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Devrim Otomobilinin
Düşündürdükleri
korhan@ostim.com.tr

İ

lgiyle okuyacağınızı ve referans kaynak olarak
görmenizi umduğumuz bir içerikle, yılın ilk
sayısıyla merhaba…
Bu ay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Sayın Fikri Işık, TOBB Başkanı Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu ve Ankara Sanayi Odası
Başkanı Sayın Nurettin Özdebir’den 2014 yılı
değerlendirmeleriyle sayfalarımıza başlıyoruz.
Ana konularımızdan birini İş ve İnşaat
Makineleri
Kümesi’nin
(İŞİM)
2013
Değerlendirme Toplantısı’nda verilen mesajlara
ayırdık. Çankaya Üniversitesi Rektörü ve
Küme Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç, yerli iş makinesi zamanının
geldiğini hatırlattı ve marka çıkarılması gerektiğini
yüksek sesle dile getirdi.
Yazının ilerleyen kısmında başlık açtım ama
belirtmek isterim; Milli Tren için gittiğimiz
Eskişehir’de, Devrim otomobili, milli ürün
kavramının ne kadar önemli olduğunu tekrar
hatırlattı.
Türkiye iş makineleri pazarı, Çin ve
Hindistan’dan sonran en hızlı büyüme oranına
sahip. İş makineleri imalat sanayinde Avrupa’nın
9’uncu büyüğü olan ülkemizin sektörel performansı
ihracata da yansıyor; geçtiğimiz yılı 14 milyar
dolarlık bir rakamla kapayan makine sektöründe
hiç kuşkusuz en önemli kalemlerden biri… 2023
projeksiyonuna baktığımızda; 30 milyar dolarlık
ticaret hacmi, 10 milyar dolar ihracat ve dünyanın
6’ncı büyük pazarı olma hedefindeyiz.
Bu hedeflerin gerçekleşmesi için herkes elini
taşın altına koymuş durumda. Türkiye’nin önde
gelen firmaları, büyüme stratejileri ile uluslararası
şirketlerle ortaklık gerçekleştiriyor veya
kurulu tesisi satın alabiliyor, ürün geliştirmeye
odaklanıyor. Artık sanayicimiz 10-15 sene
önceki kimliğinden çok farklılaştı. Örneğin,
ihracatçılarımız geçen yıl dünyanın etrafında 6 tur
atarak kararlılıklarını ortaya koydu.
Ancak konuya bir de “Marka çıkarma”
perspektifinden bakıldığında, uzun vadeli
düşünülmesi gerektiği, teknoloji ve tasarım
üretiminin zorunluluğu gerçeğiyle baş başa
kalıyoruz. İğneden ipliğe kullandığımız bir çok
teknolojik üründe kendi markamızı çıkaramamanın
eksikliğini hep yaşadık. Kullandığımız arabadan,
telefona en önemli ve kritik parçalarda tasarım ve
teknoloji maalesef bize ait değil. Bunu başaran
ülkelerin öne çıkan argümanı; değişmeyen devlet
politikası, sabırla geçen Ar-Ge ve inovasyon
süreçleri.
OSTİM’in ilk kümesi İŞİM de bu gerçekten
yola çıkarak marka çıkarma zamanının geldiğini
ve yerli iş makinesi için çalışacağını dile getirdi.
URGE ile üyelerine yeni pazarların kapısını açan
İŞİM’in bunu başaracağına inanıyoruz.

Planlı ve koordineli kamu alımları

Gazetemiz bu ay İstanbul Ticaret Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek’i konuk
ediyor. İş dünyasının gündeminden düşmeyen,
bizlerin de sıkça dile getirdiği “kamu alımları” ile
ilgili merak edilenleri Yülek’e sorduk. Akademik
kimliğinin yanında sahayı da çok iyi bilen Prof.
Dr. Murat Yülek özetle; devletin enerji, çevre,
ulaştırma gibi nitelikli alımlarda koordinasyona
gitmesi gerektiğine işaret ediyor ve ekliyor: “Türk
ekonomisi ihracat ve üretime devam etmeli.”

Ostim Medya A.Ş.
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN
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Genel Yayın Yönetmeni
Korhan GÜMÜŞTEKİN
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Barış YURTSEVER

“Sanayici üretecekse
onun yanında duracağız”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yapılması gereken, reel sektöre ağırlık vererek, üretim ve ihracatı milli mesele olarak algılamak
ve artırmaktır."

Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin yararına
olan hiçbir şeye karşı değiliz, eğer bu ülkenin sanayicisi üretecekse biz onun yanında
duracağız.” dedi.
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Milli takım işe başladı

Başlığa bakıp da sporla ilgili yazacağım
düşünülebilir. Fakat işin içine “Milli” kavramı
girince spordan sanayiye herkesi heyecan sarar.
TÜLOMSAŞ tesisleri, tarihi bir toplantıya ev
sahipliği yaptı. Bilindiği üzere yakın bir zaman
önce Milli Tren Projesi kamuoyuna tanıtılmıştı.
Projede çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
koordinasyonunda, 2018’de tamamlanması
planlanan projede; Yüksek Hızlı Tren’i
TÜLOMSAŞ, Elektrikli ve Dizel Tren Setlerini
TÜVASAŞ, Gelişmiş Yük Vagonlarını ise
TÜDEMSAŞ üretecek. Üç kurum, üretim
aşamasında en büyük desteği yan sanayiden
bekliyor. Eskişehir’deki buluşma rollerin
netleşmesi adına önemliydi. TCDD, yapacağı
anketin ardından bir süre sonra parça üreticilerini
tespit edecek.
Toplantıyı izlemek üzere Eskişehir’e Yüksek
Hızlı Tren’le seyahat ettik; oldukça keyifli bir
yolculuktu benim için. Tren garının hemen yanında
bulunan TÜLOMSAŞ, sanayi tarihimizin aynası
gibi. Bir zamanlar bu tesislerde, Türk mühendis
ve işçisi, hafızalardan silinmeyecek, sonraki
kuşaklara ışık tutan başarı hikayesini yazdı; ilk
yerli otomobil Devrim. 1961 yılında üretilen
Devrim, özel olarak yapılan camlı garajında
ziyaretçilerini selamlıyor. Her parçasında hala
kurumamış alınterinden izler taşıyan Devrim’i
görünce, insan ister istemez kendi kendine şunu
soruyor: “Biz neden uçak yaptık tesisini kapattık,
yerli otomobilin devamını niye getiremedik, neden
Yüksek Hızlı Tren’le, metroyla dünyanın bir çok
ülkesine göre çok uzunca bir süre sonra tanıştık;
neden bunları üretmek için bu kadar bekledik?”
Yıllarca yerli sanayi için mücadele veren isimlerin
bu sorulara yanıtı şöyle oldu: “Tasarım yapmak,
teknoloji üretmek, kararlı bir devlet politikası,
sabır ve markalaşma.”
Kendi trenimizle ve otomobilimizle seyahat
etmek ve bu bilicin gelecek kuşaklarca da
sahiplenilmesi dileğiyle…

Rekabetin yolu
kümelenmeden geçiyor

Geleceğin OSTİM’ine
paydaşlardan destek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı,
Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi, sektör
temsilcileri ve alanında uzman isimleri bir
araya getirdi.

OSTİM’in yıl içinde sürdürdüğü etkinlikler,
projeler ve gelecek hedefleri paydaşlara
anlatıldı.
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Müezzinoğlu: “Yerli üretime
‘yüzde 20’ şartı getirildi”

Prof. Dr. Murat Yülek, devletin enerji,
çevre, ulaştırma gibi nitelikli alımlarda
koordinasyona gitmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yerli
üretime yasal düzenlemelerle yüzde 20
şartının getirildiğini söyledi.
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Yayın Kurulu
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Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANOĞLU
Ümit GÜÇLÜ

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
savunma ve havacılık sektöründen pek
çok firmanın katılımıyla “NATO ile Nasıl İş
Yapılır?” konulu çalıştay gerçekleştirdi.

sayfa
Görsel Tasarım
Bayram DEMİRAĞ
Merve Deniz TAŞ
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NATO’yla ticaret süreçleri

Kazakistan Hükümeti ve iş dünyasının ortak
kararıyla 2013 yılında kurulan Astana Ticaret
ve Sanayi Odası, küçük ve orta ölçekli sanayi
işletmeleri kanalıyla girişimciliği geliştirmek
için kolları sıvadı.
facebook.com
/ortakvizyon
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Kamu alımlarında
koordinasyon olmalı

Astana’da hedef
girişimciliği geliştirmek

BİZİ TAKİP EDİN

facebook.com
/OstimOSB

“Üretim ve ihracatı
milli mesele olarak algılamalıyız”

Prodüksiyon
www.omedya.com
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Baskı
Dünya Süper Veb
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Yönetim Merkezi
100. Yıl Bulvarı No:99 Ofim İş Merkezi
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“Türkiye rekabet gücünü
Ar-Ge ve inovasyonda aramalıdır”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Bakanlık olarak, imalat sanayinin,
sektörlerimizin ve KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artıracak çalışmalara
odaklanmış durumdayız. Türkiye’nin rekabet gücünü Ar-Ge, teknoloji,
markalaşma, inovasyon gibi alanlarda araması gerektiğini düşünüyor,
çalışmalarımızı bu alanlar ekseninde sürdürüyoruz.” dedi. Ülkemizin güçlü
bütçe imkânlarına sahip olduğunu dile getiren Işık, bunun Ar-Ge’ye ayrılan
kaynaklardan KOBİ desteklerine kadar her alanda görüldüğünü ifade etti. Işık,
sorularımızı yanıtladı.
Sayın Bakanım, teşkilat olarak bu yılki
programınızın başat unsurları nelerdir?
Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü
makro ekonomik zemin, ülkemizin bundan
sonraki süreçte rekabet gücünü artırması için
büyük önem taşıyor. Biz de Bakanlık olarak,
imalat sanayinin, sektörlerimizin ve KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artıracak çalışmalara odaklanmış durumdayız. Türkiye’nin
rekabet gücünü Ar-Ge, teknoloji, markalaşma, inovasyon gibi alanlarda araması gerektiğini düşünüyor, çalışmalarımızı bu alanlar
ekseninde sürdürüyoruz. Bakanlığımız, son
yıllarda gerçekten de çok önemli hizmetler
gerçekleştirdi. Biliyorsunuz, 2011 yılında yapılan değişiklik sonrasında Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ihdas edildi. Bu stratejik
hamleyle birlikte, Bakanlığımızın önemi çok
daha üst bir seviyeye çıktı. Türkiye’de reel
ekonominin ihtiyaçlarıyla birebir uyumlu bir
yapı teşekkül etti. 2014 yılında da Bakanlığımızın bu başarılı çalışmalarını artırarak devam ettireceğiz.
Türkiye’de artık çok daha güçlü bütçe
imkânlarına sahibiz. Bunu Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynaklardan tutun da KOBİ’lere
verdiğimiz desteklere kadar her alanda görebiliyoruz. Son 11 yılda, kamunun reel sektöre
aktardığı destekler nicelik ve nitelik olarak
muazzam bir noktaya ulaştı. 2014 yılında,
biz bu destek programlarını sürdüreceğiz.
Gerektiği zaman yeni destek programları da
oluşturacağız.
Mesela önümüzdeki günlerde teknolojik
ürün yatırım destek programı ile ilgili yönetmeliği yayınlayacak ve uygulamaya başlayacağız. Teknolojik Ürün Yatırım Destek
Programı ile toplam 50 milyon
TL’yi aşmayan yatırımlara, makine
teçhizat yatırımları, işlet-

me giderleri ve kredi faiz desteği için 10
milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Şu
hususun altını çizmek istiyorum: Bu her yatırıma verilecek bir destek değil. Sadece Ar-Ge
projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik
ürünlere verilecek. Programın ilk ayağı olan
Makine Teçhizat Desteği ile, işletmelere
doğrudan nakit desteği sağlayacağız. Küçük
işletmeler için destek üst limitimizi 5 milyon
TL, orta işletmeler için 4 milyon TL ve büyük
işletmeler için 2 milyon TL olarak belirledik.
Yani küçük işletmeye daha fazla destek veriyoruz.
Makine teçhizat alımlarında yerli ürün
tercih edilirse, ithal ürünlere göre daha fazla
destek vermiş olacağız. Böylece ülkemizde
yerli alımı da özendirmiş olacağız. Bizim
verdiğimiz desteğe ilave olarak firmaların
kredi kullanmaları da gerekebilir. Bu yatırım
için kullanacakları kredilerin faizini de biz
karşılayacağız. 10 milyon TL’ye kadar olan
yatırımlarda faiz oranının tamamını, 10 milyon TL’nin üstünde yatırımlarda ise yarısını
karşılayacağız. Programın bu ikinci ayağından küçük ve orta boy işletmeler yararlanacaklar. Küçük boy işletmeler, ayrıca işletme
dönemi desteğinden de yararlanabilecekler.
Yeni yatırımların özellikle ilk yılında cari
harcamaları döndürmek zor olur. Biz de bu
sıkıntıyı aşmaları için küçük işletmelerimize
destek vereceğiz.
KOBİ’lerle ilgili neler planlanıyor?
Bu yıldan itibaren KOBİ’lere ve sanayicilerimize sağladığımız desteklerle ilgili etki
analizlerine biraz daha fazla yoğunlaşacağız.
Çünkü bu desteklerin hedefi 12’den vurması gerekiyor. Ortaya çıkacak sonuçlara göre
gerekirse destek modellerimizi iyileştirme
imkânımız doğacaktır. Aynı şekilde, Ar-Ge
merkezleri ve teknoparklar gibi altyapılarda
sayı olarak çok iyi bir noktaya geldik. Bu yıl,
bu altyapıları sayısal olarak artırmaya devam
edeceğiz. Ancak Ar-Ge merkezlerinin ve teknoparkların daha iyi çalışmaları için de bazı
adımlar atacağız. Bu konuda, Bakanlığımız
zaten performans endeksleri hazırlamış durumda. Bu endekslerin sonuçları bizim için
önemli bir referans olacaktır.
OSB’lere yönelik gündeminiz nedir?
Sanayinin rekabet gücü kazanması için
en önemli hususlardan biri de sanayicimize
üretim yapacağı altyapıları hazırlamaktır.
Bu nedenle, planlı sanayileşmenin en önemli
unsurlarının başında gelen OSB’lere ayrı bir
önem ve değer veriyoruz. Türkiye’de bugüne

“Türkiye’nin üretim yapısını
daha yüksek katma değerli ve
teknoloji yoğun bir hale getirmeyi,
sanayimizin rekabet gücünü artırmayı
hedefliyoruz.”

kadar altyapısı tamamlanan 153 OSB projesinin 88 tanesini biz tamamladık. Yani 40 yılda
tamamlanandan daha fazlasını, sadece 11 yılda bitirmiş olduk. OSB’leri daha nitelikli hale
getirmek amacıyla başlattığımız OSB’lerde
Teknoloji Geliştirme Projesi ve OSB Politikaları Etki Analizi Projesi’ni bu yıl tamamlamayı planlıyoruz.
Son yıllardaki çalışmalarımız neticesinde,
bugün 40 farklı OSB’de toplam 62 mesleki
eğitim kurumu kurulmuş durumdadır. Mesleki eğitim kurumları kuran OSB’lere öğrenci
başına 5 bin TL’yi bulan destekler sağlıyoruz.
Önümüzdeki yıl da daha fazla OSB’de daha
fazla meslek lisesi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Kümelenme Destek Programı’nın ilk çağrısına geçtiğimiz Ekim ayında çıktık. Bu
program ile belirli bir sürdürülebilirlik ve
rekabetçilik potansiyeline sahip kümelerin iş
planlarını 5 yıl süreyle destekleyeceğiz.
Biz yeni projeleri yürütürken, geçmişteki
yanlış uygulamaları da telafi etmeye çalışıyoruz. Çarpık ve dağınık sanayileşme ile
mücadele için, şehirlerimizde meri plana
göre oluşmuş sanayi bölgelerine Islah OSB
niteliği kazandırıyoruz. Bugüne kadar Islah
OSB başvurusu yapan 39 bölgeden 8 tanesi,
gerekli ıslah şartlarını sağladı ve OSB kimliği
kazandı. Bu çalışmalar, sanayi üretimi açısından olduğu kadar, çevre açısından da büyük
önem taşıyor. Mesela sadece önümüzdeki yıl,
Ergene Havzası’ndaki Islah OSB’lerde, 500
milyon TL değerinde arıtma tesisi ve kolektör
gibi altyapı yatırımları yapılacak.
Bakanlık olarak bizim amacımız çok net:
Türkiye’nin üretim yapısını daha yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir hale getirmeyi, sanayimizin rekabet gücünü artırmayı
hedefliyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımızı işte bu amaçlara uygun bir şekilde sürdüreceğiz. Sanayicilerimizle birlikte atacağımız
adımlar, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmamızda kilit bir rol oynayacak.

“Türkiye’de artık çok daha güçlü
bütçe imkânlarına sahibiz. Bunu
Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynaklardan
tutun da KOBİ’lere verdiğimiz
desteklere kadar her alanda
görebiliyoruz. Son 11 yılda,
kamunun reel sektöre aktardığı
destekler nicelik ve nitelik olarak
muazzam bir noktaya ulaştı.
2014 yılında, biz bu destek
programlarını sürdüreceğiz.
Gerektiği zaman yeni destek
programları da oluşturacağız. ”

“Makine teçhizat
alımlarında yerli ürün
tercih edilirse, ithal
ürünlere göre daha fazla
destek vermiş olacağız.
Böylece ülkemizde yerli
alımı da özendirmiş
olacağız.”

“Kümelenme Destek
Programı’nın ilk çağrısına
geçtiğimiz Ekim ayında
çıktık. Bu program ile belirli
bir sürdürülebilirlik ve
rekabetçilik potansiyeline
sahip kümelerin iş
planlarını 5 yıl süreyle
destekleyeceğiz.”
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“Üretim ve ihracatı milli mesele olarak algılamalıyız”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yapılması gereken, reel sektöre ağırlık vererek, üretim
ve ihracatı milli mesele olarak algılamak ve artırmaktır. Üretim ve ihracat maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün üzerindeki
yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi öncelikli hedeflerimiz olmalı.” dedi.
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014’e ilişkin hem küresel hem de iç
ekonomik görünümü yorumlayan Hisarcıklıoğlu, yeni bir büyüme hikâyesi
hazırlamaya başlanmasını ve yüksek hızda
büyüme ve rekabet gücünü koruma gündemine geri dönülmesi gerektiğine işaret etti.

“Büyüme devam ediyor”
Sayın Hisarcıklıoğlu, ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 4,4 büyüme kaydetti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşirken büyümede dikkati çeken
unsur önceki altı çeyrekte üst üste daralan
özel sektör sabit sermaye yatırımlarının büyümeye pozitif katkı vermeye başlaması oldu.
Yurtiçi talep büyümeye 6,5 puan seviyesinde
yüksek katkı yaptı. Net dış talep ise altın ticaretinin ithalata dönmesi sebebiyle büyümeye
2,1 puan negatif katkı yaparak büyümeyi sınırlandıran bir unsur oldu.
Dokuz aylık dönemdeyse bir önceki yılın
aynı dönemine göre büyüme hızı yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye ekonomisi 2009 yılı son çeyreğinden itibaren sürdürdüğü kesintisiz büyüme sürecine 2013 yılı
üçüncü çeyreğinde de devam etmiştir. Sene
sonu itibariyle yıllık büyümenin yüzde 4’e
yakın gerçekleşmesi kuvvetlenen bir ihtimal.
Bu büyümenin dış dünyadaki olumsuz koşullara rağmen gerçekleşmiş olması çok önemli.
Avrupa'daki durgunluk, Ortadoğu'daki siyasi
belirsizlik ve ABD Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi azaltacağı açıklamalarına
rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam
ediyor.
G-20 ülkelerinde en yüksek büyüyen yüzde 7,8 ile Çin oldu. Endonezya yüzde 5,6
ile ikinci, Hindistan yüzde 4,8 ile üçüncü en
yüksek büyüme oranına sahip olan ülke oldu.
Türkiye ise yüzde 4,4 oranında büyüyerek

G-20 içinde 4. sırada yer aldı. Avro Bölgesi'ndeki 17 ülkenin tamamından daha yüksek
bir ekonomik büyüme oranına ulaştı. OECD
ülkeleri içinde Şili'nin ardından en yüksek büyüme oranına sahip ikinci ülke oldu.
Kamu ve özel sektör yatırımlarının etkileri hakkında neler söylersiniz?
Talep tarafına baktığımızda özel tüketimin
ikinci çeyreğe benzer bir şekilde yüzde 5,1
oranında büyüdüğünü ve özel yatırımda da
yılın ilk yarısından farklı olarak pozitif büyüme kaydedildiğini görüyoruz. Özel sektör yatırımlarının art arda altı çeyreklik daralmadan
sonra büyümeye geçmiş olması gelecek dönem büyüme performansı açısından da ümit
vericidir.
Zaten payı küçük olan kamu tüketiminde
ise yavaşlama gerçekleşmiş. İlk iki çeyrekte
yüzde 7’nin üstünde büyüyen kamu tüketim
harcamaları üçüncü çeyrekte sadece yüzde
0,6 oranında artmış, yani nerdeyse reel olarak
sabit kalmış. Yatırımlar tarafında da kamunun ilk iki çeyrekteki büyümeyi destekleme
çabalarının sona erdiğini görüyoruz. İlk iki
çeyrekte kamu yatırım harcamaları yüzde 84
ve yüzde 38 gibi gayet yüksek oranlarda artmıştı. Üçüncü çeyrekte bu artış oranı yüzde
9 olmuş.
Yatırım tarafında asıl sevindirici durum altı
çeyrek yani bir buçuk yıl sonra özel sektör yatırım harcamalarının artmaya başlaması oldu.
Özel yatırımlar üçüncü çeyrekte yüzde 5,3
oranında artarak büyümeye 1 puanlık katkı
yapmış. Özel sektör yatırımlarının detayları
incelendiğinde ise makine ve teçhizat yatırımlarının 3. çeyrekte 4,2 ve inşaat yatırımlarınınsa yüzde 7,5 büyüdüğü görülüyor.
FED'in son dönemdeki açıklamalarının piyasalarda yarattığı belirsizliğe, döviz kurunun
artmasına ve yurt içinde faizlerin yükselmesi-

ne rağmen uzun dönemli olarak işine bakan,
yatırım planlamasını da dünya ekonomisindeki dalgalanmalardan mümkün olduğunca
az etkilenerek sürdürmeye çalışan bir müteşebbis kitlemiz var.

“Sanayide yapısal dönüşüme
ihtiyaç var”
Bu yıl için öngörülerinizi alabilir miyiz?
2014’e küresel iktisadi ortamdaki düzelmelerin devam edeceğini, petrol fiyatının
mevcut düzeyini koruyacağını ve çevre ülkelerdeki siyasi gerginliğin bugünkünden fazla
olmayacağını varsaydığımızda, 2014’ün,
2013'e kıyasla daha iyi bir yıl olması mümkün. Öte yandan seçimlerle birlikte siyasi
gündemin öne çıkması, ekonominin arka
planda kalarak bekleyen yapısal reformların
ertelenmesine yol açabilir.
2014 yılı bizim açımızdan fırsat yılı olabilir. Küresel kriz sonrasında hızla toparlanan
ekonomimiz, Avrupa ile aradaki farkı biraz
daha kapattı. Ancak arkamızdan gelen diğer
gelişen ülkeler de en az bizim kadar ve hatta
daha faza büyüyerek bize yaklaştı. Şimdi onlar da bir süre yavaşlayacak, bu arada gelişmiş ülkelerdeki durgunluk sona yaklaşacak.
Büyüme tempomuzu yükseltip muhafaza
edersek dünya ligindeki konumumuzu daha
ileri taşıma fırsatını yakalayabiliriz.
Ama bu fırsatı değerlendirebilmek için
yapmamız gereken ev ödevlerimiz bulunuyor. Türkiye’nin küresel ekonomide başarıya
ulaşmış ve bunu sürekli kılabilen şirketlere
ihtiyacı var. İhracatımız içinde orta teknolojili ürünlerin payı artarken ileri teknoloji
gerektiren ürün ihracatının payının azalması,
özellikle sanayimizdeki yapısal dönüşüm ihtiyacını gösteriyor.

Rifat Hisarcıklıoğlu

Yapılması gereken, reel sektöre ağırlık vererek, üretim ve ihracatı milli mesele olarak
algılamak ve artırmaktır. Üretim ve ihracat
maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün üzerindeki yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi öncelikli
hedeflerimiz olmalı. Vergi reformunu, eğitim
reformunu, yargı reformunu, kamu yönetimi
reformunu, firmaların sağlıklı büyümelerine elverişi hale getirecek şekilde tasarlamak
gerekiyor. Bunları başarmanın yolu, kamu
ve özel sektörün bir arada çalışabilmeyi, kararları ortak tasarlamayı öğrenebilmesinden
geçiyor.
2014 yılında yeni bir büyüme hikâyesi hazırlamaya başlamalıyız. Yüksek hızda nasıl
büyüyeceğimize ve rekabet gücümüzü nasıl
koruyabileceğimize ilişkin gündeme geri
dönmeliyiz.
Düşük tasarruf oranı engelini nasıl aşacağız? Kamu idaresinde kurumsal yapıyı nasıl
yerleştireceğiz? İşgücü maliyetlerine dayalı
ve giderek kaybettiğimiz rekabet gücümüzün
yerine, kaliteye ve yenilikçiliğe dayalı rekabeti getirebilecek miyiz?
İşte bu soruların cevapları yeni büyüme
hikâyemizin başlangıcıdır. Önümüzdeki yeni
döneme dair tutarlı, inandırıcı ve hayata geçebilir yeni bir büyüme hikâyesi ortaya koyabilmeliyiz. Bu hikâye 2023 hedefleri için
gerekli atılımları yapabilmek için de bir yol
haritası işlevi görecektir.

Büyümenin lokomotifi ihracat ve özel tüketim olacak

A

nkara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2013 büyüme hızının ekonomi yönetiminin hedefleriyle uyumlu olduğunu
söyledi. OSTİM Gazetesi’ne açıklamalarda

ASO Başkanı
Nurettin Özdebir,
gündemdeki
tartışmaların
uzun vadeli
ekonomik
görünümü
etkilemediğini
ifade etti.

bulunan Özdebir, bu yıl ki büyüme hedefinin
ana aktörleri olarak ihracat ve özel tüketim harcamalarındaki canlanmayı gösterdi. Özdebir
son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak
da sanayicilere çağrı yaptı: “İş dünyası bu tartışmaları izlerken uzun vadeli perspektifini kaybetmemelidir.”
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin ekonomik hedeflere yürüyüşünden, gündemdeki konulara değerlendirmelerde bulundu. 2012 yılında yüzde 2,2 büyüyen
ekonominin, 2013 yılında yüzde 4 civarında bir
hızla büyümesinin beklendiğini kaydeden Özdebir, “Bu büyüme hızı, düşük olmakla birlikte,
ekonomi yönetiminin hedefleriyle uyumludur.
2014 yılında ekonomik büyüme esas olarak ihracata ve özel tüketim harcamalarındaki canlanmaya dayanacaktır.” diye konuştu.

Bu yıl için ‘yüzde 5 büyüme’ hedefi
2014 yılındaki ekonomideki büyümenin,
Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda
yüzde 5’e yakın bir oranda beklendiğine işaret
eden ASO Başkanı bunu, “Türkiye ekonomisinin 2014 yılındaki performansını dünya ekonomisindeki gelişmeler de etkileyecektir. Bu
nedenlerle 2014’ün büyüme hızı üzerindeki
risklerin aşağı yönde etkili olacağını söylemek
yanlış olmayacaktır.” sözleriyle değerlendirdi.

“Paniğe kapılmak sıkıntıları artırır”
Ülke gündemindeki konular hakkında da
görüşlerini aktaran Nurettin Özdebir şu görüşlere yer verdi: “Bu yaşananlardan kaynaklanan
siyasi tartışmalarda da devletin kurum ve kurallarını yıpratacak söylemlerden uzak durulması
gerekir. Siyasi tartışmalar gelip geçici, devlet
kurumları ise kalıcıdır ve herkese lazımdır. Biz

demokrasimizin bu krizi de başarıyla atlatacağına inanıyoruz. Bu nedenle, bu tartışmaları,
ülkemizin demokratik standartlarını daha da
geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek
alınacak en doğru tavır olacaktır.”
ASO Başkanı, iş dünyasının bu tartışmaları
izlerken uzun vadeli perspektifini kaybetmemesi gerektiğini hatırlattı: “Siyasi tartışmalar
kısa vadede belirsizlik doğurmakla birlikte ülkemizin uzun vadeli ekonomik görünümünü
etkilememiştir. İçinde bulunduğumuz seçim
ortamında her gün yeni tartışmalar yaşanabilecektir. Her tartışmada işi gücü bırakıp “Acaba
ne olacak?” diye paniğe kapılmak, sıkıntıları
daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 2014’ün toplumsal barış, huzur ve istikrarın
korunduğu halkımızın refahının daha da arttığı,
demokratik standartlarımızın daha da geliştiği
bir yıl olmasını diliyorum.”
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İŞİM, yerli iş makinesini gündeme aldı

Güvenç: “Marka çıkarma zamanı gelmiştir”
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), 2013 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Kümenin bir yıllık
faaliyetlerinin ve hedeflerinin anlatıldığı toplantıda URGE projeleriyle birlikte markalaşmaya gidilmesi gerektiği
göörüşü öne çıktı. İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, “Marka çıkarma zamanı gelmiştir.
Dünyada pazar payını kapacak ürünleri birlikte üretmeyi hedeflememiz gerekiyor.” dedi.
Dü
Toplantıda 2013
3
faaliyetleri paylaşıldı,,
kümenin bu yıl k
ki
iş planı açıklandı
açıklandı..

O

STİM’de kümelenme adımlarının
ilklerinden İŞİM, 2013 yılı faaliyetlerini Değerlendirme Toplantısı’nda
masaya yatırdı. Toplantıya Çankaya Üniversitesi Rektörü ve İŞİM Kümesi Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, Somali Büyükelçi Vekili ve
Birinci Müsteşarı Ahmet Daahir Mohammed, Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği Ankara Şube Başkanı Serhat Esen ve
küme üyesi firmalar katıldı.

Yüzde 25 büyüdü
İş ve inşaat makineleri sektöründe üretim
yapan firmalarıyla birlikte 2013’ü yoğun bir
gündemle tamamlayan İŞİM, bir yıla sığdırdığı başarılı faaliyetlerini paylaştı. Geçen yıl
yüzde 25 artışla üye sayısının 112’ye ulaştığını kaydeden Küme Koordinatörü Fevzi
Gökalp, T.C. Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE)
tebliği kapsamında iki URGE projesinin yürütüldüğünü hatırlattı.
Gökalp, dünyanın en büyük 2 uluslararası
fuarı Bauma Almanya ve Bauma Afrika'ya
katıldıklarını; yurt içinde de Komatek Fuarı,
Uluslararası İş Makineleri Kongresi ve Türkiye Tünelcilik Semineri’nde ortak stantla
temsil edildiklerini dile getirdi. Fevzi Gökalp
şunları vurguladı: “Bu platformlarda özellikle ikili iş görüşmeleri de yapılması gerekiyor. Amaç sadece fuarı ziyaret edip dönmek
değil oradan iş çıkarmaktır. Ayrıca 2014 yılı
içinde yeni URGE projesine başvuru çalışmalarımız da devam ediyor.”
URGE Yöneticileri Esma Akyüz ve Mer-

ve Aksakal da projelerine ilişkin detaylara
değindi. URGE projelerinin, küme üyesi firmaların ihracatını artırmaya yönelik destek
fırsatları sunduğunu belirten Esma Akyüz,
İŞİM 1. URGE projesi kapsamında Almanya Münih’te düzenlenen Bauma İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemesi
Makineleri, İnşaat araçları ve
Madencilik İhtisas Fuarı’na 17
firma ile katıldıklarını ve iki
günde 179 ikili iş görüşmesi
gerçekleştirdiklerinin
altını
çizdi. Akyüz, “Firmalarımız
henüz fuardayken sipariş aldılar, temsilcilik anlaşmaları
imzaladılar.” dedi.

ederim ki İŞİM yurt dışında temsilcilik açarak büyüsün.”

Yüzyılın fırsatlar kıtası

Toplantının uluslararası konuklarından
Somali Büyükelçi Vekili ve Birinci Müsteşarı Ahmet Daahir Mohammed
Somali’deki yatırım ortamından bahsetti. Afrika’nın enerji
ve maden başta olmak üzere
pek çok sektörde zengin bir
potansiyele sahip olduğunu
bildiren Mohammed, “Afrika,
önümüzdeki yüzyılın fırsatlar kıtası. Şu anda Afrika’da
çok büyük küresel oyuncular
Prof. Dr. Ziya Burhanettin
yer almaya başladı. ÖrneGüvenç, İŞİM üyelerine
ğin Japonya Cumhurbaşkanı
marka çağrısı yaptı, “Yerli
Afrika’da 3 ülkeyi ziyaret etti;
iş makinesi çalışmalarına
asıl amaç ticaret ve iş yapmak.”
başlamalıyız.” dedi.
değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen
Bauma Afrika Fuarı’nda 17
firma ile yer aldıklarını anımsatan Merve Aksakal, Afrika
Kıtası’nın önemine işaret etti. Aksakal, “Afrika, üreticilerimiz için parlayan bir pazar.
İŞİM olarak ilk defa bu fuara 60 m2 stantla
katıldık ve 186 ikili iş görüşmesine imza attık.” diye konuştu.

“Yurtdışında temsilcilik açabilirsiniz”
Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği
Ankara Şube Başkanı Serhat Esen ise sektörde kümelenmenin son derece doğru bir karar
olduğunu vurguladı. Küme çalışmalarının
gönüllülük esasına dayandığını kaydeden
Esen şunları söyledi: “Devlet bir yere kadar
destek verir ama asıl temel nokta sizin kendi
içinizdeki kaynaşmanız ve sinerjinizdir. Bu
kaynaşmayı maddi manevi yapmadığınız
müddetçe yürümeniz mümkün değil. Arzu

İŞİM Kümesi Yöneticileri:
Esma Akyüz,
Fevzi Gökalp,
Merve Aksakal

Türkiye ile olan ilişkilerinden duydukları memnuniyeti de dile getiren
Somalili diplomat, “Son üç yılda gelen yardım ve desteklerden ötürü Türkiye’ye minnettarız. 2011’den beri pek çok şey değişti,
şu anda yeni bir yüzle buradayız. Bu yeni
yüzümüzle 2011 den bu yana Somali olarak
büyük gelişmelere, inşaat ve yapılanmalara
ağırlık verdik. Türk iş adamlarını, ülkemizdeki yatırım fırsatlarının altını çizerek davet
etmek istiyorum.” dedi.
Programda ayrıca Çankaya Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü İlyas Yılmazyıldız ve ODTÜ OSTİM Teknokent yetkilisi Ali Varol da üniversite-sanayi işbirliği
ve bu kapsamda yapılabilecek projelerle ilgili bilgiler verdi.

İşbirliği-güçbirliği ilkesi ile bir araya geldiklerini hatırlatan İŞİM Yönetim Kurulu
Üyesi Halide Rasim ise, “İlk amacımız,
devletin dış ticaret ve politikalarından faydalanmaktı. Bütün küme üyelerinin yararına
olacak faaliyetleri de çeşitlendirmek niyetindeyiz.” dedi.

Hedef marka çıkarmak
Toplantının gündemine damga vuran değerlendirme, Çankaya Üniversitesi Rektörü
ve İŞİM Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’ten geldi.
Kümenin kuruluşunun üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatan Güvenç, “Ayakta kalabilmek
için birlikte yerli markalar çıkartıp dünyada
pazar payı yakalayacak ürünleri üretmeyi
mutlaka hedeflemeliyiz.” sözleriyle “Artık
marka zamanı!” mesajını verdi.
Markalaşmanın kümenin devamında
önemli rol oynadığını anlatan Prof. Dr. Güvenç, firmalara, “İŞİM’deki çalışmanın hedefinde büyük bir iş makinesinin özellikle
ithalatı bol olan, çokça yapılan, katma değeri
ve parasal değeri yüksek bir ürünün üretilmesine karar verelim. O ürünün, ürün ağacını oluşturalım. Parçalarına ayıralım ve her
bir parçayı kimler yapabilir onları belirleyelim. Maliyetini çıkaralım ve o maliyeti projelendirip devletin destek projelerine onunla
başvuralım.” önerisini yaptı.
Raylı sistemlerde yerli vagon üretmek
için proje ekibi oluşturulmaya başlandığını
hatırlatan Ziya Burhanettin Güvenç, “2 bin
parçası olan vagonun her bir parçası için ayrı
takımlar oluşturuldu. İŞİM Kümesi’nde de
böyle bir çalışma yaparak yerli iş makinesi
çalışmalarına başlamalıyız.” dedi.
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“Sanayici üretecekse onun yanında duracağız”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin yararına olan hiçbir şeye karşı değiliz,
eğer bu ülkenin sanayicisi üretecekse biz onun yanında duracağız.” dedi.
deki yönteme dikkat çekti. Raylı taşıtlarda
milli takım kurabildiklerini ifade eden Sedat
Çelikdoğan, “Dış ticaret açığını kapatmak
istiyorsanız marka çıkarmak zorundasınız.
Markanız yoksa, fasoncu olmaya devam
edersiniz. Yani katma değeri en düşük işleri
alır, onlarla övünürsünüz. Marka için devlet
yanınızda olmalıdır.” dedi.

A

TİSAN Sanayi Sitesi’nde sanayicilerle görüşen Kılıçdaroğlu burada,
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) tarafından yürütülen
çalışmalar, ülkemizin 2023 vizyonundaki
demiryolu perspektifi ve yerel yönetimlerin
bu alandaki yatırımları hakkında bilgilendirildi.

Aydın, Teknolojiyi kendiniz üretmezseniz
hiç kimse bunu size ikram etmiyor. Firmalarımızı destekleyici mekanizmalarla, rekabet
edecek firmalarımızı ortaya çıkaralım, eşit
şartlarda rekabet edelim, hem Türkiye’de
hem de dünyada üretip satabilecek ürünleri
yapabilelim.” dedi.

“Teknoloji üretmezseniz
kimse ikram etmez”

Ülke genelinde devam eden projelerin
devletin projesi olduğunu belirten ARUS
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan da sürekliliğinin sağlanması gerektiğine
işaret etti. Ekonomik istikrarın markalaşmaya bağlı olduğunu ifade eden Çelikdoğan,
belediyelerdeki raylı taşıt alım ihalelerin-

Toplantının açılışı ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özelge tarafından yapıldı. Durmazlar ve Bozankaya firma sunumlarının da gerçekleştirildiği toplantıda konuşan
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
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“Marka için devlet yanınızda olmalı”

Çelikdoğan’ın ardından söz alan ARUS
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş ise Türkiye’deki mevcut demiryolu potansiyelini
anlattı, kümeye üye firmaların uzmanlık
alanlarını tanıttı. Türk firmalarının başarılı
projelerinden de bahseden Pektaş, “Hedefimiz yatırımlarda özel sektör payını en az
yüzde 50 artırmaktır.” diye konuştu.

“Üretim desteklenmeli”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
sanayicilere, ”Sizin gücünüz, sizin dinamizminiz Türkiye’yi değiştirecek” diye seslendi. Her alanda marka yaratılması ve bu
markaların kalitesiyle dünyaya kabul ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu,
Türkiye’de yapılan üretimin de bütün siyasi
partilerce desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Bu desteğin, siyasetin ortak paydası olması

Hadde Çelikler

Ø 12 mm - Ø 450 mm

Dövme ve Kabuk Soyma Çelikler

Ø 14 mm - Ø 1200 mm

Parlak Çelikler

Ø 2 mm - Ø 150 mm

Sıcak

6 x 6 mm - 600 x 600 mm

Soğuk

4 x 4 mm - 200 x 200 mm

Sıcak

20 x 4 mm - 800 x 450 mm

Soğuk

10 x 4 mm - 400 x 100 mm

Sıcak

H 15 mm - H 100 mm

Soğuk

H 5 mm - H 60 mm

Sıcak

10 x 2 mm - 810 x 150 mm

Soğuk

6 x 1,5 mm - 89 x 6 mm
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gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Kim
üretecek? Sanayici. Nasıl üretecek? Üniversite ile işbirliği yapacak. Bunu yaptığınız
zaman zaten katma değeri yüksek ürün üretmiş oluyorsunuz. O zaman dünyada sizin
de sesiniz çıkmış oluyor, ürettiğiniz ürünler
kabul görmüş oluyor. Bu ülkenin yaranına
olan hiçbir şeye karşı değiliz, eğer bu ülkenin sanayicisi üretecekse biz onun yanında
duracağız.” ifadelerini kullandı.
Konuşmasına, “Sanayide iyi bir noktaya
geldik, aşmamız gereken bir temel çizgi var,
katma değeri yüksek ürünleri yakalamalıyız.” sözleriyle devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, aşılması
gereken temel çizginin katma
değeri yüksek ürünler
olduğunu
vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu

www.cemsa.com.tr • e-mail: info@cemsa.com.tr
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MİLLİ TRENLERDE YAN SANAYİNİN ROLÜ NETLEŞİYOR

Demiryolu araçlarının “Devrim”
“Devrim”inde
inde
işbirliği süreci başladı
Eskişehir, tarihi bir buluşmaya tanıklık etti.
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.’nin
(TÜLOMSAŞ) ev sahipliğinde düzenlenen
“Milli Yüksek Hızlı Tren İstişare ve İşbirliği
Toplantısı”nda, özel sektör ve raylı ulaşım
sistemleri kümeleriyle birlikte Milli Tren
Projesi kapsamındaki işbirliklerinin
belirlenmesi süreci başladı.

B

Katılım yoğun olduğu toplantıda, firmaların projeye yapacakları katkılar ve üretim süreçleri konuşuldu.

ir süre önce kamuoyuna açıklanan
ve büyük yankı uyandıran Milli Tren
Projesi’nde yan sanayinin rolü netleşiyor. Adında da vurgulandığı gibi; “Milli”
çizgide raylarla buluşmaya hazırlanan projenin en önemli aktörlerinden biri de yerli
üreticiler olacak.

Genel Müdürü Hayri Avcı, TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk, TÜDEMSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bilal
Tırnakçı, TCDD Demiryolu Araştırma ve
Teknoloji Merkezi (DATEM) İşletme Müdürü Güven Kandemir konuşmacı olarak yer
aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) koordinasyonunda, 2018’de
tamamlanması planlanan projede; Yüksek
Hızlı Tren’i Türkiye Lokomotif ve Motor
Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ), Elektrikli ve
Dizel Tren setlerini Türkiye Vagon Sanayii
A.Ş. (TÜVASAŞ), Gelişmiş Yük Vagonlarını ise Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi
A.Ş. (TÜDEMSAŞ) üretecek. Üç kurum,
üretim aşamasında en büyük desteği yan sanayiden bekliyor.

Paneli yöneten TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Yürütme Grubu Başkanı İsa
Apaydın, yakın bir zamanda firma havuzunun oluşturulacağını, daha sonra kapasite ve
kabiliyetlerin yerinde inceleneceğini bildirdi. Bu çalışmayla birlikte işbirliği alanlarının
belirleneceğini söyleyen İsa Apaydın, özel
sektörün çalışabileceği öncelikli alanlarını
sıraladı, bugüne kadar yapılanlar, planlanan
işler ve son durum hakkında da bilgiler verdi.

Projedeki son durumun ve özel sektörün
yapabileceklerinin konuşulduğu “Milli Yüksek Hızlı Tren İstişare ve İşbirliği Toplantısı” raylı sistemlerin milli takımını bir araya
getirdi. Toplantı, işbirliklerini belirleme sürecinin ilk adımı oldu.

İsa Apaydın, İTÜ ve TÜBİTAK’ın katılımıyla çalışma konularının hazırlandığını,
bunların; komponent geliştirme ve yerlileştirme faaliyetleri, konvertör ve CER motor
tasarımı, CER kontrol sistemleri ve yazılımları, araçların teorik, yapısal, deneysel analizleri, yol testleri, gürültü ölçümleri, konfor
ve tip testlerinden oluştuğu bilgisini paylaştı.

“Devrim” arabalarının tasarımı ve üretimiyle, yerli ve milli sanayinin kilometre taşlarından biri olan TÜLOMSAŞ'ın tesislerindeki organizasyona, çok sayıda kamu, özel
sektör ve küme temsilcisi katıldı. Toplantıda,
iki ayrı oturumdan oluşan panel yapıldı; yerli
sanayinin projedeki yeri ve ana yüklenicilerin istekleri tartışıldı.

Apaydın ayrıca, 2018 yılına kadar olan
araç ihtiyaç ve tiplerin tespit edildiğini, bütçelerin hazırlandığını, prototip üretimine yönelik takvim çalışmasının tamamlandığını,
Proje Yürütme Grubu, buna bağlı olarak 4
ayrı Proje Grubu ve 33 adet Proje Koordinasyon Grubu’nun teşkil edildiğini anlattı.

“Firma havuzu oluşacak”

“Başarıyı hep birlikte yakalayacağız”

İlk oturum olan “Yerli Demiryolu Sanayisinden Beklentiler” panelinde TÜLOMSAŞ

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Apaydın, son durum hakkında ise şöyle konuştu:

TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Proje
Yürütme Grubu Başkanı İsa Apaydın, “Milli
Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin başarıyla
sonuçlandırmak istiyoruz. İnşallah başarıyı
hep birlikte yakalayacağız.” dedi.

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı
Avcı,
sertifikasyondan kaynaklanan problemlerin
ürünün kalitesine etki ettiğini dile getirdi.

“Konsept tasarım ve endüstriyel tasarım
çalışmalarında tema seçimi yapılmış olup
detay tasarım çalışmaları seçilen tasarım
üzerine devam etmektedir. EMU, DMU
konsept çalışmasında da tema seçildi; detay
tasarım çalışmaları seçilen tema üzerinde devam etmektedir. Milli Yük Vagonu konsept
tasarımı tamamlandı, platform tipi vagonda
mühendislik ve tasarım çalışmaları sürüyor.
2017 yılı sonunda sizlerin de desteğiyle Milli
Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin başarıyla sonuçlandırmak istiyoruz. İnşallah başarıyı hep
birlikte yakalayacağız.”

“Sertifikasyonla ilgili eksiklikler var”
TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı
ise kurum olarak karşılaştıkları problemlerin
başında sertifikasyondan kaynaklanan problemlerin geldiğini vurguladı. Sertifikasyonla
ilgili önemli oranda eksiklik olduğunu belirten Avcı, “Firmalarımız değişik standartları
alıyor ama bunun sürekliliğini sağlamada
yetersizlikler görüyoruz. Bu da bir şekilde
ürünün kalitesine etki ediyor ve ürünle ilgili
beklentilerimizi karşılamıyor. Bize Türkçe
olmayan belgeler sunulabiliyor, ürün teslimi
aşamasında zaman kaybı yaşanıyor. Sizlerin
yaptığı son kontrol bizim giriş kontrolümüz
olacağı için ikisi arasında bir denge olması
gerekiyor. Artık bizim yan sanayimizin kurumsallaşması lazım. Yeterli eğitim ve bilgi
altyapısına kavuşmalılar.” dedi.
Diğer panelistlerden TÜVASAŞ Genel
Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk ise “Biz
şu anda DMU üretiyoruz. Asıl projemiz
elektrikli tren seti üretmektir. Milli EMU
projesinin tasarımı çözüm ortakları ile geliş-

ARUS Başkan Yardımcısı Doç
Doç. Dr
Dr. Sedat
Çelikdoğan, ülkemizin demiryolları ve raylı
sistemlerdeki pazarına işaret ederek, marka
çıkarma şansının yüksek olduğunu vurguladı.

tirilecektir. TCDD, çalışmanın sonunda bogiler dahil özgün TÜVASAŞ projesine sahip
olacaktır.” diye konuştu.

“Tasarım geliştirmeliler“
Gelişmiş Yük Vagonlarını üretecek olan
TÜDEMSAŞ’ın temsilcisi olarak panele
katılan Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı, 2000’li yılların başında özel sektörden
destek alarak yan sanayiyi oluşturmaya başladıklarını ve ürünlerinin yüzde 80’ini tedarikçilerin ürettiğini anlattı. Milli Tren kavramının kendilerine heyecan verdiğini belirten
Tırnakçı, kurum olarak yan sanayiden beklentilerini şu sözlerle paylaştı: “Türkiye’de
eksikliğini hissettiğimiz tasarım konusunda
kendilerini geliştirmelerini, yeni ve uluslararası kabul görmüş tren sistemi konusunda
destek bekliyoruz. Demiryolu kalite yönetim sistemleri konusunda tedarikçilerimizin
gerekli eğitimleri almaları, bilgi birikimine
ulaşmaları ve kalite yönetim sistemleri konusunda kendilerini güncel tutmalarını istiyoruz. Bu konuda yatırım yapmalarını ve
gelişmeleri takip etmeliler. Biz bir aileyiz.
Bu ailenin bütün fertleri donanımlı ve güçlü
olduğu zaman, uluslararası piyasada rekabet
edebilecek, Milli Treni yapacak ve bunu da
alnımızın akıyla uluslararası düzeyde sunabilecek bir noktada olacağız.”
DATEM İşletme Müdürü Güven Kandemir de, “Demiryolu sektörünün dışarıya bağımlı olmasının en önemli nedeni zamanında
yeterli yatırımın yapılamaması, kendimize
ait sistem ve teknolojilerin oluşturulamamasıdır.” dedi. Dünyada gelişmiş demiryollarına sahip ülkelerde sistematik araştırma ve
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durumu
masaya yatırıldı, muhtemel işbirlikleri alanında görüşler açıklandı.

çalışmalar yapan, teknoloji geliştiren araştırma merkezleri ve enstitülerin bulunduğunu
dile getiren Kandemir, Milli Tren Projesi’nin
sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarında
aktif olarak yer aldıklarını ifade etti.

“Endüstriyel ekosisteme gidiyoruz”

G

ünün ikinci oturumu Çankaya Üniversitesi Rektörü ve Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç’in moderatörlüğünde gerçekleşti.
“Yerli Demiryolu Sanayinin Milli Tren Projesine Yapacağı Katkılar” başlığını taşıyan
panelde, milli ürün kavramı üzerine görüşler
seslendirildi.
Panelden önce düşüncelerini paylaşan
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 2018’e
kadar masada duran yoğun çalışma programına işaret ederek, iş planı ve takımların
oluşturulması gerektiğini söyledi. Bu süreçte
her bir parça için yetkin firmaların tespit edileceğini vurgulayan Güvenç, bu firmaların
parçaların geliştirilmesinden sorumlu olacağını ifade etti.
İş planları çıktıktan sonra Türkiye’de bir
tane küme olduğunun görüleceğini, ARUS
ve RSK’nın birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu belirten Güvenç, “Teknik çalışmalara girildiği zaman göreceğiz ki; bu salonda
olan herkese ihtiyacımız olduğu gibi bugün
burada olmayanlara da ihtiyacımız var. Eksiklerimizi ve var olanları göreceğiz. İnşallah bu süreç bizi tek bir endüstriyel ekosisteme götürecek. Hepimizin bu kümede doğal
olarak yer alması, bilgisini, becerisini ortaya
koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu güzel
projeyi zamanında bitiremeyiz. Türkiye’de
ne kadar firma varsa hepsinin işin içine
girmesi gerekiyor, kamu kurumlarımızın
işin içine girmesi gerekiyor. Başka çaremiz
yok.” dedi.

“Değişim sürecinin başlangıcıdır”
Panelin konuşmacılarından Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSK) Derneği
Başkanı Mehmet Kenan Işık, “Önemli olan

İki
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i i i Milli T
Tren Projesine
P j i Y
Yapacağı
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kl ”
panelinde milli ürün kavramı üzerine duruldu.

YAN SANAYİDEN TEDARİK SAĞLAYACAK 3 ANA FİRMA

dünyaya satılabilir, ekonomik olarak rekabet
edilebilir bir ürün ortaya koymamız.” görüşünü savundu.
Türkiye’de kümelenmenin son 5 yılda çok
yoğun tartışılmaya başlandığının altını çizen
Işık, “Bir takım şeyleri birlikte yapmak zorunda herkes. Yurtdışında bunların önemli
örneklerini gördük. Türkiye’de bir çok kümemiz rekabet edebilirlik konusu fazında.
Ama bundan daha fazlası kümelerin yenilikçi olması.” dedi.
Kümelenmenin ekosistem anlamını taşıdığını söyleyen Mehmet Kenan Işık,
Türkiye’nin küresel rekabetçilik açısından
önemli bir yol ayrımında bulunduğunu; bütün işletmelerin inovasyona dayalı rekabet
modelini benimsemesi gerektiğini dile getirdi. Işık, şöyle devam etti: “Milli projeler
2023 hedefine giderken önemli. Bunun için
üreteceğiz, ihracatı artıracağız. Niteliği yüksek sektörlerde küresel oyuncu olmalıyız.
Bir yol haritası belirlenecek. Rol tanımlamalarının iyi yapılması lazım. Görevlerin
belirlenmesi gerekli. Eşgüdüm ve koordinasyon da en önemlisi. Milli Tren Projesi’ni
bir değişim süreci olarak görmeliyiz. Bunun
sonunda hedefimizde ‘raylı sistem teknolojileri üreten bir sanayiye sahip olmak’ olmalıdır.”

“Ülkemizin çok büyük pazarı var”
Milli Tren’in amaç olduğunu belirterek
sözlerine başlayan ARUS Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, “Tasarımı yaparsanız markasını bulursunuz. Tasarımı size ait değilse marka olamazsınız. Marka olmazsanız siz yoksunuz.
Tasarım yaparken süreçlerden geçersiniz.
İlk süreçte işbirliği yaparsınız, tasarım sizin
olursa marka koyarsınız. Markanız yoksa
dünyada 10’uncu sıralara gelmeniz mümkün
değil.” dedi.

Türkiye’nin kabiliyetlerinin oldukça geliştiğine dikkat çeken Çelikdoğan, ülkemizin
demiryolları ve raylı sistemlerdeki pazarına
işaret ederek, marka çıkarma şansının yüksek olduğunu vurguladı. Sedat Çelikdoğan,
“Milli markayı çıkarmak için istikrar lazım.
Hükümetimizin 11 senede getirdiği istikrar
dolayısıyla milli noktaya geldik ve projeler
açıklandı. TCDD’nin projeleri, 20 senelik
dönemde Türkiye pazarında muazzam iş
olduğunu gösteriyor. Şehir içi ulaşımında
da aynı. Bu, “Pazar bizde!” demek. Küme
olarak marka çıkarmanın peşindeyiz. Marka
çıkarmak devletin yanınızda olmasını gerektirir. Güney Kore ve Japonya’da büyük firmaların devlet yanında oldu. Ar-Ge ve kriz
zamanında devlet yanınızda olacak.” diye
konuştu.
Panelde Bozankaya adına Halil Söyler ve
Durmazlar adına Soner Mutlu firmaları adına yaptıkları sunumda sektördeki konumlarını, üretim alanlarını Milli Tren’e yapabilecekleri katkılardan bahsettiler.
TCDD Fabrikalar Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Eraslan, firma portföyü için yapıyının solacak anketle ilgili konuştu. Mart ayının
nunda tamamlanacak anketin
ketin ardından Nisan
ve Mayıs aylarında ikili
kili görüşmelere geçileceğini ifade eden Eraslan,
slan, Haziran ayından
itibaren işbirliklerinin başlayacağını bildirdi.

“Milli yazmak kolay değil!”
Panelde OSTİM adınaa değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu
rulu Başkanı Orhan
Aydın, projelere “Milli” ibaresini yazmanın
çok kolay olmadığını, bunun
nun çok anlamlı bir
kavram olduğunu anımsattı.
tı.
Yerli katkı oranının Türk
ürk sanayisi için
stratejik bir çıkış noktası olduğunu
lduğunu dile getiren Aydın, “Ankara’da Ulaştırma
laştırma Bakanlığımız bir ihale yaptı. Ankara
ara metrosunun
yapımında “Yüzde 51 yerli katkı oranı olacak.” diye bir cümle şart koydu.
u. RailTur Vagon A.Ş. CEO’su Halis Turgut,
ut, “Bu yüzde
51 ne kadar sihirli bir şeymiş. Almanya’ya
gittiğimde firmanın dördüncü
cü derecede
adamlarıyla görüşüyordum. ‘Yüzde
üzde 51’ yazıldıktan sonra genel müdür ve yönetim kurulu başkanlarıyla görüştüm.” diyor.
yor. Yüzde
51 gerçekten sihirli; onu yazdığımız
mız zaman,
bütün yabancı firmaların Türkiye’ye
e’ye gelişi,
bakışı değişti. Biz onun için o kelimelerin
melerin arkasındayız. ‘Milli’nin arkasındayız,, yerlinin
arkasındayız.” şeklinde konuştu.

alı”
“Yan sanayiye de proje olmalı”
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı

Savaş Özaydemir Milli Tren’le birlikte Yan
Sanayi Geliştirme Projesi’nin düşünülmesi
gerektiğini söyledi. Beyaz eşya ve otomotiv sanayinin bunu başardığını anımsatan
Özaydemir, “Yan sanayi geliştirme projesi
diye bir düşünce içinde de olmamız lazım
bu kapasiteleri oluşturmamız, bu bilgileri
oluşturmamız lazım ki kaliteli bir iş yapalım.
Biz bu işleri yaparız. Ama bu işte çalışacak
herkese ‘Devrim Arabaları’ filmini 4 kere izlemelerini öneriyorum. Oradaki iştiyak, arzu
ve milli düşüncenin ardından ortaya bir ürün
çıkmıştır.” dedi.
Projedeki 3 ana firmanın ihale sistematiği
haricinde, bağımsız anonim şirket statüsüyle sermaye şirketleri şeklinde çalışmasını
öneren ESO Başkanı, uçak motoru üreten
TEI’nin istediğiyle gidip pazarlığı yapıp,
sözleşme imzalayabildiğini belirtti. Savaş
Özaydemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu
bizim firmalarımız neden yapmasın? Bugün
TAI ve burada temsilcisi olan firmalarda gayet net bir şekilde savunma sanayine iş yapıyorlar pazarlıkla uzun vadeli sözleşme ile.
Unutmayalım bizi çelmeleyecekler çoktur,
olacaktır. “Yapamazsın! Bu benim patentim!” diyeceklerdir. Buna biz kendi sektörlerimizde rastlıyoruz.”

Toplantıdan Notlar
•

Standartlarda aynı dil konuşulmalı.

•

Üretimdeki kalitenin sürekliliği için üreticiler
kalite belgelerine sahip olmalı.

•

Küresel oyuncu olmak için uluslararası kalitede tartışmaya açık bir nokta bulunmamalı.

•

Kurumsallaşmaya önem verilmeli.

•

Ürünlerin dünya pazarında satılabilmesi için
uygun maliyet gerekli.

•

Demiryollarında önemli bir komponent olan
fren sistemi yerlileştirilmeli.

•

Eğitim birikimi artırılmalı; bu konuda TCDD
işbirliğine hazır.

•

Dünya genelinde gelişmiş firmalar, tedarikçilerini belirlerken kendi denetimlerini sağlıyorlar.
DATEM de, TCDD ve diğer kurumların tedarik
zincirini kontrol edebilir.

•

KOBİ’lerin proje geliştirirken Ar-Ge olarak
desteklenmesi şart. Şu anda sadece ürün
destekleniyor, süreçler desteklenmiyor.

•

Milli Tren Projesi kapsamında üretilecek
araçların yerli takım tezgahları veya
sanayicileriyle imal edilmesi için
düzenlemeye gidilmeli.

•

Milli ürün kavramı çok önemli;
bunu yazmak kolay değil.
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Rekabetin yolu kümelenmeden geçiyor
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi’nde kümelerin sağladığı avantajlar ve KOBİ’lere katkıları ele alındı.
“Küme olmasaydı
İpekböceği’ni göremezdik”

B

ölgesel kalkınma modelleri arasında öne çıkan kümelenme faaliyetlerine ilgi artıyor. OSTİM’in örnek
uygulamalarıyla hız kazanan çalışmalar,
çeşitli illerdeki kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle yaygınlaşmaya başladı. Bursa Eskişehir
Bilecik Kalkınma Ajansı, Kümelenme ve
Rekabetçilik Zirvesi, sektör temsilcileri ve
alanında uzman isimleri bir araya getirdi.
OSTİM, ana teması “Uluslararası Rekabet İçin Bölgesel İşbirliği” olan etkinlikte
Medikal Sanayi ve Savunma ve Havacılık
Kümeleri tarafından temsil edildi.

“Kültürümüzde var”
Bursa’da gerçekleşen zirvenin açılışında
konuşan Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Azim Tuna,
kümelenmeleri Ahilik’le özdeşleştirdi.
Kültürümüzden aldığımız mirasımızda
hep birlik kavramının yer aldığını belirten
Tuna, “Ahilik de bir nevi kümelenmedir.
Bu konuda ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ atasözümüzü örnek verebiliriz. Kümelenme
ile bir gönül birliğini esas alıyoruz.” dedi.
Güngör Azim Tuna ayrıca kümelenmenin
kalkınma ve istihdama yardımcı olduğunu, mevcut sanayi faaliyetlerine yön verdiğini, ölçek ile kapsam ekonomilerine
ulaşabilmenin yolunu kolaylaştırdığını
dile getirdi.

Güven ve işbirliğinin rolü
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması adına kümelenme çalışmalarına ağırlık

vermesi gerektiğini söyleyen BEBKA
Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni
ise, “Ekonomik kalkınma açısından kümelenme çalışmaları oldukça önemlidir. Kümeyi bir arada tutan şey, yasal bir zorunluluk değil, daha çok kurumlar arası güven
ve işbirliğidir.” şeklinde konuştu.
Firmaların, ağır rekabet koşullarına karşı
tek başlarına mücadele etmelerinin zorluğunun farkına vardıklarını söyleyen BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci de
ortak iş yapma kültürünün bir zorunluluk
olarak ortaya çıktığını kaydetti.

“Kaynaklar harekete geçirilmeli”
Zirvenin ikinci bölümünde Kalkınma
Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Dairesi Başkanı Serkan Valandova’nın
moderatörlüğünde bir panel düzenlendi.
Serkan Valandova, Türkiye’nin 2023 hedefleri bakımından oldukça ciddi bir sayısal hedefi olduğunu belirtti. Başarılı ülkelerin hedeflerine ve başarıya ulaşmak için
her zaman kaynaklarını iyi organize ettiklerine dikkat çeken Valandova, “Hedefe
ulaşmak adına bütün kaynakları harekete
geçirebilmek gerekiyor.” dedi.
ESO Başkanı Savaş Özaydemir ise Eskişehir Sanayi Odası’nın kümelenmeye
bakışını, “Avrupa’da ve dünyanın çeşitli
yerlerinde gördüğümüz işbölümlerini ve
kümelenmeleri, biz kendi felsefemizi koyarak büyümenin ve gelişimin önemli bir
faktörü olarak gördük.” sözleriyle aktardı.

OSTİM’deki kümelenme ekosistemini
özetleyen OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü Bora Yaşa, bölgede 6 kümede yer alan firmaların yüzde
25’inin ihracat yaptığını anlattı. OSTİM
kümelerinin başarılı işlere imza attığına
işaret eden Yaşa, buna örnek olarak Bursa
raylarındaki İpekböceği’ni gösterdi. Kümelenme sayesinde, rekabetin, kaliteyi ve
başarıyı artıran önemli bir kavram olduğunu fark edildiğini ifade eden Yaşa şöyle
devam etti: “Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi’nin (ARUS) bir üyesi olan
Durmazlar firmasının İpekböceği’ni imal
etmesinde ve hatta belediyenin bunu satın
almasında çok ciddi bir lobi faaliyeti gerçekleştirdik. Yani kümelenmeseydik bugün Bursa’da İpekböceği’ni göremezdik.”

ÖNCE FUAR SONRA EĞİTİM

Medikal Küme ABD yolcusu

O

STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi,
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
desteklenen “İhracat Kapasitesini
Geliştirme Projesi” etaplarından biri
olan “Uluslararası Pazarlama” kapsamında ABD’ye gidiyor. 11–16 Şubat 2014
tarihleri arasında, URGE’de yer alan 14
firmadan 30 kişilik heyet, Los Angeles şehrinde MD&M WEST’e (Medikal
Tasarım ve Üretim Batı Fuarı) katıldıktan sonra, FDA (U.S. Food and Drug
Administration) eğitimini alacak.
Küme Yönetimi tarafından verilen
bilgiye göre; dünyanın en büyük medikal tasarım ve üretim etkinliği olan
MD&M WEST’le birlikte, firmaların en
son endüstri sorunlarını ve gelişmeleri keşfedebilecekleri, dünya çapında
tedarikçilerle tanışabilecekleri ve tıbbi
cihaz alanındaki yeni fikirleri inceleyebilecekleri aktarıldı. Anaheim Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda,
anestiyoloji ve pulmoner tıp, kardiyovasküler, diş, kulak/ burun/ boğaz, tıbbi
cihaz ve malzemeler, nöroloji, oftalmik,
ortopedi, fiziksel tıp, radyoloji, cerrahi
alanlarında dünyanın bir çok ülkesinden
uzmanlar bulunacak.
Yaklaşık 2 bin 250 firmanın standlı
katılacağı organizasyonda;
Montaj/Otomasyon ve İmalat
Ekipmanları, 'Cleanroom' ve
Sterilizasyon, CNC Takım
Tezgahları ve Lazerler,
Sözleşmeli Üretim ve Dış
Kaynak Kullanım Hizmetleri,
Tasarım Hizmetleri, Elektronik
Bileşenler, Alt

Zirveye ülke genelinde küme çalışmalarını sürdüren kurumların temsilcileri katıldı.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) Başkan Yardımcısı Ali Han, Medikal
Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü Bora Yaşa ve
Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu
Üyesi Fahri Akman, OSTİM’in kümelenmedeki
öncü rolünü anlatarak sektörel gelişmelere ilişkin
değerlendirmelerde bulundular.

Takım ve Hizmetleri, Her Uygulama için
Tıbbi Malzemeler, Motorlar, Pompalar
ve Hareket Kontrol, Ambalaj, Etiketleme
ve Barkodlama, Hassas Plastik ve Metal
Bileşenleri, Test, Muayene, QA/QC Ürün
ve Hizmetleri gibi üretimlerin sergilenmesi planlanıyor.
Firmaları fuarın ardından önemli bir
eğitim programı bekliyor. Gıda ve ilaç
başta olmak üzere medikal gereçler, biomedikal aletler, kozmetik ürünler, radyasyon yayan gereçler gibi ürünlerden
sorumlu olan FDA (U.S. Food and Drug
Administration), Bioterörizm Kanunu
uyarınca ABD'ye gönderilecek olan
her türlü yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi
cihaz için onay veren bir kurum. FDA,
söz konusu denetim mekanizmasını 16
Ekim 2003 tarihinden bu yana işletiyor.
Medikal Küme firmaları FDA’nın uygulamalarını MSc Kalite Eğitim Enstitüsü
kurucusu Levent Durukan tarafından
dinleyecek. Durukan, “FDA'nın kısa
tarihçesi ve gelişimi”, “ABD'ye medikal
ürün ve tıbbi cihaz ihracatı ve maliyeti”,
“FDA belgesinin sağladığı başlıca faydalar nelerdir?”, “FDA Belgesi almak için
izlenecek yol haritası nasıl olmalıdır?”
konularını anlatacak.
5 günlük programda ayrıca
Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu ve Ticaret Ataşesi
firmalarla bir araya gelerek, OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi
çalışmaları ve yatırım olanaklarını
görüşecek.
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Geleceğin OSTİM
OSTİM’ine
’ine paydaşlardan destek

oplantıya, OSTİM’deki kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları, sanayiciler, sivil toplum örgütü
başkanları ve kooperatif yöneticilerinden oluşan
geniş bir katılım oldu.
Açılışı yapan Bölge Müdürü Adem Arıcı,
“Bu toplantılardaki amacımız; yapılan işlerin sizin gözünüzle değerlendirilmesi, bundan sonra
yapacağımız işlerle ilgili sizlerin katkıları, önerileri ve eleştirileri dinlemektir.” dedi. Gelecekte
OSTİM’i temiz üretim merkezi haline dönüştürmek istediklerini söyleyen Arıcı, “Sokaklarıyla, caddeleriyle ve yeni bina tiplemeleriyle
bir çalışma yaptırıyoruz.” diye konuştu. Adem
Arıcı, hizmet birimleri, kümelenmeler, URGE
projeleri, iştirakler ve 2014 yılı çalışma programı hakkında da bilgiler verdi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’i yaşayan ve gerçek dünyayı hissedenlerin katkılarını beklediklerini bildirdi. Top-

OSTİM’in yıl içinde sürdürdüğü etkinlikler, projeler ve gelecek hedefleri paydaşlara
anlatıldı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen İstişare Toplantısı’nda söz alan STK
temsilcileri, bölgenin gelişimi yönünde atılacak her türlü adıma destek mesajı verdiler.

Biz sanayiciler Ar-Ge’yi
çok fuzuli bir harcama
olarak görürdük. Ama bugün geldiğimiz noktada
görüyorum ki Ar-Ge en öne
geçti. Hiç kimse ürettiğini
veya düşündüğünü bedava
Erol Barutçu
Keresteciler
satmıyor. 'Yüzde 51 yerSanayi Sitesi
li' sevindirici bir haberdi;
Başkanı
OSTİM’i geliştirebilmek için
yerli kullanımını artırmalıyız. Belki benim
üstüme, imalatçılarıma bir şey düşer. Ama
biz önce kendi imalat sektörümüzü nasıl iyileştirebileceğimizi tartışmalıyız.

İşyerlerimize nitelikli eleman bulamıyoruz.
Kadın girişimcilerin artırılmasını BAGİAD
olarak çok önemsiyoruz.

Hepiniz işçi çalıştırıyorsunuz ama bunun içersinde
eğitim yok. Bir türlü bir
araya gelip mesleki eğitim
ve tekniği iyileştiremedik.
Biz bu insanları ne zaman
eğiteceğiz? Ne zaman çaİbrahim
lıştıracağız? Ne zaman
Karakoç
Çırak Eğitim ve
meslek sahibi yapacağız ve
Öğretim Vakfı
bu sesimizi de Milli Eğitim
Başkanı
Bakanı'na nasıl duyuracağız? Mesleki eğitimin gelişmesi ve iş yerlerine eğitilmiş insanı getirme konusunda el
birliğiyle çalışmalıyız.
Sektörel çalışmalarımız,
kümelerimiz var. Gerçekten Türkiye’ye rol model
oldu. Bu çalışmaların A’dan
Z’ye devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz
de sivil toplum örgütü olaAdnan Keskin
rak alanın fikir ve bilgi banOSİAD Başkanı
kasıyız. Burada yapılacak
her türlü girişimin, OSTİM
için yapılacak her şeyin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bilmeniz gerektiğine
inanıyorum.
OSTİM
bölgesinde,
Ankara’nın batı koridorunda istihdam yaratmaya, teknolojiye katkı
sunmaya ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı
vermeye gayret gösteriBahri Küpeli
yoruz. OSTİM’in yarattığı
BAGİAD Başkanı
farkındalık gerçekten çok
önemli. OSTİM’in teknoloji
alanında yaptığı atılımları destekliyoruz.

Ülke olarak dünyanın en
büyük ihalelerini açıyoruz
şu dönemde. Bu ihalelerin içerisinde; Milli Tren
Projesi’nde, savunma sanayinde OSSA’nın yaptığı
büyük faaliyetlerde olduğu
Ufuk
gibi diğer alanlarda da OSBayraktar
TİM çalışmalarına devam
Aktif SİAD
Başkanı
edecek. Milli bir sorumluluk olarak, kamu alımlarının en büyük kısmını yapan Devlet Malzeme
Ofisi’yle ilişkilerimizin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk markalarının, yerli
üretimin Devlet Malzeme Ofisi’ne girmesini
arzu ediyoruz.
OSTİM, Ankara’nın kalkınmasında, özellikle memur
kenti özelliğinden kurtulmasında önemli bir fonksiyona sahiptir. ORSİAD
kurulduğu günden bugüne, çözüm odaklı ve hiç
Özcan
kaybetmediği olumlu baÜlgener
kış açısıyla ekonomimizin
ORSİAD Başkanı
gelişmesi için, üyeleriyle
birlikte OSTİM’de bütün
projelere destek sağlamıştır. Bölgemiz için bir sivil toplum kuruluşu

olarak her türlü katkıyı vermeye dün olduğu
gibi bugün de yarın da hazırız.
KOSGEB’in nitelikli eleman desteği dahil Ar-Ge,
inovasyon destekleri içerisinde nitelikli eleman ve
destekleri var. 2013 yılı itibariyle toplam 21 bin personel desteklenmiş. Aynı
Mehmet
Tezyetiş
zamanda kayıt için destekKOSGEB OSTİM
lemek anlamında bir ölçü
Hizmet Merkezi
Müdürü
değeri sunuyoruz. OSTİM
Hizmet Merkezi de ikinci
sırada yer alarak; 1372 personelin desteklerle kayıt içi kalmasını ve işletme faaliyetlerine katılması sağlamıştır.
Bugün Türkiye’deki uygunluk değerlendirme pazarı
dediğimiz; belgelendirme,
muayene, gözetim, sertifikasyon, eğitim bedeli genel çerçeve çizersek 2,5-3
milyar dolar civarında. Bu
Topel Gül
rakamın maalesef yüzde
TSE Test
80’i yabancı kuruluşlara
Muayane
Gözetim Merkezi
gidiyor. OSTİM’deki sanaBaşkanı
yicilerimize yönelik olarak
bir protokol yapacağız. Bu
hizmetlerimizden yüzde 30 indirimli olarak
sanayicilerimizi faydalandıracağız.

lantıyı daha çok yapıcı eleştiri, tavsiye, öneri ve
istişare için düzenlediklerini vurgulayan Aydın,
OSTİM olarak yoğun bir yılı geride bıraktıklarını anlattı. Orhan Aydın, şu hususlara değindi:
“Bütün kurum ve kuruluşlarıyla OSTİM anlamlı hale geliyor. Diğer bölgelere baktığınız zaman
bunları görmek çok fazla kolay değil. Ama biz
bunu bilinçli olarak yapıyoruz, yapmak zorundayız. OSTİM’e ve firmalara katkısı olacağını
düşünüyoruz. OSTİM teknolojik ürün anlamında her hangi bir malzemenin üretimi anlamında
Türkiye’de ilk akla gelen kurumlardan biri. Bir
yerde boşluk varsa ülke adına bir sorumluluk
duyuyorsak onu yapmak zorundayız. Çünkü
bundan ülkemiz adına biz görev çıkarıyoruz.
Kümelenme çalışmaları Türkiye’de ilk defa bu
bölgede başladı. Yerli sanayi eşittir OSTİM,
KOBİ eşittir OSTİM.”
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Türkiye’nin 2013 tonajı 35 milyonun gerisinde kaldı

Ham çelik üretiminde düşüş
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)
geçtiğimiz yılın çelik istatistiklerini
yayınladı. TÇÜD açıklamasında,
“Hammadde-nihai mamul fiyatları
arasındaki farkın kapanması, İSDEMİR
grevi, enerji kesintileri ve küresel
piyasalardaki daralmanın etkisi ile 2013
yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği ham
çelik üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde
3.4 düşüşle 34.65 milyon ton seviyesinde
kaldı. 2013 yılında Türkiye’nin kütük
üretimi yüzde 2.8 düşüşle 26.29 milyon
tona, slab üretimi de yüzde 5.3 düşüşle
8.36 milyon tona geriledi.” denildi.

B

ir çok sektör temel girdi sağlaması nedeniyle stratejik olarak kabul
edilen çelik üretimin de yavaşlama. TÇÜD tarafından yapılan araştırmada,
2013 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği
ham çelik üretiminin, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.4 düşüşle 34.65 milyon ton
seviyesinde kaldığı belirtildi.

Entegreler arttı, ark ocaklılar geriledi
Hurda fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisi ile elektrik ark ocaklı tesislerin ham
çelik üretimi 2013 yılında yüzde 6.9 düşüşle 24.72 milyon tona gerilerken, entegre tesislerin ham çelik üretimi yüzde 6.5
artışla 9.93 milyon tona ulaştı.
Aralık ayında, entegre tesislerin ham
çelik üretimi, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.6 artışla 952 bin tona ulaşırken, elektrik ark ocaklı tesislerin ham
çelik üretimi yüzde 2.3 düşüşle 1.94 milyon ton seviyesinde kaldı. Entegre tesislerin Aralık ayında gerçekleştirdikleri ham

Türkiye, 2013 yılında
üretimdeki -3,4’lük
değişime rağmen
küresel ham çelik üretimi
ligindeki yerini korudu.

T

O

2011-2013 Yılları Ürünlere Göre Ham Çelik Üretimi, 000 ton
KÜTÜK
SLAB
TOPLAM

2011
24.400
9.707
34.107

2012
27.054
8.831
35.885

2013
26.294
8.360
34.654

% değişim (13/12)
-2,8
-5,3
-3,4

çelik üretim miktarı, Kasım ayına kıyasla
yüzde 6.6 oranında artışı ifade ederken,
EAO bazlı tesislerin ham çelik üretimleri,
Kasım üretimine göre yüzde 10.1 oranında
dikkat çekici bir düşüşe işaret etti.

artışla 110 milyon tona ulaşan Japonya’nın
ardından, dünyanın en büyük ekonomisine
sahip ABD’nin ham çelik üretimi yüzde 2
düşüş göstererek 86.95 milyon ton seviyesinde kaldı.

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) verilerine göre 2013 yılında gelişmiş ekonomilerde yaşanan krize rağmen, Çin’in etkisiyle küresel ham çelik üretimi bir önceki
yıla kıyasla yüzde 3.6artışla 1.61 milyar
tona ulaştı.

Alman çelik endüstrisi, 2013 yılını
42.64 milyon tonluk üretim ile kayıpsız
kapatırken, sıralamada Türkiye’nin gerisinde olan Brezilya’nın ham çelik üretimi
de yüzde 1 düşüşle 34.17 milyon tona geriledi. Ukrayna’nın 2013 yılındaki ham çelik üretimi yüzde 0.5 gibi hafif bir oranda
düşüş göstererek 32.82 milyon tona gerilerken, İtalya’nın ham çelik üretimi yüzde
11.7 gibi çarpıcı bir düşüşle 24.05 milyon
ton seviyesine geriledi.

Küresel çelik endüstrisinin lokomotifi durumunda olan Çin’in 2013 yılındaki
ham çelik üretimi, 2012 yılına kıyasla yüzde 7.5 artışla 785.87 milyon tona ulaştı.
2013 yılında ham çelik üretimi yüzde 3.3

"KUR ARTIŞI ENERJİYE YANSITILMASIN"
yacağına ilişkin görüşlerini de paylaşan
Yayan, kurun, ithalatı zorlaştırmasından
olumlu anlamda yararlanılabileceğini
dile getirdi. Hurda ve cevher üretimi
açısından yaklaşık yüzde 55-60
arasında bir ithal girdiden
söz edilebileceğini anlatan
TÇÜD Genel Sekreteri Veysel
Yayan, şunları kaydetti: “İthal
Yayan, 2014 yılına girerken
olmayan girdilerin fiyatları
sektörle ilgili beklentilerin
döviz kurlarındaki değişikliğe
olumlu olmasına karşın, son
paralel bir biçimde artmazsa
dönemde ekonomiye etki eden
bu, sektörü uluslararası piyayurt içi gelişmelerin demirçelik mamulü kullanan inşaat,
Veysel Yayan sada daha rekabet edebilir ve
beyaz eşya gibi sektörlere olası
ithalata karşı daha güçlü hale
TÇÜD Gen. Sekt.
olumsuz etkilerinin, sektöre de
getirebilir. Burada Enerji ve
olumsuz yansıyacağını belirtTabii Kaynaklar Bakanlığı’na
ti. "Bu yıl için yüzde 8 ihracat ve aynı
görev düşüyor. 'Enerji fiyatlarını döviz
oranda üretim artışı bekliyorduk." diyen kurlarına göre ayarlayalım' dememeliYayan, mevcut durumda söz konusu
ler. İlla ayarlayacaklarsa bireysel tükebeklentilerin gözden geçirilmesinin
ticiye daha çok yansıtıp, yüksek fiyatla
gerekebileceğini bildirdi.
enerji girdisi kullanan sektörlere bunu
yansıtmamalılar. Biz bunu sadece kendi
Döviz kurundaki artışın özellikle
sektörümüz için değil, sanayi kesiminin
ithalatı azaltması ve üretimi artırması
tamamı için istiyoruz."
noktasında olumlu bir etkisi olup olmaürkiye Çelik Üreticileri Derneği
(TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan,
döviz kurundaki artış nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin sanayi kesimine
yansıtılmaması gerektiğini
söyledi.

"İSG’de önleyici
yaklaşım gerekiyor"

Küresel
ham çelik üretimi

130 milyon tona yaklaştı

Dünya Çelik Derneği (worldsteel)
verilerine göre, Aralık ayında
küresel ham çelik üretimi önceki
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1.1
artışla 129.44 milyon tona ulaştı.
Aralık ayında Çin’in ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına kıyasla
yüzde 2.4 artışla 62.35 milyon
tona ulaşırken, Japonya’nın yüzde
3.3 artışla 9.57 milyon tona,
ABD’nin yüzde 1.4 artışla 7.19 milyon tona, Hindistan’ın yüzde 3.1
artışla 6.75 milyon tona, Güney
Kore’nin yüzde 4.7 artışla 5.85
milyon tona, Rusya’nın yüzde 2.7
artışla 5.84 milyon tona ulaştı.

STİM merkezli Aktif Sanayici ve
İş Adamları Derneği 1 Ocak 2014
tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe
giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgilendirme
semineri düzenledi. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Said Ağaoğulları
seminerdeki sunumunda; Türkiye’de
meydana gelen iş kazalarının yıllık
maliyetinin 2012 verilerine göre 60
milyar TL olduğunu söyledi.
Dünyada her gün 1 milyon,
Türkiye'de de 170 iş kazası olduğuna
dikkat çeken Ağaoğulları, kuralcı değil
önleyici yaklaşımın kabul edildiği bir
mevzuatın hazırlanmasının önemini
vurguladı. İSG Uzmanı, Türkiye'de her
gün 2 kişinin iş kazasında hayatını
kaybettiğini, 6 kişinin de iş göremez
hale geldiğini kaydetti.

"Ürün, tasarımla
farklılaşmaza
geride kalır"

Ö

te yandan Aktif SİAD, üyelerine
tasarımın üretimde sağlayacağı
avantajları anlattı. Programa konuşmacı olarak katılan OSTİM Endüstriyel
Tasarım ve Mühendislik Merkezi
Direktörü Berna Dalaman, bir ürünü
piyasada rakiplerinden ayıran özelliğin
tasarım olduğuna dikkat çekti. Dalaman, ürünün, tasarımı ile farklılaşmadığı takdirde görülmez hale geleceğini
ve geride kalınacağını anımsattı.
Programın konuşmacılarından Kadir
Aras, mühendisliğin; müşteri talebi ya
da bir gereksinim nedeniyle yapılması
gereken bir ürün ile ilgili kaygıların,
problemlerin çözülmesi anlamını
taşıdığını söyledi.
Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tolga Bülent Erdoğan ise Ar-Ge ve
Ür-Ge birimi olmayan, bunun için
bütçe ayıramayan firmaların OSTİM
Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik
Merkezi gibi kuruluşlardan yardım
alabileceğini belirtti.
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Ankara Kalkınma Ajansı 2014 teklif çağrısını yaptı

Teknolojik ve sosyal projeler bekleniyor
Ankara Kalkınma Ajansı, 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek
Programı” (İLTEK) ve “Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” (SOSKA) programı ile sunulan projelere
toplam 25 Milyon TL destek sağlayacak.
İLTEK: 15 Milyon TL bütçesi ile İleri
Teknolojilerde İhracat Odaklı Mali
Destek Programı (İLTEK), Ankara’nın
yüksek katma değer ve teknoloji odaklı
ekonomik
yapısını
güçlendirerek,
Ankara sanayisinin ileri teknolojili
sektörlerinde üretim, pazarlama ve ihracat
kapasitesini artırmayı hedefliyor. Destek
programından ileri teknolojili sektörlerde
faaliyet gösteren işletmeler; OSB’ler,
üniversiteler,
araştırma
merkezleri/
enstitüleri, teknoparklar, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve
ihracatçı birlikler yararlanabilecek.
Programın öncelikleri arasında, İleri
teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren
firmaların; tasarım, test, üretim, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin desteklenerek ürün portföyünün geliştirilmesi;
ileri teknolojili sektörlerde üretim yapan
firmaların ihracat kapasitesinin artırılma-

sı yer alıyor. Asgari
destek tutarı 100 bin
TL olan programla projelere 500
bin TL’ye kadar
destek sağlanabilecek. Destek
başvuruları
17
Mart’a kadar devam edecek.

SOSKA:
Ankara’da,
bireylere eşit ve kaliteli yaşam
imkanı sunarak sosyal bağların
güçlendirilmesini amaçlayan, Sosyal
Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi
Mali Destek Programı’nın (SOSKA) 10
milyon TL bütçesi bulunuyor.
Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-

luşları, kar amacı gütmeyen sivil toplum
kuruluşları ile kar amacı gütmeyen birlik
ve kooperatifler SOSKA’ya başvurabiliyor. 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar
projelerin desteklendiği programa başvurular internet üzerinden 24 Mart 2014 tarihine kadar devam edecek.

Tunus’un kalkınmasına TİKA desteği sürüyor
Y

asemin Devrimi ile yeni bir döneme
giren Tunus’ta öncelikli kalkınma
alanları yeniden belirlendi. İşsizliğin azaltılması, üretim sektörlerinin geliştirilmesi,
nitelikli işgücünün artırılması, idari ekonomik ve sosyal altyapıların ve hizmetlerin bilgi temelinde yenilenmesi strateji
doğrultusunda öncelenen talepler TİKA
tarafından gerçekleştirilen 32 proje ile
karşılandı.
Tunus’ta üretim sektörlerinde gerçekleştirilen Tekstil Atölyeleri Kurulması,
Balıkçılığın Desteklenmesi, Mesleki Eğitim Amaçlı Üretim Atölyeleri Açılması,
Hurma İşleme Merkezi Kurulması projeleri kapsamında sağlanan teknik donanım
destekleri ve mesleki eğitim uygulamaları
sektörel ve bölgesel kalkınmayı doğrudan
destekledi. Ayrıca üretim sektörlerinde
istihdamı ve kapasiteyi artırdı. Demokrasiye geçiş sürecinde emin adımlarla ilerleyen Tunus’ta sosyal altyapı ve hizmetler,
eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere yerel yönetimlere ve mahalli idarelere
sağlanan teknik ekipmanlar ve uygulamalı
mesleki eğitim programları ile desteklendi.
Bu kapsamda, tam donanımlı hasta nakil
ambulansları, yangın söndürme araçları,
emniyet ve sosyal hizmet araçları, traktör,
kazıcı-yükleyici iş makinaları, çöp kamyonları ve yol süpürme araçları benzeri
toplam 522 vasıta hibe edildi. İdari ve sivil altyapıların desteklenmesi kapsamında
Tunuslu diplomatlar Türkiye’de mesleki
eğitim programlarına katıldı. İstatistik alanında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
ve Tunus İstatistik Kurumu arasında mes-

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), Tunus’ta sosyal ve
ekonomik altyapıları, üretim sektörlerini,
idari ve sivil altyapı ve hizmetleri mesleki
ve teknik alanlarda desteklemeye devam
ediyor. Tunus Kalkınma Planı öncelikleri
doğrultusunda uygulanan program ve
projeler, bölgesel ve sektörel kalkınmaya
doğrudan katkılar sağlıyor.
leki ve teknik eğitimler gerçekleştirildi.
Emniyet Teşkilatının Modernizasyonu ve
Güvenlik İşbirliği Programı kapsamında
2013 yılında toplam 581 Tunus polisi Türkiye ve Tunus’ta düzenlenen uygulamalı
eğitim programlarını başarı ile tamamladı.
Ekonomik altyapı ve hizmetlerin Tunus
Kalkınma Planı öncelikleri doğrultusunda desteklenmesi için sanayi bölgelerinin
oluşturulması, bölgesel ve sektörel kalkınma, yatırım teşvik sistemi gibi konularda Tunus-Türkiye Kalkınma İşbirliği
programı uygulandı. Yoksul bölgelerde
yaşayan kimsesiz, dul ve engelli kadınlara

geçim kaynağı oluşturmak ve günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için yöresel
tabuna ekmeği pişirme fırınları dağıtıldı.
Bilgiye etkin ve hızlı erişim için bilgisayar merkezleri oluşturuldu. TİKA, küçük
ölçekli üretim atölyelerinde öncelikli olarak kadınların ve engellilerin istihdamını
hedefleyen sosyal sorumluluk projelerini
de unutmadı.
TİKA projeleri, Tunus 12. Kalkınma
Planında öncelenen sektörel yenilenme,
bölgesel kalkınma, işgücü niteliğinin artırılması, istihdamın desteklenmesi, kalkınmada bilgi temelinde yenilenme stratejisi
ile paralellik arz etti. 2012 yılında idari ve
sivil alt yapıların desteklenmesi ile başlayan TİKA projeleri, sosyal ve ekonomik
alt yapıların desteklenmesi, üretim sektörlerini geliştirmeye yönelik teknik donanım
destekleri ve kapasite artırım projeleri,
emniyet, turizm, sağlık, tarım ve ormancılık alanları başta olmak üzere mesleki
eğitim ve teknik işbirliği programları ile
çeşitlenerek devam ediyor.

İstatistiklerle
Ankara
Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın
sosyal ve ekonomik gelişmelerini
yakından takip eden ve düzenli
olarak istatistiksel veriler halinde
paydaşlarının kullanımına sunan
Ankara Kalkınma Ajansı, "İstatistiklerle Ankara 2013" çalışmasını
yayımladı.
Çalışmanın Temel Göstergeler
başlıklı kısmında sosyo-ekonomik
yapıyla ilgili ayrıntılar verildi. Buna
göre Ankara’nın 4,96 milyon kişiden
oluşan nüfusu dikkati çekiyor ve
yıllık nüfus artış hızı ortalama
yüzde 1,5 olarak gerçekleşiyor.
Çalışabilir yaşta olan nüfusun yüzde
41,1’i istihdam edilirken, işsizlik
oranı yüzde 12,1 olarak tespit edildi.
Ankara istatistiklerinde ayrıca “21
üniversitesi, 6 teknoparkı, 11 OSB’si
ve çok sayıda araştırma merkezi ile
yüksek bir beşeri sermaye ve güçlü
bir teknolojik altyapıya sahiptir.”
deniliyor.

SANAYİ
İHTİYACI İÇİN
YENİ BÖLÜMLER
AÇILACAK

Prof. Dr. Ahmet Özdemir

G

azi Üniversitesi OSTİM Meslek Yüksek Okulu, sanayicinin
ihtiyacına yönelik üç yeni bölümü
bünyesine katıyor. Okul Müdürü Prof.
Dr. Ahmet Özdemir OSTİM yönetimine
gerçekleştirdiği ziyarette, bölgedeki
işletmelerin ihtiyacı olan Endüstriyel Kalıpçılık, Elektrik-Elektronik ve
Bilgisayar bölümlerini Çubuk Meslek
Yüksek Okulu’ndan OSTİM Meslek
Yüksek Okulu bünyesine taşıyacaklarını söyledi.
Özdemir, OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki firmaların yetişmiş
insan kaynağını karşılamaya yönelik
çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirterek, açacakları CNC laboratuvarı ile
bölge sanayicisinin talep ettiği operatörleri yetiştireceklerini kaydetti.
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“Kamu alımlarında koordinasyon olmalı”
İş dünyasının gündem maddeleri arasında bulunan kamu alımlarındaki tartışmalara doğru teşhis koymak çok önemli. Bu alandaki çalışmalarıyla
tanınan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek’le ülkemiz için gerekli stratejiler üzerine konuştuk. Devletin enerji,
çevre, ulaştırma gibi nitelikli alımlarda koordinasyona gitmesi gerektiğine işaret eden Yülek, dünya genelinde de bu refleksle hareket edildiğini
dile getirdi. Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Murat Yülek, Türk ekonomisinin üretim ve ihracat yapması gerektiğinin altını çiziyor.
2013 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi
açısından nasıl geçti?
2013, gelişmiş ekonomiler açısından
genel olarak iyi geçmedi. Gelişmekte
olan ekonomiler için ise nispeten iyi geçti. Gelişmiş ekonomilerde, makro açıdan
ABD daha iyiye doğru gidiyor gözüküyor. Büyümesi Avrupa’ya göre daha iyi;
ona güvenerek, istihdam da biraz daha
iyileştiği için parasal büyümeyi yavaşlatmaya başladı (tapering). Avrupa’ya baktığımız zaman, son günlerde iyimserlik
başlasa da durum hala bayağı kötü. Özellikle Avro bölgesi 2013’te negatif büyüdü. En önemli ülke olan Almanya hariç
-o da hızlı büyümüyor- Avrupa hala sıkıntıda. Bu sene yüzde 1’in biraz altında
artıya geçecekler; öyle bekliyoruz.
Japonya, büyümeyi gerçekleştirebilmek ve enflasyon üretebilmek için para
arzını sınırsız olarak genişletmeyi kararlaştırdı geçen sene. Esasında Avrupa
da benzerini yapıyor. Japonya‘nın programı da olumlu gitmeye başladı; artıya
dönüyor, enflasyon üretmeye başladılar,
büyüme tekrar başladı. Çin’de ise biraz yavaşlama var, ancak Avrupa ya da
Amerika’ya göre çok daha yüksek (yüzde
7’leri düşük buluyorlar).

Prof. Dr. Murat Yülek

Beklentilerin gerisinde olmasına rağmen, Türkiye için 2013’ün iyi bir yıl
olduğunu düşünüyorum. Mevcut uluslararası ve yerel şartlardan dolayı yüzde
3,8-4’lük bir büyüme olacak gibi görünüyor. Normal şartlarda Türkiye için yüzde
4’ler çok düşük olsa da; Avrupa’nın durumu, belirsizlikler, sosyal olayları göz
önüne aldığımızda, Türkiye için kötü bir
yıl olmadı 2013. Hükümet, yılın ikinci
yarısında birçok hadiseyle uğraşmak zorunda kaldı. Buna rağmen Türkiye ekonomisinin direnci belli bir noktaya gelmiş ki; ne Gezi olaylarından, ne de son
günlerdeki gelişmelerden zarar görmedi.

Nispeten iyi giden bu durumun sürdürülebilir olması ve iyileşmenin artması için
Türk ekonomisinin ihracat ve üretime devam etmesi gerekiyor.

“Harcama yetkisi vermişsin ama
kapasiteyi sağlamamışsın”
Daha önce yaptığınız bir açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki kamu
alımlarının 1 trilyon doları bulacağını
söylüyorsunuz. Bu noktadan hareketle; Türkiye’deki yerli ve milli üretimi geliştirmek, üreticilerimizin kamu
alımlarında daha fazla yer alabilmesini sağlamak için ideal yöntemler neler
olabilir? Devletin ortaya koyması gereken stratejiler için neler söylersiniz?
Devletten başlayacak olursak; birincisi, devletin kendi içindeki koordinasyonunu artırması gerekiyor. Örneğin,
kamu kesiminin kendi içinde satın almalar konusunda bir koordinasyonu yok.
Türkiye’de her yıl binlerce kamu ihalesi
yapılıyor. Kamu ‘idareleri’ 10 bin-20 bin
nüfuslu belediyelerden, koskoca Ulaştırma Bakanlığı’na kadar Türkiye’de her yıl
milyarlarca TL’lik alım yapıyor. Metro
araçları, inşaat hizmetleri, gemiler, uçaklar, elektrik üretim tesisleri, bunların bakımları, jeneratörler, türbinler, bunların
bakımları vs. Bazı kaynaklara göre sadece jeneratör ve türbin kanatçıklarının
bakımlarına senede 300 milyon dolar
ödüyoruz.
Böylesi geniş ve çeşitli alanlarda gerçekleşen kamu alımları çok dağınık bir
şekilde yapılıyor. Kamu alımlarını kim
yapıyor? Düşünelim; bir belediye diyor
ki: “Ben bir otobüs, tramvay, troleybüs
alacağım.” Orada genç bir memura sorumluluk veriliyor: “Yaz evladım şartnameyi” diyorlar biraz mübalağa edersek.
Satın alma birimleri çoğu zaman teknik
uzmanlığa sahip değil. Bu tip teknik
alımlarda çoğu zaman gerekli araştırma, fizibilite, teknoloji değerlendirmesi
yapılamıyor ve daha önemlisi, Türk şirketlerine pek şans verilmiyor. Kıt kanaat
toplanılan vergiler yanlış teknolojiler ve
yurt dışına kayıyor çoğu zaman. Türk şirketlerinin yeteneklerinin yeterli olduğu
sahalarda şartnamelerden kaynaklanan
engeller ortadan kalksa, dünya ve Türk
ekonomisinin yavaşladığı şu günlerde
vergi gelirleri yurt içinde kalabilir. Kamu
satın alma birimlerinde çalışan arkadaşlarımızın çoğu iyi niyetlidir; ancak daha
iyi yetiştirilmeleri, daha iyi koordine
edilmeleri ve yerel sanayiyi ve yetenekleri tanımaları gerekiyor. Bu arkadaşların çoğu, maalesef, ne sektörü, ne Türkiye’nin sanayisini, ne
OSTİM’i, ne atölyeyi, ne fabrikayı bilebiliyorlar. Onların
suçu da değil bu. Uluslararası
şirketler, bu konularda daha
agresif ve yetenekli oldukları
için şartnamelerde çoğu za-

man kayrılıyorlar. Bu bir realite.
Öncelikle, satın alma birimlerinin yeterli kapasiteye sahip olmadığını söyledik. İkincisi, bunlar arasında herhangi
bir koordinasyon yok. Mesela büyük bir
şirketler grubu düşünelim. Bu tür gruplarda, çoğu zaman satın almalar koordine edilir. Bu sayede, pazarlık gücü elde
edilir. Büyük market zincirleri de öyle;
perakende zincirlerinin her şubesi kendi
alımlarını mı yapar yoksa alım, merkezden, her sektörün uzman satın almacıları
tarafından mı yapılır? Aynı şartlar devlete de uymaz mı? Stratejik sahalarda (raylı sistemler gibi) her belediye, her kamu
idaresi kendi keyfine göre alım yapınca
ulusal bir strateji eksik kalıyor ve yerli
sanayiciler, çok önemli bir zararla karşı
karşıya geliyor. Tabi bu zarar yeniden
Türkiye Cumhuriyeti’ne, teknolojik gerilik, istihdam eksikliği, vergi ve döviz
kaybı olarak geri dönüyor.

geçmemiz gerekiyor

“İş bitirme şartı
Avrupa’da kullanıma bağlanıyor”
Kamu alımlarında kapasite eksikliği
ve koordinasyonsuzluğun önüne nasıl
geçilir?
Çok zor değil esasında. Öncelikle, en
azından enerji, çevre, ulaştırma gibi nitelikli alımlarda devletin bir koordinasyona gitmesi lazım. Bir ‘Resource Center’
gibi. Her kentin, her birimin kendi teknik

Tüm bunlar, merkeziyetçi olalım, sosyalist bir ülke olalım manasına gelmiyor.
Ama kamu alımlarında koordinasyon ve
ortak bir strateji olmayınca büyük kayıplar ortaya çıkıyor. Örneğin, yakın zamanda Konya Belediyesi raylı sistem alımlarını yurt dışından gerçekleştirdi. Oysa
aynı teknoloji artık ülkemizde de var ve
bu şirketler ihaleye dahi giremediler.
Yerel yönetimlerde ve merkezi yönetimde teknik alanlardaki satın almalarda
‘kurumsal kapasite’ yükseltilmeli ve bir
ortak stratejiye bağlanmalı. Uzman istihdam etmek de çözüm değil. Nasıl olacak?
Örneğin, belediye kendi içinde raylı sistem satın alma uzmanı mı bulunduracak?
Bunun ücretini dahi karşılayamaz; zira
değişik sahalarda birkaç yılda bir yapılacak ihaleler için bu kadar personeli
bünyelerinde tutamazlar. Bir örnek daha:
Çevre atık tesisi ya da su arıtma tesis kuracak diyelim bir belediyemiz. Nereden
bilsin Anadolu’daki bir belediyemiz; atık
tesisinin iyisi nedir, kötüsü nedir, teknolojisi nereye gitmektedir? Hangi teknoloji iyidir? Bunları düşünmesi ve ihale dokümanını tasarlaması gereken satın alma
memuru ya da komisyonu; “Şu şirketten
mi alsam ucuza gelir? Acaba şirketin teklifindeki 10 senelik bakım maliyeti unsuru ötekisine göre nasıl bir fark oluşturacak?” gibi sorulara nasıl cevap verecek?
Daha basit bir örnekle anlatacak olursak,
şahıs olarak evimize aldığımız x marka
yazıcının, ne kadar ve ne kalitede hizmet
vereceğini, kartuş maliyetiyle birlikte
rakibine göre nasıl fiyatlandığını dahi
bilemiyoruz. Birilerine soruyoruz; doğru
ya da yanlış tavsiyelerle satın almamızı
gerçekleştiriyoruz. Kısaca şunu söylüyorum: Kamu satın alımları toplanan vergilerin gittiği yerleri belirliyor. Çok önemli
bir fonksiyondur. Ayrıca, ülkedeki sanayi
sektörünün rekabetçiliğini ve gelişmesini
de doğrudan etkiler. Dolayısıyla, koordineli ve kaliteli bir kamu alım sistemine

Prof. Dr. Murat Yülek, Travis K. Taylor’la birlikte
hazırladığı, Türkçesi “Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Alımları Politikalarının Tasarlanması:
Küresel Ekonomide Sanayileşme için Teknoloji
Transferi Nasıl Geliştirilir” isimli kitabında;
teknoloji transferi mekanizmaları, kamu alımı
politikaları, karşılıklı ticaret ve offset stratejileri
ile ilgili olarak teorik, deneysel analizler ve
örnek olay incelemelerini aktarıyor.

standartlarını belirlemesi yerine, yerli sanayi şirketlerinin önündeki engelleri kaldıracak ortak standartların oluşturulması
gerekiyor. İkincisi, yerel şirketlerin önünü kapatan bir diğer engel olan ‘x ülkesinde’ ya da ‘x kıtasında’ uygulanmış olmak gibi şartların kaldırılması gerekiyor.
Bunlar, alınan malın kalitesini düşürmeden yerli sanayi şirketlerinin önündeki
engelleri kaldırabilir. Üçüncüsü, özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde üretilen
veya KOBİ’ler tarafından üretilen yerli
sanayi ürünlerine öncelik verilmeli kamu
alımlarında. Bugün, bu konuyu İngiltere
tartışıyor. Deniliyor ki: “Ülkemizin 300
milyar pound ihracatı var, 400 milyar
pound kamu alımı var. Demek ki bütün
dünyanın ülkeme sağladığı pazar, benim
şirketlerime bizzat sağlayabileceğim pazardan daha küçük”. Kamu alımında İngiltere, ‘kendi şirketlerimin’ “teknolojik
gelişmelerini sağlamak için”, “yenilikçiliği sağlamak için” ifadelerini belirtiyor
ama esasında “kendi pazarımı nasıl kendi
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şirketime veririm?” diyor. Dolayısıyla,
bu durum, başka ülkelerde de gündemde.
Buy American Kanunu da böyle bir şey mi?
O farklı bir şey. Kamunun dışında halkı
da etkilemeye çalışan bir program. Bizde
de vardı, ‘yerli malı haftası’ gibi.

“Kamu alımları planlanırsa
sektör çalışmaya başlıyor”
Başka ne yapabilir kamu? Bizim üzerinde çalıştığımız şuydu: Planlı Kamu
Alımları. Yani, “Bugün ihaleye çıktım,
tramvay alıyorum.” olmayacak. Tramvay alacaksa bunu iki sene öncesinden
duyuracak: “Ben bir tramvay çalışmasına
başladım. Şu nitelikleri düşünüyorum.”
Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu yaptı. “Gelin özel sektör, ben bundan sonra
tramvayı x sene sonra sizden biri yaparsa,
sizden almaya çalışacağım.” dedi. Orada

Dolayısıyla kamu, ben şunu alacağım
dediği ve bunu inandırıcı bir şekilde belli bir vadede yaptığı zaman, bu bile özel
sektör kuruluşlarını çalışmaya başlatıyor.
Ar-Ge, yenilikçilik de tetikleniyor. Türkiye derse ki; “Ben bir milli gemi yapacağım. İki sene sonra bunun ihalesine
çıkacağım.” Yaptılar bunu, o zaman tersaneler başlıyor çalışmaya.
Yine “ABD ekonomik planlama yapıyor mu?” diyoruz. Marshall Planı’nda
Avrupa’ya ve Türkiye’ye de yardım yapacağı zaman “Bana ekonomik planla gel.
4 yıllık planını göreyim.” demiştir ABD.
Bizimkiler de 1938’de yaptıkları, sonrasında evrilerek 1948’e kadar gelen planı
götürmüşlerdir. Sanayileşmeye dayalı bir
plandır, Şevket Süreyya Aydemir’in de
içinde olduğu. ABD bu planı beğenmemiş ve kabul etmemiştir. “Sanayileşmen
öncelikli değil, farklı gelişme akslarına

“HER YERE GİDİLMELİ AMA ÖNCELİKLENDİRME YAPILMALI”
Türkiye daha çok hangi pazarlara yönelmeli? Batıya mı doğuya mı?
Hepsine. Batı dediğiniz dünyanın en
zengin pazarı. Avrupa’ya mal satmayayım
diyebilir misin? Amerika dünyanın en
büyük pazarı, hiçbir şey satamıyoruz. 10
milyar doların çok altında ihracatımız var.
Başka? Çin 1,5 trilyon dolar seviyesinde
ithalat yapıyor. Rusya büyük pazar.
Buna karşılık küçükler de var. Benin’den
Swaziland’e. Küçük ülke diye gitmeme

yapıldı. Bunu planladığın zaman sektör
çalışmaya başlıyor. Planlı kamu alımları
ABD’de tartışılmış ve uygulanmıştır.
Bu tip politikaların örnekleri var mı?
Örneğin dünyanın en büyük ekonomisi
olan ABD’de, kendi tanımları içinde adını koymasa da sanayi politikaları uygulanmıştır. Daha doğrusu, adı konmamış
sanayi politikaları uygulamaları vardır
ABD’de. Örneğin “Savunma Politikası”.
ABD yönetimleri der ki; “Ben Rusya ile
yıldız savaşları yapacağım. Bir savunma sistemi kuracağım.”. Bunu inandırıcı
(credible) bir şekilde piyasaya açıkladığı
zaman firmalar çalışmaya başlarlar. Çünkü bu devlet 3 sene sonra şöyle bir silah
alacak. Uzay teknolojisinde de aynısıdır. NASA, çeliğini kendisi mi yapıyor,
piyasadan mı alıyor? Motorunu kendisi
mi yapıyor, piyasadan mı alıyor? Uzay
mekiği yapacaksa, uzaya şu şartlara çıkabilecek güçte motora ihtiyaç var, onu
üniversitesinden sanayisine kadar birisi
geliştirecek.

şansın yok. Dünyanın her yerine gidilmesi
lazım. Ancak, önceliklendirme yapılması
gerekir. Stratejileri uygulamak ve kalıcı
olmak gerekir.
Yurt dışı pazarlara yönelebilmek için
dağıtım ağlarına sahip olmak gerekiyor;
sadece fiyat/kalite rekabetçiliği yetmiyor.
Aksi takdirde ürün ne kadar iyi olursa
olsun hiçbir şansın olmuyor.

geçmeni istiyorum” demiştir. Farklı bir
plan verilmiştir ve ondan sonra Türkiye
Marshall Yardımı’nı alabilmiştir. Hazırlığı devam eden bir kitabımla ilgili
araştırırken tarihine baktım. 1932’de bile
stratejik sektörleri geliştirme amaçlı kalkınma bankacılığı kurmuşlar ABD’de.
Bunlarla savaş endüstrisini ve aynı zamanda sivil endüstriyi bir kalkınma bankası gibi desteklemişler, pazar sağlamışlar, düşük faizli kredi vermişler.

“Özel sektöre pazar sağlamak,
doğrudan destektir”
Özel sektöre pazar sağlamak, doğrudan destektir, teşviktir. Oysa bugün genel olarak ‘teşvik’ olarak adlandırılan
politikalar ‘dolaylı’ teşviklerdir esasında.
Örneğin, Ekonomi Bakanlığı tarafından
sağlanan, teşvikler dolaylı teşviklerdir.
TÜBİTAK gibi kuruluşların verdiği teşvikler de dolaylı teşviklerdir. TÜBİTAK
diyor ki; “Sen şöyle bir ürün için şöyle
bir araştırma yaparsan ben sana destek

vereceğim.” Sanayici de projeyi sunuyor,
desteği alıyor.
Doğrudan destek/teşvik nedir? İster
KOBİ, ister büyük şirketlere olsun. “Ben
senden bir gemi alacağım ya da toplam
50 megavatlık yerli türbin kanatçıklarına sahip jeneratör alacağım” şeklinde bir
pazar açılması doğrudan teşviktir. Böyle
olduğu zaman, teşvikler çok daha etkili
oluyor. Bunlara kendi literatürümüzde
bu şekilde isimlendiriliyor. Diğerlerinin
hepsi dolaylı teşviklerdir.

“Ağır siklete karşı
farklı bir taktik uygulanmalı”
Serbest Ticaret Anlaşmaları kimi kesimlerce çok eleştirilen fakat karşıt
görüş olarak da desteklenen bir uygulama. Bu anlaşmalar ve serbest ticaret
politikaları ülkelerin kalkınmasında
engel midir? Uzak Doğu’daki başarılı
örneklerde serbest ticaret politikalarının rolü neydi?
Serbest ticaret ideal şartlarda refahı
artırıcı etki yapıyor. Ancak, serbest ticaret normalde genellikle ihracat ve üretim kapasitesi gelişmiş ve güçlü ülkelerin istediği bir şey olagelmiştir. Güney
Kore ve Japonya ilk başta serbest ticaret
yapmak istemiyor. Her ikisi de ihracata
bağımlı olduğu için serbest ticareti ister
hale geliyorlar. Oysa 1850’lerde aynı Japonya uluslararası ticarete silah zoruyla
sokulmuştu. Gelişimlerinin ilk başlarında bu ülkeler diyorlardı ki; “İçeri mal
girerken (ithalatta) mümkün mertebe
ve çeşitli araçlarla iç piyasamı koruyayım, ama malım dışarı giderken (ihracat) serbest olsun.” Japonya 1950’lerde
GATT’la (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşması) müzakere yaparken
Japonya’nın GATT’a girmesine İngiltere
ve Hollanda karşı çıktı. Japon ihracatçıları agresif ve ihracatçıların fiyatlarını da
ucuz buluyorlardı. Zira Japonlar bu ülkelerin piyasalarına, ucuz Japon mallarıyla
hem 1868’lerden sonra, hem 1952’den
sonra bombardıman etmişti. O yüzden
Japonya’nın GATT’a girmesine Hollanda
ve İngiltere gelişmiş ekonomiler olmalarına rağmen, karşı çıkmışlardı.
Serbest ticaret, temelinde tabi ki iyi bir
şeydir. Ama denk ekonomiler arasında
olduğu zaman her iki tarafa da yarıyor.
Eğer iki taraf denk değilse, serbest ticaret
bir tarafın gelişmesini engelleyebiliyor.
Spor mücadeleleri gibi. Örneğin boks,
denk güçler arasında yapılıyor. Ağır sıkletle tüy sıkleti aynı maça çıkartmıyorlar.
Bir konuşmanızda, Çin ekseninde
“pratiğin değiştiği ekonomi” teorisinden bahsediyorsunuz. Bu bağlamda, 50
senelik perspektifte Türkiye’yi nereye
koyabiliriz?
Yatırım yapılması ve rekabet gücünün
kazanılması gereken belli sektörler var.
Örneğin sağlık teknolojisi çok önemli bir
teknoloji. İnsanların ömrü uzuyor. Ömrü
uzayınca hastaneye gidiş-gelişleri, sağlık
bilinci artıyor. Tomografi, MR, anjiyo
cihazı alıyorsun. Sağlıktaki görüntüleme
teknolojileri en başta gelen teknolojilerden bir tanesi. Daha emekleme devresinde dünya. Yeni yeni ürünler çıkacak.
Bir ürünü çıkartıyor, onu sen 2-3 milyon
dolara alıyorsun. 3 sene sonra yenisi çı-

kıyor. Yeni teknolojilerin hızla geliştirilmesi ürün döngüsünü hızlandırıyor. 3
sene önce aldığınız ürün güncelliğini yitiriyor. Her yıl değiştirilen cep telefonları
gibi. Sağlık, enerji, ulaştırma, uçak ve
havacılık teknolojisi esasında bu manada hala son derece primitif teknolojiler.
Yeni teknolojiler geliştirilecek, eskilerin
ikame edilmesi gerekecek ve bu döngü
çok hızlı olacak.
Üniversite-sanayi işbirliği için ne söylersiniz?
Üniversitelerimiz piyasadan çok kopuk.
KOBİ’ler bu zincirin iki önemli halkasından biri. Özel sektörümüz de rekabetçi
değil. Büyükler de teknoloji üretmiyor;
küçükler zaten üretemiyor. Büyük şirketler AR-GE yapmıyor, neredeyse sıfır seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde toplam ArGe’nin yüzde 80’ini özel sektör (büyük
ölçüde büyükler) yaparken Türkiye’de
bu oran yüzde 40. Türkiye’nin en büyük
grubu 200 milyon dolar Ae-Ge yapıyor,
aynı cirodaki Çin şirketi Huawei 5 milyar
dolarlık Ar-Ge yapıyor. Patent de almıyor büyük şirketlerin patent çalışmaları
çok az. Küçüklerden zaten bu konuda bir
şey bekleyemiyoruz henüz. Üniversite
hocaları maalesef odalarından çıkmıyor.
KOBİ’ler de hocalara hoş geldin demiyor. Öğretim üyelerinin gerçek dünyayı
bilmediklerini düşünüyorlar. Türkiye olarak temel bilimlerde bu aşamada yapacak
çok fazla bir şeyimiz yok. Temel bilimler
sermaye yoğun bir iş. Kaynağı olan ülkeler dahi temel bilim projelerinde bir araya
gelip ortak çalışmak zorunda kalıyorlar.
Cern örneğinde olduğu gibi. Bu durumda, rekabetçilik açısından Türkiye’nin
çıkış yolu mühendislikte. Üniversitedeki
beyinleri gerçek dünyayla, şirketlerle buluşturmalıyız.
Ayrıca, denemekten korkmamalıyız.
Uçak imal edersiniz, prototip düşer. İkincisi, üçüncüsü de düşebilir. Devam etmek gerekiyor. Yoksa Nuri Demirağ’ın
baltalandığı gibi, kendi uçağını bir daha
kaldıramazsın. İşte Embraer, Brezilya
bizden çok daha ileri bir ülke değil. Havacılık sektörüne 1950’lerde başlamış,
biz ise 1940’larda bırakmışız. Şu anda
dünyadaki 4 önemli kuruluştan bir tanesi
Embraer.

“Bizim üzerinde çalıştığımız şuydu: Planlı
Kamu Alımları. Yani, “Bugün ihaleye
çıktım, tramvay alıyorum.” olmayacak.
Tramvay alacaksa bunu iki sene öncesinden
duyuracak: “Ben bir tramvay çalışmasına
başladım. Şu nitelikleri düşünüyorum.”
Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu yaptı.
“Gelin özel sektör, ben bundan sonra
tramvayı x sene sonra sizden biri yaparsa,
sizden almaya çalışacağım.” dedi. Orada
yapıldı. Bunu planladığın zaman sektör
çalışmaya başlıyor.”
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Dünyanın etrafında 6 tur atan ihracatçılar

166,5 milyar dolara koşuyor

2013 yılı 151,7 milyar dolarlık ihracatla kapandı. İhracat artışı bir önceki yıla göre yüzde 0,01 oldu. İhracat rakamları T.C. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katıldığı toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. İşadamlarının 2014 hedefi 166,5 milyar dolar.

T

ürkiye, ihracatta vites büyütmeye devam ediyor. 2012’deki artış eğilimini
geçtiğimiz yıla da taşıyan ihracatçılar geçen yılı 151,7 milyar dolarlık rakamla
tamamladı. Yatırımcılar, bu yılın sonu için
166,5 milyar dolar hedefini koydu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların
2013 yılında düzenlenen ticari heyetlerle
dünyanın etrafında 6 tur attığını, düzenlenen 29 ticari heyette 19 bin ikili ticari
görüşme gerçekleştirildiğini belirterek,
“Dünya ekonomilerindeki durgunluğa
rağmen ilerledik. Adım atmadık, mal satmadık ülke bırakmadık.” dedi.

“Daha hızlı büyüdük”
T.C.
Ekonomi
Bakanı
Nihat
Zeybekçi’nin katılımıyla Ankara’da düzenlenen basın toplantısında konuşan TİM
Başkanı, 2013’ün, hem dünya hem de ülke
ekonomisi için oldukça hareketli ve zorlu
bir yıl olduğuna dikkat çekti. Neredeyse
tüm ülkelerin ihracat ve genel olarak dış
ticaret performansının durgunluğuna işaret eden Büyükekşi, “Dünya ekonomisi
için zorlu geçen 2013’te Türkiye geçen
seneden daha hızlı büyümeyi başardı. Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı
çıkan ve ekonomik belirsizlikten nispeten daha az etkilenen ülkeler arasında yer
aldı.” diye konuştu.
İhracatın, 2013 Aralık ayında, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artışla 12
milyar 996 milyon dolar olduğunu, yıl
toplamının 151,7 milyar dolara ulaştığını
bildiren, Orta Vadeli Program’da 2014 ihracat hedefinin 166,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Büyükekşi, “Dünya ekonomilerindeki durgunluğa rağmen ilerledik.
Adım atmadık, mal satmadık ülke bırakmadık. 1 senede düzenlediğimiz ticari
heyetlerle dünyanın etrafında 6 tur attık.
Diğer bir ifadeyle 240 bin kilometre yol

SANAYİ ÜRETİM VE
İMALAT SANAYİ
ENDEKSLERİNDE

Son 3 yıl içinde
en yüksek seviye

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK)
açıklanan 2013 yılı Kasım ayı sanayi üretim endeksine göre takvim etkisinden arındırılmış İmalat Sanayi Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 5,6 arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Dünya ekonomilerindeki durgunluğa
rağmen ilerledik. Adım atmadık, mal satmadık ülke bırakmadık.” dedi. T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi, “26 sektörün 23’ünde 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya
imza attık.” şeklinde konuştu.

kat ettik. Düzenlediğimiz 29 ticari heyette
19 bin ikili ticari görüşme gerçekleştirdik.
2014 yılında da durmayacağız.” açıklamasını yaptı.

“23 sektörde 1 milyar dolar aşıldı”
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,
“Hizmet ticaretinden sorumlu Bakanlık
olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 150
milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı
hedefliyoruz.” dedi. 2013 yılı Ocak-Eylül
döneminde yüzde 4 büyüme gerçekleştiğini belirten Zeybekçi, büyümeye ilişkin
beklentilerin öncü göstergesi olan Sanayi
Üretim Endeksi’nin, Eylül ayında, verilerin uzandığı 2005 Ocak ayından bu yana
en yüksek değerini alarak 123,9 olduğunu
anlattı. Bakan Zeybekçi, üretim ve ihracatımızın teknoloji payının ve dolayısıyla katma değerinin artmasını sağlayacak
doğrudan yabancı yatırımların çoğalması
için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2012 yılında 4,2 katı seviyesine
ulaşarak 152,5 milyar dolar olarak gerçek-

leştiğini ve ülkemizin dünya mal ihracatında yüzde 0,83’lük paya sahip olduğunu
hatırlatan Nihat Zeybekçi, 2002 yılında
100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 58 iken, 2012
yılında bu sayının 111, 2013 yılında ise
115’e ulaştığını anımsattı. 2013’ün hemen
hemen tüm sektörler için çok başarılı geçtiğini vurgulayan Nihat Zeybekçi, 5 sektörün 10 milyar doların üzerinde, 10 sektörün de 5 milyar doların üzerinde ihracat
yaptığını belirtti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2013
yılı Kasım ayında bir önceki aya göre
yüzde 2,9 artış gösterdi. Sanayinin
alt sektörleri incelendiğinde 2013 yılı
Ekim ayına göre, madencilik ve taş
ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,7,
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
3,6 artarken; elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,4 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi 2013 yılı Kasım
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 4,7 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim
endeksinde en yüksek artışı nitelikli
ürünler sağladı. 2013 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; Bilgisayar, Elektronik ve Optik ürünlerin
imalatı yüzde 33,9 oranında arttı.
2013 yılı Kasım ayında Sanayi Üretim
Endeksi ve İmalat Sanayi Endeksi verileri 2010 yılından bu yana en yüksek
seviyesine ulaştı.

“TİM’in sektör sınıflandırmasında yer
alan 26 sektörün 23’ünde 1 milyar doların
üzerinde ihracat gerçekleştirerek önemli
bir başarıya imza attık.” ifadelerini kullanan Bakan Zeybekçi, 2014 yılında ihracatı artırmak, ihracatçıları yeni pazarlara
yönlendirmek ve ülkemizin mevcut pazar
paylarını korumak amacıyla, geçen yıl olduğu gibi, genel ve sektörel ticaret heyetlerine, alım heyetlerine ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

3. dönem verimlilik istatistikleri

B

Kişi ve saat başına üretim yükseldi

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 2013 yılı 3. dönem
verimlilik istatistiklerine göre; imalat sanayi genelinde Çalışan Kişi Başına Üretim yüzde 1,08,
Çalışılan Saat Başına Üretim de yüzde 1,94 arttı.
Avrupa Topluluğu’ndaki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması esas alınarak hesaplanan sonuçlar çerçevesinde; bölümler itibariyle en büyük artış; Çalışan Kişi Başı Üretim
Endeksi’nde yüzde 19,37, Çalışılan Saat Başına
Üretim Endeksi’nde de yüzde 17,29 ile “Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı”
bölümünde görüldü.
Aynı istatistiklerde bazı sektörlerde de dü-

şüşler yaşandı; Çalışan Kişi Başına Üretim
Endeksi’nde en büyük azalış yüzde 14,56 ile
“İçeceklerin imalatı”, Çalışılan Saat
Başına Üretim Endeksi’nde ise en
fazla azalış yüzde 13,20 ile
“Diğer Ulaşım Araçları
İmalatı” alanında.

Kapasite kullanım oranı
yüzde 73,9

İ

malat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, Ocak
ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,5 puan artarak yüzde
73,9 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir
önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde
gerçekleşti. Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları
değerlendirildiğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yatırım
malları, ara malları ile gıda ve içeceklerde artış görülürken,
dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında azalış görüldü.
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Müezzinoğlu: “Yerli üretime ‘yüzde 20’ şartı getirildi”
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Türkiye'deki hastane yatağı kapasitesinin
122 bin olduğunu bunun 90 bininin önümüzdeki 4 yıl içinde yenileceğini söyledi.
Yaklaşık 50 bin yatak kapasiteli kamu özel işbirliği ile yapılacak hastanelerin 4 yıl
içinde tamamlanacağını belirten Müezzinoğlu, yerli üretime yasal düzenlenmede
“yüzde 20” şartının getirildiğini açıkladı.

“Öğreten el olmalıyız!”
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, medikal üreticilerinin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

S

ağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
OSTİM ve İvedik bölgesinde yer alan
medikal sektörü üreticileriyle bir araya geldi. Ankara Sanayi Odası’nın (ASO)
organizasyonunda, İvedik OSB toplantı salonunda firma temsilcilerini dinledi.

“Akreditasyon ve laboratuvar eksikliği var”

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir de sağlık sektörünün
ve üretim yapan firmaların Ankara’da her
geçen gün geliştiğini belirterek, medikal
alanın önündeki dar boğazlara dikkat çekti.
Bürokratik işlemler ve finansmanla ilgili sorunları yaşandığını aktaran Özdebir, “Ürünlerin akreditasyonu ile ilgili laboratuvarların
ülkemizde tam olarak olmaması, üretilen
ürünlerin güvenli olarak kullanılabileceğini
akredite edecek bu sorumluluğu alacak mercilerin olmaması gibi nedenlerden dolayı,
özellikle vücut içinde kullanılan implantlar
ve araçlarla ilgili doktorlarımız dünya markalarından tercih etmekte daha rahat davranıyorlar.” dedi.

Şehir Hastanelerinin alımlarında
düzenleme talebi

Toplantıda küme yöneticileri de Bakan
Müezzinoğlu’na çalışmalarını anlatarak, taleplerini iletti. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Ataman markalaşmanın önemini anımsatarak, “Biz, kendi markalarımızla daha yüksek karlar ve katma değerler üreteceğimizin
bilinciyle Avrupa ve Orta Doğu pazarında
bulunmaktayız.” dedi.
Şehir Hastanelerinde ciddi bir pazar büyüklüğü ortaya çıkacağını ifade eden Ataman, projede ki yerli katkı uygulamasında
spesifik alan düzenlemesi istedi. Ataman,
“40 bin yataktan bahsediliyor. Bu da mevcut
yatak sayısının yüzde 40’ının yeniden yapılması anlamına geliyor. Maalesef bu düzenlemeler yapılırken yerli sektörün katkı payı
ile ilgili bir madde konulmasını çok istemiştik, konuldu da. Son anda gözden kaçtığına
inanıyorum; bu katkı payının tüm birimler
içerisinde olması gündeme geldi. Yani finansı getiren inşaat şirketi, inşaatını da yerli
katkı payı olarak koyacak, doğramasını da,
makine ekipmanı da yerli katkı payı içerisine
alınacak. Biz medikal sektörü için bu katkı
payını rica etmiştik, ‘yüzde 15’ bizim için
yeterli demiştik. Eğer bunda bir yerli üretici
lehinde bir düzenleme yeniden yapılmazsa
gerçekten çok güçlü olan firmaların yanında
bizlerin hiçbir gücü kalmayacak. Hiçbir üretici arkadaşımızı bu oyunun içerisinde bulunamayacak. Bu konuda yardımlarınızı sektör

adına istiyoruz.” diye konuştu.
İVEDİK OSB Medikal Kümelenme Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gemici ise sektörün nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gemici, 2008’den bu yana tıbbi
malzemelerde fiyatların sabit kalmasının,
ürünlerin kayıt işlemleri ile test süreçlerinin
çok uzun olmasının ve ihalelerde yerli ürün
önceliğinin bulunmamasının sektörün yaşadığı diğer zorluklar olduğunu anlattı.

“Offseti planlı hedeflere yönlendirmeliyiz”
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık sektörünün, dünya genelinde olduğu gibi
ülkemiz için de önemli ve stratejik bir sektör
olduğunu dile getirdi. 2018’de 50 bin yatağı
yenilenen nitelikli, ileri teknolojili hastane ve
hastane donanımlarını tamamlayacaklarını
kaydeden Bakan Müezzinoğlu, “Türkiye’nin
sağlık turizminde bölgeye sunacağı sağlık hizmetleri dinamiklerinde çok farklı bir
vizyonu, sağlık teknolojilerinde de, ilaç
sanayinde de yakalayabilme altyapısı var.
Stratejik hedeflere doğru kilitlenebilmek ve
offset yasasını veya offset alanını da stratejik
olarak planlı hedeflere yöneltmemiz lazım.
Marka değerlerini ürettiğimizde 100 binlerle
ifade edilecek yatakların yakın coğrafyamıza pazarlanmasında da güçlü bir sektör güçlü
bir alan oluşturabiliriz. Hastaneler konusunda, yerli üretime yasal düzenlenmede 'yüzde
20' şartını getirdik. Yol haritalarında kendi
yerli sektörümüzle paralel stratejileri netleştirebiliriz.” açıklamasında bulundu.

“Yerli üreticilere de görev düşüyor”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, yerli sanayicilere üretimlerine kaliteli yapma noktasında görevler düştüğünü
belirterek, “Sadece Ankara’da 20 tane üniversitemiz, 8 tane teknoparkımız var ve bu
kadar ürün üreten firmalarımız var. Biz ihtiyaçlarımızı dışarıdan alıyoruz, neden?” Sağlık Bakanlığına “Siz neden dışarıdan alıyorsunuz?” diyerek içinden çıkamayız. Burada
hepimize görev düşüyor, “Biz bunu yerli
yaptık, sen al” olmaz, yapacaksan bütün
sertifikasyonlarına sahip ürün yapacaksın.”
değerlendirmesinde bulundu. Savunmada
olduğu gibi sağlıkla ilgili bir ekosistemin
oluşturulması gerektiğini vurgulayan Aydın,
“Ben yapıyorsam bunu, artık yerli almanın
dışında bir yol ve yöntem gözetmeyecek.”
dedi. Aydın ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın yerli
katkıları artırmaya yönelik organizasyonlarında doğru başlangıç yaparak düzeltmelere
gittiğini kaydederek ‘yüzde 20’ oranının da
artırılması gerektiğini bildirdi.

OSTİM ve TİKA’nın birlikte projeler
yapabileceğini belirten Başbakan
Yardımcısı Emrullah İşler, Türkiye’nin
veren el olmasının yanı sıra öğreten el
olması gerektiğini söyledi.

kanı Orhan Aydın, Başbakan Yardımcısı İşler'e görevinde başarılar dilerken,
bölge olarak TİKA'nın faaliyet gösterdiği ülkelere mesleki eğitim desteği sağlayabileceklerini belirtti.

O

OSTİM Yönetimi’ne ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, OSTİM modelinin
yurtdışında uygulanabilirliği için en
önemli faktörün insan kaynağının niteliği olduğunu kaydetti.

STİM Yönetimi, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’e kutlama ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, Yönetim Kurulu
Üyeleri Yaşar Özelge, Mithat
Ertuğ, Denetim
enetim Kurulu Üyesi
eydan, OSTİM TeknoBehzat Zeydan,
loji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan,
üdürü Adem Arıcı ve
Bölge Müdürü
ler KoordinaDış İlişkiler
mza Akça
törü Hamza
dı.
da yer aldı.
OSTİM Yönelu Baştim Kurulu

“Desteğe hazırız”

TİKA aracılığıyla ortak çalışmalar
malaar gerçekleştirilebileceğini
gerçekleşt
anımsatan İşler, Türkiye’nin
veTü
ren el olmasının yanı
ya sıra öğreten el olması gerek
gerektiğini söyledi.
“OSBaşbakan Yardımcısı,
Yar
TİM olarak bizden
destek
b
isterseniz, her zaman
üzerimize
üzerimiz düşeni yapma gayreti
içinde
g
olacağız.”
dedi.
olac

Emrullah İşler

Karaman-Mersin hattı programa alındı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Karaman-Mersin
demiryolu hattı projesinin 2014 yatırım programına alındığını açıkladı.

B

Lütfi Elvan

akan Elvan, “Konya-Karaman demiryolu çift
hatlı hale gelecek. Bu hatta hızlı trenlerimiz
saatte 200 km hız yapabilecek. Karamanlı sanayiciye denize açılma imkanı sunacak KaramanMersin Demiryolu Hattı 2014 yatırım programına
alındı. Ayrıca, lojistik merkez için çalışmalar tüm
hızıyla sürüyor. Kısa sürede sanayicimize önemli
avantajlar sağlayacak lojistik merkezini de hizmete açacağız. Bu yatırımlar, Karaman’ın gelişimi açısından çok önemli. Karaman’ın ihracatı 300
milyon doları aşıyor. Tüm bu yatırımlarla ihracatımızı 1 milyar dolara çıkaracağız.” dedi.
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ye’deki sorunun kaynağının batılı
ülkelerin kemer sıkma politikaları olduğunu söylüyor. Krugman bir adım
daha ileri gidiyor ve Türkiye’de yaşanması muhtemel sıkıntının bölgeyi
de etkileyeceğini söylüyor.

Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Hz. Yusuf Kıssasından Bugünkü Dünya
Ekonomisine Metaforik Yaklaşım

Ü

lkemizde bir anda bazı şeyler olumsuz gitmeye başladı.
Oysa son on yıldır işlerin iyi
gittiğini düşünüyorduk. En çok da
siyasi istikrarımıza güveniyorduk.
Ekonomik başarımızın arkasında siyasi istikrar vardı. Türkiye bölgesinde
parlayan bir yıldızdı. Lider ülkeydi.
Türkiye’nin bu imajıyla dünyada sağlam sığınak ve yüksek kazanç arayan
sermaye aynı konjonktüre rastlayınca
bolluk içinde bir on yıl yaşadık. Bu
süreç ilelebet sürdürülemezdi. Nitekim dünyadaki bir çok ülke daralmaya gitti. Özellikle ABD başta olmak
üzere zengin ülkelerin piyasayı daha
az fonlamaları bizim gibi ülkelerin
tamamını etkiledi. Dünya küçüldüğü
için artık ülkeler genel konjonktürden
bağımsız hareket edemiyorlar. Dolayısıyla “dış güçleri sorumlu tutmak”
ya da “değerli yalnızlığı seçmek” gibi
tercihler dünya gerçekleri ile uyumlu
değil. Nitekim Paul Krugman New
York Times’daki köşesinde Türki-

Dünyadaki bu durum bana Yusuf
Peygamberin kıssasını hatırlatıyor.
Zaten Kuran-ı Kerim, Yusuf kıssasını
anlatmaya başlarken bu kıssada ilgi
duyan herkes için ibretler olduğunu
söylüyor. Yusuf Peygamber rüya yorumlamanın ötesinde olayları ve sözleri yorumlamakta maharet sahibiydi.
Nitekim bu özelliğiyle kölelikten vezirliğe yükselmiştir.
Mısır Meliki’nin gördüğü rüyayı
şöyle yorumluyor: "Tarlanızı boş bırakmaksızın yedi sene boyunca ekip
biçin. Hasat ettiğiniz zaman da ihtiyacınız için ayıracağınız az bir şey
hariç, geri kalanını başağıyla bırakın.
Bunun ardından gelen yedi kurak yıl,

“Özellikle ABD başta olmak üzere zengin
ülkelerin piyasayı daha az fonlamaları
bizim gibi ülkelerin tamamını etkiledi.
Dünya küçüldüğü için artık ülkeler
genel konjonktürden bağımsız hareket
edemiyorlar. Dolayısıyla “dış güçleri
sorumlu tutmak” ya da “değerli
yalnızlığı seçmek” gibi tercihler dünya
gerçekleri ile uyumlu değil. Nitekim Paul
Krugman New York Times’daki köşesinde
Türkiye’deki sorunun kaynağının batılı
ülkelerin kemer sıkma politikaları
olduğunu söylüyor.”

tohumluk olarak ayırdığınız az bir
kısmı hariç hepsini yer bitirir. Bundan sonra da insanların bolluğa kavuşacakları bir yıl gelir."
Mısır Meliki’nin rüyasını yorumlayan Yusuf Peygamber yönetime getirilir. Yedi yıl süren bolluk döneminde
ekonomide tasarruf oranını artırır.
Ülke kaynaklarını en verimli şekilde
değerlendirir. Bugünkü anlamda yerli imalatı güçlendirecek bir plan ve
strateji uygular. Kısaca ülke kendi
kaynaklarına dayanmaktadır. Nitekim
sonraki yedi yılda gelen kıtlık döneminde tüm komşu ülkelerin yardım
taleplerine cevap verir. Onlara ürün
ihracatı yapar. Mısır öyle bir cazibe
merkezi haline gelir ki komşu ülkeden
kardeşleri bile ürün almaya gelirler.
Artık Mısır diğer ülkelerin mal almak
için koştuğu bir ülkedir.
Kuran-ı Kerim’de kıssaları anlatılan peygamberler içinde hayatı bir
sure içinde ayrıntılı olarak anlatılan
tek peygamber Hz. Yusuf’tur. Ve Kuran, bu kıssada ilgi duyan herkes için
ibretler olduğunu söylüyor. Meraklıları mutlaka tamamını okuyacak ve
farklı yorumlara ulaşacaktır. Ancak
bana göre Yusuf Peygamberin kıssası gösteriyor ki bolluk dönemleri
sürekli değildir. Kıtlık dönemine hazırlık yapmak lazımdır. Konjonktürel
hareketler bilgili yöneticilerin idaresinde ülkeleri cazibe merkezi haline
getirmektedir. Dünyada sermaye bolluğunun sona erdiği bu konjonktürde
bakalım hangi ülkeler cazibe merkezi
olacak…

“AB süreci takvime bağlanmalı”
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın Genel Kurulu’na katılan AB Bakanı ve Başmüzakereci
Mevlüt Çavuşoğlu, “AB sürecinin başarılı olabilmesi için artık karşılıklı iyi niyet
söylemleri ve belli adımların dışında bu işin bir takvime bağlanması gerekir.” dedi.

A

B Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt
Çavuşoğlu, Genel Kurul’da yaptığı
konuşmada, AB’nin en büyük çağdaşlaşma projesi olduğunu söyleyerek, “Türkiye
AB sürecinden vazgeçemez. Bu projenin
içini doldurmamız gerekiyor. AB sürecinin başarılı olabilmesi için artık karşılıklı
iyi niyet söylemleri ve belli adımların dışında bu işin bir takvime bağlanması gerekiyor. Ucunun açık olmaması gerekiyor.”
dedi. Diyaloğun sadece kendileri tarafından yürütülmesinin yetmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, “Yaşadığımız sorunların
en büyük sebeplerinden biri ön yargılardır.
AB’nin, özellikle halkların bize bakışında ön
yargı var. Bunun için
sizlerin de devreye
girmesi lazım.” dedi.

Hedefimiz tam üyelik

Mevlüt Çavuşoğlu

Ön yargının sadece AB’de değil,
Türkiye’de de olduğunu ifade eden

Çavuşoğlu, AB’den gelen negatif açıklamalar ve Avrupa’daki ekonomik krizin
buna sebep gösterilebileceğini anlattı.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “AB bugüne
kadar parasal politikalarla ilgili yaşadığı
krizlerin hepsini fırsata dönüştürmüştür.
Avrupa kıtası bu sorunlara rağmen hâlâ
dünyanın en demokratik, güvenli kıtasıdır.
Böylesine bir sorun yaşadı diye Avrupa
kıtasına güvenin azalması aslında bize de
onlara da haksızlıktır. Sürecin sonunun
başarılı olması lazım. Hedefimiz tam üyeliktir.”

Fasıllar açılmalı
AB’den gelen mesajların da yavaş yavaş pozitif olmaya başladığını, bunun somut adımlarla güçlendirilmesi gerektiğini
belirten Çavuşoğlu, vize serbestisi ya da
geri kabulle ilgili özellikle yeni fasılların
açılması gerektiğini söyledi. “Her dönem
bir fasıl açıldığında, sadece fasılların tamamının açılması 10 yıl sürecek.” diyen
Çavuşoğlu, bu kadar beklemenin haksızlık
olduğunu kaydetti.

“Üretim odaklı
büyüme gerekiyor”

O

STİM Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Özcan Ülgener, Türk ekonomisindeki
makro ekonomik istikrarın, olumsuz olaylara rağmen ülkemizin sapasağlam ayakta durmasını sağladığını söyledi.
Yeni bir açılım oluşturup, sanayi
reformları yaparak 2014 yılında
ülke kalkınmasında endüstriyel
değişimin sağlayacağı faydanın
artırılması gerektiğini anımsatan
Ülgener, “Sıcak para ve iç tüketim
yerine üretim ve ihracatla büyümeye yönelmenin 2023 hedefleri için
çok daha olumlu bir etki yapacağına hiç şüphem yok.” dedi.
Bankaların 2014 yılında sanayiciyi rahatlatacak kredi faiz
oranları belirlemesini talep
eden deneyimli sanayici,
“Üreten sanayicinin kazanç
noktasında sermayesi artarsa bankalar da bundan
olumlu yönde etkilenecektir.” şeklinde konuştu.

KISA KISA
Beklenmeyen düşüş!
Almanya'da yatırımcı güveni Ocak ayında beklenmedik
bir şekilde düştü. Mannheim'da ZEW Avrupa Ekonomik
Araştırma Merkezi'nin açıkladığı, Yatırımcı ve Analist
Beklentileri Endeksi, Aralık ayındaki son yedi yılın zirvesi
olan 62 seviyesinden, Ocak ayında 61,7'ye geriledi.

Yatırım geriledi büyüme küçüldü
Hindistan yazılım sektöründe, ülkedeki bilgi teknolojileri
alanındaki yatırımlarda görülen düşüşe paralel olarak;
beklentilerin altında bir
büyüme gerekleşti. Yazılım
sektörü 2013 yılının ilk yarısı
için yüzde 10,2 oranında
büyüyerek,
bir
önceki
dönemin gerisinde kaldı.

2013’te de büyüdü
Çin Ulusal İstatistik Ofisi
tarafından
yayımlanan
verilere göre Çin ekonomisi
2013’te yüzde 7,7 büyüme
kaydetti. Çin'de hükümetin
yılsonu büyüme tahmininin
yüzde 7,5 olarak belirlendiği biliniyor. Böylelikle GSYH
2013 yılında, cari fiyatlarla 9 trilyon 310 milyar dolara
ulaştı.

Lagarde: “Genel görünüm pozitif”
IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomideki
büyümenin 2014'te hız kazanacağını belirtti. Buna
rağmen büyümenin yüzde 4’lük
potansiyelin altında kalacağını
ifade eden Lagarde, "Genel
görünüm pozitif ancak küresel
büyüme hala çok yavaş, kırılgan
ve dengesiz." dedi.

Ticaret fazlası arttı
Avrupa Birliği İstatistik
Kurumu Eurostat verilerine
göre,
Avro
bölgesinin
ticaret fazlasının bölgenin
ithalatındaki hızlı düşüş
nedeniyle Kasım 2013'te genişlediği bildirildi. Bölge
ithalatındaki hızlı düşüşün, hala zayıf olan iç talepten
kaynaklandığı dikkati çekiyor.

Ham mineral ihracatına yasak
Dünyadaki nikel stoğunun yüzde 20'si Endonezya'da
bulunuyor. Geçen yıl çıkartılan 205 bin ton nikelin sadece
16 bin tonu burada işlendi. Ülkede 12 Ocak'ta yürürlüğe
giren yeni kanun ile nikel ve diğer ham minerallerin
ihracatına yasak getirildi.

Körfez’de demiryolu hamlesi
Körfez Ülkeleri İşbirliği
Konseyi (GCC) demiryolu
ağını genişletmek istiyor.
GCC, Kuveyt topraklarından
başlayarak Umman'a kadar
uzanması planlanan 2177 kilometrelik demiryolu ağının,
Yemen'e de uzayacak şekilde 1400 kilometre daha
genişletilmesini gündeme getirdi.

Küresel istihdam azalıyor
2014 Küresel İstihdam Trendleri raporunu yayımlayan
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2018 yılına kadar 13
milyon kişinin daha işsiz kalacağını açıkladı. Raporda,
2013 yılında işsiz sayısının bir önceki yıla oranla dünya
genelinde 5 milyon kişi daha artarak 202 milyona çıktığı
belirtildi.
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Enerji tasarrufuna teşvik avantajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Hangi bölgede olursa olsun eğer enerji verimliliği ve tasarrufuyla alakalı herhangi bir
gelişim söz konusuysa, o tesis hangi sektöre ait olursa olsun, orada o enerji verimliliği ve tasarrufuna karşılık gelecek olan miktar
5. Bölge teşviklerinden yararlanacak." dedi.

Y

Taner Yıldız

ıldız,
33.
Enerji
Verimliliği Haftası kapsamında
düzenlenen
5. Enerji Verimliliği
Forumu ve
Fuarı'nın
kapanışında
yaptığı konuşmada,
enerji tasarrufunun bir
kültür
o l du-

ğunu ve bunun bir çok ürünü ve sektörü ilgilendirdiğini söyledi.
Yalnızca kanunun çıkarılmasının, mevzuatların düzenlenmesinin ve mevzuatların
düzenlenmesi talebinin yeterli olmadığını
vurgulayan Yıldız, "Bu yüzden bunun bir
kültür olarak yerleşmesi gerekiyor. Gelirlerinizin çok olması aslında giderlerinizi azaltmayacağınız anlamına gelmiyor. Bir yandan
daha çok gelirimiz olsun bir yandan da daha
çok giderlerimizi azaltmış olalım. Bu ailelerde, şirketlerde ve ülkelerde de böyle." diye
konuştu.
Sanayi Bakanlığı'nın ve Ekonomi
Bakanlığı'nın bu kapsamda faydalı çalışmalar yaptığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Ekonomi Bakanlığımızın teşvik uygulamalarla alakalı farklı çıkışları olacak. Biliyorsunuz hangi bölgede olursa olsun eğer enerji
verimliliği ve tasarrufuyla alakalı herhangi
bir gelişim söz konusuysa o tesiste hangi sektöre ait olursa olsun orada o enerji verimliliği
ve tasarrufuna karşılık gelecek olan miktar
5. Bölge teşviklerinden yararlanacak. Bu
son derece önemli. Enerji verimliliği ve tasarrufuna yapacağınız harcamalar size kendi
bulunduğunuz işletmeden daha hızlı dönecek
harcamalardır. Buna çok fazla dikkat etmemiz lazım.”

Üretimde en az enerji tüketimi
Üretilen ürünlerde enerji tüketiminin azaltılması gerektiğini vurgulayan Bakan Yıldız,
Japonya’nın her bin dolarlık Gayri Safi Yur-

TÜRKİYE’DE OSB’LER

Ticarette “Elektronik Rapor“ dönemi

A

TO’dan yapılan yazılı
açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi
Kayıt Bürosu arasında imzalanan protokol ve bu protokole dayanarak ATO’nun imzaladığı mutabakat ile
Ankara ticaretinde yeni bir ilişki sistemi
başladığı bildirildi. Buna göre, ATO üyesi şirketler KKB tarafından hazırlanan ve
ticari itibarlarını gösterecek çek ve kredi
risk bilgilerini diğer şirketlerle paylaşabilecekler.
Elektronik Rapor Sistemi hizmetinden
yararlanmak isteyen ATO üyesi şirketler,
www.kkb.com.tradresi “Online İşlemler”
başlığı altındaki “İnternet Şube Başvuru
Formu-Kurumsal”ı seçerek şirketleriyle
ilgili bilgi girişini yapabilecekler. Başvuru formunun doldurulmasının ardından
imzalı form çıktısıyla birlikte ATO Oda
Sicil Müdürlüğü’ne başvurarak kayıtlarını onaylatacaklar. Bu işlemin ardından
KKB şirkete kullanıcı kodu ve şifresi
vererek sistemden yararlanmalarını sağlayacak.

“Tüccarın yoluna ışık tutacak”
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci, ATO üyesi firmaların Elektronik
Rapor Sistemi’ne üye olmaları durumunda sistemden yararlanabileceklerini belirterek, “Bu sistem vadeli alım

tiçi Hasıla (GSYH) oluşturmak için harcadığı miktar 110-80 dolarlar civarındayken,
ülkemizde 250-270 dolar civarında bir kilogram eş değer petrol harcandığına dikkat çekti. Taner Yıldız, “O yüzden hem ürünlerimizi
uç ürünler haline getireceğiz daha da pahalılaştıracağız ama aynı zamanda bunların her
birim başına harcadığımız enerji kalemlerini
düşüreceğiz. Bu yüzden terazinin bir kesesine altın, diğer kesesine de teknolojik ürün
koyduğunuzda altının 4,5 katına daha fazla
satılan ürünlerin olduğunu görüyoruz bu tür
ülkelerde. Türkiye mademki yalnızca ekonomisi, idaresi, siyasetiyle değil aynı zamanda
beyniyle, zihniyle, kalbiyle beraber büyüyor
ve obez bir büyüme sağlamıyor, bunların her
birini aynı zamanda geliştiriyor olmamız lazım." dedi.

satımın önemli bir yer tuttuğu
ticarette tüccarın yoluna ışık tutacaktır.” dedi. Elektronik Rapor
Sistemi’nin gönüllülük esasıyla
işleyeceğini bildiren Bezci, şirketlerin
bilgilerini sistem aracılığıyla reel sektöre açmasının, başarılı iş yapan şirketlerin
güven tazelemesine yol açacağının da
altını çizdi. ATO Başkanı, şirketlerin sadece negatif sicillerinin değil pozitif sicillerinin de kaydının tutulacağını ifade etti.

E Rapor’da neler var?
KKB tarafından sunulan Elektronik
Rapor hizmetinde risk ve çek raporu
bilgileri yer alıyor. Risk bilgileri başlığı
altında, bankalardan kullanılmış bireysel
kredi kartları dahil olmak üzere bireysel
ve ticari nitelikli kredilere ilişkin ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığı, hali
hazırda bankalara ne kadar borcu bulunduğuna dair bilgiler veriliyor.
Ayrıca ödeme bilgilerinden faydalanılarak hesaplanan ve raporlara eklenen
tüm kredi, kredi kartı ve kredili mevduat
hesaplarındaki güncel ve geçmiş kullanım bilgileri değerlendirilerek hesaplanan
KKB Kredi notu ve geçmiş çek performansı ile oluşturulan endeks değeri şirket
bilgisi olarak sistemde yer alıyor.
Risk ve çek raporlarının yer aldığı E
Rapor Sistemi’nin kullanımı isteğe bağlı
olacak. Sistemi kullanan şirketler, yeni bir
ortaklık kurarken veya vadeli mal alım satımı yaparken, finansal durumlarını diğer
şirketlerle paylaşabilecekler. Üye şirketler bu sistemle kendi finansal durumlarını
kontrol edebilecekleri gibi, sermayelerini
ve ticari itibarlarını koruyabilecekler.

K

entlerin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, verimlilik ve
kar artışı sağlaması, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması
gibi avantajları olan Organize Sanayi
Bölgeleri’nin (OSB) ilki 1962 yılında
Bursa'da kuruldu. Bugüne kadar geçen
sürede OSB'lerin sayısı 276'ya ulaşırken, bunların 33'ü ihtisas, 10'u Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı,
7'si ıslah, 2'si özel, kalanı da karma OSB
olarak faaliyet gösteriyor.
Türkiye'nin batısındaki sanayileşmiş
illerde daha fazla OSB'nin bulunduğu
dikkati çekiyor. Bursa, İzmir ve Kocaeli
13'er OSB ile en fazla yapılanmanın bulunduğu iller olarak ön plana çıkarken,
bu illeri sırasıyla Ankara (11) ve Tekirdağ (10) izliyor. OSB bulunmayan tek il
ise Artvin. OSB'lerde faaliyet gösteren
57 bin 263 firmada 1 milyon 431 bin 440
kayıtlı kişi çalışıyor.
OSB modelinin ülke kaynaklarının israf edilmemesi bakımından, bu yapılanmaların kara, deniz, hava ve demiryolu
ulaşımının en az üçünün bir arada olduğu yerlerde oluşmasına önem veriliyor.

“Gelişmiş ülkelerde sanayi bölgelerinin
yerleri devlet tarafından belirlenerek,
altyapı ve genel hizmetleri yine devlet
tarafından karşılanmakta. Türkiye’de
ise bu destek mekanizması fazla
çalışmamakta.”

Gelişmiş ülkelerde sanayi bölgelerinin
yerleri devlet tarafından belirlenerek,
altyapı ve genel hizmetleri yine devlet
tarafından karşılanmakta. Türkiye’de ise
bu destek mekanizması fazla çalışmamakta.
Ülkemizde bulunan 276 OSB'nin
tamamı üretime geçtiğinde yaklaşık
2 milyon kişilik istihdam sağlama kapasitesine sahip olacak. OSB'lerin çoğunluğu Marmara (72 adet) ve Ege (50
adet) bölgelerinde bulunuyor. Bunları İç
Anadolu (48 adet), Karadeniz (41 adet),
Doğu Anadolu (22 adet) ve Akdeniz (22
adet) ile Güneydoğu Anadolu (21 adet)
bölgeleri takip ediyor. OSB'lerde faaliyet gösteren kayıtlı 57 bin 263 firmada 1
milyon 431 bin 440 kayıtlı kişi çalışıyor.
Dr. İlhami Pektaş
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“KOBİ’leri desteklemek
Türkiye’yi büyütmektir”

K

onya Sanayi Odası (KSO) Başkanı
Memiş
Kütükçü, “Özel
Memiş
Kütükçü
sektörün rekabet gücü
KSO Başkanı
mutlaka artırılmalıdır.
Bunun için de öncelikle, Türkiye’deki toplam girişimlerin yüzde 99.9’unu oluşturan, istihdamın yüzde
76’sını, ihracatın yüzde 62’sini gerçekleştiren KOBİ’lerin finansmana erişimleri kolaylaştırılarak, ölçek büyütmeleri desteklenmelidir.” dedi.
Ekonomik görünüm ve gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Memiş Kütükçü,
Türkiye’de çalışan yaklaşık her dört kişiden
üçünü KOBİ’lerin istihdam ettiğine işaret
ederek, bu şirketlerin toplam Ar-Ge harcamalarından aldığı payın sadece 16,6 olduğunu söyledi.

“Nitelikli büyümeyi arzu ediyoruz”
“Ülkemizde yüksek cari açık, tasarruf
yetersizliği, yüksek katma değer üretememe gibi çözüm bekleyen bazı başlıklar var.
Ancak ülkemiz bunlara rağmen tüm dünyayı şaşırtacak şekilde büyümeye de devam
ediyor.” diyen KSO Başkanı, Türkiye’nin
bir an önce içinde bulunduğu atmosferden
kurtularak, daha yapıcı, nitelikli büyümeyi
önceleyen bir yapıya bürünmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

“Geleceğimiz sanayidedir”
Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturan

KOBİ’leri desteklemenin, Türkiye’yi büyütmek anlamına geldiğini belirten Memiş Kütükçü, “Küresel ekonomideki belirsizliklere,
FED’in varlık alımlarını azaltma kararına
rağmen büyümeye devam eden ülkemizin
geleceği sanayidedir. Elbette turizm gelirlerinin artırılması, hizmet sektörünün geliştirilmesi önemlidir. Fakat sanayi tüm dünya
için stratejik öneme sahip sektördür. Ne yazık ki; baktığımızda 2000 yılında yüzde 20.1
olan sanayinin GSYH içindeki payının 2012
yılında 15.6’ya düştüğünü görüyoruz.” diye
konuştu.
İmalat sanayinden rakamlar vererek sözlerine devam eden ve üretime olan ihtiyacı vurgulayan Kütükçü şunları kaydetti:
“Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 440 bin işletme var. Tüm nüfusu dahil edersek, ülkemizde her 22 kişiye bir işletme düşmektedir. Bu
işletmelerin sadece yüzde 12’si imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Yani bir mal
üreterek, ticaret yapan işletmelerin oranı sadece yüzde 12. Bu oran sanayiye ve üretime
çok daha fazla önem vermemiz gerektiğini
açıkça otaya koyan bir başka veridir.”

KSO Başkanı Memiş Kütükçü, sanayinin
tüm dünya için stratejik öneme sahip
sektör olduğunu hatırlatarak; sanayiye ve
üretime çok daha fazla önem verilmesi
gerektiğini söyledi.

KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu ile 15 banka anlaştı

Finansmana erişim için yeni bir adım

K

OSGEB tarafından sağlanan, KOBİ
Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği
Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon ve
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
ve Girişimcilik Destek Programları’na
başvuruda bulunan, başvurusu KOSGEB
tarafından kabul edilerek desteklenmesi karara bağlanan işletmeler için
yeni bir imkan sağlandı. İşletmelerin
finansmana erişimlerini kolaylaştırmak

Aksi belirtilmediği sürece 31.12.2015
tarihinde sona erecek olan Eş Finansman Kredi Programı Protokolü
dahilinde kullanılacak kredilerle
ilgili şu bilgiler verildi:
• KOSGEB Destek Programları kapsamında projeleri Başkanlık tarafından onaylanarak desteklenmesi
karara bağlanan işletmeler, (Söz
konusu protokolün imzalanmasından önce dahi olsa, halen devam
eden ve/veya tamamlanmış olan
projeleri de kapsayacak şekilde)
talep etmeleri halinde Eş Finansman Kredisi için ilgili protokole
taraf banka şubelerine başvuruda

ve projelerini iş planında belirtilen zamanda tamamlamalarına yardımcı olmak amacıyla; 15 banka ile KOSGEB ve
Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında “Eş
Finansman Kredi Programı Protokolü”
imzalandı. KOSGEB’den yapılan açıklamada, 01.01.2014-30.04.2014 tarihleri
arasında protokole esas olmak üzere
uygulanacak faiz/kar payının yüzde 1
olarak belirlendiği bildirildi.
bulunabilecekler.
• Bankalar, projelere sağlayacağı eş
finansman oranını belirlemekte
serbest olacak.
• Kredi kullanımına ilişkin faiz ve
kredi kullanımı ile ilgili masrafların tamamı yararlanıcı işletme
tarafından karşılanacak.
• Protokol çerçevesinde, işletme
kullanacağı Eş Finansman Kredisi
için bankaya, asgari tutarlarının
altında kalmamak üzere yüzde
0,4 hizmet masrafını ve ipotek
alınması halinde ise bankanın
ekspertiz masrafını peşin olarak
ödeyecek.
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Sporda engelleri kaldırdılar
Gören Kalpler Eğitim Derneği çatısı
altında kürsüye çıkan sporcular
olimpiyatları hedefliyor.

KOBİ’lere yeni imkan

Yerli makine
bedelinin yarısı
devletten

G

örme engelli çocukların sosyal hayata
katılmaları ve daha aktif rol almaları
konusunda faaliyetlerini sürdüren Gören
Kalpler Eğitim Derneği başarıya koşuyor.
Derneğin desteklediği genç sporcular yüzme, satranç, judo ve goalboal dallarında gurur verdi.
Dünya, Avrupa ve ülke genelindeki müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde
eden sporcular eğitimin hayattaki engelleri
ortadan kaldırdığının en güzel örneğini sergiledi. Şampiyonlara bir ödülde OSTİM’den
geldi. Dernek Başkanı Erol Sayyıdan’la
birlikte OSTİM’e gelen gençlere başarılarından dolayı çeşitli armağanlar verildi.
Başarılı gençler bundan sonraki hedeflerini
ise “Türkiye’yi paralimpik olimpiyatlarında
temsil etmek.” şeklinde açıkladı.

Yakup Çırakoğlu

Merve Uslu

B

Sporcu
Yakup Çırakoğlu
Ramazan Keyvan
Ali Başer
Merve Uslu
Ahmet Han Püsküllü
Kaan Çakmak
Mehmet Şahin
Ali Güneş
Ekrem Gündoğdu
Mustafa Acer
Emrah Kartal
Ömür Mercan

Kategori
Yüzme
Satranç
Satranç
Judo
Judo
Judo
Judo
Goalboal
Goalboal
Futsal
Futsal
Futsal

Tasarıma ödül
Sac işleme makineleri üretimi
konusunda Türkiye’nin ve dünyanın
önde gelen şirketlerinden biri olan
Ermaksan, uluslararası tasarım
yarışmaları olan GoodDesign ve iF
Tasarım Ödülleri yarışmalarından üç
ödül birden aldı.

3

8 ülkeden 700’ün
üzerinde
ürünün katıldığı Good
Design’da, Ermaksan, endüstriyel alanda, hem Evo II hibrit
abkant presi hem de
Fibermak lazer kesim
Ahmet
makinesi ile kategoriÖzkayan
sinde iki ödül birden
almayı başaran tek
firma oldu. Ermaksan, GoodDesign’dan
aldığı iki ödülün yanı sıra Fibermak Lazer Kesim Makinesi ile de uluslararası
prestije ve tanınırlığa sahip olan iF En İyi
Tasarım Ödülü’ne de layık görüldü.

Yenilikçi teknolojiler
Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan, dünyadaki global rekabette farkedilmek ve markalaşabilmek için tasarıma
mutlaka önem verilmesini gerektiğini,
makine sektöründe kalite ve sağlamlığın
yanında artık ergonomi ve estetiğin de
kullanıcılar tarafından tercih sebebi ol-

İleri teknoloji üretmek isteyen

duğunu söyledi. Özkayan, bu başarının
dünyadaki en prestijli tasarım ödülleri
ile de tescillenmesinin kendileri için çok
büyük mutluluk ve motivasyon olduğunu
kaydetti.
Ödüllerin tesadüf olmadığını ifade
eden Özkayan, gerek Evo II hibrit abkant
pres gerekse Fibermak lazer kesim makinelerinin sanayiciye sağladığı avantaj ve
çevreye duyarlı yenilikçi teknolojilerle
tercih edilen ürünler olduğunu dile getirdi. Özkayan, bu ödüllerin kendilerini
geleceğin yenilikçi sac teknolojilerini
üretmede daha da güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.
Good Design, 1950 yılında Chicago'da
kurulan Good Design, dünyanın en köklü
ve en bilinen seçkin tasarım programı unvanını taşıyor. The Chicago Athenaeum
Museum’un 1950'den bu yana 19 farklı
kategoride düzenlediği ve uluslararası
çapta inovasyon ile tasarımın sembolü
olarak görülüyor. 1953 yılından bu yana
verilen iF Tasarım Ödülleri de dünyanın
en önemli tasarım yarışmalarından biri
olarak kabul ediliyor.

Derece
Dünya Şampiyonu
Ankara Turn. Yıldızlar Şampiyonu
Okullar Arası Yıldızlar Şampiyonu
52 kiloda Türkiye 2.’si
90 kiloda Erkekler Türkiye 2.’si
Kilosunda Erkekler Türkiye 2.’si
Kilosunda Erkekler Türkiye 2.’si
Erkekler Avrupa 2.’si
Erkekler Avrupa 3.’sü
B1, B2 As oyuncusu
B2, B3 As oyuncusu
B1, B2 As oyuncusu

MAKİNECİLER
MAKİ
TAM YOL

M

akine
İhracatçıları
Birliği ve Makine
Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran 2013 yılında sektör ihracatının yüzde 8 artarak 14 milyar
dolara ulaştığını bildirdi. Dalgakıran, sektörün 2014 ihracat hedefinin ise yüzde 15
artışla 16 milyar dolar olduğunu belirtti.
2012 ve 2013 yılında dış pazarlarda
yaşanan olumsuzluklara rağmen makine
sektörü ihracatının artışını sürdürdüğünü
dile getiren Adnan Dalgakıran, 2013 yılında Almanya'ya ihracatın yüzde 10 arttığını belirterek, ABD'ye ihracatta ise yüzde
16 artış yaşandığını açıkladı. 2014’te pazarlardaki koşulların geçmiş iki yıla göre
daha iyi olması beklentisinde olduklarını
vurgulayan Dalgakıran, "Bu iki ülke gibi
gelişmiş ülkelere mevcut şartlarda bu
oranlarda ihracat artışı kaydetmemiz bizleri sevindiriyor ve cesaretlendiriyor." dedi.
“2014 yılında dünya ticaretinde özellikle gelişmiş ülkelerdeki toparlanma beklentisi ihracatımıza ivme kazandıracak" diyen
Dalgakıran, Avrupa pazarının gelişiminin
sektör için önemli olduğunu, bu pazara
yönelik olumlu beklentilerinin olduğunu
kaydetti.
Başlıca pazarlarda çeşitli tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyleyen Adnan Dalgakıran, "Bunların başında Almanya'da
yürütülen faaliyetler var, Hollanda, Brezilya ve Endonezya'nın yanı sıra Rusya ve
ABD için de tanıtım atağına geçiyoruz."
diye konuştu.

ilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada KOBİ’ler için yeni bir
destek programı hazırlandığı, bu
programla sanayicilere üç noktada destek verileceği bildirildi.
Bakanlık, makine teçhizatı, kredi
faizi ve işletme desteği alanlarında
verilecek katkı ile teknolojik ürün
üretmek isteyen girişimcileri destekleyecek.

Küçük ve büyüğe farklı oranlar
Destekler küçük boy işletmelerden büyük boy işletmelere değişken oranlarda sağlanacak. Buna
göre yüksek teknolojili ürün üretmek isteyen girişimciler ihtiyaç
duydukları makine teçhizatlarını
ithal getirirse, getirdiği makine
teçhizatının yüzde 40'ını Bakanlık
karşılayacak. Teşviklerin dışında,
direkt destek programı olarak nitelenen program, makine teçhizatının yerli alımında; bedelinin yüzde 50'sine kadarını karşılıyor. Üst
limiti küçük ölçekli işletmelerde 5
milyon, orta ölçekli işletmelerde 4
milyon, büyük ölçekli işletmelerde
2 milyon TL.

Kira, enerji, personel ücretleri
Teknolojik Ürün Yatırım Destek
programı kapsamında küçük ölçekli işletmelerde kredi ile alınan makine teçhizatının kredi faizi, orta
ölçekli işletmeler için de faizin
yüzde 50’si ödenecek. Firmalara
işletme desteği kapsamında da; 1
yıllık kira, enerji ve personel ücretlerinde brüt asgari ücretin yüzde
75’ine kadarı Bakanlık tarafından
karşılanacak. Ayrıca bu işletmelerde Ar-Ge kültürü oluşması amacıyla çalıştırılan Ar-Ge personelinin
brüt asgari ücret tutarındaki kısmı
2023’e kadar destek kapsamında
olacak.
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Balık tutmayı OSTİM yapısıyla
öğretmek istiyorlar

Astana’da hedef
girişimciliği
geliştirmek
Kazakistan Hükümeti ve iş
dünyasının ortak kararıyla 2013
yılında kurulan Astana Ticaret
ve Sanayi Odası, küçük ve orta
ölçekli sanayi işletmeleri kanalıyla
girişimciliği geliştirmek için
kolları sıvadı. Orta Doğu, Afrika ve
Orta Asya’daki pek çok ülke gibi
Kazakistan’ın da yol haritasında
OSTİM önemli başlıklardan biri.

“Akademik OSB’siniz”

O

SB kurma hazırlıklarında olan Ünye
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi,
OSTİM’in tecrübelerini dinlemek üzere
Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özelge ve
Bölge Müdürü Adem Arıcı ile bir araya
geldi.
Ziyarette, Ünye TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Durmuş Zor, Meclis Başkan Vekili Ali Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine OSB hizmetleri ve sektörel kalkınma modelleri hakkında bilgiler verildi.

KOBİ şehri
OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar
Özelge, bölgenin sanayi dışındaki yaşam
alanlarıyla dikkat çektiğini belirterek,
“OSB’lerin konutlara yakın olması gerekiyor.” dedi. Bölge Müdürü Adem Arıcı
ise sunumunda OSB ile birlikte oluşan
ekosistemden bahsetti. Arıcı, “OSTİM’i,

KOBİ şehri olarak tanımlıyoruz.” diye
konuştu.
Ünye TSO Başkanı Durmuş Zor, sanayileşmede öncü bir kimliğe sahip
OSTİM’in elde ettiği başarıların ülke
sınırlarını aştığını ifade ederek, buradaki
örnekleri Ünye’de de uygulamak istedik-

K

azakistan’da yeni kurulmasına rağmen, 20 yıldır çeşitli sivil toplum
kuruluşları vasıtasıyla sanayi ve girişimciliği artırmak için faaliyetler gösteren Astana Sanayi ve Ticaret Odası
Yönetimi KOBİ, girişimcilik ve OSB
alanlarında bilgiler almak için OSTİM
yönetimi ile bir araya geldi.
Ülkede bugüne kadar yapılmış bir
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı
Dauren Zhaksybek Adilbekoğlu, KOBİ’lere planlı bir OSB oluşturmak için
Astana Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.
OSTİM’in tecrübelerinden faydalanarak Astana’da
aynı modeli uygulamak istediklerini vurgulayan
Adilbekoğlu,
D. Zhaksybek “Kazakistan’da giAdilbekoğlu
rişimciliği geliştirerek iş adamları yetiştirmek istiyoruz. Burada
kurduğunuz sanayi bölgesi modelini
Kazakistan’da nasıl kurabiliriz? Bunu
öğrenmek için geldik.” dedi.

“Uygun modeli geliştirebiliriz”
OSTİM Yöneticileri de farklı coğrafyalarda pek çok ülkeyle işbirliği yaparak, OSTİM örneğini gelen taleplere
göre çeşitli formlarda uyguladıklarını
aktardı. Eğitim kurumları ve iş imkanları ile bölgenin girişimci kuluçka merkezi özelliğinden bahsedilerek heyete
şu öneri yapıldı: “Sizinle de işbirliği
yapmaya hazırız, taleplerinizi bize yazılı olarak ilettiğiniz takdirde, sizin için
uygun bir model geliştirebiliriz.”

Astana Sanayi ve Ticaret Odası heyeti bölgede
üretim yapan işletmeleri yerinde inceledi.

lerini kaydetti. Kendileri için OSB’nin
25 yıllık bir hayal olduğunu söyleyen
Meclis Başkan Vekili Ali Öztürk ise OSTİM OSB mekanizmasına yönelik düşüncelerini; “Burada alışılmışın dışında,
akademik bir bölge müdürlüğü gördüm.”
şeklinde paylaştı.

Etiyopya kapılarını
Türkiye’ye açtı

5 yıl içinde
olarlık
25 milyar d
acaklar
yatırım yap

ÇALIŞMA
GRUPLARI
OLUŞTURULUYOR

O

STİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (URGE) ilk
aşamayı tamamlamak üzere. URGE
kapsamında stratejik yol haritası çalışmalarına başladıklarını belirten Küme
Koordinatörü Cenk Çınarbaş, ortak
hedefler konusunda çalışma grupları
oluşturulacağını açıkladı.
Kauçuk sektöründeki üreticilerin
geçtiğimiz yıl kurdukları Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, T.C. Ekonomi
Bakanlığı tarafından kabul edilen URGE
projesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Cenk Çınarbaş, destek kapsamında,
saha görüşmelerini gerçekleştiren Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
ile birlikte stratejik yol haritası hazırladıklarını ve ihtiyaç analizi yaptıklarını
bildirdi. Çınarbaş, yakın bir zamanda
çalıştay düzenleneceğini, küme hedefleri çerçevesinde çalışma grupları oluşturulacağını söyledi.
Kauçuk Küme Koordinatörü, çalışma
gruplarını şöyle tanımladı: “Küme hedefleri doğrultusunda; ortak laboratuvar, geri dönüşüm tesisi, ortak hammadde tedariki, yasal mevzuat-hukuk
ve ortak ürün geliştirme başlıklarında
çalışacak 5’er firmadan oluşan ve yönetim kurulundan bir üyenin başkanlık
yapacağı gruplar kurulacak. Bu gruplar,
çalışmalardan elde ettikleri sonuçları
yönetim kurulu toplantılarında paylaşacak.”

Önümüzdeki 5 yıllık yatırım planı
kapsamında yol, demiryolu ve
toplu konut projelerine ağırlık
veren ve bu yatırımlara 25 milyar
dolar kaynak ayıran Etiyopya, Türk
yatırımcılarla çalışma eğiliminde.
Addis Ababa Ticaret Müşaviri
Zülfikar Kılıç, Çin firmalarından
memnun olmayan Etiyopya’nın,
Türk yatırımcıları sermayeleri ile
birlikte ülkeye beklediğini dile
getirdi.
Küme yöneticilerinin de katıldığı toplantıda
Etiyopya’daki iş fırsatları konuşuldu.

E

tiyopya, ihtiyaçları
doğrultusunda
gelecek 5 yıl içerisinde
altyapı, ulaşım ve konut
sektörlerine 25 milyar
dolar değerinde yatırım yapmayı planlıyor.
Afrika’nın 82 milyon nüZülfikar
fusu ile en kalabalık ikinKılıç
ci ülkesi olan Etiyopya,
verimli topraklara sahip
olmasına rağmen arazilerinin ancak yüzde
20’sini tarım alanında kullanabiliyor.

“Sizden öğrenecekleri var”
OSTİM’de Etiyopya’daki yatırım fırsatlarını anlatan Türkiye’nin Etiyopya Addis
Ababa Ticaret Müşaviri Zülfikar Kılıç, ülkenin Türk yatırımcılara kapılarını ardına kadar açtığını kaydetti. Etiyopyalı yetkililerin
Çinli yatırımcılarla çalışmak istemediğini
de ifade eden Kılıç, ülkede Türk yatırımcılara sıcak bakıldığını söyledi. Firmalara
Etiyopya’daki yatırımlar konusunda destek
sağladıklarını anlatan Kılıç, “KOSGEB ve

OSTİM’i Etiyopyalı yetkililerle bir araya
getirmeliyiz, sizden öğrenecek çok şeyleri
var.” dedi. Zülfikar Kılıç, ülkenin, yatırım
yapacak şirketlerin ürünlerine yüzde 20 daha
fazla fiyat ödemeyi taahhüt ettiğini belirtti.

İŞİM’e davet
OSTİM kümeleri hakkında da bilgiler alan
Zülfikar Kılıç, Etiyopya’nın inşaat sektöründeki projelerine dikkat çekti. Altyapı yatırımları çerçevesinde İş ve İnşaat Makineleri
Kümesi (İŞİM) ile işbirliği yapılabileceğinin altını çizen Kılıç, kümeyi Eylül ayında
Etiyopya’da yapılacak olan ETHİ-CON
Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’na davet
etti. Katılım konusunda gerekli destekleri
sağlayacaklarını kaydeden tecrübeli diplomat, “Etiyopya’dan alım heyeti gönderebiliriz, ülkede iş yapma potansiyeli olan tüm
kişi ve kurumlarla da kümenin iletişime geçmesini sağlarız.” diye konuştu. Kılıç ayrıca
Savunma, Enerji, Kauçuk, Raylı Sistemler
ve Medikal kümeleriyle de proje geliştirebileceklerini söyledi.
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Bitirme tezleri
sahaya iniyor

Ailelere rehberlik hizmeti verilecek
Ankara
Yenimahalle
İlçe Müftülüğü
tarafından,
OSTİM’de bulunan
Abdulkadir
Geylani Camii’ne
Aile İrşad
Bürosu’nun
şubesi açıldı.

T

oplumumuzun aile hakkında dini
açıdan doğru bilgilendirilmesini
sağlayarak aile yapısının korunması yönünde faaliyetlerde bulunacak olan büronun açılışı Yenimahalle Müftüsü Eyyup
Demir’in katıldığı törenle yapıldı.
Açılışta konuşan OSTİM Denetim
Kurulu Üyesi Behzat Zeydan; büronun,
halkın özellikle aile ve aile bireyleri ile
ilgili dini içerikli soru ve sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağını, OSB olarak
çalışmalara katkı vereceklerini bildirdi.
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç da burada verilecek
hizmetlerin doğru bilgilendirmeyi sağlayacağını ve cehaleti engelleyeceğini
ifade etti.

Mesleki eğitimin öncüsü

Rüştü Uzel anıldı

(TÜBİTAK) tarafından lisans bitirme
tezlerinin sanayinin ihtiyaçları
doğrultusunda belirlenmesi ve
öğrencilerin sanayi ortamında bulunarak
uygulama tecrübesi edinmelerinin
sağlanması amacıyla Sanayi Odaklı Lisans
Bitirme Projeleri Yarışması düzenlendi.

Yenimahalle Müftüsü Eyyup Demir,
müftülük olarak bu projeyi OSTİM’e
taşımaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Haftanın belirli günlerinde nöbetleşe
vaizlerin büroda çalışma yapacağını söyleyen Demir ailenin önemini vurguladı.
Demir, istatistiklere göre evli çiftlerin
yüzde 48’inin boşandığını ve bundan
da en çok zararı çocukların gördüğünü
hatırlatarak, aile kurumun korunması gerekliliğine işaret etti.
İrşad Büroları, millî ve manevî değerlere bağlı bir aile yapısının kurulması ve
korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmetler sunacak.

Cumhuriyet dönemi mesleki teknik
öğretimin öncülerinden Mehmet Rüştü
Uzel, ölümünün 49. yılında anıldı.

S

anayiye yönelik akademik çözümler
üretilmesi ve üniversite–sanayi işbirliğinin geliştirilmesi çabalarına bir destek de
TÜBİTAK’tan geldi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
tarafından “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme
Projeleri Yarışması” açıldı. Yarışmayla,
üniversitelerin Mühendislik ve Teknoloji
Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri
Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler
alanlarının ilgili bölümlerinde öğrenim gören
lisans öğrencilerinin bitirme tezleri sanayiyle
buluşturulacak.
Yarışmada; lisans bitirme tezlerinin, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi
ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında
sanayi ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla lisans
düzeyinde üniversite-sanayi işbirliğini teşvik
etmek ve ödüllendirmek amaçlanıyor. Katılımcılardan; projelerin herhangi bir sanayi
kuruluşunun sorununun çözümü amacıyla
ilgili kuruluşla entegre olarak gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.

Öğrenciler tarafından planlanmalı

Ç

ırak Eğitim ve Öğretim Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma
programına mesleki eğitim kurumları ile sivil toplum temsilcileri katıldı.
Ülkemizde mesleki ve teknik eğitime
geçmişte ihtiyaç duyulduğunu, şimdi ihtiyaç olduğunu ve gelecekte de ihtiyaç
duyulacağını vurgulayan Çırak Eğitim
ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç günümüzde çırak sayısının ülke
sanayicisinin ihtiyacını karşılamadığının altını çizdi. Mesleki eğitim ve öğretimin devam ettirilebilmesi için Rüştü
Uzel gibi bir öğretici ve yöneticiye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Karakoç,
ailelerin çocuklarını çıraklık eğitimine
göndermeleri konusunda bilinçli dav-

Mehmet Rüştü Uzel kimdir?
1891 yılında Bursa’da doğdu. 1913 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra
1914 yılında Kastamonu lisesinde Fizik ve
Kimya öğretmeni olarak eğitimci hayatına başladı. 1927 yılında Yüksek ve Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü görevine
getirilen Uzel, 1941 yılında da Mesleki ve
Teknik Öğretim Müsteşarı oldu.
Meslekî ve Teknik Öğretim okulları ve ge-

ranmaları gerektiğini ifade etti. Karakoç, “Çıraklık eğitimi alan öğrencileri
mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı
yaşamıyor. Devletten iş beklemiyorlar;
ya işini buluyor ya işini kuruyor ve evine
ekmek götürüyor.” dedi.
Meslek Liselerini ve Teknik Liseleri Bitirenler Derneği (MESTEKDER) Başkanı
Remzi Özkaya da Rüştü Uzel’in mesleki
öğretime olan katkılarından bahsetti.
Uzel’in, cumhuriyet dönemi mesleki
teknik eğitimin kurucusu olduğunu hatırlatan Özkaya, günümüzde mesleki
ve teknik eğitime gereken önemin verilmediğini belirtti, Özkaya, “Okulların
yönetiminde meslek örgütlerine de yer
verilmelidir.” şeklinde konuştu.
zici kurslarının yurt düzeyinde kurulup yaygınlaştırılması, okul binalarının
inşası, atölye ve laboratuvarlarının modern cihazlarla-aletlerle donatılmasını sağladı. Uzel, eğitimci
olarak ders verdiği okullarda öğrencilere iş eğitimini uygulamış,
yaparak-yaşayarak öğrenmeyi bir zevk
ve heyecan haline getirdi.

OSTİM’in de aktif rol aldığı Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması’yla
ilgili olarak BİDEB tarafından yapılan duyuruda, yarışma süreci, katılım koşulları ve
ödül sistematiği hakkında bilgiler verildi.
Duyuruda, öğrencilerin projenin yürütülmesi aşamasında danışmanlardan ya da başka
kişi ve kuruluşlardan destek alabileceği, bu
desteğin, bilgi alma ya da laboratuvar/test cihaz veya sistemleri ile yazılım vb. araçların
kullanımı gibi konularda bilgi veya eğitim
alma ile sınırlı kalması gerektiği vurgulandı,
“Projelerin ağırlıklı olarak proje ekibindeki
öğrenciler tarafından planlanıp uygulanmış
olması beklenilir.” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, ticari değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerildi.
Yarışmaya her öğrenci bir bitirme projesi
ile katılabilecek ve her bitirme projesi en fazla on öğrenci tarafından hazırlanacak. Grup

olarak başvuruda bulunan öğrenciler ayrıca
bireysel başvuru yapamayacak. Son başvuru
tarihi 14 Mart 2014 olarak açıklanan yarışmaya başvurular, internet üzerinden http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine çevrimiçi olarak alınacak.

Projeler nasıl olacak?
Öğrencilerin/grupların projelerinin adil ve
hatasız biçimde değerlendirilmesine katkı
sağlamak üzere projelerini bir Proje Raporu ile gereksiz detaylardan arınmış biçimde özlü, doğru, eksiksiz ve etkili biçimde
anlatması gerekiyor. Ele alınan problemin
“ne” olduğu, ne gibi bir fayda düşünülerek
ele alındığı, mevcut durumdaki çözüm önerilerinin literatür ve pratikte neler olduğu,
bunlardan farklı olarak projede özgün ürün/
yöntem olarak ne önerildiği ve ne sonuçlar
elde edildiği/öngörüldüğü açık ve net olarak
ortaya konulması bekleniyor. Projede elde
edilen/elde edilmesi planlanan çıktıların halen bilinen uygulamaların ötesinde olup olmadığı, bu çalışmada ortaya konulan yeni ve
özgün katkıların neler olduğu herhangi bir
belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde ilgili
kaynaklar da belirtilerek açık biçimde ifade
edilmesi gerektiği ise bir başka ayrıntı.
Proje değerlendirme kriterleri: (1) Yenilikçilik ve Teknoloji İçeriği, (2) Proje Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve
Yeterliliği, (3) Projenin Çıktılarının Katma
Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği, (4)
Proje Sonuçlarının Uygulanabilirliği/Kullanılabilirliği.

ÖDÜLLER
Öğrenci Ödülü

Danışman Ödülü

Birincilik

Derecesi

10.000TL

5.000TL

İkincilik

7.500TL

3.750TL

Üçüncülük

5.000TL

2.500TL

Alan Özel

5.000TL

2.500TL
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HAVA SAVUNMA GÜCÜ MİLDAR
MİLDAR’LA
’LA ARTACAK
S

avunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
Ar-Ge ve Teknoloji Yol Haritası kapsamında yürütülen Hava Platformları için Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi'ne
(MİLDAR) yönelik alt sözleşmeler, 21 Ocak
2014 tarihinde SSM, METEKSAN Savunma Sanayii A.Ş. (METEKSAN) ve Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)
arasında imzalandı.
TUSAŞ ile METEKSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında helikopter platformları için; tararken izleme yeteneğine

sahip atış kontrol radarı, insansız hava aracı
platformları (İHA) için Sentetik Açıklıklı
Radar (SAR) yetenekli atış kontrol radarı ile
İHA'ların otomatik iniş ve kalkış sistemine
hassas konum bilgisi sağlayan radar prototipinin geliştirilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda; Hava Platformları için Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi
analiz, yer ve uçuş testleri faaliyetlerinde,
TUSAŞ tarafından üretilen T-129 ATAK ve
Pelikan platformları kullanılacak, ayrıca otomatik kalkış ve iniş sistemi'nin yine TUSAŞ

Bahreyn ATAK’ı izledi
tarafından geliştirilen ve üretilen İnsansız
Hava Aracı ANKA ile demonstrasyonu yapılacak. İHA platformları için geliştirilecek
radar sisteminin yer ve uçuş testleri de yine
TUSAŞ envanterinde bulunan S-2E/T platformu ile gerçekleştirilecek.
Proje ile hava platformlarının muharebe
etkinliğinin artırılması ve milimetre dalga
bandı radar teknolojileri alanında önemli bir
teknoloji kazanımının elde edilmesi hedefleniyor.

NATO’yla ticaret süreçleri
S
Teknolojik gelişime dil desteği

Patentler Türkçeleşti
Dünya çapındaki patent
dokümanlarına ücretsiz erişim
imkanı sağlayan Espacenet veri
tabanında bulunan 80 milyondan
fazla patent dokümanına 2014
itibariyle Türkçe olarak da
erişilebilecek.

avunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
savunma ve havacılık sektöründen pek
çok firmanın katılımıyla “NATO ile Nasıl İş
Yapılır?” konulu çalıştay gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Sedat
Güldoğan’ın da katıldığı çalıştayda OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)
Yönetimi ve üye firmalar da yer aldı.

Çalıştayda; SSM Brüksel İşbirliği Ofisi,
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Milli
Savunma Bakanlığı Teknik Daire Başkanlığı, NATO Destek Ajansı (NSPA) ve NATO Muharebe ve Bilgi Ajansı (NCIA) ajanslarından
gelen uzman isimler, NATO ile iş yapmak
için firmaların yerine getirmesi gereken hususları, kodlandırma faaliyetlerini, NSPA ve

T

ürkiye’nin de üyeleri arasında yer
aldığı Avrupa Patent Ofisi (EPO)
tarafından geliştirilen, dünya çapındaki patent başvuruları ile alınmış
patentleri bünyesinde barındıran ve
herkesin ücretsiz olarak erişim imkanı
sağlayabildiği en kapsamlı veri tabanı
olan Espacenet’in çeviri hizmeti sunduğu diller arasına Türkçe de eklendi.
Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) ile EPO
arasındaki ikili iş birliği programı kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda patent dokümanlarının Türkçe
çevirileri Ocak 2014 itibariyle erişime
açıldı.
Dünyadaki teknik bilginin yaklaşık
yüzde 80’ini oluşturan patent dokümanları, teknolojinin her alanındaki
buluşlara ilişkin tekniğin bilinen durumunu ortaya koyması bakımından
önemli ve değerli bir kaynak. Bu dokümanların ulaşılabilir ve herkes tarafından anlaşılabilir olması bakımından
dil engelini ortadan kaldıran bu adım
ülkemizin teknolojik gelişimine katkı
sağlayacak önemli bir gelişme.
Espacenet veri tabanı adresi;
http://worldwide.espacenet.com

TSE bayrağı Sudan’da
M

illi kuruluşumuz Türk Standartları
Enstitüsü (TSE), Sudan ile İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Yükleme Öncesi İnceleme (PSI) Uygulama Programı
imzaladı.
TSE ve Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı (SSMO) arasında imzalanan
İşbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde,
standardizasyon, uygunluk değerlendirme, muayene, deney, metroloji ve kalibrasyon alanlarında işbirliği yapılacak.
PSI uygulama programı kapsamında da TSE, Türkiye’den veya üçüncü
dünya ülkelerinden Sudan’a ihraç edilecek, zorunlu incelemeye tabi ürünlerde
SSMO adına deney, uygunluk değerlendirme belgesi verme, yükleme öncesi
muayene hizmetlerini yerine getirmekle
yetkili kuruluş
kılındı.
TSE daha önce de Kamerun, Gabon,
Yemen, Umman ve Suudi Arabistan’ın
Standart ve Metroloji Kuruluşları ile
yükleme öncesi gözetim ve işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın
(SSM) himayelerinde Uluslararası Bahreyn Havacılık Fuarı 2014 (BIAS)'a katılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
(TUSAŞ)'ın "T129 ATAK" Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, fuarın ilk gününde
çok başarılı bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi. ATAK ‘ın gösterisi başta Bahreyn
Veliaht Prensi Shiekh Salman Bin Hamad Al Khalifa olmak üzere çok sayıda
yüksek yöneticinin dikkatini çekti.

NCIA ile çalışılabilmek
için şartları anlattı.
Etkinliğin ikinci kısmında, NATO Destek
Sedat
Ajansı (NSPA) iş prenGüldoğan
sipleri, NSPA ihaleleriyle ilgili çalışma süreçleri
Roketsan örneği üzerinden tanıtıldı. NATO
fırsatlarından daha iyi istifade edebilmek
için izlenecek yöntemler ve SSM Brüksel
İşbirliği Ofisi’nin tedarik faaliyetleri ile ilgili
gözlemleri de değerlendirildiği çalıştayda,
firmaların ofisle yakın ilişkiler içerisinde
olması gerekliliği üzerinde duruldu. OSSA,
programın ardından üyelerinin NATO ile
ticaret hacmini genişletmesi amacıyla ara
yüz oluşturma kararı aldı.

Şubat Ayı Fuarları
Baraj H.E.S. Fuarı 2014: 13-15 Şubat
tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar
Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, baraj
ve HES yapımında kullanılan, malzeme,
ekipman ve proje hizmetleri katılımcıları
bekliyor.
Rollexpo Turkey 2014: 20-22 Şubat tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar
Merkezi’nde düzenlenecek fuarda rulman,
kayış, sekman, kasnak zincir, sızdırmazlık
elemanları ve teknik konuları sergilenecek.
Akışkan Gücü Fuarı: 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda
hidrolik, pnömatik, akışkan gücü, otomasyon teknolojileri ve ekipmanları, Yeşilköy
İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcılarla
buluşacak.
Alldesign Yaratıcı Endüstriler Fuarı:
21-22 Şubat tarihlerinde İstanbul Hilton
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek endüstriyel tasarım fuarında; yaratıcı endüstri ürünleri, endüstriyel tasarım
ürünleri, grafik sanatlar, sinema endüstrisi,
grafik reklam endüstrisi ve obje üreticileri
misafirlerini bekliyor. Kaynak: www.tobb.org.tr
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
2013 yılında Türkiye'deki faal durumdaki
şirket sayısının bir önceki yıla göre yüzde
3,46 oranında arttığını ve şu anda faal
olan ticaret şirketi sayısının 972 bin 491
olduğunu bildirdi. Bu şirketlerin yüzde
81,5'inin limited şirket, yüzde 11’i ise
anonim şirket statüsünde.

Faal şirketlerin çoğunluğu limited
kar sicili uygulamalarında ise Esnaf Sicili
Bilgi Sistemini (ESBİS) hizmete sunduklarını anımsatarak, bu sayede daha güçlü bir
kurumsal ve teknik alt yapı oluşturduklarını
belirtti.

Bakan Yazıcı,
"Ticaret yaparken ülkemizin
adını, bayrağını
dünyaya taşıyan
ticaret erbabımızın, esnaf
ve sanatkarlarımızın yolunu
açmak bizim
vazifemiz."
şeklinde konuştu.

Yazıcı, 2013 yılında Türkiye'deki faal durumdaki şirket sayısının bir önceki yıla göre
yüzde 3,46 oranında arttığını kaydederek, şu
anda faal olan ticaret şirketi sayısının 972
bin 491 olduğunu bildirdi. Bunların yüzde 81,5'inin limited şirket, yüzde 11’inin
ise anonim şirket olduğunu anlatan Yazıcı,
"Bunlara şahıs işletmelerini de dahil edersek; faal durumdaki ticari şirket ve işletme
sayısı 1 milyon 543 bin 32’ye ulaşmaktadır.
Bunların yüzde 36,98’i şahıs işletmesi, yüzde 51,39’u limited şirket, yüzde 6,97’si ise
anonim şirkettir. Bu rakamlar; şahıs işletmelerinden ziyade, daha sürdürülebilir bir ticari
hayata imkan sağlayan şirket kurmaya doğru
bir yönelim olduğunu göstermektedir." dedi.

eni Türk Ticaret Kanunu uygulama
sonuçları ve ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmeleri hakkında
basın toplantısı düzenleyen Bakan Yazıcı,
ticaret sicili uygulamalarında Merkezi Sicil
Kayıt Sistemi’ni (MERSİS), esnaf ve sanat-

Bakan Yazıcı, 2013’te kurulan şirket sayısının 2012’ye göre yüzde 25,6 arttığını
belirterek, şu bilgileri verdi: "2012 yılında
39 bin 764 şirket kurulmuşken, 2013’te bu
sayı 49 bin 943’e yükselmiştir. Yeni açılan
şirket sayısındaki bu artışın en önemli unsurunu kurulan anonim şirket sayısındaki artış

Kurulan şirket sayısı arttı

Y
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oluşturmaktadır. Anonim şirket sayısı bu dönemde yüzde 114,4 artmıştır. Limited şirket
kuruluşlarındaki artış yüzde 15,89’a tekabül
etmektedir. Girişimcilerimiz tarafından en
çok tercih edilen bu iki şirket türünün kuruluşundaki bu artış, ticari hayatımızda olumlu
yönde bir hareketliliğin varlığını göstermektedir.

Sektörel dağılım
Bakan Yazıcı, 2013 yılında kurulan şirketlerin yüzde 27,36’sına tekabül eden 13 bin
668'inin toptan ve perakende ticaret sektöründe kurulduğunu, ikinci sırada 8 bin 197
şirket ile inşaat sektörü, üçüncü sırada ise 7
bin 208 şirket ile imalat sektörünün yer aldığını kaydetti.
Geçen yıl kurulan yabancı sermayeli şirketlerde de anonim şirketlere doğru bir yönelim bulunduğunu vurgulayan Bakan Yazıcı,
şöyle devam etti: "2013 yılında toplam 3 bin
875 yabancı sermayeli anonim ve limited şirket kurulmuştur. Kurulan yabancı sermayeli
anonim şirket sayısı 2012 yılında 496 iken,
2013 yılında 801’e yükselmiştir. Yabancı sermaye ile kurulan limited şirket sayısı,
2012’de 3 bin 207 ve 2013’te 3 bin 74’tür.
Yeni kurulan yabancı sermayeli limited şirketlerde yabancı sermaye oranı yüzde 87,19;
anonim şirketlerde ise yüzde 70’tir."

“En büyük güç girişimci ruhtur”
Türkiye'de her 100 kişiden 2'sinin esnaf
ve sanatkar olduğunu belirten Yazıcı, esnaf
ve sanatkar işletmesi sayısının Türkiye nüfusuna oranının yüzde 2,45 olduğu bilgisini
verdi.
Türkiye'nin en büyük gücünün insan sermayesi, girişimci ruha sahip ticaret erbapları
ile esnaf ve sanatkarlar olduğunu ifade eden
Yazıcı, "Ticaret yaparken ülkemizin adını,
bayrağını dünyaya taşıyan ticaret erbabımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın yolunu açmak
bizim vazifemiz." şeklinde konuştu.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Temmuz
2012'de yürürlüğe girmesinden bu yana
önemli mesafe katettiklerini ifade eden Yazıcı, şeffaflık, verimlilik, girişimcilik, yenilikçilik ve rekabetçiliğin ticari hayatın temel
ilkeleri haline geldiğini söyledi. Kanunla, bu
doğrultuda pek çok yeni düzenlemeyi hayata
geçirdiklerini belirten Yazıcı, yeni düzenlemelerden birçoğunun, sermaye şirketlerine
ilişkin olduğunu kaydetti. Girişimciler tarafından en çok tercih edilen şirket türlerinin,
sermaye şirketleri arasında yer alan limited
ve anonim şirketler olduğunu anlatan Bakan
Yazıcı, kanunla ilk kez, tek kişilik anonim
ve limited şirket kurma imkanı getirdiklerini
anımsattı.

