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Üretime ve dolayısıyla sanayiye 
olan ihtiyaç, her geçen gün daha 
belirgin, daha güçlü bir şekilde 

artıyor. 

Bu sütunlarda ve yayınlarımızda çoğu 
kez güçlü ülke olmanın gereklerini anlat-
maya çalışırken hep bu iki kavramın ne 
denli belirgin bir unsur olduğunu vurgu-
luyoruz. 

Gerçekten de öyle… Dünya siyasetinde 
denge merkezlerinde yaşanan değişimler, 
geliştirilen politikalar; ekonomik yapılar-
la doğru orantılı. 

Türkiye’de de siyasetin yanında en yoğun 
gündemleri ekonomik gelişmeler üzerin-
de konuşuyoruz. Büyük yatırımlar yapı-
yor, kısa, orta ve uzun vadeli hedefl erin 
peşinden koşuyoruz. 

KOBİ’lerimizin ne kadar hayati bir fonk-
siyonu olduğunu tartışıyor, bu yönde stra-
tejiler, planlar ortaya koyuyoruz. 

Yüksek katma değere ulaşmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 

Devletimiz teşvikler veriyor; daha güçlü 
bir sanayi için. Orta gelir tuzağına düş-
memek, gelişmiş ülkeler seviyesine hızlı 
adımlarla ilerlemek için çaba gösteriyo-
ruz.

İstihdama katkı sağlamak için imkanları 
değerlendiriyoruz. Ar-Ge’ye ağırlık ve-
riyor, Cumhuriyetin kuruluşunda yeşer-
tilen ‘yerli üretim’ ideali için yeniden ve 
daha etkin düşünceler geliştiriyoruz. 

Kısaca her alanda bağımsız bir ülke ola-
bilmek için ‘milli sanayi’ diyor, tüm araç-
ları devreye almaya gayret ediyoruz.

Peki neden daha istediğimiz seviyeye 
gelmek için ‘mesafelerden’ bahsediliyor?

Geleceği bugünden tasarlamaya odaklı 
bakış açısıyla; 10, 20, 30, 50, 100 yıl gibi 
stratejik hamlelerinizi hesaplamak, yarı-
nın Türkiye’sinin daha müreffeh olması, 
muasır medeniyetler seviyesine gelmesi 
için ne yapılmalıdır?

Denilebilir ki, “2023, 2053, 2071 hedef-
lerimiz var.”  Doğru. Ancak bu hedefl ere 
nasıl ulaşılmalı, nasıl yürünmelidir?

Cevabı çok açık; kendi gücümüze, insa-

nımıza güvenmek, sanayi başta olmak 
üzere tüm alanlarda net politikalar üret-
mek. 

Bu güven ve odaklanma bizi farklı kıla-
cak, küresel rekabette öne çıkaracaktır. 

***

OSTİM’liler geride bıraktığımız zaman 
diliminde günlerde devlet protokolünü 
OSTİM’de ağırladı. Önce Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım; beraberinde Ada-
let Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Jülide Sarıeroğlu ile birlikte bölgede iş 
yerlerini ziyaret ederek, işletme sahipleri 
ve çalışanlarla bir araya geldi. Yıldırım’ın 
ardından Ankara Valisi Sayın Ercan To-
paca da bölgede incelemelerde bulundu. 

Sayın Başbakanımızın ve Sayın Valimi-
zin temasları üretimin bir ülke için kıy-
metini ortaya koyması bakımından çok 
değerli…

Sayın Yıldırım OSTİM’i yakından tanı-
yor.  Kendisinin Ankara metro 
ihalesinde getirilen yerlilik şar-
tındaki çabalarını unutmuyoruz. Bu şart, 
raylı sistemlerdeki alımlarda kırılma nok-
tası olmuştu.

OSTİM’lileri dikkatle dinleyen Sayın 
Topaca da özel sektör, üretim ve sanayi-
leşmeye ilişkin şunları söylüyor: 

“Sizlerin başarısı, Ülkemizin başarısı-
dır. Sizlerin gelirindeki artış, Ülkemizin 
gelirindeki artıştır. Genel yaklaşımımız 
budur. Türkiye’de özel sektör, sanayi ge-
lişmedikçe ülke olarak gelişmemiz, refa-
hımızı artırmamız mümkün değil.”

O nedenledir ki; farklı olabilmek için 
farklı işler yapmak zorundayız. 

Sanayinin başarısı Türkiye başarısıdır…

Buna yürekten inanıyoruz…

“Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir. 
İlerleyemediğiniz takdirde gerilersiniz.”

Çin Atasözü 

Sanayi başarısı Türkiye başarısıdır

korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn
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“Sanayinin başarısı 
ülkenin başarısıdır”
Ankara Valisi Ercan Topaca, OSTİM’de 
düzenlenen bilgilendirme toplantısında 
sanayicilerle bir araya gelerek sıkıntıları ve 
taleplerini dinledi. Ercan Topaca, Türkiye’de 
özel sektörün ve sanayinin gelişmediği 
sürece ülke olarak gelişmenin, refahı 
artırmanın mümkün olmadığını dile getirdi. 
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“Yerli ve milli kaynaklarını
öncelikleyen bir süreci başlattık”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, YEKA ihalesinin ardından 
yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli ve 
milli kaynaklarını öncelikleyen bir süreci 
başlattıklarını söyledi
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Bilişim ve yazılım sektöründen 
beklentiler büyüdü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Üretim Reform Paketi ile birlikte bilişim 
teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin, 
Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alındığını 
belirterek, “Hem kamunun hem şirketlerin 
hem de bilişim ve yazılım sektörünün çok 
daha fazla proje üretmesi gerekmektedir.” dedi.

“İşsizliğin panzehiri girişimciliktir”
Bu yıl birinci görev yılını dolduran OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı 
ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Nedret Yener, sanayinin en 
önemli meselelerinden biri olarak nitelikli 
eleman ihtiyacına işaret etti.

Yenilenebilir enerji uzmanları
bu okuldan yetişecek
Türkiye’nin ilk yeşil teknoloji meslek 
lisesi kendi enerjisini üreten binasında, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynakları Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı iş birliği ile eğitim ve öğretime 
açıldı.

“ABD pazarında potansiyeliniz var”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak 
Showroomunu ziyaret eden, Türkiye’nin, 
ABD Vaşington Ticari Ateşesi Ömür Demir 
Kızılarslan “ABD’ye heyet olarak gelecek 
firmaların pazarda başarılı olabilecek 
potansiyeli var.” dedi.

“Biz üretelim, biz satalım” 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, ULAK’ın mobil 
operatörlerin halihazırda işletmekte olduğu 
4.5G ticari şebekelerinde kullanılabilecek 
seviyeye geldiğini belirtti.
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Turan Çiğdem anıldı
OSTİM’in kurucularından ve önceki 
dönem Başkanlarından merhum 
Turan Çiğdem için anma programı 
düzenlendi. 
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Ankara Valisi Ercan Topaca, 
“Türkiye’de özel sektör, sanayi 
gelişmedikçe ülke olarak geliş-

memiz, refahımızı artırmamız mümkün 
değil. Dolayısıyla Ülkemizin seçmiş ol-
duğu ekonomik sistem de serbest piyasa 
ekonomisi olduğu için sizlerin önünü aça-
cak, karşılaştığınız problemleri çözecek 
yolları, yöntemleri, teşvikleri Devletimiz 
uygulamaya çalışıyor.” dedi.

Vali Topaca, Yenimahalle Kaymakamı 
Selda Dural ve İl Yöneticileri ile birlik-
te OSTİM’de düzenlenen bilgilendirme 
toplantısında sanayicilerle bir araya geldi. 
Topaca, bölgedeki programının ilk bölü-
münde sanayicilerin sıkıntılarını ve talep-
lerini dinledi. 

OSTİM OSB Konferans Salonu’ndaki 
toplantının açılışında konuşan OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, Vali Ercan Topaca 
ve İl Yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

“Verdiğim her sözü 
takip edeceğim”
Kendisine iletilen görüş ve önerileri dik-
katle dinleyen ve not alan, sorunların 
çözümü için ilgili müdürler nezdinde 
görevlendirmeler yapan Ercan Topaca, 
sanayicilerin çalışmalarının Türkiye’nin 
gelişimine olan etkisine işaret etti. 

Topaca şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Sizlerin başarısı, Ülkemizin başarısı-
dır. Sizlerin gelirindeki artış, Ülkemizin 
gelirindeki artıştır. Genel yaklaşımımız 
budur. Türkiye’de özel sektör, sanayi ge-
lişmedikçe ülke olarak gelişmemiz, refa-
hımızı artırmamız mümkün değil. Dolayı-

sıyla Ülkemizin seçmiş olduğu ekonomik 
sistem de serbest piyasa ekonomisi olduğu 
için sizlerin önünü açacak, karşılaştığınız 
problemleri çözecek yolları, yöntemleri, 
teşvikleri Devletimiz uygulamaya çalışı-
yor. Biz de bunun Ankara’daki takipçileri 
olarak huzurlarınızdayız.

Bütün sanayicilere başarı diliyorum. 
İnşallah sizler üreterek, bizler de sizin 
önünüzü açarak Ülkemizi hak ettiği yere 
taşıma konusunda, teknolojimizi geliştir-
me konusunda, refahımızı geliştirme ko-
nusunda birlikte beraber adımlarımızı at-
mayı umuyorum. Bu konuda samimiyetle 
ve verdiğim her sözü de takip edeceğimi 
bütün arkadaşlarımızın bilmesini istiyo-
rum. Tıkandığınız yerde Vilayet olarak 
çok yakınız. Üreten arkadaşlarımız, gerek 
bürokraside gerek diğer alanlarda Valilik 

olarak bize ihtiyaç duyarsanız yakınız. İn-
şallah güzel, temiz ve faydalı üretimlerin 
yapıldığı OSB olmaya, Türkiye’ye örnek 
olmaya, gelişmeye OSTİM’de devam 
ederiz.”

Ankara Valisi Ercan Topaca, toplantının 
ardından OSTİM’de saha turuna çıktı. To-
paca, bölgedeki fi rmaları ziyaret ederek, 
üretim, ihracat ve Ar-Ge çalışmaları hak-
kında bilgiler aldı. 

“SANAYİNİN BAŞARISI ÜLKENİN BAŞARISIDIR”
Vali Topaca, özel sektörün ve üretimin önemini vurguladı:

Ankara Valisi Ercan Topaca, 
OSTİM’de düzenlenen bilgilendirme 
toplantısında sanayicilerle bir araya 
gelerek sıkıntıları ve taleplerini 
dinledi. Ercan Topaca, Türkiye’de özel 
sektörün ve sanayinin gelişmediği 
sürece ülke olarak gelişmenin, refahı 
artırmanın mümkün olmadığını dile 
getirdi. 

Vali Topaca, sanayicinin temel 
sorununun yatırım yapmak için yer 
bulma olduğunu, somut öneriler-
le gelinirse bürokratik süreçlerin 
çok hızlı bir şekilde aşılabileceğini 
söyledi. Topaca, “Yer konusunda 
özellikle, hem OSB’ler hem küçük 
sanayi siteleri yerlerini genişletmek 
istiyor, yeni alanına taşınmak, şehir 
içinden biraz dışarılara çıkmak 
istiyorsa, bunu biz de destekliyoruz, 
Valilik olarak yanınızdayız.” dedi.

“Valilik olarak 
yanınızdayız”

Sanayicilere başarı dileklerini ileten Ankara 
Valisi Ercan Topaca, “İnşallah sizler üreterek, 
bizler de sizin önünüzü açarak Ülkemizi hak 
ettiği yere taşıma konusunda, teknolojimizi 
geliştirme konusunda, refahımızı geliştirme 
konusunda birlikte beraber adımlarımızı 
atmayı umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ercan Topaca

Ercan Topaca, OSTİM firmalarından da incelemelerde bulundu. 

Türkiye'de sayıları bini bulan 
kredi kefalet kooperatifi yle yak-
laşık 1 milyon 700 bin esnaf ve 

sanatkara hizmet verildiğini belirten 
Bakan Tüfenkci, ekonomik ve sosyal 
hayatın temel direği esnaf ve sanat-
karlara hükümet olarak her zaman bü-
yük önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Tüfenkci, 2002 yılında esnaf 
ve sanatkarlara yüzde 47 faiz oranıyla 
kredi kullandırılırken, bugün sıfır faiz-
le kredi kullandırıldığına işaret etti.

Geçen yıl önceki yıllardan devir hariç, 
esnaf ve sanatkara yaklaşık 12 milyar 
38 milyon lira kredi kullandırıldığını 
hatırlatan Bakan Tüfenkci, 2016'nın 
zor bir yıl olmasına rağmen Halkbank 
ve kooperatifl erin esnafın yanında ol-
duğunu dile getirdi.

Son başvuru 29 Eylül 2017
Bakan Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koope-
ratifl eri Birlikleri Merkez Birliği’nin 
(TESKOMB) kooperatif takibine in-
tikal etmiş ortak borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına yönelik bir çalış-
ma yaptığını açıklayarak şöyle ko-
nuştu: "Bu çalışmayla, TESKOMB'a 
bağlı kredi kefalet kooperatifl erine 
borçları bulunan esnaf ve sanatkarı-
mızın bu borçları yapılandırılsın, es-
nafımız 2017 yılına, yeni bir moral 
ve enerjiyle devam etsin istedik. Bu 
yapılandırmanın kamunun alacakla-
rıyla bir ilgisi yok, bu TESKOMB'un 
alacaklarıyla ilgili. 8 Ağustos itibarıy-
la TESKOMB'a bağlı kooperatifl erce 
uygulamaya başlanacak bu düzenle-

meye göre, 31 Temmuz 2017 tarihin-
den önce kredi borcu kooperatif taki-
bine intikal eden esnaf ve sanatkarlar, 
29 Eylül 2017'ye kadar başvurmaları 
halinde yeniden yapılandırmadan fay-
dalanacak."

Tek ödemede faiz alınmayacak
Borç (asıl alacak) tutarını bir kerede 
ödeyenlerden hiçbir faiz alınmayaca-
ğına dikkati çeken Bakan Tüfenkci 
şunları kaydetti: "Borcun 12 aya kadar 
taksitlendirilmesi talep edildiği takdir-
de, asıl alacak tutarına taahhüt tarihin-
den itibaren yüzde 8 faiz oranı üzerin-
den 12 aylık basit faiz hesaplanacak. 
Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz 
tutarı toplamı (yapılandırmaya esas 
borç tutarı) 12’ye bölünerek ilk taksit 
peşin tahsil edilecek. Borcun 24 aya 
kadar taksitlendirilmesi talep edildiği 
takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt 
tarihinden itibaren yüzde 12 faiz oranı 
üzerinden 24 aylık basit faiz hesapla-
nacak. Asıl alacak tutarı ile hesapla-
nan faiz tutarı toplamı (yapılandırma-
ya esas borç tutarı) 24'e bölünerek ilk 

taksit peşin tahsil edilecek."

Uygulamadan 200 bin 919 esnaf 
yararlanacak
Söz konusu uygulamadan 200 bin 919 
esnaf ve sanatkarın yararlanabileceği-
ni belirten Tüfenkci, böylece koope-
ratif ortağı esnaf ve sanatkarların 786 
milyon lirayı bulan anapara borçları-
nın yeniden yapılandırılacağını kay-
detti. Bakan Tüfenkci, 204 milyon 
lirayı bulan gecikme cezası borcunun 
silinmesine de imkan sağlandığına ve 
bu durumdakilere yürütülen icra iş-
lemlerinin de sonlandırılarak yeniden 
fi nansmana erişim imkanı getirildik-
lerini vurguladı.

Esnaf ve sanatkar borçları yeniden yapılandırılıyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, TESKOMB kooperatif takibine 
intikal etmiş ortak borçların yeniden 
yapılandırılacağını bildirerek, "31 
Temmuz 2017 tarihinden önce kredi 
borcu kooperatif takibine intikal eden 
esnaf ve sanatkarlar, 29 Eylül 2017'ye 
kadar başvurmaları halinde yeniden 
yapılandırmadan faydalanacaklar." 
dedi.

Esnaf ve sanatkar borçları yeniden yapılandırılıyor

Bülent Tüfenkci
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Başbakan Binali Yıldırım OSTİM 
ziyaretinde ekonomiyle ilgili yeni 
programların uygulanacağını işa-

ret ederek, “Yaz aylarından sonra günde-
mimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. 
Ekonomiyle ilgili yeni programları uygu-
lamaya koyacağız.” dedi.

OSTİM’de iş yerlerini ziyaret eden Baş-

bakan Yıldırım, iş adamları ve çalışanlarla 
sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. 

Başbakan’a ziyaretinde; Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti 
Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İş-
ler, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gök-
çek, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nu-
rettin Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Sıtkı Öztuna, OSTİM OSB 
Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM Dış 
İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca, sivil 
toplum kuruluşu başkanları ve sanayiciler 
eşlik etti. 

EKONOMİYE
YENİ PROGRAMLAR GELİYOR

          Başbakan OSTİM’de açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, OSTİM’de iş 
yerlerini ziyaret etti. Sanayicilerden 
bilgi alan Yıldırım, ekonomide yeni 
programların uygulanacağı mesajını 
verdi.

Başbakan Yıldırım, OSTİM’deki iş yerlerini 
ziyaret ederek firma sahipleri ve çalışanlarla 
görüştü. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nde (TOBB) düzenle-

nen, Bilişim Sektörü Buluşması 
toplantısında konuşan Bakan Özlü, 
şirketlerin ayakta kalabilmesi ve 
piyasanın etkin aktörleri olabilme-
sinin teknolojiye ne oranda yatırım 
yaptıklarına bağlı olduğuna işaret 
etti. Özlü, iş dünyasına ve girişim-
cilere teknolojiye yatırım yapmala-
rı çağrısında bulundu.

 “Tercih değil zorunluluk”
Sanayileşme politikalarını, Sanayi 
Devrimi’nin gereklerine göre ye-
niden güncellediklerini ve kurgu-
ladıklarını anlatan Özlü, dijital de-
ğişime ayak uydurmanın, yazılıma 
bilişime yatırım yapmanın tercih 
değil, zorunluluk olduğunu vurgu-
ladı. 

Bilişim ve yazılım sektörlerinin 
yaşadığı sorunların farkında ol-
duklarını da dile getiren Özlü, "Bu 
sektörlerin nitelikli iş gücü açığı, 
Ar-Ge teşviklerinin uygulanmasın-
da yaşanan sorunlar, fi yat odaklı 
ihale süreçleri gibi problemler ya-
şadığınızı biliyoruz. Bu alanlarda 
çalışmalar yapmak ve ilerleme kay-
detmek durumundayız. Bu amaçla, 
bilgi teknolojileri ve yazılım sana-
yimizin cirosunun en kısa sürede 
iki katına çıkarılmasını hedefl eyen, 
Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Sa-

nayi Programı çalışmasını başlattık. 
Hem kamunun hem şirketlerin hem 
de bilişim ve yazılım sektörünün 
çok daha fazla proje üretmesi ge-
rekmektedir." dedi.

İhracatın 2 milyar lirası 
yazılımdan
Bakan Özlü, sektöre ilişkin şu ve-
rileri paylaştı: “2016 yılı verilerine 
göre, ülkemizde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin toplam pazar hac-
mi 94.3 Milyar lira’ya ulaşmıştır. 
Sektörün ihracatı ise bir önceki 
yıla göre %32 artarak, 3.1 milyar 
lira seviyesinde gerçekleşmiştir. 
İhracatımızın 2 milyar liralık kısmı 
yazılımdan gelmiştir. Bu rakamlar 
elbette yeterli değildir. Özellikle, 
Sanayi 4.0 gerçeğini düşündüğü-
müzde; bilişimde ve yazılımda bü-
yük bir sıçrama yapmak zorunda-
yız.”

“Esas gündem 
dijital dönüşüm olmalı”
TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halim Mete, yazılım-
cıların sanayici kimliğini kazan-
masıyla birlikte fi rmaların devlet 
teşviklerinden artık daha etkin bir 
şekilde faydalanabileceğine dikkat 
çekti. Halim Mete, sektöre verilen 
her ilave desteğin, küresel ölçekte 
söz sahibi yazılım şirketleri çıka-
rabilmeye büyük katkı vereceğini 
söyledi.

Yazılım pazarı 
12 milyar liraya ulaştı
TOBB Türkiye Yazılım Sektör 
Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas, 
TÜBİSAD araştırma sonuçlarına 
göre Türkiye yazılım pazarının bü-
yüklüğünün 2016 yılında %16 bü-
yüme ile 12 milyar liraya ulaştığını 
söyledi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Üretim Reform Paketi 
ile birlikte bilişim teknolojisi ve 
yazılım üreten işletmelerin, Sanayi 
Sicil Kanunu kapsamına alındığını 
belirterek, “Hem kamunun hem 
şirketlerin hem de bilişim ve yazılım 
sektörünün çok daha fazla proje 
üretmesi gerekmektedir.” dedi.

Bilişim ve yazılım sektöründen 
beklentiler büyüdü

Faruk ÖzlüFaruk ÖzlüFaruk Özlü
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“Yerli ve milli kaynaklarını 
öncelikleyen bir süreci başlattık”

Sri Lanka’ya OSB tavsiyesi

Berat Albayrak, Türkiye'nin 
enerji ve maden ithalatının 
son 10 yıldır yıllık ortalama 55 
milyar dolara ulaştığını ve bu 
rakamın cari açığın neredeyse 
bir buçuk katına denk geldiğini 
söyledi. Bu tabloyu, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynak-
larının artırarak değiştirmeyi 
hedeflediklerini dile getiren 
Albayrak, geçen yıl elektrik 
üretiminin yüzde 49'unun yerli 
kaynaklardan elde edildiğini ve 
bunun tarihi bir rekor olduğunu 
hatırlattı.

Proje kapsamında yapılacak 
Ar-Ge’nin özellikle bölgede yerli 
istihdam açısından çok önemli 
olduğunu aktaran Albayra, 
“Çünkü Ar-Ge'deki kritik nok-
talardan biri yerli mühendis 
istihdamı, bu oran yüzde 80 
olacak. Genç, eğitimli nüfusu-
muzun kapasitesi ve potansiyeli 
dünyada parmakla gösterilecek 
noktada. Hedefimiz, Türkiye’nin 
yerli kaynaklar noktasında, yerli 
üretim noktasında kapasitesini 
her geçen gün daha da artır-
mak. YEKA modeli ile güneş 
ve rüzgarda bu süreci devam 
ettireceğiz. Özellikle arz talep 
dengesinde, arzın daha düşük 
olduğu bölgeleri önceliklendi-
rerek, kaynağından üretimi ve 
tüketimi destekleyecek şekilde 
hem güneş hem rüzgar hem 
de yerli kömürde önümüzdeki 
dönemde YEKA ve yerli kömür 
yatırımlarımız devam edecek." 
dedi

Kaynak: www.enerji.gov.tr

“YATIRIMLAR 
DEVAM EDECEK”

Dünya ve Türkiye enerji piyasala-
rı için tarihi bir milada tanıklık 
edildiğini ve bu süreci daha ile-

riye taşıyacaklarını belirten Albayrak, 
Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarını 
öncelikleyen bir süreci başlattıklarını 
ve süreci tek tek nakış gibi işleyerek 
bugüne gelindiğini anlattı. 

Albayrak, Nisan ayında açıkladığı 
Milli Enerji ve Maden Stratejisi kap-
samında yapı taşlarından biri olan ve 
güneş YEKA projesiyle atılan adımın 
ikincisi olarak rüzgar YEKA ihale-
sinin gerçekleştirildiğine değinerek, 
şöyle konuştu: "Bugün, dünyadaki en 
büyük 10 rüzgar üreticisinin 8'inin ka-
tılımıyla, tamamen açık, şeffaf ve çok 
kıyasıya bir rekabetin olduğu bir iha-
le süreciyle yeni bir dönemi başlattık. 
Bunun en önemli adımlarından bir ta-
nesi, düne kadar rüzgarda yerli katkı 
payıyla kilovatsaat başına 10,3 dolar/
cent alım maliyeti, tarihi bir rekorla 
bugünkü ihalede kilovatsaat başına 
3,48 dolar/cente düşerek, bir dünya 
rekoru fiyatla gerçekleşti. Ben bundan, 
milletim adına, ülkem adına gurur du-
yuyorum. Tabii ki bu, çerçevede tüm 
Türkiye, 80 milyon olarak gurur du-
yacağımız bu resimde, en büyük katkı 

payı, 15 yıllık iktidarı ve liderliği içe-
risinde, Türkiye'yi bu noktaya taşıyan 
Cumhurbaşkanımızındır."

Bir milyar doların üzerinde yatırım
Türkiye'nin bu ihaleyle sadece mali-
yetlerini düşürmediğini, bu ihalenin 
Türkiye’nin bir enerji üssü olma 
noktasında ve sadece enerji kay-
nakları, maliyetleri açısından değil, 
teknolojileri açısından da bir merkez 
olması noktasında çok önemli bir 
adım olduğuna değinen Albayrak, şu 
görüşlere yer verdi:

"Türkiye, tıpkı güneşte olduğu gibi 
bugün rüzgar ihalesinde de hakika-
ten çok önemli noktadır bu. Yüzde 
65 yerlilikle ve 10 yıl asgari Ar-Ge 
yatırım şartıyla artık yaklaşık bir rüz-
gar türbinindeki 8 bin küsur endüst-
riyel parçanın kırılımları ile birlikte 
yüzde 65'inin Türkiye’de üretilme-
siyle, tedarikçisinden yan sanayicisi-
ne ve endüstrisine kadar çok büyük 
bir teknoloji üretim üssü olma nok-

tasında adım atmıştır. Türkiye için 
gurur verici bir gündür. Bu açıdan 
bakıldığında bunun yanında Yakla-
şık 12 şehrimizde toplam yapılacak 
rüzgar türbini yatırımıyla 1 milyar 
doların üzerinde bir yatırımı da bu-
günkü küresel resimde Türkiye’ye 
kazandırılmıştır.

Bu çerçevede baktığımızda inşallah 
bu yatırımlar, bu adımlar, ülkemiz 
için Türkiye için dünya enerji piya-
salarında öncülük etme noktasında 
çok büyük bir dönemin başlangıcı 
olması noktasında da bize büyük bir 
mutluluk ortaya koymuştur. Biliyor-
sunuz güneşte hedefimiz 2018 yılı 
bitmeden Türkiye’de ilk yerli üretim 
güneş panellerini devreye almaktı. 
Bugün neticelenen ihalemiz sonra-
sında, imzaları attıktan sonra en kısa 
süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 
başına kadar yerli üretim rüzgar tür-
binlerimizi sisteme dahil edeceğiz. 
Türkiye’ye inşallah bu çerçevede 
yerli üretim rüzgar türbinlerimizi ka-
zandıracağız."

Bakan Hon. Sujeewa Senasinghe, Sri 
Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer 
Mohiden Amza ASO’yu ziyaret ede-
rek Başkan Özdebir ve Ankaralı işa-
damlarıyla bir araya gelerek yatırım 
imkanlarını değerlendirdi.

“Ankara önemli bir 
üretim merkezi”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 
Ankara’nın Türkiye’de yüksek tek-
nolojinin üretildiği önemli bir sana-
yi şehri olduğunu vurguladı. Türki-
ye’deki yüksek teknoloji ürünlerin 
yüzde 20’sinin Ankara’da üretildiği-
ne dikkat çeken Özdebir, “Ankara 11 
organize sanayi bölgesiyle, savunma 

sanayii, elektrik-elektronik, iş ma-
kinaları, ofis mobilyaları, medikal, 
bilişim, tekstil ve konfeksiyon sek-
törlerinde önemli bir üretim merke-
zi haline gelmiştir.” dedi. Özdebir, 
konuk bakana Türkiye’nin OSB de-
neyimini incelemesi tavsiyesinde de 
bulundu.

Türk işadamlarına kapılar açık
Sri Lanka Devlet Bakanı Hon. Su-
jeewa Senasinghe ise Sri Lanka ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin çok 
yeni olduğunu ve özellikle ticari iliş-
kilerin geliştirilmesini istediklerini 
belirtti. Sri Lanka’da yatırım yapmak 
isteyen Türk işadamlarına her türlü 
kolaylığı sağlayacaklarını söyleyen 
Bakan, Sri Lanka’nın birçok alanda 
önemli gelişmeler kaydettiğini ve 
özellikle doing business kriterlerinde 
üst sıralara çıktıklarını ifade etti.  

Bakan Senasinghe, yabancı yatırım 
mevzuatını düzelttiklerini, yabancı 
yatırımcılar için çok elverişli bir yasal 

ortam hazırladıklarını ifade etti. Ülke 
olarak, Çin, Hindistan, Malezya ve 
Singapur gibi ülkelerle serbest ticaret 
anlaşması yapacaklarını dile getiren 
Bakan Senasinghe, “Bu anlaşmalar 
tamamlandığında Sri Lanka 4,5 mil-
yarlık bir nüfusa hitap edecek. Ayrı-
ca Çin Halk Cumhuriyeti’nin en çok 
yatırım yaptığı 2. ülke Sri Lanka’dır. 
Ülkemiz sahip olduğu limanlarıyla 
da geleceğin yatırım merkezi haline 
gelecek.” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) ihalesinin ardından yaptığı 
açıklamada, bakanlığa geldikleri 
ilk günden beri çok yoğun bir mesai 
ortaya koyarak bir milat olan bu ihale 
sürecinin bu kadar başarılı geçmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir, Sri Lanka Ticaretten 
Sorumlu Devlet Bakanı Hon. Sujeewa 
Senasinghe’e Türkiye’nin OSB 
deneyimini incelemesini tavsiye etti. 

Türkiye, 2016 yılında Sri 
Lanka’ya ihracatı 52 milyon 
dolar olarak gerçekleştirdi. 
Güney Asya'da, Hindistan'ın 
31 kilometre güneyinde ve 
Hint Okyanusu'nda bulunan bir 
ada ülkesi olan Sri Lanka’ya 
Türkiye’nin ihracatında ilk 
sıralarda yer alan ürünler şun-
lar: Kuru baklagiller, mayalar, 
sentetik devamsız lifler, plastik-
ten hortumlar, borular, kara-
yolu taşıtları için aksam, parça 
ve aksesuarlar, buzdolapları, 
dondurucular ve diğer soğu-
tucu ve dondurucu cihazlar ve 
ısı pompaları. Ülkenin başlıca 
ithalat kalemleri arasında petrol 
yağları ve bitümenli mineral-
lerden elde edilen yağlar, ham 
petrol, taşıtlar, çimento, buğday 
ve mahlut, süt, krema, değerli 
taşlar ve metaller yer alıyor. 
Kaynak: www.mfa.gov.tr 

2016 İHRACATIMIZ 
52 MİLYON DOLAR
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Milli geliri artırmanın yolu; üretim

OSTİM Organize Sanayi Böl-
gesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, MÜSİAD’ın 

ülkenin en önemli sivil toplum ku-
ruluşlarından biri olduğunu ifade 
ederek Ankara’nın değişim ve dö-
nüşümünde MÜSİAD Ankara’nın 
çok büyük etkisi olduğunu belirtti. 
MÜSİAD Ankara’nın, Ankara’nın 
ekonomisine, ticaretine ve sivil top-
lum kuruluşlarına ciddi yansımaları 
olduğunu söyleyen Aydın, özellikle 
MÜSİAD Genel Merkezinin hazır-
ladığı raporlarla sektörel sorunlara 
çözüm üretildiğini sözlerine ekledi. 
Başkan Aydın, “Ankara’daki birçok 
projede MÜSİAD Ankara’nın imzası 
var. MÜSİAD Ankara’nın gayretle-
rinden aldığımız ilhamla OSTİM’de 
enerji santrali kurduk.”’ dedi.

OSTİM’in çalışmalarından bahsede-
rek her zaman MÜSİAD Ankara’nın 

yanında olduk-
larını ifade eden 
Orhan Aydın, “İş 
adamlarının du-
ruşları çok önemli. 
İş adamları haya-
tın ve toplumun 
gerçekleriyle yüz 
yüze duran kişiler-

dir. Dolayısıyla iş 
adamları ve sanayiciler olarak ülke-
nin, milletin ve bölgenin sorunlarına 
karşı elimizi taşın altına koymamız 
gerekiyor.’’ dedi.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Er-
dal, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
kurulmasının büyük bir başarı ve 
büyük bir emeğin sonucu olduğu-
nu kaydetti. Erdal, hem teoride hem 
pratikte hem de sahada gençlerimizin 
sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir şekilde donanımlı olarak mezun 
olmalarının önemli olduğunu belirtti.

“İhracata ve yerli üretime 
eğilmemiz gerekiyor’’
Ankara’nın sorunlarına çözüm üret-
mek amacıyla önemli STK’ların bir 
araya gelerek MÜSİAD Ankara ko-
ordinatörlüğünde kurulan Ankara 
Platformu’nun savunma sanayii ve 
direkt uçuşlar gibi çalışmalarından 
bahseden Erdal, “Ankara’nın Türki-
ye ihracatındaki payı ortalama %5 
seviyelerinde. Ankara’nın kapasitesi 
ve sahip olduğu kaynaklarıyla ihra-
catta istenilen seviyede olmaması 
bizleri üzüyor. Bu rakam Anka-
ra’mıza yakışmıyor. Üreticiler, sana-
yiciler ve iş adamları olarak; ihracata 
yönelik üretimi artırarak yeni pazar 
arayışlarına girmeliyiz. Yüksek tek-
nolojili, katma değeri yüksek ürünle-
rin üretilmesi ve bu alanda yapılacak 
Ar-Ge çalışmaları önem taşımakta-
dır. Milli geliri artırmanın yolu üret-
mekten geçmektedir.’’ değerlendir-
mesinde bulundu.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, OSTİM 
Yönetim Kurulu ve sanayicilerle 
Ankara ekonomisi ve sanayisini 
masaya yatırdı. Erdal, “Yüksek 
teknolojili, katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilmesi ve bu alanda 
yapılacak Ar-Ge çalışmaları önem 
taşımaktadır. Milli geliri artırmanın 
yolu üretmekten geçmektedir.’’ dedi.

MÜSİAD ANKARA-OSTİM BULUŞMASINDA YERLİLİK VURGUSU

İlhan Erdal

2017 yılı Haziran ayında takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,4 arttı. Arındırılma-
mış endekste yıllık bazda yıllık 
yüzde 3,6 düşüş gözlenirken, mev-
sim ve takvim etkisinden arındırıl-
mış sanayi üretimindeki bir önceki 
aya göre düşüş yüzde 0,4 oldu.

2017 yılı Haziran ayı sanayi üretim 
endeksi verilerini değerlendiren Bi-

lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, sanayi üretimindeki 
hızlı artışın Haziran ayında da sür-
düğüne dikkat çekti. İkinci çeyrekte 
sanayi üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4,5’luk bir 
artış gösterdiğini vurgulayan Özlü, 
“Ülke büyümesinin en önemli gös-
tergesi sanayi üretimindeki artıştır. 
Gelen bu veriler ülke büyümesinin 
ikinci çeyrekte de hızlanarak de-
vam ettiğini göstermektedir.” dedi.

Avrupa’nın tercihi Türk malları
Sanayi üretimindeki güçlü artışın 
hem ihracat pazarlarımızdaki hem 
de yurt içindeki talebin artışından 
kaynaklandığını ifade eden Bakan 
Özlü, şu görüşleri aktardı: “Dış 
ticaret pazarlarımız istikrarlı bir 
şekilde toparlanmaktadır. Avrupa 
Birliği son beş yılın en hızlı büyü-
mesini yaşıyor. Bu bölgeler hem 
sanayi ürünlerinin kalitesi hem de 
Türkiye’nin lojistik avantajı ne-
deniyle toparlanma dönemlerinde 
Türk mallarını tercih etmektedir. 
İlk yedi ayda Türkiye’nin ihraca-
tı miktar olarak yüzde 12,4 arttı.  

Ayrıca, gelişmiş ülkelerdeki topar-
lanma sattığımız ürünlerin nicelik 
açısından olduğu kadar nitelik açı-
sından da gelişmesine, daha katma 
değerli ürünler satmamıza yardımcı 
olmaktadır.”

Yurt içinde KOSGEB kredileri ve 
Kredi Garanti Fonu desteği ile ikin-
ci çeyrekte talep ve yatırım koşulla-
rının iyileştiğini bu durum da sanayi 
üretiminin artmasına katkı sağladı-
ğını anlatan Özlü,  “Yıl sonunda bu 
yılki Orta Vadeli Program öngörü-
sünden daha hızlı bir büyüme göre-

ceğiz.” beklentisini paylaştı.

Türkiye’nin sanayi potansiyeline 
ve sanayi öncülüğünde büyüdüğü-
ne dikkat çeken Faruk Özlü, “Bu 
büyümeyi desteklemek amacıyla 
sanayi yatırımlarını fikir aşama-
sından üretime geçinceye kadar 
birçok alanda destekliyoruz. Üre-
tim reform paketi bunun en önem-
li örneklerindendir. Üretim reform 
paketinin uygulanması için ikincil 
mevzuatlarda son aşamaya geldik. 
Burada getirdiğimiz yeniliklerin 
uygulamaya alınmasıyla sanayi 
üretiminde uzun vadeli bir artış gö-
receğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Üretmek ve ihracatı artırmak için her 
türlü çabayı sarf edeceklerini kayde-
den Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yerli üretimin ve yerli malı kullanımı-
nın artırılarak, yapılacak reformlar ile 
teşviklerin ve desteklerin verilip milli 
bir proje haline getirilmesi konusu 
önemsenmelidir. Özellikle sağlık 
alanında öz kaynaklarımızın daha 
verimli alanda kullanılmasını istiyo-
ruz. PPP Şehir Hastaneleri ile örnek 
projeleri hayata geçirmeye başladık; 
fakat bu projelerde yerlilik oranının 
artırılması gerekmektedir. Yüksek 
teknolojili hastaneler olarak planlanan 
şehir hastanelerinde kullanılan yüksek 
teknolojili medikal cihazların en fazla 
%10’unu yerli üretimden karşılıyoruz. 

Ülke olarak bu cihazları üretebilecek 
potansiyelimiz de kabiliyetimiz de 
mevcut. Türkiye’deki yüksek hızlı tren 
ve metro çalışmaları gibi projeleri 
de hayat geçirirken bu teknolojileri 
ithal etmek yerine yerli firmalarımız 
üstlenmelidir. Bu teknolojiyi üretecek 
donanım ve kapasitemiz olduğunu 
düşünüyorum. İhale şartnamelerinde 
ve sözleşmelerinde belirtilen yerlilik 
oranı inisiyatife bırakılmayacak kadar 
önemli bir konu. Savunma sanayii 
sektöründeki ihalelerde %15’lik yerlilik 
avantajı gibi uygulamalar diğer sek-
törlere de uygulanmalıdır.’’

“SAVUNMADAKİ UYGULAMALAR 
DİĞER SEKTÖRLERE DE 
UYGULANMALI”

Sanayi üretim endeksi 2017 yılı 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı. 
Haziran ayı sanayi üretim endeksini 
değerlendiren Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
“Ülke büyümesinin en önemli 
göstergesi sanayi üretimindeki 
artıştır. Gelen bu veriler ülke 
büyümesinin ikinci çeyrekte 
de hızlanarak devam ettiğini 
göstermektedir.” dedi.

Büyümenin göstergesi yüzde 4.5 arttı
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OSTİM OSB Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen prog-
rama, Yenimahalle Belediye 

Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, STK Baş-
kanları, sanayiciler ve ailesi katıldı. 

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 
davetlilere hitap eden merhum Turan 
Çiğdem’in oğlu Selahattin Çiğdem ko-
nuşmasının başında babası adına helal-
lik istedi. Çiğdem devamında şunları 
söyledi: “Başta merhum Cevat Dündar 
amcamız olmak üzere OSTİM’e emeği 
geçmiş, ebediyete uğurladığımız, Anka-
ra ve Türkiye sanayine katkıda bulunan-
lara Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Mücadele adamı
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Turan Çiğdem’in ekibiyle birlik-
te bölgeye önemli emekler verdiğini dile 
getirdi. “Turan Ağabey, bu kadar insa-
nın üretim yapmasına, iş bulmasına, aş 
bulmasına vesile oldu. İnancımız gereği; 
insanların en faydalısı insanlara faydalı 
olanıdır diye biz inanıyoruz. Bu neden-
le Turan Çiğdem Ağabeyimizin yaptığı 
çalışmalarla büyük bir hayır işlediğini 
burada takdirle söylemek istiyorum. 
Buraya emek verenlere hayır yazılaca-
ğına çok inanmış birisiyim. Kendisi bu 
sanayi bölgesinin oluşmasında yüreğini 
koydu; adeta bir mücadele adamı. Bura-
nın yapılması sadece inşaat, yol, dükkan 
yapımı değil. Buranın serüveni bir tarih 
yazma gibi. Bu nedenle Turan Ağabe-
yi rahmetle anıyoruz. Bölgeye verdiği 

emeklerden dolayı kendisine dua edi-
yoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. 
Geride kalanlarına baş sağlığı ve uzun 
ömürler diliyoruz.” dedi.

“Başkalarına fayda sağlayanlar 
sonsuza kadar yaşıyor”
Ölümün dünyanın en önemli değişmez 
gerçeği olduğunu belirten Aydın, şu 
görüşleri aktardı: “Hepimiz öleceğiz. 
Mühim olan öldükten sonra geride ha-
yırlı bir anı bırakabilmek, hoş bir sada 
bırakabilmek. Bu, herkese nasip olacak 
bir şey değil. İnsanlar nasıl sonsuza ka-
dar yaşar? Sonsuza kadar nasıl yaşanır? 
sorusunun cevabı; eğer insanlar sadece 
kendisi için kendi hayatı kadar kendine 
ait bir hayat yağıyorsa onun için hayat 
doğumla başlıyor, ölümle bitiyor. Ama 
başkaları için bir şey yapanlar, başkala-
rına dokunanlar, başkalarına bir fayda 
sağlayan insanlar için hayat öldükten 
sonra bitmiyor, sonsuza kadar devam 
ediyor. İnşallah hepimizi Cenab-ı Hak 
sonsuza kadar yaşatanlardan, anılanlar-
dan ve amel defteri kapatılmayanlardan 
eylesin.” 

“Yıllar boyu rahmetle anılırlar”
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, OSTİM’in Ankara’da sanayicili-
ğin okulu olduğunu hatırlattı. OSTİM’in 
bugünlere gelmesinde emeği geçen Ce-
vat Dündar, Turan Çiğdem ve çalışma 
arkadaşlarından vefat edenleri rahmet-
le andıklarını, hayatta olanlara sağlıklı 
ömürler dilediklerini vurgulayan Yaşar, 
“OSTİM’i düşünebilmek, bugünlere ge-
tirebilmek, ülke için, millet için, insanlık 
için önemli bir eser.” dedi.  

Turan Çiğdem’in ağabeylik ve liderlik 
vasfı taşıdığına dikkat çeken Yaşar, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Turan Çiğdem,  
herkesin saygı duyduğu, sorunlarına 
yardım istediği bir isimdi. Halka hizmet 

için çalışanlar, ailesinden de ödün verir, 
yaşantısından da ödün verir. Bu ayrı bir 
duygu ayrı bir sevdadır. Bunlar hoş bir 
sada bırakırlar. Yıllar boyu dostları ve 
gelecek kuşaklar tarafından rahmetle 
anılırlar.”  

K o n u ş m a l a r ı n 
ardından Turan 
Çiğdem’in eki-
binde yer almış 
çalışma arkadaş-
ları ve yakınları, 
Çiğdem’le ilgili 
hatıralarını, duygu 
ve düşüncelerini 
paylaştı.

OSTİM’in kurucularından ve önceki dönem 
Başkanlarından merhum Turan Çiğdem 
için anma programı düzenlendi. 

Turan Çiğdem anıldı

Programın ev sahibi Turan Çiğdem’in oğlu Selahattin Çiğdem, “OSTİM’e emeği geçen, 
ebediyete uğurladığımız, Ankara ve Türkiye sanayine katkıda bulunanlara Allah’tan rahmet 
diliyorum.” dedi.

Selahattin Çiğdem

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
organize sanayi bölgeleri ile 

imzaladığı protokol kapsamında 
faaliyetlerine başladı. Belediye Fen 
İşleri Daire Başkanlığı, OSTİM 
OSB’de asfalt, bordür, kaldırım, 
tretuvar ve bariyer yenileme çalış-
maları gerçekleştirdi. OSTİM’de 
3217 ton asfalt döküldü, 2948 met-
re bordür çekildi, 6325 m2 kaldırım 
ve tretuvar döşendi. Çalışmalarda 
1954 adet de bariyer kullanıldı. 

Bilindiği üzere Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi, Ankara ili mücavir 
alan sınırları içerisinde bulunan 
organize sanayi bölgeleri ile bu yıl 
hizmet protokolü imzalamıştı. An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, OSB ve sanayi böl-
gelerini Ankara’nın temel taşları 
olarak niteleyerek, “Onlar varsa 
işsizlik yok. Biz Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi olarak OSB’lerle iş 
birliğini kendimize şiar edindik.” 
görüşünü paylaşmıştı. 

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi'ne teşekkürler
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Ülkemizde yenilenebilir enerji ya-
tırımlarının çoğalmasıyla birlikte 
ara elemana olan ihtiyaç da artış 

gösterdi. Nitelikli işgücünün yetişmesi 
için Ankara’da örnek bir kurum eğitim 
dünyasına kazandırıldı. 

Bu yıl gerçekleşen TEOG sınavıyla 68 
öğrenciyi bünyesine katan Cezeri Yeşil 
Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Ankara Eryaman’da çevre dostu 
inşa teknolojisiyle inşa edildi. 

Komşu ülkelerdeki yenilenebilir ener-
ji eğitmenleri için de merkez olması 
hedefl enen lisenin tasarımı, Enerji ve 
Tabii Kaynakları Bakanlığı Yenilenebi-
lir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülen Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından Küresel 
Çevre Fonunun (GEF) fi nansal deste-
ğiyle uygulanan Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Projesi kapsamında gerçek-
leştirildi.

Güneş ve rüzgâr zengini Türkiye’de ye-
nilenebilir enerjinin ilk kurumu olacak 
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesinde; elektrik, ısınma 
gibi kullanılan enerji, pasif tasarım yo-
luyla en aza indirilecek ve güneş ve rüz-
gardan sağlanacak.

Düşük karbon ayak izi
Uluslararası eğitmenlerin de ders ve-
receği meslek lisesinde öğrenciler, 
okulu bitirdiklerinde ‘Yenilenebilir 
Enerji Uzmanı’ olacak.  Küresel Çev-
re Fonu (GEF) tarafından desteklenen, 
Türkiye’de ilk ve tek olan okulda ‘rüz-
gar’ ve ‘güneş’ alt dallarında eğitim ya-
pılacak. 

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi üyesi Eko-

denge fi rmasının da imzasını taşıyan 
yeşil okul; estetik, sürdürülebilir, basit, 
kalıcı, esnek, erişilebilir, kullanıcı dostu 
yönleriyle de farklı bir yapıda. Enerjinin 
daha verimli kullanılması ve enerji tüke-
timinden kaynaklanan sera gazı salınım-
larının azaltılması amacıyla tasarlanan 
bina, normal bir okul binasına göre yüz-
de 70 enerji tasarrufu sağlayacak.

Enerji verimli yeşil okul projesinde 
ısıtma ve soğutma yükleri azaltıldı, ye-
nilenebilir enerji kaynakları kullanıldı, 

enerji verimliliği yüksek mekanik ve 
havalandırma stratejileri uygulanarak 
enerji tasarrufu, öğrencilerin ve öğret-
menlerin konforları da maksimum dü-
zeyde tutuldu.  

Binada yüksek izolasyon yapılarak ısı 
kaybı en aza indirildi. Yenilenebilir 
enerji kullanılacak, lisede otomasyon ile 
kontrol yapılacak. Güneş sistemleri bu-
lunacak, sıcak su solar termal sistemlerle 
sağlanacak, binalar düşük karbon ayak 
izi bırakacak.

Türkiye’nin ilk yeşil teknoloji meslek 
lisesi kendi enerjisini üreten binasında, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynakları Bakanlığı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile eğitim ve 
öğretime açıldı. 

Alanında Türkiye’nin ilk ve tek eğitim kurumu 68 öğrenciyle eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak tarafından imzalanan protokol 
ile yer altı kaynaklarının reel ekonomiye 
kazandırılmasında sektörün ihtiyaç duy-
duğu nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek.

Sektörün ihtiyacına yönelik eğitim 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Pro-

tokol kapsamında, ülkemizde madencilik 
faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, 
madencilik alanında eğitim veren mesle-
ki ve teknik eğitim okulları açarak teknik 
yeterliliğe, bilgi birikimine ve mesleki 
sertifi kasyona sahip nitelikli iş gücünü 
yetiştirmeyi ve bu alanda eğitim verecek 
okullarımızın madencilik sektörüyle et-
kileşim ve iletiş, madencilik sektörünün 

ihtiyaçlarına göre etkili ve dinamik eğitim 
modelleri oluşturmayı hedefl iyoruz." dedi

Rol model okul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, enerji sektöründe nitelikli insan 
kaynağı ihtiyacını karşılanması için 11 ilde 
toplamda 12 okulda maden teknolojisi ala-
nı açmak istediklerini ve gelecek yıl bu sa-
yıyı artırmayı hedefl ediklerini belirtti.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin dünyada örnek göste-
rilebilecek okullardan birisi olduğunu vur-
gulayan Bakan Albayrak, “Bunun sayısını 
da inşallah artıracağız. Ekolojik denge, ye-
nilenebilir kaynaklar açısından çok farklı 
teknolojileri, daha ortaöğretim düzeyinde 
gençlerimizin eğitim almasıyla farkındalık 
ve altyapısını geliştirmesi noktasında da 
rol model bir okul.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan 
Maden Teknolojisi Alanında Meslekî 
Eğitim İşbirliği Protokolü ile enerji 
sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
kaynağı yetiştirilecek.

Öğretmen sektörde işbaşı eğitimi alacak

Protokole göre, sektörün ihtiyaç 
analizi yapılarak, mesleki ve teknik 
eğitimin geliştirilmesi için farkın-
dalık faaliyetleri düzenlenecek, 
bu alanda eğitim veren okullar 
açılacak.

Alan öğretmenlerine sektörde işba-
şı eğitimleri verilecek ve açılacak 
okulların derslik, atölye ve laboratu-
var ihtiyaçları karşılanacak. Alanda 
öğrenim gören öğrencilere, teknik 
gezi, beceri eğitimi ve staj imkanla-
rı sağlanacak.

Sektörün ihtiyaç 
analizi yapılacak

Yenilenebilir enerji uzmanları 
bu okuldan yetişecek

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak
solar elektrik sistemi ve rüzgar türbininin bulunduğu okul, 

yıllık toplam enerji ihtiyacının yüzde 80´nini bu kaynaklardan karşılayacak.

Etimesgut İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü OSTİM heyetini 
ağırlayarak, iş birliği 
konusunda destek istedi. 
OSTİM Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi Yönetimi; 
eğitim, staj, istihdam gibi 
konularda örnek okula katkı 
sağlamaya hazır olduklarını 
ifade etti. 

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin binası, kapalı alanı 
21.940 m2, arsa alanı 17.030 m2 olup 26 
derslik, 10 atölye, 6 laboratuvar, 1 kütüphane, 
120 koltuklu bir konferans salonu, 52 yatak 
odalı 147 yatak kapasiteli pansiyondan 
oluşuyor. 
20’şer kişilik sınıflarda eğitim verecek okul 
bu sene TEOG sınavı sonucu 68 öğrenci 
kabul etti.  Adaylar, gelecek yıl; TEOG sınav 
puanının yüzde 70’i ve mülakat puanının 
yüzde 30’u hesaplanarak öğrenime hak 
kazanacak.

ÖRNEK BİNA
Lisenin mimari ve mühendislik 

tasarımlarını gerçekleştiren Ekodenge 
A.Ş. Genel Müdürü Emre Yöntem, 
yapının birçok açıdan sürdürülebilir 
yapılaşmış çevre hedeflerine örnek 

teşkil etmesini planlandıklarını belirtti. 
Yöntem, “Bütünleşik bina tasarımı 

yaklaşımıyla projelendirilen bir kamu 
binası olarak örnek bina niteliği 
taşıyan tasarımın, verilecek yeşil 

teknoloji eğitimi için de yaşayan bir 
laboratuvar olması planlanıyor.” dedi.
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Sayın Başkan ORSİAD hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

ORSİAD, 1999 yılında OSTİM’li 
sanayicilerimiz tarafından kurul-
muş, OSTİM ve İvedik OSB’de 
faaliyet gösteren sanayici, işadamı 
ve yönetici pozisyonundaki üyele-
rinin ekonomik, sosyal ve kültürel 
yaşamlarına katkıda bulunma hede-
fi yle çalışan bir sivil toplum kurulu-
şudur. Bir yıl önce yapılan genel ku-
rulda yönetim kurulu başkanlığına 
şahsım getirilmiştir. 

Bilal Güneş ve Murat Tuncel Baş-
kan Yardımcısı, Orhan Kaya Genel 
Sekreter, Mehmet Duman Sayman, 
Mehmet Ali Işık, Murat Göynük, 
Yılmaz Toprak ve Fatih Murat da 
yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktadır. ORSİAD Yönetimi 
olarak Derneğimizin kuruluş misyo-
nuna uygun hareket etmekte, birlik 
ve beraberlik duygusu içinde üyele-
rimizle yakın diyalog içinde çalış-
malarımızı yürütmekteyiz. 

Üyelerimizin fi rmaları ve sektör-
leriyle alakalı sorunların tespiti ve 
çözümü, üretim ve yatırıma dönük 
teşvik ve desteklerden daha fazla sa-
yıda üyemizin yararlanması, orta ve 
yüksek teknoloji ürünlerin üretimi 
başta olmak üzere özellikle ekono-
mik yaşama ilişkin konularda üye-
lerimizin danışmanı, çözüm ortağı 
olmaya gayret gösteriyoruz. 

Yönetim olarak geleceğe yönelik 
hedefl eriniz nelerdir? 

Seçildiğimiz günden bir ay son-
ra ülkemiz 15 Temmuz hain darbe 
girişimini yaşadı. 15 Temmuz’u 
yaşamadan önceki öncelikleri-
miz farklı idi. Sonraki süreçte 
düşüncelerimiz daha farklı oldu. 
Birlik ve beraberlik duygusunu 
pekiştirmek, sanayici olarak ça-
lışmak ve üretmekten başka bir 
çaremizin olmadığını belirtmek 
istiyorum. 

Aradan geçen bir yıllık süre zar-
fında yaşanan tüm olumsuzlukla-
ra rağmen geriye takılıp kalmadık, 
önümüze baktık. ORSİAD Yönetim 
Kurulu olarak hem üyelerimizle, 
hem de üyelerimizin ihtiyaç duya-
cağı kurum ve kuruluşlarla yakın 
temas içinde olduk.

İç ve dış piyasanın ağırlaşan koşul-
larında sanayicinin yok olup gitme-
mesi, yatırımın, üretimin ve istihda-
mın sekteye uğramaması için çok 
önemli tedbirler alındı. Gerek kamu, 
gerekse kamu destekli özel kuruluş-
lar tarafından sunulan hibe ve teşvik 
gibi destekler tam manasıyla reel 
sektörün imdadına yetişti. Biz de 
KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve 
Eximbank gibi kurumların sağladığı 
maddi olanakların daha fazla sayıda 
üyemize ulaşması için olağanüstü 
gayret gösterdik. OSTİM ve İvedik 
OSB’lerdeki üyelerimizin bu des-
tekler konusunda bilgilendirilmesi 
ve fi nansmana erişmeleri konusun-
da gösterdiğimiz çabanın sonuçla-
rını almış olmanın mutluluğu içeri-
sindeyiz. 

Üyelerimizin ticaret potansiyelleri-
ni artırmak, sektörleriyle ilgili so-
runlarını gidermek adına yaptığımız 
bu girişimler önümüzdeki dönem de 
devam edecek. OSTİM ve İvedik 
OSB’leri yakından ilgilendiren her 
projenin, her çalışmanın bir parçası 
olduğumuzu, olmaya devam edece-
ğimizi de yinelemek isterim. 

Elbette işimiz bitmedi. Daha çok 
üyemize ulaşmak, daha fazla sana-
yicinin teşviklerden yararlanmasını 
sağlamak öncelikli hedefi miz. 

Her iki OSB’nin yönetimleriyle 
işbirliklerimiz, kamudaki bağlan-
tılarımız, yerel yönetimlerle, diğer 
ekonomi tabanlı sivil toplum kuru-
luşlarıyla güçlü diyalogumuz bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da sürecektir. Biz her şeyden önce 
400 üyemizin birbirlerini ve yap-
tıkları işi iyi tanımalarını, dostluk 
ve dayanışmanın yanında ticari iş-

birliği kurmalarını hedefl eyen bir 
STK’yız. Bu çerçevede özellikle 
yeni dönemde üyelerimizi bir ara-
ya getirecek organizasyonlara daha 
fazla ağırlık vereceğiz. 

Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katıl-
maya, dünyanın neresinde yeni ürün 
varsa o ürünü sanayicimizle buluş-
turmaya, bu fuarlarda üyelerimizi 
yabancı partnerleriyle buluşturup 
ticari işbirliği kurmalarına olanak 
sağlamaya devam edeceğiz. Bu 
arada sosyal sorumluluk çalışmala-
rını da çok önemsiyoruz. Özellikle 
toplumun dezavantajlı kesimlerine 
yönelik şimdiye kadar çok çeşitli 
organizasyonlar gerçekleştiren der-
neğimiz, yeni dönemde de yaşlıla-
rımıza, kimsesiz çocuklarımıza, en-
gellilerimize sahip çıkacak, hatta bu 
konuda bakanlıklarımızla işbirliği 
içerisinde olacaktır. ORSİAD aynı 
zamanda ülkemizin ve şehrimizin 
meselelerine son derece duyarlı 
yaklaşan bir STK’dır. Eylemleri-
miz ve söylemlerimizle ülkemizin 
ve şehrimizin çıkarlarına hizmet 
etmekten, ortak meselelerde yapıcı 
eleştirilerimizle ilgili kişi ve kurum-
ların dikkatini çekmeye çalışmaktan 
asla çekinmeyiz. 

Eklemek istedikleriniz?

Dünyanın en güzel, bir o kadar da 
zor coğrafyasında yaşıyoruz. Çev-
remiz ateşten gömlek. Sadece siya-
si olarak değil ekonomik olarak da 
çok çetin bir mücadele veriyoruz. 
İşte bu mücadelede başarılı olmanın 
tek yolu çalışmak. Sanayicisinden 
sokaktaki vatandaşına, siyasetçi-
sinden eğitimcisine kadar herkese, 
hepimize görev düşüyor. Evet çok 
çalışacağız, maksimum düzeyde 
tasarruf edeceğiz. Artık üretmeden 
tüketme dönemini kapatmak zo-
rundayız. Artık, daha fazla üretmek 

ama katma değeri yüksek ürünler 
üreterek, uluslararası pazarda reka-
bet etmek zorundayız. Ar-Ge’ye, 
inovasyona yatırım yapmak, orta 
ve yüksek teknolojili ürünlerle ih-
racatımızı arttırmak durumundayız. 
Bu konuda KOBİ’lere büyük görev 
düşüyor. 

KOBİ’lerin önündeki engelleri kal-
dırmalıyız, fi nansmana erişimlerini 
kolaylaştırmalıyız. İşsizliğin pan-
zehiri girişimciliktir. Çocuklarımızı 
ve gençlerimizi girişimci olma ko-
nusunda teşvik etmeliyiz, girişimci 
ruhlu insanlarımızın elinden tutma-
lıyız. En önemlisi de birlik ve be-
raberlik duygumuzu, dayanışma ve 
kardeşlik ruhumuzu kaybetmeden 
ülkemiz için, geleceğimiz için tek 
yürek olmalıyız. Bunlar sayede Tür-
kiye 2023’e büyük ve güçlü bir ülke 
olarak girecektir. 

“İşsizliğin panzehiri girişimciliktir”
Bu yıl birinci görev yılını dolduran 
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri 
Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nedret Yener, sanayinin en 
önemli meselelerinden biri olarak 
nitelikli eleman ihtiyacına işaret 
etti. Güçlü sanayi ve güçlü üretimin 
temel ihtiyacının yetişmiş iş gücü 
olduğunu belirten Başkan Yener, 
“İşsizliğin panzehiri girişimciliktir. 
Çocuklarımızı ve gençlerimizi girişimci 
olma konusunda teşvik etmeliyiz, 
girişimci ruhlu insanlarımızın elinden 
tutmalıyız.” dedi. Yener sorularımızı 
yanıtladı.

Sanayi sektörünün en önem-
li meselelerinden biri nitelikli 
eleman sıkıntıdır. Halbuki güçlü 
sanayi ve güçlü üretimin temel 
ihtiyacı yetişmiş iş gücüdür. Ara 
eleman sıkıntısının giderilmesi 
noktasında meslek liseleri ve 
teknik liselerinin mevcut halleriy-
le yeterli olmadığını görüyoruz. 
Ticaret ve sanayi kuruluşlarının, 
kamunun, üniversitelerin, özel 
sektörün kalifiye eleman yetişme-
si konusunda gösterdiği gayret 
önemli ancak yeterli değildir. 
Mutlak surette bir konsorsiyum 
oluşturarak, sanayicinin ihtiyaç 
ve beklentilerine karşılık verecek 
kalifiye eleman yetiştirilmek üzere 
eğitim kurumlarından başlayacak 
şekilde çok köklü değişiklikler 
yapılmalı, radikal adımlar atılma-
lıdır.  

SANAYİNİN İHTİYACI, 
NİTELİKLİ ELEMAN

Üyelerimizin fi rmaları ve sektör-
leriyle alakalı sorunların tespiti ve 
çözümü, üretim ve yatırıma dönük 
teşvik ve desteklerden daha fazla sa-
yıda üyemizin yararlanması, orta ve 
yüksek teknoloji ürünlerin üretimi 
başta olmak üzere özellikle ekono-
mik yaşama ilişkin konularda üye-
lerimizin danışmanı, çözüm ortağı 

Yönetim olarak geleceğe yönelik 

Seçildiğimiz günden bir ay son-
ra ülkemiz 15 Temmuz hain darbe 
girişimini yaşadı. 15 Temmuz’u 
yaşamadan önceki öncelikleri-

Aradan geçen bir yıllık süre zar-
fında yaşanan tüm olumsuzlukla-
ra rağmen geriye takılıp kalmadık, 
önümüze baktık. ORSİAD Yönetim 
ra rağmen geriye takılıp kalmadık, 
önümüze baktık. ORSİAD Yönetim 
ra rağmen geriye takılıp kalmadık, 

Kurulu olarak hem üyelerimizle, 

“İşsizliğin panzehiri girişimciliktir”

Nedret Yener

"Sanayi sektörünün en önemli 
meselelerinden biri nitelikli 
eleman sıkıntıdır. Halbuki güçlü 
sanayi ve güçlü üretimin temel 
ihtiyacı yetişmiş iş gücüdür. 
Ara eleman sıkıntısının 
giderilmesi noktasında meslek 
liseleri ve teknik liselerinin 
mevcut halleriyle yeterli 
olmadığını görüyoruz."

"Sanayicisinden sokaktaki 
vatandaşına, siyasetçisinden 
eğitimcisine kadar herkese, 
hepimize görev düşüyor. Evet 
çok çalışacağız, maksimum 
düzeyde tasarruf edeceğiz. Artık 
üretmeden tüketme dönemini 
kapatmak zorundayız. Artık, 
daha fazla üretmek ama katma 
değeri yüksek ürünler üreterek, 
uluslararası pazarda rekabet 
etmek zorundayız."
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BTK 17. Kuruluş yıldönümü 
programında konuşan Ömer Fa-
tih Sayan, bir yılı daha milletin 

hizmetinde geçirmenin onurunu yaşa-
dıklarını söyledi. 4.5G ile ülkemizin 
kazandığı gelişim ivmesinin sadece bi-
lişim değil bütün sektörlerde kendisini 

gösterdiğini ve göstermeye devam etti-
ğini kaydeden Sayan, “15 Temmuz'da 
yaşadığımız ihanet ise bir bumerang 
gibi hainleri vurdu, insanımız için de 
büyük bir yeniden diriliş vesilesi oldu 
ve olmaya devam ediyor.” dedi.

“Yerli ve milli üretim 
seferberliğimiz devam ediyor”
Bilişim sektörünün önündeki en önem-
li hususlardan birinin yerli ve milli üre-
tim olduğunu aktaran Sayan, “5G'ye 
giden yolda, özellikle kritik altyapılar-
da bir üretim ekosistemi oluşturmak 
olmazsa olmazımızdır. Bu doğrultu-
da OSTİM'le beraber düzenlediğimiz 
‘Elektronik Haberleşme Sektörü Kü-
melenme Toplantısı’nı örnek bir çalış-
ma olarak gösterebiliriz. Buradaki kü-
melenmeden maksat: Global rekabetin 
çok yoğun olarak yaşandığı bu sektör-
de milli birlik ve beraberlik ruhunun 
geliştirilmesi, bireysel değil birlikte 
iş yapabilme yeteneğinin kazanılma-
sıydı. Bunun en güzel örneklerinden 
biri, tamamen yerli olarak üretilen ve 
bu anlamda Türkiye’de öncü olan baz 

istasyonumuz ULAK’tır. ULAK, mo-
bil operatörlerin hâlihazırda işletmekte 
olduğu 4.5G ticari şebekelerinde kul-
lanılabilecek seviyeye geldi. Buradan 
sektörümüzün bütün paydaşlarına bir 
çağrı yapmak istiyorum. Gelin, paket-
lenmiş, ambalajlanmış hazır malzeme-
yi satmaktan vazgeçelim. O ambalajın 
içindekini biz üretelim, biz satalım di-
yorum. Bu misyonu benimsersek eğer, 
yerli ve millî üretim hedeflerimize çok 
büyük katkılar sağlarız.” dedi.

“BİZ ÜRETELİM, BİZ SATALIM”
BTK Başkanı Sayan, hazır malzeme satmaktan vazgeçilmesini istedi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, ULAK’ın mobil operatörlerin 
halihazırda işletmekte olduğu 4.5G 
ticari şebekelerinde kullanılabilecek 
seviyeye geldiğini belirterek 
sektöre çağrıda bulundu: “Gelin, 
paketlenmiş, ambalajlanmış hazır 
malzemeyi satmaktan vazgeçelim. 
O ambalajın içindekini biz üretelim, 
biz satalım diyorum. Bu misyonu 
benimsersek eğer, yerli ve millî üretim 
hedeflerimize çok büyük katkılar 
sağlarız.”

BTK’nın 17. yılını 5G Vadisi-Açık 
Test Sahası ile taçlandırdıklarını 
ifade eden Sayan, “Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
olarak hedefimiz; ülkemizin de bu 
yarışta var olması, dünyada 5G ile 
ilk tanışan ülkelerden biri olma-
sı ve bunu yaparken de tüketici 
konumundan üretici konumuna 
geçmesi. Bu hedefler doğrultu-
sunda 5G Vadisi Açık Test Sahası 
İşbirliği Protokolü  imzalanması 
ile 5G ve ötesi için ihtiyaç duyulan 
Ar-Ge, Ür-Ge, test ve denemelerin 
yapılabileceği açık test sahasının 
oluşturulma projesi hayata geçirili-
yor. Böylece Türkiye’nin 5G mobil 
haberleşme teknolojisine mümkün 
olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve 
millilik oranlarıyla en erken geçen 
ülkelerden biri olma hedefi doğrul-
tusunda BTK olarak, 5G ve Ötesi 
ekosisteminin oluşturulması için 
çalışmalarında önemli bir safhayı 
daha gerçekleştirmiş olacağız.” 
ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz ülkemizin 
üretici konuma geçmesi”

ABD’li uluslararası bir piyasa araş-
tırma şirketi tarafından yayınlanan 

Global Litotripsi Pazar Araştırma Rapo-
ru 2023 Tahminleri’nde OSTİM Medi-
kal Sanayi Kümelenmesi üyesi ELMED 
A.Ş. litotripsi pazarında üretim, fiyat, ge-
lir (değer) ve pazar payı verilerine göre 
en iyi firmalar listesinde ilk 10 firma ara-
sında yer aldı.

Rapora göre dünyada böbrek taşı tedavi-
si konusundaki 10 ana firma şu şekilde 
sıralanıyor; Boston Scientific (ABD), 
DIREX SL (İspanya), Dornier Med-

Tech. (Almanya), EDAP TMS (Fransa), 
ELMED Elektronik ve Tıbbi Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (Türkiye), Jena Med Tech 
GmbH (Almanya), Medispec LTD 
(ABD), Olympus Corporation (Japonya), 
Siemens Healthcare GmbH (Almanya), 
STORZ MEDICAL AG (İsviçre).

“Teknoloji yeteneğimizi dünyaya 
gösteriyoruz”
Konuyla ilgili değerlendirme yapan EL-
MED A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Fa-

tin Dağçınar, 25 yılı aşkın tecrübeleriyle 
böbrek taşı tedavilerinde uzmanlaştıkla-
rını ifade etti. Dağçınar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sadece teknolojiyi takip et-
mekle değil aynı zamanda dünyada keş-
fedilmemiş teknolojileri de tıp dünyasına 
kazandırmayı amaç edinmiştir. Bu konu-
da uzmanlaşmış Ar-Ge ekibiyle birçok 
başarıya imza atmıştır. Ülkemizin ihti-
yacı olan katma değeri yüksek teknolojik 
ürünlerin üretimiyle ilgili olarak kendisi-
ne medikal sektörü seçmiş olan firmamız 
gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte ol-
duğu TÜBİTAK projeleriyle de sektörde 
ön saflarda yerini almıştır. Ortaya koydu-
ğumuz ürünlerle Türk insanının teknoloji 
konusunda ne kadar yetenekli olduğunu 
da dünyaya göstermekteyiz.”

Litotripsi Hakkında
Litotripsi, böbrek taşlarını küçük par-
çalara ayıran bir ameliyat. Böbrek taş-
larını kırmak için şok dalgası kullanılır. 
Böylelikle taşlar idrar yolundan geçer 
ve vücuttan atılabilir. Değişen teknolo-
ji ve yenilik, küresel litotripsi pazarının 

ana itici güçleri arasında yer alıyor. Yeni 
ürünlerin benimsenmesi ve gelişmiş tıb-
bi cihazlara olan talebin artması pazarın 
büyümesinde önemli faktörler arasında. 
Önde gelen üreticiler, pazarda yeniliğe 
ve artan rekabete yol açan, yeni ürün ge-
liştirmek için büyük yatırımlar yapıyor.  
Böbrek taşı oluşumunun gün geçtikte 
artması pazarın büyümesinde önemli bir 
faktör.

Son tahmin verilerine göre Küresel Litot-
ripsi piyasasının 2023'e kadar 524,9 mil-
yon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

OSTİM’li ELMED dünyada ilk 10’a girdi
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
üyesi ELMED A.Ş., Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
yayınlanan Global Litotripsi Pazar 
Araştırma Raporu 2023 Tahminleri 
araştırmasında, dünyada böbrek 
taşı tedavisi konusunda 10 ana 
firma arasında gösterildi. 

İhracat birim değer endeksi Haziran 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 0,1 arttı. Endeks bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre, gıda, içe-
cek ve tütünde yüzde 5,6 azalırken, 
ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
4,8, yakıtlarda yüzde 5,1 ve imalat 

sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) 
yüzde 0,4 arttı. İhracat birim değer 
endeksi 2017 yılı ikinci çeyrekte bir 
önceki yılın ikinci çeyreğine göre 
yüzde 0,6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Haziran 

ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 4,4 arttı. Endeks bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre, gıda, içe-
cek ve tütünde yüzde 3,2 azalırken, 
ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
9,1, yakıtlarda yüzde 10,8 ve imalat 
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) 
yüzde 2,2 arttı. İthalat birim değer 
endeksi 2017 yılı ikinci çeyrekte bir 
önceki yılın ikinci çeyreğine göre 
yüzde 5,4 arttı.

Birim değer endekslerinde artış yaşa-
nırken ihracat miktar endeksi de yüz-
de 2,2 arttı. Buna karşılık ithalat mik-
tar endeksi Haziran 2017 döneminde 

yüzde 5,7 azalırken, 2017 yılı ikinci 
çeyrekte bir önceki yılın ikinci çey-
reğine göre yüzde 3,8 artış yaşandı.

İhracat birim değer endeksinin itha-
lat birim değer endeksine bölünme-
siyle hesaplanan ve 2016 yılı Haziran 
ayında 111,7 olarak elde edilmiş olan 
dış ticaret haddi, 4,6 puan azalarak, 
2017 yılı Haziran ayında 107,1 oldu. 

Dış ticaret haddi, 2017 yılı ikinci 
çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 6,5 puan azalarak 105,7 sevi-
yesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret endeksine göre; ihracat birim değer 
endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1,  ithalat birim 
değer endeksi de aynı dönemde yüzde 4,4 arttı.

İthalat artışı dikkat çekiyor

Ömer Fatih Sayan 

Fatin Dağçınar

25 yılı aşkın tecrübeleriyle 
böbrek taşı tedavilerinde 
uzmanlaştıklarını ifade eden 
ELMED A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Fatin Dağçınar, 
“Ortaya koyduğumuz 
ürünlerle Türk insanının 
teknoloji konusunda 
ne kadar yetenekli 
olduğunu da dünyaya 
göstermekteyiz.” dedi.
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Sanayi üretiminin birçok aşa-
masında kendine yer bulan 
kauçuk sektörüne olan ilgi, 

Ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. 
Kauçuk ürünleri imalat sanayinin; 
genel olarak ara malı üreten bir sek-
tör niteliğinde olduğunu belirten 
Yılmaz, sektörünün girdi maliyetle-
rinin dünya petrol fi yatlarından di-
rekt etkilendiğini anlattı. 

Zeynep Tülin Yılmaz, “Yapılan 
istatistiklere göre 2010 yılı dünya 
kauçuk üretimi 24.5 milyon tondur. 
Doğal kauçuk, Hevea Brasiliensis 
ağacının lateksinden elde edilir. Ka-
uçuk yetiştiriciliği bir yılda 30 mil-
yon kişi için geçim kaynağı olmuş-
tur. Doğal kauçuk üretimi yapan 
başlıca ülkeler Brezilya, Tayland, 
Endonezya, Malezya, Kamboçya, 
Hindistan ve Vietnam’dır.” dedi.

En çok lastik üreticileri tüketiyor
Lastik üreticilerinin dünyanın do-
ğal kauçuk üretiminin yüzde 70’ine 
yakın bir kısmını tükettiği bilgisini 
veren Yılmaz, Türkiye'de plastik ve 
kauçuk sektöründe toplamda 6.000 
fi rmanın faaliyet gösterdiğini; yapı-
lan istatistiklere göre bu fi rmaların 
yüzde 50’sinin İstanbul ve civarın-
da, kalan kısmının İzmir, Ankara, 
Bursa, Gaziantep, Konya, Kocae-
li, Adana ve Kayseri bulunduğunu 
anlattı. Firmaların yüzde 90’dan 
fazlasının küçük, babadan kalma 
aile işletmeleri ya da orta büyük-
lükte işletmeler olduğunu söyleyen 
Zeynep Tülin Yılmaz, şunları söy-
ledi: “Türkiye’de kauçuk sektörü-

nün sorunlarının başında hammad-
dede dışa bağımlılık gelmektedir. 
Hammadde fi yatlarının değişikliği, 
dengesiz hammadde arzı ve hurda 
pazarının kontrolsüz olması bunu 
takip ediyor. Kauçuk, kimya bili-
minde polimerlerin altında izlenen 
bir sektördür. Polimerler plastik-
kauçuk-fi berler olarak 3 ana kısma 
ayrılır. Türkiye'de Meslek Yüksek 
Okulları'nın 2 yıllık lastik ve plastik 
bölümleri varken polimer mühen-
disliğinin tek bir üniversitede olma-
sı polimer mühendisliği eksikliği 
sorununu açıkça ifade eder. Bunun 
yanısıra işleme teknolojilerini bilen 
teknisyen eksikliği de söz konusu-
dur.”

Türk kauçuk sektörünün
başlıca sorunu hammadde

OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeynep Tülin Yılmaz, hammaddede 
dışa bağımlılığın Türk kauçuk 
sektörünün en önemli sorunu olduğunu 
söyledi. 

• Kauçuk sektörü firmaları ge-
nellikle aile şirketi olduğundan 
kurumsallaşma sürecini uzun 
sürede yaşayabilmektedir. 
Kurulan dernek-girişim-ortaklık 
ve kümelenme kavramları gös-
termiştir ki; ortak girişim ve faa-
liyetlerde güven eksikliği, ortak 
faaliyet kültürünün oluşmaması 
sektörün sesini ve sorunlarını 
duyurma konusunda önem arz 
etmektedir. Buna lobi faaliyetle-
rinin eksikliği de diyebiliriz. 

• Hibe proje başvuruları da arzu 
edilen düzeyde değildir. Ar-Ge 
konusundaki sorunlara gelince; 
kauçuk sektöründe teknolojik 
gelişmeleri makine teknolojisin-
de yurt dışına bağımlılık yüzde 
100 seviyesinde etkilemektedir. 
Ürün geliştirme konusunda 
bilgi eksikliği ve akredite 
laboratuvar eksikliği, gümrük 
vergileri ve tarife dışı engeller 
de sektörün Türkiye’de kayda 
değer sorunları arasındadır.

“KURUMSALLAŞMA 
SÜRECİ UZUN SÜRÜYOR”

Zeynep Tülin Yılmaz

yanısıra işleme teknolojilerini bilen 
teknisyen eksikliği de söz konusu-
dur.”

Zeynep Tülin YılmazZeynep Tülin Yılmaz
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OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi Ortak Showroomu, açıldığı 

günden beri ulusal ve uluslararası mi-
safi rlerini ağırlamaya devam ediyor. 
Türkiye’nin, Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki (ABD) Vaşington Ticari 
Ateşesi Ömür Demir Kızılarslan’da 
showroomu ziyaret ederek, küme yö-
neticileriyle ABD pazarına girme konu-
sunda bilgi alış verişinde bulundu. 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin 
Dağçınar, Ticari Ateşe Ömür Demir 
Kızılarslan’a küme faaliyetleri ve üye 
fi rmalar hakkında bilgi verdi. Küme-
lenmede uluslararası örnekleri de takip 
ettiklerini belirten Dağçınar, “ABD’nin 

Orlando Eyaletinde bulunan Medical 
City özellikle kümemiz için örnek teş-
kil ediyor ve mutlaka ziyaret etmemiz 
gerekiyor.” dedi. 

Showroomdaki tıbbi cihaz ve ekip-
manları inceleyen Ateşe Kızılarslan, 
OSTİM’li sanayicilerin kabiliyetlerini 
görmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Küme fi rmalarına ABD pazarı-
na girmeden önce detaylı pazar araştır-
maları yapmalarını ve ticari kuralların 
eyaletlere göre değiştiğini göz önünde 
bulundurmalarını tavsiye etti. Kızılars-
lan, “ABD’ye heyet olarak gelecek 
fi rmaların pazarda başarılı olabilecek 
potansiyeli var.” dedi.

Bursa Uzay Havacılık Sa-
vunma Kümelenmesi 

(BASDEC) Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğ-
lu, Anadolu Kümeleri İşbirliği 
Platformu’ndan (AKİP), kü-
meler arası iş birliği ve siner-
jiyi artırmasını beklediklerini 
belirtti. Ülkemizde faaliyet 
gösteren kümelenmelerin; 
URGE projelerinin nitelikleri, nicelik-
leri, imkanları, kabiliyetleri açısından 
farklı olduğunu söyleyen Hatipoğlu; 
AKİP’in, kümelenmelerin sorunlarına 
ortak çözümler bulabileceğini, bunları 
ilgili resmi makamlara ileterek çözüm 
üretebileceğini bildirdi.

Sanayi ve tarımda ileri giden illerde 
bulunan kümelenmelerin, hareket kabi-

liyetleri ve etki alanlarının da 
birbirlerinden farklılık göster-
diğini anımsatan Hatipoğlu, 
“Özellikle kümelenmeler ve 
URGE projeleri ile ilgili yasal 
mevzuatlarda pratiğe aykırı 
durumlar söz konusudur. Bun-
ların düzeltilmesi için ilgili 
bakanlıklarda tek ses olarak 

hareket etmek gerekir. AKİP’e, 
koordinasyonu sağlamak, kümelerin 
görüşlerini ve sistemin eksikliklerini 
hükümete ve resmi makamlara iletmede 
büyük görev düşmektedir. AKİP, bu ko-
ordinasyon mekanizmasını kurmalıdır. 
AKİP’in, ülkemizin kalkınması ve geliş-
mesine hayırlı hizmetlerde bulunmasını 
temenni ederim.” dedi.

Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sa-

yısı 2017 yılı Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
330 bin kişi artarak 3 milyon 
225 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 
ise 0,8 puanlık artış ile  yüzde 
10,2 seviyesinde gerçekleşti. 
Söz konusu dönemde istihdam 
edilenlerin sayısı ise 621 bin kişi 
artarak 28 milyon 488 bin kişi, 
istihdam oranı ise 0,2 puanlık 
artış ile yüzde 47,7 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe 
çalışan sayısı 37 bin, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 584 
bin kişi arttı. İstihdam edilenle-
rin yüzde 19,6’sı tarım, yüzde 
18,9’u sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, 
yüzde 54’ü ise hizmetler sek-
töründe yer aldı. Önceki yılın 
aynı dönemi ile karşılaştırıldı-
ğında tarım sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 0,3 puan, 
sanayi sektörünün payı 0,4 puan, 
inşaat sektörünün payı 0,2 puan 
azalırken, hizmet sektörünün 
payı 0,9 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Mayıs dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 950 bin kişi artarak 31 
milyon 713 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,5 puan artarak 
yüzde 53 olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için yapılan 
kıyaslamalara göre; erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0,1 puan-
lık artışla yüzde 72,6, kadınlarda 
ise 1 puanlık artışla yüzde 33,9 
olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2017 Mayıs ayı iş gücü 
istatistiklerinde işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre 330 bin 
kişi artarak 3 milyon 225 bin kişi 
oldu. Aynı dönemde istihdam 
edilenlerin sayısı 621 bin kişi 
artarak 28 milyon 488 bin kişi, 
istihdam oranı ise yüzde 47,7 oldu.

İşgücünde 
yıllık artış
1 milyon 

“ABD pazarında 
potansiyeliniz var”

“AKİP’e büyük görevler düşmektedir”

ABD, çelik üreticilerini 
ilave vergiyle koruyacak
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 
ulusal güvenlik gerekçesiyle demir 
çelik ürünlerine getirilmesi beklenen 
ilave vergi konusunda kararlı bir 
tutum izliyor. ABD’nin sektöre ilişkin 
başlattığı “232. Madde” soruşturması 
devam ediyor.  Soruşturma 
sonucunda alınacak kararın ithalat 
hacmine göre değişen tarife kotalarının 
konulması şeklinde gerçekleşmesi 
beklenmekte ve bunun yurtiçi fiyatları 
belli bir seviyenin üzerinde tutmak 
suretiyle başta Çin menşeli ürünler 
olmak üzere ithalat baskısına karşı 
ABD’li çelik üreticilerini koruyacağı 
ifade ediliyor.  

Dünya kömür üretiminin yarısı Çin’den
Çin 2016 yılında 1.685 milyon ton 
eşdeğer petrol değerinde kömür 
üretimi gerçekleştirerek dünyada en 
fazla kömür üreten ülke oldu. Çin’in 
bu üretimi dünya üretiminin %46’sına 
karşılık geliyor. Kömür rezervleri 
açısından en iyi ülkeler dünya toplam 
rezervlerine oranla %22 ile ABD, %21,4 
ile Çin ve %14 ile Rusya. Mevcut 
üretimler göz önüne alındığında 
ABD’nin 381 yıllık, Çin’i n 72 yıllık ve 
Rusya’nın 417 yıllık kömür rezervi 
bulunuyor.

Avro Bölgesi sanayi üretimi düştü
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) 
verilerine göre, 2017 yılı Haziran 
ayında mevsimsellikten arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki aya göre 
Avro Bölgesi’nde %0,6 ve AB'de %0,5 
düşüş kaydetti. Söz konusu oran, 
Mayıs ayında her iki bölge için de 
%1,2 olarak gerçekleşmişti. Sanayi 
üretiminin Haziran ayında yıllık bazda 
en çok arttığı üye ülkeler sırasıyla 
Estonya (%14,5) ve Romanya 
(%11,5) olurken, en fazla düşüşün 
kaydedildiği ülkeler %8,1 daralma 
ile İrlanda ve %1,3 daralma ile Malta 
oldu.
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