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Bu Anlayış
Nereye Kadar?
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

STİM Gazetesi’nin logosuna
bakıldığında, üst kısmında
‘KOBİ’lerin Sesi’ ifadesini
görürsünüz. 5 bin 200 işletme ve 60
binden fazla istihdamın bulunduğu
OSTİM OSB’deki ve ülkemiz genelindeki nitelikli çalışmalar, üretim
gücü, uluslararası başarılar bu sayfalarda genişçe yer bulur.
‘Milli Sanayi’ kavramını, ‘Yerli Üretim’ enstrümanıyla birlikte seslendiriyoruz. Sanayi ekosistemini, küçük
ve orta ölçekli işletmeleri ilgilendiren
olayları, yerli üreticilerin öne çıkması
için görüş ve önerileri dile getirmeye
devam ediyoruz. Seçim vaatlerine,
devletin sanayi politikalarına, hükümet programlarına bu pencereden
bakıyoruz.
Örneğin; Ankara Metrosu için tedarik
edilecek araçların, ‘yüzde 51 yerlilik’
şartıyla karara bağlanması, öncesi ve
sonrası gelişmeleriyle adım adım kamuoyuyla paylaşıldı. Bir başka kapağımızda ABD’nin kendi üreticilerine
yönelik hamleleri ile AB’deki korumacı yaklaşımları kaleme dökerken
şu mesajı verdik: “Bize ‘yapmayın’
diyorsunuz ama siz de bu yoldan geçtiniz ve hala da aynı şekilde davranıyorsunuz!”
Savunmayı ayrı bir yere koyarsak, sivil havacılıkta offset uygulamalarını
dünya örnekleriyle anlattık. Manzara
orada da değişmiyordu: “Önce benim
ekonomim!” Mesajlarımızı uzman
isimlerin görüşleriyle de pekiştirdik.
Uzmanlar, kamu alımlarında koordine eksikliğine işaret ediyordu.

O

Kağıt üstünde kalıyor!
Devletin
yapacağı
alımların,
KOBİ’ler başta olmak üzere sanayiye can veren dinamikler için ne denli
önemli olduğuna vurgu yaptık. Bunu
teşvik etmek için bugüne kadar birçok
genelge ve yönetmelik yayınlanmış
olmasına rağmen maalesef kağıt üzerinde kalıyor, konuşulanlardan öteye
geçilmiyordu.
Tam da bu noktada, “Başbakanlık
Genelgeleri neden uygulanmıyor?”
diye sorunca yanıtlarda “Bürokratik
direnç’ duvarını gördük.
Gelişmiş, geri kalmış ve gelişmekte
olan ülkelerin durumlarına göz attık… Zambiya bile ‘en az yüzde 40
yerli’ derken, Güney Afrika sıkı kamu
denetimini devreye sokup, uymayanlara ağır yükümlülükler getirirken içimiz cız etti.
Yerli üretim tercihi isteyen ve uygulanmayan genelgeler, yönetmelikler
derken geçen zaman içerisinde ümit
veren gelişmeler de oldu:
• 10. KOBİ Zirvesi’nde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık, teknolojik ürün üreten
yerli firmaların, kamu ihalesinde
karşılaştıkları sorunların başında
gelen İş Bitirme Belgesi’nin bundan sonra Bakanlıkça verileceğini
belirtti.
• 19 Şubat 2014 tarihli Resmi
Gazete’de
yayımlanan
Torba
Yasa’da; “Mal alımı ihalelerinde
yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat
avantajı sağlanabilir. (…) Her yıl
Ocak ayında Kurum tarafından ilan
edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istek-

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN
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liler lehine yüzde 15 oranına kadar
fiyat avantajı sağlanması zorunludur.” denildi.
Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan, raylı sistemlerde millileşmeden
yana olduklarını, yüzde 51 şartının
artırılabileceği mesajını verdi.
16 Ağustos 2014 tarihli Resmi
Gazete’de Yönetmelik yayınlandı.
Her yıl Ocak ayında Kamu İhale
Kurumu tarafından ilan edilen orta
ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine ‘yüzde 15’ oranına kadar
fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu
olduğu bildirildi.
2014’ün son günlerinde TBMM
kürsüsüne çıkan Sayın Lütfi Elvan,
80 adet Yüksek Hızlı Tren seti alacaklarını açıklarken; ‘minimum
yüzde 53 yerli üretim’, ‘mutlaka
yerli firmalarla işbirliği’ ve ‘üretimi
Türkiye’de yapma’ zorunluluğu getireceklerini beyan ediyordu.
‘Yüzde 15 fiyat avantajı’ 2 bin 139
ürün için hayata geçirildi. Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan liste Kamu İhale
Kurumu’nca yayınlandı.
Sanayi İşbirliği Programı Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik hayata
geçirildi.
Öncelikli Dönüşüm Programlarında, Hükümet Programlarında kamu
alımlarının kaldıraç gücü açıkça
yazıldı.

Vardı ama uygulanmıyordu
Sayın Fikri Işık, kısa bir süre önce
kamu alımlarına ilişkin bir sorunu
ifade etmişti. Işık, Şubat 2014’te
TBMM’de kabul edilen kanunun;
‘yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı’ sağlanabileceği hükmüne rağmen
bürokratik aksaklığa dikkat çekmişti.
Şunları söylemişti: “Eskiden beri
Kamu İhale Kanunu’nda yerli üretici ile yerli olmayan üretici arasında
kamu alımlarında yüzde 15’e kadar fiyat farkı oluşursa kamunun yerliyi tercih edebilme imkanı vardı; zorunluluk
değildi. Aynı kamu ihalesine giren iki
firmadan biri yerli biri yabancıysa;
yerlinin teklifi yabancıya göre yüzde
15 daha pahalı olsa bile kamu idaresi, yerliyi tercih edebiliyor idi. Peki
bu uygulanıyor muydu? Uygulanmıyordu… (…) Kanunda var olmasına
rağmen hiçbir kamu idarecisi kolay
kolay yerli malını tercih etmiyordu.
(…) Sağolsun bazı bürokratlarımız,
‘Ben bunu ‘Ben bunu yüzde 1 uygularım, yüzde 2 uygularım’ gibi olayın
lafzından çıkarak, ruhunu kaybeden
bir anlayış gösterdiler.”
Teknolojik ilerleme, yüksek katma
değer, daha fazla istihdam, artan ihracat, yükselen milli gelir, azalan cari
açık hepimizin temennisi… Peki, Sayın Bakan’ın da isabetle temas ettiği
bu anlayış, ne zamana kadar devam
edecek? Bu duvar nasıl aşılacak?
“Sadece fazla uzağa gitmeyi
riske edebilenler ne kadar uzağa
gidebileceklerini görebilirler.”
T.S. Eliot

Genel Yayın Yönetmeni
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OVP'de revize
2016-2018 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da
(OVP) daha önce açıklanan rakamlar değişti. Buna göre;
büyüme tahmini, 2015 için yüzde 3'ten yüzde 4'e, bu yıl
için de yüzde 4'ten yüzde 4,5'e çıkarıldı.

sayfa
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Kanaat önderleri geleceği konuştu
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından bir yıllık
faaliyetlerin paylaşıldığı İstişare Toplantısı Ankara’da
gerçekleşti. OSTİM’in kanaat önderlerini buluşturan
toplantıda, OSB hizmetleri değerlendirildi, 2016 için
beklentiler alındı.
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Arz güvenliği için ‘yerli’ öneri

Atayurt yatırımcısı Anadolu’yu keşfe çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yerli
ve yenilenebilir enerjinin, arz güvenliği açısından
vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev
sahipliğinde gerçekleştirilen Ticaret ve Yatırım Forumu
için ülkemize gelen, bir grup Kırgız işadamı OSTİM’li
üreticilerle yatırım olanaklarını değerlendirdi.
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“OSTİM, sanayiciler için kuluçka makinesidir”

İŞİM Türkiye’de ilki başardı

Halim Öztürk, çıraklığa, yani kendi tabiriyle ‘altın bileziği’
bulmaya başladığı yıllarını, OSTİM’e gelişini, altı ay iş
yapmadan geçen günlerini, bugünlere nasıl geldiğini
anlattı.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM),
İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı
(COSME) kapsamında Türkiye‘de ilk kez, dünyada beş
projeden biri olan Küme Mükemmeliyet Programı
Projesi’ni kazandı.
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Çevre dostu ürünle
ithalata ‘dur’ diyecek

Üretimi düşen çelikte tehlike çanları

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi üyesi Ekoplas'ın sahibi Ali Çetin,
"Hedefimiz, peyzaj ürünlerinin ithalatını kesmek.” dedi.
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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından OSTİM
Gazetesi’ne yapılan açıklamada, Türk çelik sektörü
açısından 2015’in kayıpların derinleştiği bir yıl olarak geride
kaldığı tespiti yapıldı.

sayfa

20

BİZİ TAKİP EDİN

OstimOSB

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

Yayın Türü
Yerel Süreli

ostimosb

ostim-osb

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

facebook.com
ortakvizyon +OSTİMOSB1967

Prodüksiyon
www.omedya.com

Reklam Rezervasyon
385 58 20-21

OSTİM OSB

ostimosb

www.ostimgazetesi.com

2 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

OCAK 2016

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ
2016-2018 dönemini kapsayan Orta
Vadeli Program’da (OVP) daha önce
açıklanan rakamlar değişti. Buna
göre; büyüme tahmini, 2015 için yüzde
3'ten yüzde 4'e, bu yıl için de yüzde
4'ten yüzde 4,5'e çıkarıldı. Enflasyon
beklentisi 2016 için yüzde 7,5, 2017 için
yüzde 6, 2018 için yüzde 5 oldu. İhracat
beklentisi ise 155,5 milyar dolara
çekildi.

mesi tahmin edilirken, bu yıl için beklenen büyüme de yüzde 4'ten yüzde 4,5'e
yükseltildi. Yeni OVP'de büyümenin,
2017 ve 2018'de yüzde 5 olması öngörülüyor.

Y

Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP)
göre GSYH tahminleri önceki OVP'ye
göre artılırken, bu yıl için 1 trilyon
669 milyar dolar olarak tahmin edildi.
GSYH'nin, 2017'de 1 trilyon 783 milyar
dolar, 2018'de de 1 trilyon 910 milyar
dolar olması bekleniyor.

Eski OVP'de geçen yıl için belirlenen 1
trilyon 928 milyar lira olan GSYH tahmini, yeni OVP'de 1 trilyon 963 milyar
liraya revize edildi. GSYH'nin 2016'da 2
trilyon 207 milyar lira, 2017'de 2 trilyon
489 milyar lira, 2018'de ise 2 trilyon 770
milyar lira olması bekleniyor.

eni OVP'de söz konusu yıllara ilişkin ekonomik tahminlerde değişiklikler yapıldı. Önceki OVP’de bu yıl
için 150 milyar dolar olarak öngörülen
ihracat beklentisi, yeni OVP'de 155,5
milyar dolara yükseltildi.
Yine, önceki OVP'de 2015 için yüzde 3
olarak belirlenen GSYH büyümesinin
yeni OVP'de yüzde 4 olarak gerçekleş-

SAGP'ye göre kişi başına milli gelir
beklentilerinde de önceki OVP'ye göre

2015

2016

2017

2018

1.963

2.207

2.489

2.770

SAGP’ye göre Kişi Başı Milli Gelir (dolar)

20.298

21.240

22.460

23.829

4

4,5

5

5

İhracat (milyar dolar)

143,9

155,5

175,8

201,4

İthalat (milyar dolar)

207,1

210,7

243,1

273,2

GSYH Büyümesi

Enerji ithalatı (milyar dolar)

37,8

33

43,7

51,6

Dış Ticaret dengesi (milyar dolar)

-63,1

-55,2

-67,2

-71,8

İhracat/ithalat (yüzde)

69,5

73,8

72,3

73,7

TÜFE Yıl sonu (yüzde değişim)

8,8

7,5

6

5

Eski OVP'de bu yıl için sabit sermaye
yatırımlarında yüzde 5,2 artış beklenirken, yeni OVP'de yüzde 6,4'e çıkarıldı.
Bu rakam, 2017 için 7,5'ten yüzde 8,4'e
yükseltilirken, 2018 için yüzde 8,2'den
yüzde 7,3'e çekildi.

Önceki OVP'ye göre, bu yıl için 150 milyar dolar olarak öngörülen ihracat, yeni
OVP'de 155,5 milyar dolara revize edildi. Bu rakam, 2017 için 170 milyar dolar
olarak tahmin edilirken, yeni OVP'de
175,8 milyar dolar, 2018 için ise 192,5
milyar dolarken 201,4 milyar dolar düzeyinde öngörüldü.

Cari işlemler dengesindeki açık tahmini
de yeni OVP'de bu yıl için 34 milyar dolardan 28,6 milyar dolara çekildi. 2017
için söz konusu rakam 34,4 milyar dolardan 29,3 milyar dolara, 2018'de de
35,2 milyar dolardan 29,9 milyar dolara
indirildi.

Kaynak: www.kalkinma.gov.tr

İ

hracat 2015 yılı Aralık ayında, 2014
yılının aynı ayına göre yüzde 11,1
azalarak 11 milyar 802 milyon dolar,
ithalat yüzde 17,5 azalarak 17 milyar
984 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde
27,4 azalarak 8 milyar 519 milyon
dolardan 6 milyar 183 milyon dolara
düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Aralık ayında yüzde 60,9 iken,
2015 Aralık ayında yüzde 65,6’ya yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre; 2015 Aralık
ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,3 azaldı, ithalat yüzde 2,9 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye
göre ise; 2015 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde
11,1, ithalat yüzde 17,6 azaldı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret
verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde
yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Aralık ayında ISIC Rev.3’e göre
imalat sanayi ürünlerinin toplam ihra-

nkara Sanayi
A
Odası (ASO)
Başkanı Nurettin

Özdebir, “Büyümenin bizce kaygı
veren tarafı sanayi üretimindeki sınırlı
artıştır.” dedi.

cattaki payı yüzde 91,7. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri
ihracatı içindeki payı ise yüzde 4,4,
orta yüksek teknolojili ürünlerin payı
ise yüzde 35,9 oldu.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,4. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2015 Aralık ayında
imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki
payı yüzde 16,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 45,5.

AYLARA GÖRE DIŞ TİCARET, ARALIK 2015
İhracat (FOB)
Aylar

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 1,7 arttı

Ocak-Aralık

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Aralık ayında yüzde 40,2

Aralık

Yıl

Değer

2014
2015
2014
2015

157 610
143 935
13 269
11 802

Değişim
(%)

-8,7
-11,1

• İstikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle
büyümeyi artırmak
• Enflasyonu düşürmek
• Cari açıktaki azalma eğilimini
korumak
• Ekonominin rekabet gücünü,
istihdam ve verimlilik seviyesini
artırmak
• Mali disiplinin kalitesini
artırmak ve kamu maliyesini
güçlendirmek

“Sanayi üretimi
sınırlı artıyor”

iken, 2015 Aralık ayında yüzde 46
oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 5
milyar 428 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat 2015
yılı Aralık ayında 1 milyar 150 milyon
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (764 milyon dolar), İtalya (638
milyon dolar) ve ABD (590 milyon dolar) takip etti.
Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Aralık ayında 2 milyar 154 milyon dolar
oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2
milyar 38 milyon dolar), Rusya (1 milyar 686 milyon dolar) ve ABD (961
milyon dolar) izledi.

Orta Vadeli Programın
Temel Amaçları

Seyahat gelirlerinde de eski OVP ile

2015 İHRACAT VE İTHALATI GERİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle
oluşturulan geçici dış ticaret
verilerine göre, Türkiye’nin 2015
toplam ihracatı 144 milyar dolarla
2014’ün gerisinde kaldı.

yeni OVP rakamları farklılık gösterdi.
Buna göre, eski OVP'de bu yıl için 28,6
milyar dolar olarak belirlenen seyahat
harcamaları yeni OVP'de 27 milyar dolar olarak revize edilirken, bu rakam,
2017 için 30,6 milyar dolarken 29,4
milyar dolara, 2018 için de 32,1 milyar
dolarken 31,8 milyar dolara çekildi.

İhracat tahminlerinde artış

İthalat beklentisi, bu yıl için önceki
OVP'de 216,3 milyar dolarken yeni
OVP'de 210,7 milyar dolar olarak öngörüldü. Bu rakam, 2017 için 239,6 milyar
dolarken 243,1 milyar dolar, 2018 için
ise 265,6 milyar dolarken, 273,2 milyar
dolar olarak revize edildi.

YENİ OVP’DEKİ TEMEL EKONOMİK BÜYÜKLÜKLER
GSYH (milyar TL)

artışa gidilirken, geçen yıl için 19 bin
506 dolar olan tahmin, 20 bin 298 dolara yükseltildi. Bu rakam, bu yıl için 21
bin 240 dolar, 2017 yılı için 22 bin 460
dolar, 2018 için 23 bin 829 dolar olarak
tahmin edildi.

(MİLYON ABD $)
İthalat (CIF)
Değer
242 1077
207 203
21 788
17 984

Değişim
(%)

-14,4
-17,5

Dış Ticaret Dengesi
Değer
-84 567
-63 268
-8 519
-6 183

Değişim
(%)

İhracatın
İthalatı
Karşılama
Oranı (%)

65,1
69,5
60,9
-27,4
65,6
Kaynak: www.tuik.gov.tr
-25.2

ASO Ocak Ayı Olağan Meclis
Toplantısı’nda konuşan Özdebir, Dünya Bankası’nın Türkiye'nin 2015 yılı
ekonomik büyümesini revize ederek
yüzde 3,2'den 4,2'ye yükselttiğini
hatırlattı. Yılbaşında Türkiye'nin 2015
yılında en fazla yüzde 3 büyüyeceğini
iddia edenlerin öngörülerinin doğru
çıkmadığını kaydeden Başkan Özdebir, bankanın, 2016 ve 2017 yılları
için büyüme tahminin ise 3,5 olduğunu, bunun Orta Vadeli Program'daki
yüzde 4,5 ve yüzde 5'lik öngörülerin
oldukça altında olduğuna işaret etti.
Nurettin Özdebir, şunları vurguladı:
“Büyümenin bizce kaygı veren tarafı
sanayi üretimindeki sınırlı artıştır.
2015'in ilk 11 ayında toplam sanayi
üretimindeki artış yüzde 3,2, imalat
sanayisindeki artış ise 3,8 olmuştur.
Bu büyüme rakamları ekonomik
büyümenin gerisinde kalmıştır. Sanayi
ve ekonomik büyümenin lokomotifi
olmazsa, o ekonomik büyümeyi sağlıklı olarak değerlendirmek mümkün
değildir.”
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OSTİM TEKNOLOJİ A.Ş.’NİN ORTAK OLDUĞU DİJİTAL FABRİKA HİZMETE GİRDİ

Acil parçanın 3 boyutlu çözümü

OSTİM Teknoloji A.Ş. ve + 90 firmasının ortak girişimiyle kurulan dijital
fabrika gerçekleştirilen açılış töreninin
ardından devreye girdi. Kamu ve sanayicilerden çok sayıda temsilcinin katıldığı açılış törenine; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Faruk Özlü,
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan,
+90 3B Dijital Fabrika Yöneticisi Davut
Başaran, çok sayıda firma temsilcisi ve
davetli katıldı.

OSTİM Teknoloji A.Ş. ve +90 firmasının
ortaklığındaki 3 Boyutlu Dijital
Fabrika, OSTİM’de hizmete girdi.
Fabrika, sanayicilerin iş süreçlerine
ve ürünlerine değer katarak acil parça
ihtiyaçlarına çözüm getirecek.

eknolojinin son trendlerinden 3 boyutlu yazıcılar, sanayide acil parça
ihtiyaçlarını çözerken, üretim süreçlerine ve ürünlere de değer katıyor.
OSTİM’de sanayicilerin ürün, parça,
prototip gibi çeşitli ihtiyaçlarına hızlı
cevap verebilecek olan 3 boyutlu dijital
fabrika faaliyete alındı.

T

Dış ticaret açığına çözüm marka
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan,
dış ticaret açığına kapanmasının çaresi
olarak Türkiye’nin dünya markası çıkarması gerektiğine işaret etti. Markanın önemli bir bileşeninin de tasarım

ÜRETİME DEĞER KATACAK
Dijital fabrika, otomotiv, savunma
sanayii, medikal başta olmak
üzere pek çok sektörde prototip
üretiminden nihai ürüne kadar geniş
bir yelpazede çözümler üretecek.
+90 3B Dijital Fabrika Yöneticisi
Davut Başaran, sundukları imkanları
ve kabiliyetleri anlattı.
Yeni ürün geliştiren sanayicinin
çizimlerini 3 boyutlu yazıcılar
marifetiyle modelleyebileceğini
ifade eden Başaran, üretilen
parçaların uyumluluğunu ve çalışıp
çalışmadığının test edilebildiğini
aktardı.

Kalıpsız imalat
Davut Başaran, savunma sanayii
gibi stratejik sektörlerin az adetli
üretimlerinde dijital fabrikada
gerçekleştirilen üretimin önemine
değindi. Başaran, “Kalıp yapmaksızın
bu teknolojilerle devam edecek
50 adet ya da 100 adet parça da

üretilebilir. Günün sonunda çok
daha hızlı bir şekilde, çoğu durumda
daha az bir maliyetle bunları hayata
geçirmiş olur.” dedi.
Geliştirilen Ar-Ge projelerinin
fonksiyonel prototiplerini
üretebilmenin de mümkün olduğunu
dile getiren Başaran, Ar-Ge’si
olmayan firmaların butik üretimlerinde
de 3 boyutlu yazıcılarla üretimin
ön plana çıktığını vurguladı. Davut
Başaran, şöyle devam etti: “Biz
Ar-Ge’si olmayan OSTİM firmalarının
iş süreçlerine ve ürünlerine çok
ciddi değer sağlayabiliriz. Onların
makine parçalarını üretiriz. Elinde
stok tutmazlar sipariş geldikçe bize
söylerler, ertesi gün parçayı bizden
alırlar makineye takarlar.”

1’den 1.000’e Birdenbire
OSTİM’deki fabrikada sadece
plastik malzemelerle üretim
yaptıklarını belirten genç yönetici,
metal malzemelerden üretim
talebi geldiğinde Gebze’deki

fabrikaları aracılığıyla üretimi hayat
geçirebileceklerini anlattı. Başaran,
“Konu, talep ne olursa olsun az
adetli parçadan söz ediyorsak
sanayicimizin bize danışmasını
isteriz. 1’den 1.000’e birdenbire
tüm parçaları açtığımız bu yerde
üretip sanayicimizin kullanımına
sunabiliyoruz.” açıklamasını yaptı.
Projelerin fonksiyonel prototip ve test
parçalarını üretebildiklerini vurgulayan
Davut Başaran, “Firmalar ürünü
hayata geçirebilmek için tüm testlerin
bu parçalarla tamamlanabiliyorlar.
Özellikle kendi pazarlarında ürünü
hızlıca piyasaya çıkarıp rekabette
avantajlı olabilmek için bu
teknolojileri kullanarak
2-3 ay gibi bir zaman
kazanıyorlar. Bu da
kendi pazarlarında çok
büyük bir kazanç.”
bilgisini verdi.

Davut Başaran

olduğuna değinen Çelikdoğan, “OSTİM
olarak biz marka çıkarma ve teknoloji
üretmenin peşindeyiz. Adım adım gidiyoruz. Tasarıma geçmemiz için de açılan dijital fabrika çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

“Küresel markalar
göz önünde bulunduruyor”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, küresel markaların tedarikçi seçiminde 3 boyutlu üretim olanaklarını
da göz önünde bulundurduklarını aktardı. Aydın, “Bu fabrikanın KOBİ'lere ve
OSTİM bölgesindeki esnaflara ilave iş
alma potansiyeli oluşturacağına inanıyoruz. Fabrikanın, firmalarımıza ortak bir
üretim merkezi olarak hizmet sunacağını düşünüyoruz.” yorumunu yaptı.

“Türkiye için kazanım”
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, tesisin
Türkiye için bir kazanım olduğunu vurguladı. 3 boyutlu yazıcılarla markalaşmanın hız kazanacağına dikkati çeken
Biçer, “Devletin teşvikleri var. Yeni ArGe tasarısı da bu manada belli kapıları
açacak.” dedi.

“Türkiye’nin geleceği teknolojide”
TBMM Milli Savunma Komisyonu
Başkanı Faruk Özlü,
teknoloji üretmenin
önemine temas etti.
“Türkiye’nin
geleceği teknoloji üretmesinden geçiyor.”
Faruk Özlü
diyen Özlü, dış ticaret
açığına çözüm olarak
da teknoloji üretimini gösterdi.
Hükümetin Ar-Ge faaliyetlerinin desteklemeye yönelik çalışmaları olduğunu
belirten Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi noktasında yakında meclise bir yasa
tasarısı gelecek, Ar-Ge Reformu tasarısı.
Burada daha çok tasarım ağırlıklı faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin hükümler var. Önümüzdeki günlerde üretim
ağırlıklı faaliyetlerin desteklenmesine
ilişkin bir çalışma var.”

“Savunma sivile yansımalı”
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya
Altunyaldız, gelişmiş ülkelerde savunma sanayiinin sivil alana etkilerinin
görüldüğünü ifade ederek, “Savunma sanayii sivile yansımalı. İmalat
sanayinin dönüşümü ve küresel rekabette aktör haline gelmesi için
çalışacağız.” dedi.
STİM Yönetim Kurulu, TBMM
Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya
Altunyaldız’ı ziyaret ederek görevinde
başarılar diledi.

O

Ziyarette, sanayicilerin beklenti ve önerilerini dinleyen, önümüzdeki dönemdeki çalışmalarına ilişkin görüşlerini
aktaran Altunyaldız, 26 yılın bürokrasi

birikimini Meclis’e taşıyacağını dile
getirdi. Üretimin cazip hale getirilmesi
gerektiğini vurgulayan, OSTİM’in önemine işaret eden Altunyaldız, “OSTİM,
Ankara ve Türkiye için üretimin merkezidir, başlı başına bir varlıktır. Daha
da ileri gitmesini istiyoruz.” dedi.
“İmalat sanayinin dönüşümü ve küresel

rekabette aktör haline gelmesi için çalışacağız.” diyen Başkan Altunyaldız,
gelişmiş ülkelerde savunma sanayiinin
sivil alana etkilerinin görüldüğünü belirtti. Üretimde milli imkanlara işaret
eden Altunyaldız, “Savunma sanayii
sivile yansımalı. Enerji alanındaki makinalar da milli imkanlarla yapılması
gerekiyor. Devletin görevi; sizin çaba-

larınızın önünü açmak ve güvencesini
size hissettirmektir.” dedi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, Ziya Altunyaldız’a görevinde başarılar dileyerek kendisini
ve çalışma arkadaşlarını bölgede ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını
bildirdi.
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2016 İstişare Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti

ÇALIŞTAYDAN NOTLAR

KANAAT ÖNDERLERİ GELECEĞİ KONUŞTU

İ

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
tarafından bir yıllık faaliyetlerin
paylaşıldığı İstişare Toplantısı
Ankara’da gerçekleşti. OSTİM’in kanaat
önderlerini buluşturan toplantıda, OSB
hizmetleri değerlendirildi, 2016 için
beklentiler alındı.

STİM OSB tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, bir yıllık
faaliyetlerin ortak akılla masaya yatırıldığı İstişare Toplantısı, yoğun bir katılımla yapıldı.

O

“Amacımız firmalarımızı
rekabetçi yapmaktır”
Toplantıda katılımcılara hitap eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, sanayicilerin memnuniyetinin
kendileri için kıymetli olduğunu bildirdi. OSB’leri, belediye hizmetlerinin sanayileştirilmiş versiyonu olarak niteleyen Aydın; hizmetlerde etkin, verimli ve
müşteri odaklılığın çok değerli olduğuna
işaret etti.

Paydaşlarla beraber 2016’yı planlamak
istediklerini kaydeden Orhan Aydın,
“Bizim taslaklarımız ve planlarımız var.
Bunu tek başımıza yapmak istemiyoruz.
Sizin de ortak aklınızı, geleceğe dönük
olarak bölgemize katkı sağlayacak düşünceleri buraya dahil etmek istiyoruz.
Ülkemizdeki kamu politikalarında etkimiz oluyor. Türkiye’de kümelenme faaliyetlerini de yürüten ilk bölgeyiz. Bu
konuda etkin bir çalışma içerisindeyiz.
Geldiği noktalar itibarıyla büyük bir kazanım olduğunun farkındayız.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

“Hedeflerimizi ortak belirlemeliyiz”
Aydın’ın ardından OSTİM OSB Bölge
Müdürü Adem Arıcı, 2015 faaliyetlerini
aktardı. Arıcı, “Bölgemizdeki sanayicilerimizle birlikte; ortak akılla, hedeflerimizi ortak belirlememiz lazım. Hepimiz
OSTİM’in daha iyi noktalara getirilmesi
için çalışıyoruz. Bu grup, OSTİM’in kanaati önderleri. Onlarla beraber yapılan
çalışmaların önemli sonuçlar çıkaracağını ümit ediyoruz. 2016’yı, onlardan
aldığımız geri dönüşlerle planlayacağız.” dedi.

stişare Toplantısı’nın ikinci bölümünde; hizmetlerin değerlendirildiği ve 2016’da yapılması istenilen
çalışmaların tartışıldığı çalıştay gerçekleşti. Çalıştayın ardından özetle
şu öneriler sunuldu: Bölgeye kreş
ve bakımevi yapılması, bölgedeki
işyerlerinin dış görüntü açısından
yurt dışı standartlara ulaştırılması,
daimi sergi salonu ve fuar alanı
açılması, OSTİM’e yakın bir bölgede
fiziki koşulları belirlenmiş bir yeni
OSB kurulması, teknoloji müzesi
kurulması, Ekonomi Çalışma Kurulu
oluşturulması, firmalara kurumsallaşma gibi konularda danışmanlık
hizmetleri verilmesi, teknik eğitim
kurumlarının güçlendirilmesi,
KOSGEB-TÜBİTAK gibi kurumlarla
marka, patent, proje destekleri konularında işbirliklerinin artırılması,
2-4 ve 8 atölyenin birleşiminden
oluşacak orta büyüklükte imalat
alanlarının oluşturulması, bu fikrin
ilgili paydaşlar ile tartışılması, makro ve mikro projelerin birbirinden
ayrılması.

Başkan Aydın, “Organizasyonel yapı
olarak iddialı bir yapıyız. Bölgemizin
öneminin farkındayız. Burada yapılanlar, Türkiye’deki diğer bölgeleri de ilgilendiriyor. Amacımız; firmalarımızı
rekabetçi yapmaktır. Küçük işletmelerin
esnekliği, dinamizmi ve inovatif yönü
küçümsenmemelidir.” dedi.

Ekonomide sihirli sözcük: Reform
Müstakil Sanayici ve İş Adamları
Derneği’nin (MÜSİAD) Genişletilmiş
Başkanlar Toplantısı’na katılan
Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek,
“Türkiye’nin ekonomik geleceği için
sihirli sözcük ‘reform’dur. Gelişmiş
ülkelerle arayı hızla kapatıyoruz.”
değerlendirmesini yaptı.

M

3 BAŞLIKTA
MALİ DESTEK

A

ÜSİAD’ın, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Genişletilmiş
Başkanlar Toplantısı’nda 2015 yılının
ekonomik olarak değerlendirildi. 2016
beklenti ve öngörülerini tartıştı.

başarıya ulaşmak için hep birlikte daha
fazla çalışalım. Sanayimizi ve üretimimizi güçlendirelim, ayağa kaldıralım.
Ekonomimizin ‘yeni hikâyesini’ birlikte yazalım.”

Birliktelik çağrısı

“Türkiye önceliklerini iyi belirledi”

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak,
toplantıda üyelerinin yüzde 64’ünün,
2016 ekonomisinin olumlu geçeceğini
öngördüğü anket sonuçlarını açıkladı.
Üyelerinin 2016’ya olumlu baktığını
ifade eden Olpak, iş dünyasına şu çağrıda bulundu: “MÜSİAD olarak, hiç
bir ayırım yapmadan, tüm iş dünyasına
ve kamu kuruluşlarına çağrı yapıyoruz. Gelin, yüzde 64 ile yetinmeyelim,
olumlu algıyı yüzde 100’e çıkarmak ve

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ve
dünya ekonomisinin kolay olmayan
bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Şimşek, Türkiye’nin etkili bir yol haritası
olduğu için yaşanan krizi fırsata çevireceğini vurguladı.
Ekonominin yapısal reformlarla sınıf
atlayacağını belirten Başbakan Yardımcısı, “Türkiye’nin ekonomik geleceği için sihirli sözcük ‘reform’dur.”

dedi, Türkiye’nin Gelişmiş ülkelerle
arayı hızla kapattığını söyledi.
Mehmet Şimşek, “Kim ne derse desin
Türkiye büyük kazanımlar elde etti.
Yol haritamız ve reform paketimizle
fırsatları değerlendireceğiz ve gelişmiş
ülke seviyesine geleceğiz. Türkiye önceliklerini iyi belirledi.” açıklamasını
yaptı.

nkara Kalkınma Ajansı 2. Dönem
Mali Destek Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ankara ili
sınırları içerisinde yer alan kamu kurum
ve kuruluşları, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik
hazırlanan ve ilan edilen üç farklı Mali
Destek programının tanıtıldığı toplantıda, Ajansın bölgedeki paydaşlarla
hazırladığı Bölge Planı’nda yer alan
güçlü ve zayıf yönler dikkate alınarak ve
örnek proje konularına değinilerek katılımcılara rehberlik edecek proje fikirleri
belirtildi.
Toplam 21 milyon TL tutarında Mali
Destek Programları şu başlıklardan
oluşuyor: 1. İleri Teknolojilerde Yüksek
Katma Değer Mali Destek Programı, 2.
Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi
Yöntemler Mali Destek Programı, 3.
Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek
Programı. İlk sıradaki programa; İşletmeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri, Kümeler, Üniversiteler, Araştırma
Merkezleri ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
(TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları
ve bunların bir araya gelmek suretiyle
oluşturdukları üst kuruluşlar) ve İhracatçı Birlikleri başvurabiliyor.
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Arz güvenliği için ‘yerli’ öneri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak yerli ve yenilenebilir enerjinin,
arz güvenliği açısından vazgeçilmez
olduğunu vurguladı.
amu ve özel sektör iş birliği ile yapımı tamamlanan 99 baraj ve hidroelektrik santralleri devreye alındı.

K

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalkınan,
büyüyen, üreten ve refah düzeyi artan
Türkiye’nin enerji talebini karşılamak
için yatırımların kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin hidroelektrik potansiyelinin, ancak yarısını kullanabildiğine işaret
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranın Amerika’da yüzde 86, Japonya’da
yüzde 78, Norveç’te yüzde 72 olduğunu
hatırlattı.

Enerji önemli ve öncelikli bir alan
Enerji sektörünün önemli ve öncelikli
bir alan olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğalgazda dışa bağımlı olmamız, karşımıza hiç beklenmedik zamanlarda, hiç ummadık sorunlar
çıkartabiliyor. Bunun için kendi kaynaklarımızı süratle devreye almalıyız.
İş adamlarımızdan daha fazla gayret,
daha fazla yatırım bekliyorum. Nükleer
santral başta olmak üzere, enerjide dışa
bağımlılığımızı asgariye indirecek diğer
imkânları da kararlılıkla hayata geçirmeliyiz.” dedi.

sından vazgeçilmez olduğunu belirten
Albayrak, “Bu santraller aynı zamanda
enerjide dışa bağımlılığımızı ve ekonomiye kaynak oluşturma noktasında da
büyük anlam ifade etmektedir. Tabiatımıza zarar vermeden, çevreyi koruyarak
ve daha da güzelleştirerek bu adımları
atmak ve bu barajları yapıp, santralleri
açmak zorundayız.” görüşünü aktardı.
Albayrak şöyle devam etti: “Rüzgar,
güneş, hidroelektrik, termik ve nükleer

Berat Albayrak

santrallerini yapmak durumundayız.
Hem elektrik ihtiyacımızı karşılamak ve
enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak
için hem de kaynak çeşitliliği için bütün
bu kaynaklarımızı kullanmalıyız.”

Erdoğan ayrıca 2023 Türkiye’sinin, diğer hedeflerle birlikte, enerji alanında
da Türkiye’yi 2053 ve 2071 vizyonuna
taşıyabilecek altyapıya sahip olması gerektiğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının önemine değindi. Yerli ve
yenilenebilir, enerjinin arz güvenliği açı-

Bütçesi artan KOSGEB

yeni destekler geliştirdi

Recep Biçer

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, OSTİM’li KOBİ’lerle
bir araya geldi. Kurumun bütçesinin yüzde yüz
arttığını anlatan Biçer, sanayicilere yeni destek
modellerini aktardı.

OSGEB Başkanı Recep Biçer, daire başkanları ve OSTİM Hizmet
Merkez Müdürü Köksal Özen ile birlikte OSTİM OSB'yi ziyaret etti. Biçer,
sanayicilere kurumun yeni destek modelleri hakkında bilgiler verdi.

K

KOSGEB’in ana amacının, KOBİ’lerin
gelişmesi, büyümesi, ihracatçı konuma
gelmesi ve marka oluşturulmasını desteklemek olduğunu vurgulayan Biçer,
“Dinamik bir yapımız var. Sizin ihtiyaçlarınız değiştikçe, bizimde destek
modellerimizi değiştiriyor olmamız gerekir.” görüşünü aktardı.

KOBİGEL’de öncelik savunma
Devlet desteklerinin, Türkiye gibi gelişen ekonomiye sahip ülkelerde 10-15
yıllık süreçlerde devam etmesi gerektiğini vurgulayan KOSGEB Başkanı,
“Yeni bir destek türümüz var KOBİ
Gelişim, KOBİGEL diye de markaladığımız bir destek modeli.” dedi.
KOBİGEL’in çağrı modelli bir destek
programı olarak kurgulandığını belirten
Biçer, Mart ayında çağrılara çıkılacağı bilgisini verdi. Desteğin sektörel ya
da bölgesel olacağını paylaşan Biçer,

Sanayicilerle toplantının ardından OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi’ni ziyaret
eden KOSGEB Başkanı Recep Biçer, ürünler
hakkında firmalardan bilgiler aldı.

“Aklımızdaki ilk şey savunma sanayiine
yönelik. Özellikle imalat yapan firmalarımıza yönelik bir destek modelimiz
olacak. Destekte üst limitlerimiz şöyle;
hibe olarak 300 bin lira, geri ödemeli kısımda 700 bin lira. Tabi bu sektöre ve
bölgeye göre değişiklik arz edebilecek.”
bilgisini verdi.
Savunma sanayii ile başlayacak
KOBİGEL’in, bir ayağı da medikal sektörü ile devam edecek.

Bütçe yüzde 100 arttı
KOSGEB’in bir diğer yeni destek programı da Uluslararası Kuluçka Merkezi
Kurma ve Hızlandırıcı Destek Programı.
31 Mart 2016’ya kadar çağrısı devam
eden program ile imalat sektöründeki
firmaların belli bir ürün geliştirmeyi hızlandırması ve gelişmiş ürünü yurtdışına
pazarlama, ihracat kabiliyetlerini artırılması hedefleniyor.
İlk
çağrıyı
Amerika
Birleşik
Devletleri’ne açtıklarını belirten KOSGEB Başkanı, burada kurulacak kuluçka merkezi için kuruluş giderleri olarak
100 bin dolar, işletim giderleri olarak
yıllık 750 bin dolara kadar masraf ödeyeceklerini vurguladı.
KOSGEB bütçesinin 350 milyon lira olduğunu ve yeterli gelmediğini hatırlatan
Başkan Biçer, “Önümüzdeki dönemde
toplamda yüzde yüz destek bütçemizi
artırmış olacağız. 350 milyon liranın
sadece geri ödemesiz kısmı 700 milyon
liraya çıkacak. Toplamda da 1 milyar liraya yakın destek bütçemiz olacak. Bu
daha fazla KOBİ’ye ulaşma, Daha fazla
destek verme anlamında bizim için de
sevindirici.” yorumunu yaptı.

“YERLİ ÜRÜN PAYININ
ARTMASINI İSTİYORUZ”
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel
Müdürü Tufan Büyükuzun, “Yerli ürün
payının artmasını istiyoruz.” mesajını
verdi.
STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) üyeleriyle
bir araya gelen DMO Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Genel Müdür
Yardımcısı Şeref Çolak, 1 No’lu Satınalma Daire Başkanı Fikret Karaca,
2 No’lu Satınalma Daire Başkanı M.
Fatih Yavaşın ve uzmanlar kümelenme çalışmaları ve OSTİM hakkında
bilgilendirildi.

O

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetleri kamu yararı
gözeterek temin edilmesini sağlayan
DMO, stratejik planı doğrultusunda
sistemde KOBİ ve yerli ürün sağlayıcı
sayısının da artmasını planlıyor.
DMO’nun çalışmaları hakkında bilgi
veren Genel Müdür Büyükuzun, oluşturdukları e-satış sistemiyle kamu kurumlarının ihtiyaçlarını 1 günde karşılayabildiklerini ifade ederek, “DMO
özelinde kamu alımlarında yerli ürün
payının artmasını istiyoruz.” görüşünü
aktardı.

Tufan Büyükuzun

Satış sistemlerini tüm üreticilere açık
olduğunu vurgulayan Büyükuzun,
küme firmalarına da e-satış portalında yer almaları tavsiyesinde bulundu.
Kamu olarak bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır olduklarını dile getiren
DMO Genel Müdürü, kümelenmelerin yanında olduklarını aktardı.

“Dünya markası
çıkarmayı hedefleyin”
Marka oluşturmanın milli gelire
katkısını aktaran Büyükuzun, Güney
Kore’den önemli markaların çıktığını
ve ülkenin kişi başı milli gelirinin 30
bin dolara yakın olduğuna dikkati
çekti. Deneyimli bürokrat, küme
üyelerine, “Buradan dünya markası
çıkarmayı hedefleyin.” önerisinde
bulundu.
DMO satış sisteminde yer alan ithal iş
makinesi ve medikal ürünlerin muadili yerli ürünleri de sisteme dahil etmek istediklerini belirten Büyükuzun,
“2014’te 29 hastaneyi biz tefriş ettik.
Çalışma ekibi oluşturun, biz üyelerinize kataloglarımıza girme yöntemlerini anlatalım. Yerli üretilebilecek
ithal ürünleri belirleyelim.” dedi.
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150 kişilik Kırgız heyeti OSTİM’li işadamlarıyla masaya oturdu

ATAYURT YATIRIMCISI ANADOLU’YU KEŞFE ÇIKTI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen
Ticaret ve Yatırım Forumu için ülkemize
gelen, bir grup Kırgız işadamı OSTİM’li
üreticilerle yatırım olanaklarını
değerlendirdi. Kırgızistan'ın Ankara
Büyükelçisi İbragim Dzhunusov,
“Ülkelerimiz arasında güzel bir köprü
kurulmuş durumda. Bizim amacımız bu
köprüyü altın köprüye dönüştürmektir.”

F

arklı sektörlerde faaliyet gösteren
150 kişilik Kırgızistanlı yatırımcı, OSTİM firmalarının üretim alanları, ihracat potansiyeli ve ülkelerindeki
olanakları aktardı. İkili iş görüşmeleri
programına konuk ülkenin üst düzey
temsilcileri de katıldı. Programda 230’a

yakın iş görüşmesi gerçekleşti.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Kırgızistan’ı dost ve kardeş ülke
olarak gördüklerini kaydetti. Aydın,
“Bunu da ticaret, sanayi ve işbirliği ile
pekiştirmek, hepimize bir görevdir. Sadece ticaret yapmak değil ata yurdumuz
olan Kırgızistan’la işbirliklerimizi geliştirmek de Türkiye tarafı ve OSTİM için
bir ödevdir.” dedi.

“Üreterek gelişebiliriz”

Konuk işadamları OSTİM’deki işletmelerde
incelemelerde bulundu.

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Marat Sharshekeev, ülkesinin
Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olduğunu hatırlatarak Türk işadamlarını birlikte çalışmaya davet etti. Yatırımlar için
altyapılarının hazır olduğunu söyleyen
Sharshekeev, şu noktalara dikkat çekti:
“Ne petrol ne de gazımız var. Bizim yal-

nızca çalışmamız gerekiyor. Çalışarak,
üreterek, birbirimizle yardımlaşarak gelişebiliriz.”

“Balığı yakalamayı öğretin”
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov, bundan sonraki çalışmaların geliştirilmesine önem göstermeliyiz. Türkiye’nin, Kırgızistan’ın
bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu
anımsatan tecrübeli diplomat, “O günden bu yana ülkelerimiz arasında güzel
bir köprü kurulmuş durumda. Bizim
amacımız bu köprüyü altın köprüye dönüştürmektir." dedi. Dzhunusov, “Bizim
için önemli olan; balığı hazırlayıp önümüze koymanız değil elimize olta vermeniz ve balığın nerede olduğunu göstermeniz ve yakalamayı öğretmenizdir.”
talebinde bulundu.

Kırgız ve OSTİM’li yatırımcılar 230 iş görüşmesi
gerçekleştirdi.

ÜLKEDE KURULACAK OSB’NİN BİLGİ DESTEĞİNİ OSTİM SAĞLACAYAK

KIRGIZİSTAN ÜRETİM ÜSSÜ İÇİN TÜRK SİSTEMİNİ SEÇTİ
OSTİM, Kırgızistan’da yapılması
planlanan Organize Sanayi Bölgesi’ne
bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Bu
amaçla OSTİM ile Kırgızistan Ticaret
ve Sanayi Odası arasında mutabakata
varıldı.

ürkiye
Odalar
ve
Borsalar
Birliği'nde (TOBB) gerçekleşen
Türkiye-Kırgızistan Ticaret ve Yatırım
Forumu kapsamında; OSTİM ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında
İşbirliği ve İyi Niyet Çerçeve Protokolü imzalandı.

T

Protokolü, OSTİM adına Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Kırgızistan
Ticaret ve Sanayi Odası adına Marat
Sharshekeev imzaladı.
İki
taraf,
protokolle
birlikte,
Kırgızistan’da kurulması planlanan organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve işletilmesi konusunda mutabakata
vardı.
İmza töreninde; TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov,
Kırgızistan Ekonomi Bakanı Arzybek
Kozhoshev, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkçi de yer aldı.

“Müteşebbis ruh var”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
konuşmasında müteşebbisliğin ve sanayinin önemine temas etti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'de doğalgaz, petrol
ve doğal kaynak yok ama müthiş bir
müteşebbis ruh var. Biz bu ruhu ata
vatandan, Kırgızistan'dan aldık, geldik.
Dolayısıyla Kırgız kardeşlerimizde de
aynı ruh var.” görüşünü paylaştı.

Hedef; 1 milyar dolar ticaret
Kırgızistan Ekonomi Bakanı Arzybek
Kozhoshev, Türkiye'nin, Kırgızistan'ın
bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olduğunu anımsattı. Türk firmalarının son
20 yılda Kırgızistan'da 324 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptığının altını
çizen Kırgız Bakan, ticaret hacminin 1

milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiğini hatırlattı.

Bölge ülkelerine yarar sağlayacak
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve eğitim alanlarında çok boyutlu ilişkilerin geniş bir
hukuki zeminde sürdürüldüğüne işaret
etti. Stratejik ilişkilerin her iki ülkenin
güçlü iradelerine dayandığını vurgulayan Tüfenkci, ticaret hacminin 20122015 döneminde artış gösterdiğine temas etti. Bakan Tüfenkci, Kırgızistan'ın
Türkiye'nin ihracatının en hızlı arttığı
ülkeler arasında yer aldığını belirterek,
özellikle Türk müteahhitlik firmaları
ile yapılacak işbirliğinin Kırgızistan'ın
bulunduğu tüm bölge ülkelere yarar
sağlayacağının altını çizdi.

PROTOKOLLE NELER
YAPILACAK?
• Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası tarafından talep edilmesi halinde, OSTİM Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü, yatırım
alt yapının kurulması, elektrik
enerjisi, su şebekesi ve kanalizasyon, atık su geri dönüşüm
istasyonları, kaldırım ve yolların
yapımı, telefon hatlarının çekilmesi, lojistik hizmetleri konuları
için, proje kapsamında bir finansal plan hazırlayıp sunacak.
• Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından talep
edilmesi halinde, OSTİM, proje
kapsamında, kendi teknik finansal yeterliliği için gerekli tüm
veri bilgi ve referansları sunacak.
• OSTİM Kırgızistan’daki yatırımcılara teşvik-hibe ve fon sağlanması ile ilgili danışmanlık ve destek
hizmeti verecek.
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Stratejik sektörün önde gelen iki aktörü işbirliği kararı aldı

BAŞKENT SAVUNMASINDA KÜME MUTABAKATI
transferi gibi ortak aktiviteleri de içeriyor.

Üretim ve Ar-Ge yetenekleriyle
Türk savunma sanayiinin önemli
merkezlerinden biri olan Ankara’da,
sektörün iki kümesi işbirliği kararı
aldı. OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi Derneği (OSSA)
ile Teknokent Savunma Sanayii
Kümelenmesi (TSSK) arasında; ortak
proje geliştirmeden tedarik zincirine
kadar geniş perspektifli protokol
imzalandı.
SSK tarafından bu yıl üçüncüsü
gerçekleşen Proje Pazarı, savunma sanayii sektörünün ana aktörleri, KOBİ’leri, akademisyenleri ve
STK’ları buluşturdu. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nın (SSM) himayelerinde,
TÜBİTAK’ın destekleriyle, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ODTÜ
Teknokent, Ankara Sanayi Odası
(ASO), Savunma ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği’nin (SaSaD) işbirliğinde gerçekleşen, 40’ın üstünde kurum ve kuruluşun yer aldığı etkinliğe
OSSA ve Ostim Teknopark da standlı
katılım sağladı.

T

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Proje Pazarı’nın açılışında,
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar,
ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz
Cabbar, SSM Müsteşar Yardımcısı Dr.
Celal Sami Tüfekçi birer konuşma yaparak sektöre ilişkin görüşlerini paylaştılar.

“OSSA ile işbirliğimiz devam ediyor”
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar,
savunma sanayiinin Ankara ve ODTÜ
için özel bir önem taşıdığını vurguladı.

Acar, sektöre yön veren büyük şirketler, yan sanayi KOBİ’lerin Ankara’da
kümelendiğini anlattı.

“Önemli projelere adım atacağız”

İlk orta irtifa insansız hava aracı olan
ANKA’da, ülkemizin ilk taarruz ve
taktik keşif helikopteri ATAK’ta, ilk
modern tankı ALTAY’da, ilk Milli Gemisi MİLGEM’de ve ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu
Göktürk’te kümelenmedeki firmaların
hem yazılım hem donanım hem de
sistem açısından çok önemli girdileri
olduğunun altını çizen Rektör Acar,
“Üniversite olarak savunma sanayinin
gelişimine katkı sağlayan bölümlerimiz
var. OSTİM’deki Teknokent yerleşkemizin aracılığıyla, OSTİM yönetimi
altındaki OSSA ile işbirliğimiz devam
ediyor.” dedi.

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan TSKK Yönetim Kurulu Başkanı
Ünal, şu görüşleri paylaştı: “Küme çalışmalarını başarılı bir şekilde
Fatih Ünal
yürütmekte olan OSSA
ile işbirliği protokolünü
imza altına aldık. Birbirlerini tamamlayabilecek iki küme arasında sinerji ve
işbirliğini artırıcı faaliyet dizisini pekiştirmiş olacağız. İnşallah birlikte,
savunma sanayiinin diğer oyuncularıyla beraber önemli projelere adım atacağız.”

ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar,
savunma sanayini diğer sanayilerden
ayıran en önemli özelliği; onu derleyen, toparlayan, yönlendiren bir anlamda hamilik yapan Savunma Sanayi
Müsteşarlığı’nın varlığı şeklinde tanımladı.

“Sinerjimizi artıracak”

OSSA ve TSSK’nın etkileşimi gelişecek
Konuşmaların ardından OSSA ve
TSKK arasında işbirliği protokolü bağıtlandı. Protokolü OSSA adına Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ,
TSSK adına Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Ünal imzaladı.
İki küme, protokol kapsamında; işbirliği içinde çalışmayı ve bu niyetle
tüm imkân ve kaynaklarını karşılıklı
seferber etmeyi kararlaştırdı. Protokol; savunma ve havacılık sektöründe
geliştirme ve tanıtım faaliyetleri, küme
üyeleri arasında işbirliğini artıracak sanayi gezileri, B2B görüşmeler, firmalar
arasında tedarik zinciri konusunda bilgi

OSSA NATO çalıştayına katıldı
. Ulusal NATO Endüstriyel Da- yan çalıştay, Milli Savunma Bakanlığı
nışma Grubu Çalıştayına katılan Müsteşar Yardımcısı Şaban Umut,
1
OSTİM Savunma ve Havacılık Küme- Savunma Sanayii Müsteşarlığı, MKE,
lenmesi (OSSA), Türk savunma yan
sanayinin NATO’da daha etkin çalışabilmesini gündeme getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye NATO Sanayii Danışma Grubu
(NIAG) Başkanlığı’nı yürüten Makine
ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)
öncülüğünde 1. Ulusal NATO Endüstriyel Danışma Grubu Çalıştayı gerçekleştirildi.
NATO’nu tedarik zincirinde yer almak isteyen firmaları için önem taşı-

Protokolle ayrıca; ortak araştırma ve
geliştirme ile havacılık ve savunma
sektörüne katkı; bilgi paylaşımı ile organik işbirliği sisteminin kurulması;
ortak araştırma projeleri geliştirilmesi
(Avrupa Birliği projeleri vb.); Her iki
Kümenin, web sitelerinde Küme faaliyetlerine ilişkin karşılıklı haber paylaşımı; Küme üyelerinin bilgilerini güncelleme (hizmet ve işbirliği fırsatları ve
iletişim bilgileri); yabancı yatırımlar,
ortak yatırımlar gibi konularda bilgi
paylaşımı noktasında işbirliği içinde
çalışma hedefleniyor.

ASELSAN, TUSAŞ-TAI, TÜBİTAK
SAGE, Ankara Üniversitesi Teknokent, Savunma ve Havacılık Sanayi
İmalatçılar Derneği (SASAD), OSSA
ve firmaların katılımı ile düzenlendi.
Çalıştaya katılan OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, küme üyelerini ve etkinliklerini tanıttı. Türk savunma yan
sanayinin NATO’da daha etkin çalışabilmesini gündeme getiren Ünal,
KOBİ’lerin NATO Destek ve Tedarik
Ajansı’nda (NATO Support and Pro-

OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı Ertuğ da protokolün sinerjiyi artıracağını belirterek, “Daha
güzel gelişmelere imza
atmış olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemiz
için hayırlı ve uğurlu
olmasını diliyorum.”
ifadelerini kullandı.

Yeni bir offset yönergesi
hazırlanıyor
SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami
Tüfekçi, dünyada,
savunma sanayisi
gelişmiş ülkelere
bakıldığında, bu ülDr. Celal Sami
kelerde genel olarak
Tüfekçi
tüm sanayi dallarında
belirli bir gelişmişlik
seviyesine erişildiğini dile getirdi.
Kümelenmenin, gelişmiş ülkelerde
önemli bir kalkınma aracı olduğunu
anımsatan Tüfekçi, bu kavramın
ülkemizde 1990’lı yılların ortalarında
gündeme geldiğine dikkat çekti.
Ülkemizdeki kümelerin oldukça
sınırlı kaynaklarla 10 yıldan kısa bir
sürede önemli sonuçlar elde etmeye
başladığına işaret eden deneyimli
bürokrat, şunları söyledi: “Ancak
ileri aşamalarda örgütlerimizin uluslararası alanda etkin temsil sağlama
ve firmalar arası ortak çalışmaları
koordine etme gibi konularda daha
aktif rol izlemelerinin sektörümüz
açısından faydalı olacağını söylemek
istiyorum. Sektörün gelmiş olduğu
aşamayı ve edindiğimiz tecrübeleri dikkate alarak yeni bir sanayi
katılım-offset yönergesi hazırlamak
üzere çalışmalara başlamış bulunuyoruz. İlgili yönerge değişikliğinde
yerli savunma sanayimizi ve özellikle
de KOBİ’lerimizi daha etkin şekilde
desteklemek üzere bir takım değişiklikler öngörüyoruz. Biz, KOBİ’lerin sahip oldukları kabiliyetlere ve
dinamizme inanıyoruz.”

Mithat Ertuğ

OSSA Koordinatörü Hilal Ünal ise
protokolün amacının; KOBİ’ler arasında işbirliğini geliştirerek, savunma ve
havacılık sektörlerinde yerlilik oranını
artırmak ve KOBİ’lerin bu sektörlerde
uluslararası pazarda söz sahibi olmasını sağlamak olduğunu belirtti. Alt sistemlerde yerlilik oranının çok düşük
olduğunu kaydeden Ünal, OSSA ve
TSSK üyeleri ile beraber alt sistemlere
talip olacaklarını ve bu konuda atılması
gereken adımları beraber atacaklarını
iletti.
curement Agency (NSPA) daha çok
yer almaları konusunda görüşlerini
paylaştı.
OSSA, geçtiğimiz yıl Haziran ayında NATO Sanayii Danışma Grubu
Toplantısı’na katılarak, küme faaliyetlerini ve üyelerinin üretim kapasitelerini tanıtmış böylelikle dünya genelinde
NATO’da ilk kez sunum yapan kümelenme olmuştu.

İkinci buluşma
Almanya’da gerçekleşti
OSSA Yönetim Kurulu Üyeleri ve
OSSA Koordinatörü, Hamburg Havacılık Kümelenmesini ziyaret etti.
Yurtdışı fuarlarda, daha önce ikili
görüşmeler gerçekleştiren OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ile Hamburg Havacılık
Kümelenmesi yetkilileri Hamburg’da
tekrar bir araya geldiler.
Ortak projeler üzerine fikirlerini
sunan iki küme
yetkilileri, üyeleri
hakkında bilgi
paylaşımında
bulunarak Türkiye ve Almanya
arasında işbirliği fırsatları üzerine
sektörel görüşmeler gerçekleştirdi.
Hamburg havacılık sektörü, uçak
üretiminde dünyanın en büyük
üçüncü kenti. Hamburg Havacılık
Kümelenmesi; 40.000'den fazla
yüksek nitelikli personel istihdam
eden; Airbus, Lufthansa Teknik,
Diehl, Hamburg Havaalanı ve çok
sayıda küçük ve orta ölçekli işletmeleri, temsil ediyor. Hamburg’un
önde gelen araştırma kurumları ile
üniversiteleri ve eğitim tesisleri de
küme üyeleri arasında yer alıyor.
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“OSTİM, SANAYİCİLER İÇİN
KULUÇKA MAKİNESİDİR”
Bir dükkanla başlayıp beş dükkanla
gelişen, bugünün büyük işletmeleriyle
devam eden ticaret… Halim Öztürk,
Ankara Akköprü’de adım attığı iş
yaşamını uzun yıllar OSTİM’de sürdüren
bir sanayici… Öztürk, OSTİM’i, “Biz
sanayiciler için, Ankara için bir kuluçka
makinesidir. Burada üredik, burada
çoğaldık, burada büyüdük.” sözleriyle
tanımlıyor.
Halim Öztürk, çıraklığa, yani kendi
tabiriyle ‘altın bileziği’ bulmaya
başladığı yıllarını, OSTİM’e gelişini, altı
ay iş yapmadan geçen günlerini, kısaca
bugünlere nasıl geldiğini anlattı.
Sizi tanıyabilir miyiz?
1946 Ankara Çubuk doğumluyum.
1960’dan beri Ankara’da ikamet ediyoruz, köylü çocuğuyuz. Köyden geldik
Ankara’ya. Bizim zamanımızda, ilkokulu bitirince çocuklar büyürdü; hemen
atarlardı bir yere: “Hadi git sanayiye, altın bileziğini bul!”
Geç bile kalınmış sayılıyordu
değil mi?
Evet. Geç bile kalınmış sayılıyordu.
Şimdi 12 yaşındaki çocukları bakkala
ekmek almaya gönderemiyoruz… Sanayinin merkezi Ankara’da Akköprü idi
o yıllarda. Nur içinde yatsın; rahmetli
babam bizi bir tanıdığın yanına emanet
etti. Dedi ki, “Eti sizin, kemiği benim.
Benden çıktı artık, bu sizin.” Daha ne
yaparsın, köye gidemezsin. Dönsen baş
yerde olacak; pes etmiş, kaçmış olacaksın.
“Babacığım senin yolun açık olsun.
Allah da bize yardımcı olsun” diyerek
kendisini köye yolladık. İş bulduk; akabinde askere gidene kadar ikinci iş yerimizi değiştirdik. Asker dönüşü Rabbim
kısmet etti, üçüncü iş yerimizin yüzde
25’ine sahip olmak kaydıyla düzenimizi kurduk. Zor günler geçirdik; ihtilallerdi, devrimlerdi, anarşiydi derken ine
çıka, düşe kalka o günlerden bugünlere
geldik. İki kişilik bir orduyla başladık;
şimdi 70 kişi civarında bir kadromuz
var. İkamet adresimiz Sincan Organize,

ticaret adresimiz ise OSTİM’de.
İlk işiniz neydi?
Madeni çelik eşya sektörü. Devlet Malzeme Ofisi’ne çalışan bir firmada; sacdan, metalden masa, sandalye, dolap
yapıyorduk… 24 saat çalışırdık; zaman
mefhumu, izinmiş, istirahatmiş onlar
yoktu. Sabah sekizde gelirdik. Gece
usta ne zaman canı isterse o zaman gidin
derdi. Allah razı olsun, eğer o günleri
yaşamasaydık bugünler zaten olmazdı.
Askere gidinceye kadar bu işi yaptım.
Döndüm, yine aynı adreste kısa bir
müddet çalıştım ve kar ortaklığı teklifi aldım. Yüzde 10
kar ortaklığı ile üç yıl kadar
çalıştıktan sonra, yüzde 25
hisse ile dört ortaklı bir
şirket oluşturduk. Bu şirketi 1980’e kadar getirdik.
1980’den sonra yürümedi.
Zor bir yıldı Türkiye için.
Diğer ortaklarla ayrıldıktan
sonra, şirketin mal varlığının yüzde 50’sini iki ortak alarak OSTİM’e geldik. Yanlış hatırlamıyorsam ya 19. ya da
20. dükkandı. Arka taraflar açılmamış,
çamur deryası inşaat halinde devam ediyor… En işlek cadde, birinci caddeydi.
Orada kamyon veya vasıta hareket edebiliyordu. Bu taraflara kamyon girmiyordu; yollar yok, çamur deryasıydı.
OSTİM’e kiraya mı geldiniz?
Evet. 20 lira kira… Altı ay bir tane çivi
çakmadık. Memlekette ihtilal olmuş.
Kriz var, iş yok.
Çalıştığımız yerde tabiri caizse bodrum
kattaydık. Dışarıda çevremiz yoktu,
kimseyi de tanımıyorduk. Biz ürettik,
diğer ortaklar sattı, aldı, getirdi, götürdü.
Ayrılınca yapayalnız kaldık. Ortağımla imalatta çalışıyorduk. Kime satılır,
kimden alınır, bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Rabbim illa ki bize bir kapı aralayacak. Rızık O’ndan; biz arayacağız,
dileyeceğiz, O da bize verecek. Rızkımız ayrılmış, yeter ki biz doğru isteyelim. Rabbim yardım etti.
Aynı işi mi yaptınız?
Yine metal sektörü üzerine çalıştık. Fakat o, masa, sandalye işi bitti… Otomotiv yan sanayi ile taahhüt işlerine talip
oluyoruz. Örneğin, bugün hala Türk
Traktör’ün yan sanayi tedarikçisiyiz.

1 DÜKKAN OLDU 5 DÜKKAN
24 saat çalışırdık; zaman
mefhumu, izinmiş, istirahatmiş onlar yoktu. Sabah sekizde gelirdik. Gece usta ne
zaman canı isterse o zaman
gidin derdi.
Allah razı olsun,
eğer o günleri
yaşamasaydık
bugünler
zaten olmazdı.

O yıllarda OSTİM’e taşınan
ﬁrmaların durumları hep
sizin gibi miydi?
Yüzde 80’i öyleydi, sıkıntılı
bir dönemdi. OSTİM yeniydi, OSTİM’i kimse bilmiyordu. Ankara’nın yüzde
50’si belki bölgeyi hiç görmemişti; şehrin dışı…
Macunköy’de bir
dere vardı. Su
akardı, oradan
buraya arabalar
geçmezdi. Bir
tane dolmuş
vardı. Çizmeleri çı-

BAŞARININ ANAHTARI: SABIR VE HEDEF
50 yıldan fazla bir süredir sanayiyle iç içe olan Halim Öztürk,
OSTİM’e 1980’de adım atmış… Öztürk, genç sanayicilere
başarılı olabilmek için şu tavsiyeleri sıraladı: “Sabır, sabır, sabır.
İşini sevecek. Sevmiyorsa o işe hiç bulaşmasın. Arkadaşına, işine
saygılı olacak, hedef çıtasını yüksek tutacak ve oraya ulaşmaya
çalışacak. Mutlaka bir hedefi olacak.”

karıp bagajdan yürüyerek devam
ettiğimiz günlerimiz oldu. Telefon yoktu, İş Bankası’nın
olduğu yerde sadece bir
kulübe vardı.
1994’e kadar aynı yerde
kirada kaldık. Rabbim
bir de dükkan kısmet etti.
Arkasından bir dükkan
daha nasip oldu. 1994’te,
57. Sokak’taki yerimize taşındık. Çok büyüktü. 25-30 metrekare yerlerden geldik. OSTİM’de 200
metrekareyi görünce, “Oo futbol sahası,
burayı nasıl dolduracağız?” demiştik.
Rabbim doldurdu.
Yetmedi 29. Sokak’tan bir yer daha
aldık. O da yetmedi, 40. Sokak’tan iki
dükkanı yan yana tuttuk. 57. Sokak’ta
karşımızda bir dükkan boşaldı. Beş
oldu. Bir dükkanı dolduramazken, altı
ay beklerken, sabırla, şükürle, azimle
çalışmanın meyvelerini aldık.
Bu arada OSTİM de dolmaya
başladı…
OSTİM gelişmeye ve sesi duyulmaya
başladı. İşlerimiz yoğunlaştı. Sabah 8,
gece 12 çalışmaya başladık. Eleman
sayımız arttı, sekizdi on oldu, on beş
oldu… Çocuk nasıl doğup büyürse, işletmeler de aynen o şekilde; aynı mantıkla doğuyor, yürüyor ve koşuyor. 2000
yılına kadar OSTİM’de imalatımızı sürdürdük.
Ortağımızla ‘Beşikten mezara kadar’
diyerek, söz verdik. Böyle bir mücadelede ‘Önce iş, sonra eş, sonra da aş’ felsefesi ile yolumuza devam ettik. ‘Ayrılmak yok. Birlikten kuvvet doğar; omuz
omuza verirsek kuvvetli oluruz. Rekabet
gücümüz, itibarımız olur.’ düşüncesini
benimsedik.
Ortağım 1993’te vefat etti. Rahmetli son
nefesinde “Çocuklarıma sahip çık” dedi.
Önceden verilmiş bir sözümüz var zaten, öyle de bir vasiyet alınca ne yaparsınız? Onun çocuklarıyla devam ediyorum. Üç oğlum, bir kızım da benim var.
Kızım başka yerde, oğullarımın hepsi
işin başında.
OSTİM’i seviyoruz. OSTİM’de doğduk
sayılır. OSTİM Yönetimi’nden gelen
arkadaşlara; Cevat Dündar’dan başlayarak, Turan Çiğdem ve bugünkü Yönetim Orhan Aydın, bütün ekibine çok
teşekkür ediyoruz. OSTİM biz sanayiciler için, Ankara için bir kuluçka makinesidir. Burada üredik, burada çoğaldık,
burada büyüdük. Burada çevre edindik.
Allah da kısmet etti, bugün hala işimizin
başındayız, sağlığımız da yerinde. OS-

TİM Yönetimi’ne başarılar, geçmişlere
rahmet diliyoruz.

“BİRLİK OLMADAN
BİR ŞEY OLMAZ”
Şimdi baktığınızda OSTİM’de ne
görüyorsunuz?
OSTİM çok büyüdü. Allah bugünkü
Yönetime sabır, kuvvet ve azim versin.
Kabuğuna sığmıyor artık OSTİM; sorumlulukları arttı. Büyük sanayiciler çıkardı. Büyük duayenler ve büyük bilge
adamlar yetiştirdi. Hala da yetiştirmeye
devam ediyor.
İmalatınızı niçin Sincan’a taşıdınız?
Beş ayrı bölgede beş ayrı dükkan… İşi
taşıyorsun. Tezgahı taşıdığın zaman işi
taşımak zorundasın. Bu da maliyetleri
artırıyor, rekabet gücünü azaltıyor. Onun
için bir çatı altında olmak önemli. Orada
ilk olarak 2 bin 500 metrekare alana gittik. Zaman içinde orası da yetmedi. Şu
anda 18 bin 800 metrekare arazisi olan
ve 11 bin metrekare kapalı alanı olan
bir işletmemiz var. 25’i görünce, 200’e
gelince biz coştuk, dedik ki “Burası bizi
uçurur.” Rabbime şükürler olsun uçurdu
da. Şükretmemek elde değil.
Orta Doğu ağırlıklı ihracatımız oluyor.
Bunun dışında metal sektöründe pek ihracatımız yok, dolaylı ihracat oluyor. İhracata yan sanayicilik yapmış oluyoruz.
Ürünlerimizi Türk Traktör fabrikasına
veriyoruz, direkt bandaj hattına gidiyor,
orada bir traktör oluşturuluyor.
Kümelenmeye bakışınız nasıl?
Küme esasında, ‘Birlikten kuvvet doğar’ felsefesine taraftarım. Birlik olmadan bir şey olmaz. Birlikten dirlik
doğar. Herkes kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Biz tez canlıyız. Hızlı karar alıp, hızlı adımlarla neticeye bir an
önce gitmek lazım. Çünkü kaybedecek
zamanımız yok, ömür kısa, hayat kısa.
Zamanı iyi kullanmazsanız israftır; çok
değerlidir.
Sanayicilere, sanayide iş yapmak
isteyen gençlere öğüdünüz ne olur?
Sabır, sabır, sabır. İşini sevecek. Sevmiyorsa o işe hiç bulaşmasın. Arkadaşına,
işine saygılı olacak, hedef çıtasını yüksek tutacak ve oraya ulaşmaya çalışacak. Mutlaka bir hedefi olacak.
OSTİM BELGESELİ ARŞİVİ
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“ÜRETİMİN SESİ
DAHA GÜR ÇIKMALIDIR”
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ülgener, ekonomide yeni reformlara ihtiyaç olduğunu
belirterek, “Meclis Sanayi Komisyonu’nun sahada daha aktif çalışması, sanayiciyi işi
başında gözlemlemesi gerekiyor. Yöneticilerin üreticiler ile daha fazla mesai geçirdiği,
üretimin sesinin daha gür çıkacağı bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz.” dedi.
016 yılına ilişkin beklentilerini pay2
laşan ORSİAD Başkanı, ülkemiz
açısından siyasi belirsizlik ve terör olay-

larının damga vurduğu 2015 senesinin
ekonomik açıdan da beklentileri karşılayamadığını savundu. Ülgener, üretimin,
ekonominin hak ettiği değeri görmemesi sanayicileri umutsuzluğa sürüklese
de Kasım seçimleri itibarı ile sağlanan
siyasi istikrarın motivasyon desteği getirdiğini söyledi.

ması, sanayiciyi işi başında gözlemlemesi gerekiyor. Yöneticilerin üreticiler
ile daha fazla mesai geçirdiği, üretimin
sesinin daha gür çıkacağı bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz.”

“KOBİ’ler hak ettiği ilgiyi görmeli”

Sanayicinin yıllardır süregelen sıkıntılarının pek çoğunun bu yıl içerisinde
çözüme kavuşması yönünde olumlu
adımların atılmasını temenni ettiklerini kaydeden Başkan Ülgener, “Türkiye
“Sahada daha aktif çalışmalılar”
ekonomisinin bel kemiğini oluşturan
2016 yılının gündeminin tamamen eko- sanayi KOBİ’lerimiz 2016 yılı itibarı
nomi olması ile 2023 hedeflerine ulaş- ile hak ettiği ilgiyi görmelilerdir. 2023
mak mümkün göründüğünü dile getiren hedefleri için sanayiciye gerekli finanÜlgener, şunları aktardı: “Sanayiye, sal destek sağlanmalı, kamu bankaları,
üreticiye daha çok yatırım yapılması ve kalkınma bakanlığı, ekonomi bakandesteklenmesi ile 2015 yılındaki kaybe- lığı, KOSGEB bir araya gelerek faiz
dilen zamanın fazlası ile telafi edilebi- indirimleri ve teşvik destekleri üzerine
revize çalışmalar yapmalıdır. Daha önleceği görüşündeyiz. Siyasilerin artık
ceden yapılandırmaya girilen SGK
üreticiyi merkeze koyarak adım
borçlanmaları ile ilgili 2015 yılınatmaları, karar vermeleri gerekida yaşanan finansal olumsuzlukyor. Komşularla ilişkilerin bir an
lar neticesinde pek çok sanayici
önce düzeltilmesi ve sanayiciye
KOBİ’miz ödemelerinde sıkıntıalternatif pazarlar sunulması gelar
yaşamaktadır. Yapılandırmarekiyor.
ların bu yıl tekrarlanması da 2016
Ekonomide yeni reformlara
yılında Hükümetimiz ve siyaihtiyacımız var. Meclis
silerimizden öncelikli bekSanayi Komisyonu’nun
lentilerimiz arasındadır.”
Özcan Ülgener
ifadelerini kullandı.
sahada daha aktif çalış-

“GÜNDEM ARTIK EKONOMİ OLMALI”
OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği
(OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kurt, yoğun geçen 2015’in ardından,
gündemin ekonomiye odaklanması
gerektiğine işaret etti. Kurt, “Kurulan
yeni hükümetin, istikrar ortamını
güçlendirerek ekonomide bilgi ve
teknoloji odaklı bir büyüme modelini
hayata geçirmesini, komşularla ilişkiyi
geliştirmesini bekliyoruz.” dedi.
SİAD
Başkanı
Kurt,
Türkiye’nin, 2015 yılını seO
çimler ve hükümet arayışları ile

geçirdiğini anımsatarak, ülkenin
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde yaşananların kaygılarını
artırdığını bunun da ekonomiyi olumsuz
etkilediğini ifade etti.
İşsizlik, enflasyon, tüketim ve yatırımlarla ilgili veriler negatif bir seyir
izlerken konjonktürel olarak riskler
büyüdüğünü, 1 Kasım seçimlerinin, bu
belirsizliği ortadan kaldırdığını ve siyasi
istikrarın iş dünyasını rahatlattığını dile
getirdi.
Kurt, şu hususlara değindi: “Elbette ki
geçen yılın iş dünyasını yakından ilgilendiren meselesi asgari ücretin ne olacağı idi. Partilerin asgari ücret üzerinden yürüttüğü siyasi rekabet, hükümetin
kuruluşu ile sona erdi; sonunda
yeni kurulan 64. Hükümet, seçim
öncesinde verdiği sözlerle ilgili
bir programı kamuoyuna açıkladı. Bu çerçevede asgari ücret
yükseltildi. Bu, işadamlarına yeni
yükler getiriyor ve anladığımız

kadarıyla da üretenleri olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.”

“Finansmana erişim güçleşiyor”

Kırılganlıkların arttığı bir dönemde,
bankacılık sektöründen gelen işaretlerin
iç açıcı olmadığına temas eden Başkan
Kurt, nitekim bankaların son aylarda
yaklaşımlarını daha da katılaştırdıklarını savundu. Ahmet Kurt, “Bankalar,
risklerini azaltmak için faiz oranlarını
yüksek tutup az kredi kullandırmanın
yolunu seçiyorlar; kredileri revize ediyorlar. Bankaların tutumları, bu yıl
işletmelerin finansmana erişimlerinin daha da güç olacağını gösteriyor. Bu yıl büyümenin yüzde 3 civarında olacağını tahmin ediyoruz.
Her ne kadar yüzde 4 büyüme olacağı varsayılsa da yüzde 3’ün bile
zorlanılarak yakalanacağına inanıyoruz.
Çünkü sadece Türkiye’de değil dünyada da kırılganlıklar arttı.” dedi.
Mevcut oranlarıyla 2023 hedeflerinin
tutturulmasının zor göründüğünü belirten Kurt, Türkiye’nin 2023’te hedeflediği noktaya varması için yüzde 15-16
gibi oranlarının yakalaması gerektiğinin
altını çizdi.
OSİAD Başkanı, beklentilerini şöyle
aktardı: “Bölgemizdeki siyasi gelişmeler ve jeopolitik riskler de yatırım
ortamını olumsuz etkileyecek faktörler
olarak sıralanabilir. Herşeye rağmen
2016’nın daha fazla büyüyeceğimiz
bir yıl olmasını temenni ediyoruz.
Kurulan yeni hükümetin, istikrar
ortamını güçlendirerek ekonomide bilgi ve teknoloji odaklı bir
büyüme modelini hayata geçirmesini, komşularla ilişkiyi geliştirmesini bekliyoruz.”

Ahmet Kurt
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"HİDROELEKTRİK
SANTRALLER
ENERJİNİN
SİGORTASIDIR"
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, enerjinin sigortası olarak
hidroelektrik santrallerini gösterdi.

OCAK 2016

COSME’nin Küme Mükemmeliyet Programı Projesi’ni kazandı

TÜRKİYE’DE İLKİ BAŞARDI
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM), İşletmelerin
ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği
Programı (COSME) kapsamında
Türkiye‘de ilk kez, dünyada
beş projeden biri olan Küme
Mükemmeliyet Programı
Projesi’ni kazandı.

D

T

ürkiye’nin enerji üretiminde dışa
bağımlılığını azaltmaya katkıda
bulunmak ve sektör hacmini arttırmak
maksadıyla 6 ana başlıkta düzenlenen
Yerli Enerji Kaynakları Fuarlarından
3.Baraj ve HES ve Su Yapıları Yapım
İşletim, Otomasyon, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı 21-23 Ocak 2016
tarihleri arasında 192 katılımcı firma ile
ATO Congresium’da gerçekleşti.
3. Baraj ve HES İhtisas Fuarı’nın destekleyicileri arasından yer alan OSTİM
Enerji ve İŞİM kümeleri de fuara stantlı
katılım sağladı. Kümeler enerji arenasında üyelerini temsil etti.

“HES’ler enerjinin sigortası”
Enerji sektörünün aktörlerini buluşturan
fuarların açılışı Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından
yapıldı. Açılış konuşmasında hidroelektrik santrallerin önemine değinen Eroğlu,
“Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır. Tamamen yerli, yenilenebilir,
çevreci bir enerji kaynağıdır." dedi.
Açılışın ardından fuar alanında firmaları
ziyaret eden Bakan Eroğlu, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi ve İŞİM stantlarını ziyaret
etti.

ünya çapında toplamda sadece 5
organizasyona
verilen
Avrupa Birliği, COSME
desteğini kazanan İŞİM,
küme yönetimi mükemmeliyetini
güçlendirerek birinci sınıf küme olma
yolunda ilk adımı attı. İŞİM Uluslararası Proje Yöneticisi Esma Akyüz’ün
yürüttüğü CLUSTEM isimli projenin
ilk başvurusu aralarında İngiltere, İspanya ve İtalya’nın 3 güçlü kümelenmesinin bulunduğu bir konsorsiyum
tarafından 29 Ekim 2014 de Avrupa
Komisyonu’na yapılmıştı.
COSME kapsamında Türkiye’den ilk
kez İŞİM’in destek almayı başardığı
CLUSTEM Projesi 250 bin avro bütçeye sahip. 2 yıl sürecek projede İŞİM
en üst limitten bütçe almaya da hak
kazandı.

Proje lideri İŞİM
01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren projenin ilk etkinliği olan açılış
toplantısı İtalya’nın Prato şehrinde
gerçekleştirildi. Toplantıya İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç ve Proje Yöneticisi Esma Akyüz katıldı. Akyüz tara-

İŞKUR destekleri
anlatıldı

fından yapılan sunumlarda,
OSTİM ve İŞİM’in potansiyelleri proje ortakları tarafından ilgiyle karşılandı.
Toplantıda projenin iş paketleri planlamaları ve bütçe
çalışmaları için İtalya, İspanya, İngiltere ve Türkiye kümeleri bir
araya gelerek detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. İlk iş paketi olan Kıyaslama Analizi Programı’nın projedeki

HEDEF: BİRİNCİ SINIF
KÜMELENME
COSME Programı kapsamındaki
Küme Mükemmeliyet Programı-Cluster Excellency Programme çağrısı;
Avrupa KOBİ’lerine kümelenmeler
aracılığıyla daha profesyonel iş
ağları sunarak kümelenme yönetimi
mükemmeliyetini güçlendirmek ve
böylelikle birinci sınıf kümelenmelerin oluşumuna katkıda bulunmayı
amaçlıyor.
AB Komisyonu’nca, COSME Programı
bünyesinde Küme Mükemmeliyet
Programı’nın uygulanmasına yönelik
olarak; KOBİ’ler için 1,25 milyon avro
büyüklüğünde bir bütçe oluşturuldu.

İŞİM üyesi 30 firmanın katıldığı
toplantıda, İŞKUR OSTİM Hizmet
Merkezi’nden Ayşe Çelik, İŞKUR
İşbaşı Eğitim Programı’nı anlattı.
Eğitim programı kapsamında İŞİM
üyeleri, lise mezunu ve tecrübesi
olmayan lisans/önlisans öğrenci
veya mezun kişilerin firmalarda
iş öğrenerek çalışmasına yönelik
kurumun sağlamış olduğu destekler hakkında bilgilendirildi.

Program; yönetim uygulamalarının yanı sıra pazar, rekabetçilik
avantajları veya analitik kapasitelerini geliştirmek, KOBİ’lerine kendi
kümelenmeleri bünyesinde, en üst
kalitede hizmetler sunmak; özellikle
yaratıcılıklarını işleri ile birleştirmeleri, uluslararasılaştırılma fırsatları,
Çözüm Sunma Teknolojilerinin (KETs)
daha iyi kullanılması ve yayılması,
sınai mülki haklarının korunması ve
ayrıca diğer kaynak etkinliği sorularına çözüm sağlanması gibi hedefleri
de içinde barındırıyor.

DUBAİ’DE 28 FİRMALI TEMSİL

ağlık sektöründe önemli bir konuma
sahip olan Arab Health Uluslararası
Sağlık Fuarı, 25-28 Ocak 2016 tarihleri
arasında 41. kez kapılarını açtı.

S

OSTİM İş ve İnşat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), her ay planladığı devlet destekleri bilgilendirme
toplantısına, Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) destekleriyle devam etti.

lideri İŞİM oldu. Bu kapsamda Temmuz 2016 da konsorsiyum ortaklarına
Ankara’da 3 günlük bir seminer verilecek.
Proje faaliyetleri arasında; kıyaslama
çalışmalarında yer almak, eğitimlere
katılmak, KOBİ’lere sağlanan hizmetlerin belirlenmesi ve çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi, yaygınlaştırma, etki analizi ve izleme faaliyetleri
yer alıyor.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri’nin
Dubai kentindeki fuarda, milli katılım
organizasyonu kapsamında 124 firma
ile temsil edildi. Fuara
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’ne üye
olan 28 firma standlı katılım gerçekleştirdi.
35 uluslararası pavilyondan oluşan organizasyona katılan Türk firmaları; medikal ürünlerden,
ortopedik ürünlere, tıbbi
sarf malzemelerinden
hastane yatak ve mobilyalarına, cerrahi araç

ve sarf malzemelerinden, tıbbi tekstil
ürünlerine, çocuk ve hasta bezinden nebulizatöre, protez ve implantlardan, tıbbi tekstil ürünleri, laboratuvar araç ve
kimyasalları ile sağlık turizmine kadar
geniş bir yelpazede yer alan hizmet ve
ürünlerini 150‘ye yakın ülkeden gelen
profesyonellerin beğenisine sundu.
Küme Koordinatörü Bora
Yaşa, İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Başkanı Osman
Arıkan Nacar, Başkan
Yardımcıları Dr. Ali Sait
Septioğlu ve Fatih Tan,
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü İsmet
Köksal ile birlikte üye
firmalarını ziyaret ederek
bilgi aldılar.

12 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

OCAK 2016

Ar-Ge’deki destekler neyse aynısı sağlanacak

TASARIM MERKEZLERİ REFORMLA GÜÇLENİYOR
Hükümetin, üniversite-sanayi işbirliğini
güçlendirmek, Ar-Ge ve yenilik
desteklerinin koordinasyonunu etkin
bir hale getirme amacıyla planladığı
Ar-Ge Reform Paketi, Başbakan Ahmet
Davutoğlu tarafından tanıtıldı.
Davutoğlu, tasarım merkezlerinin
Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı
destek ve muafiyetlerden de
yararlanacağını bildirdi. Buna göre
tasarım merkezlerindeki tasarım
harcamalarının tamamı vergi indirimine
tabi olacak.
aşbakan Ahmet Davutoğlu, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirdiklerini, Ar-Ge ve yenilik
desteklerinin koordinasyonunu daha etkin bir hale getirdiklerini belirterek, bu
hedefleri gerçekleştirmek için çok sayıda eylemi belirlediklerini bildirdi.

B

“Milli gelirdeki Ar-Ge payı
yüzde 3 olmalı”
TÜBİTAK'ta düzenlenen Ar-Ge Reform
Paketi tanıtımı programında, yapacakları daha çok işlerinin olduğunu belirten
Davutoğlu, Ar-Ge harcamalarının milli
gelire oranını yüzde 3 seviyesine çıkarmaları gerektiğini, bunun 2023 hedefleri
arasında yer aldığını söyledi. Ar-Ge harcamalarını artırırken özel sektörün bu
harcamalardaki payını da yüzde 60’ın
üzerine çıkarmak zorunda olduklarını
ifade eden Ahmet Davutoğlu, 2014 itibarıyla 115 bin olan araştırmacı sayısını
200-300 bin ve daha yüksek rakamlara

“KOBİ’LER İÇİN
BÜYÜK BİR YENİLİK”
Davutoğlu, Reform Paketi'nde öne
çıkan eylemlerin bir kısmını şöyle sıraladı: “Tasarım merkezlerinin Ar-Ge
merkezlerinin yararlandığı destek ve
muafiyetlerden de yararlanmasını sağlıyoruz. Buna göre tasarım merkezlerindeki tasarım harcamalarının tamamı
vergi indirimine tabi olacak. Sigorta
primi işveren hissesinin yarısı, 2023
yılına kadar hükümetimiz tarafından
karşılanacak. Tasarım merkezlerine
gelir vergisi stopajı desteği ve damga
vergisi istisnası da sağlayacağız. Ayrıca teknoloji geliştirme bölgelerinden
gerçekleştirilecek bütün tasarım faaliyetlerini destek kapsamına alıyoruz.
Teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilecek bütün tasarım faaliyetleri bu bölgelerde Ar-Ge faaliyetine
sağladığımız destek ve muafiyetlerden
yararlanacaktır.
Tasarım faaliyetlerine dolayısıyla kapsamlı bir destek açıklamış bulunuyoruz. Ar-Ge ve tasarım yapan firmalara destek sağladığımız gibi Ar-Ge ve
tasarım çalışmalarını sipariş yoluyla
yapan firmaların da vergi indiriminden faydalanmasını sağlıyoruz. Sipariş

ulaştırmakta da kararlı olduklarını vurguladı.

Hedef: Nitelikli üretim
Sistemde aksayan yönleri sürekli iyileştirmeye, daha
iyi bir sistem kurmaya önem verdiklerini
anlatan Davutoğlu,
Ar-Ge ve Yenilik
Reform Paketini
böyle bir anlayışla hazırladıklarına dikkati
çekerek,
bu
paketin temel
hedeflerini şöyle açıkladı: “Tasarım faaliyetlerini destekleme kapsamına alıyoruz. Ar-Ge yatırımlarını ve nitelikli
üretimi artıracak adımlar atıyoruz. ArGe personelinin niteliğini ve istihdamını
arttırıyo
ruz. Bu
faaliyetlerin ticarileşmesini sağlayacak
eylemleri hayata geçiriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiriyoruz. ArGe ve yenilik desteklerinin koordinasyonunu daha etkin bir hale getiriyoruz.
Bu hedefleri gerçekleştirmek için çok
sayıda eylemi belirlemiş bulunuyoruz.
Bugün devrim mahiyetinde attığımız bu

yoluyla gerçekleştirilecek Ar-Ge ve
tasarım harcama tutarının yüzde 50’si
sipariş veren ve diğer yüzde 50’si de
sipariş alan firmalarımızda Ar-Ge indirimine tabi tutulacak. Bakanlar Kurulu
bu oranı yüzde yüze kadar çıkarmaya
da yetkili kılınacak. Bu adımın özellikle Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmaya
gücü yetmeyen KOBİ’ler için büyük
bir imkân büyük bir yenilik olduğuna
inanıyoruz."

“Tasarım yapanlar daha karlı”
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Ar-Ge
reform paketinde
daha yüksek katma değerli üretim
yapısına
geçişi
sağlamak adına hedefi 12'den vuran
eylemlerin yer aldığına dikkati çekerek, "İnanıyorum ki
pakete Meclis aşamasında da TBMM
üyeleri gereken katkıyı yapacaklar ve
belki bugünkü seviyeden daha da olgunlaşarak kanunlaşmış olacak." dedi.
Girişimci Bilgi Sistemi verileri incelendiğinde, imalat sanayinin genelinde, tasarım yapan firmaların, yapma-

adımların Türkiye’nin bir taraftan güvenlik gibi sorunla
terörle mücadele ederken
aynı zamanda büyük atılımların da öncüsü olacak bir
perspektife sahip olduğunu
görmenizi de rica ediyoruz."
Davutoğlu, ArGe merkezi kurmak için gerekli personel
sayısını daha
önce 50’den
30’a indirdiklerini anımsatarak, şimdi özellikle ileri teknoloji
gerektiren, yazılım, ilaç bilgi teknolojileri, biyoteknoloji gibi sektörlerde bu rakamı 15'e düşürdüklerini, bu adımın da
çok önemli olduğunu düşündüğünü dile
getirdi. Başbakan Davutoğlu, "Ar-Ge ve
tasarım merkezlerinde istihdam edilecek
temel bilimler mezunlarının maaşlarının
brüt asgari ücret kadarlık kısmını 2 yıl
süreyle devlet olarak biz karşılamaya
başlıyoruz. Hiçbir akademik gelişme,
temel bilimler olmaksızın sağlanamaz."
ifadelerini kullandı.

yanlara göre daha yüksek faaliyet karı
elde ettiklerini gördüklerini anlatan
Işık, şöyle konuştu: "2014 yılında hazır
giyim sektöründe tasarım yapmayan
firmaların faaliyet karlılığı yüzde 4,5
iken tasarım yapan firmaların faaliyet
karlılığı ise yüzde 7,3 olmuş. Bu gerçekten hareketle, pakette firmalarımızın tasarım faaliyetlerini desteklemeye
yönelik unsurların yer almasını önemsedik. Reform paketinde yer alan tüm
eylemlerin arka planında, işte buna
benzer bilgiler, tespitler, tecrübeler ve
hikayeler var."
Pakette, daha yüksek katma değerli
üretim yapısına geçişi sağlamak adına hedefi 12'den vuran eylemlerin yer
aldığına dikkati çeken Işık, eylemlerin belirlenme sürecinde, reel sektör,
üniversiteler ve eğitim camiasıyla çok
yakın işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti. Işık, "Sahadaki, alandaki
girişimcilerin, akademisyenlerin, sanayicilerin görüşlerini, ihtiyaçlarını, tekliflerini olabilecek en üst düzeyde bu
pakete yansıtmış olduk. Orta ve uzun
vadede, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak bir reform paketi hazırladığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde
bulundu.

PAKETTE NELER VAR?
• Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge
Merkezleri’ne sağlanan destek ve
muafiyetlerden yararlandırılması.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde
gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına
alınması.
• Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı
siparişle yaptıran KOBİ’lerimizin de
vergi indiriminden yararlandırılması.
• Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli
en az Ar-Ge personeli sayısının
özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.
• Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının
maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık
kısmının, 2 yıllığına devlet tarafından
karşılanması.
• Firmaların ortak proje yapmalarını
teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve
hibe destekler sağlanması.
• Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri
kapsamında dışarıdan temin edilen
ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması
ve maliyetlerinin düşürülmesi.
• Öncelikli ve stratejik sektörlerde (Bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.)
İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge
yapılarının tesis edilmesi.
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde
çalışan personelin, projelerle ve
lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak
dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde
yer alan Teknogirişim Sermayesi
Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan
firmalara vergi indirimi kolaylığının
getirilmesi.
• Yenilikçi fikirlere sahip gençlere
verilen 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje
niteliğine göre 500.000 TL’ye kadar
artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık
sürenin 10 yıla uzatılması.
• Bilişim sektöründeki firmaların
güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart
belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.
• Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu
faaliyetleri sonucunda elde ettikleri
gelirlerden; gelir vergisi kesintisi
yapılmaması, döner sermaye kesintisinin yüzde 15 ile sınırlandırılması, öğretim üyesine yüzde 85’inin
ödenmesi.
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Değişen bir şey yok!... Yerli ürüne karşı direnç devam ediyor…

TÜRKİYE’DE AR-GE VE ÜRETİM VAR
KAMU ALIMLARINDA YETERLİ KARŞILIĞI YOK
Kamuda yerli ürün kullanımına yönelik
yayınlanan Başbakanlık Genelgelerine
karşı bürokratik direncin devam ettiği
ifade ediliyor. Ar-Ge başta olmak üzere
yerli üreticilere sağlanan desteklerin
her geçen gün arttığı, uluslararası
başarıların yazıldığı bir ortamda, kamu
alımlarındaki ‘yerli ürün tercihi’ net
çözüm bekliyor.

aşbakanlık’ın; 2 Aralık 2008 tarihli 2008/20 sayılı Yerli Ürün
Kullanılması, 5 Haziran 2011 tarihli 2011/6 sayılı Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri, 6 Eylül 2011
tarihli Yerli Ürün Kullanılması Genelgeleri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
27 Temmuz 2007 tarihli Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliği’nde; kamu
kurum ve kuruluşlarının alımlarında
yerli ürünleri tercih etmesi ve alım şartnamelerinin buna göre düzenlenmesini
bildirmesine rağmen maalesef şimdiye
kadar hiçbir kamu kurumu tarafından
uyulmadığı ve uygulanmadığı açıkça
görülüyor.

B

Genelgeler;
Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın Başbakanlığı
sırasında
yayınlanmıştı. Kamunun yerli malı
kullanması
için
önemli ve yerinde
hamle idi. Bu, aslında yeni de değildi. Yönetmelik
çok daha önceden
çıkmıştı.
Sayın
Cumhurbaşkanımız o zaman bu
genelgeyle,
dış
ticaret
dengesini korumak için
kamu alımlarında
devlet dairelerinin ve bürokrasinin dikkatini çekmeye çalışmıştı. Ama genelge,
yönetmelik ve tebliğlere maalesef devlet daireleri uymuyor ve uygulamıyor.

şıyor ve yapılan çalışmalar sadece günün manşetlerinde kalıyor.
Biz buna “Cek-Cak Politikası” diyoruz; yapılacak, uygulanacak. Sonuçta
sadece havada uçuşan sözcükler, gazete manşetlerinde yer alan duygu yüklü cümleler, uygulanmayan genelge,
tebliğ ve yönetmelikler, kütüphanenin
tozlu raflarına bırakılan şura ve çalıştay
raporları var. Uygulamalarda çok zayıfız. Avrupalı yazdıklarını yapıyor, biz
ise yapmıyor sadece konuşuyoruz.
Bütün dünya kriz sonrası yerli üreticisini destekleyecek adımlar atarken, bizde
Başbakanlık Genelgesi ve yönetmelikler unutuldu ve sonuçları hiç takip
edilmedi. Pek çok sanayicimiz kamu
alımlarında yerli değil, ithal ürünlerin
tercih edilmesi hakkında ilgili makamlara şikayette bulundukları halde; ithal
ürünlere yönelik adrese teslim alım
şartnameleri yüzünden bu şikayetlerinin dikkate alınmadığını belirtiyorlar.
Yerli üreticimizin ürettiği mal, ithal
mala göre yüzde 40-50 daha ucuz olmasına ve birçok ülkenin Türk sanayicisinin ürettiği malları tercih ettiği
gerçeğine rağmen, kamu kurumlarının
yayınlanan genelge, tebliğ ve yönetmelikleri hiç
dikkate
almayarak
ithal ürünleri tercih
etmesi,
Türk sanayisinin ve
girişimcisinin gelişmesini baltalıyor ve ülke
sanayinde
ciddi sıkıntılara neden
oluyor.

Söylem hep aynı:
Yapılacak, uygulanacak…
Aslında sadece devletin en üst makamının yayınladığı genelge, tebliğ ve
yönetmelikler değil her sene yapılan
çalıştaylar, şura raporları da tozlu raflara atılıyor ve uygulanmıyor. İşin en
ilginç yanı da; aynı sektör için yapılan
çalıştay ve şuralarda hep benzer kararların alınması. Peki o zaman alınan
kararlara uyulmayacaksa vakitler niçin
bu çalıştay ve şuralarda harcanıyor?
Sonuçta sektörle ilgili ciddi bir rapor
ortaya çıkıyor, devletin ilgili bakanları,
en üst makamları bunu medyada payla-

OSTİM Gazetesi’nin Şubat 2013 sayısında
konu tüm detaylarıyla paylaşılmıştı.

TAAHHÜTNAME İLE
SORUMLULUK KABUL
EDİLİYOR!
Devlet Malzeme Ofisi (DMO)
kendisinden alım yapan kamu kuruluşlarından taahhütname istiyor.
"Araç tercihinde, 06/09/2011 tarih
ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “yerli ürün kullanılması” konulu Başbakanlık
Genelgesi’ne uyulması hususundaki sorumluluğun tarafımıza
ait olduğunu, peşinen kabul ve
taahhüt ederiz."
taahhüdü ile bütün sorumluluğun
alım yapan kamu kuruluşunda
olduğunu vurguluyor. Fakat bu
uygulama yeterli değil, çünkü
kamu kurumları bu taahhütnameyi
imzalayarak cesaretle ithal alım
yapabiliyor.

BAKAN FİKRİ IŞIK DA
DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kamunun yerli ürün kullanımı ile
ilgili önemli adımlar
atan Bilim
Sanayi ve
Teknoloji
Bakanı Fikri
Işık, geçtiğimiz aylarda
yaptığı
açıklamada
bürokraside
yaşanan ‘yorum farkı’na
işaret etmişti.
Işık, şunları söylemişti:
“Türkiye’nin teknoloji düzeyini
yükseltme zorunluluğu olduğu için
Şubat 2014’te TBMM bir kanun
maddesini kabul etti. Orada; orta
yüksek ve ileri teknolojide. Yani
ileri teknolojide. ‘Yüzde 15’e
kadar fiyat avantajını uygulamak
zorunludur.’ diye bir hüküm geldi.
İleri teknoloji ürünlerde kesinlikle fiyat avantajını uygulamak
zorunda.
Orada bir ibarede ‘yüzde 15’e
kadar’ deyince sağolsun bazı bürokratlarımız, ‘Ben bunu yüzde 1
uygularım, yüzde 2 uygularım’ gibi
olayın lafzından çıkarak, ruhunu
kaybeden bir anlayış gösterdiler.
Biz de Bakanlık olarak bunları yakın takip ediyoruz. Bunlara müdahale ettik. Ar-Ge reform paketinde
o yorumu dahi ortadan kaldıran
belki bir açıklık da getireceğiz.”

BÜROKRASİ YERLİ MALI ALMAMAKTA
NİÇİN DİRENİYOR?

BÜROKRASİNİN YERLİ ALIM
YAPMASI İÇİN GEREKENLER

• AB kuralları gereği, kamu kurumlarının inisiyatifinde olan ‘yerli malı
tercihi’ zorunlu tutulmamaktadır.
Zorunlu tutulmadığı için ithal ürün
tercih ediliyor.
• Yurtdışından kredi alınarak Kamu
İhale Kurumu uygulamaları by-pass
edilmektedir.
• Şartnameler adrese teslim olarak
hazırlanmaktadır.
• Şartnamelere en az %51 yerli katkı
şartı konulması, şartnameyi hazırlayan idareye verildiğinden bazı idareler buna uymamakta ve hiç yerli katkı
şartı koymamaktadır.
• Kendi sanayicimizin ürettiği ürüne
%30-%50 ucuz olsa bile güvenilmemektedir.
• Şartnamelerde iş bitirme belgesi,
daha önce benzer işlerin yüksek
sayılarda üretilmiş olması şartları
yazılarak yerli sanayicinin ihaleye
girmesi engellenmektedir.
• Bürokrasi hantal bir yapıda ve işletilemiyor.
• Bürokrat riske girmekten korkuyor.

• Genelgeler, kanuna dönüştürülmelidir.
• Kamu İhale Kanunu’nda acilen Türk
sanayisini ve yerli ürünü koruyacak
düzenlemeler yapılmalı ve denetim
sağlanmalıdır.
• Yapılan her şartnamede sektörle ilgili
en az %51 yerli katkı payı konulmalı,
sektöre göre teknoloji transferi ve
Türkiye’de ortak yatırım şartları
eklenmelidir.
• Orta ve yüksek teknolojiye sahip
yerli ürünlere ve Ar-Ge ile üretilmiş
ürünlere ihalelerde en az %25 yerli
ürün alınması şartı getirilerek, belli
bir oranda alım garantisi verilmelidir.
• Yerli ürünlerin satın alınmasına
yönelik zorunluluk getirilmelidir.
• Belediye ve köylere finans sağlayan
İller Bankası, yerli ürünü destekleyen
Başbakanlık Genelgeleri’ne uygun
hareket etmeli; belediye ve köy
alımlarında yerli ürün zorunluluğu
getirmeli ve denetlemelidir.
• Kamunun, DMO aracılığıyla sağladığı tedariklerde, Başbakanlık
Genelgeleri’nde yazılan yerli ürün
tercihi zorunlu hale getirilmeli ve
denetlenmelidir.
• Bürokrasinin inisiyatifine bırakılmayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
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Rayda milli mücadele devam edecek
ürk sanayisinin 2016 yılında,
2023 hedefleri doğrultusunda
büyük bir ilerleme göstermesi
bekleniyor. Çünkü 2015 yılında yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği ve
Sanayi İşbirliği Programı (SİP) Resmi
Gazete’de yayınlanmış ve yerli malına
verilen önem devlet politikası olarak ön
plana çıkmıştır. Yıllardır yapılamayan
Yerli Malı ve Sanayi İşbirliği Programı nihayet bir devlet politikası haline
gelmiştir. Kamu alımlarında yapılacak
yeni düzenlemelerle yerli malı tercihinin artacağına inanıyoruz.

T

Bu markalar arasında; Bombardier/
Kanada, Alstom/Fransa, Hyundai Rotem/Güney Kore, CAF/İspanya, ABB/
İsveç, Ansaldo Breda/İtalya, Siemens/
Almanya, Skoda/Çek Cumhuriyeti,
CSR/Çin, Mitsubishi/Japonya, CNR/
Çin, Duewag/ Almanya, Garaventa/
Avusturya, KTA/İsveç yer alıyor. Satın alınan araçların ortalama fiyatının 3
milyon Euro düzeyinde olduğu dikkate alınırsa, ithal edilen 2.400 araç için
yaklaşık 7.2 milyar Euro ödenmiş olup,
bir o kadar da farklı markalardan kaynaklanan yedek parça, işçilik ve stok

Raylı ulaşım sistemlerinde 2023 yılına
kadar ihale edilecek olan 100 adet hızlı tren, 1.000 adet EMU, DMU tren ve
şehir içinde satın alınacak 7.000 adet
metro, tramvay ve hafif raylı araç ihalelerinde 20 milyar USD, alt yapı ile
birlikte finansal olarak yaklaşık 100
milyar USD’nin ülkede kalması Türk
Ekonomisi ve Sanayisi için itici bir güç
olacaktır.

len bu tarihi karardan günümüze kadar
uzanan tüm raylı ulaşım araçlarında yapılan ihalelerde yerli katkı seviyesi büyük bir hızla tüm yurt sathına yayılmış
ve yüzde 60 yerli katkıya ulaşmıştır.

Rekabetçi milli markalar
üreteceğiz

Ülkemizde 2023 yılına kadar havacılık
ve savunma, enerji, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri ve sağlık sektöründe gerçekleşmesi planlanan 750
milyar USD’lık ihalelerde en az ‘yüzde
maliyeti için harcama yapılmıştır. Ülkemiz adeta yabancı araçların istilasına
uğramış bulunmaktadır.
Bu israfı önlemek, bu araçların yedek
parçalarını ve kendi milli markamızı
üretmek üzere 2014 yılından itibaren
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) olarak tasarladığımız ve tüm ARUS üyelerinin içinde
yer aldığı milli hızlı tren, milli yolcu ve
yük trenleri, milli metro, hafif raylı ulaşım ve tramvay projeleri ile ülkemizin
ihtiyacı olan 10.000 adet raylı ulaşım
aracının Türkiye’de üretilmesini planlıyoruz.
51 yerli katkı’ şartı getirilmesi ile bunun yarısı olan 382 milyar USD’nın
ülkemizde kalması hedeflenmektedir.
Sadece SİP, eski adıyla offset yaptırımı
ile yıllardır ülkemizin büyük bir sorunu
haline gelen cari açık ve işsizlik problemi ortadan kalkacaktır.
Ayrıca Hükümetimizin yeni aldığı karar çerçevesinde; ithal ikamesi ile teknolojik ithal ürünlerin büyük bir kısmı
2016 yılında yerli ürünler ile yer değiştirmesi ve ülke sanayimize büyük bir
katkı sağlamasını bekliyoruz.

“Türkiye, yerli üretim ve milli markalarda 2016 yılında atılım için kritik bir
sürece girmiş bulunmaktadır. İçinde
bulunduğumuz bu istikrarlı ortamda
2023 hedeflerine ulaşmak için imalat
sektörüne büyük destek vereceğiz.”

11 il, 12 ülke, 14 marka
1994 yılından bu güne kadar Belediyelerimiz; kent içi ulaşımdaki hızlı yatırım projeleri ile başta İstanbul olmak
üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir,
Adana, Kayseri, Konya, Antalya, Samsun ve Gaziantep dahil toplam 11 ilde
metro için 12 ülkenin 14 farklı markasından oluşan 2.400 adet araç satın aldı.

“2012 yılında başlayan milli mücadelemiz, 2016 yılında da büyük bir hızla
devam edecek ve kendi milli markalarımıza, tüm gücümüzle, tüm kamu
kuruluşlarımızla, milletimizle, milli devlet politikamız ile destek verip onları
tüm yurt sathına yayacağız.”

Bilindiği gibi 5 Mart 2012 tarihinde Ankara’da ihalesi yapılan ve CSR
Electric Locomotive firmasının kazandığı 324 metro aracı ihalesinde,
ARUS’un büyük gayretleri neticesi
‘yüzde 51 yerli katkı’ şartı ile başlayan,
ülkemizde bir milat olarak kabul edi-

Ülkemizde devletimizin, belediyelerimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerde kendi sanayicilerimize
ve kendi markalarımıza SİP, yerli malı
ve ithal ikamesi gibi devlet politikası
ile destek olarak yabancı ürün istilasından ve tüm gereksiz israflardan kurtulup, 100 milyar USD’lık iç pazarda
ve 2 trilyon USD’lık dünya pazarında
rekabetçi milli markalar üretir konuma
geleceğiz.
İşte Milli Hızlı Tren projesi, Milli Yolcu ve Milli Yük Treni projesi, Milli
metro projesi, Milli İpekböceği tramvay markası, İşte Milli Green City Hafif
Raylı Ulaşım Aracı (LRT) markası, İşte
Malatya’da hizmete giren Milli TCV
Trambüsü ve Milli Kayseri tramvay
markası, işte Milli İstanbul Tramvayı,
Bursa’da, Kocaeli’nde, Antalya’da,
Samsun’da, İzmir’de, Eskişehir’de,
Sakarya’da üretilecek yeni milli tramvay ve hafif metro araçları, tüm bu projelerde ARUS üyeleriyle, sanayicileriyle markalar yaratıyor.
Özet olarak; 2012 yılında başlayan ve
Türkiye için bir milat olan ‘yüzde 51
yerli katkı’ şartı sayesinde ARUS firmaları, bugüne kadar İpekböceği, İstanbul, Yeşil Şehir, TCV, Kayseri
milli markalarımızla 224 adet
raylı ulaşım araç ihalesi
kazanmıştır. Üretilen araçların
bir kısmı

Bursa, İstanbul ve Malatya şehirlerimizde hizmet vermeye başlamış, diğer kısmının da 2016 yılında hizmete
girmesi planlanmıştır. Otomotivde bir
türlü çıkarılamayan milli markalarımız
bugün raylı ulaşım sistemlerinde birer
birer çıkmaya başlamıştır.
ARUS üye sanayicilerinin kısa sürede
gerçekleştirdikleri bu olağanüstü başarı, 2023 yılına kadar yapacaklarının da
teminatıdır.
Bu nedenle 2012 yılında başlayan milli
mücadelemiz, 2016 yılında da büyük
bir hızla devam edecek ve kendi milli
markalarımıza, tüm gücümüzle, tüm
kamu kuruluşlarımızla, milletimizle,
milli devlet politikamız ile destek verip onları tüm yurt sathına yayacağız.
Böylece sanayicilerimiz, işçilerimiz,
mühendislerimiz işsiz kalmayacak,
cari açık azalacak ve milli sanayimizin çarkları büyük bir hızla dönecektir.
Kendi milli markalarımızı üretip önce
iç pazarda sonra dış pazarda tanınır hale
getireceğiz.
Bu nedenle, Türkiye, yerli üretim ve
milli markalarda 2016 yılında atılım
için kritik bir sürece girmiş bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu istikrarlı
ortamda 2023 hedeflerine ulaşmak için
imalat sektörüne büyük destek vereceğiz.
Çünkü inanıyoruz ki ülkemizi kurtaracak tek kalkınma modeli: ÜRETİM
EKONOMİSİ ve MİLLİ MARKALARDIR.
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KISA

OSTİM TEKNOPARK’A
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Dünya Bankası’nın petrol fiyatı
tahmini 37 dolar

Ostim Teknopark tarafından
Ankara Kalkınma Ajansı’na ‘İleri
Teknolojiye Dayalı Ürünlere Yönelik
Faaliyetlerde Ostim Teknopark’ın
Temiz Teknoloji ve İnovasyon
Ekosistemindeki Yeri’ adı ile verilen
proje destek kapsamına alındı.

P

rojenin imza törenine Ankara
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Arif Şayık, Ostim Teknopark Genel
Müdürü Dr. Derya Çağlar ile Program Yönetimi Birimi Başkanı Zekai
Efeoğlu katıldı.
2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek
Programı kapsamında desteklenen
proje ile OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi başta olmak üzere Ankara ve
ülke genelinde temiz teknoloji alanında üretim farkındalığının artırılması
ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilerek ekosistemin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi işbirliğiyle üç ay
süre içinde gerçekleştirilecek proje
kapsamında; toplantı ve çalıştay etkinliklerinin düzenlenmesinin yanısıra Bölgenin stratejik planlaması ile
Bölgedeki KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarına yönlendirilmesi konusunda
önemli rol üstlenmesi hedefleniyor.
Projenin hedef grubu, Ankara'da
faaliyet gösteren inovasyon ve ArGe faaliyetlerini ön plana çıkarmayı
planlayan ve temiz teknolojiler konusunda çalışan ya da çalışmaya hevesli
firmalar oluşturuyor.
Ostim Teknopark ortaklarını oluştu-

KISA

3 milyon 147 bin
kişi işsiz
ran 6 üniversitedeki akademik bilgi
ve tecrübenin de bu alanda düzenlenecek Danışma Kurulu’nun da katkı
sağlayacağı alt başlıklar şöyle:
• Öncelikli enerji olmak üzere
temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren kamu, üniversite,
sanayici, yatırımcı işbirliğinin
güçlendirilmesi için alt yapı
sağlanması.
• Temiz teknolojilerle ilgili teknolojilerinin ulusal koşullarda
gelişmesine katkıda bulunacak
politikaların geliştirilmesi.
• Ülkemizde temiz teknolojiler
alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarının artırılmasına katkı
sağlamak.
• Temiz Teknolojilerin yerli
üretim payının arttırılmasını
sağlamak.
• Temiz teknolojiler alanında
nitelikli eleman yetiştirilmesini
sağlayarak yurt dışına beyin
göçünü engellemek.
• Teknolojiye dayalı, katma
değeri yüksek ürün ve hizmet
üretimiyle yüzde 72 olan dışa
bağımlılığı azaltmak.
• Üniversitelerdeki temiz teknoloji alanındaki akademik bilgileri
teknolojik ürünlere dönüştürerek ticarileştirmek ve teknoloji
transferine destek olmak.
• Ostim Teknopark'ın kurumsallaşması adına vizyon ve misyonu ile ilkelerini belirlemek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre 2015 yılı Ekim
döneminde işsizlik oranı yüzde 10,5
olarak gerçekleşti.

İ

şsizlik rakamları çift hanelerde kalmaya devam ediyor. TÜİK’in yayınladığı
işgücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz
sayısı 2015 yılı Ekim döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi artarak 3 milyon 147 bin kişi oldu. İşsizlik
oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,5
seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı
Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 718 bin kişi artarak 26
milyon 856 bin kişi, istihdam oranı ise
0,5 puanlık artış ile yüzde 46,2 oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 20,4’ü tarım,
yüzde 20’si sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat,
yüzde 52’si ise hizmetler sektöründe yer
aldı.

Dünya Bankası’nın her üç ayda bir
yayımladığı “Commodity Market
Outlook” raporunda, 51 dolar olarak
öngörülen petrol fiyatı 37 dolara
indirildi. Irak, 21 milyar dolar açık
hedeflediği 2016 bütçesinde, petrol
fiyatlarının 2016 yılı içinde ortalama
45 dolar olacağını hesaplamıştı. Brent
tipi petrolün 30 dolara kadar düştüğü
dönemde, Irak petrolü 20-22 dolar
arasında alıcı buluyor.

ABD sanayi üretimi azaldı

İşgücüne katılma oranı yüzde 51,6
İşgücü 2015 yılı Ekim döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre 822 bin
kişi artarak 30 milyon 3 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak
yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre;
erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4
puanlık artışla yüzde 71,9, kadınlarda ise
0,9 puanlık artışla yüzde 31,8 oldu.
Ekim 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan
çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 1,4 puan azalarak yüzde
33,6 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı, işsizlik arttı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı,
tarım sektöründe 93 bin kişi azalırken,
sanayi sektöründe 36 bin, hizmet sektöründe 16 bin, inşaat sektöründe ise 2 bin
kişi arttı.

ABD Merkez Bankası (FED) verilerine
göre, ABD’de endüstriyel üretim
Aralık ayında kamu hizmetleri ve
madencilikteki kesintilerin sonucu
yüzde 0.4 azaldı. Dördüncü çeyrekte,
toplam sanayi üretimi yıllık yüzde 3.4
oranında düşüş gösterdi. Toplam
sanayi üretimi Aralık ayında bir yıl
önceki seviyesinden yüzde 1.8 daha
azdı. Sanayi sektörü için kapasite
kullanımı Aralık ayında yüzde 0.4
düşüşle yüzde 76.5 oldu.

Japonya'da son 4 yılın
en düşük dış ticaret açığı

BİYONİK EL ÖDÜLE UZANDI
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) üyesi FİGES
A.Ş., Teknopark İstanbul Altın Küp
Ödülleri’nde Biyonik El Projesi ile En İyi
Proje ödülü aldı.
er yıl geleneksel olarak düzenlenen
H
Teknopark İstanbul Altın Küp Ödülleri 22 Ocak'ta sahiplerini buldu.
Ar-Ge alanında uzman kuruluşlar arasında verilen ve merakla beklenen ödül töreninde 2015’in En İyi Proje ödülünü Biyonik El Projesi ile OSSA üyesi FİGES
A.Ş. aldı. 5.000’i aşkın kişinin oy kullandığı ödüllerde, FİGES kendi kategorisinde oyların yüzde 21’ine layık görülerek
kendisi ile aynı kategoride yarışan diğer
14 rakibinin önünde bu ödülü almaya hak
kazandı.

FİGES A.Ş. kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Ögüt,
FİGES’in bu gibi ödüller sayesinde Ar-Ge ve
inovasyon ile ilgili yenilikçi ve lider konumunun onaylanması anlamında kendilerini çok mutlu ettiğini, bununla beraber
hedeflerinin çok daha yüksek olduğunu
belirtti.

Tüm işlevlere sahip

Ödül alan çalışmayla ile ilgili bilgi veren
Ögüt, proje ile piyasada bulunan mevcut protezlerden daha gelişmiş ve daha
az maliyetli, sıcaklık ve basınç geri bildirimli bir biyonik el protezi üretmeyi
amaçladıklarını bildirdi.
Biyonik El Projesi ile geliştirilecek protezin, mevcut biyonik ellerin yaptığı
tüm işlevleri yapabilecek, ayrıca kişiye

dokunma ve sıcaklık hissini de verebilecek yapıda olduğunu belirten Tarık Öğüt,
Türkiye’nin bu alanda bilgi birikiminin artırılmasını ve küresel pazarda böyle yüksek katma değerli ürünler
sayesinde rekabetçi hale gelmeyi hedeflediklerini belirtti.
En iyimser tahminlerle, ülkemizde 100
binin, dünyada ise 15 milyonun üzerinde
en az bir uzvunu kaybetmiş insan bulunduğunu hatırlatan Dr. Tarık Öğüt, SGK
verilerine göre sadece ülkemizde son beş
yılda yaklaşık 2.600 kol protezi takıldığını söyledi.
Öğüt, FİGES A.Ş.‘nin Biyonik El ile sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bu
uzuvlarının eksikliğinden dolayı hayatlarına ara vermiş olan herkese, yeniden
kaldıkları yerden hayatlarına devam etme
imkanını vermek istediğini kaydetti.

Aşırı derecede düşen petrol fiyatlarının
ithalatı azaltması nedeniyle, 2015
yılını Japonya son 4 yılın en düşük dış
ticaret açığı ile kapattı. 2015 yılında
ihracat yüzde 3,5 oranında artarak
75,63 Trilyon JPY seviyesine çıkarken,
ithalat yüzde 8,7 oranında düşüş
kayderek 78,46 Trilyon JPY’ne düştü.
Dış ticaret açığı 23,9 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. 2014 yılında
dış ticaret açığı 108 milyar dolar
olmuştu.
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ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLE
İTHALATA ‘DUR’ DİYECEK
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi üyesi Ekoplas; geri
dönüşümlü ürünlerle; geçirgen yüzeyler, peyzaj ayırma ve sınırlama, dikey bahçe
çözümlerinde, yenilikçi, çevre dostu ürünlerin geniş bir yelpazede tasarım ve üretimini
gerçekleştiriyor. Firma Sahibi Ali Çetin, “Ülkenin hedefleri büyük. Moralimiz yerine
geliyor. 2023 Hedeflerini gerçekleştirmek için hepimize düşen sorumluluklar var.
Hedefimiz, peyzaj ürünlerinin ithalatını kesmek.” dedi.
Ekoplas’ı kurmaya nasıl karar
verdiniz?
Çocukluğumuz OSTİM’de geçti. Sanayiye merakımız vardı. Girişimcilik ruhuyla
20-25 yıldır burada olan arkadaşlarımızdan heveslendik. 2012 yılında firmamızı
kurduk. Sürdürülebilir, çevre dostu, mimarlık ve peyzaj ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Geri dönüşümlü malzemelerden
peyzaj sektörüne yönelik detay ve ürün
üretiyoruz. Daha önce farklı bir sektörde
çalıştım. Orada, araştırma yaparken bu
ürünlerin yurtdışında üretildiğini gördüm.
İhracatınız var mı?
Azerbaycan’a çalışıyoruz. Rusya’da birkaç firmayla görüşüyoruz. Özbekistan’a
malzeme gönderiyoruz. Rusya, Azerbaycan, Dubai, Türkmenistan, Kırgızistan
hedef pazarlarımız. Bu bölgede komple
dağıtım ağı kuracağız.
Çin tehdidi var mı?
Evet, var. Örneğin Azerbaycan’a malzeme satacaktık. İhracat yapacağız… Azerbaycan piyasasına girelim diye verebileceğimiz en düşük fiyat verdik. Karşı taraf
o malzemeyi Çin’den yarı fiyatına getireceklerini söylediler. Bizden almadılar.

LEED SERTİFİKASINI
DESTEKLİYOR
Ürünlerinizin farkı nedir?
Plastik enjeksiyon, plastik ekstrüzyon,
alüminyum, metal ve plastik üzerine
ürünler var. Öncelikle geri dönüşümlü
ürün kullanıyoruz bütün ürünlerimizde.
Bütün ürünlerimiz altyapı olarak Amerika Yeşil Binalar Konseyi’nin Leed sertifikasını destekliyor. Örneğin bir ürünle
1000 m2 beton otopark alanı yapacağınıza, 1000 m2 yeşil bir otopark alanı yapıyorsunuz. Malzemelerin yağmur suyu
drenaj özellikleri var. 20 kaleme yakın
ürünümüz var.
Ortalama kullanım ömrü ne kadar?
Öyle tanımlanmış bir kullanım ömrü yok.
Ama biz projeyi tasarlarken, altyapı, sürdürülebilirliğine önem veriyoruz. Bir iki
senelik bir uygulama değil de
belki ömürlük bir uygulama olması açısından
bütün detayları
proje firmalarıyla çalışıyoruz.

Ali Çetin, “Girişimcilik, hayalleriniz varsa
gerçekten zevkli. Burayı kurarken çok
sayıda hayalimiz vardı. Belki daha yüzde
5’ini gerçekleştirdik.” dedi. Çetin, Rusya,
Azerbaycan, Dubai, Türkmenistan ve
Kırgızistan’ı içine alan bölgede dağıtım ağı
kuracaklarını söyledi.

ÜYESİDİR

Müşterileriniz kimler?
Belediyeler, inşaat firmaları, proje firmaları, özel konut projeleri. TOKİ’yle de
çalışmaya başladık. Ürünlerimiz adapte
olmaya başladı TOKİ projelerine.
Özel üretim yapabiliyor musunuz?
Standart ürünlerimizi adapte etmeye çalışıyoruz projelere. Talep gelirse ona da
alternatif ürün tasarlıyoruz.
Sektörün dünyadaki durumu nedir?
Portföyümüzdeki bazı malzemelerimizi
tedarik eden, Amerika’da ve İngiltere’de
birkaç firma var. Ama bu ürünlerin hepsini toplu halde piyasaya sunan yok.
Sürdürülebilir, çevre dostu peyzaj ürünleri kapsamında; dünyada ne kadar ürün
varsa çözüme yönelik bunların hepsinin
üretimini yapacağız.

Ekoplas, ağırlıklı olarak
belediyeler, inşaat
firmaları, proje firmaları,
özel konut projelerine
hizmet veriyor.

Hammadde alırken kriterleriniz
oluyor mu?
Geri dönüşümde öyle bir kriter olmuyor.
Çöpe attığımız maddeler işlenip plastik
olarak geri dönüyor. Özünde çöpe atılan
neyse bize geri dönen hammadde de o.
Bizim ürünlerimizle ilgili formülasyonlarımız var. Yabancı menşeili hammadde
kullanmıyoruz, sadece Türkiye’den alıyoruz. Türkiye’de geri dönüşüm yaygın.
Girişimci olmak isteyenlere bir
öneriniz olacak mı?
Bir şey üretmek de satmak da kolay. Tek
dezavantajlı tarafı ticari anlayış. Bizim
en çok sıkıntı yaşadığımız konu; ücretini
zamanında alamamak. Eskiden malzeme
verilip çek alınıyormuş. Ancak şu an bütün firmaların açık hesap çalışmayı teklif
ediyorlar. Girişimciliğin en zor kısmı bu.
Çalıştığımız çoğu firma, “Malzemesini
gönder, ödemeleri sonra yapacağız.” diyor. Bu yüzden bütün işlerimiz sekteye
uğruyor.
Girişimcilik, hayalleriniz varsa gerçekten
zevkli. Burayı kurarken çok sayıda hayalimiz vardı. Belki daha yüzde 5’ini gerçekleştirdik.
Hedeﬂeriniz nelerdir?
2020-2023 arasındaki 3 yıllık dilimde, bu
önümüzdeki 2-3 yıllık dönem durumumuzu belirleyecek. OSB’de kendimize ait fabrika kurmak istiyoruz.
Fabrikanın çatıları, çatı bahçesi,

duvarları kendi ürünlerimizle yapılmış
olacak. Sürdürülebilir bir bina olacak. Bir
diğer önemli hedefimiz; ülkemizde Çinlilere, Avrupalılara peyzaj ürünleri sattırmamaktır.
Kümeyle nasıl tanıştınız? Beklentiniz?
OSTİM Gazetesi’ndeki haberlerden ve
internet sitesinden firmaları ve etkinliklerini inceledim. Ancak ilgilenecek fırsatım
yoktu. Küme Koordinatörü Pınar Yalman
Akcengiz kümeyi tanıtınca üye olmaya karar verdim. Bizim için çok önemli.
Katalogdaki firmaları inceledik, orada
solar enerji firmaları da var. O firmaların
içinde plastikçi çok fazla göremedim. Biz
peyzaj ürünleri üretiyoruz ama özünde de
plastikçiyiz. Diğer üyelerle ortaklaşa bir
adımlar atıp, onların sektörlerini destekleyerek çalışmalar yapabiliriz.
Eklemek istedikleriniz?

Firma, Türkiye’de üretilen
hammaddeyi kullanıyor.

Verebileceğim tek mesaj: Daha fazla girişim. Ülkemizin hedefleri büyük, Turkey
Discover The Potential reklamı bile bizi
şevklendiriyor. Moralimiz yerine geliyor.
Hepimize düşen sorumluluklar var. Benim hedefim peyzaj ürünlerinin ithalatını
kesmek.

“PROSEDÜRLER
ÇOK YAVAŞ”
Türkiye’de KOBİ olmak
nasıl bir olgu?
Bu benim ilk ticari hayatım.
Etraftakiler söyler ama ben gerçekten
gördüğüm için söylüyorum.
Girişimcilere destekler çok fazla
ama süreç çok yavaş ilerliyor! İşimi
daha da büyütmek için makine,
teçhizat alacağım… Örneğin, yeni
ürünler yapabilmem için makine
yatırımı yapmam gerekiyor. Devlet
desteklerinden yararlanabilmem
için o kadar çok evrak ve doküman
isteniyor ki, süreçten sıkılıyor ve pes
ediyorsunuz.

BİLİYOR
MUYDUNUZ

?

Sürdürülebilirlik
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SANAYİ BÖLGESİ
OLMA YOLUNDA
ürekli değişen dinamikler ve rekabetçilik kavramlarının konuşulduğu
günümüzde sanayicilerimizin bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması
için sürdürülebilirlik sayfamızla bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak istiyoruz. Enerji verimliliği/yenilenebilir
enerji teknolojileri/sürdürülebilirlik konularının yanısıra bu konularda sanayicilerimizin faydalanabileceği destekler,
yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ve kamuda
yürüyen projeler ve gerçekleşen organizasyonlarla ilgili bilgilendirmelerde
bulunacağız.

S

Öncelikle OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi’nde bu konularda neler oluyor
biraz ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi
1967 yılında kurulan OSTİM’de bugün
17 ana sektörde üretim yapan firmalarımız bulunmakta. Değişen küresel
koşullar çerçevesinde firmalarımızın daha rekabetçi olabilmeleri
adına Bölge Müdürlüğümüz
bünyesinde yürüttüğümüz kümelenme çalışmaları ile 6 ana
sektörde kamu-üniversitesanayi iş birliğinde projeler
üretiyor,
firmalarımızın
yeteneklerini geliştirmede
destek vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra rekabetçilikte en önemli faktör
olan üretimde verimliliğin
artırılmasına ilişkin projeler
yürütüyoruz.
Bölge Müdürlüğümüzün, bölgemize
ilişkin enerji politikasının ilk adımı olan
OSTİM Yeşil Bina ile ilk uygulamayı
kendimizde deneyimleyerek bölgemize
yaygınlaştırmak niyetindeyiz. Güneş
enerjili sokak aydınlatmasından, ısı
pompasına, gün ışığı aydınlatma sistemine, trombe duvarına, yağmur suyu
toplama sisteminden, atık su arıtma
sistemine kadar birçok uygulamayı barındıran yönetim binamız, LEED kriterlerine göre hazırlanmış Türkiye’deki ilk
uygulamalardan. Bundan sonraki hedefimiz temiz teknolojiler odaklı ilk tematik teknopark olan OSTİM Teknopark’ta
ki tüm binaların bu konseptle yapılması.
Ve nihayetinde de tüm bölgedeki binaların enerji verimli, yenilenebilir enerji
teknolojileri entegreli binalara dönüşmesi.
Elbette binaların dönüşümü sağlanırken
içeride yapılan üretimlerin de veriminin artırılması öncelikli gündem konularımız arasında. AB destekli ve Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli
yürüttüğümüz projelerimizle, temiz
üretimin yaygınlaştırılması ve üretimde
verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz.
Bölge sanayicimizin farkındalığının artması, enerji verimliliğinin sağlandığı,
temiz üretimin yapıldığı örnek bir sanayi bölgesi olma yolunda bizimle birlikte
ortaklaşa hareket etmeye var mısınız?
OSTİM OSB Sürdürülebilirlik Birimi

1

%

LİTRE ATIK YAĞ
MİLYON LİTRE
SUYU KİRLETİR

ULUSAL ENERJİ
VERİMLİLİĞİ HAFTASI

PARİS İKLİM ZİRVESİ VE GETİRDİKLERİ
aris’te gerçekleşen Birleşmiş
P
Milletler (BM) İklim Zirvesi 195
ülke ve Avrupa Birliği’nin imzaladığı

Paris Anlaşması ile sonuçlandı.
Anlaşma; 2020 yılında sonra erecek
olan Kyoto Protokolü sonrasında
yeni küresel iklim politikalarının
şekillenmesinde belirleyici olacak
anlaşmanın şartları tüm taraflar
için ciddi eylem planlarını
içeriyor.

odağını hızla iklim konusun
yönlendirmek
4.Karbon ticaretinin yaygınlaştırılması
5.Emisyon azaltımı için gereken
teknolojilerin geliştirilmesi
için finans mekanizmalarının
geliştirilmesi.

Dünyanın en büyük kirleticisi
olan Çin, 2014 yılının
yenilenebilir enerji alanında
Anlaşmada en göze çarpan
yaptığı 89 milyar yatırımla
karar küresel ısınma artışının
ilk sırada. Paris Zirvesi’nin
1.5 derecede, üst sınır olarak
iş dünyasına getirdiği kritik
da 2 derecede tutulması. Bu
kararın yerine getirilebilmesi
Jim Yong Kim görevlere bakacak olursak, artık
geleneksel iş modellerinin yerini
için her kesimden insanın
alması gereken önlemler
düşük karbon ekonomisine
bulunmakta.
geçişle uyumlaştırmak, inovasyon ve
Ar-Ge odaklı işbirlikleri ile rekabetçi bir
Dünya Bankası Başkanı Jim
iş modeline dönüştürmek gerekiyor.
Yong Kim’e göre önümüzde
beş önemli fırsat bulunuyor: Uzmanlar, anlaşmanın ülkemiz için
en önemli çıktısı olarak; Türkiye’nin
1.
Şehir düzeninden
bu dönüşüm sürecini kaçırmaması
gıda üretimine kadar
gerektiğini ve yeni dönemde enerji
her alandaki gelişime
farklı bir yaklaşımla
tasarrufu, enerji verimliliği ve
odaklanmak.
yenilenebilir enerji payının artırılması
2. İhtiyacımız olan temiz ve bu konularda kapasite geliştirme
faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal
enerji dönüşümünü
mevzuat geliştirilmesi ve yeni
dijital devrim hızında
finansman ve teşvik mekanizmalarının
gerçekleştirebilmek
oluşturulması gerekliliği olduğunu
3. İş dünyasının
belirtiyorlar.

Türkiye'de enerji verimliliği konusu
her geçen gün daha fazla önem arz ediyor. Ülke kalkınması için büyük önem
taşıyan enerji verimliliğinin 2023 yılı
hedeflerinin başında %20'lik iyileşme
hedefi bulunuyor.
Bu yıl 35. si gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, 7. Enerji
Verimliliği Forumu İstanbul'da düzenlendi. Foruma katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
enerji verimliliğinin en yerli, temiz
ve milli kaynak olduğunu belirterek,
"Enerji verimliliği üzerine yaptığımız çalışmalar, harcamalarımızdan en az yüzde
20 tasarruf edebileceğimizi ortaya koyuyor. 50 milyar doları bulan ithalatımız
olduğu gerçeğinden
hareket edersek bu
rakamın büyüklüğünü fark etmiş oluruz."
dedi.
Aynı programa katılan
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Münib Karakılıç da, enerji verimliliğine yönelik yapılan her 1 milyon
euro’luk yatırımın 8 ila 27 kişiye yeni
istihdam olanağı sağladığını belirtti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü İrfan Güvendi ise tarımın enerji
tüketimindeki toplam payının yüzde
5.35 olduğunu belirterek, "Yanlış uygulamalar yakıt masrafını yüzde 65'e
kadar artırıyor." ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARA
5. BÖLGE TEŞVİKLERİ

NET ELEKTRİK TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (TÜİK)
TOPLAM

MESKEN

TİCARET

RESMİ
DAİRE

SANAYİ

AYDINLATMA

DİĞER(1)

(GWh)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

98.296

24,3

9,5

4,2

49,7

4,6

7,7

2001

97.070

24,3

10,2

4,5

48,4

5,0

7,6

2002

102.948

22,9

10,6

4,4

49,0

5,0

8,1

2003

111.766

22,5

11,5

4,1

49,3

4,5

8,1

2004

121.142

22,8

12,9

3,7

49,2

3,7

7,7

2005

130.263

23,7

14,2

3,6

47,8

3,2

7,4

2006

143.070

24,1

14,2

4,2

47,5

2,8

7,2

2007

155.135

23,5

14,9

4,5

47,6

2,6

6,9

2008

161.948

24,4

14,8

4,5

46,2

2,5

7,6

2009

156.894

25,0

15,9

4,5

44,9

2,5

7,3

2010

172.051

24,1

16,1

4,1

46,1

2,2

7,4

2011

186.100

23,8

16,4

3,9

47,3

2,1

6,5

2012

194.923

23,3

16,3

4,5

47,4

2,0

6,5

2013

198.045

22,7

18,9

4,1

47,1

1,9

5,2

YIL

2000

Kaynak: TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri
(1) Tarım, hayvancılık, balıkçılık, içme ve kullanma suyu pompaj tesisleri, kamuya ait hizmetler vb. tüketimleri içerir.

Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı,
çocuklarımızdan ödünç aldık.

99

ALÜMİNYUM ATIKLAR
GERİ KAZANILDIĞINDA
%99 ORANINDA KİRLETİCİ
BACA GAZI EMİSYONU AZALMAKTADIR.

9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6058 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırıldı.
• Yıllık asgari 500 TEP (Ton Eşdeğeri
Petrol) enerji tüketimi olan mevcut
imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az
%20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi
azami 5 yıl olan enerji verimliliğine
yönelik yatırımlar,
• Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki
atık ısıdan geri kazanım yolu ile
elektrik üretimine yönelik yatırımlar
(doğalgaza dayalı elektrik üretim
tesisleri hariç)
• Bu karar kapsamında ayrıca; asgari
50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama
yatırımları,
yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5.
bölgede yapılacak olan yatırımlara
sağlanan teşviklerden yararlandırılacak.

TEŞVİKLER
•
•
•
•
•
•

Katma Değer Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi indirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Faiz Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
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Türkiye, 15 yıl aradan sonra net ithalatçı konumunda

ÜRETİMİ DÜŞEN ÇELİKTE TEHLİKE ÇANLARI
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)
tarafından OSTİM Gazetesi’ne yapılan
açıklamada, Türk çelik sektörü açısından
2015’in 'kayıpların derinleştiği bir yıl'
olarak geride kaldığı tespiti yapıldı.
Son 3 yıl içerisinde üretimde yaşanan
toplam düşüş yüzde 12.5 seviyesine
çıktı. Yaşanan sıkıntıların temel nedeni
olarak, ‘Çinli çelik üreticilerinin dampingli
fiyatlarla dünya piyasalarına yönelmesi,
maliyetlerinin altında fiyatlarla yaptığı
ihracatın, fiyat seviyelerini önemli ölçüde
düşürmesi’ gösterildi.

terdi. Son 3 yılda Türkiye’nin çelik tüketimindeki artış yüzde 21’e ulaştı.

İthalat artışı yüzde 40’ı gördü
2015 yılında sektörün çelik ürünleri ihracatı yüzde 7 civarında düşerken, ithalat ise yüzde 40 civarında artış gösterdi.
Benzer trendin gözlendiği son 3 yıllık
dönemde, ihracat yüzde 17 oranında düşerken, ithalat yüzde 60 oranında yükseldi. Çelik ürünlerinin Türkiye’nin ihracatındaki payı, 2008 yılındaki yüzde 15.5
seviyesinden yüzde 8 seviyelerine kadar
geriledi.
Son 3 yılda yurtiçi çelik tüketimindeki
artışa rağmen Türkiye, kurulu bulunan
kapasitelerini kullanamadı ve 15 yıllık

özellikle dampingli ve devlet destekli
çelik ürünleri ithalatının sektörün üretimini baskı altında tuttuğu ve söz konusu
ithalata karşı etkili bir önlem alınamamış
olmasının, sıkıntıların derinleşmesine neden olduğu gözlendi.”

Göstergeler ihracat
rejimine yansımadı
TÇÜD açıklamasında, dünyada artan
dampingli ve teşvikli çelik ihracatının,
pek çok ülkeyi başta Çin olmak üzere,
düşük fiyatlı ihracat yapan ülkelere karşı
tedbir almaya yöneltirken, aynı nitelikli
ihracatın hızla Türkiye gibi korumasız
kalan açık piyasalara dümen kırdığının
altı çizildi.
Türkiye’nin toplam çelik ithalatındaki
yüzde 40’ın üzerindeki artışın, üretimi
baskı altında tuttuğunu ve bunun sonucunda, tüketimdeki hızlı artışa rağmen,
üretimin önemli ölçüde gerilediğini dile
getiren TÇÜD, göstergelerin 2016 yılı
ithalat rejimine yansımadığını savundu. 2016 yılında uygulanacak gümrük
vergilerinin belirlendiği İthalat Rejimi
Kararı’na Ek Karar’da, 2015 yılında
uygulanan gümrük vergilerinin aynen
muhafaza edilmesinin, kamudaki denge
arayışlarının, sektörün yaşadığı ciddi sıkıntıların göz ardı edilmesine yol açtığı
intibaını verdiğine vurgu yapıldı.

“Hedefler kağıt üzerinde
kalmamalı”

2015 yılında, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ithalatı yüzde 40 civarında
(5,2 milyon ton) artışla 19 milyon tona ulaştı ve düşük fiyatlı, devlet
destekli ithalattaki yüksek artış, yerel üretimi baskı altına aldı.

ürk çeliği, son dönemlerde adeta
fırtınalı denizde yüzmeye çalışıyor.
3 yıllık veriler, yurtiçi çelik tüketiminde yüzde 21’e ulaşan artışa rağmen,
yurtiçinde kurulu bulunan kapasitelerin
kullanılamadığı ve Türkiye’nin 15 yıllık
aradan sonra yeniden net çelik ithalatçısı
konumuna geçtiğine işaret ediyor.
TÇÜD tarafından yapılan değerlendirmede, Çin faktörüne karşı birçok ülkede
önlemler alınırken Türkiye’de henüz harekete geçilmediği belirtildi. 2015 yılını,
çelik sektörü açısından kayıpların derinleştiği bir yıl olarak özetleyen TÇÜD,
ham çelik üretiminin yüzde 7 oranında
düşüşle 31.5 milyon ton seviyelerinde kaldığına dikkat çekiyor ve yaklaşan
tehlikeye karşı uyarıyor: “İthalata karşı
etkili bir önlem alınamamış olmasının,
sıkıntıların derinleşmesine neden olduğu
gözlendi.”

T

Tüketim büyüdü, üretim geriledi
Verilen bilgiye göre; 2013 ve 2014 yıllarının ardından, üretimin arka arkaya
üçüncü yılında da gerilemesi ile son 3 yıl
içerisinde üretimde yaşanan toplam düşüş yüzde 12.5 seviyesine çıktı. Sektörün
kapasite kullanım oranı yüzde 62 seviyesinde kaldı. 19 milyon ton civarındaki
kurulu kapasite değerlendirilemedi. 2015
yılında, Türkiye’nin çelik tüketimi ise
yüzde 13 civarında büyüyerek oldukça
güçlü sayılabilecek bir performans gös-

aradan sonra yeniden net çelik ithalatçısı
konumuna geçti. Artan yurtiçi çelik tüketiminden, yerli sanayiden çok yabancı
üreticiler yararlandı. Sektör hem iç pazarda hem de dış pazarlarda kan kaybetmeye
devam etti.
TÇÜD, sektörün yaşadığı sıkıntıların,
ağırlıklı bir şekilde Çin’in artan kapasite
ve arz fazlalığının yarattığı baskı nedeniyle, dampingli fiyatlarla dünya piyasalarına yönelmesinden ve almakta olduğu
çok yönlü devlet yardımlarından da destek alarak, maliyetlerinin altında fiyatlarla yaptığı ihracatın, dünya genelinde
fiyat seviyelerini önemli ölçüde düşürmesinden kaynaklandığını aktarıyor. Çin’in
uyguladığı son derece düşük fiyatların,
Türkiye’ye coğrafi açıdan oldukça yakın
olan Rusya ve Ukrayna gibi büyük çelik
ihracatçısı ülkelerdeki üreticilerin de, rekabet edebilmek için fiyatlarını indirmelerine neden olduğunun altını çiziyor.
Artan yurtiçi çelik tüketiminin daha fazla
ithalat yapılarak karşılandığını kaydeden
TÇÜD, durumu şu cümlelerle özetliyor:
”Dünyanın en büyük çelik ihracatçıları
arasında yer almakla övünen bir sektörün,
3 yıl içerisinde olumsuz yönde bu kadar
keskin bir değişim göstermesi, yaşanmakta olan sıkıntıların boyutunu ve acilen tedbir alınması gereğini gündeme getirdi. 2015 yılında, başta Çin olmak üzere,
dünyada artan arz fazlalığı nedeniyle,

TÇÜD, ‘Beklentiniz nedir?’ sorusuna ise
şu yanıtı verdi: “Dahilde İşleme Rejimi
konusunda adım atılmaması da, içerisinde bulunulan olumsuz şartları ağırlaştırıyor. Üstelik hafta sonu ve bayram tatillerinde gece tarifesi uygulanmasının talep
edildiği ve sektörün bıçak sırtı marjlarda
ayakta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde, söz konusu taleplere olumlu cevap vermek yerine, Aralık 2015 faturalarına yüzde 6 olarak ifade edilen ortalama
zam oranına kıyasla, çelik sektörünün
en yoğun kullandığı enerji tarifesi olan
gece tarifesine yüzde 16 gibi olağanüstü
yüksek seviyede zam yapılmış olması,
sektörde ciddi rahatsızlığa yol açmış bulunuyor.
Hükümetimizin açıkladığı programda yer
alan ‘Yurtiçi üretimi artırma ve ithalata
bağımlılığı azaltma perspektifi’ ve 2016
Yılı Eylem Planı’nın 158 No.lu eyleminde
ifadesini bulan ‘İthalata Olan Bağımlılığın
Azaltılması Programı’ hedefleri ve vizyonunun gereği olan tedbirlerin alınacağına ilişkin beklentilerimiz devam ediyor.
Hükümet’in belirlediği hedeflerin ve oluşturduğu programın kağıt üzerinde bırakılmayacağını ve uygulamaya aktarılarak,
çelik sektörümüzün ve bir bütün
olarak Türk ekonomisinin
gelişmesine destek sağlayacağını ümit
ediyoruz.”

SERBEST PİYASA
SÖYLEMİNE RAĞMEN...
Üretimin azalması ve ithalatın hızla
yükselmesi, Türkiye ekonomisine
ve çelik tüketen tüm sektörlere
zarar veriyor. İlk bakışta çelik
tüketicilerinin düşük fiyatlı girdi
kullanmalarına imkan sağlıyor
ve avantaj sunuyor gibi görünen
dampingli ürün ithalatındaki
artış, orta ve uzun vadede
hem ülke ekonomisine hem de
tüketici sektörlere ciddi zararlar
verebilecek bir potansiyel taşıyor.
Türkiye’de güçlü bir çelik sanayinin
bulunmasının, tüketici sektörlerin
sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde
büyümesinin de teminatı olduğu
hususunun unutulmaması gerekiyor.
Güçlü çelik sektörü sayesinde,
çelik tüketicilerimiz dünyanın pek
çok piyasasına kıyasla çok daha
düşük fiyatlardan ve istikrarlı
koşullardan çelik tedarik edebiliyor.
Öyle ki, 2013 yılının Ağustos
ayında İSDEMİR’de yaşanan grev
nedeniyle üretimin aksamasından
dolayı, fiyatların bir gecede 75 $/
ton civarında yükselmiş olması bu
tespiti doğruluyor. KARDEMİR’in
ray üretimine başlamadan önceki
Türkiye’nin ray alım fiyatlarının,
Kardemir’in üretime başlaması
sonrasında yüzde 40’lara varan
oranda düşmüş olması da, bu
durumu teyit ediyor.
Bu açıdan, yerli çelik sanayimizin
güçlü bir şekilde varlığını
sürdürmesi, hem Türkiye ekonomisi
hem de aralarında binlerce
KOBİ’nin yer aldığı çelik tüketicisi
sektörler açısından önem taşıyor.
Çelik sanayini, ekonominin tüm
alanlarına girdi veren konumu
nedeniyle stratejik sektör olarak
değerlendiren ABD, AB gibi pek
çok ülke, sanayilerini korumak
için gerekli adımları süratle attıkları
hususunun göz ardı edilmemesi
gerekiyor. Bugün gelişmiş ülkeler,
serbest piyasa söylemlerine
rağmen, sanayilerini ve istihdam
kapasitelerini koruma konusunda
son derece hassas davranıyor.
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CENTİLMEN ŞAMPİYON: OSTİMSPOR
OSTİMSPOR iyi bir altyapı ile amatör 7
grupta mücadele ediyor. Geçen sezon
U17 takımı şampiyon olan, U15 takımı da
sezonu üçüncü bitiren kulübün önceliği;
centilmen sporcu yetiştirmek.

7

grupta 250’nin üzerinde sporcuyla yeşil sahalarda mücadele eden
OSTİMSPOR’un öncelikli hedefi ahlaklı
ve terbiyeli sporcular yetiştirmek. Altyapıda U19, U17, U16, U14, U13, U12
ve U11 gruplarında takımları bulunan
OSTİMSPOR’un bu sezon U17 takımı
şampiyon oldu. U15 takımı da sezonu
üçüncü olarak tamamladı.

Önceliklerinin ders olduğunu ifade eden
Teknik Adam, derslerinde başarılı olan
sporcuları da ödüllendirdiklerine değindi. Şentürk, “Derslerinde başarılı olsunlar
gayemiz o. Bunun dışında futbol bir sosyal faaliyet olsun Kazanmanın ve kaybetmenin her şey olmadığını sporcularımıza
söylüyoruz. Önemli olan centilmence,
sportmence sahada mücadele etmeleri.
Yenildikleri anda rakibi tebrik etmeleri.”
yorumunu yaptı.
Kulüpteki sporcuların OSTİM’li işadamlarının ve bölgede yaşayan ailelerin çocuklarından oluştuğuna dikkat çeken Şentürk, “Bölgede çalışan bir çırağın yaşı 14,
15, 16 ve 17 gruplarında tutarsa aramıza

alıyoruz. U13 grubunda OSTİM iş adamlarının çocukları bulunuyor. Çalışan grup
olursa idmanlarımız akşam 17.00’dan
sonra oluyor.” dedi.
Gençlere kesinlikle bir sportif faaliyette
bulunmalarını öneren Şentürk sözlerini
şöyle sürdürdü: “Topluma karışma, toplumla hareket etme, farklı insanlarla tanışma… Bunlar çok önemli. Gençlere en
büyük tavsiyem sportif branşlarda bulunmaları. Futbol, basketbol, voleybol veya
yüzme gibi çeşitli spor dalları olabilir.”
Kulübün altyapısının çok geliştiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam,
OSTİMSPOR’u Ankara’da örnek takım
yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Haftada 3 gün idman yapan U19 takımı,
hafta sonu karşılaşmalarında yeşil sahalarda
rakipleriyle mücadele ediyor.

“Önemli olan centilmenlik”
OSTİMSPOR Altyapı Teknik Sorumlusu Hameş Şentürk, amaçlarının öncelikle
sporcuları ahlaklı ve terbiyeli yetiştirmek,
sonrasında da başarılı bir sporcu olmaları
için çalıştırdıklarını belirtti.
Takımlar hakkında bilgi veren Şentürk,
“Şu anda U19 takımımız grupta ikinci sırada. Biten gruplardan, U17 takımı
şampiyon oldu. U15 takımı da bu sezonu üçüncü bitirdi. U19’da 25 sporcu var.
Şampiyon olan U17 takımını U19’a aldık. Ankara’da U19’da oynayan en genç
takıma sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezonda şampiyon olan U17 takımının oyuncuları
U19 takımına kaydırıldı. Takım, Ankara’da U19
grubunda en genç oyunculardan oluşuyor.
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OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, firmaya özel programlar oluşturdu

YENİ VİZYONLA
KOBİ’LERE DESTEĞE DEVAM
OSTİM işletmelerle büyüyen bir marka…
OSTİM Proje Gelişim A.Ş. çatısı altında
faaliyet gösteren merkez, bu markanın
içinde yer alan işletmelerin ihtiyaçlarını
yakından tanıyan ve bilen, onların
sorunlarını anlayabilip çözüm üretebilen
bir birikim. Şirket, 2016 yılında yeni bir
vizyonla sahaya çıkıyor. Merkez Müdürü
Burcu Öztürk, bu yıl için planlanan
faaliyetleri anlattı. Öztürk, KOBİ’lere
özgü, işletmeyi ve yönetimi baz alan, yeni
hizmetler oluşturduklarını belirtti.
Yeni dönemde değişen nedir?
Aslında hizmet başlıklarına baktığınızda
çok da bir değişiklik göremezsiniz. Yine
eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye
devam ediyoruz. Ancak buradaki en
önemli değişiklik; bu hizmetleri vermedeki yaklaşım ve metodumuzda. 2006
yılından bu yana OSTİM’li KOBİ’lerin
işletmelerinde karşılaştıkları tüm sorunlara uygun çözümler sunduk. Elde
ettiğimiz bilgi, deneyim ve talepler bizi
bu noktaya getirdi. KOBİ’lerimiz değişiyor… Biz de bu yeni yöntem ve hizmetlerle onlara bu değişimde daha fazla
katkı sağlamayı istiyoruz.
Yöntem ve yaklaşım değişikliğini
açar mısınız?
Bölge için kurulan bir merkez olmamız
nedeni ile doğal olarak OSTİM KOBİ’lerine ağırlıkla hizmet veriyoruz. Bu
hizmeti şimdiye kadar hep ortak ihtiyaçlar üzerine kurduk. Gerek saha çalışmalarımızın sonuçlarını, gerekse gelen talepleri hep gruplandırdık ve genele hitap
edebilecek temel hizmetler verdik. Örneğin her firmanın personelini gönderdiği genel katılıma açık eğitimler -satış,
pazarlama, kalite yönetimleri, iş sağlığı
ve güvenliği, yönetim vb.- ya da firmaya
özel uygulansa da ancak standart kalan
danışmanlıklar -ISO 9001, OHSAS, CE
vb. gibi çalışmaları sunduk.
Gördük ki aslında bu hizmetler daha çok
personel ve kişi gelişimine yarıyor. Eğitime gelen bir personel, aldığı bilginin
ve çalışmanın ne kadarını aktarabilirse
ya da uygulayabilirse eğitimin firmaya
o derecede katkısı oluyor. Ya da standartlaşmış, her firmada olması gerekir
anlayışı ile verilmiş danışmanlıklar yine
bunu firmasına uygulamakta olan personel, ekip yeterliliği ve yetkinliğine bağlı
kalıyor.
Elbette ki genel katılıma açık eğitimler,
standart danışmanlıklar önemli. Bunlar
gereksiz işe yaramaz gibi bir anlam çıkmasın. Sadece, KOBİ’leri işletme olarak
ele almadıktan sonra bu tarz hizmetlerin etkisi ne yazık ki ya hiç görülmüyor
yada çabuk kayboluyor.
Bu noktadan hareketle, ‘aslolan firmaya
katkı sağlamamızdır’ prensibi ile KOBİ’lerimize özgü, işletmeyi ve yönetimi
baz alan, özellikle firmanın belli bir noktadan ileriye taşınmasını sağlayacak yeni
hizmetler oluşturduk.
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EĞİTİM
PROGRAMLARI
SAĞLIKLI İLERLEME REHBERLİĞİ
Birbirinden bağımsız üç alt
başlıktan oluşuyor: 1. Daha da İyi
Yönetim için Yönetim İyileştirme
Rehberliği, 2. Pazarlama Disiplini
Geliştirme için Pazarlama Gelişim
Rehberliği, 3. Şirketinizin geleceğini
etkileyecek faaliyetlerin bugünden
planlanması için Gelecek Tasarımı
ve Uygulaması
YENİ NESİL EĞİTİM VE
BEYİN FIRTINASI

Eğitim, danışmanlık konularının
işletmeye özel olması gerekiyor…
Evet işletmeye özel olmalı… Ancak ne
yazık ki sadece işletmeye özel olması da
yetmiyor... İşte burada bir yeniliğimiz
farkımız daha çıkıyor. Programlarımızda örgütsel öğrenmeyi ön plana çıkarıyor, şirket yönetim olgunluğuna uyumlu
işletmeye özel program içerikleri oluşturuyor, sektör uzmanı değil yöntem uzmanı bir yaklaşımla firmayı ele alıyoruz.
Bu hizmeti kimler, hangi uzmanlar
verecek?
Konusunda uzman, teori ve uygulamayı
birleştirebilmiş özellikle KOBİ deneyimi bulunan kişi ve kurumlarla çözüm ortaklığı yaparak çalışıyoruz. Bu noktada
tüm bu programların tasarımında birlikte
çalıştığımız ve hatta sahaya inerek programları test etme imkanı da bulduğumuz
danışman ve uzman ekip kadromuzla bu
faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bu ekip
son 10 yılda, araştırma-eğitim ve danışmanlık kapsamında, farklı büyüklükteki
300’den fazla işletmeye hizmet vermiş,
piyasa tecrübesi olan aynı zaman da işletme doktorasına ve eğitim formasyonuna sahip uzmanlardır.
Personel gelişimi için hizmetleriniz
olacak mı?
Elbette ki… Her ne kadar ağırlıklı olarak İşletmeye özel, kişiye özel programlara ağırlık versek de personel gelişimini yadsıyamayız. Yine kişilerin
katılabileceği ya da firmaların personelini gönderebilecekleri eğitimlerimiz
mevcut. 2016 yılı eğitim takvimimizde;
FESTO işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz
OSTİM KOBİ’lerine özel maliyetle
sunduğumuz hidrolik-pnömatik, PLC,
sensörler vb. Teknik Eğitimleri, 5N1K
Gelişim Akademisi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz etkin deneyimler ve kalıcı
öğrenmeyi destekleyen liderlik, zaman
yönetimi, motivasyon vb. temel gelişim
programlarını içeren Uygulamalı Atölye
Çalışmaları, firmalarımız için yasal zorunluluk olan İlkyardım Eğitimleri bulunmaktadır.
Programlarınızdan yararlanmak
isteyenler size nasıl başvurabilirler?
Hangi programımız olursa olsun fark etmez, ilgilendikleri veya bilgi almak istedikleri her konuda bize başvurabilirler…
Bunun için; (0312) 385 73 13 – 385 01
66 numaralı telefonlardan veya www.ostimprojegelisim.com web adresimizden
bize ulaşmaları

Eğitim, değerlendirme, beyin
fırtınası, planlama, ortak akıl
geliştirme, analiz çalışmaları
yapılır ve her biri 5-12 saatlik
programlarıdır. Eğitim başlıkları:
Kurumsallaşma Değil Daha Da İyi
Yönetim, Şirketi Pazarlama Büyütür,
Geleceğiniz için 2 Gün.

Şubat Ayı Fuarları
WIN Metal Working
21. Makine İmalatı ve Metal
İşleme Teknolojileri Fuarı 1114 Şubat 2016 tarihlerinde
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Fuarda; metal işleme makineleri,
özel ve metal işleri dışındaki
makineler, makine parçaları, el
aletleri, fabrika ve dükkan yerleşim
aletleri, basınçlı hava sistemleri,
iş güvenliği ve endüstriyel
malzemeler ziyaretçilerini bekliyor.

Beton Ankara 2016
8. Hazır Beton, Çimento, Agrega,
İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları
Fuarı ATO Kongre ve Sergi
Sarayı’nda kapılarını açacak.
18-20 Şubat 2016 tarihlerinde
düzenlenen etkinlikte; hazır beton
ekipman ve tesisleri, çimento,
agrega üreticileri, çekiciler,
kazıcılar, transmikserler,
pompalar, iskele, kalıp, dolgu
malzemeleri, kimyasallar, test
makineleri yer alacak.

Vemotec Eurasia 2016
Araç, Araç Üstü Ekipman ve İş
Makinaları Fuarı, 18-20 Şubat
2016 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul
Fuar Merkezi’nde açılıyor. Fuarda
ziyaretçileri; çöp toplama ve yol
süpürme araçları, damperler,
konteyner sistemleri, iş ve inşaat
makineleri bekliyor.

PATRON-YÖNETİCİ VE 2. KUŞAK
PATRON GELİŞİM PROGRAMI
Bir patronun, işletmesinde hakim
olması gereken tüm kritik konuları
şahsa özel olarak ele alındığı
kapsamlı bir programdır.
ZİHNEN DİK DURMAK
Zihin toparlama, zaman yönetimi
ve iş yönetimi konularında
önceliklerinizi tartışıp bu konuları
masaya yatırıp ve kendinizi
geliştirebileceğiniz çalışmalar
yapılmaktadır. Çalışmalar yine şahsa
özel -birebir- yapılmaktadır.
KURUM İÇİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ
Üç alanda gerçekleştiriliyor: 1. 20
faktör üzerinden Kurum Analizi,
2. 8 başlıktaki 30 konunun şirket
tarafından nasıl yürütüldüğünün
tespit edildiği Satış-Pazarlama
Yapısı Analizi, 3. Patron Yönetici
Yönetim Tarzı Analizi
ŞUBAT 2016-TEKNİK EĞİTİMLER
(GENEL KATILIMA AÇIK)
Hidrolik/Elektrohidrolik (5-6 Şubat),
Hidrolik/Elektrohidrolik Bakım
Arıza Arama (19-20 Şubat), Mobil
Hidrolik (26-27-28 Şubat)

Kaynak: www.tobb.org.tr

Depo ve Stok
Yönetimi Eğitimi
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, üyelerine Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi verdi. Eğitimde,
planlama için güvenilir envanter
sağlama, hatasız depo ve stok
yönetimi eğitimi için rekabette
öncelik elde etme, işletmelerin
önemli gider kalemlerinden biri
plan depolama merkezlerinin
etkin kullanımı başlıkları işlendi.
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Dünyanýn bütün meþgalesine, acelesine, ve
anlamsýzlýðýna verilecek en güzel cevaptýr;
“Beþ dakika çay ve kahve molasý."
ANKARA SATIÞ VE PAZARLAMA
ÝLETÝÞÝM: 0507 875 01 25

HER “DEM” TAZE
Pratik Ýçecek
Kendinden filtreli - Sadece sýcak su eklemeniz yeterli

