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Yerlileşmeye ‘Enerji’ Deparı
korhan@ostim.com.tr

S

tratejik sektörlerin başında gelen enerjinin
üretimi kadar tüketimi de bir o kadar önem
taşıyor. Sürekli gündemin ilk sırasında yer
bulan enerjinin ağırlıklı sorunları uzmanlarca
“kaynak ve ihtiyaçlar dengesi” üzerinden
tartışılıyor. Alternatif enerji kaynaklarına
odaklanmanın ve tüketim davranışının gözden
geçirilmesinin altı çiziliyor.
İnternette, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın “Dünyada ve Türkiye’de Enerji
Görünümü” başlıklı raporuna (http://www.enerji.
gov.tr/yayinlar_raporlar/Dunyada_ve_Turkiyede_
Enerji_Gorunumu.pdf) denk geldim. Birkaç yıl
önce hazırlanan raporda; ülkemizin enerji üretimi,
tüketimi ile enerji açığını kapamaya yönelik
çalışmalardan bahsediliyor.
Aynı raporda, 2030 yılı OECD ve OECD
dışı ülkeler için dünya birincil enerji talebi 16.6
Milyar TEP (ton eşdeğer petrol) olarak ifade
ediliyor ve 2035’e kadar dünya genelinde enerji
arzı altyapısı için 37,9 trilyon dolar yatırım
öngörüldüğü yazıyor. Belki bu rakamlar revize
edilmiş olabilir… Bunları, sektörün ve ihtiyaçların
büyüklüğü, potansiyeli hakkında bir fikir oluşması
için yazıyorum…
Rapordan devam edecek olursak; dünya enerji
talebini etkileyen faktörler; nüfus artışı, kentsel
gelişim ve sanayileşme olarak sıralanırken;
bunların etrafına sürdürülebilirlik, alternatif enerji
kaynakları, arz güvenliği ve yerli kaynakların
artırılması başlıkları eklenmiş. Yerli kaynakların
artırılması, doğal olarak bu işin teknolojisini de
beraberinde getiriyor. Peki bu nasıl sağlanacak? Bu
bize göre üniversitekamu-özel sektör işbirliğinde
sürdürülebilir. Bunun başarılı bir örneğini Milli
Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip
Türbin Üretimi (MİLRES) projesinde yaşadık…
Türkiye, OSTİM’in de destek verdiği çalışmada
hızla yürüdü, önemli mesafeler kat etti.
04 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete yayınıyla
Türkiye, enerji alanında yepyeni bir kavramla
tanıştı. OSTİM Ekopark Projesi Bakanlar Kurulu
kararıyla “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ilan
edildi.
Ekopark, enerjide 2023 hedefleri başta olmak
üzere, yerli kaynakları Ar-Ge ve teknoloji ile
geliştirmek isteyen ülkemize ciddi katkılar
yapacak. Türkiye’nin enerji konusunda yaşadığı
sorunlara çözüm üreten kurum ve kuruluşların
ortak noktası olacak. Ayrıca eğitim, danışmanlık
fonksiyonlarıyla çok değerli imkanlar sunacak.
Projenin en güçlü yönü ise; sektörel teknolojilerin
yerlileştirilmesine
yönelik
çalışmaların
üniversitekamu-özel sektör üçgeninde yürütülecek
olması.
Bu
birlikteliğin
sağlayacağı
sinerjiyi,
yarınlarımız için atılan güzel bir adım olarak
değerlendiriyoruz. Emeği geçenlere ve destek

Japonlardan yerliye yeşil ışık

verenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

Güney Afrika’nın ısrarı Zambiya’nın yüzdesi
Kümelerinizin tüm etkinliklerinde geniş bir
perspektif yakalama şansını elde ediyoruz. Her
bir kümenin yaptığı toplantı ve çalıştay adeta
üniversitede verilen ders niteliğinde oluyor…
Ben çok faydalanıyor, ufkumu genişletme olanağı
buluyorum…

Ostim Medya A.Ş.
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

twitter.com
/ostimosb

Genel Yayın Yönetmeni
Korhan GÜMÜŞTEKİN

Sözü, ARUS çalıştayında dile getirilen Güney
Afrika gerçeğine getirmek istiyorum… Afrika;
kalkınma arayışında olan, ekonomik çıkış için
tünelin sonunda ışığı görmek isteyen bir bölge…
OSTİM’de de zaman zaman bölgeden gelen
misafirleri ağırlıyoruz. Her temsilci yeni bir şeyler
aktarıyor, Kara Kıta’nın talihini yenmek için neler
yapmaya çalıştıklarını anlatıyor…
Bunlardan biri de ARUS çalıştayına katılan
Güney Afrikalı işadamı Stephan Nel idi. Nel özetle
şunları söyledi; “Raylı sistemlerdeki yüzde 65 yerli
katkı şartını devlet takip ediyor ve uygulamayan
firmalara ağır cezalar uyguluyor!” Nel’in
bahsettiği bir başka ayrıntıyı da buraya not edelim:
“Zambiya gibi bir ülke bile bazı ürünlerinde yüzde
40 yerlileştirme oranı isteyebiliyor.”
Bu bilgileri alınca merakımız daha da arttı.
Güney Afrika’nın yerli imtihanını nasıl geçtiğinin
izini araştırdık. Gördük ki bir çok alanda bu
şart var ve devlet peşini bırakmıyor… Stephan
Nel’in paylaşımları ve bizim de bu sözlerden
öğrendiklerimiz; Afrika Kıtası’nda da bir şeylerin
farkına varıldığı, merdiveni, itilen yerden çıkarma
çabalarında ne kadar kararlı olduğuydu. İki örnek
bile dünyada işlerin nasıl yürüdüğünün küçük
ve açık bir göstergesi değil mi? Umarım biz de
benzeri devlet politikalarında “anlatılan” ülke
oluruz…
Bunun işaretini Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın “Millileşmeden
yanayız” ifadesinden bir kez deha aldık.
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OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi,
URGE destekleri kapsamındaki projenin
Stratejik Yol Haritası Çalıştayı’nda çalışma
grupları oluşturma kararı aldı.

sayfa
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Kapasite fazlası Çin’i
yeni pazarlara yönlendiriyor
Demiryolu yatırımlarına geç başlayan Çin,
bugün sahip olduğu alt yapısının yarısını son
50 yıl içerisinde gerçekleştirdi.

sayfa
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OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi, yurtdışı
pazarlama faaliyeti kapsamında 15
katılımcı firması ile Çin’in başkenti Pekin’de
düzenlenen Clean Energy Expo China
Fuarı’nda stant açtı.

sayfa

Nisan ayında ihracat
yüzde 11.5 arttı
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Küme ve projelere ödül yağdı

Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 11,5 artışla 13 milyar 153 milyon
dolar oldu.

sayfa

Uzakdoğu’dan enerji rüzgarı esti
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OSTİM’in başarıyla uyguladığı kümelenme
faaliyetleri ile Türkiye’de ilklere imza atan
projeleri ödüllendirildi.

sayfa
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Büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin hedeflerine
ulaşması için artık güzel bir nedene daha sahibiz...
“Harikulade şeyler, ancak içlerindeki bir
şeyin, koşulların üzerinde olduğuna inanma
cesareti gösterenler tarafından yapılmıştır.”
Bruce Barton
Korhan GÜMÜŞTEKİN
twitter.com/KorhanGumustkn

tr.linkedin.com
/ostim-osb

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Barış YURTSEVER

sayfa

Kauçuk üreticilerinden
sektöre yakın takip

Raylı sistemler de gazetemizde sıkça yer bulan
başlıklardan biridir… Türkiye genelini kapsayan
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi
(ARUS), faaliyetlerini, OSTİM’in birikimleri
başta olmak üzere alanında uzman kadronun
know-how tabanında sürdürüyor…

BİZİ TAKİP EDİN

facebook.com
/OstimOSB

Türkiye’nin raylı sistem projelerinde yer
almak isteyen Japon üreticiler yerli katkıya
olumlu bakıyor.

facebook.com
/ortakvizyon

Editör
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Yayın Kurulu
Abdullah ÇÖRTÜ
Bünyamin KANDAZOĞLU

İŞKUR’dan cazip
istihdam destekleri

KOBİ’lerde finansal
okur yazarlık yok!

KOBİ’lerin yeni personel alımlarında kamu
destekleri, İŞKUR ve OSTİM işbirliğiyle
düzenlenen toplantıda işletme sahiplerine
anlatıldı.

Dr. Rüştü Bozkurt, KOBİ yöneticilerinin
çoğunda finansal okuryazarlık olmadığını
belirtti, sanayici için öncelikli enstrümanı
leasing olarak gösterdi.

sayfa
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Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANOĞLU
Ümit GÜÇLÜ

sayfa
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Bayram DEMİRAĞ
Merve Deniz TAŞ

Prodüksiyon
www.omedya.com

19

Reklam Rezervasyon
385 58 20-21

Baskı
Dünya Süper Veb
Ofset A.Ş.

Yönetim Merkezi
100. Yıl Bulvarı No:99 Ofim İş Merkezi
8. Kat No:33 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37

2 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

NİSAN 2014

Türkiye'nin tartıştığı düzenlemeleri hayata geçiren

Güney Afrika kendi üreticilerini yasayla koruyor
‘YAPABİLİRİZ’E İNANDILAR,
YÜZDE 65’İN PEŞİNİ
BIRAKMADILAR
Güney Afrika'da;
•

Yerlileştirme ile ilgili çok ciddi
çalışmalar yapıldı.
Devlet, ihaleyi alan firmaları ve yerli
tedarikçileri denetliyor.
İhale şartlarının istenilen şekilde yerine
getirilememesi yaptırım uygulanıyor.

•
•

OSTİM Kümeleri T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen URGE projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi de (ARUS)
ihtiyaç analizinin ardından stratejik yol haritası çalışmalarına başladı. Bu kapsamda düzenlenen çalıştayda küresel dengeler ile Türkiye pazarı tartışıldı. Etkinliğin
davetlileri arasında bulunan Güney Afrikalı iş adamı Stephan Nel’in anlattığı; ülkesindeki yüzde 65 yerli katkıyla ilgili zorunluluk ve devletin denetim refleksi,
konunun ne derece önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

R

aylı ulaşım sistemlerinde Anadolu
üreticilerini bir araya getiren ARUS,
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen URGE projesinin stratejik yol haritasını
paydaşlarıyla birlikte ele aldı. Çalıştayda sektörel gelişmelerin yanı sıra üreticilerin sorunları, Türkiye, Çin, Orta Doğu, Asya ve Afrika
gibi yakın bölge pazarlarındaki fırsatlar mercek altına alındı. Kapsamlı analizlerin yapıldığı programa Güney Afrika’nın raylı ulaşım
sistemlerinde uyguladığı yüzde 65 yerli katkı
şartı damga vurdu. İşadamı Stephan Nel, ülkesinde kamu otoritesinin uygulamada çok
hassas davrandığını, yüzde 65’lik yerli katkı
şartını yerine getirmeyen firmalara devlet denetim mekanizması ile ağır cezai yaptırımlarda bulunduğunu dile getirdi.

“ARUS iyi oyuncularla maçı ”
Programın açılışında konuşan T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ
ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, "İhracat Genel Müdürlüğü olarak
2007 yılından bu yana kümelenme projelerinin bizzat uygulayıcısı olarak içindeyiz. Yedi
Çalıştayda ortak görüş olarak şu
hususların altı çizildi: Uluslararası
ortaklıklarda üretimler Türkiye’de yapılmalı, doğru partnerler bulunmalı,
TCDD’nin bilgi birikiminden faydalanılmalı, know-how transferi yapılmalı,
firmaların tasarım kabiliyeti artmalı,
yakın coğrafyalardaki pazar fırsatları değerlendirilmeli, yüzde 51 yerli
katkı oranı artırılabilir (Örnek: Metal
işlemede yerli katkı yüzde 100 olabilir.), kalite sürdürülebilir olmalı, sertifikasyona önem verilmeli, üniversite
sanayi işbirliği aktif olarak gerçekleşmeli, Ar-Ge’ye ağırlık verilmeli, dünya
çapında sektör tedarikçileriyle ikili
görüşmeler gerçekleştirilmeli, bakım
onarım yedek parça alanında alıcılara
(TCDD, belediyeler, vb.) ihtiyaç
tespiti yapılmalı, sektörün
küresel aktörleriyle eşleştirme
projeleri hayata geçirilmeli.

yılı aşkın bir süredir firmalarımızla, işbirliği
kuruluşlarıyla, kamu kurumlarımızla birlikte
çalışıyoruz, bölgesel rekabetin, sektörel rekabetin, firma rekabetinin artırılmasına yönelik
sayısız çalışma yaptık. Bütün çalışmalarımızın elbette kıymetli sonuçları var fakat altını
çizmek isteğim husus şu; kümelenme özellikle sanayiye dayalı sektörlerde katma değeri yüksek üretimi ve ihracatı geliştiren bir
yaklaşım. 2010 yılında uygulamaya başladığımız UR-GE Tebliği ile amacımız işbirliği
kuruluşlarının öncülüğünde firmalarımızın
sektörel birliktelikler içinde güçlenerek dünyada rekabet etmesini sağlamak. Bu nedenle
UR-GE tebliğimizi oluşturan dört yapıtaşı
olduğunu belirtmek istiyorum. Vizyonu işbirliği kuruluşları önderliğinde bölgelerimizde
ihracat seferberliği başlatmak olan tebliğ ile
desteklenen projeler; 1. sektöreldir, 2. coğrafi
bir kapsamı vardır, 3.işbirliği esastır ve 4.ihracat odaklıdır.” dedi.
Bu güne kadar 120 ye yakın proje hayata
geçtiğini, bu projelerden bazılarının çok başarılı olduğunu anımsatan Sazak, “Başarılı
UR-GE projelerine baktığımızda başarıda
rol oynayan bazı kilit faktörler olduğunu görüyoruz. OSTİM tarafından sunulan ARUS
Kümelenmesi UR-GE projesinin de başarılı
olacağına inanıyorum.” diye konuştu.
UR-GE Proje yönetimi için önemli buldukları başlıkları; 1. Firma Odaklı Yaklaşım, 2.
Network Geliştirme Yaklaşımı, 3.
Strateji
Odaklı Yaklaşım, 4.
Proaktif Yaklaşım 5.
Bütüncül Yaklaşım olarak sıralayan Emrah
Sazak şunları kaydetti: “Bugün gerçekleştireceğimiz toplantının amacı itibarıyla bu proje
yönetim yaklaşımının benimsendiğini görüyorum. Özellikle İhtiyaç Analizi faaliyetinin

hem firmalar hemde sektör için rekabet stratejisi olarak geliştirilmesi ve fırsatları rekabet
avantajına çevirecek yol haritasını sunması
bizim üzerinde çokça durduğumuz bir konu.
İyi strateji; sorunu tespit eder, çözüm odaklı
eylem geliştirir. İyi strateji için kaynaklarımız
paralelinde gerçekleştirebileceğimiz önceliklere odaklanmalıyız. Bugün ve ilerleyen
günlerde İhtiyaç Analizinin firmalarımıza ve
sektöre ışık tutmasını, UR-GE Projesinin tüm
firmalarımıza başarı getirmesini diliyorum."

Dünyada demiryolunun payı artıyor
ARUS’un çözüm ortağı olan ve ihtiyaç
analizi çalışmalarını da yürüten Piri Group
Danışmanlık firmasının yetkilisi Tibet Seyhan, 2016 yılı itibariyle demiryolu tedarikçilerinin dünya ticaretindeki payını 168 milyar
euro’ya ulaşacağı bilgisini verdi. Seyhan, Avrupa Demiryolu Sanayicileri Birliği (UNIFE)
ve araştırma kuruluşu SCI/Verkehr’ın çalışmalarına göre 2012 itibariyle en büyük pazar
olan Batı Avrupa’nın, 2016 yılında Çin’inde
içinde bulunduğu Asya ve Pasifik bölgesinin
gerisine düşeceğini belirtti. Halen demiryolu
tedarik sektörünün küresel olarak yıllık ortalama yüzde 2-3 arasında büyüme gösterdiğini
ifade eden Tibet Seyhan, sektörün dünya ticaret hacminden aldığı payın artmaya devam
etmesinin beklendiğini söyledi. Seyhan, Batı
Avrupa ile Asya ve Pasifik bölgesinin en büyük pazarlar olarak kalmaya devam edeceğini
ancak yıllık ortalama yüzde 8-10 arasında büyüme kaydeden Afrika ve Orta Doğu pazarının önemli fırsatlar sunan pazarlar olarak öne
çıkacağının altını çizdi. Avrupa’da demiryolu
endüstrisindeki gelişmelerin kümeler aracılığıyla yürütüldüğüne değinen Tibet Seyhan,

Türk sanayisinin demiryolu sektöründe ciddi
bir fırsat noktasında olunduğunu hatırlattı.

“Satın alma anlayışını
üreticiler değiştirebilir”

Kamu kurumlarında politika üretenlerin
yerli sanayiciden haberdar olmasının önemine değinen OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Biz bu işte daha önce
kamu ile beraber çalışsaydık bugün Ankara
Metrosu’nun yüzde 100’ünü yapabilirdik.
Kamunun mevcut satın alma anlayışını üreticiler değiştirebilir.” değerlendirmesini yaptı.
Kümelenme çalışmalarının önemine temas
eden Aydın, T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

TÜRKİYE PAZARINDA
MEVCUT DURUM
•
•

•
•
•
•

Toplam ulusal demiryolu ağı 11.
500 km (500 km YHT, 2250 km
elektrikli, 3020 km sinyalli hat)
13 adet YHT seti, 45 Elektrikli
Lokomotif, 485 Dizel Lokomotif,
108 EMU, 49 DMU, 109 Dizel
Manevra Lokomotifi bulunuyor.
966 yolcu vagonu, 22.000 yük vagonu (3100 özel yük vagonu)
Özel sektörün toplam taşıma payı
yüzde 5’in altında.
2002-2013 arası 15 milyar euro
yatırım yapıldı.
2013-2023 arası 50 milyar euro
daha yatırım planlanıyor.

TÜRKİYE 2023 VİZYONU
•

•

•
•

Toplam ulusal demiryolu ağının
26.500 km’ye (10.000 km YHT,
16.500 km konvansiyonel hat)
ulaşması.
2023’e kadar mevcut hatların
8.000 km’sinin elektrikli, 8,000
km’nin sinyalli hat haline dönüştürülmesi.
180 adet yeni YHT Seti, 300 Lokomotif, 120 EMU, 24 DMU ve
8.000 yük vagonu alımı.
Taşımacılık payının yüzde 15
yük ve yüzde 10 yolcuya (2015
Ocak’tan itibaren serbestleşme)
yükselmesi.
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Yerliyle imtihanını kamu denetimiyle geçti
Raylı Sistemde
Yerli Katkı

Yüzde 65

Stephan Nel

Ç

alıştayın en ilgi çeken sunumu, Güney
Afrika Cumhuriyeti’nde demiryolu,
denizcilik, savunma ve madencilik
sanayinde faaliyet gösteren DCD Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Pazarlar
Sorumlusu Stephan Nel tarafından yapıldı.
Ülkesindeki sektörel gelişmeleri ve pazar fırsatlarını katılımcılarla paylaşan Nel, Güney
Afrika’da son 25 yılda demiryolu yatırımlarının giderek artış kaydettiği bilgisini verdi.

Zambiya’da bile yüzde 40!
Ülkede potansiyel olduğunu ancak fazla
üreticinin bulunmadığını vurgulayan işadamı,
demiryolu sektöründe kamu tarafından uygulanan ve takip edilen yerli katkı oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı. Ülkesinin bu oranın
uygulanmasında işi şansa bırakmadığını ve
sıkı bir takip içinde olduğunu vurgulayan
Stephan Nel, “Yerlileştirme ile ilgili çok ciddi
çalışmalar yapıldı. İhracat imkanları bence bu
tip ürünlerde artacak. Zambiya gibi bir ülke
bile bazı ürünlerinde yüzde 40 yerlileştirme
oranı isteyebiliyor. Devlet Denetim Kurumu,
ihaleyi alan firmaları ve yerli tedarikçileri denetliyor. İhale şartlarının istenilen şekilde yerine getirilememesi durumunda ihaleyi alan
firmaya cirosunun yüzde 20'sine kadar ceza
uygulanıyor.” dedi.
Yerli katkı çalışmalarının düşük oranlarla
başlayıp kademe kademe artırıldığını ifade
eden Nel, bu sayede yüzde 65’e çıkarıldığını
belirtti. Konunun gündeme gelmesi, tartışılması ve meclisten karar olarak çıkmasının iki
buçuk yıl sürdüğünü vurgulayan Nel, “Sektörün yapabileceğine inanıyorsanız, yapılır!”
diye konuştu.

İŞTE O FORMÜL!
Güney Afrika Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından çıkartılan “Tercihli İhale Politikası
Çerçeve Yasası” tüm sektörlerde gereken yerli
katkı şartını tartışmalara yer vermeyecek şekilde açıkça ifade ediyor. Ülkenin kendi pazarını
koruma reçetesi olarak devreye aldığı politikanın satırbaşları ilginç detaylar içeriyor.

Endüstriyel Tedarik
7 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren yeniden gözden geçirilmiş Tercihli İhale Politikası Çerçeve Yasası (PPPFA) düzenlemeleri
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nı (DTI); endüstri, sektör ve alt-sektörleri belirli bir düzeyde
yerli katkı miktarıyla üretim yapması için
yetkilendirmiştir. Aşağıdaki endüstri, sektör
ve alt sektörler, asgari eşikteki yerli katkı
payları göz önüne alınarak yerel üretim için
tayin edilmiştir.
Güney Afrika Hükümetinin, diğer endüstri,
sektör ve alt-sektörlerde yerli katkı tayini için
halen çalışmaları yoğun olarak devam etmek-

Buna göre; tesise yapılacak yatırım, demiryolu ile ilgili becerilerin geliştirilmesi, fikri
mülkiyet transferi ve diğer yerli katkılar.

Güney Afrika Demiryolu Haritası
YERLİ ÜRETİM İÇİN
ASGARİ EŞİK DEĞERİ

ENDÜSTRİ/SEKTÖR/ALT-SEKTÖR
Otobüs (Otobüs gövdesi)

%80

Tekstil, Giyim, Deri ve ayakkabı

%100

Rüzgar Türbini Direkleri

%100

Konserve/İşlenmiş Sebzeler

%80

İlaçlar:
• OSD (oral solid dosage)
• Aile planlaması

%70 (birim bazında)
%50 (değer bazında)

Lokomotif ve vagonlar

%65

Set üstü kutuları (STB)

%30

Mobilya Ürünleri
• Ofis mobilyası
• Okul mobilyası
• Baza ve yatak

%85

Güneş enerjisiyle su ısıtma ünitelerinin komponentleri

%100

Elektrik ve telekom kabloları

%90

tedir. Kapsamlı bir araştırma ve müzakereler
sonuçlandıkça yeni yerli katkı kararlarının
kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilmiştir.
Standart ihale dokümanlarının (SBD 6.2
veya 6.2 MBD), SAT 1286:2011 numaralı,
SABS tasdikli teknik şartnamede Yerel Katkı Payı Bildirgesi için Hesaplama Rehberlik
Belgesi sunulmuştur. (EK-C: Yerel Katkı
Payı Bildirimi - Özet Çizelgesi, Ek D: İthal
İçerik Bildirimi - Annex C ve E ye ek olarak:
Yerel Katkı payı Bildirimi).
Bütün bu belgeler hesaplama, ölçme ve yerel katkı payının doğrulama işlemleri için çok
büyük bir önem arz etmektedir.
Asgari yerel katkı payı düzeyi, birinci on
yıllık tedarik sözleşmesinin ilk yedi yılında %
65 olacak şekilde kararlaştırılmış olup, açıklanması ve hesaplanması aşağıda gösterildiği
gibi yapılacaktır. Yerel katkı şartı, teklifin
hem Tedarik hem de Bakım parçaları kısmını
kapsayacaktır.
“Yerel katkı, Güney Afrika’da yapılan bir
raylı ulaşım sistemini oluşturan parçaların
(maddi) değerinin bir kısmının Güney Afrika

Gümrük Birliği kaynakları kullanılarak, eklenerek ya da üretilerek yapılması; üretim, bakım ve servisini Güney Afrika vatandaşları,
kalıcı oturma izni olanlar veya faaliyetlerini
Güney Afrika’da kurulmuş ve burada yürüten kurumlar tarafından karşılanan ve demiryolu ile İlgili beceri gelişimiyle bağlantılı her
türlü oluşmuş masraf, fikri mülkiyet transferi
ve Güney Afrika demiryollarının gelişimini
amaçlayan yatırım ya da katkıdır.”

Nasıl hesaplanıyor?
Sözleşmenin yerel değeri, Yerel Katkı
Payı’nın aşağıdaki elementleri içeren ulusal
para birimi cinsinden değeridir. Yerel Katkı,
YK, teknik şartnamede teklif fiyatının yüzdesi olarak aşağıdaki gibi hesaplanır:
YK = (1-x/y)*100
X: İthal İçerik, para birimi cinsinden (ülke
para birimi)
Y: Teklif Fiyatı
X değerinin bulunmasında kullanılan fiyatlar, belirtilmiş döviz kuru üzerinden ülkenin
para birimine çevrilecektir.

Raylı ulaşım sistem üreticilerinin yerel
katkı şartını ne ölçüde karşıladığının değerlendirilmesi için teklifçilerin maliyetlendirme
yapılarında şeffaflık sağlamaları önemli olacaktır. Raylı ulaşım sistemleri üreticilerinin
teklif fiyatı potansiyel olarak dört kategoriden
oluşabilir:
• Malzeme Listesi: Satın alma, montaj
ve/veya raylı ulaşım sistemlerinin çeşitli bileşenlerinin üretilmesine ilişkin
maliyetler.
• Tesis Yatırımı: Raylı ulaşım sistemi
üretim ve montaj tesisleri kurulumuna
ilişkin sermaye giderleri.
• Demiryollarına İlişkin Beceri Gelişimi: Bu program kapsamında gerekli
kapasite ve yetkinliğin inşası için ihtiyaç duyulan maliyetler.
• Fikri Mülkiyet Transferi: Bu programla ilişkili olan sürdürülerebilir
tasarım kabiliyetlerini içeren patentli
bilgi ya da metodolojilerin transferine
ilişkin maliyetler.
• Diğer: Üretim, malzeme listesi ve
kabiliyet inşasıyla doğrudan ilişkili
olmayan maliyetlerdir. Bu kategori,
riziko primi ve kar marjı ile; proje yönetimi, satış ve pazarlamayı da içine
alan diğer maliyetlerdir.
Genel anlamda, yukarıda anlatılan ilk dört
kategori toplam fiyat teklifinin ana yapısını
meydana getirir. Teklif fiyatının Yerli Katkıyla ilişkili olan ana parçaları, toplam teklif
fiyatının büyük bir kısmını oluşturduğundan
ötürü %65’lik asgari Yerel Katkı yüzdesi
uygulanması durumunda, endüstrileşme hedeflerine ulaşılmasını sağlanacaktır. Bununla
birlikte bu yaklaşım, Raylı Ulaşım Sistemleri
üreticilerinin Yerel Katkı payı hesaplamasına
demiryolları ile ilgili beceri geliştirilmesi ve
Fikri Mülkiyet Transferi ile ilgili diğer elementleri de katmalarına da fırsat vermektedir.
Güney Afrika, Yerli Katkı Payı Beyannamesi ile de ihaleyi kazanan firmayı taahhüt
altına alıyor.
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Demiryolunda işbirliğine yeni talip

Japonlardan yerliye yeşil ışık

Hızlı tren sanayinde 50 yıllık birikime
sahip olan ve Japonya’da kullanılan, 320
km/s hıza ulaşan ve yılda ortalama 292
milyon yolcu taşıyan Shinkansen gibi
tren setlerinin tamamı JORSA firmaları
tarafından üretiliyor. 21 üyeli JORSA,
Japon demiryolu endüstrisi ihracatının
yüzde 71’ini Asya ülkelerine yapıyor.

Yüzde 51’i uygularız!
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) ve Uluslararası Japon Demiryolu Taşıtları Birliği (JORSA) Ankara’da bir
araya geldi. Türkiye’nin raylı sistem projelerinde yer almak isteyen Japon üreticiler yerli katkıya olumlu bakıyor.

T

ürkiye’nin 2030 yılına kadar planladığı
raylı sistem yatırımlarına uluslararası
aktörlerin ilgisi sürüyor. Ülkemizin ilk bölgesel olmayan ve tüm Anadolu’yu kapsayan,
offset kavramını her platformda yüksek sesle dile getiren kümelenmesi ARUS’a Japon
meslektaşlarından da işbirliği desteği geldi.
JORSA yönetimi ve 4 Japon firmasıyla ortak
projeler için bir araya gelen küme, takipçisi
olduğu yüzde 51 yerli katkı şartında fikir birliğine vardı. JORSA yöneticileri, söz konusu
şarta sıcak baktıklarını ifade etti.

“İşbirliği için gelmelisiniz”
ARUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, yüzde 51 oranının şartnamelere eklendiğini, bundan sonra da yazılmaya devam edeceğini bildirdi.
Türk sanayisinde bu oranı karşılayabilecek
firmaların varlığına işaret eden Çelikdoğan,
“Mevcut olan gelişmeler doğrultusunda yerli
katkının yüzde 60’a çıkarılması konusunda

Ç

Bakanlıkla görüşüyoruz. Muhtemel ki çıkacaktır.” dedi.
Türkiye’nin 20 yıllık demiryolu yatırım
programının önemine işaret eden Sedat Çelikdoğan, yakın coğrafyada da önemli bir
potansiyelin varlığına dikkat çekti. Deneyimli isim, “Japon firmaları, ürün satmaktan ziyade işbirliği için gelmeli. Bizimle
irtibat kurarlarsa, onların kabiliyetleriyle
bizim kabiliyetimizi bir araya getirip eksikleri tamamlarız ve birlikte hızlı tren projesi
için çalışmalara başlayabiliriz.” ifadeleriyle
ARUS’un vizyonunu ortaya koydu.

“Birbirimizi tamamlıyoruz”
ARUS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç, işbirliklerinin somutlaşabilmesi için temasların devam etmesi
gerektiğini hatırlattı. İki ülke halkının birbirine karşı sıcak ve samimi olduğunu belirten
Güvenç, “Gökyüzüne gündüz baktığımızda

sizin bayrağınızı, gece
baktığımızda bizim
bayrağımızı görüyoruz. Bu, birbirimizi
tamamladığımızı gösteriyor. Umarım uzun
soluklu bir işbirliğinin
temelini atmış oluruz.” diye konuştu.

Kunio Inoue

“Birlikte çalışalım”
Toplantıda, JORSA üyelerinden; Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, Nabtesco Corporation, Kyson Railway
ve küme firmalarının temsilcileri yer aldı.
Japonya’nın en önemli hızlı tren seti olan
Shinkansen’in üretiminde yer aldıklarını
belirten JORSA üyeleri, Türk firmalarının
taleplerini bildiklerini dile getirerek tren
setlerinin tamamını üretmenin kolay bir iş
olmadığını, bu nedenle Türk firmalarıyla çalışmak istediklerini belirttiler.

alıştayda paydaşlara; Türkiye'de ve
dünyada kauçuk sektörü, küme ile
ilgili bulgular, iyi uygulama örnekleri ve
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi ihtiyaç analizi hakkında bilgiler aktarıldı.

6 ayrı çalışma grubu oluşturuluyor

Küme ihtiyaç analizi sunumuyla başlayan programa, Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif
Şayık, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, T.C. Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Daire Başkanı Emrah Sazak ve sivil
toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) destekleri
kapsamındaki projesinin geleceğini Stratejik Yol Haritası Çalıştayı’nda konuştu.
Çalıştayda alınan geri bildirimlerden yola çıkan Küme Yönetimi, 6 başlıkta
çalışma grupları oluşturma kararı aldı.

Kauçuk üreticilerinden
sektöre yakın takip

4 kişiden oluşan
uzman çalışma gurupları

Küme Koordinatörü Cenk Çınarbaş da
çalıştayda belirlenen ve Küme Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak yürütülecek çalışma grupları kurulacağını söyledi. Ortak
Laboratuvar ve Test Merkezi, Geri Dönüşüm, Banburry Tesisi, Ortak Mal Tedariği,
Yasal Mevzuat ve Hukuk, Kauçuk Strateji
ve Teknoloji Geliştirme başlıklarında oluşturulacak çalışma grupları sektörel gelişmeleri yakın takip edecek ve konusuna hakim en az 4 kişiden oluşacak. Her çalışma
grubu periyodik toplantılarda projelerini
belirleyecek.

Ortak görüşler

Sektör bilginin kıymetini anladı

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kauçuğun hayatımızın her alanında etkili bir
şekilde yer edindiğine değindi. Ankara’da
bu ürünün her geçen gün teknolojik anlamda kendisini geliştirerek endüstriyel
ağırlığını artırdığını vurgulayan Nurettin
Özdebir, "Sektörümüz gelişiyor ve çok hoşuma giden bir şey var: Özellikle son beş
senedir sektör bilginin kıymetini anlamış
durumda ve bunun içinde çaba sarf ediyor.
OSTİM’de kauçuk ile ilgili meslek yüksek
okulu şubesinin açılmasından laboratuvar
araç gereçlerine kadar bunu hayatın her
safhasın da görüyoruz." dedi.

JORSA Genel Müdürü Kunio Inoue, raylı sistemlerde Türkiye’nin pazar
büyüklüğünü iyi bildiklerini ifade etti.
OSTİM Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Inoue, ülkemizin, demiryolu ağını
geliştirmesinin yanı sıra raylı sistem endüstrisini de güçlendirmeye çalıştığının
altını çizdi.
Türk ve Japon şirketlerinin işbirliği
içerisinde çalışabileceğini vurgulayan
Inoue, “Hem Türkiye pazarında hem de
Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarında beraber çalışma ihtimalinin yüksek
olduğunu anladık. Firmalarımız arasında
güven zincirinin kolaylıkla oluşabileceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.
Yüzde 51’in firmalar açısından büyük
bir karar olduğunu dile getiren Kunio
Inoue, Japon üreticilerin bu şartı uygulamasının mümkün olduğunu kaydetti.
Inoue, “Türk sanayicilerinden işbirliği
yapabileceğimiz uygun firmalar olduğunu gördük. Şirketlerimiz bu doğrultuda temaslarını sürdürüp işbirliğini
adım adım geliştireceklerdir. Bu konuda
Türkiye’de şansımız çok yüksek.” dedi.

"Kauçuğun başarısı
çarpan etkisi yapacaktır"

Kauçuk sektörünün ülkemizin değer
zincirinde bulunduğunu aktaran T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme
Dairesi Başkanı Emrah Sazak, sektördeki
başarının diğer sektörlere de çarpan etkisi yaratacağına değindi. Bakanlık olarak

KOBİ'lerin rekabetçiliğini artırmak için çeşitli programlar düzenlediklerini ifade eden
Emrah Sazak URGE'nin de bunlardan biri
olduğunu belirtti. Sazak, "URGE'nin kümelenme yaklaşımında ana mesajlarından
birisi de firmalarımızın işbirliği kapasitesini artırmaktır." dedi.

Çalıştayda sektörün gelişimi, işletmelerin üretim ve rekabetçiliğini artırması
yönünde şu görüşler ortaya çıktı: OSTİM
kümeler arası işbirliği ve ortak ürün çalışması, test ve analiz merkezi kurulması, ortak pazarlama şirketleri kurulmalı ve yurtdışında showroom açılması, Kauçuk köyü
ile hammadde üretimi yaparak doğrudan
ihracat gerçekleştirmek, ortak geri dönüşüm tesisi kurmak, ortak hammadde temini
sağlamak, yurtdışındaki kümelerle know
how ve benzeri konularda işbirliği yapılması, hedef pazarlar belirlenerek yurtiçi ve
yurtdışı fuarlara toplu katılım sağlanması,
sektörel standart ve regülasyonların takibi
ve erişimi ayrıca yasal yönetmeliklerin duyurulması.
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Yüzde 51’in artabileceği mesajını veren Bakan Lütfi Elvan:

“Millileşmeden yanayız”
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Yönetim Kurulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ı
ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bakanlığın üst düzey bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyarette, ARUS’un
projeleri hakkında bilgi alan Bakan Elvan, raylı sistemlerde millileşmeden yana olduklarını, yüzde 51 şartının artırılabileceği
mesajını verdi.
sına geçilmeli.”

“Firmalarımıza itibar kazandırdı”

Ü

lkemizin
2023 hedeflerinde
önemli bir yere
sahip olan ve büyük bir potansiyel
içeren raylı sistemlerde yerlileştirme
çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sektörün önde gelen
sivil toplum kuruluşlarından ARUS, milli
marka hedefiyle çalışmalarına devam ederken kamu otoritesinin de desteğini yanında
görmek istiyor. ARUS’un yürüdüğü bu yolda önünü açan kurumların başında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
geliyor.
Küme Yönetimi Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi,
sürdürdüğü projelerin son durumu ve sektörün gelişimine yönelik düşüncelerini aktardı. ARUS Yönetimi ayrıca kurumsal yapısı
hakkında da bilgiler verdi, firmaların teknik
kapasiteleri ve çözüm aradığı noktaları detaylandırdı.

“Yerli katkı için hazırlar”
Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir’in de yer aldığı toplantıda ilk
olarak söz alan ARUS Koordinatörü İlhami
Pektaş, hedeflerinin milli markaları çıkararak, yurtdışında rekabet edebilecek seviyeye
getirmek olduğunu açıkladı. Almanlar başta
olmak üzere birçok firmanın yerli üreticilerle çalışma isteğini anımsatan Pektaş, “Bize,
şartnamelerde yerli katkı şartının yer almadığını ve bunun yazılması halinde Türkiye’de
ortak yatırım yapmaya hazır olduklarını belirtiyorlar.” dedi.

“Devlet politikası şart”
ARUS Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat
Çelikdoğan, Bakan Elvan’ı Almanya’da gerçekleşecek olan ve Alman raylı sistem üreticileri ile Alman Hükümeti temsilcilerinin
yer alacağı Türk Günü’ne davet etti. Konuş-

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özdebir, yüzde 51’le çok büyük bir devrim
yapıldığını, firmalarımıza da çok ciddi bir
itibar kazandırdığını hatırlattı. Daha önce
randevu vermeyen Avrupalı firmaların artık
Türk üreticilerinin kapısını çalmaya başladığına değinen ASO Başkanı, “Ben hala iddia
ediyorum; biz bu geçen süre içerisinde yüzde 51’le, değil tasarımı bize ait olan bir milli
metro aracımızı yapabilirdik. Bunu yapabilecek firmalarımız da var. Şuna inanıyorum;
bir trenden çok daha komplike işler ülkemizde yapılabiliyor. Burada bir alıcının çıkması,
bir irade konulması önemli.” diye konuştu.
masında milli marka çıkarılması hususuna
temas eden, küme ile marka çıkarmak için
yola çıktıklarını dile getiren Çelikdoğan,
ARUS’un bu çerçevesindeki hedeflerini sıraladı. Sektörel sıkıntıları ve devletten beklentileri de seslendiren Sedat Çelikdoğan,
“Türkiye’nin raylı sistemlerde potansiyeli
yüksek, bunun geliştirmek için devlet politikasına ihtiyaç var.” dedi.

“Yabancıların yaklaşımı değişti”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Ulaştırma Bakanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Ankara metro
ihalesiyle getirilen “yüzde 51 yerli” şartının
ülkemiz adına çok önemli bir gelişme olduğunu ve yabancı firmaların Türk üreticilerine olan yaklaşımını değiştirdiğini kaydetti.
Yüzde 51 yerli katkı şartının tüm Türkiye'de
uygulanması gerektiğini savunan Aydın,
Türkiye’nin artık satın alan değil, üretim yapan bir ülke haline geldiğinin altını çizdi. Orhan Aydın şöyle konuştu: “Yüzde 51 sadece
kağıda yazılan bir şey değil, bunun sihirli
dokunuş olduğunu fark ettik. Biz buradan
çok önemli bir ders çıkarttık. Bundan sonraki
kamu ihalelerinde de örnek olarak uygulanabileceğini belirttik. Bu yatırımların stratejik
yatırım kapsamına alınması gerekiyor. Satın
alma politikasından stratejik üretim politika-

“Yüzde 60’lara çıkabilir”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yaptığı değerlendirmede;
raylı sistemlerde millileşmeden yana olduklarını, yerli katkı payının artırılmasını istediklerini ifade etti. Üreticilerden de rekabet
gücünü artırmalarını isteyen Elvan, yüzde
51’in yüzde 60’lara çıkabileceğine temas
etti.
Sanayicilerden somut talep beklediklerini söyleyen Bakan Elvan özetle şu tespitleri yaptı: “Marka çıkarma konusu doğru bir
yaklaşım. Her şeyiyle bize ait olabilecek
Milli Tren projemizi uygulamaya koymamız
lazım. Bu arada tüm tarafların bu sürecin içerisinde olması şart. Özellikle üretim kanadında olan kesimin, mutlaka TCDD ile işbirliği
halinde, tasarımından itibaren bunu gerçekleştirecek bir mekanizmayı oluşturmalıyız.”
Toplantıda ayrıca Durmazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz,
Bozankaya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Bozankaya, Rail Tur A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Halis Turgut, ASELSAN
Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, Medel
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Sarımaden de üretimlerini anlattılar.

Avrupa’da beklediğini bulamadı,
yüzünü Doğu’ya çevirdi

Kapasite fazlası
Çin’i yeni pazarlara
yönlendiriyor

D

emiryolu yatırımlarına geç başlayan Çin, bugün sahip olduğu alt
yapısının yarısını son 50 yıl içerisinde
gerçekleştirdi. 2000’li yılların başından
itibaren sektöre olan ilgisini giderek artıran Asya devi, 2009-2010 yılları arasında yatırımlarını zirveye taşıdı.
İşbirlikleri ve know-how transferleriyle demiryolu sanayini oluşturan Çin,
Yüksek Hızlı Tren setlerinin üretiminde; Bombardier, Kawasaki, Siemens ve
Alstom firmalarıyla işbirliği yaparken
elektrikli tren setlerinde Siemens ile
çalıştı. Lokomotif üretiminde de GE
and EMD, Alstom ve Bombardier ile
işbirliğine giden Çin LRV üretiminde
ise Bombardier, Siemens, Skoda ve Ansolda Breda firmalarıyla birlikte projeler
üretti.

Firmaların hızlı tırmanışı

Bu faaliyetleriyle ülkedeki demiryolu
endüstrisini dünyada rekabetçi konuma
çıkartan Çin’de CNR ve CSR firmaları
2012 yılı itibariyle dünyanın en büyük
10 CER üreticisi sıralamasında ilk iki
sıraya yerleşti. Bombardier, Alstom ve
Siemens 2006-2012 yılları arasında yüzde 3 büyürken buna karşılık Çinli CNR
ve CSR firmaları aynı dönemde yüzde
25 büyüme kaydetti. Çin', son yıllarda
yavaşlayan yatırımları nedeniyle ortaya
çıkan kapasite fazlası için yeni pazarlar
arayışına girdi. Şu anki kapasiteyle ülkede yıllık 3 bin metro aracı üretiliyor.

2009 yılında demiryolu yatırımlarına
80 milyar Euro kaynak ayıran Çin 2010
yılında 100 milyar Euro’nun üzerindeki
yatırımlarıyla zirveye ulaştı. Ülkede
2014-2015 arasında yıllık 60 milyar Euro
düzeyinde yatırım planlanıyor.

Araç sertifikasyonu engel oldu

Araç sertifikasyonlarının maliyetli ve
uzun sürmesi, Avrupa’nın parçalarda
sertifikasyon istemesi, teknoloji transferi ile AB bölgesinde halen bazı teknolojileri kullanamaması ve marka imajının
düşük olması Çin’in bölgeye araç satmasını zorlaştırıyor.
Öte yandan marka üreticiler için yaptığı sertifikalı parça üretimi ile Avrupa
pazarına yavaş yavaş girmeye başlayan
Çin, 2011-2013 döneminde Afrika, Orta
Doğu metro araçları pazar payının yüzde 72’sine sahipti. Çin demiryolu endüstrisi, Güney ve Doğu Asya pazar payının yüzde 65’ini elinde bulunduruyor.
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Uzakdoğu’dan enerji rüzgarı esti
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar Çelik, Çin programında
tuttuğu günlüğün sayfalarını paylaştı.
Çelik’in kaleminden dikkat çeken başlıkları aktarıyoruz.

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi, yurtdışı
pazarlama faaliyeti kapsamında 15 katılımcı
firması ile Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Clean Energy Expo China Fuarı’nda
stant açtı.
Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 50’yi aşkın
firmayı ihracat, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bir araya getiren OSTİM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı
UR-GE projesi çalışmalarına devam ediyor.
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Ekipmanlarının Yerli Üretiminde Ortaklaşa
Rekabet Projesi’nden 15 firmanın yer aldığı 22 kişilik bir heyet, 25-28 Mart tarihleri
arasında Pekin’de düzenlenen Clean Energy
Expo China Fuarı’na katıldı.

Enerji derneği görüşmeleri

Fuardan önce Çin Yenilenebilir Enerji
Endüstrisi Derneği’yle bir araya gelen heyet Yenilenebilir enerji sektöründe Çin’in
önemli aktörleriyle görüştü. T.C. Ekonomi

Bakanlığı Pekin Ticaret Müşavir Yardımcısı
Serah Kekeç’in eşlik ettiği programda Çin’in
yeşil endüstri alanında en önemli ve ilk teknoloji geliştirme bölgesi olan Zhongguancun
Environmental Protection Parkı incelendi.
Dernek yöneticilerine kümeyi ve OSTİM’i
tanıtan sunum yapan heyet, yönetişim deneyimlerinin paylaşılması, üyeler arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ve olası
işbirliği konularını değerlendirdi.

Güneş enerjisi ağırlıktaydı
Çin’deki en büyük 14 enerji üreticisinin
oluşturduğu China Electricty Council (CEC)
tarafından organize edilen fuar, yenilenebilir enerjinin 6 farklı alanını bir araya getirdi. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi’nin de stant açtığı fuarda firmalar üretim kabiliyetlerini ve
OSTİM fırsatlarını tanıttı. Küme standı çok
sayıda Çin firması tarafından ziyaret edildi. Ağırlıklı olarak güneş enerjisi sistemleri
üreticilerinin temsil edildiği organizasyonda
küme firmaları Çinli firmalar ile odak görüşmeler gerçekleştirdi.

• İlginç şekilde buradaki fuarda en çok
aranılan konu gazlaştırma, biyogaz,
enerji verimliliği idi. Dışarı çıkıp her
geldiğimde birilerini beni beklerken
buluyordum. Bugün Çinli birisi geldi.
"Neden Çin'den almıyorsunuz?" diye
sordum. Bana dedi ki: "Biz kaliteli
malzeme istiyoruz burası kötü malların yapıldığı yer. İyi tesis ve malzeme
ise çok pahalıdır."
• Biyogaz termik santral bölgedeki üreticilerle anlaşmış. Tavuk altlıklarını ve
mısır saplarını alıyor ve metan üretimi sonrasında ortaya çıkan gübreyi
çiftçiye ücretsiz olarak veriyor. Sistem
gayet iyi çalışıyor. Çalışan sayısı 10,
kurulu güç 2 MW. Ancak böyle bir sistemi Türkiye’de yapsak zarar etmesi
kaçınılmazdır. Tavuk atıklarının C/N
dengesini sağlamak için gerekli olan
biyo kütle atıklar (sap, saman vs.) ül-

kemizde çok pahalı.
• Biz 1. kuşak mirasyedi gibi davrandığımız için enerjiye öyle büyük paralar
veriyoruz ki. Zor ama imkansız değil.
Her alanda olduğu gibi bu alanda da
sistemin çalışabilmesi için planlayıcı,
mevzuat geliştirici ve denetleyici olarak kamunun; kamuya insan kaynağı
sağlamak, bilgileri derleyip geliştirmek amacıyla üniversitenin; uygulayıcı olarak ise özel sektörün sac ayağı
şeklinde çalışması gerekir. Çin eğer
1,5 milyar insanı doyurmanın ötesinde
en büyük para rezervine sahipse, bu,
planlamadaki başarıdır. Komünist bir
ülke özel sektörü yanına almış ve tıka
basa para dolu bir hazine oluşturmuş.
• Rüzgar türbinleri yıllık ortalama 2.000
saat çalışıyor. Bu ortalamanın çok altında bir rakam. Ama türbin teknolojisini geliştirip 2000 saat bile olsa yerli
malı teknolojileri var. Hep dediğimiz
gibi 1 sıfırdan büyüktür ve iyinin düşmanı en iyidir. Biz ise MİLRES projesi
kapsamında 500 KWh’lık rüzgar türbinini yerlileştirmeye çalışıyoruz.
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EkspoMED ve LabtekMED aynı anda yapıldı

Enerji projeleri ilgi görüyor

Türkiye’nin ve gelişmekte olan Avrasya ülkelerindeki medikal sektörünün karar
verici ve tedarikçilerini tek çatı altında toplayan EkspoMED Fuarı kapılarını
21. kez açtı. 17 yılı geride bırakan LabtekMED Uluslararası İstanbul Medikal
Laboratuvar Teknolojisi Sistemleri ve Donanımları Fuarı da eş zamanlı olarak
sektörün nabzını tutan bir diğer organizasyon oldu.

20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2014) İstanbul’da
sektörü buluşturdu. Organizasyonda Ekopark Projesi ilgi odağı oldu.

Medikalde eş zamanlı buluşma

3

-6 Nisan 2014 tarihleri
arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde
ziyaretçilerini ağırlayan
EkspoMED, sağlık sektöründe; beşeri ilaçlar
ve eczaneler, bilişim ve
iletişim, hasta taşıma,
engelli, fizyoterapi ve ortopedik ürünler,
hastane ve ameliyathaneler, hastane ve
tıbbi tesis yönetimi, hastaneler ve sağlık
merkezleri, hijyen ve dezenfektan, medikal bilişim teknolojileri, medikal teknoloji ve elektro-medikal, termal sağlık ve
medikal turizm, teşhis ve görüntüleme
üzerine üretim ve satış yapan firmalara ev
sahipliği yaptı.
Türkiye’nin medikal sektöründeki ilk
kümelenmesi olan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi de EkspoMED Fuarı’na
stantlı katılım gerçekleştirdi. Sektörün karar alıcı ve tedarikçilerini aynı çatı altında
toplaması açısından önemli organizasyona eş zamanlı yürütülen LabtekMED

Uluslararası İstanbul
Medikal Laboratuvar
Teknolojisi Sistemleri ve Donanımları
Fuarı’nın da 17.si
düzenlendi. OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi bu fuarda

da yerini aldı.
OSTİM standında Ar-Ge ve inovasyonla sağlık sektörüne çözümler üreten
küme üyesi firmaları yoğun ilgi topladı.
Standa ziyarete gelen firmalar arasında
Ankara’da Ar-Ge ve medikal alanında
faaliyet gösteren iki firma kümeye üyelik
başvurusunda bulundu.
Her iki fuara A.B.D., Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Finlandiya, Fransa, Hindistan,
İngiltere, İsviçre, İtalya, Kore, Malezya,
Pakistan, Polonya, Rusya ve Tayvan gibi
önemli dünya ülkelerinden konuklar katıldı.

E

nerji ekipmanları üretimi ve çevre
teknolojilerinde büyük tedarikçileri
ve alıcılarını bir araya getiren ICCI 2014
Fuarı ve Konferansı 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirildi. 350 firmanın katıldığı fuarda OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi de stant açtı.
Fuar boyunca enerji sektörünün dünya,
Avrupa ve Türkiye ölçeğindeki gelişimi,
enerji teknolojileri, enerji kaynaklarının
değerlendirilmesi, enerji verimliliği ve
çevre konularında konferanslar düzenlendi.

Yerli ve yabancı çok sayıda konuğu ağırlayan, katılımcılarına geniş bir
perspektif sunan etkinlikte ilgi gören
kurumlardan biri de OSTİM oldu. Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi'nin standına gelen ziyaretçiler, enerjide yerlileştirme çalışmaları ile
OSTİM Ekopark Projesi hakkında bilgi
aldılar. Fuar boyunca Kamu, sivil toplum
ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerine Ekopark’ta gelinen süreç ve ileriye
dönük planları aktarıldı, nitelikli firmalar
için sağlayacağı Ar-Ge ve etkileşim olanaklarıyla ülkemiz için enerji alanında
önemli bir açığı kapatacağı ifade edildi.
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İkinci çeyrekten beklenti pozitif
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yılın çeyreklerine göre gerçekleşme ve beklentileri değerlendiren Eğilim Anketi çalışmasının 2014 ilk çeyrek sonuçları açıklandı.
Yılın ikinci çeyreğinde ekonomi, talep ve üretim anlamında beklenti pozitif.

İ

Mehmet
Büyükekşi

hracatçı Eğilim Anketi sonuçlarına göre
ihracatçıların yılın ikinci çeyreğinde ekonomi, talep ve üretim anlamında pozitif
beklentisi artıyor. Anket sonuçlarını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
pozitif beklentide bulunan ihracatçı yüzdelerinin ortalama 10 puan artış gösterdiğine
değindi.
Üretim artışı beklentisinde olanların oranının yüzde 33,9’dan yüzde 44’e çıktığını
belirten Büyükekşi, ihracat artışı beklentisi
oranının ise yüzde 38,6’dan yüzde 47,2’ye

yükseldiğini söyledi. Dünya, Avrupa ve
Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerin
önceki çeyreklere oranla belirgin bir şekilde
pozitif geliştiğinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, ayrıca ihracatçı firmaların ek istihdam yaratma ve yatırımlarını genişletmeye
yönelik iştahının da giderek arttığını ifade
etti.
İhracatçılar, 2014 yılında sektör, Türkiye,
Avrupa ve dünya ekonomilerinde önemli bir
değişiklik beklemiyor. İhracatçıların ilk çeyrekte toplamda net 209.000 istihdam artışı
sağladığı tahmin ediliyor.

Otomobilde yerli marka

Mehmet Büyükekşi, Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB)
“Türkiye Otomotiv Sektöründe Geleneksel
Ar-Ge Proje Pazarı” ve “Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması” ödül töreninde ise
yerli otomobille ilgili konuştu. Gelişmiş ülkelerinin tamamının, otomotiv markaları olduğunu hatırlatan TİM Başkanı, “Otomobil
markası olmayıp da gelişmiş ülke olan yok.
Biz de Türkiye’nin er ya da geç, bir marka
çıkaracağına yürekten inanıyoruz.” diye konuştu.

“Teknolojik ürünler
ihraç etmeliyiz!”

Nisan ayında ihracat yüzde 11.5 arttı
T

A

Nisan ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 97 milyon dolar ile Otomotiv sektörü
yaparken, Hazır-Giyim ve Konfeksiyon
sektörü 1 milyar 549 milyon dolar ihracat ile ikinci sırada, Kimyevi Maddeler
sektörü ise 1 milyar 481 milyon dolar ile
üçüncü sırada yer aldı. Nisan ayında en
fazla ihracat artışını yüzde 161 ile Gemiyat sektörü, yüzde 32 ile Su Ürünleri ve

Türkiye’nin 100 milyarlık ihracat yapabilmesi için 70 milyarlık ithalat yaptığını söyleyen Özdebir sürdürülebilir
ekonomi için sanayicilere yeni görevler
düştüğünü vurguladı. Bunun için daha
yüksek katma değer içeren teknolojik
ürünler üretmenin gerekliliğine işaret
eden ASO Başkanı, “Sadece teknolojik
ürünleri kullanan değil, o ürünleri üreten ve ihraç eden ülkeye dönüşmemiz
lazım. Bunun için de eğitim sistemimizin kalitesini yükseltmeye ihtiyacımız
var. Bu bağlamda sanayinin ihtiyaç
duyduğu nitelikli ve donanımlı insanlar yetiştirmek için ASO Teknik Koleji’ni
kurduk. Burada yetişen çocuklar gelecekte işletmelerimizde sorun çözen,
sorunların üzerine giden, hataların
üzerine gidip çözüm üretebilen insanlar
olacaktır.’’ dedi

nkara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Başkanı Nurettin Özdebir,
Türkiye’nin teknolojik ürünleri ihraç
eden ülkeye dönüşmesi gerektiğini belirtti.

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
verilerine göre, Nisan ayında ihracat
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artışla 13 milyar 153 milyon dolar oldu. İlk
4 ayda ihracat yüzde 9,5 artışla 53 milyar
428 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat yüzde 1,6 artışla 155 milyar 765 milyon dolara yükseldi. AB'ye ihracatımız
ise yüzde 22 artarak 5 milyar 884 milyon
dolara ulaştı.

2014 Nisan ayı ihracat rakamları ('000 $)

Hayvansal Mamüller sektörü ve yüzde 27
ile Süs Bitkileri sektörü yakaladı.
Nisan ayında ihracatta öne çıkan ülkeler şöyle oldu; Nisan ayında Malta'ya

ihracat yüzde 625, Ekvator'a yüzde
240, Vietnam'a yüzde 200, Dominik
Cumhuriyeti'ne yüzde 186, Kolombiya'ya
yüzde 185 ve Gabon'a yüzde 177 artış
gösterdi.
Nisan ayında AB'ye ihracat yüzde 22
artarak 5 milyar 884 milyon dolara yükseldi. Orta Doğu ülkelerine ihracatı yüzde 17 artarak 2 milyar 574 milyon dolara
yükseldi. En fazla ihracat yapan ilk 10 il
arasında ihracatını en fazla artıran il yüzde 100 artışla Sakarya oldu.

Biri yıldızlaştı diğeri şampiyon oldu
Türkiye’nin ihracatına yön veren
firmaların ödüllendirildiği, “İhracatın
Yıldızları Teşvik Ödülleri Yarışması”nda
Aselsan Yılın İhracatçısı seçildi.
Durmazlar Makine de İpekböceği
projesiyle İnovasyon Şampiyonu oldu.

sonuçlandı. 8 ayrı kategori ve özel değerlendirmeler ile toplam 18 firma ödül aldı.

Ü

2023 hedeflerine sağladığı katkıdan dolayı “2013 Yılında İhracatın Yıldızı” ödülüne
layık görülen Aselsan’ın ödülünü Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Canpolat, Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’dan aldı. İpekbö-

lkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşması, ekonomik kalkınma ve büyümenin
de temel taşlarından biri olan ihracatı destekleme ve teşvik etmek amacıyla 12 yıldır
düzenlenen “İhracatın Yıldızları” yarışması

2013 yılındaki İhracat Performansı ile bu
yılki şampiyon firma Birgi Birleşik Giyim
olurken, İnovasyon Şampiyonu ödülünü
Durmazlar Makine, Hizmet İhracatı ödülünü Ford Otosan, Yılın İhracatçısı ödülünü
ise Aselsan aldı.

ceği projesiyle İnovasyon Şampiyonu olan
Durmazlar Makine’nin ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz’a, TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından
verildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin
büyümeye yönelik stratejisinin ihracat
odaklı olduğunun altını çizerek, “Ekonomimiz taşıdığı potansiyeli ihracatçılarımıza
borçlu.” diye konuştu.
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Hacettepe’nin ulaşım çözümü OSTİM'den
Hacettepe Üniversitesi, öğrencilerinin Beytepe metro istasyonundan 5 km uzaklıktaki kampüse ulaşım sorununa çözüm arıyor.
Rektör Prof. Dr. Murat Tuncer, ulaşım sektöründeki teknolojileri ve alternatif önerileri OSTİM’den dinledi.

H

acettepe Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Murat Tuncer, OSTİM ziyaretinde raylı sistem projeleri hakkında
bilgiler aldı.
Yüksek öğrenim kurumlarının fonksiyonları ile ilgili düşüncelerini aktaran Rektör
Tuncer, üniversitelerin ülkelerin gelişimindeki önemine değinerek Ar-Ge için sadece
bütçe ayırmanın yeterli olmadığını, bu bütçelerin üniversiteler tarafından da kullanılabilmesi gerektiğini ifade etti. Tuncer, “Üniversitelerin özel konularda yoğunlaşması
lazım. Teknokent, üniversite-sanayi işbirliği,
savunma sanayi, otomotiv gibi alanlarda ihtisaslaşan çalışmalar yaparak Ar-Ge ile gelişmeliler.” dedi. Murat Tuncer, Hacettepe
Üniversitesi’nin ilgili kuruluşları kanalıyla; enerji ve çevre teknolojilerinde OSTİM
Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde
işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

bir toplu taşıma aracıyla ulaşımlarını sağlamak istediklerini açıkladı.
Tuncer’e yapılan sunumda; raylı sistemler, doğalgazlı (CNG) otobüsler ve elektrikli
trambüsleri teknik kapasiteleri ve maliyet
analizleriyle birlikte karşılaştırıldı. ARUS
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Sedat Çelikdoğan, iki nokta arasındaki mesafeye en uygun ulaşım aracının raylı sistemden ziyade CNG’li otobüsler ve

elektrikli
trambüsler
olduğunu belirtti. Sedat
Çelikdoğan, üniversite
yönetiminin tercih edeceği aracı ARUS üyesi
firmaların istenilen özelliklerde üretim gerçekleştirebileceğini kaydetti.

CNG’li ya da elektrikli trambüs

Tuncer’in ziyaretinde Beytepe Kampüsü
için planlanan raylı sistem projesi de gündeme geldi. Projeyle ilgili Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’nin (ARUS)
görüşlerini alan Tuncer, öğrencilerin kampüs ile Beytepe metro istasyonu arasındaki 5
km’lik yolda, konforlu, çevreci ve ekonomik

ARUS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, üniversite yönetiminin
tercih edeceği aracı ARUS üyesi firmaların istenilen
özelliklerde üretim gerçekleştirebileceğini söyledi.

Prof. Dr.
Murat Tuncer

Hacettepe Üniversitesi Tahkim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HÜTAM) hukuki uyuşmazlıkları adli
soruna dönüşmeden tahkim ya da
alternatif uzlaşı yöntemleriyle çözüme
kavuşturuyor.
HÜTAM, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tespit edilmesi,
değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması çalışmalarını yürütüyor. Yargının iş yükünün azaltılması amacıyla
bilimsel araştırmalar yapan kurum,
projeler geliştirerek toplumdaki sosyal anlayışın, eğitim sürecinin ve kültürel yapının buna uygun hale getirilmesine katkı sağlıyor.
Resmi, özel kurum ile gerçek ve tüzel kişilere hukuki uyuşmazlıklarda
akademik ya da uygulamaya yönelik
konularda danışmanlık hizmeti veren
HÜTAM ayrıca hukuk uyuşmazlıklarında tavsiye etmek üzere hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi ve uzman
listeleri oluşturuyor. Alternatif hukuki
çözümler sunan kurum tahkimde 6 ay
uyuşmazlıklarda da 1-2 gibi sürelerde
sorunların çözümünü sağlıyor.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Akdeniz Üniversitesi

Küme ve projeleri ödüllendirdi

Akdeniz Üniversitesi
Türkiye Ölçeği
Çevre Hizmet Ödülü

2014 Yılı
Savunma Sanayii
Özel Ödülü

OSTİM’in başarıyla uyguladığı
kümelenme faaliyetleri ile
Türkiye’de ilklere imza atan
projeleri ödüllendirildi. OSTİM
Savunma ve Havacılık Sanayi
Kümelenmesi (OSSA), 2014 Yılı
Savunma Sanayii Özel Ödülü
alırken, Akdeniz Üniversitesi’nin
Türkiye Ölçeği Çevre Hizmet
Ödülü, Ekopark Projesi,
Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi ve
Yeşil Bina’ya verildi.

OSSA’da çifte sevinç

Çevre Hizmet Ödülü

on yıllarda gerçekleştirdiği başarılı
etkinlikler, üyelerinin rekabet gücünü
geliştirici projeleriyle dikkat çeken ve
sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri durumuna gelen OSSA’ya büyük
onur. OSSA, kümelenme faaliyetleri ile 2013
yılında büyük ses getiren Ankara Savunma
ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri’ndeki (ICDDA) başarıları nedeniyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2014 Yılı
Savunma Sanayii Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, SSM Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir tarafından Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Mithat Ertuğ'a takdim edildi.

OSTİM’e bir ödül de Akdeniz
Üniversitesi’nden geldi. Üniversite tarafından
17.si düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri-2013
kapsamında “Ekopark Projesi, Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
ve Yeşil Bina” uygulamalarıyla “Türkiye Ölçeği” kategorisi ödülü OSTİM’in oldu. Akdeniz Üniversitesi’ndeki törende ödül, OSTİM
adına Bölge Müdürü Adem Arıcı’ya Rektör
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe tarafından verildi.

S

Öte yandan OSSA için bir başka önemli
gelişme ise SasaD kanadında yaşandı. OSSA
Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, 18 Nisan
2014’te gerçekleştirilen Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) 25.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim
Kurulu Asil Üyeliğine seçildi.

“Enerji, geleceğin sektörüdür”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı
törendeki konuşmasında OSTİM’in enerji
yaklaşımı ve projelerini özetledi. OSTİM’in
Ankara’nın ilk sanayi bölgesi olduğunu
anımsatan Arıcı, bölgedeki firmaları geleceğe
hazırlama adına 6 sektörde kümelenme çalışmaları yapıldığını söyledi. Geleceğin sektörü
olarak gördükleri enerji başlığına odaklandıklarını bildiren Adem Arıcı, Yeşil Bina’nın
projelendirilme aşamasında üniversitelerle

ortak çalıştıklarını anlattı. Arıcı, “Binamızı
çevreye duyarlı, sıfır karbon salınımı, kendi
enerjisini üreten, atıkların tamamen geriye
dönüştürüldüğü, toprağın ısısından kojeneresyon sistemine kadar bir laboratuvar mantığında, bütün uygulamaları bir arada göreceğimiz bir merkez haline dönüştürdük.” diye
konuştu.
Adem Arıcı, Yeşil Bina ile amaçlarının,
OSTİM bölgesindeki sanayicilere bu konuda
önderlik yapmak, uygulamaları yerinde göstermek ve bunda sonra yapılacak binaları da
aynı tarzda; yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılacağı binalar haline dönüştürmek olduğunu kaydederek uygulamayı üniversitesanayi işbirliğinin en somut çıktılarından biri
olarak gösterdi. Arıcı ayrıca bina içinde yapılan uygulamaların, Ankara’da yeni oluşturulacak kamu kuruluşlarına da ciddi anlamda
katkılar sunduğunu ifade etti.

“Yerli kaynaklar harekete geçecek”
Adem Arıcı, Ekopark Projesi ile ilgili ise

şu değerlendirmeyi yaptı: ”Enerji konusunda yerli kaynakları harekete geçirme ve yenilenebilir enerji konusunda ülkemizi daha
iyi noktalara getirme amacıyla Türkiye’de
ilk olan Ekopark Projesi’ni tasarladık. Yine
Türkiye’de ilk defa birden fazla üniversitenin
içerisinde yer alacağı, enerji temalı bir teknopark oluşturma çalışmalarına 4 sene önce
başladık. Dünyadaki bütün örnekleri yerinde
incelemek kaydıyla Ekopark Projesi’ni Bakanlığa sunduk. 8 üniversitenin yenilenebilir
enerji temalı bir teknoparkında birlikte olacağı bir bölge olacak.”

Aselsan kızılötesini seriye bağladı
Milli ve kritik teknolojilerin yer aldığı Aselsan Kızılötesi Dedektör Üretim Tesisleri açıldı. Aselsan, yeni kurulan tesisinde termal
2
kameraların kızılötesi dedektörlerini tamamen milli imkanlarla tasarlayıp üretti.
0 yıldır termal kamera tasarlayıp üreten
Aselsan, bu sistemlerin gözü olarak nitelenen dedektörleri de yeni kurulan Dedektör
Üretim Tesisi’nde tamamen milli imkanlarla tasarlayıp banttan çıkardı. Milli ve kritik
teknolojilerin yer aldığı Aselsan Kızılötesi
Dedektör Üretim Tesisi’nin açılış törenine
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

Gece ve kötü
hava koşullarında,
insan gözü ile
gözükemeyen
varlıkları termal
kameralar
görüntülüyor.

ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı Genel Müdür Vekili Fikri Gönültaş
katıldı.

“Ar-Ge’nin payı artmalı”
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
dedektörlerin seri üretime geçilmesinin
Türkiye’nin ileri teknolojide geldiği noktayı
gösterdiğine işaret etti. Savunma Ar-Ge’sine
yılda 1.2 milyar dolar ayrıldığını, bu payın
artırılması gerektiğini vurgulayan Bakan
Yılmaz, “Türkiye dünyada milli termal kamera üreten 6. ülke konumuna yükselmiştir.
Savunma sanayi ihracatında 36 milyar dolar
hedefe ulaşabilmek için katma değeri daha
fazla üretmemiz gerekiyor." dedi.

“Gurur verici”
Yüksek teknolojiye dayalı bir üretim tesisinin açılmasından dolayı gururlu olduklarını ifade eden Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık ise tesisisin üniversite-ka-

mu-sanayi işbirliğinin en güzide örneklerinden birisi olduğunu dile getirdi.
Varlığı, gelişmişlik ve üstünlük göstergesi olarak nitelenen kızılötesi dedektör;
üretim teknolojisi, birçok disiplinin birlikteliğinin yanında nitelikli personel ve teknolojik açıdan ileri seviyede bir altyapıyı

gerektiriyor. Sıcaklık, toz, nem gibi çevresel faktörlerin denetim altına alındığı ‘Temiz Oda’nın ilk ürünü olan ve teknolojisi
tamamen Türkiye’de geliştirilen kızılötesi
dedektörlerin kullanıldığı termal kameralar, testlerde başarılı bulunarak Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin envanterine alındı.
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OSSA, Asya pazarına Malezya’dan girecek
Dünyanın savunma ve
güvenlik sektöründeki en
önemli 5 etkinliğinden biri
olan Savunma Hizmetleri
Asya Fuarı 2014 (DSA),
Malezya’nın Kuala Lumpur
kentinde 14-17 Nisan 2014
tarihleri arasında düzenlendi.
Fuara 8 URGE firması ile
katılan OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümesi (OSSA),
Malezya Türk İş Adamları
Derneği ile bölge pazarında
etkin bir rol üstlenmek
amacıyla anlaşma imzaladı.

SSM’de
İsmail Demir
dönemi başladı

Anlaşmayı OSSA adına Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Malezya Türk İş
Adamları Derneği adına Dernek Başkanı Cihangir Orman imzaladı.

S

avunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve sektör
ilgililerini bir araya getiren fuara
Türkiye’den, TAI, TEI, SSM, HAVELSAN, FNSS gibi ana sanayi firmalarının
yanı sıra OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümesi (OSSA) katıldı.
OSSA, Savunma Sanayi Müsteşarlığı
(SSM) koordinasyonunda gerçekleşen,

T.C. Ekonomi Bakanlığı URGE projesi
kapsamında stant açtığı organizasyonda 8
firma ile temsil edildi.
50’yi aşkın ülkeden 1.000 firma, 40’ı
aşkın ülkeden yaklaşık 300 delegasyon ve
25 binden fazla kişinin ziyaret ettiği organizasyona katılan OSSA üyeleri, başta
Malezyalı olmak üzere birçok firma ile görüşmeler yaparak bağlantı kurdu.

FUARA KATILAN
OSSA FİRMALARI:
EMGE, Mege Teknik,
Yeter Makina, Dora
Makina, Gökser
Makina, Digitest,
Tolga Plastik ve
Alkan Makine

Asya partneri MTBA oldu
Fuarda OSSA iş ağının gelişmesi adına
sevindirici bir gelişme yaşandı. Ticaret
Müşaviri Esat Durak’ın katılımı ile düzenlenen bilgilendirme toplantısına davet
edilen Malezya Türk İş Adamları Derneği
(Malaysian Turkish Business AssociatinMTBA) ile küme arasında MOU (Memorandum of Understanding) anlaşması
imzalandı. Bu anlaşma ile Malezya ve
Türkiye arasındaki iletişimin gelişmesine
olanak sağlayacak karlı iş birlikleri ve iştirakler kuruldu.
Anlaşmayla, her iki ülkede faaliyet gösteren ilgili taraflar arasındaki iletişim kanallarının açılması; seminer, konferans,
toplantı, çalıştay, konsey gibi etkinliklerin
gerçekleşmesinde kolaylıkların sağlanması hedefleniyor. Bu çalışmaların iki ülke
arasındaki ticaret hacminin artışına ivme
kazandıracağı bildirildi.

Murad Bayar’ın Başbakanlık
Başmüşavirliği’ne atanmasıyla boşalan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na
Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş.
Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Demir
getirildi. Demir’in yeni göreviyle ilgili atama kararı 12.04.2014 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak
Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olan İsmail Demir, ABD, Kanada ve
Suudi Arabistan’da çeşitli üniversite ve araştırma kurumlarında görev
yaptı. 2003 yılında Eğitim Başkanı
olarak göreve başladığı THY Teknik
A.Ş.’de 2006 yılından bu yana Genel
Müdürlük görevini yürüttü.

A400M'de ilk teslimat
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın
stratejik havadan nakliye ihtiyacını
karşılamak üzere Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından yürütülen
A400M Uçağı Projesi’nde Türkiye’ye
ilk teslimat yapıldı. Türkiye proje
kapsamında 2018’e kadar toplam 10
uçak alacak.

A

irbus Military firmasının A400M
Programı'nda endüstriyel ortağı
olan TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii A.Ş.'nin, tasarımdan üretime
birçok aşamasında görev aldığı A400M
Atlas Uçağı Türkiye'ye ulaştı. A400M
uçaklarının ilki, 16 Nisan 2014 tarihinde, konuşlu olacağı Kayseri-Erkilet 12.
Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na
teker koydu.
A400M Projesi’ne Türkiye; Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika
ve Lüksemburg ile birlikte 1988 yılında

üye ülke olarak katıldı. Proje kapsamında imzalanan geliştirme ve tedarik sözleşmesi ile ilk aşamada 180 adet olarak
üretilecek uçaktan 10 tanesini Türkiye
alacak. Mevcut takvim uyarınca ilk iki
uçağın 2014 yılı sonuna kadar teslim
edilmesi planlanıyor. Teslimatın tamamının 2018 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi öngörülüyor.

Üretimde TUSAŞ kalitesi
2003 yılında imzalanan geliştirme
ve tedarik sözleşmesi gereği ülkeler,
aldıkları uçak miktarı oranında tasarım
ve üretiminde iş payına sahip. Bu kapsamda A400M uçağının; ön orta gövde,
arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış
kapağı, kuyruk konisi gibi ana yapısal
komponentlerine ilaveten; kanatçık,
sürat frenleri, aydınlatma sistemleri ile
atık/temiz su sistemlerinin tasarımı ve
üretimi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından gerçek-

leştirildi. Bunların haricinde; motor ön
yatak çerçevesi modülü, pervane dişli
kutusu destek çubukları, birincil egzoz
lülesi ve ekzoz konisi TUSAŞ Motor
Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından üretildi.
TUSAŞ’ın iş payında, A400M uçağının
tüm gövde kablo donanımının üretimi
de yer alıyor.

TUSAŞ, A400M Projesi’nde katılımcı
ülkelerin havacılık endüstrileri ile
birlikte uçağın tasarım ve üretiminde
ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında
sorumluluk üstleniyor. TUSAŞ'ın
üstlendiği yapısal komponentlerde iş
payı % 7,2, sistemlerde ise % 1,27.
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OSTİM EKOPARK, BAKANLAR KURULU KARARI’YLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLDİ

1

Enerjiye

gücü

1 Ekim 2013 tarihinde yapılan olumlu değerlendirme sonucu resmi onay
bekleyen OSTİM Ekopark, Bakanlar
Kurulu’nun 2014/5939 sayılı; “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak
Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı” ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edildi.
Karar, 04 Nisan 2014 Cuma günü Resmi
Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Enerji araştırmaları

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 87 dönümlük
alana kurulacak olan OSTİM Ekopark,
çevre teknolojileri ve enerji alanında ArGe faaliyeti yürüten firmalara ev sahipliği
yapacak. Türkiye’nin enerji konusunda
yaşadığı sorunlara çözüm üreten kurum ve
kuruluşların ortak noktası olacak OSTİM
Ekopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi
statüsünde faaliyet gösterecek ve bünyesindeki firmalara çeşitli devlet desteklerinden
yararlanma olanağı sunacak.
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’yle elde
edilen bilgi birikimi ve işbirliği tecrübesi
odağında gelişen merkez, enerji sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar için ülke
çapında tüm paydaşların katkılarıyla ulusal
bir referans ve hareketlilik merkezi olmayı
hedefliyor. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmaların da yapılacağı merkezde; Ankara’daki 8 üniversite ile
enerji teknolojileri alanında faaliyet yürüten bölgedeki kamu sanayi kuruluşu TEMSAN da aynı çatı altında buluşacak.

•
•
•

ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİN YERLİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞACAK
ULUSAL REFERANS VE HAREKETLİLİK MERKEZİ OLACAK
AR-GE VE İNOVASYON OLANAKLARI SUNACAK

OSTİM Ekopark, Ankara ve yurt genelindeki tüm üniversitelere ve enerji sektöründeki firmalara enerji teknolojileri
konusunda temel araştırmadan ticarileştirmeye varan süreçte Ar-Ge ve inovasyon
olanakları sunacak. OSTİM OSB içinde yer
alan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak
araştırmacıların bölgedeki üretim kabiliyetlerinden de kolaylıkla yararlandırılması
hedefler arasında.

5 yılda tamamlanacak

Etaplar halinde tamamlanacak olan
OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nin ilk aşaması olan 5 dönümlük
alan üzerine inşa edilecek binanın 2 yılda bitirilmesi öngörülüyor. Proje alanının
tepesinde yer alan 2 bin metrekarelik bölüm üzerinde oluşturulacak kentsel güneş
tarlasından elde edilen enerji, kampüsün
ihtiyacını karşılamaya yönelik kullanılacak. Projenin tamamının 5 yılda bitirilmesi planlanıyor. Bölgede yer alacak çözüm
ortakları ile ortaklaşa yürütülecek yapım
aşaması tamamlandığında Ar-Ge birimlerine ek olarak; test ve analiz laboratuvarları,
enerji alanında bilgi merkezleri, kütüphane, eşleştirme ve ticarileştirme merkezleri,
müze, sergi ve konferans salonları hizmete
girecek.

4 Nisan 2014
tarihli Resmi
Gazete’de
yayımlanan
2014/5939
Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’na
göre yayınlanan
Ekopark
Haritası.
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Ekopark, ulusal eğitim merkezi yönüyle
de dikkat çekiyor. İlkokuldan üniversiteye kadar, öğrencilerin enerjiyle ilgili
konularda gelip eğitim alabilecekleri, bir
çeşit eğitim kamplarına katılabilecekleri
toplumsal eğitim merkezi olacak.
Örneğin çocuklar için “Çöp Atık Değildir
Müzesi”nde atıklardan yapılmış sanat
eserleri sergilenecek. Ekopark’tan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
esaslarına göre ev yapmak isteyenler de
danışmanlık alabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
• İlk olarak yönetici şirket oluşturulacak. Şirketin ortakları arasında; dosyada niyet mektubuna imza atanlar
başta olmak üzere, kamu ve özel
sektördeki kurumlar yer alacak.
• İkinci adımda 5 bin metrekarelik
başlangıç binası inşa edilecek. Binanın yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde tamamlanmasını bekleniyor. Bu
süre sonunda da kuluçka merkezi,
Ar-Ge ofisleri, eşleştirme ve enformasyon merkezi, kütüphane ve sosyal donatı alanları yapılacak.

Ekopark için ne dediler?
Orhan Aydın
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Yenilenebilir enerji ülke için çok önemli
bir alan. Ankara'daki üniversitelerin
birçoğunda enerji konusunda çalışan
birimler yer alıyor. Bölgemizde, elektrik
enerjisi alanında çalışmalarıyla bilinen
TEMSAN da bulunuyor. Bu oyuncuları bir
araya getirip, Türkiye'nin en önemli sorunu
olan enerji üzerine çalışmalar yapacak bir
teknoloji geliştirme bölgesi tasarladık.
Anılan aktörlerin katılımıyla Türkiye'nin
enerji probleminin giderilmesi amacıyla
bir çözüm merkezi oluşturulacak. Projenin
sonunda enerji konusundaki teknolojiyi
yerli kaynaklarla üretebilmeyi amaçlıyoruz.
OSTİM Ekopark, bu anlamda Ar-Ge ve ÜrGe çalışmaları yapan bir merkez olarak
tasarlanmıştır.
Yusuf Yazar
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesine
yönelik çalışmaların yapılması hedefinin
benimsenmiş olmasını çok önemsiyoruz.
Talep edilmesi halinde mutabık kalacağımız
bir protokol çerçevesinde, yetkililerimiz ve
uzman temsilcilerimizle katkı yapmaktan
memnuniyet duyacağımızı ifade etmek
isterim.
Hükümetin üst karar mekanizmalarında
sergilediği kararlılıkla son yıllar içerisinde
enerji alanında Ar-Ge çalışmaları ciddi
bir ivme kazanmıştır; MİLRES gibi devam
eden projelerin yanı sıra MİLGES, LED
ve OLED üretim teknolojileri gibi çağrıya
çıkılan proje konuları vardır. Ayrıca
hidrojen teknolojileri gibi çağrıya çıkma
hazırlıkları yapılan alanların tespit
çalışmaları da sürdürülmektedir. Kuşkusuz,
OSTİM Ekopark da bu gelişmelere katkı
yapma potansiyeline sahiptir. Enerji
teknolojileri konularında bir referans ve
hareketlilik merkezi olmayı hedefleyen
OSTİM Ekopark’ın kurulmuş olmasını
memnuniyetle karşılıyoruz.
Gülnaz Karaosmanoğlu
OSTİM Vakfı Genel Sekreteri
Enerji, OSTİM’de geleneksel firmalar
için katma değeri yüksek bir sektörü ifade
ediyor. Bölgemiz için fırsatlar içerdiğini
düşündüğümüz bu sektörü özellikle Ar-Ge

Proje alanının tepesinde yer alan 2 bin
metrekarelik bölüm üzerinde oluşturulacak
kentsel güneş tarlasından elde edilen enerji,
kampüsün ihtiyacını karşılamaya yönelik
kullanılacak.

ve ticarileştirme boyutunda destekleyerek
geliştirmeye çalışıyoruz. Bir reel ihtiyaçtan
ve ne yaptığımızı bilerek yola çıktık. Enerji
konusu denildiğinde Türkiye’de akla gelen
bir merkez olmayı hedefliyoruz. Enerjiyle
ilgili her türlü paydaşın, çalışanının
uğradığı; bilgisini, görgüsünü, kaynaklarını
aktardığı bir merkez planlıyoruz.
Ekopark’ta enerjiye özel olarak bir
eşleştirme ve enformasyon merkezi
kurmak istiyoruz. Burada amaç; enerjiyle
ilgili çalışılan konularda, kişinin aradığını
bulabilmesi ve bu anlamda muhataplarıyla
buluşturabilmektir.
Yatırımcıysanız,
yatırım yapacak konu; yatırımcı arıyorsanız
yatırımcıyı bulmak üzere eşleştireceğiz.
Girişimciyseniz, bir melek yatırımcı
arıyorsanız
onunla
buluşturacağız.
Bir
prototip
oluşturdunuz,
bunu
ticarileştirecek bir şirket, çözüm ortağı
arıyorsanız onunla bir araya getireceğiz.
Yeni bir ürün geliştiriyor, bunun hukuki
durumunu analiz ettirmek istiyorsanız
devlet boyutuyla buluşturacağız.
Prof. Dr. Birol Kılkış
Başkent Üniv. Mühendislik Fakültesi
OSTİM Ekopark tüm sektöre yenilikçi
ve sürdürülebilir teknolojilerde yeni,
enerji katma değeri yüksek sistem ve
cihazları yerinde geliştirip, üretip yerinde
uygulayarak sonuçlarını da hep birlikte
değerlendirme imkanı sunuyor. Firmalar
aralarında bilgi ve teknoloji ağını dinamik
ve gerçek zamanda kolaylıkla kurabilecek
ve uluslararası boyutlarda projelerde öncü
kimliğe kavuşacak.
Bu denli yenilikçi ve toplumla iç içe bir
ekoparkta akademik çalış malar da aynı
ölçekte etkin ve yaygın olacak. Akademik
birimlerin ve meslek odalarının
da fiziki olarak ekoparkta yer
almaları
söz
konusudur.
Böylelikle bilgi döngüsünde
yerlerini almaları, Ar-Ge
çalışmalarına doğrudan
katkıda bulunmalarının
yolu
açılacaktır.
Bu amaçla OSTİM
Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi

ekopark içersinde yer alacak ve sektörakademi toplum üçgeni oluşturularak
bilgi ve deneyim akışı ve birlikteliği
geniş ölçüde sağlanacaktır. Bu fırsattan
akademisyenlerin de bilgi ve deneyimlerini
akademik dünyaya ve öğrencilerine
taşımaları
kolaylaşacaktır.
Öğretim
üyelerinin kendi akademik çalışmaları
için ayrıca yüksek Lisans, doktora tezleri
ve öğrenci bitirme projeleri için OSTİM
Ekopark vazgeçilmez bir laboratuvar ve
yaşayan bir kampüs niteliği taşıyacak,
ulusal ve uluslararası projelere ev sahipliği
ve yürütücülüğü yapacaktır.
Altan Küçükçınar
Proje Koordinatörü
Enerji teknolojilerinin yerli olması
önemli. Teknolojiyi geliştirmek için de
ülkedeki araştırma yeteneklerini bir araya
getirmek gerekiyor. Türkiye'de herkes
enerji sektörünün öneminin farkında, buna
karşın ülkenin araştırma kaynaklarını bir
araya getirecek bir yapı oluşturulamadı.
Bunun başarılması halinde çok büyük
bütçeli ve onlarca araştırmacının bir arada
çalışmasını gerektiren projelere imza
atılabilecek. Proje ile ülkenin sahip olduğu
enerji konusundaki Ar-Ge potansiyelini
Ankara'dan başlayarak harekete geçirmeyi
hedefliyoruz. Ankara'da birden fazla
teknoloji geliştirme bölgesi var. Biz de
enerji alanına odaklanmış ve bu konuda
uzmanlaşmış bir bölge oluşturmak
istiyoruz.
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Eğitim verilecek, SGK payı ve cep harçlığı karşılanacak

Bayar’dan
OSTİM’e
veda ziyareti

İŞKUR’dan cazip istihdam destekleri
KOBİ’lerin yeni personel alımlarında
kamu destekleri, İŞKUR ve OSTİM
işbirliğiyle düzenlenen toplantıda
işletme sahiplerine anlatıldı.
İşverenlerin ilgiyle karşıladığı etkinliğin
konu başlıkları arasında; Mesleki Eğitim
Kursları, İşbaşı Eğitim Programları ve
İstihdam Teşvikleri yer aldı.

Ü

lkemizde her yıl 850 bin kişi çalışabilir nüfusa dahil oluyor. 2007-2013
yılları arasında 4 milyon kişiye iş olanağı
sağlayan İŞKUR, istihdama yönelik desteklerine yenilerini ekliyor. Başkentin en
çok çalışana sahip bölgelerinin başında
gelen OSTİM, İŞKUR desteklerinin paylaşıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı.
OSTİM Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi’nde (METEM) düzenlene toplantıda konuşan İŞKUR Ankara İl Müdürü Talip Altuğ, işgücü piyasasında ihtiyaç
duyulan meslekleri belirlemek üzere her
yıl araştırma yaptıklarını hatırlatarak, iş ve
meslek danışmanlarının işverenin hizmetinde olduğunu söyledi. Altuğ ayrıca kurumun sürdürdüğü projelerle ilgili işlemlerin
Ankara İl Müdürlüğü yerine OSTİM İŞKUR Hizmet Merkezi’nde yapılabileceğini bildirdi.

Destekler için İŞKUR’a kayıt şart
İŞKUR’un KOBİ’lere yönelik Mesleki
Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları ve İstihdam Teşvikleri’nin ayrıntılarını aktaran Aktif İşgücü Daire Hizmetleri
Başkanı Mehmet Aslan, dünyada işverene
yönelik çalışmalar yapan tek iş kurumu olduklarını kaydetti. İşe alınacak adayların
İŞKUR’a kaydının yapılmasının önemine
dikkat çeken Aslan, bu sayede en az 6 ay
boyunca işveren payına düşen sosyal güvenlik primlerini karşıladıklarını belirtti.
Aslan, “Özel sektör işyerlerinin son altı
aylık sürede çalıştırmış oldukları işgücü
ortalamasına ilave olarak, son altı ay adına
sosyal güvenlik primi yatırılmamış birini
işe aldığında, işveren payı sigorta primleri
54 aya kadar varan süreyle, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.” dedi.
İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli
personelin eğitimi konusunda da destek
sağladıklarını vurgulayan Aslan, “İş yeri
sahibi başvurduğunda nitelikli personeli
kendi havuzumuzdan karşılıyoruz ya da işverenin belirlediği personelleri eğitiyoruz.
Bu eğitimin giderlerini İŞKUR karşılıyor.”
diye konuştu.

Mesleki tecrübe kazandırma
İşbaşı Eğitim Programı ile öğrencilere ve
mesleki tecrübesi olmayan işsizlere yöne-

OSTİM OSB çatısı altında, istihdam için iş gücü talep eden firmalar ile iş arayan adayları
buluşturmak amacıyla İŞKUR tarafından yetkilendirilmiş İstihdam Ofisi bulunuyor. 5 bin
işletmesiyle Türkiye’nin üretim üssü olan OSTİM’in ev sahipliğindeki toplantı güzel bir
gelişmeye de vesile oldu. İş arayan bir aday, OSTİM’li firmadan çalışma daveti aldı.

Mehmet Aslan

Aktif İşgücü Hizmet Masası Daire Başkanı
Mehmet Aslan, işe alınacak adayların
İŞKUR’a kaydının yapılması gerektiğini,
bu sayede en az 6 ay boyunca işveren
payına düşen sosyal güvenlik primlerini
karşıladıklarını belirtti.

lik işyeri eğitimlerinin verildiğini bildiren
Mehmet Aslan, program süresinin 160
gün olduğunu söyledi. Aslan, eğitim döneminde personelin SGK primlerini ve cep
harçlığını ödediklerini, program sayesinde
işveren için tecrübeli personelin eğitildiğini işsizlerin de mesleki tecrübe kazandıklarını anlattı. İstihdamı artırmaya yönelik
projelerde işverenlerin kendi personellerini de eğitebildiklerinden bahseden Aslan,
bu teşviklerde en az yüzde 50 istihdam garantisi arandığının altını çizdi.

ALO 170’ten Web Chat hizmeti
ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik
İletişim Merkezi, canlı destek hizmeti olan “Web Chat”i hayata geçirdi.
Vatandaşların çalışma hayatıyla ilgili
sorularını 2010 yılından itibaren telefon aracılığıyla yanıtlayan ALO 170
bundan böyle http://www.alo170.gov.
tr/ adresi üzerinden online olarak da
hizmet verecek. Canlı destekten yararlanmak isteyen kişiler ALO 170’in
resmi sayfası üzerinden bu hizmete
erişebilecek. Vatandaşların çalışma
hayatı ve sosyal güvenlik alanında
soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet,
başvuru ve taleplerine ilişkin sorularının yanıtlanacağı “Web Chat” 7 gün
24 saat açık olacak. Canlı destek hizmetinde İŞKUR’a ilişkin sorulara da
yanıt verilecek.

ATO’dan ofsett adımı
A
nkara Ticaret Odası (ATO) kamuoyunda offset bilincinin yaygınlaşması
için harekete geçti. Kurum, 22 Mayıs 2014
tarihinde “Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve
Offset Uygulamaları Paneli”ne hazırlanıyor.
4 oturum şeklinde düşünülen panelde, dünyada offset uygulamaları, sağlık, ulaştırma,
savunma sanayi ve enerji sektörleri uzmanlar ve sanayiciler tarafından değerlendirilecek.
ATO, panel öncesi kamu, özel sektör ve
STK temsilcilerini buluşturarak görüşleri
alıyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleşen
toplantılarda offset kavramı, gelişmiş ekonomilerdeki rolü ve Türkiye’de bu yönde neler
yapılması gerektiği tartışılıyor.
Toplantılara moderatörlük yapan ATO

Meclis Üyesi ve Kamu
Alımları ve Offset
Uygulamalarını
Geliştirme Özel İhtisas
Komisyonu
Başkanı
Musa Pireci, konunun
önemine işaret ederek,
çalışmalara özel en az
bir müsteşarlık veya
genel müdürlüğün ihdas edilmesi gerektiğini
vurguladı.
Türkiye’nin cari açık
sorununa çözüm olarak düşünülen offset
uygulamaları hakkında farkındalık sağlamak
istediklerini, 500 milyar dolar ihracat hedefinin yakalanmasında offsetin stratejik bir ar-

güman olduğuna vurgulayan Pireci, “Amacımız sanayicimizin gelişimine, ihracatın ve
istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktır.
ATO olarak yapılacak düzenlemelere katkı
vermek istiyoruz.” dedi.

Yaklaşık 10 yıl süren Savunma
Sanayi Müsteşarlığı görevinin
ardından Başbakanlık
Başmüşavirliği’ne atanan Murad
Bayar, OSTİM’e veda ziyaretinde
bulundu.

G

örev süresi boyunca offset uygulamalarının sıkı takipçisi olarak savunma ve havacılık alanındaki
KOBİ’lere katkılar sağlayan Bayar,
sektörde önemli bir kütle oluştuğunu,
bunun artarak büyüyeceğini bildirdi.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın
kurumsallaştığını dile getiren Murad Bayar, “Nehrin yatağı değişti.
SSM’nin yan sanayiye açılımında
OSTİM’in sağladığı desteğe de teşekkür ediyorum. OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi’nin (OSSA)
etkinlikleri elde edilen başarıda önemli yer tutuyor.” diye konuştu.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın da Murad Bayar’ın hizmet süresi boyunca sektörün önemli
mesafeler kat ettiğini söyledi. Aydın,
“Sizin desteğiniz firmalarımıza çok
şeyler kattı. Yeni görevinizin ülkemiz
için hayırlara vesile olmasını temenni
ediyor, başarılar diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

DÜZELTME: Mart sayımızda “Ar-Ge’de
hızlanan Türkiye enerjide dışa bağımlı”
başlığıyla verdiğimiz haberde yer alan
“TÜİK çalışmasında Ar-Ge Harcamasının
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki
payı 2011 yılında yüzde 8,6 iken, bu
oran 2012 yılında yüzde 9,2 olarak
hesaplandı.” ifadesindeki “yüzde 8,6”
ile “yüzde 9,2” verileri “binde 8,6” ve
“binde 9,2” olacaktır. Okuyucularımızın
bilgisine sunarız.
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Teşvik sisteminin dinamizmi
hızlı sonuç aldırıyor

Nihat Zeybekçi

B

akan Zeybekçi, Türkiye’deki teşvik sistemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Zeybekçi, Türkiye’nin yüksek ve ortayüksek teknolojili ürün ihracatını artıracak
bir üretim sistemine geçilmesini sağlamak
üzere Ar-Ge içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli “Stratejik
Yatırımlar”ın desteklenmesi uygulamasının
ilk kez hayata geçirildiğini anımsattı.

Ülke hedeflerine göre tasarlandı
Yatırım teşvik sistemini oluştururken tüm
kesimlerin beklenti ve talepleri ile eleştiri
ve önerilerini hem yazılı hem sözlü olarak
aldıklarını kaydeden Nihat Zeybekçi, sistemin diğer ülkelerden farklı yönleri olduğunu
vurguladı.
Ülke örneklerini incelediğinde, yatırım
teşvik uygulamalarının amaçlarının ve destek enstrümanlarının ülkeler arasında kendi
öncelikleri çerçevesinde farklılaştığını kaydeden Nihat Zeybekçi, “Dolayısıyla bizim
sistemin de kendi ekonomik öncelikleri
doğrultusunda oluşturulması ve ülke olarak
belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak
şekilde tasarlanması gerekiyordu. İşte bu
anlayış doğrultusunda kendi yatırım teşvik
sistemimizi özel sektörün etkin katılımı
ile birlikte hazırlayarak yürürlüğe koyduk.
Kamu ve özel sektörün birlikte oluşturduğu
bir sistem olması açısından teşvik sistemiz
bu yanıyla da diğer ülke örneklerinden ayrışmaktadır.” diye konuştu.

Stratejik Yatırım uygulaması
“Bizim sistemimiz, özellikle yatırım politikaları ile dış ticaret politikalarına bütüncül
bir anlayışla yaklaşıyor olması açısından
hemen hemen tüm ülkelerden farklılaşıyor.”
diyen Nihat Zeybekçi şu görüşlere yer verdi: “Biliyorsunuz ülke olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 üncü yılına yönelik
somut ekonomik hedefler koyduk. Buna
göre, 2023 yılında 500 Milyar ABD doları
mal ihracatı, 150 Milyar ABD doları hizmet
ihracatı yapmayı ve 25.000 dolar kişi başına
milli gelire ulaşmayı hedeflemekteyiz.
Bu çerçevede teşvik sistemimiz, ithalata
bağımlı olduğumuz ara malı ve ürünlerin
Türkiye’de üretilmesini ve Türkiye’nin yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracak bir üretim sistemine geçilmesini sağlamak üzere, Ar-Ge içeriği yüksek,

Dalgakıran 4’te 4 yaptı
Makine İhracatçıları Birliği (MİB)
başkanlığına Adnan Dalgakıran,
yeniden seçildi. Seçimlere tek liste ile
katılan Dalgakıran, önümüzdeki 4 yıl
için dördüncü kez başkan seçildi.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi, teşvik sisteminin
özellikle yatırım politikaları ile dış
ticaret politikalarına bütüncül bir
anlayışla yaklaşması nedeniyle
tüm ülkelerden farklı bir yapıda
olduğunu söyledi. Zeybekçi,
“Dinamik bir yapıya sahip olması
da sistemin en önemli artılarından
biri olma hüviyetini taşımaktadır.”
dedi.

M

yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli
“Stratejik Yatırımlar”ın desteklenmesi uygulamasını ilk kez hayata geçirmiştir. Ayrıca oluşturulan sistemde seçilmiş bölge veya
seçilmiş sektör bulunmuyor, belirlenen kriterleri sağlayan bir yatırım projesinin “Stratejik Yatırım” olması mümkün. Dolayısıyla,
bu sistemin çoğu diğer uygulamadan ve
ülkeden farklı olarak daha esnek bir yapıda
olduğunu da söyleyebiliriz.”

“Yeni pazarlara ihtiyaç var”
Seçim konuşmasında 2023 ihracat
hedefi içerisinde birliğe düşen payın
100 milyar dolar olduğuna vurgu yapan
Dalgakıran, “Türk makinelerine yeni
pazarlar bulmak için çalışacağız. 2023
ihracat hedefimize ulaşabilmek için yeni
pazarlara ihtiyacımız var. Uzak yakın demeden tüm pazarlarda varlığımızı hissettirmeliyiz.” dedi.

Diğer taraftan, özel sektörden gelen görüş,
öneri ve talepler ile ulusal ve uluslararası
gelişmelerin düzenli olarak takip edildiği
ve gelişmeler sonucu ihtiyaç duyulan değişiklerin ivedilikle düzenlemeye yansıtıldığı
dinamik bir yapıya sahip olması da sistemin
en önemli artılarından biri olma hüviyetini
taşımaktadır.”

TERSİNE
BEYİN GÖÇÜ
EKONOMİYE
YANSIYOR
“Türkiye’de 2002’den bu yana yaşanan dönüşüm bu hedeflerimizi ulaşılabilir kılmaktadır. Bu hedeflere
ulaşmada genç, dinamik ve nitelikli
beşeri sermayemiz en büyük katkıyı
sağlayacaktır. Son birkaç yılda tersine
çevrilmiş olan beyin göçü sayesinde
ülkemizin yetiştirdiği değerler artık
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitelere yaptığımız
yatırımlar, Ar-Ge harcamalarının milli
gelir içinde günden güne artan payı ve
işgücünü daha nitelikli hale getirme
çalışmalarımız tamamen bu hedefleri
gerçekleştirmeye yöneliktir. Elbette
ki bu hedeflerimize, Ar-Ge ve inovasyona verdiği önemi arttırmış, yüksek
teknoloji ve tasarım konularına önem
veren bir üretim yapısıyla ulaşacağız
ancak bu üretim yapısını da beşeri sermayemiz sağlayacaktır.”

akine İhracatçıları Birliği olağan
genel kurul toplantısı Ankara’da
gerçekleştirildi. Seçime tek liste ile giren
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, genel kurulda oy birliği
ile önümüzdeki 4 yıl için yeniden başkan
seçildi. Genel kurulun ardından Birliğin
10 kişilik asil yönetim kurulu üyelerinden 3'ü değişti.

Adnan Dalgakıran

Geçtiğimiz 2013 yılı içerisinde pazar
alanlarını genişletmek için çalışmalar
yaptıklarına değinen Dalgakıran, "Geçtiğimiz yıl içerisinde sadece yurt dışında
11 fuara katılım göstermiş bulunuyoruz.
Sektörümüz 200’ü aşkın ülkeye ihracat
yapmakta. Almanya başta olmak üzere
Hollanda, Brezilya ve Endonezya’nın
yanı sıra Rusya ve ABD için de tanıtım
faaliyetlerimizi arttırarak ihracatımızı
daha da yukarılara taşıyacağız.” diye konuştu.

OSBÜK komisyonu URGE’yi konuştu

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Ortak Projeler Komisyonu OSTİM’in ev sahipliğinde toplandı.
Toplantıda, URGE projelerinin yürütülmesinde yaşanan sorunlar masaya yatırıldı, küme yöneticileri ve URGE uzman-

larıyla görüş alışverişinde bulunuldu.
OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi’nde de temaslarda bulunan komisyon üyeleri, toplantıda değerlendirilen başlıkları ve çözüm önerilerini
T.C. Ekonomi Bakanlığı’na iletecek.

Otomotivciler yan sanayiyle güçlü

U

ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim
Kurulu Üyesi Cengiz Kabatepe, yan
sanayinin, yılın ilk çeyreğinde otomotiv toplam ihracatındaki payının yüzde 48’e ulaştığını açıkladı. Kabatepe,
“Yan sanayimizin önemini biliyoruz
ve yeni hedef pazarı olarak Güney
Amerika’ya odaklanıyoruz.” dedi.
Cengiz Kabatepe, “Otomotiv endüstrisinin toplam ihracatında
yılın ilk çeyreğinde yüzde
48 gibi rekor bir orana
ulaşan yan sanayinin yurt
dışı temasları büyük fırsatlar oluşturuyor. Biz de

OİB olarak onların önünü açmak istiyoruz. Faaliyetlerimizle 2023 hedefine
ulaşma yolunda yan sanayimizin globalleşmesinin önemini biliyoruz. Yan
sanayicilerimiz Türkiye’nin yeni hedef
pazarı haline gelen Güney Amerika
kıtasından bir çok müşteri ile bir araya
gelme fırsatı bulduğu bu fuarın ihracat
hedeflerimize ulaşma yönünde önemli
bir adım olacaktır.”

16 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ
Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Güçlü KOBİ, Güçlü Türkiye

K

üçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) sadece ekonomik
değil, sosyal, siyasi ve kültürel anlamda toplumun omurgasını
oluşturuyorlar. Ülkemizdeki orta sınıf
KOBİ’lerden oluşuyor desek abartmış olmayız. Dolayısıyla toplumun
problemi aynı zamanda KOBİ’lerin
de problemidir. Ben OSTİM’deki küçük işletmelerde bu durumu bizzat
gözlemliyorum. Bu gözlem ve tespit
sonucunda şu yargıya varıyorum: Toplumdaki temel problemler çözüldüğü
takdirde KOBİ’ler muhteşem işler yapacaklardır. Gelişmiş ülke olmak, sözü
dinlenen ülke olmak, etkin ülke olmak,
güçlü ülke olmak, bunların hepsi KOBİ’lerimizin başarılı olmasıyla mümkün olabilecektir.
Toplum olarak üç alandaki zaaflarımız KOBİ’lerimizin ayağındaki prangadır diye düşünüyorum. İnşallah yöneticilerimiz bu prangaları bir an önce
çözerler.
İlk tespitim ülkemizin iç siyaset
kısır döngüsü içinde zaman ve enerji kaybettiği gerçeğidir. Adeta “kim

T

- kiminle - ne yaptı - kim gördü - ne
dedi” oyunu oynanıyor. Küçükken arkadaşlarla toplanıp bu oyunu oynardık.
“Kim” sorusunun cevabını bir kağıda
yazar, yazdığımızı kapatıp kağıdı yanımızdakine verirdik. O da bir sonraki
sorunun cevabını yazar, yazdığını kapatıp yanındakine verirdi. Böylece bir
birinden farklı, komik, anlamsız metinler ortaya çıkardı. Kendi aramızda
eğlenirdik.
Ülkemiz hızla dış dünyaya duyarsız
hale geliyor. Kamuoyunda tartışılan kısır konularla iç politikanın labirentinde
yol bulmaya çalışıyoruz. Bir anda bu
konular hepimizin ana gündemi haline geliyor. İster istemez kısır çekişme
içinde geçiyor zamanımız. Dünyadan
uzak kalıyoruz. Rusya-Ukrayna çatışmasının neresindeyiz? Sonuçları bizi
nasıl etkiler? Irak’ta 30 Nisan’da yapılacak seçimlerin ülkemize yansıması
ne olacak? ABD Başkanı’nın Japonya
ziyareti ne anlama geliyor? Çin ve Avrupa başta olmak üzere dünyada kur
savaşları başlıyor. Buna ilişkin politikamız nedir? gibi bir çok konu bizim
gündemimizde olmasa da dünyanın
gündemindedir. Örnekleri uzatmak
mümkündür. KOBİ’lerimiz de iç siyasetten kaynaklanan kısır gündemden
sıyrılamıyor elbette…
İkinci tespitim adalet ve hukukla ilgilidir. Ülkemizde hukuk sistemi
herkesi rahatsız ettiğinden daha çok
KOBİ’lerimizi rahatsız etmektedir.
Mesele sadece mahkemelerin uzun
sürmesi, çeklerin karşılıksız çıkması
halinde yaptırımların ne olacağı gibi
somut konular değildir. Bunlar elbette
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ciddi problemlerdir. Ama esas problem hukukun günlük hayatı düzenleyici fonksiyonunun ortadan kalkmasıdır.
Bir KOBİ sahibinin mal alımından,
alacak tahsiline kadar geçen sürecin
her aşamasında hukuka ihtiyacı vardır.
Eğer günlük hayatımızı hukuk düzenleyemiyorsa adaletin mülkün temeli
olma fonksiyonu ortadan kalkacaktır.
Hukukun düzenleyici fonksiyonunun
olmadığı ortamda güçlü zayıfı ezecektir. Mesela alt taşeron olarak büyük bir
firmadan iş alan KOBİ, artık büyük
firmanın insafına terkedilmiş durumdadır. Güçlü taşeronlar KOBİ’lerin
hak edişini isterse ödemekte, teminat
mektubunu isterse çözmektedir. Birçok alanda haksızlık ve hukuksuzlukla
mücadele etmenin getirdiği zaman ve
enerji kaybı KOBİ’lerimizi yormaktadır.
Üçüncü tespitim eğitimle ilgilidir.
KOBİ’lerin en büyük problemi meslek
eğitiminden geçmiş ara eleman bulamamaktır. Dolayısıyla ülkenin eğitim
sistemindeki problemler doğrudan
KOBİ’leri doğrudan etkilemektedir.
Ülkemizin kronik problemi olan mesleki eğitim konusunda köklü bir çözüm
ufukta görülmemektedir.
Gördüğünüz gibi ortada bir problem
varsa hepimiz olumsuz etkileniyoruz.
Bu problemlere çözüm geliştirilmesi
halinde yine hepimiz mutlu olacağız.
Ama kobi’lerin mutluluğu aynı zamanda katma değer, gelir, servet ve refah
yaratacaktır. Kısır döngü bir anda üretken döngüye dönüşecektir. Başarabilirsek güçlü ülke oluruz.

Türkiye-Malezya STA imzalandı

ürkiye, Güney Asya Bölgesi’nde
ilk Serbest Ticaret Anlaşması’nı
(STA) Malezya ile imzaladı. Anlaşma
çerçevesinde sanayi ürünlerindeki tüm
gümrük vergileri en geç 8 yıl için karşılıklı olarak sıfırlanacak. 2010 yılında
başlayan Türkiye-Malezya STA müzakereleri Ankara’da gerçekleştirilen
9. tur neticesinde tamamlandı. STA’yı
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
ve Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato’Sri Mustapa Mohamed imzaladı.

8 yıllık geçiş dönemi
Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye'nin
Asya-Pasifik
Bölgesinde
Güney
Kore'nin ardından 2'nci, Güney Asya

Bölgesi’nde
ise
ilk STA'sı olma
özelliğini taşıyan
anlaşmanın, mevcut haliyle temelde mal ticaretiyle
bağlantılı konuları
kapsadığını ve yürürlüğe girdikten
bir yıl sonra hizmetler ticaretinin
serbestleştirilmesi için müzakerelere
ve STA'ya yatırımlar konusunda bir
bölüm eklenmesi amacıyla istikşafi görüşmelere başlanmasının hükme
bağlandığını bildirdi.
Zeybekçi özetle şu değerlendirmeyi
yaptı: “STA kapsamında, anlaşmanın
yürürlüğe
girişiyle birlikte
tarife satır sayısı bakımından
Malezya'ya ihracatımızın yüzde
71'i, anılan ülkeden ithalatımızın
yüzde 69'u, halihazırda ticarete konu ürünler
bakımından ise

KISA KISA
Rusya’nın notu düştü!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart andPoors
(S&P) Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin Rus
ekonomisinden önemli miktarda sermaye çıkışına neden
olabileceği gerekçesiyle Rusya’nın BBB olan kredi notunu BBB-‘ye
indirirken notun görünümünü negatife çevirdi.

Kaya Gazı’ndan 40,2 milyar euro
Kaya Gazı Sanayisi tarafından
desteklenen
ve
UK
OnshoreOperatorsGroup (UKOOG)
tarafından yapılan çalışmada,
kaya
gazının
İngiltere’de
geliştirilmesiyle 40,2 milyar euro
üretilebileceği ve 64.000’e kadar
iş imkanı yaratılabileceği öne sürüldü. İngiltere’de 2016-2032
yılları arasında 4 bin kuyunun açılması planlanıyor.

Sübvansiyonlar azaldı enflasyon arttı
Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla yıpranan ekonomisini
geliştirmeye çalışan İran, sübvansiyonları azaltma yoluna gitti.
Sübvansiyonların azaltılmasıyla sübvansiyonlu benzinin litre fiyatı
4.000 riyal’den (0,16 dolar) 7.000 riyal’e (0,28 dolar) yükseldi. Eski
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad
tarafından uygulamaya başlanan
sübvansiyon azaltma programı,
2010 yılı Ağustos ayında yüzde
8.8 olan enflasyonu 2013 yılında
yaklaşık yüzde 40 düzeyine
yükseltti.

Çin’de kamunun özel
açılımı
Çin Halk Cumhuriyeti kamu-özel
finansman modellerini kullanarak
sınır ötesi özel yatırımcıları
çekmek amacıyla 80 büyük altyapı
projesi ilan etti. Devlet Bilgi Merkezi’nin Baş Ekonomisti Fan
Jianping konuyla ilgili, “İlan edilen projeler ile amaçlanan kamu
kontrollü girişimlerin baskın olduğu endüstrileri özel sermayeye
açmaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa toparlanıyor
Avro Bölgesi’ndeki ekonomik performans, Almanya’daki üretimin
hız kazanmasıyla son üç yıllık dönemdeki en yüksek artışı
kaydetti. Nisan ayında açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi
(PMI) 2014 Mart ayındaki 53.1 seviyesinden Nisan ayında 54’e
yükseldi.Bu artış 2011 yılından bu
yana gerçekleşen en yüksek değer
oldu. Ekonomik canlılıkta en
büyük etki Almanya’dan gelirken
Fransa’da da ekonomik büyüme
azalan hızla devam ediyor.

AB ürün mevzuatı bu rehberde

ihracatımızın yüzde 83'ü, ithalatımızın ise yüzde 68'i gümrük vergisinden
muaf olarak gerçekleştirilecek. 8 yıllık geçiş döneminin sonunda ticarete
konu olan ürünler bakımından ihracatımızın yüzde 94'ü, ithalatımızın yüzde
75'i gümrük vergisinden muaf şekilde
gerçekleşecek. Bu çerçevede, taraflar
sanayi ürünlerindeki tüm gümrük vergilerini en geç 8 yıl sonunda karşılıklı
olarak sıfırlayacaklar. Ülkemizce hassas addedilen bazı tekstil-konfeksiyon,
demir-çelik, elektrik-elektronik ve
otomotiv ürünlerinde, Malezya tarafınca ise hassas olarak değerlendirilen
bazı kimya, tekstil-konfeksiyon, demir-çelik, elektrik-elektronik ve otomotiv ürünlerinde gümrük vergileri 3,
5, ve 8 yıllık indirim takvimlerine tabi
olacak.”

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği ürün mevzuatının
uygulanmasına ilişkin rehber yayınlandı. Söz konusu rehberde,
malların serbest dolaşımına ilişkin AB mevzuatı, AB uyum
yasalarının uygulandığı durumlar, ürün tedarik zincirindeki
aktörler ve sorumlulukları, ürün gereklilikleri, uygunluk
değerlendirme, akreditasyon, piyasa gözetimi ve ilgili mevzuatın
uluslararası boyutu konularında
bilgi veriliyor. Rehber, AB pazarına
sunulacak Türk mallarının
tabi olduğu mevzuat ile Türk
akreditasyon kuruluşlarının ve
belgelerinin AB kuruluşları ile
denkliğine de yer veriyor.

Japonya ve ABD’den geniş STA
Japonya ve ABD arasında daha geniş çaplı Pasifik Serbest
Ticaret Paktı oluşturmak için
görüşmeler sürüyor. ABD
Başkanı Barack Obama ve
Japonya Başbakanı ShinzoAbe
arasında gerçekleştirilen zirvede,
Transpasifik Ortaklığı için 12
ülkelik daha geniş bir anlaşmayaulaşma çalışmaları ele alındı.

Dünya ticaretinin açık kaynağı güncellendi
Dünya Bankası tarafından açık kaynak olarak sunulan ve
ülkelerin önde gelen ticaret partnerleri, ülkelerarası ithal ve
ihraç ürünleri ve uygulanan tarifeler gibi ticari bilgilere ulaşmayı
sağlayan web sitesi “www. wits.worldbank.org” yenilendi. Yeni
web sitesinin öne çıkan özellikleri arasında; kolay navigasyon,
hızlı erişilebilirlik, veri görselliği, mobil cihazlarla uygunluk,
sosyal medyada paylaşabilme gibi öğeler bulunuyor.
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Hatalı finansman yönetimi yapan işletmeler sıkıntıya düşüyor

KOBİ’lerde finansal okur yazarlık yok!

2

0 Şubat 2014’te kabul edilen torba
yasa ile yürürlüğe giren kanunda Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılan bina yatırımları için de finansal kiralama
(Leasing) kullanılabileceği ifade ediliyor.
Çırak Eğitim Vakfı’nda gerçekleştirilen
panelde İş Leasing Genel Müdürü Hasan
Bolat ve Dünya Gazetesi yazarı Dr. Rüştü
Bozkurt katılımcılara leasing hakkında bilgiler verdi. Leasing ve banka kredileri arasındaki farklar ile leasing kullanım alanları
ve koşullarının anlatıldığı toplantıya 120 firmanın temsilcisi katıldı.

Leasing’de yüzde 1 KDV
Yeni yasa kapsamında leasing kullanımının OSB’lerdeki yatırımcılara getirdiği
fırsatları anlatan İş Leasing Genel Müdürü Hasan Bolat, banka kredileri ve leasing
kullanım alanlarının farklı olduğuna dikkat
çekti. Bolat, kredileri kısa vadeli işletme sermayesi ve teminat mektubu gibi işlemler için
kullanmak gerektiğini belirtti; leasing kullanım alanlarını, “Leasing sanayicinin yatırım
için ihtiyaç duyduğu arsa, fabrika, makine ve
teçhizat alımı gibi uzun vadeli proje finansmanları için kullanılması gerekir.” şeklinde
tarif etti.
Son dönemde OSB’lerde sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘sat-geri kirala’ ürününün
firmalara olan katkılarını aktaran Bolat, “10
yıla kadar uzun vadeli leasingde, firmanın

“Yatırımcılara
Türkiye’yi
önereceğiz”
Türkiye’de yatırım zemini arayan Uluslararası Japon Bankası
KOBİ Danışmanı Tomohiko Aita,
Japon Araştırma Enstitüsü uzmanları Yoshihiko Iwadare ve
Taku Yashiro OSTİM’de temaslarda bulundu.
T ü r k i ye’ y i
mercek altına alan Japon temsilciler, 2 günlük
Başkent
mesaisinde
OSTİM’e özel
yer
ayırdı.
Heyet, OSTomohiko Aita
TİM Organize
Sanayi Bölge
Müdürlüğü’nde yatırım avantajları ve bölgesel kalkınma modelleri
hakkında bilgiler aldı.
Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile OSTİM’deki güçlü sektörlere odaklanan Tomohiko Aita,
kendi ülkesinde KOBİ’lerin devlet
tarafından çok önemsendiğini
vurguladı. Aita, “Ülkenizde çok
büyük potansiyel gördük. Yatırımcılarımıza Türkiye’yi önereceğiz.”
dedi.

İş Leasing ve OSTİM işbirliğinde gerçekleşen programla “Organize Sanayi Bölgelerinde
Leasing Fırsatları” anlatıldı. Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, KOBİ
yöneticilerinin çoğunda finansal okuryazarlık olmadığını söyledi. Bozkurt, leasing
aracını, doğru finansman yöntemleri arasında sanayici için öncelikli enstrümanlardan
biri olarak gösterdi.

120 firmanın temsilcisinin katıldığı programda, doğru finansman yöntemleri arasında leasing
aracının sanayici için öncelikli enstrümanlardan biri olduğu kaydedildi.

nakit akışına uygun istenirse dövizle dahi
uygun maliyetle finansman imkanının bulunuyor.” dedi. Şubat ayında kabul edilen tor-

ba yasa ile OSB’lere sağlanan leasing fırsatlarına da değinen İş Leasing Genel Müdürü,
OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların OSB

içindeki taşınmazlarını da leasinge konu
edebileceklerini vurguladı.

Orta gelir tuzağına dikkat!
Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt,
KOBİ’lerin ayakta kalabilmek ve rekabet
edebilmek için eski alışkanlıklardan vazgeçmeleri gerektiğini savundu. Bozkurt, KOBİ’lerin yeni dönemde ayakta kalmalarını
sağlayan, “Rekabet edebilir ölçekler yaratılması, rekabet edebilir teknolojilerle donanma ve rekabet edebilir iş yönetimi” olmak
üzere 3 kritik eşik bulunduğunu hatırlattı.
İşletmelerin iş yapma tarzlarını bu eşiklere
göre değiştirmemeleri durumunda ülkemizin
orta gelir tuzağına saplanacağını ve ilerleyemeyeceğini ifade eden Bozkurt, günümüzde
KOBİ’lerin finansmana erişim noktasında
eskiye göre çok daha avantajlı olduklarını
belirtti.
KOBİ yöneticilerinin çoğunda finansal
okuryazarlık olmadığını dile getiren Dr.
Bozkurt, bu yüzden düzgün işleyen ancak
hatalı finansman yönetimi yapan KOBİ’lerin
bir anda sıkıntıya düştüklerini belirtti. Doğru
finansman yöntemleri arasında leasing aracının sanayici için öncelikli enstrümanlardan
biri olduğunun altını çizen Bozkurt, tüm
KOBİ yöneticilerinin leasing konusunda bilgi sahibi olması gerektiğine temas etti.

Yıllık enerji üretim kapasitesi 46 milyon 500 bin kWh

TEMSAN Manyas HES’i teslim etti

T

ürkiye Elektro Mekanik Sanayi (TEMSAN) yerli imkanlarla ürettiği Hidro
Elektrik Santrallerine (HES) bir yenisini
daha ekledi. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait
Alpaslan ve Klavuzlu HES’lerinden sonra
Manyas Barajı üzerine kurulan Manyas
HES Projesi’ni başarıyla tamamlayan
TEMSAN, tesisi Elektrik Üretim A.Ş.’ye
(EÜAŞ) teslim etti.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün Güney Marmara’daki en büyük yatırımı olan proje,
toplam 5 milyon 640 bin dolara gerçekleştirildi. 7500 kVA gücündeki 3 üniteden
oluşan Manyas HES’te yılda 46 milyon
500 bin kWh enerji üretilecek.
İnşaatı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan santralin;
türbin generatör, scada
ve şalt teçhizatı ise konsorsiyum lideri TEMSAN ve ortağı Romenergo tarafından yapıldı.
Montaj çalışmalarının
ardından testleri de başarı ile tamamlanan santral
EÜAŞ yetkililerine devri
yapılarak ulusal elektrik
sistemine bağlandı.

Manyas Barajı üzerinde devam eden
sulama amaçlı projeler tamamlandığında
31 bin 429 hektar tarım alanı sulanacak.
Baraj bu özellikleriyle ülke ekonomisine
hem tarım hem enerji alanında katkı sağlayacak.
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“Bütçe hedeflerinde
önemli bir sapma yok”

Y

ılın ilk çeyreğinde
bütçe
gelirlerinin
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.8 artışla
104.3 milyar lira giderlerinin ise yüzde 11.3 artışla 105.8 milyar lira olarak
gerçekleştiğini açıklayan
Bakan Şimşek yılın ilk
çeyreğinde faiz dışı fazlanın yüzde 12.6 düşüşle
12.5 milyar lira olduğunu
kaydetti. Şimşek, yıl sonu
hedefinin yüzde 66.5 ‘ine
ulaşıldığını belirtti.
3 aylık dönemde bütçe
hedeflerinin sene başında
öngörülene uygun seyrettiğini açıklayan Bakan, “İlk
çeyrekte bütçe açığı yıllık
bazda 33.3 milyar liralık
açık öngörümüzün sadece
yüzde 4.6’sına denk gelmektedir. Önemli bir sapma
söz konusu değil. Bununla
birlikte ihtiyatı elden bırakmıyoruz. Kalan dokuz ayda
mali disiplini güçlü bir şe-

T.C. Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek,
1. çeyrekte bütçe
gerçekleşmelerini
açıkladı. Şimşek, yılın ilk
3 ayında bütçe açığının yıl
sonu hedeflerine uygun
olarak 1.5 milyar lira
seviyesinde olduğunu
söyledi. Şimşek, “Önemli
bir sapma söz konusu
değil.” dedi.

Geçen yıla göre arttı, bir önceki aya göre azaldı

Sanayi üretiminde Şubat denklemi

kilde devam ettireceğiz.”
dedi.

Vergi gelirleri arttı
Vergi gelirlerinin ilk
çeyrekte geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 10
artışla 85.1 milyar TL’ye
ulaştığını dile getiren Bakan Şimşek, faiz hariç giderlerinde yüzde 15 artışla
91.85 milyar lira olduğunu söyledi. Şimşek, Mart
ayında bütçe gelirlerinin
bir önceki yıla göre yüzde
29.1 artışla 32 milyar lira,
giderlerin ise yüzde 22.9 artarak 37.1 milyar lira olarak
gerçekleştiğini açıkladı.

Mehmet Şimşek

Geçen yıl Mart ayında 460
milyon lira faiz dışı açık veren bütçenin bu yıl 580 milyon lira fazla verdiğini dile
getiren Maliye Bakanı Şimşek, bu yılki büyümede aşağı
yönlü riskler olsa da ılımlı
büyümenin devam edeceğini
söyledi.

Mayıs Ayı Fuarları
Eurasia Güvenlik ve Trafik Fuarı:
21-23.05.2014 tarihleri arasında Ankara
ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek fuar; trafik güvenliği, güvenlik sistemleri ve kamu güvenliği, trafik
araç gereçleri, akıllı sistemler, ulaşım,
enerji, alarm ve kontrol merkezleri, telekomünikasyon, altyapı ve yazılım sektörlerinde katılımcıları ağırlayacak.
Ankomak 2014: Bu yıl 20. kez düzenlenen iş makineleri, yapı elemanları ve inşaat teknolojileri konusunda uluslararası ihtisas fuarı olan Ankomak, 21-25.05.2014
tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve

K

OSGEB Başkanlığı'nca, geleneksel olarak her yıl verilen “KOBİ ve Girişimcilik
Ödülleri” için 2014 yılı başvuruları alınmaya başladı.
Başvuruda bulunacak işletmelerde
aranacak özellikler
Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ
Beyannamesi onaylı olması gerekiyor.
Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler şöyle sıralandı:
a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü:
Son 3 (üç) yıl içinde istikrarlı bir büyüme
sağlayan, en az 5 mali bilanço yılı önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak,
kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk
projelerinde yer almak.

Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.
Kayseri Sac işleme Teknolojileri Fuarı: Sac, boru, profil işleme teknolojileri
ve yan sanayileri ürünlerinin sergileneceği fuar 21.-24.05.2014 tarihleri arasında
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
yayınladığı Şubat ayı sanayi üretim
endeksine göre; takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretim endeksi,
bu yılın Şubat ayında, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 4,9 arttı. Mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi ise bir önceki aya göre yüzde
0,1, imalat sanayi sektörü de yüzde 0,2
azaldı.

E

ndeks verilerine yansıyan mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,1
azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100
temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,5
artarken imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 0,2 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi ise aynı kaldı.

İmalat sanayinin yıllık artışı yüzde 4,4
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 4,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Şubat ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,0, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,2
arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Ana Sanayi Grupları (MIGs) sınıflamasında, 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışta yüzde 3,3 ile dayanıklı
tüketim malı imalatı başı çekti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörlerinde
de 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya
göre en yüksek düşüş yüzde 15,3 ile diğer
ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti.
Bu düşüşü, yüzde 2,6 ile kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, yüzde 2,5 ile deri ve
ilgili ürünlerin imalatı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri artış sıralaması ise şu şekilde: 2014 yılı Şubat ayında
bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde
10,1 ile tütün ürünleri imalatında. Bu artışı, yüzde 9,5 ile bilgisayarların, elektronik
ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 6,5 ile
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

TIR-Expo 2014: 29 Mayıs ve 01 Haziran arasında İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy’de yer alacak Treyler ve Yan
Sanayi Fuarı’nda davetlileri ticari araçlar,
üst yapı, treyler ve yan sanayi ürünleri
bekliyor.
Kaynak: www.tobb.org.tr

			

2014 BAŞVURULARI BAŞLADI

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri
1) Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç)
yıl içindeki ar-ge ve inovasyon faaliyetleri
ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş
olmak.
2) Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ
Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki performansı
dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin
bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile
tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün
gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilir-

liğini sağlamış olmak.
3) Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç)
yıl içinde her yıl cirosunun en az %50’sini
ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.
c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş,
istihdam ve ciro bakımından artan bir performans sağlamış, girişimciler için rol model oluşturmuş ve işletmesini son 3 (üç) yıl
içinde kuran girişimcilerden;
1) Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş
genç girişimci olmak,
2) Yılın Kadın Girişimci Ödülü: Kadın girişimci olmak,

3) Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü:
Yıllık ciro değerinin %25’ten fazlası ihracat
gelirlerinden oluşmak ve uluslar arası işbirliği yapmış olmak,
4) Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: İnovatif bir iş fikri ile işini kurmuş olmak.
Başvuru
Başvurular, www.turkiyegirisimcileri.org
web sayfası üzerinden online olarak yapılır.
Başvuruların son tarihi 15 Haziran 2014’tür.
Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılacaktır.
Ödül
Değerlendirme komisyonları marifeti ile
değerlendirilerek, Ödül Jürisi tarafından
yapılacak çalışma ile belirlenen işletmeler
ödüllendirilir ve bu işletmelere "KOSGEB
Yılın Başarılı İşletmesi Logosu"nu bir yıl boyunca kullanma hakkı sağlanır.
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Sınai mülkiyette
kurumsal güç birliği

Ar-Ge’de 100. yıl hedefi
60 milyar dolar

Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Avrupa Patent Ofisi işbirliğiyle oluşturulan,
“Türkiye Üniversitelerinde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgisinin Yaygınlaştırılması”
projesi kapsamında Çankaya Üniversitesi’nde sınai mülkiyet farkındalık etkinliği
düzenlendi. İki kurum ayrıca ortak projeler için işbirliği protokolü imzaladı.

S

R

eel sektörün Ar-Ge kapasitesini artırmak için Bakanlığın, TÜBİTAK'ın
ve KOSGEB'in çok değerli programlar
oluşturduğunu ve yürüttüğünü belirten
Fikri Işık, Bu yıl Ar-Ge projeleri için ayrılan kaynağın 1,5 milyar liranın üzerinde
olduğunu vurguladı. Işık, “Biz Türkiye'de
bir ürünün fikir aşamasından ticarileşmesine, tanıtımına ve piyasadaki denetimine kadar her aşamasına yönelik
çalışma yapıyoruz. Özellikle teknolojik
ürünlerde bir fikir varsa, o fikrin bir
projeye, girişime, yatırıma dönüşmesine
destek veriyoruz.” dedi.
Ülkemizdeki toplam Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payının 2002'ye
göre yaklaşık 2 kattan daha fazla arttığını ve yüzde 1 seviyesine ulaştığını söyleyen Bakan Işık, “2023 yılında bu rakamı
yüzde 3 seviyesine ulaştırmak zorundayız. 2023 yılında toplam Ar-Ge harcamamızın 60 milyar dolar olmasını ve
bunun 40 milyar dolarının özel sektör
marifetiyle, 20 milyar dolarının da kamu
kaynaklarıyla yapılmasını hedefliyoruz."
diye konuştu.
TÜBİTAK tarafından teknogirişim ile

“

Türkiye, gelecekte yüksek teknolojiye sahip olacaksa burada yazılım ve bilişimin
inanılmaz ağırlığı bulunacak.” diyen Bakan
Işık, konuyu bugünden hazırlık noktasında
değerlendirdiklerini ve 2015 yılından itibaren arsa tahsisleri başlayacak olan Bilişim
Vadisi'ni de Türkiye'nin geleceği açısından
son derece stratejik gördüklerini kaydetti.
Yazılımı Türkiye'nin en önemli potansiyel
alanlarından biri değerlendirdiklerini vurgulayan Işık şunları kaydetti: “Bir taraftan da
yazılım strateji belgemizi hazırlıyoruz. Bir
taraftan burayı yazılım ve IT alanında firmalarımızın Ar-Ge ve üretim yapması noktasında her türlü çalışmayı yürütebilecekleri
alan olarak hazırlıyoruz."
Projenin yazılımla ilgili sanayiye ciddi
katkı sağlayacağını belirten Işık, "Burada
oluşan ekosistem, Türkiye'deki üretimi ve
stratejik sektörleri besleyen noktaya gele-

Ar-Ge alanlarında KOBİ’lere ve genç
girişimcilere yönelik yürütülen destek
programları şu şekilde:
1512 Programı: Teknogirişimcilere iş
fikirlerinin ticarileşmesi için eğitim, iş
rehberi ve 100 bin lira sermaye desteği
sağlıyor. Programın 2014 yılı çağrısı 22
Mayıs tarihine kadar devam ediyor.

ınai mülkiyet kavramının
yaygınlaştırılmasını
amaçlayan TPE, en büyük
desteği eğitim kurumlarından alıyor. Çankaya
Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi’nin organizasyonunda gerçekleşen programda “Patent
Bilgisinin Önemi ve Stratejik
Kullanımı” konusu üzerinde
duruldu. TPE
patent uzmanları, akademisyenlerle yüz
yüze görüşmeler yaparak patent başvuru
süreçleri ve patent araştırması konusunda
bilgiler verdi.
Etkinlikte bir de işbirliği protokolü imzalandı. Çankaya Üniversitesi’nde oluşturulan TPE Bilgi ve Doküman Birimi,

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip
Asan ve Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç tarafından
hizmete açıldı.
TPE Bilgi Doküman Birimleri, sınai mülkiyet sistemi içerisinde, ilgili tarafların
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde önemli bir kontak noktasını
oluşturuyor. Bu
birimler, sınai
mülkiyet hakları
ve Türk Patent
Enstitüsü'nün
çalışmaları hakkında tarafların doğru ve eksiksiz olarak
bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi açısından önem taşıyor. TPE Bilgi Doküman
Birimlerinin bir kısmı üniversitelerde bir
kısmı ise sanayi ve ticaret odalarında bulunuyor.

1514 Girişim Sermayesi Destekleme
Programı: Erken aşama teknoloji firmalarının finansman sorununun çözümüne
yönelik TÜBİTAK girişim sermayesi fonlarında toplam fon tutarının yüzde 20’si
kadar hibe desteği sağlıyor. 2013 yılında
16 projenin başvurduğu programda 2
fon yöneticisi ve 6 aday fon yöneticisini
destekleme kararı verildi.
1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik
Destek Programı: Ar-Ge kapasitesini
artırmak isteyen KOBİ’lere rehberlik
desteği verilecek. Rehberlik sistemini
geliştiren danışmanlık firmalarına ilk
aşamada 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. Çağrı kapsamında 30
başvuru yapılan Programdan 6 projeye
destek kararı çıktı.

Yazılımda potansiyeli olan Türkiye
firmaları vadiye indiriyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, hazırlıkları devam eden Bilişim Vadisi’nde
arazi tahsislerinin 2015’te başlayacağını söyledi. Yazılım sektörünün dünya
ticaretindeki ağırlığını ciddi derecede artırdığını bildiren Işık, projenin yazılımla ilgili
sanayiye katkı sağlayacağını ifade etti.

cek." yorumunu yaptı. Bakan Işık, "Bunu
çok önemsiyoruz. O açıdan da Bilişim
Vadisi'nin kuruluş çalışmalarının hızlandırılmasına özel önem veriyoruz. Hedefimiz,
en kısa sürede Bilişim Vadisi'ni hayata geçirmek." dedi.
Birinci etapta altyapı yıl sonunda bitecek
Bilişim Vadisi'yle ilgili ilk çalışmaların
2010 yılında başladığını ve 2012 yılında da
Gebze'de kurulmasına karar verildiğini hatırlatan Fikri Işık, "Yakında planlar askıdan
inecek. Planlar askıdan iner inmez altyapı
çalışmasına başlayacağız. Hedefimiz bu yıl
sonuna kadar birinci etabın altyapı çalışmasını bitirmek. Hedefimizde sapma olmazsa
2015 yılından itibaren burada kendi binasını
yapmak isteyen firmalara yer tahsisini yapmış olacağız." diye konuştu.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 23

NİSAN 2014

Nijerya’da işadamlarına cazip olanaklar

İhracata dönüşen yatırıma hibe veriyorlar
Nijerya’dan 30 kişilik işadamı grubu OSTİM firmalarıyla ikili
iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Heyete eşlik eden Nijeryalı
yetkililer, ülkedeki yatırımlarını ihracata çevirenlere devletin
yüzde 30’a kadar hibe verdiğini açıkladı.
Nijeryalı diplomat, “Hali hazırda savunma,
havacılık ve medikal sektörlerinde Türkiye
ile işbirliğimiz var.” diye konuştu.

N

ijerya Büyükelçiliği Konsolosu E.
A. Sarki ile birlikte bölgeye gelen
heyette iş makineleri, inşaat sektörü,
yenilenebilir enerji, telekomünikasyon, gıda,
tekstil ve otomotiv sektörlerinden temsilciler
yer aldı. Konuklara hoşgeldiniz diyen OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
“İşbirliklerimizi karşılıklı dostluk ve ‘kazan
kazan’ ilkesi üzerine kurmalıyız.” şeklinde
konuştu.
Konsolos E. A. Sarki ise Türkiye ile Ni-

jerya ilişkilerinin Osmanlı’ya dayandığını
anımsatarak, ticaret hacmini artırmak için
çalışacaklarını söyledi. Sarki, “OSTİM’i,
kendini sürdürebilen ve ileri götüren bir kuruluş olarak gördüm. Bizim için OSTİM’le
bağlantımızı devam ettirmek istiyoruz.”
dedi.
İki ülkenin çok büyük bir pazar potansiyeli olduğunu vurgulayan, Türk firmalarına
ekonomik fırsatları ve teşvik uygulamalarını
hatırlatarak ülkesine yatırım çağrısı yapan

“Öğrenciler işe dokunsun”
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kariyer
Kulubü tarafından düzenlenen 2.
Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi’nin
ikinci gün konuğu OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın oldu.
Konuşmasında girişimciliğin önemine
değinen Aydın, “Öğrenciler işe
dokunsun, üniversite işe dokunsun.
Gelin firmalarla birlikte çalışın.”
çağrısı yaptı.

Ü

niversitenin Yıldırım Kariyer Kulubü, öğrencilerin eğitim yıllarından
itibaren kariyerini planlaması ve gelecekte sahip olmak istediği mesleğe yönelik izleyeceği yol hakkında farkındalık
oluşturmak amacıyla başarılı iş adamı,
girişimci ve yöneticileri öğrencilerle buluşturuyor.
Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi’nde bu yılın
konuşmacılarından biri de OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’dı.
Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen

Konuşmaların ardından Nijerya Yatırım ve
Promosyon Kurumu tarafından devlet destekleri anlatıldı. 5 yıllık Endüstriyel Yatırım
Programı kapsamındaki kamu alımlarından
bahseden Nijeryalı yetkililer, yabancı yatırımcılara 3 ile 5 yıl arasında vergi muafiyetinin olduğunu, yatırımın ihracata dönüşmesi
durumunda devletten yüzde 30’a varan hibe
destekleri sağlandığını dile getirdi. Ülkede
enerji alanında özel sektörü bekleyen imkanlar da paylaşılan bir diğer başlık oldu.
Yetkilikler ayrıca, Uluslararası Gıda ve
İlaç Kurumu’na (NAFDAC) kayıt olmayan
firmaların ülkeye gıda ve ilaç satamayacağına dikkat çekti.

Nijerya’dan teşvik örnekleri
Nijerya’da teşviklerden genel anlamda so-

Robot projeleri görücüye çıkıyor

Teknoloji ödüllerinde OSTİM’den iki finalist

T

Aydın, sanayileşme ve kalkınma hamlesinde girişimciliğin önemine işaret etti,
üniversite ve sanayinin birlikte çalışması
gerektiğini vurguladı.
Öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Orhan Aydın, iş ve kariyer
imkanlarının girişimcilik ve yerli üretimle artacağını belirtti. Aydın, “Teknolojiyi
kendimiz üretemezsek kimse bize ikram
etmez! Yerli üretim olursa refah seviyesi
ve iş olanakları artar.” şeklinde konuştu.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin
OSTİM’le işbirliği yaparak sanayicilerin
sorunlarına çözüm üretecek projelerde
öğrencilerin rol almasının önemine işaret eden Orhan Aydın üniversiteye ve
öğrencilerine, “OSTİM’i kendi adresiniz gibi kullanabilirsiniz. Biz her zaman
yanınızdayız. Öğrenciler işe dokunsun,
üniversite işe dokunsun. Gelin firmalarla
birlikte çalışın.” dedi.

rumlu kuruluş; Nijerya Yatırımları Teşvik
Komisyonu (NIPC). Teşvikler; Genel Vergisel, Sektörel ve İhracat başlıklarında sağlanıyor. Örneğin, Nijerya’da öncelikli olarak
tespit edilmiş 69 sektörde yatırım yapan firmalara belli kriterleri yerine getirmeleri durumunda 5 yıl, yatırımın ekonomik olarak az
gelişmiş bölgelerde yapılması durumunda 7
yıl 0 vergi muafiyeti sağlanıyor. Üretim sürecinde ithal girdi kullanmakla birlikte, üretim sürecinde katma değer yaratan işletmeler
5 yıl boyunca vergi teşvikinden faydalanabiliyor. İmalat sanayinde bulunan ve cirosu
yaklaşık 1 milyon Naira’nin altında bulunan
işletmeler ilk beş yıllık operasyonları boyunca düşük oran olan yüzde 20 üzerinden vergilendirilirken, cirosu 1 milyon Naira’dan az
olan imalat sektöründeki firmaların bu sektörden elde ettikleri kâr ilk beş yıl vergiden
muaf tutuluyor.

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),
Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD) organizasyonunda
düzenlenen
Teknoloji
Ödülleri
Programı’nda
OSTİM’den iki firma
finale adını yazdırdı.
Ödüller,
ülkemizde
yenilikçi bir ürünün, bir
üretim sürecinin, yeni bir
teknik veya teknolojinin geliştirilmesi çabalarını desteklemek, Yenilikçi ürün, süreç
ve teknoloji geliştirmenin, rekabetçi pazarlarda başarının
kaçınılmaz gereği olduğu
konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek, kamuoyunun
bu konudaki duyarlılığını
artırmak üzere farklı kategorilerde veriliyor.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve OSTİM Savunma ve Havacılık Sanayi Kümelenmesi (OSSA) üyesi Elmed
Elektronik ve Medikal Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ile OSTİM Savunma ve Havacılık
Sanayi Kümelenmesi (OSSA) üyesi
Digitest Elektronik “Küçük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi”nde
finale kalan 6 firma arasında yer
aldı.
Elmed Elektronik finalde “Fleksible Üreteroskopi
ile Böbrek Taşı Kırma Robotu”, Digitest Elektronik
“Akıllı Atış Eğitim Robotu
(AKAR)” projesiyle yarışacak.
Kuruluşların, pazara sunulmuş ya da sunulmamış,
bir veya birden fazla ürün/
süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları ile başvurabildikleri programın ödül
töreni Mayıs ayı içerisinde
yapılacak.

