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2015, hem ülkemiz hem de 
dünya siyaseti ve ekonomisi 
açısından kritik gelişmele-

rin yaşandığı bir yıl olarak geri 
kaldı. Bu gelişmelerin merkezi 
Orta Doğu oldu. Siyasi hareket-
ler ekonomiye öyle ya da böyle 
yansıdı. Böyle bir ortamda ayakta 
kalabilmek için içte ve dışta güç-
lü bir duruş sergilemek gerekiyor. 
2016’da, yeni umutlara yelken  
açan bir gündemi konuşmayı 
umuyoruz. 
Seçimlerin ardından kurulan 64. 
Hükümet işe hızlı başladı. Başba-
kan Ahmet Davutoğlu, öncelikle, 
bir hafta içinde verdiği sözleri ye-
rine getirdi. 
Hükümet,  2016 yılı için üç, altı ve 
on iki aylık dönemleri içeren kap-
samlı bir Eylem Planı hazırladı. 
Planı incelerken özellikle KOBİ 
ve kamu alımları kısmına odak-
landık… 
Bir önceki sayımızda Hükümet 
Programı’nı mercek altına almış-
tık… Orada, “Kamu alımlarının 
kaldıraç gücünü kullanarak yerli 
teknoloji ve üretimi geliştirmeyi 
amaçlamaktayız.” şeklinde bir 
madde vardı. 
Eylem Planı’nda ise şu ifade kar-
şımıza çıktı: “Üst orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerde kamu alım 
garantisine dayalı yerli tedarik 
modelleri hayata geçirilecek.”
İhalelerde, Onuncu Kalkınma 
Planında yer alan “kamu alımları 
uygulamalarında KOBİ’ler lehine 
düzenlemeler yapılması” hedefi  
doğrultusunda yapılacak düzenle-
melerin de göz önünde bulunduru-
lacağını vaadediyor. Hükümet… 
Planda ayrıca KOBİ’lerin fi nans-
mana erişimini kolaylaştıracak 
metotlar da tarif ediliyor.
Hep söylüyoruz: KOBİ’ler, üretim 
yetenekleri, istihdama katkıları ve 
diğer pek çok özellikleriyle eko-
nominin can damarı. Bu işletmeler 
lehine atılacak tüm adımlar ülkeyi 
bir basamak daha ileri taşıyacaktır. 

OSTİM firması
yüzümüzü ağarttı
OSTİM, 5.200 işletme ve 60.000 
çalışanıyla Türk sanayisine değer 
katmaya devam ediyor. Bölgede 
imza atılan başarılar, gerek ulusal 
gerekse uluslararası platformlarda 
dikkat çekiyor. Burada, yarım asa-
ra yakın bir birikim, ülke sevdası 
ve insanına olan güven var. Türk 
işçi ve mühendisinin kabiliyeti, gi-
rişimcilik ruhuyla harmanlanınca 
ortaya güzel işler çıkıyor…
CERN… Bir diğer adıyla Avru-
pa Nükleer Araştırma Örgütü… 
Her şeyin en ince detayına kadar 
irdelendiği, İsviçre ve Fransa sını-

rında yer alan kurumdan Türkiye 
adına sevindirici bir haber geldi. 
OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi üyesi Dora Makine, 
CERN’de Türk kapısını açmayı 
başardı. Türk sanayisinin gururu 
olan fi rma, CERN Projesi’nden ilk 
siparişe adını yazdırdı. 600 milyon 
Avro’luk bir pazar büyüklüğü ta-
şıyan projeden, ülkemiz fi rmala-
rının daha büyük pay almalarını-
bekliyor, ‘kapıyı açan’ fi rmamızı 
tebrik ediyoruz…
Bu başarı; yetenek ve kendine gü-
venin bir araya geldiğinde sonuç-
larının nerelere varacağının güzel 
bir örneği… İnanıyoruz ki ülke-
mizdeki diğer işletmelere yeni bir 
ufuk kazandıracaktır. 

“Bürokratlar yüzde 1 olarak 
yorumluyor”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Ekonomi Muhabirleri 
Derneği üyeleriyle bir araya gel-
diği toplantıda kamu alımlarına 
ilişkin dikkat çekici açıklamalarda 
bulundu. 
Yerli üreticiler için getirilen; ileri 
teknolojide yüzde 15’e kadar fi yat 
avantajını uygulama zorunlulu-
ğunun bazı bürokratlar tarafından 
yüzde 1 ve 2 gibi yorumlandığını 
belirten Bakan Işık, bunları yakın-
dan takip ettiklerini ve müdahale 
ettiklerini söyledi. Işık, Ar-Ge 
reform paketiyle yorumu dahi or-
tadan bir açıklık da getireceklerini 
belirtti.
Kesinlikle bu uygulamaya gidil-
meli… Yoruma dahi yer bırakıl-
mamalı…

Ar-Ge’de taşlar yerinden 
oynayacak
Ülkemizde araştırma ve geliştirme 
projeleri, bu yönde verilen destek-
ler hep tartışılmıştır. İnovasyon 
Haftası etkinliklerinde konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, milli gelir içerisindeki 
Ar-Ge payının, 2023 hedefl eriyle 
birlikte yüzde 3 seviyelerine yük-
seltilmesi gerektiğine işaret etti. 
Geçtiğimiz günlerde Ar-Ge Re-
form Paketi Hazırlık Çalıştayı 
yapıldı. Kamu, sanayi ve üniver-
sitelerden alanında uzman isimle-
rin katıldığı çalıştayda, Bakanlık 
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Şen, 
Ar-Ge’de ezber bozacaklarını bil-
dirdi.
Türkiye’de sadece Ar-Ge’de de-
ğil tüm alanlarda alışılagelmişin 
dışına çıkmak gerek… Yoksa 
CERN’e parça gönderemezdik…

“Güçlükler, başarının değerini 
artıran süslerdir.”

Moliere

Alışılmışın Dışına 
Çıkmak Gerek
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“OSTİM’de Türkiye’nin istikbalini 
görüyorum”
İrfan Serim, 1969’da ilk dükkanını açan,1982 yılında 
kardeşi alüminyum doğrama ustası Ali Osman Serim ile 
birlikte alüminyum sektöründe üretime geçmiş 1983’de 
OSTİM ailesine katılan, ‘Emek Veren’ sanatkarlardan.

Yüzde 15 yerli zorunluluğunda
yorum farkı ortadan kalkacak
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kamu 
alımlarında yerli üreticiler için getirilen; ileri 
teknolojide yüzde 15’e kadar fiyat avantajını uygulama 
zorunluluğunun bazı bürokratlar tarafından yüzde 1 ve 2 
gibi yorumlandığını, Bakanlık olarak bunları yakın takip 
ettiklerini ve müdahale ettiklerini kaydetti.

Küçük lambayla geniş yüzeye aydınlatma
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ 
Teknokent’in işbirliğiyle düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler 
(YFYİ) yarışmasının 11. sinde birbirinden ilginç projeler boy 
gösterdi. OSTİM ABD Kampı Özel Ödülü, ‘Geniş Yüzeylerde 
Işık Yayan Kaplamalar’ projesiyle The Light ekibinin oldu.
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Sanayiyi koşturacak güç: Kamu ve 
üniversite
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), 3. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı. Toplantıda, sektör 
temsilcileri tarafından Türk sanayisinin koşar adıma 
geçmesi için gerekli gücün kamu ve üniversitelerden 
geleceği belirtildi.
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Beklentilerin üzerinde büyüme
3. çeyrek büyüme rakamları tahminlerin üzerinde 
gerçekleşerek, yüzde 4 oldu. Ekonomi çevrelerince 
büyüme rakamı yüzde 3’e yakın olarak tahmin 
ediliyordu.

Fikri olan herkese destek daveti
4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri töreninde konuşan 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bir iş fikri, projesi 
olan herkesi, özellikle de gençlerimizi bu destekten 
yararlanmaya, kendi işlerini kurmaya davet ediyorum.” 
dedi.

“OSTİM bizim için çok güzel bir örnek”
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), Sosyal 
Etkileşim Programı kapsamında OSTİM’e tecrübe 
paylaşım ziyareti gerçekleştirdi. ŞUTSO Başkanı Eyüp 
Sabri Ertekin, OSTİM’in kendileri için güzel bir örnek 
olduğunu belirtti.
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“Kalibrasyonsuz cihazla müdahale
yanlış dozda verilen ilaç gibidir”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi çatısı altında bulunan 
Eksen Deney, Test ve Kalibrasyon Merkez Müdürü Ferit 
İşbilir, insan sağlığını ilgilendiren cihazların ölçümlerine 
dikkat çekti.
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, üre-
tim yöntemiyle Gayrisafi 

Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminin-
de, 2015 yılının üçüncü çeyreği 
bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre sabit fiyatlarla yüzde 4’lük 
artışla 34 milyar 934 milyon TL 
oldu. Ekonomi çevrelerince yüzde 
3’yakın bir büyüme öngörülürken, 
yüzde 4’lük büyüme memnuniyet-
le karşılandı.  

2015 yılının ilk dokuz aylık döne-
minde bir önceki yılın aynı döne-
mine göre sabit fiyatlarla GSYH 
yüzde 3,4’lük artışla 97 milyar 
235 milyon TL oldu. Söz konusu 

dönemde tarım sektörü, sabit fiyat-
larla yüzde 11,1’lik artışla 5 mil-
yar 289 milyon TL, cari fiyatlarla 
yüzde 20,1’lik artışla 65 milyar 
710 milyon TL’ye yükseldi. 

Aynı dönem içerisinde, sanayi 
sektörünü oluşturan faaliyetlerin 
toplam katma değeri yüzde 1,5’lik 
artışla 10 milyar 364 milyon TL, 
cari fiyatlarla yüzde 7,5’lik artışla 
112 milyar 917 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Diğer yandan hizmet 
sektörü de sabit fiyatlarla yüzde 
5’lik artışla 19 milyar 783 milyon 
TL, cari fiyatlarla yüzde 11,2’lik 
artışla 283 milyar 360 milyon TL 
oldu.

3. çeyrekte cari büyüme 
yüzde 12
Üretim yöntemiyle GSYH, cari fi-
yatlarla yüzde 12,1’lik artışla 518 
milyar 637 milyon TL’ye ulaştı. 
2015’in ilk dokuz aylık dönemin-
de ise bir önceki yılın aynı döne-
mine göre cari fiyatlarla yüzde 
11,1’lik artışla 1 trilyon 445 mil-
yar 614 milyon TL oldu. Diğer 

yandan Mevsim ve takvim etki-
sinden arındırılmış sabit fiyatlarla 
GSYH bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 1,3 arttı.
3. çeyrekte hane halklarının nihai 
tüketim harcamaları da artış gös-
terdi. cari fiyatlarla yüzde 10,6’lık 
artarken, sabit fiyatlarla yüzde 
3,4’lük artışla 22 milyar 616 mil-
yon TL’ye yükseldi.

Devletin tüketim 
harcamalarında artış
Devletin nihai tüketim harcama-
sı sabit fiyatlarla yüzde 7,8 arttış 
göstererek,  3 milyar 566 milyon 
TL oldu. Gayrisafi sabit serma-
ye oluşumu, 2015 yılının üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre cari fiyatlarla yüz-
de 7,2’lik artışla 91 milyar 219 
milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 
0,5’lik azalışla 7 milyar 369 mil-
yon TL seviyesinde gerçekleşti.

Mal ve hizmet ihracatı, 2015 yı-
lının üçüncü çeyreğinde bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre 
cari fiyatlarla yüzde 17’lik artışla 
151 milyar 152 milyon TL, sabit 
fiyatlarla yüzde 0,6’lık azalışla 8 
milyar 936 milyon TL oldu. Aynı 
dönemde mal ve hizmet ithalatı, 
ise cari fiyatlarla yüzde 9,8’lik ar-
tışla 151 milyar 820 milyon TL, 
sabit fiyatlarla yüzde 1’lik azalışla 
8 milyar 609 milyon TL’ye geri-
ledi.

3. çeyrek büyüme rakamları 
tahminlerin üzerinde 
gerçekleşerek, yüzde 4 oldu. 
Ekonomi çevrelerince büyüme 
rakamı yüzde 3’e yakın olarak 
tahmin ediliyordu.   

Beklentilerin üzerinde büyüme

Ankara Sanayi Odası 
(ASO) Başkanı Nurettin 

Özdebir, Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürü Talip Altuğ’un 
da katıldığı Genel Kurul’un 
açılışında, Küme Koordinatö-
rü Dr. Kayhan Olanca, faaliyet 
raporunu paylaştı. 

Kaliteli ürün için kaliteli 
hammadde
Geride kalan dönemde, üye-
lere yönelik eğitim faaliyet-
lerinin yoğunlaştığını belirten 
Olanca, bu sayede dış ticaret 
ağının genişletilmesine yöne-
lik adımlar atıldığını ifade etti. 
Kayhan Olanca, T.C. Eko-
nomi Bakanlığı desteklerinin 
kümeye önemli imkanlar sağ-
ladığını bildirdi. Yurtdışındaki 
kümelerle de ortak çalışmalar 
yürüttüklerini anlatan Olanca, 
“Hammadde konusu bizim 
için çok önemli. Eğer kaliteli 
ürün yapacaksak ve ihraç ede-
ceksek, kaliteli ve ucuz ham-
maddeye ulaşmamız gereki-
yor.” dedi.

“Yüksek katma değer 
kümeden çıkar”
Küme Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Ziya Burhanet-
tin Güvenç, sağlıklı kümede 
inovasyon çıkacağını vurgula-
dı. Gelişmekte olan yeni baş-
lamış kümelerden inovasyon 
çıkmayacağının altını çizen 
Güvenç, “Yeni fikri hayata ge-
çirmek, pazarda kalıcı olarak 
yerleştirmek çok zor. Yerleşse 
bile hemen taklit edilir. Çün-
kü arkasında teknoloji, fizik, 
kimya, matematik olmaz. Bir 
firmanın tek başına yapabile-
ceği şey çok sınırlıdır. Katma 
değeri yüksek ürün sadece kü-
meden çıkar.” dedi.

İŞKUR destekleri anlatıldı
Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürü Talip Altuğ, kamunun 

işverenlere verdiği destekler-
den bahsetti. İşbaşı Eğitimi 
uygulamasını paylaşan Altuğ, 
“Aralık ayında yüze 10 olan 
destek oranı Ocak 2016 iti-
bariyle yüzde 50’ye çıkacak. 
Çalıştırdığınız işçi sayısının 
yüzde 10’u kadar eleman ala-
biliyorsunuz. Alınan persone-
lin, 1 yıl süreyle asgari ücrette 
ücretini, vergilerini ve sigorta-
larını İŞKUR olarak biz ödü-
yoruz. Siz sadece çalıştırıyor-
sunuz. 100 eleman çalıştıran 
bir işyeri şu an 10 kişi alabili-
yor.” bilgisini verdi.

“Sektör teknoloji geliştirilmeli”
ASO Başkanı Nurettin Özde-
bir ise ortak tedarik yapılabile-
ceğini söyledi. Özdebir şu gö-
rüşlere yer verdi: “Birlikte bir 
iş alıp, aranızda paylaşıp çok 
daha hızlı teslimat yapabilirsi-

niz. Teknoloji ile ilgili ihtiyaç-
larınızı biraraya gelip ortak la-
boratuvarlar kurmak suretiyle 
karşılayabiliriz. KOSGEB’in 
de bu anlamda destekleri var. 
Kauçuk, hayatın her alanında; 
tıptan, araba lastiğine kadar 
her yerde kullanılıyor. Bu tek-
nolojinin geliştirilmesi, daha 
yüksek katma değerli ürünler 
üretmemiz lazım.” 
Genel Kurul’da küme üyele-
rinden iki firma başarı hika-
yelerini paylaştı. 61 ülkeye 
ihracat yapan AksaPark’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ufuk Bayraktar ile ilk 500 lis-
telerinde 300 firma arasında 
yer alan, 50’den fazla ülkeye 
ürün gönderen Yakuboğlu 
Deri Sanayi Yönetim Kurulu 
Başkanı Vedat Yakuboğlu ti-
cari yolculuklarının detayları-
nı aktardı.

OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi 2. Olağan Genel 
Kurulu’yla yeni yönetim 
ve denetim kurulunu seçti. 
Genel Kurulda sektörün 
teknoloji geliştirmesi ve 
hammadde kaynaklarına 
ulaşımın önemi üzerinde 
duruldu.

KALİTELİ KAUÇUK İÇİN İKİ ŞART:
HAMMADDE VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

2. Olağan Genel 
Kurulu’nun ardından yö-
netim ve denetim kurulu 
şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU: 
Prof. Dr. Ziya Burha-
nettin Güvenç, Akman 
Karakülah (Babacan Ka-
uçuk), Turan Değirmenci 
(Gülhan Yedekparça), 
Adife Aykaç (Naturel 
Kauçuk), Emira İpek 
(Emin İpek Kauçuk), Yu-
suf Ziya Korkmaz (Özde-
kan Kauçuk), Kadir Erdal 
(Erdal Kauçuk), Fatih 
Üren (Ören Kauçuk), 
Vedat Yakupoğlu (Ya-
kupoğlu Deri Sanayii), 
Ufuk Bayraktar (Aksa-
park Kent Mobilyaları), 
Yunus Karakaş (Büyük 
Anadolu Kauçuk).

DENETİM KURULU: 
Osman Keskinkayaer 
(Zafer Kauçuk), Ezgin 
Öğünç Durhan (Tam-
bursan), Fatma Akdağ 
(Akdağ Kauçuk)

“İÇ TÜKETİM VE 
DEVLET HARCAMALARI 
DESTEKLEDİ”

Ankara Sanayi Odası 
Başkanı Nurettin Özdebir, 3. 
çeyrek büyüme rakamlarına 
ilişkin şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Büyüme 
beklentilerin oldukça 
üzerinde geldi. Beklentiler, 
büyümenin yüzde 3’e yakın 
olacağı yönündeydi. 
Ekonominin 
harcamalar 
tarafına 
baktığımızda 
görünen o ki 
iç tüketimdeki 
nispeten güçlü 
artış ve devlet 

harcamalarındaki 
yüksek artış bu 
büyümeyi desteklemiştir. 
Diğer yandan, sabit sermaye 
yatırımlarındaki düşüş de 
ekonominin yatırım tarafında 
sorunların devam ettiğini 
göstermektedir. Net ihracat 
ise küçük de olsa büyümeye 
pozitif katkı yapmıştır, ancak 
bu artış ihracat artışından 

değil ithalattaki düşüşten 
kaynaklanmıştır.”

“YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ”

Ankara Ticaret Odası 
Başkanı Salih Bezci’de 
büyüme rakamlarına 
ilişkin değerlendirmesinde 
şu ifadeler yer verdi: 
“Türkiye’nin içerde ve 
dışarda pek çok sorun 
yaşadığı dönemde yüzde 

4’lük büyümeyi 
sağlaması çok 

memnuniyet 
vericidir. 
Ekonomi, bu 
büyüme ile 
‘tam gaz yol’ 
mesajı vermiştir. 

Türkiye bu 
çeyrekte de 

büyüyerek yüzleri 
güldürdü ve tam 24 çeyrektir 
üst üste büyüme sağladı. 
Tüm dünyanın ekonomik 
sancılar yaşadığı bugünlerde 
büyümeyi sürdürmek ayrı 
bir başarıdır. İş alemi olarak 
büyümenin beklenenin 
üzerinde çıkmasından 
memnunuz.”
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Bakan Işık, Ekonomi Mu-
habirleri Derneği üye-
leriyle bir araya geldiği 

sohbet toplantısında, gündem-
deki konulara ilişkin çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. ABD 
Merkez Bankası’nın (Fed) faiz 
artırımına ilişkin görüşü soru-
lan Işık, "25 baz puanlık artış 
piyasaların beklediği bir faiz 
oranıydı. İşin Türkiye açısından 
olumlu yanı belirsizliğin bitmiş 
olması." dedi. Işık, bu puanın 
Türkiye'de piyasalar tarafından 
satın alınmış bir durum olduğu-
nu dile getirerek, bundan son-
raki süreci daha iyi takip etmek 
gerektiğinin altını çizdi.

Ar-Ge’ye reform geliyor
Ar-Ge’nin milli gelir içindeki 
payının 2014 yılında 1,02 ol-
duğunu hatırlatan Fikri Işık, ha-
zırlıkları süren Ar-Ge Reform 
Paketi’nden de bahsederek şun-
ları söyledi: “2015'te biz bunun 
1,10'u geçeceğini düşünüyoruz. 
2015 yılı her türlü belirsizliğe 
rağmen Ar-Ge'de güzel bir yıl 
oldu. 2016 planladığımız gibi 
geçerse 2015'ten de çok daha 

iyi olacak, artık aritmetik artış-
lar değil, biraz daha geometri-
ye yakın bir artış hedefl iyoruz. 
Onun için de bir Ar-Ge Reform 
Paketi'ni şu anda hazırlıyoruz. 
Yapacağımız değişikliklerle 
Ar-Ge'ye olan hem ilgiyi daha 
da artıracağız hem de Ar-Ge'ye 
ayrılan gerek kamu kaynağı 
gerekse özel sektörün Ar-Ge 
faaliyetlerini daha da artırmış 
olacağız. Ar-Ge'nin milli gelir 
içindeki payı 0,95'ten 1,02'ye 
geldi. İnşallah 1,10'u geçeceğiz 
2015'te. Belki hedefi miz inşal-
lah 1,25'i 2016 için geçmek. Bu 
rakamlar Türkiye için yeterli mi 
değil. 2023 hedefi  yüzde 3."

Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı’nca 2014’ün en 
önemli hamlelerinden biri olan; 
yerli üreticilere kamu alımların-
da yüze 15 fi yat avantajı sağ-
layan kanunun uygulanmasına 
yönelik bilgiler paylaşan Işık, 
bürokrasideki ‘yorum’ farkın-
dan kaynaklanan sorunlara de-
ğindi.

Konuyla ilgili geçmiş ve günü-
müzdeki durumu özetleyen Ba-
kan Işık, “Eskiden beri Kamu 
İhale Kanunu’nda yerli üretici 
ile yerli olmayan üretici arasın-
da kamu alımlarında yüzde 15’e 
kadar fi yat farkı oluşursa kamu-
nun yerliyi tercih edebilme im-

kanı vardı; zorunluluk değildi. 
Aynı kamu ihalesine giren iki 
fi rmadan biri yerli biri yaban-
cıysa; yerlinin teklifi  yabancıya 
göre yüzde 15 daha pahalı olsa 
bile kamu idaresi, yerliyi tercih 
edebiliyor idi. 

Peki bu uygulanıyor muydu? 
Uygulanmıyordu… Fiilen as-
lına kanunda var olmasına 
rağmen hiçbir kamu idarecisi 
kolay kolay yerli malını tercih 
etmiyordu.” tespitini aktardı. 

‘Yüzde 1 uygularım, yüzde 2 
uygularım’ anlayışı
Türkiye’nin teknoloji düzeyini 
yükseltme zorunluluğu olduğu 
için Şubat 2014’te TBMM’de 
kanun maddesinin kabul edildi-
ğine işaret eden Işık, orada; ileri 
teknolojide. ‘Yüzde 15’e kadar 
fi yat avantajını uygulamak zo-
runludur.’ diye bir hüküm gel-
diğini hatırlattı. Böylece ileri 
teknoloji ürünlerde kesinlikle 
fi yat avantajının uygulamak zo-
runda olduğunu söyleyen Fikri 
Işık, bu oranın bazı bürokratlar 
tarafından farklı mertebelerde 
hayata geçirildiği eleştirisini 
yaptı. 

Işık, gazetecilere şu bilgileri 
verdi: “Orada bir ibarede ‘yüz-
de 15’e kadar’ deyince sağolsun 
bazı bürokratlarımız, ‘Ben bunu 

yüzde 1 uygularım, yüzde 2 uy-
gularım’ gibi olayın lafzından 
çıkarak, ruhunu kaybeden bir 
anlayış gösterdiler. Biz de Ba-
kanlık olarak bunları yakın ta-
kip ediyoruz. Bunlara müdahale 
ettik. Ar-Ge reform paketinde o 
yorumu dahi ortadan kaldıran 
belki bir açıklık da getireceğiz. 
Bu, çok önemli bir karar ama 
tek başına yeterli değil. Çün-
kü kamu ihalesine girmek için 
çok zamana İş Bitirme Belgesi 
gerekiyor. Kamuda İş Bitirme 
Belgesi almak da kolay değil. 
Bu, eski fi rmalar büyük avan-
taj sağlıyor. Yeni ve özellikle 
teknolojiyi geliştiren fi rmaların 
kamu ihalelerine girmesini en-
gelliyordu. Bir düzenleme de 
orada yapmıştık. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, kamu alımlarında 
yerli üreticiler için getirilen; 
ileri teknolojide yüzde 
15’e kadar fiyat avantajını 
uygulama zorunluluğunun bazı 
bürokratlar tarafından yüzde 
1 ve 2 gibi yorumlandığını, 
Bakanlık olarak bunları yakın 
takip ettiklerini ve müdahale 
ettiklerini kaydetti. Işık, Ar-
Ge reform paketiyle yorumu 
dahi ortadan kaldıran açıklık  
getireceklerini belirtti.

YÜZDE 15 YERLİ ZORUNLULUĞUNDA
YORUM FARKI ORTADAN KALKACAK

“YERLİ AVANTAJI 
YÜZDE 30’A ÇIKTI”
Bu dört uygulama kamu 
alınlarında teknolojik 
dönüşüm için çok önemli 
adımlardır. Ne oldu? Bu 
yılki kamu ihalelerinde 
özellikle teknolojik ürünle 
ilgili yerli fiyat avantajı 
kullanım oranı yüzde 
10’dan yüzde 30’a çıktı. 
Bu son derece önemli 
bir gelişme. İnanıyoruz 
ki 2016 yılında daha da 
artacak. 

“DÖRT ADIM ATTIK”
Bir: Yüzde 15 fiyat 
avantajının zorunlu hale 
gelmesi. İki: Teknolojik 
Ürün Deneyim Belgesi’nin 
verilmesi. Üç: offset diye 
savunma sanayiinde 
bildiğimiz uygulamanın 
10 milyon doların 
üzerindekilerinin kamu 
ihalelerinde eğer bir 
yabancı firma aldıysa 
bunun en az belirli bir 
oranının -biz yüzde 50 
diye- yerli üreticiden 
temin edilmesi. Şu 
anda bu da yürürlükte. 
Bütün ikincil mevzuatlar 
hepsi çıktı. Dört: Ar-Ge 
sonucunda elde edilen bir 
değerin, fikri mülkiyetin 
el değiştirmesinden 
kaynaklanan gelirin 
kurumlar vergisinin veya 
gelir vergisinin yüzde 
50’sinden vazgeçilmesi. 
Yani devlet bundan yüzde 
50 vergiyi almıyor. 

“KÜLTÜR OLARAK 
SAHİPLENİLMELİ”
Kamu alımlarını biz 
Türkiye’nin teknoloji 
düzeyini yükseltmek 
için bir kaldıraç olarak 
kullanmak istiyoruz. Bizim 
için en önemli öncelik 
bu. Bunu Bakanlık olarak 
biz uygulamada da takip 
ediyoruz. Eğer teknoloji 
alanında yerli üreticimiz 
varsa, kamu alımlarında 
yerli üreticimizin tercih 
edilmesini sadece hukuki 
mevzuata yazmak değil 
bunun bir kültür olarak da 
sahiplenilmesini istiyoruz 
ve şu anda 
çok güzel 
gelişmeler 
var.

geçerse 2015'ten de çok daha 

sahiplenilmesini istiyoruz 
ve şu anda 
çok güzel 
gelişmeler 
var.

Yasal mevzuat olmasına 
rağmen bazı sıkıntılar yine 
uygulamada olduğunu 
gözlemliyoruz. Örneğin 
raylı sistemlerde… Mesela 

OSTİM sürekli 
şikayet ediyor: 
“Biz bunu 
yapabilecek 
kapasitedeyiz 

ama belediyeler bize bu 
imkanı sağlamıyor.” Böyle 
bir takım lokal itirazlar da 
çıkıyor…

OSTİM’deki o şikayetin 
detayını biliyorum. Nereden 
kaynaklandığını da biliyorum. 
Ama bu çıkardığımız kanunun 
ve özellikle belediyelerimizin 
bu noktadaki hassasiyetinin 
şu anda bazı küresel 
oyuncularının Türkiye’de 
gelip ortak üretim yapmak 
için anlaşmalar yaptığını 
da biliyoruz. Özellikle raylı 
sistemlerde dünyada 
bilinen belli oyuncular şimdi 
Türkiye’de ortak üretim için iş 
birliği anlaşmaları yapıyorlar 
ve hakikaten ortak üretime 

geçtiler. 
Biz şu noktada kesinlikle 
kararlı durmak durumundayız: 
Türkiye’nin teknoloji düzeyinin 
artırılması gerekiyor. Bütün 
dünya da kendi teknoloji 
düzeyini artırmak için kamu 
alımlarını kaldıraç olarak 
kullanmış. Biz burada 
armudun sapıydı üzümün 
çöpüydü bundan geri 
duramayız. Bakanlık olarak da 
sadece mevzuatı çıkarmakla 
kalmıyoruz, uygulamada da 
bire bir takip ediyoruz. Çok da 
güzel gelişmeler var.
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EZBER
BOZULACAK

Ar-Ge Reform Paketi Hazır-
lık Çalıştayı, Türkiye’deki 

yenilik ve Ar-Ge ekosisteminin 
geleceğini etkileyebilecek veya 
geleceğinden etkilenebilecek 
tarafların ortak öngörüsünün 
ve gelecek tasarımının oluştu-
rulmasını hedefliyor.  İki gün 
süren, kamu, sanayi ve üni-
versitelerden alanında uzman 
isimlerin katıldığı çalıştayda,  

OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın da sanayi 
temsilcileri arasında yer aldı. 

Çalıştayın temel amacının Ar-
Ge'de ezber bozmak olduğunu 
vurgulayan BSTB Müsteşarı 
Prof. Dr. Ersan Aslan, "Ar-
Ge'ye dair yeni bir şeyler söy-
leyebilirsek ezber bozacağız. 
Türkiye’de katma değerli ürün 
üretiminde ezberleri buradaki 
grup bozacak." dedi.

Çalıştay kapsamında 6 başlıkta 
çalışma grupları oluşturuldu. 
Gruplar şu başlıklarda çalıştı; 
Teknoloji Şirketlerinin Ortaya 
Çıkışı, Teknoloji Şirketlerinin 
Gelişimi, Ar-Ge Faaliyetleri-
nin Ticarileşmesi, TZE Ar-Ge 
Personeli Sayısı ve Niteliğinin 
Gelişimi, Özel Sektör Ar-Ge 

Harcamalarının Artışı ve Etkin 
Kullanımı ile KÜSİ’de Alter-
natif Yöntemler ve Yenilikçi 
Modeller.  

Geleneksel üretim anlayışı 
ile olmaz
Etkinliğin ikinci gününe katı-
lan Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin 
geleneksel üretim yöntemi ve 
anlayışıyla, yüksek gelir gru-
buna mensup ülkelerinden biri 
haline gelebilmesinin müm-
kün olmadığını belirtti. Işık, 
“Türkiye'nin bilim ve teknoloji 
üreten Ar-Ge ve inovasyonda 
dünya ile yarışan bir ülke konu-
muna gelmesini arzu ediyoruz. 
Türkiye'nin önünde başka bir 
yol da yok.” değerlendirmesin-

de bulundu.

Işık, bütçe görüşmelerinin ar-
dından ele alınmasını arzu et-
tikleri ilk paketin Ar-Ge reform 
paketi olduğuna dikkati çeke-
rek, söz konusu çalıştayın öne-
mine işaret etti. 

Reform paketinde yer almasını 
planladıkları çalışmalara ilişkin 
bilgiler veren Bakan Işık, "Tek-
no girişim sermaye desteğinin 
150 bin liraya çıkarmayı hedef-
liyoruz. Bunu da bakanlık bün-
yesinden TÜBİTAK bünyesine 
aktarmak istiyoruz. Bakanlı-
ğımızın yürüttüğü 4 programı 
da TÜBİTAK ve KOSGEB'e 
devretmeyi planlıyoruz, son 
aşamaya geldik. Biz daha çok 
programların etki analizlerine 
odaklanmış olacağız." dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı (BSTB), Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğü’nce 
Ar-Ge Reform Paketi Hazırlık 
Çalıştayı düzenlendi. BSTB 
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan 
Aslan, çalıştayın amacının 
Ar-Ge’de ezber bozmak 
olduğunu söyledi. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
“Türkiye'nin bilim ve teknoloji 
üreten Ar-Ge ve inovasyonda 
dünya ile yarışan bir ülke 
konumuna gelmesini arzu 
ediyoruz.” dedi.

Türkiye İnovasyon Haftası, 
İstanbul’da başarıyla ta-

mamlanırken, etkinlikleri 50 
bin kişi izleyerek yeni bir rekor 
yaşandı. Etkinlikte ayrıca İno-
vaLİG şampiyonları ile ‘Kü-
resel IMP³rove Ödülleri’ de 
sahiplerine verilerek inovas-
yon için başlatılan seferberlik, 
zirvede noktalandı.

“Milli gelir payı yüzde 3’e 
yükseltilmeli”
Türkiye İnovasyon Haftası’nın 
son günü etkinliklerine katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 2023 hedeflerini ha-
tırlatarak, Türkiye’yi bugünle-
re getiren politika ve uygula-
maların çok önemli olduğunun 
kaydetti. Ancak bu politikalar-
la hedefe ulaşılamayacağının 
altını çizen Erdoğan, “Hedefle-

rimiz için çıtayı yükselterek ve 
yeni politikalar geliştirerek yo-
lumuza devam etmeliyiz. El-
bette üretmeye devam etmeli-
yiz. Marka değeri yüksek, ileri 
teknoloji üretmek zorundayız. 
Bunun için eğitim ve öğretime 
önem vermeliyiz.” dedi.

Ar-Ge konusunda Türkiye’nin 
çok daha atak ve kararlı adım-
lar atması gerektiğine de de-
ğinen ve bu nedenle inovas-
yonun önemine vurgu yapan 
Erdoğan, milli gelirden Ar-Ge 
için yapılan harcamaların yüz-
de 3 seviyesine yükseltilmesi 
gerektiğini vurguladı. Erdoğan 
ayrıca, ihracatta ileri teknoloji 
ürünleri oranının yüzde 10’a, 
orta yüksek teknoloji ürünleri-
nin oranını da yüzde 50 sevi-
yesine çıkarmanın gerekliliği-
nin önemine değinerek şöyle 

devam etti: “Sürdürülebilirlik 
için bunu yapmamız önemli-
dir. Başka türlü 500 milyar do-
lar hedefine ulaşamayız. İno-
vasynon kültürünü bunun için 
hem bireysel hem kurumsal 
anlamda geliştirmeliyiz.” 

“İşbirliği yapılmalı”
Ekonomi Bakanı Mustafa 
Elitaş Türkiye’nin inovasyon 
alanındaki gelişimi için genç-
lerin potansiyelinin gelişti-
rilmesi gerektiğini söyledi. 
Türkiye’nin yeterince petrol, 
doğalgaz, altın madeni gibi 
kaynağının olmadığını, buna 
karşın genç, üretken, çalışkan 
bir genç nüfusunun olduğunu 
vurgulayan Elitaş, “Gençlerin 
buluşlarını ekonomik değer 
haline dönüştürmek, devletin 
olduğu kadar iş dünyasının da 

görevidir. Mevlana, ‘İnsanın 
kanadı, gayretidir’ demiş. Biz-
ler birbirimizden bir şey öğ-
renmezsek, işbirliği yapmaz-
sak, inovasyonu başaramayız.” 
ifadelerine yer verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, bu topraklardaki dev-
letlerin, yeniliklere değer ver-
diği sürece dünyanın en güçlü 
toplumları olduğunu hatırlattı. 
Büyükekşi, “Tarihte imkansız 
olan bazı şeyler, bu toprak-
larda mümkün kılındı. Tekrar 
silkinip sıçrama yapacak be-
yin gücümüz, sermayemiz, bu 
yönde ihtiyaç olduğuna dair 
fikir birliğimiz ve insan kayna-
ğımız gençler var.” yorumunu 
yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları 

(TCDD) ve TÜBİTAK 
Bilişim ve Bilgi Güvenliği 
İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi (BİLGEM) 
arasında 19 Kasım 2015 
tarihinde imzalanan proje 
sözleşmesine göre, Ankara 
Yüksek Hızlı Tren Garı 
Anklaşman Sistemleri ve 
Trafik Kontrol Merkezi, 
TÜBİTAK BİLGEM 
tarafından özgün biçimde 
geliştirilerek devreye 
alınacak ve projenin 
saha uygulamaları TCDD 
kaynakları ile yürütülecek.

TCDD ve TÜBİTAK 
BİLGEM’in işbirliği ile 
yürütülmekte olan yerli 
sinyal 

projeleri ile uzun yıllardır 
yurtdışı firmalar tarafından 
sağlanan demiryolu 
sinyalizasyon sistemleri 
yerli kaynaklar ile de 
karşılanabilecek.  TCDD’nin 
2023 yılı hedefleri 
arasında yer alan “tüm 
demiryolu hatlarının 
sinyalizasyonunun 
tamamlanması” hedefinin 
önemli oranda yerli katkı 
ile gerçekleştirilmesi 
için TÜBİTAK BİLGEM 
çalışmalarını sürdürüyor. 

TÜBİTAK BİLGEM Ankara 
YHT Garı çalışmaları 
haricinde TCDD için 
yürütülen iki ayrı proje 
kapsamında, Afyon-
Denizli-Isparta ve Ortaklar-
Denizli bölgelerinde 
toplam 500 km 
uzunluğundaki demiryolu 
hattının sinyalizasyon 
sistemlerini de yerli 
imkânlarla geliştiriyor.  
Raylı sistemlerin en 
önemli halkalarından 
biri olan sinyalizasyon 
sistemlerinin hem yurt 
içindeki ihtiyacının 
karşılanması, hem de yurt 
dışına açılması amacıyla 
TÜBİTAK BİLGEM’deki, 
Ar-Ge çalışmaları artan bir 
tempoda devam edecek.

Türkiye İnovasyon 
Haftası etkinliklerine 
katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
marka değeri yüksek, 
ileri teknoloji üretiminin 
önemini hatırlatarak, Ar-Ge 
konusunda Türkiye’nin 
çok daha atak ve kararlı 
adımlar atması gerektiğine 
işaret etti.

Ankara Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) Garı’nın sinyalizasyon 
sistemleri TÜBİTAK BİLGEM 
tarafından geliştiriliyor.

“AR-GE’DE KARARLI ADIMLAR ATILMALI”

   İnovalig kazananları ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldılar.

YHT Garı’na 
yerli sinyal
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Sektör 
Vizyoneri 
olarak genel 
kurula 
davet edilen 
Hidromek 
Yönetim 
Kurulu 

Başkanı 
Hasan Basri Bozkurt, 
İŞİM üyelerine 
rekabetçiliğin püf 
noktalarını anlattı. “Kendi 
işimi kurmak çocukluk 
hayalimdi.” diyen 
Bozkurt, 1977 yılında 
kendi iş yerini açtığını, 
1989 yılında da yerli 
tasarım ilk iş makinasını 
yaptıklarını belirtti.

1999 yılında yurtdışına 
açılma kararı verdiklerini 
aktaran Bozkurt, 2013 
yılında da greyder 
üretmeye karar 
verdiklerini ve Tayland’da 
greyder tesisini satın 
alarak üretime geçtiklerini 
vurguladı.

Sektörün duayeni, 
rekabetçiliğin püf 
noktalarını şöyle sıraladı: 
“Ürünün performansı 
yüksek, kaliteli, dayanıklı 
ve ergonomik olmalı. 
Fiyat, teslimat süresi, 
satış sonrası hizmetler, 
ulusal ve uluslararası 
normlara uygunluğuyla 
rekabetçi olmalı.”

İş ahlakı ilkelerini 
benimsediklerini 
vurgulayan Bozkurt, 
“Uzun süreli iş ilişkilerine 
önem veriyoruz.  Eğitim 
için yatırım yaptık. 17 
yıldır üniversitelerle 
işbirliğimiz devam 
ediyor.” dedi.   

SANAYİYİ KOŞTURACAK GÜÇ: KAMU VE ÜNİVERSİTE
İŞİM GENEL KURULU’NDA BÜROKRASİ VE AKADEMİSYENLERE MESAJ VERİLDİ

İŞİM, gerçekleştirdiği reka-
betçilik ve ihracat projele-
riyle üyelerinin gelişimine 

katkı sağlıyor. 3. Olağan Genel 
Kurulu’nu gerçekleştiren küme 
kuruluşundan itibaren gerçek-
leştirdiği faaliyetleriyle, ulusal 
ve uluslararası alanda sektörün 
temsilcisi konumunda. 

Kamu ve özel sektör kuruluşla-
rından üst düzey temsilcilerin 
ilgi gösterdiği toplantıya; Yeni-
mahalle Belediye Başkanı Fet-
hi Yaşar, İller Bankası Genel 
Müdürü Mehmet Turgut De-
deoğlu, Devlet Malzeme Ofi-
si (DMO) Pazarlama Dairesi 
Başkanı İsmet Keskin, Hidro-
mek Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Basri Bozkurt, İş Ma-
kinaları Mühendisleri Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Du-
ran Karaçay, Ostim Sanayici 
ve İşadamları Derneği Yöne-
tim Kurulu (OSİAD) Başkanı 
Başkanı Ahmet Kurt ve küme 
üyesi firmaların temsilcileri 
katıldı. Program başlangıcında 
Küme Koordinatörü Fevzi Gö-
kalp katılımcılara kümenin 3 
yıllık dönemde gerçekleştirdiği 
faaliyetleri sundu.

Kümelenme, 
sanayileşmenin 
omurgası 
İŞİM Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Gü-
venç, ‘En Akılcı 

Kalkınma Modeli Kümelenme’ 
isimli bir sunum yaptı. Güvenç, 
‘Küme nedir?’ ve ‘Dünyada 
neler oluyor?’ sorularıyla kü-
melenmenin önemini anlattı. 
Kümelenmenin, ülke sana-

yileşmesinin ana omurgasını 
oluşturduğunu bildiren İŞİM 
Başkanı, “Bugün dünyada 
ekonomik bakımdan ilk 10’da 
bulunan ülkelerin sanayileşme-
sinin ve teknolojilerinin yüksek 
düzeye gelmesinin arkasındaki 
ana sebep kümelenme politika-
sıdır.” dedi.  

Ülkenin sanayileşmesini ve 
cari açığı azaltmayı düşünme-
yen grupları yığın olarak nite-
leyen Güvenç, “Cari açığı nasıl 
sıfırlarız diye düşünen gruplara 
küme diyoruz.” görüşünü pay-
laştı. Kamunun ve üniversitenin 
katkısının yetersiz olduğunu 
dile getiren Ziya Burhanettin 
Güvenç, “Devlet katma değeri 
yüksek ürün üretmek istiyor-
sa, bunun çıkabileceği tek yer 
kümedir. Kümeden çıkan ürün 
kopyalanamaz. Ürünlerin çeşit-
liliği de kümeden çıkar.” mesa-
jını verdi.    

“Mevzuat keşfedilmeli”
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, bölgede 
yürütülen küme çalışmalarının, 
firmaları geliştirdiğini ve sorun-
larına çözümler ürettiğini ifade 
etti. OSTİM olarak Ankara’nın, 
Türkiye’nin ve dünyanın so-
runlarının çözülmesi için ça-
lışmalar yaptıklarını ifade eden 
Aydın, “Bir araya geldiğimiz 
zaman sorunlarımıza çözümler 
üretebiliriz düşüncesiyle biz, 
firmalarımızı bir araya getirip 
tanıştırıyoruz. Bu yolculukta 
böyle başladı. OSTİM’de uğ-
raştığımız sadece iş makineleri 
değil. Savunma ve havacılık, 
medikal, enerji, kauçuk ve ray-
lı sistemler olmak üzere birçok 
başlıkta bu faaliyetleri sürdürü-
yoruz.” ifadelerini kullandı. 

Orhan Aydın, Türkiye’de ka-
munun yerli üretimi tercihi ko-
nusunda; Dünya Ticaret Örgü-
tü, Avrupa Birliği, Rekabetçilik 
Kanunu gibi mevzuatlarla suni 
sınırlara maruz kaldığını sa-
vundu. Dünyada pek çok ülke-
nin kendi ürünlerini tercih etme 
noktasında serbest ticaret kanu-
nu kullanarak mevzuatı aştığını 
belirten Aydın, “Oturup ders 
çalışmamız, dünyayı tasarla-

yanların önümüze koyduğu en-
gelleri keşfetmemiz gerekiyor. 
Bu sorunları bireysel olarak 
çözmemiz mümkün değil. Bu 
nedenle kümelenerek bir araya 
gelmeliyiz.” yorumunu yaptı. 

“Bütün sektörler 
kümelenmeli”
Yenimahalle 
Belediye 
Başkanı Fethi 
Yaşar, üretimin 
önemine temas 
etti. Satışın 

da üretim kadar önemli 
olduğuna değinen Yaşar, 
“En güzel şekilde üretseniz 
bile o malı satamıyorsanız, o 
sektörün yaşama şansı yok.” 
uyarısında bulundu. 

Ankara’nın, iş ve inşaat 
makineleri sektöründe öteden 
beri çok önemli bir konumda 
olduğunu vurgulayan Yaşar, 
satış ve üretim konusunda 
OSTİM’in hizmet verdiğini 
belirtti. Yaşar, bütün 
sektörlerin kümelenmesi 
gerektiğini söyledi.

“Koşar adım için 
bir güç lazım”
İş Makinaları 
M ü h e n d i s l e r i 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Duran Karaçay, 
kamu ve üniver-

sitelerden gerekli desteği ala-
madıklarını savundu. İki gru-
bun, sektör içinde yer alarak 
sektörü desteklemesi gerektiği-
ni dile getiren Karaçay, “Türki-
ye sanayisi yeni yürüyor. Koşar 
adım için bir güç lazım! Bu güç 
de, kamu ve üniversitelerden 
gelecek.”  dedi.

Yerli üreticilere 
kapı açık
DMO Pazarlama 
Dairesi Başkanı 
İsmet Keskin, 
Kurum olarak 
yürüttükleri satın 

alma süreçleri ve 
tedarikler hakkında katılımcı-
ları bilgilendirdi. Keskin, kamu 
ihtiyaçlarının karşılanmasında; 

kamu yararının gözetilmesi, 
kaynakların etkin ve verimli 
kullanılması, standart ve kali-
tenin azami ölçüde sağlanması, 
şeffaflık, rekabet ve hesap ve-
rebilirlik doğrultusunda hare-
ket edildiğini anlattı.

Keskin, 2015 yılında DMO’nun 
1970 iş makinesi satın alığı bil-
gisini paylaştı. Keskin, “Yerli 
üreticilerimize kapılarımız so-
nuna kadar açık. İşbirliği yap-
maya her zaman hazırız. Mev-
zuat kısıtlamaları konusunda 
sizlerle işbirliği yapmaktan 
mutluluk duyacağız.” mesajını 
verdi.

“Destek olmak 
görevimiz”
İller Bankası 
Genel Müdürü 
Mehmet Turgut 
Dedeoğlu, ye-
rel yönetimlerin 
i h t i y a ç l a r ı n ı n 

tedariğinde kredi kullandırdık-
larını belirtti. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 
talebi doğrultusunda belediye-
lerin yerli ürün kullanması ile 
ilgili çalışma yaptıklarını ifade 
eden Dedeoğlu, rekabet yasası 
gereği yerli üretimi teşvik ede-
mediklerini anlattı. 

Belediyeleri ithal ürünleri ter-
cih etmemekle eleştiren Dede-
oğlu, “Bize bir belediye talepte 
bulunduğunda teklifimiz yerli 
ürün oluyor. Ancak belediye-
lerin tercihini etkileyemiyoruz. 
OSTİM’de iş makinalarında 
çok güzel işler yapılıyor, bun-
ları anlatmamız lazım. Ürün-
leriniz DMO kataloglarında 
olmalı size destek olmak bizim 
görevimiz.” dedi.

Konuşmaların ardından başla-
yan genel kurul başladı. Kurulu 
yönetecek divan heyeti Adem 
Arıcı, Mehmet Akif Irkılata ve 
Kenan Döker’den oluştu. Faa-
liyet ve denetim kurulu raporla-
rını İŞİM Kümesi koordinatörü 
Fevzi Gökalp okudu. Yönetim 
Kurulu ve Denetim Kurulu 
faaliyetlerinin ibra edilmesi-
nin ardından yeni dönem için 
Yönetim Ve Denetim Kurulu 
Üyeliklerine seçim yapıldı.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM), 
3. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nı yaptı. Kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin de 
yer aldığı toplantıda, sektör 
A’dan Z’ye masaya yatırıldı. 
Genel Kurul’da yapılan 
konuşmalarda kümelenmenin 
altı bir kez daha çizildi. 
Kamunun ve üniversitenin 
katkısının yetersiz 
olduğunu vurgulayan sektör 
temsilcileri Türk sanayisinin 
koşar adıma geçmesi için 
gerekli gücün kamu ve 
üniversitelerden geleceği 
belirtildi. Toplantının 
ardından, İŞİM’in yeni dönem 
Yönetim ve Denetim Kurulları 
için seçim yapıldı.

REKABETÇİLİĞİN 
PÜF NOKTALARI 

İŞİM 3. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu: YÖNETİM KURULU: Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Necati Dayı (Pi Makine), Raşit Özgül (SANKO), Orhan Aydın (OSTİM), Mehmet Kaybal 
(MEKA), Mehmet Arslan (Hidrolift), Yıldıray Erzurum (Karke), Halide Rasim (Rasim Makine), Esra Elmadağlı Yaşar (Seçkin 
Makine), Burcu Erdoğan Kaya (Er Makine), Osman Başayar (Başayar Makine), İbrahim Demirtaş (Pınar İş Makineleri), Ayşe 
Beltan (SET-A Makine), Ömer Faruk Yılmaz (Paragon).
DENETİM KURULU: Hüseyin Kıral (Alimar Makine) , Yeliz Özkaraoğlu (Özkara Hidrolik), Suat Çiftçi (Teknikon)

Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin 

Güvenç

Fethi Yaşar

Mehmet Turgut
Dedeoğlu

Duran 
Karaçay

İsmet Keskin

Hasan Basri 
Bozkurt
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‘İş ve İnşaat Makineleri ve 
Yedek Parçaları 3. URGE 

Projesi” adını taşıyan proje-
nin 30 firmayı kapsayan ihti-
yaç analizi, Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV) ta-
rafından firmalara ziyaretler 
düzenlenerek yapıldı. Proje fir-
malarının katılımıyla düzenle-
nen çalıştayda firmalar özelin-
deki analiz raporları paylaşıldı.
İŞİM Kümelenmesi URGE 
Projesi Yöneticisi Esma Ak-
yüz, İŞİM ’in 8 yıldan bu yana 
pek çok başarılı projeye imza 
attığını belirterek, “2011-2014 
yılları arasında 2 adet URGE 
projesi bitirdik ve firmaların 
toplam ihracat cirolarında yüz-

de 121’lik bir artış görüldü. 3. 
URGE’ nin de ihtiyaç anali-
zi çalışmasını tamamladık ve 
şimdi sıra dünya pazarlarına 
açılmakta” dedi.

“Kamu bizi dinlemeli”
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, İŞİM üye-
lerinin ihracattan önce iç pazar 
potansiyelini değerlendirebil-
mek için ilgili kamu kurumla-
rıyla yerli üretimi tercih etme-
leri konusunda görüşülmesini 
önerdi. İŞİM’in sivil toplum 
kuruluşu olduğuna dikkati çe-

ken Aydın, “Kamu bizi dinle-
meli. Küme olarak sivil toplum 
kuruluşuyuz.” görüşünü pay-
laştı. 
İhtiyaç analizi çalışmasını ger-
çekleştiren TTGV Uzmanla-
rından Deniz Bayhan, Mahmut 
Kiper, Tülay Akarsoy Altay 
ve Pelin Durtaş çalıştay da bi-
rer sunum yaptılar. Uzmanlar-
dan Deniz Bayhan, OSTİM’le 
6 proje gerçekleştirdiklerine 
değindi. Bayhan, İŞİM için, 
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, 
Fırsatlar, Tehditler (GZFT) 
analizi yaptıklarını anlattı. 

Bayhan, yapılan analiz neti-
cesine uygun olarak İŞİM için 
stratejik hedef önerileri belirle-
diklerini vurguladı.

İç pazar büyükse
ihracat gelişiyor
TTGV Uzmanı Tülay Akarsoy 
Altay, ‘Dünyada ve Türkiye’de 
İş ve İnşaat Makineleri Sektö-
rü’ başlıklı sunum yaptı. Sek-
törün 2014 yılı küresel geliri-
nin 159 milyar dolar olduğunu 
belirten Altay, Kuzey Amerika 
ve Avrupa pazarında satışlarda 
artış gözlendiğini kaydetti. 
Bütün sanayileri iç pazarları-
nın beslediğini savunan TTGV 
Uzmanı, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin hem büyük bir 
pazar, hem de büyük bir ihra-
catçı olduğu örneğini verdi.  
“Ama Türkiye’de bu böyle de-
ğil. Pazar kapasitesi ve ihracatı 
dengeleyecek tedbirler alınma-
lı.” uyarısında bulundu. 
Altay, sektöre ilişkin ayrı-
ca şu bilgileri verdi: Türkiye, 
Avrupa’nın dördüncü büyük 
iş makineleri pazarı. Aynı za-
manda iş makineleri imalat sa-
nayinde Avrupa’nın 9. büyük 
ülkesi konumunda. 

 Firmaların 
kurumsallaşmaları, 
markalaşmaları, tanıtım ve 
pazarlama konusundaki 
darboğazları aşmaları, 
ihracatlarını arttırmaları 
için gerekli entelektüel 
sermayeyi (İnsan kaynağı, 
yapısal sermaye ve ilişkisel 
sermaye bileşenleri) 
oluşturmak ve beş yıl 
içinde pazar paylarını ikiye 
katlamak. 

 Ankara’da yerli üretim 
yapan küme firmalarının, 
büyük küresel rakipleri 
karşısında güçlü olmaları 
için gerekli tedbirleri 
üreterek İŞİM’i beş yıl 
içerisinde uluslararası 
sektörde imalat yetkinliği 
açısından aranan bir küme 
haline getirmek.

 Küme firmalarının üretim 
altyapılarını, kalite güvence 
altyapılarını modernize 
etmelerini, firmaların 
ileri üretim yöntemlerini 
kullanmalarını sağlayacak 
önlemleri geliştirerek İŞİM 
kümesini üretim merkezine 
dönüştürmek.     

STRATEJİK HEDEFLER

İHTİYAÇ ANALİZİNDE STRATEJİK HEDEF ÖNERİLERİ
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM), T.C. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
desteklenen 3. Uluslararası 
Rekabeti Geliştirme (URGE) 
Projesi’nin ilk aşaması 
olan ihtiyaç analizi sürecini 
tamamladı. Yapılan çalıştayla 
stratejik hedefler belirlendi. 

Konuşma ve sunumların ardından proje firmalarının katılımıyla 11 başlıkta çalışma 
grupları oluşturuldu. 
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İş hayatınız nasıl başladı?

Aslı mesleğim kaynakçılık-
tır. 5 yıl, para kasası yapan bir 
işyerinde çalıştım başladım 
ustamın yanında. 1969’da ilk 
dükkanımı Ata Sanayi’de aç-

tım. “OSTİM denilen yere kim 
gidecek?” diyorduk. O zaman-
lar buralar tarlaydı her yer. Her 
taraf çamurdu, yol yok, iz yok. 
Rahmetli Cevat Dündar bize 
çok büyük iyilik etti, “Gelin 
girin, idare ederiz sizi.” dedi. 
Ama bizim kendimize inan-
cımız yoktu. Yeni dükkan aç-
mıştık. Ancak kendimizi idare 
ediyordum. Dükkan açtığımda 
cebimde sadece 100 liram var-
dı. 

OSTİM’e ne zaman 
geldiniz?

1983’de geldim. İlk dükkanı 
kira ile tuttum. Ustam Kamil 
Örüç’ün dükkanıydı. O da bir 
başkasına sattı. Kısmet işte biz 
de geldik buraya kiracı olduk. 

Ata Sanayi’de 17 sene bod-
rumda çalıştım, güneş görme-
dim. O yüzden 10 lira daha 
fazla verip güne gören bu dük-
kanı kiraladık. Buraya gelince 
kendimizi top sahasına geldik 
sandık. İnanın; o günün şart-
larında asfalt yoktu, buralar 
bütün kumlu, çamurlu… Yol 
yoktu. Araba çamura saplanı-
yordu, kurtarıcı getirip çıkartı-
yorduk. İlk zamanların şartları 
böyleydi.

Ata Sanayi’nin ardından OS-
TİM çok büyük geldi. Orada, 
bodrum kattı. Elektriği üst 
dükkandan alıyordum, elektrik 
bile vermiyorlardı. 1968’de sel 
oldu. Dükkanın içi 50 cm mil 
dolmuştu. O mili hep sırtımda 
taşıdım, o çaya döktüm…

OSTİM’e ilk geldiğimizde, 
caddeleri, sokakları bu ka-
dar büyük görünce “Ne gerek 
var?” demiştik. Çok büyük gel-
mişti bize o zaman. Atölyeler 
saray gibi geldi. Ama şimdi bu 
sokaklar, bu caddeler dar geli-
yor. 

OSTİM’i planlayanlar o dö-
nemden uzağı görmüşler.  Cen-
net mekan olsun, Allah onlar-
dan razı olsun. Şu memlekete 
çok çok büyük iyilikler yaptı-
lar. Ödenemez o haklar.

Zor şartlardan buraya gel-

dik. Bugünümüze çok şükür, 
Allah’a hamdolsun. 

“ÖNCEDEN SANAT ÜSTÜNDÜ”
Hangi sebeplerle tercih 
etmediniz buraya üye 
olmayı?

Tercih değil imkansızlıktan. 
Ben hiç üye olmadım bura-
ya. Önce kira ile geldim, son-
rasında kardeşim Ali Osman 
Serim’le ortak olduk ve demir-
cilikten alüminyumculuğa dö-
nüştük. 1995 yılına kadar işin 
başında durdum. Ama bu çek-
senet işinden, imkansızlıklar-
dan bıktım, usandım.  Ali Os-
man Bey’le ortağız. Oğlum da 
üniversiteyi bitirip askerliği de 
yapınca dedim ki; “Oğlum ben 
artık yoruldum.”

Kaç işçi ile çalışmaya 
başladınız burada?

Buraya geldiğimizde 5 işçimiz 
vardı. Ben bırakana kadar 7-8, 
10’u geçmedik. İşi çocuklara 
bıraktım. “Ben bıktım, usan-
dım, yoruldum” dedim. Ben-
den sonra oğlum ve amcası  yan 
tarafı da tuttu. İki atölyeyi bera-
ber işletti. İşi geliştirdi, amcası 
ile devam ettiler. Onun da bir 
tane oğlu var, benim de bir tane 
oğlum var.

Neden bıktınız?

O dönemde ekonomik kriz 
vardı, çekler ödenmiyordu, 
ödeyemiyordum, yaptığım 
işin parasını alamıyordum, 
işi beğendiremiyordum. Ata 
Sanayi’den, Siteler’den malze-
me getiriyorduk. Malzeme sa-
tan bile, alüminyum satan bile 
yoktu o zaman OSTİM’de. Çok 
zor şartlardan geçtik. Ondan 
sonra da oğluma dedim, “Hadi 
Allah işini rast getirsin.”

Bugün işyerinizde pek çok 
işçi çalışıyor, insanlara 
ekmek kazandırıyorsunuz. 
Bunu bir değerlendirir 
misiniz? Kendiniz de 
çıraktınız, kalfaydınız, 
işçiydiniz…

Biz köyden geldik 5 kişi 

Ankara’ya. Sanayiye sa-
nat öğrenmeye gittik. Şimdi 
OSTİM’de 60 tane bizim kö-
yün esnaf olanı var. Hepsi çırak 
olarak geldi ve bizden sonra 
yön verdik.

Sanat gibisi var mı? Bizim köy, 
çevre köylerin en fakir köyüy-
dü. Yani bütün işçilik hep bi-
zim köyden çıkardı; çobanlık, 
ırgatlık, amelelik, ustalık.  Sa-
nat olarak baktığımızda, önce-
den sanat üstündü. Yani emek 
karşılığı vardı. Şimdi makine-
leşti, gelişti, büyüdü.

“SANAYİDEN 
ŞAŞMAYACAKSIN”

Sizin çalıştığınız dönemlerde 
çırak yetiştirme politikası 
nasıldı?

90’lı yıllarda çıraklık eğiti-
mi olmadan gene çalıştıra-
mıyorduk. Çıraklık Eğitim 
Okulu’ndan gelirdi, yarım gün 
orda eğitim yarım gün burada 
çalışma olurdu. Çocuklar bir 
şeyler öğreniyordu.  Eğer sanat 
okuluna gitmemişsen ustalık 
belgesi zaten alamıyor, dük-
kan da açamıyordun. Kamil 
Örüç dediğim ustam, “Ustalık 
belgesi alınacak.” dedi. Gazi 
Mahallesi’nde sanat okulunda 
sanatkar olarak kurs gördük 
orda 3 gün, ustalık belgesi al-
dık.

Ata Sanayi’nin şartları ile 
OSTİM’i karşılaştırdığınızda 
ne görüyorsunuz? 

OSTİM de ben Türkiye’nin is-
tikbalini görüyorum. OSTİM 
deyip de geçmeyin ama bu da 
dar geliyor. Daha büyük acilen 
organizeler yapılmalı. 

Cevat Dündar’ın ilk başların-
da Allah rahmet eylesin, çok 
büyük emeği vardır. İlk proje 
onun çünkü. Bugün OSTİM’e 
baktığımızda kamyonlar, tırlar 
dolup dolup çıkıyor. İnsan bun-
dan mutlu olmaz mı? Bugün 
gördüğünüz işletmelerin büyük 

bir bölümü, o günlerde; günlük 
bulup günlük yiyen adamlardı.  
Bugün gelinen noktada kıyas 
bile kabul etmez. Ama bunun 
olacağı belliydi, OSTİM’in 
kuruluşunun gayesi de buydu. 
Şimdi oğlum ve yeğenim 30 
kişi çalıştırıyor yerine göre. 
Ben işin başındayken 10 kişiyi 
geçmedi. Burada istikbal yokta 
ne var? 

Baktığınız zaman herkes devlet 
memuru olayım, hizmet sektö-
ründe çalışayım, bir maaşım ol-
sun istiyor. Onlar yanlış; sana-
yiden şaşmayacaksın, ben onu 
bilmem. Peygamberimizin ha-
disinde var: “10’un, 9’u ticaret-
tir.” Onun için yine çalışacak-
sın. Herkes şimdi üniversiteyi 
bitiriyor, herkes okuyor işçi ye-
tişmiyor. Benim ustam vardı, 
Allah rahmet etsin… Adam 
yapardı, öyle bir sanatkardı. 
Sanatkârdı diyorum bak ama 
kıymetini bilemediler, öyle gel-
di, gitti. Şimdiki şu imkanlarda 
o olsaydı, neler yapmazdı. 

Ata Sanayi’nden gelip fabrika-
tör olan çok bizim arkadaşlar. 
Bizim köyden pek çok arkadaş-
tık. Köyde davar güttürmez-
lerdi beceriksiz diye, şimdi 
burada birçoğu fabrikatör oldu. 
Zaten biz hepimiz köyden ka-
çarak geldik. Babam rahmetli 
işte çalışıyor, ustalık yapıyor-
du. Çeşme falan yapardı. Zordu 
geçim. Şimdiki gibi değildi.

İrfan Serim, 1969’da ilk 
dükkanını açan,1982 yılında 
kardeşi alüminyum doğrama 
ustası Ali Osman Serim ile 
birlikte alüminyum sektöründe 
üretime geçmiş  1983’de OSTİM 
ailesine katılan  20 yıl önce işi 
kardeşi ve oğluna  devrenden 
‘Emek Veren’ sanatkarlardan. 
Demir doğrama ustası olan 
İrfan Serim, iş yaşamına 
kaynakçı olarak adım atmış,

Zaman zaman OSTİM’e gelip, 
sanayi havasını soluyan Serim, 
Ata Sanayi’nden OSTİM’e 
uzanan öyküsünün dönüm 
noktalarını anlattı. 

Röportaj için davetimize 
icabet ederek, yıllarca alın 
teri döktüğü makineler 
arasında geçmişi ve günümüzü 
değerlendiren Serim, 
“OSTİM’e baktığınızda ne 
görüyorsunuz?” şeklindeki 
sorumuza, tecrübelerini 
de katarak şu yanıtı verdi: 
“OSTİM’de ben Türkiye’nin 
istikbalini görüyorum. OSTİM 
deyip de geçmeyin ama bu 
da dar geliyor. Daha büyük 
organizeler acilen yapılmalı.”

“OSTİM’DE TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİNİ GÖRÜYORUM”
“BUGÜNLE KIYAS BİLE 

EDİLMEZ!”

İrfan Serim, OSTİM’in 
öncesini ve sonrasını 

iyi bilen bir sanatkar… 
Serim, bu gelişimi 

şöyle özetliyor: “Bugün 
OSTİM’e baktığımızda 
kamyonlar, tırlar dolup 

dolup çıkıyor. İnsan 
bundan mutlu olmaz 

mı? Bugün gördüğünüz 
işletmelerin büyük bir 
bölümü, o günlerde; 
günlük bulup günlük 

yiyen adamlardı.  Bugün 
gelinen noktada kıyas 

bile kabul etmez. Ama 
bunun olacağı belliydi, 
OSTİM’in kuruluşunun 

gayesi de buydu.” 

“BUGÜNLE KIYAS BİLE 
EDİLMEZ!”

İrfan Serim ve ortağı olan kardeşi 
Ali Osman Serim 

Aslı mesleği 
kaynakçılık olan 
İrfan Serim, 5 yıl, 
para kasası yapan 
bir işyerinde 
çalışmış… 
1969’da ilk 
dükkanını Ata 
Sanayi’de açan 
emektar ismin 
o dönemlere ait 
fotoğrafları.

OSTİM Belgeseli Arşivi

Ticarette başarılı olmak 
için ne gerekir?

Evvela ahlak. Sanayide 
yetişip güzel ahlaklı 
olmayan neredeyse 
yoktur. Sanayici olmasa 
inan memleket aç kalır. 
Her türlü şeylerde hem 
imkanları var hem sanat 
insan olarak yetiştiri-
yorlar. Esnaflık, görgü. 
Yani dürüstlük olarak, şu 
Ankara’da sanayici en 

dürüstüdür hal-
kın. Hem 

güveni-
lirdir; 
onları 
biz hep 
yaşa-
dık.

caddeleri, sokakları bu ka-
dar büyük görünce “Ne gerek 
var?” demiştik. Çok büyük gel-
mişti bize o zaman. Atölyeler 
saray gibi geldi. Ama şimdi bu 
sokaklar, bu caddeler dar geli-
yor. 

OSTİM’i planlayanlar o dö-
nemden uzağı görmüşler.  Cen-
net mekan olsun, Allah onlar-
dan razı olsun. Şu memlekete 
çok çok büyük iyilikler yaptı-
lar. Ödenemez o haklar.
çok çok büyük iyilikler yaptı-
lar. Ödenemez o haklar.
çok çok büyük iyilikler yaptı-

Zor şartlardan buraya gel-

Ankara’da sanayici en 
dürüstüdür hal-

kın. Hem 
güveni-
lirdir; 
onları 
biz hep 
yaşa-
dık.
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BAŞKENTLİ YATIRIMCI 100 YENİ PROJE İLE TANIŞTI

Ankara Kalkınma Ajansının 
Ankara’daki beş teknoloji 

geliştirme bölgesi, dört organi-
ze sanayi bölgesi, TTGV, TÜ-
BİTAK, Borsa İstanbul, ATO 
ve ASO ile ortaklaşa gerçekleş-
tirdiği etkinlikte, 100 yenilikçi 
proje sahibi girişimci, yatırım-
cı ve işadamlarıyla buluştu. 5. 
TechAnkara Proje Pazarı’nın 
desteklediği kurumlar arasında 
OSTİM de yer aldı.

İnovasyonun ticarileştirilmesi
Ankara Kalkınma Ajansı Ge-
nel Sekreteri Arif Şayık, her yıl 
yeni kazanımlarla içeriği zen-
ginleştirilen proje pazarının, 
Ajansın yenilikçilik ve girişim-
cilik ekosistemini geliştirme 
faaliyetlerinin geniş kitlelere 
ulaşabilmesini hedefl ediğini 
bildirdi.

Artan küresel rekabet sonucun-
da ülkemizin rekabetçiliğinin 
güçlendirilmesi için yenilikçi-
lik özelliği olan mal ve hizmet 
üretiminin önem kazandığına 
işaret eden Şayık, “Bugün dış 
ticarette daha sofi stike ve tek-
noloji yoğun ürünlerin payı 
artarken emek yoğun ürünle-
rin payı azalmaktadır. Reka-
bet gücünü Ar-Ge, inovasyon,  
markalaşma ve tasarım gibi 
alanlarda aramak lazım. Daha 
fazla üretmeye değil daha fazla 
katma değeri olan ileri teknolo-
ji yoğun ürünlere yönelmemiz 
gerekiyor.” ifadelerini kullan-
dı. Şayık, asıl sorunun inovas-

yon sorunu değil inovasyonun 
ticarileştirilmesi sorunu oldu-
ğunu kaydetti. 

“İcat çıkarmalıyız”

Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, şir-
ketlerin küresel ölçekte serma-
ye piyasaları, işgücü piyasaları 
ve ürün pazarlarındaki gelişme-
leri yakından izleyip, değişen 
şartlara çok hızlı bir biçimde 
uyum göstermelerinin zorunlu 
olduğunu dile getirdi. 

Özdebir, şunları söyledi: “Sa-

nayilerimiz artık küresel ölçek-
te siparişleri hızla karşılamak 
için müşteri ilişkilerini derin-
leştirmek, bunun için de bilişim 
teknolojilerindeki gelişmeler-
den yararlanmak zorundadırlar. 
İnovasyon, teknoloji geliştir-
me, müşteri profi line göre ürün 
farklılaştırılması, müşterilere 
daha çok sayıda güzel ürün 
sunmak küresel rekabetin ön 
şartlarından biri haline gelmiş-
tir. İnovasyon yapamayan, iş 
süreçlerini modernleştireme-
yen fi rmalar artık cezalandırıl-
makta. Yüksek katma değerli 
ürün için mutlaka ‘icat’ çıkart-
mamız gerekiyor.”

“Adından daha fazla 
bahsettiriyor”
Ankara Vali Yardımcısı Kemal 
Karadağ, teknoloji baş dön-
dürücü bir şekilde geliştiğine 
dikkat çekti. Karadağ, son za-

manlarda Ankara’da özellik-
le savunma sanayii, bilişim, 
sağlık teknolojileri, ulaşım 
sistemlerinde, çevre teknoloji-
leri, nano teknoloji gibi birçok 
önemli gibi önemli, hassas ve 
kritik alanlarda faaliyetlerin 
zenginleştirildiğini anımsattı. 

Karadağ, “Geliştirilen proje-
lerin çıktılarının daha yüksek 
katma değere dönüştürülmesiy-
le; Ankara’mız bilim, teknoloji 
ve inovasyonda rekabetçi bir 
çekim noktası haline gelerek 
her geçen gün adından daha 
fazla bahsettiriyor.” değerlen-
dirmesini yaptı.

Teknoloji merkezi olma 
vizyonu

Kalkınma Bakanlığı Bölge-
sel Gelişme ve Yapısal Uyum 
Genel Müdürü Nahit Bingöl,  
“Savunma sanayi, bilişim, sağ-
lık teknolojileri, ulaşım sistem-
leri, çevre teknolojileri, nano 
teknoloji, yenilenebilir enerji 
gibi alanlarda önemli buluş-
lar yapılmakta ve yeni ürünler 
geliştirilmekte olan ülkemizde; 
ekosistem, kurumsal bir kimli-
ğe bürünmek, algı yönetimini 
daha iyi yapabilmek, bölgesel 
pazarlama ve yatırımcı ilişki-
lerini daha profesyonel yapa-
bilmek adına Ankara’nın, tek-
noloji ve inovasyon merkezi 
olma vizyonunu ortaya koyan 
TechAnkara, başkentimiz için 
önemli bir markadır.” dedi.

Ankara’daki insan kaynağı kapasitesinin, üniversitelerin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, 
OSB’lerin, TTGV, TÜBİTAK gibi kurumların gücünü tek marka etrafında birleştirerek Ankara’nın 
yüksek katma değerli ihracatını artırmaya yönelik önemli bir adım olan, TechAnkara Proje Pazarı 
ATO Congresium’da gerçekleşti.

İLK 10’A GİRENLER
TechAnkara Proje Pazarı 
2015'te projeler, 19 
değerlendirme komitesi 
üyesi tarafından yenilkçilik, 
pazar potansiyeli, ticarileşme 
potansiyeli ve çevresel-sosyal 
katkı alanlarında puanlandı. İlk 
10 proje şöyle:

• Acısız Nokta Atış Yapan 
Akıllı Lazer Epilasyon Cihazı 
Projesi ile Mavilab Lazer

• Grafen ve Grafen Katkılı Yeni 
Ürünlerin Ticarileştirilmesi 
Projesi ile Nanografi

• Holografik Ekran İçinde 3 
Boyutlu Eğitim Projesi ile 
GFDS

• Kişiye Özel Protezler Projesi 
ile BTech

• Minimum Maliyet Maksimum 
Verim Eksenli Ortam Isıtıcıları 
Projesi ile Çağan Cem Gezici

• Otonom Hareket Destekli 
Lojistik Taşıma Robotu 
Projesi ile Milvus Teknoloji

• Sanal Gerçekliğe Dayalı 3 
Boyutlu PACS Projesi ile 
Sisoft

• Savunma Sanayine Yönelik 
Mekanik Parçaların Vakum 
Alçı Kalıba Döküm Yöntemi 
ile Üretimi Projesi ile MMS 
Savunma

• Virtual Balance (Sanal 
Denge) Projesi ile Limatek

• Yüksek Çözünürlüklü Lazer 
SLA 3D Yazıcı Projesi ile 
Roboton

YATIRIMCI SUNUMUNDA İLK 3 

• Grafen ve Grafen Katkılı Yeni 
Ürünlerin Ticarileştirilmesi 
Projesi ile Nanografi

• Kişiye Özel Protezler Projesi 
ile BTech

• Sanal Gerçekliğe Dayalı 3 
Boyutlu PACS Projesi ile 
Sisoft

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
ÖZEL ÖDÜLÜ
Değerlendirme komitesi ayrıca 
Engelsiz Dijital Dünya: Dijital 
İçeriklerin Görme, İşitme, Dil ve 
Konuşma Engelli Bireyler İçin 
Erişilebilir Hale Getirilmesi ve Dijital 
Platforormlara Entegrasyonunun 
Yapılması projesi ile Panteon 
firması Sosyal Girişimcilik Özel 
Ödülü’ne layık görüldü.

İLK 10’A GİRENLER
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Eylem Planı’nın vatandaş-
ların talep ve ihtiyaçları 
esas alınarak hazırlan-

dığını dile getiren Davutoğlu, 
planın önsözünde şöyle dedi: 
“Hiç kuşkusuz birinci önceliği-
miz, demokrasimizi güçlendir-
mektir. Temel hak ve hürriyet-
ler alanını genişletmek, sosyal 
devlet ilkesini tam olarak ha-
yata geçirmek ve bütün alan-
larda toplumu güçlendirmek; 
reformlarımızı kalıcı ve sürekli 
kılmak, kamu idaresinde va-
tandaşa hizmet odaklı bir ya-
pılanmayı esas almak, yatırım 
ortamını iyileştirmek, çalışan-
larımızın hayat standartlarını 
yükseltmek ve ekonomimizin 
rekabetçi karakterini güçlendir-
mek, hükümetimizin öncelikli 
hedefl eridir.”

EKONOMİ, FİNANS VE 
TİCARET

• İmalat sanayii makine-teçhi-
zat yatırımlarının fi nansma-
nında Banka ve Sigorta Mu-
ameleleri Vergisi (BSMV) 
istisnası getirilecek. İmalat 
sanayiinde faaliyet gösteren 
fi rmaların kapasite artırımı 
ve verimlilik artışını sağla-
yacak makine-teçhizat ya-
tırımlarının fi nansmanında 
BSMV alınmaması sağlana-
caktır. (21 Aralık 2015 - 21 
Mart 2016)

• Kamu İhale Kanunu güncel-
lenecek. Kamu İhale Kanu-
nu, Avrupa Birliği’nin kamu 
alımları direktifl erine uygun 
olarak güncellenecektir. 
(21 Aralık 2015 - 21 Aralık 
2016)

• Kamu ve özel kesim işbir-
liğine yönelik temel kanun 

hazırlanacak. Kamu ve özel 
kesim işbirliği alanında ha-
len dağınık bir yapıda olan 
mevzuatı tek bir temel ka-
nunla düzenleyecek çalışma 
tamamlanacaktır. (21 Aralık 
2015 - 21 Aralık 2016)

• Yatırımları daha fazla teşvik 
edebilmek amacıyla, Damga 
Vergisi Kanunu gözden geçi-
rilerek yenilenecek. (21 Ara-
lık 2015 - 21 Aralık 2016)

• KOBİ’lerin taşınırlarının 
teminat olarak kullanılması 
sağlanacak. KOBİ’lerin fi -
nansmana erişimini kolaylaş-
tırma amacıyla KOBİ’lerin 
teminat olarak gösterebile-
cekleri taşınır varlıkların kap-
samı genişletilecek, taşınırla-
rın teminat olarak alınmasına 
ilişkin parçalı yapı tek bir ya-
sal düzenleme ile günümüz 
koşulları göz önüne alınarak 
yeniden düzenlenecek ve 
taşınırlara ilişkin çevrimiçi 
merkezi bir sicil sistemi ku-
rulacaktır. (21 Aralık 2015 - 
21 Aralık 2016)

• Dâhilde İşleme Rejimi göz-
den geçirilecek. Yurt içi üre-
time zarar vermemek husu-
su esas alınarak ve konuyla 
ilgili tüm paydaşların görüş 
ve önerileri dikkate alınarak 
Rejim gözden geçirilecek ve 
gerekli düzenlemeler yapı-
lacaktır. (21 Aralık 2015 21 
Aralık 2016)

• Daha önce kamuoyuyla pay-
laşılan 25 Öncelikli Dönü-
şüm Programının (ÖDÖP) 
uygulaması, açıklanan tak-
vim çerçevesinde etkin bir 
şekilde takip edilecek. (21 
Aralık 2015 - 21 Aralık 
2016)

• Öncelikli Dönüşüm Prog-
ramlarını etkin bir şekilde 
hayata geçirmek üzere tasar-
lanmış bulunan koordinas-
yon ve yönlendirme kurul-
ları kurulacak. Örnek: Kamu 

Alımları Koordinasyon Ku-
rulu. (21 Aralık 2015 - 21 
Aralık 2016)

BİLİM, TEKNOLOJİ VE 
YENİLİK 

• Ar-Ge ve tasarım alanında 
erken aşamaya yönelik bir 
fon kurulacak. Hazine Müs-
teşarlığınca uygulamaya ko-
nulan üst fon düzenlemesi 
kapsamında Ar-Ge ve erken 
aşama yenilikçi şirketle-
re yatırım yapacak girişim 
sermayesi fonlarına kaynak 
aktarılacak ve aktarılan bu 
kaynaklar girişim sermayesi 
fonlarının kuluçka ve hızlan-
dırıcılar tarafından başlatıl-
mış projelere yönelik yapılan 
yatırımlara öncelik verilmesi 
sağlanacaktır. (21 Aralık 
2015 - 21 Haziran 2016)

• Üst orta ve yüksek teknolo-
jili ürünlerde kamu alım ga-
rantisine dayalı yerli tedarik 
modelleri hayata geçirilecek. 
Üst orta ve yüksek teknolo-
jili ürünlerde kamu alım ga-
rantisine dayalı üretim yapı-
labilmesi için geliştirilecek 
ürün bazlı yerli tedarik mo-
delleri hayata geçirilecektir. 
(21 Aralık 2015 - 21 Aralık 
2016)

• Kalkınma bankacılığı yeni-
den yapılandırılacak. Kal-
kınma bankacılığı, orta ve 
yüksek teknolojili yatırım-
lara uzun vadeli fi nansman 
sağlayacak şekilde yapılan-
dırılacaktır. (21 Aralık 2015 
- 21 Aralık 2016)

• Ülkemizdeki akredite test 
altyapısı ihtiyacı belirlene-
cek ve eksik alanlarda kapa-
site oluşturulacak. (21 Aralık 
2015 - 21 Aralık 2016)

• Elektronik ortamda Kamu-
Üniversite-Sanayi İşbirliği 
platformu kurulacak. (21 
Aralık 2015 - 21 Aralık 
2016)

• Kamu kurumlarının ihtiyaç-
larının ortak alım yöntemiyle 
tedariki yaygınlaştırılacak. 
Kamu kurum ve kuruluşla-
rının aynı veya benzer ni-
telikteki ihtiyaçlarının top-
lu alım yöntemiyle tedarik 
edilebilmesi için yöntemler 
geliştirilmesi ve ölçek eko-
nomisinden faydalanarak 
tasarruf sağlanması amaçlan-
maktadır. İhalelerde, Onuncu 
Kalkınma Planında yer alan 
“kamu alımları uygulama-
larında KOBİ’ler lehine dü-
zenlemeler yapılması” hedefi  
doğrultusunda yapılacak dü-
zenlemeler de göz önünde 
bulundurulacaktır. (21 Aralık 
2015 - 21 Aralık 2016)

YATIRIM ORTAMININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ 

• Serbest bölgelerin cazibesi 
artırılacak. Serbest bölge-
lerin, ülkenin değişen eko-
nomik şartları ve ihtiyaçları 
doğrultusunda yönlendirile-
bilmeleri; yatay ve dikey iş-
birliği ağları geliştirebilen 
bölge uygulamacılığı yapıla-
bilmesine imkân verecek bir 
esnekliğe kavuşturulmaları 
ve böylece ülkenin uluslara-
rası rekabet gücünün artırıl-
masına katkı sağlamaları ve 
ekonomiye daha etkin biçim-
de entegre olmalarının yanı 
sıra dünyadaki iyi uygulama 
örneklerine yakınlaştırılma-
larını teminen, 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanununda 
stratejik, büyük ölçekli veya 
öncelikli yatırımlara yönelik 
gerekli değişiklikler yapıla-
caktır. (21 Aralık 2015 - 21 
Haziran 2016)

• Endüstri Bölgeleri ve Or-
ganize Sanayi Bölgelerinde 
arsa maliyetlerini azaltacak 
eni bir mekanizma kurula-
cak. Endüstri bölgelerinin 
operasyonel hale gelmesiyle 
Maliye Bakanlığı tarafından 
yatırımcılara yapılacak tah-
sislere ilişkin usul ve esaslar 
belirlenecektir. Kamu taşın-
mazlarının tahsisine yönelik 
usul ve esaslarda düzenleme 
yapılması gerekli hususlar, 
özel sektör görüşleri dikkate 
alınarak belirlenecek ve ge-
rekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılacaktır. (21 Aralık 2015 
- 21 Haziran 2016)

‘ALIM GARANTİLİ’ YERLİ TEDARİK MODELİ GELİYOR
64. Hükümet, 2016 yılı 
için üç, altı ve on iki aylık 
dönemleri içeren kapsamlı 
bir Eylem Planı hazırladı. 
Planda, kamu yönetiminden 
demokratikleşmeye, sosyal 
politikalardan, bilim, teknoloji 
ve yeniliklere, ekonomi, finans 
ve ticari hayata kadar 216 
eylem yer buldu. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
“Eylem Planımızı ilan ettiğimiz 
takvim içinde adım adım hayata 
geçireceğimizden kimsenin 
endişesi olmasın.” dedi. 
Planda, üst orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerde kamu alım 
garantisine dayalı yerli tedarik 
modelleri hayata geçirileceği 
yazıldı.

Her bir KOBİ için 1,5 milyon 
TL ve her bir risk grubu için 2 
milyon TL olan kefalet limiti, 
imalat sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin yatırım 
kredileri için 2,5 milyon TL’ye, 
her bir risk grubundaki imalatçı 
KOBİ’ler için ise 3 milyon TL’ye 
çıkarılacak. Diğer KOBİ’ler için 
8 yıl olan maksimum vade, 
imalatçı KOBİ’ler için 10 yıla; 
diğer KOBİ’ler için yüzde 75 
olan kefalet oranı imalatçı 
KOBİ’ler için yüzde 80’e 
çıkarılacak.

Basit usulde vergilendirilen 
esnafın yıllık 8.000 TL’ye 
kadar kazançlarından vergi 
alınmayacak. 
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CERN pazarı nasıl doğdu?
2015 Mayıs ayında, Türkiye’nin CERN Ortak Üyeliğinin 

başlaması ile Türkiye’de üretim yapan sanayi firmaları 
CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma hakkı elde etti. 
Ortalama 600 milyon Avro’luk mal ve hizmet alımlarının 
gerçekleştiği CERN’in, Türk firmaları için yeni bir pazar 
oluşturması yanında, yüksek teknolojili üretim ve Ar-
Ge faaliyetlerine de bir ivme kazandırması bekleniyor.

CERN pazarı nasıl doğdu?
2015 Mayıs ayında, Türkiye’nin CERN Ortak Üyeliğinin 

başlaması ile Türkiye’de üretim yapan sanayi firmaları 
CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma hakkı elde etti. 
Ortalama 600 milyon Avro’luk mal ve hizmet alımlarının 
gerçekleştiği CERN’in, Türk firmaları için yeni bir pazar 
oluşturması yanında, yüksek teknolojili üretim ve Ar-
Ge faaliyetlerine de bir ivme kazandırması bekleniyor.

Bünyesindeki işleme has-
sasiyeti yüksek CNC 
tezgahları ile hassas 

parça üretiminde CERN’e te-
darikçi olmayı başaran Dora 
Makine, Türk sanayisinin gu-
ruru oldu. 
2004 yılında kurulan OSTİM’li 
üretici, modern ve hassas üre-
tim tezgahları ile ürettiği par-
çaları, hassas ölçüm ekipman-
larıyla ile kontrol edip, ağırlıklı 
olarak yurtiçi ve yurt dışı sa-
vunma sanayi, elektronik ve 
makina imalatı yapan fi rmalara 
sevk ediyor. 
Bekir Sağlamyürek, İbrahim 
Yarsan, A. Tekin Çakmakçı ve 
Hakan Başdal’ın ortak olduğu 
fi rmada 75 kişi çalışıyor.

Önemli bir prestij
Medikal sektörde de kendi pa-
tentli ürünlerini üreten ayrı bir 
üretim alt yapısına da sahip 
olduklarını ifade eden Genel 

Müdür Bekir Sağlamyürek, 
CERN’e tedarikçi olmanın 
önemli bir prestij olduğunu ifa-
de etti. Sağlamyürek, “Bizim 
ihale başlangıç oldu. Bizden 
sonra çok daha büyük sipariş-
ler ile çok sayıda fi rmanın bu 
büyük pastada kendine yer bu-
lacağına inanıyorum.” dedi.

“Sorumluluk yükledi”
OSTİM Gazetesi’ne CERN 
siparişinin gelişimi hakkında 
açıklamalarda bulunan Dora 
Makina Yönetimi, Şirket ola-
rak yedi yıl önce aldıkları 

stratejik kararla; yurt içindeki 
önemli müşterilerimizin ya-
nında kurumsal, güvenilir ve 
güven duyulacak yurt dışı müş-
terilerle çalışmayı ilke edindik-
lerini, yavaş ve emin adımlarla 
da olsa müşteri sayılarını artır-
mayı hedefl ediklerini kaydetti. 
Firma ortakları özetle şunla-
rı söyledi: "Bunun ardından 
başlayan sistematik araştırma 
ve kurduğumuz yapıcı ilişki-
lerimiz sayesinde, yurt dışında 
güvenlerini kazandığımız be-
lirli sayıdaki kurumsal fi rmaya, 
müşterinin istek ve şartname-

lerine uygun olarak üretim ya-
pıyoruz. Bu kapsamda CERN 
de hedefl ediğimiz kurumsal 
müşterilerden biriydi. Kurum-
la çalışma noktasında uzun 
zamandır çaba gösteriyorduk. 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) bize CERN’in 
büyük bir potansiyeli olduğunu 
hatırlattı, çalışmalarımızı bu 
yönde hızlandırdık. 
CERN’e, üretim yetenekleri-
mize uygun olan bir ihaleye 
katılmak istediğimizi bildirdi-
ğimizde, üretimi yetiştireme-
yeceğiz varsayımı ile bu iha-
leye davet edilmedik. Bu yanıt 
karşısında, ısrarla bu ihaleye 
katılma talebimizi ilettik. Kısa 
bir süre sonra başka bir ihaleye 
davet edildik. Şartnameyi dik-
katle inceledikten ve çok de-
taylı bir fi yatlandırma yaptık. 
Teklifte belirtilen ham malze-
me Türkiye’de bulunamadı-
ğından teslim tarihine uyama-
yacağımızı açık açık belirterek 
teklifi mizi ilettik. Teklifi miz, 
kabul edildi ve ilk siparişimizi 
aldık. Siparişin, Avrupa Nük-
leer Araştırma Merkezi tarafın-
dan bir Türk fi rmasına açılan 
ilk sipariş olması, bizim için 
ayrı bir gurur ve sevinç  kay-
nağı oldu. 
Bu başarı bizlere büyük bir so-
rumluluk yükledi. Amacımız; 
aldığımız siparişi müşterinin 
şartnamesinde belirtilen koşul-
lara uygun olarak ve öngörülen 
teslim tarihinde teslim edebil-
mektir. CERN’in ihtiyaç duy-
duğu parça ve alt komplelerde 
daha çok iş payı almak amacı 
ile çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz.”

600 milyon Avro’luk pazarda ilk sipariş OSSA üyesi Dora Makina’nın

CERN’İN TÜRK KAPISI OSTİM’DEN AÇILDI
600 milyon Avro’luk Avrupa 
Nükleer Araştırma Örgütü 
(CERN) Projesi’nden ilk 
siparişi, OSTİM Savunma 
ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA) üyesi Dora Makina 
İmalat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi aldı.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, CERN pazarının 
Türk iş dünyası için önemli 
bir çıkış alanı olacağını ve 
ekonominin büyümesi için 
katkı sağlayacağını ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, “Kurduğumuz 
irtibat ofisi  ve yaptığımız 
bilgilendirme toplantıları ile 
özel sektörümüzün önünü 
netleştirmeyi ve yol açmayı 
amaçladık. Neticesinde ilk 
sipariş de alındı. Bu dev pazar 
için ilk adım. Önümüzdeki 
süreçte çok sayıda Türk 
firmasının daha büyük paylar 
alacağına inanıyorum. İnovasyon 
ve yüksek teknoloji ekonomimizi 
büyütmede en büyük unsur 
olacak. Bu anlamda CERN’e 
ortak üye olmamızı çok 
önemsiyoruz.” dedi.

Sanayi İrtibat Ofisi

TOBB bünyesinde kurulan 
Sanayi İrtibat Ofisi, CERN’e 
üye ülkelerin sanayi ve endüstri 
firmalarının ihale süreçlerine 
katılımda koordinasyonu 
sağlamak üzere görev yapıyor 
ve ihale süreçlerine ilişkin detaylı 
bilgiler sunuyor. CERN ihale 
duyuruları hakkında bilgilere 
www.tobb.org.tr/cern internet 
adresinden ulaşılabilir ve TOBB-
CERN Sanayi İrtibat Ofisi ile 
cern@tobb.org.tr  elektronik 
posta adresinden iletişime 
geçebilir.

CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anlamına gelen Fransızca Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 
sözcüklerinin kısaltmasıdır. Bu kurum, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı. 
1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulan CERN'in günümüzde 21 tam üyesi ve iki tam üyelik adayına ilaveten, bir de ortak 
(asosiye) üyesi (Türkiye) bulunuyor.

OSTİM firmasının başarısı 
kamuoyunda geniş yankı buldu.

Dora Makine, 2004 yılında Bekir Sağlamyürek ve İbrahim Yarsan tarafından kuruldu. 
2013’deki yapılanması ile dört ortaklı bir şirket kimliği kazandı. Şirketin ortakları şu 

isimlerden oluşuyor: Bekir Sağlamyürek, İbrahim Yarsan, A. Tekin Çakmakçı ve 
Hakan Başdal. Firmada firmada 75 kişi çalışıyor.

“TÜRK FİRMALARI DAHA 
BÜYÜK PAY ALACAK”
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Medikal 3D Printing alanın-
da faaliyet gösteren, Ha-

cettepe Teknokent’teki ofi sinde 
Ar-Ge faaliyetlerini yürütmekte 
Btech Innovation, genç bir fi r-
ma olmasına rağmen başarıla-
rıyla dikkat çekiyor. 2014’de 
kurulan ve ilk senesinde kişi-
ye özel protez çözümleri ile 
YFYİ’den iki ödül alan fi rma, 
General Electric’in inovasyon 
programında ve GE’den men-
torluk desteği alıyor.
Türkiye’nin önemli hastaneleri 
ve üniversiteleri ile çalıştıkla-
rını ifade eden Şirket Kurucu-
su Kuntay Aktaş, “Firmamız 

bu süre içerisinde Avrupa ve 
Amerika’da da iş ağını genişlet-
ti. Yeni geliştiriğimiz ürünler-
den bir tanesi kompleks omurga 
rahatsızlıklarına yönelik bir na-
vigasyon sistemi. Oldukça riskli 
olarak değerlendirilen bu ameli-
yatlar sadece tecrübeli cerrahlar 
tarafından başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilebiliyor.” dedi.

En başarılı cerrahi imkanı
BTech, YFYİ 2015’de ödül 
aldığı proje ile mühendislik ve 
yüksek teknoloji üretim sis-
temlerini cerrahi operasyonlara 
sokarak hekimlere basit, ucuz 
ve erişilebilir çözümler sunu-
yor. Aktaş, proje ile ilgili şu 
değerlendiremeyi yaptı: “Ça-
lıştığımız alan dünyada olduk-
ça yeni sayılan, hızlı büyüyen 
bir sektör. Biz de bu konuda 
sadece Türkiye’de değil dün-
yada da öncü rol oynamak için  
faaliyet gösteriyoruz. Gazi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Alpaslan Şenköylü ile geliş-

tirdiğimiz ve patent başvurusu 
yaptığımız yeni sistem ile tüm 
cerrahiyi ameliyat ortamında 
gerçekleştirebiliyoruz, bu saye-
de yapılabilecek en başarılı cer-
rahi ortaya çıkmış oluyor.” 
Kuntay Aktaş, sonrasında 3D 
printerler aracılığı ile ürettikleri 
kişiye özel kılavuzların  omur-
gaların üzerine yerleştirildiğini 
ve üzerindeki kılavuz kanallar 
cerrahı yönlendirerek doğru ve 
hatasız bir cerrahi gerçekleştir-
mesini sağladığını, böylece cer-
rahi riskleri minimum seviyeye 
indirebildiğini vurguladı. 
Aktaş, bu zamana kadar sun-
dukları en yaygın ve şüphesiz 
en önemli çözümlerden biri-
ni de medikal modeler olarak 
gösterdi. Hastanın MR ve to-
morgrafi  görüntülerini görüntü 
işleme yöntemleriyle basılabilir 
3 Boyutlu görüntülere dönüş-
türdüklerini e 3 boyutlu yazıcı-
lar ile bu modelleri bastıklarını 
ifade eden Kuntay Aktaş, “Böy-
lece ameliyat öncesinde cerrah-
lar tüm anatomiyi üç boyutlu 
modeller üzerinde inceleyerek 
cerrahiye hazırlanabiliyorlar.” 
açıklamasında bulundu. 
Başarılı isim, “Özellikle tumor 
vaklarında sıklıkla kullanılan 
bu modelleri Türkiye’nin her 
yerine gönderebiliyoruz. Artık 
bir çok üniversitede kompleks 
rekonstüktif vakalar medikal 
modeller olmadan yapılmıyor.” 

dedi. 

TÜİK tarafından yayınlanan 
işgücü istatistik verilerine 
göre, Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2015 yılı Eylül döne-
minde geçen yılın aynı döne-
mine göre 39 bin kişi artarak 3 
milyon 103 bin kişi oldu. İşsiz-
lik oranı ise 0,2 puanlık azalış 
ile yüzde 10,3 seviyesinde ger-
çekleşti. 

İstihdam oranı yüzde 46,8 
İstihdam edilenlerin sayısı 
2015 yılı Eylül döneminde, 
bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 987 bin kişi artarak 27 
milyon 156 bin kişi, istihdam 
oranı ise 1 puanlık artış ile 
yüzde 46,8 oldu. Bu dönem-

de, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 200 bin kişi, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı ise 
786 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 21,5’i tarım, 
yüzde19,6’sı sanayi, yüzde 
7,5’i inşaat, yüzde 51,4’ü ise 
hizmetler sektöründe yer aldı. 
İşgücü 2015 yılı Eylül döne-
minde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 1 milyon 26 bin 
kişi artarak 30 milyon 259 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı ise 
1 puan artarak yüzde 52,1 ola-
rak gerçekleşti. 

Küme Koordinatörü Pınar 
Yalman Akcengiz, 10-11 

Aralık tarihlerinde, kümeyle 
ilgili bilgi vermek ve yenilene-
bilir enerji alanında yapılan ça-
lışmaları yerinde izlemek üzere 
Damimarka’nın başkenti Kopen-
hag'daydı. 
Danimarka Ticaret Müşavirli-
ği ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilen etkinliğe OSTİM’in yanı 
sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kümelenme Daire 
Başkanı, TÜBİTAK temsilcisi, 
TÜBİTAK MAM Çevre Ensti-
tüsü temsilcisi, İzmir Kalkınma 
Ajansı temsilcileri, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Enerji Komisyo-
nu Başkanı ve Küme Yönetim 
Kurulu’ndan üyeler de katıldı.

Akcengiz, Danimarka Küme 
Mükemmeliyet Merkezi, Tek-
noloji Bakanlığı, Yeşil Merkez, 
Danimarka Teknoloji Enstitü-
sü ziyaretlerinde; OSTİM'de 
yer alan kümelenme modeli ve 
geleceğe dair hedefl erle ilgili 
çalışmaları paylaştı. Dünyanın 
ilk çalışan endüstriyel simbiyoz 
merkezi olan Kalundborg’a da 
geçen Akcengiz, merkez yetki-
lileri ile muhtemel işbirliklerine 
yönelik istişarelerde bulunuldu-
ğunu kaydetti. 

Tüketimin yüzde 27’si 
yenilenebilir enerjiden
Pınar Yalman Akcengiz, ülke iz-
lenimleri hakkında da şu bilgile-
ri verdi: “Danimarka'nın 1970'li 
yıllarda karşılaşmış olduğu ener-
ji darboğazı sonrasında yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kul-

lanımının artırılmasına yönelik 
politikalar geliştirilmiş. Devlet 
desteği ile belirlenen hedefl ere 
ilişkin çalışmalar gerçekleştiril-
miş. Günümüzde toplam enerji 
tüketiminin yüzde 27'si yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından 
sağlayan Danimarka, 2050'de 
enerjisinin yüzde 100ünü ye-
nilenebilir kaynaklardan sağ-
lamayı hedefl iyor. Bu hedefl er 
doğrultusunda küme yapılanma-
sına önem gösteren ülkede fark-
lı alanlarda yapılanmış 55 tane 
küme yapısı bulunuyor.”

OSTİM Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi, Danimarka’da 
gerçekleşen ‘Küme 
Buluşması’nda çalışmalarını 
ve hedeflerini anlattı. 
Dünyanın ilk çalışan 
endüstriyel simbiyoz merkezi 
Kalundborg yetkilileri 
ile işbirliği olanakları da 
değerlendirildi.

Yeni Fikirler Yeni İşler 
(YFYİ) 2015’te PRO Sağlık 
Kategorisi’nde 25.000 TL’lik 
TEB Büyük Ödülü ve ABD 
Kampı Özel Ödülü, OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Üyesi BTech Innovation’un 
oldu. Firma, 3D printerler 
aracılığı ile ürettikleri 
kişiye özel kılavuzların 
cerrahı yönlendirerek 
doğru ve hatasız bir cerrahi 
gerçekleştirmesini sağladı. 

Kopehhag’da yeşil OSTİM sunumu

Medikal Küme üyesi ödülden ödüle koşuyor
3 BOYUTLU KILAVUZLA CERRAHİ RİSKİ DÜŞÜRDÜ

Dünya’da ilk olan bir çok 
çalışma içerisinde yer alan BTech 
ekibinin ortaya çıkarttığı ürünler 

uluslarası yayınlarda da anlatıldı ve 
çalışmalardan biri;  dünyanın önde 

gelen iki önemli televizyonunda 
belgesel olarak izleyicilere sunulacak. 

BTech’in ödül alan projesinde; 
3D printerler aracılığı ile 

ürettiği kişiye özel kılavuzlar, 
omurgaların üzerine 

yerleştiriliyor ve üzerindeki 
kılavuz kanallar cerrahı 

yönlendirerek doğru ve hatasız 
bir cerrahi gerçekleştirmesini 

sağlıyor ve böylece cerrahi 
riskleri minimum seviyeye 

indiriliyor. Firma, 2016’da ilk 
defa Arab Health’te “Medical 

3D Printing” isimli bir konferans 
yapılacak, dünyanın en büyük 

üretici firmalarının dahil 
edildiği fuar alanında implant 
ve modelleme uygulamalarını 

anlatacak.  

İstihdam artışı 
yıllık 1 milyona yakın

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) 2015 yılı Eylül dönemine 
ait işgücü istatistiklerine göre, 
istihdam edilenlerin sayısı 
2015 yılı Eylül döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre 987 bin kişi artarak 27 
milyon 156 bin kişi oldu.
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Türkiye’nin girişimcilik 
ekosistemini ileriye taşı-
yacak projelerin yarıştığı 

YFYİ, teknoloji tabanlı girişim-
cilik yarışması olarak öne çıkı-
yor. YFYİ aynı zamanda gelecek 
vaad eden teknolojik projeleri, 
reel sektör ve yatırımcıları bu-

luşturan bir platform niteliğinde.
Fikirlerin proje ve ürüne dönüş-
tüğü yarışmada projeler, IDEA 
ve PRO kategorilerinde değer-
lendirildi. Henüz şirket olmayan 
ancak yaratıcı bir fi kri olan tüm 
girişimci adaylarının yer aldığı 
alan IDEA oldu. PRO grubuna 

da kuruluşunun üzerinden 3 yıl 
geçmemiş şirketler katıldı.
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 
gelen öğrenci, akademisyen, 
işadamı, bürokrat ve yöneticile-
rinin heyecanla izlediği fi nalde 
sunumların ardından jüri ve halk 
oylaması ile kazanan projeler be-

lirlendi. Kazanan ekipler, ödülle-
rini sponsor kurumların temsilci-
lerinden aldı.

Hedef; milyon dolarlık şirketler
ODTÜ Teknokent Genel Müdü-
rü Mustafa Kızıltaş, 2020 yılında 
hedefl ediği; Türkiye’den ‘mil-
yon dolarlık’ şirketler çıkarılma-
sı için ODTÜ Teknokent bünye-
sinde çalışmalar yürüttüklerini 
söyledi. 
Silikon Vadisi’nin en çok oku-
nan yazarı ve yalın girişim uz-
manı Brant Cooper, girişimci 
adaylarına tüyolar verdi. Cooper, 
start-up’lar için; bir ürünü pi-
yasaya sürmeden önce önemli 
olanın, hedef kitledeki 1 kişinin 
üründen ne beklediğinin bilin-
mesi ve ürünün bu bilgiye göre 
tasarlanması konusundaki dene-
yim ve görüşlerini paylaştı.
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Acar, üniversitelerin görevinin, 
girişimcilik ve yenilikçilik eko-

sistemine katkı sağlamak oldu-
ğunu vurguladı. YFYİ’nin 11 
senedir devam ettiğini hatırlatan 
Acar,  bu yıl da 1200 civarında 
başvuru olduğunu paylaştı. Des-
tekçilere teşekkür eden Prof. Dr. 
Acar, “OSTİM, özellikle genç-
leri ve mevcut girişimcileri des-
tekliyor. Uzun süredir beraberiz 
teşekkür ederiz.” dedi.

Geleneksel üretim yapısı 
değişmeli
OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, bölgede, 5.200 
girişimcinin faaliyet gösterdi-
ğini söyledi. Aydın, “Bölgenin 
geleneksel üretim yapısını, yeni 
dünyanın bilgi ve becerisiyle de-
ğiştirmemiz gerekiyor. 8 yıldır 
YFYİ’nin içinde yer alıyoruz. 
Çok yararlanıyoruz, öğreniyo-
ruz, enerji alıyoruz ve kendimizi 
güncelliyoruz. Katkı veren her-
kese teşekkür ediyorum. Kaza-
nanları kutluyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Yarışmada OSTİM ABD 
Kampı Özel Ödülü’nün ve 
halk oylamasında ikincilik 
ödülünün sahibi olan The 
Light, projeleriyle aydınlanma 
teknolojilerine yeni bir bakış 
kazandırıyor. Ekip, Doç. Dr. 
Mustafa Anutgan, Doç. Dr. 
Tamila Anutgan ve Prof. Dr. 
İsmail Atılgan’dan oluşuyor. 

Projeye ve gelecek planlarına 
ilişkin sorularımızı yanıtlayan 
Doç. Dr. Mustafa Anutgan, “Bu 
ödül bizim omuzumuzdaki 
sorumluluğu daha da arttırdı. 
Katma değeri yüksek, ileri 
teknolojik ürünlerin ülkemize 
kazandırılması yolunda daha 
da azimli bir şekilde çalışmaya 

devam edeceğiz.” dedi.

Projenizi özetleyebilir misiniz?
Biz lamba üretiyoruz. Bu kula-
ğa biraz iddiasız gelebilir. “Bu 
mu yani dünyayı değiştirecek 
buluşunuz?” diyebilirsiniz. 
Ama bu lamba günümüzde üre-
tilen lambalardan çok farklı. 
Alışageldiğimiz lambalar, yani 
evlerde, ofi slerde, arabalarda 
ve hatta sokaklarda kullanılan 
lambaların hepsi çok çok küçük 
bir alandan çok şiddetli ışık çı-
karıyorlar. Bu kaynaktan çıkan 
şiddetli ışık direkt olarak gözü-
müze giriyor. Tıpkı güneşli bir 
günde güneşe bakmasak bile 
gözümüzü hafi f kısmak zorunda 
kaldığımız gibi. Öyleyse neden 
üreticiler hala bu küçük lam-
balardan üretiyorlar? Tabii ki 

böyle tercih ettikleri için değil; 
böyle üretmek zorunda oldukla-
rı için.
Peki buna alternatif ürün ne ola-
bilir? İşte burada biz devreye 
giriyoruz. Küçük bir lambadan 
aldığınız tüm ışığı çok daha ge-
niş bir yüzeyden, mesela salo-
nunuzun bütün tavanından ala-
bilseydik nasıl olurdu? Henüz 
bu şekilde bir üretim yapılamı-
yor, ancak hayal gücünüzü biraz 
zorlarsanız aydınlatma teknolo-
jisinden mimarîye, dekorasyon-
dan ekran teknolojisine kadar 
birçok alanı etkileyecek olan bir 
fırsatla karşı karşıya olduğumu-
zu görürsünüz.
Bizim ürünümüzün kalınlığı 
alttaki 1 mm’lik adi camı say-
mazsak 300 nm; yani ortalama 
bir saç telinin 100’de 1’i. Ayrı-
ca, piyasadaki LED lambaların 
aksine bizim kaplamalarımız 
200 santigrat derece gibi dü-
şük sıcaklıklarda üretilebiliyor. 
Dolayısıyla böyle bir lambayı 
üretmek için evde kek yaparken 
harcadığımızdan daha az para 
harcıyoruz.
Proje nasıl doğdu ve gelişti?
Bu projenin fi kri benim OD-
TÜ’deki doktora çalışmalarım 
sırasında doğdu. Doktora tez 
konum, normal şartlarda ışık 
yaymayan bir malzeme olan 
silikondan ışık elde etmek üze-
rine kuruluydu. Bu konuda çok 
yoğun çalışmalar var.
Biz de çalışmalarımızda, 
LED’imizde bulunan bütün ta-
bakaları en uygun özelliklerle 
üretebilme seviyesine ulaştık. 
Ama buna rağmen LED’den 

yüksek akım geçirmede zorla-
nıyorduk. Tabii, bir LED’den 
akım geçiremezseniz ışık çıka-
ramazsınız. Bu soruna çözüm 
getirmek üzere LED’i oluşturan 
ince tabakaların özelliklerinde 
bazı değişikliklere gittik. 
Doktoramın sonlarına doğru bir 
gün LED’den yüksek akımlara 
ulaşabildik. İlk ürettiğimiz bu 
LED’lerden çıkan ışık kızılötesi 
bölgede olduğundan gözle gö-
rülemiyordu. Biz yine LED içe-
risindeki aktif bölgelerin üretim 
koşullarını değiştirerek beyaz-
mavi, beyaz, sarı, turuncu, gibi 
renklerdeki LED’leri de ürete-
bildik. Şu anda ürünün çalışma 
mekanizması ve verimi hakkın-
daki Ar-Ge ve akademik çalış-
malarımıza devam ediyoruz.

"KATMA DEĞER 
SAĞLAYACAĞIZ"

Ticarileşme ve markalaşma 
için belirlediğiniz bir süre 
var mı?
Şu anda ürünümüzle ilgili Ar-
Ge sürecine devam etmekteyiz. 
Yeni bir üretim sistemi almak 
istiyoruz. Bu sayede daha pro-
fesyonel üretimler yapıp ön-
prototip aşamasından prototip 
aşamasına geçebileceğiz. Yeni 
üretim sistemimizin kurulumu-
nun ardından 18 ay gibi bir süre 
içerisinde prototipimizi üretmiş 
olmayı hedefl iyoruz.
Ürünümüzün kullanıldığı tüm 
ticari ürünlere katma değer sağ-
lamış olacağız. Örneğin banyo 
karoları üreten bir seramik üre-
ticisi olduğunuzu düşünelim. 
Kabaca düşünecek olursak, 
60’a 60’lık bir banyo karosunun 

maliyeti 1 lira iken siz bunu 2 
liraya satıyor olun. Şimdi biz bu 
karonun yüzeyini kendi ışık ya-
yan kaplamamızla kaplayalım. 
Yeni karonun maliyeti belki 1.2 
liradır fakat böyle bir karonun 
satış fi yatı 4 lira olacak. Çün-
kü artık banyonuzda gözünüzü 
rahatsız eden bir lamba yerine 
hem dekoratif hem de göz kon-
foru açısından sizi mutlu edecek 
bir ürün almış olacaksınız. Buna 
benzer daha birçok örnek veri-
lebilir. Özetle, her türlü yüzeyi 
ışık yayar hale getirebiliyoruz.
Türkiye’nin gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkmasını istiyorsak 
bizim ürünümüz gibi katma 
değeri yüksek ürünleri kendi 
başına üretebilir hale gelmesi 
gerekiyor. Neden Türkiye’den 
bir fi rma da Philips, Osram, 
Samsung, LG, Cree, Nichia gibi 
dünyanın önde gelen LED üreti-
cileri arasında yer almasın? 
Girişimci adaylarına 
önerileriniz?
Girişimcilik çoğunlukla hayal 
işi. Sizin gördüklerinizi göre-
meyenler size deli gözüyle ba-
kabilir. Bunun hiç önemi yok. 
Siz, size inananlarla birlikte 
yolunuza devam edeceksiniz. 
Eğer dünyayı değiştirmek isti-
yorsanız; herkesten önce buna 
sizin inanmanız gerekli. Ancak 
unutulmaması gereken önemli 
bir konu var. Eğitim çok önemli. 
Hayalini kurduğunuz şey belki 
daha önce başkaları tarafından 
yapılmış olabilir; belki de çalış-
madığı ispatlanmış bile olabilir. 
Bunu uluslararası literatürden ta-
kip etmek zorundasınız. Onların 
peşine takılın demiyorum, fakat 
kim ne yapıyor farkında olun.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) ve ODTÜ Teknokent’in 
işbirliğiyle düzenlenen Yeni 
Fikirler Yeni İşler (YFYİ) 
yarışmasının 11. sinde 
birbirinden ilginç projeler boy 
gösterdi. 

IDEA ve PRO olmak üzere iki 
kategoride finale kalan 22 
projenin mücadele ettiği YFYİ 
2015’de, OSTİM ABD Kampı Özel 
Ödülü, ‘Geniş Yüzeylerde Işık 
Yayan Kaplamalar’ projesiyle 
The Light ekibinin oldu. 

                KÜÇÜK LAMBAYLA GENİŞ YÜZEYE AYDINLATMA 
                                YFYİ OSTİM ÖDÜLÜ SİLİKONDAN IŞIK ELDE EDEN PROJEYE VERİLDİYeni Fikirler

Yeni İşlere Dönüşüyor

“OSTİM ödülü sorumluluğumuzu artırdı”

 

Biz ODTÜ’de çalışırken 
OSTİM’e çeşitli 
sebeplerle gidiyorduk. 
Laboratuvarımızda bir şey 
bozulsa, soluğu OSTİM’de 
alıyorduk. ODTÜ mezunu 
olup OSTİM’de ofis açan 
arkadaşlar da tanıyorum. 
Ankara’da üretim ve 
sanayinin kalbi konumundaki 
OSTİM’in böyle bir yarışmayı 
desteklemesi çok umut 
verici. Biz de OSTİM’den 
böyle bir ödül aldığımız için 
çok mutluyuz. Ancak bu 
ödül bizim omuzumuzdaki 
sorumluluğu daha da arttırdı. 
Katma değeri yüksek, ileri 
teknolojik ürünlerin ülkemize 
kazandırılması yolunda 
daha da azimli bir şekilde 
çalışmaya devam edeceğiz.

OSTİM’den ödül almak
size neler hissettirdi?

kullandı.

M
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girişimcilik ve yenilikçilik eko- kullandı.

maliyeti 1 lira iken siz bunu 2 

kullandı.
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KOSGEB ile geleneksel 
hale gelen KOBİ ve Gi-
rişimcilik Ödülleri’nin 

4.süne bu yıl da binlerce başvuru 
yapıldı. Başvurular arasından 3 
aşamalı değerlendirmeler sonu-
cu 9 kategoride toplamda 41 iş-
letme fi nale kaldı. Finale kalan 
işletmeler arasından ise her kate-
gorideki birinciliği alan işletme-
ler ödüle layık görüldü.
Dokuz kategorinin birincileri, 
ödüllerini Başbakanı Ahmet Da-

vutoğlu ile Başbakan Yardım-
cısı Lütfi  Elvan, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 
ve KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer'in elinden aldılar.
KOSGEB Başkanı Recep Biçer; 
25 yıldır KOBİ'lerin öncüsü olan 
KOSGEB'in, bugün girişimcile-
rin de destekçisi haline geldiğini 
söyledi. Ödüllerin yeni girişim-
cilere cesaret verdiğini dile ge-
tiren Biçer, söz konusu ödüller 
için de aday başvurularının her 
yıl arttığını ifade etti. Biçer, fi na-
listlerin bu yıl 22 ayrı ilden çıktı-
ğını belirtti. 

Güçlü ekonomi için güçlü KOBİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanı Fikri Işık, Bakanlığın Giri-
şimci Bilgi Sistemi verilerinde 
KOBİ'lerin ihracattaki ve gelir 
artışındaki rolünün net olarak 
görüldüğüne işaret etti. Bakan 
Işık, "Türkiye olarak, önümüz-
deki dönemde ekonomik ve 
sosyal hedefl erimizi gerçekleşti-
rirken, en büyük gücümüz yine 
KOBİ'lerimiz olacak. İhracatı-
mızı 500 milyar dolar seviye-
sine, milli gelirimizi 2 trilyon 
dolara KOBİ'lerimiz taşıyacak." 
vurgusunu yaptı. 
Işık, "Güçlü KOBİ'ler olmadan 
güçlü bir ekonomi inşa edeme-
yiz. Biz de güçlü KOBİ'ler oluş-
turmaya, KOBİ'lerin gücüne güç 
katmaya devam ediyoruz.” dedi.

Fikri Işık, yeni destek program-
larının uygulamaya başlandığı 
2010 yılından bugüne kadar, 
KOSGEB desteklerinden fay-
dalanan 11 bin 547 fi rmanın 
ölçek büyüttüğü bilgisini verdi.

“Üretim olarak geri dönüyor”
Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 
KOBİ'lere, girişimcilere akta-
rılan kaynakların ülkeye yatı-
rım, üretim, istihdam, ihracat 
ve vergi olarak geri döndüğünü 
söyledi.

Destek miktarlarını, nicelik ba-
zında artırdıkları gibi 2010 yı-
lında oluşturulan yeni destek 
modelleriyle nitelik bazında 
da geliştirdiklerini anımsatan 
Başbakan Davutoğlu, Ar-Ge, 
kümelenme, nitelikli istihdam, 
borsaya açılma, kurumsallaşma, 
markalaşma gibi alanlara yöne-
lik özel destek programları oluş-
turduklarını kaydetti.  

Son 4 yılda 22 bin kişi 
destek aldı
Davutoğlu, son 4 yıl içinde giri-
şimcilik eğitiminden yararlanan-
ların sayısının 380 bine ulaştığı-
na dikkati çekerek, "22 binden 
fazla kardeşimiz, KOSGEB 

desteğinden yararlandı ve kendi 
işini kurdu. KOSGEB hem bir 
destek kurumu, aynı zamanda 
bu yolla bir eğitim kurumu hali-
ne dönüştü." dedi.
"Seçim döneminde verdiğimiz 
sözlerden birisi, kendi işini ku-
ran gençlerimize 50 bin lira hibe, 
100 bin lira faizsiz kredi ver-
mekti. Hamdolsun sözümüzü, 
eylem planı açıklandıktan sonra 
ilk hafta içinde tuttuk ve uygu-
lamaya başladık. Yeni hüküme-
tin kurulmasından birkaç hafta 
sonra bütün diğer vaatlerimizle 
birlikte bu vaatlerimizi de ger-
çekleştirmiş olduk. Bir iş fi kri, 
projesi olan herkesi, özellikle de 
gençlerimizi bu destekten yarar-
lanmaya, kendi işlerini kurmaya 
davet ediyorum. Bu desteği her-
kese ve her iş fi krine veriyoruz." 
dedi.

“Yeter ki proje olsun; 
yanındayız”
Üniversite mezunu gençlerin 
teknolojik fi kirlerini ürüne dö-
nüştürmeleri için Tekno Giri-
şim Sermayesi Desteği’ni ver-
diklerini hatırlatan Davutoğlu, 
"İnşallah bu destek kapsamında 
verdiğimiz 100 bin liralık des-
teği de kısa süre içerisinde 150 
bin liraya çıkarıyoruz. Yeter ki 
gençlerimizin bir hayali, bir rü-
yası, fi kri, projesi olsun, biz on-
ların her zaman yanında olduk, 
bundan sonra da olacağız." diye 
konuştu. 

Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) 4. KOBİ ve 
Girişimcilik Ödülleri sahiplerini 
buldu. 

Ödül töreninde konuşan 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
“Bir iş fikri, projesi olan 
herkesi, özellikle de 
gençlerimizi bu destekten 
yararlanmaya, kendi işlerini 
kurmaya davet ediyorum.” 
dedi.

FİKRİ OLAN HERKESE DESTEK DAVETİ
KOSGEB 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

ÖDÜLLER: Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Berkosan Yalıtım, Yılın 
İnovatif KOBİ Ödülü: Makersan Makine, Yılın İş Birliği Güç Birliği 
Yapan KOBİ Ödülü: Besa Unlu Mamüller, Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: 
Tamsan Bağlantı Elemanları, Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: Lucas 
Elektrik, Yılın Genç Girişimci Ödülü: Mira Endüstriyel Eğitim, Yılın 
Kadın Girişimci Ödülü: Dese Gıda Ürünleri, Yılın Küresel Doğan 
Girişimci Ödülü: Arar Makina, Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: AKY 
Teknoloji, Jüri Özel Ödülü: Mora Yazılım 

Ahmet Davutoğlu
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Japon Hükümeti’ne ek bütçe

Shinzo Abe Başbakanlığındaki 
Japonya hükümeti, ekonomiyi 
canlandırma amacıyla hazırlanan 
3,5 Trilyon JPY tutarındaki ek 
bütçeyi kabul etti. 1 Nisan-31 
Mart olarak uygulanan 
Japonya'daki mali yıl takvimi 
çerçevesinde, kabul edilen ek 
bütçe ödenekleri, ekonomiyi 
canlandırmak amacıyla 
sosyal güvenlik ve tarımsal 
desteklemelerde kullanılacak. 
Sosyal güvenlik harcamalarında 
özellikle kadınların işlerini 
terketmelerine ihtiyaç 
bırakmayacak çocuk bakımı 
destekleri yer alacak.

Moody’s petrol fiyatları 
tahminini düşürdü

Moody’s, küresel piyasada 
arz fazlasının sürmesi nedeni 
ile petrol fiyatı tahminini aşağı 
yönde revize etti. Brent tipi ham 
petrolün varil fiyatını 2016 yılı 
için 53 dolardan 43 dolara revize 
eden Moody’s, 2017 yılı için de 
60 dolardan 48 dolara indirdi. 
küresel petrol talebinin ABD, Çin 
ve Rusya’daki tüketim artışından 
dolayı gelecek yıl 1,3 milyon varil 
yükseleceği tahmininde bulundu.

ABD petrol ihracatı yasağını 
kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
Kongresinin 40 yıllık ham petrol 
ihracatı yasağını sonlandırdı. Bu 
hamle, 70’lerdeki Arap petrol 
ambargosunda bu yana ilk defa, 
yerel petrol üreticilerine denizaşırı 
rakipleri ile rekabet etme şansı 
tanıyor. Bununla birlikte, kısa 
süre içinde Amerikan petrolünün 
piyasalara akın etmesi 
beklenmiyor. 

KISA KISA

OSTİM Proje Gelişim 
A.Ş., yeni eğitimler, yeni 

fikirler ve yeni yöntemlerle 
ekonominin lokomotifi KO-
Bİ’lere yönelik faaliyetlerini 
sürdürüyor. Kurum, Kaizen 
Institute Turkey işbirliğiyle 
47 firmadan 87 yönetici ve 
uzmana ücretsiz Kaizen Giriş 
Eğitimi düzenledi. 
OSTİM-ODTÜ Tekno-
kent’teki eğitimde, firmaların 
çok daha düşük maliyetlerle, 
üretimden pazarlamaya, per-
sonel verimliliğinden etkin 
zaman kullanımına kadar 
birçok alanda; basit yöntem-
lerle maliyetlerin aşağı çekip 
karlılığı artırma yöntemleri 
anlatıldı. 

Eğitmen Gülcan Çakır, işlet-
melerde Kaizen felsefesinin 
uygulanmasıyla, birçok iş 
sürecinde yapılan yanlışların 
ve israfların işletmelere olan 
maliyetlerini anlattı. Çakır, 
Kaizen’in sürekli iyileştirme 
felsefesiyle işletmelere büyük 
avantajlar sağladığını örnek-
lerle sundu.
Programın ardından yapılan 
anket sonuçları, işletmelerde 
yeniliğe duyulan ihtiyaca ve 
isteğe işaret etti. Katılımcıla-
rın yüzde 50’si bu felsefenin 
kendi işletmelerinde uygulan-
masını istediklerini ifade etti. 
OSTİM Proje, 2016 yılındaki 
projeleriyle firmalara destek 
olmaya devam edecek. 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
ve Türkiye İş Kuru-

mu verileri kullanılarak 
hazırlanan TEPAV İstihdam 
İzleme Bülteni’nde yayın-
lanan araştırma sonuçlarına 
göre, KOBİ’lerin illere da-
ğılımında ilk sırayı 497 bin 
ile İstanbul aldı. İstanbul’u 
Ankara, İzmir, Bursa ve 
Antalya izledi. KOBİ işyeri 
sayısı söz konusu bir yıl 
içinde İstanbul’da 17 bin 
arttı. Artış rakamı Ankara 
ve İstanbul’da yaklaşık 5’er 
bin, Bursa ve Antalya’da 
da yaklaşık 3’er bin olarak 
belirlendi. KOBİ işyeri sa-
yısının sektörel dağılımında 
ilk sırayı 296 bin işyeri ile 
perakende ticareti aldı. 

REKABET GÜCÜNE
KAIZEN TAKVİYESİ

KOBİ SAYISI
BİR YILDA 

72 BİN ARTTI 

ORTA ASYA’NIN KALBİNDE YATIRIM ARAYIŞI
Yüzlerce ikili iş görüşmesi gerçekleşti

21 katılımcı ile gerçekleşti-
rilen programda, Almatı, 

Çimkent, Türkistan ve Astana 
şehirleri ziyaret edildi.

Grup, ilk durağı Almatı’da ikili 
iş görüşmelerine (B2B) katıldı. 

Görüşmelerde, Kazak iş adam-
larının yanı sıra bölgede yerleşik 
olarak iş yapan Türk iş adamları, 
şehrin ileri gelenleri ve Almatı 
Ticaret Ataşeliği’nden temsil-
ciler de yer aldı. Toplantıların 
ardından Almatı Başkonsolosu 

Rıza Kağan Yılmaz, makamın-
da ziyaret edildi.
Seyahatin ikinci kısmında 
Türkistan’a geçildi. Burada sıra-
sıyla; Hoca Ahmet Yesevi Üni-
versitesi ile Ahmet Yesevi türbe-
si ve külliyesine gidildi.
Bir hafta süren programın üçün-
cü bölümü Çimkent’te gerçek-
leşti. Buradaki B2B toplantısı-
na katılım beklenenin üzerinde 
oldu. Kazak yatırımcılarla bir-
likte bölgede yerleşik bulunan 
Ahıska Türkleri de toplantıya 
yoğun ilgi gösterdi. Çimkent’te 
Eyalet Vali Yardımcısı’yla da bir 
araya gelen heyet, Türk Kazak 
Sanayi Bölgesi’nde incelemeler-
de bulundu, yatırım olanakları ve 
teşvikler konusunda bilgiler aldı.  

Kazakistan seyahatinin son 
durağı Başkent Astana oldu. 
Astana Büyükelçisi Nevzat 
Uyanık tarafından kabul edilen 
firmalara, Astana Ticaret Ata-
şesi Sertaç Güner tarafından 
Astana‘daki yatırım fırsatları 
ve Kazakistan’ın ekonomik du-
rumu hakkında sunum yapıldı. 
Diğer yandan Astana Kalkınma 
Ajansı ve Astana Özel Ekono-
mik Bölge Yönetimi de Kaza-
kistan ekonomisi ve teşvikler 
konusunda bilgilendirme top-
lantıları gerçekleştirildi. Asta-
na’daki B2B’de de Kazak işa-
damlarıyla verimli görüşmelere 
imza atıldı. 

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, Uluslararası Rekabeti 
Geliştirme Projesi (URGE) kapsamında Kazakistan’da temaslarda 
bulundu. 

7. Enerji Verimliliği 
Forumu ve Fuarı
Yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği konusunda 14-
16 Ocak 2016 tarihlerinde 
kapısını açacak. İstanbul 
WOW Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek 
etkinlikte; Enerji, Enerji 
Verimliliği, ve Yenilenebilir 
Enerji Konularında 
Yeni Teknolojiler, ve 
Uygulamalar, Hizmetler, 
Danışmanlık Şirketleri 
ve Destekleyen Finansal 
Kuruluşlar yer alacak.

3. Pnext Enerji Fuarları
Ankara, ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı, 21-23 Ocak 
2016 tarihlerinde enerji 
alanında 5 etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor. Söz 
konusu fuarlar; Pnext 
3.Barajlar & H.E.S. Fuarı 
2016, Pnext 3.Expo 
Geothermal Jeotermal 
Enerji Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı, Pnext 
New Energy Expo - 
Biyogaz, Biyokütle, Rüzgar, 
Güneş ve Hidrojen Enerji 
Teknolojileri Fuarı, Pnext 
Energy Storage & Smart 
Grid Enerji Depolama, Akıllı 
Şebekeler İletimi, Dağıtımı, 
Lojistiği Kongre ve Fuarı ve 
son olarak Pnext Pipe + 
Pipeline Expo.

Ocak Ayı Fuarları

      Kaynak: www.tobb.org.tr

Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV), KOBİ işyeri 
sayısının Ağustos ayı 
itibariyle son bir yılda 
yüzde 4,4 oranında, 72 bin 
artarak bir milyon 703 bine 
ulaştığını bildirdi.

Toplam üç ayrı şehirde düzenlenen 
toplantılarda yüzlerce B2B görüşmesi 
gerçekleşti. Toplantı sırasında bazı 
küme üyeleri hemen sipariş aldı, bir 
kısmının olumlu yönde görüşmeleri 
devam ediyor. Kümenin iki üyesi 
ise ortak yatırım konusunda çalışma 
yürütüyor.

“GÜVENLİ BİR LİMAN”
Küme Koordinatörü Dr. 
Kayhan Olanca, Kazakistan 
izlenimlerini şöyle aktardı: 
“Yakın coğrafyamızın son 
derece çalkantılı olduğu şu 
günlerde kardeş ülke Kazakistan 
iş yapmak için güvenli bir 
liman olarak görünmektedir. 
Ürünlerimizi satmak, ürün almak 

ve yatırım yapmak için ideale 
yakın koşullar oluşturulmuştur. 
Petrol ve diğer emtia fiyatlarının 
çeşitli sebeplerle düşük 
seyretmesi sebebiyle ülkede 
geçici bir kriz ortamı olsa da 
Kazakistan’ın geleceğe güvenle 
bakmaması konusunda hiçbir 
sebep bulunmamaktadır. 
Özellikle yeniden kurulmakta 

olan Astana’nın etkileyici 
modern mimarisi, bu ülkenin 
yüzünü modern ve çağdaş 
dünyaya döndüğünün ispatı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hem Kazak resmi makamları, 
hem de Kazakistan’da bulunan 
Türk yetkililer yardımcı olmak 
için hazır olduklarını ziyaretimiz 
sırasında bildirmişlerdir.”
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Deney ve test niçin 
önemlidir?
Ülkemizde test denildiğinde 
akla ilk gelen şey belgedir. 
Deney ve test süreci; tasarım 
ve prototip üretiminden son-
ra gelen sancılı bir süreç ola-
rak düşünülmektedir. Hâlbuki 
piyasada kendini ispat etmiş, 
markalaşmış, güvenilir firmalar 
için bu durum tasarım ve üre-
tim sürecinin doğal bir parçası 
olarak görülmektedir. Deney 
ve testler, firmanın ürünlerini 
teknik anlamda en iyi betimle-
yen ve tanıtan; ürün geliştirme 
süreçlerine yön veren; kaliteye 
olabilecek en ekonomik yolla 
ulaşılmasını sağlayacak done-
leri sunan; kısaca, gelişen ve 
geliştiren bir süreçtir. Bir diğer 
bakış açısıyla, firma olarak ileri 
teknolojili, inovatif tasarımlar 
yapabilir, uluslararası düzeyde 
kaliteli üretimler gerçekleştire-
bilirsiniz; ancak bunları global 
bir dille yani standartlarla ifade 
etmezseniz piyasanın zorlu re-
kabet koşullarında hak ettiğiniz 
yerin gerisinde kalabilirsiniz. 
Uluslararası standartları refe-
rans alan testleri gerçekleştir-
mekle ürünlerinizi ve kalitenizi 
tescille ispat etmiş olursunuz. 
Neler yapıyorsunuz?
Merkezime başvuru yapan tüm 
deney ve test taleplerine, Ar-Ge 
projesi titizliği ile yaklaşarak; 
projenin tasarım aşamasından 
geliştirilen ürünün nihai uygun-
luğunun belgelenmesine kadar-
ki tüm gelişim süreçlerine refa-
kat etmekteyiz. Bu kapsamda; 
projeye konu ürünlerin, tasarım 
parametrelerine ait verilerin 
toplanması, malzeme kalitesi-
nin araştırılması ve uluslarara-
sı standartlara uygunluğunun 
değerlendirilmesi hususlarında 
kılavuz olacak hizmetler ver-
mekteyiz.
Otomotivin yanısıra, tahribatsız 
muayene, çekme-kopma, ömür 
ve titreşim testlerine ihtiyaç du-

yan tüm imalat sektörlerine hiz-
met verebilecek test ekipman-
larımız ve altyapı kaynağımız 
bulunmaktadır. Örneğin; ömür 
testi kapsamında teste konu ürü-
nün 10 yıl kullanım sonunda ne 
durumda olacağını, test sonuç 
görselleriyle destekleyerek ra-
porlayabilmekteyiz. Keza, üre-
tim ve hammadde sektörünün 
belkemiği olan tahribatsız mua-
yeneleri dijital radyografi ciha-
zımızla gerçekleştirmekte ve bu 
uygulamaları çekme testlerimiz 
yardımıyla mekanik özellikleri 
belirleyerek tamamlamaktayız. 
Bağlantılı olarak; yaptığımız 
testler sonrasında malzemele-
rini bilgisayar ortamında can-
landırmak için gereken verileri 
müşterimize teslim etmekte ve 
müşterimizin yeni tasarımlarını 
kolaylaştırarak katkı sağlamak-
tayız. 
İmalat sektörünün önemli prob-
lemlerinden biri olan titreşim 
ve titreşim karşısında ürün dav-
ranışlarının değerlendirilmesi 
özel ilgi alanımıza girmektedir. 
Bu konuda gerçekleştirdiğimiz 
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 
geliştirdiğimiz sistemler saye-
sinde, teste konu ürünlerin kul-
lanım esnasında maruz kaldık-
ları gerçek titreşim koşullarını 
ölçerek, sayısallaştırabilmekte 
ve bu verilerle gerçek ortam 
koşullarına dayalı şekilde ilgili 
testleri yapabilmekteyiz.
Ayrıca, üretim hattındaki maki-
nelerimizde, karşılaşabileceği-
miz hataları kestirimci yaklaşım 
metoduyla termal kameramızı 
kullanarak önceden tespit edip, 
önemli kayıpların önüne geç-
mekteyiz. Termal kameradaki 
deneyimiz ile tesisat perfor-
mans incelemeleri, ısıl işlem ve 
yalıtım performansı değerlen-
dirme gibi konularda da hizmet 
sunmaktayız.
Sektörün genel durumu 
nasıl?
Üretici firmalar, ülkemizde, 

genellikle test işini yük getiren 
bir zorunluluk olarak görmek-
te. Ancak, test verisi yeni ürün 
geliştirmede ve/veya mevcut 
ürünlerin iyileştirilmesinde kilit 
öneme haizdir. Günümüz çetin 
rekabet koşullarında firmala-
rın pazarlarını koruyabilmeleri, 
yeni pazarlara açılabilmeleri 
ancak yenilikçi olabilmelerine; 
yeni ürün tasarlama ya da ha-
lihazırdaki ürünlerini daha ka-
liteli ve daha uygun maliyetle 
üretebilmelerine bağlıdır.
Bu gerçekle önünde sonunda 
yüzleşen üreticiler detaylı test 
talepleri ile gelmekte. Ürünleri-
ni uygun maliyetle test ettirdik-
lerinde hem üretim hem de yeni 
ürün tasarımı noktasında fay-
dasını kısa sürede görmekteler. 
Genel olarak üreticilerin zihnin-
deki zorunluluk algısı muhtelif 
fayda sağlayabileceği yarar al-
gısına dönüştüğünde hem üreti-
ci firmalar hem de ülkemiz çok 
kazanacaktır.

“ÖLÇÜMLER GÜVENİLİR 
OLMALIDIR”

Kalibrasyon tam olarak 
ne anlama gelir?
Kalibrasyon, test ve ölçü alet-
lerinin belirlenmiş çevre şart-
larında (sıcaklık, nem, titreşim 
vb.), metrolojik özellikleri bili-
nen referans standartlarla karşı-
laştırılması, gösterdiği değerin 
referans standarttan sapmasının 
tespit edilmesidir. Bilindiği üze-
re, cihazlar kullanım sürelerine 
bağlı olarak zamanla hatalı öl-
çümler yapabilirler. Özellikle 
sağlık alanında yapılan ölçüm-
lerin güvenilir olması hayati 
önem taşımaktadır. Durum böy-

le olunca kullanılan bu cihazla-
rın bakım ve kalibrasyonlarının 
zamanında yapılması ve kayıt 
altına alınması oldukça önemli-
dir. En önemlisi ise, cihaz hatalı 
ölçümler yapıyorsa, kalibras-
yonu zamanında yapılmamışsa 
hekimleri yanlış yönlendirecek, 
yanlış teşhis ve tedavi netice-
sinde telafisi mümkün olmayan 
sonuçlar ortaya çıkacaktır.
Bizim kalibrasyon hususunda 
yoğunlaştığımız nokta biyome-
dikal kalibrasyon işlemleridir. 
Şu an için bu geniş sektörün de-
fibrilatör, hastabaşı monitörleri, 
ventilatörler, tansiyon aletleri 
gibi insan sağlığında ve tedavi-
de olmazsa olmaz cihazlarının 
kalibrasyonlarını yapıyoruz. 
İlerleyen aşamada, daha geniş 
bir spektrumda farklı sektör-
lerdeki cihazlar için de kalib-
rasyon altyapısı geliştirmeyi 
hedeflemekteyiz. 

“KALİBRASYONSUZ CİHAZLA MÜDAHALE
 YANLIŞ DOZDA VERİLEN İLAÇ GİBİDİR”

Tasarım ve prototip üretiminden 
sonra gelen sancılı bir süreç 
olarak düşünülen deney ve test, 
kaliteli üretimin global dili olan 
standartlara ulaşmada etken bir 
unsur.

OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi çatısı altında 
bulunan Eksen Deney, Test 
ve Kalibrasyon Merkezi 
de firmaların bu alandaki 
ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferit İşbilir, insan sağlığını 
ilgilendiren cihazların 
ölçümlerine dikkat çekti. İşbilir, 
“Sağlıklı bir müdahale için 
sağlıklı bir cihazınızın olması 
gerekiyor. Kalibrasyonsuz 
cihazla yapılan müdahalenin, 
yanlış dozda verilen ilaçtan 
hiçbir farkı yoktur.” dedi.

“Cihaz hatalı ölçümler 
yapıyorsa, kalibrasyonu 
zamanında yapılmamışsa 
hekimleri yanlış 
yönlendirecek, yanlış teşhis 
ve tedavi neticesinde telafisi 
mümkün olmayan sonuçlar 
ortaya çıkacaktır.”

Şu an ülkemizde kalibrasyonun 
önemi iyi olarak bilinmiyor. 
Mekanik, basınç, sıcaklık, 
biyomedikal vb. tüm alanlarda 
bu durumla karşılaşmaktayız. 
Halbuki kaliteli üretim ve 
kusursuz tasarımlar için 
kullanılan ekipmanlardan 
sağlıklı veriler almak gerekir. 
Sağlıklı verileri elde etmek 
ise ekipmanların düzenli ve 
periyodik olarak bakım ve 
kalibrasyonlarının yapılmasıyla 
mümkün olur. Bu da 
kalibrasyonun önemini açıkça 
göstermektedir. Sağlık alanı için 
ise ayrıca bir parantez açmak 
istiyoruz. Sağlıklı bir müdahale 
için sağlıklı bir cihazınızın olması 
gerekiyor. 

Kalibrasyonsuz cihazla yapılan 
müdahalenin, yanlış dozda 
verilen ilaçtan hiçbir farkı yoktur.  
Ülkemizde özellikle sağlık 
cihazlarının kalibrasyonunda 
mevcut merkezlerde gerekli 
ve yeterli altyapı olmadığından 
bilimsel yöntemlerle sağlıklı 
ölçümler yapılmamakta; eksik 
kontrollerle pek çok uygunsuzluk 
atlanarak, aslında sorunlu olan 
cihazların kalibresi gerçekleşmiş 
gibi işlem yapılmaktadır. Eksen 
A.Ş. olarak ülkemizde ilk defa, 
bu konuda gereken teknolojik 
altyapıyı merkezimiz bünyesinde 
kurarak, sağlık cihazlarına 
uluslararası standartlarda 
eksiksiz kalibrasyon hizmeti 
vermekteyiz.

SAĞLIK İÇİN SAĞLIKLI ÖLÇÜM!

ÜYESİDİR

“Üretici firmalar, ülkemizde, 
genellikle test işini yük 
getiren bir zorunluluk olarak 
görmekte. Ancak, test verisi 
yeni ürün geliştirmede ve/
veya mevcut ürünlerin 
iyileştirilmesinde kilit öneme 
haizdir.”
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“HAYAL KUR HEDEF BELİRLE ÇOK ÇALIŞ”
Girişimciliğin üç adımı:

Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) İkiz 

Kuleler’de 800 girişimcinin ka-
tılımıyla gerçekleşen kongrede 
genç girişimciler, girişimcilik 
ve inovasyon üzerine konuşma-
cılarla interaktif bir kongre ger-
çekleştirdi. 

Kongre’de genç girişimcilere 
hitap eden MÜSİAD Ankara 
Başkanı İlhan Erdal, genç gi-
rişimcilerin katma değerli üre-
tim ve ihracat için inovasyon 
kavramını öncelikleri arasında 
bulundurmalarının gerekliliğini 
vurguladı. Erdal, “Kilogram ba-
şına ihracat gelişmiş ülkelerde 
3,80 dolar seviyelerinde iken, 
Türkiye’de 1,40 dolar seviye-
lerinde. İhracatımızda katma 
değer oluşturabilmemiz, inovas-
yon ve markalaşmadan geçiyor. 

Bu konuda 
genç giri-
ş imc i l e r i -
mize büyük 
görevler dü-
şüyor. Siz-
ler dünyayı 
y a k ı n d a n 
takip ede-
rek, inovatif 
çalışmalara 
imza atacak 

ve katma değer oluşturacaksı-
nız” diyerek gençlerin bu alanda 
yapacakları çalışmaların önemi-
ni belirtti. 

“Hayal kur, hedef belirle, 
çok çalış”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, genç girişimcilere önemli 
ipuçları verdi. Girişimciliğin ilk 
adımının hayal kurmak olduğu-
nu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Hayal kurun. Çünkü hayal ol-
madan hiçbir şey olmaz. Hayal 
gücü olmasa Fatih Sultan Meh-
met gemileri karadan yürüte-
mezdi, İstanbul’u fethedemezdi. 
Sınırınızın olmadığı tek alan 
orası.” dedi. Hayalin mutlaka 
hedefe çevrilmesi gerektiğine 
işaret eden TOBB Başkanı, he-
defsiz gemiye hiçbir rüzgâr yar-

dım edemeyeceğini kaydetti. 

Girişimcilik yolunda üçüncü 
adımın çok çalışmak olduğunu 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, şu 
tavsiyelerde bulundu: “Hedef 
doğrultusunda çok ama çok ça-
lışmalısınız. Çalışmadan hiçbir 
şey olmaz. Çalışmanın sonu 
yok. Girişimcilik risk almak-
tır. Gerektiğinde her şeyi göze 
alabilmektir. Cesareti olmayan 
bu işi yapamaz. Bir başka adım 
ise inovasyon. Anadolu’da bu 
kavramı anlatıyorum tam anla-
şılmıyor bazen. Türkçesi: Ye-
nilikçilik. Eskiden komşun ne 
iş yaparsa onu yapardın. Şimdi 
devir değişti. Farklı bir fi krin 
olacak arkadaş. O yüzden her 
gün ‘bugün yeni, farklı ne yapa-
bilirim’ diye uyanmanız lazım. 
Denemekten asla vazgeçmeyin. 
Yılgınlığa düşmeyin ve pes et-
meyin.” 

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Ankara 
Şubesi gençlik kurulu Genç 
MÜSİAD Ankara, Uluslararası 
Genç İşadamları Kongresi 
(UGİK) Bölgesel Toplantısı’nın 
bu yıl beşincisini düzenledi. 
MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan 
Erdal, ihracata katma değer 
sağlanabilmesinin yolunun, 
inovasyon ve markalaşmadan 
geçtiğini söyledi. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
girişimciliğin üç adımını; hayal 
kurmak, hedef belirlemek ve 
bu hedef doğrultusunda çok 
çalışmak olarak sıraladı.

ŞUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sabri Erte-

kin ve beraberindeki 50 kişi-
lik sanayici ve iş adamı heyeti 
OSTİM’de temaslarda bulun-
du. OSTİM OSB Bölge Mü-
dürü Adem Arıcı, bölgede ger-
çekleştirilen projeler hakkında 
sanayici konuklara bilgi verdi. 

OSTİM’in rekabetçi ve esnek 
üretim kabiliyetiyle dinamik 

bir yapısı olduğunu kaydeden 
Arıcı, bölgede faaliyet göste-
ren; iş ve inşaat makineleri, 
savunma ve havacılık, enerji 
ve çevre teknolojileri, medi-
kal, raylı ulaşım sistemleri ve 
kauçuk sektörlerinde küme-
lenme çalışmaları yaptıklarını 
anlattı. Daha sonra küme ko-
ordinatörleri de birer sunum 
yaptı. Heyet OSTİM Medikal 

Sanayi Kümelenmesi Ortak 
Showroom’u ve fi rmaları da 
ziyaret etti.

“OSTİM bizim için çok güzel 
bir örnek”

ŞUTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sabri Ertekin, 
Sosyal Etkileşim Programı or-
taklığından dolayı OSTİM’e 
teşekkür etti. Kümelenmeler-

den etkilendiklerini ifade eden 
Ertekin, “OSTİM bizim için 
çok güzel bir örnek. Daha ön-
cesinde de bölgenin çalışmala-
rı hakkında bilgim olduğu için 
özellikle arkadaşlarımızın bu-
rayı görmesini istedim.” dedi. 

OSTİM’in sanayileşme için 
kuluçka merkezi gibi çalıştığı-
nı dile getiren konuk Başkan, 
“Özellikle kümelenme konu-
sunda güzel çalışmalar yapıl-
mış. En önemlisi kümelenme-
nin faydasını 
da görülme-
ye başlan-
mış. Küme 
çalışmaları-
nı yöneten 
a r k a d a ş -
ların hep-
sini tebrik 
ediyorum.” 
i f a d e l e r i n i 
kullandı.

Türkiye’nin yüksek çö-
zünürlüklü yerli uydu-

su GÖKTÜRK-2, Uzay’da 
üçüncü yılını tamamladı. 18 
Aralık 2012 tarihinde uza-
ya fırlatılan uydu, 18 Aralık 
2015 tarihi itibariyle dünya 
etrafında 16 bin 35 tur attı, 7 
bin 522 tane görüntü aldı ve 
18 milyon 335 bin kilometre 
karelik alanı taradı.

TÜBİTAK UZAY ve TU-
SAŞ iş ortaklığıyla üretilen 
ve 2,5 metre çözünürlüğe 
sahip GÖKTÜRK-2, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Ah-
latlıbel Yer İstasyonu’na 
dünyanın dört bir yanından 
görüntü gönderiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının uydu görüntü ih-
tiyaçlarını karşılayan GÖK-
TÜRK-2, uzay alanındaki 
teknoloji ve gerekli alt yapı-
nın geliştirilmesinin yanı sıra 
uzman insan gücünün yetiş-
mesi imkânını da sağladı.

397 kilogram kütlesi ve 2,5 
metre çözünürlüğü olan 
GÖKTÜRK-2 Uydusu, dün-
yada uygulanan uydu geliştir-
me yöntem ve standartlarına 
uygun olarak üretildi. GÖK-
TÜRK-2, Türkiye ve civarın-
dan aldığı anlık görüntüleri 
Ankara’daki yer istasyonuna 
gönderiyor.

Yerden 686 kilometre yük-
seklikte, güneşe eş zamanlı 
yörüngeye yerleşen uydu, 
dünyanın herhangi bir nok-
tasından görüntü alabiliyor. 
Uydu, dünyanın çevresinde 
98 dakikada bir tur atıyor ve 
her turda Kuzey ve Güney 
kutup bölgesinden birer kez 
geçiyor.

Mesleki eğitim merkezle-
rinde eğitim gören çırak 

öğrencilere hizmet vermek 
üzere faaliyetlerini sürdüren 
Çırak Eğitim Vakfı’nda gele-
nek devam etti. Vakfın, kurul-
duğu günden bu yana aralıksız 
olarak sürdürdüğü giysi yardı-
mının 28. si yapıldı. 

2015-2016 eğitim öğretim 
dönemi kapsamında; başta 
OSTİM Mesleki Eğitim Mer-
kezi olmak üzere Ahi Evran, 
Gazi, Siteler, Gölbaşı, Özkan 

Erdek ve Erkunt Mesleki Eği-
tim Merkezleri bünyesinde-
ki öğrencilere kışlık giysileri 
törenle verildi. Çırak Eğitim 
Vakfı’nın geleneğinden bin 
500 genç yararlandı.

Vakıf Başkanı İbrahim Kara-
koç, meslek öğrenmek iste-
yen, memleketine hayırlı işler 
yapmak isteyen öğrencilere 
desteklerinin devam edeceğini 
ifade etti. 

Çırak Eğitim ve Öğretim Vak-
fı; Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı Mesleki Eğitim Mer-
kezlerinde eğitim gören çırak 
öğrencilere her türlü yardım 
ve desteği sağlamak, amacıy-
la 1987 yılında kuruldu. Ku-
rulduğu yıldan bugüne kadar 
OSTİM Mesleki Eğitim Mer-
kezi ağırlıklı olmak üzere 50 
binden fazla çırak öğrenciye, 
mesleki eğitim merkezlerin-
de eğitim almaya geldikleri 
günlerde üçer kap sıcak öğle 
yemekleri veriyor. Öğrenci-
ler ayrıca; ayakkabı, kaban, 
kazak, pantolon, gömlek ve 
iç çamaşırı ile tüm giyim ih-
tiyaçları karşılanacak şekilde 
giydiriliyor, kitap, kırtasiye, 
ders araçları ile sportif, sağlık 
ve sosyal ihtiyaçları karşılanı-
yor. Bu faaliyetlerle ilgili öğ-
rencilerden hiçbir ücret talep 
edilmiyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası (ŞUTSO), Sosyal Etkileşim 
Programı kapsamında OSTİM’e 
tecrübe paylaşım ziyareti 
gerçekleştirdi.  ŞUTSO Başkanı 
Eyüp Sabri Ertekin, OSTİM’in 
kendileri için güzel bir örnek 
olduğunu belirtti.

“OSTİM BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK”

Rifat Hisarcıklıoğlu

Eyüp Sabri
Ertekin

GÖKTÜRK-2 uzayda
üçüncü yılını tamamladı

Bin 500 öğrenci yararlandı 

16 bin 35 tur attı





Avrasya Bağlantı Elemanları 
Sektörünün Kaçırılmayacak Etkinliği!

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Ziyaretçi Kaydı
www.fastenerfairturkey.com 
adresinden ya da 0212 381 87 66 
telefonundan ücretsiz ziyaretçi kaydı
Fuar alanında kayıt: 30 TL

3. Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Teknolojileri Fuarı
30-31 Mart 2016, İstanbul

İstanbul Fuar Merkezi, Hall 9 ve 10

www.fastenerfairturkey.com
0212 381 87 66

¬  Taleplerinizi üretic i ve tedarikçilerle yüz yüze görüşün

¬  En son ürün, servis ve teknolojileri keşfedin

¬  Dünya çapındaki ürünleri;  Avrupa, Asya, Afrika ve 
Ortadoğu’nun kesişim noktasında karşılaştırın

Fuar OrganizatörüDestekleyen Kuruluş

turkey@fastenerfair.com 

www.fastenerfairturkey.com






