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Sanayileşmek Anlayış Meselesidir
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

retim, sanayileşme, gelişmişlik
düzeyi, bağımsızlık… Saydığım
kavramları bu köşede çoğunlukla dile getiriyoruz. Aslında OSTİM’in
de hiç bıkmadan, yorulmadan anlatmaya çalıştığı gibi; kendimize ait olmayan
hiçbir şeyle bir yere varamıyoruz. Bir an
geliyor; ya uçağı uçuramıyorsunuz, ya
tankınız yarı yolda kalıyor, ya da tekstil
makineniz için uzunca bir süre parça bekliyorsunuz… Bunlar şaka değil, geri kalmış veya gelişmekte olan tüm ülkelerin
başına geliyor…

Ü

Türkiye, Cumhuriyet dönemiyle birlikte
stratejik olarak ne yapması gerektiğini
kestirmiş, tesisler kurmuş, milli bilinç anlayışıyla o dönemin şartlarında ‘bizim sanayimiz’ için gayret göstermişti. Fabrika
kuran fabrikalar, bu fabrikalara ﬁnansal
güç verecek bankalar, bunu satın alacak
devlet gibi zincir oluşmuştu. Yaklaşık 1520 yıl süren bu süreç, girişimcilik destanı
yazan, her adımında engellerle karşılaşan, yılmayan kahramanların da olduğu
dönemlerdir. İsimleriyle büyüyen, adeta
efsaneleşen işlerin mimarlarıydı onlar…
‘Biz size’ veririz diyenin karşısına ‘biz
yaparız’la dikildiler. Maalesef kuruluş
felsefesindeki sanayi atılımları, yerini
‘temin etme’ yani üretmeme koridoruna
hapsedildi. Aradan zaman geçti, 1960’lı
yılların başıyla yeniden diriltilmeye çalışıldı; ‘bizim fabrikalarımız’

Prangayı kırmayı denedik
1970’lerde Ağır Sanayi Hamlesi olarak
adlandırılan hareketin ‘SAN’larla temsil
edilen şirketleri hafızalardaki tazeliğini
koruyor. Hatta birçoğu, bugünün büyük
işletmelerine ﬁkri altyapıyı oluşturan, entelektüel sermaye birikimini hızlandıran
nitelikteydi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (o günkü adıyla) yatırımları anlattığı çalışmada;
hamlenin hedeﬁ, altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken şu ifadelerle tanımlanıyor:
“(…) Milletimizin, yeniden yeryüzünün
en güçlü ülkesi olması hususundaki atılımında önümüzdeki yıllarda yapılabileceğinin azamisini yapma hareketidir. Milli
geliri hızla artırma hareketidir, yıllardan
beri üstü üste birikerek gelen ana meselelerimizi çözme, halletme hareketidir,
milli, güçlü, süratli yaygın kalkınmayı
gerçekleştirme hareketidir; teknolojiyi
kazanmak hareketidir ve milletimizin sanayileşmede, bu sahada kullanılan bir
tabirle ifade etmek gerekirse take-off’unu
yapma hamlesidir.”
Çok net yazılmış. Demek ki birileri bizi
durdurmuş, ayağımıza pranga takmış;
take-off yani uçağı havalandırmak için
süratli davranmamız gerekiyormuş…
Mesele bu kadar ciddi… Şimdi de aynı
güç odaklarına karşı mücadele içindeyiz;
kırılacak çok pranga var.

Türkiye, G20’nin en hızlı büyüyen
4. ekonomisi

Uzak Doğu’nun milli duruşu
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek, son yıllarda
sanayi politikaları, kamu satın alma politikalarının teknolojik gelişme üzerindeki
etkileri, bilim, sanayi ve yenilikçilik politikaları üzerinde araştırmalarıyla tanınan,
ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından. Daha önce gerçekleştirdiğimiz
röportajda, özellikle kamu alımlarında
dünyanın ve bizim nerede durduğumuzu
tüm gerçekliğiyle okuyucularımıza anlatmıştı.
Sayın Yülek, TÜBİTAK 3001 Programı
kapsamında ekibiyle hazırladığı ‘Seçilmiş Ülkelerde Sanayi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Tecrübeleri Projesi’nin
sonuçlarını OSTİM’de paylaştı. Kore ve
Japonya örnekleri üzerine çok değerli
bilgilerin yer aldığı, itinayla hazırlanan
projenin sunumunda; kamu satınalma politikaları, ABD’nin kurtuluş savaşınının
ekonomik nedenleri, İngiltere gibi ülkelerin tarihten günümüze ticaret stratejileri;
‘imalat sanayi’, ‘sanayileşmek’, ‘müteşebbis’, ‘üretim’ başlıklarıyla bağlantılı
şekilde aktarıldı.
Japonya ve Kore’nin sıçrama tahtası olarak kullandıkları poltikaları, markaları
ve sıkı skıya bağlı oldukları ‘milli duruş’
dikkat çekici ve ibret verici nitelikte. Ağır
sanayiyi, makine yapmayı mantalite olarak niteleyen Murat Yülek, Kore’nin bu
mantaliteye sahip agresif bir ülke kimliğine sahip olduğunu ifade ediyor.
Sayfalarımızda ilgili haberi bulacaksınız;
ancak buraya bazı satırları aktararak yazıyı tamamlamak istiyorum: “Orta gelir
tuzağını aşmak için yapabileceğiniz şey;
sanayi politikaları. Sanayi politikası ne
demektir? Veya sanayileşmiş olmayı nasıl
tanımlayabiliriz? Tarla, otel kadar fabrika görüyorsak, bu ülke sanayileşmiş diyebiliriz. Sanayileşmenin en önemli göstergesi fabrikadır.
Sanayiciyle birlikte bir grup aktör var.
Bunlara ‘Sanayi Katmanı’ adını verebiliriz. Eğer böyle bir katman oluştuysa bir
ülkede, o zaman kamunun uygulayacağı
sanayi politikaları karşılığını bulup, çok
hızlı bir şekilde sanayileşme gerçekleşebiliyor. Bu katman yoksa, siz dünyanın en
büyük paralarını koysanız, en büyük desteklerini verseniz yine sanayileşme olmuyor. Almanya’nın, Japonya’nın, ABD’nin
sanayileşmesi böyle oldu. ABD, dünyanın
en korumacı ekonomisidir. Korkunç derecede korumacı bir ekonomi olarak sanayileşmiştir.”
“Bir noktadan sonra vazgeçmek olanaksızdır.
Erişilmesi gereken nokta da orasıdır.”
Franz Kafka
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Büyüme rakamlarını değerlendiren,
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
bu sonuçlarla Türkiye’nin, G20 ülkeleri
arasında en hızlı büyüyen 4. ekonomi
olduğunu söyledi.
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OSTİM’in deneyimleri, Ordu Üniversitesi
Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik ve Kariyer Kulübü ile Ünye
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde
düzenlenen ‘Üretimde Kümelenme ve
İstihdam’ konulu panelde, işadamı ve
öğrencilerle paylaşıldı.

05

İskandinav ülkeleri büyükelçileri ve ticaret
müşavirleri Ankara’nın iş ve yatırım
ortamını incelemek ve işbirliği olanaklarını
görüşmek üzere OSTİM’i ziyaret etti.
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“Sanayicinin motivasyonu
istihdam ve katma değerdir”
Zeki Sutay, Ata Sanayi’de işlerini
sürdürürken 1967 yılında merhum Cevat
Dündar’a verdiği 100 lira ile kooperatife
adım atmış.
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İskandinav ülkeleri yatırım
ortamını yokladı
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, “Maliye Bakanlığımızla o konuyu
kimse farklı yorumlayamasın diye daha
netleştiriyoruz. Bununla ilgili çok sıkı
müeyyideleri artırıyoruz.” dedi.
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Ünye’de OSTİM anlattı gençler dinledi
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Yüzde 15’e netlik ayarı

08

Sanayinin mecburi rotası 4.0
Sanayi 4.0 kapımıza dayandı; adım adım
yaklaşıyor. Bu süreçte kimler ayakta
kalacak? Uyum sağlayamayanları ne gibi
sonuçlar bekliyor?
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“Üretim bizi dünyaya bağlar”

‘Özel Statü’ye karşı iki seçenek

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi
Bioanalyse’in kurucusu Dr. Remzi Kuleoğlu,
“Üretim bizi dünyaya bağlayan araçtır.
Üretimsiz ruhumuz da olamaz zevkimiz de
olamaz. Biz inanırsak her sanayici ürününü
dünyaya satabilir.” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Hükümet’in taşeron işçilerin kamuda
istihdamına yönelik düşündüğü yönteme
itiraz ettiklerini ve buna karşı iki model
önerdiklerini ifade etti.

sayfa
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2015 GSYH beklenildiği gibi gerçekleşti

TÜRKİYE, G20’NİN EN HIZLI
BÜYÜYEN 4. EKONOMİSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2015 yılına ilişkin üretim yöntemiyle
hesaplanan gayri safi yurtiçi
hasıla (GSYH) sonuçları, Türkiye
ekonomisinin geçen yıl yüzde 4
büyüdüğünü gösterdi. Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu
sonuçlarla Türkiye’nin, G20 ülkeleri
arasında en hızlı büyüyen 4. ekonomi
olduğunu söyledi.
eçtiğimiz yıl gerçekleşen iki
genel seçime, bölgemizde artan
jeopolitik gerginliklere, ticaret
ortaklarımızda yaşanan sorunlara ve
küresel finansal piyasalardaki dalgalanmaya rağmen Türkiye ekonomisi,
2015’te öngörüldüğü şekliyle büyüdü.

G

TÜİK verilerine göre GSYH değeri
2015 yılında sabit fiyatlarla yüzde 4 arttı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi
hasıla, 2015 yılında bir önceki yıla göre
sabit fiyatlarla yüzde 4’lük artışla 131
milyar 289 milyon TL, cari fiyatlarla
yüzde 11,7’lik artışla 1 trilyon 953 milyar 561 milyon TL oldu.
Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin

toplam katma değeri, 2015 yılında bir
önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde
7,6’lık artışla 11 milyar 926 milyon
TL, cari fiyatlarla yüzde 19’luk artışla
148 milyar 288 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sanayide yüzde 3,3’lük artış
Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2015 yılında
bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 3,3’lük artışla 42 milyar 889 milyon
TL, cari fiyatlarla yüzde 8,5’lik artışla
457 milyar 340 milyon TL oldu. Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin
toplam katma değeri, 2015 yılında bir

önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde
4,8’lik artışla 78 milyar 257 milyon TL,
cari fiyatlarla yüzde 11’lik artışla 1 trilyon 120 milyar 756 milyon TL oldu.
Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla değeri 2015 yılında cari fiyatlarla 25 bin 130 TL, 2014 yılında ise 22 bin 732 TL oldu.
Kişi başı GSYH değeri
2015 yılında 9 bin 261
ABD doları, 2014
yılında ise 10
bin 395 ABD
doları olarak
Mehmet Şimşek
hesaplandı.

“YAPISAL
REFORMLARA
DEVAM EDECEĞİZ”
Büyüme rakamlarını değerlendiren Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, 2015 yılında
ekonominin yüzde 4 ile Orta
Vadeli Program’da öngörüldüğü
seviyede büyüdüğünü belirterek,
“Böylece Türkiye, G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen
4. ekonomi olurken, Çin ve
Hindistan hariç gelişmekte
olan ekonomilerin 2 katından
fazla büyümüştür.” görüşünü
paylaştı.
2015 yılında büyümenin, 4,3
puanlık katkı ile toplam yurtiçi
talep kaynaklı olduğunu belirten
Şimşek, özel sektör yatırımlarının geçtiğimiz yıl yüzde 2,7 artarak büyümeye 0,5 puan katkı
sağladığını ifade etti. Mehmet
Şimşek, “Hedefimiz, güçlü,
sürdürülebilir ve kapsayıcı
büyüme ile yüksek gelirli ülkeler arasında yer almaktır.
Bu hedefimize ulaşmak için
gerekli yapısal reformları uygulamaya devam
edeceğiz.” dedi.

Uzman Görüşü
GSYİH Üzerine Bazı Gözlemler
eçtiğimiz Mart ayı sonunda TÜİK
tarafından 2015 yılının son çeyreğine, dolayısıyla yılın tamamına
ilişkin büyüme rakamları açıklandı.
Buna göre Türkiye ekonomisi 2015’in
son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %5.7, yıl genelinde de
%4 oranında büyüdü. Cumhuriyet dönemi ortalamasının (%4.9) altında da
olsa, dünya konjonktürü düşünülünce,
G-20 ülkeleri içinde Hindistan, Çin ve
Endonezya’dan sonra en yüksek büyüme performansı ülkemize ait.
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Buraya kadar işler görece iyi görünüyor. Şimdi biraz %4 büyüyen
GSYİH’nin bileşenlerini inceleyelim (**). Harcamalar açısından bakıldığında; tüketim harcamaları toplam
GSYİH’nin %84.3’ünü oluşturuyor
(özel kesimin payı %68.7, devlet harcamalarının payı ise %15.7). Çok yüksek görünse ve gerçekten öyle olsa da,
ne yazık ki bu durum ekonomimizde
yapısal bir hale geldi. Son 15 yılın ortalaması da %84. Burada son yıllarda
tüketim harcamalarında devletin payında bir artış görülüyor, son 15 yıl
içinde %12’lerden %15’lerin üzerine
çıkmış. Yatırım harcamalarının ise
GSYİH’ye katkısı ise %20.3 (***). Bu
oranın Çin’de %46’lar, Kore’de ise

Büyümenin ve diğer sektörlerdeki üretim
artışının tetikleyicisi olarak sanayi
sektörünün en önemli alt sektörü olan
imalat sanayinin GSYİH içindeki payı ise
%17.6. Türkiye’de sanayi sektörünün
GSYİH içindeki payı sürekli bir azalış
içerisinde.

%30’lar düzeyinde olduğunu belirterek yatırımların bileşenlerine bakalım. Geleceğe ilişkin üretim artışı
ve istihdam yaratma kapasitesinin temel belirleyicisi olan makine teçhizat
yatırımlarının GSYİH içindeki payı
önemli. 2015 yılında makine teçhizat
yatırımları toplam yatırımların %54’ü
düzeyinde, yatırımların %46’sı devletin altyapı yatırımları da dahil olarak
inşaat sektöründe gerçekleşmiş. Bu
noktada, toplam yatırımlar içinde payı
%22 olan devletin toplam inşaat yatırımlarının %38’ini gerçekleştirdiğini
görüyoruz.

Dr. Oktay Küçükkiremitçi (*)
Sektörel üretim toplamını 100 kabul
ederek üretim yönünden GSYİH’deki
sektörel paylara baktığımızda; hizmetler sektörünün payının %64.9, inşaat
sektörü dahil sanayinin payının %26.5
ve tarımın payının ise %8.6 olduğunu
görüyoruz. Karşılaştırma olması açısından belirtelim; sanayi sektörünün
GSYİH içindeki payı Çin’de %44’lerde, Kore’de ise %39’larda. Büyümenin
ve diğer sektörlerdeki üretim artışının
tetikleyicisi olarak sanayi sektörünün
en önemli alt sektörü olan imalat sanayinin GSYİH içindeki payı ise %17.6.
Türkiye’de sanayi sektörünün GSYİH
içindeki payı sürekli bir azalış içerisinde. Bu bulguyu GSYİH içinde tüketim harcamalarının yüksekliği, yatırımların payının düşüklüğü ve tasarruf
oranlarının %13-%15 bandında dalgalandığı gerçekleri ile birlikte düşündüğümüzde; ülkemizin neden sürekli dış
ticaret açığı verdiğini, görece yüksek
büyüme oranları gerçekleştirmemize
rağmen işsizliğin neden %10’ların altına düşüremediğimizi ortaya koyuyor.
Sanayi üretimimiz (katma değerimiz)
yeterli değil, yeterince sanayi yatırımı
yapamıyoruz, yatırımlarımızı finanse
edecek yurtiçi tasarruflarımız yeterli
değil, üretimde (genelde sanıldığı gibi

yalnızca ihracatta değil) kullandığımız
ara malı ve sermaye malları konusunda dışa bağımlıyız (bu noktada sevgili dostum Ömür GENÇ’in geçtiğimiz
günlerde gerçekleştirdiği ve www.
kalkinma.com.tr sitesinden ulaşabileceğiniz “Türkiye Ara Malı Dış Ticareti” çalışmasına bir göz atmanızı öneririm) ve bunların çözümü de yalnızca
FED’in, ECB’nin ya da TCMB’nin
faiz kararları ile gerçekleşebilecek bir
şey değil.
Peki, o zaman çözüm nerede? Bu konuda söylenebilecek şeyleri özetlemek bile şu andaki yazının alanı ile
mümkün değil. Çözüm konusundaki
fikirlerimi ayrı bir yazı konusu olarak
Türkiye için hayati öneme sahip olan
imalat sektörünün kalbi olan OSTİM’li
dostlarla paylaşmak üzere hoşçakalın.
(*) Türkiye Kalkınma Bankası, Hazine Daire Başkanı.
Yazıda yer alan görüşler yazarın kişisel görüşleri
olup çalıştığı kurumu bağlamaz.
(**) GSYİH ile ilgili analiz yapacak araştırmacılar
için bir uyarı yapalım. GSYİH büyümesiyle ilgili
analizler sabit fiyatlı veri üzerinden, GSYİH
bileşenlerinin payları ile ilgili analizler ise cari fiyatlı
seri üzerinden yapılır.
(***) Stok değişimleri ve net ihracatın paylarının
toplamı -%4.6 olduğu için yatırım ve tüketim
harcamaları paylarının toplamı %104.6’dır.
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ntalya temasları sırasında açıklamalarda bulunan Fikri Işık,
Türkiye ölçeğinde üretilmesi
gereken ne varsa yerli olarak üretilebilmesi gerektiğini, buna Hükümet olarak
ciddi destekler verdiklerini vurguladı.
Bir üründe yerlilik oranı yüzde 50'nin
üzerindeyse kamu alımlarında yüzde 15
fiyat avantajına sahip olduğuna dikkati
çeken Işık, bunun yerli üretimi desteklemek açısından önemli olduğunu dile
getirdi. Işık, "İstiyoruz ki Türkiye kamu
alımlarını yerli ve yenilikçi üretim noktasında bir kaldıraç olarak kullansın.
Dünya başardı, Türkiye olarak biz niye
başarmayalım. Şu anda çok olumlu gelişmeler var." dedi.
İleri teknoloji ürünlerin üretiminde
Türkiye'nin tamamının 5'inci bölge teşviklerinden faydalandırıldığına işaret
eden Işık, orta ileri teknoloji ürünlerde de bu teşviği uygulamaya sokmak
için çalışma yaptıklarını bildirdi. Bakan Işık, "Türkiye'nin ithalat bağımlılığı olan ürünlerde, ihracat potansiyeli
yüksek ürünlerde Türkiye'nin tamamını
5'inci bölge teşviklerinden yararlandıracağız." değerlendirmesini yaptı.
Üretim yaparken havayı, suyu, toprağı
kirletmeden, çevre dostu üretim yapılması gerektiğini de söyleyen Işık, ata-

Uygulamaya
yönelik
müeyyideler
artacak

YÜZDE 15’E
NETLİK AYARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, kamu alımlarında yüzde
15 yerli malı tercihinde bürokratik
yorum farkından kaynaklanan
uygulamalar olduğunu yineledi. Daha
önce de konuya dikkat çeken Işık,
“Maliye Bakanlığımızla o konuyu
kimse farklı yorumlayamasın diye
daha netleştiriyoruz. Bununla ilgili
çok sıkı müeyyideleri artırıyoruz.
Uygulamada gevşeklik gösteren
özelikle bürokratları Bakanlık olarak
yakından takip ediyoruz." dedi.
lardan miras kalan toprakların gelecek
kuşaklara en iyi şekilde bırakmak gerektiğini kaydetti.

“Hassas yaklaşılmıyor”
Işık, ihalelerde yerli malı oranının uygulanmadığının ifade edilmesi üzerine, konuya bürokratların da çok hassas
yaklaşmadıklarını söyledi. Bakan Işık,
bazı bürokratların yüzde 15'e kadar deyince sanki 15'e kadar uygulama hakkına sahipmiş gibi yorumladığını vurguladı.

Işık, şu eleştiriyi getirdi: “Halbuki iki
teklif var, arasındaki fark yüzde 15'e
kadarsa sen bu yüzde 15'i uygulamak
zorundasın. Bununla ilgili bir kurumumuzun başkanı tebliğ yayımlamış.
Gazetede okudum fena halde canım
sıkıldı. Aradım kurum başkanını. 'Sen
bu genelgeyi niye böyle yayımladın?',
'Ben kanunu böyle algıladım.' 'Bundan
Bakanın haberi var mı?', 'Biz genelgeyi yayımlarken bakana onaya göndermiyoruz.' dedi. Sonra Bakan beyi
aradım, sağ olsun hemen müdahale etti
ve o genelgeyi kaldırttı. Şimdi Maliye
Bakanlığımızla o konuyu kimse farklı
yorumlayamasın diye daha netleştiriyoruz. Bununla ilgili çok sıkı müeyyideleri artırıyoruz. Uygulamada gevşeklik
gösteren özelikle bürokratları Bakanlık
olarak yakından takip ediyoruz."
Özel sektörde yerli üretimin teşvik edilip edilmeyeceğine yönelik sorular üzerine Bakan Işık, "Doğrusu özel sektör
kendine en uygun malı alır. Özel sektörün yerli malı kullanması konusunda
bilincin artmasını tabii ki isteriz. Vatan,
millet, Sakarya deyip de üç kuruş ucuz
bulduğunda ithal ürünü tercih eden insana da çok fazla milliyetçi dememek
lazım. Bu da yerli üreticileri rehavete
itmemeli." yanıtını verdi.

Özdebir, nükleerde çare olarak Türk sanayisini gösterdi ve önerdi:
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, Türk sanayisinin,
nükleer santrallerde kullanılan birçok
parçanın üretimini gerçekleştirecek
kapasitede olduğunu belirterek,
“Üretilen parçaların nükleer
santrallerin gerektirdiği kalite
düzeyinin kısa sürede yakalanmaması
için hiçbir neden yoktur. Ancak
bunun için doğru bir stratejinin
benimsenmesi gerekmektedir. Bizce
bu strateji kümelenme stratejisidir.
Çünkü nükleer sanayide kümelenme,
yerli nükleer tedarik zincirinin
oluşturulması ve yerli nükleer
sanayinin kurulması için gereklidir.”
dedi.

A

SO Nisan Ayı Olağan Meclis
Toplantısı’nda konuşan Başkan
Özdebir, gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. IMF, Dünya
Ekonomik Görünüm Raporu’ndaki
tespitlerle sözlerine başlayan Özdebir,
raporda Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 3,8 büyüyeceğinin tahmin
edildiğini ifade ederek, “Bizce, içinde

“TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN
KÜMELENME ŞART”
bulunduğumuz şartlarda önemli bir değişiklik olmazsa, bu tahminin üzerinde
bir hızla büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz.” dedi.
2016 yılının ilk 3 ayında Türkiye’de
çek kullanımının yüzde 2’ye yakın bir
daralma gösterdiğine dikkat çeken Nurettin Özdebir, şunları söyledi: “Buna
karşılık karşılıksız çek sayısındaki artış
oranı yüzde 10’dur. 2014-2015 döneminde karşılıksız çek sayısındaki artış
oranı yüzde 27’dir. Diğer bir ifade ile
son 2 yıldır Türkiye’de karşılıksız çek
sayısında istikrarlı bir artış görünmektedir. Karşılıksız işlemi yapıldıktan
sonra ödenen çek sayısında ise bu yılın
ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %50’ye yakın bir azalma
yaşanmıştır. Bunun anlamı, karşılıksız
işlemi gerçekleştirilen çeklerin sonrasında ödenme oranı da yarı yarıya
azalmıştır. Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek oranındaki trajik

3 milyon kişi işsiz
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
2016 yılı Ocak dönemi işgücü
istatistiklerine göre işsiz sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre 31 bin kişi
artarak 3 milyon 290 bin kişi oldu.
TÜİK rakamlarına göre 2016 yılı Ocak
döneminde, işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11 seviyesinde
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı
işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile
yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24
yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı
0,8 puanlık azalış ile %19,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,3
puanlık azalış ile yüzde 11,3 oldu.
Söz konusu dönemde Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde
işsiz sayısı 31 bin kişi artarak 3 milyon 290 bin kişi oldu. Diğer yandan
istihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı
Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 821 bin kişi artarak
26 milyon 275 bin kişi, istihdam oranı
ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 45 oldu.
İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü
tarım, yüzde 20,2’si sanayi, yüzde
6,7’si inşaat, yüzde 54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında
hizmet sektörünün istihdam edilenler
içindeki payı 1,5 puan artarken, tarım
sektörünün payı 0,7 puan, sanayi
sektörünün payı 0,8 puan azaldı,
inşaat sektörünün payı ise değişim
göstermedi.

Nurettin Özdebir

Fikri Işık

NİSAN 2016

düşüşün önemle üzerinde durulması gerekmektedir.”
Yıllardır tartışmalara neden olan, nükleer enerji üzerine de görüşlerini paylaşan ASO Başkanı, nükleer enerjinin,
ülkemiz için ucuz bir enerji olması,
enerjide arz ve kaynak çeşitliğini artırması, baz enerji olması, ülkemizde ileri
teknoloji yetkinliğinin ve malzeme biliminin gelişmesine katkı sağlaması gibi
avantajlara sahip olduğunu bildirdi.
Dünyada 31 ülkede çalışır durumda
441 nükleer güç santrali faaliyet gösterdiğini hatırlatan Nuretttin Özdebir, 16
ülkede 66 yeni nükleer güç santralinin
inşaatının sürdüğünü, 27 ülkede 158
nükleer güç santralinin ise proje aşamasında bulunduğunu anlattı.

“Doğru strateji benimsenmeli”
Nükleer santrallerde Türk sanayisinin

rolüne ilişkin olarak kümelenme fikrini dile getiren Özdebir şunları kaydetti:
“Nükleer enerji üzerindeki tartışmalar,
bu alanda gerekli adımların atılmasını
ve ülkemizin nükleer enerji ve teknoloji ile tanışmasını geciktirmiştir. Oysa
ülkemizde sanayi, nükleer santrallerde
kullanılan birçok parçanın üretimini
gerçekleştirecek kapasitededir. Üretilen
parçaların nükleer santrallerin gerektirdiği kalite düzeyinin kısa sürede yakalanmaması için hiçbir neden yoktur.
Ancak bunun için doğru bir stratejinin
benimsenmesi gerekmektedir. Bizce bu
strateji kümelenme stratejisidir. Çünkü nükleer sanayide kümelenme, yerli
nükleer tedarik zincirinin oluşturulması ve yerli nükleer sanayinin kurulması
için gereklidir.”
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16 firmayla Almanya’ya giden İŞİM, ticari ağını genişletiyor

BAUMA’DA BİNDEN FAZLA İŞ GÖRÜŞMESİ
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM), sektörün dünyaca
en büyük organizasyonlarından 31.
Uluslararası İnşaat Makineleri, İnşaat
Malzemesi Makineleri, İnşaat Araçları
ve Madencilik Makineleri İhtisas Fuarı
Bauma Münih’e 16 firmayla katıldı.
URGE projesi etkinliği olarak Münih’e
giden İŞİM firmaları 1.000’in üzerinde iş
görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞLER

İŞİM, sektörün dünyaca en büyük organizasyonlarından olan fuara 16 firmadan 33 kişilik bir heyetle katıldı. Firmalar URGE projesinin
avantajlarını fuar boyunca yaşadı. Küme üyeleri, önceden randevu alınan dünyanın önde gelen markalarıyla aynı masa etrafından buluştu ve
1.000’in üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Ü

ç yılda bir Almanya’nın Münih
kentinde düzenlenen Bauma
Fuarı, 11-17 Nisan 2016 tarihlerinde kapılarını açtı. Toplam 605.000
m2’lik alanda gerçekleşen fuarda 58
ülkeden toplam 3 bin 423 katılımcı yer
aldı. Dünyanın önde gelen aktörlerinin
boy gösterdiği fuarda, 200 ülkeden yaklaşık 580 bin ziyaretçi ağırlandı.
Kurulduğu günden itibaren üyelerine
önemli katkılarda bulunan ve iki URGE
projesini başarıyla sonuçlandıran İŞİM,
3. URGE projesi etkinliklerine de hızla devam ediyor. Küme, T.C. Ekonomi
Bakanlığı tarafından desteklenen proje
kapsamında 13-16 Nisan 2016 tarihleri
arasında Bauma’daydı. Münih’e 16 firmadan 33 kişilik heyetle giden İŞİM,
sektördeki son gelişmeleri inceledi, potansiyel ticaret kanallarını araştırdı. Firmalar, dört günlük yoğun programlarında önceden planlanan 1.000’in üzerinde
iş görüşmesine imza attı. Fuar dönüşünde sözleşme imzalayan üyeler oldu.
İŞİM, Almanya mesaisine Messe München GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Wolf Dietrich Müller’in kümeye özel sunum ve bilgilendirme toplantısıyla başladı. Fuar organizatörü Messe Münih’in,
İŞİM ticari heyetine özel karşılama töreni gerçekleştirdiği programda, Bauma
ile ilgili detaylı bilgiler verildi.
Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Münih Ticaret Ataşesi İsmet Salihoğlu, OSTİM, İŞİM, MÜSİAD, İMDER Yöneticileri, Liebherr Avusturya Takım Lideri
ve firmalar tanışma ve işbirliği geliştirmek amacıyla düzenlenen akşam yeme-

11-17 Nisan 2016 tarihlerinde kapılarını açan Bauma Fuarı 605.000 m 2’lik
alanda gerçekleşti. Fuarda 58 ülkeden
toplam 3 bin 423 katılımcı yer aldı.
141 Türk firması ile Türkiye fuara
en büyük katılım sağlayan üçüncü
ülkeydi.

FUARA KATILAN FİRMALAR: Adaglass,
Bıdırdıoğlu, Demas Hidrolik, Er Makina,
Erd Makine, Erdemler Hidrolik, Gülhan
Yedek Parça, Kale Grup, Kensan Makina, Mersan Metal, Pi Makina, Pinar İş
Makinaları, Rasim Makina, Set Makina,
Ünsal Damper.

ğinde bir araya geldi. Burada Almanya
pazarı ve son durum masaya yatırıldı.

MÜSİAD’la işbirliği adımları

bilgi alışverişi yapıldı. Türk işadamlarından pazarla ilgili önemli detaylar
alındı karşılıklı işbirliği yönünde adımları atıldı.

İŞİM heyeti, programına MÜSİAD
Münih temsilciliğini de aldı. MÜSİAD
Münih Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nebi Alp, Yönetim Kurulu Üyesi Sait
Yüksek ve Münih’te yerleşik işadamları
ve dernek üyeleri ile Münih Konsolosu
ve Ticaret Ataşesi Yardımcısının da katılımlarıyla MÜSİAD Münih’in ofisinde

Fuarın son gününde İŞİM üyesi MEKA
Beton Santralleri’nin açık havada bulunan standında Münih Başkonsolosu,
Konsolos ve üç Ataşe ile plaket töreninde yeniden buluşuldu. Törende, resmi
yetkililerden sektör ve pazar ile ilgili
bilgiler alındı.
(Fevzi Gökalp-Esma Akyüz)

İŞİM heyeti
Almanya’da,
Konsolosluk
Yetkilileri ve STK
temsilcileriyle de
bir araya gelerek,
Almanya pazarındaki
son gelişmeleri
hakkında bilgi aldı.

Fuar boyunca önemli forumları takip
eden firmalar fuarın çok hareketli
ve verimli işbirliklerini sağladığını
vurguladılar.
Bilal Mermer-Mersan Metal
Ziyaret ettiğimiz fuarda birkaç firma
ile görüşmelerimiz oldu. Bunlardan
bazıları ile önceden planlanmış
olanlar da vardı, aynı zamanda yeni
şirketlerin yetkilileri ile görüşme
fırsatı bulduk.
Ayşe Saraçoğlu-Set Makine
İŞİM Kümelenmesi’nin organizasyonunda fuarı, planlı ve disiplinli
bir şekilde ziyaret etme ve birçok
firma ile ikili görüşmeleri gerçekleştirme olanağı bulduk. T.C. Ekonomi
Bakanlığı ve İŞİM Kümelenmesi
Koordinatörlüğü’ne bu fırsatı sağladıkları için teşekkür ederiz.
Ömer Ünsal-Ünsal Damper
İŞİM ile tüm bu aktiviteye yerinde
şahit olmak, alanında ileriyi zorlayan
firmaları izleyip, birebir görüşme
fırsatı bulmak ayrı bir tecrübe oldu.
Necati Dayı-Pi Makina
Dünyanın büyük inşaat makine
imalatçılarını, firmalarını aynı çatı
altında görebilmek, son ürünlerini
inceleyebilmek, birbirleriyle kıyaslayabilmek büyük bir olanak. İŞİM’le
gerçekleştirdiğimiz Bauma ziyaretimizi gerçekleştiren firmalarımız için
iş potansiyelinin ve çeşitli iş fırsatlarının artacağı görüşündeyim.
Halide Rasim-Rasim Makina
Bauma, bizim için sektördeki gelişmeleri, yeni tasarımları, yenilenen
imalat teknolojilerini ve pazar bilgilerini elde edebildiğimiz çok verimli bir
organizasyon. Gerek fuarda gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri gerekse
Münih pazarı hakkında bilgi alabildiğimiz Münih MÜSİAD ve Ticari Ateşe
ile görüşmelerimiz seyahatin ilk
olumlu sonuçları olarak kaydedildi.
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Kümelenme, üretim, kalkınma, teknoloji, istihdam, kariyer…

ÜNYE’DE OSTİM ANLATTI GENÇLER DİNLEDİ

O

STİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Vakfı
Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu,
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Pınar
Yalman Akcengiz, İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Koordinatörü Fevzi
Gökalp ve Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü Bora Yaşa; Ordu’nun
Ünye ilçesinde, kalkınmanın temel faktörlerini, üretimin ve sanayileşmenin
önemini anlattı, kariyer gelişimlerindeki
süreçleri paylaştı.
İki gün süren Ünye programında ilk
olarak, bürokrasi, iş adamları ve STK
temsilcilerinin yer aldığı geniş katılımlı istişare toplantısı yapıldı. Toplantının
açılışında konuşan ÜTSO Başkanı Durmuş Zor; Ünye Limanı, Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Anadolu Bağlantı
Yolu’nun ilçenin 25 yıllık sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

OSTİM’in deneyimleri, Ünye’de anlatıldı.
Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi Girişimcilik
ve Kariyer Kulübü ile Ünye Ticaret
ve Sanayi Odası (ÜTSO) işbirliğinde
düzenlenen ‘Üretimde Kümelenme ve
İstihdam’ konulu panelde, işadamı ve
öğrencilerle paylaşıldı.

“Her alanda güçlü olmalıyız”
Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise ülkemizin, sanayide, üretimde, teknolojide,
bilgi üretiminde güçlü olması gerekti-

Sanayide
umutlar sürüyor
Sanayi üretimi 2016 Şubat ayında
bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.
Aynı şekilde takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretim
endeksi de bir önceki
yılın aynı ayına göre
yüzde 5,8 arttı.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi’ndeki panel, öğrencilerin ve akademisyenlerden yoğun ilgi
gördü. Panele OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Vakfı
Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, Düzce
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr.
İsmail Hakkı Eraslan ve küme koordinatörleri katıldı. Panelde eğitim, üretim,
kalkınma metodları ve kümelenme
konuları masaya yatırıldı.

Fındıkla birlikte markalaşma
vurgusu
İrfan Balkanlıoğlu
Ordu Valisi

Zor, "Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanımızı
ve Yönetim Kurulunu davet ettik. Bizi
kırmadılar, kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yerel ve bölgesel istihdam
çerçevesinde OSB’leri şöyle değerlendirdi: “Bizim gibi tarım toplumu, ‘sanayi olsun mu, olmasın mı’ tartışmalarının
hala yoğun olduğu bir ilde; OSB’ler
marifetiyle en azından yerel ve bölgesel
istihdama çok ciddi katkı verileceği düşüncsindeyiz.”

GÜÇ ÜRETİMDEN GELİYOR

Enver Yılmaz
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

ğini bildirdi. OSTİM’in ve kümelenmenin Türk sanayisindeki yerine işaret
eden Balkanlıoğlu, “Bir uçak düşünün
üzerinde 4-5 bin parça var bir araya geliyor yapılıyor. Şimdi bir fabrikanın bu
parçaların tamamını üretmesi mümkün
değil. Ne yapacak? Mecburen fabrikalar
kümelenecek. Dolayısıyla bizim de bilgi birikimimizi, donanımımızı bir araya
getirip kümelendirmek lazım.” ifadelerini kullandı.

ürkiye
İstatistik
Kurumu’nun
T
(TÜİK) Şubat ayı sanayi üretim rakamlarına göre mevsim ve takvim et-

kisinden arındırılmış sanayi üretimi bir
önceki aya göre yüzde 0,5 takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
5,8 artış kaydetti.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,
2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,5 ve imalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 0,6 artarken,
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
ise yüzde 1,7 azaldı. 2016 yılı Şubat
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü

Programın moderatörlüğünü yapan
Gülnaz Karaosmanoğlu, açılış konuşmasında markalaşma ve üretim
üzerine görüşlerini paylaştı. Ordu’nun,
fındık üretim kapasitesiyle Türkiye’nin
önde gelen ili olduğuna dikkat çeken
Karaosmanoğlu, “Niye Karadeniz’in bir
çikolata markası yok? Türkiye’de uçak
yan sanayiine çalışan birçok firma var.
Ama neden yerli uçak yapmıyoruz?”
diye sordu. Karaosmanoğlu, bunların
hepsinin üretimin gücüyle ilgili olduğuna işaret etti.

“Okumuş insanların sorumluluğu
fazlalaşıyor”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın sözlerine, “Üretmeden olmaz
arkadaşlar!” diyerek başladı. Üretimin
zorunlu olduğunu kaydeden Aydın,
“Üretmezsek ne olur? Bakın işte dünyadaki manzaraları hep beraber seyredi-

endeksi yüzde 7,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,2 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,6 arttı.

Dayanaklı tüketim malı sırtladı
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre,
2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya
göre en yüksek artış yüzde 2,1 ile dayanıklı tüketim malı imalatında yaşandı.
Aynı zamanda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde
en yüksek artış bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,4

yoruz. Üreten insanlar, üretmeyenlerin
kaderini tayin ediyor. Teknolojiyi, bilgiyi,
makineyi üretenler, üretmeyenlerin ne
yapması ve yapmaması gerektiğini
tayin ediyor.” dedi. Okumuş insanların
sorumluluğunun fazlalaştığını hatırlatan
Başkan Aydın, “Bilgiyi üreteceksiniz.
bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi üretime
çevireceksiniz.” mesajını verdi.

“Üretmek zorundayız”
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı
Arslan, kalkınmanın dört temeli olduğunu belirterek bunları; ekonomik, sosyal,
teknik ve çevresel kalkınma olarak
sıraladı. Bu dörtlü içinde amiral gemisi
olarak ekonomik kalkınmayı gösteren
Arslan, “Ekonomik kalkınmayı sağladığımız zaman kalkınmayı gerçekleştirmiş
oluyoruz.” dedi.
Her şeyin bir yöntemi olduğu gibi
kalkınmanın da bir metodolojisi bulunduğunu söyleyen başarılı akademisyen,
şöyle devam etti: “Eğer metodunuz varsa dünyayı yerinden oynatırsınız. İşte
kümelenmeyi de ekonomik kalkınmada
çok önemli bir araç olarak kullanıyoruz.
Bir metodoloji olarak düşünün ekonomik kalkınmayı, o metodolojinin içinde
bir parça. Ondan önce de yapılacak
şeyler var. Üretmek zorundayız.”
Ünye buluşması, OSTİM küme koordinatörlerinin kariyer aşamalarını ve küme
projeleri hakkında bilgilendirmelerinin
ardından soru-cevapla sona erdi.

ile bilgisayarların, elektronik ve optik
ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu
artışı, yüzde 5,8 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve yüzde
5,6 ile elektrikli teçhizat imalatı izledi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek düşüş diğer ulaşım araçlarının imalatında
gerçekleşti İmalat sanayi alt sektörleri
incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında
bir önceki aya göre en yüksek düşüş
yüzde 25,5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü,
yüzde 11,2 ile kok kömürü ve rafine
edilmiş petrol ürünleri imalatı ve yüzde 3,5 ile temel eczacılık ürünlerinin ve
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
takip etti.

6 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

NİSAN 2016

HOLLANDA'DA İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
URGE projesinin etaplarından
‘Yurtdışı Pazarlama’ uygulamasına
Hollanda’yla devam etti. Küme,
10-14 Nisan 2016 tarihleri arasında
Arnhem’de ülke bürokrasisi ve
özel sektör nezdinde temaslarda
bulundu. Hollanda’da kümeyle ilgili
bilgiler aktarılırken, yeni teknolojiler
yerinde görüldü, Türkiye’deki enerji
yatırımlarının sağlayacağı muhtemel
işbirlikleri değerlendirildi.

elecekteki enerji hedeflerini temiz
enerji yaklaşımıyla ifade eden HolG
landa, geri dönüşüm tesisleri ve yenilenebilir enerji odaklı faaliyetleriyle bu
alanda hizmet veren kişi ve kurumların
ilgi alanında… 2020 yılı hedefinde;
ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 14
ünü yenilenebilir enerji ile karşılamayı
planlayan Hollanda’nın konuklarından
biri OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi firmaları oldu.
11 firmadan 13 kişinin katıldığı üç günlük süren program, Gelderland Eyaleti
Ekonomiden Sorumlu Vali Yardımcısı
Michiel Scheffer’in heyeti kabulü ile
başladı. Kabulde, Kleefse Waard Endüstri Parkı hakkında bilgiler alındı.
Aynı bölgede bulunan, bölgenin en büyük enerji dağıtım firması Alliander de
heyetin incelediği bir diğer tesis oldu.

Firma, şehrin elektrik kullanımı için
akıllı sistemler üzerinde çalışıyor.
İlk günü oldukça yoğun geçiren OSTİM grubu, Deventer Başkonsolosluğu
Zafer Ateş ve Ticaret Ateşesi Hasan
Önoğul’unu makamında ziyaret etti.
Günün sonunda Arnhem Belediyesi
Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ron König, heyet onuruna akşam
yemeği verdi.

Kümeye ofis açma teklifi
Firmalar, ikinci güne Kleefse Ward
Endüstri Parkı’yla giriş yaptı. Eski fabrikanın bir girişimci tarafından, kuluçka merkezine dönüştürüldüğü Kleefse
Ward, 60 firmaya ev sahipliği yapıyor.
OSTİM ve küme sunumlarını dikkatle
takip eden Kleefse Waard Koordinatörü Mathijs Buddingh, kümeye ofis tahsis edebileceklerini belirtti.
OSTİM grubu bir sonraki durağında,
yüzde 100 yenilenebilir hammadde
kullanımı ile ahşabın ömrünü uzatan ve
çevreye zarar vermeyen maddelerle tamamen doğal ve doğayla uyumlu hammaddeler üreten firmayı inceledi. ELKW Ceo’su Jurgen Van Kalleveen’in
sunumunu da dinleyen gruba, halihazırda Türkiye’den bir firma ile anlaşarak elektrikli otobüs üretimine bu yıl
sonunda başlanacağı açıklandı.

onuruna akşam yemeği düzenledi.
Seyahatin son gününde Triogen ve
AVR firmalarını ziyaret edildi. Triogen firmasının, Organik Rankine Çevrim teknolojisi biyogaz, biyokütle, çöp
gazı, maden gazının elektriğe ve yerel
ölçekte ihtiyaç duyulan ısıya dönüştürerek ile daha küçük enerji santrallerinin verimini artırmayı planladığı öğrenildi.
Avrupa’nın en büyük atıktan ısı ve
elektrik üreten tesisi olan AVR’de
modern teknolojisiyle dikkat çekiyor.
Tesiste atıklar önce buhar ardından
ısı ve elektriğe dönüştürülüyor; akıllı
yazılımların yardımıyla kışın şehrin
ısıtılıyor, yazın ise elektrik üretiliyor. Avrupa’da İngiltere, İtalya ve
İrlanda’dan çöp ithal eden Hollanda
özellikle ayrıştırılarak gelen atıkların
imhasını bu tesiste yapıyor.
(Pınar Yalman Akcengiz-Çiğdem Yerli)

İkili iş görüşmeleri
Kleefse Waard Greenhouse‘daki bir
başka etkinlik ikili iş görüşmeleri oldu.
Temiz teknolojiler alanında çalışmalar yapan Hollanda şirketleri ile küme
üyeleri kabiliyetlerini aktardı, işbirliği
alanlarını konuştu. Hollanda’da şirket
kurmanın hukuki boyutlarının da öğrenildiği toplantılarda, hidrojen ile çalışan elektrikli otobüs ilgi çekti. TOV
Arnhem İşverenler Derneği de heyet

KATILAN FİRMALAR: Arges, Biyotar, Damla Kimya, GC Enerji, Karakaya,
Makim, Taşçı Makine, Hidronerji, Teknam, Kaleliler, Şantes

"Kamuda yerli mal alımı üç kat arttı"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
kamu alımlarında Türkiye'de
üretilen ürün yüzde 15 pahalı da
olsa onun tercih edilmesine ilişkin
desteğin açıklanmasından sonra
yerli ürün alımının arttığını savundu.
Hisarcıklıoğlu, "Bu destekle birlikte
kamunun satın aldığı yerli malların
oranı son 6 ayda yüzde 10’dan yüzde
30'a çıktı." dedi.

T

OBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde, ‘Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Görünüm’
başlıklı bir sunum yaptı. Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisine dair pek çok
rakam olduğunu, kendisinin özel sektörün başkanı olarak sık sık iş makineleri
satış rakamlarını incelediğini kaydederek, bu rakamların dünyadaki altyapı
yatırımlarının durumunu gösterdiğini
anlattı. İş makinelerinde başı çeken şirketin Caterpillar olduğunu anımsatan
Hisarcıklıoğlu, bu firmanın satışlarında
son 3 yıldır gerileme yaşandığını ifade
etti.

4 bin 736 Yerli Malı
Belgesi verildi
Zenginleşmenin diğer bir anahtarının
da "markalaşma" olduğu dile getiren
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 1 kilogram
ihracatının ortalama değerinin 1,6 dolar
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bu
rakam tasarımlı ürünlerde 2,5 dolara,
markalı ürünlerde 4,7 dolara, patentli
ürünlerde ise 6 dolara yükseliyor."
görüşüne yer verdi.
Kamu alımlarında Türkiye'de üretilen ürün yüzde 15 pahalı da olsa
onun tercih edilmesine ilişkin
desteğin açıklanmasından sonra yerli ürün alımının arttığını
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu
destekle birlikte kamunun satın
aldığı yerli malların oranı son 6
“2016’da yüzde 5’e yakın büyüme
ayda yüzde 10’dan yüzde 30'a çıktı."
bekliyorum”
dedi.
Hisarcıklıoğlu, böyle durumlarda kamu
kurumlarının yerli malı almasının zorunlu olduğu bilgisini vererek, bunun
daha da duyurulması gerektiğini vurguladı. Yerli Malı Belgesi’ni kendilerinin
verdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 71
ilde 4 bin 736 yerli malı belgesi verdiklerini, bunun 3 bin 135'inin geçen yıl,
1601'inin 2016'nın ilk çeyreğinde verildiğini aktardı.

Risk yerine fırsatlara odaklanmayı tavsiye
eden Hisarcıklıoğlu, “Kötümser baktığınızda
etrafınızdaki herkes negatif enerji alıyor
ve herkes olumsuz bakıyor. Kötümserlik
bulaşıcıdır, salgın haline getirmeyelim. Türkiye
2015'te yüzde 4, krizden sonraki 2008-2015
döneminde ortalama yüzde 3,4 büyüdü. Bu
yıl yüzde 4'ün üzerinde, yüzde 5'e yakın bir
ortalama yakalayacağımızı düşünüyorum."
dedi.

Türkiye CERN'e
katkı yapmaya
başladı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne (CERN) katkı vermeye
başladığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu çok
önemli, yıllardır takip etiğimiz işti.
CERN'in irtibat ofisini TOBB merkezinde açtık. Dünyada ne kadar belge
varsa var hepsi hikaye. Sen şirket
olarak 'Ben CERN'e bunu yaptım'
diyorsan başka bir şeye gerek yok.
Türk firmalarının CERN mal ve
hizmet alım ihalelerine girmelerini
kolaylaştırıyoruz. 14 Nisan'da ikinci
toplantıyı yapacağız. 879 milyon
dolarlık 2 dev projenin tanıtımını yapacağız. Ankara OSTİM'de bir şirket
CERN'in kalite ve standardında ürün
yapabiliyor."
TOBB Başkanı, Türkiye'nin yeni başarı hikayelerinden birisinin reformlar
olduğunu vurgulayarak, hükumetin
sözünü verdiği reformların sıkı takipçisi olunması gerektiğini aktardı.
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“SANAYİCİNİN MOTİVASYONU
İSTİHDAM VE KATMA DEĞERDİR”
Zeki Sutay, Ata Sanayi’de işlerini
sürdürürken 1967 yılında merhum Cevat
Dündar’a verdiği 100 lira ile kooperatife
adım atmış. Kuruluş dönemlerinde,
Başkan Dündar’da çok büyük bir heyecan
gördüğünü söyleyen Sutay, KOBİ’lerin
ekonominin temel direği olduğuna işaret
etti.
Sutay, sanayicinin üretime olan bakışını
ve motivasyon kaynağını, “Benim
öyle sanayici arkadaşlarım vardır ki;
‘Sanayici zevki’ deriz biz buna, döner
dükkanına bir daha bakar, fabrikasına
bakar, takımına tezgahına, makinesine
bakar. Sever onları, gurur duyar. 80
adam çalıştırıyorsa, bunu nasıl 120 kişi
çalıştırırım, 150 kişi çalıştırırım diye
düşünür. Sürekli bir katma değer üretme
çabası vardır.” sözleriyle özetledi.
Sizi tanıyabilir miyiz?
Ankara doğumluyum. 1967’de OSTİM’i
kurmak için Cevat Dündar bize kağıtlar
gönderdi, mektuplar gönderdi. Demir
doğrama işleri yapıyordum Ata Sanayi’deydim, Allah rahmet eylesin Cevat Dündar’la sık sık görüşürdük. Çok
gençtim o zaman bizzat kendisi davet
etti. Hatta şöyle de bir konu oldu. “Bana
çabuk 100 lira ver” dedi. Ben de çıkardım, verdim.
Ne için istediğini sordunuz mu?
Niye istediğini sormadım; çünkü o anda
inşaata gidiyordum. Dolayısıyla benim
yazılmam öyle oldu. 2 bin metrekareye
yazıldım. Sonra üç dükkana girdim,
Cevat Bey’de nasıl bir heyecan gördünüz, OSTİM’in kuruluşuna ilişkin?
Çok büyük bir heyecan gördüm. Sebebi
de şu; o senenin Maltepe’de bir toplantı
yapıldı. O zaman OSTİM değildi ismi.
Cevat Bey, o toplantıda bizlere bir dükkan, bir de ev vereceğini söyledi.
Hangi yıl oldu bu toplantı?
1967’nin kış aylarıydı, zannediyorum
ya Ocak ya Şubat. Epey kalabalıktı hatta
toplantı. Cevat

Dündar Bey, bir dükkan bir de ev vereceğini söyledi. Bir de işte “Burayı aldım,
şurayı aldım.” diyordu. O zaman bu işe
sıcak baktım; bakmayan çok kişi vardı.
Çünkü Türkiye’nin potansiyeli, durumu
bu tür hareketlere uygun değildi. İnsanlar alışık değildi.
Cevat Dündar Bey, müessif bir kaza
neticesinde rahmetli oldu. Allah rahmet
eylesin orda vefat etti. Turan Bey bu işe
sahip oldu ve ben buranın demir işlerini
yaptım, OSTİM Sanayi Sitesi’nin. Daha
sonra 300-250 dükkanlık, birinci, ikinci,
üçüncü, dördüncü kuralar yapıldı. Yani
kimsenin hakkı kimseye geçmedi. Hem
siteden hem de ilgim dolayı yakinen
OSTİM’i bilen bir insanım.
Erken ödeme sistemi yapıldı. Çok doğru
hakkaniyetli bir sistemdi. OSTİM Türkiye çapında, Türkiye’ye örnek bir yer.

“BU MEMLEKET İÇİN
ÇALIŞTILAR”
Bize 70'li yılları anlatabilir misiniz?
Sıkıyönetim vardı, o parasızlıkta, inşaatı
devam ettirdi Turan Çiğdem. İnşaatlar
sırasında buranın demiri yıllık alınıyordu. Açık alanda biz onları işlerdik. Bizim kapımızın, iş yaptığımız yerlere konulurdu demirler. Oradan zaten işlerdik.
Ne kadar geldiği, ne kadar çıktığı idare
tarafından bilinirdi. Burada ne varsa
hepsi kayıtlıydı. O da fevkalede tutuldu,
gayet güzel tutuldu. Muhasebe sisteminden, kayıt sistemine kadar başımızdaki
insanlarla gayet güzel çalıştık. Şantiye
şefi Kaya Bey’in büyük hizmetleri vardır. Dürüst, efendi, işi bilen, işçiyle işçi
olan, başkanla başkan olan biridir.
Sistem şöyle işliyordu: Mesela sıva işi
veriliyor. Sıva işine bakılıyor, adam
gayet güzel çalışıyor... Günde bir dükkanın sıva işlerini yaparlardı, incesini
bitirirlerdi. Herkes işini yapardı yani, bir
sistem vardı. Şantiyenin iki tane traktörü
vardı, onlar yardımcı olurdu. Burası çok
düzgün insanlarla çalıştı.
Tabii, bütün üyeler, mevcut idarelerine
sonuna kadar inandı. Onlar da mahcup
etmediler üyelerini. OSTİM’in kuruluşundan bugüne kadar bu yapılan
hizmetlere baktığımda; üç baş-

kan da dürüst ve samimi şekilde elinden
geleni yaptı. Üçü de bu memleket için
çalıştılar.
OSTİM bir sanayi sitesi olmaktan
çıktı, Organize Sanayi Bölgesi’ne
(OSB) doğru yol almaya başladı. Siz
OSB ﬁkrine nasıl baktınız?
OSB fikrine sıcak baktık. Organize daha
iyi esnaf için. Değer açısından daha
mantıklı. İşte elektriği idi, suyu idi buranın asfaltıydı... Vakti zamanında asfalt
için belediyelere gidildi. Belediyeler bu
işe, “Biz yapamıyoruz, şöyledir böyledir, Ankara ile Bolu arası kadar asfalt
dökülecek. Buna imkanımız yok.” diyordu.
60’lı, 70’li yıllarda esnaflara ciddi şekilde bakılmıyordu. Esnaf sadece vergi versin… Ben çok iyi hatırlarım;
Çankaya’ya, Esat’a döker asfaltı, esnafa
hiçbir şey yok. Çukurlar açılırdı… Sonra Melih Gökçek bir kongrede söz verdi;
“Ben geldiğim an 15 gün içinde bu asfaltları dökeceğim.” dedi ve sözünde de
durdu, destek verdi bugünkü hale geldi.
Ondan sonra da tabi OSTİM idare olarak sahip çıkıldı.

“İHRACAT KOLAYLAŞTIRILMALI”
OSB olduğunda bu problemlerin
daha kolay çözüleceğini
düşündünüz?
Tabi. Temizlik, çevre, güvenlik, elektrik. Elektrik büyük problemdi mesela.
Kesilen bir enerji esnafın hiçbir işine
yaramaz. O zamanlar işte Türkiye’nin
ekonomik şartları belli. Hiçbir şey yoktu
ki üç tane sana yağı almak için saatlerce
kuyruk, o da bakkalın raflarının altlarında falan saklanırdı.
Ekonomik durumu bozuktu Türkiye’nin. Ben
OSTİM’le ilgili veya
herhangi bir yerle ilgiye
bağlamıyorum onu; Türkiye fakirdi. Bugün ülkeme baktığımda 155 milyar
dolar ihracat yapıyor; ki

“Bugün ülkeme baktığımda 155 milyar
dolar ihracat yapıyor; ki bundan 10
sene evvel Güney Kore 200 milyar
dolar ihracat yapardı. Ben kendi
kendime “Ya Rabbim, şu ülke oralara
ne zaman gelecek.” derdim. Çok şükür
o durumlara geldi, bizim milletimiz
çalışkandır ama devlet önünü açacak”.
bundan 10 sene evvel Güney Kore 200
milyar dolar ihracat yapardı. Ben kendi
kendime “Ya Rabbim, şu ülke oralara
ne zaman gelecek.” derdim. Çok şükür o
durumlara geldi, bizim milletimiz çalışkandır ama devlet önünü açacak.
Devletten esnaf olarak hiç kimse, hiçbir şey istemedi şimdiye kadar. Ama
önümüzü açacaksın; ihracatı kolaylaştıracaksın. Bunlar kolaylaştı, Anavatan
iktidarları zamanında Turgut Özal sayesinde oldu bunlar. Şimdi Manisa’da biliyorsunuz buzdolabı, çamaşır makinesi,
soğutma fabrikası var. Şimdi 10 sene
evvelki fiyatlar o gün Türkiye’de sanayi yoktu. Bugün Türkiye’de çamaşır
makinesi, buzdolabı herkeste var. Çok
mu sanayileştik? Hayır, yüzde 60 seviyelerindeyiz Avrupa’ya göre. Onlar çok
evvelden başlamışlar.
Herkes alabilecek hale geldi…
Herkes alıyor, ben hiç görmedim şimdiye kadar çamaşır makinesi olmayan,
buzdolabı olmayan en zayıf yerde dahi
var.
Bir de üretim çeşitliliği var. Bunda
küçük esnafın çok büyük payı var
değil mi?
Bir fabrikayı düşünün; Türkiye’de çok
eskiden de öyleydi şimdi de zannediyorum 800 bin civarında bir işçi çalıştırıyor. Ama KOBİ’lere gelince 2 milyonun üstünde. Onlar da vergisini veriyor,
istihdam oluşturuyor. Mesela şu bizim
OSTİM’de herhalde bilmiyorum da 7080 bine yakın insan çalışıyor. Bu, 70-80
bin aile demek.
Bir gence sorarsanız genç bugünkü durumdan memnun olmuyor. Ama biz
eskiyi hatırladıkça, eskiden geldikçe bugünü daha iyi değerlendirebiliyorum.
Ben spora meraklı bir insanım,
futbol oynardım, idarecilik
de yaptım. Şimdi ne diyorum size, bir futbol ayakkabısını, kramponu bulamazdık veya bir lastik
basket ayakkabısını bulamazdık. Şimdi envai çeşit,
benim torunumda şimdi üç
çeşit var düşünün. Biz oralardan
geldik tabi oralarla mukayese ediyorum
ben. Çocukluğuma baktığımda; Türkiye
çok değişti. Türkiye değişti dediğimde
ben kendi yaşadıklarımı, OSTİM’i de
katıyorum ona, Daha evvel gelmeyen
yabancı devlet büyükleri geliyor, burası
gösteriliyor. Biz onlara bir yer kurmaya
bakıyoruz. Karşılıklı ilişkiler kuruyoruz.
İthalat, ihracat karşılıklı çıkardır. Yani
bu evlilik gibidir. Evlilikte nasıl bir ufak
tefek aksamalar oluyor bu ithalat, ihracatta aksamalar oluyor, mutlaka oluyor.
Sanayici sanırım en çok üretimden
zevk alıyor değil mi?
Benim öyle sanayici arkadaşlarım vardır ki; ‘Sanayici zevki’ deriz biz buna.
Döner dükkanına bir daha bakar, fabrikasına bakar, takımına tezgahına, makinesine bakar. Sever onları, gurur duyar.
Yani 80 adam çalıştırıyorsa, bunu nasıl
120 kişi çalıştırırım, 150 kişi çalıştırırım
diye düşünür. Sürekli bir katma değer
üretme çabası vardır.
OSTİM BELGESELİ ARŞİVİ
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ABD’de seslendi:

KÜME ÜYELERİNİN
KABİLİYETLERİ

“SİVİL HAVACILIKTA DA VARIZ”
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) düzenlenen Seattle
Havacılık ve Savunma Tedarikçileri
Zirvesi’ne katıldı. Zirvede, küme
üyelerinin sivil kriterlerine uygun
kabiliyetleri olduğu anlatıldı.

O

SSA, uluslararası etkinliklerine
Seattle Havacılık ve Savunma Tedarikçileri Zirvesi’ni ekledi. Zirvede
ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren küme,
T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yetkilileri ile beraber, Türkiye'nin
Tedarik Zinciri Konferansı’na katıldı.
Konferansta, Türkiye'de havacılık sektöründeki gelişmeler ve sektörün gelecek
planları paylaşıldı.
2014-2020 yılları arasında Türkiye'nin
dinamik bir büyüme eğilimi içinde

M

illi katılım kapsamında Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve
ana sanayi firmaları ile birlikte OSSA,
Malezya DSA Defence and Security
Fuarı’na katıldı.
Uluslararası arenada Türk savunma sanayii KOBİ’lerini temsil eden OSSA
fuarda 38 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca Uzak Doğu hedef pazarı
kapsamında stratejik görüşmeler gerçekleştiren OSSA, Malezya Yatırım
Ajansı (MAIDA), Malezya İhracat
Ajansı (Matrade), Malezya İçişleri Bakanlığı (MOHA), Malezya Savunma
Bakanlığı (MOD), Bilim ve Teknoloji
Araştırma Enstitüsü (STRIDE), Deftech
gibi Malezya’nın önemli kurumlarına,

• Kompleks ve zor parçaları
yüksek hassasiyet ile işleyebilme
yetkinliği, ana sanayi için çözüm
ortaklığı yapabilme kapasitesi.
Gelişmiş kalite, güvence altyapısı.
• Firmaların uzmanlık alanlarında
bilgi ve becerilerinin yüksek
olması ve havacılık ana sanayi
firmaları için yerlileştirme
çalışmalarına uygun çalışmaları
ile yatırımlarına özveri ile devam
etmeleri.

olacağı anlatılan küme sunumunda,
Türkiye'nin ulaşım ağındaki kapasite
artışına dikkat çekilerek, Türk sanayine
katkı vermeye hazır olunduğu vurgulandı.

OSSA imalatçıları yönlendiriyor
Türkiye'de bölgesel havacılık politikası bağlamında sivil havacılık faaliyetleri hızlı bir gelişim içinde. Havacılık
endüstrisinde yer alan büyük platform
tasarımcılarından, küçük alt parça üreticilerine kadar imalatçı ve servis sağlayıcılar, ileri teknolojilerle çalışıyor.
Havacılık endüstrisinin güvenlik ve stra-

Hedef pazarda
stratejik görüşmeler

OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), Malezya DSA
Defence and Security Fuarı’na katıldı.
OSSA, Uzak Doğu pazar hedefleri
kapsamında stratejik görüşmeler
gerçekleştirdi.

• Sektörün ve müşterinin istediği
standartlarda ve uygunluk
değerlerinde üretebilme becerisi.

üyelerinin kabiliyetlerini anlattı.
Malezya Savunma Bakanlığı Genel
Sekreter Vekili Dato’ Dr. Rothiah Haji
Omar, OSSA standını ziyaret etti. Genel
Sekreter, Türkiye ve Malezya firmaları
arasındaki iş ilişkilerini artırmak için,
OSSA tarafından Ankara’da 3.’sü gerçekleşecek uluslararası Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri (ICDDA) etkinliğine davet edildi.
Malezya, DSA Defence and Security
Fuarı’na OSSA üyesi, 2G Havacılık,
Mege Teknik, Sadtek, Dora Makine katıldı. Firmalar ürün geliştirme, savunma
teknolojilerinin takibi ve işbirliği imkanlarını yerinde inceledi. (Ece Haykır)

tejik öneminin yüksek olması sebebiyle,
hükümet programları ve destekleri, Türk
sanayisinin gelişiminde belirleyici rol
oynuyor.
Uçak üreticilerinin gelecekte daha az
sayıda ancak güçlü ana tedarikçilerle
çalışacakları, Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin bu tedarikçilerden talep edileceği
tahmin ediliyor. OSSA, konunun ciddiyetini kavrayarak, sektörde tecrübeli
imalatçıları bu gelişim doğrultusunda
yönlendiriyor. Küme, yabancı satın alma
gruplarının doğru imalatçılara ulaşması
için her platformda görüşlerini paylaşıyor. (Hilal Ünal)

KOBİ’ler istihdamda geriledi
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı’nın (TEPAV) İstihdam İzleme
Bülteni’nde; 2016 yılı Ocak ayında
sigortalı çalışan sayısının 379 bin
azalarak 13 milyon 621’e gerilediği, bu
azalmanın yüzde 78’inin KOBİ’lerden
kaynaklandığı belirtildi.

T

EPAV İstihdam İzleme Bültenine
göre 2016 yılı Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı 379 bin azalarak 13
milyon 621’e geriledi. Sigortalı çalışan
sayısı ocak ayında 81ilin 80’inde gerilerken sadece Van’da arttı.
TEPAV’ın, Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Türkiye İş Kurumu verilerini kullanarak hazırladığı bültene göre, sigortalı
ücretli çalışan sayısı yılın ilk ayında
yüzde 2.7 oranında azaldı. En çok istihdam sağlayan illerden İstanbul’da gerileme 63 bin oldu. Gerileme Ankara’da
45 bin, İzmir’de 15 bin, Antalya’da 9
bin ve Bursa’da 7 bin olarak belirlendi.
En çok istihdam sağlayan ilk beş il dışında Konya 13 binlik, Kayseri ise 12
binlik azalma ile dikkat çeken illerden
oldu.

İnşaat dikkat çekti
İstihdamdaki gelişmenin sektörel kaynaklarına bakıldığında 2015 yılı Aralık
ayına göre 88 sektörün 67’sinde, gerileme gözlendi. Sektörler arasında inşaat dikkat çekti. Bina inşaatındaki kayıtlı
istihdam 139 bin azalarak bir milyon

128 bine indi.
Sigortalı çalışan sayısındaki azalmanın
yüzde 78’i KOBİ’lerden kaynaklandı. KOBİ’lerin kayıtlı istihdamı ocak
ayında 294 bin azalarak 11 milyon 59
bine indi. Yılın ilk ayında KOBİ işyeri sayısı da 30 bin azalarak bir milyon
706 bin oldu.
Sigortalı çalışan sayındaki gerileme
eğilimi esnaf ve çiftçide de gözlendi.
Sigortalı esnaf sayısı bir ay içinde 25
bin azalarak bir milyon 997 bine, sigortalı çiftçi sayısı 5 bin azalarak 793 bine
geriledi. Bu dönemde, sadece kamu çalışanı sayısı bin kişi artarak 3 milyon 34
bin oldu.
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Avrupalı kauçukçular
yetenekleri paylaşacak
OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi’nin kurucu üyesi olduğu
Avrupa Kauçuk Kümeleri Birliği
(TEEPPI) olağan toplantısı Fransa’nın
Sancheville şehrinde yapıldı.

T

oplantıda, öncelikle üyelerin kapasite tespitiyle beraber, ortaya
çıkacak yeteneklerden yararlanılması
kararlaştırıldı. Ar-Ge tecrübelerinin
paylaşımı yönünde görüşleri de değerlendiren temsilciler, önümüzdeki

bir yıl içerisinde geniş kapsamlı ikili
iş görüşmeler düzenlenmesi yönünde
mutabakata vardı.
OSTİM
Kauçuk
Teknolojileri
Kümelenmesi’nin yanı sıra Fransız,
Belçikalı ve İspanyol temsilcilerin bulunduğu buluşmada, hammadde temininin güvenliği konusunda yapılabilecekler de masadaydı.
Toplantının ikinci bölümünde Phenix
Technolgie firması tarafından tasarlanan ve üretilen, Fransız Milli Bilim-

sel Araştırma Merkezi (CNRS)
tarafından desteklenen projeyle
gün yüzüne çıkan kauçuk geri dönüşüm tesis ziyaret edildi. Konusunda
en gelişmiş sistemlerden biri kabul
edilen tesis yetkililerinden sistem

konusunda uygulamalı bilgi
alındı. Geri dönüşüm tesisi
kurulumu, Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi’nin de önemli hedefleri
arasında bulunuyor.
(Dr. Kayhan Olanca)

Nitelikli çalışan ortak sorun
T

ürk kauçuk sektörü Antalya’da sorunlarını tartıştı. İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar
Birliği (İKMİB) ve Kauçuk Derneği ev sahipliğinde Kauçuk Çalıştayı
gerçekleştirildi. Çalıştayda, üretimden
ihracata kadar yaşanan sıkıntılar dile
getirildi. Katılımcılar, nitelikli eleman
yetersizliğinden yakındı.

Sanayicinin görüşü önemli
STİM Yönetimi, Bilim, Sanayi Çelik de OSTİM’i yakından takip
O
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ettiğini belirtti. Hasan Ali Çelik, BaDoç. Dr. Hasan Ali Çelik’i makamın- kanlığın faaliyetlerinde sanayicilerle
da ziyaret etti. Ziyarette, OSTİM’de
sürdürülen
çalışmalar
hakkında
Çelik’e bilgiler aktarıldı, milli projelerdeki katkılar ifade edildi.

birlikte hareket ettiklerini ifade ederek, projelerde görüş alışverişinde bulunmak ve OSTİM’li sanayicilerle bir
araya gelmek istediğini dile getirdi.

İki gün süren programda, OSTİM
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi
Yönetim Kurulu’nun yanı sıra başta Kauçuk Derneği olmak üzere tüm
Türkiye’den kauçuk sektörünün temsilcileri yer aldı.
İlk oturumca geleceğe yönelik olarak
yapılacakları belirlemek için güncel
sorunlar araştırıldı. Yapılan çalışmada, ortak sorunlar belirlendi. Ülkemizin içinde bulunduğu terör ortamı,
doğal pazar olarak kabul edilen komşu
ülkelerdeki problemler ve ülkemizin
komşuları ile yaşadığı olumsuz duru-

mun ihracatı ve işleri etkilediği tespiti
yapıldı.
İşverenlerin üzerindeki mali yük, yasal mevzuat değişikliklerinde sektör
temsilcilerinin görüşlerinin alınmaması, hammadde temininde yurt dışına bağımlılık, hurda olarak nitelenen malzemelerin yurt dışından ithal
edilen hammadde olarak ithalatının
yapılması, bir kauçuk okulunun olmaması, buna bağlı olarak kalifiye eleman yetersizliği diğer başlıklar olarak
kayda alındı.
Çalıştayın
kapanışında
sektörün
önündeki engeller için ortak hareket
etmenin zorunluluğu vurgulandı. Bu
çerçevede; bölgesel birliklerin kuruluş çalışmalarını, dermek veya küme
altında gerçekleştirmeleri ve takibinde federasyon oluşumu için çabaların
hızlandırılmasına karar verildi. Kauçuk Enstitüsü’yle ilgili olarak da girişimlerin yapılacağı bildirildi.

TCDD’de görev Apaydın’ın
Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları (TCDD) Genel
Müdürlüğü’ne vekâleten İsa Apaydın
atandı.
Apaydın, Genel Müdürlük binasında
düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Ömer Yıldız’dan devraldı. Devir
teslim töreninde konuşan Ömer Yıldız,
her sonun yeni bir başlangıç olduğunu

dile getirdi ve bu görev değişiminin bir
bayrak değişimi olduğunu ifade etti.
TCDD’nin 160 yıllık köklü bir kuruluş
olduğunun altını çizen Yıldız, kurumun
geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok şeyi başarmasının beklendiğini
vurguladı, bu hedeflere tek kişinin çabalarıyla değil ekip olarak çalışılarak
ulaşılabileceğine değindi. Ömer Yıldız,
“Bu gemi yüzerse hepimiz yüzüyoruz,
hepimizin işini iyi yapması ve bu kurumun işini yapması çok çok önemli ve
başaracağınıza inanıyorum.” dedi.
TCDD Genel Müdür Vekili İsa Apaydın, ülkemizin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük demiryolu yatırımlarına
ve gelecekteki hedeflerimize işaret etti.
Apaydın şunları söyledi: “Ulvi bir vazife olarak gördüğümüz demiryollarındaki bu başarıya omuz veren, dağ başındaki istasyon personelimizden başlamak
üzere, Bölge Müdürlükleri ve Genel
Müdürlüğümüzde görev yapan her kademedeki personelimize kadar hepsine
ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”
dedi.

TEMSAN, yerli imalatta öncü kuruluş

O

STİM ve Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
Yönetimi, TEMSAN A.Ş.’ye Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanan İbrahim Toprak’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
Toprak, enerji sektörünün ihtiyacı olan
tesis ve ekipmanların son teknolojiler

kullanılarak ülkemizde üretilmesi ve
sektörün sağlıklı gelişimine katkıda
bulunmaya devam edeceklerini belirtti.
OSTİM heyeti ise TEMSAN’ın, yerli elektromekanik teçhizat imalatında
tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye’de
öncü kuruluşu olduğunu ifade etti.
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İskandinav ülkeleri yatırım ortamını yokladı
İskandinav ülkeleri büyükelçileri ve
ticaret müşavirleri Ankara’nın iş ve
yatırım ortamını incelemek ve işbirliği
olanaklarını görüşmek üzere OSTİM’i
ziyaret etti.

A

nkara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen organizasyonla
İskandinav ülkeleri büyükelçileri ve
ticaret müşavirlerinden oluşan heyete
Ankara’nın iş ve yatırım ortamı tanıtıldı. Öncelikle Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Teknopark’ını
ziyaret eden heyet, Teknokent yönetimiyle işbirliği imkanlarını masaya
yatırdı. ODTÜ Teknopark yöneticileri, İskandinav ülkelerindeki teknoloji
şirketlerinin ODTÜ Teknopark’ta yer

alabilmesi için misyon temsilcilerinden destek istedi.

İskandinav pazarı için destek
Ankara’nın iş ve yatırım ortamının
tanıtıldığı programın devamında İskandinav ülkeleri misyon temsilcileri
OSTİM firmalarıyla bir araya geldi.
Heyet, OSTİM İş ve İnşaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji, Raylı Ulaşım
Sistemleri, Savunma ve Havacılık,
Medikal Sanayi ve Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi üyeleriyle işbirliği
ve yatırım olanaklarını değerlendirdi.
OSTİM’li firmalar, İskandinav ülkeleri temsilcileriyle ülkelerin uluslararası pazar ağına giriş konusunda görüş
alışverişinde bulundu. Toplantının
ardından misyon temsilcileri, OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak
Showroom’u ile OSTİM’deki üretim
tesislerini ve OSTİM İhracat Merkezini ziyaret etti.

Belarus tecrübe talep etti
OSTİM’de sanayicilerle bir araya
gelen Belarus Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomiden
Sorumlu Müsteşarı Evgeny Lipen,
Türkiye’nin sanayi bölgesi kurma
tecrübelerine işaret ederek, “Türk
sanayi bölgesi kurma projemiz var.
Türkiye’nin sanayi bölgesi kurma
tecrübesini transfer etmek istiyoruz.”
dedi.

elarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Müsteşarı Evgeny
Lipen, OSTİM firmalarına, ülkesinin sunduğu ticari fırsatları anlattı.
Konuk diplomat, OSTİM’de devam
eden faaliyetler ve projeler hakkında
da bilgiler aldı.
Türkiye ve Belarus diplomatik ilişkilerinin 1992’de başladığını hatırlatan
Lipen, 2015 yılında iki ülke arasında
ticaret hacminin 629,7 milyon dolar

B

olarak gerçekleştiğini söyledi. İhracat
odaklı ekonomiye sahip olduklarının
altını çizen Evgeny Lipen, “Ekonomimizin temel taşı sanayi. Gayri Safi
Milli Hasılamızın yüzde 35’i sanayiden geliyor.” bilgisini verdi.

İşbirliği için kapılar açık
Türk firmalarının Belarus’ta iyi karşılandığını belirten Lipen, sanayi bölgeleri üzerinde çalıştıklarını ve pek
çok modeli incelediklerini anlattı.
Türkiye’deki sanayi bölgelerinin başarılarına işaret eden Evgeny Lipen,
“Türkiye’nin sanayi bölgesi kurma
tecrübesini transfer etmek istiyoruz.
Belarus’ta faaliyet gösteren Mogilev
ve Grodnoinvest Serbest Ekonomik
Bölgeleri’nde, Türk sanayi bölgesi
kurulması hükümet düzeyinde de görüşülüyor.” dedi.
Türk firmaları için kurulması planlanan sanayi bölgesinde firmalara özel
avantajlar sunulacağını vurgulayan
Belarus temsilcisi, Türk firmalara
yönetim merkezi, kurulum aşamasında kolaylıklar, makine ve teçhizat
desteği sağlanacağını da kaydetti. Lipen, Türkiye’den yatırım bekledikleri sektörleri; ağaç endüstrisi, tekstil,
hazır giyim, inşaat ekipmanları ve
lojistik olarak sıraladı.
Türk firmalarıyla her zaman işbirli-

Tarımve
vesanayi
sanayiliste
listebaşı
başı
Tarım
Belarus, ekonomisinin yüzde 35’ini
tarım, yüzde 27’sini sanayi oluşturuyor, ulaşım, inşaat gibi sektörler
de ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Tarıma dayalı makine sanayinin geliştiği ülkede 2015 yılı mal
ihracatı 26.7 milyar dolar, hizmet
ihracatı ise 6.7 milyar dolar olarak
gerçekleşmiş. İhracat oranlarının
dağılımı ise şu şekilde; damperli
kamyonlar yüzde 30, traktör yüzde
10, biçerdöver yüzde 7. potasyum
gübreler yüzde 19.
Ülkenin 2015 yılı mal ve hizmet
ithalatı ise 34.6 milyar dolar.
Belarus’ta da ithalatın başını yüzde
40,7 oranıyla enerji kaynakları
çekiyor. İthalatında ikinci büyük
kalem ise hammadde ve yedek
parça ithalatı oluşturuyor. Bu
kalemin oranı da yüzde 34,5 olarak
gerçeklemiş.

ğine açık olduklarını ifade eden Lipen, “Büyükelçiliğimizin Ticaret ve
Ekonomi Müsteşarlığı’nı, Belarus’a
açılan bir kapı olarak görebilirsiniz.
Yatırım projelerinizi başından sonuna kadar takip edip destek vereceğiz.” dedi.
Ülkesinde üretilen ürünlerin Rusya pazarında yerli ürün olarak işlem gördüğünün altını çizen Lipen,
“Yatırımcı çekmek değil pazarı da
göstermek istiyoruz. Türk firmaları,
Avrasya Ekonomik Birliği pazarına
ülkemizden açılabilir.” mesajını verdi.
Evgeny Lipen, toplantının ardından
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak Showroom’unda ve bölgenin ihracat merkezi, OSTİM Spare
Parts’da (OSP) incelemelerde bulundu.

Engellilere
4,5 milyon TL hibe

İ

ŞKUR, 2016 yılında kendi işini
kurma projeleri kapsamında başvurusu kabul edilen 125 engelliye
4,5 milyon TL kaynak tahsis etti.
Engellilerin işe yerleşmesinin önündeki en büyük engel olan mesleki
eğitim ve tecrübe eksikliğini gidermek ve istihdam edilebilirliklerini
artırmak amacı ile mesleki eğitim
kursları düzenleyen İŞKUR, engellilerin kendilerine uygun meslekleri
öğrenmelerine destek oluyor.

Kendi işini kurana 36 bin TL
2016 yılında toplanan son komisyon
kararıyla; 80 kurum ve kuruluştan
gelen ve kabul edilen engellilere
yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve işyerine uyum ile
destek teknolojileri projeleri için
4.735.664,88 TL; ayrıca
36 bin TL’ye kadar hibe
desteği verilen kendi işini
kurma projeleri kapsamında başvurusu kabul
edilen 125 engelliye bu
amaçla 4,5 milyon TL
kaynak tahsis edildi.
Engellilerin yanı sıra eski
hükümlülere yönelik projelere de destek sağlanmış olup 23 eski hükümlünün İŞKUR’a sunduğu
kendi işini kurma projesi kabul
görerek bu projeler için 338.726,00
TL kaynak verildi.
Desteklere başvurmak isteyenler
İŞKUR’un internet sayfasında
(www.iskur.gov.tr) yer alan Başvuru
Rehberi ve Formunu kullanarak hazırlayacakları projelerini 10 Haziran
2016 tarihine kadar 81 ilde bulunan
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine
sunmaları gerekiyor.

NİSAN 2016

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 13

14 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

SANAYİNİN
MECBURİ
ROTASI
Rekabetçilik, verimlilik, hız, daha az
fire, daha kaliteli üretim… Nesnelerin
interneti, birbiriyle konuşan bağlantılı
makineler, akıllı tasarımlar… 18.
yüzyılın sonundan itibaren 3 devrimi
geride bırakan; yerinde tabirle
üretimde taşları yerinden oynatan
değişimler de artık yetersiz kalma
aşamasında… Sanayi, 4.0 kapımıza
dayandı; adım adım yaklaşıyor…
Bu süreçte kimler ayakta kalacak?
Uyum sağlayamayanları ne gibi
sonuçlar bekliyor? Ar-Ge, inovasyon
ve üniversite-sanayi işbirliği gibi
gündemden düşmeyecek mi ya da uzun
vadeli bir stratejiyle yol haritasını
çizmek mi gerekecek?

DIŞINDA
KALAMAYIZ!
Batı, harıl harıl dördüncü sanayi devrimine
çalışırken Türk sanayisi ne düşünüyor?
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, ‘Iskalama lüksü yok!’ derken, Ankara
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir,
dünyada olup bitene bakmak gerektiği
görüşünde. Dünya Gazetesi’ndeki
yazılarıyla sanayinin nabzını tutan Dr.
Rüştü Bozkurt’a göre ise sanayi 4.0’ın altı
iyi doldurulmalı… OSTİM Teknoloji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat
Çelikdoğan’ın altını çizdiği husus ise devlet
politikası…
Fikri Işık
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı

“ISKALAMA LÜKSÜMÜZ YOK”
Dünyanın hızla 4.0'a, yani dördüncü
sanayi devrimine gittiğini belirten Bakan Işık, dördüncü sanayi devriminin
ıskalanmaması gerektiğini ifade ediyor.
Türkiye'nin ilk üç sanayi devrimi tribünden izlediğini ifade eden Işık, "Dördüncüyü ıskalama gibi bir lüksümüz yok.
Bütün paydaşlarla dördüncü sanayi devrimine hazırlanmalıyız." diyor.
Işık şunları vurguluyor: “Robotların
insanlarla aynı ortamda çalıştığı ve düşük beceri gerektiren işlerin tamamının
robotlar tarafından yapıldığı bir model
bu. Bu ne demek? Mesleği olmayan insanların işsiz kalacağı, yüksek nitelikli
insanların daha fazla iş bulacağı bir döneme giriyorsunuz. O robotun yazılımı
yapacak nitelikteyseniz siz çok aranan
insan olacaksınız. Yapılan bir çalışmada 600 bin düşük becerili işlerde çalışan insan işini kaybederken, 1 milyon

NİSAN 2016

ANA BİLEŞENLER
4.0’ın temel olarak bilişim teknolojileri ile
endüstriyi bir araya getirmeyi hedeflediği
belirtiliyor. Ana bileşenlerinden ilki;
Yeni Nesil Yazılım ve Donanım. Klasik
donanımlardan farklı olarak düşük
maliyetli, az yer kaplayan, az enerji
harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar
da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar

T

arih boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşandı. 1. Su ve buhar
gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgahların bulunması. 2. Henry Ford'un üretim bandı
tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının
geliştirilmesi. 3. 1970'lerde üretimde
mekanik ve elektronik teknolojilerin
yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan, programlanabilir makinelerin
kullanılmaya başlanması. 4. Siber-fiziksel sistemlere (SFS) ve dinamik veri işlemeye dayalı fiziksel ve dijital sistemler
arasında bağlantı.
Sanayi 4.0; Alman Hükümeti’nin imalat
gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma
yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması projesi olarak biliniyor.
Proje, Alman Hükümeti’nin ‘Yüksek
Teknoloji Stratejisi’ olarak 2011 yılında
başlatıldı ve 2013 yılında geliştirilerek
yüksek becerili insan işe alınacak." Işık
ayrıca yenilikçi ve yeşil üretim anlayışıyla hazırladıkları yeni Üretim ve Reform Paketi’nde 4. Sanayi Devrimi’nin
gereklerini yapabilecek yasal altyapıyı
oluşturacaklarını kaydetti.
Nurettin Özdebir
ASO Başkanı

“TAKİP ETMEYEN AYAKTA KALAMAZ”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, sanayicilerin, işletmelerin sorunları içerisinde etrafta neler
olup bittiğini çok fazla takip edemediğini belirterek, "Deve kuşu gibi kafasını işletmesinin içine sokan sanayiciler,
dünyada olup bitenlerin farkına varamaz ve başarılı olamaz.” diyor. Özdebir,
dünyada olup bitenleri takip edemeyen
işletmelerin artık ayakta kalmasının zor
olduğuna işaret ediyor: “Her geçen gün
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojiyi tüm işletmelerimizin yakından takip etmesi ülkemizin ve
işletmelerimizin yararına olacaktır.”
Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı

“DEĞER ZİNCİRİ KÖKTEN
ETKİLENECEK”
Geleceğin dünyasında yeni teknolojilerin hayata geçmesi ile birlikte, mevcut
ihtiyaçların karşılanmasında yeni yollar
bulunacak ve sanayideki mevcut değer
zinciri kökten etkilenecektir. 4. Sanayi
Devrimi’ne dönüş, firmaları iş yapış şekillerini gözden geçirmek zorunda bırakacaktır.
Ender Yorgancılar
EBSO Başkanı

“UYUM SAĞLAYAMAYAN
KAYBEDECEK”
Bizim de politikalarımız 4. Sanayi Dev-

bir araştırma gündemine dönüştürüldü.
Şu anda Almanya, ABD ve diğer Avrupa ülkelerinin üzerinde odaklandığı
konuların başında geliyor. Bir diğer anlatımıyla; siber-fiziksel sistemler ve dinamik veri işleme ile değer zincirlerinin
uçtan uca bağlandığı, sanayi devriminin
dördüncü evresi.

Avrupa, yıllık 140 milyar Euro
yatırım yapacak
Gelişmiş ülkeler, Sanayi 4.0'ın sunduğu
otomasyon esnekliğiyle verimliliklerini
artırmayı hedefliyor. Bu şekilde sanayide azalan rekabet güçlerini yeniden
kazanmayı öngörüyorlar. Yükselen ekonomiler ise Sanayi 4.0 ile daha daha yenilikçi ve katma değerli ürünler üreterek
refah seviyelerini artırma fırsatlarını kovalıyorlar. Sanayi 4.0 üzerinde çalışan
ülkelerde konuya özel pek çok çalışma
rimi doğrultusunda güncellenmelidir ki,
yüksek gelirli ekonomiler grubuna dahil
olabilelim ve bu gelişmelerin dışında
kalmayalım. Topyekün bir seferberliğe
ihtiyacımız olacak. Aksi takdirde kaçınılmaz bir son olan, rekabet gücünü kaybetme ve küresel ekonominin gerisinde
kalarak vasatlıktan çıkamama ile karşı
karşıya kalacağız. Çünkü Sanayi 4.0’a
uyum sağlayamayan kaybedecektir.
Dr. Rüştü Bozkurt
Dünya Gazetesi Yazarı

“TANIMLAMA VE UYGULAMA DOĞRU
YAPILMALI”
Deneyimli yazar, yeni kavranmaya
başlanan sanayi 4.0’ın bir moda olmadığını ve Türkiye’nin istese de istemese de bundan etkileneceğini söylüyor.
Gelişmeleri Türkiye açısından pozitif
bulduğunu belirten Rüştü Bozkurt, buna
rağmen tanımlamanın ve uygulamanın
doğru yapılamaması halinde, bunun katma değere dönüştürülme şansının kalmayacağını aktarıyor.
Almanya ve ABD’nin fırsatlarına
Türkiye’nin de eşit mesafede olduğunu söyleyen Rüştü Bozkurt, “Siz işinizi
geliştirmeyi bir sevda haline getirseniz,
bu konuyu iyi yorumlayıp uygulamaya
geçerseniz, ülke olarak bu milli fırsattan
istifade etmiş oluruz.” diyor.
Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan
OSTİM Teknoloji A.Ş. YKB

“DEVLET POLİTİKASI GEREKLİ”
Çelikdoğan, devlet politikası boşluğuna
işaret ediyor: “Buralarda öncelik şudur;
uluslararası bir firmanız vardır o yapacaktır; yaparken de devletin politika desteği gerek. Almanya, ABD gibi ülkeler
bunu politika haline getirmiş. Gelişmiş
ülkelerde kişi başı milli gelir çok arttığı için insan maliyetleri yükseliyor. Bu,
onlar için bir problem. Karşısında da

ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve
yazılım sistemlerinin, kaynak ve bellek
kullanımı açısından tutumlu olması hedefi.
İkinci ve belki de en önemli bileşen ise
Cihaz Tabanlı İnternet. Yeryüzündeki tüm
cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için
kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre
edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış,
internet bağlantılı akıllı elektronik sistem;
siber-fiziksel sistemler.

grupları kuruluyor. Standartlar, Ar-Ge,
internet güvenliği, hukuk ve yaşam boyu
eğitim en sık karşılaşılan çalışma gruplarından. Her ülke kendine göre strateji
belgeleri oluşturuyor, yasa ve yönetmelikler üzerinde tartışıyor, yatırım ve teşviklerini yönlendiriyor.
2020 yılına kadar sadece Avrupa’da, bu
alanda yıllık 140 milyar Euro’luk yatırım gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca yine 2020 yılında nesnelerin interneti
aracılığıyla 14 milyar cihazın birbirleriyle etkileşime geçmiş olması planlar
arasında.
Diğer yandan Sanayi 4.0’a; Çin’in ucuz
emek ve kopya edilmiş bilgiye dayalı
kitlesel üretiminin önüne set çekebilmek
için Batılı ülkeleri kişiye özel nitelikli
tasarımı öne çıkardığı bir model olarak
da bakılabileceği dikkat çekilen konular
arasında.
gelişmekte olan ülkeler var. Çin’de çok
insan var; iş sahası açması lazım. Emek
yoğun olarak çalışıyor. Bunlarla da rekabet etmek zorunda. Bunu nasıl halletmesi lazım? Bunun yolu; otomasyon.
4.0; her şeyde karar verici olarak insanı
kullanmak yerine, makine ve ekipmanları akıllı hale getirip konuşturmaya çalışıyor. Sebebi, insanı biraz daha verimli,
üst seviyelere çekmek için. Sürdürülebilirlik noktasında ise; robotlar olduğu
zaman işiniz kolay. Maliyetleriniz düşüyor, rekabetçi hale gelebiliyorsunuz. Bu
durumda da insanın beynini Ar-Ge’de
kullanmaya doğru gidiyorsunuz. İnsan,
kabiliyetlerinin yüksek olduğu yerlerde
kullanılmaya çalışılıyor. Ar-Ge sayısı
arttığı için bu alanda çalışanlar daha nitelikli ve yüksek ücretlerle çalıştırabilir
hale geliyorsunuz.
KOBİ’lere yavaş yavaş yansıması olacaktır. Kullanılacak aletler, bunların arasındaki iletişimlere hazırlanacaksanız,
işiniz varsa geçmek zorundasınız.”
BAZI TAHMİNLER: Sanayi 4.0, 10
ile 20 yıl içinde entegrasyonunu
tamamlayarak firmalar tarafından
uygulanabilir hale gelecek.
Üretim süreçlerinde kullanılacak
makinelerin hepsinin Sanayi 4.0'ın
standartlarına uygun hale getirilmesi
ve programlanmasının kolay değil.
Bu yeni vizyon beraberinde yeni
yatırımları da getirecek.
Yarının çalışanları için çok daha
yüksek kalitede bir eğitim gerekecek.
Nitelikli iş gücüne talep artacak.
Uzmanlar, Sanayi 4.0 stratejisinin
gerçekleşmesi durumunda; üretim
süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç
duyulan enerji miktarı azalacağını,
üretim miktarı ve kalitesi artacağını
kaydediyor.
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Japonya ve Kore örneğiyle sanayi politkaları OSTİM’de konuşuldu

ORTA GELİRİ AŞMANIN ÇARESİ SANAYİLEŞMEDE
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek ve ekibi
tarafından, TÜBİTAK 3001 Programı
kapsamında hazırlanan, ‘Seçilmiş
Ülkelerde Sanayi, Bilim ve Teknoloji
Politikaları Tecrübeleri Projesi’nin
sonuçları OSTİM’de geniş katılımlı
çalıştayda paylaşıldı.
Kore ve Japonya örnekleri üzerinde
hazırlanan çalışmayı aktaran Prof. Dr.
Yülek, sanayileşme süreçlerini, devletin
rolünü ve kamu alımlarının kalkınmadaki
etkisini tanımladı. Ağır sanayi düşüncesi
etrafında, fabrikalaşma ve makine
yapmanın önemine işaret eden Yülek,
“Fabrika varsa sanayileşmişsinizdir. Orta
gelir tuzağını aşmak için yapabileceğiniz
şey; sanayi politikalarıdır.” dedi.
Sanayi poitikasının kalkınma üzerindeki
etkilerini değerlendiren deneyimli
akademisyen, sanayi katmanıı olarak
görülen sanayicilerin olmadığı bir
ortamda en büyük destekler de verilse,
sanayileşmenin olmayacağını söyledi.

M

akroiktisat, finans, finansal ve
iktisadi kalkınma konularında
yurt içi ve dışında çok sayıda
eseri bulunan, son yıllarda sanayi politikaları, kamu satın alma politikalarının
teknolojik gelişme üzerindeki etkileri,
bilim, sanayi ve yenilikçilik politikaları
üzerinde araştırmalarıyla tanınan Prof.
Dr. Murat Yülek, iki yıldır üzerinde çalıştıkları ‘Seçilmiş Ülkelerde Sanayi, Bilim ve Teknoloji Politikalari Tecrübeleri
Projesi’nin sonuçlarını OSTİM’de aktardı. Kore ve Japonya örneklerinin incelendiği projeye ilişkin çalıştaya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan,
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Arif Şayık ve sanayiciler katıldı.

Orta gelir tuzağından çıkışın yolu
Çalıştaya ev sahipliği yapan OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
açılış konuşmasında, “Devlet politikası
oluşturup işe odaklanamıyoruz. Bugün
itibarıyla 10 bin dolar orta gelir tuzağına
girdik. Buradan nasıl çıkacağız? Sanayileşmeden bu iş olmaz. Herkesin ortak
kanaati bu. Sanayileşmeden, teknoloji
üretmeden, katma değeri yüksek ürün
üretmeden çıkamayacağımızı herkes söylüyor.” dedi.

“Teknoloji yoğunluğunu
yükseltmeliyiz”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim
Kılıçaslan, 2015’de Türkiye’nin ihracatında imalat sanayiinin oranının yüzde 94
olduğunu hatırlattı. Kılıçaslan, “Bizim
birinci yapmamız gereken; ürünlerimizin içindeki teknoloji yoğunluğunu yükseltmemiz ve imalat sanayinde yapısal
dönüşüm. Ürünün birim değerini artırmamız için ise markalaşma şart. Türkiye, markalaşmayı ihmal etmiş. Yabancı
firmalara fason üretimler yapmışız. Sermaye birikimi olmadığı için risk alamadı
sanayicimiz. Dolaysıyla kendi markasını
oluşturmak yerine lisanslı üretim yapmayı tercih etti.” görüşüne yer verdi.
2015 yılında kamu alımlarında yüzde 15
oranında yerli malı destekleme kararı aldıklarını anlatan Kılıçaslan şu rakamları
verdi: “2015 yılında, Türkiye’nin kamu
alımı 114 milyar TL. Eğer bu, politikaya, sanayiye dönüşebilirse çok ciddi bir
rakam. Kamu İhale Kurumu rakamlarına
göre 2015’te 1922 ihalede yalnızca yüzde 1 fiyat farkı uygulanmış. 35 ihalede
yüzde 2, 22 ihalede yüzde 3 fiyat farkı
uygulanmış. Hazırlanan Üretim Reform
Paketi’nde biz bunu net bir şekilde yüzde
15 olarak yazıyoruz.”

“Fabrika önemli”
Projeyle ilgili sunum yapan Prof. Dr.
Murat Yülek, Kore ve Japonya’nın 4 seçilmiş sektörde sanayi, bilim, teknoloji
ve yenilikçilik politikalarının karşılaştırıldığını ifade etti. Projenin içindeki temel unsuru sanayi politikası olarak gösteren Yülek, orta gelir tuzağından çıkış
yolu olarak sanayileşmeyi gösterdi.
Yülek şu bilgileri verdi: “Bir ülke düşük
gelir seviyesindeyse hızlı büyüyor. Hızlı büyüyerek örneğin 9.500 dolar eşiğini
geçiyor ve orta gelir seviyesine çıkıyor.
Buralara çıktığı zaman birden bire ekonominin büyüme eğilimi düşüyor. Orta
gelir seviyesini aşan ülkelerde büyüme
eğilimi yataylaşıyor hatta bazılarında
duruyor. Bu durumda, yüksek gelir seviyesine çıkmak için büyüme hızlarını
tekrar yükseltmeniz gerekiyor. Orta gelir
tuzağını aşmak için yapabileceğiniz şey;
sanayi politikaları. Sanayi politikasını
kullanarak orta gelir Tuzağınndan kurtulabiliriz.
Sanayi politikası ne demektir? Veya sanayileşmiş olmayı nasıl tanımlayabiliriz?
Bir ülkede tarla, otel kadar fabrika görüyorsak, bu ülke sanayileşmiş diyebiliriz.

Sanayileşmenin en önemli göstergesi
fabrikadır. Fabrika önemli. Çünkü sanayi, işletmeleri çok küçük alanlarda yüksek ciro yapıyor. 20 bin metrekarelik bir
fabrikada yaptığınız ciroyu, Türkiye’de
bir tarlası olan çiftçi diyelim ki 500 veya
100 hektarda yapar.”
Ancak, ithal makineleri kullanarak ucuz
ürün üretmeye dayalı sanayileşmenin (ya
da fabrikalaşmanın) yeterli olmadığını
söyleyen Yülek, eskilerin ‘ağır sanayi’ ya
da ‘fabrika yapan fabrika’ tabir ettikleri
karmaşık ürünleri tasarlayan ve üreten
sanayi kesiminin önemli olduğunu ifade
etti. Murat Yülek, Kore’nin bu mantaliteye sahip agresif bir ülke kimliğinde olduğunu da hatırlatarak , “Kore’de devletin,
özel sektörün bütün imkanlarını sanayiye konsantre eden bir yapı var. O yapıyı
inşa eden birimler birbiriyle konuşuyor.
Seul’de milli bir markanın dışında belediye otobüsü göremezsiniz. Nasıl oluyor da
belediye araçları bir tek Kore şirketinden
alınıyor? Seul, dünyanın en uzun metrosu
şu an. Bütün hidrolik asansörler ve yürüyen merdivenler, nasıl oluyor da yine tek
bir şirketten satın alınıyor? Bunun amacı; satınalma politikalarını teknolojik ve
sınai gelişimin bir parçası olarak kullanmak. Türkiye ise bu alanlarda açık pazar
görünümünde.” tespitini yaptı.

“Sanayi katmanı varsa
politikalar karşılığını bulur”
Kore’nin, Japonya’nın politikalarını
tercüme ettiğini ve ondan daha başarılı olduğunu söyleyen Murat Yülek, bu
süreçte kamu politikalarının rolüne dikkat çekti. Yülek sunumunun devamında
özetle şunları paylaştı: “Bizde olmayan
koordinasyon var. Devlet, kamu politikası çok önemli. Diyelim ki harika kamu
politikası uygulandı Türkiye’de. Türkiye
sanayileşir mi? Sanayiciyle birlikte bir
grup aktör var. Bunlara ‘Sanayi Katmanı’
adını verebiliriz. Eğer böyle bir katman
oluştuysa bir ülkede, o zaman kamunun
uygulayacağı sanayi politikaları karşılığını bulup, çok hızlı bir şekilde sanayileşme gerçekleşebiliyor. Bu katman
yoksa, siz dünyanın en büyük paralarını
koysanız, en büyük desteklerini verseniz
yine sanayileşme olmuyor. Almanya’nın,
Japonya’nın, ABD’nin sanayileşmesi
böyle oldu.

“Temelinde sanayileşme var”
İngiltere, dünyanın en büyük imparatorluğu haline geldiği zaman bir sistem
kurmuştur: Merkantil Sistem. Herhangi
bir sömürgede mamul mal üretmek yasak. ABD, dünyanın en korumacı ekonomisidir. Korkunç derecede korumacı
bir ekonomi olarak sanayileşmiştir. Hatta ABD’nin İngiltere’ye karşı verdiği

Prof. Dr. Murat Yülek

SANAYİLEŞME
SÜREÇLERİ
1. AŞAMA: Sermaye derinleşmesi
ve fabrikalaşma. Bir ülke örneğin
yurtdışından tekstil makinesini alıyor,
kuruyor, işçileri eğitiyor. Kısaca;
ithal makine ile yerli işçinin biraraya
getirilmesi.
2. AŞAMA: İthal edilen makine
bozuluyor, iki yıl duruyor. Arızadan
anlayacak ve tamir edecek teknisyen
ve parça yok. Bunu tamir edebilecek,
arızasından anlayabilecek insanların
yetişmesi ve bazı parçaların en
azından yurt içinde üretilebilmesi bu
aşama içinde. İthal edilen makinenin
içselleştirilmesi.
3. AŞAMA: Benzetme. Kore, Rusya
gibi ülkeler aldıkları makineyi imal
etmek istiyor. Makine açılıyor, en
ince cıvatasına kadar sökülüyor,
aynısından bir daha yapılıyor.
4. AŞAMA: 3 ve 4 arasını temsil
ediyor. Japonya, Almanya, İsviçre,
ABD, Fransa, İtalya ve Kore bu
aşamada.

1776’da biten kurtuluş savaşı, tamamen
İngilizlerin ABD’ye karşı uyguladığı korumacılık politikasına karşı; ABD’deki
milliyetçi kesimlerin uyguladığı korumacılık politikasının sonucudur. Asıl kurtuluş savaşını böyle yapmıştır. Temelinde
sanayileşme vardır.”
Prof. Dr. Yülek’in ardından; proje ekibinden İstanbul Ticaret Üniversitesi
Araştırma Görevlisi İsrafil Boyacı, Kore
ve Japon’yadaki sanayi politikalarını,
elektronik, havacılık, medikal ve raylı
sistemler bağlamında örneklerle açıkladı.
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ARDEB, Türkiye’nin tamamına ulaştı

DESTEK ALMAYAN İL KALMADI

T

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) ait 2015 yılındaki proje başvurularını ve verilen
destekleri içeren istatistiklere göre,
ARDEB'den destek almayan hiçbir il
kalmadı. ARDEB, 2006-2015 yılları
arasında 14 bin 481 projeye toplam 4
milyar 982 milyon TL destek verdi.
2015 yılındaki proje başvurularını ve
verilen destekleri içeren istatistiklere
göre, toplamda sekiz destek programı ile başta üniversiteler olmak üzere tüm araştırmacılara destek veren
ARDEB'den destek almayan hiçbir
il kalmadı. Önerilen ve desteklenen
proje sayılarının önceki yıllara göre
önemli oranda artış gösterdiği görülürken, daha önce destek almayan
ilin 2015 yılında destek aldığı, destek
almış olan illerimizin ise desteklerini
artırdığı gözlemlendi. Son 10 yıl içerisinde en fazla proje öneren, projesi en fazla desteklenen üç il Ankara,
İstanbul ve Kocaeli oldu. Ankara’nın
önerdiği 12 bin 935 projenin 3 bin
538’i desteklendi. Projelere toplam 2
milyar 10 milyon
213 bin 764 TL
aktarıldı. 12 bin
484 proje öneren
İstanbul’un 3 bin
77 projesi desteklendi ve projelere
765 milyon 487
bin 384 TL aktarıldı. Kocaeli ise
2 bin 735 proje
önerdi. 609 projesi desteklenen Kocaeli’ne 688 milyon
64 bin 74 TL aktarıldı.

Yüzde 26 artış
2014 yılında toplam proje başvurusu
9 bin 623 iken, birçok ili ve KKTC’yi
kapsayan 54 tanıtım sunumu, eğitimler ve diğer tanıtım faaliyetleri ile süreçlerde gerçekleştirilen iyileştirmeler
sayesinde, 2015 yılında bu sayı yüzde
26 artışla 12 bin 116’ya yükseldi. Yürürlükteki proje sayısındaki artış ise
yüzde 22 oldu. 2015 yılı sonu itibarıyla, ARDEB’de yürüyen 5 bin 122
projeye toplamda 700 milyon TL bütçe aktarıldı. En fazla başvuru “1001
- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı”na
yapıldı. 1001 programını sırasıyla
“3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme”, “1003 - Öncelikli
Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme“
ve “1002 - Hızlı Destek” programları izledi. ARDEB, 2006-2015 yılları
arasında 14 bin 481 projeye toplam 4
milyar 982 milyon TL destek verdi.

Mayıs Ayı Fuarları
LOGIST EURASIA 2016
7. Lojistik Endüstrisi, Taşımacılık,
Yükleme, Boşaltma, İstifleme,
Depolama Araç, Donanım, Sistem ve
Teknolojileri Fuarı 21-24 Mayıs 2016’da
düzenleniyor. İstanbul Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek
etkinlikte, kara, hava, deniz ve demiryolu
taşımacılığı, taşıma organizasyonu,
gümrükleme, lojistik, lokomotif, vagon,

Bu yarışma
sanayiye
çözüm
üretecek
TÜBİTAK, üniversite öğrencilerine
yönelik düzenlediği Sanayi Odaklı
Lisans Bitirme Projeleri Yarışması
ile sanayinin sorunlarına çözüm
üretmeyi hedefliyor.

T

ÜBİTAK,
Mühendislik ve
Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler,
Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler bölümlerinden birinde öğrenim
gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün, süreç
iyileştirme veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans
bitirme projeleri için Sanayi Odaklı
Lisans Bitirme Projeleri Yarışması
düzenliyor.

Birinciye 10 Bin TL
Yarışmayla üniversite öğrencilerinin bitirme projelerini sanayinin
sorunlarına yönlendiren TÜBİTAK, yarışma sonunda yapılacak
akademik jüri değerlendirmeleri ile
her kategoride birinci olan projeye
10 bin TL, ikinci olan projeye 7 bin
500 TL, üçüncü olan projeye 5 bin
TL para ödülü verecek.
Proje Değerlendirme Kriterleri: 1.
Yenilikçilik ve Teknoloji İçeriği, 2.
Proje Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği, 3. Projenin Çıktılarının Katma Değer ve
Yaygın Etki Sağlama Yeteneği, 4.
Proje Sonuçlarının Uygulanabilirliği/Kullanılabilirliği
TÜBİTAK, üniversite öğrencilerine
yönelik olarak, Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Yarışmasının yanında
Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik ile Lisans Öğrencileri Yazılım
Projeleri Yarışmalarını da düzenliyor.
Katılmak için 27 Mayıs 2016 tarihine kadar en fazla 3 kişilik ekiple
e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden
online başvuru yapılabilir.

konteyner üretimi, sigorta Ar-Ge
hizmetleri ziyaretçilerini bekliyor.
Karayolları Köprüler ve Tüneller
İhtisas Fuarı
Ankara Ticaret Odası Kongre ve
Sergi Sarayı’nda düzenlenen fuarda
ziyaretçileri; tünel, yol, köprü, inşaat,
teçhizatları, sektör görüşmeleri
bekliyor. 26-28 Mayıs 2016 tarihlerinde
kapısını açacak olan fuar, Türkiye ve
dünyadaki sektör yüklenici ve işverenleri
buluşturmayı da hedefliyor.
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KISA

Ekonomik
kurtuluş ağır
sanayide

KISA

Avrupa’da enflasyon yatay seyretti

nkara Genç İşadamları Derneği
A
(ANGİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Emre Altındağ, Ankara’nın

ekonomik kurtuluşunun yolunun
ağır sanayiden geçtiğine işaret etti.
Ekonomik gelişmişlikte en önemli unsurun ağır sanayi olduğunu
vurgulayan Altındağ, Ankara’nın,
ağır sanayi hamlesiyle Türkiye’yi
sırtlayacağına; Almanya, Çin gibi
dünyanın en gelişmiş teknolojilerine
ve ekonomilerine sahip olacağına
inandıklarını ifade etti.
Ağır sanayi hamlesiyle Ankara’nın,
kendi teknolojisini yaratan, hiç üretilmeyeni ya da sınırlı sayıda ülkede
üretileni üreten bir kent haline dönüşeceğine inandıklarına dikkati çeken
genç işadamı, “Sağlıklı bir ağır
sanayi hamlesi demek, dış ticaret
açığının, cari açığın büyük oranda
azalması, istihdamın artması, kişi
başına düşen milli gelirin ve refah
seviyesinin yükselmesi demektir.”
dedi.

Gelişmişliğin
temeli
Emre Altındağ,
Ankara’nın
siyasi ve coğrafi konumu,
üniversiteleri,
teknoparkları,
yetişmiş insan gücüyle ağır sanayi
ürünleri üretebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.
“Hükümetin yatırımlara çok ciddi
teşvik ve destekleri söz konusu”
diyen Altındağ, “Her ne kadar bir
kalkınma modeli olarak eskidiği
iddia edilse de günümüz dünyasında
ülkelerin gelişmişliğinin temelinde
ağır sanayi yatmaktadır. Türkiye’nin
de gelişmekte olan ülke statüsünden
kurtulmasının yegane unsurlarından
biri ağır sanayiye yapılacak yatırımlardır. Şehrin ekonomiye yön veren
kurumları, ağır sanayi hamlesinin
başlatılması konusunda devletimizle
tam bir işbirliği içinde hareket etmeli.” mesajını verdi.
SANTEK 2016
3.Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji
Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Uluslararası Fuar Merkezi’nde 26-29
Mayıs 2016 tarihlerinde kapılarını
açacak. Fuarda ziyaretçileri bekleyen
başlıca ürün grupları ise şöyle:
Üretim Makineleri, Elektrik, Elektronik,
Otomasyon, Otomotiv, Deniz Taşıtları,
ve Yan Sanayi, Yapı Malzemeleri ve
Teknolojileri, İş Makineleri.
Kaynak: www.tobb.org.tr

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)
verilerine göre, Avro Bölgesi’nde
tüketici fiyatları Mart'ta bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1
düşeceği beklentilerine rağmen
değişmeyerek yatay seyretti. Ayrıca
bölgede tüketici fiyatları, bir önceki
aya kıyasla yüzde 1,2 yükselerek
beklentileri karşılamış oldu. Gıda ve
enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek
enflasyon ise Mart ayında yıllık bazda
yüzde 1 ile yüzde 0,9 olan beklentiler
ve yüzde 0,8 olan Şubat ayı rakamının
üzerinde gerçekleşti.

Çin’den beklenen büyüme

Çin ekonomisi, emlak sektörünün
sıçrama yapması, piyasaların
sakinleşmesi ve gevşek para
politikasının üretim koşullarındaki
iyileşmeyi desteklemesi ile birlikte, ilk
çeyrekte istikrar kazandı. Ülkede 2016
yılının ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 6,7 büyüdü. Çin’de ilk çeyrekte
beklentilere paralel gerçekleşen
büyüme oranı, hükümetin 2016 yılı
için belirlediği yüzde 6,5-yüzde 7,0
hedef aralığı içerisinde yer aldı.

ABD’de işsizlik başvuruları
en düşükte

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından
açıklanan verilere göre, işsizlik
başvuruları 247 bin kişiye gerileyerek
Kasım 1973’ten buyana en düşük
seviyesini kaydetti. Bloomberg
anketine katılan ekonomistlerin
tahminleri 265 bin kişiydi. Dört haftalık
ortalama işsizlik başvuruları ise, 4
bin 500 kişi azalışla 260 bin 500
kişiye geriledi. İşsizlik maaşından
yararlananların kümülatif toplamı, 9
Nisan’da biten haftada 39 bin kişi
azalışla 2,14 milyon kişiye geriledi.
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“ÜRETİM BİZİ DÜNYAYA BAĞLAR”

80’e yakın ülkeye ürün gönderdiklerini
ifade eden Dr. Kuleoğlu, deneyimlerini
anlatırken dikkat çekici ifadeler kullandı:
“Üretim bizi dünyaya bağlayan araçtır.
Üretimsiz ruhumuz da olamaz zevkimiz
de olamaz. Biz inanırsak her sanayici
ürününü dünyaya satabilir. Başarılı
olmanın sırrı; olumsuzluklardan zevk
almaktır. Olumsuzluk, bizi daha çok
çalışmaya davet ediyor.”
Dr. Remzi Kuleoğlu kimdir?
1983 yılına kadar devlette görev yaptım.
1981 yılında özel tıbbi tahlil laboratuvarımı açtım. 1983 yılında kendi isteğimle
devlet görevinden ayrıldım. Özel teşebbüs alanında çalışmak, ülkeme üretim
yapmak arzusundaydım. 33 yıl önce
ülkemiz sanayisi günümüzle kıyaslanamayacak kadar gerideydi. İlk iş yerim
Ankara Kızılay’daydı. 100 metrekarelik
laboratuvarımda hasta tahlil raporlarını
yaptım. İş yerimin bir kısmını böldüm,
orada üretim yaptım. Kadrom 4-5 kişiydi.
Biyolog ve kimyagerlerle çalıştım. Halen
de onları tercih ediyorum. Şu anda 24 kişi
ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Üretiminiz nedir?
Antibiyotik duyarlılık disklerini üretiyoruz. Kişilere rastgele antibiyotik verilmemesi lazım. Hastanın idrarından,
balgamından, kanından kültür alınır.
Laboratuvara gönderilir, burada analizlenir. O bakteriye hangi antibiyotik iyi
gelir, bunun seçilerek verilmesi gerekiyor. Hastanın hayatı kurtulur. Bu tetkik
olmazsa hasta ölebilir.
450 çeşit antibiyotik diski üretiyoruz. Rakip firmaların üretimlerinin çeşitleri 200
kadar. Dünyada bu alanda bizim kadar
çeşitli üretim yapan firma yok. Çünkü biz
sadece bu konuda özelleştik.
Disk, çok geniş bir konu. Bu ürünlerin bir
de çubuk şekli var. O da mikroba hangi
ilacın iyi geldiğinin tespitine yarar ve
daha hassas ve yüzde 95’e yakın doğru
Girişimci olmak isteyen gençlere
neler söylersiniz?
1 Bu hedefi, ülkemizde istihdam,

üretim konusunu seçtikleri için
tebrik ederim.

2 Şimdiye kadar bu alanda

edindiğim bilgileri aktarmak
isterim. Üretemezsek bu güzelim
topraklara sahip olamayız.

3 İhracatı ön planı almalılar.
4 Çok çalışmalılar ve

olumsuzluklardan güç
kazanmalılar.

Remzi Kuleoğlu

Hastalara verilecek antibiyotiklerin doğru
seçimini yapan duyarlılık disklerini üreten
Bioanalyse, dünyada sayılı firmalar
arasında. Kamu görevinin ardından Firma,
1983 yılında Mikrobiyoloji ve Biyokimya
Uzmanı Dr. Remzi Kuleoğlu tarafında
kuruldu. ABD ve İngiliz firmalarıyla
rekabet eden Bioanalyse, yıllık 2 milyon
tüp üretiyor.

Üretimin milli olmak zorunda olduğunu
belirten Dr. Remzi Kuleoğlu, “Ben bunu
gençlerimize örnek olsun diye yapıyorum.
Bugün dünyanın kabul ettiği bir kalitede bir
firma olduk. Biz inanırsak her sanayici ürününü
dünyaya satabilir. O becerimiz var. Türk Milleti
olarak buna inanmalıyız. Benimsemeliyiz,
kendimize güvenmeliyiz.” dedi.

sonuç verir. Yatan hastalar için kritiktir.
Mik stripleri hastanede yoğun bakımda
yatan hastaların tetkikinde kullanılır.

“YERLİ ÜRÜN OLMAZSA
YABANCILAR FİYAT ARTIRIR”
Kamu, ‘yerli ﬁrmalara ağırlık
veriyorum’ derse size nasıl yansır?
Firma olarak satış hacmimiz artar. Çalışan kadrom artar. Firmamız daha güçlü
olur, bizim hedefimiz ABD ve Çin Pazarına girmektir. Bu pazarlara daha rahat
ve güçlü bir şekilde girebiliriz. ve oralara
daha hızlı satış yaparız.
Yıllık üretim miktarınız ne kadar?
Yabancı firmalar 300 milyon tüp üretiyor. Biz 2 milyon tüp üretiyoruz.
2 milyon tüp üretiminin yüzde kaçı
ihraç ediliyor?
İhracatımız ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleridir. Yüzde 80 ihracat yapılır, yüzde 20 iç pazardır. Bu iç pazar özellikle
devletin hastaneleri, üniversiteleridir.
Devlet kurumları yüzde 30-40 ithal ürün
alıp kullanır. Tamamını benden almayı
tercih etmez.. Eğer Bioanalyse olmasa,
yabancılar verdikleri 4 lira fiyatı 8 liraya
çıkartır.
Rakipleriniz genelde hangi
ülkelerden?
Dünyada 13-14 firma var; Bioanalyse
bunların içinde üçüncü sırada. Rakibimiz
ABD ve İngiltere firmalarıdır.
Kamu, neden sizden daha fazla
almıyor?
Kendimiz kendi ülkemizin üretimine güvenemiyoruz. Sanayileşme konusunda
Türkiye yenidir. Sanayimiz kökleştikçe
kullanıcılar da, “Artık Türk ürününe güvenebiliriz, yıllardır üretiyor.” diyecekler. Mesela 30 yıl önceki güvensizlik bizim firmamızda yok; hastaneler rahatlıkla
kullanıyor. Bu ürünü yerli olarak yaptığım için teşekkür ediyorlar. İthali 3 ayda
temin edilirken, bize sipariş gelir gelmez
ürün ellerinde oluyor.
Devletten beklentileriniz?
Bizim KDV iadelerimiz var. Devlette birikiyor. Hammaddelerimizi alırken yüzde
18 KDV’den alıyoruz satarken yüzde 8

KDV ile satıyoruz. Neden KDV iadem
yüzde 18’den yüzde 8‘e iniyor? Devletten istirham ediyorum; biz küçük firmalarız. Örneğin; şu anda devletten yıllardır devreden KDV alacağım 139.492,00
TL’dir. Bir sanayici için bu kadar nakit
para son derece önemlidir. Bankadan bu
miktarda kredi çekmek istesen, dünyanın
faizini ödetir. Devlet bize destek olacağı
yerde bunu iade etmiyor.

ÜYESİDİR

Mükemmel oldu. Başarılı olmanın sırrı;
olumsuzluklardan zevk almaktır. Olumsuzluk, bizi daha çok çalışmaya davet
ediyor. Onu aşmazsak 33 senelik emeğimiz boşa gidecek demektir. Onlar bizi
motive edici işaretlerdir. Olumsuzluklar
bizi yıldırmaz. 7 buçuk senem gitti. Ama
yılmadık ve başardık.

Diğer bir konu; Dünya’da ihracat yaptığımız ülkelerin bayileri bizden Serbest
Satış Sertifikası istiyor, olanlar ise her
yıl yenilenmesini istiyor. Bu mecburi, bu
belgenin her sene yenilenmesi gerekiyor.
Bize o belge 1 sene geçerli olmak üzere
verilir. Hâlbuki benim ISO belgem 3 sene
geçerlidir. O belgenin de 3 sene süreyle
kullanılması lazım. Bu belgeyi Sağlık
Bakanlığı verir. Her sene yenilenmesi
ve bayilerimize yenilenen Sertifikaların
gönderilmesi zahmetli bir iştir. İhracatımızı zorlaştırır. Yurt dışında ki bayilerimiz süresi dolduğunda belgeyi yeniletene
kadar sertifikasız kalmaktadırlar.

“KENDİMİZE GÜVENMELİYİZ”

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
hakkındaki görüşleriniz?

Üretim milli olmak zorunda. Ben bunu
gençlerimize örnek olsun diye yapıyorum. Bugün dünyanın kabul ettiği bir kalitede bir firma olduk. Biz inanırsak her
sanayici ürününü dünyaya satabilir. O
becerimiz var. Türk Milleti olarak buna
inanmalıyız. Benimsemeliyiz, kendimize
güvenmeliyiz. Kimseden de fayda bulamayız. Sabırlı olalım istikbalimiz çok
güzel olacak.

Kümelenmenin yararı şöyle oluyor: Her
sanayicinin üreticinin mutlaka sorunu
vardır. Bu sorunlar da birbirine benzer.
Kümelenme sayesinde benzer sorunlarımızı paylaşabiliyoruz. Üst makamlara
duyurabiliyoruz, yeni hedeflere gidebiliyoruz.
Firmanızı kurarken banka kredisi
kullanmamışsınız…

Üretim kavramının önemini
değerlendirebilir misiniz?
İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren
üretmek zorunda. Üretmeden insanlar
yaşayamaz. Dolayısıyla dünyaya geldiğinden beri her şeyi üretmeye başlamıştır. Yiyeceklerini, teknolojisini üretmeye
başlamıştır. O bakımdan ben üretime
aşık bir insanım. Üretim bizi dünyaya
bağlayan araçtır. Üretimsiz ruhumuz da
olamaz.

Medikal alanda üretim yapıp, ticaretimizi sürdürebilmemiz için yaptığımız yatırımlar bize 3-4 sene sonra geriye döner.
Bu yıl yaptığınız yatırımdan seneye bir
getiri bekleyemezsiniz. İkinci senede
küçük küçük başlar getiriler, dolayısıyla
3-4 seneyi bulur. Bankadan kredi alınarak bir yatırım yapılır ise firmalar bunun
altından kalkamaz! Bunu gören, inanan
bir kişiyim. O yüzden sabır göstererek
devletin verdiği destekleri sonuna kadar
kullandım. Halen kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim.

OSTİM’Lİ USTAYLA BAŞARDI
Ürün geliştirmede karşılaştığınız
zorluklar neler oldu?
Ürünümüzü dağıtmak için kullanılan
dispenserleri yapmak için çok çile
çektik. İlk denememizi yaptık. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan
(TTGV) 120 bin dolar harcayarak
bir dispenser ürettim, çalışmadı.
Yılmadık bu defa sanayicimize bir
dispenser ürettirelim diye işe başladık. 2 sene uğraştık, onda da olmadı.
Olmama sebebi neydi?
Şöyle; yabancı firmalar yapmış 25
adet parçayla. Bizim yerli sanayi üretti
126 parçayla. Tabii ki o parçaların çalışıp da fonksiyon yapması mümkün olmadı. Ama yılmadık. Bir sonraki projemizi
de Çin’de başlattık. Kalıplarımız Çin’de
yapıldı. Fakat Çin’dekiler de başarı sağlayamadı. En sonunda OSTİM’deki ustam
‘Ben bu dispenserleri yapacağım’ dedi ve
başardı. Buna da 2 buçuk sene emek verdik. Biz insanımıza güvenmeliyiz.
Hala aynı sistem mi devam ediyor?
Bundan sonra değişmez bu. OSTİM ustasının yaptığı iş devam ediyor ve edecek.

Antibiyotik seçiminde hayati önem
taşıyan duyarlılık disklerinde dünyada
geçerli iki standart var: CLSL ile EUCAST.
Dr. Kuleoğlu, CLSL’nin ABD, EUCAST’ın
da Avrupa standardı olduğunu ifade etti.
Firma, EUCAST standardında tedarikçi
olarak üçüncü sırada yer alıyor.
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Hak-İş, taşeron çalışanlarının kadroya alınma yöntemine itiraz ediyor

‘ÖZEL STATÜ’YE KARŞI İKİ SEÇENEK
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,
Hükümet’in taşeron işçilerin kamuda
istihdamına yönelik düşündüğü yönteme
itiraz ettiklerini ve buna karşı iki model
önerdiklerini ifade etti. Arslan, kadro
bekleyen çalışanların tamamının 4D
kapsamında veya imtiyazlı kamu şirketi
üzerinden istihdamını istediklerini
açıkladı.

6

4. Hükümet’in 2016 Eylem Planı
arasında yer alan, “Alt işverenlik
çerçevesinde asıl işlerde çalışanların,
kamuda istihdam edilmesine yönelik
düzenleme yapılacak.” kararı işçi temsilcilerinde memnuniyetle birlikte bir
takım endişeleri de beraberinde getirdi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamuda alt işveren
uygulamasının artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını, maliyet anlamında
ciddi şekilde kamuya yük getirdiğini
ifade etti. Taşeron şirketlerde çalışanların kamuda istihdam edilecek olmasının kendilerinin talebi olduğunun altını çizen Arslan, bu konuda Hükümeti
desteklediklerini belirtti. Hak-İş Genel
Başkanı, “Taşeron sisteminden vazgeçmeye ve herkesin kamuda istihdam
edilmesine itirazımız yok. Getirilmek

“Model sürdürülebilir olmalı”

Mahmut Arslan

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, taşeron
çalışanların kamuda istihdam edilecek
olmasının kendilerinin talebi olduğunu,
Hükümete ileri bir adım attığı için de teşekkür
ettiklerini söyledi. Arslan, istihdam yöntemi
olan ‘özel statü’nün çalışanlar açısından
sakıncalı olduğunu vurgulayarak, “Taşeron
sisteminden vazgeçmeye itirazımız yok.
Herkesin kamuda istihdam edilmesine
itirazımız yok. Getirilmek istenen yeni sisteme
itirazımız var.” dedi.

istenen yeni sisteme itirazımız var. Bu
sistem nasıl olmalı? Şu anda tartışma
bu noktada.” dedi.
Mahmut Arslan, Ekonomi Muhabirleri
Derneği’nin (EMD) düzenlediği toplantıda, çalışma hayatının gündemindeki konuları değerlendirdi. Taşeron
işçilerin kadroya geçirilmesi hususunda beklemedikleri yeni bir yaklaşımın
önlerine geldiğini dile getiren Arslan,
kamuda alt işveren uygulamasının sürdürülebilir olmaktan çıktığına işaret
etti.

KOBİ’lere destek zamanı
KOBİ-GEL Destekleri Tanıtım
Semineri’ne katılan KOSGEB Başkan
Yardımcısı Ahmet Karakoç, 3 kat artan
KOSGEB desteklerine vurgu yaparak,
“Artık mazeret üretme değil, iş yapma
KOBİ’lere destek verme zamanıdır.”
dedi.

O

STİM ODTÜ Teknokent’te KOBİ
Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Tanıtım Semineri düzenlendi.
Seminer, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Karakoç, OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, KOSGEB OSTİM Müdürü Köksal Özen, ve
OSTİM’li KOBİ’lerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Seminerde, KOSGEB
OSTİM Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Yakup İnalkaç KOBİGEL desteklerini ve
başvuru şekillerini anlattı.

dürlük ile sanayicilere, ticaret ve hizmet
sektöründe hizmet veren KOBİ’lere hizmet verdiğini dile getiren Ahmet Karakoç, destek programlarını yenilediklerini, destek oranlarını ve destek limitlerini
artırdıklarını belirtti.
''Hükümetimizin bize çok ciddi bir
kaynak artırımı oldu.” diyen Karakoç,
destek bütçesinin geçmiş yıllara göre
3 kata kadar arttığını anlattı. 1 milyar
TL’ye yakın bir destek bütçesi ayrıldığını vurgulayan Karakoç, “Başta sanayicilerimiz olmak üzere KOBİ'lere karşı
KOSGEB'in üzerindeki yük ve sorumluluk artmıştır. Artık mazeret üretme zamanı değil, iş yapma KOBİ'lere destek
verme zamanıdır." dedi.

“Bürokrasiye boğulmadan”
KOBİ’lerin işlemlerini kolaylaştırmak
için çalışmaları olduğunu anlatan Ahmet Karakoç, “KOSGEB olarak en te-

‘Kamuda taşeron sisteminden vazgeçilsin. Bütün bu çalışanlar da kamuda
istihdam edilsin.’ dediklerini anımsatan Arslan, işçilerin sendikalarından
kopartılmadan ve çalışma hayatında
etkin bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Arslan,
“Bir model getiriyorsunuz; bu model
sürdürülebilir olmalı, tarafları da mutlu etmeli.” görüşünü paylaştı.
İşçilerin özel sözleşmeli personel olmaları durumunda var olan serbest
toplu pazarlık ve yılda 52 günlük ikramiye haklarını kaybedebileceklerine
işaret eden Mahmut Arslan, Hak-İş’in
iki temel önerisi olduğunu dile getirdi. Hak-İş Genel Başkanı önerilerini
şöyle özetledi: “Birincisi; biz bu çalışanların tamamının 4D kapsamında
kamuda kadrolu işçi kapsamında istihdam edilmesini istiyoruz. Kamuda
gerek her bakanlık düzeyinde gerekse
bir bakanlık bünyesinde bir kamu şirketi kurulabilir. Anonim şirkettir bu.
Bu şirketin görevi; kamunun ihtiyacı
olan bütün çalışanları, bu şirket temin
edebilir ve biz de bu şirketle muhatap
oluruz toplu sözleşmelerde. Her iki
önerimizde de; hem 4D hem de kamu
şirketinde ‘Belirsiz Süreli Hizmet
Akdi’ dediğimiz sürekli çalışabilecek
bir modelden bahsediyoruz.”

peden en aşağıya tüm çalışanlarımızla
müjdeleyiciyiz, kolaylaştırıcıyız. Bürokrasiye boğulmadan KOBİ ve Girişimcilerimizin işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve kolaylaştırıcı olma yönünde
çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” yorumunu yaptı.
Başkan Yardımcısı Karakoç, son yapılan icra kurulundaki değişikliklerle
birlikte Genel Destek Programı’nın 270
bin olan tutarının yüzde 74 artarak 470
bin seviyesine geldiğini söyledi. KOBİ’lerin Genel Destek Programlarının
tüm kalemlerinden faydalanmaları halinde 470 bin lira destek alabileceğini
hatırlatan Karakoç, “Bu konuda KOSGEB olarak en çok verdiğimiz destek
nitelikli eleman desteği olmuştur. Yapılan değişiklikle birlikte 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları da nitelikli
eleman statüsünde yerini aldı.” bilgisini
paylaştı.

“Hedef kitle 3 milyon”
KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet
Karakoç, KOSGEB’in 1990 yılından
2009’a kadar sadece imalat sanayi sektörüne destek konusunda hizmet verdiğini hatırlattı. 2009 yılında yapılan
kanun değişikliğiyle birlikte ticaret ve
hizmet sektörünün de KOSGEB’in faaliyet alanında yer aldığını paylaşan Karakoç, “Daha önce hedef kitlesi 400 bin
olan KOSGEB’in günümüzde ulaştığı
hedef kitle 3 milyonu buldu.” bilgisini
verdi.
KOSGEB’in, 81 İlin tamamında 88 mü-

Ahmet Karakoç

Sivil
havacılık için
görüş alındı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı 2017-2021 Stratejik Planı
hazırlık çalışmaları kapsamında
Uzay ve Havacılık Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’nde havacılık ve uzay
sektörü paydaşları bir araya geldi.

U

laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın faaliyet
alanlarından Karayolu, Demiryolu,
Denizcilik, Haberleşme ile Havacılık
ve Uzay sektörü olmak üzere beş
sektörde planlanan paydaş-sektör
toplantılarından Havacılık ve Uzay
Sektörü Paydaş Grup Toplantısı
gerçekleştirildi.
Sektöre yönelik
tespit ve değerlendirmeler ile görüş
ve önerilerin paylaşıldığı toplantıya, üniversiteler,
sektör ve kamu
kurum kuruluşlarının temsilcileri
yanında OSTİM de katıldı.
Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Genel Müdürü Dr. Cihan Kanlıgöz,
yapılan paydaş grup toplantısının
Bakanlığın stratejik planı açısından
önemine temas etti ve katılımcılardan beklentilerini dile getirdi.
Çalıştay kapsamında, sektör paydaşlarından; genel değerlendirmeler,
ülkemizdeki mevcut duruma ilişkin
tespitler, uluslararası alanda sektörün
durumu, ihtiyaçları ve bakanlıktan
beklentileri konusunda, PESTLE
analizi yöntemi ile Bakanlığın 20172021 Stratejik Planında kullanılmak
üzere görüş ve önerileri alındı.
PESTLE Analizi: Bir organizasyonun,
departmanın ya da ürünün stratejik
planlaması yapılırken içinde
bulunduğu pazarı ya da faaliyet
gösterdiği çevreyi değerlendirmek
için kullanılan Siyasi, Ekonomik,
Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Yasal,
Çevresel (Political, Economic, Social,
Technological, Legal, Environmental)
faktörlerin incelenmesi.

Sürdürülebilirlik

BİLİYOR
MUYDUNUZ

?

70

Fosil yakıtlara %
bağımlılığık
2040 yılına kadar
%70 azaltabilir.

Sahra Çölü’nün % 0,3’ü
yoğunlaştırılımış güneş enerjisi
santrali olsaydı, üreteceği elektrik
tüm Avrupa’ya yeterdi.

SÜPERKENT’İN PİLOT UYGULAMASI BAŞLIYOR
Süperkent Projesi’nin pilot uygulaması
Eskişehir’de başlıyor.
üperkent Standardı Uygulama
Altyapısı ve Pilot Uygulaması
Sempozyumu’nda konuşan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet
Sarı, kentsel dönüşüm uygulamalarında yol haritası olacak yeni bir modelin
geliştirildiğini bildirdi.

S

Ekolojik Yerleşme Birimi Standardı
Bu çalışmanın adının ‘Süperkent’
olarak belirlendiğini ifade eden Bakan
Sarı, ekolojiyi ön plana alan, öncü bir
perspektif oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti: “Bu
kapsamda, 'Ekolojik Yerleşme Birimi
Standardı'nı geliştirdik. Bu standartla, dönüşüm uygulamalarına yönelik
sosyal, ekonomik ve çevresel ölçütle-

ri belirlemiş olduk. Özellikle yapılan
dönüşüm sonucunda binaların içinde
oturan insanlarımızın çalışma ve eğitim koşullarını iyileştirecek politikalarımızı standardımıza ekledik. Kentsel
dönüşüm uygulamaları, bundan böyle sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik
ilkelerine ağırlık veren modelimizle
desteklenecektir."

75 bin vatandaş yaşayacak
Fatma Güldemet Sarı, "Pilot proje
kapsamında, Eskişehir'imizin Odunpazarı ilçesi Tepebaşı mevkisinde
838 hektarlık bölgeyi, rezerv yapı alanı ilan ettik. Bu alanda, 4 etaplık bir
çalışmayla, yaklaşık 75 bin vatandaşımızın yaşayacağı, yeni bir kent kuracağız. Süperkent'in uygulama alanı
olacak bu proje, Eskişehir'in marka
değerini artıracak." dedi.

VERİMLİLİK HAFTASI

Ü

retim sürecine sokulan çeşitli
faktörlerle (girdiler), bu sürecin
sonunda elde edilen ürünler (çıktılar)
arasındaki ilişkiyi ifade eden Verimlilik; savurganlıktan uzak, kaynakları en
iyi biçimde değerlendirerek üretmek
olarak tarif ediliyor.
Anlamlı bir kalkınma ölçütü olan verimlilik, günümüzde kalite ile birlikte
sunulan, rekabet ile birlikte düşünülen,
bilgi teknolojisini devreye sokan, çevreyi geliştirmeyi amaçlayan bir dünyayı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle verimlilik bir bilinç meselesidir.
Bu bilinç toplumun her kesiminde, her
ferdinde oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
1992 yılından 2011 yılına kadar mülga
Milli Prodüktivite Merkezi'nin kuruluş tarihi olan 17 Nisan tarihini içine
alan hafta, Verimlilik Haftası olarak
kutlanmış olup, çeşitli etkinlikler ile
farklı toplum kesimlerine ulaşılmaya
çalışılmıştır. Bu uygulama kapsamında
hafta içinde ülkemizin dört bir yanında; başta kamu ve özel kesim kurum ve
işletmeleri, eğitim kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları olmak üzere tüm kesim
ve sektörlere yönelik olarak verimlilik
bilgi ve bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amaçlı çeşitli etkinlikler

2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın önderliğinde Kentsel
Dönüşüm Seferberliği başlatıldığını
anımsatan Bakan Sarı, “Hali hazırda
1 milyon 214 bin 505 vatandaşa
ait 189 bin 649 yapıda dönüşümü
sürdürüyoruz. Evleri yeniden yapılan
vatandaşlarımızın mağduriyetlerini
gidermek için geçici süreli başka
alanlarda barınmaları için de imkanlar
sağlıyoruz.” dedi.

düzenlendi.
08.06.2011 tarihinde yürürlüğe giren
635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işlevleri ve organizasyon yapısı
değişen Bakanlığımızın “Verimlilik”
alanındaki görev ve yükümlülükleri de
artmış olup 2014 yılından itibaren “Verimlilik Haftası” kutlamalarına devam
edilmiş ve geçtiğimiz yıl bu etkinlikler
27 Nisan-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Hafta kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapıldı. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu çerçevede, Verimlilik Haftası bu
yıl 25 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri
arasında kutlandı. Faaliyetlerin koordinasyonu Verimlilik Genel Müdürlüğü
tarafından yürütüldü.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmaları kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek
ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri
teşvik etmek amacıyla her yıl Verimlilik Proje Ödülleri veriyor.

Proje alanında yenilenebilir enerji
üretileceğini, mahalle ısıtma sistemi
kurulacağını, yağmur suları ve atık suların en yüksek seviyede değerlendirileceğini anlatan Bakan Sarı, bu alanda yapacakları çalışmalara ilişkin şu
bilgileri paylaştı: "Ulusal şebekeden
elektrik enerjisi kullanılmayacaktır.
Diğer yerleşim yerlerine göre yüzde
90 oranından fazla enerji verimliliği sağlanacaktır. Proje kendi suyunu
kendisi üretecek, maksimum atıksu
geri kazanımı sağlanacaktır. Banyo,
lavabo, duş ve bulaşık makinelerindeki kullanımlardan çıkan sular, kolay
ve masrafsız şekilde arıtılacak, sifon
veya bahçe sularında kullanılması sağlanacaktır. Hesaplamalarımıza göre,
arıtılan bu suyun kullanımından elde
edilecek olan tasarruf miktarı günde
3 bin 375 metreküptür. Yine, araçların saldığı karbondioksitin az olduğu çözümlerin kullanılmasıyla, proje
alanımız düşük emisyonlu bir ulaşım
ağına sahip olacaktır. Hesaplamalarımıza göre, proje alanında, yılda 25
bin 458 ton katı atık kullanılacak ve
bu atıkların tamamı ayrıştırılacaktır.

Ayrıca, atık ve atık sulardan günlük
24,5 megawatt/saat enerji geri kazanımı sağlanacaktır. Doğal alanlarımız
tamamıyla korunacaktır. Tüm bu bileşenler sayesinde, Avrupa standartlarının çok üzerinde bir karbon azaltımı
hedefliyoruz."

"Sadece tüketen değil
üreten bir şehir olacak"
Bakan Sarı, Süperkent Sistemi ile
kentsel hizmetlerin sağlanması
amacıyla oluşan giderlerde
minimum yüzde 44 tasarruf
yapacaklarını, yüzde 65 enerji
verimliliği, yüzde 65 su tasarrufu
ve yüzde 55 işletme verimliliği
elde edeceklerini dile getirdi. Sarı,
projenin, 14'üncü yıldan itibaren,
devlete maddi anlamda kar
sağlamaya başlayacağını bildirdi.

Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı
.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
TKaynaklar
Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii
Bakanlığı, T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve UGETAM’ın
himayelerin de 4. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve
Fuarı, 20-21 Nisan 2016 tarihlerinde,
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleşti.

ICSG 2016 Kongre ve Fuarı’nda akıllı
enerji sektörün de ki paydaşların
bulunduğu, yerli ve yabancı birçok
uzman konuşmacı ile Amerika,
Avrupa, Asya ve Ortadoğu’ da ki
sektörün en önemli kuruluşların ve
derneklerin temsilcileri bir araya geldi.
Etkinlikte, Akıllı Teknokentler, OSB’ler
ve Kampüs Üniversiteler isimli

oturumunda Ostim Teknopark Genel
Müdürü Dr. Derya Çağlar da sunum
yaptı. Sunumunda genel olarak OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi ve Ostim
Teknopark hakkında bilgiler veren Dr.
Çağlar, Akıllı OSB ve Akıllı Teknopark
yaklaşımlarını anlatı.
Çağlar, OSTİM OSB’nin sürdürülebilir
OSB yaklaşımı ile enerjiyi verimli
kullanan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir
operasyon anlayışını benimseyen OSB
yapılaşması çalışmaları ve Ostim
Teknopark’ın LEED sertifikalı kampüs
ve bina yapılaşmaları, öngörülen
otomasyon yönetim modeli hakkında
da bilgiler verdi.
(Fotoğraf: Turgut Tunç)
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“OSTİM Türkiye’nin sanayileşmesine imza atmıştır”
S.S. OSTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi ve OSTİM Endüstriyel
Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Genel Kurul
Toplantısı yapıldı. Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in Ankara’nın
ve Türkiye’nin sanayisine imza atmış bir
yer olduğunu söyledi.

O

STİM ailesini bir araya getiren toplantıların ilki OSTİM Kooperatifi
için düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve başkanlık divanının teşkili
ile açılan toplantıda, divan heyeti Zeki
Sayın’ın Başkanlığında, A. Mithat Ertuğ
ve Ufuk Bayraktar’dan teşkil edildi.
OSTİM METEM Tesisleri’nde gerçekleşen Genel Kurulda delegelere hitap eden
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
“Burası Ankara’nın ve Türkiye’nin sanayisine imza atmış bir yer. Üretim yapmadan, iş ve aş bulmadan toplumların sorununa çözüm bulamazsınız. Bu yapılan
hayırlı işlerle OSTİM’li olarak övünebilirisiniz.” dedi.

“Firmalarımız dünyayla
rekabet ediyor”
OSTİM’in besmele ve iyi niyetle başlamış bir oluşum olduğuna dikkat çeken
Aydın, 1967 yılında kurulan kooperatifi,

OFİM MESCİDİ AÇILDI

STİM Finans ve İş Merkezi’nin
O
(OFİM) eksi 4 katına mescit
açıldı. 347 metrekare kapalı alanı
Türkiye’de başarı öyküsü olarak incelenmesi gereken bir konu olarak niteledi.
Başkan Aydın, “Ankara’daki 8 OSB’de
yerleşik büyük firmaların yüzde 80’inin
başladığı yer OSTİM’dir. OSTİM firmaları basit atölyeler olarak görülmemelidir.
Firmalarımızda yapılan işler dünyanın
her yerinde rekabet edebilmektedir. Uçağa, uyduya parça üretilmektedir.” dedi.

Sorunların çözümü üretimde
Aydın, bölgeye kazandırılacak teknopark
ile teknolojik ürün üretebilecek firmalara imkan sağlanacağını bildirdi. “Üretim
yapmadan, iş ve aş bulmadan toplumların sorununa çözüm bulamazsınız.”
görüşünü paylaşan Aydın, OSB içinden
Türkiye’ye model olacak örnekler çıktığına işaret etti.
Aydın, şunları söyledi: “Burada yapılan güzler örnekler, Türkiye’nin başka

yelerinde de tekrar ediliyor. OSTİM,
Ankara’nın ve Türkiye’nin sanayisine
imza atmış bir yer. Bu yapılan hayırlı
işlerle OSTİM’li olarak övünebilirisiniz.
Yaptığımız çalışmalar destek verenlere, kuruluştan bu yana emek verenlere
teşekkür ediyor, vefat edenlere Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum.” Genel Kurulun sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri
oybirliği ile ibra edildi.

OSTİM Yatırım A.Ş. Genel Kurulu
OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde kaliteyi ve katma değeri artırıcı yatırımlar
yapmak, OSTİM başta olmak üzere yerli
KOBİ’lerin ürettikleri mal ve hizmetlerin
iç ve dış pazarlarla buluşturarak onların iş
hacmini artıracak entegrasyonu sağlamak
üzere faaliyetlerini sürdüren OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 2015
yılı Genel Kurulu’nu yaptı.

ile 450 kişiye aynı anda ibadet
imkanı sağlayan mescidin, yanındaki
otopark alanının 550 kişilik
kapasitesinin de kullanılmasıyla aynı
anda 1000 kişi ibadet edebilecek.
Yakın çevrenin önemli ihtiyaçlarından
olan mescidin OFİM’de açılması
OSTİM çalışanları tarafından da
memnuniyetle karşılandı.

Toplantıda, faaliyet raporu Genel Müdür
Abdullah Çörtü tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu’nun sunumu ve
müzakerelerin ardından 2015 yılı faaliyet
ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Daha
sonra yapılan seçimde Yönetim Kurulu
Üyeliklerine; üç yıl süreyle görev yapmak üzere Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna,
Celal Özkan, Nadir Doğan ve Murat Ali
Yülek seçildi.
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Sanayici nitelikli
personelini yetiştirecek
Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu ile Ostim Sanayici ve
İşadamları Derneği (OSİAD) arasında,
nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik
Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalandı.
anayicilerin sorunlarından nitelikli
personel eksikliği, kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının
da gündeminde ilk sırlarda yer alıyor.
OSİAD’da üyelerinin ve bölge sanayicisinin genel sorunu olan nitelikli personel
ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir
girişime imza attı.

S

OSİAD, Gazi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu imzaladığı Eğitim ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, kursiyerlerin eğitim programından
faydalanmasını sağlayacak, öğretim ortam ve alanlarını hazırlayacak, kurslar
için öğretim elemanı sağlayacak. Diğer

OSİAD’da, kursiyerleri eğitim almaları
için teşvik ederek talepleri toplayıp kayıtları oluşturacak.

Protokol imzalayan ilk dernek
Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdülmecit Güldaş, protokolün amacının
sadece ders vermek olmadığını gerçek
anlamda endüstriden yararlanmak, endüstriye de fayda getirmek istediklerini
söyledi. İşbirliğinin meyvelerinin kısa sürede alınacağına inandığını belirten Güldaş, OSİAD’ın protokol imzaladıkları ilk
dernek olduğunu anımsatarak “Bu konuda öncüsünüz, ilksiniz.” dedi.

Eğitimli personel ihtiyaç
OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, sanayinin
pratiğe, beceriye yönelik işlerde eğitimli personele ihtiyaç duyduğunu, pek çok
eğitim verildiğini ancak istenilen sonucun
alınamadığını vurguladı.

“Ziyaretler
motivasyon
veriyor”
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
(MÜSİAD) Ankara Şubesi’nin ziyaretine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği
(ORSİAD) Başkanı Özcan Ülgener,
“KOBİ’lerimiz yanlarında bizleri daha
çok görmek istiyor. Yapılan bu ziyaretler
KOBİ’lerimize motivasyon veriyor.” dedi.

OSTİM hem de İvedik OSB’de sanayicilerin her zaman yanlarında bulunmuş ve
vizyonunu doğru bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün ülkemizde yaşanan bunca olumsuz tablo içerisinde sanayicinin
yanında bulunan, Onların sorunlarını bu
kadar ön planda tutarak çözüm aşamasında destek veren ORSİAD’ın başarısı
bizler için de gurur vericidir.” yorumunu
yaptı.

"Birlikten doğacak kuvvete ihtiyaç var"

M

ÜSİAD Ankara Şubesi ORSİAD’ı
ziyaret etti. Sanayici KOBİ’lerin
yaşadığı sıkıntıların gündeme geldiği görüşmede, MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı İlhan Erdal, ORSİAD’ın OSTİM
ve İvedik sanayicileri ile birlikte hareket
ederek pek çok sorunun çözümüne ilişkin
attığı adımlardan memnun olduklarını
dile getirdi.
ORSİAD’ın sanayicilerin sorunlarının
çözümüne yönelik desteklerine dikkat
çeken Erdal, “OSTİM ve İvedik Organize
Sanayi Bölgeleri Türkiye ekonomisinde
gurur duyulacak yerdedir. ORSİAD hem

ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener,
MÜSİAD’ı ağırlamaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi. KOBİ’lerin
ihtiyaçlarına işret eden Erdal, “Sanayicimiz, KOBİ’lerimiz yanlarında bizleri
daha çok görmek istiyorlar. Yapılan bu
ziyaretler KOBİ’lerimize motivasyon
veriyor. Misyonumuzu yerine getirmek
adına daha çok birlikte hareket etmeli,
ortak sorunlara ortak çözümler bulabilmek için beraber hareket kabiliyetimizi
ortaya koymalıyız. Sanayicilerimizin
birlikten doğacak kuvvete ihtiyacı var.
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“Kalkınma sanayi ile olur”
meşakkatli bir iştir. Ömrünüzü oraya yatırırsınız, istihdam sağlarsınız oysa yap
sat işinde bugün anlaşmanızı yaparsınız
seneye para cebinizdedir, yani tüketim
ekonomisi. İnşaatla da büyürsünüz ama
kalkınma olmaz. Ancak sanayi ile kalkınma olur.” yorumunu yaptı.
Çetin Osman Budak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak,
OSTİM’de sanayicilerle bir araya geldi.
Kalkınma için sanayiye işaret eden
Budak, “İnşaatla da büyürsünüz ama
kalkınma olmaz. Ancak sanayi ile
kalkınma olur.” dedi.

C

HP Genel Başkan Yardımcısı Çetin
Osman Budak, OSTİM’li sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı
Recai Kesimal, ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özelge, OSTİM Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt ve çok sayıda
sanayici katıldı.
İş adamlarının sanayi ve üretimle ilgili sorunlarını dinleyen Osman Budak,
ekonomik büyümeyi kalkınmadan ayrı
değerlendirdi. İmalat sanayinin zorluklarına dikkat çeken Budak, “İmalat işi çok

“Ülke büyüdüğünde biz büyüyeceğiz”
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, birlikteliğe temas etti. “Bu ülkeden
başka yaşayacak yerimiz yok.” diyen
Yaşar, “Bu ülke büyüdüğünde biz büyüyeceğiz. Bu ülkeye bir zarar verildiğinde
de hepimiz zarar göreceğiz. İktidarıyla
muhalefetiyle hep beraber çıkış yolunu
aramalıyız ki yeniden üreten, komşularıyla yeniden ilişkiler kuran ve ticaretin de
sanayinin de önünün açıldığı bir noktaya
gelelim.” görüşünü paylaştı.

“Üretimin önünde zorluklar var”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın da üretimin önemine vurgu yaptı. “Mücadeleyi üretim yapan insanlar
kazanacak.” diyen Aydın sözlerini şöyle
sürdürdü: “Siyasette bu insanların önünü
açacak. Benim 30 yılda hem içinde hem
dışında gözlemci olarak, hem yönetici
olarak öğrenebildiğim bu başka çıkış yolu
yok. Maalesef üretim yapanlardan ziyade
tüketim yapan, rant ekonomisi ve inşaat
ekonomisi gibi esas katma değer üretmeyen alanların şuanda önü açık, üretim yapanların önünde zorluklar var. ”

Yaşar’dan moral turu
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar, yaşanan terör olaylarından
sonra moral ve motivasyona ihtiyacı
olan sanayici ve esnafa ziyaretleri
gerçekleştirdi. Yaşar terörün amacının
korkutmak, moral bozmak ve
ekonomiyi çökertmek olduğunu ifade
etti.

T

ürkiye’de yaşanan terör olayları dolayısıyla vatandaşa ve esnafa moral
gezilerine çıkan Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM’de sanayicileri ziyaret etti. OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Özelge, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
işadamlarıyla bir araya gelen Fethi
Yaşar, sanayicilerin gündeme ilişkin
sorunlarını dinledi.

“Komşularla alışverişi
güçlendirmeliyiz”
Terörün amacının korkutmak, moral
bozmak ve ekonomiyi çökertmek olduğunu vurgulayan Başkan Yaşar, “Bu
çıkmazdan çıkmazsak, gemide herkes
batacak. Turizm, cari açığı kapatan en
büyük sektörden birisiydi ve bu da devletin elini büyük ölçüde rahatlatıyordu.
Komşu ülkelerde yapılan alışveriş düştü. Biz önce komşu ülkelerimizle olan
alışverişi güçlendirmeliyiz.” dedi.

“Hareketiniz örnek olmalı”
Belediye Başkanı Yaşar’ın, esnafı ziyaret etmesinin çok anlamlı olduğunu
dile getiren OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, “Yaşanan olaylar hepimizi üzdü. Bir belediye başkanı
olarak esnafın ayağına giderek, sahaya
inmeniz gerçekten takdire şayan. İnsanlara moral ve motivasyon veriyorsunuz. Hareketiniz tüm yöneticilere örnek olmalıdır Bölgemiz tam hız alma
dönemine girmişti ancak bu süreçte
psikolojik olarak yıprandık ve şuanda
kendi kendimizi onarmaya çalışıyoruz.
Bizler ülkemizdeki eksiklikleri giderme konusunda başarılı projeler hazırladık. Kesintisiz çalışmalara devam
ediyoruz. ” dedi.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak Showroomu’nda yerli tıbbi
cihazları inceleyen Belediye Başkanı
Fethi Yaşar, daha sonra işyerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti.
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‘Üretimin Kalbinde Yeni Nesil Eğitim’i projelendiren OSTİMSPOR,
bölgedeki gençlere hayal güçlerini gerçekleştirme olanağı sağlıyor.

OSTİM MAKER’LE
SEN DE YAP!
OSTİMSPOR tarafından yürütülen,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik
Projeleri Destek Programı (GPDP) 2015-1
çerçevesinde desteklenen projede;
14-27 yaş aralığındaki çalışan veya
okuyan gençlere, tasarımdan üretime
ve girişimciliğe kadar sekiz başlıkta yeni
nesil eğitimler sunuluyor.

O

STİM bölgesinde, gençleri sanayi 4.0 anlayışına uygun olarak
yetiştirme yönünde bir ilke imza
atıldı. ‘OSTİM Maker’ adını taşıyan
projeyle birlikte gençlere, yeni nesil eğitimler kapsamında sınırsız hata yapma
ve sınırsız deneme-yanılma hakkı sunulan atölye çalışmaları ile ‘Sen de yap’
deniliyor.
‘Üretimin Kalbinde Yeni Nesil Eğitimler’ temalı OSTİM Maker Projesi’yle;
eğitim gören veya çalışan 40 gence, tasarımdan üretime ve girişimciliğe kadar
sekiz başlıkta, Perşembe ve Cuma günleri eğitimler veriliyor.
OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde gerçekleşen derslerde; üç
boyutlu yazıcılar ile ucuz, efektif ve
kolay üretim ve tasarımı öğretilirken,
elektronik ve robotik kısımda elektronik
kart kullanımı, dış dünya ile teknolojiyi
birleştiren ara yüzlerin nasıl kullanıldığı, kodlama tarafında elektronik kart ve
robot kitlere neler yaptırılabileceği anlatılıyor. Bu aşamaların ardından projenin
en önemli başlıklarından Girişimcilik
Atölyesi’nde, tasarlanan ürünün ticarileştirilme süreçleri aktarılacak.

8 projeye mentörlük desteği
Eğitimlerin sonunda, katılımcılar, kendi ihtiyaçlarını kendi hayal güçlerini
kullanarak fikirlerini üretmiş olacak.
Geleceğin girişimcileri projelerini, Maker Panayırı’nda sergileyecek. Maker
Panayırı’nda başarılı olan projeler ödüllendirilecek. Seçilecek sekiz başarılı
proje sahibine 2 ay boyunca mentörlük
sağlanacak. Ayrıca, herkesin katılımına
açık olarak “Ben de bu süreci yaşamak
ve kendi projemi üretmek istiyorum.”
diyen 72 Maker adayına seminer verilecek ve iki saatlik atölye çalışması sağlanacak.
Proje kapsamında bazı çalışmalar kendini göstermeye başladı. Gençler daha
şimdiden, duvarın arkasını algılayan
matkap, anahtarlık taşımak zorunda kalınmayacak blue tooth ile çalışan anahtar
projesi gibi birçok fikre hayat vermeye
başladı.
OSTİMSPOR’dan yapılan açıklamada
projeyle ilgili şu görüşlere yer verildi: “Projemiz OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan 14-27 yaş aralığındaki çalışan veya okuyan gençlerimiz için tasarlanmıştır. OSTİM’de yer

alan KOBİ’lerimizde ve okullarımızda
yaklaşık 12 bin civarında genç nüfus
yer almaktadır. Üreten bir bölge olan
OSTİM’de bu proje ile gençlerimize
verdiğimiz yeni nesil eğitimler, atölye
çalışmaları ve çeşitli organizasyonlar ile
düşünen, tasarlayan ve severek üreten
bir nesile temel oluşturmayı hedefledik.
Öğrenme tabanlı bir sistemle, ezberden
uzak, atölye çalışmaları ile gençlerin
deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan ‘Kendin yap’ kültürü oluşturulan
çalışma ile OSTİM Makerlarını yetiştireceğiz. Projenin sürdürülebilirliğinde,
Maker Lab Atölyesi kurulumunu da
planlıyoruz. Böylece, sadece OSTİM
Makerlarını değil Ankara Makerlarını

da yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Maker Hareketi Nedir?
Maker Hareketi, kişilerin teknolojik
üretim yapmasını sağlayan bir
akımdır. Bu akım sayesinde
büyük firmaların yaptığı akıllı ev,
cep telefonu, araç sensörleri vb.
birçok ürünü, kişiler/çocuklar
kendileri de yapabilmektedir. Bu
ürünleri geliştirmek için elektronik

devre altyapısı, kodlama/bilgisayar
programlama ve üç boyutlu
yazıcılarla üretim gibi araçlara ve
bunların eğitimlerini almaya ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu eğitimleri aldıktan
sonra kişiler, kendi ihtiyaçlarını
hayal güçlerini kullanarak evlerinde
bile üretebilecektir. Maker Hareketi,
her evi minik bir fabrikaya
dönüştürebilmektedir.
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Rekabetçi gücün formülü: SİP
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
himayesi, Ankara Ticaret Odası (ATO)
Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset
Uygulamaları Özel İhtisas Komisyonu,
OSTİM ve ODTÜ Teknokent işbirliği
ile düzenlenecek ‘Kamu Alımlarında
Sanayi İşbirliği Programının (SİP)
Etkinleştirilmesi Konferansı hazırlık
çalıştayları ‘bilişim’ sektörü ile
devam etti. Katılımcılar, programın
uygulanmasının, büyük oyuncularla
rekabeti artıracağı görüşünü yansıttı.

O

DTÜ Teknokent Teknoloji İşbirliği Geliştirme Direktörü Tolga
Özbolat’ın yönetiminde gerçekleşen çalıştayda, sektör temsilcileri mevcut
durum üzerindeki görüşleri ve öneriler
değerlendirildi.
Özel sektör, STK ve teknokentlerden katılımın olduğu çalıştayda, programın uygulanmasının, büyük oyuncularla rekabeti
artıracağı, ‘İşi bir şekilde yaparım’ diyerek ihaleyi alan ve işi tamamlayamayan
firmaların elenmesine yardımcı olacağı
tespiti yapıldı. SİP’i yerlilik ihale sonucunu etkileyecek en önemli etkenlerden biri
olarak gösteren katılımcılar, taahhütün
yerine getirilmediği durumlar için ceza
uygulaması getirilebileceğini dile getirdi.
Yerliliği tanımlamak ve takip etmenin
uzmanlık gerektiğine işaret edilen çalıştayda, ilk uygulamalarda yetkinlik görülemeyeceği ancak uygulamalar arttıkça
yetkinlik de artacağı ifade edildi.

ATO’daki oturumda özetle şu maddeler ortaya çıktı:

• 10 milyon dolar üzerindeki tüm ihaleler kapsama girecek mi? Yıllık yatırım
planları kapsamında komisyonların
inceleme sonuçlarına göre ihaleler belirlenebilir.
• Sanayi İşbirliği Programı kapsamında
proje değerlendirme ve ortaklık yapılarının oluşturulması süreçleri karmaşık ve kamu algısında riskli görülmektedir. Kamu personelinin bu konuda
yetkinliklerinin artırılması amacıyla
eğitime tabi tutulması faydalı olacaktır. Kamu personelinin konuyla ilgili
bilinçlendirilmesi ve uygulamaya teşvik edilmesi önemlidir.
• İhalelerde 10 milyon dolar limitinin
olması firma kalitesini artırmaya yönelik olumlu değerlendirilmekte; ancak büyük bütçeli olan bu projelerde
yer alamayacak küçük ölçekli bilişim
firmalarının da önünü açacak destek
mevzuatının oluşturulması gerekli görülmektedir.
• Programda uygulamaların gerçek dışı
hedeflere müsaade etmemesi sağlanmalıdır. İşler pazar yeri ortamında dağıtılmalıdır. Doğru kurumların doğru
büyüklükteki işleri almaları sağlanmalıdır.
• Bu ve benzeri programlar küresel rekabet avantajımızı da artıracaktır.
Türkiye’de iş yapan yabancı firmanın
know-how’ından da faydalanılır, firmaların yerelde yetişmiş insan kaynağının geliştirilmesine katkı vermesi
sağlanır.

• Kamu, uygulama zorluğu olan programlardan kaçınıyor, Sayıştay baskısı
mevcut oluyor. SİP uygulamalarında
denetim ve danışmanlık uygulamaları
ile kamunun sorumluluğu azaltılarak,
kamunun benzer programları kullanması kolaylaşacaktır. Uygulama esnasında danışmanlık, sonrasında ise bir
onay mekanizmasının olması sorumluluğun paylaşılmasını sağlayacaktır.
• Kamu kurumlarının; yüksek riskli SİP
muafiyetleri kapsamında ihaleye çıkmasını teşvik etmek ve süreci kolaylaştırmak amacıyla SİP sözleşmesi ve
uygulama aşamaları standardize edilmelidir.
• Kamunun yerli ürün alımlarında belirleyici kriterlerin net ve şeffaf olması;
kamudaki ithalat eğilimini azaltacak,
ürün başvurularının kalitesini arttıracaktır.
• Hizmetin değeri, yerlileşmenin önemi
topluma ve kamuya anlatılmalı. İhalelerin çoğunlukla donanım ağırlıklı olması nedeniyle hizmet değerli gözükmüyor. Bu değer konusunda toplum ve
kamu bilinçlendirilmelidir.
• Gelişen teknolojide sürekli gündeme
gelen yeni konulara insan kaynağı ye-

tersizliğinden ötürü cevap verilememektedir. Bu kapsamda ilgili konularda eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi
önemli bir noktadır.
• Sivil ofset alanı daha geniş tutulmalı,
eğitim dahil edilmelidir.
• Sanayi İşbirliği Programının; ihracat
alanlarını belirleyen, avantajlarını ortaya koyan ve ihale süreçlerini netleştiren 5 ila 10 yıllık stratejisinin belirlenmesi, yerli firmaların yeterli hazırlığı
yapabilmesi açısından zaruridir.
• Belirlenen sektörlere finans eklenebilir
mi?
• Örneğin 4.5G ihalesinde SİP’e benzer
bir uygulama yapıldı, %30’unun yerli
katkı olması şartı mevcut. Ancak bu
uygulama yabancı firmanın sorumluluğundadır; şartın takibini yürüten bir
kurum yok. Özel sektör olarak örgütlenerek bu sürecin yürütülmesi görevini
almak için talepte bulunulabilir.
• Sektördeki her kurumun bu programın
uygulanmasını zorlaması ve kamuyu
yönlendirmesi önemlidir. Ancak birliktelik ile yapılacak bir yönlendirme
etkili olabilir.
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Milli projeler KOBİ'lerle güçlü
dımcı sanayi firması olarak ise takım aparat tasarım ve imalatçısı MKF firmalarına
performans ödülleri verildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin
(TUSAŞ) ev sahipliğinde, Havacılık
ve Uzayda Sanayileşme Konferansı
düzenlendi. Konferansta, KOBİ’lerin
üretimde yer almalarının ve yerli
üretimin derinleştirilmesinin son derece
önemli olduğu ifade edildi.
USAŞ, ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin daha da güçlenip büyümesi
için güncel bir değerlendirme yapmak ve
yardımcı sanayi ile büyüme fikrini paylaşmak amacıyla, birlikte çalıştığı sanayi,
ilgili kamu kurum ve özel kuruluş temsilcilerini bir araya getirdi.

T

TUSAŞ
tesislerinde
gerçekleştirilen Havacılık ve Uzayda Sanayileşme
Konferansı’na T.C. Ekonomi Bakanlığı,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, sanayi
kümelenmeleri ve yardımcı sanayi temsilcileri katıldı.
Konferansın açılışını yapan TUSAŞ
Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı,
TUSAŞ'ın yıllar içinde gösterdiği gelişim
ve ortaya koyduğu ürünler ile birlikte yardımcı sanayiye aktarılan işin her geçen
gün arttığını ve TUSAŞ ile büyüyen yardımcı sanayiden duyulan memnuniyeti
dile getirdi.

Birlikte çalışma teşvik ediliyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcısı ve
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Celal Sami Tüfekçi de yerli üretime işaret etti. Tüfekçi, Müsteşarlık olarak milli
projelerde ana yüklenicilere verilen görevlerde kalite şartlarını yerine getiren
yardımcı sanayi ve KOBİ'ler ile birlikte
çalışılmasının teşvik edildiğini belirterek, üretimde yer almalarının ve yerli
üretimin derinleştirilmesinin son derece
önemli olduğunu vurguladı. Konferans
kapsamında, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin de (OSSA) anlatıldığı Tedarik Zinciri Geliştirme Paneli
ile Tedarik Zinciri Gelişim Uygulamaları
HAVA VE
KARADA
EMNİYETLİ KOLTUK
YERLİ OLACAK

YEPSAN'DAN
GURUR VEREN İMZA

Paneli’nde sektörel analizler yapıldı, beklentiler paylaşıldı.

OSSA üyeleri ödül aldı
TUSAŞ, 2015 yılında zamanında teslimat, kalite gereksinimlerine uygun
teslimat, yeni yatırım ve kabiliyet kazanımı ile yetkinliğin artırılması parametlerini başarı ile gerçekleştiren, aralarında
OSSA üyelerinin de olduğu şirketlere
ödül verdi.
2015 yılında teslimat performansı en
yüksek yardımcı sanayi firması olarak
Mikron Mühendislik, kalite performansı
en yüksek yardımcı sanayi firması olarak
Küçükpazarlı Kardeşler, hem kalite hem
de teslimat performansı en yüksek yarAlmanya Federal Cumhuriyeti Ankara
Ticaret Ataşesi Christph Hallier’in de
yer aldığı törende konuşan Yepsan Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Baş, 1987 yılında kurulduklarını ve hali
hazırda otomotiv, savunma-havacılık
ve tekstil alanlarında hizmet verdiğini
aktardı.

“Yüzde 100 yerli olacak”
Yolcu uçağı ve helikopterler ile yeni nesil zırhlı araç koltuklarının üretimi için
yapılan işbirliği protokolünün önemine
değinen Baş, “Üretilecek koltuklar zırhlı araçlarda mayın ve benzeri nedenlerle
oluşan patlama etkisini sönümleyebilen
ve dolayısıyla personel yaralanmalarını ya da kayıplarını yüzde 100 bertaraf
edebilecek.” dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) üyesi Yepsan
Group, yeni projesiyle helikopterler
ile zırhlı araçlar için koltuk üretimine
başlıyor. Yepsan Group ile B/E
Aerospace Fischer firması işbirliği
kararı aldı.

Y

epsan Group ile B/E Aerospace
Fischer firmasıyla helikopter koltukları, Autoflug firmasıyla da zırhlı
araçlarda mayın ve benzeri nedenlerle
oluşan patlama etkisini sönümleyebilen ve personel yaralanmalarını ya da
kayıplarını yüzde 100 bertaraf edebilen
‘Yeni Nesil Zırhlı Araç Koltukları’nın

üretilmesini içeren işbirliği sözleşmeleri imzalandı.
Yepsan Group’un Ankara Başkent
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde gerçekleştirilen protokol imza
törenine, Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Köksal Liman ile Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş ve
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Süreyya Yiğit’in yanı
sıra TAI Yapısal Grup Başkanı Naki
Polat, TAI Yardımcı Sanayi Operasyonlar Müdürü Arif Köksal, Autoflug
firması yetkilisi Andreas Sedlmayr, B/E
Aerospace Fischer yöneticisi Roland
Bauer, Başkent OSB Başkanı Şadi Türk
ve diğer yetkililer katıldı.

Yepsan Group’un sektörde üstlendiği
projeleri başta Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olmak üzere TAI, ASELSAN, HAVELSAN gibi kuruluşların
teknik destekleri sayesinde başarı ile
tamamladığını anımsatan Mehmet Baş
şunları söyledi: “Zırhlı araç ve helikopter koltuklarının Alman ortaklarımızla
birlikte yıllara yayılacak bir zamanda
yüzde 100 yerli olarak üreteceğimizden,
üretimlerimizin mevcut olan dost ve
kardeş ülkelere yapılacak ihracatla bu
ortaklığa konu olan ürünlerin çeşitlendirilerek artırılacağına dair inancımız
tamdır.”
Baş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vizyonumuz gereği özel bir kuruluş olmamıza karşın önceliğimizin içinde bulunulan sektörde kurduğu iş birliktelikleri
ile her daim üretim odaklı Ar-Ge çalışmaları yapmak, üretmek ve hedefinde

Yeni yatırım yapıp, kabiliyetlerini geliştiren TUSAŞ'a ürün sağlayan şirketlerden, kablaj metal sargı yatırım ve kalifikasyonunu tamamlayan ME-GE Teknik,
altmontaj yatırımlarını ve kalifikasyon
eğitimlerini tamamlayan Hezarfen, sac
metal şekillendirme alanında yatırım ve
kalifikasyonunu tamamlayan Yepsan
Savunma ve Havacılık, alüminyum hassas döküm yatırım ve kalifikasyonunu
tamamlayan Gür Metal firmaları da ödül
aldı. Ödülleri TUSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nejat Bilgin ve TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı takdim etti.

Yıllık 2,2 milyon parça tedariği
Milli projelerde ve dünyadaki büyük havacılık
firmaları ile gerçekleştirdiği işbirliklerinde,
Türkiye'de 11 ilde 90 tedarikçi ile çalışan
TUSAŞ, yardımcı sanayi ile takım tasarımı
ve imalatı, talaşlı imalat, kablo demeti
imalatı, yüzey işlemleri, ısıl işlem, sac metal
şekillendirme, kompozit parça imalatı ve
alt montaj alanlarında işbirliğiyle çalışıyor.
Yardımcı sanayiden yıllık 2,2 milyon adet
parça tedarik ediyor ve 2,2 milyon adam/
saat’lik iş yapılmasını sağlıyor.

başarmak olduğu, ticaretin ise profesyonellik gereği bunları takip eden bir
unsur olduğu değerlendirilmektedir.
Ülkemizin almış olduğu ‘Kendi Uçağını Kendin Yap’ stratejik kararına uygun
olarak ülkemizde üretilecek hava uzay
araç ve gereçlerine ait iniş takımlarnın
sistem bazında yüzde 100 yerli olacak
şekilde üretilmesine ait ön çalışmalarımızın başarılı olarak nihayetlendirmiş
olduğunu sizlerle paylaşmaktan onur
duymaktayız.”
Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Ticaret Ataşesi Christph Hallier de
her iki tarafa başarı dileklerinde bulundu. TAI Yardımcı Sanayi Operasyonlar Müdürü Arif Köksal da TAI ve
Yepsan’ın birlikte sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verirken Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş da anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Yeni fırsatlar doğuracak
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş,
işbirliği protokollünü önemsediklerini
ifade etti. Aktaş, “Bildiğiniz gibi Türk
savunma sanayi, bugün sistem
seviyesinde kendi ürünlerini tasarlayıp
üretebilen ve yapabilen bir konuma
gelmiştir. Alt sistem seviyesinde
baktığımızda ise hem Türkiye’deki yan
sanayi firmaları için hem de yurtdışındaki
firmalar için büyük potansiyel vardır.
Bu antlaşma önemli bir fırsat olacaktır.
Atılacak olan imzanın yeni fırsatlar
doğuracağını düşünüyorum. Protokolün
ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”
ifadelerini kullandı.

