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7 Haziran seçimleri geride 
kaldı. İç gelişmelerin yanı 
sıra dünya siyasetinde Orta 

Doğu eksenli travmalar, komşu-
muz Yunanistan’daki ekonomik 
deprem ve olası etkileri seçim 
kadar gündemin diğer maddeleri 
oldu.

13 yıla yakın bir süredir AK Par-
ti iktidarının icraatlarını yaşayan 
ülkemiz, yılın ikinci yarısına ko-
alisyon senaryolarıyla adım attı. 
Takdir ve tartışmalarla geçen bu 
süreci iş dünyası adeta nefesini 
tutarak takip etti. 

Hatırlanacağı üzere; 2001 krizinin 
etkilerini iliklerine kadar hisseden 
reel sektör, o dönem havlu atma-
nın da ötesine geçmişti; fi nansal 
ve sosyal kırılmalar kapıya da-
yanmıştı. 

Türkiye, gerek coğrafi  gerekse 
medeniyet mirasının çıktılarını 
yaşıyor. Yeni yüzyılda sadece 
kendi halkı ile değil bu toprakla-
ra gönülden bağlı olan kardeşle-
riyle de hemhal olmuş durumda. 
Bu bağlar ekonomik derinlikte de 
kendini gösteriyor.

Dışarıda; ihracattaki ivme başta 
olmak üzere, IMF ile olan ilişki-
lerin regülasyonu, içte -AB jargo-
nuyla- “önce küçük olanı düşün” 
odaklı hareketlilik, yerli üretim 
olgusundan yola çıkarak; Milli 
Tren, Milli Uçak, Milli Rüzgar 
Türbini, Yerli Otomobili konuşu-
yor olmamız çok önemliydi. Geç 
kalınmış olsa da bu projelerin dile 
getirilmesi, bürokraside bu yön-
deki olumlu kıpırdanmalar, en 
önemlisi çıkarılan yasa ve yönet-
melikler; sanayinin tüm dinamik-
lerinin gelecek tasarımları adına 

etken unsurlar oldu. 

Başta da değindiğimiz üzere 15 yıl 
öncesinin ekonomik ortamından, 
tüm sektörleriyle rotasını 2023’e 
çeviren bir Türkiye tahayyülü var 
karşımızda. Her ne olursa olsun 
bu hızın sekteye uğramaması, 
oluşacak yeni hükümet yapısıyla 
vites yükseltilmesi gerekiyor. 

Uzlaşma zamanıdır

Demokratik tercihlerin ardından 
şimdi iki seçenek var; ya koalis-
yon ya da yeniden ‘sandık’…

Reel kesimin nabzının ‘uyumlu’ 
bir hükümet yapısı için attığı-
nı görebiliyoruz. İş dünyasının, 
mevcut manzaraya ilişkin düşün-
celerinin merkezinde de bu anla-
yış var. 

Seçim sonrasının en kalın ‘kırmı-
zı çizgi’sini de onlar çekiyor ve 
‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diye-
rek, “Zaman uzlaşma zamanıdır. 
Bir an önce hükümet kurulmalı. 
Kazanımlar güçlenerek ilerleme-
li.” vurgusu yapılıyor.

Haberimize, akademik pen-
cere aralayan İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. C. 
Coşkun Küçüközmen de belirsiz-
liğin faturasına ilişkin şu uyarıla-
rı yapıyor: “Seçim sonuçlarının 
açıklanmasının hemen ardından 
-hatta kısa süre öncesinden- baş-
layan sıcak para çıkışı ve berabe-
rinde kurlar üzerinde oluşturduğu 
baskı gücünü tedricen yitirirken 
farklı evreleri olabilecek bir belir-
sizlik sürecinin ülke ekonomisine 
vereceği zarar aşikârdır.” 

Yeni dönemin Türkiye adına yeni 
başarıların yazılması ve kalkınma 
yolunda atılan adımların güçlen-
dirilmesi dileğiyle. 

Sonuçta bu gemi Türkiye’yi taşı-
yor… 

Herkesin elini taşın altına olabil-
diğince koyması, ortak menfaat-
ler ve gelecek için hareket etmesi 
herkesin yararına…  

“Büyük yükleri 
kaldırabilmek için onların 

ortasını bulmak gerekir.” 

Johann Wolfgang von Goethe

Kırmızı Çizgi ‘Uyum’u 
İşaret Ediyor
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Yetenekler buluşuyor
ortaklaşa rekabet gücü artıyor 
ODTÜ Teknokent firmaları, OSTİM’li işletmelerle mevcut 
işbirliklerini artırma çağrısı yaptı. 

Türkiye’nin ‘rayda’ özgüveni arttı  
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’nin 
(ARUS) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da 
gerçekleştirildi.

OSTİM’de gelenek ‘Ahilik’le sürdü
Geleneksel OSTİM İftarı bu yıl da geniş bir katılımla 
gerçekleşti. Siyaset, bürokrasi, iş dünyası ile 
akademisyenleri bir araya getiren iftar sofrasının 2015 
teması ‘Ahilik’ oldu.
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Enerji kümelerine politika önerildi
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Güney Kore Strateji ve Finans 
Bakanlığı (MOSF), Güney Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) 
eşgüdümünde yürütülen Bilgi Paylaşım Programı (KSP) 
kapsamında yer alan Yenilenebilir Enerji Sektöründe 
Türk Endüstri Kümelerinin İhracat Potansiyelinin 
Geliştirilmesi Projesi tamamlandı.
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“Dış finansman istikrarla gelir”
OSTİM’li sanayicilerle bir araya gelen Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, küresel kriz, para politikaları, 
ekonomik büyüme ve çek yasası ile ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Paris’te ‘AR-GE’ niyetli protokol
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA); 
Airbus, EADS, Air France gibi havacılığın önde gelen 
firmalarının üyesi olduğu Fransız Havacılık Kümelenmesi 
Aerospace Valley ile iyi niyet protokolü imzaladı.

KOBİ’leri tedavi ettiler iş sahibi oldular
OSTİM'de Üniversite-Sanayi işbirliğinin başarılı 
örneklerinden biri daha sergilendi. Bir süredir 
Çankaya Üniversitesi ile OSTİM İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi'nin (İŞİM) işbirliğiyle devam eden staj ve 
proje çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.
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Medikal üreticileri KDV’de denge talep ediyor
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Şahin, “Ülkeye katma değer sağlama çabası 
içindeyken bütün malzeme ve hizmetleri alırken yüzde 18 
KDV ödüyoruz." dedi.
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Reel kesimin nabzının 
‘uyumlu’ bir hükümet 
yapısı için attığını 
görebiliyoruz. İş 
dünyasının, mevcut 
manzaraya ilişkin 
düşüncelerinin merkezinde 
de bu anlayış var. 
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, gay-

risafi  yurtiçi hasıla (GSYH) sabit 
fi yatlarla yüzde 2,3’lük artışla 
30 milyar 89 milyon liraya, cari 
fi yatlarla da yüzde 7.8’lik artışla 
443 milyar liraya ulaştı. 

Üretim yöntemiyle gayrisafi  
yurtiçi hasıla tahmininde, 2015 
yılının birinci çeyreği bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre, cari fi -
yatlarla yüzde 7,8’lik artışla 443 
milyar 189 milyon TL oldu.

Sanayi değişmedi

Tarım sektörünü oluşturan faa-
liyetlerin toplam katma değeri, 
2015 yılının birinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreği-
ne göre, sabit fi yatlarla yüz-
de 2,7’lik artışla 1 milyar 390 
milyon TL, cari fi yatlarla yüz-
de 17’lik artışla 17 milyar 458 
milyon TL şeklinde gerçekleşti. 
Sanayi sektörünü oluşturan faa-
liyetlerin toplam katma değeri, 
2015 yılının birinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre, sabit fi yatlarla değişmedi; 
cari fi yatlarla yüzde 3’lük artışla 
106 milyar 192 milyon TL oldu.

Hizmet sektörünü oluşturan fa-
aliyetlerin toplam katma değeri, 
2015 yılının birinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreği-
ne göre, sabit fi yatlarla yüzde 
4,1’lik artışla 18 milyar 873 
milyon TL, cari fi yatlarla yüzde 
9’luk artışla 268 milyar 473 mil-
yon TL’ye yükseldi. Takvim et-
kisinden arındırılmış sabit fi yat-
larla GSYH tahmininde, 2015 
yılı birinci çeyreği bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 

2,4’lük artış gösterirken, mev-
sim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış GSYH değeri bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 1,3 oldu.

Hanehalklarının nihai tüketim 
harcamaları, 2015 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, cari fi yatlarla 
yüzde 11,1’lik artışla 316 milyar 
311 milyon TL, sabit fi yatlarla 
yüzde 4,5’lik artışla 20 milyar 
982 milyon TL oldu. Devletin 
nihai tüketim harcamaları, 2015 
yılının birinci çeyreğinde bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre, 
cari fi yatlarla yüzde 7,9’luk ar-
tışla 66 milyar 891 milyon TL, 
sabit fi yatlarla yüzde 2,5’lik 
artışla 3 milyar 211 milyon TL 
oldu. Gayrisafi  sabit sermaye 
oluşumu, 2015 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, cari fi yatlarla 
yüzde 4,6’lık artışla 90 milyar 
929 milyon TL oldu.

İhracat caride arttı 
sabitte azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2015 yı-
lının birinci çeyreğinde bir önce-
ki yılın aynı çeyreğine göre, cari 
fi yatlarla yüzde 2,3’lük artışla 
117 milyar 695 milyon TL, sabit 
fi yatlarla yüzde 0,3’lük azalışla 
7 milyar 858 milyon TL oldu. 
Mal ve hizmet ithalatı, 2015 yılı-
nın birinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre, cari 
fi yatlarla yüzde 1,8’lik artışla 
136 milyar 795 milyon TL, sabit 
fi yatlarla yüzde 4,1’lik artışla 8 
milyar 703 milyon TL oldu.

İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI: YÜZDE 2,3  

Sanayiden beklenen tarım ve hizmetlerden geldi

Küresel krize rağmen 
Türkiye’nin büyümeye 

devam ettiğini dile getiren Ba-
bacan, dışarıdan fi nansman 
girişinin düzenli olarak devam 
etmesinin istikrarla sağlanabi-
leceğini söyledi. 

Başbakan Yardımcısı Ali Ba-
bacan ekonomik büyümenin 
tasarrufl a ilişkisine değindi. 
Türkiye’nin tasarruf oranının 

yeterli olmadığına işaret eden 
Babacan, “Kendi mevduatımız 
kendi büyümemizi fi nanse et-
miyor. Dışarıdan fi nansman 
girişinin düzenli olarak de-
vam etmesi ise ancak istikrarla 
mümkün olur.” şeklinde konuş-
tu.

Amerikan Merkez Bankası ve 
Avrupa Merkez Bankası’nın 
izlediği para politikalarındaki 

belirsizlik ve dalga-
lanma olduğunu be-
lirten Ali Babacan, 
hem nüfusunun bü-
yük bir bölümünün 
Müslüman olduğu 
ve kendi içinde gü-
ven ve istikrarın sağ-
landığı tek ülkenin 
Türkiye olduğunu 
vurguladı.

Küresel krize rağmen Türkiye 
ekonomisinin 2010 ve 2011 yıl-
larında arka arkaya yüzde 9'luk 
büyüme oranlarını yakaladığını 
hatırlatan Babacan istikrar or-
tamının Türkiye'nin en önemli 
değeri olduğunu kaydetti. 

Karekodlu çek dönemi 
başladı

Karekodlu çek uygulamasının 
yaygınlaşmasıyla çek konusun-
daki sorunların büyük oranda 
çözüleceğini dile getiren Ba-
bacan, "Karşılıksız çek konu-

sunda tekrar hapis 
cezasına dönmek 
olacak iş değil. İti-
barlı çeklerin kabul 
edilip olmayanların 
kabul edilmeyeceği 
bir döneme girile-
cek." dedi.

Karekodlu çekler, 
müşterinin bankadan 

talebi ve ön muvafakatiyle üre-
tilecek. Bu çekler, üzerindeki 
karekodun hamil tarafından 
okutularak onay süreci olmak-
sızın keşidecinin geçmiş çek 
ödeme durumunun görüle-
bilmesi ve çekin sahteliğinin 
kontrol edilebilmesini sağlıyor. 

Türkiye ekonomisi birinci 
çeyrekte, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2,3 
ile yüzde 1,6 dolayında 
olan beklentilerin üzerinde 
büyüdü. Büyüme, ağırlıklı 
olarak hizmetler ve tarımdan 
kaynaklandı.

OSTİM’li sanayicilerle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, küresel kriz, para politikaları, ekonomik büyüme ve 
çek yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından açıklanan 
verilere göre ekonomik gü-
ven endeksi Haziran ayında 
bir önceki aya göre yüzde 
5,4 oranında azalarak 
83,12 değerinden 78,66 
değerine düştü. Ekonomik 
güven endeksindeki düşüş 
reel kesim (imalat sanayi) 
ve hizmet sektörü güven 
endekslerindeki düşüşler-
den kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi, 
bir önceki aya göre yüzde 
2,3 azaldı; Mayıs ayın-
da 103,90 olan endeks 
Haziran ayında 101,50 
değerine düştü. Hizmet 
sektörü güven endeksi, 
Haziran ayında yüzde 1,4 
oranında azalarak 100,41 
değerinden 99,04 değerine 
düştü. Öte yandan tüketici 
güven endeksi, bir önceki 
aya göre yüzde 3,4 arttı. 
Mayıs ayında 64,29 olan 
endeks Haziran ayında 
66,45 değerine yükseldi. 

Ekonomik güven 
endeksi düştü

“DIŞ FİNANSMAN İSTİKRARLA GELİR”

Ali Babacan

KOSGEB tarafından ge-
leneksel olarak düzen-

lenen KOBİ ve Girişimcilik 
Ödülleri’nin 4.sü için takvim 
başladı. KOSGEB OSTİM Hiz-
met Merkezi Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, ödül baş-
vurularının 15 Haziran-16 
Ağustos 2015 tarihleri arasında 
alınacağı bildirildi. Ödül başvu-
ruların www.kobivegirisimcili-
kodulleri.gov.tr portalından ya-
pılacağı belirtilen açıklamada, 
ödül mevzuatına ilişkin detaylı 
bilginin www.kosgeb.gov.tr ad-
resinde yayınlandığı kaydedildi.

Ödül süreci 
Başvurular, belirlenen kriterler 
üzerinden sistem tarafından de-
ğerlendirilecek ve puanlanacak. 
Ön değerlendirmeden geçen 
işletmeler başvuru evraklarını 
ilgili Hizmet Merkezi Müdür-
lüğüne iletecek. Başvurular De-
ğerlendirme Komisyonları ma-
rifeti ile değerlendirilerek, her 
kategoride 5 olmak üzere top-
lamda 45 fi nalist belirlenecek. 
KOSGEB, özel sektör, kamu 
kurum/kuruluşları, ekonomi 
alanında öne çıkmış yazarlar ve 
üniversitelerden olmak üzere 
toplam 7 (yedi) kişiden oluşan 
jürinin değerlendirmesi sonucu 
kategori birincileri belirlenecek.

RAKAMLARLA
> 2012/1.108 işletme başvuru 
yaptı. Değerlendirme Komis-
yonları çalışmaları sonrasında 
8 kategoride 5’er işletme olmak 
üzere toplam 40 fi nalist ve ödül 
sahipleri belirlendi.

> 2013/3.058 başvuru girişi ya-
pıldı. Yılın Başarılı KOBİ Bü-
yük Ödülü kategorisinde 501, 
Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri 
kategorisinde 612, Yılın Başa-
rılı Girişimci Ödülleri katego-
risinde 812 olmak üzere toplam 
1.925 adet başvuru, yapılan ön 
değerlendirmelerde kabul edil-
di. Her bir kategoride 5 fi nalist 
olmak üzere toplam 40 işletme 
fi nale kaldı. Her kategori için 
ödül kazanan adaylar Ödül Jü-
risi tarafından yapılan değerlen-
dirmeler sonucunda belirlendi.

> 2014/3.403 başvuru girişi 
yapıldı. Her kategoride 5’er 
adet olmak üzere toplamda 40 
fi nalist belirlendi. Belirlenen 
40 fi nalist; KOSGEB, özel sek-
tör, kamu kurum/kuruluşları, 
ekonomi alanında öne çıkmış 
yazarlar ve üniversitelerden ol-
mak üzere oluşturulan toplam 7 
(yedi) üyeli Değerlendirme Jü-
risi tarafından değerlendirilmiş 
ve 8 kategori birincisi belirlen-
di. 

GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ
İÇİN TAKVİM 

BAŞLADI
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Toplantıya, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yar-

dımcısı Talat Aydın, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Alt Yapılar Genel Müdü-
rü Fatih Turan, TSE Başkanı Se-
bahattin Korkmaz, TCDD Genel 
Müdürü Ömer Yıldız, EGO 
Genel Müdür Yardımcısı Mah-
mut Emirdoğan, TÜDEMSAŞ 
Genel Müdürü Yıldıray Koçars-
lan, üyeler ve çok sayıda davetli 
katıldı. Genel Kurulda Yönetim 
ve Denetim Kurulu Üyeliklerine 
seçim yapıldı, faaliyet ve dene-
tim raporları onaylandı.

“Türkiye’nin özgüveni arttı”

Küme Koordinatörü Dr. İlhami 
Pektaş’ın moderatörlüğünde yü-
rütülen toplantının açılış konuş-
masını OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın yaptı. 

Bölge olarak KOBİ’lerin reka-
bet güçlerini artırmaya dayalı 
çalışmalar yaptıklarını bildi-
ren Aydın, raylı sistemlerde 
Türkiye’nin önemli bir potansi-
yeli olduğunu vurguladı. Orhan 
Aydın, “Bu sinerjiyi bir araya 
getirip ülkemizin ihtiyacı olan 
makine ve raylı sistemleri üret-
memiz gerekliliği de çok açık 
bir şekilde gözüküyor. Ulaştır-
ma Bakanlığımızın yaptığı en 
son ihaleyle beraber, bu alanda 
da Türkiye’de devrim niteliği 
taşıyan bir aşama kaydedildi.” 
diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı’nın Ankara 
Metrosu alımında yaptığı uygu-
lamanın Türkiye’nin özgüveni-
ni artırdığını kaydeden Aydın, 
“Türkiye kendi hafi f raylı sis-
temlerini, metro araçlarını, hızlı 
trenlerini yapma konusunda bir 
seferberlik başlattı. Firmalar, 
Bakanlık, bürokrasi böyle dü-
şünüyor, artık üniversitelerimiz 
buna odaklanıyor.” dedi.

“Marka için cesarete 
ihtiyacımız var”

ARUS Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Sedat Çelikdoğan, sanayici-
leri ‘kahraman’ olarak niteledi. 
Türkiye’nin bütün riskini alan 
ve en zor işi yapanların üreten 
kesim olduğunun altını çizen 
Çelikdoğan, “Bir ülkenin gücü 
ne paradır, ne petroldür; üret-

mektir. Üretiyorsanız yiyecek 
ekmeğiniz, satacak malınız var, 
üretiyorsanız ihracat ta yaparsı-
nız.” dedi.

Ahilik sisteminin aslında üre-
ten bir küme hareketi olduğu-
na temas eden Sedat Çelikdo-
ğan şunları söyledi: “Ankara 
Metrosu’nda ‘niye yüzde 51 ol-
muyor?’ diye bir hikaye başladı. 
Bu bir mücadeleydi ve bu müca-
dele kazanılıp şartnameye girin-
ce milat başladı. Bu kararlılığın 
devam etmesi halinde çok şeyin 
başarılacağına inanıyoruz. Dev-
let kararlarına bütün sektörlerde 
ihtiyacımız var. Bu kararlar alın-
dıktan sonra da yanına sektörü 
alacaksınız; o da kümedir.”

Teknolojiyle tasarım yapma 
şansının çok yüksek olduğunu, 
ancak bir çekimserliğin kendini 
gösterdiğini aktaran deneyimli 
isim, “Korkmayın! Birincide ya-
pamazsan, bozsan bile ikincide o 
bozukluğu tedavi edebiliyorsu-
nuz. Bu cesarete ihtiyacımız var, 
aksi halde marka çıkaramayaca-
ğız.” tespitini dile getirdi.

“Kesin çözüm milli üretimdir”

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
EGO Genel Müdür Yardımcısı 
Mahmut Emirdoğan, şartname-
lerdeki yerlileştirme oranlarıyla 
oldukça güzel bir yol aldıklarını 
ifade etti. Emirdoğan, “Araçların 

çok çeşitli olması, yerli olmama-
sı; stok ve işletme maliyetinde 
bize çok büyük yükler getiri-
yor. Biz de bu işin kesin çözü-
münün Milli Vagon, Milli Tren 
Projesi’nin üretilmesinden geçti-
ğine ve bunu ülke olarak başara-
bileceğimize inanıyoruz.” dedi. 
Bünyelerinde 200’e yakın metro 
aracı bulunduğunu, önümüzde-
ki bir yıl içerisinde bu sayının 
350’ye çıkacağını hatırlatan 
Mahmut Emirdoğan, “2023’te 
600-700 olacak. Dolayısıyla, 
bunun bir an önce yerleştirilmesi 
lazım.” uyarısını yaptı.

“Mutlaka yerlileştirmeliyiz”

TCDD Genel Müdürü Ömer Yıl-
dız, “2023 yılına doğru ülkemi-
zin hedefl eri ve ciddi bir yatırımı 
var. Bu yatırımlara bir bakarsak 
3 bin 500 kilometrelik bir hızlı 
demiryolu ağı planlanıyor. 8500 
kilometre hızlı demiryolu, bin 
kilometre konvansiyonel demir-
yolu olmak üzere toplam 13 bin 
kilometre daha demiryolu yapı-
lacak ve toplam 25 bin kilometre 
bir demiryolu ağına ulaşılacak.” 
ifadelerini kullandı.

2018 yılı itibariyle 444 tane 
EMU’ya ihtiyaçlarının olduğu-
nu açıklayan Yıldız, “Bu yatı-
rımların tamamını yurt dışından 
para ödeyerek almamız mümkün 
değil. Doğru değil, hak da değil. 
Bunu mutlaka yerlileştirmek 

ve lokalize etmek zorundayız. 
Bu konuda kümenin göster-
diği çalışmalara ve Ulaştırma 
Bakanlığı’nın desteğine de ay-
rıca teşekkür etmek gerekiyor.” 
dedi. 

Yıldız, işletmeci fi rmaların ye-
terliliklerini ve yetkinliklerini 
geliştirmeleri, bunu sanayiyle 
paylaşarak ürüne dönüştüre-
bilmeleri gerektiğini söyledi. 
TCDD Genel Müdürü, yüzde 53 
yerli katkı ile yola çıkan Milli 
Hızlı Tren Projesi’nde, 80 ara-
cın sonunda yüzde 70’in üzerine 
çıkıldığını; yüzde 75’e ulaşmayı 
hedefl ediklerini belirtti.

“Yenilikçiliğin çıkabileceği 
tek yer kümedir”

ARUS Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, kümelenmede başarı 
faktörlerini anlattı. Dünya mar-
kalarını çıkaran bütün ülkeler-
de kritik kütleye erişmiş küme 
faktörünün önemine değinen 
Güvenç, şu ayrıntılara yer ver-
di: “Kümeler bölgenin refah 
düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. 
Avrupa’da toplam istihdamın 
yüzde 38’i kümelerde çalışmak-
tadır. Küme, bir yığın değildir. 
Nereye gideceğini bilen, atacağı 
adımlardan emin, halkının refah 
düzeyini, ülkesinin cari açığını, 
ihracatı, markayı düşünen bir 
birlikteliktir. Küme yenilikçili-
ğin çıkabileceği tek yerdir.”

“Yüzde 51 vizyon koydu”

Ulaştırma Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdür Ve-
kili Fatih Turan özetle şunları 
söyledi: “Yapımına devam et-
mekte olduklarımızla birlikte, 
yapılması planlanan tramvay, 
hafi f metro veya metro standart-
larında kent içi raylı sistem ya-
tırımlarımız söz konusu. Ankara 
Metrosu kapsamındaki yüzde 51 
yerlilik şartı, bir ilke ve prensip 
olarak vizyon koydu. Hem yatı-
rım yapıp, hem istihdam imkanı 
sağlayan siz sanayiciler gerçek-

ten kahramanlarsınız. Biz bü-
rokratlara da bu anlamda çok iş 
düşüyor.”

“Yeni teknolojileri kayda 
geçirin”

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Başkan Sebahattin Kork-
maz ise görüşlerini şu cümlelerle 
paylaştı: “Ne kadar kümeleşsek, 
inovatif yönetim yaklaşımlarıyla 
yeni ürünler üretsek de bunları 
kayda geçirmediğimiz sürece 
sürdürülebilir bir rekabete hazır 
olmamız mümkün değil. Bütün 
kümeleşme gruplarının TSE ile 
mutlaka anlaşma yaparak ça-
lışması ve üretilen yeni tekno-
lojileri kayda geçirmesi lazım. 
Özellikle teknolojik alanda; ge-
rek bitmiş ürün, gerekse kompo-
nentlerin başka ülkelere seyahat 
edebilmeleri için bir pasaporta 
ihtiyaç var. Bu pasaport belge-
lendirmeden, belgelendirmenin 
kaynağı da standarttan geçiyor.”

TÜRKİYE’NİN ‘RAYDA’ ÖZGÜVENİ ARTTI
Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi’nin 
(ARUS) 2. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı Ankara’da 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
yüzde 51 yerlilik oranıyla 
başlayan sürecin Türk 
üreticilerde özgüveni 
artırdığı dile getirildi, marka 
için cesarete olan ihtiyaç 
vurgulandı.

Ulaştırma 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı 
Müsteşar 
Yardımcısı 
Talat Aydın, 

“Bir ülke ulaşım ve haberleşme 
araç ve sistemlerini kendi öz-
gün tasarımları ve mühendislik 
hizmetleriyle tasarlayıp kendi 
üretebiliyorsa o ülke gelişmiş-
tir.” dedi.
Türkiye’de ciddi anlamda ka-
rayolu araçları üreten tesislerin 
yer aldığını aktaran Aydın, 
“Biz bunların çalışanıyız öyle 
kabul etmemiz lazım. Sahipleri 
başkası, tasarımlar başkasına 
ait, patent hakları başkasına 
ait kazançları başkasına ait. 
Bizim sürdürülebilir, makroe-
konomimizi ayakta tutabilecek 
üretime ihtiyacımız var. Bizim 
sürdürülebilir, ekonomik istikra-
rımız bakımından da daha çok 
üretmeye, daha fazla üretmeye, 
daha nitelikli üretmeye ihtiya-
cımız var. ARUS’un bu hayırlı 
teşebbüsü başarılı olması için 
hepinizi yeni yol ve yöntemlerle 
düşünmeye çağırıyorum.” diye 
konuştu. 
Talat Aydın, ARUS’un çıktığı 
yolda mavi çizgiye, en kısa 
sürede mavi raya girerek yoluna 
devam etmesini temenni etti, 
bunun olabilmesi için daha fazla 
iletişim, daha fazla görüşme br 
daha fazla bilinilirlik gerektiğinin 
altını çizdi.

“ÜRETİME 
İHTİYACIMIZ VAR”

Genel Kurul’un ardından ARUS Yönetimi şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç (Başkan), Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan (Başkan 
Yardımcısı), İsa Apaydın (Başkan Yardımcısı), Seyit Yıldırım (Sayman). 
Üyeler: Orhan Aydın, Mahmut Emirdoğan, Taha Aydın, Halis Turgut, 
Feyzullah Gündoğdu, İbrahim Tozlu, Sadık Yamaç, Halil Söyler, Sabahattin 
Ara, Recep Zühtü Soyak, Burak Peksoy, Cem Yazıcı, Niyazi Sarımaden, 
Enver Sedat Tamgacı, Hakan Karalar. 
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İlk URGE projesi T.C. Eko-
nomi Bakanlığı tarafından İyi 

Uygulama Örnekleri arasında 
gösterilen OSTİM Medikal Sa-
nayi Kümelenmesi, Sağlık Tek-
nolojilerinde Teknoloji Odaklı 
İşbirlikleri ile Uluslararası Re-
kabetin Geliştirilmesi isimli 
ikinci projesinde de aynı başarı-
yı yakalamayı planlıyor. Aralık 
2014’te kabul edilen ve 28 fir-

manın dahil olduğu proje 3 yıl 
sürecek. Proje kapsamında me-
dikal sanayi alanında KOBİ’ler 
için ihracat potansiyeli oluştur-
ma ve var olan ihracat kapasi-
tesinin artırılması hedefleniyor.

Projenin ilk etabı olan İhtiyaç 
Analizi Raporu tamamlandı. 
Yapılan çalışmada proje ka-
tılımcısı 28 firmanın hedef 

pazarları, katılmaları gereken 
uluslararası sektörel fuarlar ve 
ihtiyaç duyulan eğitim ve serti-
fikasyonlar belirlendi.

Alım heyetleri düzenlenecek
İhtiyaç analizi kapsamında he-
def pazar olarak; Malezya, En-
donezya, Singapur, Vietnam ve 
Bangladeş Orta Doğu ülkeleri 
ve Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan, İran, Mısır, 
Nijerya, Güney Afrika ayrıca 
Brezilya başta olmak üzere Gü-
ney Amerika ülkeleri belirlendi.

Raporda belirlenen hedef pazar-

lar çerçevesinde; alım heyetleri, 
fuar katılımları ve kongrelere 
katılım gerçekleştirmenin fir-
malar açısından yararlı olacağı 
vurgulanıyor.

Firmalar haricinde küme için 
de önemli stratejiler belirleyen 
raporda, stratejik pazar geliştir-
me çalışmaları, Türkiye Tıbbi 
Cihaz Teknolojileri Birlikteliği 
oluşturma, küme mükemmeli-
yetçiliği için küme geliştirme 
ekibinin Avrupa Küme Mü-
kemmeliyetçiliği programına 
dahil edilmesi adımları belir-
lendi.

Firmaların ihtiyaçları göz 
önünde bulundurulduğunda 
planlanan eğitimler ise şöyle 
sıralandı: İhracata giriş, ihracat 
yapılanması, ihracat stratejisi 
geliştirme ve pazar araştırma 
yöntemleri, stratejik yönetim 
danışmanlık hizmeti, finansal 
yönetim ve risk analizi gele-
cek önlemlerinin alınması, ih-
racata yönelik iş İngilizcesi, 
üretim verimliliği, uluslararası 
belgelerin alınmasına yönelik 
danışmanlık hizmetleri, hedef 
pazarlarda bayiler bulunmasına 
yönelik ön hazırlık ve endüstri-
yel tasarım danışmanlığı.

TÜBİTAK Kamu Kurumla-
rı Araştırma ve Geliştirme 

Projeleri Destekleme Progra-
mı (1007 Programı) tarafın-
dan tamamen yerli imkanlarla 
desteklenen MİLRES’te sona 
yaklaşıldı. Projenin tüm bile-
şenlerinin üretimi, montajları 
ve yer testleri tamamlandı.

Proje ortaklarından Sabancı 
Üniversitesi, Proje Yönetimi, 
Mekanik Sistemler ana iş pake-
tinden, TUSAŞ Türbin Kanat-
ları ana iş paketinden, İstanbul 

Ulaşım AŞ Kontrol ve Elektro-
nik Sistemler ana iş paketinden, 
TÜBİTAK MAM Generatör 
ve Elektrik Sistemleri, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ise Rüzgar 
Analizi ve Yapı Sistemleri ana 
iş paketinden sorumlu bulunu-
yor. 

Projede endüstriyel ölçekte 2,5 
megavat elektrik üretimi yapa-
bilen rüzgar türbinlerinin tama-
men özgün ve yerli teknoloji 
ile geliştirilmesi ve prototipinin 
üretilmesi hedefleniyor.

“15 milyar dolar 
Türkiye’de kalacak”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, rüzgardan 
enerji elde edilmesi konusunun 
Türkiye'de hızla geliştiğini, an-
cak teknolojinin tamamen ithal 
olduğunu belirterek, "Teknolo-
jiyi üreten olmak Türkiye'nin 
en önemli hedeflerinden biri bu 
yüzden bu projeyi önemsiyo-
ruz. Burada önemli olan üreti-
len prototipin yüzde 90'ından 

fazlasının yerli üretim olması.  
Ayrıca proje ile doğrudan 100 
bin kişilik, dolaylı olarak da 
250 bin kişilik bir istihdam sağ-
lanacak." şeklinde konuştu.

“Pazar yerli kaynaklarla 
dolmalı”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız da bugüne ka-
dar yerlileşme ve yerli üretimle 
alakalı yaptıkları her protoko-
lün faydalı sonuçlar getirdiğini 
belirtti.

Bakan Yıldız, şu anda işletme 
halinde yaklaşık 4 bin megavat-
lık, inşa halinde ise 2 bin me-
gavatlık rüzgar santrali bulun-
duğu bilgisini verdi. Hem özel 
sektörün hem de akademisyen-
lerin bu pazarın yerli kaynak-
larla doldurulmasına mutlaka 
katkıda bulunmaları gerektiğini 

vurgulayan Yıldız, "Bir traktör 
yaklaşık 5 bin parçadan, binek 
araba 10 bin 200 civarında par-
çadan, nükleer güç santrali ise 
515 bin parçadan oluşuyor. 
Bunların hepsini biz yapaca-
ğız. İsterse 10 yıl, isterse 20 yıl 
sürsün ama sonuçta bir genç 
kardeşim bizim yaşlarımıza 
geldiğinde artık bütün bunların 
hepsi yerli kaynaklardan yapıl-
mış olacak." dedi.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2. URGE 
Projesi ihtiyaç analizi çalışması sonuçlandı. Rapor haline getirilen analizin sonuçları, proje 
katılımcısı firmalarla düzenlenen kapanış toplantısıyla paylaşıldı. Raporda; kümenin hedef 
pazarları, küme üyelerinin alması gereken eğitimler ve gidilmesi öngörülen fuarlar belirlendi. 

İstanbul Ulaşım AŞ'de düzenlenen Milli Rüzgar Enerji Sistemleri (MİLRES) Geliştirilmesi ve Prototip 
Türbin Üretimi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın katıldığı törenle tanıtıldı. Törende konuşan Bakan Işık, “Teknolojiyi üreten olmak 
Türkiye'nin en önemli hedeflerinden biri, bu yüzden bu projeyi önemsiyoruz.” dedi. 

ARUS ÜYELERİNE ULUSLARARASI ÖDÜL

İhtiyaç analizi sonuçlandı; eğitim, hedef ülke, fuarlar belirlendi

İkinci URGE’de 28 firma pazar geliştirecek

  MİLRES’te hedef teknolojiyi üretmek

OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi 
Denetim Kurulu 
Üyesi Merih 
Çoşkun ve Küme 
Koordinatörü Bora 
Yaşa, kümenin 
hedef pazar ülkelerinden biri 
olan Makedonya'ya ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Ana gündemi küme üyesi 
firmaların ürünlerinin bu ülkede 
daha fazla tercih edilmesinin 
sağlanması ve yapılacak yeni 
hastane yatırımlarında küme 
üyesi firmaların daha fazla rol 
alması olan ziyarette, 
Makedonya’nın en 
büyük özel hastanesi 
olan SİSTİNA Grup 
satın alma yetkilileri 
ve distribütörleri 

ile görüşmeler 
gerçekleştirildi. 
Küme temsilcileri 
burada üyelerinin 
üretim ve kalite 
standartları hakkında 
bilgiler aktardı.  

T.C. Ekonomi Bakanlığı Ticaret 
Ataşesi Bünyamin Kutlu'yu 
da makamında ziyaret eden 
Coşkun ve Yaşa, medikal alanda 
özel hastane ve devlete bağlı 
hastanelere ürünlerinin tedariği 
ile iki ülke arasında yapılabilecek 
sektörel faaliyetler hakkında 

bilgi alış verişinde 
bulundu. Kutlu da 
İhracat kapasitesinin 
artırılmasına 
yönelik çalışmaların 
sürdüğünü bildirdi. 

Balkanlarda medikal atak

Dünyanın en büyük stra-
tejik danışmanlık ve iş 

geliştirme firması Amerika 
Birleşik Devletleri merkez-
li Frost&Sullivan tarafın-
dan her yıl organize edilen, 
En İyi Uygulama Örnekleri 
Ödülleri’nden ikisi Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri Kü-
mesi (ARUS) üyelerine ve-
rildi.

Frost&Sullivan ödül sürecin-
de 2014 yılında Türkiye’ye 
yönelik hazırladığı demir-
yolları sektör raporunda 
ARUS’tan destek aldı. Sek-

törel bilgileri firma ile payla-
şan ARUS URGE Yöneticisi 
Mehmet Tezel'in girişimle-
riyle En İyi Uygulama Örnek-
leri Ödüllerine küme üyeleri-
nin katılımı sağlandı. 

Değerlendirmelerin ardından 
Uluslararası Rekabeti Geliş-
tirme (URGE) projesi payda-
şı Bozankaya firmasına Raylı 
Sistemler Kategorisi’nde Yı-
lın Firması, KentKart’a ise 
Ürün Grubu Stratejisi Lider-
liği ödülü verildi

Raylı sistemler sektörünün 

prestij etkinlikleri arasında 
gösterilen ödülleri, geçtiğimiz 
yıllarda Siemens, Bombardier 
ve Alstom gibi dünya devleri 
almışlardı. Firmalara ödülleri 
Temmuz ayında Londra’da 
düzenlenecek galada takdim 
edilecek.
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T.C. Ekonomi Bakanlı-
ğı tarafından desteklenen 

URGE projesiyle, geçtiğimiz 
yıl ABD’de CONEXPO’14 
Uluslararası İş ve İnşaat Maki-
neleri Fuarı’na katılan, ardın-
dan CNH ve Caterpillar fi rma-
larını ziyaret eden İŞİM üyeleri 
ABD’li üreticilerin ilgisini çek-
meyi başardı. 

Caterpillar Küresel Teda-
rik Ağı Yetkilisi Murat 
Coşkun, OSTİM’e ge-
lerek İŞİM üyelerine, 
tedarikçi ağına gir-
me yöntemlerini 
anlattı. Sek-
törde başarılı 

olabilmek için sertifi kasyonla-
rın tamamlanmış olması gerek-
tiğine dikkat çeken Coşkun, fi r-
malara işlerinde başarılı olmak 
için, müşterilerin sesi, çalışan-
ların sesi ve tedarikçilerin se-
sini dinlemeyi önerdi. Coşkun 
ayrıca tanıtım, kalite ve sabrın 
da önemine temas etti.

“Kümelenme doğru bir 
oluşum”
Sektörel kümelenmenin 

doğru bir karar oldu-
ğunu ifade eden 

Murat Coşkun, 
“Kümelenme 

doğru bir oluşum. 
Birlikte olunca dün-
ya sizi daha kolay 
görür. Birlikte fu-

arlara katılın ve tek seferlik iş 
yapmayı düşünmeyin.” dedi.

Pazara giriş ve çıkış stratejileri-
ni belirlemek gerektiğini ifade 
eden Coşkun, Caterpillar ile ça-
lışmadan önce 5 yıllık maliyet 
planının yapılmasını önererek, 
Caterpillar’ın kazan kazan po-
litikasını benimsediğini dile 
getirdi.

Caterpillar’ın “Seed, Grow, 
Harvest” (Tohum Ek, Büyüt, 
Hasat Al) iş modelini kullandı-
ğını belirten Coşkun, ABD’nin 
Texas eyaletinde yatırımcılar-
dan vergi alınmadığını ve dev-
letin ciddi teşvikler verdiğini 
belirtti. Caterpillar’ın Perkins 
ve Mak markalarını satın aldı-
ğını ve dünyada toplam 18 bin 
tedarikçisinin olduğuna dikkat 
çeken Coşkun, kalite, fi yat, 
lojistik, gelişim ve yönetimin 
önemine vurgu yaptı.

Belgede, 2011-2014 dö-
nemi Türkiye Sanayi 
Stratejisi Belgesi'nde yer 

alan eylemlerin başarı değerlen-
dirmelerinin, her yılın sonunda 
paydaşlarla birlikte yapıldığı 
ifade edildi. Buna göre, 2011 ve 
2012 yıllarında eylemlerin yüz-
de 85'inde, 2013 yılında yüzde 
82'sinde, geçen yıl ise yüzde 
90'ında başarı sağlandı.

2015-2018 yıllarını kapsayan 
belgenin hazırlıklarına ise Ha-
ziran 2013'te başlandı. Söz ko-
nusu belge dünyada, Avrupa 
Birliği'nde (AB) ve Türkiye'deki 
ekonomik gelişmelerin analizle-
rine dayanan katılımcı bir yak-
laşımla tasarlandı. Türkiye Sa-
nayi Stratejisi Belgesi ile sanayi 
politikalarının ilgili kurumlar 
ve tarafl arca sahiplenilmesi ve 
farkındalığın artırılması sağla-
nacak.

AFRO-AVRASYA'NIN 
TASARIM VE ÜRETİM ÜSSÜ

Sanayiyi 2018’e taşıyacak belge-
de Türkiye Sanayi Stratejisi'nin 
vizyonu, "Orta-yüksek ve yük-
sek teknolojili ürünlerde Afro-
Avrasya'nın tasarım ve üretim 
üssü olmak." şeklinde yazıldı. 
Vizyon doğrultusunda genel 
amaç da, "Türk sanayisinin re-
kabet edebilirliğinin ve verim-
liliğinin yükseltilerek, dünya 
ihracatından daha fazla pay alan, 
ağırlıklı olarak yüksek katma de-
ğerli ve ileri teknolojili ürünlerin 

üretildiği, nitelikli iş gücüne 
sahip ve aynı zamanda çevreye 
ve topluma duyarlı bir sanayi 
yapısına dönüşümünü hızlandır-
mak." olarak belirlendi.

Genel amacı gerçekleştirmek 
üzere, üç temel stratejik hedef 
tespit edildi. Uygulanacak sana-
yi stratejisinin odağında, bu üç 
temel stratejik hedef doğrultu-
sunda yapısal dönüşümü destek-
lemek yer alıyor. 

Hedef 1: Sanayide bilgi ve tek-
nolojiye dayalı yüksek katma 
değerli yerli üretimin gelişti-
rilmesi. Hedef 2: Kaynakların 
etkin kullanıldığı, daha yeşil ve 
rekabetçi sanayi yapısına dö-
nüşümün sağlanması. Hedef 3: 
Sosyal ve bölgesel gelişmeye 
katkı sağlayan ve nitelikli işgü-
cüne sahip sanayinin geliştiril-
mesi

POLİTİKA ALANLARI
Türkiye Sanayi Stratejisi 
Belgesi’nde sanayiye ilişkin se-
kiz adet öncelikli politika alanı 
belirlendi: 1. Sanayide teknolo-
jik dönüşüm gerçekleştirilecek 
2. Sanayi altyapısı güçlendiri-
lecek 3. KOBİ'lerin fi nansmana 
erişim imkanları artırılacak 4. 
Sanayide yeşil üretim özendi-
rilecek 5. Yatırım ve iş ortamı-
nın iyileştirilmesi sağlanacak 6. 
Türkiye'nin uluslararası ticaret 
ve yatırım kapasitesini artırmaya 
yönelik çalışmalar yürütülecek 
7. Sanayide ihtiyaç duyulan ni-

telikli insan gücünün istihdam 
edilmesine yönelik faaliyetler 
yürütülecek 8. Bölgesel geliş-
meye katkı sağlamak üzere sa-
nayi politikaları geliştirilecek.

“KÜMELENMENİN
ÖNEMİ ARTTI”

Belgenin, “Bölgesel gelişmeye 
katkı sağlamak üzere sanayi po-
litikaları geliştirilecektir.” başlı-
ğı altında kümelenmeye ilişkin 
şu satırlar yer aldı: 

“Kümelenme konusunda bilinç 

ve örgütlenme düzeyi artmakta, 
küme oluşumlarının desteklen-
mesi yönünde yürütülen çaba-
lar hem ulusal, hem de bölgesel 
rekabet gücü açısından önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Ülkemiz-
de bölgesel ve sektörel politika-
ların bir uygulama aracı olarak 
kümelenme yaklaşımının önemi 
giderek artmıştır. Buna paralel 
olarak kümelenme destekleri 
ulusal ve bölgesel strateji dokü-
manlarının da bir parçası haline 
gelmiştir. 

Kümelenme alanında başta 

Ekonomi Bakanlığı’nın Ulusla-
rarası Rekabetçiliğin Geliştiril-
mesinin Desteklenmesi Progra-
mı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Kümelenme Des-
tek Programı ve Kalkınma 
Ajanslarının kümelere yönelik 
mali ve teknik destek program-
ları ile güdümlü projeleri kapsa-
mında destekler sağlanmaktadır. 
Kalkınma Bakanlığı tarafından 
kümelenme politikalarının ve 
destek uygulamalarının koor-
dinasyonunu sağlamak üzere 
“Kümelenme Yönetişim Mode-
li” hazırlanmıştır.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan Türkiye Sanayi 
Stratejisi Belgesi'nin (2015-2018) kabulüne ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı, 
Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde sanayiye ilişkin 
sekiz adet öncelikli politika alanı belirlendi. 

OSTİM İş ve İnşaat 
Makineleri Kümesi’nin 
(İŞİM) 2014 Mart 
ayında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) 
gerçekleştirdiği sektörel 
temasların geri dönüşleri 
sürüyor. Caterpillar Küresel 
Tedarik Ağı Yetkilisi Murat 
Coşkun, İŞİM üyeleriyle 
OSTİM’de bir araya 
geldi. Coşkun, firmalara 
Caterpillar’ın tedarikçi 
ağına girme yöntemlerini 
anlattı.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi kabul edildi

2018 İÇİN 8 POLİTİKA

İŞİM kabiliyetleriyle ABD’li üreticilerin ilgisini çekmeyi başardı

Dünya devinden ‘tedarikçimiz olun’ daveti

AB sanayi politikasının 
KOBİ’lere büyük önem verdiği 
kaydedilen belgenin “Avrupa 
Birliği’ndeki gelişmeler” 
kısmında KOBİ’ler içi şu 
ifadeler geçiyor:

“2013 yılı sonu itibarıyla, 
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik 
Programı (CIP) kapsamında mali 
kuruluşların desteklenmesiyle 
315.000’den fazla KOBİ’ye 
yaklaşık 30 milyar Avroluk 
yeni finansman sağlanmış ve 
böylece doğrudan 380.000 kişilik 
istihdam yaratılmıştır. Ayrıca, 
aynı dönemde yapısal fonlar 
da işletmeleri ve özellikle de 
KOBİ’leri desteklemek için 70 

milyar Avro sağlamıştır. Yasal ve 
idari maliyetler KOBİ’leri büyük 
işletmelere göre 10 kat daha fazla 
etkileyebilmektedir. 

AB, mikro-işletmelere bazı 
muafiyetler getirerek ve Önce 
Küçüğü Düşün (Think Small First) 
prensibini uygulayarak KOBİ’ler 
için sistematik olarak basitleştirici 
işlemleri teşvik etmektedir. AB 
tarafından benimsenen Girişimcilik 
2020 Eylem Planı ile girişimcilik 
eğitimi ve öğretiminin sağlanması, 
girişimcilerin büyümesi için 
elverişli bir ortam yaratılması ve 
rol modeller vasıtasıyla girişimcilik 
potansiyelinin açığa çıkarılması 
hedeflenmektedir.”

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 
için hazırlanan GZFT Analizinde 
KOBİ’ler ve kümelenme için de 
şöyle deniliyor: Güçlü Yönler: 
KOBİ’lerin sermaye piyasalarından 
yararlanmasını öngören 
sistemin oluşturulması. Zayıf 
Yönler: İş süreçlerinde küçük 
işletmelerin teknolojiyi yeterince 
kullanamaması/KOBİ’lerin girişim 
sermayesine sıcak bakmamaları/
Bölgelerde yer alan KOBİ’lerin 
bilgi ve tecrübe eksikliği nedeniyle 
devlet teşviklerinden fazla 
yararlanamaması/Sanayinin 
az gelişmiş olduğu bölgelerde 
kümelenme konusunda 
farkındalığın yeterli olmaması. 

  ÖNCE KÜÇÜĞÜ DÜŞÜN!

ABD’li üreticilerin ilgisini çek-

Caterpillar Küresel Teda-
rik Ağı Yetkilisi Murat 
Coşkun, OSTİM’e ge-
rik Ağı Yetkilisi Murat 
Coşkun, OSTİM’e ge-
rik Ağı Yetkilisi Murat 

lerek İŞİM üyelerine, 
Coşkun, OSTİM’e ge-
lerek İŞİM üyelerine, 
Coşkun, OSTİM’e ge-

tedarikçi ağına gir-
me yöntemlerini 
anlattı. Sek-

da önemine temas etti.

“Kümelenme doğru bir 
oluşum”
Sektörel kümelenmenin 

doğru bir karar oldu-
ğunu ifade eden 

Murat Coşkun, 
“Kümelenme Murat Coşkun
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Projenin kapanış semineri, 
T.C. Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdür Yar-

dımcısı Aytaç Yenal başkanlı-
ğında OSTİM’de gerçekleştiril-
di. İki ülke temsilcilerinin yer 
aldığı seminerde, projenin çıktı-
larına ilişkin sunum yapıldı.

Bakanlık tarafından 2014 KSP 
için, OSTİM Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojile-
ri Kümelenmesi’nin 2013 yı-
lında Uluslararası Rekabet-
çiliğin Geliştirilmesi tebliği 
kapsamında hazırlanan ihtiyaç 
analizi raporu altlık olarak kul-
lanılarak; “Yenilenebilir Enerji 
Kümelenmeleri”nin geliştiril-
mesine yönelik başvuru Güney 
Kore Kalkınma Enstitüsü’nce 
kabul görülerek, ülkemizin yeni-
lenebilir enerji konusunda mev-
cut durumu ortaya konuldu. 

Karşılıklı ziyaretler
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelen-
mesi Koordinatörü Pınar Yalman 
Akcengiz’in Yerel Danışman 
olarak yer aldığı projede; Ocak 
ayında ülkemizde, Nisan ayında 
ise Güney Kore’de gerçekleştiri-
len ziyaretler kapsamında çeşitli 
kurum, sektör kuruluşları, araş-
tırma merkezleri ve firmalarla 
görüşmeler gerçekleştirilip bilgi 
alışverişinde bulunuldu. 

Güney Kore’de gerçekleştirilen 
temaslarda;  Ticaret, Sanayi ve 
Enerji Bakanlığı, KOBİ İdare-
si Kurumu (Small and Medi-

um Business Administration, 
SMBA), Küçük ve Orta İşletme 
Kurumu (Small and Medium 
Business Corporation, SBC), 
Kore Enerji Yönetimi Kurumu 
(Korea Energy Management 
Corporation, KEMCO), Kore 
DMC Dijital Kümeler Yönetimi, 
Kore Küçük İşletmeler Enstitüsü 
(Korea Small Business Institute, 
KOSBI), DAELIM ve HYO-
SUNG Uluslararası İşbirliği Şir-
ketleri üst düzey yetkilileri ile 
görüşmeler yapılmış, özellike 
enerji sektörü ve kümelenme 
politikaları konusunda Güney 
Kore deneyimleri hakkında bilgi 
alındı. 

Küme Koordinatörü Akcengiz, 
proje süresince Güney Kore ta-
rafı ile koordineli olarak çalış-
tı. Proje faaliyetleri sırasında, 
küme üyeleri arasında yapılan 
anketlerle, kümenin mevcut du-
rumu ve sektöre ilişkin kurulu 
güç, 2023 hedefleri ve regülas-
yonlarla ilgili olarak tüm veri-
ler toplanarak raporlandı. 8 ay 
süren bilgi alışverişi sonucun-
da, kümelerin gelişimine ilişkin 
çözüm önerileri üretildi ve küme 
firmalarıyla Güney Kore tarafın-
da işbirliği geliştirmek için ilk 
tohumlar atıldı.

Bakanlığın Pazara Giriş ve 
Uluslararası İlişkiler Dairesi 
uzmanlarının desteği ile tamam-
lanan projede, Doosan ve Dae-
lim firmalarından getirilen VIP 
Alım Heyeti ile rüzgar enerjisi 
konusunda çalışan firmalarla 
ikili görüşmeler de yapıldı.,

Türkiye, Romanya, Macaris-
tan ve Yunanistan’ın katı-

lımıyla yürütülen AB Projesi 
TECLENERGY kapsamında 
OSTİM’de Enerji Verimliliği 
ve Yenilenebilir Enerji Eğitimi 
düzenlendi. 

OSTİM Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri Küme-
lenmesi Koordinatörü Pınar 
Yalman Akcengiz ve OSTİM 

OSB AB Proje Temsilcisi Buğ-
ra Pekuslu tarafından organize 
edilen eğitimde katılımcılara, 
enerji verimliliği ve yenilene-
bilir enerji yatırımlarında uygu-
lanması gereken projelendirme 
yöntemleri ve karlılığı maksi-
mum seviyeye çıkarmak için 
atılması gereken adımlar hak-
kında bilgiler verildi.

Eğitimde T.C. Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı 
Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’nden Makine Mü-
hendisi Burhan Güldibi enerji 
verimliliği faaliyetleri ve teş-
vikler hakkında bilgi verdi. 
Güldibi, enerji verimliliği ko-
nusunda 5. Bölge teşviklerinin 
uygulandığını belirtti. Söz ko-
nusu teşvik kapsamında KDV 
istisnası, gümrük vergisi muafi-
yeti, sigorta primi işveren hisse-
si desteği, faiz desteği ve vergi 
indirimi yer alıyor.

Enerji verimliliği konusunda 
KOSGEB’in de KOBİ’ler için 
çeşitli destekleri olduğunu anla-
tan Burhan Güldibi bu destekle-
ri şöyle sıraladı: Enerji Yöneti-
cisi Eğitimi 3 bin TL, Ön Etüt 2 

Bin TL, Enerji Etüdü 20 bin TL, 
Verimlilik Artırıcı Projeler ve 
Danışmanlık Hizmeti 5 Bin TL.

Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’nden Mehmet Er-
keç de enerji verimliliği ve ye-
nilenebilir enerji yatırımlarının 
mevzuat süreçleri hakkında de-
taylı bilgiler verdi. 

OSTİM OSB AB Proje Tem-
silcisi Buğra Pekuslu enerji ve-
rimliliği ve yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin teknik tanıtımı 
ve uygulama için mühendislik 
bakış açılarını anlattı. Pekuslu 
ayrıca söz konusu teknolojilerin 
olası yatırımlarında en yüksek 
geri dönüş ve verim sağlayabil-
mek için uygulanması gereken 
finansal mühendisliğin metodo-

lojisine değindi. Pekuslu, enerji 
verimi artışı analizinin doğru 
yapılmasıyla yatırımların karlı-
lığı arasındaki ilintiye de dikkat 
çekti.

Diğer yandan Enerji Hukuku 
Araştırma Enstitüsü Başkanı 
Süleyman Boşça da enerji ya-
tırımlarının hukuki ve kamusal 
idari boyutunu ele aldı. Boşça 
projenin bu noktadaki önemine 
vurgu yaptı. 

Eğitim sonunda katılımcılara 
enerji verimliliği ve yenilenebi-
lir enerji başlıklı ulusal ve ulus-
lararası fon ve hibe programla-
rına başvuru sürecinde kolaylık 
sağlayacak, süreci hızlandıra-
cak Katılım Belgesi verildi. 

OSTİM’in pilot bölge 
olduğu Avrupa Birliği (AB) 
Projesi Education Modules 
Deveplopment For Technical 
and İssues in Energy Sector 
Technologies (TECLENERGY), 
(Enerji Sektöründe Teknik 
ve Yasal Konularda Eğitim 
Modülleri Geliştirme)  
kapsamında Enerji Verimliliği 
ve Yenilenebilir Enerji Eğitimi 
düzenlendi. Eğitim sonunda 
katılımcılara Katılım Belgesi 
verildi.

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve 
Güney Kore Strateji ve Finans 
Bakanlığı (MOSF), Güney Kore 
Kalkınma Enstitüsü (KDI) 
eşgüdümünde yürütülen 
Bilgi Paylaşım Programı 
(KSP) kapsamında yer 
alan Yenilenebilir Enerji 
Sektöründe Türk Endüstri 
Kümelerinin İhracat 
Potansiyelinin Geliştirilmesi 
Projesi tamamlandı. Proje 
sonunda işletmeler arasındaki 
rekabetçiliğin, tedarikçi 
kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik politika önerileri 
sunuldu. 

Yenilenebilir Enerji 
Kümelenmesi’ni geliştirmek, 
bu kümede yer alan işletmeler 
arasındaki rekabetçiliğin 
geliştirilmesi ve tedarikçi 
kapasitesini geliştirmesine 
yönelik politika önerileri 
sunmayı hedefleyen proje 
kapsamda; OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesi ve Busan’da 
yer alan Noksan Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan enerji 
kümeleri karşılaştırıldı. Her 
iki kümenin üyelerine yönelik 
anketler sonucunda, mevcut 
durumları tespit edilerek şu 
öneriler geliştirildi: 

  Yenilenebilir Enerji 
Kümeleri sistematik olarak 
kurgulanmalıdır. Bir ana firma 

etrafında tedarikçi firmalar ile 
kümelenme daha güçlü hale 
gelecektir.

  OSTİM Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi’nde olduğu 
gibi, sınırı sanayi bölgelerini 
aşıp, coğrafi bölgesel boyutta 
olmalıdır.

  Kümelenme, üniversite-
sanayi-kamu arasında etkin bir 
bağ kurabilmelidir.

  Yenilenebilir enerji alanının 
yeni olmasından dolayı, küme 
sektörün yönlendirilmesi için 
aktif rol almalı.

  Kamu desteği ile mevcut 
kümeler geliştirilmeli ve 
sanayi bölgelerinde oluşacak 
kümelenmelerin kurulması 
desteklenmelidir.

ÖNERİLER

Enerji kümelerine politika önerildi

Verimli yatırım yöntemleri anlatıldı

Uzun yıllar Bağdat 
Caddesi’nde müşterile-

rinin damak zevkine hitap 
eden Taşfırın Cafe-Restau-
rant OSTİM’deki 2. şubesini 
100. Yıl Bulvarı No:153/A 
adresinde törenle hizmete 
açtı. Açılış törenine OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, OSTİM OSB 
Bölge Müdürü Adem Arıcı 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Taşfırın 2. şubesinde 600 
kişilik kapasitesi açık ve 
kapalı alanları ve zengin 
menüsünde yer alan, unlu 
mamülleri, geleneksel Türk 
yemekleri, ızgara çeşitleri ve 
hafta sonu yöresel kahvaltı 
seçenekleriyle lezzet sever-
lerin hizmetinde.  

Taşfırın OSTİM’deki 
2. şubesini açtı
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Başkent Ankara’da üniver-
site-sanayi işbirliği zinciri-

nin önde gelen kurumlarından 
biri olan ODTÜ Teknokent’in 
firmaları, OSTİM’li işletmeler-
le işbirliklerini artırmak üze-
re yeni bir çalışmaya başladı. 
Bölgede de yerleşkesi bulunan 
ODTÜ Teknokent, OSTİM’le 
ortak düzenlediği ‘ODTÜ Tek-
nokent-OSTİM Tanışma ve 
İşbirliği Buluşmaları’nın ilkini 
gerçekleştirdi. 

İşbirliği olanaklarının masaya 
yatırıldığı ve beklentilerin dile 
getirildiği toplantı ODTÜ-OS-
TİM Teknokent yerleşkesinde 
yapıldı. Toplantıya, OSTİM 
çatısı altında faaliyet gösteren 6 
kümenin yöneticileri ve üyeleri 
de katıldı. 

Etkinlikte savunma, elektro-
nik ve bilişim alanlarında fa-
aliyet gösteren Havelsan EH-
SİM, SDT, Simsoft, IC Terra, 
Infodif, Ay Yazılım, Kuasoft, 
Linera, Modesis, UTRLab, 
Onbiron, Nanobiz gibi ODTÜ 
Teknokent firmalarının yanı 
sıra, OSTİM’de faaliyet göste-
ren UDEA, Büyütech, MATEŞ, 
Deico, Karakamlar ve Teds fir-
malarının sunumlarına yer ve-
rildi. 

Dinleyici olarak katılım sağla-
yanların çoğunluğunu OSTİM 
firmalarının oluşturduğu etkin-
likte, görüntü işleme teknoloji-
leri, veri kayıt sistemleri, lazer 
teknolojileri, aydınlatma ve 
enerji sistemleri, medikal cihaz 
tasarımları ile yazılım ve meka-
nik tasarım teknolojileri konu-
ları katılımcıların ilgisini çekti, 
potansiyel işbirlikleri hakkında 
katılımcılar arasında fikir alış-
verişinde bulunuldu.

Devamı planlanan toplantılarda, 
ODTÜ Teknokent ve OSTİM 
firmalarının; üretim, pazarlama, 
teknoloji ve bilgiye dayalı kay-
naklarını bir araya getirerek, or-

tak Ar-Ge çalışması ve ürün ge-
liştirme, uzun dönemli karşılıklı 
kaynak sağlama, ortak üretim, 
dağıtım ve hizmetin paylaşımı 
alanlarında işbirlikleri hedefle-
niyor. 

“Uzun ama çok anlamlı 
ve umutlu bir süreci 

başlatıyoruz”

28 teknokent firmasının sunum 
yaptığı toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan OSTİM Vakfı 
Müdürü Gülnaz Karaosmanoğ-
lu, OSTİM hakkında bilgiler 
verdi, 6 ayrı başlıkta yürütülen 
kümelenme faaliyetlerini tanı-
tarak bu buluşmanın uzun bir 
işbirliği sürecin ilk adımı oldu-
ğunu, buluşmaların Eylül 2015 
itibarıyla çok daha yoğun ve 
derin bir biçimde ilerleyeceğini 
belirtti.

“OSTİM Merkezi; 
ODTÜ Teknokent’in 

sanayiye açılan kapısı”

ODTÜ Teknokent OSTİM Mer-
kezi yetkilisi Ali Varol, OSTİM 
merkezinin faaliyetleri konu-
sunda bilgi vererek OSTİM’in 
Ar-Ge çalışmalarında önem-
li bir aktör olduğunu belirten 
Varol, “Burası ODTÜ’nün ve 
ODTÜ Teknokent’in sanayiye 
açılan kapısıdır. OSTİM Merke-
zinde 59 firma yer almaktadır. 
OSTİM’in son yıllarda Ar-Ge 
konusunda attığı adımlar ve bu 
adımların önemi bilinmekte-
dir. Bizler OSTİM Merkezinde 
OSTİM firmalarına Ar-Ge ve 
yenilikçilik konusunda atacak-
ları adımlara katkı sağlıyoruz.” 
dedi, OSTİM’de daha fazla 
firmanın teknokentlerde yer al-
masını arzu ettiklerini belirtti. 
Varol, “OSTİM’de yer alan fir-
maların günümüz rekabet koşul-
larında daha yenilikçi ve Ar-Ge 
odaklı olmalarına destek olmak 
için teknokentte yer almalarını 
arzu ediyoruz.” diye konuştu.

“Tasarımı teknokentten alın”

ODTÜ Teknokent Program 
Yöneticisi Burcu Uslu, tek-
nokentle OSTİM’in birbirini 
tamamlayıcı unsurlar olduğu-
nu kaydetti. Bünyelerinde çok 
geniş bir yelpazede hizmet ve-
ren KOBİ olduğuna işaret eden 
Uslu, “Birini diğeri olmadan 
düşünemeyiz. Teknoloji geliş-
tiren KOBİ’ler olmaksızın yerli 
bir ürünün geliştirilmesinden 
ve üretilmesinden bahsetmek 
olanaksızdır.” dedi. OSTİM’le 
mevcut işbirliklerini daha da 
artırmak istediklerini ifade etti. 
Uslu, “İstiyoruz ki firmalarımız 
başka yerlerde sonuç arama-
sınlar. Bir tasarımı yabancıdan 
alıp üretmektense, teknokentte 
bu işle iştigal eden firmalardan 
alarak üretim yapılabilir. Bura-
da anahtar, ‘sinerji’yi oluştur-
maktır. Bazen 2+2’nin toplamı 
4 değil daha fazla edebiliyor.” 
ifadelerini kullandı. 

“Ürünlere inovasyon 
katılmalı”

ODTÜ Teknokent Savunma 
Sanayii Kümelenmesi Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Uğurlu, 
OSTİM firmalarından tekno-
kente olan iş akışını hızlandır-
mak istediklerini söyledi. İki 
kurumu ‘kardeş’ olarak nite-
leyen Uğurlu, “Birleştiklerin-
de tasarım ve üretim eksikleri 
tamamlanacak. Burayı ağabey 
olarak görüyoruz.” dedi. OS-

TİM firmaları ile birlikteliği 
pekiştirmek istediklerinin altını 
çizen Uğurlu şöyle devam etti: 
“Gelir elde etme oranını artıra-
bilmek, katma değeri artırabil-
mek için üretme becerisi ye-
terli değil. Firmaların, ürünlere 
inovasyon katıp birim değerini 
artırmaları gerekiyor. Ölçek 
ekonomisine ihtiyaç var. Mesa-
jımız; ‘bir arada olalım, birlikte 
çalışalım’ şeklindedir.” 

Konuşmaların ardından 28 tek-
nokent firması, çalışma alanları 
ve projelerini anlattılar. Ağır-
lıklı olarak savunma, medikal 
ve yazılım sektöründe faaliyet 
gösteren ODTÜ Teknokent 
firmaları, üretim ihtiyaçlarının 
önemli bir kısmını OSTİM’de 
yaptırdıklarına dikkat çeke-
rek, bu faaliyetleri geliştirmek 
istediklerini; Ar-Ge, tasarım, 
mühendislik, ürün geliştirme 
ve ortak üretim çalışmalarında 
destek verebileceklerini belirt-
tiler. 

ODTÜ Teknokent firmaları, OSTİM’li işletmelerle mevcut işbirliklerini artırma çağrısı yaptı. Üretim 
aşamasında OSTİM’den destek alan firmalar, Ar-Ge, tasarım, mühendislik, ürün geliştirme ve ortak üretim 
çalışmalarında katkı sağlamak istediklerini belirttiler.

Türkiye’nin ilk teknoparkı 
olan kurum, teknoloji tabanlı 
girişimciliğin desteklenmesi 
kapsamında “Teknoloji 
Transfer Ofisi” ve “Projeler 
Ofisi”nin yanı sıra, kuluçka 
merkezleri, ODTÜ KOSGEB 
TEKMER, ODTÜ-MEMs ve 
Teknogirişimcilik Programı, 
ön kuluçka programları “Yeni 
Fikirler Yeni İşler Yarışması” 
ve “Animasyon Teknolojileri 
ve Oyun Geliştirme Merkezi-
ATOM” ile teknoloji amaçlı 
girişimciliği desteklemek 
amacıyla bir finansal araç 
olarak geliştirilen “Teknokent 
Teknoloji Yatırımcıları Derneği” 
başlıklarında çalışmalar 
yapıyor. 2015 yılı başlarında 
Türkiye’de gelişen teknolojiyi 
uluslararası boyuta taşımak 
isteyen ODTÜ Teknokent, 
San Francisco’da ofis açarak 
firmalarını Amerika’ya 
taşımaya başlamış durumda 
bulunuyor.

Geliştirdiği ulusal ve 
uluslararası proje ortaklıkları 
ile tüm paydaşlarına zengin 
bir ilişkiler ağı da sunabilen 
ODTÜ Teknokent’in OSTİM’de 
de yerleşkesi bulunuyor. 
2006 yılında faaliyete 
geçen yerleşke, Ar-Ge’ye 
dayalı üretim yapan veya 
yapmak isteyen firmalara 
çağdaş altyapı ve üst yapı 
olanaklarıyla ürün geliştirme, 
yeni teknolojileri yakından 
takip edebilme ve desteklerden 
yararlanma gibi imkanlar 
sağlıyor. 

Yetenekler buluşuyor 
ortaklaşa rekabet gücü artıyor

OSTİM’DE DE
YERLEŞKESİ BULUNUYOR

ODTÜ Teknokent OSTİM 
Yerleşkesi’nde gerçekleşen ‘ODTÜ 
Teknokent-OSTİM Tanışma ve 
İşbirliği Buluşmaları’nın ilkinde 28 
firma sunum yaptı. Firma temsilcileri 
sunumlarda, üretimlerini ağırlıklı 
olarak OSTİM’de yaptırdıklarını, 
OSTİM’li firmalara tasarımdan 
ortak ürün geliştirmeye kadar 
geniş bir yelpazede katkı sağlamak 
istediklerini ifade ettiler. 

8. ÜSİMP (Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Merkezi Platformu) 
Ulusal Kongresi Konya’da 
gerçekleştirildi. 

Selçuk Üniversitesi (SÜ), 
Konya Teknokent ve Teknoloji 
Transfer Ofisi desteğiyle düzen-
lenen Kongre'nin bu yılki ana 
teması, "Geçmişten Geleceğe 
Sürdürülebilir Üniversite-Sanayi 

İşbirliği" olarak belirlendi.

ÜSİMP’in Konya buluşmasında; 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın ile OSTİM İş ve İn-
şaat Makineleri, Anadolu Raylı 
Ulaşım Sistemleri ve OSTİM 
Kauçuk Teknolojileri Kümelen-
mesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, “Sanayici Gözüyle 

Üniversite-Sanayi İşbirliği” baş-
lıklı oturumda sunum yaptılar. 

Kongre'de, “Üniversite-Sanayi 
İşbirliğinde Son 40 Yıl”, “Ulus-
lararası Ekosistemlerde Gelişim 
Süreçleri”, “Politika Kararları ve 
Uygulamalarının Etki Değer-
lendirmesi” ve “Etkin Sürdürü-
lebilirlik İçin İnsan Kaynakları” 
konuları da tartışıldı. 

ÜSİMP KONYA’DA TOPLANDI
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Cesim Bey sizi tanıyabilir 
miyiz?

1953 Kars’ın Kağızman 
İlçesi’nde doğdum. İlkokulu 
orada bitirdim. Ağabeylerimle 
beraber Kars’tan Ankara’ya göç 
ettik. Ortaokulu Ankara’da bi-
tirdim. Eğitimime ortaokuldan 
sonra devam etmedim, iş haya-
tına başladım. 

OSTİM’e ilk gelişiniz nasıl 
oldu?

Yıl 1974… OSTİM’e geldi-
ğimde askerdim. İlk geldiğimde 
Mimar Kaya Gönençen Bey’le 
karşılaştık.

Daha önceden tanıyor muy-
dunuz Kaya Bey’i?

Tanıyordum. Karşılaşınca, 
“Bizim 9-10 senelik prefabrik 
montaj işimiz var. Bu işler-
den anlayan birine ihtiyacımız 
var.” dedi. Ben de Adana’da 
Devlet Su İşleri’nde asker ön-
cesi işçiydim ama geri dönece-
ğim için tazminat almamıştım 
O zaman burası dağ, taş; yolu 
yok. Batıkent yok. Hiçbir şey 
yok. Sadece Macunköy’e sabah 
10’da bir otobüs gelir, bir de 
saat 3’te gelir; günde iki sefer. 
Kısacası Lalegül’den sonra hiç-
bir şey yoktu. Demetevler’den 
OSTİM’e kadar yaya yürünü-
yordu. Keçiören’de oturuyor-
dum.

Kaya Bey’e terhisime 2 ay 
kaldığını bildirdim. Onlar da, 
“Eğer kesin geleceksen biz 

seni bekleyece-
ğiz.” karşılığını 
verdi. O zaman 
rahmetli Kaya 
Sorak abi vardı. 
Kaya Gönençen, 

İhsan Helvacıoğlu, 
emekli olup buraya gelmişti. 
Rahmetli Hasan Albay vardı. 
Hasan Albay hatta bana yak-
laşarak, “Oğlum sen git asker-
liğini yap, bitir gel hemen.” 
dedi.  DSİ’de aldığım maaş 
kadar ücret sözü verdiler. Ben 
de açıkçası Adana’ya geri dön-
mek istemedim. Orada da ba-
rajlardaydım. Her yıl farklı bir 
ildeydik. Ve besmeleyi çektik, 
OSTİM’e geldik. Hiç unutmu-
yorum, Nisan’ın 4’ü, yağmurlu 
bir havaydı. Operatör olarak işe 
başladım, aynı zamanda for-
mendim.

Merhum Cevat Dündar siz 
başladığınızda hayattaydı 
değil mi?

Ben makine formeniydim. 
Prefabrik montaj yapıyorduk. 
Prefabriklerin inşa aşamasında 
Cevat Dündar Bey, o işle ilgili 
seyahati esnasında kaza geçi-
rerek vefat etti. Prefabrik be-
tonları dükkanların yapımında, 
ekskavatörle 12 senede monte 
ettik. 

Makinenin eksiklerini, tamire 
gitmeden kendim burada gi-
derirdim. Daha sonra personel 
alımı yaptık. Alınan işçileri be-
nim sorumluluğuma verirlerdi. 
Cumartesi-Pazar demeden gece 
gündüz çalıştık. Yönetim Kuru-
lumuz gelip bakıyorlardı. İler-
leyen günlerde ikinci bir ma-
kine ve operatör daha istihdam 
ettik. O, üretim şantiyesinde 
malzemeleri yüklerdi, ben diğer 
taraftan montaj ederdim. 1974-
78 arası böyle geçti… 78’den 
sonra üretimi daha da çoğalttık. 
Mesela bir günde 2 atölyenin 
malzemesini monte ederken de 
günlük 2 atölye yapılırdı. Yani 
yılda 400 atölye yapıyorduk. 

Bu tempoda çalışma devam 
ederken Cevat Bey kaza geçir-
di Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Minnetle anıyorum kendisini. 
Daha sonra Turan Çiğdem Bey 
Başkan seçildi. Kendisi de sa-
ğolsun gece gündüz işlerle ilgi-
lendi.

Turan Bey nasıl biriydi?

İşçi ile çok iyiydi, işçinin için-
deydi. O da kendini buraya 
adamıştı. Sabah akşam bura-
da... Gece gelir kontrollerde 
bulunurdu. Ben çalışırken bir-
çok kez geldiğini anımsarım. 
Çok mükafatlarını gördüm… 
Genelde Kasım ayının 10’unda 
inşaatı bırakır, 1 Nisan’da da 
başlardık. Mart’ın son haftasın-
da Yönetim Kurulu personele 
yemek verirdi. Atölyeler yak-
laşık 12 senede bitti. 12 sene 
sonra ticaret ve iş merkezleri ile 
220 konut yapıldı. Ardından yol 

yapımına geçtim.

Yolu OSTİM kendisi mi 
yapıyordu?

Kendisi yapıyordu, ben yol eki-
binin başındaydım. Hafriyatın 
alınması, stabilizenin dökülme-
si vb… Asfalt yoktu o zaman, 
Köy Hizmetleri’nden hizmet 
alıyorduk. Çakıl döşüyorduk. 
Altına hafriyatını atıp silindir-
le sıkıştırıyorduk. O günlerden 
bugüne kadar, atölyeler bittik-
ten sonra 2000’e kadar devam-
lı yollarla, bordürle, tretuvarla, 
yeşil alanlarla iştigal ettik. 100. 
Yıl Bulvarı, Ahi Evran, Uzay 
Çağı caddelerine çok ağaç dik-
tik.

2000’den sonra da konutların 
bir kısmı bitince kooperatifi n 
işi azaldı. Ardından Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) Müdür-
lüğü kuruldu ve oraya geçtim. 
OSB’de de asfalt, kanal işleri 
yaptık. Mesela 120 konutun 
kanallarını dışarıdan hizmet 
almadan kendi imkanlarımızla 
tamamladık. 

OSB ve öncesindeki hizmet-
leri karşılaştırdığınızda ne 
görüyorsunuz?

İki tarafta da çok muazzam ça-
lışıldı. Örneğin, Turan Çiğdem 
inşaat kısmına çok önem verdi. 
İnşaat demirini sonbaharda alır-
dık. Aralık ayının yirmisinden 
sonra bir senelik demir gelir bu-
raya yığılırdı. Yani o zaman; bu 
sene kaç ton demir ihtiyacımız 
var? 2 bin ton. 2 bin ton gelirdi, 
bunlar çek-senetle aylık ödenir-
di. O malzeme bir sene boyunca 
işlenirdi. Diğer yandan OSB za-
manında OSTİM’in yüksek ge-
rilim hatlarının hepsi yeraltına 
alındı. 2008’de başladı, 2012’ye 
kadar tamamen bitti. 

Sizin adınıza bir de park var 
OSTİM’de. Bu nasıl bir duygu?

Yönetim Kurulumuz sağ olsun, 
şahsımı onurlandırdılar. Güzel 
bir program yapıldı. Açılışına te-
levizyondan geldiler. Başkanımız 
vardı, misafi rlerimiz çoktu. Baş-
kanımız sağ olsun, o gün bizi çok 
onurlandırdı. OSTİM gerçekten 
yeşil… Bölge gezildiğinde görü-
lecektir. 

Ne hissediyorsunuz oraya 
bakarken?

İnsan gururlanıyor.

Sanayici gözüyle bakmayı 
öğrendiniz burada herhalde 
değil mi?

Evet. Memleket için üretim ya-
pılıyor burada. Köprülerin bazı 
malzemeleri, barajların malze-
mesi buradan gidiyor. Dünyanın 
her tarafına tünel kalıpları bura-
lardan gidiyor... Türkiye’nin bü-
tün iş makinelerinin ağırlık nok-
tası burası. Onları görünce insan 
daha da gurur duyuyor… 

Ben mesela Pazar günleri de ge-
lip bir eksik var mı diye sokakları 
dolaşırım. Serbest zamanda so-
kakların eksikleri daha çok belli 
oluyor. Bahçene nasıl bir gidip 
bakıyorsan, burada bizim bahçe-
miz…

OSTİM projelerinin içinde 
sizi en çok heyecanlandıran 
hangisi oldu?
İlk atölyeler üretime başlarken 
çok gurur ve heyecan duymuştuk. 
İlk taşınanlar Özyılmaz Kardeş-
ler idi… Rahmetli İsmail Amca, 
Recep Peker, Murat Makine… 
“Dağın başı buraya kim gelir?” 
diyorlardı. Şimdi şehrin merke-
zinde kaldı. Her tarafı doldu. 

Çıraklık Eğitim Merkezi’ni 
bize anlatabilir misiniz?
Rahmetli Turgut Özal’ın dö-
nemindeydi… 43. Sokak’ta, 4 
atölyeyi birleştirdik ve Çıraklık 
Eğitim Merkezi kuruldu. OSTİM 
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı 
da o zaman yoktu ama adı vardı. 
Turan Bey, Kızılay Başkanı’nın 
yanına gitti, Kızılay Aşevi açıldı. 
Çırakların öğle yemeğini burada 
veriyorduk.

Vakıf kurulunca,  talebelerin er-
zakını, Kızılay’ın da katkılarıyla 
sağladı. Birkaç sene öyle idare 
etti, ondan sonra okulun inşaa-
tı başladı. İnşaat bitti ve okulda 
hem yurt hem yemekhane ya-
pıldı. Orada da çok hizmet ettik. 
Vakfımız şu anda öğrencilerine 
yıllık bir sefer elbise veriyor, des-
tek sağlıyor.

OSTİM’li olmak size ne ifade 
ediyor?
Gurur veriyor. Hayatımıza çok 
şey kattı. OSTİM’de kaldıkça 
daha çok ısındım. 

İş Kurmak isteyenlere ne tavsi-
ye edersiniz?
Dürüst çalışmalılar. Genç arka-
daşlarımız işinin başında bulu-
narak işine sahip çıkarsa başarı 
kesindir. Tersini yapan belki 
yükselir ama aşağı inmesi kaçı-
nılmazdır.

Cesim Bilgin’in OSTİM’le 40 
yıl öncesine giden bir gönül 
bağı var… Bölgenin tüm 
sokaklarında, sokaklarındaki 
her detayda Cesim Bilgin’in 
izini görebilirsiniz… Kooperatif 
çatısı altında “Bismillah” 
diyerek hizmete adım atan; 
kooperatifle başlayan 
yapılaşma sürecinden OSB 
dönemine pek çok aşamayı 
bizzat yaşayan Bilgin, “OSTİM 
markasının vurulduğu her 
yer gurur verici... Burası 
artık bizim evimiz. İş olarak 
bakmıyorum. Üç yönetimin 
üçüyle de çalıştım. Üçü de farklı 
kulvarlarda hep ileriye taşıdılar 
bölgeyi.” diyor. “OSTİM’e Emek 
Verenler”in bu ayki konuğu 
olan Cesim Bilgin “OSTİM’li 
olmayı” anlattı.

“OSTİM MARKASININ OLDUĞU 
HER YER GURUR VERİCİDİR”
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74’ten bu tarafa OSTİM’in 
böyle olacağını tahmin 
ediyor muydunuz?

Ediyordum, neden? Çünkü 
ben eski sanayilerin hangi 
şartlarda çalıştıklarını 
biliyordum. DSİ’deyken 
de YİBA Çarşısı’na bir iki 
sefer yedek parça almaya 
gelmiştim. O zaman 
Gaziantep sanayisini de 
görmüştüm. “Antep’e bak, 
Başkent’e bak; Başkent’te 
bir sanayi yok.” dediğimi 
hatırlarım. Eskiden 
OSTİM’e baktığınız zaman 
bir sanayi sitesi olarak 
gözüküyordu ama şimdi 
çok modern işletmeler 
var. Cevat Dündar’dan, 
Turan Çiğdem’den, Orhan 
Aydın’dan Allah razı olsun. 
Ankara’yı bir başlangıç 
yaptılar. OSTİM artık bir 
markadır. Buradan 50 
tane, 60 tane firma büyüdü 
gitti. Buradaki yerlerini de 
devretmediler; OSTİM yine 
gözbebekleri. 

Burası artık bir şehir aynı 
zamanda. Vergi Dairesi, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, 
okullar, bankalar, 
üniversiteler var. İnşallah 
OSTİM üniversitesi 
kurulacak. Ne güzel; kendi 
yetiştirdiği elemanı belki de 
kendi kazanacak. 

OSTİM markasının 
vurulduğu her yer gurur 
verici... Burası artık 
bizim evimiz. İş olarak 
bakmıyorum. Üç yönetimin 
üçüyle de çalıştım. Üçü de 
farklı kulvarlarda hep ileriye 
taşıdılar bölgeyi. OSTİM’i 
seviyoruz, seviyoruz da 
çalışıyoruz gücümüz 
yettiğince. Allah sağlık 
verdikçe, Yöneticilerimiz de 
müsaade ettikçe çalışırız. 
Efsane diyebileceğimiz 
işçilerimiz vardı, emekli 
oldular. Hepsini hayırla yad 
ediyorum. 

OSTİM ARTIK

BİR MARKA

OSTİM’in yoğun yapılaşma 
sürecinde bulunan Cesim 
Bilgin’in albümünden o yıllara ait 
bir kare… Bilgin, gece gündüz 
temponun yaşandığı, büyük 
heyecan duyduğu çalışma 
ortamını şu sözlerle anlatıyor: 
“78’den sonra üretimi daha da 
çoğalttık. Mesela bir günde 2 
atölyenin malzemesini monte 
ederken de günlük 2 atölye 
yapılırdı."
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OSTİM’in her yıl bir tema 
eşliğinde düzenlediği if-
tar programının bu sene-

ki başlığı ‘Ahilik’ oldu. OSTİM 
iftar sofrasında siyaset, bürok-
rasi, iş dünyası, akademisyenler 
ve çalışanlar yer aldı. 

“AHİLİK HEPİMİZ İÇİN ÖNEM 
TAŞIYOR”
İftar davetlilerine hitaben bir 
konuşma yapan OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, her yıl geleneksel ola-
rak iftar sofralarında dostluk ve 
sohbetin ayrı bir önem taşıdığını 
kaydetti. Bu yıl için belirlenen 
‘Ahilik’ teması üzerine düşün-
celerini paylaşan Aydın, “Ahi-
liği çok önemsiyoruz. Ahilik, 
nostalji olarak söyleniyor. Her 
yıl törenler yapıyoruz ama şunu 
çok iyi bilmemiz lazım; özel-
likle iş dünyası, sanayi, üretim, 
esnaf, sanatkar, işadamı dedi-
ğimiz zaman Ahilik kültürü ve 
değerleri, ülkemiz, çalışanlar, 
hepimiz için son derece önem 
taşıyor.” dedi.

Ahilik geleneğinin köklü geç-
mişi ve geleneklerine işaret 
eden Orhan Aydın şunları söy-
ledi: “Kalite kontrol, işbirliği, 
güç birliği, ihracat, rekabet, ya-

nında yetiştirdiği insanı kendi-
sine rakip olarak çıkarabilen bir 
toplum… Bugün iş dünyasında 
yaşadığımız sıkıntıların sebe-
bini incelediğimiz, işçi-işveren 
ilişkilerine baktığımız zaman; 
geçmişte bunları bu ülke nasıl 
çözmüş, bin yıl huzur ve barış 
içerisinde her cinsten, renkten, 
türden insan bir arada mutluluk 
içerisinde nasıl yaşamış, bunun 
sırrı, tarihte, medeniyetimizde 
Ahilik olarak gözüküyor.“

“OSTİM’E ÖNEMLİ İŞLER 
DÜŞÜYOR”
OSTİM iftarının konukları ara-
sında yer alan Savunma Sanayii 
(SSM) Müsteşarı Prof. Dr. İs-
mail Demir, savunma sanayiini 
geliştirme, destekleme görevi 
denildiğinde sadece savunma 
ve havacılık kümeleri değil, bü-
tün alanlarda korunan bir eko-
sistemin konuşulması gerektiği-

ni belirtti. 
Ü r e t i m i n 
teknolojiye 
dayanması 
g e r e k t i -
ğinin al-
tını çizen 
D e m i r , 
Türkiye’de 

milli bir sanayi hareketinden 
bahsedildiğinde, irili ufaklı bir 
dizi sanayinin, şirketlerin, araş-
tırmacıların, üniversitelerin bir 
zincir halinde ve sistem içinde 
dirsek temasını kesmeden çalış-
maları gerektiğini hatırlattı.

SSM Müsteşarı, “Tabi bu ça-
lışmalar sırasında da bizim gibi 
kurumların, devletin çeşitli or-
ganlarının önlerini açacak teş-
vik edecek unsurları gündeme 
getirmesi gerekiyor. Özellikle 
savunma ve havacılık alanında 
Ankara’nın yeri giderek derin-
leşiyor. Son zamanlarda hava-
cılık alanında attığımız adımları 
biraz daha hızlandırdık. Bu fa-
aliyetler sırasında da ülkemiz-
deki her türlü katma değerin 
işin içine girmesini, katkıda 
bulunmasını, bütün kabiliyetle-
rin olabildiğince kullanılmasını 
hedefl iyoruz. Burada da tabii 
ki Ankara bölgesi, özellikle 
OSTİM’e önemli işler düşü-
yor. İnşallah bu işleri alnımızın 
akıyla başaracağız.” ifadelerini 
kullandı.

Programda ayrıca Ahilik kültü-
rüne tanıtan fi lm gösterimi ya-
pıldı.

Geleneksel OSTİM İftarı bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleşti. Siyaset, bürokrasi,  iş dünyası ile 
akademisyenleri bir araya getiren iftar sofrasının 2015 teması ‘Ahilik’ oldu. OSTİM Yönetim Kurulu 

Başkanı Orhan Aydın, “Bugün iş dünyasında yaşadığımız sıkıntıların sebebini incelediğimiz, işçi- 
işveren ilişkilerine baktığımız zaman; geçmişte bunları bu ülke nasıl çözmüş, bin yıl huzur ve barış 

içerisinde her cinsten, renkten, türden insan bir arada mutluluk içerisinde nasıl yaşamış, bunun 
sırrı, tarihte, medeniyetimizde Ahilik olarak gözüküyor. “ dedi.

GELENEK ‘AHİLİK’LE SÜRDÜ
AK Parti Ankara 
Milletvekili Prof. 
Dr. Emrullah İşler, 
sözlerinin başında 
Ramazan ayının 
manevi atmosferine 
işaret etti. İşler, 
gelenekselleşen 
OSTİM iftarlarını 
milletvekili olduğu 
günden bugüne kaçırmamaya 
gayret ettiğini söyledi. 
Konuşmasının devamında 
7 Haziran seçimlerinin 
ardından ortaya çıkan 
tabloyu ve gelişmeleri 
değerlendiren Emrullah İşler, 
bütün siyasetçileri sorumlu 
bir şekilde hareket etmeye 
davet etti, ülkeyi hükümetsiz 
bırakmayacaklarını vurguladı. 

AK parti olarak 
sorumluluklarının bilincinde 
olduklarını ve en kısa zamanda 
bir hükümet kurmak için gayret 
gösterdiklerini ve göstermeye 
de devam edeceklerini 
dile getiren deneyimli 
siyasetçi, “Ülkeyi hükümetsiz 
bırakmayacağız Allah’ın izniyle. 
Anayasamız açık; hükümet 
kurmak içim görevlendirilme 
yapıldıktan sonra, 45 
günlük süre içerisinde bu 
işlemin tamamlanması 
lazım. Tamamlanmadığı 
takdirde zaten seçimlerin 
yenilenmesi, tekrar edilmesi 
söz konusu. İşadamlarımızla, 
sanayicilerimizle bir araya 
geldiğimiz zaman herkesin 
beklentisi, bir an önce bu 
hükümetin kurulması talebi 
oluyor.” tespitine yer verdi.

3 Kasım 2002’den bu yana 
Türkiye’nin siyasi istikrara 
kavuştuğunu anımsatan İşler, 
şöyle devam etti: “İstikrarlı 

bir şekilde güçlü 
bir ekonomiyi hep 
birlikte yaptık. 
İnşallah bu 13 
yılın kazanımlarını 
kaybetme niyetinde 
değiliz. Gerek 
bizler siyasetçiler 
olarak gerek sizler 

işadamları olarak 
inşallah bu bilinçle hareket 
ederek ülkemizi hükümetsiz 
bırakmayacağız. Yegane 
istikrar adası olan Türkiye’nin 
vakit kaybetmemesi, enerjisini 
boşa harcamaması lazım. 
Bundan dolayı da bütün 
siyasetçilerimizin sorumlu 
bir şekilde hareket etmesi 
gerekmektedir. Bizler bu 
sorumlulukla ve bu bilinçle 
harekete edeceğiz ve inşallah 
ülkemizi en kısa zamanda yeni 
hükümetimize kavuşturacağız. 
Rabbim, Türkiye üzerinde 
oynanmak istenen oyunlara 
fırsat vermesin. Bunun için 
de bir olmamız, iri olmamız, 
diri olmamız, ekonomimizi 
büyütmemiz lazım.” dedi.

OSTİM’e geldiği zaman 
mutlu olduğunu belirten 
İşler, sözlerini, “Ben Ankara 
milletvekili olarak siz değerli 
sanayici kardeşlerimle gurur 
duyuyorum, mutlu oluyorum, 
iftihar ediyorum. Dolayısıyla bu 
ülkenin büyümesi, gelişmesi, 
kalkınması için çok büyük 
emekler sarf ediyorsunuz. 
Yüzbinlere aş, iş veriyorsunuz. 
Bundan dolayı her türlü 
teşekküre, takdire layıksınız. 
Allah sizlerin ve bizlerin 
yardımcısı olsun.” diyerek 
tamamladı.

Emrullah İşler

İsmail Demir

OSTİM Sanayici İşadamı 
ve Yöneticileri Derneği 

(ORSİAD) bu yıl da Ramazan 
sevincini huzurevleri ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu sakinleriyle 
paylaştı. 

Derneğin iftar programında 
konuşan ORSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan Ülgener, “Hayır, 
ehli hayra koşturur; şer, ehli 
kötülüklerden el çektirir. Mübarek 
Ramazan ayı, milletimizin iftihar 
edilecek taraflarının daha fazla 
ortaya çıktığı bir zamana işaret 
etmektedir. Yardımlaşmanın, 
dayanışmanın, cömertliğin, 
şefkatin ve merhametin 
ete kemiğe bürünmesi 

özellikle bu rahmet ayında 
gerçekleşmektedir.” dedi.

ORSİAD olarak huzurevleri ve 
Çocuk Esirgeme Kurumlarından 
misafirlerimizle aynı sofrayı 
paylaşma şerefine nail oldukları 
için duydukları memnuniyeti 
dile getiren Ülgener şunları 
söyledi: “Bu ayda yoksulların 
ne durumda olduğunu çok daha 
iyi anlamaktayız. Açlığın insana 
verdiği sıkıntıyı en iyi anladığımız 
bu ayda; gelin hep birlikte, Yüce 
Allah’ın lütuf ve inayeti altında 
yaşadığımızın bilincinde olarak 
sevgimizi, dualarımızı, soframızı, 
ekmeğimizi ihtiyaç sahipleriyle 
paylaşalım.

Birlik ve beraberliğimizin çok 
daha pekiştiği Ramazan ayının 
tüm İslam alemine, ülkemize 
ve ailemize hayırlar getirmesini, 
tutulacak oruçların, yapılacak 
hayır ve hasenatın, ibadetlerin 
kabul olmasını, sağlık, afiyet 
ve sıhhat içerisinde bayrama 
kavuşmamızı Yüce Rabbimden 
niyaz ederim.”

Önceki dönem Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanlarından 
Selma Aliye Kavaf’ın da 
katıldığı programda, semazen 
gösterilerinin yanı sıra OSTİM 
Türk Halk Müziği Korosu’nun 
seslendirdiği ilahi ve ezgiler 
ilgiyle dinlendi. 

"Sevgimizi ve dualarımızı paylaşalım"

“ÜLKEYİ HÜKÜMETSİZ BIRAKMAYACAĞIZ”

‘AHİLİK’‘AHİLİK’LE SÜRDÜLE SÜRDÜ
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OSBÜK 13. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nın açı-

lışını yapan Cahit Nakıboğlu 
dönem faaliyetleri hakkında 
bilgiler aktardı. Organize Sa-
nayi Bölgelerinin, Cumhuri-
yet tarihinin en önemli sosyo-
ekonomik projelerinden biri 
olduğunun altını çizen Cahit 
Nakıboğlu, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’yla uyum-
lu bir şekilde hareket ettiklerini 
anlattı. Bakanlığın OSBÜK ve 
OSB’lerin taleplerini dikkate 
aldığını vurgulayan Nakıboğlu, 
0,55 olan taban alanı katsayısı-
nın 0,70 yaptırdıklarını hatırlat-
tı. 

“OSB’ler üretiyor 
Türkiye büyüyor”

Nakıboğlu, OSBÜK olarak her 
zaman OSB’lerin yanlarında 
olduklarını dile getirerek, “On-

ların gözü, kulağı ve sesi olma-
ya, sorunlarını paylaşmaya ve 
çözümü yönünde azami çabayı 
göstermeye ve “OSB’ler üreti-
yor Türkiye büyüyor” sloganını 
her yer ve zamanda dile getire-
rek OSB’leri ön plana çıkartma-
ya devam edeceğiz.” dedi.

Ekonomik hedeflere ulaşmak 
için OSB’lerin üretmeye devam 
edeceğini belirten Cahit Nakı-
boğlu konuşmasını şu sözlerle 
sürdü: “OSB’lerimiz de üretme-
ye ve ürettikçe Türkiye’yi bü-
yütmeye, Devletimizin ekono-
mik hedeflerini gerçekleştirme 
yolunda katma değeri yüksek, 
Ar-Ge ve inovasyona daya-
lı üretimler yaparak, ülkemiz 
ekonomisine, istihdamına ve 
refahına olan katkımız artarak 
devam edeceklerdir. Bununla 
birlikte, tüm OSB’leri OSBÜK 
çatısı altında güç birliğine davet 

ediyor, bu hedeflerimiz doğrul-
tusunda, bu güne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da hep yanı-
mızda görmek istiyoruz.”

“OSB’lerimiz 
dünyaya model oldu”

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Üyesi Memiş Kütükçü de ko-
nuşmasında sanayisiz ve üretim 
olmadan ekonomik büyümenin 
olamayacağına dikkat çekti. 
Anadolu’da sanayiyi geliştiren 
ve yayanın OSB’ler olduğunu 
dile getiren Kütükçü, “Türkiye 
dünyada OSB uygulamalarıy-
la örnek alınan bir ülke oldu. 
Yurtdışında bu uygulamaları-
mız model oldu. TOBB olarak 
Filistin Cenin’de OSB kurduk.” 
dedi.

“Türkiye’nin ilk dijital 
bakanlığı olacağız” 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, sanayi üre-
timi ve Türkiye’nin büyüme-
si arasında doğru orantılı bir 
ilişki olduğuna değindi. Işık, 
“Sanayi üretimi ne zaman ar-
tarsa Türkiye’nin büyümesi de 
artıyor. Türkiye’yi büyütmenin 
yolu sanayi üretimini artırmak-
tır.” şeklinde konuştu.  

Türkiye’nin teknoloji düze-
yini artırmadığı halde Çin ile 
rekabet etmek zorunda kalaca-
ğı uyarısını yapan Bakan Işık, 
“Türkiye kendi tasarımını Ar-
Ge’sini kendisi yaparsa fark ar-
tacaktır.” dedi.

Öz sermayesinden yatırım ya-
pan sanayicinin kredi kullanmış 
gibi faiz oranını gider olarak 
gösterebileceği çalışmalarının 
yapıldığını ifade eden Işık, kre-

di talebinde sanayicinin makine 
ve ekipmanlarının da teminat 
olacağını söyledi.

OSB’lerin Türkiye’nin dün-
yada iftihar ettiği projeler ol-
duğunu dile getiren Bakan 
Işık, OSB’lerde bedelsiz arsa 
tahsisini 2 yıl uzattıklarını ha-
tırlattı. Bu bölgelerdeki emlak 
vergisine üst sınır getirmek is-
tediklerini belirten Işık, “Biz-
de çok yoğun bir mevzuat var. 
Türkiye’nin ilk dijital bakanlığı 
olacağız. Bakanlığımızda işi 
olan hiçbir vatandaşımız, “ben 
mevzuattan dolayı bekledim” 
demeyecek. Üretim yapan in-
sanların önündeki engelleri 
kaldırmalı ve sonuna kadar des-

teklemeliyiz. Burada alacağınız 
kararları önemsiyoruz.” dedi.  

Konuşmaların ardından, 2014 
yılı Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporu ve Denetim Kurulu 
Raporları okundu. Bilanço, ge-
lir-gider tabloları görüşüldü. 
Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimlerde 
OSBÜK Başkanlığı’na yeni-
den Cahit Nakıboğlu oy birli-
ği ile seçildi. Yönetim Kurulu 
görev dağılımında ise Başkan 
Yardımcılıklarına ASO 1. OSB 
Başkanı Nurettin Özdebir ve 
Adana Hacı Sabancı OSB Baş-
kanı Bekir Sütçü getirildi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 13. Genel Kurul 
Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan seçimde OSBÜK 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Cahit Nakıboğlu yeniden seçilirken 
Ankara sanayisinin OSBÜK’teki temsilcisi, Ankara Sanayi Odası 
1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir oldu. OSBÜK Başkanı Nakıboğlu, 
OSB’lerin OSBÜK çatısı altında toplanmasını ve tek ses çıkmasını 
istediklerini dile getirdi.

         OSB’LERE ÇATI DAVETİ

Dünya KOBİ Forumu Vakfı 
Merkezi İstanbul’da açıl-

dı. Açılışa Başbakan Yardım-
cısı Ali Babacan, TOBB ve 
B20 Türkiye Başkanı, ICC Yö-
netim Kurulu Üyesi M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel 
Sekreteri John Danilovich baş-
ta olmak üzere Dünya Bankası, 

OECD ve iş dünyasından tem-
silciler katıldı.

KOBİ’lerin iki temel sorunu

Açılışta konuşan TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok 
sayıda ve farklı ülkelerden bi-
raraya geldikleri KOBİ’lerin 

iki ana soruna işaret ettiğine 
değindi. Hisarcıklıoğlu, “Bun-
lardan ilki KOBİ’lerin küre-
sel ticaret sistemine entegre 
olamamaları. İkincisi de KO-
Bİ’lerin finansmana erişimi.” 
dedi. 

Dünya KOBİ Forumu’nun, 
Türkiye’nin daha katılımcı 
ve kapsayıcı bir G20 tasarı-
mının ilk meyvesi olduğunu 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
Dünya KOBİ Forumu ile bir-
likte Türkiye’nin G20 dönem 
başkanlığında gündemin mer-
kezine yerleştirilen kapsayı-
cılık ilkesinin artık kurumsal-
laştırılmış olacağını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu kurumu küresel 
ölçekte münhasıran KOBİ’le-
rin meselelerinin takipçisi ola-
cak, KOBİ’lerin modern işlet-
me tekniklerine ve teknolojiye 
erişimini kolaylaştıracak başa-
rılı bir kuruma dönüştürmemiz 
gerekiyor.” 

“Dünya ekonomisi büyük 
şirketlerden ibaret değil”

Başbakan Yardımcısı Ali Ba-
bacan, açılışı yapılan Dün-
ya KOBİ Forumu Vakfı 
Merkezi’nin KOBİ’lerin sesi 
olacağını söyledi. Babacan, 
“Çok önemli bir yapının, yep-
yeni bir tüzel kişiliğin, dün-
ya KOBİ’lerinin sesi olacak. 
Dünya KOBİ Forumu bir yıllık 
bir çalışma değil, kalıcı yapı. 
Kalıcı yapı sadece G20 için fi-
kir üreten bir yapı değil, dünya 
KOBİ’lerinin ortak sesi ola-
cak. Bunun için de çok önem-
li. B20 çok daha yeni bir yapı. 

B20’de büyük şirketleri görü-
yoruz. L20’ye baktığımızda 
büyük şirketlerde çalışanların 
sendikalarını görüyoruz. Dün-
ya ekonomisi büyük şirketler-
den ibaret değil.” dedi.

Dünya KOBİ Forumu 
neler yapacak?

• Dünya çapında politika 
belirlenen platformlarda 
KOBİ’lerin görüşlerini dile 
getirecek.

• KOBİ’leri desteklemek iste-
yip bunla ilgili bilgi arayan 
ülkelere yardımcı olacak.

• Gelişen bilgi işlem tek-
nolojilerini KOBİ’ler için 
kullanacak.

• Dünya KOBİ Forumu 
KOBİ’lerin niteliklerini tescil 
eden sertifikasyon sistem-
leri geliştirecek.

• KOBİ’lerle büyük şirketleri 
bir araya getiren online 
platformlar kuracak.

Tek liste ile yapılan seçimde Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Cahit 
Nakıboğlu/Gaziantep OSB, Nurettin Özdebir/ASO 1. OSB, Bekir Sütçü/Adana 
Hacı Sabancı OSB, Memiş Kütükçü/Konya OSB, Hakkı Attaroğlu/Torbalı OSB, 
Ömer Ünsal/İstanbul Deri OSB, Zeki Şahin/İnegöl OSB, Ali Bahar/Antalya OSB, 
Tahir Nursaçan/Kayseri OSB, Adem Ceylan/Gebze Güzeller OSB, Sinan Çakır/
Samsun Gıda OSB

OSBÜK’e yeni üye: TOBB – BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. 
tarafından Filistin Batı Şeria’da kurulan Cenin Organize Sanayi Bölgesi’nin 
OSBÜK’e fahri üye olarak kayıt edilmesi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. 

‘Dünya KOBİ’lerinin sesi’ açıldı
KOBİ’lerle büyük şirketleri buluşturacak küresel adım İstanbul’da atıldı. TOBB (Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ve WCF’nin (Dünya Odalar Federasyonu) 
katkılarıyla kurulan Dünya KOBİ Forumu Vakfı’nın merkezi açıldı. Dünya KOBİ Forumu dünya 
çapında politika belirlenen platformlarda KOBİ’lerin görüşlerini dile getirecek.
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Havacılık sektörüne çalışan 
KOBİ'lerin sektörün en 

son yeniliklerinden haberdar 
oldukları, dünya devlerini bir 
araya getiren, firmaların ihracat 
yapmaları için gerekli bağlantı-
ları kurmaları anlamında önemli 
fırsatlar sunan Paris Air Show, 
OSSA için de oldukça hareketli 
geçti.

Paris yakınlarındaki Le Bourget 
Havalimanı’nda gerçekleştiri-
len fuar, 15-21 Haziran 2015 
tarihleri arasında açık kaldı. 
Fuara 47 ülkeden 2 bin 200'ün 
üzerinde havacılık şirketi katı-
lım gösterdi. 

Dünyanın önde gelen havacı-
lık etkinliklerinden Paris Air 
Show’da çeşitli temaslarda bu-
lunan OSSA, üyeleri için stra-
tejik değer taşıyan bir imza attı. 
Küme, uluslararası kimliğe sa-

hip olan, havacılık sektöründe 
çok sayıda araştırmanın yürü-
tüldüğü Aerospace Valley ile 
iyi niyet protokolünü bağıtladı. 
OSSA adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Mithat Ertuğ, Aerospa-
ce Valley adına Başkan Agnes 
Paillard’in imzaladığı söz konu-
su anlaşma kapsamında, Fran-
sız ve Türk KOBİ’ler arasında 
işbirliği ile özellikle havacılık 
alanında Ar-Ge projeleri yapı-
lacak.  

İmza töreninde Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı ile Fransız 
Uzay ve Havacılık Endüstrisi 
Grubu GİFAS’ın üst düzey yet-
kilileri, Fransız Parlamenterler, 
TAI ve TEI yetkilileri de hazır 
bulundu. İki kurum arasında 
yapılan ilk toplantıda; 2 yıllık 
süre zarfında, KOBİ’ler arasın-
da gerçekleşecek işbirliğinin 
somut çıktılarının alınması yö-

nünde hedef belirlendi. 

Fuara katılan OSSA firma-
ları: Hexagon Studio, Apeks 
Havacılık, Küçükpazarlı Ha-
vacılık, Alkan Makina, Icterra, 
Odak Kompozit, 2G Havacılık, 
ME-GE Teknik, MFK Makina, 
Uygur Savunma, Mekasan, İm-
san Makina, Gora Makina, Ha-
zerfen Havacılık, Sadtek Elekt-
ronik, Digitest Dijital, Doğanlar 
Çelik Dövme, Gökser Makina, 
Ünimetal, Gürmetal ve EMGE

Türkiye İstatistik Kurumu 
Nisan ayı sanayi üretim ra-

kamlarını açıkladı. Sanayi üre-
tim endeksinde sanayinin alt 
sektörleri incelendiğinde 2015 
yılı Nisan ayında bir önceki aya 
göre madencilik ve taşocakçılı-
ğı sektörü endeksinin yüzde 4,5 
azaldığı, imalat sanayi sektörü 
endeksi aynı kaldığı ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü en-
deksi yüzde 2,1 arttığı gözlendi.

Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. 
Sanayiin alt sektörler incelendi-
ğinde bir önceki yılın aynı ayı-
na göre madencilik ve taşocak-
çılığı sektörü endeksi yüzde 5,0 
azalırken, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 4,6 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü en-
deksindeki artış da yüzde 2,1 
oldu.

En yüksek artış dayanıklı 
tüketim malı imalatında

Ana sanayi grupları (MIGs) sı-
nıflamasına göre, 2015 yılı Ni-
san ayında bir önceki aya göre 
en yüksek artış yüzde 1,9 ile 
dayanıklı tüketim malı imala-
tında gerçekleşti. Diğer yandan 
mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış imalat sanayinde 
en yüksek artış bilgisayarların 
ve optik ürünlerin imalatında 
oldu. Bu artışı, yüzde 11,7 ile 
diğer ulaşım araçlarının imalatı 
ve yüzde 6,4 ile tütün ürünleri 
imalatı takip etti.

Diğer yandan İmalat sanayi alt 
sektörleri incelendiğinde, 2015 
yılı Nisan ayında bir önceki aya 
göre en yüksek düşüş yüzde 
20,8 ile makine ve ekipman-
ların kurulumu ve onarımında 
gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde 
9,6 ile kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürünleri imalatı 
ve yüzde 6,6 ile temel eczacılık 
ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı izledi. 

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA); 
Airbus, EADS, Air France 
gibi havacılığın önde gelen 
firmalarının üyesi olduğu 
Fransız Havacılık Kümelenmesi 
Aerospace Valley ile iyi niyet 
protokolü imzaladı. 

Sanayi üretim endeksi Nisan 
ayında bir önceki aya göre aynı 
kaldı. Ancak takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,8 arttı.

OSSA, AEROSPACE VALLEY İLE İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR

Paris’te ‘AR-GE’ niyetli protokol

Sanayinin ritmi değişmedi

HAVELSAN, siber ataklara 
karşı güvenli, havacılık 

kriterlerine uygun olarak milli 
uçağın tüm yazılımlarını Türk 
mühendisleri ile geliştirmeyi 
hedefliyor. Kurumdan 
yapılan açıklamada, 
HAVELSAN’ın uçağın yerli 
iş payı içerisinde tüm 
görev kritik ve görev destek 
yazılımlarının geliştirilmesi 
ile ilgili tecrübesini bu 
projeye aktarabilecek hazırlık 
içerisinde olduğu bildirildi. 

HAVELSAN’ın Barış Kartalı 
Projesi’nde en yüksek 
iş payına sahip olan 
Türk firması ve ana alt 
yüklenici olduğu hatırlatılan 
açıklamda, “Barış Kartalı 

projesinde HAVELSAN’ın 
iş payı üç yüz milyon 
doları aşmış durumda. 
Hatırlanacağı üzere Hava 
Kuvvetleri Bilgi Sistemi 
(HvBS) HAVELSAN 
tarafından geliştirildi ve uzun 
yıllardır geliştirilmeye devam 
edilerek tüm yönleri ile Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
lojistik yönetim sistemleri 
dahil en küçük görev 
ihtiyacına bile cevap verebilir 
durumda.” denildi.

Açıklamada şunlar 
kaydedildi: “Milli uçağımızın 
en üst teknolojilerle 
donatılacağını öngören 
HAVELSAN, siber ataklara 
karşı güvenli, havacılık 
kriterlerine uygun olarak 
tüm yazılımlarını Türk 
mühendisleri ile geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Milli 

bölgesel uçağın tüm 
görev kritik ve görev 
destek yazılımlarının 
milli olarak 
uluslararası sivil 

havacılık kriterlerine uygun 
olarak geliştirilmesi ülkemiz 
için en önemli kazanım 
olacaktır. Sivil uçaklardaki 
yazılım kontrolü savaş 
uçaklarından bile fazladır. 
BOEING 787 Dreamliner 
yolcu uçağının uçması 
için yaklaşık 7 milyon 
satır kritik görev yazılımı 
geliştirmiştir. Platformlar 
her gün daha akıllı, hızlı, 
enerji tasarrufu yüksek ve 
etkin bir şekilde kumanda 
ile kontrol edilmektedir. 
Tüm bu kabiliyetler yüksek 
hızlı donanımlar üzerinde 
çalışan yazılımlar ile 
gerçekleştirilmektedir. 
Son geliştirilen F35 savaş 
uçağı 8 milyon satır yazılım 
ile kontrol edilmektedir. 
Bir önceki model olan 
F22 savaş uçağı için 2 
milyon satır yazılım yeterli 
görülmüştü. Ford firmasının 
yeni aracı GT, 10 milyon 
satır yazılımla kontrol 
edilmektedir.” 

Paris Airshow’da; en son 
34 ülkeden, 270 firmanın 
katıldığı, 4.000’e yakın 
ikili iş görüşmesinin 
yapıldığı Ankara Savunma 
ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (ICDDA) 
etkinliğinin üçüncüsünün 
tanıtımı da yapıldı. İlgi 
gören tanıtım sonrası üst 
düzey firmalardan bazıları 
şimdiden ICDDA’e katılım 
göstereceklerini belirttiler.

İlki 2013 ve ikincisi de 
2014 yıllarında Ankara ATO 
Congresium’da Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı’nın 
himayelerinde ve Ekonomi 
Bakanlığı, SSI ve Turkish 
Defence Alliance’in da 
desteği ile gerçekleştirilen 
ICDDA;  Boeing, Sikorsky, 
Lockheed Martin, Thales, 
Agusta Westland, SAAB, 
Rolls-Royce ve Honeywell 
gibi savunma ve havacılık 
sektörünün önde gelen 
firmalarının üst düzey 
temsilcileri ile yerli ana 

sanayi 
firmalarını ve KOBİ’leri 
bir araya getiren önemli 
bir platform olma özelliğini 
taşıyor. 

Yerli ana sanayi 
firmalarından TAI’nin 
Platin, Aselsan’ın Altın, 
Havelsan’ın Gümüş, TEI, 
MKE, FNSS’in Bronz 
Sponsor olduğu etkinlik 
süresince düzenlenen 
workshoplar ve ilk gün 
düzenlenen konferanslar 
ICDDA’i sektörün 
Türkiye’deki en büyük 
organizasyonlarından biri 
haline getiriyor. 

ICDDA 2016’NIN
LANSMANI YAPILDI

“MİLLİ YAZILIM EN ÖNEMLİ KAZANIMDIR”
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu

“HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ”

Türkiye güçlü ve sağlam bir de-
mokrasi geleneğine sahip oldu-
ğunu bir defa daha ortaya koy-
muştur. Türkiye’de son 14 ayda 
üç farklı seçim süreci yaşadık. 
Şimdi yoğun seçim gündemini 
geride bırakarak, hep birlikte 
ekonomiye ve yapısal reformla-
ra odaklanmalıyız. Zira küresel 
iktisadi ortamın belirsizliklerle 
dolu olduğu bir durumda, içe-
ride bize özgü ek belirsizlikle-
rin ortaya çıkması ülkemiz için 
olumlu olmayacaktır. Hepimi-
zin aynı gemide olduğunu unut-
madan, uzlaşı içinde birlikte ça-
lışarak, diyalog ve ortak akıl ile 
tüm meselelerimizin üstesinden 
gelebiliriz. Önümüzdeki bu sü-
reçte herkesin, milletin verdiği 
mesajı doğru algılamasını ve 
ülke menfaatlerinin ön planda 
tutulmasını bekliyoruz.

Nurettin Özdebir

“UZLAŞMACI TAVIR 
BEKLİYORUZ”

Büyüme, yüzde 1,5-1,7 oran-
larında değişen beklentilerin 
oldukça üzerinde gelmiştir. Bu 
büyümenin iç talep artışından 
kaynaklandığını görüyoruz. Bu 
tabii ki memnuniyet vericidir. 

Ancak, iç talep artışının yılın 
geri kalan bölümünde devam 
edip etmeyeceğini şimdiden 
kestirmek zor. Bizi en fazla 
ilgilendiren konu yatırımla-
rın, özellikle imalat sanayinde 
devam etmesidir. Gelecekteki 
büyümemizi ancak yatırımla-
rımızı artırarak sürdürebiliriz. 
Dünya ekonomisinde ve fi -
nansal piyasalarda yaşanacak 
olumsuzluklar da büyümemizi 
olumsuz etkileyecektir. Seçim-
lerin ardından ortaya çıkan si-
yasi belirsizlik bir an önce aşıl-
malı. Aksi takdirde bu yılı da 
kaybetmiş olacağız. Bu nedenle 
tüm siyasi partilerin uyumlu ve 
uzlaşmacı bir tavır sergilemele-
rini bekliyoruz.

Salih Bezci

“GÜNDEM EKONOMİYE 
DÖNMELİ”

İstikrar için tek parti iktidarı 
bekleniyordu ancak sandıktan 
çıkmadı. Bu durumun ekono-
mik dengeleri etkilemesine izin 
verilmemeli ve bir an önce gün-
demimiz ekonomiye dönmeli. 
Sandıktan çıkan ortak akıldır. 
Vatandaşın seçimidir, saygı du-
yulmalıdır. Demokrasilerde ça-
relerin tükenmediğini biliyoruz.  
İş alemi olarak hem kendi adı-
mıza hem de çalışanlarımız adı-
na bir an önce gündemin eko-
nomiye dönmesi gerektiğini de 
biliyoruz. Türkiye’nin istikrarlı 
bir yapı oluşturması gerektiği 

ortadadır. Güçlü ekonomi, güç-
lü Türkiye isteniyorsa bu ideali 
gerçekleştirecek bir siyasi irade 
oluşturulmalıdır. Türkiye eldeki 
bu sonuçlarla da en iyi tabloyu 
oluşturacak birikim ve enerjiye 
sahiptir. Dileğimiz odur ki, bu 
süreç ekonomiyi kaosa sürük-
lemeden aşılır ve siyasi denge 
sağlanır.

Ömer Cihad Vardan

“KAZANIMLAR DEVAM 
ETMELİ”

İş dünyası olarak, yeni dönem 
için, Türkiye’nin bugüne kadar 
elde etmiş olduğu kazanımlarını 
devam ettirecek, başlanmış pro-
jeleri neticelendirecek, planla-
nan projelere başlayacak, uzun 
vadeli hedefl eriyle uyumlu bir 
hükümetin oluşarak göreve baş-
lamasını umut ediyoruz. Türki-
ye, bilhassa bölgesel risklerin 
ortaya çıkardığı büyük meydan 
okumaları göğüslemek ve top-
lumsal sorunlarını çözmek için 
yeni seçilen Parlamento içinde 
çözümler üretmek ve ekonomi 
gündemine odaklanmak zorun-
dadır. Ülkemizin son yıllardaki 
kazanımları güven ve istikrar 
ortamının bir neticesidir. Kom-
şu coğrafyalarımızda, özelikle 
kuzeyimizde ve güneyimizde 
çok büyük istikrarsızlık alanla-
rı varken, ülke içinde ayrı bir 
istikrarsız duruma müsaade et-
memeliyiz.  Herkesin ülkenin 
âli menfaatleri için çalışması 
gerekmektedir.

Erdal Bahçıvan

“SÜRECİ ANLAYIŞLA 
İZLEMELİYİZ”

Türkiye'nin son yıllarda alışık 
olmadığı bir seçim sonrası dö-
nemi yaşıyoruz. Demokrasinin 
gereği ve en önemli fi nali olan 
seçimlerin ortaya koyduğu 
neticenin ne şekilde bir hede-
fe doğru gideceği noktasında 
hepimizin demokrasiye olan 
saygımız ve inancımızın ge-
reği olarak anlayışla bu süreci 
yaşamamız ve izlememiz gere-
kiyor. Türkiye'nin demokratik 
olgunluk sürecinin koalisyon 
noktasında, geçmişten alınan 
dersleri de hesaba katarak, geç-
mişten daha farklı bir uzlaşma 
ve birlikte bir şeyleri başara-
bilme kültürüne getirebileceği 
inancında olmamız gerekiyor. 
Demokrasilerdeki en önemli 
paydaş seçmendir. Seçmen bu 
doğrultuda bir karar verdiyse 
herkesin buna saygıyla bakıp 
bu değerlendirmelerin de aynı 
saygı çerçevesinde neticeye 
ulaşmasını beklemesi gerektiği-
ni düşünüyorum. Koalisyonlar 
noktasında bugünkü tablo böy-
le bir resim ortaya koymuşsa 
bunun pozitif bir enerji bek-
lentisiyle değerlendirilmesinin 
Türkiye'nin ekonomik geleceği-
nin hayrına olacaktır.

Nail Olpak

“BİR AN ÖNCE HÜKÜMET 
KURULMALI”

İş dünyası olarak, ihtiyacımız 
olan huzur, güven ve pozitif 
istikrarın devamının sağlan-
ması, kalkınma ve gelişme 
hamlelerinin devam etmesi, en 
büyük arzumuzdur. Bugüne 
kadar sürdürülen gelişmenin 
ivme kaybetmemesi, toplum-
sal tabanı geniş bir uzlaşmayla, 
meclis aritmetiğinden çıkacak 
hükümetin, mevcut kazanım-
ları reddetmeden, programını 
hazırlamasını ve icraatlarını 
hayata geçirmesini bekliyoruz. 
Türkiye ekonomisi, artık siyasi 
dalgalanmalardan etkilenmeye-
cek denli güçlüdür. MÜSİAD 
camiası olarak, milletimizin ter-
cihine saygı duyuyor, tüm siya-
si partilerimizi tebrik ediyor, bu 
tablodan çıkan sonucu değer-
lendirerek, siyasi sorumluluk 
anlayışıyla kurulacak yeni hü-
kümete giden yolda azami has-
sasiyet gösterilmesini temenni 
ediyoruz. Bu meclis aritmeti-
ğinden çıkabilecek hükümetin 
bir an önce kurularak, progra-
mını açıklamasını bekliyoruz.

Bendevi Palandöken

“UZLAŞMA ZAMANIDIR”

Ülkemiz huzur ve güven içinde 
bir seçimi tartışmasız şekilde 
tamamlamıştır. Şimdi uzlaşma 
zamanıdır. Ülkemiz geçmiş 
söylemlerin üzerine sünger çe-
kerek, barış ve huzuru ön plan-
da tutarak, ekonomik istikrarın 
devamı için hükümetin bir an 
önce kurulması esnaf ve sanat-
kar camiasının öncelikli beklen-
tisidir.

TÜSİAD Yönetim Kurulu

“KAZANIMLAR 
GÜÇLENELEREK 

İLERLEMELİ”

İş dünyası olarak, yeni parla-
mentonun ülkemizin demokra-
tik, ekonomik ve sosyal açıdan 
gelişmişlik düzeyini yükselt-
mek amacıyla kararlılıkla çalı-
şacağına inanıyoruz. Ülkede ve 
ekonomide güven, özgür düşün-
ceyle, katılımcılık anlayışıyla, 
hukukun üstünlüğüyle ve ortak 
akılla gelişir. TÜSİAD olarak, 
güven ortamının, şeffafl ık ve 
hesap verebilirlik anlayışıyla, 
sivil toplumun etkili varlığı ile 
güçleneceğine inanıyoruz. Yeni 
parlamentonun ve kurulacak 
hükümetin, tüm paydaşların 
katkısı ve desteği ile demokra-
tik standartları ve hukuk devleti 
olgusunu güçlendirmesini di-
liyoruz. Ülkemizin potansiye-
line ulaşabilmesi için küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip 
bir sanayi ve insan kaynağı baş-
ta olmak üzere, tüm kalkınma 
başlıklarında kazanımların güç-
lendirilerek ilerletilmesini ümit 
ediyoruz.

Ekrem Demirtaş

“BELİRSİZLİĞİN MALİYETİ 
YÜKSEKTİR”

Sandıktan iktidara da, muhale-
fete de büyük puntolarla KISA 
SÜREDE ÇÖZÜM ÜRETİN 
mesajı çıktı. Seçimlerin ardın-
dan ‘koalisyon’, ‘azınlık hükü-
meti’ veya ‘erken seçim’ gibi 
seçenekler tartışılıyor. Elbette 
her bir seçeneğin kendine göre 
bir maliyeti var. Ancak, maliye-
ti en yüksek olan ise belirsizlik 
ortamı. Anayasal ve demokratik 
teamüllerin işlemesini ve bir an 
önce Hükümetin kurulmasını, 
belirsizlik ortamından kurtul-
mayı arzu ediyoruz.  İş dünya-
sı olarak, Bakanlar Kurulunu, 
yeni Ekonomi Yönetimini gör-
mek ve Türkiye’nin kalkınması 
ve refahı için var gücümüzle ça-
lışmaya devam etmek istiyoruz.

İş dünyası seçimin ardından kırmızı çizgisini çekti

İSTİKRAR İÇİN UYUM ŞART

Türkiye, 7 Haziran’da 
sandık başına gitti… 13 
yıldan bu yana tek başına 

iktidarla yönetilen ülkemiz, 
gerek siyasi gerek ekonomik 
gerekse sosyo-kültürel anlamda 
mesafeler aldı. Bu süreç 
içerisinde dünyadaki ekonomik 
gelişmeler, Ortadoğu odaklı 
koşullar küresel anlamda 
dengeleri etkiledi. Türkiye, 
bu manzara içinde ekonomi 
başlığını adeta fırtınalı denizde 
yüzdürmeye çalıştı. Cari açık, 
ihracat, üretim, KOBİ, teşvik 
gibi enstrümanları geliştirmeye 
gayret gösterdi. 
Yine bu zaman diliminin son 

2-3 yılında kalkınma odaklı 
faaliyetler, küresel işbirlikleri 
ve kamu alımlarında yerli katkı 
yönünde adımlar kayda değer 
bir bakış oldu.
Son seçimler ülkemizde artık 
“uzlaşı”nın egemen olması 
yönünde irade ortaya koyuyor; 
koalisyon yolunu zorunlu hale 
getiriyor. Halkımızın tercihi bu 
yönde oldu. Eski karamsar 
günlerin yaşanmaması 
ve ülkemizin istikrarının 
sürdürülebilir olması için siyasi 
düzenin acilen kurulması 
gerekiyor. Bu olmazsa zorunlu 
adres yine “sandık” olacak. 

Tüm bu yaşananlar içerisine 
sanayi bir tek şeye inanıyor: 
İstikrar…
İş dünyasında seçimin ardından 
oluşan beklentilerin merkezinde; 
zaman kaybetmeksizin kolların 
sıvanması, hükümetin kurularak 
programının açıklanması yer 
alıyor. 
Özetle; 13 yıldır artısıyla 
eksisiyle ülkemiz alanda bir 
istikrar çizgisi yakalandı. 
Bunu devam ettirip KOBİ'lerin, 
sanayicinin, yatırımcının 
motivasyonu yüksek tutulmalı 
ve ülke ekonomik çıkmaz 
uçurumuna yuvarlanmamalı.
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ile Gümrük ve Ti-

caret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticaret ve-
rilerine göre; ihracat 2015 yılı 
Mayıs ayında, 2014 yılının aynı 
ayına göre yüzde 18,8 azalarak 
11 milyar 113 milyon dolar, 
ithalat yüzde 14,4 azalarak 17 
milyar 866 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

Mayıs ayında dış ticaret açı-
ğı yüzde 6,1 azalarak 7 milyar 
193 milyon dolardan 6 milyar 
753 milyon dolara düştü. İhra-
catın ithalatı karşılama oranı 
2014 Mayıs ayında yüzde 65,5 
iken, 2015 Mayıs ayında yüzde 
62,2’ye geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2015 
Mayıs ayında bir önceki aya 
göre ihracat yüzde 13,6 azalır-
ken, ithalat aynı kaldı. Takvim 
etkilerinden arındırılmış seriye 
göre ise; 2015 yılı Mayıs ayında 
önceki yılın aynı ayına göre ih-
racat yüzde 16,4, ithalat yüzde 
11,4 azaldı. 

AB ihracatı 

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ih-
racattaki payı 2014 Mayıs ayın-
da yüzde 43,8 iken, 2015 Mayıs 
ayında yüzde 42,5 oldu. AB’ye 
yapılan ihracat, 2014 yılının 
aynı ayına göre yüzde 21,3 aza-
larak 4 milyar 721 milyon dolar 

olarak gerçekleşti. Almanya’ya 
yapılan ihracat 2015 yılı Mayıs 
ayında 1 milyar 16 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla İn-
giltere (689 milyon dolar), Irak 
(658 milyon dolar) ve İtalya 
(507 milyon dolar) takip etti.

Çin’den yapılan ithalat, 2015 
yılı Mayıs ayında 1 milyar 935 
milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sı-
rasıyla Almanya (1 milyar 846 
milyon dolar), Rusya (1 milyar 
785 milyon dolar) ve ABD (1 
milyar 61 milyon dolar) izledi.

İhracat ve ithalat
Mayıs ayında frenledi

Haziran 2015 
seçimlerinin ardından 

iktidar partisi tek başına 
iktidar olmak için gerekli 
çoğunluğu sağlayamazken 
muhalefette kalan partilerin 
sandalye sayısı koalisyon 
ihtimalini güçlendirmiştir. 
Ancak yazının kaleme 
alındığı ana kadar bu 
konuda herhangi bir 
ilerlemenin olmayışı ve 
seçeneklerin birer birer 
azaldığı süreçte ekonomik 
ve siyasi belirsizlik 
kendini artan bir şekilde 
hissettirmeye başlamıştır.

Seçim sonuçlarının 
açıklanmasının hemen 
ardından -hatta kısa süre 
öncesinden- başlayan sıcak 
para çıkışı ve beraberinde 
kurlar üzerinde oluşturduğu 
baskı gücünü tedricen 
yitirirken farklı evreleri 
olabilecek bir belirsizlik 
sürecinin ülke ekonomisine 
vereceği zarar aşikârdır.

Yüksek cari açık ve kısa 
vadeli borçların finansman 
ihtiyacı nedeniyle sermaye 
girişlerine çok fazla ihtiyacı 
olan ülke ekonomisinin 
hala tehlikeli sularda 
seyrettiğini söylemek 
kötümserlikten ziyade 
içinde bulunduğumuz 
ortamı ifade eden bir gerçek 
olarak görülmelidir. Yıllık 
büyüme rakamlarında son 
15 yılda neredeyse %10 
seviyelerini yakaladığımız 
dönemler de var, %5’e 
yakın küçüldüğümüz 
dönemler de. Söz konusu 
büyümenin büyük kısmının 
talep çekişli bir ekonomiden 
ve inşaat sektöründen 
kaynaklandığını istatistikler 
söylemektedir. Tüm bu 
gelişmelere rağmen kişi 
başına milli gelirde AB ve 
OECD ortalamasının halen 
çok altında yer almaktayız.

Ancak yer aldığımız 
gelişmekte olan ülkeler 
liginde kişi başına milli 
gelirde oldukça iyi bir 
durumdayız.  

Diğer taraftan Türk 
Lirası’nın son birkaç yıl 
içindeki hızlı değer kaybı 
gerek dış ticareti gerekse 
ciddi miktarda yabancı 
para cinsinden özel sektör 
borcunun ödenmesini zora 
sokmaktadır. Bu noktada 
hükümet tarafından birçok 

teşvik, destek, yardım gibi 
cesaretlendirici politika 
paketleri uygulamaya 
konulmuş olsa da kayda 
değer bir ilerleme olmadığı 
yine istatistiklerle sabit.    

Türkiye’nin ana ticaret 
ortağı bilindiği gibi AB olup 
Birliğin yakın gelecekte 
ABD ile imzalayacağı TTIP 
anlaşması çerçevesinde 
ticaretimizin orta vadede 
olumsuz etkileneceğine 
dair senaryolar rağbet 
görmekte. AB dışında 
İran, Irak ve Rusya enerji 
ithalatımız nedeniyle yüksek 
dış ticaret rakamlarına 
ulaştığımız ülkeler. Ne 
var ki gerek bu ülkelerin 
gerekse Türkiye’nin içinde 
bulunduğu ekonomik ve 
siyasi koşullar ticaretin 
maliyetini ciddi ölçüde 
artırmaktadır.

Peki, tüm bu gelişmeler 
karşısında ne yapmalı, 
çözüm nedir? Öncelikle kısa 
vadeli bir çözüm zor. Orta 
ve uzun vadeli düşünmek 
ve planlamak gibi bir 
alışkanlığımız da yok! 
Sanırım tek çözüm insan 
reformu! Diğer bir ifadeyle 
yetkin, nitelikli, bulunduğu 
ortamın, bölgenin ve 
küresel iş ortamının farkında 
olan, iyi eğitimli, güvenilir, 
ekip çalışmasına yatkın 
insanları iş başına getirmek, 
bunların ardından gelecek 
olanları da yetiştirmek için 
eğitim kurumlarında gerekli 
reformları şimdiden yapmak 
için kolları sıvamak.

Aksi takdirde Dünya 
Bankası, IMF, OECD, WEF 
tarafından yayınlanan 
raporlarda ülkemizin 
sıralamasını gördüğümüzde 
onlara sinirlenip kızmaya 
devam edeceğiz. Ancak 
kimse çıkıp yüzümüze 
gerçeği söylemeyecektir. 
Bizim görmemiz gerekiyor. 
Bu gerçekleri dile getirenleri 
susturarak değil, kazanarak 
çıkarız bu girdaptan. Aksi 
takdirde hukuk devleti ve 
hukukun üstünlüğü ilkesi 
sadece hoş bir seda olur 
kulaklara.

*İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret ve 

Finansman Bölümü 
Öğretim Üyesi

SEÇİMDEN SONRA İKTİSADİ VAZİYET

   Uzman Görüşü                  Doç. Dr. C. Coşkun Küçüközmen*  

Yüksek teknolojili 
ürünlerin payı
TÜİK açıklamasında, 
teknoloji yoğunluğuna göre 
dış ticaret verilerinin, ISIC 
Rev.3 sınıflaması içinde yer 
alan imalat sanayi ürünlerini 
kapsadığı kaydedildi. Mayıs 
ayında ISIC Rev.3’e göre 
imalat sanayi ürünlerinin 
toplam ihracattaki payı yüzde 
92,8 oldu. Yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat sanayi 
ürünleri ihracatı içindeki 
payı yüzde 3,5, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise 

yüzde 31,5 şeklinde. 

Diğer yandan imalat sanayi 
ürünlerinin toplam ithalattaki 
payı yüzde 80,4. Yüksek 
teknolojili ürünlerin 2015 
Mayıs ayında imalat sanayi 
ürünleri ithalatı içindeki 
payı yüzde 15,7, orta 
yüksek teknolojili ürünlerin 
payı ise yüzde 44,7 olarak 
istatistiklere yansıdı.

Endekste miktar artışı
Öte yandan dış ticaret 
endeksi, Nisan ayında birim 
değerde azalırken miktar 

bazında artış kaydetti. 
İhracat birim değer endeksi 
yüzde 9,6, ithalat birim 
değer endeksi ise yüzde 
15,4 azalmasına karşın aynı 
dönemde ihracat miktar 
endeksi yüzde 10,7, ithalat 
miktar endeksi de yüzde 
5,1 arttı. Endeks bir önceki 
yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 5,2 
artarken, ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 7,3, 
yakıtlarda yüzde 40,3 ve 
imalat (gıda, içecek, tütün 
hariç) sanayinde yüzde 9,7 
azaldı.

Merkezi yönetim bütçesi 
üzerinden gerçekleştiri-

len hesaplamalara göre 2014 
yılında Ar-Ge için bir önceki 
yıla göre yüzde 3,73 azalışla 5 
Milyar 611 Milyon TL harca-
ma yapıldı.

Bu sonuca göre 2014 yılı mer-
kezi yönetim bütçesinden Ar-
Ge faaliyetleri için gerçekleş-
tirilen harcamaların Gayrisafi 
Yurtiçi Hasıla içerisindeki ora-
nı yüzde 0,32, merkezi yönetim 
bütçe harcamaları içerisindeki 
payı ise yüzde 1,12 oldu. Bu 

oranlar 2013 yılında sırasıyla 
yüzde 0,37 ve yüzde 1,28 idi. 

Bütçe başlangıç ödenekleri 
esas alınarak yapılan tahmi-
ni sonuçlara göre de 2015 yılı 
merkezi yönetim bütçesinden 
Ar-Ge için tahsis edilen baş-
langıç ödeneği 5 Milyar 850 
Milyon TL oldu. 

En çok ödenek Genel 
Üniversite Fonlarına 

Merkezi yönetim bütçesinden 
Ar-Ge için ayrılan başlangıç 
ödenekleri sosyo-ekonomik 
hedeflere göre sınıflandırıldı-
ğında, 2015 yılı için en çok 
ödenek yüzde 40,2 ile Genel 
Bilgi Gelişimi (Genel Üniver-
site Fonlarından finanse edilen) 
için tahsis edildi. Bunu yüzde 
21 ile savunma, yüzde 16,2 ile 
Endüstriyel Üretim ve Tekno-
loji ve yüzde 9,1 ile Genel Bilgi 
Gelişimi (diğer kaynaklardan 
finanse edilen) takip etti.

Önceki yıldan yüzde 3,73 daha az

AR-GE’NİN 2014 KARNESİ
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, 
merkezi yönetim bütçesinden 
Ar-Ge faaliyetleri için 
gerçekleştirilen harcama, 
2014 yılı için yüzde 3,73 
azalışla 5 Milyar 611 Milyon TL 
oldu.

ÜÇ ULUSAL
SEKTÖRÜ KAPSIYOR

Ar-Ge için devletin ayırdığı 
ödenek/harcama sadece 
kamu kurum/kuruluşlarında 
gerçekleştirilen Ar-Ge’yi 
değil, aynı zamanda diğer üç 
ulusal sektörde (ticari sektör, 
kar amacı gütmeyen özel 
kuruluşlar ve yükseköğretim 
sektörü) ve yurtdışında 
(uluslararası kuruluşlar dahil) 
devlet tarafından finanse 
edilen Ar-Ge’yi de kapsıyor. 
Dolaylı Ar-Ge destekleri ise 
193, 5520, 4691 ve 5746 
sayılı kanunlarda yer alan 
Ar-Ge'ye ilişkin indirim ve 
istisnaları içeriyor. 

AR-GE HARCAMALARI (MİLYON TL)
YIL DOĞRUDAN DOLAYLI
2008 2.427 195
2009 3.612 548
2010 3.786 668
2011 4.426 803
2012 4.523 921
2013 5.828 923
2014 5.611 1.360
2015 (*) 5.850 1.491
       (*)Tahmini
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T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin OSTİM Medi-

kal Sanayi Kümelenmesi’ne ger-
çekleştirdiği ziyaret meyvelerini 
vermeye başladı. Ziyaret esna-
sında üreticilerin ithalatı engel-
leyici taleplerini dinleyen Bakan 
Zeybekci, 20.12.1995 tarihli ve 
95/7606 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile yürürlüğe konulan 
İthalat Rejim Kararı’nın yerli 
üreticiler lehine geliştirilmesi 
yönünde adım attı. 
Ziyaretin ardın Bakanlık bürok-
ratları ile Küme Yönetimi bir 
araya geldi.  Çalışmaların so-
nunda ilk etapta; GTİP’leri ve 
isimleri belirtilen mobilya, şilte, 
yorgan ve yastıklarda yüzde 50 
oranında, mobilya aksam ve par-
çalarında ise yüzde 25 oranında, 
serbest dolaşıma girişinde İlave 
Gümrük Vergisi yönünde Ba-
kanlar Kurulu kararı alındı. 
Söz konusu karar ilişkin ola-
rak Bakanları Kurulu Kara-
rı 23.05.2015 tarihli Resmi 
Gazete’de şu şekilde yer aldı: 
Karar Sayısı: 
2015/7699/20/12/1995 tarihli 
ve 95/7606 sayılı Kararname-
ye ektir. Ekli “İthalat Rejimi 
Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe 
konulması; Ekonomi Bakanlığı-
nın 30/4/2015 tarihli ve 53595 
sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 
tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 
1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 
sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 
tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 
2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 
4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 
22 nci ve 55 inci maddeleri 
ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 

sayılı Kanun hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2015 
tarihinde kararlaştırılmıştır.

OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’nin girişimleri 
sonunda hayata geçirilen karar, 
sektöre hizmet veren üreticiler 
tarafından olumlu bir hamle ola-
rak değerlendirildi. Küme tara-
fından yapılan değerlendirmede 
yerli üretimin önünü açacak gi-
rişimlerin devam edeceği ifade 
edildi. 

NELERİ KAPSIYOR?
Tıpta, cerrahide, diş 
hekimliğinde ve veteriner-
likte kullanılan mobilyalar 
(ameliyat masaları, muaye-
ne masaları, kliniklerde kul-
lanılmaya mahsus mekanik 
tertibatlı karyolalar, dişçi 
koltukları), döndürme, yük-
seltme ve yatırma tertibatlı 
berber koltukları ve benzeri 
koltuklar; bunların aksam 
ve parçaları (9402.10.00.00.
21,940290.00.00.21 hariç)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 

Medikal Küme talep etti 
Bakanlık adım attı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık Milli 

Elektrikli Lokomotif’le ilgili 
de değerlendirmelerde 
bulundu. Işık, “2016 yılında 
raylarda olacak, hızlı tren ve 
yüksek hızlı trenlere hareket 
kabiliyeti veren cer sistemi 
için de ayrıca çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz." dedi. Yüksek 
hızlı trenlerin cer sistemi için 
çalışmaların sürdürdüğünü 
aktaran Işık, geliştirilen 
sistemin aynı zamanda 
hızlı tren ve yüksek hızlı 
trenlere de hareket kabiliyeti 
verebileceğini açıkladı.
Fikri Işık "Milli Elektrikli 
Lokomotif E1000 Projesi"ne 
ilişkin de değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryollarının 
(TCDD) manevra ve 

kısa mesafe yük taşıma 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile 1 
megavat gücünde elektrikli 
lokomotif geliştirdiklerini 
ifade eden Işık, projeyi 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu’nun 
(TÜBİTAK) da desteklediğini 
söyledi.
Bakan Işık, dünyada sadece 
gelişmiş ülkelerde bulunan 
ve raylı araç sektöründe 
katma değeri en yüksek 
bileşenlerden cer konverteri, 
cer kontrol ünitesi, merkezi 
kontrol ünitesi gibi raylı 
araç sürüş ve kontrol 
sistemlerinin, lokomotife 
hareket kabiliyeti sağlayan 
çok önemli mekanizmalar 
olduğunu söyledi.

Milli Elektrikli Lokomotif

2016’DA RAYA İNİYOR

İSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Erdal Bahçıvan’ın, Baş-

kan Yardımcıları Adnan Dal-
gakıran ve İrfan Özhamaratlı 
ile birlikte açıkladığı veriler; 
net satışlarını 2013 yılına 
göre yüzde 3,9 artırarak 473 
milyar TL’ye çıkaran İSO 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 
Türkiye sanayi ihracatının 
yüzde 40,7’sini gerçekleştir-
diğini ortaya koydu.

En büyük şirketlerin ağırlıklı 
olarak petrokimya, otomotiv 
ve demir-çelik sektörlerinden 
olduğu araştırmada, ikinci 
sırayı 10 milyar 539 milyon 
TL’lik üretimden satışı ile 

Ford Otomotiv, üçüncülüğü 
ise geçen yıl dördüncü olan 
Oyak-Renault, 8 milyar 777 
milyon TL ile satışı ile aldı. 
İlk 10’daki diğer şirketler 
sırasıyla şu şekilde: Arçelik 
A.Ş., EÜAŞ Elektrik Üretim 
A.Ş. Genel Müdürlüğü, İçdaş 
Çelik Enerji Tersane ve Ula-
şım Sanayi A.Ş., İskenderun 
Demir ve Çelik A.Ş., Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş., TOFAŞ Türk Oto-
mobil Fabrikası A.Ş., Aygaz 
A.Ş.

Yüzde 3’ü ileri teknoloji 
kullanıyor
Şirketlerin 2014 verilerine 
göre düşük teknoloji kulla-
nım oranı yüzde 40, orta-dü-
şük teknoloji kullanımı yüzde 
37, orta-yüksek teknoloji kul-
lanımı yüzde 19 ve yüksek 
teknoloji kullanımı yüzde 3 
oldu. Rapora göre 500 büyük 
şirket, üretimden satışlarının 
yüzde 0,7’sini AR-GE harca-
malarına ayırırken, yabancı 
sermaye paylı kuruluşların 
sayısı 2014 yılında 126’ya 

geriledi.

İSO 500’de Ankara’dan 27 fir-
ma yer aldı. Başkent firmaları 
arasında ilk beş şöyle: Türk 
Traktör ve Ziraat Makineleri 
A.Ş., Aselsan Elektronik San. 
ve Tic. A.Ş., TUSAŞ-Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş., Tüprag Metal Maden-
cilik San. ve Tic. A.Ş., Koza 
Altın İşletmeleri A.Ş.

Ankara’dan 27 firma yer alıyor
SANAYİNİN ZİRVESİNDE LİDER DEĞİŞMEDİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
“Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu-2014” 
araştırma sonuçlarına göre 
sanayinin zirvesinde geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da 37 
milyar 501 milyon TL’lik 
üretimden satışı ile Tüpraş 
yer aldı.

İSO 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu araştırmasına göre 
şirketler, 30 milyar TL olan 
esas faaliyet gelirlerinin yine 
yarısından fazlası olan 16 
milyar TL’sini finansmana 
harcadı. Faaliyet kârlılığı ile 
ilgili bir diğer önemli gösterge 
olan EBITDA verilerinde de 
faaliyet kârlılığı gerilemeyi 
teyit etti. 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nda EBITDA oranı 
geçen yıl yüzde 11 iken, bu 
yıl yüzde 10,7’ye indi. 

KÂRLILIK GERİLEDİ

Bakan Nihat Zeybekci’nin OSTİM 
ziyareti olumlu gelişmelere kapı 
araladı.

Kamuoyunda büyük yan-
kı uyandıran söz konu-

su haberde özetle, Hyundai 
EURotem’in, Türkiye’de 
teknolojisi bulunmayan her 
türlü elektrikli tren dizileri, 
hafif raylı araçlar ile hızlı tren 
setleri ve hızlı tren yolcu va-
gonlarının üretimini gerçek-
leştirmek üzere; yüzde 50.5 
oranıyla ROTEM (G.Kore), 
yüzde 33.5 ile ASAŞ, yüzde 
15 ile TCDD ve yüzde 0.5 ile 
HACCO Teknik firması or-
taklığı yapılarak 2006 yılında 
kurulduğu; kuruluş taahhüdü 

olarak fabrikada ilk yıl yüzde 
35-42 yerli katkı ile üretim 
yapılacağı ve yerlilik oranı-
nın her yıl artırılmasının, 10 
yıllık süre içinde de yaklaşık 
1 milyar dolarlık bir kayna-
ğın iç piyasada kalacağı ifade 
edilmişti. 
Aynı haberde, Türkiye’nin, 
Hyundai EURotem ile 
Avrupa’dan Ortadoğu’ya, 
Orta Asya’ya kadar olan böl-
gede en büyük demiryolu sa-
nayi merkezi haline gelmesi-
ni sağlayacağını bildirmesine 
rağmen, maalesef bunların 
hiçbirinin gerçekleştirileme-
diği vurgulanmış, firmanın 
şimdiye kadar ülkemizde 983 
araç satıp, 1 milyar 770 mil-
yon dolar gelir sağladığı an-
cak kuruluş amacına uygun 
olarak yerlilikle ilgili hiçbir 
taahhütünü yerine getirmedi-
ği eleştirisi yapılmıştı. 
Bu tarihe kadar şartnamelerde 
yerlilik şartının bulunmadığı-
nı bahane ederek yerli üretim 
taahhüdüne önem vermeyen 
ve 10 yıllık süreçte yüzde 5 
civarında bile yerli katkı sağ-
layamayan Hyundai Eurotem 
kamuoyu farkındalığından 
sonra ARUS ile görüşmelere 
başlayarak yerli üretimi artır-
mak için kendilerine destek 
verilmesini istedi, Küme Yö-

netimi ve üyeleri ile ilişkileri-
ni geliştirmeye başladı. 

Yüzde 48’i kendi yazdı, 
daha da artıracak
İlk olarak ARUS’u ziyaret 
eden firma yetkilileri daha 
sonra ARUS’u da kendi fab-
rikalarına davet etti. Oluşan 
olumlu görüşmeler netice-
sinde Hyundai EURotem 
İzmir’de aldığı ve hiç yerlilik 
şartı olmayan 38 adet Tram-
vay aracı ihalesinde yüzde 
48 yerli katkı sağlayacağını 
bildirdi ve yerli firma arayış-
larına başladı. Ayrıca Hyun-
dai Eurotem bundan sonra 
Türkiye’de üreteceği her 
araçta en az yüzde 51 yerli 
katkı şartı sağlayacağına da 
söz verdi. Bu gelişme sanayi-
cilerimizi sevindirdi.
ARUS’un başlattığı yerli 
üretim şartı zorunluluğu ge-
tirme çalışmalarında daha 
önce de en az yüzde 51 yerli 
katkı sözü veren, yer ve or-
tak arayışına giren Siemens, 
Bombardier, Alstom, CAF, 
CSR ve CNR firmaları, Al-
manya Federal Cumhuriyeti 
Demiryolları Birliği VDB, 
Çek Cumhuriyeti Demiryol-
ları Birliği ACRI, İsviçre De-
miryolları Birliği SwissRail, 
İspanya Demiryolları Birliği 
RailGrup, Japonya Demiryol-
ları birliği JORSA’dan sonra 
ülkemizde kurulmasına ve 
yerlilik payının artırılmasında 
geç kalmış olmasına rağmen, 
Hyundai EURotem firması da 
ARUS’un çabaları ile verdiği 
taahütlere uygun olarak yerli 
katkı arayışına girmiş oldu.

Hyundai EURotem yönünü ‘yerli’ye çevirdi
ARUS'UN GİRİŞİMLERİ SES GETİRDİ

Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS), 31.07.2014 tarihli 
Dünya Gazetesi’nde “Raylı 
Sistem Üreticilerinin 'Yerlilik' 
İsyanı” haberle gündeme 
gelen Hyundai EURotem 
firması yerli üretici arayışına 
çıktı ve yerli katkı oranlarını 
artırmaya başladı. Firma, 
İzmir’de aldığı ve hiç yerlilik 
şartı olmayan 38 adet 
Tramvay aracı ihalesinde 
yüzde 48 yerli katkı 
sağlayacağını bildirdi. 

ARUS Yönetiminin Hyundai Eurotem tesislerini ziyareti.

Dr. İlhami Pektaş
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Yüksek Planlama Kurulu, 
Türkiye Kamu-Üniver-

site-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 
Stratejisi ve Eylem Planı'nı 
(2015-2018) kabul etti. Kuru-
lun konuya ilişkin kararı, Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın koordinatörlü-
ğünde üniversiteler, iş dünyası 
ile kamu kurum ve kuruluşla-
rının katılımlarıyla hazırlanan 
planın vizyonu şöyle:  Kamu-
üniversite-sanayi işbirliğini 
en üst düzeyde uygulayarak, 
Türkiye'yi yüksek teknoloji üssü 
haline getirmek.
Ülke sanayisinin rekabet gücü 
ve katma değeri yüksek, yeni-
likçi ürünler üretebilen yüksek 
teknoloji ağırlıklı ve sürdürü-
lebilir yapıya kavuşturulması 
amaçlanan planın hedefleri ise 
şöyle sıralandı: İşbirliğinde 
kurumsal yapılanma, iletişim 
ve algıyı oluşturmak,  Hukuki 

düzenlemeleri yapmak, Finan-
sal kaynakları ve destek meka-
nizmalarını geliştirmek, KÜSİ 
paydaşlarının idari ve teknik 
altyapısını geliştirmek,  Nitelik-
li insan kaynağını geliştirmek,  
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları'nı 
korumak ve ticarileştirmek.

6 hedef 31 eylem
KÜSİ Stratejisi ve Eylem 
Planı'nda, söz konusu 6 hedef 
için toplam 31 eylem belirlendi. 
Belirlenen eylem planlarının iz-
lenmesi, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığınca yapılacak. 
Eylemlerden bazıları ise şöyle: 
Akademisyenlerin atama ve 
yükselme kriterlerinde KÜSİ 
çerçevesinde yürüttüğü faali-
yetler dikkate alınacak. Aka-
demisyenlerin sanayide çalı-
şabilmeleri, sanayide çalışan 
nitelikli personelin de üniver-
sitelerde görev alabilmeleri 

sağlanacak. Kamu alımlarında 
sanayi işbirliği projeleri yoluy-
la teknoloji transferi ve yerlilik 
oranının artırılması sağlanacak. 
KÜSİ'nin geliştirilmesi amacıy-
la laboratuvar portalının oluş-
turulması ve etkin kullanımı 
sağlanacak. Kalkınma ajansları-
nın KÜSİ çalışmalarındaki rolü 
artırılacak. Kamu, üniversite 
ve sanayi arasında 'işbirliğine 
dayalı eğitim modeli' oluşturu-
lacak. Üniversitelerde yüksek 
lisans ve doktora programları, 
KÜSİ'yi destekleyecek şekilde 
düzenlenecek. Meslek yükse-
kokullarında ihtiyaç duyulan 
öncelikli programlar açılacak, 
talep olmayan programlar revi-
ze edilecek. 
Lisans eğitiminde girişimcilik, 
proje geliştirme, sanayi işbirliği 
projeleri, Fikri Sınai Mülkiyet 
Hakları ve Ar-Ge yönetimi gibi 
dersler, seçmeli verilecek.

Yüksek Planlama Kurulu, 2015-
2018 yıllarını kapsayan Türkiye 
Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Stratejisi ve Eylem 
Planı'nı kabul etti.

Yüksek teknoloji üssü haline 
getirecek plan onaylandı OSTİM Sanayici ve 

İşadamları Derneği,  
İÇASİFED, Anadolu 
OSB, OSİAD A.Ş, S.S. 
Ortabüyüklükte Sanayi Toplu 
İşyeri Yapı Kooperatifi, S.S. 
OSİAD Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi tarafından her 
yıl düzenlenen iftar yemeği 
Ankara Konağı’nda yapıldı. 

“Yaşananlar 
başımızı öne 
eğdiriyor”
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Seyhan 
Erdoğdu, Yenimahalle 
Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar, İÇASİFED 
Başkanı Mehmet Akyürek, 
OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın’ın da 
aralarında bulunduğu çok 
sayıda kurum ve kuruluşun 
temsilcilerinin katıldığı iftar 
yemeğinde konuşan OSİAD 
Başkanı Ahmet Kurt, sevgi, 
barış, kardeşlik, paylaşma 
ve dayanışma ayı olan 
Ramazan’ın Türkiye ve 
dünyaya barış getirmesi 
temennisinde bulundu. Kurt, 
“Suriye’de yüz binlerce insanın 
ölümüne neden olan iç savaş, 

Irak’ta, Yemen’de yaşananlar 
ne yazık ki başımızı öne 
eğdiriyor." dedi. 

“Atatürk’e borçluyuz”
Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar da Libya’da, 
Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, 
Müslümanların birbirini 
kırdığını, ölenin de öldürenin 

de ‘Allahu ekber” diye 
bağırdığını söyledi. 
Türkiye’nin farklı inanç 
ve etnik kökenden 
insanların barış 
içinde yaşadığı bir 
ülke olduğuna dikkat 
çeken Yaşar, “Türkiye, 
içinde bulunduğu 

coğrafyada örnek bir ülke ise 
bunu cumhuriyete borçluyuz. 
Uzlaşıyı geliştirebiliyorsak, 
üretim yapabiliyorsak, sıkıntılar 
olsa da sandık koyup seçim 
yapabiliyorsak, demokrasi 
kültürünü, laik cumhuriyeti 
Atatürk’e borçluyuz.

İSLAM DÜNYASI İÇİN 
BARIŞ VE HUZUR TEMENNİSİ

Ahmet Kurt
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Türkiye Bilimsel ve Teknolo-
jik Araştırma Kurumu (TÜ-

BİTAK) Başkanlığı’na Prof. Dr. 
Ahmet Arif Ergin atandı.  

1970 Ankara doğumlu olan 
Prof. Dr. Arif Ergin, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nden Elekt-

rik ve Elektronik Mühendisliği 
diplomasına, Elektronik ve Bil-
gisayar Mühendisliği dalındaki 
Yüksek Lisans ve Doktora dere-
celerine de University of Illinois 
at Urbana-Champain’de (ABD) 
hak kazandı. 

Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nde Rektör Yardımcı-
lığı da dahil olmak üzere çeşitli 
görevlerde bulunan Ergin, Bah-
çeşehir Üniversitesi ve Deniz 
Harp Okulu’nda kısmi zamanlı 
öğretim üyeliği görevlerini icra 
etti. 

Bilimsel çalışmaları ile MİL-
GEM, SOM ve Milli Muharip 
Uçak da dahil olmak üzere sa-
vunma sektöründe çok sayıda 
projede yer alan Ergin, mühen-
dislik hayatına ASELSAN’da 
başladı; TÜBİTAK Gebze yer-
leşkesindeki askeri ve sivil pro-
jelerde 2001 yılından beri Uz-
man Araştırmacı ve Başuzman 
Araştırmacı sıfatları ile çeşitli 

görevlerde bu-
lundu. Ayrıca 
TAI, Roket-
san, STM, Yonca 
Onuk ve TÜBİTAK SAGE’deki 
projelere mühendislik hizmeti 
verdi. Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri Kanunu çerçevesinde çe-
şitli teknokent şirketlerinde mes-
leki ve idari görevler icra etti.

Ergin, Şubat 2014’ten iti-
baren TÜBİTAK BİLGEM 
Başkanlığı’nı ve TÜBİTAK 
Marmara Teknokent Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı yürütmek-
teydi. Prof. Dr. Arif Ergin’e gö-
revinde başarılar diliyoruz. 

Fransız havacılık şirketinden 
Fas’a yatırım

Bombardier ve Airbus’tan sonra 
Fransızların havacılık konusunda 
faaliyette bulunan şirketlerinden 
Figeac Aero tarafından Fas’ın 
Kazablanka şehrine 25 milyon 
Euroluk yatırım kararı alındı. 
Havacılık mekaniği konusunda 
faaliyette bulunan şirket tarafından 
5 yıllık zamanda yaklaşık 500 
kişiye istihdam sağlanması 
bekleniyor. Söz konusu yatırımın 
Kazablanka endüstriyel yatırımların 
merkezi konumunda olan 
Midparc’a yapılmasının planlandığı 
açıklandı.

Hindistan’da ihracata 
faiz teşviği

Hindistan’da son dönemde 
ihracatta yaşanan düşüşün önüne 
geçilmesi amacıyla ihracatçılara 
faiz teşviği verilmesi gündeme 
geldi. Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
Rajeev Kher bütçede, faiz teşvik 
planı çerçevesinde ihracatçılara 
uygun faizli kredi sağlanması 
imkanı bulunduğunu belirtti. 
Bu çerçevede bir ay içinde 
çalışmaların tamamlanarak 
ihracatçılara düşük faizli kredi 
imkanının sağlanacağı açıklandı.

Çin-Avustralya Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalandı

Çin ile Avustralya arasında 
imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşması ile halihazırda, 
Avustralya ile Çin arasındaki yıllık 
160 milyar dolar civarında olan 
ticaret hacmini, 2035 yılına kadar 
180 milyar dolara yükseltmesi, 
Avustralya menşeli ürünlerin 
ilk etapta %85’inin, daha sonra 
ise %95’inin, dört yıl içinde ise 
%99,9’unun gümrük tarifelerinin 
sıfırlanması öngörülüyor.

KISA KISA

Koalisyon Hükümetine ve 
Ekonomiye Dair

7 Haziran 2015 Genel Se-
çimlerinin sonucu: Ya bir 
koalisyon hükümeti ku-

rulacak ya da yeniden seçime 
gidilecek. Pekâlâ, muhtemel 
koalisyon hükümeti hangi par-
tileri içerecek? Bu sorunun ce-
vabını henüz kimse bilmiyor. 
Hangi siyasî partiler bir araya 
gelirse Türkiye ekonomisinin 
dengeleri bakımından iyi olur? 
Bu sorunun cevabını vermek 
de pek kolay değil. O hâlde 
bir de şu soruya bakalım: Se-
çim sonuçları koalisyon yerine 
tek parti iktidarı, özellikle de 
mevcudun devamını getirseydi 
daha iyi olur muydu? Özellikle 
ekonomik gelişmeler dikkate 
alınarak? 

Son sorudan başlayalım: Za-
man zaman Ege Bölgesi’nde 
bulunan yabancı sermayeli 
firmaların üst düzey yönetici-
leriyle görüşüyorum. Seçim 
öncesinde edindiğim genel 
izlenim, görüştüğüm yönetici-
lerin Türkiye’nin geleceğine 
ilişkin kaygılarının arttığı yö-
nündeydi. Üstelik tek partiye 

dayanan ‘istikrarlı’ bir hükü-
met iş başındayken. Demek ki 
tek partiye dayanan bir hükü-
met seçeneği bile her zaman 
ve herkeste aynı ölçüde istikrar 
algısı yaratmayabiliyor. Koalis-
yon hükümetleri bazen, kendi 
ülkelerindeki toplumların ge-
niş kesimlerine ve hatta başka 
toplumların mensuplarına daha 
fazla güven telkin edebiliyor. 
Güvenin değer yarattığını daha 
önce yazmıştım. O hâlde eğer 
güven telkin eden bir koalisyon 
mümkün olursa Türkiye ekono-
misinin önümüzdeki dönemde 
eskisinden daha bile iyi olacağı 
ileri sürülebilir belki; örneğin 
yabancı sermayeli doğrudan 
yatırım kararları bakımından. 
‘Güven telkin edebilecek bir 
koalisyon hükümetinin özellik-
leri’ bu yazının sınırlarını aşsa 
da tek bir özelliği not etmekte 
fayda var: Öngörülebilirlik! Bu 
ise doğrudan doğruya ‘oyunun 
kurallarının netliği’ ile ilgili, 
değil mi? 

Tabii burada unutulmaması 
gereken bir husus var: Türk 
ekonomisinin dinamikle-
ri sadece içerideki koşullara 
bağımlı değil. Bizim için iç 
gelişmelerin ötesinde dış ge-
lişmeler sıklıkla daha büyük 
önem kazanabiliyor. Mesela, 
ABD Merkez Bankası FED’in 
faiz artırımı konusunda alacağı 
kararların Türkiye ekonomisi 
üzerindeki muhtemel etkilerini 
artık sağır sultan bile biliyor. 
17 Haziran’da açıklanan son 
kararla bu konudaki belirsiz-
lik yaz sonuna kadar sarkmış 
durumda. Fakat herkes biliyor 

ki FED’in faiz kararına bağlı 
olarak dalgalanacak olan dolar 
kuru bizi hem girdi maliyetle-
rimiz, hem ithalat faturamız, 
hem ihracat gelirimiz, hem faiz 
hadlerimiz, hem dış borcumu-
zun taşınabilirliği, hem ne ka-
dar zenginleşip fakirleştiğimiz, 
hem enflasyon oranımız; kısa-
cası her bakımdan çok yakın-
dan ilgilendiriyor.

Bu perspektifle başka bir soru 
daha soralım: Seçim öncesinde 
iktisaden her şey çok mu iyiy-
di? Hayır! Seçim öncesindeki 
ekonomik manzara, yayınla-
nan istatistiklerin ötesinde çok 
parlak bir görüntü vermiyordu. 
Ülkenin her yerinde mantar 
gibi biten alış-veriş merkezleri 
dolaşıldığında bile bunu anla-
mak mümkün. Çoğu yerde bi-
rer ikişer kapanan dükkânların 
yanı sıra, bütünüyle kapanmayı 
bekleyen alış-veriş merkez-
leri bile mevcut. Dolayısıyla, 
genel ekonomik duruma dair 
değerlendirmeleri sadece koa-
lisyon hükümeti senaryolarıyla 
ilişkilendirmek işin kolayına 
kaçmaktan başka bir şey değil. 
2015 yılının ilk üç aylık döne-
minde yüzde 2,3 oranında ger-
çekleşen büyüme geçen yılki 
yüzde 4,9 ile kıyaslandığında 
çok geride olsa da iktisatçıların 
büyük çoğunluğu yüzde 2’nin 
altını beklediği için sevinçle 
karşılandı. Yine de Türkiye gibi 
hızla kalabalıklaşan bir ülke 
için bu oranlar hayli yetersiz ol-
duğunu biliyoruz. Son yıllarda 
büyük ölçüde borçla beslenen 
özel tüketime dayanan görece 
kabul edilebilir büyüme oran-

larının sonuna gelinmiş gibi 
görünüyor. Üstelik özellikle de 
Türkiye’nin en büyük ihracat 
pazarı konumundaki Avrupa 
için yeni bir resesyon dalga-
sı beklentisi dillendirilirken. 
Üstelik geçen yedi sekiz yılla 
elindeki tüm cephaneyi kulla-
nıp iyice yorgun düşen Avrupa 
hükümetlerinin böyle bir reses-
yon karşısında ne yapabileceği 
kimse tarafından bilinmezken.

Dış şoklar konusu bununla da 
bitmiyor: Örneğin yumurta ih-
racatçıları son üç aydır kan ağ-
lıyor. Yakın zamana kadar bü-
yük paralar kazandıkları Kuzey 
Irak pazarı kapanınca ne yapa-
caklarını şaşırmış durumdalar. 
Kuzey Irak’taki gelişmeler 
kimi durumda kuş gribine, kimi 
durumda IŞİD’e bağlansa da 
bir gerçekliği bir kez daha orta-
ya koyuyor: Türkiye ekonomisi 
yapısal olarak dış şoklara çok 
açık! Bütün bunlar seçin sonuç-
larından ve koalisyon hesapla-
rından bağımsız hususlar...

Tek parti ya da çok parti… 
Türkiye ekonomisinin nasıl bir 
sürece gireceği hükümetin kaç 
partiyle kurulacağı meselesin-
den önce ülkenin dışındaki ge-
lişmelerin bundan sonra nasıl 
evrileceğine bağlı. Elbette içe-
rideki hükümet formüllerinin 
de önemi ihmal edilemez. Ni-
hayetinde kurulacak hüküme-
tin kendi yapısının yaratacağı 
dengeler, dışarıdaki gelişmele-
re karşısındaki duyarlılık düze-
yinde çok belirleyici olacak. 

Emin AKÇAOĞLU

emin.akcaoglu@izmir.edu.tr

Edirne Gıda, Tarım, Sanayi Fuarı
Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık, 
Sanayi Fuarı 22-26 Temmuz 2015 
tarihlerinde Edirne Fuar Alanı'nda 
düzenlenecek. Fuarda traktör ve 
tarım ekipmanları, otomobil, beyaz 
ve kahverengi eşya, elektronik 

aletler, tarım ve hayvancılık 
teknolojileri ve işlenmiş gıda 
ürünleri ziyaretçileri bekliyor.

22. Malatya Genel Sanayi ve 
Ticaret Fuarı 
Bu Yıl 22.’si gerçekleştirilen 
Malatya Genel Sanayi ve Ticaret 
Fuarı 29 Temmuz – 2 Ağustos 

2015 tarihleri arasında Malatya, 
Mişmiş Park Fuar Alanı’nda 
gerçekleştirilecek. Fuarda elektrikli 
ev eşyaları, dayanıklı tüketim 
malları, inşaat malzemeleri, 
banyo, mutfak, seramik, nalburiye, 
hırdavat, sanayi ürünleri ve ticaret 
malları sergilenecek.

Haziran Ayı Fuarları

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI’NA ARİF ERGİN ATANDI

                    Kaynak: www.tobb.org.tr

Ahmet Arif Ergin
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OSTİM Gazetesi’ne açıkla-
malarda bulunan Şahin, kü-

menin 88 fi rmanın oluşturduğu 
bir birliktelik olduğunu, OSTİM 
çatısı altındaki fi rmaların kabili-
yet, yetenek, makine ve teçhizat 
alt yapılarıyla birbirinden farklı 
ürün yapabildiğini ve 5 kıtaya 
ihracat yapabildiklerini kaydetti.
Devletin desteklenmesi gereken 
öncelikli alanların başında sağlık 

alanını ele almasının üre-
ticilere cesaret verdiğini 
belirten İlhan Şahin, “Bu 
bizleri memnun etmiştir. 
Bu sorumluluk duygusu 
içerisinde; fi ziki alanları-
mızı, Ar-Ge birimlerimizi, 
makine ve teçhizatlarımızı 
nitelikli elemanlarımızı bir araya 
getirerek, yetenek ve kabiliyetle-
rimizi geliştirerek imalatta stan-
dardizasyon ve üretimde verim-
lilik esasına göre çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” dedi.

“Niteliksiz ithal ürünlere 
tebdir alınmalı”
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 
Piyasa Denetleme Kurulu’nun 
etkinleştirilerek kaliteli üretimin 
devamının takip edilmesini öne-
ren Küme Başkanı şunları söyle-
di: “Bu değerlendirmeler biraz 
daha ülkemizin ve bölgenin ih-
tiyaç duyduğu tıbbi cihazlar ve 
ülkemizde üretilenler arasında 
bir mukayese yapılıp; fi rmaların 
kabiliyet ve yeteneklerine göre 
satın alma garantisi sağlanarak 
savunma sanayiinde olduğu gibi 
pek çok ürünün de üretimi yapı-
larak ülkemizde üretilenler en-
vanteri güçlendirilebilir. Bunlar 
yapılırken kaliteli üretim yapan 
üreticilerin motivasyonlarının 
bozulmasına neden olan, yurt 

dışından gelen nitelik-
siz ürünlerin ülkemize 
girişiyle ilgili tedbir-
lerin ivedikle alınması 
zorunludur.”

Eşit KDV talebi
Şahin, KDV oranlarıy-
la ilgili de şunları anlat-

tı: Ülkeye katma değer sağlama 
çabası içindeyken bütün malze-
me ve hizmetleri alırken yüzde 
18 KDV ödüyoruz. Satışlarda 
bir kısmı yüzde 8 KDV ile sa-
tarken, örneğin protez ortez par-
çalarında yüzde 0 KDV ile satış 
zorunluluğu daha işin başında 
yüzde 18 gibi ciddi bir kayıp-
la üretim, imalatın çok sıkıntılı 
hale gelmesine sebep oluyor. Bu 
oranın alışta nasıl yüzde 18 ise 
satışta da yüzde 18 olması makul 
ve doğru olacaktır.”
Üreticiler olarak küresel araneda 
başarılı olacaklarına inandıkla-
rını bildiren Şahin, “Sektörde 
ülkemizi de aranan bir marka 
haline getirmemiz gerekiyor. Bu 
amaçla OSTİM Medikal Küme-
lenmesi olarak ortak Showroom 
Projesi’ni geliştirdik. Projeyle 
hem ülke içinden gelen hem de 
yurt dışından gelecek talepleri 
ilgili fi rmalarla buluşturmayı, 
en hızlı ve kaliteli ürünler temin 
etmelerini sağlamayı amaçlıyo-
ruz.” dedi.

Isparta Ticaret ve Sanayi 
Odası (ITSO) Başkanı Şük-

rü Başdeğirmen, ITSO Mec-
lis Başkanı Osman Şahlan ve 
beraberindekiler OSTİM'de 
temaslarda bulundu. ITSO he-
yetine kümelenme ve projeler 
hakkında bilgiler aktarıldı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 
OSTİM ziyareti ile ilgili yaptığı 
değerlendirmede, amaçlarının 
bölgedeki çalışmaları yerin-
de incelemek, örnek almak ve 
Isparta’ya sağlanacak katkıları 
belirlemek olduğunu belirtti. 

Beraberinde Meclis Başkanı 
Osman Şahlan ve ITSO da-
nışmanı Cemil Antalyalı ile 
OSTİM’e gelen Başdeğirmen, 
kurum olarak savunma sanayi 

ile ilgili rapor 
hazırladıkları-
nı ve bu doğ-
rultuda çeşitli 
t e m a s l a r d a 
bulunduklarını 
vurguladı. 

ITSO Başkanı Başdeğirmen 
şunları kaydetti: “Isparta artık 
savunma sanayiinde gelişen ve 
büyüyen bir şehir. Isparta’da 
Kara Havacılık Okulu, askeri 
eğitim merkezleri ve komanda 
okulu, uçak bakım hangarı var. 
Savunma ile ilgili birçok ko-
nuda Isparta üs haline gelmek 
üzere. Savunma Bakanlığı Sa-
nayileşme Daire Başkanı’nı zi-
yaret ederek bir rapor sunduk. 
Daha sonra da OSTİM’den 
bilgiler almak istedik. Burada 
yapılan sunumlardan çok etki-
lendik.

OSTİM’de yapılanları görünce 
heyecanlandık ve gurur duy-
duk. Sanayileşmede, büyüme-
de Isparta olarak bizlerin sağ-
layabileceği katkıları masaya 
yatırdık.”

OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Şahin, “Ülkeye 
katma değer sağlama çabası 
içindeyken bütün malzeme 
ve hizmetleri alırken yüzde 
18 KDV ödüyoruz. Satışlarda 
bir kısmı yüzde 8 KDV ile 
satarken, örneğin protez ortez 
parçalarında yüzde 0 KDV ile 
satış zorunluluğu daha işin 
başında yüzde 18 gibi ciddi bir 
kayıpla üretim, imalatın çok 
sıkıntılı hale gelmesine sebep 
oluyor. Bu oranın alışta nasıl 
yüzde 18 ise satışta da yüzde 
18 olması makul ve doğru 
olacaktır.” dedi.

Sektörel kümelenme 
çalışmalarına yönelen 
Isparta Ticaret ve Sanayi 
Odası, savunma sanayine 
yönelik bölgesel potansiyeli 
kümelenmeyle harekete 
geçirmeyi hedefliyor.

MEDİKAL ÜRETİCİLERİ KDV’DE DENGE TALEP EDİYOR

Isparta ‘savunma’ için tura çıktı

Ürün göndermek istedikleri 
birçok ülkenin, tedarik 
süreçlerinde önce kendi 
üreticilerini araştırdıklarını 
ve ithalatı zorlaştırdıklarını 
anımsatan İlhan Şahin, 
Türkiye’de ise tersi bir 
durum yaşandığını savundu. 
Şahin, mevcut durumu şu 
ifadelerle açıkladı: “Eğer 
ihraç edeceğimiz ülkede 
o ürün üretiliyorsa, akla 
hayale gelmeyecek zorluklar 
çıkarılıyor, vergiler konularak 
ürün satışımızı aylarca 
hatta yıllarca engelleniyor. 
Fakat bu durum ülkemizde 
o kadar kolay ki… Sağlık 
malzemelerini satmanın karlı 
bir iş olduğunu düşünen bir 
kişi internetten Çin, Tayvan, 

Kore, Hindistan gibi ülkeleri 
araştırıyor ve ürün varsa 
hemen bir distribütörlük 
anlaşması yapabiliyor. 
Bir kuruş vergi ödemeden 
birkaç gün içerisinde ulusal 
bilgi ağına kayıt yaptırarak 
evinin bir odasında depo 
oluşturuyor. Hiçbir yatırım 
hiçbir istihdam hiçbir Ar-Ge 
ve hiçbir sigorta ödemeden 
ülkede üretilen ürünün birkaç 
kuruş altında fiyat vererek 
yerli üretimi baltalayabiliyor. 
Ülkemizde üretilen, buna 
rağmen yurt dışından hiçbir 
engele takılmadan gelen 
ürünlerin kontrol altına 
alınması ve engellenmesi 
isabetli ve yararlı olacaktır.”

“YABANCILAR ÖNCE 
KENDİ ÜRETİCİLERİNE BAKIYOR”

İlhan Şahin

Şükrü 
Başdeğirmen

OSTİM METEM Tesisle-
ri’ndeki konserde zengin 

repertuvarıyla kulakların pası-
nı silen koro, birbirinden güzel 
Anadolu ezgileriyle misafi rlere 
coşkulu bir gece yaşattı.

Bilal Bal’ın şefl iğinde Aralık 
2014’te çalışmalarına başlayan 
koro 30 Mayıs 2015’te ilk kon-
serinde kalabalık bir seyirciyle 

buluştu.

“Alın Terinden Gönül Teline” 
temasıyla geçekleştirilen kon-
serde koro, 30 türkülük repertu-
varı ve sergilediği performansla 
izleyicilerin beğenisini topladı.

Konserde gecenin sürprizini 
OSTİM’li sanayici Recep Peker 
ve torunları yaptı. Peker ve to-
runlarının oluşturduğu Seymen 

ekibinin gösterisi ayakta alkış-
landı.

Gecenin sonunda koroya katkı-
da bulunanlara OSTİMSPOR 
Kulübü Denetim Kurulu Üyesi 
Behzat Zeydan tarafından teşek-
kür plaketi verildi. Plaket töreni-
nin ardından konserin fi nalinde 
koro ve salondakiler son türküyü 
hep beraber seslendirdi. 

OSTİMSPOR Kulübü’nün 
öncülüğünde oluşturulan, 
aralarında sanayici, çalışan, 
öğretmen ve bankacıların 
da bulunduğu OSTİM Türk 
Halk Müziği (THM) Korosu ilk 
konserinde birbirinden güzel 
Anadolu ezgilerini seslendirdi. 

OSTİM THM Korosu'ndan muhteşem konser
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İşletmelerin ve KOBİ’lerin 
Rekabet Edebilirliği Progra-

mı (COSME) kapsamın-
da yürütülen bir dizi 
proje uygulayan 
Avrupa Birliği’nin 
p r o j e l e r i n d e n 
biri de  “ERAS-
MUS for Young 
Enterpreneurs-Genç 
Girişimciler için 
ERASMUS” programı.
Girişimciliği geliştirmek 
amacıyla yürütülen bu program 
uygulandığı ülkede belirle-
nen konsorsiyumlar ta-
rafından yürütülüyor. 
ATO, programın 
Türkiye bölümünde 
yer alan dört aracı 
kurumdan biri ola-
rak konuyla ilgili 
çalışmalarını sürdü-
rüyor. ATO’nun çağrı-
sına uyarak yurtdışına git-
mek isteyen girişimciye gidilen 
ülkenin şartlarına göre 560 ila 

1100 Avro arasında hibe ödene-
cek.  Proje kapsamında gerçek-

leştirilecek karşılıklı girişimci 
değişimleriyle girişimci-

liğin geliştirilmesi, pa-
zarın çeşitlendirilmesi, 
inovasyon avantajla-
rından yararlanılma-
sı, yeni iş imkanları 

oluşturulması amaçla-
nıyor.

Girişimcilerin son üç yıl 
içinde işletme kurması veya sağ-
lam bir iş planı ile yeni iş kurma 

planı olması ve yabancı dil 
biliyor olması ATO ara-

cılığıyla programa da-
hil olması için yeterli 
kabul ediliyor.  AB 
ülkelerinden gelecek 
girişimcilere ev sahip-

liği yapmak için de bir 
KOBİ’nin sahibi ve yö-

neticisi olmak, en az üç yıl 
boyunca bir şirket yönetmek ve 
yabancı dil biliyor olmak zorun-
lu tutuluyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Erasmus Genç Girişimciler Programı 
kapsamında, Avrupa ülkeleriyle genç girişimci değişimi 
gerçekleştiriyor. 

Gençlere Avrupa kapısı açılıyor

Elektrik-Elektonik, Makine 
Metal Teknolojileri, Kay-

nak ve Kalıp programlarında 
eğitim gören öğrenciler son 
dönem aldıkları proje tasarımı 
ve sistem analizi derslerinde 
danışmanlarıyla birlikte uygu-
lamaya yönelik olarak hayata 
geçirdikleri 100’e yakın proje-
yi OSTİM METEM salonunda 
gerçekleştirilen yıl sonu proje 
sergisinde sergiledi. 

“İş yerleri öğrencilerimizi 
talep ediyor”
Öğretim Görevlisi Dr. Uğur 
Gökmen, projelerin mezun 
olan öğrencilerin piyasa da 
hangi işi ne kadar yapabilecek-
lerinin bir göstergesi olduğuna 
dikkat çekti. Uğur Gökmen, 

projelerin öğrencilerin hayal 
güçleri ve yaratıcılıklarıyla 
ortaya çıktığını belirtti. Ser-
gide piyasada görülmeyen 
yeni ürünlerin olduğunu dile 
getiren Gökmen, öğrencilerin 
projelerin yüzde 70’ini okulun 
imkanlarıyla yüzde 30’unu ise 
OSTİM’li işletmelerden aldık-
ları destekle hayata geçirdikle-
rini vurguladı.

Uygulanan eğitim sistemiyle 
mezun olan öğrencilerin rahat-
lıkla iş sahibi olabildiğini belir-
ten Gökmen, “Bizim 3+3 eği-
tim sistemimiz var. 3 dönem 
ders 3 dönem de iş yeri eğitimi. 
Bu iş yeri eğitimine gittikleri 
yerlerde öğrencilerimiz mezun 
olduğunda kalıyor. İş yerle-
ri de öğrencimizin kalmasını 
talep ediyor. Mezun ettiğimiz 
öğrencilerin yüzde 70-80’i me-
zun olur olmaz iş bulabiliyor.” 
dedi.

AB Erasmus+ Programı kap-
samında gerçekleştirilen 

proje ile OSTİM Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nden 
40 öğrenci ile 26 yönetici ve 
öğretmen Almanya, Belçika ve 
Portekiz’de 14-30 gün arasında 
değişen sürelerde eğitim aldı. 

OSTİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay 
Uçar, projenin başlangıcından 
itibaren planlı ve yoğun bir ça-
lışma içerisinde olduklarını an-

lattı. Projenin OSTİM Yönetimi 
tarafından hazırlanıp yürütül-
mek üzere okula teslim edildi-
ğini belirten Tuncay, “OSTİM 
Yönetimine, proje 
süresince desteğini 
esirgemeyen tüm 
yönetici, öğretmen 
ve öğrencilerime, 
özellikle böyle bir 
projeyi her aşama-
sında destekleyen 
ve finanse eden 
Türkiye Ulusal 
Ajansı’na teşekkür 
ediyorum.” dedi.

“Zihnin ve ufkun açılması 
önemli”
Yenimahalle Kaymakamı Mus-
tafa Dündar, projeye katkı ve-
renlere teşekkür etti. Projenin 
önemine temas eden Dündar, 
“İnsanımızın ve gençlerimizin 
ufkunun açılması, mesleki ge-
lişimi ve yeterliliğinden daha 

önemli. Çünkü bir insanın zihni 
ve ufku açıldığında onu zaten 
nerde nasıl bulacağını bilebilir. 
Bu açıdan projeyi çok önemli 

buluyorum.” şeklinde 
konuştu. 

Öğrencilere onur ve 
şerefi kaybetmemek 
gerektiğini nasihat eden 
Dündar, “Biz ne olur-
sak olalım önce insan 
olalım. Mesleğimiz 
neyse onu en iyi şekil-
de yapalım.” mesajını 

verdi.

Proje kapsamında öğrencilerle 
birlikte Almanya, Portekiz ve 
Belçika’da teknik gezi kültürel 
faaliyetlerde refakatçi öğret-
menler Ayhan Özcan, Turan 
Kulakoğlu ve Semra Şen proje 
faaliyetlerini anlattı.

Proje Koordinatörü Dr. Şaban 
Yıldırım projenin amaçları 
ve gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Yıldırım 
projenin amaçlarını şöyle sıra-
ladı: Proje konusu bölümlerde 
AB düzeyinde eğitim tecrübe-
si kazandırmak. Nitelikli ele-
man yetiştirmek ve yenilikçi 
mesleki eğitim yöntemlerinin 
Türkiye’ye entegrasyonunu 
sağlamak. Ayrıca öğrencilere 
Avrupa Kültürü hakkında bilgi 
edinilmesini ve çok kültürlü or-
tamda yaşama ve çalışma dene-
yimi kazanmak.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 
desteğiyle gerçekleştirilen 

sergide OSTİM Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Öğren-
cileri geliştirdikleri projeleri 
ziyaretçilerin beğenisine sundu. 
Kimya öğretmeni ve aynı za-
manda proje yürütücüsü olan 
Semragül Özer, TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarı Şenliği kap-
samında okuldaki tüm bölümle-
rin ve öğretmenlerin katılımıyla 

serginin gerçekleştirildiğini an-
lattı. Projenin amacının öğren-
cilerin araştırıp geliştirdikleri 
fikirleri ortaya koyabilmek ol-
duğunu belirten Özer, “Meslek 
lisesi olarak öğrencilerimiz çok 
düşük puanlarla gelseler de çok 

farklı şeyler yaratabiliyorlar. 
Amaç o yaratıcılıklarını ortaya 
koymak. Yapılmış olanların 
dışında kendi yaratıcılıkları 
var. Burada sergilenen ürünler 
çocukların kendi üretimleri.” 
dedi.

HAYALLERİNİ HAYATA GEÇİRDİLER 

Gazi Üniversitesi OSTİM 
Meslek Yüksek Okulu son sınıf 
öğrencileri hayallerindeki 
projeleri hayata geçirdi. 
Öğrenciler çalışmalarını 
OSTİM’de iş dünyasının 
beğenisine sundu. 

Nurullah Gücek – Kaynak 
Teknolojileri Bölümü: 
“Küçüklüğümden beri yarış 
arabası tasarlayıp yapmak 
istiyordum. Bu projede tasarımı 
da bana ait olan 3 tekerlekli 
bir araç geliştirdim. Benzinli, 
otomatik motoru var ve hız 
yapılabilen bir araç.”

Toplantı sonunda projeye katılan öğretmen ve öğrencilere sertifika verildi.

Stantları inceleyen ziyaretçiler projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Meslek lisesinden AB Projesi 

  BİLİM FUARI'NDA SERGİLEDİLER

OSTİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, AB(Avrupa 
Birliği) Erasmus+ programı 
kapsamında Türkiye Ulusal 
Ajansı’nın işbirliğiyle 
gerçekleştirilen Öğrenicilerin 
Mesleki Yeterliliklerinin 
Geliştirilmesi ve AB odaklı 
Yenilikçi Mesleki Eğitim ve 
Öğretim Teknikleri Projesi 
yaygınlaştırma toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya 
Yenimahalle Kaymakamı 
Mustafa Dündar, Türkiye 
Ulusal Ajansı yetkilileri, 
okul yöneticileri, aileler ve 
öğrenciler katıldı.

OSTİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK 
Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda 
öğrencilerin yaratıcılıklarıyla 
geliştirdiği projeler sergilendi. 

Mustafa Dündar
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Çankaya Üniversitesi Ulus-
lararası Ticaret Bölümü öğ-

rencileri tarafından OSTİM’li 
fi rmalarda geliştirilen projeler 
OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü'nde sunuldu.
KOBİ Tedavi Projesi olarak ni-
telenen faaliyetler kapsamında, 
Uluslararası Ticaret Bölümü 
Öğretim Görevlisi Fedai Uzun 
koordinasyonunda 12 fi rmada 
toplam 17 öğrenci tarafından 
proje hazırlandı. Söz konusu 
çalışmalarda; uluslararası pazar 
genişletme, sektörel fuar araştır-
ması ile ürün tanıtımına yönelik 
iyileştirmeler yapıldı.

“Sanayi iyi eleman bulacak”
Çankaya Üniversitesi Ulusla-
rarası Ticaret Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mahir Nakip üniver-

site sanayi işbirliğinin mihenk 
taşının stajlar olduğuna dikkat 
çekti. Nakip, söz konusu staj ça-
lışmalarının sadece mühendislik 

fakültelerinde 
değil iktisadi 
idari bilimler 
fakültelerini de 
kapsaması ge-
rektiğine işaret 
etti. 
Sanayicilerin 
üretim ve sana-

yi odaklı çalıştığını belirten Ma-
hir Nakip, fi rmalarda dış ticareti 
üstlenecek bir ekibin gereklili-
ğine işaret etti. Nakip, “OSTİM 
kümeleriyle biz bu ekibi kurma-
ya talibiz, kümelerin kurucusu 
bizim eski rektörümüz Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç bu 
bizim için büyük bir avantaj.” 
dedi.
Gelecek yıldan itibaren stajın zo-
runlu olacağını vurgulayan Bö-
lüm Başkanı Nakip, “öğrenciler 
30 iş günü buradaki işletmelerde 
staj yapacaklar. Böylece bizim 
sanayiye katkımız olacak. Sana-
yide iyi eleman bulacak.” şeklin-
de konuştu.

Öğrencilerin saha çalışmalarına 
katkı veren OSTİM Yönetimine 
teşekkür eden Nakip, “OSTİM 
gibi kuruluşların öncü olması 
gerekir. OSTİM Yönetiminin 
sanayiciyi bilinçlendirmesi, üni-
versiteyi yönlendirmesi lazım.” 
dedi.  

“Proje uzun süreli olmalı”
İŞİM üyesi Göçmaksan fi rma-
sının Dış Ticaret Bölümü İhra-
cat Sorumlusu Ebru Mert, proje 
hakkındaki görüşlerini şöyle ifa-
de etti: “Çankaya Üniversitesi ve 
İŞİM’in bu projesi gerek öğren-
ciler için gerek fi rmalar için ol-
dukça faydalı. Ezgi Hanım bizim 
stajyerimizdi bundan sonraki sü-
reçte kendisiyle çalışma arkada-
şı olacağız. Bunun yanı sıra bu 
organizasyonun devam etmesini 
ve daha uzun soluklu olmasını 
bekliyoruz. Çünkü öğrenciler 
sadece 1 dönem bizimle birlik-
te ve sadece 1 gün bu ne kadar 
uzun süreli bir arada olması sağ-
lanırsa hem öğrenciler için hem 
bizim için faydalı olur. İŞİM’e 
ve Çankaya Üniversitesine bu 
işbirliklerinden dolayı teşekkür 

ediyoruz.”

“Büyük bir şans”
Proje kapsamında staj yaptı-
ğı Göçmaksan’da işe başlayan 
Ezgi Yıldırım, projenin teorik 
bilgiyi uygulamaya dönüştürme 
açısından çok fayda sağladığını 
dile getirdi. Yıldırım, “Üniversi-
te sıralarında Gümrük Çıkış Bel-
gesi (GÇB) düzenlenemiyormuş 
onu gördüm. Proforma fatura 
olsun üniversite sıralarında öğ-
renilecek şeyler değilmiş. Çan-
kaya Üniversitesi öğrencisi ola-
rak bunu büyük bir şans olarak 
görüyorum. İşe başlayacağım 
için heyecanlıyım.” dedi. 

“Uluslararası ticaret
broşürü yaptık”
İŞİM Kümesinde staj yapan 
Korhan İlhami Köse de staj so-
nucunda OSTİM’de iş hayatına 
başlayan öğrencilerden. Köse, 
Palme Makine Dış Ticaret Bölü-
münde çalışmaya başladı. 
Staj süresince küme üyesi fi r-
malarla temaslar kurduklarını 
belirten Köse, fi rmaların destek-
lerden ve uluslararası 
ticaret kurallarından 
haberdar olmadıkları-
nı fark ettiklerini dile 
getirdi. Korhan Köse, 
fi rmalara kolaylık 
sağlaması açısından 
broşür yaptıklarını be-
lirtti. Köse, “Bu bro-
şürde teslim şekilleri, 
ödemeler, destekler 

gibi çoğu konuyu irdeledik. Bu-
nun faydalı olacağını düşündük. 
İçerik konusunda Ekonomi Ba-
kanlığı, Orta Anadolu İhracatçı-
lar Birliği, Ankara Ticaret Odası 
ile görüştük.” dedi.

Başarılı bir staj sürecinden sonra 
iş sahibi olan Korhan Köse me-
zuniyet adaylarına şu önerilerde 
bulundu: “Öğrenci arkadaşlarımın 
özveriyle çalışmalarını ve yabancı 
dillerini geliştirmelerini öneriyo-
rum. En azından İngilizcenin gü-
zel konuşulması gerekiyor.”

Başkent Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Elektrik-

Elektronik, Bilgisayar, Endüstri 
ve Makine Mühendisliği bölüm-
lerinin mezun adayı öğrencileri 
gerçekleştirdikleri bitirme proje-
lerini sergiledi. 

Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Berna Dengiz, tekno-
loji üretiminin sürdürülebilir 
ekonomi için önemine değindi. 
Başkent Üniversitesi Mühendis-

lik Fakültesi, Bitirme Projeleri 
kapsamında yapılan çalışmalarla 
hem Üniversite-Sanayi işbirli-
ği açısından önemli bir ortam 
oluştuğunu hem de öğrencileri 
teknolojiyi transfer eden değil 
üreten mühendisler olarak ye-
tiştirmeye özen gösterdiklerine 
dikkat çekti.

Mühendis adaylarının proje-
lerinin yenilikçi yaklaşımlar 
içeren orijinal çalışmalar oldu-
ğunu belirten Dengiz, çalışma-
ları özellikle toplumsal yarar ve 
ekonomik katma değer sağlayıcı 
projeler olarak niteledi. 

Her yıl düzenledikleri proje ser-
gisiyle üniversite sanayi işbirli-
ği ortamının oluştuğuna dikkat 
çeken Dengiz, böyle ortamda 
projelerin sanayiciler tarafından 
fark edildiğini ve öğrencilerin 
profesyonel hayata adım attıkla-
rını belirti.

100 PROJE SERGİLENDİ
Mühendis adaylarının bitirme 
projelerinin tanıtıldığı ve 100 

projenin yer aldığı sergide dikkat 
çeken projelerden bazıları. 

Damar tıkanıklığı tespitine 
pratik çözüm
Biyomedikal Mühendisliği öğ-
rencileri Neva Kızılkale ve De-
met Kaya proje danışmanları 
Öğr. Gör. Dr. Onur Koçak ile 
toplumun önemli bir sağlık prob-
lemini ele aldıkları TÜBİTAK 
destekli çalışmalarında halk ara-
sında damar tıkanıklığı olarak bi-
linen periferik arter hastalığının 
ön tanısını yapabilecek pratik bir 
cihazın Ar-Ge’sini yaparak pro-
totipini geliştirdi.

Sistem kişinin koluna ve bacağı-
na takılan manşonlardan alınan 
kan basıncı değerlerini bilgisa-
yarda işleyerek damar tıkanık-
lığını ön tanı olarak belirliyor. 

Askeri araçlara yön verecek
Elektrik-Elektronik Mühendisli-
ği öğrencisi Emre Atasoy, Doç. 
Dr. Mustafa Doğan danışmanlı-
ğında Savunma Sanayiinde kul-
lanılacak askeri arazi araçlarının 

meyil ölçümlerini yapabilen ve 
deniz araçlarının rota sapmasını 
saptayabilen bir teknoloji ge-
liştirdi. İvmeölçer elemanından 
alınan ivme verileri yazılımsal 
yöntemlerle işlenerek hız, meyil 
ve yön bilgilerine ulaşılıyor. Bu 
sayede bir çıkarma gemisinin 
akıntı kaynaklı rotadan sapma 
durumunu ortadan kaldırmak 
için yönelim bulunuyor. Tank 
benzeri arazi araçların meyili öl-
çülebiliyor ve bu şekilde engebe-
li arazi koşulları bilinebiliyor.

Trafik kazasında takla atmayı 
önleyen sistem
Makine Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri Osman Dündar Kara- 
Kuntay, Şahkan Yıldırır, Yrd. 
Doç. Dr. Andaç Töre Şamiloğlu 
danışmanlığında gerçekleştir-
dikleri projelerinde devrilmekte 
olan aracın takla atmasını önle-
yecek, yolcu güvenliğini sağla-
yacak, aynı zamanda da aracın 
hasar görmesini önleyecek bir 
sistem geliştirdi. Projesinin uy-
gulamaya konulması durumunda 
maddi, manevi kayıplar azalacak 
ve sektörde ihtiyaç duyulan yeni 
bir güvenlik anlayışı getirilecek.

Proje kapsamında İŞİM 
Kümesi'nde staj yapan 
Korhan İlhami Köse 
ve Fuat Özgün Ofşin, 
üye firmalara yönelik, 
uluslararası ticaret 
kurallarını içeren ve 
teslim şekilleri, ödemeler, 
destekler konusunda 
bilgilerin yer aldığı broşür 
hazırladılar.

Başkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi son 
sınıf öğrencileri 7. Bitirme 
Projeleri Sergisi ile yenilikçi 
ve toplumsal yarar sağlayacak 
çalışmalarını tanıttı.

OSTİM'de Üniversite-
Sanayi işbirliğinin başarılı 
örneklerinden biri daha 
sergilendi. Bir süredir 
Çankaya Üniversitesi ile 
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi'nin (İŞİM) 
işbirliğiyle devam eden staj ve 
proje çalışmaları meyvelerini 
vermeye devam ediyor.
OSTİM’li firmalarda stajlarını 
tamamlayan öğrencilerden 
bazıları firmalardan iş teklifleri 
aldı ve çalışmaya başladı.

Çankaya Üniversitesi öğrencileri OSTİM’de sahaya indi

KOBİ’leri tedavi ettiler iş sahibi oldular

Mühendis adaylarından yenilikçi projeler

Mahir Nakip

PROJE HAKKINDA
Çankaya Üniversitesi ve 
İŞİM arasında 2007 yılında 
imzalanan protokolün 
ardından OSTİM’de sahaya 
inen öğrenciler bugüne kadar 
270'e yakın KOBİ'yi tedavi 
ettiler.
Öğrenciler dönem boyunca 
her hafta Cuma günü 
firmalara giderek üretim 
süreçleri ve satış-pazarlama 
stratejilerine yönelik 
çalışmalara imza atıyor.
Şirketlerin de memnun olduğu 
öğrencilerin birçoğu staj 
sonrası istihdam ediliyor.
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Savunma Sanayii İcra Komi-
tesi tarafından ana yüklenici 

olarak görevlendirilen Savun-
ma Teknolojileri Mühendislik 
(STM) şirketi uçağın geliştiril-

mesi için Sierra Nevada Cor-
poration (SNC) ile mutabakat 
anlaşması imzaladı. Bu iş birliği 
sonucunda tamamen özgün ola-
rak tasarlanıp geliştirilecek 60-
70 yolcu kapasiteli milli uçak 
TRJ-628'in 2023'e kadar gök-
lerde olması hedefleniyor.

Bölgesel milli uçak TRJ-628'e 
giden süreci hızlandırmak ama-
cıyla, halen çeşitli ülkelerde 
kullanılan 32 kişilik bir uçak 
modernize edilerek TRJ-328 ve 
T-328 adıyla Türkiye'de kurula-
cak tesiste üretilecek. Teknoloji 
transferi yapılarak üretilecek jet 
ve turboprop motor seçenekli 
uçakların fikri ve sınai hakları 
Türkiye'ye ait olacak. 

“Herkes her yere uçabilecek”

Yerli uçak projesiyle üretile-
cek 70 yolcu kapasiteli DRJ-
628'lerin kısa mesafeli uçuşa 
elverişli olduğuna değinen 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
söz konusu uçağın seri bir uçuş 
imkanı sağlayacağını ve bütün 
Anadolu’nun birbirine entegre 
olacağını belirtti. Davutoğlu, 
“Bu aslında aynı zamanda top-

lumu birbirine entegre eden bir 
milli birlik projesi. Herkes her 
yere uçabilecek ve toplumsal 
entegrasyon en üst düzeyde ger-
çekleşecek." dedi.

Yerli uçak modelinin sadece 
yolcu taşımacılığında değil, 
askeri nakliye, VIP, ambulans 
uçak olarak da kullanılabilece-
ğini belirten Davutoğlu, “Bü-
tüncül yaklaşımın bir parçası 
olarak sivil havacılık alanında 
attığımız bir adım, bize milli 
savunma alanında da büyük bir 
sektörün gelişmesi imkanı sağ-
layacak. Onun için son Savun-
ma Sanayi İcra Komitesi top-
lantısında da bu konularda elde 
edilecek birikimin, Türkiye’nin 
bütün teknik kapasitesini ve  
teknolojik birikimini artıracak 
sonuçlar doğuracağı kararıy-
la bu projelerin desteklenmesi 
kararını verdik. Böylece sivil 
ve askeri ihtiyaçların hepsinin 
karşılanacağı çok geniş tabanlı 
bir yeni dönem başlıyor." diye 
konuştu.

Davutoğlu, 2020'de, Dornier 
628 modeliyle ilgili tasarımın 

tamamlanıp, 2023'te uçuşun 
gerçekleşeceğine dikkati çeke-
rek, yüzde 100 Türk tasarımı 
milli bölgesel uçak ile milli mu-
harip uçağın birlikte Türk sema-
larında uçağını ifade etti.

İki farklı motor seçeneği ve 
çok amaçlı kullanım

Tamamen yerli imkanlarla ge-
liştirilecek uçaklara ait hız, 
menzil ve diğer teknik detaylar, 
tasarım ve geliştirme aşama-
sında belirlenecek. Jet motorlu 
üretilecek 32 kişilik TRJ-328, 
3 bin 270 kilometre uçuş men-

ziline sahip olacak. Saatte 750 
kilometre hızla gidebilen bu 
uçaklar, yaklaşık bin 400 metre-
lik kısa pistlerden kalkış yapa-
bilecek. Aynı uçağın TRJ-328 
turboprop modeli ise saatte 620 
kilometre hızla, bin 850 kilo-
metre uçabilecek. 

TRJ-328 ve T-328 uçakları, 
yolcu uçağı haricinde kamu ve 
özel sektör ihtiyaçlarını karşı-
layabilecek şekilde ambulans 
uçak, deniz karakol uçağı, VIP 
uçak, askeri nakliye uçağı ola-
rak ya da istihbarat görevlerinde 
kullanılabilecek. 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 
himayesinde başlatılan, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından yürütülen Bölgesel 
Yolcu Uçağı Projesi Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun 
katıldığı törenle tanıtıldı. 
Törende konuşan Davutoğlu, 
güvenirliği yüksek, test 
edilmiş model Dornier 328 ve 
628 ile ilgili yapılan anlaşma 
ve telif haklarının alınması 
sonrasında sertifikasyon da 
dahil tüm süreçlerin kısa sürede 
tamamlanacağını vurgulayarak 
2019'da Dornier 328 model 
etrafında yapılan ilk uçağın 
uçuşa geçeceğini, 2023'te 
de sipariş edilen 50 uçağın 
üretileceğini söyledi.

Bölgesel yolcu uçağı için hedef 2019
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