauçuk, Sadık Tambursan Kauçuk
Biomass, Taşcı Makina, Makim, 2M Mühendislik, Karakaya, Tecimer, Damla Kimya,
Hidronerji
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“İTHALATI YÜKSEK ÜRÜNLERİ
BİRLİKTE ÜRETİN”
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM), üyeleriyle
paylaşım toplantısı düzenledi.
Küme faaliyetleri ve KOMATEK
2015 Fuarı ile ilgili gelişmelerin
paylaşıldığı toplantıda,
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, “İthalatı yüksek olan
ürünleri birlikte projelendirip
üretmemiz gerekir.” dedi.

daha rekabetçi olabiliriz.” dedi.

T

Ankara Ticaret Odası (ATO)
Dış İlişkiler ve İş Geliştirme
Müdürlüğü yetkilisi Müge
İnal Özkurt da misyonlarının
Ankara’nın İhracatını arttırmak
olduğunu dile getirdi. Özkurt,
küme ile her türlü işbirliklerine
açık olduklarını belirtti.

oplantıda kümenin yeni
üyeleri kendini tanıtma fırsatı buldu.
Toplantının açılış konuşmasını
yapan Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, İŞİM üyelerinin birbirleri
ile küçük gruplar halinde proje
çıkarmaları gerektiğine dikkat
çekti. Güvenç, “Özellikle ithalatı yüksek olan ürünler öncelikle
ele alınarak, birlikte projelendirilip üretmemiz gerekir. Üyeler günlük koşuşturmalarından
vakit ayırıp bu tarz çalışmalara
yoğunlaşmalı. Ancak bu şekilde

“KOSGEB desteklerini birlikte
iyileştirebiliriz”
KOSGEB OSTİM
Hizmet
Merkezi Müdürü Mehmet Tezyetiş, KOBİ’lere sağlanan destekler hakkında bigiler verdi.
KOSGEB’in destekleri hakkında farkındalığı artırmak için
daha sık bir araya gelmek gerektiğini vurgulayan Tezyetiş,
desteklerdeki gerekli iyileştirmelerin birlikte yapabileceğini
belirtti.

İŞİM Küme Koordinatörü Fevzi Gökalp, geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Planlanan etkinlikler arasında
sektörün en önemli fuarlarından olan KOMATEK 2015 için
yürütülen hazırlıkları da aktaran Gökalp, fuarın Ankara’da
düzenlenmesinin İŞİM üyeleri
için büyük bir avantaj olduğuna
işaret etti.
Toplantıya özel davetle katılan
Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği (HAKİD) yetkilileri, Etiyopya yapı sektörü
ile ilgili bilgilendirme sunumu
yaptı. Etiyopya’nın gelişmekte
olan bir ülke olduğunu söyleyen
HAKİD temsilcileri, özellikle
konut, yol, HES projeleri gibi
yatırımları aktardı. Ülkelerinin
Afrika kıtasında güvenilir ve yatırıma açık bir ülke olduğunun
altını çizen Etiyopyalılar, Türk
yatırımcıları beklediklerini dile
getirdi.

“Ülkemizin medikalde
markalaşmasını istiyoruz”
OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi’nin Yönetim
Kurulu Başkanlığı
İlhan Şahin tarafından
yürütülecek. Başkan Şahin
küme üyeleriyle bir araya
geldiği toplantıda, hedefleri
ve planladıkları faaliyetler
hakkında bilgi verdi.

A

nkara’yı sağlık sektöründe öncü bir konuma
getirmek istediklerini ifade
eden Şahin, temel görevlerinin ülkenin ve bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını
karşılamak olduğunu vurguladı. Şahin, “Bürokrasimizin
hiçbir yatırım yapmadan, istihdam yaratmadan ve vergi
ödemeden fiyatların aşağı
çekilmesine neden olan ithalatçılara ‘dur’ diyeceğine
gönülden inanıyoruz.” dedi.
“Kızılhaç’ın, Dünya Kamu
Hastaneleri Birliği’nin tedarikçi listelerine girelim.”
diyen Şahin, Türkiye’nin

İlhan Şahin

medikal sektöründe de markalaşmasını
istediklerini
ifade etti. Hazırlıkları devam eden Ortak Showroom
Projesi’ni önemsediklerini,
ileriye taşımak için destek
beklediklerini kaydeden İlhan Şahin, projeyle ilgili imzaların atıldığını söyledi.
Toplantının konukları arasında yer alan Ankara Sanayi Odası İnsan Kaynakları
Müdürü Dr. Mustafa Kemal
Topçu “UMEM Beceri’10
Projesi”nden bahsetti. Topçu, proje ile çalışanın ihtiyaç
duyduğu eğitimlerin karşılanacağını belirtti. Müzakere eğitimleriyle tanınan Dr.
Oğuz Ersin de işletme sahiplerine, personelleriyle verimli çalışma yollarını aktardı.

Milli işletim sistemi karlı çıktı
Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) tarafından 2005'te
geliştirilen milli işletim
sistemi PARDUS ile 700
milyon lira kar edildi.
003 yılında planlanmaya
başlanan ve ilk sürümü
2005'te yayınlanan PARDUS
işletim sistemi kamuda yaklaşık 20 bin, ev ortamında
ise 100 binden fazla cihazda
kullanılıyor. PARDUS'un ev
kullanıcıları hariç kamu kurumları, belediye ve üniversitelerde kullanılmasıyla 700
milyon lira tasarruf sağlandı.
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Sistemi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı, Halk
Sağlığı Müdürlükleri, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB), İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
ve TÜBİTAK'ın da aralarında
bulunduğu 20'den fazla bakanlık ve kurum kullanıyor.

Sanal kampüste eğitim fırsatı
Sistemi kullanan kurumlardaki bilgi teknoloji çalışanlarına, PARDUS eğitimleri
verilmeye devam ediliyor.

Eğitimleri daha geniş kitlelere
yaymak için uzaktan eğitim
sağlayacak sanal PARDUS
Kampüsü de oluşturuldu.
PARDUS kurum eğitimlerinin, 2016 yılı sonuna kadar
devam ettirilmesi planlanıyor.
PARDUS'un
sertifikasyon
sisteminin kurulması için
Türk Standartları Enstitüsü
ile sözleşme imzalandı. Bu yıl
içinde tamamlanacak çalışma sonucunda soru bankaları
oluşturulacak ve TSE üzerinden sözlü ve yazılı sınavlarla
sertifikasyon
sağlanmasına
başlanacak. Son kullanıcıya
sunulan hizmet kalitesini artırmak, geri besleme almak ve
Ar-Ge çalışmalarına yön vermek amacıyla 2013 yılında
hizmete başlayan PARDUS
Danışma Hattı'na gelen sorulardan derlenen Türkçe kitap,
"pardus.org.tr" üzerinden ücretsiz sunuluyor.
Milli işletim sisteminin adı,
Anadolu Parsı'nın bilimsel adı
Panthera Pardus Tulliana'dan
geliyor. Kurumsal, Sunucu ve
Fatih Projesi olmak üzere 3 ayrı
sürümü yayınlanan PARDUS'un,
2013 sürümüyle bireysel
kullanıcılara yönelik resmi
sürümü de bulunuyor.

OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi Yönetim
Kurulu Başkanı İlhan Şahin,
küme olarak yapmak
istediklerini şöyle sıraladı:

> Sağlık sektörünün
ihtiyaçlarının
karşılanmasında yerli
üretimin payını arttırmak.
> Medikal sanayi KOBİ’lerini
uluslararası pazarda rekabet
edebilir hale getirmek.
> Üniversitelerin sahip
olduğu teknik bilgiyi,
ticarileşmesi için sanayiye
aktarmak.
> Üyelerin artan yetenek,
kabiliyet ve işbirlikleri
sayesinde tercih edilir
firmalar arasında yer
almasını sağlamak.
> Sektörel ihtisaslaşma ile
bölgesel rekabet avantajı

oluşturmak.

> Yenilikçilik ve girişimcilik
kültürünü geliştirmek ve
bu doğrultuda bağlantılı
faaliyetlerde bulunmak.
> Ülkenin sosyal ve
ekonomik açılardan
kalkınmasına katkıda
bulunmak.

> Kümelenme faaliyetleri
konusunda olumlu
referanslar oluşturarak
buna benzer diğer
bağlantılı faaliyetlerinde
gerçekleştirilmesine ilişkin
katkıda bulunmak.
> Medikal cihaz/malzeme
sağlık sektöründe ve
tıbbi cihaz üretiminde
ileri teknoloji kullanılarak
inovasyon değeri olan
katma değeri yüksek ürün
üretebilmek.
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OSSA’ya Romanya’dan ‘kümelenme’ daveti
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinasyonunda,
Savunma Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) organizasyonu
ile milli katılım sağladı. 70’in
üzerinde ülkeden yaklaşık
700 firmanın katıldığı fuarda
Türkiye’yi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal
Yardımcı temsil etti. 10 üyesiyle Brezilya’ya giden OSSA,
Türkiye’nin ihracat kapasitesini
artırmak ve geliştirmek için çok
sayıda görüşme yaptı.

Nisan ayını Amerika Kıtası’nda
gerçekleştirilen iki önemli
etkinlikle geçiren OSTİM
Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi’ne Romanya’dan
kümelenme daveti geldi.
Brezilya’daki LAAD Fuarı’nda
OSSA standını ziyaret eden
Romanya Ekonomi, Ticaret ve
Turizm Bakanı Sorin Encutescu
kümelenme faaliyetlerini
dinlemek üzere OSSA’yı
ülkesine davet etti.

K

anada ve Brezilya’da
sektörün stratejik organizasyonları arasında gösterilen fuarlarda, Türk
savunma sanayi sektörünün
temsilcileri arasında yer alan
OSSA, uluslararası alanda dikkatleri üzerine topladı.

İlk durak Kanada
Kanada’nın Montreal kentinde
30 Mart-2 Nisan 2015 tarihinde
düzenlenen, savunma ve havacılık sektörüne çalışan firmalar
için yeni iş bağlantıları oluşturmalarına olanak sağlayan Aeromart Montreal’e 28 ülkeden 800
firma katıldı. Etkinlikte 11 bine

yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. OSSA; iş görüşmeleri,
konferanslar ve workshoplar ile
üyelerini bu platformda temsil
etti. Fuarda, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) Alt Sistemler Daire Başkanı Bilal Aktaş,
‘Türk Savunma ve Havacılık
Sektörüne Yatırım ve İşbirliği Fırsatları’ adlı sunumunda;
Türk Savunma ve Havacılık
sektörünün son durumunu anlattı, devam eden projelere ve
bölgeye yapılacak yatırım fırsatlarına işaret etti.
OSSA Koordinatörü Hilal Ünal
Türkan da ‘Türk Savunma ve
Havacılık Sektörüne Göz Atış’

OSSA’dan dinlemek istiyorlar

Fuar boyunca uluslararası temsilcileri standında ağırlayan
küme, faaliyetleri ve üyelerinin yeteneklerini tanıttı. Standın Avrupalı ziyaretçilerinden
Romanya Ekonomi, Ticaret ve
Turizm Bakanı Sorin Encutescu, kabiliyet matrisinde firmaların yeteneklerini detaylı ve net
anlatımından dolayı OSSA’yı
tebrik etti. Sektörel kümelenme
faaliyetleriyle yakından ilgilenen Romen Bakan, kümelenme
çalışmalarını dinlemek üzere
OSSA heyetini ülkesine davet
etti.

OSSA, Kanada’nın ardından
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 14-17 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen LAAD Savunma
Sanayi Fuarı ve Konferansı’na

LAAD Brezilya Savunma ve
Güvenlik Fuarı, Brezilya silahlı
kuvvetlerinin yanı sıra Kolombiya, Şili, Peru gibi bölgesel alıcılar ile görüşmek için fırsatlar

başlıklı sunumla kümeyi tanıtarak ülkedeki KOBİ’lere sağladığı faydalara temas etti.
4 gün süren etkinlikte önemli
firmalarla aynı masada buluşan
OSSA, Bombardier ve Bell ile
görüşmelerinde, Türkiye’deki yüksek potansiyelin farkına
varmalarını sağladı. Firmalar,
Türkiye’de gelecek planları yapacaklarını belirtti.

sunuyor. Amerika Kıtası için
stratejik öneme taşıyan fuarda
savunma sanayindeki uluslararası tedarikçiler ve satın almacılarla buluşan OSSA; kara,
hava, deniz sektörlerinde son
teknolojiyi gözlemleme fırsatı
buldu. Fuardan önce yaptığı ön
görüşmeler ve piyasa araştırmaları ile organizasyonun daha etkin geçmesini sağlayan OSSA,
Brezilya’nın önde gelen şirketlerine fuardan önce yemek
verdi. Yemek esnasında gerçekleşen görüşmeler ve yapılan
bağlantılarla Türk KOBİ’lerinin Brezilya için yol haritası
çizmesi sağlandı.

2015

OSSA Koordinatörü
Hilal Ünal Türkan
Aeromart Montreal’de
Türk Savunma ve
Havacılık Sektörüne
Göz Atış başlığında bir
konferans verdi.
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“Bilgi toplumu gerçeğini fark etmeliyiz”
C

HP lideri, ekonomi kurmaylarıyla
birlikte
OSTİM’e gelerek çalışmalar
hakkında bilgiler aldı, işletmelerde incelemelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu’na programının
ilk kısmında bölgenin yapısı,
OSB hizmetleri, ara yüzleri,
ulusal ve uluslararası vizyonu
ile sektörel kümelenme faaliyetleri aktarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “Orta gelir
tuzağından bu ülkeyi
çıkaracaksak katma değeri
yüksek ürün üretmek
zorundayız. Bunun yolu
eğitim.” dedi. Kılıçdaroğlu,
bilgi toplumu gerçeğinin
farkında olunmadıkça, üretilen
siyasetin Türkiye’yi ileri
taşımayacağını kaydetti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in
Ankara ve Türk sanayindeki
yerine işaret etti. Firmaların
dünya devlerine üretim yaptığını hatırlatan Aydın, “OSTİM
Ankara sanayisi için okul olmuştur. Büyük firmaların birçoğunun çıkış yeri OSTİM’dir.
Burada insan yedek parçasından uydu yedek parçasına kadar üretim yapılıyor. Üniversite
sanayi işbirliğine önem veriyor,
kümelenme modeliyle firmalarımızın rekabetçi yönünü güçlendiriyoruz.” dedi.

sitedir. Bizi Avrupa’nın Çin’i
olarak görmek istiyorlar. İşte
götürürüz, şu malları, yedek
parçaları veririz, bunlar üretirler. Biz üreten değil, tüketen
toplum haline dönüşüyoruz.
Bilgi toplumunu yakalamanın
birinci koşulu; bilgi üretmekten
geçiyor. Bilgiyi üreteceksiniz
ki bu olsun.”
CHP Genel Başkanı, sanayicinin rekabet içinde daha hızlı gelişerek büyüyeceğini ve
uluslararası rekabete kendisini
hazırlamış olacağını sözlerine
ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal

‘sıfır’ olarak uygulanacak
Bakanlar Kurulu kararıyla,
bazı ürünlerin vadeli
ithalatında Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonu
(KKDF) kesintisi oranı sıfır
olarak tespit edildi.

bı aksamı ve tuğlalar, cam ve
cam eşyaların da bulunduğu
ürünlerin vadeli ithalatındaki
KKDF kesintisi oranı sıfıra
çekildi.

R

Demir ve çelik, bakır, nikel,
alüminyum, kurşun, çinko,
kalay ve bunlardan yapılan eşyalar ile elektrikli makine ve
cihazlar, demiryolu ve benzer
hatlara ait taşıtlar, karayolu
şebekesi dışında kullanılmak
üzere yapılmış damperler, özel
amaçlı motorlu taşıtlar, kendinden hareketli yük arabaları,
hava taşıtları ve uzay taşıtları
ile bunların aksam ve parçaları, gemiler, optik alet ve cihazlar, tıbbi veya cerrahi alet ve
cihazlarda da KKDF kesintisi
oranı sıfır olarak belirlendi.

Demiryolu ve benzer hatlara
ait taşıtlar

Nükleer reaktörler, kazanlar,

Savunma sanayinde
kar-zarar diye bir kavram
yoktur. Tank yaparsınız,
onu satarsınız. Dolayısıyla
savunma sanayinin gelişen
teknolojiye ayak uydurması
lazım. Amerikan sanayinin
güçlenmesinin temel nedeni
savunma sanayidir.
Biz pek çok alanda
güzel şeyler yapabilecek
kapasiteye ve birikime sahip
olan bir ülkeyiz. Yapmamak
için hiçbir neden yok.
Siz ürettiğiniz ölçüde biz
gururlarınız, onur duyarız.
Sadece yedek parça
üretmek değil ürünün
kendisini de üretelim.

“Bizi Avrupa’nın Çin’i olarak
görüyorlar”

KKDF oranı bazı ürünlerde

esmi Gazete'de yayımlanan ‘Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintileri
Hakkındaki Karar’a göre, aralarında hayvansal ve bitkisel
tarım ve gıda ürünleri, tütün,
metal cevheri, cüruf ve kül,
mineral yakıtlar ve yağlar,
inorganik ve organik kimyasallar ve tıbbi müstahzarlar,
gübreler, boyalar, uçucu yağlar, esans, yağlama müstahzarları, plastik, kauçuk, ham post
ve deriler, kürkler, ağaç ve ahşap eşya, kağıt, basılı kitap ve
gazete, ipek, özel dokunmuş
mensucat, örme eşya, ayakka-

Kılıçdaroğlu, orta gelir tuzağından çıkış için katma değerli üretimin önemini vurguladı.
Kılıçdaroğlu, “Katma değeri
yüksek ürün, eğer sayın başkanın bize söylediği gibi biz eğer
orta gelir tuzağından bu ülkeyi
çıkaracaksak katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız.”
değerlendirmesinde bulundu.
Buna ulaşmanın yolunun eğitimden geçtiğini dile getiren
Kılıçdaroğlu,
üniversitelerin
rolü için ise şu görüşleri aktardı: “Üniversite bilgi üretecek,
üretilen bilgiyi elle tutulur meta
haline de sanayici getirecek.
Bilgi üretiliyorsa orası üniver-

KILIÇDAROĞLU’NDAN
SATIRBAŞLARI

Kemal Kılıçdaroğlu bölgedeki işletmeleri ziyaret ederek bilgiler aldı.

KKDF Nedir?
Ülkemizde 1988 yılından
bu yana uygulanmakta
olan Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu (KKDF),
gerek yurt içi gerekse
yurt dışı kaynaklı kredi
kullandırımında anapara,
faiz veya ithal edilen mal
bedeli üzerinden alınan ve
bankalarca tahsil edilerek
TC Merkez Bankası’na
devredilen bir bedel. Bu
ödeme şekillerinde fon
kesintisi uygulama nedeni,
malların fiili ithalinin
gerçekleştirilmesinden sonra
ithalat bedelinin ödenmesi
suretiyle ithalatçının
kredilendirilmiş olmasıdır.
makineler, mekanik cihazlar
ve aletler ile bunların aksam
ve parçalarının ithalatında da
KKDF oranı sıfır olarak uygulanacak.

İşçinin olmadığı yerde
sanayici, sanayicinin
olmadığı yerde işçi
olmuyor.

“Yatırım ve finansman
imkanlarını artıracaktır”

“Rekabet gücüne katkı
sağlar”

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu bazı KKDF
kesintisinin sıfıra çekilmesinin memnuniyetle karşılandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu “Yıllardır her platformda
dile getirdiğimiz KKDF
yüküne getirilen bu çözüm
sanayicimizin yatırım ve
finansman imkânlarını
artıracaktır.” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Küresel çalkantılar
yüzünden yurtdışı finansman hacminin daraldığı
bir ortamda sanayicinin
elini kolunu bağlayan bu
yükün ortadan kaldırılması,
sanayicimizin daha kolay
ve daha az maliyetle yatırım
yapmasını sağlayacaktır.
İstihdam, yatırım ve teşvik
paketi kapsamında bu engelin kaldırılmasını sağlayan
Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini
kullandı.

KKDF oranıyla ilgili kararı
yorumlayan Türkiye Çelik
Üreticileri Derneği (TÇÜD)
Genel Sekreteri Dr. Veysel
Yayan, “Maliye Bakanlığımızın bu uygulamaya son
vermiş olmasının, çelik sektörümüz açısından, işlerin
kendi akışı içerisinde yürümesi, Dahilde İşleme Rejimi
uygulamasının getirilerinin
reel anlamda ölçülebilmesi,
bürokrasinin azaltılması,
devlete gelir sağlamayan
ancak maliyetleri artıran bir
unsurun ortadan kaldırılarak, sektörün rekabet
gücüne katkı sağlanması
açılarından çok yönlü
faydalar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi. Yayan, yerli
girdi kullanımını artıracak
ve maliyetleri düşürecek bu
tür uygulamaların geciktirilmeden gerçekleştirilmesini
istediklerini söyledi.
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"BANA 1 YIL YETER"

Birgün kendisine, “Cevat Ağabey, sen çok tez canlısın,
kaplumbağa ağır ağır hareket eder ve 90 yıl yaşarmış,
kurbağa da tez canlılığından 1 yıl yaşarmış” dedim. “Başkası
kaplumbağa gibi 90 yıl yaşasın, bana 1 yıl yeter.” karşılığını
verdi. Baba oğul gibiydik…

Sedat Kızılkaya ile OSTİM’in
kuruluş yıllarındaki
görünümünü, esnaflık olgusunu
ve ticarette başarıya giden yolu
konuştuk… Kızılkaya, ticari
hayatta itibarın önemine dikkat
çekerek, “Sebat etmenin ve
dürüstlüğün açamayacağı
hiçbir kapı yoktur.” dedi.
Sedat Bey sizi tanıyabilir
miyiz?
1938 Ankara doğumluyum.
Meslek lisesi metal işleri bölümü mezunuyum. Mesleğime
1954 yılında babamın yanında
para kasaları, yangın dolapları, el arabaları imalatı yaparak
başladım. 1958-1960 yıllarında
vatani görevimi yaptıktan sonra 1964 yılına kadar babam ile
çalışmaya devam ettim. 1964
yılı Mayıs ayında Ata Sanayi
Sitesi'nde kendi işyerimi açtım.
Ankara Demirciler Odası'na
1969 yılında Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçildim ve 2004
yılına kadar Yönetim Kurulu 2.
Başkanlığı, 12 yıl da Oda Başkanlığı görevlerini yürüttüm.
1969-1974 yılları arasında, OSTİM Yönetim Kurulu’nda yer
aldım. 1969'da esnafın demir ve
sac ihtiyacının karşılanması için
Demir Satış Kooperatifi'nin kurulmasına Cevat Ağabey ile birlikte öncülük ettim ve 1976 yılına kadar Yönetim Kurulu’nda
görev aldım.
1970 yılında esnafımız için
kurduğumuz Sosyal Yardım
Sandığı'nın kurucu üyeliğini
üstlendim ve 1980 yılına kadar Sandığın, 1978-1996 yılları arasında da Ankara Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği'nin
Yönetim Kurulu’nda görev aldım.

1982-1990 yılları arasında
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu'nda 8 yıl
boyunca 2. başkanlık görevini
yürüttüm. 1984-1995 yılları
arasında Ankara Havaalanı yolu
üzerinde bulunan Pursaklar
Sanayi Sitesi'nin iki numaralı
kurucu üyesiydim. Buradaki
9 yıllık başkanlık sürecimde
450 dükkânı tamamlayarak, bu
dükkânları ortaklarımıza dağıttık.
1986-1992
yılları
arsında
S.S. Emek Pazar Konut Yapı
Kooperatifi'nin kurucu üyesi
olarak yönetim kurulunda görev yaptım ve burada da 240
konutumuzu üyelerimize teslim ettik. Halen Çankaya Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet
Kooperatifi'nde 2. Başkanlık
görevindeyim. 3 çocuk babasıyım.
Merhum Cevat Dündar’la
olan diyaloğunuzu ve görev
yıllarınızdaki çalışmalarınızı
anlatabilir misiniz?
OSTİM’in kuruluş süreci
nasıl gelişti?
Cevat Ağabey babamın arkadaşı
esasında aynı çarşının esnafıyız.
Halin önündeki, Sobacılar’ın
içinden. Ben Ata Sanayi’de
kendi dükkanımı açınca, kendisi “Hasan Ağa’nın oğlu gel,
beraber çalışalım.’’ diyerek yanına aldı. O şekilde cemiyet hayatımız başlamış oldu.
Kurucular listesinde yokum
ancak, OSTİM’in ilk yönetimlerinde yer alan isimler arasındayım. OSTİM’in kurulduğu
bölge, Macunköy ve Yuvaköy
arazilerinin içindeydi. Bu arazilerde bostanlar vardı; kavun,
karpuz ekilirdi. Oraları alıp, sanayiyi geliştirmek üzere Ankara Demirciler Sanayi Sitesi adı
altında işe başlandı. Metrekaresi 2,5 liradan epeyce bir arazi
satın alındı. Bu araziler, Cevat
Ağabey’in hayalindeki bölgeyi
tahakkuk ettirebilmesine kafi
gelmedi, daha fazlasına ihtiyaç
duyuldu.
Cevat Ağabey, Ankara Esnaf
ve Sanatkarlar Odalar Birliği
Başkanı Fehmi Genç’e “Oğlum
Reis’’ diye hitap ederdi. Bir gün
“Ankara Belediye Başkanı Ekrem Barlas ile birlikte bölgeye,
sanayi sitesine gidelim.” dedi.
Gidelim ancak sanayi sitesi diye
bir şey yok; arazi boş. Ekrem
Barlas’ı da aldık, Cevat Dündar
ve Fehmi Bey’le birlikte araziye geldik. Cevat Ağabey heyecanla, “Orayı da aldım, burayı
da aldım.” diyerek anlatmaya
başladı. Ekrem Barlas, o kadar

araziyi görünce, şakayla “Cevat
Bey sen ne yapmışsın; Kuveyt
İmparatorluğu kuruyorsun burada.’’ yorumunu yaptı. Başlangıç o şekilde oldu.

kayıtlı olan demirciler esnafına
yönelik kurulan Sandık itibar
gördü. Sitelerdeki esnafa da
kapıları açtık, onlar da istifade
ettiler.

“KÖYLÜ ARAZİ FİYATLARINI
ARTIRDI”

O zamanki esnaf dayanışması,
bugünkünün çok daha fevkindeydi. Bizim iş yerimiz Ata Sanayi 6. Sokak’ta idi. Herhangi
bir sabah geldiniz. O gün çekiniz, senediniz var. Fazla düşünmezdiniz. Kimde varsa hemen
o çek, senet ödenirdi. O kadar
birbirimize sadıktık, bağlıydık.
Şimdi herkes kendi içine çekilmiş, derdi ile meşgul… Bırakın
sanayiyi apartmanda bile durum
aynı…

“Burası sanayi sitesi olacak.”
denilince; köylü ve tarla sahipleri değerini biraz daha artırmaya başladı. 2,5 liradan, 5,
7,5, 10, 12,5’a çıkınca rahmetli
Cevat Bey, “Bu iş olmayacak,
önünü alamayacağız bunun.”
değerlendirmesini yapınca çare
düşündük. Bir gazeteye, “Sanayi sitesi yapmak gayesi ile alınan arazi satılık.” şeklinde ilan
verdik ve satıldığını göstermek
için de 30 dönüm civarında bir
araziyi bana satış yapıp adıma
tapu ettiler. Yönetimin en genci
idim. Birbirimize karşı güven,
sevgi, saygımız vardı. Arazi
6-7 sene kadar benim üzerimde
kaldı ve daha sonra kooperatife
geri iade ettim. Robert Bosch’un
dediği gibi; insanların güvenini
kazanmak, para kazanmaktan
daha önemlidir her zaman.
Cevat Bey’in trafik kazasında vefatından sonra Turan
Çiğdem Bey işe el attı. Cevat
Dündar’dan sonra Turan Bey’le
bir dönem daha çalıştım. Sonra
kendi ekibini kurdu, O da güzel
hizmetlere imza attı.
Üyeleri bölgeye gelmeye nasıl
ikna ettiniz?
“Bu işi yapıyoruz, başladık.” deyince, Ata Sanayi’yi,
Yeni Sanayi’yi bildikleri için,
OSTİM’in olduğu bölgeyi dağın
başı diye algılıyorlardı… İmalat
yapılacağı, bir fabrikasyon işi
olacağı tahayyül edilemiyordu.
Müşteri gelmeyeceği gibi endişelerle, pek sıcak bakılmadı.
Zamanla iş tahakkuk etmeye
başladı ve esnafın ilgisi arttı.

Esnaﬂıkta başarının sırrı
nedir?
Bizim zamanımızda Esnaf Kefalet Kooperatifi gibi yapılar
yaygınlaşmamıştı.
KOSGEB
falan hayaldi. Bir bankaya gidip
de bankadan esnafın kredi alması bir yana para yatırmak için
bile çekinerek giderdin. Şimdiki
imkanlar o güne göre çok daha
iyi.
Her şeyden evvel dürüstlük
ve sadakat gelir. Ben kelepçe
imalatı yapıyordum; bana, “Ne
kadar çok yapıyor, devamlı üretiyor.” diyerek rakipler çıktı.
Baktılar ki 3-5 kuruş kar bize
yetiyor o rakipler, bıraktılar
ama ben sadakat ile devam ettim.

Açıkça söyleyeyim; bugünü
hayal edemezdim. Biz
devamlı olarak Yeni Sanayi,
Ata Sanayi, Büyük Sanayi
gibi; oranın biraz daha
tekamül etmiş, genişlemiş
halini düşünüyorduk.
OSTİM’in bu şekilde; yüksek
okuluyla, çıraklık eğitimiyle,
karakoluyla, hastanesiyle,
postanesi ile büyük bir
sanayi bölgesi olabileceğini
kestiremezdik.
Cevat ağabeyin geniş ufku
sayesinde, zamanında alınan
fazla arazilerden her dükkan
sahibine ya bir işyeri arsası,
ya bir sanayi sitesi arsası
ya da konut arsası verildi.
Hayalimizin üstünde bir proje
ve tüm ortaklarımıza çok karlı
bir yatırım oldu.
Cevat Bey mikrofonu her
alışında bölgeyi, ‘Balkanlar’ın
ve Orta Doğu’nun En Büyük
Küçük Sanayi Sitesi’ olarak
anons ederdi. “Size burada
banka kuracağım. Kendi
paranızı kendi bankanızdan
alacaksınız. Kendi paranızı
yatıracaksınız. Kredi zorluğu
olmayacak.” derdi. OSTİM
bugün beklentilerimizin
ötesinde ve güçte.
Şuandaki yöneticilerimize,
arkadaşlarımıza
çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyorum. Başarılar
diliyorum. Sebat etmenin ve
dürüstlüğün açamayacağı
hiçbir kapı yoktur. İtibarımızı
ve güvenilirliğimizi
kaybetmeyelim. Önemli
değil parayı her zaman
kazanabiliriz.

Yıl 1964…
Sedat Kızılkaya
tezgah başında…

“ESNAF BİRBİRİNE BAĞLIYDI”
OSTİM’deki Ahilik anlayışını
değerlendirebilir misiniz?
Ahilik, Cevat Bey’in yaşattığı
bir iklimdi... 2. Başkan Bayram
Bey, Cevat Ağabey için “Bu,
deli. Bunun sırtını sıvazlayacaksın, yürü diyeceksin, bunun
gitmeyeceği, aşamayacağı yer
yok.” derdi.
O tarihlerde Kefalet Kooperatifi
Ankara’da 1-2 tane var. Üçüncüsünü, dördüncüsünü kurmak
akla da gelmiyor. Biz de bu
amaçla Sosyal Yardım Sandığı
oluşturma kararı aldık; 4 numaralı kurucuyum. Odamıza

Fotoğraf: S. Kızılkaya Arşivi

OSTİM’e Emek Verenler’in bu
ayki konuğu, yarım asırlık
çalışma hayatında başarılı
hizmetlerle iz bırakan Sedat
Kızılkaya… Kızılkaya, OSTİM
camiasının da aşina olduğu
bir isim… Bölgenin kuruluş
yıllarıyla birlikte Yönetim
Kurulu’nda görev alan
Kızılkaya, OSTİM’deki Ahilik
anlayışını, “Cevat Bey’in
yaşattığı bir iklimdi.” sözleriyle
açıklıyor.

Cevat Dündar

Fotoğraf: S. Kızılkaya Arşivi

“SEBAT VE DÜRÜSTLÜK
BAŞARININ ANAHTARIDIR”

“OSTİM
BEKLENTİLERİMİZİN
ÖTESİNE GEÇTİ”
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Hayallerini planladılar, başarıya koştular
Ankara Ticaret Odası (ATO)
ve KOSGEB’in işbirliği ile
sürdürülen 'İyi Fikir, İyi
Fırsat' isimli Girişimcilik
Destek Programı hakkında
bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Başarı hikayesi
yazan girişimcilerin ortak
görüşü, “Hayallerinizin
peşinden koşun, hayallerinizi
planlayın!” oldu.

A

TO ve KOSGEB ortaklığında yürütülen program
kapsamında 2 bin 970 girişimci
adayına eğitim verildi. Toplamda 8 milyon 200 bin TL hibe
kullandırıldı. Eğitimler sonucunda 750 girişimci kendi iş yerini açtı. 2015 yılında 960 girişimci adayına eğitim verilecek.
ATO KOBİ Araştırma ve Destekleme Komisyonu Üyesi
Yusuf Yıldırım, girişimciliğin
Türkiye’nin kaderini değiştirebilecek bir oluşum olduğunu
belirterek, girişimcilik eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Yıldırım, bir yıl içerisinde
ATO-KOSGEB işbirliği ile
yürütülen programa katılan girişimci adaylarından 824’nun
daha kendi işyerini kurmalarını
beklediklerini söyledi.

ATO’da girişimcilik eğitimi alarak
kendi işyerlerini kuran 5 girişimci,
deneyimlerini paylaştı.

İş kurmak isteyenlere
30 bin lira hibe
KOSGEB Başkanı Recep Biçer,
Türkiye'de girişimci olmak isteyen sayısında artış yaşandığına
işaret etti. Kadın girişimcilerin
oranının da azımsanamayacak
derecede olduğunu ifade eden
Biçer, 9 bin uygulamalı eğitim
programında 300 bin kişiye
eğitim verdiklerini kaydederek,
"Kadın girişimcilerimizin sayısı
35 bin, erkek girişimcilerimizin
sayısı ise 160 bini aşmış durumda. Eğitimini tamamlayarak
iş kurmak isteyenlere 30 bin liraya kadar hibe desteği, 70 bin
liraya kadar da sıfır faizsiz, ilk 2
yılı ödemesiz, geri ödemeli 4 yıl
vadeli destek sağlıyoruz." dedi.

“Her şeyi devletten bekleme
dönemi bitti”
ATO Başkanı Salih Bezci,

Sanayi üretiminde artış
Sanayi üretim endeksi, Şubat
ayında bir önceki aya göre
yüzde 1,7 geçen yılın aynı
ayına göre de yüzde 1,0 artış
gösterdi.
ürkiye İstatistik Kurumu’nun
T
(TÜİK) Şubat 2015 dönemine ait sanayi üretim endeksi

rakamlarına göre; mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi bir önceki aya
göre yüzde 1,7 arttı. Sanayinin
alt sektörleri incelendiğinde,
2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 5,8, imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 1,7 ve elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 oranında artış
kaydetti.
Takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 1,0 düzeyinde yükseldi. Diğer yandan madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi yüzde 0,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

yüzde 3,2 arttı.
Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre
en yüksek artış yüzde 6,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında
gerçekleşti. İmalat sanayi alt
sektörleri incelendiğinde, 2015
yılı Şubat ayında bir önceki aya
göre en yüksek artış yüzde 10,0
ile temel eczacılık ürünlerinin
ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti.
Bu artışı, yüzde 8,1 ile mobilya
imalatı ve yüzde 7,2 ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Şubat
ayında bir önceki aya göre en
yüksek düşüş yüzde 11,7 ile diğer ulaşım araçları imalatında
gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde
10,0 ile deri ve ilgili ürünlerin
imalatı ve yüzde 4,9 ile tütün
ürünleri izledi.

İŞ KURMA SÜREÇLERİ
ANLATILIYOR
Girişimci Eğitimi Programı
ekonomik kalkınmaya katkı
ve işsizlik sorununa çözüm
üretmek amacıyla başlatıldı.
Program kapsamında; iş
fikri geliştirme yöntemlerinin
aktarıldığı öğretildiği derslerde,
cesaretlendirme başta olmak
üzere, iş kurma süreçleri,
pazar bulma, finansal planlama
ve yönetim, üretim planı,
insan kaynakları yönetimi,
markalaşma ve marka
yönetimi eğitimleri veriliyor.

Türkiye’nin işsizlikle mücadele
edebilmek için ekonomik kapasitesini artırması gerektiğine
söyledi. Bunun için girişimci
sayısının artması gerektiğini
kaydeden Bezci, 78 milyona
yaklaşan ülke nüfusunda, sadece 2 milyon girişimci bulunduğuna dikkati çekti.

2011
yılından
bu
yana
KOSGEB'le birlikte uygulamalı
girişimcilik eğitimleri gerçekleştirdiklerini ve 99 grupta toplam 2 bin 970 kişiye girişimcilik eğitimi verdiklerini anlatan
ATO Başkanı, girişimci olmak
isteyenlere, "İşsizlik veya iş
bulma konusunda her şeyi devletten bekleme dönemi bitmiştir. Hayaliniz varsa, peşinden
koşun, plan yapın, risk alın ve
çalışın. Bizi 2023 Türkiye’sine taşıyacak olanların bugünün
genç ve kadın girişimcileri olacağını biliyoruz." önerisinde
bulundu.
ATO’nun KOBİ Araştırma ve
Destekleme Komisyonu Üyesi
Yusuf Yıldırım da konuşmasında, girişimciliğin Türkiye’nin
kaderini değiştirebilecek bir
oluşum olduğunu belirterek, girişimcilik eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

“Hayallerinizi planlayın”
Toplantıda başarı hikayesine
imza atan girişimciler gelişim
süreçlerini aktardılar. KOSGEB
destekleri ve eğitimlerinin önemine işaret eden girişimciler,
karşılaştıkları zorlukları aktarırken, “Hayallerinizin peşinden
koşun, hayallerinizi planlayın!”
mesajı verdiler. Başarının sırrı nedir? sorusuna yanıt olarak
ise "yüzde 100 müşteri memnuniyeti ve iş disiplini" yanıtını
verdiler.

M

art ayında ihracat geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 düşerek 11 milyar 229
milyon dolar oldu. Ocak-Mart
döneminde ihracat yüzde 6,8
düşüşle 35 milyar 816 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Son
12 aylık ihracat ise geçen yılın
aynı dönemine göre aynı kalarak 153 milyar 309 milyon dolar oldu.
Yılın ilk 3 ayında toplam ihracat yüzde 6,8 gerileme ile 35
milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat Mart'ta
kilogramda artarken paritenin
negatif etkisiyle geriledi.
TİM
Başkanı
Mehmet
Büyükekşi'nin açıkladığı ihracat verilerine göre, sektörel
bazda Mart ayında en fazla
ihracatı 1 milyar 772 milyon
dolarla otomotiv sektörü yaparken, bu sektörü 1 milyar
353 milyon dolarla kimyevi
maddeler ve mamulleri sektörü
ile 1 milyar 328 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon
sektörü takip etti.
Mart ayında en fazla ihracat
artışını yüzde 35,7 ile fındık ve
mamulleri sektörü yakalarken,
bu sektörü, yüzde 26,7 ile savunma ve havacılık sanayii ile

Yapısal
düzenleme
şart
İç Anadolu Sanayici ve
İşadamları Dernekleri
Federasyonu’nun (İÇASİFED)
8. Olağan Genel Kurulu’nda
Mehmet Akyürek Başkanlığa
seçildi. Genel Kurul’un
Divan Başkanlığı’nı yapan
Veli Sarıtoprak, son yıllarda
sanayici ve
işadamlarının
daha örgütlü
hale geldiğini
söyledi.
Mehmet
Akyürek, iş
dünyasının
yaşadığı
sorunların çözüme
kavuşturulması için yapısal
düzenlemelere olan ihtiyaca
dikkat çekti. İş dünyasının
Meclis’te yeterince temsil
edilmemesinden yakınan
Akyürek, “Dernekler
siyasetle uğraşmasın demek
boş laftır. Çünkü her şey
siyaset. Üretim dünyasının
temsilcileri mecliste daha
fazla temsil edilebilmeli.”
diye konuştu.

yüzde 11,3 ile süs bitkileri ve
mamülleri sektörü takip etti.

ABD’ye ihracat arttı

İHRACAT
Kilogramda
yükseldi
fiyatlarda
geriledi
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre Mart
ayında ihracat geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 13,4
gerileyerek 11 milyar 229
milyon dolar oldu.

Mart ayında en fazla ihracat
yapılan ilk 5 ülke Almanya,
Irak, İngiltere, ABD ve İtalya
oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 18,7, Irak'a ihracat yüzde
27,9, İngiltere'ye ihracat yüzde
9,7 ve İtalya'ya ihracat yüzde
15,1 geriledi. Diğer taraftan
ABD'ye ihracat yüzde 21,8 artış gösterdi.
Mart ayında en fazla ihracat
yapılan 30 ülke arasında, en
yüksek artış yüzde 39 ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleşti. Mart ayında ihracat
artışında önce çıkan ülkeler ise
şöyle oldu; Umman'a ihracat
yüzde 283, Singapur'a ihracat
yüzde 255, Malezya'ya ihracat
yüzde 111, Tayland'a ihracat
yüzde 93, Moritanya'ya ihracat
yüzde 81, Katar'a ihracat yüzde
79 ve Kuveyt'e ihracat yüzde
77 arttı.
Mart ayında AB'ye ihracat yüzde 17,3, Afrika'ya ihracat yüzde 10,7, Orta Doğu'ya ihracat
yüzde 6,5, BDT'ye ihracat yüzde 21,3 geriledi. Uzak Doğu ülkelerine ihracat yüzde 40 artış
gösterdi.
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Zeybekci, ‘gizemli para’yı kayıtdışına bağladı

15 milyar dolarlık kaynak
Türkiye’de kalacak

“Kayıtdışı varsa oynaklık kaçınılmazdır”
“AŞIRI DEĞERLİ TL
HEDEFLERİ ETKİLER”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, rekora koşan net hata noksan
kaleminin kayıtdışı ekonomiden kaynaklandığını söyledi. Zeybekci,
“Yüzde 30’un üzerinde kayıtdışı ekonomisi olan bir ülkede net hata
noksanın oynak olması kaçınılmazdır.” dedi. Zeybekci, aşırı değerli
TL’nin, Türkiye’de üretimi, sanayiyi, yüksek teknolojiyle ilgili tüm
hedefleri ortadan kaldıracağını savundu.
konomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşan Bakan Zeybekci, rekora koşan net hata noksan kalemiyle
ilgili olarak, “Net hata noksanla
ilgili maalesef Türk Lirası’nın
kayıtdışı ekonomisi konusunda bu kayıt altına alınamadı.
Hala yüzde 30 üzerinde kayıtdışı ekonomisi olan bir ülkede
net hata noksanın oynak olması
kaçınılmazdır. Bu tabii ki yapısal bazı reformlarla, yasaklarla,
‘nereden buldun’larla, insanları
sorguya çekerek kaldıramıyorsunuz. Belki kalkar ama birkaç
senelik yapabilirsiniz.” dedi.

E

Sistemin düzeltilmediği, kayıtdışına çıkışın nedenlerinin bilinmediği, kayıtdışının kayıt altına
alınmadığı sürece bunların olmaya devam edeceğini belirten
Zeybekci, “Ama artarak değil
azalarak devam edecek. Önümüzdeki süreçte yüzde 20’ler
ve aşağı düşecek. Alman ekonomisinde bile yüzde 10 üzerinde
kayıtdışılık vardır. Türkiye’de
net hata noksan bizim başka
alandaki potansiyel gücümüzü
gösteriyor.” diye konuştu.

“4.6’lık cari açık
endişe verici değil”
Ekonomi Bakanı başta cari açık
olmak üzere ekonomiyle ilgili
şu değerlendirmeleri paylaştı:

“Cari açıkla ilgili 2013 rakamları yüzde 7.4, 2014 hedefi 6.7
idi. Altın 2014’te son derece düşüktü ihracatımız. Altında cari
açık verdik. İthalat çok daha
yüksekti. Ona rağmen 2014’te
cari açık 5.7 gerçekleşti. Maalesef Hükümet olarak sorumluluk
bize ait. Cari açıkla ilgili rakamları sağlıklı şekilde anlatamıyoruz. Sağlıklı anlatıp kayıtları
sağlam yapabilsek kredibiliteyle ilgili sağlıklı rakamlar ortaya çıkacak. İthalatta minimum
fiyat uygulamalarından dolayı
ithalatımız 4 milyar dolar suni
yüksek görünüyor. Biz de bunu
gerçekleştirdik gibi dünyaya
duyuruyoruz. Türkiye yaklaşık
17-18 milyar dolar dış ticareti
Türk Lirası ile yapıyor. Bu da
cari açıkla ilgili finansal ihtiyacı
yurtiçinden Türk Lirası ile karşılayabileceğimizi gösteriyor.
4.6’lık cari açık Türkiye için endişe edilecek bir açık değildir,
yok diyeceğimiz bir cari açıktır.
Cari açık problemi Türkiye için
bitmiştir demektir. Yüzde 5 büyümek zorunda olan bir ülke her
sene 1.7 milyon insanın iş bulacak ülkenin nabzının, ateşinin
yüksek olması normaldir. Avrupa gibi benim yaş ortalamam
40-41 gibi yüksek değil, 30 yaşa
yeni geldim daha. Enerji hariç
fazla veriyoruz enerji dahil açık
veriyoruz.

TANAP’ın borularını TSE test edecek

10 milyon dolar Türkiye’de kalacak
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) ana
hattında kullanılacak yerli çelik boruların yüzde 45’inin kaplaması
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından test ve muayeneden
geçirilecek. Yapılan anlaşmayla 10 milyon dolarlık kaynağın
yurtdışına çıkması önlendi

T

ANAP ana hattında kullanılacak yerli boruları imal
edecek Ümran Boru ve Borusan
Mannesmann-Noksel-Erciyas
Konsorsiyumu ile TSE arasında çelik boruların kaplamasının
yüzde 45’inin test ve muayenesinin yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

“TSE gurur vesilesi”
TSE Başkanvekili Fahrettin Önder, deney ve test hizmetlerinde
Ortadoğu'da ilk sırada olduklarını, Avrupa'da da yakın gelecekte liderliğe yükseleceklerini
vurguladı. Önder, "Kısa zaman
önce geçirdiğimiz Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜR-

Kurdaki dalgalanma bütün
dünyada olan bir dalgalanma.
TL aşırı değerli. Aşırı değerli TL,
Türkiye’de üretimi, sanayiyi,
yüksek teknolojiyle ilgili tüm
hedefleri ortadan kaldırır, bitirir.
Çünkü ithalat kolaylaşır, ne gerek
var canım Türkiye’de üretmeye
noktasına gelinir. İthalat son
derece kolaydır. Şişkin, obez
bir TL ile ithal edersiniz, herkes
tüketir insanlar mutlu görünür
ama 5 yılda bir patlayacak balon
gibi olursunuz. 2008 krizinin altında yatan budur. Suni yaratılan
varlıkların refah olarak tüketilmesi sonra tahsilatçının kapıya
dayanmasıdır. Tahsilatçı kapıya
dayandı ve tahsilatı yaptı. Mal
sahibi geldi. Bizim kurla ilgili ekonomi ne karar verirse, piyasalar
nerede denge sağlarsa o doğru
yerdir. Onun için burası doğru
yerdir. Kim manipüle ediyor o
onların elini yakacaktır.

“İran’dan banka istiyorlar”
İran’dan bankacılıkla ilgili üst
düzeyde talep var. İran’da ambargolardan sonra Türk bankalarının aktif rol oynamasını
istiyorlar hem kamu hem özel
bankaların olmasını istiyorlar.
Talep var, açıkça söylüyorlar.
Arkadaşlara gerekli bilgiyi verdik çalışmalar devam ediyor.
Dünyanın neresine gidersek gidelim Türk bankası istiyorlar.
Afrika’da, Balkanlarda Orta
Amerika’da, Türk bankası istiyorlar. Bankacılık sistemimiz
dünyada önemli itibara sahip
oldu. Güçlü bir bankacılık sistemimiz var.
KAK) denetimleri sonucunda
bin 757 alanda akredite olduk.
Bu, gerçekten Türk ekonomisinin kalkınması anlamında çok
önemli bir faktördür. Her alanda
test ve muayene hizmetleri verebilmekteyiz. TSE belgesi dünyanın her yerinde sanayiciler
için gurur vesilesi. "dedi.
Protokolün TSE'ye en az 1,5
milyon dolarlık gelir getireceğini belirten Önder sözlerini
şöyle sürdürdü: “Firmaların aldığı hizmet açısından bakıldığında 10 milyon dolarlık para,
yurt dışına çıkmamış olacak.
Çelik boruların kaplamalarında
kullanılan polietilen ve epoksi
gibi yapıştırıcı ham maddelerin
standartlara uygunluğunu laboratuvarlarımızda test edip belgelendireceğiz.

MİLRES GÜN SAYIYOR

Fikri Işık

Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Milli
Rüzgar Enerji Sistemleri
Geliştirilmesi ve Prototip
Türbin Üretimi Projesi’nin
(MİLRES) Haziran ayı sonunda
tamamlanacağını açıkladı.
Işık, “MİLRES Projesi ile
20 yılda 15 milyar dolarlık
kaynağın yurt dışına çıkması
önlenecek.” dedi.
ilim, Sanayi ve Teknoloji
B
Bakanı Fikri Işık, rüzgar
enerjisi sistemlerinin yerli im-

kanlarla geliştirilmesi amacıyla
2011 yılında başlatılan MİLRES
Projesi’nde 9 üniversite ve kurumdan yaklaşık 100 araştırmacının görev aldığını, sistem için
gerekli parçaların üretilmesinde
yerli sanayi kuruluşlarının destek verdiğini anlattı.

sökülüp servis edilebilen rüzgar
türbini dişli kutusunun tasarlandığını dile getiren Bakan Işık, 11
milyon lira bütçeli özgün projede,
yüzde 80'den fazla yerlilik oranı
sağlandığını projenin bu yıl Haziran ayı sonunda tamamlanacağını
söyledi.
İlk aşamada 500 kilovatsaat,
ikinci aşamada 2,5 megavatlık kurulu güce sahip prototip
rüzgar enerji santrallerinin yerli imkanlarla geliştirilmesinin
amaçlandığını belirten Fikri
Işık, “Böylece, yenilenebilir
enerji sistemlerinin ülkemizde
yaygınlaştırılması, enerji sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması, enerji sistemlerinin yerli
tasarımı ve üretimi hedefleniyor.
MİLRES Projesi ile 20 yılda 15
milyar dolarlık kaynağın yurt
dışına çıkması önlenecek. Proje
kapsamında üretilecek türbinler yurt dışına
da ihraç edilecek ve enerji
harcamaları
gelir-gider
dengesi iyileştirilecek.”
dedi.

Proje kapsamında dünyanın ilk kademe kademe

Gençlere
‘girişimcilik’
aşılanacak
alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
2014-2023 Ulusal İstihdam
Stratejisi kapsamında öngörülen politikaların gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin düzenli olarak izlenmesi
amacıyla 2014-2016 yıllarını
kapsayan Eylem Planı hazırlandığını bildirdi.

Ç

Çelik, Bakanlığa yöneltilen
yazılı soru önergesine ilişkin
hazırlanan yanıtta, söz konusu eylem planında “Özel
Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması”
temel politika ekseni altında
“Genç işsizliği azaltılacaktır.”
eyleminin yer aldığını bildirdi. Bakan Çelik, bu eylem
kapsamındaki tedbirlere göre;
gençlere girişimcilik perspektifinin kazandırılmasını
sağlamaya yönelik çalışmalar
gerçekleştirileceğini kaydetti.

Faruk Çelik

Gençlere kariyer planlaması,
iş arama yardımları, eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri
sunulacağını ifade eden Faruk Çelik, girişimcilik ve iş
gücü eğitimleriyle destekler
verileceğini belirtti. Önerge
yanıtında yer alan diğer tedbirlerden bazıları ise şöyle:
Gençlerin kayıt dışı çalışmasıyla mücadele edilecek.
İşgücü uyum programlarından yararlanan özellikle genç
kadınlar başta olmak üzere
gençlerin işgücü piyasasına
entegrasyonunu
sağlamak
üzere rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
sağlanacak. Kırsal kesimdeki
gençlerin İŞKUR hizmetlerine erişimini sağlamak üzere
mobil hizmet birimleri oluşturulacak.
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BAŞKALARININ
TASARIMIYLA
ÜRETİM DÖNEMİ
BİTSİN!
“Öyle bir şey arzu
ediyoruz ki; inşallah
önümüzdeki dönemde
hangi alan olursa
olsun, Türkiye kendi
kapasitesiyle üretim
yapabilsin ve bu
kapasiteyle dünyada
rekabet edebilsin.
Esas mesele bu.
Başkalarının tasarımını
yaptığı, markalaştırdığı
şeyleri taklit mantığı ile
Türkiye’de üretmenin
dönemi bitsin istiyoruz.
Aksine tasarımını biz
yapalım, markasını biz
oluşturalım, Ar-Ge’sini biz
geliştirelim; üzerine ‘Türk
Malı’ diye damga vurduk
mu gerçek anlamda ‘Türk
Malı’dır.”

Davutoğlu, ‘Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve millileşme’ye işaret etti

edebilecek ölçekte olsun.” dedi.

SANAYİDE SEKTÖREL DEVRİM
‘MİLLİ’ GÜÇLE HIZLANIYOR

Hedeflerinin tüm sektörlerde
devrim gerçekleştirmek ve seçim beyannamesini paylaşırken
öne çıkardıkları kavramlardan
birinin de ‘Millileşme’ olduğunu vurgulayan Ahmet Davutoğlu, ''Kastedilen kapalı bir ekonomi değil, açık ve rekabetçi bir
ekonomi.'' tanımlamasını yaptı.
İktidarları döneminde başlattıkları ve hayata geçirecekleri çok
sayıda milli projenin uygulamaya konulacağını ifade eden Davutoğlu, milli marka otomobilin
ve 2023 yılında da yüzde 100
Türk yapımı milli muharip uçağının semalarda yerini alacağını
söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk sanayisinin
yoluna ‘Millileşme’ kavramıyla devam edeceği
mesajını verdi. Ar-Ge’yi, tasarımı ve markalaşmayı
teşvik edeceklerini belirten Davutoğlu, “Taklit
ve benzer üretimler yapmak yerine kendi
tasarımımızla alana çıkmamız lazım.” dedi.
Başbakan Davutoğlu, hedeflerinin tüm sektörlerde
devrim gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

B

aşbakan Ahmet Davutoğlu, 60 farklı sektörün
temsilcisi ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 8. Türkiye Sektörel
Ekonomi Şurası’nda biraraya geldi, sorunları ve talepleri
dinledi. Şuraya, Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük
Bakanı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Sanayi Bakanı Fikri Işık, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım
Bakanı Mehdi Eker ve Orman
Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.

İstişare mekanizması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Şura’nın, tüm sektörleri
bir araya getiren, Türkiye'nin
bu alandaki en büyük ve en kapsamlı buluşması olduğunu ifade
etti. Sektör meclislerinin her
sektördeki en büyük 40 firmayı
içerdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye sektör meclisleri,
özel sektör ile kamu idaresinin
bir araya gelerek aynı masa etrafında istişare ettiği, birlikte
çalıştığı, sorunları tartıştığı, mu-

tabık kalınan önerilerin kamu
idaresine aktarıldığı, sektörel
ve istişare mekanizması olarak
faaliyet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

“Tek yol var; Ar-Ge”
Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Sektörleriniz uluslararası
alanda rekabet ederse biz güç
buluruz. Biz güçlü olursak ve
sağlam bir siyasi idare sergilersek sizler dünyada daha güçlü,
daha rekabetçi bir şekilde yarışa katılabilirsiniz.” dedi. Dünya
ekonomisinde büyük sıkıntılar
yaşandığı bir dönemde reel ekonomiyi harekete geçirebilmek
için birçok tedbir aldıklarını
hatırlatan Davutoğlu, 25 Öncelikli Dönüşüm Programı’nı yeni
bir atılımın, yeni bir niteliksel
dönüşümün motifleyici işaret
fişeği olarak hazırladıklarını
bildirdi.

şılama ve oranı artıran bir dış
ekonomik stratejisini, niteliksel
anlamda dönüşümü teşvik edecek şekilde eğitimde reform ve
kaliteli, nitelikli insan yetiştirme stratejisini yansıttıklarını
bildirdi.
Her sektörde; yeni, ulaşılabilir
ve iddialı hedefler ortaya koyacaklarını ve Ar-Ge’yi, tasarımı
ve markalaşmayı teşvik edeceklerinin altını çizen, rekabetçi
bir dünyada teknolojiyi üretimin önemine işaret eden Ahmet Davutoğlu, “Tek yol var;
Ar-Ge’yi, teknolojik alt yapıyı
genişletip her türlü katkıyı sağlayacaksınız.” diye konuştu.

“Hedef; millileşmek,
markalaşmak”
Konuşmasında sanayi politikalarının ağırlık noktasına ilişkin
bilgiler veren Ahmet Davutoğlu, ‘Tasarım’ ve ‘Millileşme’
kavramları üzerinde durdu.
Taklit ve benzer üretimler yapmak yerine kendi tasarımımızla
alana çıkılması gerektiğine işaret eden Başbakan Davutoğlu,
“Ve bunun doğal sonucu olarak
da markalaşmaya gelmemiz lazım. Sürümden değil nitelikten
kazanmak istiyoruz. Sürüm
yine olsun ama o sürüm, nitelikli ve dünya şartlarında rekabet

TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ:
Ürünlerin yurt içinden
tedariki teşvik edilmeli.
İhalelerde, yerli malı

tercihinin oluşmasına
yönelik bağlayıcı hükümler getirilmeli. Yerli malı
ürün kullanımını teşvik
eden düzenlemelerin
yapım işleri ihalelerini de
kapsaması sağlanmalıdır.

şekilde yapılmalı ve kamu
alımlarında öncelikli
olarak tercih edilmesi sağlanmalıdır.
TÜRKİYE BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
MECLİSİ: Hizmet ve
danışmanlık tedariki için
kamu alımları ile ilgili
ihale mevzuatı, sektörün
görüşleri alınarak güncellenmeli.

TÜRKİYE TEKSTİL
SANAYİ MECLİSİ:
DTÖ Kamu Alımları
Anlaşması’na, Türkiye
milli ekonomik çıkarlarının gözetilebilmesi için
taraf olmamalıdır.
TÜRKİYE İLAÇ
SANAYİ MECLİSİ:
Türkiye’de üretilmesi
mümkün olan ilaçlar
süratle ruhsatlandırılmalı, geri ödemesi hızlı bir

KÜMELENME

KAMU ALIMLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU:
Kamu alımlarında kadın
girişimcilere yüzde 15
fiyat avantajı sağlanmalı.

Şirketlerin, sektörlerin hedefleriyle, milli ekonomiyi geliştirmedeki hedeflerinin örtüştüğü
çok geniş bir alanın varlığına
değinen Ahmet Davutoğlu, “İstişare edeceğiz, konuşacağız ve
bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Dönüşüm Programı’nda, katma değeri artıran
bir üretim stratejisini, istihdamı
artıran sosyal ve ekonomik politik anlayışını, Ar-Ge’yi, teknolojiyi teşvik eden bilimsel alt
yapının değişimini öngören bir
zihniyet
transformasyonunu,
ithalat-ihracatın; ithalatı kar-

SEKTÖRLERİN KAMU ALIMLARI VE KÜMELENME TALEPLERİ
8. Türkiye Sektörel Ekonomi
Şurası için TOBB tarafından
hazırlanan Şura Raporu’ndan
sektörlerin sorunları ve çözüm
önerileri yer alıyor. Raporda
‘Kümelenme’ ve ‘Kamu
Alımları’na ilişkin talepler de
bulunuyor.

Davutoğlu şu görüşleri aktardı: “Milli Piyade Tüfeği, Milli
Uzay Ajansı bütün hazırlıklarını yaptık, lansmanını da yakın
bir dönemde inşallah gerçekleştireceğiz. Milli Tank, Milli
Gemi… Sadece savunma sanayinde değil, sağlık sektöründe
ilaç sektöründe arkadaşlarımızı
da bu anlamda dinlemek istiyorum. Artık bizim milli aşı yapabilecek kapasite de bir altyapıya sahip olmamız lazım. Artık
Türkiye’de kendi milli tohum
stratejisini, tarım stratejisini,
milli sağlık ve ilaç stratejisini
geliştirebilen bir altyapı var.”

TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ: Altyapı ile lojistik imkanları
uygun olan ve üzerinde
kurulu sanayi tesisleri bulunan alanlarda, özellikle
petrokimya, sıvı kimya-

sal depolama ve enerji
sektörlerinde yapılacak
yatırımlar özendirilmeli
ve kümelenme modelinin
desteklenmesi için özel
sektörle işbirliği içerisinde, Özel Enerji ve Endüstri Bölgeleri kurulmalı.
TÜRKİYE İÇECEK
SANAYİ MECLİSİ: Bitkisel ve hayvansal birincil
üretimde “kamu - özel
sektör - vatandaş işbirliği”
gibi şirketleşme/kooperatifleşme modellerinin
geliştirilmesini, teşvik
edilmesini ve sanayi tesisleri etrafında kümelenmesini sağlayacak bir sistem
planlanmalıdır.

YERLİ KATKIYI
ARTIRIN!
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 8
Nisan 2015 tarihinde TOBB’da
gerçekleştirilen 8. Sanayi
Şurası’nda da yerli katkı ve
kamu alımlarına işaret etti.
Davutoğlu, “Ar-Ge'yi geliştirin,
yerli katkıyı artırın, bütün kamu
alımlarında, bizim firmalarımıza
öncelik tanıyacağız. İsteriz ki
bir taraftan yerli sanayimiz,
uluslararası rekabete açık
olsun veya kamu alımlarında
yurt dışından katılabileceklerle
eşit şartlarda dişe diş
mücadele verebilecek bir
altyapı oluşsun. Ama
diğer taraftan da kamu
alımlarında bundan sonra yerli
girişimcilerin, iş dünyamızın
payı artsın.” dedi.
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STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, sektörel problemleri T.C. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci’yle görüşmek
üzere bir araya geldi. Toplantıya
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Arslan,
Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri
Akman ve Ersun Nasırlıoğlu,
Küme üyesi Murat Ataman ile
Küme Koordinatörü Bora Yaşa
katıldı.
Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle 2 adet URGE Projesi
gerçekleştirdiklerini
anlatan
küme üyeleri, Türk Sağlık Teknolojilerinde Orta Doğu ve Afrika Alım Günleri etkinliğinin
Ekonomi Bakanlığı tarafından
başarılı URGE örnekleri arasına girdiğini anlattılar. Küme
Koordinatörü Bora Yaşa söz
konusu etkinlikte 4 gün içerinde
2 milyon euro satış yapıldığını
vurguladı.

Hastane yatakları
yurtdışından alınıyor
Medikal sanayi üreticileri,
Türkiye’de hastane yataklarından tıbbi teşhis ve tanı cihazlarına birçok tıbbi cihaz ve araç
gerecin yurtdışından alındığına
dikkat çekti. Sektör temsilcileri,
“Türkiye’de bu ürünleri çok başarılı bir şekilde üretiyorken ve
dünyanın her yerine satıyorken

NİSAN 2015

“İTHALATA TEDBİRLER ALALIM”

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyeleri T.C.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi ziyaret etti. Sektör temsilcileri,
Şehir Hastaneleri Projeleri’nde yerli üretilen tıbbi cihaz ve araçların
tercih edilmesini istedi. Bakan Zeybekci, “Özel bir çalışma yapalım
OSTİM ve diğer bölgelerle. Kim ne yapıyor? Bundan sonrada
bununla ilgili ithalatı zorlaştırıcı tedbirler alalım.” dedi.
şuan gündemde olan Şehir Hastaneleri Projeleri’nde maalesef
sonuçlanan projelerin hiçbirine ürün veremedik.” sıkıntısını
paylaştı.
Sağlık Bakanlığı’yla yapılan
görüşmeler sonucunda yüzde
15 yerli katkı zorunluluğunu
şartnamelere eklendiğini hatırlatan sanayiciler, tedarikçi firmaların Türkiye’den aldıkları
beton, çimento, demir, doğrama

gibi ürünleri yerli katkı olarak
saydırıp hastanenin iç teçhizatlarında kendi ülkelerinin ürünlerini kullandıklarına dikkat
çektiler. Küme üyeleri, “Şehir
hastanelerinin yatakları biz üretirken yurtdışından gelecek!”
uyarısını yaptı.
Medikal sektöründe dünyadaki
önemli fuarlarda Türk firmalarının karşılaştıkları sıkıntılar da
dile getirildi.

“Alım heyetlerini tekrarlayın”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, en çok alım heyetlerini
desteklediklerini anlattı. Bakan,
“Alım heyetlerinin dışında birde
bazı ülkelerde nokta satış yapmalısınız. Herhangi bir ülkenin
sağlık bakanını buraya getirmelisiniz bunun için ne gerekiyorsa destek verebiliriz.” dedi.
OSTİM
Medikal
Sanayi
Kümelenmesi’nin Türk Sağlık
Teknolojilerinde Orta Doğu ve
Afrika Alım Günleri etkinliğinin sonuçlarından duyduğu
memnuniyeti dile getiren Bakan
Zeybekci, “Alım heyetlerini
tekrarlayın.” tavsiyesinde bulundu.
Türkiye’de üretilen elektrikli
sandalye, yataklar, taşıma transfer, hasta transfer, tıbbi cihazlar, hastane mobilyalarına kadar yurtdışından giren her şeye
karşı vergi oranları ve gümrük
işlemleriyle ithalatı zorlaştırıcı
tedbirler alınması gerektiğini
belirten Bakan Zeybekci, “Özel
bir çalışma yapalım OSTİM ve
diğer bölgelerle. Kim ne yapıyor? Bundan sonra da bununla
ilgili ithalatı zorlaştırıcı tedbirler alalım. Elektrik-elektronik,
el aletleri, deri, mobilya, cep
telefonu, tablet bilgisayarda tedbirleri aldık.” dedi.

Ankara firmalarına
dış ticaret eğitimi
Ankara Kalkınma Ajansı
ihracat pazarlarının geliştirmek isteyen Başkent
firmalarına dış ticaret
seminerleri veriyor. Ajans
merkezsinde gerçekleştirilen seminerlerde; dış
ticaret esasları ile ilgili
farkındalık oluşturulması,
ihracatı teşvik ve ihracata açılmak için gereken
asgari koşullar, firmaların
dış ticaret ile uğraşan insan
kaynakları gelişiminin
desteklenmesi, Ankara’da
ihracat-ithalat yapan firmaların dış ticaret işlemlerini
daha profesyonelce yapmaları, Ankara’da faaliyet
gösteren işletmelerin
rekabet güçlerinin artırılarak ürettikleri ürünlerin
yurtdışı pazarlara açılması
ve özellikle de Ankara’nın
ihracat kapasitesinin
artırılması başlıklarında
eğitim veriliyor.
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“OSB’LERDEN
PROJE BEKLİYORUZ”

25 YILI GERİDE BIRAKAN KURUM LİMİTLERİ ARTIRDI

KOSGEB DESTEKLERİ KATLANIYOR
KOBİ’LERİN YÜKÜ HAFİFLİYOR
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 25. yılına
desteklerini artırarak girdi. KOSGEB Başkanı Recep Biçer düzenlediği basın toplantısıyla yeni,
genişletilmiş ve artırılmış destek rakamları hakkında bilgi verdi. Biçer, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı destek oranlarının yüzde 50, yüzde 100 ve yüzde 120 oranlarında
artırıldığını açıkladı.

K

OSGEB’in bugüne kadar 215 bin işletmeye
12 milyar TL’yi bulan
kolay kredi imkanı sağladıklarını dile getiren Recep Biçer,
KOSGEB’in, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerle birlikte büyüyerek geleceğe yürüdüğünü
söyledi.

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ
İÇİN 1 MİLYON TL
KOBİ’lerin ‘Orta-Yüksek ve
İleri Teknoloji’ alanlarında
hazırlayacakları projelerde
en az 5 işletmenin bir araya
gelme şartı 3 işletmeye
indirildi. Asgari işletme sayısı
sağlanmak koşulu ile diğer
gerçek ve tüzel kişilerde
işletici kuruluşa ortak
olabilecekler.

Ortalama 300 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdiklerini hatırlatan Biçer, 17 bin girişimciye
300 milyon TL’ye yakın destek
verdiklerini anlattı. Açıkladıkları yeni desteklerin KOBİ’lere
ve girişimci olmak isteyenlere
önemli katkılar sunacağını ifade eden Biçer, “KOSGEB KOBİ’lerin hem ağabeyi hem de
hamisidir. Sadece parasal destek değil danışmanlık ve laboratuvar desteklerimiz de yoğun
olarak devam etmektedir.” dedi.

4 BAŞLIKTA KAPSAMLI
ARTIŞ

İşbirliği-Güçbirliği Destek
Programı kapsamında
proje destek üst limiti 750
bin TL’den 1 milyon TL’ye
yükseltildi. Bu miktarın

300 bin TL’lik kısmı geri
ödemesiz, 700 bin TL’lik
kısmı geri ödemeli olarak
değiştirildi.
Projenin ‘Orta-Yüksek ve
İleri Teknoloji’ alanlarında
olması durumunda destek
üst limiti 1 milyon 500 bin
TL’ye çıkarıldı; bu rakamın
300 bin TL’lik kısmı geri
ödemesiz olarak belirlendi.
Proje kapsamında satın
alınacak makine ve teçhizatın
yerli olması durumunda söz
konusu destek oranlarına
yüzde 15 ek destek
sağlanacak.

KOSGEB destek programları
kapsamında 4 başlıktaki destekler güncellendi ve limitleri
artırıldı. Diğer yandan Gönüllü
Uzmanlık Desteği ve Lojistik
Desteği de işletmelere sunulan
iki yeni destek paketi oldu.

Fuar Desteği destek üst limitleri,
Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında 120TL/m2’den
150TL/m2’ye yükseltildi. Yurtiçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonel Fuarı’nda da destek
üst limiti 80TL/m2’den 100TL/
m2’ye çıkartıldı.

Tanıtım Desteği içerisine web/
mobil tabanlı tanıtım giderleri
de eklendi. 10 bin TL olan üst
limit 15.000 TL’ye artırıldı. İşletmelere sağlanan Enerji Verimliliği Desteği üst limiti 20
bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltildi.

Genel Destek Programı; Yurtiçi

Des-

GİRİŞİMCİNİN 2 YIL YANINDA

YERLİYE YÜZDE 15 İLA
VE
İşbirliği-Güçbirliği Destek Progra
mı
ile Ar-Ge İnovasyon ve Endüst
riyel
Uygulama Destek Programlarınd
a proje
çerçevesinde satın alınacak ma
kine
ve teçhizatın yerli olması durum
unda
söz konusu programlardaki des
tek
oranlarına yüzde 15 ilave yapılac
ak.

tek kapsamına alınacak
Yurtdışı İş Gezileri
Programı, meslek kuruluşları ile toplantı,
sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri,
finans grupları vb. ile
görüşmeler yurtdışı
fuar ziyareti gibi aktivitelerden en az ikisini gerçekleştirme şartı
bire düşürüldü.

Girişimcilik Destek Programı
ile yeni girişimcilere sağlanan
desteğin süresi 2 yıl olarak belirlendi. Girişimcinin kadın,
gazi, birinci derece şehit yakını veya engelli olması halinde
destek limiti yüzde 20 oranında
artırılacak. Personel net ücretleri ve iş yeri kirası işletme gideri
olarak düzenlendi. Sabit Yatırım Desteği geri ödemi süreci
24 ay dan 30 aya çıkartıldı.

Basın toplantısının ardından
OSTİM Gazetesi’ne
değerlendirmelerde bulunan
KOSGEB Başkanı Recep Biçer,
OSTİM’i takdir ile izlediklerini
belirtti. Kümelenmenin zor bir
iş olduğuna değinen Biçer,
başarılı faaliyetlerinden dolayı
OSTİM’i tebrik etti. İşletmelerin
KOSGEB desteklerinden
olabildiğince faydalanmasını
istediklerini dile getiren Biçer,
şu görüşleri aktardı:
“OSTİM’i takdir ile izliyoruz.
Güzel bir çalışma yapıyorlar.
Kümelenme zor bir iş. Bunu
başardığı için OSTİM’i özellikle
tebrik ediyoruz. OSTİM bizim
hemen yanı başımızda, çok
sıkı işbirliği yaptığımız bir
kuruluş. Buradan hareketle
KOSGEB’in 25. yılında
inşallah ileriye doğru, nice
25 yıllar kutlayacak yeni
faaliyetler de planlıyoruz.
Öncelikle destek modellerimizi
revize ettik. Daha da revize
edeceğiz; süreçleri kısaltmaya
çalışıyoruz. Vatandaşımıza,
işletmelerimize, KOBİ’lerimize
daha hızlı nasıl ulaşabilir?

TEKNOPARKTA YER ALAN
İŞLETMEYE AVANTAJ
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile Ar-Ge desteklerinden
yararlanarak işletmesini kuran
girişimcilere 500 TL kira desteği verilirken işletmenin teknoparkta yer alması halinde aylık
1.250 TL; toplamda 30 bin TL
kira desteği verilecek. Teknopark sınırları dışında yer alan
işletmeye aylık bin TL olmak
üzere toplam 24 bin TL kira
desteği verilecek.
Proje iş planında yer alan ve
kurul tarafından uygun bulunan
deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazım
vb. giderlerde işletmeye verilen
100 bin TL’lik geri ödemesiz
destek 150 bin TL’ye, 200 bin
TL’lik geri ödemeli destekte
300 bin TL’ye çıkartıldı. Projeye konu satın alınacak teçhizatın yerli malı olması durumunda
desteklere yüzde 15 ilave verilecek.
Ar-Ge projesinde çalışan personelin giderlerine sağlanan
destekler de şöyle oldu: Lisans
mezunlarına aylık 1.500 TL
verilirken 2 bin TL’ye artırıldı. Yüksek lisans mezunlarına
2 bin TL destek verilirken bu
oran 2 bin 750 TL oldu. Doktora mezunlarına verilen 2 bin
500 TL’lik destek 3 bin 500 TL
olarak güncellendi. Ayrıca ön
lisans mezunlarına da net aylık
üzerinden aylık 1.500 TL destek
sağlanması programa eklendi.

Onlar bize daha hızlı
nasıl ulaşabilir? Destek
modellerinden nasıl istifade
edebilirler? Onun çalışmasını
yapıyoruz. İnşallah daha iyi
olacak.”

“Kapımızı çalın”
“KOSGEB sonuçta dev bir
kamu kuruluşu. Kamunun
yüzü soğuktur. OSTİM’li
işletmeler, kamu diye uzak
kalmasınlar. KOSGEB
destekleri sonuçta hepimizin.
Bunu desteklerden
olabildiğince istifade
etmelerini bekliyoruz. OSTİM
özelinde tüm organize sanayi
bölgesindeki işletmelerimizin
yeni projelerle kapımızı
çalmalarını istiyoruz. KOSGEB
olarak hep birlikte hem işimizi
yapmanın keyfini sürelim
hem de Türk ekonomisine
ciddi katkılar sağlayalım
düşüncesindeyiz. Bu çarkı hep
beraber döndüreceğiz.”
Program kapsamında personel
destek gideri toplam üst limiti
100 bin TL’den 15 bin TL’ye
çıkartıldı. Aynı zamanda ArGe ve İnovasyon Programı’nda
proje süresi 12 aydan 24 aya
uzatıldı.

YENİ DESTEKLER
Gönüllü Uzmanlık Desteği:
İşletmeler ihtiyaç duydukları
konularda gönüllü
uzmanlardan alacakları
hizmetlerde uzmanların
konaklama ve ulaşım
giderleri için destek üst limiti
2 bin TL toplam destek üst
limiti de 10 bin TL olarak
belirlendi.
Lojistik Desteği: Program
başlangıç tarihi itibariyle
son mali yıl içinde ihracat
yapmamış işletmelere
uluslararası ticarette lojistik
desteği verilecek. Her bir
uluslararası ticaret için
sağlanacak desteğin üst
limiti 4 bin TL olup toplam
destek üst limiti 20 bin TL.
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Piyasaya Kafa Tutmak İçin…

K

riz başladığından bu
yana hem ABD’de hem
de Avrupa’da çok sayıda banka ve firma kendi devletleri tarafından kurtarıldılar.
Avrupa Merkez Bankası daha
çok kısa bir süre önce aldığı kararla, tahvil alımı yoluyla 2016
Eylül ayına kadar piyasaya 1,1
milyar Euro sürerek, Avrupa
ekonomisinin karşı karşıya
kaldığı deflasyonist baskıyı
hafifletmeyi amaçlıyor. Elbette
bu gelişmeler son derece öğretici. Çünkü örneğin Türkiye’de
2000’lerin başındaki finansal
krizde dönemin hükümetinin,
gerçekte kaynak sorunu bulunmayan fakat likidite sıkışıklı-

ğı içindeki Demirbank’ı nasıl
yalnız bıraktığını hatırlayınca
ister istemez bu konuları yeniden düşünüyorsunuz.
Bu noktadan sonra Ha-Joon
Chang’ın çok okunan kitabı Sanayileşmenin Gizli
Tarihi’nden uzunca bir alıntıyla devam etmek istiyorum:
“Serbest piyasa, ülkeleri zaten
iyi oldukları alanlarda kalmaya
zorlarlar. Bunun anlamı – lafı
dolandırmadan – yoksul ülkelerin hâlihazırda yürüttükleri
düşük verimli işleri sürdürmek
zorunda olduklarıdır. Oysa onları yoksullaştıran da zaten bu
işleri yapıyor olmalarıdır. Şayet yoksulluğu aşmak istiyorlarsa, piyasaya kafa tutmaya ve
daha çok kazandıran daha zor
işleri yapmaya mecburlardır.
Bunun başka yolu yoktur. […]
‘Piyasaya kafa tutulması’ önerisi kulağa radikal gelebilir. Ne
de olsa, pek çok ülke piyasaya
karşı çıkmayı denedikleri için
başarısız olmadılar mı? Ancak
bu, işletme yöneticilerinin her
zaman yaptığı bir şeydir. İşletme yöneticileri, elbette, eninde sonunda piyasa tarafından

SODEX ANKARA
Enerji sistemleri ve benzeri
konularla Ankara ATO
Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleştirilecek fuar, 07-10
Mayıs 2015 tarihleri arasında.
Fuar doğalgaz, ısıtma, soğutma,
klima, havalandırma, yalıtım,
pompa, vana, tesisat, su
arıtma, güneş-rüzgar-jeotermal
enerji sistemleri konularında
misafirlerini ağırlayacak.
KONYA İNŞAAT FUARI
12. Yapı, İnşaat Malzemeleri,
İş ve İnşaat Makineleri, Isıtma,
Soğutma, Havalandırma, Tesisat
ve Doğalgaz Teknolojileri
Fuarı, Konya Ticaret Odası
Tüyap Konya Uluslararası Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
21-24 Mayıs 2015 tarihleri
arasında düzenlenen etkinlikte;
yapı malzemeleri, yapı
teknolojileri, doğalgaz, ısıtma,
soğutma, havalandırma, iş ve
inşaat makineleri yer alacak.
Kaynak: www.tobb.org.tr

değerlendirilirler; fakat onlar
– özellikle de başarılı olanları – piyasa güçlerini körü körüne kabul etmezler. İşletme
yöneticilerinin şirketleri için
uzun vadeli planları vardır ve
bu planlar bazen hatırı sayılır
bir süre için piyasa eğilimlerine uyulmamasını gerektirir.
Girmeyi karar verdikleri yeni
sektörlerdeki firmalarının gelişimini teşvik edip, bunların
zararlarını mevcut işlerdeki firmalarının kârları ile sübvanse
ederler. Nokia yeni başladığı
elektronik işini 17 yıl boyunca
kereste, lastik çizme ve elektrik kablosu işlerinden kazandığı parayla sübvanse etmiştir.
Samsung, elektronik sektöründe yeni kurduğu firmalarını on
yılı aşkın süreyle tekstil ve şeker üretiminden elde edilen parayla sübvanse etmiştir. Şayet
bu firmalar piyasa işaretlerini,
gelişmekte olan ülkelerin kendilerine […] [zengin ülkeler]
tarafından söylendiği şekilde
izleselerdi, Nokia hâlâ ağaç
deviriyor ve Samsung ithal kamıştan şeker üretiyor olurdu.
Benzer şekilde, eğer yoksulluktan kurtulmak istiyorlarsa

ülkeler piyasa kafa tutmalı ve
zor ve daha gelişmiş sanayilere
girmelidirler.”
Bu işler elbette kolay değil.
Hem önünüzde size stratejik
bir perspektifle yol gösteren
bir sanayi politikasına, hem de
bu politikayı yürüten ve kendi
sanayicisini destekleyen bir
devlete ihtiyacınız var. Fakat
hikâye bununla da bitmiyor.
Bir de ‘küçük olsun, benim
olsun’ anlayışına ve güvensizliğe dayanan kültürel yapıya
dair değişime ihtiyaç var.

KISA

KISA

Kauçuğa zam sinyali

Türkiye’de aynı faaliyet kolunda ayrı ayrı çalışan, birleşmek yerine kendi küçük firmasına sahip olmayı tercih eden
kaç sanayici kardeş, akraba ya
da arkadaş vardır acaba? Bu
insanlar neden bir araya gelmeyi, sermayeyi büyütmeyi,
birlik olmayı, kelimenin anlamında sermaye şirketi kurmayı
ve birbirlerine güven duymayı
bilmezler?

Asya’daki kauçuk üreticileri,
birlikte hareket ederek
kauçuk fiyatlarını Singapur
SICOM borsasında belirlenen
gösterge fiyatlarına kadar
çekmeyi planlıyor. Düşen
fiyatların kauçuk ekimi
yapmakta olan üreticileri
olumsuz etkilemesine bağlı
olarak, üreticilerin 2015 yılının
ikinci yarısından itibaren
vadeli sözleşmelerle belirlenen
fiyatlara önemli ölçüde bir
prim eklemesi düşünülüyor.
Sektör temsilcilerine göre
SICOM Borsasında oluşan
fiyatlar kauçuk üretiminin
gerçek maliyetini yansıtmıyor.

Abartıyor muyum yoksa?

Çin’den yerli reaktöre onay

Karbonu düşüren TSKB’ye ödül

Mayıs Ayı Fuarları
KOMATEK 2015
14. Uluslararası İş ve İnşaat
Makine, Teknoloji ve Aletleri
İhtisas Fuarı 06-10 Mayıs 2015
tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenecek.
Fuarın içeriğini; iş makineleri,
inşaat makineleri, inşaat
teknolojileri, ilgili alet ve edevatlar
oluşturuyor.
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Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası (TSKB), Sürdürülebilir
Üretim ve Tüketim Derneği
(SÜT-D) tarafından II. Karbon
Zirvesi’nde verilen Düşük
Karbon Kahramanı (Low
Carbon Hero) ödülüne layık
görüldü.
ürdürülebilir Üretim ve
Tüketim Derneği (SÜT-D)
tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Düşük Karbon Kahramanları (Low Carbon Heroes)
Ödülleri sahiplerini buldu.
Bankadan yapılan açıklamada,
“Üretim ve tüketim süreçlerinde oluşan karbon emisyonunu
etkin şekilde yöneten ve karbon
konusunda başarılı projelere
imza atan firmaların ödüllendirildiği organizasyonda Düşük
Karbon Kahramanı Ödülü'ne
layık görülen TSKB, yönetim
stratejilerinden çevresel etkile-

S

Bedelsiz parsel tahsis
süresi 2 yıl uzatıldı
Bakanlar Kurulu, 4562
Sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu’nda yer
alan OSB’lerdeki parsellerin kısmen veya tamamen
bedelsiz olarak tahsisine
ilişkin süreyi 2 yıl uzattı.
10 Nisan 2015 tarihli 2933
Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan karar, 12 Nisan
2015 tarihinden itibaren
yürürlüğe girdi.

rin ölçümüne, bankacılık ürün
ve hizmetlerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar her
alanda gerçekleştirdiği öncü
uygulamalarla düşük karbonlu
ekonomiye geçişi destekliyor.”
denildi.

“Türkiye’nin ilk karbon-nötr
bankasıyız”
TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen,
65 yıldır geleceği
koruyarak üretenleri
destekleyen bir banka
olarak, kurdukları
Sürdürülebilirlik
Yönetim Sistemi ile 2005
yılından bu yana bankacılık
faaliyetlerinden kaynaklanan
tüm çevresel etkileri ölçtüklerini ve azalttıklarını bildirdi.
Aygen, “2008 yılından bu yana
ise Türkiye’nin ilk karbon-nötr
bankası olma özelliğini taşıyoruz.” dedi.
Sadece banka içi uygulamalar-

da değil kredilendirme faaliyetlerinde de karbon konusunu
merkezde tuttuklarını belirten
Hakan Aygen şöyle devam etti:
“Türk iş dünyasının karbon
ayak izini azaltan sürdürülebilir yatırımlara sağladığımız
kredilerin oranı toplam portföyümüzün yüzde 50’sini aşmış
durumda. Bugüne kadar destek
verdiğimiz 100’ü aşkın temiz
enerji projesi ile Türkiye’nin
yenilenebilir enerji
kapasitesinin yaklaşık
yüzde 14’üne denk
gelen 3.500 MW’lık
kurulu gücün hayata
geçmesine yardımcı olduk. Fon sağladığımız
enerji verimliliği yatırımları ile
beraber Türkiye’nin yıllık karbondioksit salımını 7.2 milyon
ton azaltıyoruz. Finansman ve
teknik danışmanlık hizmetlerimizde karbon konusundaki
uzmanlığımızla ayrışan bir banka olarak bu alanda ödüle layık
görülmekten dolayı büyük
memnuniyet duyuyoruz. ”

ASELSAN Hırvatistan ordusuna
sistem üretecek
ASELSAN, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri'nin kullanacağı,
uzaktan komutalı stabilize
silah sistemlerinin üretimine
yönelik 4.220.000 euro tutarında bir anlaşma imzaladı.

Hırvatistan'daki
Brodosplit
Tersanesi tarafından üretilecek deniz platformlarında
kullanılacak sistemlerin teslimatının 2018 yılı içerisinde
tamamlanması öngörülüyor.

Çin Hükümeti, Hualong One
teknolojisinin kullanılacağı
ve yerli olarak geliştirilen
üçüncü nesil reaktör tasarımı
pilot nükleer güç ünitesinin
yapımını onayladı. Hualong
One teknolojisi, Çin’de
gerçekleştirilen nükleer güç
faaliyetlerinin 20 yıldan
fazla sürelik tecrübesinden
yararlanıyor. Yurt içinde
geliştirilen söz konusu
teknolojiler Çin’in aksam
ve parça imalat sektöründe
rekabetçiliğini de artırıyor.

Rusya ‘yüzde 15’i’
25’e çıkarıyor

Rusya Federasyonu’nda,
küçük işletmeler devlet
ihalelerinden daha fazla pay
alacak. Halihazırda küçük
işletmeler kamu alımında
yüzde 15 pay alıyor. Söz
konusu payın yüzde 25’e
çıkarılması planlanıyor.
Konuyla ilgili hazırlanan yasa
tasarısı Devlet Duması’na
sunuldu. Yasa tasarısıyla,
küçük ve orta ölçekli
işletmelerin desteklenmesi ve
bu tür işletmelerin önündeki
engellerin kaldırılması
amaçlanıyor.
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“Kümelenme fırsatları kazanca dönüştürüyor”

Firmanızı tanıtabilir misiniz?
Sektöre girişiniz nasıl oldu?
1976 yılında, babam Feridun
Fikri Aydınonat tarafından ithalat, ihracat, mümessillik ve yedek
parça ticareti yapmak üzere Aydınonat Yedek Parça Tic. Koll.
Şti. adıyla küçük bir aile şirketi
olarak kuruldu.
Kurucu ortaklarından biri olarak,
şu anda firmanın sahibi ve Genel
Müdürü’yüm. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi mezunuyum. 39 yıl
önce henüz üniversite öğrencisi
iken atıldığım ticaret hayatına
her gün yeni deneyimlerle devam
ediyorum. Aynı üniversitenin
mezunu olan, Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eşim Meltem Aydınonat
ile birlikte şirket yönetimini üstlenmiş durumdayız. Toplam 17
çalışanımız var.
Firmamız kurulduğu yıllarda
kamu kuruluşları ve belediyelerin makine parkında bulunan
değişik markalarda tüm iş ve
inşaat makinelerinin yedek parçalarını temin ederek piyasaya
ilk adımını attı. Dünyanın önde
gelen markalarının orijinal yedek
parçalarını temin edip satan, güvenilir bir firma olarak adını duyurmaya başladı.
Gerçekleştirdiği atılımlarla iş
hacmini genişleten firmamız
1980 yılında, şanzıman ve dönüş
debriyaj diskleri üreten Avusturya markasının Türkiye Mümessili oldu.
Bu süreçte artan iş
hacmi ile oluşan
müşteri taleplerine daha hızlı
cevap
vermek
amacıyla
1985
yılında Avusturya/
Graz‘da bir kardeş firma kurarak
uluslararası pazara
adım attık. Yıllar

geçtikçe hem kamu hem de özel
sektörde yerini sağlamlaştırdık
ve pazar payını artırdık. Geniş
bir ürün yelpazesinde verdiğimiz
hizmeti zamanla disk ve pleyt
üzerine yoğunlaştırmaya başladık.
Ürün yelpazenizi öğrenebilir
miyiz?
2002’de kendi tesisimizde üretime başladık. İhracata yönelik
imalat sürecine de aynı dönemde geçerek, çok kısa bir sürede
kendi markamız ile uluslararası
pazarda potansiyel yakaladık.
2013’den bu yana yeni binamızda üretim alanı, makine, ekipman ve donanım anlamında çok
daha profesyonel bir ortamda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Temel olarak otomotiv, inşaat,
madencilik, denizcilik, tarım gibi
sektörlere hizmet veren Şirketimizin ana faaliyet konusu; “Her
türlü iş makineleri için çelik, sinter bronz, garafitli, kağıt yüzeyli
ve elastomer, şanzıman, dönüş,
debriyaj, fren disk ve pleytleri
satışı ve üretimi”dir.
Şirketinizi farklı kılan yönleri
anlatır mısınız?
Aydınonat, kaliteli hizmetten
ödün vermeyen bir anlayış ile çalışan, Yüzde 100 Müşteri Memnuniyeti’’ ilkesini benimsemiş
bir firmadır.
Bunun yanında, çevreci
tutumu, iş güvenliğine verdiği önem
ve artan teknik
donanım ile Kalite
Yönetim
Sistemi’ni kurmuş ve bu sistemi ISO Standartı
ile belgelemiştir.
Şirketimiz, ISO
9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi,
ISO 14001:2004
Çevre
Yönetim

Sistemi ve OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi belgeleri sahibidir ve Kalite Yönetim Sistemi’ni sürekli
olarak iyileştirmektedir.
Bizi bu sektörde çalışan diğer
firmalardan ayıran en büyük
özelliğin, kaliteye ve müşteri
memnuniyetine verdiğimiz bu
önem olduğunu düşünüyorum.
Müşterilerimiz, bizden aldıkları
ürünlerle ilgili herhangi bir sorun
yaşanması halinde bunun tarafımızca mutlaka giderileceğini bilirler. Bunun için mümkün olduğunca çok müşteri ziyaretlerinde
bulunur, bilgi birikimi ve deneyimimiz ile mutlaka çözüm oluşturur veya pozitif öneriler getiririz.
“İŞİM, YAKIN
YOL ARKADAŞIMIZ”
Küme üyeliği sizlere neler
kazandırdı?
Kümelenme özellikle gözden kaçırdığımız fırsatları kazanca dönüştürebilmek açısından yüksek
fayda sağladığımız bir oluşum.
Hem sektör takibi hem de müşteri portföyümüzün geliştirilmesi
açışından kümelenmenin sayısız
faydalarını gördük.
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin (İŞİM),

Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (URGE) kapsamında
gerçekleştirdiği faaliyetleri ve
konusunda uzman personeli, dış
ticaret serüvenimizde bize yeni
kapılar açtı.

Yavuz Selim Aydınonat

Aydınonat Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş., iş makineleri
için çelik, sinter bronz, garafitli, kağıt yüzeyli ve elastomer,
şanzıman, dönüş, debriyaj, fren disk ve pleytleri üretiyor. OSTİM
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin (İŞİM) üyesi olan firma,
uluslararası pazarlarda da adını duyuruyor. 39 yıldır sektöre
hizmet veren firmanın, sahibi ve Genel Müdürü Yavuz Selim
Aydınonat, “Kümelenme özellikle gözden kaçırdığımız fırsatları
kazanca dönüştürebilmek açısından yüksek fayda sağladığımız bir
oluşum.” dedi.

Ticari istihbarat kanallarını öğrendik ve bu sayede artık hedef
pazar ve müşteri analizi yapar
durumdayız. Yeni pazar ve müşteri bulma konusunda bir sistematik sahibi olduk. İstihdam da
dahil olmak üzere diğer pek çok
konuda sayısız faydasını gördüğümüz İŞİM, yakın yol arkadaşımız. Umuyorum ki ilerleyen
dönemlerde milli bir ürün yaratma konusunda kümelenme emin
adımlar atacak.

KOBİ’LER CAN SİMİDİ
Özellikle Türkiye ekonomisi
açısından KOBİ’ler,
küreselleşmenin yarattığı şiddet
karşısında ulusal ekonominin
gelişmesi ve kalkınma açısından
can simidi konumundalar.
Yalnızca GSYİH artışı açısından
değil ancak adaletli gelir dağılımı
ve sosyal refah açısından da
KOBİ’ler ekonomi dinamikleri
içerisinde önemli bir rol
üstlenmiş durumdalar. Ülke
ekonomisindeki firmaların
yüzde 99’unu oluşturduğu
düşünüldüğünde; cari açık ve
bütçe finansmanı açısından

etkileri büyük çapta olan
KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin
üretim hacimlerinin geliştirilmesi
için vergisel teşviklere ve
dolayısıyla maliye politikalarına
daha çok önem verilmesi
gerekiyor.
Bütün dünyada şirket ömürleri
kısalırken ülkemizde henüz
oturmaya başlamış imalat sanayi
ve üretim kapasitesi dikkate
alınarak, KOBİ’lerin kurulması ve
büyümesi için gerekli ekonomik
tedbirlerin net bir şekilde alınması
gerektiğini düşünüyorum.
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