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Vasiyetin Sorumluluğu Hepimizin
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

0 bin dolar milli gelire takılıp durduğumuzu konuşuyoruz. Ancak bundan çıkmak için ne yapıyoruz?
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müzün önüne getirirken, tarihin tozlu
raﬂarından verdiği mesajlarla da ayrı
bir anlam taşıyor.

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle iftar programında bir araya gelen
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci söyledi: “Türkiye teknolojiyi, bilgiyi üretmiyor. Türkiye tasarımı yapmıyor.”

1. Dünya Savaşı sırasında Irak
Cephesi’nde geçen muharebe olan Osmanlı ordusunun Kut'ül Amare Kuşatması, 29 Nisan 1916'da İngiliz-Hint
garnizonunun teslim olmasıyla sonuçlanır.

150 milyar ihracat, 450 milyar dolarlık
dış ticaret hacmi etrafında dolanan bir
ülke olarak daha çok üretmeliyiz ama
bu üretimi gerçekleştirirken; ‘bizim’
akıl terimizle yoğrulan anlayışla yola
devam etmeliyiz. Buna mecburuz, başka çare yok.

O kahramanlardan biri de genç yaşında cepheden cepheye koşan, Çanakkale
siperlerine de adını yazdırmış Mülazım
Evvel Mehmet Muzaffer’dir.

Güzel gelişmeler oluyor. Başlı başına
bir girişimcilik serüveni ile dolu KOBİ’lerimiz, sektörlerindeki yabancı rakiplerinden bile daha kaliteli, kullanışlı
ve ekonomik ürünlerle sahada aslanlar
gibi mücadele ediyor. Ancak bazen hızlı bazen yavaş gidiyorlar.

Kut’ül Amare’de İngilizlere karşı cesurca çarpışır. Savaş sırasında boğazından vurulur. Boğazından akan kanla zarfa kanıyla ‘Kıble ne tarafta?’,
‘Bölük intikamımı alsın’ ve ‘Kelime-i
Şehadet’ yazdıktan sonra şehitlik mertebesine erişir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da bu başarıyı dile getiriyor…

Şehidin ‘bölük intikamımı alsın’ vasiyeti aslında günümüze anlam yüklü
mesajdır.

Hali hazırda örnek bir uygulama olarak hepimizi sevindiren Sanayi İşbirliği
Programı (SİP), ne yazık ki yorum farkı
nedeniyle rafta bekliyor. Kimi yüzde 2
diyor kimi yüzde 5 diyor…
Artık yadsınamaz bir gerçeği tekrar
tekrar vurgulayalım: Bu ülke sanayicisi, KOBİ’si var olan rekabetçi gücünü
perçinlemek istiyor. SİP’e artık hız verelim.

100 yıl öncesinden verilen mesaj

Yıllardır bölünmez bütünlüğe karşı
nice Muzafferler şehadet şerbetini içiyor. Diğer yandan da ekonomi başta olmak üzere önümüze konulmak istenen
engellerle karşı karşıya kalıyoruz.
Farkına varmalı ve 100 yıl önce emanet
edilen vasiyeti iyi algılamalıyız…
Çanakkale, Kut’ül Amare ve İstiklal
Mücadelesi’nin sadece cepheden ibaret
olmadığını iyi bilmeliyiz.
Bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsak, bize
emanet edilen vatan bayrağını; bilgiyi
ve teknolojiyi üreterek, yeni ürünleri
tasarlayarak yükseltelim…

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

ostim-osb

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD işbirliği ile bu
yıl 12'ncisi düzenlenen Teknoloji Ödülleri
sahiplerini buldu. 23 ilden 170 başvuruyla
rekora ulaşan ödüllerde 36 finalist yarıştı.

sayfa
sayfa
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URGE Çek’lerle buluşturdu
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi, URGE kapsamında
düzenlediği Çek Cumhuriyeti ziyaretinde,
işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği ikili
iş görüşmelerinin yanı sıra ŠKODA, VUZ,
VUKV gibi önemli tesislere teknik geziler
de gerçekleştirdi.

sayfa
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“OSTİM, başarıyı
ülke sevdasıyla yakaladı”
OSTİM’e 17 yaşında adımını atan Hamza
Akca, "OSTİM büyürken kartopu, kar
yumağıydı, artık bir çığ haline dönüştü.
Yönetimden personeline kadar iyi bir
ekiple Allah rızası için, ülke sevdasıyla
başarıyı yakaladık.”

sayfa
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Karlar finansmana gitti

Kara şahin Türkiye’den uçacak

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal
Bahçıvan, ISO 500 araştırmasının
sanayicinin finansman giderlerinin 2015
yılında anormal derecede yükseldiğini
ortaya koyduğuna dikkat çekti.

TUSAŞ ana yükleniciliğinde Türk Genel
Maksat Helikopteri Programı başladı.
Program kapsamında, 109 adet T70 Kara
Şahin Helikopteri Türkiye’de üretilecek.

sayfa
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Bu vasiyet hepimizin…
"Tarih şuuru, sâdece geçmişin
geçmişliğini bilmek değil;
onun hâlde de var olduğunu
anlamak demektir."
T. S. Eliot

BİZİ TAKİP EDİN
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Teknoloji Ödülleri rekora koştu

Bu memleketin kanla yazılan şereﬂi
tarihinin sorumluluğu, bugün çok çetin
sahalarda sürüyor.

OSTİM’in geleneksel iftar programları bu sene ‘100. Yılında Kutü’l-Amare
Zaferi’ temasıyla gerçekleşti. Daha
önce Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş,
Gazze, Somali gibi konuları gündeme
getiren OSTİM iftarları, gündemin gerisine düşürülen olayları işleyip gözü-

OstimOSB

Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde beklenenin
üzerinde bir rakamla; yüzde 4,8 büyümeye
imza attı. Türkiye bu dönemde AB
ortalamasından daha iyi bir performans
sergiledi.

Osmanlı’nın son zaferi olan Kut'ül
Amare ne yazık ki ‘unutulan’ bir askeri
başarıdır. Savaş, birbiriden destansı, fedakarlıklarla dolu, vatan sevgisini gösteren kahramanlıklarla doludur.

2023 hedeﬂerini tartışırken ileri teknolojili üretim, kilogram başına ihracat
değerlerini masaya yatırıyoruz.

Savunma, havacılık ve raylı sistem
sektörlerindeki ﬁrma ziyaretlerine
OSTİM’den başlayan Ağbal, duyduğu
memnuniyeti anlatırken politikalara
işaret ediyor. Ağbal diyor ki; “Mutlaka
ve mutlaka maliye politikasının da vergi politikasının da Maliye Bakanlığının
da her zaman için yatırımı üretimi ihracatı özellikle katma değere dayanan
üretim ve ihracatı desteklemesi lazım.”

İlk çeyrek beklentileri aştı

facebook.com
ortakvizyon +OSTİMOSB1967
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Yayın Türü
Yerel Süreli

Önce belge sonra girişimci desteği

Nobel ödülü milli gurur

Teknik ve Mesleki Liselerden mezun olan
gençler, öncelikle kendi alanlarında iş
kurmak istemeleri halinde hibe olarak
50 bin lira, ayrıca faizsiz 100 bin liraya
kadar KOSGEB 'Yeni Girişimci Desteği'ne
başvuru hakkını elde edecekler.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA’nın da
onursal üyesi olan Nobel ödülü sahibi
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, Türkiye’nin
tüm alanlarda milli gururunu harekete
geçirdiğini söyledi.

sayfa
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Yüzde 4,8 büyüme ile AB ortalamasını geçtik

İLK ÇEYREK BEKLENTİLERİ AŞTI
Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde
beklenenin üzerinde bir rakamla;
yüzde 4,8 büyümeye imza attı. Türkiye
bu dönemde AB ortalamasından daha
iyi bir performans sergiledi. Aynı
dönemde, 28 üyeli Avrupa Birliği (AB)
ve 19 üyeli Avro Bölgesi’nde ortalama
büyüme sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 1,7
düzeyinde.
ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre; üretim yöntemiyle
gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2016 yılının birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 4,8’lik artışla 31 milyar 679
milyon TL oldu.
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2016 yılının birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre,
cari fiyatlarla yüzde 12,5’lik artışla 499
milyar 315 milyon TL olarak gerçekleşti. Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2016 yılının
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde
5,9’luk artışla 10 milyar 785 milyon TL,
cari fiyatlarla yüzde 12,3’lük artışla 120
milyar 354 milyon TL rakamına ulaştı.

T
GSYH YURTİÇİ HASILA SONUÇLARI, I. ÇEYREK: OCAK-MART, 2016
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Kaynak: www.tuik.gov.tr

“SANAYİ ÜRETİMİ
BÜYÜMENİN
ÖNCÜSÜ”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016
yılı Nisan ayı sanayi üretim endeksi
verilerini değerlendiren Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
“Sanayi üretimi, 2016 yılının ilk çeyrek
büyümesinin öncüsü olmuştur." dedi.
ÜİK 2016 yılı Nisan ayı sanayi
üretim verilerine göre Mevsim ve
T
takvim etkisinden arındırılmış sanayi

üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1
azaldı. Diğer yandan Sanayinin alt
sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Nisan ayında
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,0
ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi ise yüzde 1,8 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 0,7
arttı. Ana sanayi grupları
(MIGs) sınıflamasına göre,
2016 yılı Nisan ayında bir
önceki aya göre en yüksek
azalış yüzde 3,7 ile sermaye malı imalatında
gerçekleşti.
İmalat sanayi alt
sektörleri incelendiğinde, 2016
yılı Nisan ayında
bir önceki aya
göre en yüksek
Faruk Özlü
azalış
yüzde

29,6 ile bilgisayarların, elektronik ve
optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 13,6 ile mobilya
imalatı ve yüzde 3,8 ile motorlu kara
taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler
(yarı römork) imalatı takip etti. 2016
yılı Nisan ayında bir önceki aya göre
en yüksek artış yüzde 11,8 ile diğer
ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 2,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 2,0
ile içeceklerin imalatı izledi.

“Hızlı olmayacağını bekliyorduk”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, sanayi üretiminin 2016
yılının ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme sergilediğini belirterek, “Sanayi
üretimi, 2016 yılının ilk çeyrek büyümesinin öncüsü olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.
Nisan ayında sanayi üretimindeki artışın, ılımlı bir şekilde devam ettiğine
işaret eden Faruk Özlü, “Sanayi üretiminin büyüme ivmesinin, önceki aylardaki kadar hızlı olmayacağını zaten
bekliyorduk. Yurt içi tüketime dönük
beyaz eşya ve otomobil satışları gibi
öncü göstergeler ve nisan ayı ihracatımız bu tabloyu işaret ediyordu. Bununla birlikte gerek ihracat pazarlarımızdaki gelişmeler, gerekse de yurt
içi tüketime dönük göstergeler, mayıs ayı itibarıyla sanayi üretiminin
tekrar hızlanacağını göstermektedir. Nitekim, TİM verilerine
göre ihracatımız miktar bazında
tekrar artmaya başlamıştır. Kapasite kullanım oranları yükselmektedir. Ayrıca ekonomiye
güven mayıs ayında
tekrar artışa geçmiştir. Ekonomide görülen güven artışı,
iç tüketime büyüme olarak yansıyacaktır.”
yorumunu
yaptı.

Uzman Görüşü
Yüksekliğinden ziyade
nereden geldiği önemli
Geçmiş yıllarla bazı şeyleri mukayese
etmek artık biraz önemini yitirdi gibi.
İnsanı yanlış taraflara da götürebiliyor.
Dolayısıyla geçmişteki GSYİH büyümelerini biraz yanıltıcı olarak görüyorum.
Hatta çok iddialı olacak ama; GSYİH
kavramlarının da bir takım ekonomik
realiteleri ifade etmekte önemini tedricen kaybettiğini düşünüyorum.
4.8, bunu hesaplayanların da muhtemelen tahmin etmediği bir rakamdı;
çok yüksek çıktı. Öngörüler nedir?
Tahminleri kim yapar? Merkez Bankası
yapar, Ekonomi Bakanlığı yapar, TÜİK
yapar. Bir de Dünya Bankası, IMF,
OECD tahminleri var.
İlk önce OECD, IMF, Dünya Bankası
tahminlerine bakalım. Yıllık bazda onların öngörüsü 3.5 ile 4 arasıydı. Bu
ortalamayı tutturmak için şimdi 4.8 yaparsanız, yazın turizm gelirleri artmaz
birazcık düşer, ortalamada bir seviye
yakalarsanız. 4.8 yüksek mi? Yüksek.
Yüksekliğinden ziyade nereden geldiği
önemli. Yatırım tarafında; geçen yıl kredi hacmi yüzde 20 artış gösterirken bu
dönem yüzde 1.9 göstermiş. O zaman
bu artış nereden geliyor? Baktığınız
zaman bunu açıklayacak bir unsurun
olması lazım. Bu da birazcık asgari
ücret çıkışlı tüketim harcaması oluyor.
Birincisi bu.

“Stokların artması iyi değil”
Peki bu artışta başka ne var? Stoklar
çok artmış, stokların artması iyi değildir. Çünkü üretiyorsunuz, satamıyorsu-

Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin
toplam katma değeri, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla yüzde 5,1’lik
artışla 19 milyar 884 milyon TL, cari
fiyatlarla yüzde 12,5’lik artışla 301 milyar 633 milyon TL şeklinde istatistiklere
yansıdı.

AB’de en hızlı büyüyen ekonomi
Büyüme rakamlarını değerlendiren
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
“2016 yılı ilk çeyreğinde Türkiye Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında
en hızlı büyüyen ekonomilerin başında
gelmektedir.” yorumunu yaptı.

Özel sektör etkisi
2016 yılı birinci çeyreğinde büyüme
özel sektörün öncülüğünde devam ettiğini kaydeden Şimşek, şunları söyledi:
"Bu dönemde özel sektör harcamaları
büyümeye 4,7 yüzde puan katkı sağlarken kamu sektörü harcamalarının katkısı
1,2 yüzde puan düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk çeyreğinde büyümeye iç talep 6,4 yüzde puan katkı
sağlamıştır. Ticaret ortaklarımızdaki
zayıf talep ve çevre ülkelerde yaşanan
sorunlar sebebiyle, net dış talep 1,5
yüzde puan negatif katkı ile büyümeyi
sınırlandırmıştır."
Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen
İzmir Ekonomi Üniversitesi

nuz. Stokların artması, geleceğe dönük
birtakım endişe sinyalleri de verir. Çünkü “Ben üretmeyeceğim.” dediğiniz
zaman demek ki orada bir küçülme
olacak. İstihdam üzerinde bir baskı
olacak, birtakım sıkıntılar yaşayacaksınız. Dolayısıyla ürettiğini satamadığı
takdirde bu da bir faktör oluyor. Ürettiği
zaman GSYİH üzerinde pozitif oluyor.
Türkiye’nin kronik, sürdürülebilir cari
açık sorunu var. Bu, dış borçlarla birleştiği zaman sizin almış olduğunuz
bu borcun ne kadarını ekonomiyi büyütmekte kullanıyorsunuz? Ya da ekonomiden elde ettiğiniz genel faydanın
-vergiler, hazine gelirleri- ne kadarını
yatırıma dönüştürüyorsunuz? Büyük
bir kısmı özel sektör faiz ödemeleri,
hazine bonosuna gidiyor…
O zaman şunu soracağız: Biz acaba
neyi göremiyoruz? Neyi atlıyoruz? Bu
çok önemli bir soru. Bizim göremediğimiz, atladığımız bir şeyler var. Bir
türlü dengeyi tutturamıyoruz. Hiçbir
konuya uzun vadeli yaklaşamadığımız
için uzun vadeli bize fayda getirecek bir
şeyi yakalayamamanın sıkıntısını çok
sık yaşıyoruz.
Son verilerde sanayi sektörünün payı
en azından düşmediği, negatif bir tablo
sergilemediği için iyi. Türkiye sanayileşiyor, sanayi üretimi ciddi ölçüde
artıyor demek için başka şeylere de
bakmak lazım. Mesela bu sanayi üretimi içerisinde yabancı payı ne kadar?
Meşhur ara malı ithalatı bizim en büyük
sıkıntılarımızdan biri. Buna katma değer anlamında baktığınız zaman hesaplamalar ne kadar gerçeği yansıtıyor?
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Zeybekci: “Milli bir bakış açısıyla bakıyoruz”

ŞEHİR HASTANELERİ
YERLİ CİHAZLA DONATILACAK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
şehir hastanelerini işaret ederek,
“Ultrason, tomografi veyahut da
MR cihazları gibi bu cihazlar dışında
hiçbir cihazın o hastanelere girmesini
istemiyoruz. Onunla ilgili de
çalışmalarımızı yapıyoruz. İhaleleri
alan, o yapıları yapan firmalar da ona
göre tedbirlerini alsınlar.” dedi.

akan Zeybekci, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir araya geldiği iftar
programında Türkiye ekonomisi ve
dünyadaki finansal gelişmeler üzerine
görüşlerini paylaştı.

B

Türkiye büyümesi için gerekli olan
parayı, borçlanarak sağlamak zorunda
olmadığını bildern Bakan Zeybekci,
“Türkiye kullanmadığı, kullanamadığı gerek doğal zenginlikleri, gerek insan zenginlikleri, gerekse diğer avantajları, coğrafi zenginlikleri itibarıyla
bunları katma değere dönüştürürse,
bunları üretime dönüştürürse ve bunları Türkiye ihraç ederse kendinde olmayan o finansı yaratır.” tespitine yer
verdi.

10 bin dolar milli gelirin sebebi
Türkiye teknolojiyi, bilgiyi üreten bir
ülke olmadığını bununla beraber Türkiye tasarımı yapmadığını bildiren Nihat Zeybekci şunları söyledi: “Türkiye dünyadaki tüketim alışkanlıklarını
belirleyen bir ülke değil, Türkiye dünyadaki enerji ve ham madde kaynaklarını kontrol edebilen bir ülke değil,
Türkiye diğer taraftan tüketim kanalları, dağıtım kanallarıyla ilgili hakimiyeti olan bir ülke değil. Biz niye 150
milyar ihracat, 450 milyar dolarlık dış
ticaret hacmi, 10 bin dolar civarındaki bir milli gelir civarında dolanmaya
başladık dersek; sebeplerini bunlar
olarak söyleyebiliriz. Bu alandan çıkmak için yapmamız gereken şey, bir
Türkiye kendi finansını üretebilmeli.
Türkiye ne zaman ki hızlı büyüyor,
cari açık veriyor. Bir süre sonra o cari
açıktan da problem yaşar ve Türkiye
küçülmeye başlar. Bu döngüyü Türkiye bugüne kadar yaşadı.”

“Özel sektörle yapmalıyız”
Ekonomi Bakanı, “Biz her ne yaparsak yapalım bundan sonra mutlak
suretle reel sektör eliyle, özel sektör
eliyle yapmak zorundayız.” görüşünü
savundu. Devlet eliyle, devleti ekonominin aktörü olarak görerek hiçbir yere gidilemeyeceğini kaydeden
Ekonomi Bakanı, “Her gün bir önceki
günden biraz daha fazla üretme sefer-

"Türkiye’de ameliyathaneler diğer tıbbi
cihazlar, elektronik cihazlar, yataklar…
Öyle yataklar var ki tüm yönlere
hareket edebildiği gibi hastanın
tansiyonunu, nabzını ölçebiliyor,
ateşini ölçebiliyor. Türk malı bunlar.
Biz bu anlamda hakikaten milli bir
bakış açısıyla bunlara bakıyoruz.”
berliğini ancak özel sektör eliyle yapabiliriz. Her gün bir önceki günden
daha fazla ihracat yapmayı da özel
sektör eliyle yapmalıyız. Bilgiyi de
özel sektör eliyle üretmek zorundayız. Teknolojiyi de özel sektör eliyle
üretmek zorundayız. Markalarımızı,
patentlerimizi, tasarımlarımızı da özel
sektör eliyle yapmak zorundayız.”
dedi.

Zorunlular hariç hiçbir
cihaz girmeyecek
Zeybekci, kamu alımlarındaki yerlilik
oranları ve geçen yıl yaptığı tıbbi cihazlarda ithalatı engellemeye yönelik
açıklamalarının hatırlatılması üzerine,
Türkiye’nin şehir hastaneleri yatırımları sırasında sağlık teknolojilerinde
yeni bir fırsat yakaladığını dile getirdi.
Deneyimli Bakan şöyle konuştu: “Arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Önceden
bu yerli kullanma zorunluluğu veya-

Nihat Zeybekci, “Şehir hastaneleri;
kamu-özel ortaklığıyla. Şehir
hastaneleri yatırımları sırasında
Türkiye, sağlık teknolojilerinde yeni
bir fırsat yakalıyor şu anda.” dedi.

hut da belirli maliyete kadar pahalıysa da almasıyla ilgili bir zorunluluk...
Tam anlamıyla yetmiyor. Mutlaka bir
yolu bulunuyor, başka bir şekilde bir
yerlerden dolaşarak bir yerlere doğru
gidiliyor. Ultrason, tomografi veyahut
da MR cihazları gibi zorunlu olanlar
hariç hiçbir cihazın o hastanelere girmesini istemiyoruz. Onunla ilgili de
çalışmalarımızı yapıyoruz. İhaleleri
alan, o yapıları yapan firmalar da ona
göre tedbirlerini alsınlar. Çünkü ben
görüyorum. Hakikaten inanılmaz kaliteli ve çok üst düzeyde teknolojilerle
Türkiye’de ameliyathaneler diğer tıbbi cihazlar, elektronik cihazlar, yataklar… Öyle yataklar var ki tüm yönlere
hareket edebildiği gibi hastanın tansiyonunu, nabzını ölçebiliyor, ateşini
ölçebiliyor. Türk malı bunlar. Biz bu
anlamda hakikaten milli bir bakış açısıyla bunlara bakıyoruz.”

Teknoloji Ödülleri rekora koştu
“Dijitalleşmenin sanayiye etkilerine
odaklandık”
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, kurum olarak son
dönemdeki çalışmalarında, dijitalleşmenin özellikle sanayiye etkilerine odaklandıklarını anlattı. Cansen Başaran Symes,
“Sanayi 4.0, Türkiye’nin düşük katma
değerli üretim kısır döngüsü yerine, artan
yüksek katma değerli yatırımlar döngüsüne erişim potansiyelini bizlere sağlayacak.” dedi.

Ekonomik başarının temel unsuru
TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD işbirliği ile bu
yıl 12'ncisi düzenlenen Teknoloji Ödülleri
sahiplerini buldu. 23 ilden 170 başvuruyla
rekora ulaşan ödüllerde 36 finalist
yarıştı.
ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
ve Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği’nin (TÜSİAD), Türkiye’nin

T

teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer
almasının sağlanması ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği 12. Teknoloji
Ödülleri sahiplerini buldu.

“Paradigma değişimine
ihtiyacımız var”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin, Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik
anlamında ciddi atılımlara imza attığına işaret ederek, Teknoloji Ödülleri’nin
sektörde önemli bir marka hamlesi yarat-

tığını kaydetti. Ülkemizin Ar-Ge harcamalarının bu sene satın alma paritesine
göre 17.5 milyar doları geçtiğini anımsatan Ergin, “Bu sevindirici bir rakam.
Ancak Çin, Hindistan gibi ülkelerin çok
gerisindeyiz. Batıdan doğuya eksen kayması gündeme getiriliyor. Bu eksende
doğru bir konuma oturmak, bir üst lige
çıkmak istiyorsak paradigma değişimine
ihtiyacımız var. Verimlilik ekonomisinden vazgeçip, bilgi ekonomisine doğru
hareket etmeliyiz. Kilogram başına ekonomilerden bahsetmek yerine, teknolojifikir odaklı zihniyete gitmeliyiz.” dedi.

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
Ultav, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıllık
süreçte sıçrama yapabilmesi için yüksek
teknolojiyi içeren ürünleri ihraç edebilmesi gerektiğini belirtti. Teknolojinin,
sermaye ve iş gücü gibi değişken olarak
ekonomik başarının temel unsurları arasında yer aldığına dikkat çeken Ultav,
“Ülke olarak sıçrama yapabilmek için
sağlam platformlara odaklanmalı, bütünü
ile sıçrama yapabilmemiz gerekiyor. Bu
odaklanma sırasında Türkiye’nin kalbi
olan sanayinin teknolojisinden sermayesine, iş gücünden sıçrama yapacak şekilde desteklenmesi çok önemli.” görüşünü
paylaştı.
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Bakan Naci Ağbal daha fazla Ar-Ge ve inovasyona işaret etti

“MALİYE POLİTİKALARI
ÜRETİM VE İHRACATI DESTEKLEMELİ”
Maliye Bakanı Naci Ağbal, OSTİM, Ankara
Sanayi Odası (ASO) 1. OSB'deki savunma
sanayi firmaları ile Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kazan'daki
tesisini ziyaret etti. Ağbal, “Mutlaka ve
mutlaka maliye politikasının da vergi
politikasının da Maliye Bakanlığı’nın
da her zaman için yatırımı, üretimi,
ihracatı özellikle katma değere dayanan
üretim ve ihracatı desteklemesi lazım.
Bu ziyaretler bize bu anlamda büyük yeni
bakış açıları sağlıyor.” dedi.
akan Ağbal, savunma ve havacılık sektöründeki çalışmaları yerinden görmek için firmalarda incelemelerde bulundu. Reel sektör turuna
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi ELSİS’le başlayan Ağbal’a burada ürünlerin nitelikleri
ve uluslararası rekabet gücü anlatıldı.
Ağbal ELSİS’in ardından bir diğer
OSSA üyesi Küçükpazarlı Havacılık’a
geçerek yetkililerden bilgiler aldı. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya A.Ş.’de
yerli tramvay ve elektrikli otobüsleri
inceleyen Bakan Ağbal ve beraberindekilerin son durağı sektörün göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

B

A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kazan'daki
tesisleri oldu.
Temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Naci Ağbal,
Ankara’nın savunma ve güvenlik alanında kendisini geliştiren bir merkez haline geldiğine işaret etti, Bakanlığın
bakış açısını özetledi.
Maliye Bakanlığı olarak yatırım, üretim ve ihracatın artması, daha fazla Ar-Ge ve inovasyona
yatırım yapılması noktasında gayret
içerisinde olduklarının altını çizen Ağbal, “Bu konuyla ilgili olarak da aslında
yasal bir çalışma yaptık. Başbakanlığa
özellikle reel sektörü ilgilendiren bir yasal düzenleme paketi de gönderiyoruz.
Ama ben de bu ziyaretlerden özellikle
memnun kalıyorum. Çünkü her ziyaretten bir fikir doğuyor. Yeni bir çabayı
başlatmış oluyoruz.” dedi.

“Ziyaretler yeni bakış açıları sağlıyor”
Naci Ağbal, firmalardaki üretimin, ülkemizin üretim ve sanayileşme gücüne, ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyona
inanılması gerektiğini gösteren başarılı örnekler olduğunu anlattı. Ağbal,
“Mutlaka ve mutlaka maliye politikasının da vergi politikasının da Maliye
Bakanlığı’nın da her zaman için yatırımı, üretimi, ihracatı özellikle katma

TÜRK KOBİ’LERİNİ
FRANSA’DA BAŞARIYLA
TEMSİL ETTİ
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), T.C. Ekonomi
Bakanlığı URGE projesi kapsamında
dünyanın en büyük savunma ve
havacılık fuarlarından biri olarak
nitelendirilen Paris Eurosatory Fuarı’na
17 üyesi ile katıldı. OSSA standı yerli
yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Küme firmaları 340 iş görüşmesi
gerçekleştirirken fuar boyunca
ICDDA’16 etkinliğinin tanıtımı yapıldı.
yelerinin ticari ağlarını geliştirme
Ü
faaliyetlerine devam eden OSSA
başarılı bir fuarı daha geride bıraktı. URGE projesiyle birlikte sektörün
önde gelen etkinliklerinde boy gösteren
küme, 13-17 Haziran 2016 tarihleri arasında Fransa’daydı.
Dünyanın en büyük savunma ve havacılık fuarlarından Paris Eurosatory’de
uluslararası tedarikçiler ve satın almacılar ile buluşan OSSA, 5. Hall’de 72

Naci Ağbal

değere dayanan üretim ve ihracatı
desteklemesi lazım. Bu ziyaretler
bize bu anlamda büyük yeni bakış açıları sağlıyor.” ifadelerini
kullandı.
Bakan Ağbal açıklamalarını,
“Maliye Bakanı olarak bunları
gördüğüm zaman gerçekten heyecanlanıyorum. Özellikle genç
jenerasyon çok kabiliyetliler, vizyon sahibi bir nesil geldi.
İnşallah bu arkadaşlarımızın yapacağı bu çalışmalarla ülkemiz çok daha nitelikli üretim yapılan bir merkez
haline gelecektir. İnşallah
bu işletmelerimizin sayısı
artar, hem de kendi aralarındaki işbirlikleri artar
ve ülkemiz çok daha güzel
noktalara gelir.” sözleriyle
tamamladı.

OSSA üyeleri Paris’te 340 iş görüşmesi yaptı

m2 alanda 17 üyesi ile temsil edildi.
OSSA, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
ve ana sanayi firmaları ile beraber Türkiye pavilyonunda yer aldı.
Savunma, kara, deniz ve hava sektörlerinde son teknolojiyi gözlemlemek,
önceden kurulan ticari ilişkileri devam
ettirmek ve güçlendirmek için fırsat
yakalamak ve muhtemel yatırımlar
için vizyon sağlamak amacıyla Paris’te
yoğun temaslarda bulunuldu. Fuarda,
küme yönetimi 89, firmalar ise toplam
340 iş görüşmesi yaptı.
Sektörün önemli aktörlerini ağırlayan
OSSA’nın standını, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Daire Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi,
Kuvvet Komutanlıkları yetkilileri ve
birçok firması yetkilisi ziyaret etti.
Etkinliğin hazırlıkları sırasında yurtdışı firmalar ile AB projelerinde beraber
yer almak, Ar-Ge faaliyetlerinde knowhow aktarımından daha yüksek derecede faydalanabilmek ve KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini artırmak amacıyla
ön çalışmalarda bulunuldu.

OSSA’nın Paris’te açtığı standın ziyaretçileri arasında; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay
Alpay, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Daire Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi,
Kuvvet Komutanlıkları yetkilileri de vardı.

ICDDA’YA DAHA
FAZLA FRANSIZ
FİRMASI
OSSA fuar boyunca Ekim ayında
kapılarını açacak Ankara Savunma
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri’nin de (ICDDA) tanıtımını
yaptı. 2014 yılında 34 ülkeden, 270
firmanın katıldığı, 4.800 kayıtlı ikili
iş görüşmesinin yapıldığı, üçüncüsü
için kayıtları alınan ICDDA fuar
süresince oldukça ilgi gördü.

Konuyla ilgili olarak GICAT yetkilileri
ile yapılan toplantıda daha fazla
Fransız savunma sanayi firmalarının
ICDDA’ye katılımı sağlandı. Edinilen
bilgide; özellikte savunma sanayi
alanında tüm büyük orijinal ekipman
üreticileri firmalarının katılımı
kesinleşti.
Sadece sivil havacılık değil aynı
zamanda savunma sanayii ve bu yıl
özellikle anayurt güvenliği konusunda
yurtiçi ve yurtdışından alıcıların
katılacağı ICDDA’16’da; KOBİ’ler ve
bu alanlardaki büyük firmalar için çok
etkin bir iş platformu oluşacak.
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Maryland Üniversitesi Bio Parkı Medikal Küme’ye destek verecek

26. PAYDAŞ ABD’DEN

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
2. URGE Projesi kapsamında ABD’de ‘ABD
Pazarına Giriş ve FDA Süreçleri’ hakkında
araştırmalarda bulundu. Bir hafta süren
seyahatte 150’nin üzerinde iş görüşmesi
yapıldı. Maryland Üniversitesi Bio Park
bölümünün 26. paydaş olması hususunda
anlaşma sağlandı.

K

üme üyesi 10 firma, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) New
York-Washington-MarylandBaltimore-Philedelphia’da çeşitli kurum, kuruluş, üniversite ve araştırma
merkezlerini ziyaret etti.
Küme, ilk olarak New York’ta düzenlenen MD&M East 2016 Fuarı’nın ziyaretçisi oldu. Medikal tasarım ve üretim
teknolojileri konularında faaliyet gösteren firmaların katılımıyla açılan fuarda;
6 firma yeni cihazlar üzerinde görüşmeler gerçekleştirerek üretim tesislerinin
geliştirmesi yönünde adım attılar.
Seyahatin Washington DC bölümünde
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç‘ın himayesinde, Ticaret Ata-

şesi Ömür Demir Kızılarslan ile beraber
düzenlenen programda; TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD temsilcileri ile bir araya
gelindi, ABD pazarına girişle ilgili fikir
alışverişi yapıldı. Büyükelçi Kılıç, ABD
pazarına direkt satış yapmaktan ziyade
ortak üretim ve üçüncü pazarlara ortak
giriş yöntemleri hakkında firmaları aydınlattı.
Firmalar burada seminerlere de katıldı.
Sırasıyla Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Medikal Alanda Kullanımı, ABD
Pazarına Yatırım Yapacak Firmalar İçin
Yasal Süreçler ve FDA Süreçleri başlıklarında detaylar öğrenildi.
150’nin üzerinde iş görüşmesi
Diğer yandan Washington DC‘de Büyükelçilik kanalıyla ulaşılan medikal üreticileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. 60’a yakın üst düzey katılımcının
bulunduğu etkinlikte 150’nin üzerinde
görüşmeye imza atıldı. İş görüşmelerinin katılımcıları arasında Medtronic
firması Uluslararası İlişkiler Başkanı
Trevor Gunn ve Boston Scientific Kıdemli Analisti Carr Slayton da ye aldı.
Görüşmelerin ardından saha gezisine çıkıldı. John Hopkins Araştırma Merkezi
ile Maryland Üniversitesi Bio Park bölü-

mü ziyaret edildi. Bio Park’ın kümenin
26. paydaşı olması hususunda anlaşma
sağlandı. Yakın bir zamanda protokolün
imzalanması bekleniyor.
Gezide John Hopkins Araştırma
Merkezi’ne geçen firmalara; Biyomühendislik Direktörü Dr. Youseph Yazdi,
Yatırım Direktörü Jorge Aquinove ile
Benjamin T. Rome çalışmaları ve araştırma merkezi hakkında bilgiler aktardı.
Maryland Üniversitesi Biyosağlık ve
Yaşam Bilimleri Ofis Direktörü Brad
Fackler, Dan K. Morhaim, Jim Hughes
ve Eğitim ve İnovasyon bölümünden
Brett Schreiber sunumlarıyla hedeflerini

SGK ÜRETİMİN ARTIRILMASINDAN YANA
O

STİM Yönetimi, medikal sanayi
STK ve firma temsilcileri Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr.
Mehmet Selim Bağlı ve Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç'la bir araya geldi.

isteyen Bağlı, sektörün talebi üzerine
SGK tarafından en çok ödenen ürünlerin ve adetlerinin istatistiklerini sunabileceklerini bildirdi. SGK Başkanı,
üretimin artırılması için destek verilebileceğini ifade etti.

SGK Tıbbi Malzeme Daire Başkanı
Recep Uslu da katıldığı toplantıda, sektörün sıkıntıları, kurumdan beklentilerin dile getirildi. SGK Başkanı Bağlı,
tıbbi cihazlarda yerli üretimin, sektörün
gelişimi açısından önemli olduğunu
ifade etti.

Toplantıda yer alan OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yerlileşme konusuna dikkat çekerek Savunma
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri (ICDDA) benzeri organizasyonun tıbbi cihazlarda da düzenlenebileceğini kaydetti.

Görüşmede, Sağlık Uygulama Tebliği
(SUT) ile ilgili konularda gündeme getirildi. STK’ların alan tanımlarını tekrar
çalışmasını ve kendilerine iletilmesini

Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç da
aylık sektör toplantıları yapacaklarını
ve ilkini Temmuz ayında gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

anlattı. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin
Dağçınar da kümeyi ve faaliyetlerini tanıttı.
OSTİM grubu, ABD seyahatinin son
durağında Philedelphia‘ya geçti. Prof.
Dr. Banu Onaral’ın rehberliğinde Drexel Üniversitesi Krish Napsing Center
for Nanotechnology bölümüne gidildi,
kurumsal yapı hakkında bilgi alındı.
Drexel Üniversitesi Excite Merkezi’nde
ise giyinebilir teknolojiler üzerine yapılan çalışmalar da incelenen bir başka
alan oldu.
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URGE Çek’lerle buluşturdu

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) , 15-18 Mayıs 2016
tarihleri arasında URGE kapsamında
düzenlediği Çek Cumhuriyeti
ziyaretinde, işbirliği fırsatlarının
değerlendirildiği ikili iş görüşmelerinin
yanı sıra ŠKODA, VUZ, VUKV gibi önemli
tesislere teknik geziler de gerçekleştirdi.

U

RGE paydaşı firmaların yanı sıra
tüm ARUS üyelerinden büyük ilgi
gören faaliyete; ARUS Yönetim Kurulu, İstanbul Ulaşım A.Ş., TÜDEMSAŞ,
ASELSAN ve HAVELSAN ile Dur-

mazlar, Bozankaya, RailTur, Ilgaz İnşaat, Güçsoy Asansör, Elfa Metal, Das
Lager Rulman, Tekno Plan, Üntel Kabloları, Yazkar Klima, Alpin Kimya, Era
Elektronik, Yepsan Savunma ve Havacılık, On Elektronik, Cadem, Heksagon
Mühendislik ve Otam’dan toplam 40
kişi katıldı.
Çek Demiryolu Sanayi Derneği’nin
(ACRI) koordinasyonunda 14-18 Mayıs
2016 tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyetin ilk durağı Çek Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantı oldu. Prag Büyükelçisi
Ahmet Necati Bigalı, Prag Ticaret Müşaviri ve Çek-Türk Ticaret Odası’ndan
temsilcilerin de katıldığı toplantıda;

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Tlapa, Çek Cumhuriyeti
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Richard Hlavatý, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Petr Mareš, İstanbul
Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
İrfan İpşir ve ACRI Direktörü Marie
Vopálenská da yer aldı. Açılışı, Türk ve
Çek şirketlerin tanıtım sunumları ve ardından yapılan ikili iş görüşmeleri izledi. Toplantı sonrası ARUS heyeti, kendileri için tahsis edilen tarihi tramvayla
şehir turu gerçekleştirdi.
Programın ikinci ve üçüncü günleri teknik gezilere ayrıldı. Katılımcılar SŽDC,
ŠKODA, VUZ ve VUKV gibi sektörün

önde gelen kuruluşlarının tesislerini ziyaret etti. Öncelikle Demiryolu Altyapı İdaresi (SŽDC) binasında ağırlanan
heyet, yetkililer tarafından kurum ve
yapılan iş hakkında bilgilendirildi. Buradaki sunumun ardından, izleme odaları
dahil kurumdaki bölümleri gezerek işin
yapılışını görüldü, yazılım ve donanıma ilişkin bilgi alındı. SŽDC’den sonra
ŠKODA’yı da ziyaret eden ARUS grubu, şirket hakkında kapsamlı bir sunum
sonrası, şirketin üretim alanını, test alanını ve depolarını gezdi. Şirket yetkililerinin her bölüme ilişkin detaylı bilgi verdiği gezide katılımcılar özellikle üretim
alanına yoğun ilgi gösterdi. Faaliyetin
son gününde ise VUZ ve VUKV araştırma ve test merkezlerini ziyaret edildi. Yine şirketlerin sunumlarıyla başlayan programda VUKV Genel Müdürü
Zdeněk Malkovský eşlik etti, tesisler ile
işler hakkında bilgi verdi.
Çek Cumhuriyeti programı ARUS üyelerine, Çek demiryolu sektörünün önde
gelen şirket ve kurumlarının tesislerini
görme, üst düzey yetkilileri ile tanışma
ve onlardan bire bir bilgi alma fırsatı sunarken, Türk ve Çek firmalar arasında
karşılıklı işbirliği imkanlarının da değerlendirildiği görüşmeler yapılmasını
sağladı.
Yabancı muadilleri ile geliştirdiği yakın
ilişkiler ve işbirliği ile üyelerinin uluslararası görünürlüğüne ve ilişkilerine
katkı sağlamayı amaçlayan ARUS, bu
yıl yurtdışı faaliyetlerine ağırlık vermeyi
planlıyor.

Türkiye’de ilk defa başka bir ülke için metro aracı üretilecek

TÜRK ARAÇLARI BANGKOK’U TAŞIYACAK
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) üyesi
Bozankaya ile Siemens’in
oluşturduğu konsorsiyum Bangkok
Skytrain hattında kullanılmak
üzere Türkiye’de metro araçları
üretecek. Bozankaya’nın Ankara’daki
fabrikasında üretilecek 88 adet metro
aracının (22 adet dörtlü dizi) alımı
için Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri
Şirketi (BTSC) ile sözleşme yapıldı.
angkok Toplu Taşıma Sistemleri
Şirketi (BTSC), 22 adet dörtlü metro seti, toplam 88 metro aracının alımı
için Bozankaya ve Siemens konsorsiyumu ile Bangkok’da sözleşme imzaladı.
Araçlar, Türkiye’de, Bozankaya’nın
Ankara’daki fabrikasında üretilecek.
Sözleşme kapsamında tüm paslanmaz
çelik gövde üretimi, montaj ve statik
testler Bozankaya’nın fabrikasında yapılacak. 2018 yılının ilk çeyreğinde ilk
metro treninin gönderiminin ardından
22 metro setinin 2019 yılı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

B

“Büyük bir adım”
Bangkok’ta gerçekleştirilen imza törenine katılan Bozankaya Yönetim
Kurulu Başkanı Aytunç Günay yaptığı açıklamada, “Bu proje Siemens’in

1999 yılından bu yana Bangkok için
gerçekleştireceği dördüncü büyük metro projesi olacak. Türkiye’de üretilecek
yeni araçlarla Siemens’in Bangkok’taki
başarısında yanlarında yer alacağız. Bu,
Türk raylı sistem üretimi için çok büyük bir adım.” dedi.
Siemens ile birlikte 88 metro aracının
ihalesini kazandıklarını belirten Aytunç Günay, Avrupa ve Amerika’da
2.300’ün üzerinde tramvay ve tren gövde üretimi gerçekleştirdikleri bilgisini
verdi. Türkiye’nin ilk yerli trambüsünü,
yüzde 100 alçak tabanlı tramvayını ve
yolcu taşıyan ilk yerli elektrikli otobüs
üretimini gerçekleştirdiklerini hatırla-

tan Günay, “Tüm bu birikim ve başarıların ardından ilk metro aracımızı da
yine Türkiye’de bir ilk gerçekleştirerek
Siemens ile birlikte üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.
Sözleşme doğrultusunda Türkiye’de
ilk defa başka bir ülke için metro üretileceğinin altını çizen Aytunç Günay
şunları söyledi: “Siemens’in metro alanındaki mühendislik bilgi birikimi, deneyimleri ve Bozankaya’nın hem yerel
hem de uluslararası araç üretimindeki
uzmanlığının birleşimi sayesinde başarılı olacağız. Böylece Türkiye’de üretilecek metro araçları Bangkok’a teslim
edilecek.”

ORTAK TASARIM
VE ÜRETİM
Projede araçların iç ve
detay tasarımını Bozankaya
yapacak. Gövdenin yanı sıra,
dış giydirmeler, koltuklar gibi
ekipman ve malzemeler de
yurt içinden temin edilebilecek.
Böylece Türkiye’de üretilecek
araçların üretiminde yüzde 50’ye
yakın yerli iş birliği yapılmış
olacak. Üretilecek metro
setlerinin her biri 1.500’den fazla
yolcu kapasitesi ve 88 metre
uzunluğa sahip olacak.
Bangkok’daki törende sözleşmeyi
Bozankaya adına Yönetim Kurulu Başkanı
Aytunç Günay imzaladı. Günay, “Bu, Türk
raylı sistem üretimi için çok büyük bir
adım.” yorumunu yaptı.

Teknolojik ürün sabır gerektiriyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin, 5G
teknolojisi için ürün geliştiren ülkeler
arasına girmesinin şart olduğunu
belirtti.

5

G Çekirdek Ağ Zirvesi'nde konuşan Bakan Arslan, bilgi ve iletişim
teknolojilerinde ve özellikle mobil sektörde, sesli iletişimden veri iletişimine
doğru hızlı bir eğilim olduğunu söyledi.
Türkiye'de yaygın kullanılan 2G ve 3G
mobil elektronik haberleşme teknolojilerinin, geçmişte tüketici beklentilerini yeterince karşıladığını dile getiren Arslan,

"Ancak artan zengin içerikli uygulamalar, hız beklentisi ve mobil veri, internet
tüketimini artıran akıllı cihazların yoğun
kullanımıyla mevcut mobil elektronik
haberleşme şebeke kapasiteleri yetersiz
kalmıştır." dedi.
Arslan, 4,5G seviyesinde hizmet sunan
LTE-A mobil şebekesinin kurulması kararının, aynı zamanda 5G standartlarının
tam olarak belirlenmesi ve ticari olarak
devreye alınması sonrasında da 5G'ye
geçişe uygun bir altyapının hedeflendiğini ifade etti.
Bakanlık olarak vatandaşların makul tarifelerle gelişmiş teknolojik hizmetlerin
sunulmasının önünü açmak ve altyapılar
kurulurken milli Ar-Ge ve yerli üretim
hedeflerinin çıtasını yükseltmeyi dengeli

götürmek zorunda olunduğunu anlatan
Arslan, "Bu amaçla yapılan ihalede, hem
işletmecilere Ar-Ge şartı getirildi hem
de kurulacak altyapıların yerlilik oranları belirtildi." dedi.

Zorlu bir süreç
Teknolojik bir ürünü uluslararası standartlarda üretmek ve ticari olarak hizmete almanın zorlu bir süreç olmakla
birlikte sabır gerektirdiğini vurgulayan
Arslan, şöyle devam etti: "Bu konuda
elimizdeki tüm beyin gücü kapasitemizi
tam olarak kullanarak çalışmamız gerekmektedir. Eğer hedefe kilitlenirsek
mutlaka başarılı olacağız. IMT yetkilendirmesi kapsamında getirilen yerli malı
ürün kullanımı yükümlüğüne ilişkin
mobil elektronik haberleşme şebekesin-

Ahmet Arslan
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de kullanılan donanım ve yazılım gibi
ürünlerin nasıl ele alınacağı, bunların
yerlilik kriterleri gibi konularda Bakanlığımızın da katkıları ile Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülmektedir."
Arslan, 4,5G seviyesindeki Ar-Ge ve
yerli üretim kriterleri çalışmalarının
dünyayla eş zamanlı devam ettiğini,
Türkiye'nin 5G için bu konuda ürün geliştiren ülkeler arasına girmesinin şart
olduğunu belirterek bu amaçla 5GTR
Forumu'nun oluşturulduğunu anlattı.

ÖRNEK PROJE ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Mezun eden firma
iş teklifi yaptı

O

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM), hayata
geçirdiği üniversite sanayi işbirliği
programı çerçevesinde üniversiteden
mezun olacak gençlerin istihdamına
katkı sağlıyor.

İ

ŞİM, Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü ile sürdürdüğü öğrenci projeleri ile OSTİM firmalarına ihracat pazarı araştırmalarında
destek verirken, öğrencilere de istihdam fırsatları oluşturuyor.
Küme koordinatörlüğünde yürütülen
projeyle, öğrenciler dönem boyunca
haftada bir tam gün firmaların dış ticaret bölümlerinde personel gibi görev
alarak, firmaya yeni ihracat pazarları
bulmak için çalışıyor.
İŞİM üyesi 15 firmanın katıldığı projede Çankaya Üniversitesi’nden 18
öğrenci 4 ay boyunca hummalı bir sürecin içine girdi. Firmaların ürünlerini
detaylı bir şekilde öğrenen Öğrenciler,
reel sektörü, dış ticareti ve yurt dışı
ilişkilerin geliştirilmesini yaşayarak
tecrübe etti.

Dönem sonunda firmaların da yer aldığı bir programla yaptıkları başarılı
çalışmaları sunan öğrenciler sertifikalarını alarak projelerini tamamladı.
Proje bitiminde 3 öğrenci, çalıştıkları
firmalardan iş teklifi de aldı. Öğrenciler mezun olduklarında firmalarda
çalışmaya başlayacaklar.

Satış ve pazarlama
stratejileri anlatıldı

STİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM), üyelerinin gelişimine katkı sunmak için ortak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
planlıyor. Planlanan eğitimlerden ilk
olarak Satış, Pazarlama Stratejileri
ve Teknikleri, Satış Sonrası Hizmetler eğitimi gerçekleştirildi.
İŞİM’in düzenlediği ortak eğitim
programında satış ve pazarlamada; müşteri beklentileri, etkili sunuş

Ç

teknikleri, beden dili ve iletişim becerileri, etkin pazarlama taktikleri
anlatıldı. İnsanların gereksinimlerini,
değişimleri yakalayıp bu doğrultuda
ürün ve hizmetler oluşturmaktan, hedef kitleye ulaştırılmasına kadar uzanan uygulamalar tüm gün süren eğitimde katılımcılara aktarıldı. Eğitim
sonunda katılan İŞİM üyeleri sertifikalarını aldı. İŞİM ilerleyen dönemlerde farklı başlıklarla eğitimlerine
devam edecek.

“EMEKLİLİK SÜRELERİ
EŞİTLENSİN”

alışma hayatının tamamının bir sosyal güvenlik çatısı altında toplanmasının isteneni veremediğini belirten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, Bağ-Kurlu esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere her kesimin
eşit haklar istediğini vurguladı. “Norm
birliği neden sağlanamıyor?” diye soran
Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bağ-Kurlu aynı prim gün sayısında
emeklilik hakkı, emekli maaşında eşitlik, prim borcu olanın sağlık hizmeti
alması, raporlu olup dükkanı kapalı olduğunda geçimi için 'Rapor Ücreti' gibi
hakları olsun istiyor. Zaten sigortanın
anlamı da bu olmalı.”

Bağ-Kurlular
için
emeklilik süresinin
9 bin gün olduğunu, diğer sigortalılar
içinse bu sürenin 7
bin 200 gün olduğunu belirten TESK
Başkanı, “Emeklilik Bendevi Palandöken
için gereken süreler
de eşitlensin. Esnaf
18 saat çalışıyor. Fazla çalışmasına yıpranma payı hesaplanarak düşülse zaten
7 bin 200 güne denk gelir. Bağ-Kurlu
emekli olduğunda da zararı var. Hem en
uzun süre prim ödüyor hem de daha az
emekli maaşı alıyor. Bu eşitsizliğinde
giderilmesini istiyoruz.”
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“OSTİM BAŞARIYI
ÜLKE SEVDASIYLA YAKALADI”
OSTİM’e 17 yaşında adımını
atan Hamza Akca, 70’lerin son
dönemlerinde kendini hummalı
inşaat çalışmalarının içinde bulur.
İnşaatın en hayati malzemelerinin
güçlükle bulunduğu yıllarda OSTİM
hayali için ter dökenlerden biri
olan Akca, bugün de aynı heyecanla
OSTİM’in Dış İlişkiler Koordinatörü
olarak başarılı hizmetler veriyor.
Hamza Akca, geride bıraktığı günleri
anlatırken özetle şunlara dikkat
çekiyor: “Düşünsenize o sıkıntı
içerisinde OSTİM’i hayal edilmiş.
O zamanki büyüklerimiz güzel bir
OSTİM planlamışlar. OSTİM büyürken
kartopu, kar yumağıydı, artık bir
çığ haline dönüştü. Yönetimden
personeline kadar iyi bir ekiple Allah
rızası için, ülke sevdasıyla başarıyı
yakaladık.”

OSTİM’le ilk tanışmanızdan
başlayalım…
Amcam 1973’te OSTİM’de işe başlamıştı. Onun vasıtasıyla 1977’de 17 yaşındayken OSTİM’e geldim. O zamanki Yönetim Kurulu Başkanımız Turan
Çiğdem idi. O dönem 1. sokakta, 1.
bloktaki dükkanlar bitmişti. 3. blokla,
4. blokun da temeli atılmıştı. Hiçbir şey
yoktu; demir, çimento, mazot karaborsaydı. Bunlar depolama şekliyle alınırdı. 30’a yakın taşeronda 1500’e yakın
işçi çalışırdı. Bizim görevimiz; inşaat
malzemelerini temin etmekti. Alınteri Bulvarı üzerinde kum depolarımız,
şimdi OFİM’in bulunduğu yerde elektrik malzemelerinin, yer altı kablolarımızın depoları bulunuyordu. Düşünsenize o sıkıntı içerisinde OSTİM’i hayal
edilmiş… O zamanki büyüklerimiz
güzel bir OSTİM planlamışlar. Planlarken de tabi yokluklarla karşılaşıyorsun.

Demir, çimento yokluğuyla.
Malzemeleri kooperatif yoluyla mı
temin ediyorlardı?
Kooperatif alırdı; taşeronlara, kalıpçının tahtasını, çivisini verirdi. Demircinin demirini alır, demirini verirdi. Betoncunun çimentosunu alırdı. Malzeme
takibine biz baktık. 1984’den sonra Yönetim Kurulu Üyemiz rahmetli Dursun
Ertekin ile beraber çalışırdık. Bugün
benim gerçekleştirdiğim çalışmaları
beraber yapıyorduk. OSTİM’in resmi
kurumlardaki işlerini takip ediyorduk.
OSTİM’in dışarıdaki yüzüydük.

“ANKARA MEMUR ŞEHRİ
OLARAK BİLİNİRDİ”
O dönemde bahsettiğiniz
sokaklardaki atölyeler yapıldı, sonra
teslim edilmeye başlandı artık...
Kuralar 1978 yılında başladı. 1984 yılına kadar her yıl 300-350 dükkan biter,
bittiği yılda genel kurul kararıyla toplu
olarak kura çekilirdi. Erken ödeyenlerin
dükkanları erken teslim edilirdi. Yönetimimizde, sanayicilerimizde o gün çok
bir heyecan vardı, hala da var. Turan
Bey, Allah razı olsun, benim çok sevdiğim bir büyüğüm, çok saygı duyduğum
bir büyüğüm, çok heyecanlı bir insandı.
Rahmetlik Cevat Dündar büyüğümü de
ben saygıyla anıyorum. Allah mekanını
cennet eylesin. Onunla birlikte hizmet
edenlerden Allah razı olsun. Ankara bir
memur şehri olarak bilinirdi. 1980’li
yıllardan sonra yönetim kurulu kararı
ile beraber Ortadoğu Sanayi ve Ticaret
Merkezi (OSTİM) adı verildi.
OSTİM’e bugünkü yapısıyla
baktığımız zaman bir organize
sanayi bölgesinin çok ötesinde
kurumsallık kazanmış. OSTİM’e
baktığınızda ne hissediyorsunuz?
O günkü başladığım heyecanla halen
devam ediyorum. OSTİM büyürken
kartopu, kar yumağıydı, artık bir çığ
haline dönüştü. Yönetimden personeline kadar iyi bir ekiple Allah rızası için,
ülke sevdasıyla başarıyı yakaladık. Turan Çiğdem Bey’in kafasında hep millilik düşüncesi vardı. Savunma sanayii
düşüncesi vardı. “Kendi tankımızı yapacağız.” derdi. Bunu her genel kurulda
konuşurdu. Bugün Başkanımız Orhan
Aydın Bey’den de Allah razı olsun.

Hamza Akca

OSTİM’de ülke yararına olan bütün hedeflerin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Hamza Akca,
“Çalıştığın yerde huzur bulabiliyorsan yorgunluğu hissetmiyorsun.” diyor. Her başarının sırrı
eğitimden geçtiğine vurgu yapan Akca, iyi bir meslek sahibi olmayı iyi bir okulu bitirmek kadar
kıymetli buluyor.

Sadece OSTİM için değil ülke yararına
olan bütün hedefler bir bir gerçekleştiriliyor. Sadece sanayi anlamında değil,
kümelenme, üniversite, meslek liselerinin gelmesi, çıraklık okulları… Her
başarının sırrı eğitimden geçiyor. İnsan
kalitesi bir anlamda eğitimle artıyor.
Atölyeler dağıtıldı, konutlar verildi,
iş merkezlerindeki oﬁslere herkes
sahip oldu. Burası artık bir yavaş
yavaş kent görünümüne kavuştu…
Her bir banka ikişer, üçer tane şubeyle
yer açmaya çalışıyor ve yer bulamıyor.
Şu an OSTİM’de şubesi olan 50 banka
var. Nereden nereye? Benim iki tane
çocuğum var. Çocuklarıma diyorum
ki; “Sokağa çıkarken besmeleyle çıkın
ve besmeleyle çıktıktan sonra insanlara sevgi, saygı gösterin. Ve insanları
ikna etmek için saniyeler arasında yarış
yapın.” Allah’ın bana verdiği öyle bir
duruş var. Duruşumla, hareketlerimle
ben biliyorum ki Allah’ın izniyle bütün
kapıların açılacağını biliyorum.

“OSTİM BENİM YUVAM”
Ne yapıyorsunuz şu an
OSTİM’le ilgili?
Dış İlişkiler Koordinatörü olarak resmi
kurumlarla olan işleri sürdürüyorum.
Sizi burada en çok etkileyen başarı
unsuru hangisi?
Hepsi diyebilirim. OSTİM benim evim,
benim yuvam, babam, annem ve çocuğum. Çünkü biz OSTİM’de büyüdük.
OSTİM büyüyor… Çok sevdiğim insanlara bunu söylüyorum; OSTİM’i
de ihmal etmemek, iş yerini de ihmal
etmemek lazım. Çalıştığın yerde huzur
bulabiliyorsan yorgunluğu hissetmiyorsun. OSTİM artık uluslararası bir marka. Buraya pek çok uluslararası heyet
geliyor.
Tercih edilen bir marka olmak
nasıl bir duygu?
Eskiden bir öğretim üyesini veya üniversite hocasını getirmek bile güçtü.
Şu an onlar OSTİM’i model kabul ediyorlar artık. Vatandaşın herhangi birisi
işte Ankara’daki kardeşimiz, abimiz,
dayımız, amcamız sanayide bir işi olduğunda “OSTİM’de yaptırayım.”
diyor. GERSAN’a gitse de OSTİM

Çevirmeli telefondan elektronik
telefona geçtiğimiz bir dönemde faks
aldık. Faks ülkemize yeni girmiş.
Faksın ve iletişimin önemini anlatmak ve üyelerimize örnek göstermek
adına Sayın Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a 5 tane tapu faks
geçildi. Bir süre sonra OSTİM’e gelen
Özal da bu tapuları sahiplerine teslim
etti.

diyor, İvedik’e gitse de OSTİM diyor.
OSTİM emsalsiz bir marka, bu da bize
kıvanç veriyor.
OSTİM’e rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal da ilgi gösterirdi. Çok
emekleri vardır OSTİM’de. Her ay
bölgeye gelirdi. Destek verdi; tapuları
ferdileştirerek, herkesin tapusunu almasını sağladı. Allah mekanını cennet
eylesin, nur içinde yatsın.
Eski yıllarda, bütün çırakların giyimlerini, iaşelerini temin ederdik. OSTİM
Çırak Eğitim ve Öğretim Okulu’nun.
O Daha sonra İbrahim Karakoç Bey’e
teslim edilince onlar almaya başladılar.
Çünkü o zamanki düşünsene çırakları onların giydiği giysilerden ne kadar
mutlu olduklarını, üzerinden zaten
vakıfta o amaçla kurulmuştu. Onların
giysilerini, araç gereçlerini, kırtasiye
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla.
O ilk zamanlardan mezun olup da fabrika sahibi kardeşlerimiz var. Taş kırma makineleri yapanlar var. Trilyonluk
makine yapıyor. Orada çıraktı, o yıllarda kaynakçıydı ama bugün büyük
makineler yapıyor, büyük projelere
imza atıyor. Çevremdekiler şunu söylüyorum: “Ya çok iyi bir okul, yoksa da
iyi bir meslek sahibi olacaksın.” İyi bir
meslek sahibi olmak iyi bir okulu bitirmek kadar kıymetli diye düşünüyorum.
OSTİM, iyi niyetlerle kurulmuş, bereketli ve dualı bir yer.
Biz hiçbir olaya ticari bakmadık, parasal olarak bakmadık. Büyüklerimizle
beraber, OSTİM bayrağının bir kenarından biz de tutup, “Nereye kadar
taşıyabiliriz?"in hesabını yaptık. Bugün de öyle..
OSTİM BELGESELİ ARŞİVİ
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21 bin kişilik
örnek iftar uygulaması

A

nkara Sanayi Odası (ASO), geleneksel iftar yemeğini çadırda
verdi. ASO, her yıl düzenlediği geleneksel iftar yemeğinin uyglamasını
bu yıl değiştirdi. ASO, Yenimahalle
Belediyesi’nin Onkoloji Hastanesi ya-

nındaki iftar çadırı ile Ulucanlarda bulunan Türk Kızılayı Aşevi’nde 4 günde
günlük 5 bin kişi olmak üzere toplam
21 bin kişiye iftar yemeği verdi. ASO
yaptığı uygulamayla geleneksel iftar yemeğine örnek bir yorum getirdi.

ORSİAD geleneği sürdürdü
STİM Organize Sanayi Bölgesi
O
Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), geleneksel

Sanayiciler OSİAD
iftarında buluştu

O

STİM Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin geleneksel iftar yemeği, Başkentli sanayici ve işadamlarını buluşturdu.
İftar yemeğine STK, siyasi parti temsilcisi, sanayici ve işadamları katıldı.
Yemekte konuşan OSİAD Başkanı
Ahmet Kurt, Türkiye’nin, yakın geçmişte yakaladığı yüksek büyüme performansı, bölgesinde oynadığı roller ile
çeşitli kalkınma hamleleri ve artan yabancı yatırım oranıyla dikkat çektiğini
belirtti. Kurt, “Ancak sağlanmış olan

TSE ailesi
Bakanla birlikte
oruç açtı
ürk Standartları Enstitüsü
T
(TSE), geleneksel iftar yemeği Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. TSE Başkanı
Sebahittin Korkmaz, geleneksel
iftar yemeğinde, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Özlü’yü ağırlamaktan duydukları memnuniyeti
dile getirdi. TSE Yönetim Kurulu Üyeleri, kurum yöneticileri ve
personeliyle birlikte gerçekleştirilen iftar yemeğinde OSTİM de
temsil edildi.

tüm ilerlemeye rağmen, gözümüzü geriye değil de bizden ileride olanlara çevirince daha kat edilmesi gereken çok
mesafe olduğunu görüyoruz.” dedi.
2023 yılında dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasında yer almak ve gelişmiş bir demokrasiyi yerleştirmek
için yoğun bir çalışma temposu içine
girmek gerektiğini belirten Kurt, “Ekonomide atılması gereken bir hayli adım
var: Kişi başına gelir seviyesini 20 bin
dolarların üzerine çıkarmak, bunu yaparken de bölgesel ve kişisel gelir dağılımındaki farkları azaltmak, toplumsal
adaleti tesis etmek, cari açığı azaltmak
ve daha çok istihdam yaratmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

hale getirdiği iftar yemeğinin bu yıl 15.
sini düzenledi. Geniş bir katılımla gerçekleşen ORSİAD iftarında bu yıl da
sanayici ve iş adamlarıyla, Huzurevi ve
Çocuk Esirgeme kurumu sakinleri aynı
masada buluştu.
Yemeğe ev sahipliği yapan ORSİAD
Başkanı Özcan Ülgener, aynı gök kubbe altında aynı topraklarda aynı samimi
duygularla bir arada olmanın verdiği

SERVER VAKFI'NDA
'İLK ÇARŞAMBA'YA
DEVAM

S

erver Basın Yayın, İlim ve Sosyal
Dayanışma Vakfı geleneksel hale
getirdiği iftar yemeğini her yıl olduğu
gibi bu yılda Ramazanın ilk Çarşamba günü düzenledi. Ankara’nın ilim
ve sosyal dayanışma gönüllülerini
buluşturan iftarda OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın sanayi
temsilcisi olarak yer aldı. İftar yemeği öncesinde davetlilere Kur’an-ı Kerim tilaveti dinletildi.
Server Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Bulut, Vakfın kurulduğu 1991 yılından beri
Ankara’da sürekli ve istikrarlı bir

onuru yaşadıklarını bildirdi. İftar yemeğinde her geçen yıl daha da kalabalık
olmanın gururunu taşıdıklarını kaydeden Ülgener, “Birlik ve beraberliğimizin en çok tehdit edildiği bugünlerde
Ramazan ayının rahmeti içlere bir nur
gibi doğmaktadır. Ramazanın bereketi
yalnızca sofralara değil gönüllerimizde
de yerini göstermekte her geçen gün
yaşanan güzelliklerle bizleri kalben de
doyurmaktadır.” dedi.

İftar yemeğinin ardından semazen gösterisi ilgiyle izlendi.

şekilde kültürel faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Çarşamba
Sohbetleri ve Bir Kitap Bir Yazar
programlarının sürekli devam ettiğinin ifade eden Bulut, Ramazan
ayıdan Çarşamba Sohbetleri programına ara verdiklerini ancak her yıl
Ramazan’ın ilk Çarşamba günü geleneksel iftar yemeği düzenlediklerini
anlattı.
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Ekonominin 5'te 1'i ihracata ait

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni birlikte gerçekleştirilen Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümetten beklentileri şu başlıklarda
sıralandı: 1. Büyüme 2. Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele 3. İhracat Destekleri 4. Avrupa Birliği ile İlişkiler 5. Uygun maliyetli finansman 6. Yeşil
Pasaport 7. Sanayi 4.0 Devrimi 8. Yatırım Ortamı 9. Yeni Anayasa 10. Terörle mücadele

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 23.
Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı
ile gerçekleştirildi. İhracatçılara
verdikleri önemi dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhracatçılar
her türlü desteği hak ediyor. O yüzden
ihracatçıları ekibimizin ayrılmaz
bir parçası haline getirdik.” dedi.
TİM Başkanı Büyükekşi, geçen yıl
ekonominin 5'te 1'ini ihracatın
oluşturduğunu kaydetti.

İM 23. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni
birlikte gerçekleştirildi. 2015 ihracat verilerine göre Türkiye geneli ve sektörel
bazda en fazla ihracat yapan toplam 35
firmaya plaket verildi.

T

“İhracatçılar ekibimizin
ayrılmaz parçası”
Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ihracatçılara önemli
mesajlar verdi. Dünyanın üretim ve ticaretin sıkıntı yaşadığı bir dönemden
geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyümenin sürdürülmesinde en
büyük payın ihracatçılara ait olduğunu
belirtti. Erdoğan, “Bu camia her türlü
takdiri ve desteği hak ediyor. O yüzden
ihracatçıları ekibimizin ayrılmaz parçası
haline getirdik. Doğu Afrika seyahatinden 135 ihracatçımızla birlikte döndük.
Ben sizden razıyım, inşallah sizler de
bizden razısınız. 2023 hedefleri artık bizim için bir namus borcu haline dönüştü.

İhracatı ve turizmi süratle toparlamamız
gerekiyor. Rusya krizi, farklı coğrafyalarda yeni pazarlar aramamız gerektiğini
ortaya koydu. Doğu Afrika'da ülkemize
yönelik çok farklı bir muhabbet var. Üst
ve altyapıda girişimcilerimizi bekliyorlar.” dedi.

2015’te 3 rekor
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, meclisin temsil ettiği 65 bin ihracatçının
Türkiye için çalıştığını ve yapılacak
daha çok işleri olduğunu belirtti. Büyükekşi, “Geçen yıl üç rekor kırdık. Birincisi, dünya ticaretindeki payımızı binde
8,7'ye, ikincisi AB'nin ithalatındaki payımızı yüzde 1,2'ye ve üçüncüsü ise ihracatın milli gelirimizdeki payını yüzde
20'ye çıkardık. Yani ekonomimizin 5'te
1'ini ihracat oluşturdu. Her türlü zorlu
şartlara rağmen bunları hep birlikte başardık.” değerlendirmesinde bulundu.

"Türk firmaları SİP'le kıymetlendi"
OSTİM Yönetimi, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye
hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Bakan Özlü’ye görevinde başarılar
dileyen OSİTM heyeti, Sanayi İşbirliği
Programı’nın (SİP) uygulanmasına
yönelik görüşlerini aktardı.
5. Hükümet’te Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenen Faruk Özlü’ye OSTİM Yönetimi
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmeye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Sanayi Genel Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ile Sanayi
Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk
de katıldı.
Bakan Özlü’ye OSTİM camiasının başarı dileklerini ileten Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, kamu alımlarının
etkinleştirilmesine yönelik olarak yayınlanan Sanayi İşbirliği Programı’yla
(SİP) Türk firmalarının çok kıymetli

6

hale geldiğini ifade etti.
Aydın, Ankara metro ihalesinde getirilen yüzde 51 yerli katkı şartının da yerli
sanayi açısından kırılma noktası olduğunu ancak şartın tam olarak yerine getirilmediğini belirtti.
Geçtiğimiz ay OSTİM ve Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliğinde düzenlenen Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği
Programı Konferansı’nda konunun tüm
yönleriyle değerlendirildiğini ileten
Aydın, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndaki (SSM) uygulamalara diğer bakanlıklar, kamu kurumlarının zihinsel
ve kurumsal olarak hazır olması gerektiğini kaydetti.

Orhan Aydın, “SİP’le birlikte Türk firmaları çok kıymetli hale geldi. Avrupa firmalarının bakışı, duruşu değişti.
Yabancı firmalar ‘Türkiye’de ben hızlı
tren yapacaksam yerli katkıya hazırım’
diyorlar. Onlar da firmalarımızın yetkinliklerine güveniyorlar. SİP’in bundan sonraki alımlarda en iyi şekilde
yönetilmesini istiyoruz. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığımızın bunu en
iyi şekilde yapabileceğine inanıyoruz.”
dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de OSTİM'in çalışmalarını yakından izlediğini belirtti, en kısa sürede
bölgeyi ziyaret edeceğini ifade etti.

İmalatçı
lehine
düzenleme

Başbakan Yardımcısı Nurettin
Canikli, yatırım ortamının
iyileştirilmesine katkı sağlayacak
reform paketi hazırlandığını
açıkladı.
özleşmelerde sadece bir nüsha
S
üzerinden damga vergisi ve noter harcı alınacak. Belli tutarı içeren

her nevi senet, sözleşme ve kağıtların değiştirilmesi halinde yalnızca
artan tutar üzerinden harç alınacak.
Azami tutar üzerinden vergi alınan
sözleşmelerde, sadece bedelin artırılmasına ilişkin rakam üzerinden
damga vergisi alınacaktır. Sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde
olan cezai şartlar aynı kağıtta ise
bunlardan damga vergisi kaldırılıyor. Kamu ihalelerinde, ihalenin
iptal edilmesi halinde ödenen ihale
kararı damga vergisi iade edilecek.
Yüksek ve orta-ileri teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin düzenlenen kağıtların
damga vergisinden ve söz konusu
kağıtlarla işlemlerin harçtan istisna
edilmesi sağlanacak. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin satın alınması ve bu alımlara
yönelik mali ve hukuki danışmanlık
hizmet alımına ilişkin düzenlenen
kağıtlara damga vergisi, yapılan işlemlere harç istisnası getiriliyor.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında;
yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılar ile bu malların üreticileri ve
tedarikçileri arasında düzenlenen
kağıtların damga vergisinden, söz
konusu kağıtlar ilişkin işlemlerin
harçtan istisna edilmesi sağlanacak.

Ar-Ge harcamaları

Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin harcamaların yüzde 100’ünün ticari kazanç veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmasına
ilişkin Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunlarındaki farklılıklar, lehe
olmak üzere gideriliyor. Kurum kazancının yeterli olmaması nedeniyle
ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan Ar-Ge harcamaları
sonraki vergilendirme dönemine
devredilecek ve orada indirim konusu olacak. Bunların da her yıl indirilemeyen kısmı yeniden değerleme
oranında artırılarak indirim konusu
yapılması imkanı getiriliyor.
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Geleneksel program ‘100. Yılında Kutü’l Amare Zaferi’ temasıyla düzenlendi

‘KUT’LU İFTARDA ŞEHİTLER ANILDI
OSTİM Geleneksel İftar Programı’nda
‘100. Yılında Kutü’l-Amare Zaferi’
işlendi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, “Bilim üretmeliyiz,
teknoloji üretmeliyiz. Üretim
yapmalıyız, ihracat yapmalıyız ve hep
beraber seferber olmalıyız. Bu ülkeyi
yeniden imar etmek, mamur etmek
için devletimizin yanında durarak
bu mücadeleyi ve şehitlerin bıraktığı
mirasın hakkını vermeliyiz.” dedi.

O

STİM
Organize
Sanayi
Bölgesi’nin Geleneksel İftarı
geniş bir katılımla gerçekleşti.
Siyaset, bürokrasi, iş dünyası ile OSTİM paydaşlarının ilgi gösterdiği iftarda Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi
Pule Isaac Malefane de yer aldı. Her yıl
bir tema eşliğinde düzenlenen OSTİM
İftarı’nda bu Ramazan ‘100. Yılında
Kutü’l Amare Zaferi’ işlendi, şehitler
yad edildi.

“Çanakkale’den sonra en önemli
zaferlerimizden biri”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ramazanı vesile kılarak
gündemde olan bazı konuları öne çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti. Aydın,
geçtiğimiz yıllarda Nuri Demirağ’ın
filmini ilk defa Ramazan münasebetiyle hazırladıklarını, Vecihi Hürkuş

smanlı ordusunun 1. Dünya
O
Savaşı’nda mücadele
ettiği cephelerden biri olan Irak

Cephesi’nde, İngiltere ile Osmanlı
Devleti arasında meydana gelen başta
Selman-ı Pak ve Kutü’l-Amâre olmak
üzere pek çok muharebe vuku buldu.
Osmanlı ordusu tarafından öncelikle
Selman-ı Pak zaferini, müteakiben
de Kasım 1915’te Kutü’l-Amâre’de
kuşatılmış olan İngiliz tümeni, 29
Nisan 1916’da komuta kademesi
ile birlikte esir alındı. İngilizler
tarafından mutlak zafer kazanacakları
düşüncesiyle açılan bu cephedeki
mağlubiyetleri İngiltere’nin büyük
itibar kaybetmesine sebep oldu.

gibi ülkemize, havacılığa
hizmet eden büyüklerimizi hatırladıklarını, Somali’deki olayları gündeme
getirdiklerini söyledi.
Bu Ramazanda, geçtiğimiz yıllarda çok fark edilmeyen, tarihimizin çok
önemli, ihmal edilen bir
sayfası olan Kutü’l-Amare
Zaferi’ni sunmayı yararlı gördüklerini
dile getiren Aydın, “Bütün Batılı sömürge güçleri ülkemize, coğrafyamıza
geliyorlar. 30 bin civarında askerleriyle
Irak’ta Kut şehrinde. Ama sonunda yenilerek ayrılıyorlar. 30 bin tane İngiliz
askeri, Türk askerine teslim olarak bu
savaş bitiyor. Çanakkale’den sonra en

“Bölük intikamımı alsın”
Kut'ül Amare ne yazık ki ‘unutulan’
bir askeri başarıdır. Savaş, birbiriden
destansı, fedakarlıklarla dolu, vatan
sevgisini gösteren kahramanlıklarla
doludur. O kahramanlardan biri de
genç yaşında cepheden cepheye
koşan, Çanakkale siperlerine de adını
yazdırmış Mülazım Evvel Mehmet
Muzaffer’dir. Kut’ül Amare’de
İngilizlere karşı cesurca çarpışır.
Savaş sırasında boğazından vurulur.
Boğazından akan kanla zarfa kanıyla
‘Kıble ne tarafta?’, ‘Bölük intikamımı
alsın’ ve ‘Kelime-i Şehadet’ yazdıktan
sonra şehitlik mertebesine erişir.

İftarın sonunda konuklara
Türkiye Bilimler Akademisi
yayınlarından ‘100. Yılında
Kutü’l Amare Zaferi’ kitapçığı
armağan edildi.

önemli zaferlerimizden biri
olarak geçiyor ama maalesef
benim neslim bu zaferi sonradan öğrendi.” dedi.

“Şehitlerin bıraktığı mirasın hakkını
vermeliyiz”
Zafere ilişkin İstanbullu Şehit Üsteğmen Muzaffer’i anlatan Orhan Aydın,
“Hayatının son dakikalarının olduğunu görünce sessizce son görevini yapmaya başlamış. Konuşamadığından
cebinde bulduğu boş bir mektup zarfı
üzerine kurşun kalemle önce “Kıble ne
yöndedir?” diye yazarak sormuş. Milli
onur ve fazilette bulunan ak yüzünü ve
pak alnını, görevini başaranlara mahsus güzelliklerle huzur-u Peygambere
çevirmiş ve kalbindeki şehitliği dille
anlatmaya takati olmadığından, kana
bulanan zarfın ortasına okunaklı bir şekilde kelime-i şehadeti yazmış. Sonra
bu büyük asker, bölüğüne son sözü söylemek isteyerek, dermanı kalmadığı için
aynı zarfın üç yerine ‘Bölük intikamımı
alsın’ cümlesini yazarak ikisini imzalamış, üçüncüsünü imzalamadan son nefesini vermiş.”
dedi.

Programda
OSTİM
Tasavvuf
Musikisi
Korosu’nun
konseri büyük
alkış aldı.

Şehitlerin,
Çanakkale’de,
Kutü’lAmare’de verdikleri mesajlardan OSTİM camiası açısından sonuç çıkardıklarını bildiren Başkan Aydın sözlerini,
“Bilim üretmeliyiz, teknoloji üretmeliyiz. Üretim yapmalıyız, ihracat yapmalıyız ve hep beraber seferber olmalıyız.
Bu ülkeyi yeniden imar etmek, mamur
etmek için devletimizin yanında durarak bu mücadeleyi ve şehitlerin bıraktığı mirasın hakkını vermeliyiz. Bize
düşen bu, biz OSTİM olarak bu mesajı
algılayan bir kesimiz. Bunun arkasındayız.” diyerek tamamladı.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Doğan da yaptığı konuşmada; üniversiteler ve sanayiciler
bir araya gelerek, milli ve manevi değerleri yükselterek, bilim sanayi ve teknoloji üreterek bu çabaya destek vereceklerini bildirdi.
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2023 hedefi 70 OSB ile desteklenecek
Genel Kurula katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, 2023 yılı hedefine ulaşmak için
70 OSB ile bir milyon çalışanın daha istihdam edileceğini belirtti.

G

enel Kurulda, OSB’lerin mevcut
durumu ve gelecekteki seyrine ilişkin değerlendirmeler masaya yatırıldı.
Ankara Sanayi Odası 1. OSB’de 298
OSB’nin temsilcilerinin katıldığı Genel Kurulda Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali
Çelik ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü
Yaşar Öztürk de ye aldı.
OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu,
“Değerli ve nitelikli kadrolarımızla sizlerle birlikte daha da büyüyen daha da
gelişen, sözü her alanda dinlenen daha

da güçlü bir OSBÜK olma noktasında
emek ve çaba sarf etmeye devam edeceğiz.” dedi.

OSB’ler üretiyor Türkiye büyüyor
OSB ruhu ve bilincinin yerleşmesi,
gelişmesi ve sanayicilerin sorunlarına
çözüm yollarının bulunması yönündeki
çalışmalarının aralıksız devam ettiğini
ifade eden Başkan Nakıboğlu, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük ve en
başarılı sosyo-ekonomik projelerinden
birisi olarak nitelendirilen OSB’lerde
bugün 50 bin sanayi tesisinde 1 milyon

750 binden fazla istihdam sağlanmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu
rakamın 3 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Bu sebeple gururla diyoruz
ki OSB’ler üretiyor, Türkiye büyüyor.”
dedi.
Nakıboğlu, Mayıs ayı ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu ve 2016 yılının geri kalan kısmı için de ümit verdiğini sözlerine ekledi.

Memleketimizin gelişmesinde
sizlerin izini görüyoruz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik,
Bakanlığın bugüne kadar OSB’lere
3,6 milyon dolar kredi kullandırdığını
anımsattı. 2023 yılı hedefine ulaşmak
için 70 OSB ile bir milyon çalışanın
daha istihdam edileceğini belirten Çelik, OSB’lerdeki üreticiler ile birlikte
gelişmenin olduğunu ve memleketin
gelişmesinde sanayicinin izinin olduğunu söyledi.
OSBÜK Olağan Genel Kurulunda,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
2015 yılı raporları, 2015 yıl sonu itibariyle Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları
ile Yönetim Kurulu’nun ve Denetim
Kurulu’nun ibrası ve gündem maddeleri görüşüldü.

Patron yöneticiler eğitime alındı
kadar önemli hale geldi.
• Belirsizlikle Mücadele: Belirsizlikle mücadele planı, ismi konulmamış
olsa bile en çok sonuç üreten plandır.
• Personel Yönetimi: Yağız atların
yemlerini kendilerini artırmasına imkan vermek. (İyi yönetilen işletmelerin yüzde 77’sinin ortak özelliği kritik
kadroların ekstra gelir hakkına sahip
olması). Çalışma motorunun duyguyla çalıştığını unutmamak.

OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
(ODEM), bölgedeki işletmelere yönelik
eğitimlerine devam ediyor.
erkez, KOBİ’lere özel kendi iş
M
yerinde hem patron hem yönetici olarak çalışan iş adamlarına yönelik
‘Patron Yönetici Not Defteri’ semineriyle 60’a yakın işletme sahibine işletmeleri hakkında değerlendirme yapma
imkanı sağladı.
Türkiye‘de KOBİ’lerin ortak özelliklerinden biri de şirket yapısının ‘Aile
şirketi’ niteliği taşıması ve genelde firma sahiplerinin aynı zamanda yönetici
görevini de yerine getirmesi. Aynı anda
birçok sorunla ilgilenmek durumunda
kalan işletme sahiplerine yönelik olarak
Patron Yönetici Not Defteri semineri
düzenlendi.
Dr. Kutalmış Emre Ceylan’ın interaktif
bir sunumla yürüttüğü seminerde; satın
alma, müşteri, hesap-kitap üçlüsünün

en sıkı tutulması gereken temel alanları
oluşturduğu ifade edildi. Ceylan, patronun kuruma hakim olmasının temelinde bu üç alandaki derinliğin ve kurulacak bilgi sisteminin etkisinin olduğunu
belirtti.
Türk firmalarının; kendilerine has yönetim şekilleri ve farkında olmadan
yaptıkları hatalar ile başarılı oldukları
konularda yapılan araştırma sonuçlarının paylaşıldığı seminerde özetle şu
hususlar öne çıktı:
• Kurumsallaşma Değil İyi Yönetim:
Şirketlerin yüzde 91’i patron-yönetici
eliyle iyiye veya kötüye gitmektedir.
Özellikle tutunma ve büyüme dönemlerinde ‘iyi yönetimi’ teşvik için
isabetli bir söylem geliştirilmektedir.
(Personeli konsolide edecek bir söylem veya sık tekrar edilen bir hedef )
• Pazarlama Başarısı/Müşteri Yönetim Becerisi: Müşteri eleme mahareti, nitelikli yeni müşterilere erişmek

• Uzun Vadeli Düşünebilme: Hangi
stratejiye odaklandığından ziyade,
bunu ne kadar sıkı uyguladığın önem
kazandı.
• İş Yaptırabilme Disiplini: Şahıs
bazında görev tanımlarından ziyade,
bölüm-grup bazında görev tanımlarına odaklanmak. (Katı görev tanımı
sınırlaması yıllık 100 milyon TL cironun altındaki işletmelerde personelin
verimli kullanılamamasına, bürokrasi
ve atalete yol açıyor)
• Bilgi Yönetimi/Yetişkin Öğrenmesi:
Şirket içi bilgi akışının damardaki kan
olduğunu unutmadan, kanın çekilmesine imkan vermeden daha iyisini aramak. (İyi yönetilen işletmelerin %60’ı
geçmişin daha iyi anlaşılması için sistematik çalışmalar yürütmektedir.)
ODEM bu alanda hazırladığı; Patron
Yöneticinin Yönetim Tarzı Analizi,
Patron Yönetici ve 2. Kuşak Gelişim
Programı, Yönetim İyileştirme Rehberliği, Gelecek Tasarım Uygulaması, Pazarlama Gelişim Rehberliği programlarıyla da KOBİ’lere destek veriyor.

SEİS sektörü bir
araya getirdi
üm Tıbbi Cihaz Üretici ve
Tedarikçi Dernekleri FedeT
rasyonu (TÜMDEF) ile Türkiye

Sağlık Endüstrisi İşverenleri
Sendikası’nın (SEİS) birlikte
düzenlediği iftar yemeği medikal
sektörünü bir araya getirdi.
TÜMDEF ve SEİS iftarına; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkanı Doç. Dr. Osman Arıkan
Nacar, Başkan Yardımcısı Ali
Sait Septioğlu, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanı Dr. Mehmet
Selim Bağlı, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Alper Cihan, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, SEİS Başkanı Metin Demir, Sağlık Gereçleri Üreticileri
ve Temsilcileri Derneği Başkanı
Ali Şengel ve çok sayıda sektör
temsilcisi katıldı.

İngilizce
Konuşma
Kulübü

STİM’de bulunan KOBİ’lere
O
özel ücretsiz İngilizce
Konuşma Kulübü başlatıldı.

Amerikan Kültür Derneği
işbirliğiyle planlanan etkinliğe
100’e yakın işletme sahibi ve
çalışan katılacak. Haziran ayında
başlayan Konuşma Kulübü
etkinliğinde ilk gün yapılan
seviye belirlemelerin 4 farklı
grup oluşturuldu. Yaz ayları
boyunca devam edecek ücretsiz
konuşma kulübüne isteyen
herkes katılabilecek. ODEM, kayıt
yaptırmanın zorunlu olduğunu
bildirdi.
DETAYLI BİLGİ
Tel: (0312) 385 01 66
www.ostimprojegelisim.com
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FİNANSMAN GİDERLERİ KÂRLARI VURDU Tüketici güveni

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan, araştırmanın sanayicinin
finansman giderlerinin 2015 yılında
anormal derecede yükseldiğini ortaya
koyduğuna dikkat çekti.

İ

SO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 Yılı Araştırması
sonuçlarına göre, 500 Büyük şirketin
üretimden net satışlar 2014 yılına göre
yüzde 7 artarak 450,5 milyar TL oldu.
İSO 500 2015 listesinde sanayinin zirvesinde üretimden satışlarda 35 milyar 437
milyon TL ile Tüpraş yer aldı. Listede
ikinci sırada 14 milyar 732 milyon TL
ile Ford Otomotiv, üçüncü sırada 9 milyar 998 milyon TL ile Arçelik yer aldı.
Diğer yandan Ankara’dan 27 firma listeye girdi.
Ankara’dan listeye giren firmaların çoğunluğunun savunma sanayii şirketi olması dikkat çekti. Listede bazı Ankaralı
firmaların sıralaması şu şekilde oldu;
Aselsan 23, TUSAŞ 36, Roketsan 127,
Hidromek 154, Şa-Ra Enerji 183, Havelsan 218, FNSS 221.

“Finans sisteminin bu şekilde
yürümesi imkansız”
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan, araştırmanın,
sanayicinin finansman giderlerinin 2015 yılında anormal derecede yükseldiğini ortaya koyduğunu belirtti. Sanayicinin bin
bir emekle oluşturduğu faaliyet karının
büyük bölümünün finansman giderine
gittiğine dikkati çeken
Bahçıvan,
finansman giderleri bir
önceki yıla göre
yüzde 75,1 arttığını
vurguladı.

Erdal Bahçıvan

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
üretimden net satışlara göre
hazırladığı, Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu 2015 Yılı Araştırması
sonuçları açıklandı.

Sanayici
elde ettiği
44 milyar
TL’lik
karın 28
milyar

TL’sini, finansman gideri olarak kaybettiğine işaret eden Bahçıvan, “Türkiye’yi
dünyadan farklı kılan, borçluluk
oranları değil, borçlanmanın maliyeti. Sanayicinin dişiyle tırnağıyla, Ar-Ge ve yatırım yaparak,
istihdam yaratarak, risk alarak
kazandığı paranın neredeyse üçte
ikisi finansmana gidiyor. Bu kabul edilebilir, sürdürülebilir bir durum
değildir. Finansman giderlerinin faaliyet
karına oranı dünya ortalamalarına göre
oldukça yüksek. Bu da gösteriyor ki Türkiye’deki finans sisteminin bu şekilde yürümesi imkansız.” dedi.
Araştırmanın Türkiye’nin nitelikli üretim
ile yeni bir ekonomik büyüme hikayesi
yazması gerektiğini ortaya koyduğunu
ifade eden Bahçıvan, “Yüksek teknolojili
ve katma değeri yüksek ürün üretmeye
teşvik edeceğimiz KOBİ’lerimiz, dinamizmleriyle Türkiye’nin nitelikli büyümesine önemli katkılar yapacak.” yorumunu yaptı.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Temel Göstergeler (Reel Değişimler, 2012-2015)
2012

2015

2012-2015

Tutar (Milyon TL)

Tutar (Milyon TL)

Üretimden Satışlar (Net)

353.699

450.505

27,4

0,8

Faaliyet Karı (Zararı)

25.312

44.144

74,4

38,0

Değişim (%)

ilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlker Murat Ar, Ostim Teknopark ve OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Ostim Teknopark Yönetim Kurulu üyesi ve
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem
Arıcı ile Ostim Teknopark Genel
Müdürü Dr. Derya Çağlar’la bir araya geldi.
Genel Müdür Ar’a genel olarak OSTİM OSB, kümeler ve devam eden
projeler ile ilgili bilgi verildi ve görüş alış-verişinde bulunuldu. Görüşmede, OSTİM’in yerli ve milli
üretimi destekleyen çalışmaları, SİP
Konferansı ve ileri teknolojiye dayalı üretimin desteklenmesi için kurulmuş olan Ostim Teknopark’ın işbirlikleri konuşuldu. Türkiye’nin ilk
sürdürülebilir sanayi bölgesi olmayı
amaçlayan OSTİM sınırları içerisindeki Ostim Teknopark’ta bu çabaların yansıması olan çevreye duyarlı

B

ürkiye İstatistik Kurumu ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası işbirliği ile yürütülen
tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplanan tüketici güven endeksi,
Haziran ayında bir önceki aya
göre yüzde 1 oranında arttı. Mayıs
ayında 68,75 olan endeks Haziran
ayında 69,43 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi
endeksi Mayıs ayında 89,94 iken
Haziran ayında 91,21 oldu. Bu artış,
gelecek 12 aylık dönemde hanenin
maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.
Genel ekonomik durum beklentisi
yüzde 2,6 azaldı. Diğer yandan işsiz
sayısı beklentisi endeksi bir önceki
aya göre yüzde 2,4 oranında artarak, Haziran ayında 70,64 değerine
yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık
dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

T

Reel Değişim (TÜFE)

Finansman Giderleri

8.624

27.994

224,6

156,8

Dönem Karı (Zararı) (V.Ö.)

24.193

28.320

17,1

-7,4

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası

“Ostim Teknopark’ın
faaliyete geçmesini bekliyoruz”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü
Doç. Dr. İlker Murat Ar, Ostim
Teknopark Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’ni
ziyaret ederek çalışmalar hakkında
bilgiler aldı. Ar, Ostim Teknopark’ın
bir an önce faaliyete geçmesini
beklediklerini söyledi.

yüzde 1 arttı

yeşil kampüs ve bina yapılanması da
paylaşıldı.

Tasarımın önemi
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü
Doç. Dr. İlker Murat Ar, yakında
yürürlüğe girecek olan Ar-Ge reform paketinde yer alan yeni hükümlere değindi, tasarımın öneminden bahsetti. Başkan Orhan Aydın
ise OSTİM’de firmaların dikkatini,
tasarıma ve tasarımın yaratacağı
katma değere çekmek için yürütülen çalışmaları aktardı. Aydın, yeni
yasada tanımlanan
tasarım merkezleri ile ilgili olarak
Ostim Teknopark
bünyesinde
ve
OSTİM
firmaDoç. Dr.
ları ile ilerleyen
İlker Murat Ar

süreçlerde daha yakından çalışacaklarını kaydetti. Ayrıca Ostim
Teknopark’ın devam etmekte olan
yapılaşma çalışmaları ve tamamlanmak üzere olan Stratejik Plan da bir
diğer başlık oldu.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
içinde yer alması ve tematik yapısından dolayı Ostim Teknopark’ın
temiz teknolojiler alanında sanayiüniversite işbirliğiyle üretim ve ticarileştirme kültürünün bütünleştiği,
yerli, yeşil, yenilikçi üretim hedefine
hizmet etmek için planlanan ve yapılan faaliyetler anlatıldı.
Doç. Dr. İlker Murat Ar, Ostim
Teknopark’ın çalışmalarında bu hususların dikkate alınmasından duyduğu memnuniyeti belirterek Ostim
Teknopark’ın bir an önce faaliyete
geçmesini beklediklerini vurguladı.

Hasekioğlu’na
OSTİM tanıtımı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkan Yardımcısı Dr. Orkun
Hasekioğlu OSTİM’de bilgiler aldı.
Bölge tanıtımı ve küme projelerini
anlatıldığı Hasekioğlu, işletmelerin
yeteneklerini ilgiyle karşıladı.
Hasekioğlu’nun OSTİM
programında, OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi (OSSA)
sunumuyla kümenin etkinlikleri ve
uluslararası başarıları aktarıldı.
Orkun Hasekioğlu’nun görev
alanında; TÜBİTAK’ta Bilişim ve
Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler
Araştırma Merkezi, Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü,
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi, Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanlığı, Türkiye Sanayi Sevk ve
İdare Enstitüsü, TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi, Bursa Test ve Analiz
Laboratuvarı bulunuyor.
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KARA ŞAHİN TÜRKİYE’DEN UÇACAK
USAŞ’ın ana yükleniciliğinde yürütülecek olan "Türk Genel Maksat Helikopteri Programı" kapsamında, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ana yüklenici TUSAŞ, ana alt yüklenici Sikorsky
Aircraft ve diğer yerli alt yüklenici firmalar arasında, ABD ihracat lisanslarına müteakiben, sözleşmeler imzalandı. Anılan
sözleşmeler ile program yürürlüğe girdi.
Program kapsamında, 109 adet T70 Kara
Şahin Helikopteri, önümüzdeki 10 yıl
süresince Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya (Kara
Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel
Müdürlüğü) teslim edilecek.
Ana yüklenici TUSAŞ, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor
palleri gibi tüm önemli yapısal parçaların
üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; Aselsan,
temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS);
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), T-700
motorunun üretimini; Alp Havacılık ise
iniş takımları, dişli kutusu detay parça
üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve
montajını gerçekleştirecek.
Sözleşme bedeli yaklaşık 3.5 Milyar ABD
Doları olan Türk Genel Maksat Helikopteri Programı ile Türkiye’nin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak,
Türk endüstrisi, askeri ve sivil alanlarda
yurtiçi ihtiyaçlarının karşılanmasında
önemli rol alacak.

T

TUSAŞ ana yükleniciliğinde
Türk Genel Maksat Helikopteri
Programı başladı. Program
kapsamında, 109 adet T70
Kara Şahin Helikopteri
Türkiye’de üretilecek.

ÜNVANINI KORUDU
USAŞ-Türk Havacılık ve Uzay
T
Sanayii A.Ş. 2011 yılından
bu yana savunma ve havacılık

sanayiinin İhracat Şampiyonu olma
unvanını elinde tutuyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi 2015 yılı
verilerine göre Türkiye'nin Savunma
Sanayii alanında İhracat Şampiyonu
olan TUSAŞ 2011 yılından bu yana
savunma ve havacılık sanayiinin
İhracat Şampiyonu olma unvanını
elinde tutuyor.

2005 yılında değişen ortaklık yapısı
ile milli bir şirket olmasının ardından
geçen 10 yıl içerisinde, cirosunu
10 katın üzerinde büyüterek, önemli
küresel havacılık firmalarının alt
yüklenicisi konumundan, kendi
hava araçlarını tasarlayan Ana
Ekipman Üreticisi seviyesine ulaşan
TUSAŞ, bugün 1 Milyar ABD
Doları'nı aşan cirosu ile dünyanın
önde gelen havacılık firmaları
arasında yer alıyor.

TUSAŞ, Türkiye 2023 Vizyonu
çerçevesinde konulan "İhracatta
500 Milyar ABD Doları" hedefine
ulaşılması yolunda; mevcut
iş portföyünü yeni projelerle
ve uluslararası işbirlikleri ile
büyütmeye, yeni teknolojilerin
kazanılması ile özgün ürünlerini
geliştirmeye ve rekabetçiliğini
artırma yolunda yatırımlarına devam
ediyor.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 15

HAZİRAN 2016

KOBİ’lerin büyüme sırrı: Girişimcilik
12. KOBİ Zirvesi sonuç bildirgesinde,
KOBİ’lerin, girişimci olabilmesi, proje
yürütebilmeleri ve dünyanın her
coğrafyasında iş yapabilen girişimciler
olması gerektiği öneriliyor.
OSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı),
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı) işbirliği ile 27-28
Nisan 2016 tarihlerinde, “Girişimci Ekosistemi Türkiye” ana temasıyla gerçekleştirilen XII. KOBİ Zirvesi’nin sonuç
bildirgesi yayınlandı.

T

“1.5 milyon KOBİ dönüştürülmeli”
12. KOBİ Zirvesi’nin yoğunlaştığı
özgün konu Türkiye’de mevcut KOBİ’lerin birer ‘Girişimci KOBİ’ye dönüştürülmesi oldu. Türkiye’de dönüştürülmesi gereken 1 buçuk milyon KOBİ
olduğu belirtildi. KOBİ’lerde verimliliğin yükseltilmesi bir yönüyle de büyümeyi gerektirdiği açıklanan bildirgede,
bir KOBİ’nin büyümesinin koşulu ola-

’da
yeni dönem

rak ‘girişimci olması’ gösterildi.
İyileştirmeye açık alanların da ele alındığı zirvede, proje yapmanın KOBİ’lerin zayıf yönlerinden biri olduğuna
dikkat çekildi. Bildirgede, son 50 yılda
Türkiye’de şirketlerin ömrünün 60 yıldan 18 yıla gerilediği ancak günümüzün
dinamik ortamında KOBİ’nin kalıcılığını ve büyümesini Ar-Ge, girişimcilik ve
inovasyonla sağlayacağı ifade edildi.
KOBİ’lerin kamudan beklentileri olduğu gibi kamunun da KOBİ’lerden cesur,
azimli ve dünyanın her coğrafyasında
iş yapabilen girişimci bir hüviyete bürünmesini beklediği paylaşıldı. Mevcut
girişimci KOBİ’lerin özellikle bilgiye
ulaşmasını sağlamayı öneren bildirgede, yeni ürün geliştirme, tasarım yapma,
markalaşma ve inovasyon konusunda KOBİ’leri atılım yapmaya sevk edilmesi gerekliliği
yer alıyor.

olduğu hatırlatılan sonuç bildirgesinde;
KOSGEB’in KOBİ’lerin can simidi olarak markalaştığı TÜBİTAK’ın da aynı
misyonu benimsediği ifade ediliyor.
Sonuç bildirgesinde yer bulan önemli
başlıklardan biri de kamu alımları olarak göze çarpıyor. KOBİ Zirvesi’nde
yapılan ‘Savunma Sanayi, Havacılık ve
Uydu Uzay Teknolojileri’ konularında
yapılan sektörel sunumların, KOBİ’lerin
kamu alımlarını itici güç olarak kullandıklarında yüksek teknolojili üretime geçebildiklerini gösterdiği ifade ediliyor.
Bildirgede, KOBİ’lerin yüksek teknolojiyle üretim yapılan sektörlere yönlendirilmesi bakımından Türkiye’de uygun
bir ekosistem oluşturulduğu vurgulanıyor.

“Kamu alımları yüksek
teknolojiye geçirir”
Yenilikçi ve girişimci
KOBİ’lerin desteklenerek güçlendirilmesinin kamunun önceliği

Yalçın Sönmez

TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez,
“Zirvenin tespitlerini, tartıştığı
güncel ‘Girişimcilik’ sorunlarını önerdiği çözümlerle
birlikte gösterdiği hedefleri
özetleyerek
kamuoyunun
dikkat ve değerlendirmesine arz ediyoruz.” dedi.

STİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve
Yöneticileri Derneği (ORSİAD),
17. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yapılan seçimde ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Nedret Yener, Başkan Yardımcısı
Bilal Güneş, Başkan Yardımcısı Murat Tuncel, Genel Sekreter
Orhan Kaya ve Sayman Mehmet
Duman oldu.

Nedret Yener

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016
Mart ayı verilerinde işsiz sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre 46 bin kişi
azalarak 3 milyon 23 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile
yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

İ

şsizlik oranları çift hanelerde seyretmeye devam ediyor.
TÜİK’in yayınladığı son iş gücü
istatistiklerinde işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak açıklandı. 2016
Mart ayına ait verilerde geçen yılın aynı döneme göre işsiz sayısı
46 bin kişi azalarak toplam işsizlerin sayısının 3 milyon 23 bin kişi
olduğu açıklandı. Yaş gruplarına
göre işsizlik oranları ise şöyle gerçekleşti; 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puanlık
azalış ile yüzde 17 olurken, 15-64
yaş grubunda bu oran 0,5 puanlık
azalış ile yüzde 10,3 oldu.

Çevre için ideal çözüm OSB’ler

O

Amaçlarının ORSİAD’ı daha ileriye taşımak olduğunu dile getiren
Yönetim Kurulu Başkanı Nedret
Yener, “Derneğin misyonu doğrultusunda üyelerimize çok daha
fazla katma değer sağlamalı, üye
firmalarımızın Kurumsal Kimliklerine artı bir değer oluşturmalıyız. Birlikte hareket kabiliyeti ile
gerek yerli üretimimizi artırarak
gerekse yurt dışında nitelikli ihracat yapan üye firmalarımızı artırarak sanayicimizin daha çok yanında olmalıyız.” dedi.

3 MİLYON KİŞİ İŞSİZ

İstihdamın yüzde 54’ü hizmet
sektöründen

Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Cahit
Nakıboğlu, doğal kaynakların
ve çevrenin önemine dikkat
çekti. Nakıboğlu, çevreye duyarlı
sanayileşme için Organize Sanayi
Bölgelerine işaret etti.

Ç

evre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK tarafından düzenlenen
4. OSB Çevre Zirvesi’nde çevreye
duyarlı ve sürdürülebilir sanayileşme
masaya yatırıldı.
4. OSB Çevre Zirvesi Bursa’da gerçekleştirildi. Zirve Türkiye’de arıtma
ve çevre teknoloji alanında yoğun şekilde çalışan üniversiteler bünyesinde
faaliyet gösteren yetkin isimlerin yanı
sıra, arıtma ile ilgili profesyonel firmalar ve OSB yetkililerini bir araya
getirdi. Zirvede OSTİM’i OSB Bölge
Müdürü Adem Arıcı ile Çevre ve Gü-

venlik Hizmetleri Müdürü Abdülkadir
İnan temsil etti.

“Sanayileşmeyi çevreye duyarlı
gerçekleştirmeliyiz”
OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu,
çevreyi hoyratça kullanan, ormanları
tüketen, suyu ve havayı kirleten ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir
büyüme olmadığını vurguladı. Nakıboğlu, "Çünkü bu tür bir büyüme ile er
ya da geç, doğal kaynaklar tükenecek
ve ekonomik büyüme tersine dönecektir. Bu nedenle hepimizin, 'Biz dünyayı
atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık' diyen Kızıldereli
atasözüne uygun bir hassasiyetle çevreyi gözetmemiz gerekmektedir. Bu
nedenle özellikle sanayileşmemizi,
çevreye duyarlı ve saygılı bir biçimde
gerçekleştirmeliyiz. Bu açıdan bakıldığında OSB'ler en ideal çözüm olarak
karşımıza çıkmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İstihdam edilenlerin sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 40 bin kişi artarak 26 milyon
993 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1
puanlık artış ile yüzde 46,1 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 100 bin kişi azalırken,
tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 141 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u
tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde
7,1’i inşaat, yüzde 54,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,8
puan, inşaat sektörünün payı 0,2
puan artarken, tarım sektörünün
payı 1,1 puan, sanayi sektörünün
payı 0,9 puan azaldı.
İşgücü 2016 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre 994 bin kişi artarak 30 milyon 16 bin kişi, işgücüne katılma
oranı ise 0,9 puan artarak yüzde
51,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara
göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda da yine 0,9
puanlık artışla yüzde 31,6 olarak
gerçekleşti.
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KOSGEB yeni mezunları sevindirecek

ÖNCE BELGE SONRA GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
"Bu destekten yararlanın"
T

eknik ve Mesleki Liselerden mezun olan gençler, öncelikle kendi alanlarında iş kurmak istemeleri
halinde hibe olarak 50 bin lira, ayrıca faizsiz 100 bin liraya kadar KOSGEB 'Yeni Girişimci Desteği'ne başvuru hakkını elde edecekler.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
(KOSGEB) Başkanı Recep Biçer,
Milli Eğitim Bakanlığı ile ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’
protokolü imzaladıklarını
bildirdi. Girişimciliğin geliştirilmesi ve bu bilincin
yaygınlaştırılmasını
hedeflediklerini vurgulayan
Biçer, imzalanan protokolle birlikte Mesleki ve Teknik Liselerde okutulmakta olan girişimcilik
derslerinin, KOSGEB'in girişimcilik
desteği eğitimleri kapsamına alınabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı,
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü ile ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ işbirliği protokolü
imzalandıklarını anlattı.

Recep Biçer, Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı
ortaöğretim okullarında, girişimcilik
eğitimini başarıyla tamamlayarak
mezun olan bireylerin, ‘Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi’ almaya hak kazanacağına dikkat
çekti. Başkan Biçer, şu açıklamayı
yaptı: "2015-2016 eğitim öğretim
yılından itibaren mezun olacak 384
bin 236 öğrencimiz, diploma ile birlikte 'Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Katılım Belgesi'ni
almaya hak kazanacak. Mezunlarımız öncelikle kendi
alanlarında iş kurmak istemeleri halinde hibe olarak 50
bin lira, ayrıca faizsiz 100 bin
liraya kadar KOSGEB 'Yeni
Girişimci Desteği'ne başvuru hakkını elde edecekler."
Girişimcilik eğitiminin önemine işaret eden Biçer, uygulamanın meslek
ve teknik lise mezunlarına vizyon
kazandıracağını dile getirdi. Protokolün, meslek ve teknik lise mezunlarının iş kurmalarına yönelik önemli
bir kapı açacağının altını çizen Biçer,

DUAYENLERE VEFA
Yenimahalle Belediyesi ve İç Anadolu
Sanayici İş Adamları Federasyonu
(İÇASİFED) tarafından düzenlenen
Ustalara Ödül töreninde mesleklerinde
duayen olmuş isimlere ödülleri verildi.

Y

aşamını üretime, hizmete ve
esnaflığa adayarak ülkenin kalkınmasında rol alan, dünya markaları çıkaran aynı zamanda sektöründe
pek çok insan yetiştiren duayen sanayiciler unutulmadı. Yenimahalle
Belediyesi ve İÇASİFED’in birlikte
düzenlediği Ustalara Ödül töreninde
usta sanayiciler ödüllendirildi.

“Sanayinin önü açılmalıdır”
Türkiye’nin sorunlarına dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar, çözüm için üretime işaret etti. Milli gelirin uzun zamandır
10 bin dolar eşiğinde kaldığına dikkat çeken Yaşar, “Sanayicilerimiz,
üretenlerimiz gerek uygulanan siyasi
nedenlerle, gerek bürokrasinin engelleriyle, gerek yerel yönetimlerin
engelleriyle zar zor ayakta durmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bir iş
adamı olarak masanın her iki tara-

fında da bulundum. Sıkıntıları sizler
kadar iyi biliyorum. Sanayinin, esnafın önü ne olursa olsun açılmalıdır. Bölgemde açılan her işletmenin
açılışına koşarak gidiyorum. Her
açılan işletmenin iş kapısı, aş kapısı
olduğuna inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

“Tecrübelerinizi paylaşın”
İÇASİFED Başkanı Mehmet Akyürek, mesleklerine yıllarını adamış
büyükleri unutmadıklarını ifade etti.
Akyürek, sanayinin duayenlerinin
bu ülke için çok işler yaptığını anımsattı.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi üretimini önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin büyümesinin sanayi
üretimine bağlı olduğunu belirten
Özdebir, büyüme için sanayicinin
doğru işler yapması gerektiğini ve
kaliteli üretim yapılabilmesi için de
meslek eğitiminin önemli olduğunu
dile getirdi.
Konuşmaların ardından duayen sanayicilerin özgeçmişlerini anlatan
röportaj gösteriminin ardından mesleğe yıllarını vermiş usta sanayicilere ödülleri verildi.

üniversite ya da lise mezunu olup
devletten iş bekleyenlerin sayısının
da azalabileceğini kaydetti. Mezun
olanların, üniversitede okurken belgeleriyle destek alabileceklerini ve
projelerini hayata geçirebileceklerine de değinen Biçer, öğrencilere bu
destekten yararlanmaları çağrısında
bulundu.

Recep Biçer

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Türkiye'de
girişimciliğin KOSGEB bünyesinde verilen
eğitimlerle son 5 yılda çok önemli mesafe
katettiğini belirtti. Bu kapsamda ekonomiye
de ciddi oranda katkı sağladıklarını söyleyen
Başkan Biçer, öğrencilere bu destekten
yararlanmaları çağrısında bulundu.

KISA

Küresel büyümeye revize

Dünya Bankası yayınladığı Küresel
Ekonomik Beklentiler Raporunda,
2016 yılı küresel büyüme tahminini
yüzde 2,9’dan yüzde 2,4’e indirdi.
Dünya Bankası, ABD ekonomisinin
2016 yılı büyüme tahminini 0,8
puan indirerek yüzde 1,9’a çekti.
Diğer yandan Avro Bölgesi’nin 2016
yılı büyüme tahminini yüzde 1,6’ya
indirirken, Çin’in büyüme tahminini
yüzde 6,7’de sabit bıraktı. Hindistan
ekonomisinin yüzde 7,6 büyüyeceği
öngörülen Raporda, Rusya ve
Brezilya’nın derin bir resesyon
yaşayacağı belirtildi.

İngiltere sanayi hızlı arttı

Ciro azaldı
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya
göre yüzde 1,3 azaldı.

S

anayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı
Nisan ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 8,9 ve imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 1,1 azaldı. Diğer yandan
takvim etkisinden arındırılmış toplam
sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 4,4 arttı. 2016 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 8,8 azalırken imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.
Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Nisan ayında bir
önceki aya göre en fazla azalış yüzde
2,5 ile ara malı imalatında gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi ciro endeksinde en
fazla azalış bilgisayarların, elektronik
ve optik ürünlerin imalatında oldu.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Nisan ayında bir önceki
aya göre en fazla artış yüzde 7,0 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu
artışı yüzde 2,6 ile gıda ürünlerinin imalatı ve yüzde 2,0 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı takip etti.

İngiltere'de sanayi üretimi Mart
ayındaki yüzde 0,3’lük yükselişin
ardından Nisan'da bir önceki aya
göre yüzde 2 artarak Temmuz
2012'den bu yana en hızlı yükselişi
gösterdi. Beklentiler Nisan ayında
sanayi üretiminin yatay seyretmesi
yönündeydi. Yıllık bazda Nisan ayı
sanayi üretimi yüzde 1,6 artış gösterdi.
İngiltere ekonomisinde %10’luk paya
sahip imalat sanayii, halen krizden
önceki değere kıyasla yüzde 6,4 daha
düşük bir seviyede bulunuyor.

Japon ekonomisi beklentileri aştı

Japonya ekonomisi, özel sektör
tüketiminde yukarı yönde hafif
revizyon ve işletme yatırımlarının
beklenenden daha az daralmasının
desteği ile 18 Mayıs’ta açıklanan öncü
büyüme rakamına göre daha hızlı
büyüdü. Yapılan resmi açıklamaya
göre, Japonya’da Gayri Safi Yurtiçi
Hâsıla (GSYİH) yılın ilk üç aylık
döneminde yıllıklandırılmış rakamla
yüzde 1,9 büyüdü. Büyüme rakamı
2016 yılının ilk çeyreği için yapılan
resmi öncü hesaplama yüzde 1,7
olmuştu.

Sürdürülebilirlik

BİLİYOR
MUYDUNUZ

?

Dünyada 78 milyon insan içme suyuna
erişemezken bizler günde kişi başı
ortalama 160 lt su harcıyoruz.

160

lt

Çevre dostu firmalar teşvik edilmeli
AB üyesi ülkelerde 1987’den bu
yana verilen AB Çevre Ödülleri,
2006 yılından beri Türkiye’de de
düzenleniyor. REC Türkiye’nin ulusal
sekretarya görevini yürüttüğü
programın ödül töreninde birinci
ve finalist şirketler ödüllerini aldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, çevre
dostu firmaların vergi dahil farklı
mekanizmalarla teşvik edilmesi
gerektiğini belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, dünyanın toprak, su, hava
ve enerji dengesi üzerinde kurulu olduğuna işaret ederek bunu bozmamak
ve tahrip etmemek gerektiğinin altını
çizdi. Türkiye’nin çevrecilik alanında
üzerine düşeni yapmaya çalıştığını
ifade eden Özhaseki, bunları yaparken de ülkenin kalkınmasına mani olmamaya özen gösterdiklerini anlattı.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine
göre, dünya nüfusunun 2050 yılına
gelindiğinde 9 milyara ulaşacağına ve
tüketimin de giderek artacağına işaret
eden Özhaseki, çevreye zarar veren
ikinci tahribatın deniz suyu seviyesinin yükselmesi, üçüncü önemli tahribatın ise atmosferdeki karbondioksit
miktarındaki artış olduğuna işaret etti.

Dünya
Çevre Günü
G

elişmiş ülkelerin 5 Haziran
1972'de İsveç'in Stockholm
şehrinde çevre konusunu tartışmak üzere bir araya gelmesinin
ardından buluşma tarihi, Dünya
Çevre Günü olarak ilan edildi.
Böylece ciddi anlamda dünyanın
geleceği ilk defa gelişmiş ülkelerin gündemine girdi. 113 ülkenin
katıldığı toplantıda; sürdürülebilir
kalkınma, insanların yaşamlarının
iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri
için gereksinim duydukları doğal
kaynakları yenilenebilir biçimde,
yani gelecek kuşakları da düşünerek
kullanmaları kararı
sonrasında, Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP)
kurularak çevre konusunda uluslararası işbirliğine
öncülük etme
görevi bu örgüte
devredildi.

Küresel bir politika haline getirilmeli

dikkat çekti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre sorunlarının bütün dünyanın
kabul ettiği bilimsel gerçekler olarak göz önünde durduğunu ifade etti.
Çevre dostu olan, enerji verimliliği
ilkesine göre çalışan firmaların vergi
avantajları dahil farklı mekanizmalarla teşvik edilmesi gerektiğine vurgu
yapan TOBB Başkanı, bunun küresel
bir politika haline getirilmesini istedi.

Sürdürülebilir kalkınma için önemliAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkan Yardımcısı Bela Szombati
de çevre müktesebatının sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için
büyük önem taşıdığına işaret etti.
Szombati, “Çevre müktesebatı çeşitli
sınamaları da beraberinde getiriyor.
O yüzden çevre sektörüne 1,5 milyar
Euro’ya AB fonu tahsis edilmiş durumda. Çevre küresel bir meseledir.
İlgili paydaşların katılımı olmadan bu
başarılamaz.” dedi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı
Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Çevre
Bakanlığı ile her seviyede birlikte çalışmalarını sürdürdüklerine ve Avrupa
Birliğine katılım sürecinin gündelik
hayatın her boyutunu ilgilendirdiğine

2016 programının Yönetim Kategorisi birincisi; İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü olurken, Ürün/Hizmet

Kategorisi birincisi Recydia A.Ş.,
Süreç Kategorisi birincisi ise Vestel
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oldu.

İki yılda bir düzenleniyor
Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke ve
Türkiye’de sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere
verilen Avrupa Birliği Çevre Ödüllerinin ulusal düzeydeki programı iki
yılda bir düzenleniyor. Ürün/hizmet,
yönetim ve süreç olmak üzere üç kategoride verilen ödül ile işletmelerde
inovasyonun teşvik edilmesi amaçlanıyor. (Kaynak: REC Türkiye/TOBB)

KOBİ’ler enerjiyi daha verimli hale getirecek
KOSGEB ve Fransız Kalkınma Ajansı
(AFD) işbirliği ile yürütülen ‘Türkiye’de
KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi
(KOBİENVER)’ kapanış toplantısı
gerçekleştirildi.

OBİ’lerin enerji, iklim ve çevre
konusundaki ulusal ve uluslaraK
rası yükümlülüklerin gereğini yerine
getirmekte karşılaştıkları zorlukların aşılabilmesi ve KOBİ’lerin etkin
şekilde desteklenebilmesi amacıyla KOSGEB Başkanlığı ile Fransız
Kalkınma Ajansı (AFD) iş birliği
içerisinde 2013 yılından beri yürütülen ‘Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji
Verimliliği Projesi’nde sona gelindi.
Kapanış toplantısında; KOSGEB’in
kurumsal kapasitesinin artırılması, KOBİ’lerde enerji verimliliği

636 kg CO2 salımı
engellendi

A

vrupa Sürdürülebilir Enerji
Haftası etkinlikleri 2.100 katılımcı ile 13-17 Haziran tarihlerinde
gerçekleştirildi. Hafta boyunca süren

çalışmalarının
yaygınlaştırılması,
enerjinin etkin kullanılması, enerji
israfının önlenmesi ve enerji maliyetlerinin KOBİ’ler ve ekonomi
üzerindeki yükünün hafifletilmesi
ile çevrenin korunmasını hedefleyen,
KOBİ’lerde enerji verimliliği konusu
ve proje çıktılarının paylaşıldı.
KOBİ’lerde detaylı etüt yapmak yerine, yapılacak ön etütler ile verimlilik artırıcı önlemlerin alınabileceğini
belirten uzmanlar, toplantıda proje
süresince gerçekleştirdikleri ön etütlere ilişkin bilgileri paylaştılar.

konferanslarda sürdürülebilir enerji
üzerine gerçekleştirilen 60 oturumla,
kalkınma politikaları, sürdürülebilir
enerji kaynakları ve iyi uygulamaları
konuşuldu. Konferansların yanı sıra
network köyü ile işbirliği olanakları
tartışıldı ve ikili görüşmeler yapıldı.
Konferanstaki etkinliklerle 636 kg
CO2 salımı engellendi.

KOBİENVER Projesi kapsamında
‘Ön Etüd Sonuçlarını Başarı ile Uygulayan KOBİ Ödülü’ F.S.S Fren
Sistemleri Ltd. Şti.’ne, ‘Ön Etüd Sonuçlarını Başarı ile Uygulanmasında
Yüksek Motivasyon Ödülü’ Sugabee
Şekerleme Ltd. Şti’ne verildi. (Kaynak:
www.kosgeb.gov.tr)
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Nobel ödülü milli gurur
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,
TÜBA’nın da onursal üyesi olan Nobel
ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın,
Türkiye’nin tüm alanlarda milli gururunu
harekete geçirdiğini söyledi.

O

STİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM Endüstriyel
Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Çörtü, Başkan Acar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

vat Acar, Akademiye üyelik süreçleri
hakkında açıklamalarda bulundu. Acar,
onursal üyeleri olan Nobel ödülü sahibi
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elde ettiği başarının Türk bilim dünyası için motivasyon
kaynağı olduğunu ifade etti. Acar, Aziz
Hoca’nın tüm alanlarda Türkiye’nin
milli gururunu harekete geçirdiğini ifade
etti.
100. Yılında Kut’ül Amare Zaferi’ne ihtafen TÜBA Günce Dergisi 51. sayısının
ekinde verdikleri kitapçıktan da bahse-

den Acar, zaferi, millet olarak en sıkıntılı
zamanlarımızda bile dünyaya hükmeden
güçleri nasıl geri adım attırdığımızın bir
örneği olarak gösterdi. Askeri alandaki
gayretlerin bilim ve sanayi alanında da
gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Dr. Çalışkan
Bakanlık Müşaviri oldu

TÜBA Yönetiminin OSTİM’e davet
edildiği görüşmeye TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev
ve TÜBA Başkan Danışmanı Prof. Dr.
İbrahim Kaya da katıldı.
Dr. Abdullah Çalışkan

TBMM’de 23. ve 24. Dönem
Kırşehir Milletvekili olarak hizmet veren Dr. Abdullah Çalışkan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nda Bakanlık Müşaviri
oldu. Daha önce OSTİM’de de
çeşitli görevlerde bulunan Çalışkan, reel sektöre hakim bir isim
olarak değerlendiriliyor. Milletvekilliği sürecinde gösterdiği başarılı çalışmaları Bakanlık çatısı
altında sürdüreceğine inanılan Dr.
Çalışkan’a başarılar diliyoruz.

Bölgedeki projeler ve kümelenmelerin
tanıtıldığı Acar’a, üniversite-sanayi işbirliğinin işletmelere olan katkılarına
yönelik görüşler aktarıldı. Bu kapsamda
OSTİM’in Ankara’daki bütün üniversitelerle yaptığı işbirlikleriyle ilgili görüş
ve önerilerin paylaşıldığı görüşmede ayrıca kuruluş çalışmaları devam eden OSTİM Teknik Üniversitesi ile üniversite
sanayi işbirliğinin daha da genişleyeceği
ve derinleşeceği ifade edildi.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-

BAŞARILI
PROGRAM İÇİN
TEŞEKKÜR

A

nkara Ticaret Odası (ATO)
Kamu Alımlarında Yerli Katkı
ve Offset Uygulamaları Özel İhtisas Komisyonu üyeleri, OSTİM iş-

birliğiyle 17 Mayıs 2016 tarihinde
gerçekleştirilen Kamu Alımlarında
Sanayi İşbirliği Konferansı sonrasında OSTİM Yönetimini ziyaret
etti. Komisyon Başkanı Musa Pireci, Başkan Yardımcısı Mehmet Kına
ve Meclis Üyesi Yaşar Kemal Gazioğlu, konferansın hazırlamasında
ve gerçekleştirilmesinde yoğun çaba
sarfeden OSTİM Yönetimine ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Ceylan bilgi verdi

M

esleki
Yeterlilik
Kurumu
(MYK) Başkanı Adem Ceylan, OSTİM Yönetimine iade-i ziyarette bulundu. OSTİM’in Türk sanayisindeki yerine işaret eden Ceylan,
Mesleki Yeterlilik Belgesi konusundaki gelişmeler hakkında bilgiler

Maker projelerinin prototipleri sergilendi
OSTİMSPOR tarafından yürütülen, Gençlik
ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek
Programı (GPDP) 2015-1 çerçevesinde
desteklenen projede yer alan gençler,
OSTİM Maker Panayırı etkinliğinde
fikirlerinin prototiplerini sergiledi.

‘Ü

retimin Kalbinde Yeni Nesil Eğitimler’ temalı OSTİM Maker
Projesi’yle, 14-27 yaş arası okuyan veya
çalışan gençler, tasarımdan üretime ve girişimciliğe kadar yeni nesil eğitimler aldı.
Gençler aldıkları eğitimle geliştirdikleri
fikirlerinin prototip üretimlerini OSTİM
Maker Panayırı etkinliğinde sergileme
fırsatı buldu.

İhtiyaç duydukları araçlara; hayal güçlerini kullanarak geliştirdikleri fikirleri üretime dönüştürerek sahip olan gençlerin
OSTİM Maker Panayırında sergiledikleri
projelerden bazıları şöyle:
Anahtarsız kapı kilidi; isteğe bağlı olarak ses komutu, parmak izi, bluetooth,
internet veya kullanıcının isteğine göre
kullanılabilecek kapı kilidi prototipini
sergilediler.
Robot el; Doğuştan veya sonradan kaybedilen uzuvların yerini alabilecek ve
insanların günlük hayatlarını idame edebilecek bir çalışmanın ilk adımları olarak
sergilendi.
Dron çalışması; her yerde bulunabilecek
malzemelerle kendi insansız aracını üretmeyi başaran gençler sergiledi.

verdi. Kurumun meslek standardı
çalışmaları devam ettiğini belirten
Başkan Ceylan, belgesiz çalışma süresinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın verdiği kanun değişikliğiyle 31 Aralık 2016’ya kadar uzatılacağını aktardı.
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Çanakkale'de
tarihe yolculuk
OSTİM OSB personel ve ailelerine yönelik
Çanakkale ve Bursa’ya tarihi ve kültürel
gezi programı düzenlendi.

O

STİM ailesi, 1. Dünya Savaşı’nın en
şiddetli çatışmalarının yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Çanakkale
Savaşı’nın cephelerinde tarihi yeniden
yaşadı.

ne’deki türbeleri ziyaret edildi. Ardından Osmanlı’nın kuruluş dönemlerinde
Bursa’da yaşayan tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf Buharalı Türk Bilgini Emir Sultan Hazretleri’nin türbe
ve camii ziyareti ile
program sonlandı.

Çanakkale Tanıtım Merkezi’nde, savaşlarla ilgili bilgileri simülasyon eşliğinde
dinleyen grup daha sonra sırasıyla; 57.
Alay Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Şahindere Hastane Şehitliği, Ertuğrul Koyu’nda Yahya Çavuş Şehitliği ve
son olarak ta Seyit Onbaşı’nın savaşın
seyrini değiştiren top atışını yaptığı topçu tabyasını ziyaret ederek vatan toprağına emanet kahramanlar için dua etti.
Gezi programının ikinci gününde
Bursa’da tarihi mekanlar ziyaret edildi. Ulu Cami ile başlayan programda,
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman
Gazi ve oğlu Orhan Gazi’nin Topha-

ÜRETEN BÖLGENİN SOSYAL ÇATISI
OSTİMSPOR 2014-2015 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda kulübün bölgenin sosyal
faaliyetlerinde önemli bir rolü olduğu
belirtildi.

O

STİMSPOR bölge çalışanlarının
sosyalleşmesi yönünde çalışmaları ve projeleri hayata geçiriyor. Futbol çalışmalarının yanı sıra müzik,
doğa yürüyüşleri ve çeşitli müsabakaları düzenleyen kulüp OSTİM’in
sosyalleşmesinde önemli rol oynuyor.
OSTİMSPOR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kandazoğlu, futbol ağırlıklı olan faaliyetlerinden daha sosyal
aktivitelerin olduğu sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirildiği bir

dönem geçirdiklerini belirtti. Türk
Halk Müziği ve tasavvuf müziği
korolarına değinen Kandazoğlu, futbolda U11’den U19’a tüm yaş gruplarında Ankara şampiyonu olduklarını anlattı.
OSTİMSPOR Kulübünün asıl amacının hem çalışanların hem işverenlerin yararlanabileceği faaliyetleri
hayata geçirmek olduğunu ifade
eden Kandazoğlu, “Kulübün misyonu OSTİM’de çalışan, üreten insanları iş yoğunluğunda kurtarıp sosyal
faaliyetlerle daha üretken hale getirmek.” dedi.

“Kendimizi sorumlu hissetmeliyiz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİMSPOR Yönetim
ve Denetim Kurullarına çalışmaların-

dan dolayı teşekkür etti. OSTİM’deki eğitim kurumlarına dikkat çeken
Aydın, “Öğrencilerle ve okullardaki
spor aktiviteleriyle iç içe olmalıyız.
Ayrıca OSTİM’de 60 bin çalışan insan var. Gençler var. Çalışanlardan
kendimizi sorumlu hissetmeliyiz.”
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
raporları okunarak ibra edildi. Ardından yapılan seçimle Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu şu isimlerden
oluştu:
Yönetim Kurulu; Murat Kandazoğlu, Ekrem Algül, Mustafa Pehlivanoğlu, Ümit Güçlü ve Melek Burcu
Öztürk.
Denetim Kurulu; Behzat Zeydan,
Adem Arıcı ve Hamza Akca

Temmuz Ayı Fuarları
Gapshoes
Gapshoes Kış 23.Uluslararası
Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan
Sanayi Fuarı, 20-23 Temmuz
2016 tarihlerinde Gaziantep,
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde
düzenlenecek. Fuarda, ayakkabı,
terlik, saraciye ve yan sanayi
ürün grupları sergilenecek.
Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık
ve Sanayi Fuarı 2016
20-24 Temmuz 2016 Edirne
Fuar Alanı’nda kapılarını açacak
fuarda sergilenecek başlıca ürün
grupları şöyle: Traktör ve tarım
ekipmanları, otomobil, beyaz
ve kahverengi eşya, elektronik
aletler, tarım ve hayvancılık
teknolojileri, işlenmiş gıda
ürünleri.
1. Bolu 2016 Fuarı
1. Bolu 2016 Fuarı, tarım,
gıda, hayvancılık teknolojileri
ve endüstrileri konusunda
ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlik,
tarım teknolojileri, tarımsal
mekanizasyon, hayvancılık, yem,
tohum, fidancılık, sulama, gıda
ve gıda endüstrisi, seracılık,
zirai mücadele, arıcılık gibi ürün
gruplarıyla 23-26 Temmuz 2016
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: www.tobb.org.tr
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