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Duvarı Aşmak
korhan@ostim.com.tr

T

ürk sanayicisi uzunca bir süredir böyle
bir adım bekliyordu… Aslında daha
önce yönetmelik ve tebliğlerle yerli
üretime öncelik verilmeye çalışılmış, ancak
uygulamadan kaynaklanan farklılıklar, bizlerin
de dile getirdiği gibi yasal düzenlemenin
kaçınılmaz olduğunu gözler önüne seriyordu.
Uluslararası piyasalarda rekabet gücüne
erişen, içeride yani kamunun alımlarında bir çok
engelle karşı karşıya kalan üreticiler, 19 Şubat
2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan,
kamuoyunda “Torba Yasa” olarak anılan 6518
No.lu Kanun’la çok farklı bir döneme girmiş
oldu.
Kanunla birlikte; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek
teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen
ve her yıl Ocak ayında ilan edilen listede yer
alan ürünlerin ihalelerinde yerli malı teklif eden
istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat
avantajı sağlanması zorunlu hale getirildi.
Bir başka sıkıntı ise; ağırlıkla belediyelerin
raylı sistem projelerinde şikayet edilen, diğer
kamu alımlarında da masaya konulan İş Bitirme
Belgesi şartı idi. Katıldığım bir çok toplantıda,
sohbet etme imkanı bulduğum bir çok
sanayiciden en çok duyduğum yakınmaların
başında belge şartı geliyordu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, 10. KOBİ Zirvesi’ndeki konuşmasında
düzenlemelerden bahsederken konuyla ile
ilgili ilginç bir benzetme yaptı: Duvar. Sayın
Bakan’ın bu tespitini çok önemli buluyorum,
zira bunu sanayinin başındaki ismin dile
getirmesi anlamlı. Sayın Işık, “Bir şirket ya da
girişimci, teknolojik bir ürün üretmiş ve kamu
ihalesine girecek fakat karşısına İş Bitirme
Belgesi duvarı çıkıyor. Bu şirketler eğer bir
teknolojik ürün üretmişse ve kamuda ihaleye
girecekse onun İş Bitirme Belgesi'ni Bakanlık
olarak biz vereceğiz.” diyerek hem devlet
iradesini ortaya koydu hem de yerli üretim adına
bazı şeylerin değişeceğinin sinyalini verdi…
Anlıyoruz ki bu belge şartı olmasaydı, günlük
yaşamımızda kullandığımız, bizlere hizmet
sağlayan yerli ürün oranı da çok daha fazla
olacaktı. Fakat bardağın dolu tarafına bakmak
çok daha güzel… Bu düzenlemede emeği
geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz…

Türkiye’de offset denilince akıllara Ankara
metrosundaki “yüzde 51” şartı geliyor.
Savunmadaki uygulamalar ayrı bir yerde ama
sivil alımlar için bir milat, tarihi bir adımdı bu…
Şartnameye yazılan ayrıntının ifade ettiği
anlamın yankısı sürüyor. Örneğin, ihalelere
girmeyi düşünen yabancı üreticiler, “Türkiye’de
bunu hangi firmayla birlikte üretirim?” sorusuna
yanıt aramaya başladı. Geriye gitmeye gerek
kalmadan buna en güzel örneğini Anadolu Raylı
Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’nin (ARUS)
Alman ve İsviçreli demiryolu oluşumlarıyla
yaptığı çalışmalarda görebiliyoruz.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Melih Gökçek de OSTİM’li sanayicilerle bir
araya geldiği toplantıda, yerli ürün beklentisini
metro üzerinden paylaştı. Birlikte projeler
geliştirilebileceğinin altını çizen Gökçek,
“İnşallah metronun yüzde 100’ünü biz yaparız.
Hedef budur zaten.” diyor. İnşallah yüzde 100’ü
yapar, bunu yurtdışına da pazarlayabiliriz.

Ostim Medya A.Ş.
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

twitter.com
/ostimosb

Genel Yayın Yönetmeni
Korhan GÜMÜŞTEKİN

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2014
yılının ilk URGE etkinliğine Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ile başladı.

Libya Sanayi Bakanlığı, ülkede kurmayı
planladığı Organize Sanayi Bölgeleri için
OSTİM başta olmak üzere Türkiye’deki
yapıları mercek altına aldı.
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Marka ürün için toplandılar
İŞİM, marka çıkarma hedefi yönünde
çalışmalara başladı. Paydaşlar,
markalaşacak ortak ürüne üretim alanları
ve kabiliyetleri oranında katkıda bulunacak.
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Türkiye’de özelleştirmeler ve
yeni bir model
Özelleştirme serüveninin yakın
tanıklarından Dr. Yük. Müh. İ. Ertan Yülek,
bugüne kadar ki metotları irdeledi.
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"Uluslararası piyasalarda rekabet gücüne
erişen, içeride yani kamunun alımlarında bir
çok engelle karşı karşıya kalan üreticiler,
19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan, kamuoyunda "Torba Yasa"
olarak anılan 6518 No.lu Kanun’la çok farklı
bir döneme girmiş oldu."

AB’den KOBİ’lere 2.3 milyar Euro
Şubat ayında bizler adına dikkat çeken
faaliyetlerden biri ise Medikal Sanayi
Kümelenmesi’nin ABD temasları oldu. ABD
çok büyük bir pazar ama Türkiye’nin bu ülkeyle
ihracatı istenilenin altında… URGE projesi
kapsamında Los Angeles’e giden firmalarımız
Atlantik ötesinden umutlu döndüler ve şu tespiti
paylaştılar: “ABD’ye ihracat aslında çok da zor
değilmiş!”

Avrupa Birliği (AB), 20014-2020 yılları
arasında “İşletmelerin ve KOBİ’lerin
Rekabet Edilebilirliği Programı” (COSME) ile
KOBİ’lere 2.3 milyar Euro kaynak ayırdı.
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Bilim Kahramanları afetlere
çözüm üretiyor
Bilim Kahramanları Derneği tarafından
düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor
turnuvasının 10.'su düzenlendi.
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Geçtiğimiz yıl dünyanın etrafında 6 tur atan
ihracatçılarımızdan hareketle bu söz bize bir kez
daha şunu hatırlatıyor: “Küresel ticarette oyunu
kuralına göre oynayalım!”
Korhan GÜMÜŞTEKİN
twitter.com/KorhanGumustkn

tr.linkedin.com
/ostim-osb

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Barış YURTSEVER

Libya, OSB’lerini
OSTİM gibi kurgulayacak
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facebook.com
/OstimOSB

Medikal Sanayi Kümelenmesi
ABD pazarına ilk adımını attı

facebook.com
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Orhan AYDIN
Sıtkı ÖZTUNA
Sedat ÇELİKDOĞAN

Yayın Kurulu
Abdullah ÇÖRTÜ
Bünyamin KANDAZOĞLU

THY, parça yerlileştirme hedefinde

Bayar: "Sektör bilime terfi ediyor"

Hava araçlarının ve komponentlerinin
bakım ve onarımı konusunda hizmet veren
THY Teknik şirketi, sektörde yerlileştirme
çalışmalarını sürdürüyor.

Havacılık Malzemeleri ve Kontrol Tahrik
Sistemi Teknolojileri Projeleri Sözleşme
İmza Töreni 20 Şubat 2014 tarihinde
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda
gerçekleşti.
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Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANOĞLU
Ümit GÜÇLÜ
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Görsel Tasarım
Bayram DEMİRAĞ
Merve Deniz TAŞ
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Medikal Sanayi Kümelenmesi
ABD pazarına ilk adımını attı
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
desteklenen, 2014 yılının ilk URGE etkinliğine Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
ile başladı. 13 üye firmasıyla ABD’ye giden küme, 5 günlük programını yoğun bir
gündemle geçirdi.

K

üme firmaları ABD’de ilk olarak
MD&M WEST Medikal Tasarım ve
İmalat Fuarı’nda çeşitli temaslarda
bulundu, ardından Amerika'da gıda ve ilaç
başta olmak üzere medikal gereçler, biyomedikal cihazlar gibi ürünlerin satışı için alınması gereken FDA onayına ilişkin eğitim aldı.
Los Angeles Başkonsolosu Aydın Topcu ve
Ticaret Ataşesi Gürkan Süzer’in yakından
ilgilendiği firmalar ABD’de yatırım yapan
Türk girişimciler ve bilim adamlarıyla da bir
araya geldiler.

MD&M West Medikal Fuarı
Alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen MD&M
West Medikal Tasarım ve İmalat Fuarı’nda;
tıbbi sarf malzemeler, montaj ve elektronik
bileşenler, bilgisayar destekli tasarım ve imalat, üretim ekipmanları, otomasyon ve kontrol, ambalaj malzemeleri ve makineleri, kurumsal çapta tıbbi cihaz yazılım ve doğrulama
çözümleri, IT, sterilizasyon sistemleri üzerine
üretim yapan uluslararası

2.250 firma yer aldı. Küme üyeleri böylesine
geniş çaplı bir fuarda yer alarak hem kendi
üretimleri hem de farklı üretim teknolojileri
üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

FDA Eğitimi

Firmaların ABD’deki önem taşıyan faaliyetlerinden biri de FDA eğitimiydi. Eğitimde, ABD pazarı denetim mekanizmaları
hakkında bilgiler alındı. Amerika'da gıda ve
ilaç başta olmak üzere medikal gereçler, biyomedikal cihazlar gibi ürünlerin satışı için
alınması gereken FDA onayı ile ilgili detaylar, firmaların FDA başvuru süreçleri ve bu
süreçlerde dikkat etmeleri gereken hususlar
tecrübeli eğitimci Levent Durukan tarafından
anlatıldı. Eğitimin ardından tüm katılımcılara
"FDA Eğitimi Sertifikası" verildi. Eğitimin
sonunda; T.C. Ekonomi Bakanlığı Turquality
Daire Başkanı Bünyamin Kutlu da Bakanlık
desteklerini aktarırken, OSTİM OSB Bölge
Müdürü Adem Arıcı bölgede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi yöneticileri, eğitimin, proje kapsamındaki firmaları
ülke pazarına giriş konusunda cesaretlendirdiğini ve denetim mekanizmasının işleyişini
görmeleri ile birlikte yatırımları için daha kararlı adımlar atabileceklerini vurguladı.

Türk girişimci ve
bilim adamlarıyla buluşma
Küme firmaları, ABD programının son kısmında, bu ülkede
yatırımları olan ve farklı firmaların Ar-Ge, IT, Proje Danışmanlık,
Tasarım, Eğitim departmanlarında
ve medikal sektöründe anahtar pozisyonlarda görev yapan Türk girişimci ve bilim adamlarıyla akşam
yemeğinde buluştu. "Networking"
üzerine kurgulanan yemeğinin konukları arasında Los Angeles Başkonsolosu Aydın Topcu ve Ticari
Ataşe Gürkan Süzer de vardı. İki diplomat tecrübelerini aktarırken, oluşturulan "Serbest Kürsü" ile OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyeleri ve
diğer katılımcılar kendilerini tanıtarak
fikirlerini ve projelerini paylaştılar. OSTİM OSB ve OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi’nin sunumları da burada
büyük ilgi gördü.

“OSTİM önemli adım attı”
Yemekte konuşan Los Angeles Ticari Ataşesi Gürkan Süzer şunları kaydetti:

T.C. Ekonomi Bakanlığı Turquality Daire Başkanı Bünyamin Kutlu, OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü Bora Yaşa ve OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi Dış Ticaret Uzmanı Pelin Yıldız, küme çalışmaları hakkında bilgi vermek
üzere Los Angeles Başkonsolosu Aydın Topcu ve Ticaret Ataşesi Gürkan Süzer'i ziyaret ettiler.
Başkonsolos Topcu ve Ticaret Ataşesi Süzer, ortaklaşa rekabet ilkesi ve kilometrelerce öteden
ticaret yapma çabasını gösteren OSTİM’e teşekkür etti.

“Türkiye’nin hedefleri çok büyük. Bu anlamda buradaki olanakları görmek çok önemli.
2000’li yıllarda 30 milyar dolar iken ihracatımız, AB Gümrük Birliği müzakerelerinde
tekstil sektörü Gümrük Birliği’ne destek
veriyordu. 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için, 2023 hedefi için
sizler gibi farklı sektörlerde katma değeri
yüksek alanlarda üretim yapanlara ulaşmaya
çalışacağız. Katma değeri yüksek sektörleri geliştirebilmek için çalışmalar yapıyoruz.
Çok çalışacağız, başka bir şansımız yok. Bu
yüzden OSTİM ve Medikal Sanayi Kümelenmesi önemli bir adım atmıştır. Buna benzer
çalışmaların diğer yapılanmalar tarafından
da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. OSTİM ve Medikal Sanayi Kümelenmesi’ne
Türkiye’den binlerce kilometre ötede ihracat
olanaklarını geliştirme çabası için teşekkür
ediyorum.”

“Somut sonuçlar elde edilecek”
Los Angeles Başkonsolosu Aydın Topcu
ise görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Amerika’daki Türk vatandaşlarımızın ilgisi son
zamanlarda artmaktadır. Bu durum bize mutluluk vermekle birlikte umutlandırmaktadır.
Özellikle Türk Hava Yolları ile Türkiye’den
Amerika’ya uçuşların başlamasından sonra,
Türkiye’nin hayatın her alanında ve her sektörde yoğun ilgisini sokakta dolaşırken bile
fark ediyoruz. Bu bağlamda ilişkileri daha
ileriye götürecek unsur, iş adamları arasındaki ilişkilerdir. Amerika’da birçok Türk heyet
ağırlamaktayız. Bu heyetler bizi mutlu ediyor.
OSTİM ve Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin
bu organizasyonunda bulunmak istememin
sebebi; yıllardır Amerika’da iş yapan Türk
müteşebbislerimiz ile Türkiye’deki üreticilerimizin bir araya getirilmesidir. İki grubun bir araya getirilmesi düşüncesi hepimizi
heyecanlandırmaktadır ve bu ziyareti daha

somut sonuçlar elde edilecek ilk adım olarak nitelendiriyorum. Bu sebeple OSTİM ve
Medikal Sanayi Kümelenmesi’ne bu heyecan
verici fikri hayata geçirdikleri için teşekkür
ediyorum.”

Genç yaşında büyük başarı

ABD’deki başarılı çalışmalarıyla dikkat
çeken Prof. Dr. Aydoğan Özcan da OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi “Networking” çalışmasında medikal küme üyelerine
sunum yapan isimler arasındaydı. California
Üniversitesi’nde (UCLA) görevli, 32 yaşına
Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik eğitimi, Stanford Üniversitesi Elektrik Elektronik doktorası, Harvard Tıp Wellman Işıksal
Tedavi Merkezi’nde araştırmacı öğretim üyeliği, UCLA Biyo ve Nano-Fotonsal laboratuvarını kurmayı sığdıran Prof. Dr. Aydoğan
Özcan’ın sunumu da ilgiyle takip edildi. Prof.
Dr. Aydoğan Özcan’ın tıpta devrim yaratan
cihazı, sıradan bir cep telefonunu hassas tahliller yapan bir mikroskoba çevirebiliyor.
Tüm bu isimlerin yanı sıra OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi “Networking” çalışmasında, Amerika’da yaygın olarak tercih
edilen Apple aksesuarı “Sena” markası cep
telefonu kılıfı Türk üreticisi Dr. Remzi Öten
de Medikal Sanayi Kümelenmesi firmalarına
girişimcilik konusunda bilgi veren bir diğer
isimdi.
24 patenti, 70'i aşkın
yayını ve çok sayıda
ödülü bulunan Özcan,
kendi laboratuvarında
geliştirdiği kan tahlili
yapan cep telefonu
sayesinde ABD’nin
en çok okunan
dergilerinden Populer
Science’ın Ekim 2012
sayısında “Tüm dünyada
2012 yılının en parlak
10 bilim adamı” arasında
gösterildi.
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Ahmet Arslan
Elmaslar A.Ş.
Üretim yapan firmalar
için seçilebilecek en
uygun fuardı. Medica’dan
daha geniş katılımlı ve
çeşitli idi. FDA eğitimine
katılan firmaların 1 tanesi
hariç ABD ye ihracat yapan firma yoktu
içimizde. Yani FDA sahibi değildik ve
çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorduk.
Eğitimden sonra bu düşüncemiz değişti,
kendimize güven geldi. Türk firma sahipleri ve çalışanlar ile yemekte çok farklı
sektörlerden, özellikle teknik vasıflara
sahip isimlerle tanıştık. Her konuda bize
yardımcı olmaya hazır olduklarını duymak
ve görmek bizi çok memnun etti. Netice
itibariyle firmamız ve şahsım adına verimli
bir program oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

İlker Hüner
Turmaks
Öncelikle T.C. Ekonomi
Bakanlığı’na ve OSTİM
Medikal Kümelenmesi’ne
bu organizasyonun yapılmasını sağladıkları için
teşekkür etmek gerekiyor.
Katıldığımız fuar, daha önceki medikal
fuarlardan farklıydı. Bu farklılık gayet
iyi yöndeydi. Firmamızın Amerika’daki
bazı üretim teknikleri ve malzemeler
ile ilgili daha önce yaptığı araştırmalara
bağlı olarak oldukça verimli iş görüşmeleri yaptık. Hatta orada yaptığımız
bir görüşmenin uzantısı olarak 18 Şubat
tarihinde fabrikamıza ilgili kişi yönlendirildi ve verimli olması beklenen bir
başlangıç yapıldı. Ayrıca FDA hakkında
verilen bilgiler ve bu organizasyon için
ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Son

gün Los Angeles’ta yerleşmiş ve burada
gurur duyulacak işler yapanlarla bir
araya geldik. Sayın Başkonsolosumuz ve
Ticari Ataşemizden bilgiler ve gelecek
için cesaret aldık.
Dr. Onur Mudanyalı
Holomic LLC
Çok güzel düşünülmüş,
gayet iyi bir organizasyondu. Davetiniz için
tekrar teşekkürler. Bu
tür gelecek etkinliklerde şirketlerinizin, yeni
teknolojiler yaratan ve ortaklık düşünen
girişimciler ile tanışması için üniversiteler ve araştırmacılar ile toplantılar
düzenleyebilirsiniz. Ayrıca temel araştırma geliştirme faaliyetleri, girişimci
mühendislik ve üniversite ilişkileri gibi
konularda da şirketlerinize yardımcı
olmanız kümelenmeyi daha da güçlendirecektir.

Sektörün sorunlarına ortak çözüm arayışı

Ergün Kırlıkovalı
Integrated Polymer
Industries
OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi’ne üye
firmaları ve temsilcilerini
tek tek tanımak güzel bir
hareketti. Öncelikle şunu
belirtmek isterim ki bu ABD ziyareti çok
yararlı olmuştur. Dahası, diğer kentlerde
ve zamanlarda düzenlenen fuarlara da
katılınması daha da yararlı olacaktır.
Mümkünse bu fuarlarda küme adına
ortak bir standın açılması ileriye donuk
en değerli bir yatırım olarak görülmelidir. Bu sürecin sonunda ise, OSTİM
olarak ABD’de sürekli bir merkez ofisin
bulundurulması ve zamanla gelişen
ticaret hacmine paralel olarak uydu ofislerin açılması şimdiden düşünülmelidir.
OSTİM gibi kolektif yapıların büyümesi,
başarılarının artarak sürmesi için bir OSTİM kültürünün yeşertilmesi gerekir.

ıbbi cihaz sektöründeki üreticilerin
devletle olan işlerinde yaşadığı problemlere ortak çözümler üretilecek.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından başlatılan çalışmayla; sektör temsilcileri, T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle aynı
masa etrafında buluşturulacak.

T

“OSTİM’de
uçak bile
yapılabilir”

Bakanlığın üst düzey bürokratlarının katılımıyla gerçekleşecek olan toplantıların ilki
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun
ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya, T.C.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ekrem
Atbakan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Saim Kerman, Başkan Yardımcısı Ali Sait Septioğlu ile
tıbbi cihaz üreticileri, sivil toplum kuruluşları
üst düzey yöneticileri
ve OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi Yönetim
Kurulu üyeEkrem Atbakan
leri katıldı.

S
“Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektöründe Katma Değer Oran Farkları Toplantısı” başlıklı
oturumda başta KDV oranları olmak üzere
çeşitli problemler dile getirildi. Toplantıda
ayrıca, tıbbi cihaz alanındaki çeşitliliğinin
kayıt altına alınabilmesi, geri ödemede kullanılan “mahsuplaşma” başvurularının değerlendirilmesinin uzun zaman alması, ödeme
iadesinin nakit olarak yapılmaması, KKDF
oranı ve üniversite yönetimlerinden ödemelerin gecikmesi örneklerle seslendirildi.
Müsteşar Yardımcısı Ekrem Atbakan yap-

tığı değerlendirmede, asıl meselenin üretimi
adaletsiz bir şekilde etkileyen mekanizmaları
çözmek olduğunu, KDV konusunun Maliye
Bakanlığı ile yapılacak çalışmalar sonucunda
çözüme ulaşabileceğini belirtti.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından periyodik olarak düzenlenecek bu
çalışmalar ile sürdürülebilir bir mekanizma
oluşturulup, üreticilerin bu mekanizma üzerinde faaliyetlerini sürdürmeleri ve problemlerin çözülmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de maalesef, "icat çıkarma", "eski köye yeni adet getirme"
gibi lafların olduğunu dile getiren
Bezci, bu anlayış çerçevesinde çoğu
zaman yeni fikri olan kişilerin önlerinin kesildiğini söyledi. ATO
Başkanı, OSTİM'in Türkiye'de çok
iyi bir örnek olduğunu belirterek,
"OSTİM'e daha fazla destek verilmesi lazım. Burada araba bile, uçak bile
yapılabilir." dedi.

Libya, OSB’lerini OSTİM gibi kurgulayacak

L

ibya Sanayi Bakanlığı, ülkede kurmayı
planladığı Organize Sanayi Bölgeleri
için OSTİM başta olmak üzere Türkiye’deki yapıları mercek altına aldı. Libya Sanayi
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü
A. Hisham Saad El Breki ve Libya İşadamları Derneği’nden oluşan heyet görüş almak
üzere OSTİM’deydi.
İç karışıklıkların ardından yeniden yapılanma sürecinde girişimciliği geliştirmek
isteyen Libya, OSB kurmak için harekete
geçti. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü A.
Hisham Saad El Breki, OSB’lerin kuruluş
aşamasında OSTİM’le birlikte çalışmak istediklerini belirterek, “Sizin sanayi tecrübeleriniz ve yapınız planladığımız modelle örtüşüyor. Sadece sanayi bölgesi değil içinde
eğitim kurumları ve birbirini destekleyen
diğer kuruluşlarında yer almasını istiyoruz.” dedi. Ülkede kurulacak olan OSB’lerin
arsa tahsisinin devlet tarafından yapıldığını

belirten Libyalı bürokrat işadamları ve yatırımcıların hazır olduğunu kaydetti.
47 yıllık tecrübesiyle Orta Doğu, Afrika
ve Asya’da benzer OSB’lerin kuruluşunda tecrübe paylaşımında bulunduklarını
kaydeden OSTİM yönetimi hem tarihi hem
manevi bağlarla Libya ile çalışmaya hazır
olduklarını ifade etti. Ülkeden yapılacak
resmi taleple çalışmalara başlanabileceğini
kaydeden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, “Her aşamada yanınızda olacağız, sorunları birlikte çözeceğiz.” dedi.

iyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Yeni Ekonomi:
Ar-Ge ve İnovasyon" Panelinde konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO)
Başkanı Salih Bezci Ar-Ge ve inovasyonun herkes için çok önemli unsurlar olduğunu belirterek, dünyanın
bir yerinde üretilen ürünün, yine dünyanın her noktasına artık çok rahat
bir şekilde ulaştığını söyledi. Ar-Ge
ve inovasyona önem veren ülkelerin
diğerlerine göre daha da zenginleştiğini belirten Bezci, Güney Kore'nin
de buna iyi bir örnek olduğunu ifade
etti.

Bingazi Ekonomi Meclis Başkanı Said El
Sadık Elrayes tarafından, Bingazi şehrinin
logosu olan Osmanlı dönemi eserlerinden
‘Bingazi Minaresi’ plaketi takdim edildi.
ATO Başkanı
Salih Bezci,
"OSTİM'e
daha fazla
destek
verilmesi
lazım. Burada
araba bile,
uçak bile
yapılabilir."
dedi.
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Kauçuk çalışanlarını OMEM eğitecek
OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu gereğince alınması zorunlu olan
“Mesleki Yeterlilik Belgesi” için OSTİM
Mesleki Eğitim Merkezi (OMEM) ile
protokol imzaladı.

ulaştırdıklarını bildirdi. Erbay, “Kauçuk teknolojileri yeni bir alan ve yetişmiş personele
ihtiyaç var. İhtiyaç olan her yerde eğitim yapılması lazım.” dedi.
Küme kimliği altında eğitimlere kolayca
ulaşabildiklerini kaydeden Mustafa Korkmaz da, “Küme kabul edilebilir bir yapı ve

O

STİM bünyesindeki en genç
küme olan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, üyelerine yönelik önemli bir adım attı.
Küme, tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıf olarak nitelenen işyerlerindeki çalışanlar için eğitim programı
başlatıyor. Bu doğrultuda OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’yle
(OMEM) işbirliğine giden Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi,
üye işyerlerindeki çalışanlarını,
24 kişilik gruplar halinde toplam 40 saatlik
eğitime alacak. Eğitimlerin 20 saati teorik,
kalan kısmı da işyerlerinde uygulamalı olarak yürütülecek.
Eğitime ilişkin protokol, Küme Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Korkmaz ve Merkez Müdürü Celalettin Erbay tarafından imzalandı.

“Yetişmiş personele ihtiyaç var”
Çalışmayla ilgili değerlendirmelerden
bulunan Celalettin Erbay, mesleki eğitimin
önemine işaret ederek, küme ve dernekler
aracılığıyla eğitimi daha geniş tabanlara

İş ve İnşaat Makineleri Kümesi
"Ortak Ürün Çalıştayı” gerçekleştirdi.

Marka ürün için toplandılar

bereketi var. Kümemizin eğitimlere değer
veren yapısı ile en büyük şansı OSTİM’in
içinde yer almasıdır.” diye konuştu.
Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’na göre; mesleki eğitim
alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı
işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamıyor.

İ

“Var olmak istiyorsak işbirliği güç birliği yapmalıyız” mesajını verdi.

İş ve inşaat makineleri pazarında
Türkiye’de en fazla kullanılan makinelerle ara ihtiyaçlara cevap veren nitelikte
ürünler üretmek isteyen küme üyeleri,

Çalıştayda, Türkiye’de pazar payı
yüksek olan beş farklı iş ve inşaat makinesi öne çıktı. Küme Yönetim Kurulu
Başkanı ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç, bu makinelerden birine tüm üyelerin katıldığı
bir toplantıyla karar verileceğini belirtti.
Güvenç, seçilecek ürünün önce potansiyel müşterisi ve muhatabı olacağını,
kamu kurumlarıyla irtibata geçip “bu
makine üretilmeli.” diye destek mektupları alınacağını söyledi.

ŞİM, Ocak ayında gerçekleştirdiği
2013 değerlendirme toplantısının ardından görüş birliğine vardığı marka
çıkarma hedefi yönünde kolları sıvadı.
Paydaşlar, markalaşacak ortak ürüne
üretim alanları ve kabiliyetleri oranında
katkıda bulunacak. Bu hedef doğrultusunda paydaşlarıyla “Ortak Ürün Çalıştayı” gerçekleştiren İŞİM, firmaları
önerilerini aldı.

Bakanlıkça onaylandı

ARUS, URGE’ye başlıyor

T

asarımdan üretime milli ve yerli raylı ulaşım
sistemleri üretme hedefi ile Anadolu’daki
raylı sistem üreticilerini bir araya getiren Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’nin
(ARUS), T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi onaylandı.
Üç yıl sürecek olan, ARUS üyesi 30 firmanın
katıldığı URGE Projesi ve yapılması planlanan

faaliyetler hakkında paydaşlara bilgi verildi.
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde
düzenlenen toplantıda projenin ihtiyaç analizi,
eğitim danışmanlık ve yurtdışı pazarlama aşamalarında çözüm ortağı kurumun yetkilileri ilk aşamada ihtiyaç analizi çalışmalarını başlattı. ARUS
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, “İhtiyaç analizi
çalışması üç ay içinde tamamlanıp raporlanacak.”
dedi.

“Afrika’nın kalkınmasında bizimle olun”
Kenya’nın Türkiye Büyükelçisi Lindsay
Kiptiness, “Türkiye’nin, Afrika’nın
kalkınmasında bizimle birlikte olmasını
istiyoruz.” dedi.

Lindsay Kiptiness

Bir buçuk yıl önce ülkemizde
Büyükelçilik açan Afrika’nın lider ülkesi
Kenya, başarılı KOBİ modelleriyle ilgileniyor. Bu amaçla OSTİM’e gelen Kenya’nın
Türkiye Büyükelçisi Lindsay Kiptiness, işbirliği imkanlarını değerlendirmek istediklerini belirtti. Ziyarette, Lindsay Kiptiness ve
beraberindekilere OSTİM modeli ve küme
uygulamaları hakkında bilgiler verildi.
Türkiye’de son 12 yılda ekonomik bir büyüme olduğunu dile getiren Afrikalı diplomat, “Türkiye’yi ekonomik güç olarak görüyoruz. Sizden dersler çıkararak kalkınmayı
geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca
yatırımcılarınıza Kenya’yı tanıtmak istiyo-

ruz.” diye konuştu.
Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin temel
taşı olarak KOBİ’leri gösteren Kiptiness
şunları kaydetti: “Sömürgeci ülkeler bağımsızlığımızı kazandıktan sonra bile ekonomik
hakimiyetlerini bölgemizde devam ettiriyorlar. Biz ise gelişen ekonomilerle işbirliği arayışındayız. Devlet
Başkanımız; ‘Afrika
içi Ticaret’, ‘Doğuya Bakış Politikası’
ve ‘KOBİ’lerin Geliştirilmesi’ başlıklarına büyük önem
vermektedir. Bu ne-

denle, ülkenizdeki KOBİ’lerin başarılarını
gözlemleyip, bunları Kenya’da da görebiliriz. Türkiye’nin Afrika’nın kalkınmasında
bizimle birlikte olmasını istiyoruz.”
Kenya’da potansiyeli olan sektörler: Demir-çelik, gıda, konfeksiyon, elektrik-elektronik, makine ve otomotiv sektörleri, mobilya,
züccaciye, ev eşyaları, İnşaat, bankacılık, perakende sektörü, telekomünikasyon, turizm,
eğitim, sağlık, eğlence elektrik üretimi, petrol
ve doğalgaz arama faaliyetleri.
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Sanayiciye akademik katkı,
öğrenciye istihdam

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Okulumuzda ülkeyi gelecek 10 yıllara taşıyacak elemanları
yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Özdebir:
“Nitelikli eleman bulunamıyor”

A

nkara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB’de kurulan ASO Teknik Koleji’nin yeni binasını
basına tanıttı. Dünyanın birçok ülkesinde
olduğu gibi Türkiye'de de nitelikli eleman
bulma konusunda sıkıntı yaşandığını söyleyen Özdebir, teknolojinin hızla geliştiğini
ve bu gelişime ayak uydurabilecek insanlara
ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Türkiye'nin orta gelir tuzağı sorununu
yaşayan bir ülke olduğunun altını çizen Özdebir, "Bunu kırabilmemiz lazım. Bunun
için okulumuzda ülkeyi gelecek 10 yıllara
taşıyacak elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi. Oluşturdukları eğitim kurumunun
devamlılığı için kafa yorduklarını anlatan
Özdebir, kendilerinden sonra da yapının sorunsuz ilerlemesine imkan tanıyacak hukuki
altyapı konusunda çalışmalar yaptıklarını
ifade etti.

Aktif Sanayici ve İş
Adamları Derneği (Aktif
SİAD) Çankaya Üniversitesi
ile işbirliğine gidiyor. İki
kurum arasında varılan
anlaşmayla, sanayicilerin
ihtiyaçları belirlenirken
üniversite öğrencilerine
de staj ve iş imkanları
doğacak.

Üniversite sanayi işbirliği protokolü Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Z. Burhanettin Güvenç ile Aktif SİAD
Başkanı Ufuk Bayraktar arasında imzalandı.

Sürdürülebilirlik bilgiye bağlı
ASO Başkanı şunları söyledi: "Amerika’daki fabrikatörler insan kaynağının niteliğinin arttırılması için devletin kurslar düzenlemesini istiyor. Bilgi ve teknoloji o kadar
gelişme ve tüketilmeye başlandı ki bugün
birçok meslek geçerliliğini yitirdi. Üretim
teknikleri de çok hızlı değişiyor. Eskiden kol
kas gücü ile yapılan işler şimdi bir düğmeye
basarak yapılıyor. Bu teknoloji gelişimine
ayak uydurabilecek bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Yenileşmeyi takip edecek ve
ona hemen kendisini adapte edecek insanlara
ihtiyacımız var. Türkiye’de bu ihtiyaç görülmeye başlandı. Maalesef birçok konuda
gelişmiş ülkelerden 30, 40 yıl geride olduğumuz konular var. Bu aradaki boşluğu kapatmak için donanımlı, becerikli, bilgi sahibi
insanlara ihtiyacı var sanayinin sürdürebilirliği için.”

Tedavi üniversitede

A

ktif SİAD, Çankaya Üniversitesi ile
imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında sanayicilerin ihtiyaçlarını belirleme,
üretilen ürünlerin iç ve dış pazarlara satılması konularında çalışmalar gerçekleştirecek. Çankaya Üniversitesi öğrencilerine de
protokol çerçevesinde Aktif SİAD üyelerinin işletmelerinde staj yapma ve istihdam
edilme fırsatı sağlanacak.

Yüzde 100 burslu!

‘‘Haddimizi aşmalıyız’’
26 bin metrekare alan üzerine kurulu ASO Teknik Koleji'nde 28'i kız olmak üzere toplam 122 öğrenci eğitim görüyor. Bu sayının önümüzdeki yıllarda okulun
tam kapasitesi olan 750'ye ulaşması bekleniyor. 4 farklı branşta eğitim öğretim
gerçekleştirilen okulda, bir sınıftaki toplam öğrenci sayısı 24'ü geçmiyor.
Atölyelerde her bölümün ihtiyacı olan cihazlardan 12'şer tane buluyor. Böylece
öğrenciler her bir cihazı ikişerli gruplar halinde kullanabiliyor. Okula, SBS'de
365 ile 458 arasında puan alan öğrenciler tercih ediliyor ve tamamına yüzde
100 burs imkanı sağlanıyor. Haftada 10 saat İngilizce eğitimi verilen okulda
öğrencilere yurt dışında staj ve dil eğitimi olanağı da tanınıyor. Okulda 19'u
öğretmen olmak üzere 27 personel hizmet veriyor.

BİLGİLENDİRME
www.ostimosgb.com web adresinin
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile
ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çankaya Üniversitesinde gerçekleştirilen
işbirliği protokolü imza töreninde konuşan
Aktif SİAD Başkanı Ufuk Bayraktar, protokolle işbirliklerinin örnek teşkil edeceğini söyledi. Bayraktar, “Sanayiciler olarak,
üniversiteler olarak üretim için, ihracat için
haddimizi aşan işler yapmalıyız. Eğer bunu
yapmazsak Türkiye’nin de haddini aşması
mümkün olmayacaktır.” dedi.

Üniversite sanayi işbirliğinin çok konuşulduğuna ancak içinin doldurulamadığına
işaret eden Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Z. Burhanettin Güvenç, işsizlik,
cari açık, marka üretememe, çocuk işçiler,
KOBİ’lerin sorunları ve daha pek çok ekonomik hastalıkların üniversitelerin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti. Rektör Güvenç, “Üniversite yerinde durmayıp sahaya
giderse bu hastalıkların tümü iyileşir.” dedi.
Kümelenme çalışmalarının üniversite
ile hız kazandığına dikkat çeken OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da
Ankara metrosu’nda yüzde 51 yerli katkı,
offset kanunu ve milli tren projesindeki çalışmalarını hatırlatarak yerli üretimin önemine vurgu yaptı.
Protokol töreninde tecrübelerini paylaşan
sanayici Aksan Kardan firmasının kurucusu
Ali Fuat Erdoğan ise üniversite ve sanayicinin birbirine mecbur olduğunu ifade etti.
Erdoğan, üretimsiz bir ülkenin gelişemeyeceğini belirterek, "Gelişmişlik, araştırma
sebep-sonuç ilişkisini sorgulamayı gerektiriyor. Üretim ise; müteşebbis ve üniversitelerin bir araya gelmesiyle oluşabilir" diye
konuştu.
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Bakan Zeybekci ihracatçıların sorunlarını dinledi

Mart Ayı Fuarları

Yüksek katma değerli
ihracat yapısı oluşturulmalı

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2023 hedefine, yüksek katma değerli bir ihracat yapısını
oluşturan ve önündeki engelleri kaldırılmış ihracatçılar ile ulaşabileceğini söyledi.

2

5 ihracatçı birliğinin yönetim kurulu başkanı, T.C. Ekonomi Bakanı
Zeybekci’yle 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşılması için yol haritasının gözden
geçirerek, ihracatçıların sorunlarını anlattı ve
çözüm önerilerini paylaştı.

zar çeşitlendirilmesi başta olmak üzere alternatif politikaları nasıl oluşturabileceğimiz
konusunu masaya yatırdık ve bizi 2023 yılı
ihracat hedefimize ulaştıracak yol haritamızı
güncelledik.” dedi.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Bakan
Zeybekci, “Ar-Ge ve inovasyona yönelip
kaliteli ve nitelikli ürünleri nasıl üretebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde
bulunarak, ülkemizin bu vizyon doğrultusunda öncelikle çevre ülkeler ve kültür coğrafyamızdaki ülkelere olan ihracatının nasıl
artırılabileceğini ve bunun yanı sıra yakın
coğrafyamızda yaşanan olumsuzlukların
ihracatımıza muhtemel olumsuz etkilerini
bertaraf etmek için pazarda tutunma ve pa-

Her bir sektörü gerek makro, gerek mikro
düzeyde analiz ederken, sektöre özgü koşulları, küresel gelişmeleri, ülkemizdeki üretim
yeteneklerini ve hedef pazarlardaki önemli
gelişmeleri titizlikle incelediklerini aktaran
Bakan Zeybekci, enerji maliyetlerinin ihracatçıların rekabet gücüne etkisini, Ar-Ge
ve inovasyonun ve bu yöndeki desteklerin
önemini, Dahilde İşleme Rejimi, destek
programları ve yatırım teşvik uygulamaları
ile ilgili beklentiler ve önerileri, ticaret po-

Çözüm önerileri değerlendirildi

DAKA, yatırımcı transfer etmek istiyor

Nihat Zeybekçi

litikası önlemlerinin güncel durumunu ve
sektörlere etkisini, hammadde tedarikinde
dışa bağımlılıktan kaynaklanan sorunları,
gümrük, maliye, sosyal güvenlik ve çevre ile
ilgili mevzuattan kaynaklanan güçlükleri ve
çözüm önerilerini tüm detayları ile değerlendirdiğini vurguladı.
Nihat Zeybekci, son 10 yılda ihracatını 4
kat artıran Türkiye’nin hedefi 2023 yılında
500 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirmek olduğunu belirterek, “Şu açıktır ki, ülkemiz bu hedefe Ar-Ge ve inovasyona önem
veren, bu vizyon ile yüksek katma değerli bir
ihracat yapısını oluşturan ve önündeki engelleri kaldırılmış ihracatçılar ile ulaşabilir.
Çalışmalarımız bu istikametten en ufak bir
şaşma olmadan sabır ve azimle sürdürülmeye devam olunacaktır." diye konuştu

WIN Elektrotech ’14: 15. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı 1922 Mart tarihleri arasında İstanbul Tüyap
Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar, elektrik üretim, elektrik motorları, yenilenebilir enerji, frekans ınverterleri, dişliler ve mekanik sürüş, kablolar,
iletim, elektrik ve elektronik test ve ölçü
malzemeleri ile misafirlerini bekliyor.
11. Akışkan Gücü Teknolojileri Fuarı:
19-22 Mart tarihlerinde İstanbul Tüyap
Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılacak.
Fuar, yağlı hidrolik, su hidrolik, pnömatik, yağlama sistemleri ve elemanları,
makine ve hidrolik sistemler için yağlar,
hidrolik ve pnömatik hizmetleriyle ilgilenen ziyaretçilerini ağırlayacak.
5. Üretim Makineleri ve Yan Sanayiler
Fuarı 2014: Diyarbakır Tüyap Kongre
ve Fuar Merkezi’nde 26-29 Mart tarihleri
arasında gerçekleştirilecek fuarda, ziyaretçileri bekleyen ürünler şöyle; metal işleme
makineleri, elektrik, elektronik, otomasyon, hidrolik, pnömatik sistemler, plastik
üretim makineleri ve ham maddeleri.
Kaynak: www.tobb.org.tr

2. Fotovoltaik Çalıştayı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB), Fizik Mühendisleri
Odası ve Hacettepe Üniversitesi Yeni
ve Temiz Enerji Uygulama Araştırma
Merkezi (YETAM) tarafından 2.
Fotovoltaik Çalıştayı düzenlendi.

E

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2014’te başlattığı “Güçlü Girişimcilik
Mali Destek Programı”nı OSTİM’de tanıttı. DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar
Demirci, girişimcilerle birlikte Batı’nın sermayesini bölgeye davet etti.

B

itlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde bölgesel gelişmeyi hızlandırıp,
devamlılığını sağlamak için çeşitli mali
destek programlarını hayata geçiren
DAKA, 2014 yılında faaliyete aldığı
“Güçlü Girişimcilik ve Mali Destek
Programı”nı Türkiye’nin çeşitli illerinde
tanıtarak girişimcileri bölgede yatırıma
davet ediyor.
20 milyon TL bütçeli programın
tanıtım ziyaretleri kapsamında OSTİM’e
gelen DAKA heyeti, bölgenin profilini
ve teşvikleri anlattı. Tarım, hayvancılık,
turizm, yenilenebilir enerji, madencilik ve imalat sanayinin Doğu Anadolu
Bölgesi’nde öne çıkan sektörler arasında olduğunu vurgulayan DAKA Genel
Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci, “Bölgede bir sermaye açığı var. Yatırımın
gelmesini istiyoruz. Bölge kendi yağıyla
kavrulacak durumda değil. Kendi tasar-

ruflarıyla, kendi birikimleriyle devam
edecek durumda değil. Girişimcilerle
birlikte Batı’nın sermayesini Doğu’ya
transfer etmek istiyoruz.” dedi.
Son yapılan ölçümlerle Van’ın güneş
enerjisinde Türkiye’de en yüksek
potansiyele sahip il olduğunu anlatan
Demirci, bölge illerinin Türkiye’nin ihracatında önemli paya sahip Irak, İran ve
Azerbaycan gibi ülkelere yakın olmasının taşıma ve üretim maliyeti açısında
avantaj olduğunu vurguladı. Emin Yaşar
Demirci, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’ın 6.
teşvik bölgesinde yer aldığını belirterek bu bölgelerde yapılacak yatırıma 2
milyon TL’ye kadar teşvik verildiğinin
kaydetti. Demirci, "Teşvik belgesi almanın şartı, yatırım tutarının 500 bin TL ve
üzerinde olması. İşçi prim payı ödemesi,
işveren pirim payı destekleri ve faiz
indirimi var.” dedi.

nerji Tabi Kaynaklar Müsteşar
Yardımcısı Dr. Selahattin Çimen,
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Murat Tuncer, Fizik Mühendisleri Odası
(FMO) Yönetim Kurul Başkanı Dr. Abdullah Zararsız ve Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Ar-Uy Merkezinden
Prof. Dr. Aynur Eray’ın katıldığı çalıştayda; güneş enerjisinin Türkiye’deki
faaliyetleri, Enerji sektöründeki ihtiyaç
analizi ve GES yatırımlarında risk yönetimi konuları tartışıldı.
Çalıştayda OSTİM adına Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Pınar Yalman
Akcengiz bir sunum yaptı. Akcengiz,
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında olan ve kamu, üniversite ve sanayi
iş birliğinde sektörün yerlileşmesi için
çaba sarf ettiklerini söyledi.
URGE kapsamındaki faaliyetleri de
aktaran Akcengiz şunları kaydetti: ‘‘Bu-

günün konusu enerji sektöründe ihtiyaç
analizi T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile bu sektörde Uluslararası Rekabetçiliğin Gelişmesi Tebliği kapsamında
bir destek aldık. Bizim projemizin adı
Yenilenebilir Enerji Çevre Ekipmanlarının Yerli Üretimde Ortaklaşa Rekabet,
29 tane küme üyesi firma bu projeye
dahil oldu. Proje ortağımız OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, amacımız
firmaların mevcut durumlarını tespit
ederek ihracat kapasitelerinin artırabilmek. Çalışmalara ihtiyaç analizi ile
başladık. İhtiyaç analizinde ortaya çıkan
eksik noktalarda firmaların üretime
yönelik, ihracat yönelik faaliyetlerini
aktarabilme adına eksik noktalardaki
almaları gereken eğitimler, danışmanlıklar tespit edildi. Sonrasında yurtdışı
fuarlar ve alım heyetlerini organize ederek bu yönetimlerin eğitici yerleşmesi
konusunda faaliyetler yapılacak. Nihai
hedef ihracatı gerçekleştirebilmek.’’
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TÜRKİYE’DE
ÖZELLEŞTİRMELER VE
YENİ BİR MODEL
Dr. Yük. Müh. İ. Ertan Yülek

1980’li yıllarla birlikte Türkiye’de esen
değişim rüzgarları, özellikle ekonomik
hayatta kendini hissettirdi. Türkiye’nin çok
da alışık olmadığı “özelleştirme” kavramı
o dönemde öne çıkan başlıklardan biriydi.
Ülkemizde özelleştirmeye ilişkin ilk yasal
düzenleme 29.02.1984 tarih ve 2983 sayılı
kanun ile yapıldı. İkinci yasal düzenleme
08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK'nin 38'inci
maddesi ile gerçekleştirildi…
Özelleştirme serüveninin yakın
tanıklarından Dr. Yük. Müh. İ. Ertan Yülek,
bugüne kadar ki metotları irdeledi, önerdiği
alternatif modeli kaleme aldı. Geçmişte
yapılan uygulamalardan örnekler ve detaylı
analizleri bulacağınız Yülek’in yazısını iki
bölüm şeklinde paylaşıyoruz. Ertan Yülek,
ilk kısımda dünyada ve Türkiye’de kamu
yatırımlarını tarihsel süreçleriyle tartışıyor,
özelleştirmelerden örnekler veriyor…
“Bu çalışma, maalesef, çok geç yapılmış;
Özelleştirilecek çok az şey kalmıştır. Ancak,
zararın neresinden dönülürse kardır. Bu
modelin geliştirilmesi, batı kapitalizminin, finans kapitalizminin kriz içinde bulunduğu ve
çıkış yolu aradığı bir dönemde dünyada, yeni
bir ekonomik modelin başlangıcı olabilir.
Elbette, üzerinde çok çalışılması lazım gelen
bir modeldir.”

1

970’lerin sonu ve 1980’lerin başında
Dünyaya dayatılan neo-liberal ekonomik sistem, Finans Kapitalizminin
bütün dünyada rağbet görmeye ve bütün
ülkelerde yerleşmeye başladığı yıllardır. Bunun en belirgin unsurları, olmayan varlıkları
varmış gibi gösterip paradan para kazanma,
uluslararası büyük sermaye, Dünya Bankası
ve IMF aracılığı ile çalışan devlet tesislerinin
özelleştirilmesinin öne çıkarılması, sınai ve
her türlü yatırımdan devletin el çektirilmesi,
devletin asli görevlerine dönmesi, küreselleşmenin vazgeçilmez bir olgu olduğu, uluslararası büyük üreticilerin yönetimine finansmancıların getirilmesi vb. göstergelerdir.
Bu yıllara kadar kapitalist ülkelerde özelleştirme (privatization) ve devletleştirme
(nationalisation) hep ideolojik bazda ele
alınmıştır. Mesela, İngiltere’de ve Fransa’da
sol partiler iktidar olunca devletleştirme, kapitalist partiler iktidara gelince özelleştirme
yapmışlardır. Fakat, 1980’lerden itibaren
özelleştirmeler ideolojik olmaktan çıkmış,
bilhassa 1990’da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra devletçilik, sosyalizm tamamen
sona ermiş, hatta Japon asıllı Amerikalı
Francis Fukuyama bunu tarihin sonu olarak
kabul etmiş, kapitalizmin zaferinin noktalandığına dair kitap ve makaleler yazmıştır.
Türkiye’de ne Osmanlı döneminde, ne
Cumhuriyetin ilk yıllarında ne de ondan
sonra küçük bir grup dışında, devletçilik

ideolojik bir sistem olarak düşünülmemiş,
kalkınmanın ve sanayileşmenin bir aracı
olarak ele alınmıştır. Nitekim 1923 İzmir
İktisat Kongresi’nde, özel sektörle kalkınma benimsenmiş, başarılı olamayınca devlet
eliyle yatırıma başlanmış ve sınai tesisler kurulmuştur. 1930’un ilk yarısında kurulan ve
Türkiye’ye önemli sınai tesisler kazandıran,
özel sektöre öncülük eden, onlara yetişkin
insan kaynağı sağlayan iki devlet holdingi
Sümerbank ve Etibank’ın bile her dem halka
devredileceği öngörülmüştür.
1950’lerde DP döneminde, üç yönlü bir
sanayileşme modeli benimsenmiştir. Özel
sektör öne çıkarılmış, devletin öncülüğünde
özel sektör-devlet ortak şirketleri kurulup
çeşitli sektörlerde ve bölgelerde yatırım yapılmış ve devlet eliyle fabrikalar kurulmuştur. Bu karma model “Karma Ekonomi”
adı altında planlı dönemlerde devam etmiş.
Bu dönemde Türkiye’de devlet-özel sektör
ortaklığındaki şirketlerle, hemen hemen bütün sektörlere yurt içine dağılmış, yatırımlar
yapılmış, bu yatırımlarla bir taraftan ithal
malları ikamesi, diğer taraftan da bir ihracat potansiyeli oluşturulmuştur. Bu yıllarda
münferitte olsa özelleştirme çalışmaları yapılmış, ama başarı da sağlanamamıştır.
1980’de Dünyadaki Neo-Liberal politikalara uygun olarak 24 Ocak kararları alınmış
ve karma ekonomi yerine serbest piyasa ekonomisi benimsenmiş, “Devleti asli görevlerine döndürme” anlayışı hâkim olmuş, hatta
sloganlaştırılmıştır. Devletin üretimden, hizmetler sektöründen çekilmesi, mevcutların
özelleştirilmesi için çalışmalar başlamıştır.
Nitekim o tarihten itibaren istisnalar dışında, üretime ve hizmete dönük kamu yatırımları durdurulmuştur. Hatta zaruri modernizasyonlara bile özelleştirme yapılacak diye
müsaade edilmemiştir. Elbette uzun süren
özelleştirme yıllarında bu tesislerin teknolojileri eskimiş, üretim ve verimlilik düşmüş,

değerleri erimiş ve bunun ekonomiye büyük
zararı olmuştur. Ayrıca değerlerinin çok altında satılmasına sebebiyet verilmiştir.
1984 yılı sonlarında rahmetli Turgut
Özal’ın Başbakan, rahmetli Yusuf Özal’ın
DPT Müsteşarı, Ertan Yülek’in DPT Müsteşar Yardımcısı olduğu dönemde, o zamana
kadar kamu yatırımlarına finans sağlayan
Dünya Bankası’nın, belki IMF’nin de telkiniyle sistematik bir özelleştirme sürecine
girilmiştir. Sürecin ilk etabında Sümerbank,
Gübre Sanayi ve Çimento Sanayi’nin özelleştirilmesi etüdleri yapılmıştır. O zaman bu
özelleştirmelerin gerekçeleri çok basit ve
doğruydu. Sümerbank’ın tekstilde ağırlığı
%10’a inmiş, tekstilde tam bir rekabet ortamı oluşmuş idi. Tekstil ürünlerini pazarlayan
Sümerbank mağazaları rekabet edemez hale
gelmişti.
Gübre sanayinde, üretim özel sektöre açılmış, ama dağıtımda Zirai Donatım Kurumu
vasıtasıyla devlet tekeli devam ediyordu. Çimentoda %40 devlet, %40 özel sektör, %20
devlet-özel sektör ortaklığı mevcuttu.
Bu üç sektörün özelleştirilmesi Dünya
Bankası’nın kredi finansmanı ile DPT’de
Ertan Yülek ve grubu ile tamamlanma aşamasında, daha geniş bir özelleştirme master planı fikri hâkim olmuş ve yine Dünya
Bankası’nın finansmanı ile DPT tarafından
Amerikan Morgan Garanti firmasına Özelleştirme Master Planı hazırlatılmıştır.
Özelleştirme Master Planı’nda, özelleştirilebilecek bütün kurum ve kuruluşların
özelleştirilmesi için gerekli hukuki düzenlemeler yer almış, hangi kuruluşların özelleştirileceği, özelleştirmelerin ne için ve nasıl
yapılabileceği hususları bütün detayları ile
belirlenmiş ve Yüksek Planlama Kurulu’nda
da karara bağlanmıştır.
Buna göre, özet olarak; 1. Hemen özelleştirilebilecek kuruluşlar, mesela Devlet
Turizm İşletmeleri, Sümerbank mağazaları,
kamunun elinde bulunan menkul değerler,
devletin %50’nin altında hissesi bulunan ortaklık payları (TOFAŞ vs.), 2. Belli bir rehabilitasyondan sonra özelleştirme yapılacak
kuruluşlar, (Sümerbank Fabrikaları v.s.), 3.
Hukuki düzenlemelerle bölünerek özelleştirilecekler (PTT’den Telekom’un ayrılması,
TEK’in bölünmesi), 4. Hiç özelleşemeyecekler (Devlet Malzeme Ofisi, TCDD)
“Niçin özelleştirme?”nin cevabı aranmış

ve işveren, işçi sendikaları, üst bürokrat, iş
adamlarını kapsayan etkin kişilere 14 sual
sorulmuş ve kendi metodolojisi içinde değerlendirilerek bir sıralama yapılmıştır. Tabii
özelleştirmenin nihai hedefi kamunun, ekonominin yararına olduğu beyan edilmiştir.
1. Piyasa güçlerinin harekete geçirilerek;
devlet tekellerinin kırılarak rekabet ortamının sağlanması, (ama özel sektör tekelinin
de oluşturulmaması), 2. Sermayenin tabana
yayılması, 3. Elde edilecek kaynaklarla yeni
yatırımların yapılması, 4. Yeni teknolojilerin
getirilmesi, verimliliğin artırılması. 5. Kamunun üzerindeki maliyetlerin azaltılması.
6. ve diğer sebepler ön sıralarda yer almış…
“Devlete gelir getirme” sorusunun cevabı en
sonuncu; 14. sırada yer almıştır. Yani özelleştirmeden gaye, devletin elindeki bazıları
en az birkaç yüzyıla dayalı ve tabir-i caizse
halktan zorla (istimlak edilerek) alınan araziler üzerine kurulu tesislerin, devlete gelir
elde etmek için blok satışlarla elden çıkarılması, özelleştirme felsefesinin ve realitesinin
en sonunda yer almıştır.
Diğer önemli husus, özelleştirilecek değerlerin, tesislerin kimlere satılması sorusunun
cevabında ise; * Satışların öncelikle o tesiste
çalışanlara, * O şehrin ve bölgenin halkına,
* Bunlar olamazsa Türkiye genelinde halka
satılarak, sermayenin mal sahipliğinin kamudan, yine millete devri… Blok satış sadece
mecbur kalınırsa yapılabilecektir. Nitekim,
ANAP iktidarı döneminde özelleştirme hazırlıkları sonunda ilk özelleştirme; PTT ile
yabancı ortaklı Teletaş şirketi halka açılmış
ve çok başarılı bir özelleştirme olmuştur.
Bundan sonra, THY’den ayrılan ikram şirketi USAŞ, Scandinav devlet tekeli SAS’a
satılmış, YPK kararına ve genel prensiplere
uyulmamıştır. Arkadan, çimento fabrikalarının bir kısmı Fransız çimento şirketi Lafarge firmasına blok olarak satılmıştır. Bu satış
işlemini o zamanki muhalefet partisi DYP,
Danıştay’a götürmüş, Danıştay halka satış
olmadığı için satışı durdurmuştur. Ama geri
dönüş olmamıştır.
Daha sonra DYP-CHP koalisyonu döneminde, blok satışlara devam edilmiştir.
TOFAŞ hisselerinin Fiat’a satışı Tansu
Çiller’e çok zor anlar yaşatmış, Anasol-D
koalisyonun da banka hisselerini blok satışı
Türkiye’nin başını derde sokmuş, mafyalar
işe karışmış, çok insanın canı yanmıştır.
1980’de ilk özelleştirme etüdünde Dünya
Bankası’nı temsilen görev yapan ve bu gelişmeleri yakından takip eden, Dünya Bankası
uzmanı “Özelleştirme işini dünyada en iyi
planlayan Türkiye, en kötü şekilde uygulayan ülke de Türkiye’dir.” şeklinde bir beyanda bulunmuştur.
Son 10 yılda yapılan özelleştirmede tamamen devlete gelir getirme, elden çıkarda nasıl çıkarırsan çıkar, babalar gibi satma mantığı ile yapılmış veya işletmeler kapatılmış,
arsaları çarçur edilerek, özelleştirme felsefesine ters uygulamalar yapılmıştır. Mesela
Sümerbank’ın 45 civarındaki fabrikasından
birkaçının çalışıp diğerlerinin kapatılması ile
Türkiye büyük bir üretim gücünü kaybetmiştir.
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AB’nin krizden çıkış yolu Türkiye’den geçiyor
Türkiye-Romanya Yatırım ve Ticaret Forumu’nda konuşan Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, Türkiye’yi AB içinde gördüklerini belirtirken,
AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ben inanıyorum ki AB bu yaşanan krizleri fırsata çevirmede Türkiye ile daha yakından çalışacaktır.” dedi.
Romanya’da yatırım potansiyeli
olan sektörler

2

013 yılı itibariyle 13 bin Türk sermayeli şirketin bulunduğu Romanya, 2007 yılında Avrupa Birliği’ne
(AB) tam üye oldu. AB’den, Finansal Yardım kapsamında 2014-2020 yılları arasında 60 milyar Euro kaynak alacak olan Romanya ayrıca AB ülkeleri arasında 2014
yılı için yabancı yatırımcı teşviği alan tek
ülke. Türk yatırımcıların Romanya vatandaşı gibi her türlü teşvik ve ayrıcalıktan
yararlanma imkanına sahip olduğu ülke
ile Türkiye’nin ikili ticaret hacmi 2013
yılı itibariyle 6 milyar dolara yaklaştı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının Türk yatırımcılara anlatılması amacıyla Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Türkiye-Romanya Yatırım ve Ticaret Forumu
gerçekleştirildi. Programda, Türkiye’nin
AB’ye üyelik süreci de gündeme geldi.

Üretim
Tarım
Otomotiv yan sanayi
Bilişim teknolojileri
Enerji

Ağaç işleme ve mobilya
Gıda işleme
Altyapı
Elektrik elektronik
Perakende

yoruz.” diyerek iş birliğine açık oldukları
mesajını verdi.

Türkiye en önemli partnerimiz
“Türkiye AB’ye yük olmayacak”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Mevlüt Çavuşoğlu, 2008 yılında başlayan
ve tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da
ekonomiyi ve insanların günlük yaşamını
etkileyen ekonomik krizlerin Avrupa’da
bazı demokratik kurumları dahi temelden
sarstığını belirtti. Birliğin geçmişten beri
Ticaret hedefi 10 milyar dolar
Forumun açılış konuşmasını yapan krizleri fırsata dönüştürebildiğini hatırlaTOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi tan Çavuşoğlu, “Ben inanıyorum ki AB bu
Faik Yavuz, Romanya da faaliyet gösteren yaşanan krizleri fırsata çevirmede Türkiye
13 bin Türk sermayeli şirketin toplamile daha yakından çalışacaktır. Çünkü
da 480 milyon dolarlık bir sermayeyi
bugün Türkiye AB’ye yük olacak
Romanya’ya transfer ettiğini belirtti.
bir ülke değil. Krizler döneminde
Cumhurbaşkanı Traian Basescu’nun
birçok AB üyesi ülke Maastricht
2011 yılındaki ziyaretinde iki ülke
Kriterleri’ni
gerek kamu borç stoarasındaki ticaret hacmini artırmak
ku
anlamında
gerekse bütçe açığı
amacıyla iş dünyası temsilcianlamında
sağlayamamıştır.
lerine 10 milyar dolar hedef
Ama
Türkiye’nin
bugün Makoyduğunu hatırlatan Yavuz, ticaret hacminde en
astricht Kriterleri’ne göre
kısa sürede 10 milyar domaksimum yüzde 60 olması
lar hedefine ulaşılacağını Mevlüt Çavuşoğlu
gereken kamu borç stoğu
kaydetti.

yüzde 35’lerde bu AB ülkelerinin çoğundan iyi.” ifadelerini kullandı.

“Romanya’ya inanın”
Romanya’nın AB üyesi gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu dile getiren
Cumhurbaşkanı Traian Basescu Türk girişimcilere, “Sizin yatırımlarınıza ihtiyacımız var.” diye seslendi,
Romanya’da Hükümeti’nin yabancı yatırımları teşvik etme yönünde adımlar attığını vurgulayan Basescu, yatırımların bir
kısmının devlet tarafından karşılandığını,
personel ücretlerinde de destek sağlandığını dile getirdi.
Altyapı ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara öncelik verdiklerini kaydeden Romen devlet adamı, “Romanya şirketlerinin kapasitesi ve Türk şirketlerinin
kabiliyeti ile üçüncü piyasalarda buluşabileceğimizi düşünüyoruz. Her ikimizde
Orta Asya pazarına büyük bir ilgiyle bakı-

Romanya’nın yeni bir sanayi politikasına geçeceğine değinen Romanya Ekonomi Bakanı Yardımcısı Bogdan Nicolae
Badae de yabancı yatırımcılara her zaman
açık olduklarını hatırlattı. Nicolae Badae,
“Altyapı modernleştirilecek, madencilik
alanında bir reformla eski madenler tekrar
açılacak, milli güvenlik sektörü özelleştirmeye gidecek ve bazı sektörlerle partnerlik yapılacak. Türkiye, Romanya’nın AB
dışındaki ilişkilerinde birinci sırada, bizim
en önemli partnerimiz.” dedi.
Türk şirketlerinin
Romanya'dan 18
milyon avroluk devlet
desteği aldığına işaret
eden Cumhurbaşkanı
Traian Basescu, "Her
Türk yatırımcısı
Romanya'ya
geldiğinde kendisini
bir Romen ya da AB
üyesi yatırımcı gibi
hissedebilir." diye
konuştu.

“ABD kapısını ofisle açın”
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM), 2-9 Mart tarihleri arasında Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) Las Vegas’ta düzenlenen CONEXPO’14 fuarına katılacak ve
iş makinelerinin küresel aktörlerinden Caterpillar’in üretim tesislerini ziyaret edecek.
Seyahat öncesi küme firmalarına bilgiler veren New York Eski Ticaret Ataşesi Ahmet Canlı,
ABD pazarına girmek ve kalıcı olmak için ofis veya temsilcilik açılması önerisinde bulundu.

U

RGE projeleriyle firmalarının rekabetçiliğini artırıp ihracat kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen İŞİM Kümesi,
yılın ilk yurtdışı faaliyetini 23 firması ile
ABD’de gerçekleştirecek. Program çerçevesinde iş ve inşaat makineleri sektöründe
Kuzey Amerika’nın en büyük fuarı olan
CONEXPO’14’e katılacak olan İŞİM firmaları ikili iş görüşmeleri ile bölge pazarını ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen
önemli üreticileri tanıma fırsatı bulacak.
Firmalar, ABD programı öncesi T.C.
Ekonomi Bakanlığı New York Eski Ticaret Ataşesi Ahmet Canlı ve Bakanlığın
İhracatı Geliştirme Uzmanları Zeynep
Taştepe Bilgi ve Erkan Salur tarafından
bilgilendirildi.

En büyük pazar

Zeynep Taştepe Bilgi,
Türkiye’nin geçen yıl
ABD’ye 42 milyon
dolarlık iş ve inşaat
makineleri ihracatıyla bu
pazardan yüzde 0,2 pay
alabildiğini belirtti.

ABD ve Türkiye arasındaki
ticaret rakamları, ülkenin iş ve
inşaat makineleri sektöründeki
ithalat potansiyelini özetleyen
Zeynep Taştepe
Bilgi, 2.3 trilyon dolar ithalatıyla dünyanın
en büyük pazarı
olan ABD ile
Türkiye
ara-

sındaki ticaret hacmi potansiyelinin çok
altında seyrettiğini anlattı. Türkiye’nin
ABD’nin ihracatında 12.6 milyar dolar ile
7. sırada, ithalatında ise 5.6 milyar dolar
ile 41. sırada olduğunu kaydeden Bilgi, İş
ve inşaat makineleri sektöründe ABD’nin
21 milyar dolarlık bir potansiyele sahip olduğun belirtti. Bilgi, “Bu rakamlar ile üreticilerimiz dünyanın en büyük pazarından
sadece yüzde 0.3 pay alabiliyor.” dedi.

İhracat için ofis
New York’ta dört yıl Ticaret Ataşeliği
görevini yürüten Ahmet Canlı, ABD’nin
hedef pazarlar arasında ilk 3’te yer alması gerektiğinin altını çizdi. “Fiyat ve
kalitenizi kabul ettirdiğiniz zaman ABD
ile yıllarca ticaret yapabilirsiniz.” diyen
Canlı, ABD’li firmaların iş yaptıkları

şirketlere 7/24
ulaşma istekleri
olduğunu belirtti ve şu uyarıları yaptı: “ABD
ile ticarette bir
ayağınızın orada
olması gerekiyor. Firmanıza
doğrudan ulaşılabilecek bir
ofis
açtığınız
takdirde ihtiyaç
duyulan güveni
sağlayarak ihracat şansınızı
artırırsınız.”

New York eski Ticaret
Ateşesi Ahmet Canlı,
“Firmanıza doğrudan
ulaşılabilecek bir ofis
açtığınız takdirde
ihtiyaç duyulan güveni
sağlayarak ihracat
şansınızı artırırsınız.”
dedi.
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Batıkent-Sincan metrosu açıldı
Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan ve 2011 yılında Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilen Batıkent-Sincan metro hattı
planlanan süreden 11 ay önce tamamlanarak Ankaralıların hizmetine sunuldu.
“Yerli üretim çalışmaları sürüyor”

S

incan ve Batıkent arası yolculuk süresini 30
dakikaya indiren yeni raylı sistem hattının
açılışı; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM
Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH)
Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok
sayıda Ankaralının katıldığı bir törenle gerçekleşti.
11 istasyonu ile Kızılay – Batıkent hattına
entegre olan Batıkent – Sincan Metrosu’nda
başlangıçta seferler 8-10 dakika arasında yapılacak. Yıl sonunda 2 dakikaya düşecek sefer
aralıkları ile Kızılay’dan Sincan’a 44 dakikada
varılabilecek. Yeni metro hattı günlük 1 milyon
200 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip.

YUVARLAK

ARE

AMA

ÖŞE

U

Törendeki konuşmasında Ankara’da devam
eden metro çalışmaları hakkında bilgi veren
UDH Bakanı Lüfi Elvan, Kızılay-Çayyolu arası
metro hattının mart ayı içinde açılacağını Keçiören-Tandoğan hattının da yıl sonunda Ankaralıların hizmetine gireceğini müjdeledi. Elvan
ayrıca bundan sonra tren, vagon ve metronun
yapımında yerli üretimin artırılması için çalışmaların sürdüğü ve tamamlanan tesislerin çok
yakında üretime başlayacağı bilgisini verdi.

“Metro hizmetleri hızlı ilerliyor”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tüm Ankaralıların, özellikle Sincan ve çevresindeki
vatandaşların hayatını kolaylaştıran metronun
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Ülke olarak metroları yapmakta geciktiğimizi ifade eden Gül, "Aslında bu metrolar
200 sene önce dünyanın büyük şehirlerinde
yapılmaya başlandı. O yıllarda İstanbul'da biz
de başlamıştık. Özellikle son 10 yıl içerisinde,
İstanbul'da ve Ankara'da çok hızlı bir şekilde
metro hizmetleri gelişiyor. Bir ülkeyi gelişmiş
yapan, bir ülkeyi büyük yapan, bir ülkeyi güçlü

yapan ve o ülkenin yöneticilerini vatandaşlarının karşısında da mutlu yapan bu hizmetleri
devreye sokabilmektir. İşte Türkiye, bunları çok
şükür ki gerçekleştirmeye başladı." dedi.

“Büyük bir özlem sona erdi”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan BatıkentSincan metro hattı ile Ankara'nın büyük bir
özleminin, hasretinin sona erdiğini söyledi.
Ankara'da 3 koldan ilerleyen metro hatlarından
birinin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan
Başbakan Erdoğan, Ankara'daki raylı sistem
uzunluğunun 23 kilometre olduğunu, açılışı
yapılan 15,5 kilometrelik hatla, Çayyolu ve Keçiören metro hatlarıyla bu uzunluğu 67,5 kilometreye çıkartılacağına işaret etti. Kızılay-Esenboğa Havalimanı metro hattı ile Kızılay'dan tren
garına da yeni bir hat projesinin de çalışmalarının başladığını vurgulayan Erdoğan, "Bütün
bunlar bir şeyi ifade diyor; biz, laf üretmeyiz,
icraat üretiriz. İnşallah Ankara'yı ulaşımda da
bir Avrupa başkenti konumuna yükseltmiş, ulaşımda da örnek bir şehir haline eriştirmiş olacağız." diye konuştu.

Hadde Çelikler

Ø 12 mm - Ø 450 mm

Dövme ve Kabuk Soyma Çelikler

Ø 14 mm - Ø 1200 mm

Parlak Çelikler

Ø 2 mm - Ø 150 mm

Sıcak

6 x 6 mm - 600 x 600 mm

Soğuk

4 x 4 mm - 200 x 200 mm

Sıcak

20 x 4 mm - 800 x 450 mm

Soğuk

10 x 4 mm - 400 x 100 mm

Sıcak

H 15 mm - H 100 mm

Soğuk

H 5 mm - H 60 mm

Sıcak

10 x 2 mm - 810 x 150 mm

Soğuk

6 x 1,5 mm - 89 x 6 mm

İvedik OSB 1473. Sk. (Eski 690. Sk.) No: 3-5 İvedik - Ostim / ANKARA • Tel: (312) 385 10 11 (pbx) • Fax: (312) 385 44 55

Kayseri’ye iki yeni hat

T

oplu taşımaya 2009 yılında raylı sistemleri ekleyen Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, Şubat ayında açılan iki yeni
hattı devreye aldı. Böylece şehirdeki
hat uzunluğu 30 km’yi ulaştı.
Şubat ayı başında 10 km’lik Beyazşehir-İldem raylı sistem hattı açılışının
yapıldığı Kayseri’de 14 Şubat’ta da Sivas Caddesi-Erciyes Üniversitesi hattı
hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki raylı sistem projelerine devam ettiklerini belirtti. Başkan
Özhaseki, 15 km’lik Talas- Anayurt hattı
projesine de 2014 yılı içerisinde başlanacağı bilgisini verdi.

Kayseri Beyazşehir-İldem raylı sistem
hattının açılışına Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
ve Başkan Yardımcısı Doç Dr. Sedat
Çelikdoğan, ARUS Yönetim Kurulu Üyesi
Halis Turgut ve ARUS Koordinatörü Dr.
İlhami Pektaş da katıldı.

www.cemsa.com.tr • e-mail: info@cemsa.com.tr
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ODTÜ Teknokent
zirveyi bırakmıyor

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı’nda Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri (TGB) 2012 Yılı Performans Endeksi açıklandı. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nca ikinci kez gerçekleştirilen 2012 Performans
Endeksi”ne göre ODTÜ Teknokent birinci oldu.

Ü

retimde Ar-Ge ve inovasyonun kaçınılmaz hale geldiğini dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
“Geleneksel üretim yöntemlerimizle daha
fazla mesafe alamayız. Türkiye'nin bulunduğu teknolojik düzeyde dünyada acımasız bir rekabet var, yapmamız gereken
teknoloji düzeyimizde vites büyütmek.”
değerlendirmesinde bulundu.
TGB’lerin 2012 Performans Endeksi
Bakan Fikri Işık tarafından açıklandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2011 yılı sonuna kadar faaliyete geçen
32 teknoloji geliştirme bölgesi arasında
yapılan performans değerlendirmesi için
3 kategoride 6 boyutta ve 36 parametrede veri toplandı. Endekse göre başarı sıralamasındaki ilk 5 TGB şöyle: 1. ODTÜ
Teknokent TGB 60,45 puan, 2. Ankara

(Bilkent) TGB 52,54 puan, 3. İTÜ Arı
Teknokent TGB 50,48 puan, 4. Sakarya
Üniversitesi TGB 46.78 puan, 5. İzmir
TGB 45,96 puan

ŞUBAT 2014

İhracat hız kesmedi

T

ürkiye’nin Şubat ayı ihracatı geçen
yılın aynı ayına göre 4,3 artışla 12
milyar 93 milyon dolar oldu. İlk 2 aylık
ihracatımız yüzde 6,5 artarak 24 milyar
565 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Şubat ayında en fazla ihracatı, 1
milyar 836 milyon dolar ile otomotiv
sektörü yaparken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 489 milyon dolar
ihracat ile ikinci sırada, kimyevi maddeler sektörü ise 1 milyar 449 milyon dolar
ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan ihracat artışı gıda ürünlerine de yansıdı. Fındık sektörü yüzde
37,1, su ürünleri
ve hayvansal
mamuller
sektörü
yüz-

K

onuyla ilişkin açıklama yapan
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
(TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan,
ihaleye çağrılan firmalar arasında biri
ortak girişim grubu, 6 yerli katılımcı

En fazla ihracat yapılan ülkeler bazında ilk üç sırayı Almanya, Irak ve İngiltere
aldı. Almanya'ya ihracatımız geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 7 artarken, Irak'a
ihracatımız yüzde 19, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 7 artış gösterdi.
Şubat ayında ihracatımızın önemli
oranda arttığı ülkeler arasında yüzde
235 artış ile Etiyopya, yüzde 188 artış ile
Hırvatistan, yüzde 97 artış ile Fas, yüzde
90 artış ile Birleşik Arap Emirlikleri,
yüzde 86 artış ile Şili, yüzde 81 artış ile
Suriye ve yüzde 70 artış ile Nijerya yer
aldı.
AB'ye ihracatımız şubat ayında yüzde
8 artarak 5,4 milyar dolara, Ortadoğu'ya
ihracatımız yüzde 19 artarak 2,3 milyar
dolara yükseldi. Afrika ve Kuzey Amerika
ülkelerine ihracatımız ise yüzde 5 artış gösterdi.

2002’de sadece 2 tane olan teknokent sayısı bugün 52’ye ulaştı. Bu
teknokentlerden 39’u aktif olarak
faaliyet gösteriyor. Teknoparklarda
yer alan firmalarda 26 bin 500 kişi
çalışıyor. Devam eden Ar-Ge projesi
sayısı 6 bin 888, tamamlanan ise 10
bin 774. Teknokentlerden yapılan
ihracat 1,5 milyar dolar, yurtiçi satışı
8,9 milyar TL, vergisel istisnalar ise
1,9 milyar TL.

Sanayi Üretim Endeksi

Türk çelikçilerinde
TANAP sevinci
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Projesi'nde (TANAP) kullanılacak
ana hat çelik boruların üretilmesi
ihalesine çağrılan firma ve ortak
girişim grupların 6'sının Türk olması
çelik sektörü temsilcileri tarafından
memnuniyetle karşılandı. Üreticiler,
projede kullanılacak 1 milyon tonluk
ürünün, kapasite kullanımını 10 puan
artıracağı görüşünde.

de 25, meyve sebze mamulleri sektörü
yüzde 19,7 artış gösterdi.

Yüzde 7.1’lik artış

T

ürkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı 4. çeyrek
Sanayi Üretim Endeksi’ne göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 7.1, bir önceki çeyreğe
göre de yüzde 1.3 artış gösterdi.

olduğunu
belirterek,
bu durumun proje için
ihtiyaç duyulan ürünün
yerli piyasadan sağlanabileceğinin göstergesi
olduğunu söyledi.
TANAP gibi projelerin Türkiye'nin karşısına 5-10 yılda bir çıktığını belirten Yayan, bu
tip projelerde kullanılacak boru ve sacların
mümkün olduğunca yerli oyunculardan
sağlanması gerektiğini dile getirdi. Projenin getirisinin Türkiye'de kalmasını
sağlayacak tedbirler alınmasının önemine işaret eden Yayan, "Buralarda kullanılacak borulardaki sacların da yerli
olması önemli. Türkiye'de bu projenin
getirisine göre yatırım yapacak kuruluşlar var." dedi.

“Savunma sanayinde bunu yaptık”
TANAP'ta kullanılacak boruların yerli olmasının sektörde kapasite kullanımına etkilerini de değerlendiren Yayan,
şöyle devam etti: "Türkiye'de yassı çelik
üretiminde kapasite kullanımı geçen yıl

yüzde 53 seviyelerindeydi. Böylesi bir
projede kullanılacak 1 milyon tonluk
ürün, kapasite kullanımının 10 puan artması anlamına gelir. Örneğin 2 milyon
ton ürün kullanılırsa bu da Türkiye'nin
toplam üretiminin yüzde 20'sini aşan bir
sayıya karşılık gelir. Türkiye'nin bundan
sonra bu tip projelerde daha fazla yer
alması lazım. Türkiye savunma sanayi projelerinde bunu yaptı ve olmayan
kapasitelerin bile kurulmasına yol açtı.
Burada mesele A veya B firmasına işin
verilmesi değil tedarik konusunda Türk
üreticilerin seçilmesidir."

Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretim endeksi
2013 Kasım ayına göre ise değişmedi. Ancak sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde 2013 yılı Aralık ayında bir önceki yılın ayını ayına göre;
madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi %3,7, imalat sanayi sektörü
endeksi %7,4, elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi %6,5 arttı.
Ana sanayi gruplarında 2013 Aralık
ayı sınıflamasına göre en yüksek
artış bir önceki yıla göre yüzde 2,7
ile enerjide gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi
de artışta buna göre bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 4.1 artış
gösterdi.
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Gökçek yerli üretim talep etti

Ankara’ya yeni yapılacak metrolarda
vagon üretiminde yüzde 51 yerli şartı getirildiğini
anımsatan Başkan Gökçek, “İnşallah metronun yüzde
100’ünü biz yaparız. Hedef budur zaten.” dedi.

A

nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sanayicilerle
buluşma toplantılarına OSTİM’de
devam etti. Büyükşehir Belediyesi’nin işine yarayabilecek her türlü teknolojik üretim için destek sözü veren Başkan Gökçek,
OSTİM’li sanayicilerin otobüs teleferik,
golf arabaları, rolly coaster üretimine yoğunlaşmalarını istedi.

Bey olmak üzere teklifleri karşılamak için
çalıştık.” diye konuştu. OSTİM’in başarısını Ankara’nın başarısı, işsizliğe karşı
mücadelenin başarısı olarak değerlendiren
Başkan Gökçek, Ankara’da işsizliğin olmadığını, işini beğenmeyenin çok olduğunu söyledi.

“İsteyip de bizim vermediğimiz
bir şey yok”

Ankara’ya yeni yapılacak metrolarda vagon üretiminde yüzde 51 yerli şartı
getirildiğini anımsatan Başkan Gökçek,
“İnşallah metronun yüzde 100’ünü biz
yaparız. Hedef budur zaten.” dedi. Gökçek, OSTİM’lilerin trambus önerisini ise
sürekli artan araç sayısı ve merkezde yaşanan yığılma nedeniyle pek düşünmediklerini ancak yeni bir proje olarak otobüs
teleferikler üzerinde çalıştıklarını belirtti.
OSTİM’li sanayicinin 80-120 kişilik bu
teleferiklere yoğunlaşmasını öneren Başkan Gökçek, “Bu otobüs teleferik işini
sizinle geliştirelim. 5 sene içinde kaç km
yapabiliyorsanız otobüs teleferikler yapa-

OSTİM sanayicilerine yönelik konuşmasına ise her zaman sanayinin ve ticaretin yanında olamaya çalıştığını söyleyerek
başlayan Başkan Gökçek, “Bir dönem organize sanayi bölgeleri ile aramızda yetki
karmaşası nedeni ile bir sıkıntı oldu, ama
ben yenilgiyi kabul ettim. Öyle kolay kolay yenildiğimi de kabul etmem ama ettim.
Çünkü netice olarak Ankara kaybedecekti.
Yüzümüzü yeniden OSTİM’e döndük ve
hizmet etmeye başladık. Sizin isteyip de
bizim vermediğimiz yok. Elimizden gelen gayreti sarf ettik. Başta Başkan Orhan

“Metronun yüzde 100’ünü
yapma hedefindeyiz”

lım. Belli güzergahlar arasında temin edelim. Sonra da bu teknolojiyi dünyaya satalım. Fikri bizden çıktı ama bakın İstanbul
Boğazı’na da teleferik düşünüyorlar. Hızla yayılıyor. Bu manada sizden çok ciddi
destek bekliyorum.” diye konuştu.

“Belediyeler OSB’lerle
direkt çalışabilmeli”
Sanayicilere “Teknolojik olarak kullanacağımız ne varsa incelemeye, kullanmaya hazırız” mesajı veren Başkan Gökçek,
yapımı hızla süren, ilk yıl 5 milyon ikinci
yıl 10 milyon ziyaretçi beklenen Ankapark
için yerli üretim koşullarını zorladıklarını ama sanayicilerden pek olumlu dönüş
almadığını söyledi. 5 yıl içinde 3-4 tane
büyük rolly coaster almak istediğini ve
ayrıca parkta kullanılacak golf arabalarına
ihtiyaç olduğunu dile getiren Melih Gökçek, “OSTİM’de yapılsın, para Ankara’da
kalsın.” dedi. Bu işbirliği projelerinin daha
rahat yürütülebilmesi için yasal bir düzenleme yapılabileceğini dile getiren Başkan
Gökçek, “Belediyelerin Organize Sanayi
Bölgeleri ile direkt ihalesiz iş yapabilmesi
için kanuna madde eklenebilir. Bu konuda
el ele verip Başbakanımızdan, milletvekillerimizden ricada bulunabiliriz.” dedi.

“Başkanımıza ve ekibine
yürekten teşekkür”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın da konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in OSTİM’e
çok büyük katkıları olduğunu vurguladı.
İlk seçildiği dönem birlikte OSTİM’deki
kel tepeye geldiklerini hatırlatan Aydın,
“Başkan o zaman “Ankara Büyükşehir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek, OSTİM’li sanayicilerle
bir araya geldi. Ankara’ya yeni
yapılacak metrolarda vagon
üretiminde yüzde 51 yerli şartı
getirildiğini anımsatan Başkan
Gökçek, “İnşallah metronun yüzde
100’ünü biz yaparız. Hedef budur
zaten.” açıklamasının yanında otobüs
teleferik işini OSTİM’le birlikte
geliştirme teklifinde bulundu.

Belediyesi tüm teknik adamları, fen işleri,
imar başkanlığı ile OSTİM ne istiyorsa yapacak.” talimatı verdi ve OSTİM bir adım
daha büyüdü. İmar planlarını değiştirdik,
yollarımız asfaltlandı. Büyük emekleri
geçti Sayın Başkanımızın. Son yıllarda
da organize sanayi bölgesi olmamız nedeniyle bazı ihtiyaçlarımızı karşılayamadık,
yine Büyükşehir’e ihtiyaç duyduk. Son 2
yılda bütün yollar, bütün kanal sistemleri,
su sistemleri, trafik nedeniyle oluşan sıkıntılar kaldırımlar bir protokol ile elden geçti. OSTİM yeni bir şekil aldı. Bu nedenlerle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve
tüm ekibine tüm OSTİM’liler adına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yerli üreticilerin proje geliştirebileceğine dikkat çeken Aydın, metro
ihalesinde getirilen yüzde 51 şartını örnek
gösterdi. Orhan Aydın şunları söyledi:
“Bu ihalede yüzde 51 yerli şartı geldi. Bu,
Türkiye sanayisi açısından çok önemli. İlk
defa Türkiye’de şartnameye “Bu üretimin
yüzde 51’i Türkiye’de yapılacak.” diye
yazıldı. Ankara metrosunda bindiğiniz
arabaların, trenlerin yüzde 51’i Türkiye’de
OSTİM’de yapılacak. Bunu hep beraber
göreceğiz ve bu trenlere bineceğiz. Ama
hedefimiz bu değil. Tamamını burada yapıp ve Ankara’nın ulaşımına imza atmak
istiyoruz ve havaalanıyla, Ankara arasındaki metro araçların yapımında hazırlıklarımız devam ediyor. “

Köprüye "Efdal Dayı" ismi verilecek

S

anayicilerin heyecanla beklediği fuar
alanını bu yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini yineleyen Başkan Gökçek,
Uzayçağı Caddesi üzerine inşa edilen
köprüye merhum Efdal Gökalp isminin
konulacağı sözünü verdi. Gökçek açıklamalarına şöyle devam etti: “Size alternatif yollar açtık, 1695 sokak diye geçen
yolun adını Batı Bulvarı yaptık. 5 alt üst

geçit yaptık. Sizin için
çok ciddi bir alternatif
yol oldu. Başkan Orhan Bey rica etti, ben
de Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne teklif olarak
sunacağım.
Başkan,
“OSTİM’deki üst geçide OSTİM’lilerin
çok değer verdiği, hayatını kaybeden Ef-

dal dayının adını koyalım.” dedi. Memnuniyetle. İnşallah bu geçide Efdal Dayı
adını koyalım.”
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‘İş Bitirme Belgesi’ duvarını Bakanlık kaldıracak
Kamu, yüzde 15 pahalı da olsa yerli almak zorunda olacak
Bu yıl 10.su gerçekleşen KOBİ Zirvesi’nde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, KOBİ’lere rekabet avantajı sağlayacak düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalarda
bulundu. Teknolojik ürün üreten yerli firmaların, kamu ihalesinde karşılaştıkları sorunların başında gelen İş Bitirme Belgesi’nin bundan sonra Bakanlıkça verileceğini belirten
Işık, offset uygulamasının da Kamu İhale Kanunu’nda istisna maddesine alındığını söyledi. Bakan Işık, “Eğer bir ürün teknolojik ise bununla ilgili kamu ihalesine giren yerli bir
üreticinin teklifi, bir yabancıya göre yüzde 15 pahalı olsa dahi kamu onu almak zorunda.” dedi.

T

ürkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve KOSGEB işbirliği ile her
yıl düzenlenen KOBİ Zirvesi’nin 10.su
İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirvenin bu
seneki teması “Rekabet Gücü İçin Uluslararasılaşma ve Bilgi Deneyimi” olarak
belirlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, 13-14 Şubat tarihlerindeki zirvenin açılışında, yerli üretimin
rekabet gücünü destekleyici yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözlerine, KOBİ'lerin girişimci yapıları ve ekonomiye sağladıkları katkılara
değinerek başlayan Bakan Işık, Türkiye’deki üretimin yüzde 65'ini, ihracatın
yüzde 62'sini, istihdamın yüzde 76'sını
KOBİ'lerle yaptıklarını dile getirdi. Bu
işletmelerin gelişmiş ekonomilerin lokomotifi olduğunu vurgulayan Fikri Işık,
ülkemizin geleceğini KOBİ'lerin geleceğinde gördüklerini anlattı. Bakan Işık,
KOBİ'lerin daha fazla güçlenmesi, yapılarının kurumsallaşması ve gelişen dünyada rekabet şartlarına uyum sağlamalarının önemine dikkat çekti.
Zirvede binlerce KOBİ’yi ilgilendiren müjdeler de veren Işık, KOSGEB,
Kalkınma Ajansları ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüklerinin işbirliği yaparak, girişimcinin ayağına gidip devletin
verdiği destekleri anlatmasının yanı sıra
KOBİ’lerin krediye ulaşmasını da kolaylaştıracaklarını söyledi.

Fikri Işık

Offset, istisna maddesine alındı

Fikri Işık, sanayi çevrelerinde uzun süredir beklenen ve yerli üreticiler lehine
yapılması istenen yasal düzenlemelerle
ve diğer çalışmalarla ilgili de şu başlıkları paylaştı: “Teknolojik ürün geliştiren
ama bunu üretmek için kaynağa sahip olmayan girişimci ya da işletmeye 5 milyon
liraya kadar hibe olarak makine teçhizat
desteği veriyoruz. İşletme giderleri için
de “Kendine uygun bir yer kirala, hemen
başla, kira bedelinin yüzde 75'ine kadarını bir yıl süreyle biz karşılayacağız.”

diyoruz. Kullanılan enerji bedelinin yüzde 75'ine kadar bir yıl biz karşılayacağız.
Personelinin sigorta primini yüzde 75'ine
kadar biz karşılayacağız. Ayrıca bir ArGe personelinin asgari ücretin brüt miktarı kadar ki tutarını 2023'ye kadar karşılayacağız. Bunun için 100 milyon liraya
yakın kaynak ayırdık.”

“İş Bitirme Belgesini biz vereceğiz”
“Eğer bir ürün teknolojik ise bununla
ilgili kamu ihalesine giren yerli bir üreticinin teklifi, bir yabancıya göre yüzde
15 pahalı olsa dahi kamu onu almak zorunda. Bir şirket ya da girişimci, teknolojik bir ürün üretmiş ve kamu ihalesine
girecek fakat karşısına İş Bitirme Belgesi
duvarı çıkıyor. Bu şirketler eğer bir teknolojik ürün üretmişse ve kamuda ihaleye
girecekse onun İş Bitirme Belgesi'ni Bakanlık olarak biz vereceğiz. Bir buluş, bir
patent, bir ürün geliştirildiyse bu ürünün
satışından elde edilen gelirin kurumlar
vergisinin yüzde 50'sinden devlet olarak
vazgeçiyoruz. Savunma sanayinde ciddi
bir sıçrama yapan offset uygulamasını
Kamu İhale Kanunu’nda istisna maddesine aldık.”

giderken, fuarlara katılım gösterirken,
nitelikli eleman istihdam ederken, ekonomimize katkıda bulunmak için atılım
yaparken, onların hep yanında olmak istedik.”

“Temel bileşen sanayileşme
politikalarıdır”

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali,
“Kolay gelmediğimiz yerleri kolay vermemek ve sorunları derinleştirmemek
için bu sorumlulukla çalışmak zorundayız.” dedi. Mevcut konjonktürde KO-

han Aydın, “Türkiye’de Sanayileşme Sorunları ve KOBİ’lere Yönelik Çözümler”
oturumunda OSTİM’in ve OSTİM özelinde kurulan kümelenme çalışmalarına
ilişkin bilgi verdi. Aydın, “Sanayi bölgesi
olmaktan öte KOBİ’lerin sorunlarına çözüm arayan ve proaktif çözüm sağlayan
bir yapımız var. Bu yapıyı oluştururken
de devletten katkı beklemeden üretimin
ara yüzlerini oluşturduk. Bölgesel kalkınma mantığıyla hareket ediyoruz. Amacımız; 5 bin işletmesi nasıl rekabetçi yaparız.” dedi.

Teknopark OSB işbirliği

TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, kümelenme çalışmaları ile sektörel birliktelikler yaratılması, KOBİ dayanışması
ile rekabette avantajlı işbirlikleri sağlanması söz konusu olduğunu söyledi. “Bugün ihracatta KOBİ’lerin payının artmış
olduğunu görüyorsak bu politikaların
etkisinin varlığından bahsedebiliriz.”
ifadelerini kullanan Aktepe, Türkiye’de
üniversite-sanayi işbirliği konusunu sık
sık dile getirdiklerini hatırlattı. Rahmi
Aktepe, “Gelişmiş ekonomilerden de
öğreniyoruz ki, teknoparklardaki KOBİ
ölçeğindeki işletmelerle OSB’lerdeki
KOBİ’lerin işbirliği artık bir düş olmanın
ötesine geçmek zorunda. Özetle üniversiteler, teknoparklar, OSB’ler kapılarını
açacak, hatta duvarlarını yıkacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kaynaklarımızı seferber ettik”

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan,
KOBİ’lere Ar-Ge’den inovasyona, borsaya açılmalarından tematik alanlarda
projeler üretmeye kadar birçok alanda
destek sağladıklarını hatırlattı. “Küresel
rekabette KOBİ’lerimizin ayakta kalabilmeleri için rakiplerini tanıyarak yeni
pazarlara ulaşma çalışmaları önceliklerimizin başında yer alıyor.” görüşünü paylaşan Kaplan şunları söyledi: “Elimizdeki
tüm maddi kaynakları maksimum düzeyde işletmelerimizin bu zorlu yollarında
yanlarında olmak için seferber ettik. KOBİ’lerimiz, yurt dışındaki iş gezilerine

Ana teması “Rekabet Gücü İçin Uluslararasılaşma ve Bilgi
Deneyimi” olan 10. KOBİ Zirvesi’nde kamu, özel sektör ve
STK temsilcileri bir araya geldi.

Bİ’lerin daha önemli hale geleceği bir
sürecin başladığının altını çizen Bali,
KOBİ’lerin ekonomide sadece ekonomik değil, gelir dağılımı, sosyal kalkınma, kalifiye eleman yetiştirilmesi, göçün
önlenmesi gibi çok boyutlu bir kilit rolü
olduğunu söyledi. Türkiye’nin, gelecek
dönemde büyümenin kompozisyonunu
yüksek katma değerli imalat sanayi üretimine kaydıracak şekilde bir dönüşüm
gerçekleştirmesini ve bunun da temel bileşeninin bilim ve teknoloji politikaları
başta olmak üzere sanayileşme politikaları olduğunu vurguladı.
KOBİ Zirvesi süresince “İhracatçı
KOBİ’ler ve Uluslararası Rekabet Gücü”,
“Türkiye’de Sanayileşme Sorunları ve
KOBİ’lere Yönelik Çözümler”, “Yeni
Pazarlar, Yeni Pazarlama Stratejileri”,
“KOBİ’ler İçin Bilim-Teknoloji-BilişimYenileşim” başlıklı oturumlar gerçekleşti.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

“Nihai üretim yapanlar üretimden çıktı”

Zirvenin 2. gün açılışında konuşan
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, Türkiye’de uzun zamandır devam eden aşırı değerli TL’nin
bir takım işleri yapamaz hale getirdiğini ifade etti. Sanayiciler özelinde durumun yarattığı sıkıntıları anlatan Özdebir,
Türkiye’de işletmelerin üretim yapamaz
hale gelerek ithalata yöneldiğinin altını
çizdi. ASO Başkanı, “Aşırı değeri TL nedeniyle üretici ithalatçı oldu. Uygulanan
bir başka politika ise nihai üretim yapanları üretimden çıkardı: Rant ekonomisi.
AVM ve inşaatta kantarın topuzu fazla
kaçtı. Kıt olan kaynaklarımızı sıkıntıya
soktu.” diye konuştu. Üretici olmanın zor
bir süreç olduğunu aktaran Özdebir şöyle
devam etti: “Girişimcilik ülkemizde çok
ama gerçek anlamda yatırım yapacak insan sayımız da az. Bu insanları da rant
ekonomine dönüştürdük. Kıt olan gerçek
anlamda yatırım yapacak inan kaynağımızı da iyi yönlendiremedik. Dolayısıyla
da karlar azaldı. Bu karlarla dünya ile yarış içinde olmamız zorlaştı.”
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Türk sanayisi için
milat olarak kabul ediliyor

İşte o düzenlemeler!
19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Torba Yasa olarak adlandırılan;
6518 No.lu “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yerli üreticiler lehine önemli ayrıntılar yer
alıyor. Sanayiciler açsından dönüm noktası olarak değerlendirilen ve merakla
beklenen düzenlemeler şöyle:
MADDE 32 – 25/10/1984 tarihli ve 3065

sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi

MADDE 51

>>

oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla
ilgili hizmet işlerinden elde edilen
belgeler yapım işlerinde kullanılamaz.”
şeklinde değiştirilmiştir.
“f) Teknoloji merkezi işletmelerinde,
Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve

YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI

4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63 – İhalelere sadece yerli
isteklilerin katılması ile yerli istekliler
ve yerli malı teklif eden istekliler lehine
fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak
aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:
a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında
kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme
yapılabilir.
b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde
yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar
fiyat avantajı sağlanabilir.
c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif
eden istekliler lehine % 15 oranına kadar
fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

kapsamındaki araştırma ve geliştirme,
yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı
model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi
hakların kiralanması, devri veya satışı
(Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
hükmü uygulanmaz.).”
MADDE 45 – 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
“u) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji
transferini sağlamaya yönelik sanayi
katılımı/off-set uygulamaları içeren
mal ve hizmet alımları,”
MADDE 46 – 4734 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin (2) numaralı alt bendine
aşağıdaki paragraf eklenmiş; aynı
maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi
“Denetim ve yönetim faaliyetleri
nedeniyle alınacak belgeler beşte bir

ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi
ürünleri arasından belirlenen ve her yıl
ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen
listede yer alan malların ihalelerinde yerli
malı teklif eden istekliler lehine % 15
oranına kadar fiyat avantajı sağlanması
zorunludur.
d) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul
ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir.
İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı
olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak
düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.
e) Ortak girişimlerin yerli istekli
sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli
istekli olması gereklidir.”

kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde
ve teknogirişim sermaye desteklerinden
yararlananlara, yararlandıkları destekler
çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu
ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya
arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca
belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren
beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.”
MADDE 52 – 4734 sayılı Kanunun
geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u)
bendine ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,
Kurum ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir.”

MADDE 53 – 4734 sayılı Kanuna

aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları
için ihale yapılması
EK MADDE 7 – Birden fazla idarenin
ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve
onarım işlerine ilişkin, bu Kanunda yer
alan ihale usulleri uygulanarak tek bir
ihale yapılabilir.
Birinci fıkra kapsamındaki işler için
idareler, düzenlenecek bir protokol ile
kendi aralarından bir idareyi, kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanması hariç olmak üzere diğer ihale işlemlerini bu idareler adına gerçekleştirmek
üzere görevlendirir.
Protokole taraf olan her bir idare ile
ihalenin üzerine bırakılmasına karar verilen istekli/istekliler arasında ayrı ayrı
sözleşme imzalanır.
Protokole taraf diğer idarelerin ihalelerinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci
maddelerine göre ihale dışı bırakılacak
ve ihaleye katılamayacak olanlar ile 58
inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihaleye iştirak ettirilmeyecek olanlar,
görevlendirilen idarenin yapacağı ihaleye
de katılamaz.
Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 82 – 13/6/2006 tarihli ve 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
5/A maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Sınai mülkiyet haklarında istisna
MADDE 5/B – (1) Türkiye’de
gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve
yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri
neticesinde ortaya çıkan buluşların;
a) Kiralanması neticesinde elde edilen
kazanç ve iratların,
b) Devri veya satışı neticesinde elde
edilen kazançların,
c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen
kazançların,
d) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim
sürecinde kullanılması sonucu üretilen
ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli
buluşa atfedilen kısmının,
% 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen
gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta
veya diğer tazminatlar için de uygulanır.
(2) İstisnanın uygulanabilmesi için;
a) İstisna uygulamasına konu buluşun,
24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent
Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek
koruma altına alınan buluşlar arasında yer
alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem
ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,
b) İstisna uygulamasından yararlana-

bilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde
belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli
buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı
model belgesi üzerinde tekel niteliğinde
özel bir ruhsata sahip olması,
c) İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate
alınarak devir veya satış hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı
tarafından değerleme raporu düzenlenmesi,
gerekmektedir.
(3) İstisna uygulamasına patent veya
faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya
faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Her bir mükellef
tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin % 50’sini, bu madde kapsamında
yararlanılabilecek toplam istisna tutarı
ise değerleme raporunda belirtilen bedelin % 100’ünü aşamaz. Buluşun üretim
sürecinde kullanılması sonucu üretilen
ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli
buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına
göre tespit edilir.
(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri
hakkında da uygulanır.
(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur.
Ancak, bu madde kapsamında istisnadan
yararlanılan serbest meslek kazançları ile
gayrimenkul sermaye iratları üzerinden
yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında
indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname
vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre
ile uygulanır.
(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler,
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında
yer alan istisna uygulamasından ayrıca
yararlanamaz.
(7) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan % 50 oranını ayrı ayrı ya da
birlikte sıfıra kadar indirmeye, % 100’e
kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile
birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve
iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya,
üçüncü fıkrada yer alan % 100 oranını %
200’e kadar artırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer
alan süreyi 1 yıla kadar indirmeye, tekrar
kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; ikinci fıkranın (c) bendinde yer alan değerleme raporunun şekil,
içerik, hazırlanması ile üçüncü fıkrada
yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle
ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat,
gider, harcama veya benzeri unsurları
dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında
basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye
ve bu maddenin uygulamasına ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
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Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz
üniversitelerin işlevlerini
sıraladı:

“Eğitim,
araştırma ve
kalkınma”

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
"Eski üniversite anlayışını bir
kenara bırakmamız lazım.
Etrafını yüksek duvarlarla örmüş,
toplumdan, ekonomiden ve
hayattan kopuk bir üniversitenin
takdir edersiniz ki kalkınmaya çok
bir faydası olmuyor." dedi.

Y

ılmaz, Karabük Üniversitesi’ni
ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, şehirlerin planlamasını üniversiteyle yapmak gerektiğini belirtti. Yılmaz,
"Artık ikisi iç içe, kaderleri bir. Sayının
ötesinde üniversite-sanayi-toplum-yerel yönetim iş birliği çok önemli." diye
konuştu.
Üniversitelerin 3 işlevi olduğunu düşündüğünü ifade eden Bakan Yılmaz,
şunları kaydetti: "Bunlardan bir tanesi
eğitim, diğeri araştırma ve kalkınma.
Üniversiteler sadece eğitim ve araştırma
kurumları değil. Üniversitelerin kalkınmada lokomotif olduğunu vurgulamak
istiyorum. Eski üniversite anlayışını
bir kenara bırakmamız lazım. Etrafını
yüksek duvarlarla örmüş, toplumdan,
ekonomiden ve hayattan kopuk bir üniversitenin takdir edersiniz ki kalkınmaya çok bir faydası olmuyor. Belki iyi bir
eğitim verebilir, araştırmalar yapabilir
ama açık olmayan, girişimci olmayan
bir üniversitenin kalkınmaya sağlayacağı katkılar da sınırlı olacaktır."
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AB’den KOBİ’lere 2.3 milyar Euro

“İşi bilen
yapmalı”

Avrupa Birliği (AB), 20014-2020 yılları arasında “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet
Edilebilirliği Programı” (COSME) ile KOBİ’lere 2.3 milyar Euro kaynak ayırdı.

K

OBİ’lerin COSME programında daha
etkin rol oynayabilmeleri için 2.3 milyar kaynak ayıran AB, özellikle KOBİ’leri
ve gelişimlerini göz önünde bulunduruyor.
COSME Projesi ile mikro işletmelere, zanaatla ilgilenen işletmelere, tek çalışanlı
işletmelere, liberal mesleklere ve sosyal işletmelere; potansiyel, yeni, genç ve kadın
girişimcilere önem veriliyor. Finansmana
erişim kapsamında KOBİ’lerin esnek ve
kolay şartlarla kredi teminatlarına erişimini
sağlayan kredi garantilerinin yanı sıra risk
sermayesi yatırım şirketlerine yönelik destekler de COSME’yi cazip kılan diğer önemli konular.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) KOBİ’lerin COSME kapsamındaki kaynaklardan yararlanabilmeleri ve
programa muhtemel katılım payının belirlenmesi ile diğer hususlarda kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği içinde AB ile müzakereleri yürütmekle görevli.

Belgelendirmede
yıldızlı dönem
T

ürk Standartları Enstitüsü (TSE) Mart
ayından itibaren yeni bir belgelendirme hizmetine başlıyor. TSE Başkanı Hulusi
Şentürk, TSE Belgesi’nin yanı sıra, standardın üzerinde kaliteyle ürün üretenlere “TSE
Yıldız” ve “TSE Çift Yıldız” belgesi verileceğini belirtti. Yeni belgelendirmenin Türkiye sanayisinde kalite konusunda çok ciddi
bir görev gerçekleştireceğini kaydeden Şentürk, “Bir üründe TSE Belgesi alabilmek
için standartlarda belirtilen şartları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu şartları gerçekleştiren herkes TSE Belgesi alabiliyor ama

burada ciddi bir sıkıntımız vardı. O da şu,
standardın üzerinde kaliteyle ürün üretenleri, ayrıca belgelendiremiyorduk. Yani standardın istediği asgari şartları gerçekleştiren
de standardın çok üzerinde kaliteyi gerçekleştiren de aynı belgeyi alıyor, aynı belgeyle
piyasada rekabet etmek zorunda kalıyordu.
Bu da kaliteye yatırım yapan kuruluşlarımız için bir dezavantaj teşkil ediyordu. İşte
“TSE Yıldız” ve ”TSE Çift Yıldız” bu konudaki çok büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldıracak.” dedi.

Nükleer santrallerde G-7 ağırlığı

D

ünyada halen 30 ülkede 438 nükleer santral reaktörü enerji üretiminde kullanılırken, 42 nükleer santral inşa
aşamasında devam ediyor. Bu kurulu
438 nükleer santralin 272'si (yüzde 62)
sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7
ülkelerinde yer alıyor. G-7 üyesi ülkelerinden İtalya’da nükleer santral bulunmaz iken, Fransa’da 59, Almanya’da 17,
Japonya’da 55, ABD’de 104, İngiltere’de
19 ve Kanada’da 18 santral var.

nükleer santralden elde edilen 254 bin
365 mw enerji, dünyada kurulu gücü
371 bin 562 mw olan 438 santralden
elde edilen enerjinin yüzde 68'ini oluşturuyor. Söz konusu ülkelere Rusya’nın
da eklenmesi halinde 7 ülke toplam kurulu gücün yüzde 74,3'nü elinde bulunduruyor. Türkiye’de ise 2 adet santralin
kurulması için Rusya ve Japonya ile anlaşmalar yapıldı.

Sanayileşmiş 6 ülkede bulunan 272

Dr. İlhami Pektaş

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, binalardaki elektrik tesisat işlerini işin ehli ve ustalık
belgesi olan kişiler tarafından yapılması
gerektiğini söyledi.
Binalarda yapılan veya yaptırılmak
istenen elektrik işlerinde yerel yönetimlerin vergi kaydının yanı sıra ustalık belgesini de araması gerektiğini
vurgulayan Palandöken, “Ehil olmayan
kişilerin yaptıkları tesisatlardan dolayı meydana gelen yangınlar sebebiyle
birçok insanımız hayatını yitirmektedir.
Yani ülke genelinde milyonlarca maddi
ve manevi kayıpların yaşandığı günümüzde artık işi ehline vermek kaçınılmazdır.” dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken elektrik
işlerinde ustalık belgesinin aranması gerektiğini söyledi.

Kızılay
bağışlardan
memnun
Kızılay Orta Anadolu Kan Bölge
Merkezi OSTİM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü’nün desteğiyle OSTİM metro önünde Kızılay Mobil Kan Bağış aracıyla kampanya düzenledi. Kan bağışına gösterilen ilgiye teşekkür eden Dr.
Haluk Ankın, kampanyanın OSTİM’de
yapılmasının isabetli bir karar olduğunu söyledi. Öğle tatilinde ve mesai bitiminde yoğunluğun arttığını belirten
Ankın, “Bölgede insanlar birbirlerinden
etkilenip kan bağışı yapmaya geliyor.
Kan bağışı bilinci artarak devam ediyor.” dedi.
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Bir proje, endüstriyel
tasarım ve başarı hikayesi
OSTİM OSB’nin Ankara Kalkınma
Ajansı’nın desteği ile gerçekleştirdiği ve
2012 yılı sonunda başarı ile sonuçlanan
“Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım
Koordinasyon Merkezi” projesindeki
10 OSTİM firmasından biri olan Metsis,
endüstriyel tasarım firması Futerodesign
ve OSTİM Endüstriyel Tasarım ve
Mühendislik Merkezi ortak başarı
paydasında buluştu.

P

roje sürecinde, AED (Otomatik Defiblatör Cihazı) üreten Metsis, endüstriyel tasarım ile mevcut ürünlerinin
yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duymadıklarını belirtmiş, konuya oldukça çekingen
tavır sergilemişlerdi. Ancak projenin içinde
bulunuyor olmaları dolayısı ile bu tasarımın
yapılması gerekmekteydi. Metsis firmasının
ürününü tasarlayacak olan endüstriyel tasarım firması Futerodesign kendi tasarım süreçlerini şu şekilde özetledi:
Ürün tasarım süreci kullanılabilirlik analizlerinin incelenmesi ve firma ile yapılan ön
görüşme sonrasında oluşturulan bilgi notu
ile başlamıştır. Bu kapsamda firma yeni yatırımını tamamladığı ürün ile ilgili teknolojik
değişikliğe gitmek istemediğini ve mevcut
ürünün özelliklerine olabildiğince koruyarak
kullanılabilirliğe, estetiğe yönelik iyileştirmeler yoluna gidilmesi yönünde telkinde
bulunmuştur.

özellikler belirlenmiştir: Dış kutu ebatları
ufalabilir böylelikle maliyet ucuzla, çanta,
kutuyla bütünleşik bir kılıf şeklini alabilir
ve işlevselliği arttırılabilir. Üst segmet ürün
kalitesinde estetik bir gövde tasarımına gidilebilir.
Bu doğrultuda başlanan eskiz çalışmaları
sonrasında ortaya çıkan fikir, bilgisayar modellemesi aşamasına geçmiştir. Bu aşamada
mevcut ürüne ait tüm elektronik kart, batarya, membran gibi değişmeyecek komponentler 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. Böylelikle ürün içi yerleşimde
tam bir doğruluk sağlanmıştır.
Ürünle ilgili görseller oluşturulmuş ve firmanın beğenisine sunulmuştur. Onaylanan
tasarım prototip aşamasında tüm malzemeler planlanan orijinal malzemeleri ile üretilmiş olup firmanın mevcut komponentleri ile
test edilerek tamamlanmıştır.
Proje sonrasında sergilenen ürün çok büyük bir beğeni kazanış, firmanın daha önce
gerek duymadıklarını belirttikleri endüstriyel tasarıma bakış açıları değişmişti. Ürün,
firmanın müşteri kitlesi tarafın dan da beğenilmesi ve talep görmesi üzerine, projede ta-

sarımı yapılan AED cihazının seri imalatına
karar vermişlerdir. Şu aşamada ürünün kalıp
yatırımı yapılmış, deneme imalatlarına başlanmış, aldıkları talepler doğrultusunda seri
imalat için geri sayıma geçmişlerdir.
Metsis’in, söz konusu projeye dahil olmadan öncesinde de, bir çok ar-ge projesi ve nihai ürünü bulunmaktaydı. Firma, üretimi ve
satışı yapılan her ürün için bir tasarım süreci
olmamasını mümkün görmemekte ancak bu
sürecin nasıl ve kim ile yürütüldüğü konusunda seçici olunması gerektiğini savunmakta. Metsis projeye dahil olana kadar tüm
ürünleri kendi bünyesinde ve üreticilerin
klasik, alışılagelmiş yöntemleri ile gerçekleştirmekteydi. Bu proje ile tasarımın; pazara sunulan ürününün ergonomisi, kullanıcı
dostu olması, rekabet ve üretim sürecine katkısı, ürün maliyetlerine ve dolayısı ile satış
fiyatlarına hatta karlılığa etkisi gibi faktörlerin önemi daha çok benimsemiş, oluşturulan
iş planlarında yer almasına rağmen çok da
uygulanmayan tasarım prosedürlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlamıştır.
Projede tasarlanan ürün nihai olarak henüz
pazara sunulmamış olmasına rağmen, proje
dahilinde yaptırılan ve sonrasında revize
ederek yenilenen prototip, firmanın önemli
müşterileri tarafından son derece beğeni almış, bu tepkiler neticesinde de ürünün seri
üretime alınması kararı alınmışlardır.
Ürün henüz pazara sunulmamış olup, prototip ile yapılan sunumlar, yeni tasarımın
satışlarına ve ürün imajına özellikle Avrupa
pazarında ciddi etki yaratacağını göstermiştir.
Rekabet şartlarını belirleyen kriterlerden
en önemlilerini fiyat ve kalite olarak nitelendirir isek; tasarım her ikisine de etki eden

Bu hedefler doğrultusunda ürünle ilgili şu

Kapasite
kullanımında
Şubat artışı

21 ilde 34 bin kadına
enerji verimliliğini anlattı

Enerji Hanım
görevi kadınlara
devretti

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ortak projesi Enerji Hanım, 21
ilde 34 bin kadına enerji verimliliğini anlattı. Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen projenin 21. ve son durağı
Kurtuluş Savaşı’nın temellerinin atıldığı
Sivas oldu. Yaklaşık bin kişilik bir katılımın olduğu Enerji Hanım Sivas programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Selahattin Çimen, Türkiye’de enerjiyi
verimli kullanmamanın faturasının yıllık
15 milyar lira olduğunu söyledi. Çimen,
"Bu parayla Türkiye'nin sağlıktan eğitime, tarımdan turizme birçok sorununu
çözebiliriz." diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Daire Başkanı
ve Enerji Verimliliği Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Neslihan Yüksel ise
Türkiye’yi doğudan batıya, kuzeyden
güneye gezerek enerji verimliliğini an-

Ş
lattıklarını, elde edilen sonuçların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Enerjiye 120 milyar dolar yatırım
Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji
talebi en çok artan ülke olduğunu ifade
eden Dr. Neslihan Yüksel, 2003 yılında
140 milyar kWh olan elektrik enerjisi tüketiminin 2013 yılında yüzde 245
milyar kWh'a yükseldiğini, 2023 yılında
ise 480 milyar kWh olacağını söyledi.
Enerji üretimi ile tüketimi arasında sürdürülebilir bir denge kurmak gerektiğini
vurgulayan Yüksel, Türkiye’de enerji arz
güvenliği konusunda herhangi bir sorun
olmamasına rağmen; mevcut kapasiteyi
yenilemek ve artan enerji ihtiyacını karşılamak için enerji sektörüne 2023 yılına
kadar 120 milyar dolar yatırım yapılması
planlandığını açıkladı.

ubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına
göre 1,1 puan artarak yüzde 73,3 seviyesinde
gerçekleşti.
Merkez Bankası'nın, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin “İktisadi
Yönelim Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı
olarak hesapladığı verilere göre, aynı ayda
imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden
arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki
aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.
Mal gruplarına göre kapasite kullanım
oranları aylık bazda dayanıklı tüketim malları yüzde 68,6'dan yüzde 70,4'ye, dayanıksız
tüketim mallarında yüzde 72,8'den yüzde
72,6'ya, tüketim mallarında yüzde 71,9'dan
yüzde 72,2'ye, gıda ve içecek sektöründe
70.7'ten yüzde 70,5'e, ara mallarında yüzde
75,7'den yüzde 76,1'e ve yatırım mallarında
yüzde 73,7'den yüzde 70,9'a geldi. Kapasite
kullanım oranı ana metal sanayinde yüzde
75,4'den yüzde 75.9'a çıkarken, fabrikasyon
metal ürünleri imalatında (Makine ve teçhizat
hariç) yüzde 70,5'ten yüzde 72,1'e çıktı.

en önemli başroldür. Yapılan tasarım sayesinde, hammadde ve işçilik maliyetleri ciddi
değişim gösterebilmekte ve fiyat avantajı
sunmakta, ürünün kalitesi için de kullanıcıya
ciddi ipuçları vererek tercih sebebi olması
sağlanmaktadır.

Nihai olarak pazara sunulan her ürün, üretimin doğası gereği zaten bir tasarım sürecinden geçmektedir. Önemli olan kısım, bu
tasarımın nasıl ve ne şekilde yapıldığıdır.
Şöyle ki; tasarım, bir ürünün pazara sunulmadan önce üzerinde en fazla mesai harcanması gereken, rekabet, satış, pazar payı, üretim maliyetleri, üretim süresi ve işçilik gibi
neredeyse bütün parametreleri etkileyen en
temel unsurdur.
Metsis’in yürütülmekte olan bir projesi
bulunmakta ve elektronik, mekanik tasarımları son aşamasına gelmiştir. Ürünün endüstriyel tasarımı ise yine proje kapsamında
birlikte çalışılan, OSTİM Tasarım Merkezi
bünyesindeki Futerodesign ile devam etmektedir.
Berna Dalaman/OTM Direktörü
tasarim.bd@ostim.com.tr

DASK öğrenci
projelerini
seçiyor
Türkiye’de ilk kez üniversite öğrencilerine yönelik Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması açıldı.
Doğal Afet Sigortaları (DASK) tarafından düzenlenen, üniversitelerin
inşaat mühendisliği öğrencilerinde
depreme karşı dayanıklı yapı bilincini geliştirmeyi hedefleyen yarışmada
projeler yapısal tasarım, mimari, yıllık gelir ve bina maliyeti konularında
değerlendirilecek.
Yarışmayla ilgili ayrıntılar
www.daskbinatasarimi.com adresinde bulunuyor.
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KOSGEB–Başkent Üniversitesi
işbirliği ile kurulan Başkent
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Merkezi (TEKMER) hizmete girdi.

ŞUBAT 2014

Başkentin yeni teknoloji üssü

OECD’de ABD ve
İngiltere yarışıyor
Kısa adı OECD olan Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
bölgesinde geçen yılın son
çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) yüzde 0.6 oranında arttı. OECD’nin yedi
ekonomisi içinde GSYH büyümesi en fazla; yüzde 0,8 ile ABD
ve yüzde 0,7 İngiltere’de görüldü.

T

örende konuşan KOSGEB Başkanı
Mustafa Kaplan, geleneksel sanayileşme yaklaşımının tersine, bugün ülkelerin rekabet gücünün, teknolojilerin
üretime yansıtılmasına ve inovasyon
yapabilme yeteneğine bağlı olduğunu
belirterek, “Geçmişte rekabet avantajı
sağlamak için yeterli geldiği zannedilen kalite/maliyet avantajları bugün
ülke ekonomilerinde sadece geçici
rahatlamalar sağlamaktadır. Bugünün
dünyasında ise maliyet ve kalitenin
sadece asgari düzeyde gereksinimler
olduğu, bu yüzden sürdürülebilir rekabet gücü için tek başına yeterli olmadığı bir gerçektir. Günümüzde rekabet
avantajını sürdürebilmenin yolu, artı
etkinlik ve düşük maliyetin işletmelere
sağladığı getirilerden ziyade, yeni pazarlar oluşturabilmek ve küresel ölçekte Ar-Ge ve inovasyon yapabilmekten
geçmektedir.” şeklinde konuştu.
Bugün, KOSGEB tarafından 111
üniversite ile işbirliği yapıldığını belirten Kaplan, “Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin sürükleyici
gücü olan KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin geleceğe en iyi şekilde
hazırlanması için, KOSGEB olarak
bütün imkânlarımızı siz değerli akademisyenlerin de katkılarıyla seferber
etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek
isterim. İnanıyorum ki, özellikle genç
girişimcilerimizin ve sanayimizin can
damarları olan KOBİ’lerimizin ticari

KISA KISA

FED’e faiz lazım!
faaliyetlerini teorik bilgi ile besleyip
güçlendiren, engin ve zengin bilgi
birikimleri ile bunları ayakları yere
sağlam basan projelere dönüştüren
siz değerli akademisyenler, şimdiye
dek olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizin kalkınmasına önemli ve yadsınamaz katkılarda bulunmaya devam
edeceksiniz.” dedi.
Başkent
Üniversitesi
kurucusu ve Zonguldak Milletvekili Prof.
Dr. Mehmet Haberal da Başkent
Üniversitesi’nin kurulumunda hedef
olarak kaliteyi belirlediklerini belirterek. Haberal şu görüşlere yer verdi:
“Biz ekip olarak bu noktaya belirlenen
hedefler doğrultusunda geldik. Teknolojiye çok büyük önem veriyoruz.
Beraber, müşterek çalışarak ülkemize
daha çok eserler kazandırmaya devam
edeceğiz.”
Üniversite çalışmaları ve hizmetlerine değinen Rektör Prof. Dr. Kenan
Araz ise, “Nasıl ki üniversite olarak
sağlık sektöründe başarılı çalışmalara
imza atıyorsak teknoloji transferi, Ar-

Amerikan Merkez Bankası (FED),
Aralık 2008’den bu yana kısa
vadeli faiz oranlarını sıfıra yakın
bir seviyede tutuyor. Yatırımcılar
genel olarak FED’in 2015
ortalarına kadar faiz oranlarını artırmayacağı beklentisinde.
Ancak bazı FED yetkilileri, ekonominin fazla ısınmasını
engellemek için faiz artışının lazım olacağı kanaatinde.

Ge ve İnovasyon konularında da bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum.
TEKMER açılışı ile üniversite–sanayi
İşbirliği konusunda büyük adım atılmıştır. Amacımız KOBİ’ler ile birlikte
sanayiye ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.” açıklamalarında bulundu.
Sanayi kaynaklı problemlerin üniversitelerde araştırılması gerektiğini
vurgulayan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz KOSGEB
ile 14 Haziran 2013 tarihinde imzalanan protokol ile TEKMER’de 16 işlik
ve 2 ortak laboratuvar kurulduğunu
söyledi. Dengiz, “26 Eylül 2013 tarihinde de TEKMER’de çalışmalar
başlamış olup 5 ay gibi kısa bir zaman
içerisinde 17 proje değerlendirilmiştir.” dedi.

ORSİAD
bankaları uyardı

Katar’dan alt yapıya
dev adım
Katar hükümetinin 20132018 yılları arasında alt yapı
yatırımlarına 205 milyar dolarlık
kaynak ayırdığı bildirildi. Katar
Ulusal Bankası'nın finans işlemlerinden sorumlu yöneticisi
Yusuf Saeed tarafından yapılan açıklamada, planlanan
yatırımların büyük kısmının kamu tarafından finanse
edileceği, bu yatırımlara yerli ve uluslararası fon sahiplerinin
de önemli ölçüde finansman sağlamak istediği vurgulandı.

Ukrayna’nın notu düştü
Siyasi
tansiyonun
tırmandığı Ukrayna’ya bir
şok da uluslararası kredi
derecelendirme
kuruluşu
Standard&Poors’dan
(S&P)
geldi. S&P, gerilimin Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovich’in
borçlarını servis etmeyi başaramama riskini gerekçe
göstererek; kredi notunu CCC+’dan CCC’ye indirdi, görünümü
negatif olarak belirledi.

Küresel değer zincirinde
KOBİ
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
“Küresel Piyasalara Ulaşmak,
Zorluklar ve Fırsatlar” isimli bir
rapor yayımladı. Raporda, ticaretin
giderek küreselleşmesi sebebiyle gelişmekte olan ülkelerin
küresel piyasalara ulaşırken karşılaştıkları zorluklar ve
küresel değer zincirinde KOBİ’lerin payı konuları yer alıyor.

B

Ç

ankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, katma
değeri yüksek ürünler için kümelenmenin
şart olduğunu, ancak kümelenme çalışmalarının devlet desteği sağlanamadığı takdirde başarıya ulaşamayacağını söyledi.
Rektör Güvenç, OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (OSİAD) İş ve İnşaat
Makineleri Kümesi’nin (İŞİM) katılımcılarıyla birlikte kümelenme konusunda
paylaşımlarda bulundu. OSİAD Başkanı
Adnan Keskin, rekabet edebilir, verimliliği yüksek, dünya ticaretinden daha fazla
pay alan bir ekonomi için kümelenmenin
gerekliliğine inandıklarını kaydetti.

“İyi yoldayız”

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç de üniversitenin
varlığının çalışmaları biraz kolaylaştırdı-

ğını, 8-10 firma ile başlayan kümelenmede
bugün 110-120 firmaya ulaşıldığını bildirdi. Güvenç, “Kümelenmenin tohumunu
OSTİM’de attık ama şu an OSTİM’le sınırlı değil. Arzu ettiğimiz hızda olmasak
bile iyi yolda ilerliyoruz. Çeşitli kurumlarla, Bakanlıkla temaslarımız meyvelerini vermeye başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme çalışmalarını
destekleme programları hazırladı.” dedi.
Rektör Güvenç, bakanlığın açıkladığı
desteklerin arzu edilen seviyede bulunmamasına rağmen yine de önemli olduğunu
söyledi. Kümelenmenin yaptığı çalışmalar
sonucunda Ankara Metro ihalesi şartnamesine yüzde 51’lik yerli şartının konulduğunu ancak bu hükmün uygulanmadığını ifade eden Güvenç, “Bu hükümlerin
uygulanması şart. Kümelenme çalışmaları
devlet desteği olmadan başarıya ulaştırılamaz.” diye konuştu

Artan kredi faizleri, doların yükselişi ve piyasayı saran mali sıkıntı
korkusu nedeniyle bankaların KOBİ'leri baskı altına aldığını savunan
Ülgener, "Stres testi araştırması ile
işletmelerin kapısını çalan bankalar 'mali durumunuz riskli' diyerek
ya krediyi geri çağırıyor ya da ek
ipotek talep ediyor.” dedi. Ülgener, sanayi bölgelerin de nakit
para konusunda
bankalardan
destek beklediklerini
söyledi.

Özcan Ülgener

STK’lara kümelenme anlatılıyor

ankaların stres testi araştırması işletmeleri strese sokuyor.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri
Derneği (ORSİAD) Başkanı Özcan
Ülgener, son zamanlarda yaşanan
finansal çalkantıların faturasının,
bankalar tarafından KOBİ'lere kesildiğini kaydetti.

IMF’in ‘‘Küresel
Görünüm ve Politika
Engelleri’’
Uluslararası Para Fonu (IMF),
22-23 Şubat 2014 tarihlerinde
Avustralya’da gerçekleştirilen
G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları
Zirvesi’ne ilişkin “Küresel Görünüm ve Politika Engelleri”
başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda küresel faaliyetlerin,
gelişmiş ülkelerin lehine ilerleme kaydettiği belirtildi.

2013 Afrika İlerleme
Raporu
Africa
Progress
Panel
tarafından yayınlanan 2013
Afrika İlerleme Raporu, Afrika
ülkelerinin son 10 yıldaki
ilerlemesini ve kaynakların
zenginliği bakımından potansiyelini değerlendiriyor. Raporda,
kaynak bakımından zengin ülkelerde ekonomik büyüme,
kaynakların adil dağıtılmaması ve yoksulluğun azaltılması
arasındaki etkileşim ele alınıyor.

Helal sektörü büyüyor
Malezya resmi verilerine
göre, 2013 yılında 9.86 milyar
dolar helal ürün ihracatı
gerçekleştirdi. Malezya 57 üyeli
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın en
büyük helal ürün tedarikçilerinden birisi konuma yükseldi.
Endonezya’da da helal sektörüne yönelik bir merkezin
kurulması gündemde.
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Adına Ar-Ge’yi işine başarıyı yazdı
2012 yılında kurulan On Arge Teknoloji, tasarımla başlayıp nihai ürünle sonuçlandırdığı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Medikal
ağırlıklı olmak üzere savunma ve otomotiv sektörüne proje oluşturan, ölçüm hizmeti veren firma, beyin cerrahisinden ortopediye
insan sağlığına doğrudan etki eden çok hassas implantları da kendi markası ve patenti altında üretiyor. On Arge’nin göze çarpan bir
başka çalışması ise yarış atlarına yönelik Alüminyum Nal Projesi. Şirket Müdürü Merih Coşkun, Türkiye’de yıllık 3 milyon dolar pazarı
olan, bugüne kadar ABD ve İngiltere’den ithal edilen nalları yerli imkanlarla yeniden tasarladıklarını ifade etti.
Bir süre önce OSTİM
Medikal Sanayi
Kümelenmesi’ne katılan
On Arge’yi anlatan
Coşkun, “Gelecekte,
birçok firmayla Ar-Ge
projesi yapan, geniş üretim
altyapısına sahip bir firma
olarak kendimizi görmek
istiyoruz.” diyor.

Firmanızın kuruluşu nasıl oldu?
1999 yılından beri ortopedi ve beyin cerrahisi ile ilgili çalışıyorum. Zamanında Ar-Ge
projeleri yaptık fakat ihtiyacımızı karşılayabilecek donanımda firmalar bulamıyorduk.
Hem tasarım hem de ürün geliştirme ve
imalatı konusunda değişik yerlerle çalışmamız gerekiyordu. On Arge Teknoloji’yi kurgularken şöyle bir hedefimiz vardı: Her firmanın gelip güven anlamında çalışabileceği,
mühendislikten, Ar-Ge, tasarım ve imalata
kadar olan bütün prosesleri yürütebileceği
bir işetme kuralım istedik.
Çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz?
Biz sadece üretici bir firma değil aynı zamanda mühendislik firmasıyız. İşletmemizi
üç eksende inceleyebiliriz. İlki mühendislik
hizmetleri. Elimizdeki ölçüm altyapısıyla sadece medikalde değil savunma ve otomotiv sanayilerine de
hizmet veriyoruz. Otomotivde fikstürlerin ölçülmesi, makinelerin kalibrasyonlarını yapıyoruz. Savunmada ise örneğin 110 metrelik
bir parçayı 7 mikron hassasiyetle ölçebiliyoruz. Tersine
mühendislik hizmetlerimiz
de bir başka alt başlık. Firmamızın altyapısında lazer
tarama ve CMM cihazı var. İstenilen bir ürünü lazerle tarayıp, CAD datası haline aktarıp,
bu datalardan tekrar bir veri üretip nihai ürün
tasarımı yapabiliyoruz. İkinci eksen ise imalat altyapımız. Geniş spekturumda bir imalat
makine parkına sahibiz. Küçük bir işletme
olmamıza rağmen, her makine birbirini tamamlayıcı konumda.
Diğer firmalardan farkımız şu; biz direkt
satış yapmıyoruz, proje firmasıyız. Şöyle ki;
çıkarttığımız ürünü projeli üretmeye başlıyoruz. Kurgusal kısmından, piyasa araştırması, pazar analizi, ürün analizi ve ürünün
geliştirilmesi kısmını bir proses içerisinde
değerlendiriliyoruz. On Arge Teknoloji, mühendislik hizmeti haricinde direkt pazarlama
yapan bir firma değil, sadece mühendislik ve
Ar-Ge hizmetlerini pazarlıyor. Şu ana kadar
yürüttüğümüz projelerin yüzde 99,5’u işletmemizde bitirildi. İmalat sırasında dışarıdan
bir hizmet tedariği sağlanmadı.
Firmamızın asıl imalatı tıbbi implant.
Omurga cerrahisi; omurga vidaları, ortopedi;
el ve parmak protezleri ve bunlara yönelik
mikro ölçekli plaklar. Medikalde kendi markalı ve patentli ürünlerimiz var. İmalatta kullandığımız malzemenin tamamı titanyum,

Koşan ata nal çaktı;
3 milyon dolar
Türkiye’de kalacak…

kobalt krom ve çelik. Ürünler geliştirilirken
üretim prosesi içerisinde ilk önce tasarım
sonra üretim. Üretimden çıkan malzemeler
biyomekanik ve biyouyumluluk testlerine
tabi tutuluyor.
Beyin cerrahisinde, çok yönlü kullanılabilen yüksek açılı bir omurga vida geliştirdik.
TÜBİTAK’la projelendirdik. Patentlendi ve
üretime geçti. Yine Türkiye’de üretimi olmayan ve pazarda büyük eksikliğini gördüğümüz TÜBİTAK’la yürüttüğümüz eklem
protezleri ve bunlarla beraber kullanılabilecek mikro plaklar ürettik. Ürettiğimiz plaklar
ve implantlar, dünyada, sınıfı içerisinde 4 ya
da 5 firma tarafından üretiliyor.
Firmamız çok kısa bir sürede Ankara’da
önemli bir referans Ar-Ge merkezlerinden
birisi olacak. Hiçbir merkezde tasarım, tersine mühendislik, ürün geliştirme, imalat bir
arada yapılamıyor, Türkiye’de yok… Gelecekte; bir çok firmayla Ar-Ge projesi yapan
geniş bir üretim altyapısına sahip bir firma
olarak kendimizi görmek istiyoruz.
Kümelenmeyle ilgili görüşleriniz?
Her şeyden önce, kümelerin ülkemize bir
vizyon katacağına inanıyorum. Ben yıllardır
işim gereği yurtdışı seyahatleri gerçekleştiriyorum. Bir çok medikal firmayı ziyaret
ettim. Başarıya ulaşmış firmaların tamamı
bir medikal imalat alanı içerisinde. Kümelenmenin şöyle bir avantajı olabilir: Sadece
kaynakların efektif kullanılmasından ziyade
ortak bir gövde ile ortak bir alan oluşturabilirsek, imalatı ortak bir alana taşıyabilirsek bu
bizim uluslararası pazarda farkındalığımızı
sağlayacak diye düşünüyorum. Bir medikal
imalat bölgesi oluşturabilirsek özellikle Orta
Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa’dan
ciddi anlamda bir çok firmanın gelip istediği
ürünleri tek bir noktada bulabileceği, bütün
imalatçıları yakalayabileceği bir alan olmuş
olur. Bu nedenle OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi önemli bizim için.

Bugüne kadar 1.5 milyon dolarlık makine
ve yazılım yatırımını özkaynaklarıyla
gerçekleştiren On Arge, nitelikli bir kadroya
sahip.

Y

arış atlarının performansını etkileyen alüminyum alaşımlı özel nallar var. Bu nallar dünyada 4-5 firma
tarafından ABD ve İngiltere merkezli
olarak yapılıyor. Türkiye net ithalatçı konumda; her yıl 3 milyon dolara
yakın bir rakam dışarı gidiyor. Bir veterinerlik firmasıyla, bu nalların üretimine yönelik KOSGEB Ar-Ge projesi
yürüttük. Projeye 2012’de başladık,
2013 sonunda bitti. Bu yıl itibarıyla
seri üretime geçilecek.

Projenin gelişim süreci nasıl oldu
peki, neler yaptınız?
Öncelikle ülkemizde kullanılan nalların alaşım analizlerini gerçekleştirdik. Sonra bunların dayanımları ve
sertliklerini ölçtük. Nalın geliştirilmesinde; alaşım içerisine konulabilecek,
mekaniğini etkileyecek malzemelerini
belirledik. Ona göre bir formülasyon
hazırladık. Alüminyum nalın ağırlığı
80 gram, demir olan 220 gramdır.
Bizim tasarımımızın, yurtdışından gelene göre aşınma dayanımı daha yüksek. Atın üzerinde de denedik ve ilk
taktığımız at, yarışı ikinci bitirdi.

“Ortopediğini de yaptık”
Biz sadece standart nal üretmiyoruz. İnsanda ortopedik ayakkabının
yapılması gibi atlardaki nalın da ortopedik olması, değişik hastalıklara
göre değişik özellikte nallar yapılması
gerekiyor. Çok değişik ortopedik rahatsızlıklar var, biz bunların içerisinde
ülkemizde en çok görülen 7 tanesini
belirledik. Şu anda mevcut altyapımızı kullanarak, ortopedik nalların
imalatını da gerçekleştiriyoruz. Bu da,
Türkiye’de üretilmeyen, hiç olmayan
bir nal grubu.

Sanko Makine Ankara'daki yeni binasıyla
satış sonrası hizmetleri hızlandırmayı
hedefliyor.

Sanko Makine,
yeni binasının
temelini attı

S

anko Makine, satış sonrası hizmetlerde daha hızlı hareket edebilmek
amacıyla Ankara İvedik Organize Sanayi
Bölgesi’nde Ankara Bölge Müdürlüğü
binasının inşaatına başladı.
Törendeki
konuşmasında
Bölge
Müdürlüğü’nün Ankara’ya açılmasının
önemine değinen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş
makineleri sektöründe Ankara’nın kamu
ayağının merkezi olduğunu dile getirdi.
Konukoğlu, “Bu binanın hizmete girmesi
ile birlikte, satış sonrası hizmetlerde daha
hızlı bir performans sergileyeceğiz.” dedi.
Güney Koreli iş ortağı Doosan firması Dünya Forklift Satış Direktörü Kun.
H. Lee Kun da Sanko Holding’le olan
işbirliklerinin başarıyla devam ettiğini
belirterek, “Bu işbirliğini 15 yıldan beri
başarıyla sürdürüyoruz. Bundan sonra da
aynı şekilde devam edecektir.” değerlendirmesini yaptı.

TİM’den
İnovasyon Ligi

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme
programını hayata geçiriyor. Türkiye'de
inovasyon ekosistemini destekleme
amacıyla uluslararası danışmanlık firması A.T. Kearney işbirliğiyle oluşturulacak İnovalig Projesi, Türkiye'nin inovasyon liderlerini belirleyecek. Avrupa'da
17 ülkede uygulanan ve A.T. Kearney'in
17 ülkede koordinasyonunu sağladığı
IMP3rove programına paralel bir kurguyla geliştirilecek projede Türkiye'nin
farklı kategorilerde inovasyon lideri firmaları belirlenecek.
İnovalig projesi ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak
her yılın inovasyon şampiyonları belirlenecek. Uluslararası kriterler esas alınarak firmaların inovasyon yetkinliklerinin
belirleneceği çalışma, aynı zamanda
2014 yılında düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası'ndaki en inovatif şirket
ödüllerinin de temelini oluşturacak ve
sürekli bir gündem yaratma hedefiyle
gelenekselleşecek.
Projeye ön kayıt www.inovalig.com
adresinden yapılıyor.
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Bilim Kahramanları afetlere çözüm üretiyor
Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen
Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvası 10. kez
düzenlendi. Turnuvanın Ankara etabı Hacettepe
Üniversitesi’nde gerçekleşti. OSTİM’în destekleyici
kuruluşlar arasında yer aldığı etkinlikte 9-16 yaş arası
öğrencilerden oluşan takımlar “Doğanın Gücü” ana
temasıyla proje sundular.

A

ralarında geçen yılın yıldız ekiplerinden Polis Amca Ortaokulu’nun
da olduğu turnuvanın Ankara kısmına 13 ilden 33 okul katıldı. Doğal afetlerde
can ve mal kaybını önlemeye yönelik çalışmalarıyla jürinin karşısına çıktı.
Toplamda 13 devlet okulunun yarıştığı
turnuva; proje, özdeğerler ve robot yarışları
aşamalarından oluştu. Bu yılın il şampiyonu
Kayseri’den Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nin “Sons of Nobe” takımı oldu.
İki yıldır OSTİM’in desteğiyle yarışmaya
katılan Polis Amca Ortaokulu da doğal afetlerde enkaz altında kalan ya da ulaşılamayan
insanlara ulaşmayı sağlayacak GPS’li Nabız
Ölçer Bileklik Projesiyle jürinin beğenisini
topladı.

HEDEFLER

“Önemli olan süreç”
Bilim Kahramanları Derneği Başkanı
Hakan Habip, genç bilim adamlarını ortaya çıkartıp cesaretlendirmek istediklerini
vurguladı. Turnuvanın sonuç odaklı değil
süreç odaklı olduğunun altını çizen Habip,
yarışırken öğrencilerin yardımlaşma duygusu kazanmalarının önemli olduğunu söyledi. Ülkemizde katma değeri yüksek ürünler
üretmek için sürekli çalışan kurumlar olduğuna dikkat çeken Habip, “Turnuvaya devlet
okullarının katılımını önemsiyoruz bu konuda destekler veren kurumlar ve Sivil Toplum
Kuruluşları var devlet okullarının katılımına
verdiği destekten dolayı OSTİM’e, ve diğer
kuruluşlara teşekkür ediyoruz.” dedi. Habip,
bilimi toplumun odak noktası haline getire-

rek gençleri erken yaşta temel bilimlere çekmek için faaliyet gösterdiklerini belirtti.
Öğrencilerin vizyonunu açmak ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla
turnuvaya katıldıklarını anlatan Polis Amca
Ortaokulu Müdürü Mete Kızılkaya, “Öğrencilerimizin başka insanlarla sosyalleşmeleri
ve bu sayede hayatlarını değiştirmelerini
umuyoruz. Desteklerinden dolayı OSTİM’e
çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Bilim Kahramanları Buluşuyor Ankara
Turnuvası’nda ilk 10’a giren takımlar 22-23
Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek olan ulusal turnuvaya katılacak. Burada derece alan
takımlar dünyanın en büyük çocuk bilim
etkinliği olarak bilinen First Lego League
ülkemizi temsil etme fırsatını yakalayacak.

Bilimi toplumun odak noktası haline getirmek,
Gençleri erken yaşta temel bilimlere çekmek,
Gençlerin takım çalışması becerilerini arttırıp, toplumsal sorunlara çözüm üretim zevki aşılamak,
Genç bilim insanlarını öne çıkarıp, yüreklendirmek,
Zaman içinde fikirlerin katma değerli üretime dönüşmesinin yollarını açmak,
Geleceğin bilim insanlarına, mühendislerine, etkin girişimci, duyarlı vatandaşlarına ilham vermek.

Polis Amca Ortaokulu öğrencileri,
"Doğanın Gücü" temalı turnuvada
"GPS'li Nabız Ölçer Bileklik" projesiyle
seyircilerin beğenisini topladı.

20 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

ŞUBAT 2014

Savunmanın ehliyeti:
AS9100

THY, parça yerlileştirme hedefinde
Paydaşlarına hava araçlarının ve komponentlerinin bakım ve onarımı konusunda
hizmet veren THY Teknik şirketi sektöründe yerlileştirme çalışmalarını
sürdürüyor. Bu kapsamda OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’ni (OSSA)
tesislerine davet eden THY Teknik, OSSA firmalarından projeler alacak.

S

ektördeki tecrübesi ile THY uçaklarına
ve diğer müşterilerine, SHY/JAA, EASA
ve FAA kurallarına uygun kalitede bakım,
tamir, kontrol ve modifikasyon işlemleri ile
hizmet veren THY Teknik, İstanbul Atatürk
Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanındaki toplam 4 hangarında uluslararası
standartlarda başarılı hizmetler veriyor.
Üretici firmalarla ortak girişimler sağlayarak bakım-onarım pazarında ülkemizin daha
fazla pay alması için projeler geliştiren şirket,
aynı zamanda yurt dışından alınan uçak ve
yer ekipmanlarının yerlileştirmesi çalışmalarını da sürdürüyor.

Uluslararası savunma firmaları ile iş yapabilmenin ön koşulu olarak kabul edilen
AS9100 standardı, savunma sanayinin küresel ehliyeti niteliğinde. Yerli ana savunma
sanayi firmalarının da gündeme aldığı AS9100 sertifikası için OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi (OSSA) firmaları da bir eğitim aldı.
Serdar
Aksoylar,
“Bu belge ile
küresel çapta
savunma ve
havacılık
firmalarına
iş yapmak
için gerekli
ön koşulu
sağlamış
olursunuz.
AS9100
sayesinde
gittiğiniz
firmalara
güven telkin
edersiniz.”
diyor.

Yerlileştirme faaliyetleri kapsamında
OSSA üyelerini ağırlayan THY Teknik, yurt
dışından tedarik edilen ancak yurtiçinde imal
edilebilecek olan uçak ve yer ekipmanlarını
tanıttı.
Programa OSSA Yönetim Kurulu Başkanı
Mithat Ertuğ’la birlikte ve 21 firmanın katıldığı teknik gezide, işbirliği imkanları değerlendirildi. THY Teknik Genel Müdürü İsmail Demir ve Genel Müdür Yardımcısı Halil
Tokel, yerlileştirme projeleriyle yapılan parçaları ve devam eden Ar-Ge projelerini anlattı. Gezinin ardından yapılan toplantıda, küme
firmalarının THY Teknik’le parça yerlileştirme amaçlı proje geliştirilmesi kararı alındı.

Türksat 4A
yörüngede

O

SSA, ikincisine başladığı Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi’ndeki
çalışmalarını sürdürüyor. T.C. Ekonomi
Bakanlığı’nın destelediği projede 34 firma
bulunuyor.
Projenin önemli aşamalarından biri de
“eğitim” başlığı altındaki etkinlikler. OSSA,
proje firmalarının yöneticileri ile kalite sistemlerinden sorumlu çalışanlarını 3 gün süreyle AS9100 eğitimine aldı. Uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayinin ehliyeti
kabul edilen AS9100, tüm yönleriyle ISO
9001, ISO/TS 16949 Baş Tetkikçisi ve AS
EN 9100 Tetkikçisi Serdar Aksoylar tarafından anlatıldı.

Doğru ürünün sürekliliği
AS9100’ü savunma, havacılık ve uzay
sanayinde organizasyonel, sistem ve üretim anlamında gerekli olan şartları belirten
kurallar olarak özetleyen Serdar Aksoylar,
AS9100’ün, sektörün gerektirdiği özel durumları da içeren ve şartları netleştiren bir
yapı olduğunu vurguladı. AS9100’le ilgili

J

apon ve Türk mühendislerinin ortak üretimi olan Türksat 4A uydusu
Kazakistan’ın Baykonur kentindeki uzay
istasyonundan fırlatıldı. Tüm yolculuğunu 9 saat 13 dakika da tamamlayan Türksat 4A’nın yörüngede 30 yıl arıza vermeden çalışması planlanıyor. Fırlatmadan
sonra uydunun kontrolü Ankara Gölbaşındaki Uydu yer istasyonuna devredildi.
Uydu Gölbaşından gönderilen komutlarla
1 ay test edilecek.
Türksat 4A Türkiye’nin haberleşme
kapasitesi 3 kat artıracak projenin önemli
bir parçası ayrıca bu uydu ile Türk televizyon ve radyo kanallarının yayınları
Avrupa ve Asya’dan sonra Afrika’ya da
ulaşacak.

Türksat 4A
Organizasyon

Türksat

Modül
Görev türü

DS2000
İletişim

Fırlatma tarihi
Taşıyıcı roket
Fırlatma yeri

14 Şubat 2014
Proton
Baykonur

Kütle

4900 kg
Yörünge Verileri
Yörünge rejimi
Geosynchronous
Boylam

42°E
Gezegen İniş
Gezegenden ayrılış
9 saat
Aktarıcılar

Aktarıcılar
34 Ku - 2 Ka

Firmanın
gösteriyor
Firmanınyeterliliğini
yeterliliğini
gösteriyor
AS9100, savunma havacılık ve uzay
sanayinde üründen çok üretim için gerekli sistemin uygunluğunu ve yeterliliğini sağlayabileceğini gösteren bir
standart. Uluslararası savunma sanayi
firmaları alt tedarikçilerle çalışmak için
AS9100 sertifikasını ön koşul olarak istiyor. Eğitim ve belgelendirme sonrası
alınacak sertifika ile OSSA firmaları da
savunma sanayindeki küresel aktörlerle
çalışmak için gerekli ön koşulu sağlamış
olacak. Firmalar, ortak kalite standartları ve şartlarını oluşturarak sürekli iyileştirme prosesini kurmayı amaçlayan
sistem ile üretimde kalite standardı ve
süreklilik sağlayabileceklerini de belgelemiş oluyor.

açıklama yapan Aksoylar, firmaların ilk yapacağı işi, “Organizasyonlarının ve sistemlerinin
yeterli olduğunu veya
kaliteli ürün üretebilecek
yeterliliğe sahip olduklarını belirtebilmek için
yapılarını bu sisteme ve Serdar Aksoylar
kurallara göre gözden
geçirip, bunu belgelendirmesi gerekiyor.”
şeklinde tarif etti.
“Bunun iki ayağı var; sistem ve ürün.
Ürünün yapmak önemli değil ürünün sürekli olarak doğru yapmak isteniyor.” diyen
Aksoylar, ülkemizdeki ana savunma sanayilerinin henüz AS9100 standardı şartı koymadığını ancak konuyla ilgili görüşmelerin
başladığını anımsattı: “Yerli anlamda böyle
bir mecburiyet ortaya çıkıyor gibi görünüyor.
Global çapta da bir şeyler yapılacaksa zaten
bir pasaport gibi Bu belge savunma havacılık
ve uzay sanayinin ehliyeti.”
Süreçleri

Süreçleri

Yönetimin bu konunda kararlılık
göstermesi, standarda göre dokümantasyon sisteminin kurulması ve gözden
geçirilmesi, firma dokümantasyonuna
göre uygulamaların gerçekleştirilmesi,
iç tetkik/denetimlerin yapılması, yönetimin gözden geçirme toplantısı ve
son olarak bağımsız bir belgelendirme
kuruluşu tarafından belgelendirilmesi. AS9100 standardı sertifikası yıllık
denetlemelerle birlikte 3 yıllık süreyle
geçerli oluyor. Sürenin sonunda belge
yenileme yapılarak tekrar 3 yıllık süreç
başlatılıyor.
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Bayar: "Sektör bilime terfi ediyor"

Milli imkanlarla tasarlanıp üretildi

Dünya orduları bünyesine katmak istiyor
Kara Kuvvetleri’ne
amfibi iş makinesi:
Kunduz

K

İ

mzalanan sözleşmeler ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın vizyonu ile yürütülen teknoloji yönetimi çalışmaları ile
yedi adet Ar-Ge projesi başlama aşamasına
geldi. Başta TUSAŞ ve TEI olmak üzere çok
sayıda firmanın çalışmaları ve üniversitelerin destekleriyle gerçekleşecek bu projeler
sonunda elde edilecek yeteneklerle, ülkemizin ileri teknoloji alanlarında bilgi birikimi
ve derinliğini artırma; gelecekteki ürünlerin
geliştirilmesine katkı sağlamak ve yurt dışına
bağımlılığı azaltmak hedefleniyor.
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar
törende yaptığı konuşmada; savunma sanayisinin eski dönemlerde mühendis istihdam
etmekte yetersiz kaldığını ifade ederek, "Bu
çok bir uzak geçmiş değil. Bugün savunma
sanayisinde doktora sahibi mühendislere
ihtiyaç duyulmaya başladı. Savunma sanayimiz işçilikten teknisyenliğe oradan da mühendisliğe terfi etti. Bugün artık bilime terfi
ediyor" dedi.
Hayata geçirdikleri Ar-Ge projelerinin
hepsinin belli amaçlara yönelik olduğuna
dikkati çeken Bayar, "Bunların hepsi bir plan
ve yol haritasıdır. Buradan yapacağımız her
çalışmayı, silahlı kuvvetlerimize bir yetenek
olarak kazandıracağız." diye konuştu.
TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı da sektörün hızla geliştiğini ifade ederek, bunun sağlam bir yol haritalarının olmasından kaynaklandığını söyledi.
Konuşmaların ardından Türk savunma
sanayisi için kritik öneme sahip ve ihracat
sınırlamalarına tabi olan bazı malzemeler ile
kontrol tahrik sistemlerinin milli imkanlarla
yurt içinde geliştirilmesine yönelik olarak
toplam 7 sözleşme imzalandı.

Havacılık Malzemeleri ve Kontrol
Tahrik Sistemi Teknolojileri
Projeleri Sözleşme İmza Töreni
20 Şubat 2014 tarihinde Savunma
Sanayii Müsteşarlığı'nda
gerçekleşti. Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar, sektördeki
gelişime dikkat çekerek, “Savunma
sanayimiz işçilikten teknisyenliğe
oradan da mühendisliğe terfi etti.
Bugün artık bilime terfi ediyor.”
dedi.
Sözleşmeler
1. Havacılıkta Kullanılan Karbon Elyaf
Takviyeli Termoset Reçineli Prepreg
Geliştirilmesi Projesi
2. Havacılıkta Kullanılan Karbon Elyaf
Takviyeli Termoplastik Reçineli Prepreg Geliştirilmesi Projesi
3. Havacılıkta Kullanılan Magnezyum
Döküm Teknolojisi Geliştirilmesi Projesi
4. Titanyum Alaşımları İçin Süperplastik
Şekillendirme Prosesinin Geliştirilmesi Projesi
5. Havacılıkta Kullanılan Titanyum Döküm Teknolojisi Geliştirilmesi Projesi
6. Havacılıkta Kullanılan Nikel Alaşım
Katmanlı İmalat Teknolojisi Geliştirilmesi Projesi
7. Servo Motor Geliştirilmesi Projesi

Y

erli sanayinin savunma sektörüne
yönelik tasarladığı ekipmanlar gurur veriyor. FNSS Savunma Sistemleri
A.Ş.’nin üretimi Samur’u birçok ülke ordusuna kazandırmak istiyor.
Tasarımı ve yazılımı Türk mühendisler
tarafından yapılan Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK) Samur, harekat
sırasında nehirle karşılaşan ordunun hız
kesmeden tüm zırhlı araçlarıyla akarsuyu geçmesini sağlıyor. 2011 yılında Türk
Silahlı Kuvvetleri envanterine giren araç,
yetenekleriyle dünyadaki benzerlerinden
ayrılıyor. Dünya orduları Samur’u bünyesine katmak için Türk yetkililerle görüşmelere başladı.
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından milli tasarım ve imkanlarla üretilen
askeri araç, su üzerinde sırtında yükü ile
ilerleme kabiliyetinden dolayı ‘Samur’
olarak adlandırılıyor. Araç, 8x8 sürüş
yapısı, bir sistemde 4 adet rampa taşıma
özelliği, standart olarak bulunan acil ve
kıyı demirleme sistemi, balistik koruması,
arıza tespit kolaylığı sağlayan elektronik
veri iletişim altyapısı ile dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor. Milli hücum köprüsü 36 ton ağırlığında ve 13 metre uzunluğunda. İleri geri yönlerde yüzde 50 eğimli
arazide ve yanal arazide yüzde 30 sürüş
kabiliyetine sahip.

Aselsan’dan dev anlaşma
Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada
Aselsan ile Tusaş firması arasında Genel
Maksat Helikopteri Programı ile ilgili olarak 21 Şubat 2014 tarihinde, toplam bedeli 491.468.585,- ABD Doları tutarında

Yeni adresleri OFİM oldu
O

STİM ve İvedik sanayicilerine hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) OSTİM Sosyal Güvenlik Merkezi,
Ankara Sanayi Odası (ASO) OSTİM Temsilciliği ve Ankara
Ticaret Odası (ATO) OSTİM Bürosu, OSTİM Finans ve İş Merkezi’ndeki (OFİM) adreslerine taşındı.
SGK OSTİM Sosyal Güvenlik Merkezi
Sanayici ve çalışanlara yönelik, işveren tescil, aktivasyon,
sağlık karnesi, Genel Sağlık Sigortası, eksik gün bildirimi,
iş kazası ve emeklilik konularında hizmetlerini 100. Yıl Bulvarı No: 99 OFİM Plaza kat-2 OSTİM adresinde sürdürüyor.
ASO OSTİM Temsilciliği
Sanayiciler için, ihracat evraklarının onayı, sicil kayıt suret-

ara Kuvvetleri Komutanlığı’nın
ihtiyaçları
doğrultusunda
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
tarafından milli imkanlarla üretilen
amfibi iş makinesi Kunduz, amfibi
araçların suya girebilmeleri için gerekli olan eğim, toprak sertliği, genişlik, yüzey düzgünlüğü gibi kıyı
özelliklerini farklı araçların kabiliyetlerine göre uygun hale getiriyor.
Bu sayede harekat esnasında amfibi araçların suyun karşısına geçme
süresi kısalıyor. Kunduz, benzeri
araçlardan yüzme kabiliyeti ve karada nakliye için başka araca ihtiyaç
duymamasıyla ayrılıyor. Ayrıca
dünyada aynı görev için üretilen
araçlar arasında en moderni olarak
gösteriliyor. Standart iş makinelerinden farklı olarak ihtiyaç halinde
ağırlığını artırabilme özelliğine sahip olan Kunduz’un özel hidrolik
süspansiyon sistemi sayesinde önü
alçaltılıp yükseltilebiliyor. Araç hareket halinde de kazıma ve kürüme
işlerini yapabiliyor.

leri, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, çıraklık ve ustalık
belgesi onayı, kapasite suret tasdiki, oda aidatlarının tahsili, oda yeni kayıt işlemlerine müracaat, ihracat formu satışı
hizmetlerini OFİM Plaza 100. Yıl Bulvarı No: 99 kat-2 32/A
adresinde vermeye devam ediyor.
ATO OSTİM Bürosu
Ankara Ticaret Odası’nın Ankara genelindeki 5 bürosundan
biri olan ATO OSTİM Bürosu, oda sicile ait evrak işlemleri,
oda aidatının tahsilatı, SGK-BAĞKUR İB formu tasdiki, çıraklık sözleşmesi tasdiki işlemlerini yeni adresi OFİM Plaza
100. Yıl Bulvarı No: 99 kat-2 32/B’de yürütüyor.

bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, “Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2025 yılları arasında
gerçekleştirilecektir.” denildi.
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Geri dönüşüm kazandırdı

Kooperatifler eğitimle kaliteli hizmet verecek

B

akan Yazıcı yaptığı açıklamada, programın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından kamuoyuna tanıtıldığını hatırlatarak, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve
Eylem Planı’nda belirlenen hedeflerin hızla
hayata geçirildiğini kaydetti.
Kooperatiflerin daha kaliteli hizmet üreteceğinin altını çizen Yazıcı, "Ülkemizde
birçok sektörde faaliyet gösteren, dayanışma
ve yardımlaşma odaklı çalışan ve ortaklarına
eşit oy ve demokratik katılım imkanı sağlayan kooperatiflerin önemi artık daha iyi kavranıyor, bu nedenle kooperatifleşme her alana
yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
ülke kooperatifçiliğinin kalitesini artırmak
için sertifikalı eğitim programları
hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek,
kooperatiflerin daha kaliteli hizmet
üreteceğini bildirdi.

verilecek şekilde bir program hazırlanmasına karar verilmiştir. Bakanlığımızın ilgili
kurumlarla yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum
Eğitimi Programı hazırlanmıştır."

Türkiye
Kooperatifçilik
Yazıcı,
Milli
Eğitim
Stratejisi'nin Resmi Gazete'de yaBakanlığı’yla yapılan çalışmalar
yımlanmasının ardından Gümrük
sonucu programın onaylanarak
ve Ticaret Bakanlığı sorumluluuygulamaya konulmasının sağğunda yer alan Kooperatif Girilandığını ifade etti. Kooperatifşimciliği Eğitimi Projesi’nin başlerin kuruluş ve işleyişine ilişkin
layacağını anlatan Bakan Yazıcı,
iş ve işlemleri gerçekleştirme
açıklamasında şunları kaydetti:
yeterliklerine sahip meslek ele"Eğitim faaliyetlerimiz arasında
manları yetiştirmeyi amaçladığını
Hayati Yazıcı
kooperatif denetim ve yönetim
belirten Yazıcı, "Kooperatifçikurulu üyeleri, kadınlarımızın
lik Geliştirme ve Uyum Eğitimi
kooperatif çatısı altında bir araya gelmeleri- Programı’ndan, kooperatiflerde yönetici, deni amaçlayan faaliyet kapsamında, koopera- netçi veya personel olarak çalışmış ya da çatifçilik sektöründe çalışan vatandaşlarımıza lışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde
tüm illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabilir."
kurumlar tarafından kooperatifçilik eğitimi bilgisini verdi.

EPDK’ya
yeni başkan

E

nerji
Piyasası
Düzenleme
Kurumu'nda (EPDK) boş bulunan başkan ve üyeliklere atama yapıldı.
20 Şubat 2014 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Kurum Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı. EPDK’nın
2. Başkanı Ümit Kayrak olurken, boş
bulunan iki üyeliğe de Zekeriya Gökşenli ve İbrahim Tan getirildi.

1966 Gaziantep/Nizip'te doğdu.
Nizip'teki Ortaöğrenimini müteakip
1984-1988 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk
eğitimini tamamladı. İstanbul'da 1989
yılında serbeste avukatlığa başladı.
1993-2004 yılları arasında enerji
sektöründe avukatlık mesleğini icra etti.
Bazı sivil toplum örgütü faaliyetlerine
katkıda bulundu.

tık piller, atık
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris şan ve 60 milyon TL
yağlar,
plaskatma değer sağlayan
Güllüce, “2013 yılında geri
tikler, kâğıt karton
bir noktada iken 2013
dönüşümden ekonomiye 1,3
atıkları geri dönüyılında 60 bin çalışan
şüm ile ekonomiye milyar TL destek sağlandı.” dedi. ve 1,3 milyar TL katgeri kazandırılıyor.
ma değer sağlayan bir
2013 yılında topnoktaya geldiğini bildilanana atık mikrerek, “Bu rakamlara
tarı ve ekonomiye
yurtdışından ülkemize
katkısını açıklayan
getirilerek
sökümü
Bakan Güllüce şu
yapılan ve demir çelik
bilgileri paylaştı:
sanayisine hammadde
“Ömrünü tamamoluşturan gemi söküm
lamış 117 bin ton
hizmetlerini de eklerlastikten 37,5 milsek ekonomik kazanç
yon, 64 bin ton atık
2,1 Milyar TL’yi bulmuş
İdris Güllüce
akümülatörden
durumdadır.” şeklinde
87,5 milyon, 18 Bin
konuştu.
750 ton atık motor
Öte yandan geçen yıl
yağından 23 mil232 adet söküm amaçlı gelen gemiden
yon, 10 bin 648 adet ömrünü tamamla750 bin ton hurda ve bu hurdaların
mış hurda araçtan 59 milyon, 1 milyon
geri dönüşümü sonucu elde edilen ge900 bin ton kâğıt, plastik, cam ve melir yaklaşık 720 milyon TL. Buna ilave
tal ambalaj atığından 1,1 milyar ekonoolarak, çevresel etkileri yüksek olan
miye katma değer kazandırılmıştır.”
526 ton atık pil de toplanarak bertarafı
sağlandı.
60 bin kişi çalışıyor
Atıkların ekonomiye bir diğer katkısının ise ‘istihdam’ olduğunu vurgulayan Bakan Güllüce, Türkiye’nin 2002
yılında bu alanda yaklaşık 5 bin çalı-

“Proje sayısını her yıl
yüzde 22 artırmamız gerekiyor”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak, Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nce düzenlenen bilgilendirme
toplantısında TÜBİTAK destekleri
hakkında bilgi verdi. Altunbaşak, “2023
hedefinin TÜBİTAK'a bakan kısmı var. Bizi
ilgilendiren kısmını gerçekleştirebilmemiz
için proje sayısını her yıl yüzde 22
artırmamız gerekiyor." dedi.

T

Mustafa Yılmaz

A

oplantıda konuşan Prof. Altunbaşak,
TÜBİTAK ile üniversiteler arasında
işbirliğinin artması amacıyla tanıtım programları düzenlediklerini söyledi. Türkiye'nin
2023 hedeflerine ulaşması için, bilimsel proje
sayısını artırması gerektiğine dikkati çeken
Altunbaşak, "2023 hedefinin TÜBİTAK'a
bakan kısmı var. Bizi ilgilendiren kısmını
gerçekleştirebilmemiz için proje sayısını her
yıl yüzde 22 artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bütün dünya buraya doğru gidiyor. Türkiye
de öyle veya böyle buraya doğru gidecek.
Yaptığımız bir araştırmayı bir şekilde faydaya dönüştürmek zorundayız. Bu, şirketler
üzerinden veya enstitüler üzerinden olur, ama
mutlaka dönüşmesi lazım. Çünkü üniversitelere daha fazla kaynak ayırabilmemiz için o
kaynaklardan geri dönüşümün bir şekilde artması lazım."
TÜBİTAK'ın sanayiye ciddi destekler
verdiğine de işaret eden Altunbaşak, "Artık
sanayiciye diyoruz ki; TÜBİTAK'tan destek alacaksan, yanında üniversite getirmek
zorundasın. Büyük bir proje getirirlerse,
bunun limitini 10 milyon lira olarak belirledik. Bir sanayici TÜBİTAK'a 10 milyon
liralık proje için başvurduğunda, içinde öğretim üyesi görmezsek, direkt iade ediyoruz.
TÜBİTAK'ın her alanda kaynağı var. Her
alana destek veriyoruz." dedi.

Sanayi ve üniversite ilişkisi
Öğretim üyelerinin, sanayi ile işbirliği içinde olması gerektiğini vurgulayan Altunbaşak,
şunları kaydetti: “Stanford Üniversitesi dünyanın sayılı üniversitelerinden biridir. Buradaki her iki öğretim üyesinden birinin şirketi
var. Şirket derken, 10 milyon doların üzerinde bir fon bulmuş olanlara şirket diyoruz.

Yücel Altunbaşak

Proje Önerisi
Hazırlama Eğitimleri başlatıldı
Araştırmacıların Ar-Ge desteklerinden
daha etkin yararlanması amacıyla
harekete geçen TÜBİTAK, proje başvuruları
kabul edilmeyen araştırmacılara yönelik
eğitim programı başlattı.

T

ÜBİTAK Araştırma Destek Programları
Başkanlığı (ARDEB), akademik destek
programlarının etkisinin artırılması ve ülkemizdeki araştırmacıların bu desteklerden
daha etkin yararlanması amacıyla yeni bir
eğitim programı başlattı. TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilen eğitime araştırmacıların ilgisi büyük oldu. İlk kez düzenlenen etkinliğe, 8 Araştırma Destek Grubunun
çalışma alanlarında faaliyet gösteren daha
önce TÜBİTAK' a proje başvurusu yapmış
ancak destek alamamış araştırmacılar ile bu
kişilere proje süreçleri konusunda bilgi aktaran alanında uzman ve tecrübeli eğitimciler
katıldı. Programda kendi çalışma alanlarına
ayrılan gruplara eğitimciler tarafından "Proje Fikrinin Oluşturulması, Projenin Kurgulanması, Proje Başvurusunun Hazırlanması,
Proje Değerlendirme Kriterleri ve Panel Aşaması" konularında eğitim verildi.
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OSTİM’e
Anadolu lezzetleri
Lale Anadolu Mutfağı: OSTİM Başkent
Bulvarı’nda uzun yıllardır kaliteli hizmet ve
lezzetleriyle dikkat çeken Lale Restaurant’ın
ikinci adresi OFİM oldu. Lale Anadolu Mutfağı ismiyle hizmete giren tesis toplam 1100
kişi kapasiteli. Lale Anadolu, birbirinden özgün ve zengin seçenekler sunuyor.

Lale Anadolu Mutfağı

Mevlana Anadolu Sofrası: OSTİM’de açılan lezzet duraklarından bir diğeri de sulu yemekleri, et döner ve pide çeşitleri ile müşterilerine farklı lezzetlerin bulunduğu Mevlana
Anadolu Sofrası. İşletme, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek’in katıldığı
törenle hizmete açıldı.

Mevlana Anadolu Sofrası

ŞUBAT 2014

Metalde 35 yıllık tecrübe
1979 yılında iki ortak ile küçük bir işletme olarak metal sektöründe faaliyet
göstermeye başlayan, 1980 yılında traktör yan sanayisi olarak üretimine devam
eden FormMetal, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere yurt
dışı pazarlarda adından söz ettiriyor. Kurumsallaşma sürecine giren firma, Ar-Ge
çalışmalarıyla da yüksek verimlilik ve ürün kalitesini geliştirme hedefinde.

Ü

retim kapasitesini ve makine parkını
sürekli geliştiren firmanın Genel Müdürü Sedat Tekgül, Ankara 1. OSB’de toplamda 11.420 m2’yi bulan kapalı, 17.600
m2’yi bulan toplam alanı ile üç ayrı tesisinde üretime devam ettirdiklerini söyledi.
Tekgül, metal sektöründe traktör ve otomotiv yan sanayi olarak faaliyet göstermenin yanı sıra, endüstriyel taşıma paletleri
ve yine endüstriyel kullanıma yönelik çeşitli metal parçalar ürettiklerini, yapı sektörüne yönelik olarak, son yıllarda modern
binalarda oldukça yaygın kullanılmaya
başlanan yükseltilmiş döşeme sistemlerinin de üretim ve satışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Tüm sektörlerde olduğu gibi yetişmiş
nitelikli eleman sorunu yaşadıklarını ifade
eden Tekgül, sanayide özellikle ara eleman istihdamı konusunda zorlandıklarını
belirtti. Sedat Tekgül sektörde yaşanan
sorunları da şöyle sıraladı: "Yan sanayi
olarak faaliyet gösterdiğimiz üretim ko-

lunda, ana sanayinin sürekli fiyat baskısı,
çok kısa sürede teklif, numune, prototip
hazırlamak zorunda olmak, sadece fiyat
bazlı değerlendirmeler en önemli sorunlar
arasındadır."
FormMetal’in önündeki en büyük hedefin yeniden yapılanma ve kurumsallaşma
olduğunu dile getiren Tekgül, 2014 itibariyle hem ülke araştırmaları, hem de yeni
ürün çalışmalarımıza hız verdiklerini, ArGe ve otomasyon çalışmalarımızla yüksek verimlilik ve üretim kalitesini artırma
yönünde çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. 20 yıldır FormMetal’e hizmet veren
tecrübeli isim, “2013 yılında başladığımız
yeniden yapılanma ve kurumsallaşma çalışmaları ile de destekleyerek büyüyen bir
firma olarak sektörde ilk sıralara ulaşmayı
hedefliyoruz.“ diye konuştu.

İhracat durumu
İlk olarak 2000 yılında metal sektöründe başladığımız ve halen devam eden yurt

dışı satışlarımız mevcut. Öte yandan yükseltilmiş döşeme sistemleri konusunda da
özellikle Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu
ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı pazarda yer almaktayız.

Devlet destekleri
Bu desteklerin olması, özellikle
KOBİ’ler açısından büyük bir nimet. Ancak sektörde değişkenlik fazla olduğundan, zaman zaman karşılaştığımız zorluklar olabiliyor. Bu konuda kuruluşlardan
uygulamada daha esnek ve pratik çözümler
bekliyoruz.

OSTİM'de doğdu
Öncelikle biz de OSTİM kökenli bir
firma olarak bölgenin bizlerdeki yeri çok
farklı. OSTİM’in Ankara ve ülkemiz sanayine, birçok büyük firmanın doğduğu yer
olarak, çok büyük katkısının olduğunu ve
bölgedeki firmaların desteklenmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.

Nisan 17 -19 April 2014
6. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri
ve Ekipmanları Fuarı
6 th Ready Concrete, Cement, Aggregate, Construction
Technologies & Equipment Exhibition
Ziyaret Saatleri / Visiting Hours : 10.00 - 18.30
Destekleyen Kuruluşlar
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