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Tarihi Yürüyüşü Durduramayacaklar
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

avaş meydanlarında mağlup edemedikleri bu milletin sırtını, yıllardır çeşitli yollarla yere getirmeye çalışıyorlar.

S

Ekonomi başta olmak üzere kritik süreçlerde yaşadığı badireleri alnının
akıyla atlatan ve depara hazırlanan ülkemize her alanda çelme takma gayretlerini görüyoruz.
Kirli emellerine ulaşmak için ihanet
şebekelerini devreye sokuyorlar. 15
Temmuz kalkışması bu senaryolardan
sonuncusuydu. Türkiye’nin tarihi yürüyüşünü durdurmak istediler… Başaramadılar, başaramayacaklar…
Akılları sıra hedeﬂeri; yalnız bölgesinin değil Orta Asya’dan Balkanlara
mazlumların umudu Türkiye’yi hizaya
getirmek (!)
Mazisindeki darbelerin acı faturasını
ödeyen, yapılanların burukluğunu derinden yaşayan milletimiz, bu kez “dur”
dedi. İradesine sahip çıkarak karanlık
odaklara en büyük darbeyi vurdu.
O gece kalbi vatan sevdasıyla çarpan
milyonlar, ellerindeki şanlı bayrağımızla adeta ikinci bir Çanakkale, İstiklal
Mücadelesi verdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milli iradeye olan çağrısı, Başbakanımız Sayın
Binali Yıldırım’ın, siyasi partilerin ve
demokrasinin tecelli ettiği TBMM’nin
ortak dili bizi bize daha da kenetledi.
Bir olduk, bütün olduk…
Menfur saldırıların ardından Batı’dan
gelen cılız seslere bakarsanız, Anadolu
coğrafyasının nasıl bir durumla karşı
karşıya olduğunu daha iyi anlarsınız.
Öz değerlerimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Ürettirmiyorlar; “Bizden alın”
diyorlar. Sanki hazır kıta bekler gibi;
kredi notunu düşürüyorlar. Bağımlı ve
güçsüz bir Türkiye, işlerine geliyor.
Zincirlerini kıran, “Ben de varım” diyen Türkiye’nin haykırışını duymak
istemiyorlar.
Tarihimize kara bir leke olarak geçecek
bu olay, eksiklerimizi görmemizi sağladı. Milletimiz birbirine sımsıkı sarıldı, kucaklaştı; birlik ve beraberliğimiz
arttı.

Peki bundan sonra bize düşen nedir?
Her şeyden önce vatan, millet sevgisiyle daha çok çalışmalı ve üretmeliyiz. Mutlaka kendi yaptığımız ürünleri
önemsemeliyiz. İnsan kaynağını geliştirmeli, bunun için eğitim sistemini yeniden tasarlamalıyız.
Sanayileşme stratejik bir kavramdır.
Ülkelerin gücü üretimdir. Üretiminiz
ne kadar güçlü ve dünya markası şeklinde ihracatınız varsa; güçlüsünüz ve
bağımsızsınız.
İhtiyaçlarımızı dışarıdan alarak kalkınmamızı gerçekleştiremeyiz! Kamu başta olmak üzere zihinsel değişimi sağlamalıyız; rotamızı yerli ve mili yöne
hızla çevirmeliyiz.
15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar
diliyoruz.
Milli irade ayakta, milli irade vatan
nöbetinde… Şehit kanıyla sulanan bu
vatana atalarımızın yaptığı gibi göğsümüzü siper edeceğiz…
Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan
Hakk’a yürüdü
Temmuz ayının Türk sanayisi ve OSTİM camiası adına üzüntü veren bir gelişmesi de Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan
Hocamızın vefatı oldu.
10 Temmuz 2016 günü Hakk’a yürüdü
Sedat Hocamız… Merhum Başbakan
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’la birlikte üniversite yıllarında başlayan sanayi
sevdası, ardında birçok önemli eseri bıraktı.
Türkiye’nin milli duruşa geçtiği yılların
kırılma noktalarından biri olan ‘Ağır
Sanayi Hamlesi’nin öncü kadrosunda
yer alan Merhum Hocamız, ‘yerli ve
milli’ anlayışın sembol isimlerindendi.
Türk insanına ve KOBİ’lere cesaret
verenlerden biriydi. Ülkemizin kalkınmasında son nefesine kadar büyük bir
inançla mücadele etti.
Kendisinden çok şeyler öğrendik… Ufkumuzu genişletti. Her konuşması bir
ders gibiydi…
Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan Hocamıza
Allah’tan rahmet tüm milletimize ve
sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”

Mehmet Akif Ersoy
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, "Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısını
Ekim veya Kasım ayında yasalaştırmayı
hedefliyoruz." dedi. Özlü, Borsa İstanbul
bünyesinde kurulacak Fikri Mülkiyet
Borsası'nın, patentlerin ticarileşmesine
büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
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100. Yıl Bulvarı No: 101/A
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Yayın Türü
Yerel Süreli

Türk imzalı dişli ithalatı kesti
Geniş ürün gamı ve yüksek kaliteli servis
hizmetiyle 40 yılı aşkın süredir iş makinaları
alanındaki faaliyetleri ve müşterilerin ticari
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Pi
Makina, yeni yatırımlarıyla yerli üretim
halkasını genişletiyor.

sayfa
sayfa

06

‘Bilge Adam’ Hakk’a yürüdü

Yerli imalatçının rakibi ithalat

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan Hakk’ın
rahmetine kavuştu. 73 yaşında aramızdan
ayrılan Çelikdoğan, ömrünü yerli ve milli
sanayi üretimine adayan sembol bir isimdi.

Makina İmalatçıları Birliği hazırladığı
Yatırım Teşviklerinde, Güncel Durum ve
Beklentiler Raporu ile makine imalat
sektöründeki aksaklıkları ve ihtiyaç
duyulan değişiklikler için kamuoyuna
çözüm önerileri sunuyor.
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Cari açık 1,406 milyon dolar
azaldı
Cari açık, Mayıs ayında bir önceki yılın
Mayıs ayına göre 1.406 milyon ABD
doları azalarak 2.863 milyon ABD doları
olarak gerçekleşti.
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İhracatta
birim miktar arttı

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

ODTÜ Öğretim Üyesi Astro Parçacık Fiziği
Uzmanı Doç. Dr. Bilge Demirköz’ün başında
olduğu ekip, özellikle başta uydu aksamları
olmak üzere elektronik cihazların uzay
radyasyonuna dayanıklılığını belirlemek
üzere hummalı bir araştırma içinde.

www.omedya.com
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ORSİAD ziyaretlere
OSTİM’den başladı
ORSİAD yeni Yönetimi OSTİM OSB
Yönetimini ziyaret etti. ORSİAD Başkanı
Nedret Yener, “En büyük tesellimiz
birliğimizin ve beraberliğimizin gücüdür.”
dedi.
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Uzay radyasyonu artık
Türkiye’de ölçülecek
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret
endeksi 2016 Mayıs ayı verilerine göre
ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 5,9 azalırken, ihracat
miktar endeksinin yüzde 16,5 arttığı dikkat
çekti.

BİZİ TAKİP EDİN

OstimOSB

Patent Borsası kuruluyor

14

Reklam Rezervasyon
385 58 20-21
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Başbakan Yıldırım, bazı süreli teşviklerin kalıcı hale getirileceğini açıkladı

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI
4. BÖLGE KAPSAMINDA CANLANACAK
Yatırım ve ihracat kredilerine
erişimin kolaylaştırılması, yatırım
ortamının iyileştirilmesi amacıyla
alınan tedbirleri de içeren ekonomi
paketi açıklandı. Başbakan Binali
Yıldırım, paketin yatırım yapana, işe
başlayacaklara, tarım sektöründe
faaliyet gösterenlere, esnafa,
turizmciye, işçiye, emekliye ve
gençlere faydalı olacağını söyledi.
Yıldırım, “Orta yüksek teknoloji üretim
yatırımlarının tamamı da 4. bölge
teşviklerine alınacak.” dedi.

T

asarrufu ihmal etmeyeceklerini, bunu da öncelikle kamuda
başlatacaklarını bildiren Yıldırım, vatandaşa örnek olunacağını altını çizdi. Paketi, toplumu oluşturan
bütün paydaşlara, bütün kesimlere
dokunan önemli bir ekonomik tebdir
olarak niteleyen Başbakan Yıldırım,
“Kemer sıkma değil, insanların üstüne daha fazla vergi değil, daha fazla
yatırım, üretim ve ticareti öngören
tebdirlerden bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Damga, resim, harçlar
Şirket kuruluşlarındaki damga, resim, harçlarda ciddi reform niteliğinde düzenleme yaptıklarını açıklayan
Yıldırım, “Diyelim ki bir tane sözleşme yaptınız, bu sözleşmeden 10 nüsha istiyorlar, her birinden damga vergisi alınıyor. Bunu kaldırıyoruz, bir
nüshadan verdi mi bitiyor. Bireysel

SÜRELİ TEŞVİKLER
KALICI HALE
GELİYOR
Yıldırım, yatırım teşvik sisteminin
yenileneceğini, bazı süreli teşvikleri
kalıcı hale getireceğini açıkladı.
Başbakan Yıldırım, "Şimdi
yapacağımız, daha etkin hale nasıl
getiririz? Başta Doğu ve Güney
Doğu olmak üzere bu teşviklerde
sektörel teşviği de içerecek şekilde
uygulamalardan edindiğimiz
tecrübeyi hayata geçireceğiz.
Teşviklerde böyle bir sistem var.
Mevcut bölgesel yatırım teşvik
sistemimizde orta, yüksek teknoloji
ürünlerinin üretimine yönelik
yatırımın olduğu bölgeler, bir
tek bu teşvikten yararlanıyordu.
Şimdi ise orta yüksek teknoloji
üretim yatırımlarının tamamı da 4.
bölge teşviklerine alınacak. Bunlar
teferruat." değerledirmesinde
bulundu.

emeklilik sistemine dahil olanlara da
damga vergisi muafiyeti getiriyoruz.
Diyelim ki teknolojik yatırım yaptınız; bununla ilgili sözleşmelerde de
damga vergisi yok. Bununla ilgili
işadamlarının fuar ve katılımlarıyla
ilgili işlerin sözleşmelerinde de damga vergisini kaldırıyoruz.” dedi.
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki binalardan 5 yıl, arazilerden de
teşvik süresi boyunca emlak vergisi
alınmayacağını aktaran Başbakan
Yıldırım, doğal afetlerle, tutukluluk
ve sabotaj gibi nedenler dolayısıyla
ekonomik kayba uğrayan yatırımcılar, sigortalı çalışanların süresi dolmuş borçlarının bir yıla kadar erteleneceği müjdesini verdi.

ÜRETİM DEMEK
İŞ DEMEK
Bizim için çok önemli şey, yatırım.
Yatırım demek üretim demek.
Üretim demek iş demek, ilave
iş aş. Yatırımları artırmak için iki
önemli adımımız var. Adı olan kendi
olmayan bir Kalkınma Bankamız var.
Onu işler hale getiriyoruz. Yatırımcı
daha iyi şartta kredi alacak. İkinci
şey ihracata yönelik Eximbank da
kredi veriyor ama kredi verinceye
kadar alnının derisi çatlıyor. Bunun
önüne geçiyoruz. Diyelim ki son 5
yıl sicilinde bir şey yok. Ben bunun
teminatının yarısını alayım, niye
tamamını isteyeyim? Burada teminat
açığı olursa burada da kredi garanti
fonu devreye girecek ve gerekli
açığı kapatacak. Bütün ülkeler böyle
yapıyor.
Bundan sonra biz satma yönünde
kafa yoracağız… Dışarıya ne

Geçmişte vergi ve prime yönelik
vecibelerini yerine getiremeyen vatandaşlara bir fırsat daha verdiklerini
dile getiren Yıldırım özetle şunları sıraladı: “Vatandaşlarımız veya
yurt dışındaki herhangi bir yatırımcı,
varlığını Türkiye'de değerlendirmek
istiyor. Türkiye'ye bunu rahatlıkla
getirebilecek. Bir istisna var, bu kara
para ve terör kaynaklı bir para olmayacak. Primlerini sigortalılar öderken ne yapıyor, zamanında öderse 5
puan düşük ödüyor. Bu hakkı BağKur'lulara da tanıyoruz.
Kredi teminatları
Tüccar, sanayi ve iş adamları paraya
erişim konusunda sıkıntılar yaşıyor.
kadar çok şey satabiliriz? Böylece
cari açığımızı kapatabiliriz. Satın
almalarımızı da ihtiyacımız yoksa
içerden alalım. Dışarıya paramız
gitmesin.

Proje bazlı destek
Ben tekstil işi yapmak istiyorum
filan yerde yapacağım, oranın
hangi bölge olduğuna bakmadan
ona has veya yeni buluş yaptım,
'bir yazılımla Türkiye’deki bütün
ulaşım alt yapısının güvenlik açığını
ortadan kaldırıyorum, şu oluyor bu
oluyor' diyorsun, akıl terinin ağırlıklı
olduğu. Ona da ayrı teşvik gelecek.
Yatırımcılarının yıl sonuna kadar
geçerli olan avantajlı vergi indirim
oranları ile sigorta primi işveren
hissesi desteği sürelerinin kalıcı
olarak uygulanması sağlanacak.
Bu şu anlama geliyor; süre bitiyor
merak etmesinler, telaşlanmasınlar,
süre yenilenecek, yatırımlarına
vatandaşlar devam etsin.

Teminatlar yüksek. Kredi kullanımında gayrimenkul gibi sağlam diye
düşünülen teminatlar vardı. Şimdi
menkul değerleri, taşınabilirleri, teminat gösterebilecek… Elinde ne
varsa teminat olarak gösterebileceğiz.
110 bin esnaf kredi almış, gecikme faizi var. Esnaf Kooperatifleri
Merkez Birliği ve Gümrük Ticaret
Bakanlığımız bir araya geldiler ve
yaklaşık 400 trilyon gecikme faizini
karşılıyorlar. Geri kalan ödenecek
para da tekrar yapılandırılıyor, taksitlendiriliyor, ödeme imkanı geliyor.
Esnafımız borcunun ana parasını
ödemeyle yetinecek. Ana borcu yeniden yapılandırılabilecek, taksitlendirme imkanı gelecek.
Karşılıksız çek işlemine para cezası
geliyor. Tekrar ederse ve alışkanlık
haline gelirse bu sefer hürriyeti kısıtlayıcı ceza da arkasından gelecek.
Karekod uygulamasıyla da çekin güvenilirliği, daha çek alınmadan öğrenilebilecek. Bunu da güzel bir imkan
olarak söyleyebiliriz.”
Başbakan Yıldırım, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın bazı hükümlerinin
yürürlük tarihinin 1 Temmuz olduğuna işaret ederek, bazı hükümlerin yürürlük süresini 1 yıl öteleyeceklerini
söyledi. Turkuaz Kart Sistemi'nde
özellikle beyin göçünü tersine döndürme amaçlı olarak Türk vatandaşı olarak yurt dışında yerleşen, çok
önemli buluşları ve uzmanlıkları
olan insanların ülkeye gelmesini teşvik ettiklerini ifade eden Yıldırım,
şimdi ise başka uyrukta olanlara bir
imkan getireceklerini belirtti.
Binali Yıldırım, şirket kuruluşunu
ve şirket tasfiyesini kolaylaştıracaklarını ifade etti. Bu şekilde dükkan
açmanın ve dükkan kapatmanın da
kolaylaşacağına vurgu yaptı.

YERLİ ÜRÜN
ALAN KOBİ'LERE
FAİZSİZ KREDİ
KOBİ’lere ilave imkanlar
sağlayacaklarını aktaran
Başbakan Yıldırım, “Terör
ve doğal afetlerden etkilenen
KOBİ’lere, 100 bin lira destek,
imalat sanayiinde çalışan terörden
doğal afetlerden işleri bozulan
oradaki esnafımız da 100 bin lira
kadar kredi kullandırabileceğiz.
KOSGEB, yani Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımız bunun
çalışmasını yaptı ve bu şekilde
uygulamaya geçeceğiz. Diyelim
ki bir tane torna tezgahı alacaksın.
Yerlisini alıyorsan ona 300 bin
liraya kadar faizsiz kredi verecek.
Dolayısıyla yerli üretimi teşvik
etmiş olacağız.” dedi.
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PATENT BORSASI KURULUYOR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, "Sınai Mülkiyet Kanun
Tasarısını Ekim veya Kasım ayında
yasalaştırmayı hedefliyoruz." dedi.
Özlü, Borsa İstanbul bünyesinde
kurulacak Fikri Mülkiyet Borsası'nın,
patentlerin ticarileşmesine büyük
katkı sağlayacağını ifade etti.

A

r-Ge Merkezleri ve Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinin Sınai
Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi’nin tanıtım toplantısında
konuşan Bakan Özlü, "Ülkemizde,
patentlerin, tasarımların, markaların
hem nicelik hem de nitelik olarak artması için yoğun bir şekilde çalışacağız. İşletmelerin finansal yapılarında
da marka değerlerinin ve patentlerin
ağırlık kazanmasını istiyoruz." dedi.
Türk Patent Enstitüsü’nde gerçekleşen toplantıda (TPE) Bakan Özlü, bir
taraftan Fetullahçı Terör Örgütü'nü
(FETÖ) etkisiz hale getirmek için
yoğun bir şekilde çalıştıklarını, bunu
yaparken de asli vazifelerini yapmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Özlü,
Türkiye'nin yükselen grafiğinin daha
önce de frenlenmeye çalışıldığını aktardı.
Ülkenin her saldırıdan daha da güçlü
bir şekilde çıktığını ifade eden Bakan
Özlü, Türkiye'nin, kamu maliyesi
alanındaki sağlam duruşunu sürdürdüğüne işaret ederek, bu duruşun,
özel sektörü de rahatlattığını vurguladı.
Sektörden edinilen bilgiye göre 15
Temmuz'dan sonraki haftada bile siparişlerde bir miktar artış yaşandığını
anlatan Özlü, "Bu, Türkiye’nin reel
sektörüne duyulan güvenin bir göstergesidir. Keşke bazı kredi derece-

Faruk Özlü

PROJENİN ÜÇ AYAĞI
Bakan Özlü, tanıtımı yapılan proje
kapsamında, 3 modül üzerinden
eğitim ve danışmanlık hizmeti
verileceğini ifade ederek, birinci
modülde, patent uzmanlarının
fikri ve sınai hakların önemi
ve Türkiye'deki yasal süreçleri
konusunda katılımcılara eğitim
vereceklerini bildirdi. İkinci
modülde, fikri hakların yönetimi ve
ticarileşmesine odaklanılacağını
vurgulayan Özlü, üçüncü modülde
ise "Patent Randevu Sistemi" ile
patent uzmanlarının, firmaların
ortaya koyduğu ya da üzerinde
çalışmayı hedeflediği yenilik
ve buluşlar konusunda birebir
danışmanlık hizmeti sunacaklarını
kaydetti.
lendirme kuruluşları da bu gerçekleri
görseydi de gerçekçi davranabilseydi. Biz bunları ciddiye almıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
Tamamlanan Ar-Ge projeleri
Türkiye'nin yenilik ekosistemini
büyütecek ve geliştirecek projeler
üretmeye devam ettiklerini aktaran
Faruk Özlü, aktif durumdaki 50 teknoparktaki 3 bin 890 firmada yaklaşık 40 bin Ar-Ge personelinin çalıştı-

ğını söyledi.
Özlü, buralarda yaklaşık 20 bin ArGe projesinin tamamlandığını, yaklaşık 8 bin 500 Ar-Ge projesi üzerinde de çalışılmaya devam edildiğini
bildirdi. Halihazırda 265 Ar-Ge merkezinde de 27 bin 500 Ar-Ge personelinin istihdam edildiğini, yaklaşık
8 bin 500 Ar-Ge projesinin tamamlandığını, 5 binin üzerinde projeyle
ilgili çalışmaların da devam ettiğini
belirten Özlü, şöyle konuştu: "Bugüne kadar teknoloji geliştirme bölgelerinde tamamlanan projeler sonucunda, 627 patent tescil edilerek koruma
altına alındı. Ar-Ge merkezlerimizde
tamamlanan projeler sonucunda ise
bin 124 patent tescil edilerek koruma
altına alındı. Açıkçası bu rakamların
yeterli olmadığını, bu rakamları daha
da artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye son 14 yılda sınai
mülkiyet alanında büyük başarılara
imza attı. Bu dönemde, yerli patent
başvurularımız 13 katına, yerli patent
tescil sayımız 24 katına çıktı. Son 5
yıldır, marka başvurularında Avrupa birincisi, tasarım başvurularında
Avrupa ikincisi olan bir Türkiye’den
bahsediyoruz."

Sınai Mülkiyet Kanunu
TBMM Genel Kurul gündeminde
olan Sınai Mülkiyet Kanunu tasarısını Ekim veya Kasım ayında yasalaştırmayı hedeflediklerini dile getiren
Özlü, bu kanunun yasalaşmasıyla
birlikte, sınai mülkiyet haklarının
başvuru, tescil, koruma ve ticarileşme aşamalarını çok daha etkin hale
getireceklerini söyledi. Özlü, Borsa
İstanbul bünyesinde kurulacak Fikri
Mülkiyet Borsası'nın da patentlerin
ticarileşmesine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Ülkemizde,
patentlerin, tasarımların, markaların
hem nicelik hem de nitelik olarak artması için yoğun bir şekilde çalışacağız. İşletmelerin finansal yapılarında
da marka değerlerinin ve patentlerin
ağırlık kazanmasını istiyoruz." dedi.
"Farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz"
TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan
da kamuda sınai mülkiyet alanında farkındalık oluşturmak için çok
yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade
etti. Asan, 200 binin üzerinde kişiye ulaştıklarını ve bu yılın ilk yarısında 110'un üzerinde etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Toplantının
sonunda Asan, Bilim ve Teknoloji
Genel Müdürü İlker Murat Ar, Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samir
Deliormanlı arasında projeye ilişkin
bilgilendirme ve iş birliği protokolü
imzalandı.

160 milyarlık vergi barışı
30 Haziran 2016 tarihine kadar
olan vergi borçlarına yeniden
yapılandırma düzenlemesi getiriliyor.
Vergi, prim ve gümrük vergisi borcu
olanlar borçlarını 18 aya kadar
taksitlendirebilecek ya da peşin
ödemelerde önemli oranda faiz
indiriminden yararlanacak. Maliye
Bakanı Naci Ağbal, “Kabaca vergi +
prim olarak 160 milyar liralık tutar
vatandaşın lehine olmak üzere
yeniden yapılandırılacak.”

D

üzenleme 90 milyarlık vergi borcunu, yaklaşık 72 milyarlık da
sigorta primlerini kapsıyor. Düzenlemeden 5 milyona yakın mükellefin yararlanması bekleniyor. Gelen
talepleri dikkate alarak bir çalışma
hazırladıklarını ifade eden Maliye
Bakanı Naci Ağbal, “Esnafımızın,
işletmelerimizin özellikle de finansla

ilgili sorunlarını da çözmek bakımından böyle bir düzenlemeyi yaptık.”
dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi
borçlarıyla ilgili gelen talepler doğrultusunda yeniden yapılandırma
çalışması yaptıklarını ve borcu olanlara önemli kolaylıklar sunulduğunu
belirtti. Vatandaşların getirilen düzenlemeler çerçevesinde vergi dairelerine ve sosyal güvenlik dairelerine
müracaat etmek şartıyla 18 aya kadar
borçlarını yeniden yapılandırabileceklerini ifade eden Bakan Ağbal,
“Düzenlemeyi yaparken de önemli
yenilikleri de getirdik. Burada istiyoruz ki vatandaşımız şu anda var olan
borçlarını en uygun koşullarla idareye ödeyebilsinler.” dedi.
Peşin ödemede avantaj
Yeniden yapılandırma ile borçların
18 aya kadar taksitlendirilebileceğini
ifade eden Ağbal, peşin ödemenin de
avantajlarına dikkat çekti. Yeniden

yapılandırma düzenlemesinde peşin
ödemeye büyük bir teşvik getirdiklerini dile getiren Maliye Bakanı, peşin ödemelerdeki avantajı şu örnekle
açıkladı: “Örneğin vatandaşımızın 100 lira vergi borcu var.
70 lira da bunun üzerine
geçmişte hesaplanmış, şuanda cari faiz var. 170 liradan 140 liraya düşürdük.
Eğer peşin öderse bu defa
faiz ve gecikme zammının
yüzde 50’sini de almayalım. Böylelikle 140 lira olan tutarı 120 liraya
düşürelim. Bu ne demektir? Bugün
bir esnafımızın vergi dairesine 100
lira borcu vardı. 70 lira bugün hesaplanmış faizi vardı. Biz önce onu 140
liraya sonra da 120 liraya düşürüyoruz. Bu önceki yeniden yapılandırma
kanunlarında olmayan bir düzenleme
vatandaşımız için büyük bir kolaylık.”
Sosyal güvenlik primlerinde de yaklaşık 72 milyar liralık yeniden yapı-

Naci Ağbal

5 MİLYON MÜKELLEF
YARARLANACAK

Vergi dairelerine kayıtlı 90 milyar lira yeniden
yapılandırılacak tutar olduğunu dile getiren
Bakan Ağbal, bu kapsamda da yaklaşık 4,5
ila 5 milyon mükellefin bu düzenlemeden
yararlanmasını beklediklerini kaydetti.

landırılacak tutarın olduğuna dikkat
çeken Ağbal, “Kabaca vergi + prim
olarak 160 milyar liralık tutar vatandaşın lehine olmak üzere yeniden yapılandırılacak.” değerlendirmesinde
bulundu.
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66,3 milyon lira ile İç Anadolu Bölgesi ilk sırada

KOBİ’lere 350 milyonluk taze kan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, KOSGEB, KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı'nda
ilk çağrının başvurularının
onaylandığını belirtti. Özlü,
KOBİ'lerin ekonomi için çok önemli
olduğuna işaret etti.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek
Programı'nda ilk çağrının başvurularının onaylandığını, toplamda bin
377 projeye, yaklaşık 350 milyon lira
destek ve 3 bin 571 yeni personel istihdamı sağlamayı kararlaştırdıklarını
belirtti.
KOBİ'lerin ekonomi için çok önemli
olduğuna işaret eden Özlü, “Destek
programlarını kurgularken KOBİ'lerin doğru alanlara kanalize edilmesi
gerekli.” dedi. Faruk Özlü, daha nite-

likli, yenilikçi, rekabetçi
KOBİ'ler oluşturmak ve
istihdam imkanlarını artırmak için hayata geçirilen proje sonuçlarının
memnuniyet verici olduğunu söyledi.

232 milyon lira hibe
Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji
KOBİ'lerinde Kapasite Geliştirme ve
Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ'lerinde Katma Değerin Artırılması konu
başlıklarında yayınlanan programla
toplamda bin 377 projeye, yaklaşık
350 milyon lira destek sağlamayı kararlaştırdıklarını bildiren Özlü, bu
rakamın 232 milyon lirasının hibe
şeklinde, 118 milyon lirasının ise geri
ödemeli olarak aktarılacağını vurguladı.
Bakan Özlü, program kapsamında
sağlanacak desteğin bölgeler için önemine işaret ederek, 66,3 milyon liranın
İç Anadolu Bölgesine, 64,4 milyon
liranın Güneydoğu Anadolu, 58 milyon liranın Marmara, 56,8 milyon liranın Karadeniz, 42,8 milyon liranın

Akdeniz, 31,9 milyon
liranın Doğu Anadolu ve
29,3 milyon liranın Ege
Bölgesine aktarılacağını
kaydetti.
Özlü, "Destek kararı alınan projelerdeki personel
istihdam sayılarına bakıldığında, 826 yeni personel ve yüzde
23'lük oranla en fazla istihdam desteği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne
aktarılıyor. Personel istihdamında
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, 623
yeni istihdamla İç Anadolu, 587 yeni
istihdamla Karadeniz, 561 yeni istihdamla Marmara, 407 yeni istihdamla
Akdeniz, 329 yeni istihdamla Doğu
Anadolu ve 238 yeni istihdamla Ege
Bölgesi takip ediyor."
Özlü, onaylanan projelerde, 262 milyon lira makina ve teçhizat alımına, 49
milyon lira yeni personel istihdamına,
27 milyon 500 bin lira yazılım alımına
ve 11 milyon liralık bütçenin de hizmet alımına yönelik olacağının altını
çizdi.

HÜRKUŞ sertifikasyon
sürecini tamamladı
Yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden
(SHGM) TT32 Uçak Tip Sertifikası’nı,
Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı’ndan
da (EASA), EASA Geçerli Kılınan Tip
Sertifikası’nı aldı. Ayrıca EASA, SHGM'nin
söz konusu sertifikasını tüm Avrupa
ülkeleri için geçerli kıldı.

H

ÜRKUŞ, yoğun bir tasarım, test,
dokümantasyon ve doğrulama sürecinden sonra SHGM Tip Sertifikasının yayımını takiben TUSAŞ, EASA
tarafından Geçerli Kılınan Tip Sertifikasını, 12 Temmuz 2016 tarihinde
Farnborough Havacılık Fuarı esnasında, EASA Sertifikasyon Direktörü Trevor Woods'tan teslim aldı.
HÜRKUŞ, SHGM tarafından sertifiye
edilen ilk uçak ve EASA tarafından
sertifiye edilen ilk Türk uçağı. Diğer
yandan pilot camı kırılma ve koltuk
fırlatma sistemleri de EASA'nın aynı
uçak içinde ilk defa sertifiye ettiği sis-

temler.
TUSAŞ, 22 Aralık 2008'de de, HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağının Tip Sertifikası için başvurdu.
Başvurusu 13 Ocak 2009 tarihinde
kabul edildi. Tip Sertifikası denetleme
sürecinde EASA CS23 uçuşa elverişlilik ve uygulanabilir çevre koruma
gereksinimlerine ilave olarak, yüksek
performanslı özel uçak gereksinimle-

Dünyada geriledi Türkiye’de yükseldi

ünya Çelik Derneği’nin (worldsteel) verilerine göre, 2016 yılının
D
ilk yarısında dünya ham çelik üretimi

yüzde 1.9 oranında düşüşle 795 milyon
tona geriledi. Türkiye’nin aynı dönemindeki rakamı ise yüzde 3.2 oranında
artışla 16.5 milyon tona yükseldi.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
(TÇÜD) tarafından yapılan açıklamada,
Ocak-Haziran döneminde Dünyanın en
büyük çelik üreticisi konumunda olan
Çin’in ham çelik üretimi, yüzde 1.1

oranında düşüşle 399.5 milyon tonda,
ikinci sırada yer alan Japonya’nın ham
çelik üretimi yüzde 1.6 oranında düşüşle 52 milyon tonda kaldığı ifade edildi.
Açıklamada şu istatistikler aktarıldı:
“Dünyanın en büyük on çelik üreticisi arasında sadece Hindistan, ABD,
Türkiye ve Ukrayna’nın ham çelik
üretiminde artış gözlendi. Yılın ilk yarısında Hindistan’ın ham çelik üretimi
yüzde 2.7 oranında artışla 46.3 milyon
tona yükselirken, hemen ardından gelen

rine uyumluluk da SHGM ve EASA
uzmanlarınca denetlendi.
Sertifikasyon süreci; 500 saatin üstünde
uçuş testi, 4000 saatlik uçuşa eşdeğer
yorulma testleri, alt-sistemlerin yoğun
kalifikasyon ve yer testleri, 500'e yakın
kurallara uyum gösterim dokümanı ve
5000 teknik resimden oluşan emek yoğun bir süreç oldu.
ABD’nin üretimi yüzde 0.2 oranında
artışla 40 milyon tona çıktı.
8. sırada bulunan Türkiye’nin, OcakHaziran döneminde ham çelik üretimi
yüzde 3.2 oranında artışla 16.5 milyon
tona yükselirken, 9. sırada yer alan
Brezilya’nın aynı dönemde ham çelik
üretimi yüzde 13 oranında keskin
bir düşüşle 14.8 milyon tona geriledi. Diğer taraftan 10. sırada yer alan
Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise,
geçtiğimiz yılın kayıplarının bir kısmını
telafi edecek şekilde, yüzde 14 oranında
keskin bir yükselişle 12.8 milyon tona
çıktı.”

Güneş
yatırımcısı
bürokraside
hız istedi
Uluslararası Güneş Enerjisi
Topluluğu-Türkiye Bölümü
(GÜNDER), Almanya’da güneş
sektörünün uluslararası ve yerel
temsilcilerinin katıldığı Now Turkey
başlıklı konferansta Türkiye’nin
güneş potansiyeli ve güneş enerjisi
sanayisini tanıttı.
ÜNDER
Yönetim
G
Kurulu Başka-

nı Dr. Kemal
Gani Bayraktar,
güneş
ışınımı
zengin ülkemizde enerji üretim
ve dağıtım yatırımlarında bürokratik süreçleri hızlandırılması
gerektiğini söyledi. Türkiye’nin
güneşten elektrik enerjisi üretimi
hakkında bilgiler veren GÜNDER
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, Türkiye’nin
güneşten elektrik enerjisi üretim
potansiyelinin en az 500 bin megavat olduğunu bildirdi.
Sanayinin gelişimine katkı
Gelişmekte olan ülkemiz için güneşin en uygun, güvenli ve ekonomik alternatif olduğunu belirten
Kemal Gani Bayraktar, “Güneş,
Türkiye için de önemi fırsatlar
barındırıyor. Üstelik güneş enerjisi sektörünün sunduğu fırsatlar
sadece enerji üretimi ile sınırlı değil. Enerji çözümü olarak güneşi
tercih etmek, aynı zamanda yerli
sanayinin gelişimine de önemli
katkılar sağlıyor ve yüksek istihdam fırsatları sunuyor.” dedi.
Güneşin, sunduğu ekonomik
fırsatlar ve düşük maliyetler ile
tüm dünyada, özellikle Çin ve
Hindistan’da fosil yakıtlardan
daha rekabetçi bir çözüm olarak
öne çıktığına değinen Bayraktar,
“Türkiye’nin de artık daha fazla
güneşe yönelmesi gerekiyor.” görüşünü paylaştı.

Sürdürülebilir fırsatlar sunuyor
Ülkemizin güneşin gücünü
görmeye başladığını ancak
halen atılması gereken atımlar
olduğunu vurgulayan Bayraktar
şunları aktardı: “Türkiye
ekonomisi için risk teşkil eden
enerjide dış bağımlılık ve enerji
güvenliği gibi sorunlarına güneş
güçlü bir alternatif sunuyor.
Gelişen depolama teknolojileri
ile kendi kendine yeten çözümler
geliştirilebilmesi, güneş ışınımı
zengin ülkemizde enerji üretim
ve dağıtım yatırımlarının
yeniden değerlendirilmesine ve
sürdürülebilir fırsatlar sunulmasına
imkan tanıyor. Türkiye’nin bu
konuda tek yapması gereken
bürokratik süreçleri hızlandırmak,
enerji planlamalarını yeniden
gözden geçirmek ve güneş
enerjisine dair hedeflerini
büyütmek. Türkiye’nin güneş
sektörü temsilcileri olarak bizler,
ülkemizin ihtiyacı olan dönüşümde
üstümüze düşeni yapmaya
hazırız.”
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Türk imzalı dişli ithalatı kesti
Geniş ürün gamı ve yüksek kaliteli
servis hizmetiyle 40 yılı aşkın süredir
iş makinaları alanındaki faaliyetleri
ve müşterilerin ticari ihtiyaçlarına
yönelik çözümler sunan Pi Makina, yeni
yatırımlarıyla yerli üretim halkasını
genişletiyor.
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM) üyesi olan firma,
2007 yılında kurduğu dişli imalat
hattında; daha önce ağırlıklı olarak
yurtdışından temin ettiği ürünleri
yerlileştirdi. Kalite Kontrol Müdürü
Necati Dayı, kendi ihtiyaçlarını
gidermek üzere başladıkları üretimi,
ticari boyuta da taşımak istediklerini
söyledi.

E

rg İnşaat Ticaret ve Sanayi
A.Ş.’nin imalat birimi olarak kurulan Pi Makina, 1974’den beri ürettiği
iş ve inşaat makinaları ile bugün tüm
dünyaya hizmet veriyor.
Ankara’da toplam 500 bin metrekarelik açık ve kapalı üretim alanlarına
sahip Pi Makina, altıyüze yakın çalışanıyla modern ve yenilikçi birçok iş
kolunu aynı çatı altında sürdürüyor.
Beton santrallerinden beton pompalarına, kule vinçlerden kırma eleme
tesislerine, kazıcı yükleyicilerden ekskavatörlere iş ve inşaat makinaları ile
projeler yürüten firma, satış sonrası
hizmetleriyle de dünyanın birçok ülkesinden müşterilerine servis ve yedek
parça hizmeti sunuyor.

Necati Dayı

Önemli bir mühendislik ve proje birikimine sahip Pi Makina, 2007 yılında
dişli imalat hattını devreye aldı; ürünleri için yüzde 80’ini yurtdışından temin ettiği dişli kutularını kendi
tasarımıyla üretmeye başladı.

“Büyük bir yatırım
yapıldı”
Ürünleri
Picador
markasıyla hattan
çıkaran firmanın
Kalite
Kontrol
Müdürü Necati
Dayı çalışmalarını şöyle anlattı:
“Beton santralleri,
beton
pompaları
kule vinçleri bunlar
bizim ticari ürünlerimiz.
O ürünlerimizde güç aktarma üniteleri, dişli kutularını ağırlıklı olarak yurtdışından ithal ediyorduk. Gerek dişli
kutu imalatını gerçekleştirmek gerekse
de diğer projelerimizdeki diğer güç
aktarma organlarımızı yerlileştirmek
amacıyla 2007’de dişli imalat hattı
fabrikamızda kuruldu. Güç aktarma
organları üretimini yerlileştirme kapsamında dişli imalatı tezgahlarına büyük yatırımlar yapıldı. Malzemelere
gerekli mukavemeti vermek için 1.5
ton kapasiteli, bir çok prosesi yapabi-

YÜZDE YÜZ
YERLİ ÜRETİM
Fabrikamızda yaptığımız dişli
kutularının yüzde yüzü yerlidir.
Tasarımı bize ait. Kutunun dış
aksamı döküm; döküm parçalarını
ise OSB’lerden temin ediyoruz.
Çeliği yurtiçinden alıyoruz. Gerekli
ısıl işlemi tesislerimizde yapıyoruz.
Sadece dişli kutusunda değil,
örneğin yerli aks imalatında da çok
iddialıyız. Çeşitli ürün gamlarımızda
yerli akslarımızı kullanıyoruz. Tüm
bu anlatıklarım Pi Makina’nın üretim
gücünün nedenli kuvvetli olduğu
gösteriyor.

len ısıl işlem tesisi kuruldu. Böylece
dişli kutuları güç aktarma gruplarını
imal edebileceğimiz bir imalat
hattını oluşturmuş olduk.
Dişli imalat hattımız bize
çeşitlli dişli kutularının imalatını yapabilme yetisi veriyor. Kutu gövdelerini yerli
firmalarımızda döktürüp
kendi tesislerimizde
işleyebilmekteyiz.
İmalat hattımızdan
çıkan dişlileri bir
araya getirerek kutu
montajlarını yerli iş
gücümüzle yapabiliyoruz. Dişli kutularımızı
montaj sonrası test edebiliyoruz. Uzun ömür testlerini kendi tesislerimizde de
gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin; kırma
eleme tesislerimizdeki bant konveyörlerdeki çevirici redüktörler.

Yerli Kule vinç imalatı
Türkiye’nin ilk yerli kule vinç imalatçısı olarak kule vinçlerimizde mevcut
olan ve dışa bağımlı olduğumuz kule
dönüş redüktörünü de kendimiz üretme kararı aldık. Santrallerimiz ve kule
vinçlerimizin satış adetleri arttıkça dişli kutu üretim adetlerimiz de artmaya
başladı. Ticarileştirme boyutuna geldik. Çünkü yetilerimiz arttıkça belli bir
kalite sevisine ulaştık. İmal ediyoruz,
kontrollerini yüzde yüz kendi tesislerimizde yapıyoruz. Buna uygun test cihazlarımız ve altyapımız fabrikamızda
mevcut.
Savunma sanayine veya taahhüt işlerine yönelik birtakım özel dişliler de
imal edebiliyoruz.
Türkiye’de beton santrali, bant ve
mikser imalatı yapan birçok yerli firma
var. Bunların da birçok redüktörü ya
da dişli kutularını yurtdışından aldığını
biliyoruz. Biz diyoruz ki; Picador adıyla oluşturduğumuz marka altında ihtiyaçları biz tedarik edelim. Firmalar bu
ihtiyaçlarını bizden yerli alsın. Yurtdışından tedarik etmesinler.Biz ürünleri
yerlileştirdik. Bazı yerli firmalarımızla
bu konuda temaslarımız mevcut ve tedarik noktasında irtibat sağladık."

Sanayi üretimi artışa geçti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2016 Mayıs ayı sanayi üretim endeksi
rakamlarına göre Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi
bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı.
Endeks Nisan ayında yüzde 1,1 azalış
göstermişti. Takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretiminde ise
bir önceki yılın aynı ayına göre artış
yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşti.
ÜİK verilerine göre sanayi üretimi
2016 yılı Mayıs ayında bir önceki
aya göre yüzde 1, 6 artış gösterdi. Endeks Nisan ayında yüzde 1,1 azalış gös-

T

termişti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2016 yılı Mayıs ayında bir
önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,1, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de
yüzde 0,3 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi

üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 5,6 arttı. 2016 yılı Mayıs ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 0,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 artış
gösterdi.

En yüksek artış sermaye malı
imalatında
Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Mayıs ayında
bir önceki aya göre en yüksek artış
yüzde 3,5 ile sermaye malı imalatında
gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en
yüksek artış diğer ulaşım araçlarının
imalatında oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde

www.pimakina.com.tr

ÜYESİDİR

“OSTİM’de
farkındalığımız
İŞİM’le sağlandı”
Pi Makina olarak yıllarca kendi
imalatlarımızı yapan ve kendi içimizde
gereksinimlerimizi karşılayan bir
firma olduk. 2011 yılından sonra bu
bakışımız biraz daha farklılaştı. İŞİM’le
olan irtibatımız da bu farklı bakış
açımızın bir yansımasıdır. Gölbaşı’nda
konuşlanmış, her tesisini kendi imal
eden büyük bir firma olarak ; bizim
dışımızda bu sektörde kabiliyetleri
bizim kadar olmasa bile yerli üretime
katkı verecek birçok firma olduğunu
gördük. Yönetim kararıyla OSTİM’le
ilk bağımız İŞİM Kümesi ile oluştu.
Ankara’daki böyle bir değeri OSTİM’le
buluşturmak çok büyük bir avantaj.
Altyapısı kuvvetli olan firmamızın
OSTİM’de farkındalığı sağlandı.
OSTİM’in içine girdikten sonra çok
farklı kurumların ya da firmaların
ne amaçladığını yavaş yavaş
görmeye başladık. Projelerimizin hızlı
ilerleyebilmesi adına, imalat hizmeti
ya da hazır ürün hizmetleri noktasında
arayışlarımız ilerleyen yıllarda daha da
artacak. OSTİM’deki birçok firmayla
olan iletişimimiz bugüne kadar
olmadığı için; kümelenmeye girmemiz
sayesinde Ankara dışı tedariklerimizin
birçoğunu OSTİM’e kaydırma
durumumuz olabilecek.

en yüksek azalış deri ve ilgili ürünlerin
imalatında görüldü.

Yavaşlamayı telafi etti
Sanayi üretim endeksini değerlendiren
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 1,6 yükseldiğine dikkati çeken Özlü, sanayi üretimindeki
artışın mayıs ayında piyasa beklentilerinin de üstünde gerçekleştiğini ve bir
önceki ayda yaşanan yavaşlamayı telafi
ettiğini vurguladı.
Yatırım ortamını iyileştirmek ve yatırımcının karşılaştığı zorlukları aşmak
amacıyla gerçekleştirilen düzenlemelere değinen Bakan Özlü, “Türkiye'de
yatırım yapmak isteyen, üretim yapmak
isteyenlerin önüne turkuaz halı seriyoruz. Önümüzdeki dönemde, sanayi yatırımlarını artırmak amacıyla attığımız
adımlar ve Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi sonucu hizmetler sektöründeki
canlanma da sanayi üretimi üzerinde
olumlu yönde etkili olacaktır." dedi.
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Yerli ve milli sanayinin sembol ismi Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan’ı kaybettik

‘BİLGE ADAM’ HAKK’A YÜRÜDÜ
OSTİM Teknoloji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan
Hakk’ın rahmetine kavuştu.
73 yaşında aramızdan
ayrılan Çelikdoğan,
ömrünü yerli ve milli sanayi
üretimine adayan
sembol bir isimdi.

1

0 Temmuz 2016 günü kalp krizi sonucu dar-ı bekaya göç eden
Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’la birlikte Türk sanayisine
önemli eserler ve miraslar bıraktı.
1943 yılında Manisa’da doğan Çelikdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünü
bitirdi. Aynı üniversitede Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik ünvanlarını
aldı. İTÜ Makine ve Sakarya Mühendislik Fakültelerinde öğretim üyeliği,
1996-1997 yılları arasında Başbakanlık Baş Müşaviri olarak görev yaptı.
Stratejik Araştırmalar ve Teknoloji
Geliştirme Merkezi (SATEM) Başkanlığı, D-8 Ülkeleri Sanayi ve Ar-Ge
Projeleri Koordinatörlüğü, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığı, SAM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Hema Koordinatörlüğü, TÜBİTAK
Mühendislik Araştırma Grubu Üyeliği, Orta Doğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Türk Motor
Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Türkiye’de kümelenme çalışmalarına

“

TÜRK İNSANINA
UMUT VE CESARET
VERMİŞTİR”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, Prof. Dr. Sedat
Çelikdoğan’ın Türk insanına umut ve
cesaret veren, ‘yerli ve milli’ anlayışın
sembol isimlerinden olduğunu belirtti.
Aydın şunları paylaştı: “Prof. Dr.
Sedat Çelikdoğan Hocamız; Milli
Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Hocamızla birlikte gerek
üniversite yıllarında gerekse de 54.
Hükümet dönemindeki çalışmalarıyla;
yüreği üretim ve kalkınma
sevdasıyla çarpan sanayicilerimize,

öncülük eden ve OSTİM’de
kurulan İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmeleri,
OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi, Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
OSTİM Teknik
Üniversitesi kurucuları arasında yer aldı.
Yerli Malı
Tebliği
ve Sa-

nayi İşbirliği (SİP) yönetmeliklerinin
çıkmasında büyük emek harcadı.
Birçok otomotiv firması tarafından halen kullanılan dizel motor tasarımları
geliştirdi. Yavuz Motor A.Ş.’yi kurdu.
Yerli zırhlı araç modernizasyonu ve
birçok silah sanayi projesinde görev
yaptı. Zırhlı muharebe araçları ve lokomotifler için motor tasarımı çalışmalarında bulundu. Sanayi üretiminin
yenilenmesi ve milli markalar geliştirilmesi hususunda çok büyük gayretleri olan Prof. Dr. Çelikdoğan, birçok
kamu ve özel sektör firması kuruculuğu ve üst düzey yöneticiliğini yaptı.
Enerji Bakanlığı’nın başkanlığında yürütülen Milli Rüzgar Enerji Sistemleri
Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) projesinde görev aldı.
2014 yılında Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’ne Profesör olarak
atandı.
Sedat Çelikdoğan, son olarak OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanlığı, Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi Başkan Yardımcılığı, OSTİM Vakfı Yönetim KuKOBİ’lerimize, Türk insanına umut
ve cesaret vermiştir. Ağır Sanayi
Hamlesi’nin öncü kadrosunda yer
alan Merhum Hocamız, ‘yerli ve milli’
anlayışın sembol isimlerindendir.
Büyük bir üzüntü içindeyiz. Allah
mekanını cennet eylesin, geride
kalan yakınlarına büyük sabır
versin. Ülkemizin kalkınmasında
son nefesine kadar büyük bir
inançla gösterdiği yerli üretim ve
milli markalar mücadelesinin şahidi
olarak; Rabbimin rızasını da kazanmış
olduğuna yürekten inanıyorum.
Allah’tan rahmet, sevenlerine
ve OSTİM camiasına başsağlığı
diliyorum.”

rulu Üyeliği ile Milli Türk sanayinin
gelişimi için Milli Metro Aracı, Milli
Hızlı Tren, Milli Otomobil, Milli Motor, Milli Rüzgar Türbini, Milli Termik Santral, Milli Savunma Sanayi
projeleri, OSTİM Teknopark Bölgesi,
OSTİM Teknik Üniversitesi gibi çok
sayıda önemli projede
çalışmalarına
devam
ediyordu.
Merhum Çelikdoğan,
son nefesini verinceye
kadar Milli Sanayi üretimi için gece gündüz
demeden çalışmış, proje
ekipleri oluşturmuş ve
onlarca projenin gerçekleşmesi için büyük emek
harcadı. Tüm bu gayret
ve emeklerine rağmen
karşılaştığı bürokratik
engeller ve yeteri kadar anlaşılmamaktan
bitkin düşmesi onu
yıldırmadı ve mücadelesine devam etti.
Hocamızın bu sergilediği büyük mücadele
azmi ile bıraktığı eserler için minnettarız.
Kendisine Allah’tan
rahmet, tüm milletimize ve sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.

Merhum Çelikdoğan tüm konuşmalarında ortak vurgu olarak ‘üretim’i öne
çıkarıyordu. Sedat Çelikdoğan’ın Ocak 2015 sayımızda yer alan söyleşisinden
bir bölümü paylaşmak istiyoruz.

“ÜRETİMDEN KAÇMAK
BİR ÜLKENİN YIKIMIDIR”

B

irçok ülke üretim ve istihdam için
çırpınırken, biz ise bütün yükleri
sanayideki, tarımdaki üretimimizin
üstüne yıkmışız seyrediyoruz. Bununla kalkınmayı ileri götüremeyiz.
İstatistiklere düştüğü için bunları tekrarlıyorum. Karşı değiliz ama sadece
inşaat ve enerji sektörüne ağırlık vermekle bunu başaramazsınız.
Türkiye’deki aşırı inşaat, sermayenin
bu yöne doğru kaymasına yol açıyor. Bütün riskler sanayide de onun
için. İnşaat sektöründe imar rantı var;
“yap-sat” yapıyor, hesabı-kitabı belli, temelde satabiliyor. İşi yapıp bitirince parası ve karı belli. Sanayi cephesinde durum öyle değil. Çok uzun

soluklu, bütün sermayeni yatırıyorsun; fabrika arsasına onay almaya çalışıyorsun, makine teçhizat yatırımlarını yapıyorsun, işletme sermayesini
ekliyorsun, brüt işci maliyetlerini her
ay karşılıyorsun, kriz zamanlarında küçülmek için ödenmek zorunda
kalınan kıdem tazminatlarıyla karşı
karşıyasın ve bugüne kadar uygulanan düşük kur yüksek faiz uygulaması belini büküyor. Dolayısıyla
yatırımlardaki sermayeleri üretime
aktaramazsak gelişmiş ve güçlü bir
ülke olmamız mümkün değildir.
Gelişmiş ülkelerin uygulamaları ve
politikalarında istihdam öncelikle
dikkate alınıyor. Çünkü uzun süreli
işsizlik, ülkeyi istikrarsızlığa sürükler. O halde bunun tedbirlerini almamız lazım. Üretimden kaçmak bir
ülkenin yıkımıdır.

Demokrasi düşmanları birliğimize saldırdı. Tarihi direniş gösteren milletimiz görüş farklılıklarını kenara bıraktı;
iktidarı, muhalefeti, sanayicisi alçakça kalkışmaya karşı gövdesini siper etti, hayasızca akını durdurdu…

MİLLİ İRADE

TEK YÜREK
Türkiye, 15 Temmuz gecesi tarihinin
en karanlık günlerinden birini yaşadı.
Kökü dışarıdan beslenen şer odakları
milli iradeye kast etti. Alçak emellerini
silahlı kalkışmayla gerçekleştirmek
isteyen karanlık eller meşru Hükümete
ve Türk halkına saldırdı. Halkımız
ferasetiyle; demokrasiye, iradesine,
Hükümetine, onuruna sahip çıkarak,
beyhude girişimi bertaraf etti.

Ü

lerimizi görmemizi sağladı, milletimizi
birbirine daha sıkı kenetledi; birlik ve
beraberliğimizi artırdı. 15 Temmuz’da;
Çanakkale’de, İstiklal Mücadelesi’nde
olduğu gibi bir kez daha kahramanlık destanı yazıldı. Aziz milletimizle gurur duyuyoruz.
Menfur saldırıda 238 canımız şehit oldu.
2.191 kişi de yaralandı. Şehitlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz.

Soluk almadan
çalışacağız, üreteceğiz

lkemiz, geçmişinde acı tecrübelerle dolu darbelerden biriyle daha
karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz
2016’da demokrasiye saldıran şer güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait
karanlık eller; Cumhurbaşkanımızı, meşru Hükümeti ve onların şahsında bizatihi
milleti hedef aldı. Gözbebeğimiz Silahlı
Kuvvetlerimizin içine yuvalanan, kökü
dışarıdaki güruh, birlik ve beraberliğimizi
bozmaya yeltendi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın dik duruşu, Başbakanımız
Sayın Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu, siyasi partiler, STK’lar, basın; kısaca
Anadolu, demokrasiye sahip çıkarak aklı
selim içerisinde bu girişimi püskürttü.
Türkiye’nin tarihi yürüyüşüne çelme takarak durdurmaya çalıştılar; yalnız bölgesinin değil Orta Asya’dan Balkanlara
mazlumların umudu Türkiye’yi hizaya
getirmek istediler. Ancak başaramadılar
ve başaramayacaklar…

Her zaman söylediğimiz bir söz var: “Sanayileşme stratejik bir kavramdır. Ülkelerin gücü üretimdir.” Üretiminiz ne kadar
güçlü ve dünya markası şeklinde ihracatınız varsa; güçlüsünüz ve bağımsızsınız.
Üretimi gerçekleştirecek enstrümanların
temeli ise teknolojinin ve buna bağlı olarak tasarımın size ait olmasıdır. Bilgiyi
ve teknolojiyi mutlaka üretime çevirmek
gerekir. Kendi yaptığımız ürünleri önemsemezsek, yabancıların ürettiği ürünlerle
kalkınmamızı sürdüremeyiz. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinden başka
çaremiz bulunmuyor.
Üretimin nitelikli hale gelmesi, marka çıkartmak için gelişmiş ekonomilerin yaptığı gibi davranmalıyız. Kendi üreticimizin
önü açılmalı, onlara Ar-Ge ve inovasyon
süreçlerinde sabır gösterilmeli ve destek
sağlanmalı, uluslararası pazarlarda rekabet gücü geliştirilmelidir.
İhtiyaçlarımızı dışarıdan alarak kalkınmamızı gerçekleştiremeyiz!

Bir olduk, bütün olduk

Rotamızı yerli ve
milli üretime çevirmeliyiz

Olayların başlangıcından itibaren halkımız büyük bir feraset örneği gösterdi; bir
olduk, bütün olduk… Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; “Türkiye, 15 temmuz
gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak
birleşti.” Demokrasiye, iradesine, Hükümetine, onuruna sahip çıktı, beyhude
girişimi bertaraf eden millet darbecilerin
emellerini başlarına çaldı.

Aziz milletimizle
gurur duyuyoruz
Milli irade ayakta, milli irade vatan ve
demokrasi nöbetinde… Tarihimize kara
bir leke olarak geçecek bu olay, eksik-

2023 hedefleri ve Yeni Türkiye yolunda;
adalet ve liyakati öne çıkarmalı, eğitim
kalitemizi artırmalıyız. Artık üç vardiya yirmi dört saat çalışmamız gerekiyor.
Rotamızı yerli ve milli üretime daha çok
çevirmeliyiz. Yerli üretime destek, geleceğimize destektir…
Bundan sonra daha çok üretmeli, soluk
almadan çalışmalı, yarınlarımıza sahip
çıkmalıyız… Ülkemizin, Devletimizin,
demokrasinin,
milli
iradenin
ve
Hükümetimizin sonuna kadar yanındayız.

Başka vatanımız yok…

“TEK VÜCUT OLDUK”

ürkiye’nin yaklaşık 3 yıldır, millete, millî iradeye rağmen devleti
ve hükümeti ele geçirmeye yönelik
farklı biçimlerdeki teşebbüslerle karşı
karşıya bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“15 Temmuz’da bu teşebbüsler silahlı
darbe girişimi halini alarak, hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın Türkiye’nin
farklı mahiyette bir terör saldırısıyla
karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
emir komuta zinciri dışında, çeşitli
sınıflardan ve rütbelerden, Fethullahçı Terör Örgütü üyesi bir grup askerin
başlattığı bu darbe girişimi, sınırlı ama
ellerindeki silahların gücü sebebiyle
tehlikeli bir boyutta cereyan etmiştir.”
dedi.

T

Gözlerini kırpmadan milletin üzerine
ateş edenlerin, milletin korkacağını,
meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandığını,
sayısız kahramanlık destanları yazıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları ekledi: “Ama
milletimiz, üzerine açılan ateşlere,
atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış,
meydanı darbecilere bırakmamıştır.
Milletimiz, Emniyet Teşkilatımızın
mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurlarıyla el ele vererek, bu darbe
girişimine karşı tarihî bir duruş sergilemiştir.”
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde,
tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla,
tek yürek, tek vücut olarak d a r b e

teşebbüsüne karşı millî iradeye sahip
çıkıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisini bu ülkenin
bir ferdi, bu milletin bir evladı olarak
hisseden herkes, bu darbe girişiminin
karşısında yer almıştır. 1960 darbesinde Menderes ve arkadaşlarına, 1980
darbesinde “bir sağdan, bir soldan”
anlayışıyla darağaçlarına gönderilen
gençlerine sahip çıkamamanın yıllardır acısını yaşayan milletimiz, 15
Temmuz 2016’da bu gidişe ‘dur’ demiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

“EKONOMİMİZ
İSTİKRAR İÇİNDE
İŞLEYİŞİNİ
SÜRDÜRÜYOR”
Darbecilerle kol-kola çalışan
birtakım güçlerin sabotajlarına
rağmen Türkiye ekonomisinin
kendi rayında istikrar içinde
işleyişini sürdürdüğüne işaret
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Ülkemizin kredi notunu indiren o
kuruluşun veya kuruluşların böyle
bir yetkisi yoktur. Not indirimi
için sadece bizi değil hiç kimseyi
ikna edecek bir gerekçeleri
de yoktur. Ekonomimizin tüm
göstergeleri dünyanın pek çok
ülkesinden çok iyi durumdadır.
Her şey serbest piyasa ekonomisi
kuralları içinde yürüyor, yürümeye
devam edecektir. Mali
disiplinden taviz yoktur,
milletimiz ülkesine ve
ekonomisine güveniyor”
ifadelerini kullandı.

“ALÇAK SALDIRI
M
AKAMETE UĞRATILMIŞTIR”
aşbakan Binali Yıldırım, "15 da akamete uğratılmıştır, başarısızlıkTemmuz darbe kalkışmasını la sonuçlanmıştır. Türkiye, böylece
B
demokrasi bayramına çeviren aziz büyük bir beladan daha kurtarılmıştır.
halkım, demokrasiye, hukuka, vatandaşlarımıza yapılan bu alçak saldırı
milletimizin dirayeti demokrasiye ve
siyasi iradeye sahip çıkması sonucun-

Ekonomik göstergelerde yaşanan
değişimin, Türkiye'nin normal
günlerdeki değişiminden farklı
olmadığını dile
getiren
Yıldırım, "Ne
risk biriminde
ne borsa
işlemlerinde
ne kurda ne
faizde değişim
normal sınırlarda
seyrediyor. Bu
da şu demektir; bu

Bu kalkışma şüphesiz en başta milletimizin ülkesine, geleceğine sahip
çıkma iradesi ile başarısızlıkla sonuçlandırılmıştır." dedi.

darbe, demokrasinin, milli iradenin
temsilcisi siyasi otorite, hükümet
tarafından bastırılmış, hayat
normale
dönmüştür.
Piyasanın
verdiği
mesaj
budur." dedi.

SANAYİNİN ŞEHİDİ
Röntgen cihazı üretimi
yapan işadamı Emin
Güner, 15
Temmuz
Emin Güner

gecesi milli iradeye sahip çıkmak için
bir dakika bile düşünmeden meydanlara
koşan kahramanlardan biri idi. Olayı duyar duymaz, evinin yakınındaki AK Parti
Genel Merkezi’ne giden Güner, halkla
birlikte bölgedeki bir tankın üzerine çıka-

OSTİM DEMOKRASİ NÖBETİNDE

illi iradeye karşı düzenlenen saldırıya tüm
üyeleri ve kurumlarıyla tepkisini ortaya
koyan OSTİM, Kızılay Meydanı’nda vatanın
bölünmez bütünlüğü, milli iradenin hakimiyeti,
devletimizin bekası için demokrasi nöbetinde
yer aldı.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
Kızılay’da yaptığı konuşmada, ihanet şebekelerine memleketi teslim etmeyeceklerini söyledi.
Aydın, “Ankara’nın üretim merkezi olarak
halkımızın, demokrasinin, Hükümetimizin ve
Cumhurbaşkanımızın ve memleketimizin sonuna kadar hizmetindeyiz. Bu halk, kucaklanmaya, önünde eğilmeye değer bir halk. Sizlerle
gurur duyuyoruz. Hep beraber vatanımıza,
milletimize, bayrağımıza, dinimize ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız.” dedi.
OSTİM’deki tüm cami ve mescidlerde de milli
iradeye sahip çıkarak Hakk’ın rızasına talip
olan Şehitlerimiz ve Gazilerimiz için Kuran-ı
Kerim tilaveti ve Hatim Duası yapıldı.

rak uzaklaştırmaya çalışır. Dışarı alınan
darbeci, mücadele esnasında bir anlık
boşluktan yararlanarak tekrar tankın içine
girer ve namluyu hızla çevirir. Namlunun
çarptığı vatandaşlardan bazıları aşağı düşer.
O anda Emin Güner de kafasının sağ tarafından yaralanır ancak tank çok hızlı bir

ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM!
15 Temmuz darbe girişimine iş dünyası
büyük tepki gösterdi. Yayınlanan
mesajlarda demokrasi ve milli irade
vurgusu yapıldı. Açıklamalarda,
çalışmaya ve üretmeye devam
edileceğinin altı çizildi.

“Demokrasi dışında bir
seçenek görmüyoruz”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin
81 il, 160 ilçesindeki oda
ve borsalar, eş zamanlı düzenledikleri
ortak basın toplantısı ile darbe girişimine sert tepki verdi. Halkın sandığa ve
demokrasiye sahip çıktığı hatırlatılan
açıklamada, “Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin
gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı
duruş, en büyük takdiri hak etmektedir.
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin
tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam
sağlama zamanı diyoruz.” denildi.

“Demokrasi
güçlendikçe ekonomi de
güçlenecektir”
Ankara Sanayi Odası
Başkanı Nurettin Özdebir başkanlığında toplanan

Ankara İş Dünyası Platformu darbe
girişimini lanetledi. Ortak açıklamada
özetle şu görüşler aktarıldı: “Millet iradesine karşı yapılan darbe girişimi, halkımızın demokrasiye sahip çıkmasıyla
sonuçsuz kalmıştır. Ekonomimizin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bu
darbe girişimi bir kez daha göstermiştir.
Piyasalar hızla kendi dinamiklerine geri
dönmüştür. Ankara’daki iş dünyasının
temsilcileri olarak işimizin başındayız,
çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

“Demokrasimiz
uçurumun kenarından
dönmüştür”
15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğraması ile demokrasimiz uçurumun kenarından dönmüştür.
Sevinçle, gururla ifade etmek istiyoruz
ki, Türkiye artık zincirlerini kırmış ve
darbelerle ilgili makûs talihini yenmiştir. Şimdi bizlere düşen görev bu
ülkeyi ekonomik olarak mamur etmek,
işsizlikle mücadele etmek ve ülkemizi
dünyanın önde gelen ülkeleri arasına
sokmaktır.

“Demokratik
cumhuriyetimize
sahip çıkmalıyız”
Ülkemiz son yıllarda verdiği sınavların
en zorunu 15 Temmuz gecesi vermek
zorunda bırakılmış ve şükürler olsun
tehlike bertaraf edilmiştir. Bundan sonrası için halkımızın birbirlerine daha
çok sarılıp, yekvücut olarak demokrasiyi savunmaları en güzel yoldur, yöntemdir. Lakin demokrasi yalnızca sokaklarda savunulmamalı, aynı zamanda
ilim yaparak, bilgi üreterek, bu ülkeye
katma değer sağlayarak da laik demokratik cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız.

“Üretimin sürmesinden
başka yolumuz yoktur”
OSİAD geçmişte olduğu
gibi bugün de bütün darbelere ve darbe destekçi-

şekilde bölgeden kaçarken tankın üzerine
tutunarak 5 km daha gider. Güner, başına
aldığı darbenin etkisiyle daha fazla dayanamaz, düşer ve şehadet şerbetini içer.
Gözünü kırpmadan canını ortaya koyan
Emin Güner’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. Milletimizin başı sağolsun, ruhu şad olsun.

lerine karşıdır, bu karşı duruşu gelecekte
de sürdürecektir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin hedef olarak gösterdiği
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmek
için üretimin, ticaretin ve bunlarla birlikte sosyal hayatın sürmesinden başka
yolumuz yoktur. OSİAD camiası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da tüm gücümüzle üretmeye ve
milletimizin refahını artırmaya çalışacağız.

“Ekonomimizi büyütmeye
devam edeceğiz”
Ekonomimizin güçlenmesinin sivil bir yönetimle
mümkün olacağı belirtilen açıklamada şu görüşler kaydedildi:
“Darbecileri lanetliyor, hükümetimizi
destekliyor ve milletimizin iradesinden
başka bir irade tanımıyoruz. Bundan
sonra da bizler daha çok çalışarak ve
üreterek ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz.”

“Milli İrade
Bayramı’dır”
Bu bakımdan 15
Temmuz, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın tarihine
geçecek, Milli İrade Bayramı’dır. İş alemi olarak, milletin iradesine sahip çıkmasının, orta ve uzun vadede siyasetten
ekonomiye, adaletten yargıya kadar birçok alanda olumlu sonuçlarını yaşayacağımıza inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesinden itibaren, Türkiye’nin tüm
şehirlerinde, meydanlarında, sokaklarında, her partiden, her görüşten, her hayat biçiminden
vatandaşlarımızın, iradesine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkmak için, aynı duyguyla,
aynı heyecanla, aynı kararlılıkla bir araya geldiğini vurguladı.
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Yerli imalatçının rakibi ithalat
Makina İmalatçıları Birliği, hazırladığı
Yatırım Teşviklerinde Güncel Durum
ve Beklentiler Raporu ile makine
imalat sektöründeki aksaklıkları
ve ihtiyaç duyulan değişiklikler için
kamuoyuna çözüm önerileri sunuyor.
Raporda Türkiye’nin büyümesinin
devam ettirebilmesinin yolunun yerli
imalat sektörünü korumaktan geçtiği
belirtiliyor.

akina İmalatçıları Birliği, 2012
Temmuz ve 30 Haziran 2015 arasında Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren teşvik belgelerini ve
içeriklerini kapsayan Yatırım Teşviklerinde Güncel Durum ve Beklentiler
Raporu’nda makine imalat sektöründe
yatırım sorunları ve çözüm önerilerini
ele aldı.

M

Raporun amacı, çeşitli sektör ve alt sektör başlıkları altında ele alınan veriler
ışığında, yararlanılan teşvikler sonucu
ortaya çıkan bölgesel dağılımın gözler
önüne serilmesi olarak belirlenmiş. Raporda yatırım teşviklerinde bildirilen ithal makina teçhizat tutarının izlenmesi,

Ankara Kalkınma Ajansı
tarafından hazırlanan Genç
İstihdamının Artırılması için
Ankara Girişimcilik Ekosisteminin
Geliştirilmesi Projesi başladı.
yerli makine imalatının öne çıkarılması
için yapılması gerekenler, makina imalat
sektörü konusundaki yatırımların hangi
bölgelerde yoğunlaştığının belirlenmesi
ve görülen aksaklık ile ihtiyaç duyulan
değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılması
hedefleniyor.

İthalat öne çıkarılmamalı
Polonya, Güney Kore ve Tayvan’dan
uygulama örneklerine yer verilen çalışmada, Türkiye için de önemli çözüm
önerileri getirilmiş. Raporun sonuç
bölümünde makine imalat sanayinin
önemine işaret edilerek şu vurgulama
yapılmış: “Türkiye, yerli imalat sanayisini koruyabildiği ölçüde büyümeye

devam edecektir. Hedefi büyümek olan
ekonomik kalkınma modellerinde, yerli
imalatçının karşısında ithalat öne çıkarılmamalıdır.”
2023 hedeflerine değinilen çalışmada,
tüm yatırımların içinde payı yüzde 2
olan makina imalat yatırımları ile sektörün 2023 yılındaki 100 milyar dolar
ihracat hedefinin yakalanması mümkün
olmadığı vurgulandı. Makina imalat
sektörüne pozitif ayrımcılık uygulanması halinde gelişmiş ülke konumuna erişilebileceğine dikkat çekildi.
Kaynak: Makina İmalatçıları Birliği Yatırım
Teşviklerinde Güncel Durum ve Beklentiler Raporu

KSS ödül süreci başladı
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu 2016 Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Ödülleri süreci
başladı. Katılacak şirketler için
başvuru tarihi 28 Ekim 2016 Cuma
günü sona eriyor.
İSK kurumsal sosyal sorumluluk
T
alanında farkındalığı artırmak ve
şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk

olarak 2014’te düzenlediği ve her yıl
tekrarlama kararı aldığı, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri
başvuru süreci başladı. Başvuru süreci 28 Ekim 2016 tarihine kadar devam
ediyor. Ödül töreninin ise 2016 yılı

Aralık ayında yapılması planlanıyor.
Başvuru kriterleri şunlardan oluşuyor: Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı
olmak. Başvuru için TİSK üyesi şartı
aranmıyor. Şirketler ayrı ayrı başvuru
yapmak koşuluyla birden fazla proje
için başvurabilir. Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2011
tarihi sonrasında tamamlanmış olması
gerekiyor. 2014 ve 2015 TİSK KSS
Ödüllerinden ödül almış projeler tekrar başvuramıyor.
Büyük Ödül ve GAN Türkiye Özel
Ödülü dahil olmak üzere her kategoride biri büyük ölçekli diğeri KOBİ
olmak üzere 2’şer şirkete toplamda
14 şirkete ödül verilmesi planlanı-

Cari açık 1,406 milyon dolar azaldı
Cari açık, Mayıs ayında bir önceki
yılın Mayıs ayına göre 1.406 milyon
ABD doları azalarak 2.863 milyon ABD
doları olarak gerçekleşti.

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Mayıs 2016 ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler açığı
bir önceki yılın aynı ayına göre 1.406
milyon ABD doları azalarak 2.863 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler
açığı 27.249 milyon ABD doları oldu.
Bu gelişmede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki
yılın aynı ayına göre 1.724 milyon ABD

T

Gençlere
girişimcilik
aşısı

doları azalarak 3.764 milyon ABD dolarına düşmesi ve birincil gelir dengesi
açığının 292 milyon ABD doları azalarak 442 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili oldu.
Parasal olmayan altın kaleminde, bir
önceki yılın Mayıs ayında 109 milyon
ABD doları net ithalat gerçekleşirken,
bu yılın aynı ayında 505 milyon ABD
doları net ihracat kaydedildi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir
önceki yılın aynı ayına göre 559 milyon
ABD doları tutarında azalarak 1.222
milyon ABD dolarına düştü. Diğer yandan birincil gelir dengesi kalemi altında
yatırım geliri kaleminden kaynaklanan
net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına
göre 315 milyon ABD doları azalarak
387 milyon ABD doları oldu.

yor. Ödül kategorileri şu şekilde: büyük Ödül, Kapsayıcılık, Etkililik, İyi
Uygulama Ödülü, Sürdürülebilirlik,
Yenilikçilik ve GAN Türkiye Özel
Ödülü.

nkara Kalkınma Ajansı hazırA
ladığı proje ile Ankara’da genç
istihdamının artırılmasını hedefli-

yor. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Programı (IPA) İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG-OP) kapsamında desteklenen projenin ana
eylemleri, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
için bu ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesine odaklanıyor.
Böylece, Ankara’nın sahip olduğu
yetişmiş insan kaynağı profili, katma değer yaratacak girişimcilik
alanlarına yönlendirilerek genç istihdamının artırılması sağlanacak.
Projede en öne çıkan amaçlardan
biri, Ankara’daki girişimcilik ekosisteminin kültürel ve sosyolojik
yapısının da önemsenerek, özgün
modeller ortaya çıkarmak. Bu kapsamda, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik mentorler yetiştirilerek
bir mentor havuzu oluşturulacak.
Ayrıca, ekosistemin en önemli ihtiyaçlarından biri olan teknoloji
ticarileştirme konusunda eğitimler
düzenlenerek mentorlük ile birlikte
girişimcilere eş zamanlı sunulacak.

Değerlendirme süreci
Adaylık Kurulu başvuran projelerin
tamamını ödül kategorilerine göre
değerlendirerek finale kalacak 20 projeyi belirleyecek. İşçi, işveren, hükümet, medya, ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan Seçici
Kurul 20 projeyi belirlenen kategorilere göre değerlendirerek her konuda 1büyük ölçekli 1 de KOBİ olmak
üzere 2’şer şirketi tematik ödüller için
belirleyecek.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan
net girişler (net yükümlülük artışı), bir
önceki yılın aynı ayına göre 344 milyon
ABD doları azalarak 587 milyon ABD
doları tutarında gerçekleşti. Resmi rezervler de 2.257 milyon ABD doları
arttı.

KULUÇKA MERKEZİ
KURULACAK
Projenin en önemli çıktılarından
biri olan girişim destek ofisi
ve kuluçka merkezi, Ankara
Kalkınma Ajansı bünyesinde
kurulacak. Merkez ilk olarak
Ankara’nın ve Türkiye’nin
girişimcilik ekosistemini
ihtiyaçlar kapsamında
analiz ederek özgün eğitim
programları, rehberler, internet
portalı gibi girişimcilerin
kullanımına sunulacak.
Türkiye’de ilk kez bu derinlikte
yapılacak olan analiz sonuçları
neticesinde Ankara’da başta
teknoloji odaklı olmak üzere
girişimciliğin yol haritası
çizilecek. Genç istihdamının
girişimcilik ile arttırılması
kapsamında farkındalık
oluşturmak amacıyla da
Ankara’daki üniversite
öğrencilerine birer haftalık
eğitimler organize edilecek.
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Doç. Dr. Demirköz projede OSTİM’li işletmelerden de yararlandıklarını söyledi

UZAY RADYASYONU
ARTIK TÜRKİYE’DE ÖLÇÜLECEK
olacak. Demet hattını kurulumu gerçekleşmeden ön çalışmaları da yine
TAEK SANAEM’de yapacağız.

Uzayda yayılan enerji olan ve
insanoğlunun yaşadığı çevrenin
bir parçası olan radyasyonun uzay
koşullarında ölçümü için Türkiye’de
önemli bir çalışma yürütülüyor. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Öğretim Üyesi Astro Parçacık Fiziği
Uzmanı Doç. Dr. Bilge Demirköz’ün
başında olduğu ekip, özellikle başta
uydu aksamları olmak üzere elektronik
cihazların uzay radyasyonuna
dayanıklılığını belirlemek üzere
hummalı bir araştırma içinde.

D

oç. Dr. Bilge Demirköz,
uzaya giden her şeyin önce
yeryüzünde test edilmesi gerekliliğinden yola çıkarak uydu ve
parçalarını üreten şirketlerden gelen
laboratuvar kurma teklifi üzerine
kolları sıvadı. Kalkınma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın
desteğiyle yola çıkan Demirköz ve
ekibi, bir yıl önce başladıkları projede kurulum aşamasına geldiler.
3 yıl içinde projeyi bitirmeyi amaçladıklarını kaydeden deneyimli akademisyen, daha sonra da şirketlere
hizmet verebileceklerini ifade ederek, Türkiye’nin bu alanda tamamen
dışa bağımlı olduğunu anımsattı.
OSTİM’li işletmelerden de katkı
gördüklerini sözlerine ekleyen Demirköz, “Kümelerle de görüşüyoruz, hali hazırdaki ihtiyaçlarımızı
kümelerden tedarik edebiliyoruz.”
dedi.

Projeniz nasıl gelişti?
Uzayda çok fazla parçacık radyasyonu var. Herhangi bir elektronik
bileşeni uzaya gönderdiğiniz zaman,
örneğin kullanmakta olduğunuz cep
telefonunuzu uzaya gönderdiğinizde 1 saatten fazla çalışamayacaktır.
Elektronik bileşenin yapısı radyasyona dayanıklı olmadığından bozulacaktır.
Uzayda ciddi bir radyasyon ortamı
vardır. ODTÜ-Fizik bölümü olarak
Türkiye’den AMS-02 (Alfa Manyetik Spektrometresi) kalibrasyonuna
üye olan tek grubuz. AMS-02 deneyinin amacı yüksek enerjili kozmik
ışınları inceleyerek karanlık maddenin izini bulmaktır. Uzaydaki var
olan bu yüksek enerjili parçacıkları
ölçüp karanlık maddenin izini bulmaya çalışırken, diğer yandan da
uzay radyasyonunu da doğal bir şekilde ölçmüş oluyoruz.
ASELSAN, TAI, TÜBİTAK Uzay
gibi araştırmacı şirketlerimiz bize
gelip bu radyasyon hakkında bilgi almak istediler. Çünkü kendileri
uydu yapıyorlar ve yaptıkları uyduların da radyasyon dayanıklılıklarını
ölçmek istiyorlar. “Hocam bu radyasyon testlerini yapacak laboratuvar kurar mısınız?” dediler. Çünkü
uydu elektronik bileşenlerini uzaya

Hedefiniz nedir?

Doç. Dr. Bilge Demirköz

ODTÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Bilge
Demirköz, özellikle başta uydu bileşenleri
olmak üzere elektronik bileşenlerin uzay
radyasyonuna dayanıklılığını belirlemek üzere
hummalı bir araştırma içinde. Demirköz,
araştırmalarında OSTİM’li işletmelerden de
katkı gördüklerini dile getirdi.

göndermeden önce yeryüzünde test
etmek zorundasınız. Uzay uçuşuna
hazır hale getirebilmeniz için uzay
radyasyon ortamını oluşturmamız
gerekiyor.
Bunun üzerine ‘Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı’
projesini yazdık. Kalkınma Bakanlığıyla görüşmelerimiz oldu. Mili Savunma Bakanlığı da destekledi sağ
olsunlar.

Şu anda hangi aşamadasınız?
Geçen yıl Ağustos ayında başladık
projeye, şu anda kurulum aşamasındayız. Tasarımın büyük bir kısmı
bitmek üzere, hatta tasarımı tamamlanan bazı parçaları da aldık.

Kurulumu nasıl olacak?
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun
Sarayköy’deki Nükleer Araştırma
Merkezine kuracağız. Çünkü hali
hazırda proton hızlandırıcı tesisinde
30 MeV’lik orta-yüksek enerjili proton demeti üretiliyor. O protonları
kullanarak bu testleri gerçekleştirmek için bir demet hattı kuracağız.
Tasarımın son haline göre şekillenecek demet hattı yaklaşık 10 metre

Hali hazırda uzay kalifiye malzemeler alıyoruz. Yani testleri yurtdışında yapılmış malzemeleri kullanıyoruz. Amacımız 3 yıl içinde projeyi
bitirmek. Daha sonra da şirketlere
hizmet verebilmektir.
Göktürk2’nin
bütün
tasarımı
Türkiye’de yapılmış olup uzay camiası adına çok değerli bir adımdır. Göktürk2’den elde edilen bu
tecrübe ile, İMECE projesinde
elektronik bileşenlerin Türkiye’de
geliştirilip üretilmesine doğru hızla ilerlenmektedir. Örneğin, güneş
panelleri, bataryalar, manyetometre
gibi uydunun yönelimini belirleyecek elektronik bileşenler Türkiye’de
geliştirilmektedir.
Göktürk2’nin başka bir uyduyla
çarpışmasını önleyecek itki sistemi
yurtdışından alındı. Ama bir sonraki
uydumuzda o itki sistemi Türkiye’de
yapılmış olacaktır. Çünkü TÜBİTAK Uzay’da geliştirilmesi devam
eden HALE (Hall Etkili İtki Sistemi) projesinde araştırmalar devam
etmektedir.

Biz uzaya gönderilecek uydu
bileşenlerinin radyasyon
dayanıklılık testlerini yapmak
zorundayız. Radyasyon testleri
dışında yapılması gereken
başka testler (Titreşim testi,
elektromanyetik uygunluk testi
gibi) de yapılıyor ama onların
hepsi hali hazırda TAI’de
yapılabiliyor.

OSTİM’den ne gibi
katkılar bekliyorsunuz?
Bize hali hazırda katkıda
bulunmuş durumdalar. Birçok
şirket buldular sağ olsunlar.
Bu anlaşma resmi olarak
imzalanmadan da yürürlüğe
girdi bir bakıma. Kümelerle
de görüşüyoruz, hali hazırdaki
ihtiyaçlarımızı kümelerden
tedarik edebiliyoruz.
kısmı Cenevre’de. Orada toplantılar
yapıyoruz, görüşler alıyoruz. Kuracağımız demet hattında alım yapacağımız Türk şirketlerini CERN’de
tanıtıyoruz.
Bizim gibi projelere katkı veren
şirketler CERN’de tanınmaya başlayacak. Bu kapsamda birçok şirketi tanıttık ve tanıtmaya devam
ediyoruz. Örneğin, CERN’dekiler
“Siz bu flanjı Türkiye’de üretemezsiniz!” dediler. Hemen OSTİM’den
şirketi bulduk CERN’e gösterdik.
Türkiye’den mümkün olduğunca
milli üretilmiş parçaları kullanıyoruz.
Geçtiğimiz aylarda İsveç’teydim.
Uzay alanında önemli konferanslardan birine katıldım. Uzay radyasyonu dediğimiz zaman iki çeşit
radyasyon dayanıklılık testi var:
Toplam Doz Etkisi ve Tekil Olay
Etkisi Testleri. Bunlardan Toplam Doz Etkisi Testleri Türkiye’de
yapılabiliyor. Ancak henüz Tekil
Olay Etkisi Testleri yapılamıyor.
İsveç’teki konferansta Toplam Doz
Etkisi Testleri konusunda bir sunum
yaptım Tekil Olay Etkisi Testleri
için de projemizi anlattım ve çok
ilgilendiler. Yurtdışından uzay için
tüm devre üreten yaklaşık 10 şirket
bizimle iletişime geçti; “Türkiye’de
bu testleri yapabiliriz.” dediler.

OSTİM’li işletmelere projenizden ne
gibi bir fırsatlar doğabilir?
Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı projesi aynı zamanda CERN’de içinde olduğu bir
projedir. Projemizin hali hazırda
hem Milli Savunma Bakanlığı’yla
hem CERN’le hem de Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu’yla sözleşmesi
var. CERN bilgi transferi konusunda yardımcı oluyor. Ekibimin bir

ODTÜ Fizik Bölümü’nde kurulan kıvılcım odası ile uzaydan gelen bir parçacık çeşidi olan
muonlar gözle görülebiliyor.

Bu da şu anlama geliyor: Laboratuvarımız yurtdışı kullanımında da etkin olacak. CERN, kendi elektronik
bileşenlerini Türkiye’de test etmek
istiyor. Çünkü CERN’in çarpışmalarından çok fazla radyasyon çıkıyor. Cern’de kullanılan dedektörler
iki tane proton çarpıştığında ortaya
çıkan parçacıklara dayanıklı olmak
zorundadır. Büyük hadron çarpıştırıcısının üst versiyonu Hi Lumi için
radyasyon dayanıklılık testlerini
yapmak istiyorlar.
OSTİM’deki şirketlerin yeteneklerini zorlayan isteklerimiz oluyor. Şirketlere CERN’den aldığımız knowhow’ı transfer ediyoruz.
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İşsizlik rakamları tek hanede
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016
yılı Nisan ayı işgücü istatistiklerine
göre işsizlik oranı yüzde 9,3 olarak
gerçekleşti. İşsizlik oranı 2016 Mart
ayında yüzde 10,1 olarak hesaplanmıştı.

oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe
çalışan sayısı 159 bin kişi azalırken,
tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı
1 milyon 159 bin kişi arttı. İstihdam
edilenlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde
19,5’i sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 53,6’sı ise hizmetler sektöründe yer
aldı.

İ

30 milyon çalışan var

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı
Nisan döneminde, bir önceki yılın
aynı dönemine göre 1 milyon kişi artarak 27 milyon 638 bin kişi, istihdam
oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 47,2

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 120

şsizlik rakamları uzun bir aradan
sonra tek haneye geriledi. TÜİK
2016 yılı Nisan ayı işgücü istatistiklerine göre; Türkiye genelinde 15 ve
daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı
2016 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 2 milyon 824 bin kişi oldu. İşsizlik
oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde
9,3 seviyesine geriledi.

bin kişi artarak 27 milyon 469 bin
kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı
0,1 puanlık artış ile yüzde 46,9 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz
sayısı bir önceki döneme göre 14 bin
kişi artarak 2 milyon 938 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim
göstermeyerek yüzde 9,7 seviyesinde
kaldı.

016 yılı Mayıs ayı dış ticaret en2
deksi verileri ihracatta değer kaybını ortaya koydu. İhracat miktarının
artmasına karşı birim değer endeksindeki düşüş dikkat çekti. İhracatta
önemli olan birim değerlerinin artması bunun yolu da nitelikli üretim,
Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor.

TÜİK verilerine göre, ihracat birim
değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9
azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı
ayına göre; gıda, içecek ve tütün de

yüzde 11,6
ham maddeler de (yakıt
hariç) yüzde
11,4, yakıtlar da yüzde
25,6 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 5,3 azaldı. Öte
yandan ithalat birim değer endeksi
Mayıs ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 10,7 azaldı.

İhracat miktarı yüzde 16,5 arttı
İhracat miktar endeksi Mayıs ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 arttı. Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün
de yüzde 11,2 ve imalat (gıda, içecek,
tütün hariç) sanayinde yüzde 9,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç)
yüzde 4,1 ve yakıtlarda yüzde 23,7
azaldı. İthalat miktar endeksi de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 7,7 arttı.

KISA

Avrupa Merkez Bankası
faiz oranlarını sabitledi

Avrupa Merkez Bankası (AMB),
Brexit sonrası yaptığı ilk toplantıda
faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.
Böylece politika faiz oranı %0 ve
mevduat faizi -%0,4 olarak devam
etti. AMB Başkanı Mario Draghi
finansal piyasaların İngiltere’deki
referandum sonrası umut verici
bir direnç gösterdiğini ifade etti.
AMB, faiz oranlarının rekor düşük
seviyede kalacağını hatta daha da
düşebileceğini beklediklerini belirtti.

İşgücü 2016 yılı Nisan döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 3 bin kişi artarak 30 milyon 462
bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9
puan artarak yüzde 52 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne
katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde
71,9, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla
yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

Brexit sonrası
büyüme tahminleri düştü

İhracatta
birim miktar arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
dış ticaret endeksi 2016 Mayıs ayı
verilerine göre ihracat birim değer
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 5,9 azalırken, ihracat miktar
endeksinin yüzde 16,5 arttığı dikkat
çekti.

KISA

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Nisan
ayında 131 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 artarak, 2016 Mayıs
ayında 137 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015
Mayıs ayında 117,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16,5 artarak, 2016
Mayıs ayında 137,3 oldu. Mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış
ithalat miktar endeksi yüzde 0,7’ye
yükseldi.
İhracat birim değer endeksinin ithalat
birim değer endeksine bölünmesiyle
hesaplanan ve 2015 yılı Mayıs ayında 106,9 olarak elde edilmiş olan dış
ticaret haddi, 2016 yılı Mayıs ayında
112,5 oldu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden
ayrılma kararının küresel ekonomideki
toparlanmayı sekteye uğrattığını öne
süren Uluslararası Para Fonu (IMF),
bu kararın İngiliz ekonomisindeki kısa
vadeli beklentileri olumsuz etkilediğini
belirtti. IMF 2016 ve 2017 yıllarına ait
Nisan ayı küresel büyüme tahminlerini
0,1 puan aşağı indirerek sırasıyla %3,1
ve %3,4 olarak revize etti. Bunlara
rağmen İngiltere G7 ülkeleri arasında
ABD’den sonra en fazla büyüyecek
ekonomi olarak gösterildi.

Çin beklentileri aştı

Ağustos Ayı Fuarları
Fav Turkey
Fav Turkey Sebze ve Meyve Fuarı,
25-28 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul
Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek.
Etkinlikte; tarımsal üretim, makine ve yan
sanayi, sulama sistemleri, ambalajlama
sistemleri, seracılık, arıcılık, organik gıda,
gübre ve peyzaj ürünleri sergilenecek.
85. İzmir Enternasyonel Fuarı
26 Ağustos – 4 Eylül 2016 tarihlerinde
düzenlenecek olan 85. İzmir
Enternasyonel Fuarı, Uluslararası İzmir
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Genel ticaret konusunda kapılarını
açan etkinlikte ziyaretçileri sağlık, gıda,
otomotiv, ticari araç, iş makineleri,
genel makine, mobilya, finans, iletişim
teknolojileri ve telekomünikasyon
alanındaki başlıca ürünler bekliyor.
Kaynak: www.tobb.org.tr

Çin’de Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH)
yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda
%6,7 arttı. Ekonomistlerin tahmini
%6,6 seviyesindeydi. Açıklanan
büyüme rakamı, hükümetin 2016
yılı için belirlediği minimum %6,5'lik
hedefin de üstünde kaldı. Ayrıca,
Çin’de sanayi üretimi Haziran ayında
yıllık bazda %6,2 artarak, %6’lık Mayıs
ayı artışın ve %5,9’luk beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. Ülkede Haziran
ayında perakende satışlar %10,6
artarken, sabit sermaye yatırımları
Ocak Haziran döneminde %9 artış
gösterdi.
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ORSİAD ziyaretlere OSTİM’den başladı
ORSİAD yeni yönetimi OSTİM OSB
Yönetimini ziyaret etti. ORSİAD
Başkanı Yener: “En büyük tesellimiz
birliğimizin ve beraberliğimizin
gücüdür.” OSTİM Başkanı Aydın:
“Devletimizin, Milletimizin ve
Hükümetimizin yanında durulması,
ayrı bir ses olmadan tek vücut
devam etmemiz gerekiyor.”

O

STİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve
Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini
ziyaret etti.
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Nedret Yener, “15 Temmuz akşamı
yaşanan darbe girişiminin hepimizi
derinden etkilediği bu üzücü günde;
en büyük tesellimiz birliğimizin ve
beraberliğimizin hiç olmadığı kadar
güçlü bir biçimde ortaya çıkması olmuştur.” dedi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, Cumhurbaşkanımızın
basiretli duruşu, halkımızın tek ses
oluşu, muhalefetin demokrasiyi sahiplenmek için verdiği desteği, basının dikkatli tavrı sayesinde bu badirenin çok daha ciddi yaralar almadan
atlatıldığını bildirdi.
ORSİAD’ın yeni Yönetimi temaslarına OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi’nden başladı. Başkan Nedret

Yener ve beraberindeki Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyeleri OSTİM Yönetim Kurulu’yla bir araya geldi.

“Elbirliği ile bugünleri atlatmalıyız”
Başkan Nedret Yener, ziyarette yeni
döneme ilişkin görüşlerini paylaştı;
hep birlikte güzel işler yapacaklarını
ifade etti. Milli iradeye karşı düzenlenen darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Yener, bu süreçte iş
dünyasına önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Yener, “Milletimiz bu süreçte birlik
ve beraberlik duygusu ile hareket
ederek laik demokratik Cumhuriyetimizin darbe almasına engel olmuştur. Bizler bundan sonra senlik benlik davasından uzak, kucaklayıcı bir
duruş göstermeliyiz. Bu vesile ile de
demokrasi uğruna verilen mücadelede şehit olanlara Allah’tan rahmet,
yaralılarımıza başsağlığı diliyorum.
Umarım ülkemiz bir an önce olması
gerektiği gündemine döner, bizlerin
gündemi sanayi olmalı, üretim olma-

lı. Bunun için de elbirliği ile bugünleri atlatmalıyız.” dedi.

“Devletin ve milletin
yanında olma zamanı”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, sivil toplum örgütlerinin OSTİM OSB için önemine işaret
etti. Yeni Yönetime hayırlı olsun dileklerini ileten Aydın, “Allah hayırlı
hizmetlere vesile yapsın. Hepinizi
tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarımız da güzel hizmetler yaptılar. Bu
bir bayrak yarışıdır. Daha gelişmiş,
üyesi çok bir ORSİAD’ı temenni
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Aydın,
halkın çok büyük bir direnç gösterdiğini anlattı. Orhan Aydın şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın
basiretli duruşu, halkımızın tek ses
oluşu, muhalefetin demokrasiyi sahiplenmek için verdiği desteği, basının dikkatli tavrı sayesinde bu badireyi çok daha ciddi yaralar almadan

atlattık. Bizler yine dikkatli olmaya
devam etmeliyiz. Darbe geçmişi çok
fazla olan bir ülkeyiz. Demokrasimize sahip çıkmalıyız. Bu ülkenin kıymetini çok iyi bilmeli, bu süreci çok
akıllı, ferasetli bir tavır göstererek
geçirmeliyiz. Şu an devletin ve milletin yanında olma zamanı. Bugün her
birimiz hiçbir siyasi görüşün, partinin, kesimin tarafında değil, demokrasimizin tarafındayız. Bunun için
iyilik mücadelemizi sonuna kadar
vermeliyiz. Demokrasimize sahip
çıkmalıyız. Bizler Atatürk’ten aldığımız cesaretle atlattık bunları. O ruhu
hala taşıyoruz.”

“Daha çok üretmeliyiz”
Türkiye’nin şu anda tarih yazdığının
altını çizen Başkan Aydın, yeniden
birbirimize sarılıp, kucaklaştığımızı
söyledi. Aydın şöyle devam etti:
“Devletimizin, Milletimizin ve
Hükümetimizin yanında durulması,
ayrı bir ses olmadan tek vücut
devam etmemiz gerekiyor. Biz
sanayiciler ülkemiz için böyle
zamanlarda işlerimize daha çok
odaklanmalı, daha çok üretmeli,
teknolojimiz ile birlikte büyümeliyiz.
Bunun için özellikle OSTİM’deki
firmalarımıza çok güveniyorum.
Buradaki sanayicimiz başaracaktır
bunu. Ülke olarak hepimizin başı
sağ olsun.”
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