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Kamu alımlarının sanayiye etkisi ve 
kalkınma parametrelerindeki rolü 
tartışılmaz bir gerçek. Uzun yıllar 

bunun pozitif katkıları savunma sanayiin-
de yaşanıyor; sonuçları hem ülke içinde 
hem de uluslararası alanda başarıyla orta-
ya çıkıyor. Milli ürünlerle boy gösterme-
ye başlayan Türkiye bu sayede KOBİ’le-
rine önemli bir saha açmış oluyor. 
Sivil tarafta da bu girişimlerin az da olsa 
örnekleri görülüyor. Ancak bunun sürdü-
rülebilirliği anlamında net bir görünüm 
sağlanamamış durumda. 
OSTİM, konunun takipçisi olarak görüş-
lerini yüksek sesle dile getiriyor… Anka-
ra Ticaret Odası (ATO) da kritik gördüğü 
kamu alımlarını ‘Kamu Alımlarında Yerli 
Katkı ve Offset Uygulamaları Özel İhti-
sas Komisyonu’ aracılığıyla izliyor… 
Komisyonun girişimleriyle 2014 yılında 
gerçekleştirilen konferansta; dönemin 
kamu, özel sektör, STK temsileri sabah-
tan akşama kadar sorunları tartışmıştı. 
Kamu alımlarında ‘çatı’ kuruluş talep 
edilmişti. 
İki yıl önceki konferansın yenisi Mayıs 
ayında OSTİM’le birlikte düzenlendi. 
Yine aynı profi lde fakat daha geniş katı-
lımlı bir etkinlikle bu sefer Sanayi İşbirli-
ği Programı (SİP) masaya yatırıldı.
Yaklaşık 1 yıldır uygulaması görülme-
yen, algılama ve yorumlama farklılıkları 
yaşanan SİP’e ilişkin değerlendirmeler-
de, ‘kalkınmanın anahtarı’ olarak da tabir 
edeceğimiz yönüyle ilgili ifadelere şahit 
olduk.
9 saate yakın süren programda, SİP’in 
Türk sanayinin gelişmesi için çok önemli 
mekanizma olduğu, ancak bunun bir an 
önce uygulamaya geçirilmesi gereklili-
ği gündeme geldi. SİP kapsamında alım 
yapmak isteyen kamu kurumlarının her 
birinde ayrı ayrı alım komisyonu kurul-
ması zorunluluğunun sistemde sıkıntı ya-
ratacağı kaydedildi.
Toplantıda en çarpıcı konulardan bir ta-
nesi de kamu kurumlarının Türkiye’deki 
yerli üreticilerin genellikle tam olarak ne 
ürettiği-üretebildiği hakkında bilgi sahibi 
olmadıkları tespiti idi. SİP’te limitin 10 
milyon doların altında olması ve bunun 
düzeltilmesi gerektiği talebi ise bir başka 
beklenti olarak notlar arasına yazıldı. 
Konferansı şu ifadeyle özetleyelim: “Kal-
kınma için başka çare yok, SİP uygulan-
malı; çare SİP’te!”

Yerli sanayi ve 
Başbakan Binali Yıldırım 
65. Hükümet ülkemize hayırlı olsun. 14 
yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti’nin 
çıkardığı 3. Başbakanı Sayın Binali Yıl-
dırım olarak tarihe geçti. 
Yıldırım Hükümeti, hızlı bir şekilde işe 
başladı. Kabinede bazı Bakanlar yer de-

ğiştirdi. Sağlık Bakanlığı’nda olduğu 
gibi tecrübeli isimler yeniden görevlen-
dirildi. Her zaman olduğu gibi; Hükümet 
Programı’nda ekonomik söylemler, bu-
nun ışığında üretim ve KOBİ’lere ilişkin 
yapılacakları inceledik.  
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı’ndaki yılları boyunca projeleriy-
le adından söz ettiren Yıldırım, Ankara 
Metro İhalesi’nde getirilen ‘yüzde 51 
yerli katkı şartı’nın da başrolündeki isim-
di. Yerli sanayi, Binali Yıldırım’dan daha 
fazla destek bekliyor. Çünkü kendisinin 
yapıcı adımlarını iyi biliyor. 
TBMM’deki ilk grup toplantısındaki ifa-
delerden örnekler ve 65. Hükümet Prog-
ram’ından bazı başlıklar bu beklentiye 
güç verici nitelikte:

• “Ekonomi demek üretmek demek, 
üretmek. (…) Birinci ve vazgeçil-
mez önceliğimiz, üreterek büyüyen 
ekonomi olacak, üreterek büyüyen, 
iş, aş oluşturarak büyüyen bir ekono-
mi olacak." 

• “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji 
Geliştirme ve Yerli Üretim Öncelik-
li Dönüşüm Programımız’la kamu 
alımlarının kaldıraç gücünü kullana-
rak yerli teknoloji ve üretimi geliştir-
meyi amaçlamaktayız.”

• “Uygulamada yaşanan aksaklıkları 
ortadan kaldıracak kamu alımları ve 
taahhüt işlerine yönelik yasal düzen-
lemeler güncellenecektir.”

• “KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini 
artırarak ekonomik büyümeye daha 
fazla katkı vermesi temel amaçları-
mızdan biridir.”

Gelecek üreten ekonomilerin olacak
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Nu-
man Kurtulmuş, akademisyen kimliği ge-
reği de temel ekonomi ve sanayi dinamik-
lerine hakim bir devlet adamı. Kurtulmuş, 
reel sektörün taleplerini ve son durumunu 
yerinde görmek amacıyla OSTİM’de sa-
nayicilerle buluştu. Firmaları da ziyaret 
eden Kurtulmuş, dünyadaki gidişatı anla-
tırken çok önemli bir ifadeye yer verdi: 
Üretim.
Dünya ekonomisinin bundan sonraki ge-
leceğinde, yeniden üreten ekonomilerin 
gücünün önemli olacağını anlatan Numan 
Kurtulmuş, üreten ekonomilerin çok daha 
güçlü bir hale geleceğini, Türkiye ekono-
misinin de belli bir süreçten geçtiğini dile 
getirdi.
Kurtulmuş, Türkiye ekonomisindeki de-
ğişimin ana ekseninin, üretim yanlısı bir 
ekonomik modele doğru dönmek mecbu-
riyetinde olduğunu belirtiyor.

“Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri 
cebinde tırmanmamıştır.”

J. Keth Moorhead
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Vazgeçilmez öncelik
üreterek büyüme
Binali Yıldırım’ın kurduğu 65. Hükümet 
göreve başladı. Yatırımcının önüne 
turkuaz halı sereceklerini belirten 
Başbakan Yıldırım, “Birinci ve vazgeçilmez 
önceliğimiz, üreterek büyüyen ekonomi 
olacak.” dedi.
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"Strateji için altyapı oluşturulmalı"
Milli havacılık ve uzay sanayiinin 
gelişimi için izlenecek yol haritaları Türk 
Havacılık ve Uzay Çalıştayı’nda tartışıldı. 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, 
sürdürülebilir bir milli uzay ve havacılık 
strateji altyapısı oluşturulması gerektiğini 
söyledi.
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Büyüyen ve gelişen OSTİ M
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 2015 
yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in 
organizasyon yapısının çok geliştiğini ve 
büyüğünü ifade etti.

“Girişimcilik erken
Yaşlarda kazandırılmalı”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir, girişimciliğin erken 
yaşlarda kazandırılması gereken bir kültür 
olduğunu ifade etti.

Türkçe konuşan girişimciler
OSTİM’de ticari keşfe çıktı
TOBB 19. Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı kapsamında 50 kişilik heyet 
OSTİM firmalarıyla ticari imkanları 
değerlendirdi.

Belgesiz çalışma süresi
uzatılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 26 
Mayıs 2016 tarihinde 40 meslek için sona 
erecek belgesiz çalışma süresinin 31 Aralık 
2016’ya kadar uzatılması ile ilgili kanun 
değişikliğini hazırlayarak Başbakanlığa 
gönderdi.

Yenilenebilir enerji istihdamı 
tetikledi
Bütün dünyada 9 milyon 400 bin kişi 
güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji 
branşlarında çalışıyor.

08sayfa

“OSTİM, Türkiye’deki en iyi
uygulamalardan biridir”
5 bin 200 işletmesiyle ülkemizin sanayi 
üssü olan, bünyesinden köklü markalar 
çıkaran OSTİM’in inşaat yıllarına tanıklık 
eden Yüksek Mühendis Mimar Kaya 
Gönençen’in izlenimlerini paylaşıyoruz.



2  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ MAYIS 2016

ONLARDAN BEKLENTİ BÜYÜK
Hükümetin, sanayi cephesi açısından en kritik dağılımı; Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı: Faruk Özlü, Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık, Kalkınma Bakanı: Lütfi 
Elvan, Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı: Ahmet Arslan olarak belirlendi. Projeci kimlikleriyle tanınan Bakanlar-
dan Türk sanayisi çok şeyler bekliyor. 

AK Parti’nin 22 Mayıs 2016 tarihindeki 
2. Olağanüstü Büyük Kongre’sinin 

ardından Genel Başkanlığa seçilen Binali 
Yıldırım’ın kurduğu 65. Hükümet göreve 
başladı. Yatırımcının önüne turkuaz halı 

sereceklerini belirten Başbakan Yıldırım, 
“Birinci ve vazgeçilmez önceliğimiz, 

üreterek büyüyen ekonomi olacak.” dedi. 

VAZGEÇİLMEZ ÖNCELİK
ÜRETEREK BÜYÜME

  ‘Güçlü Ekonomi’ parolasıyla yola çıkan 65. Hükümet’in kırmızı çizgisi
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Fikri Işık Lütfi Elvan Nihat Zeybekci Ahmet ArslanFaruk Özlü

Binali Yıldırım kabinesine yeni 
isimler katılırken, bir önceki Hü-
kümette sanayi ve  ekonomiyle 

ilgili çalışan Bakanların bazıları yer de-
ğiştirdi. Yıldırım, daha önceki AK Parti 
Hükümetlerinde uzun yıllar başarılı ic-
raatları bulunan tecrübeleri de yeniden 
göreve çağırdı. Hızlı bir sürecin ar-
dından Hükümet Programı TBMM’de 
okundu ve ‘Yıldırım Hükümet’ güve-
noyu alarak işbaşı yaptı. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı görevinde sayısız pro-
je sığdıran Binali Yıldırım, Ankara 
Metrosu’nda getirilen ‘yüzde 51 yerli 
katkı’ şartının da mimarı.

“Ekonomi demek üretmek demek”
Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı se-
çilmesi ve Başbakan olarak görevlendi-
rilmesinin ardından TBMM'de ilk grup 
toplantısında yaptığı konuşmada, yeni 
dönemde önemli bir konunun da eko-
nomi olduğunu belirtti. Yeni Başbakan, 
"Ekonomi demek banka demek değil, 
para demek değil. Ekonomi demek 
üretmek demek, üretmek. Alın terini 
akıl terine katmak demek. Gençlerimi-
ze, kadınlarımıza iş bulmak demek." 

ifadesini kullandı.

Başbakan şunları söyledi: "Yeni dö-
nemde Türkiye'nin mali disiplininden 
asla taviz vermeden yatırımların artırıl-
ması, Türkiye'nin her bölgesine yatırım 
yapılması için üretimi, istihdamı tüm 
gücümüzle teşvik edeceğiz, destekle-
yeceğiz. Adeta yatırımcının önüne tur-
kuaz halı sereceğiz. Birinci ve vazge-
çilmez önceliğimiz, üreterek büyüyen 
ekonomi olacak, üreterek büyüyen, iş, 
aş oluşturarak büyüyen bir ekonomi 
olacak." Yıldırım, üretmeyenin, iş, aş 
oluşturmayanın, ürettiğini satamaya-
nın, pastasını, ekmeğini, somununu bü-
yütemeyeceğini de kaydetti.

65. Hükümet’in ekonomi kanadında da 
gerek yer değiştirmeler gerekse de tec-
rübeye dayalı tercihler; geçmişten gelen 
icracı anlayışı yorumlama adına pozitif 
bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türk sanayisine kaldıraç etkisi sağlaya-
cak kamu alımları, yerli ve milli üretim 
düşüncesi, ileri teknoloji, orta gelir tu-
zağı, istihdam, ekonomik istikrar, üre-
tim, reel sektör, kalkınma, eğitim ve 
buna benzer birçok unsur bundan son-
raki günlerde dikkatle takip edilecek. 

TÜRKİYE’NİN BAŞARISI 
OLACAK…

Hükümet Programı’nda ‘Güçlü Eko-
nomi’ parolasıyla yazıya dökülen 

hedefl erin; ülkemizin gelişmişlik düze-
yini ve insanımızın refahını artırması, 
bize ait olan yeni markalarla rekabetçi 
gücü pekiştirmesi en büyük beklenti… 
Programdan bazı bölümleri aktarıyor 
ve diyoruz ki; başarı Türkiye’nin başa-
rısı olacaktır. 

• Önümüzdeki dönemde ülkemizin 
kalkınmasına daha fazla ivme 
sağlayacak yüksek katma değerli 
alanlara odaklanacağız. 

• Kamunun etkin olarak işletilmesi-
ni ve öngörülebilirliği sağlayaca-
ğız. Özel sektörün ihtiyaç duyaca-
ğı hizmetlere yönelik temel fiziki 
ve sosyal altyapıyı sunacağız. 
Üretken alanlarda, yenilikçi ve 
girişimci özel sektör öncülüğünde 
büyüyeceğiz. 

• 65’inci Hükûmet döneminde de 
yatırım ortamının iyileştirilmesi ve 
yatırımcının önündeki her türlü 
bürokratik engelin kaldırılması en 
önemli önceliklerimiz arasında 
yer almaktadır.

• Yüksek ve istikrarlı büyümeye 
yönelik temel stratejimiz, özel 
sektör öncülüğünde, dışa açık 
ve rekabetçi üretim yapımızın 
geliştirilmesidir. Verimlilik artışı ve 
sanayileşme sürecinin güçlendiril-
mesi, bu stratejimizin temel yapı 
taşlarını oluşturmaktadır.

• Yurt içi tasarruflarımızın artırılması 
ve daha üretken alanlara yönlen-
dirilmesi, özel sektör yatırımla-
rının artırılması yoluyla imalat 

sanayinin GSYH içindeki payının 
yükseltilmesi, işgücü verimliliği-
mizin geliştirilmesi ve kamunun 
özel sektörün ihtiyaç duyacağı 
temel altyapı yatırımlarına daha 
fazla kaynak ayırması suretiyle is-
tikrarlı ve güçlü büyümeyi devam 
ettireceğiz.

• Türkiye’nin ikili ve çok taraflı 
yükümlülükleri dikkate alınarak 
yurtiçi üretimde yerli ara malı 
kullanımının ve katma değerin 
artırılmasını sağlayacağız.

• Özel sektör yatırımlarında üretim, 
istihdam, yüksek katma değer ve 
ihracat artışına 
yönelik alanlara 
öncelik verece-
ğiz.

• Endüstri Böl-
geleri ve Or-
ganize Sanayi 
Bölgelerinde, 
özellikle yatırım 
yeri tahsisine 
ilişkin uygulama 
sürecinde karşı-
laşılan sorunları 
tespit edeceğiz 
ve bu sorunla-
rın çözümüne 
yönelik olarak 
mevzuatı gelişti-
receğiz.

• Sağlıkta ulaştığımız kalitenin fi-
nansal olarak sürdürülebilmesi ile 
ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli 
üretimin artırılması temel amaçla-
rımızdandır.

• KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini 
artırarak ekonomik büyümeye 
daha fazla katkı vermesi temel 
amaçlarımızdan biridir.

• ‘Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji 
Geliştirme ve Yerli Üretim Ön-
celikli Dönüşüm Programımız’la 
kamu alımlarının kaldıraç gücünü 
kullanarak yerli teknoloji ve üreti-
mi geliştirmeyi amaçlamaktayız. 

• Her yıl 100 milyar TL’yi aşan 
kamu alımlarımızı, Ar-Ge ve yeni-
lik faaliyetlerine katkı sağlayacak; 
yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji 
transferini ve yenilikçi girişim-
ciliği teşvik edecek etkili bir 
politika aracına dönüştüreceğiz. 
Bu kapsamda kamu alımlarında 
orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
sektörlerindeki yerli firmaların 
payını artıracağız. Uluslararası 
doğrudan yatırımları daha fazla 
cezbedeceğiz.

• Yüksek teknolojili ürünlerde kamu 
alım garantisine dayalı üretim 

yapılabilmesi için ürün bazlı yerli 
tedarik modelleri geliştirecek ve 
uygulayacağız. Uygulamanın 
etkinliği için koordinasyon ve 
izleme mekanizmaları kuracağız.

• Uygulamada yaşanan aksaklıkları 
ortadan kaldıracak kamu alımları 
ve taahhüt işlerine yönelik yasal 
düzenlemeler güncellenecektir.

• Önümüzdeki dönemde büyük 
çaplı ve yatırım niteliğindeki 
kamu alımlarında, alıcı kurumların 
yerli sanayiyi geliştirecek yönde 
kamu alım sürecini yönetme 
kapasitesini geliştireceğiz. Bu 
kapasitenin ve iyi uygulamaların 
yaygınlaştırılmasına odaklana-
cağız.

• Kamunun raylı ulaşım sistem 
ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılan-
ma oranını artıracağız.

• Yerlilik oranını artırmak amacıyla, 
tedarik zincirindeki işletmeler ara-
sındaki işbirliğini ve katma değer 
artışını sağlayacak kümelenme 
faaliyetlerini destekleyeceğiz.

• Enerji, sağlık, havacılık, uzay, 
otomotiv, raylı sistemler, bili-
şim ve savunma sektörleri gibi 
öncelikli sektörlerde teknolojik 
ürün yatırımlarını ve kümelenme 
çalışmalarını destekleyeceğiz.

MAYIS 2016

AK Parti’nin 22 Mayıs 2016 tarihindeki 
2. Olağanüstü Büyük Kongre’sinin 

ardından Genel Başkanlığa seçilen Binali 
Yıldırım’ın kurduğu 65. Hükümet göreve 
başladı. Yatırımcının önüne turkuaz halı 

sereceklerini belirten Başbakan Yıldırım, 
“Birinci ve vazgeçilmez önceliğimiz, 

üreterek büyüyen ekonomi olacak.” dedi. 



MAYIS 2016 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 3   

Toplantıya, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal 

Sami Tüfekçi, SSM Sanayileşme Dai-
resi Başkanı Bilal Aktaş, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı yetkilileri, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Savun-
ma Sanayii İhracatçı Birlikleri Başkanı 
Latif Aral Aliş, OSSA Yönetim Kurulu 
Başkanı Mithat Ertuğ, sektör temsilci-
leri ve küme üyeleri katıldı. 

İhracatta yüzde 107 artış
Açılış konuşmasını yapan OSSA Ko-
ordinatörü Hilal Ünal, geçmiş yıllarda 
düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler 
verdi. Ünal, ICDDA’in ilk düzenlendiği 
2013 yılında 20 ülkeden katılımcı oldu-
ğunu, 2014 yılında ülke sayısının 34’e 
çıktığını anımsattı. Ekinliğin ilk düzen-
lendiğinden bu yana üyelerinin ihracat-
larında yüzde 107’lik bir artış kaydedil-
diğini paylaşan Ünal, “Hem ulusal hem 
de uluslararası fuarlara katılıyoruz. Bun-
ların işe dönüşmesi bizim gibi KOBİ’ler 
açısından çok önemli.” dedi. 
2014 yılındaki ICDDA organizasyo-
nunda 2 gün içerisinde kayıtlı ve resmi 
olarak 4 bin 800 ikili iş görüşmesi ger-
çekleştirildiğini aktaran OSSA Koordi-
natörü, “Maliyet etkin bir organizasyon 
oluyor. Biz ortalama bir hesap yaptık, 
bu kadar satın almacıyla bir KOBİ’nin 
görüşebilmesi için yaklaşık 32 bin Avro 
harcaması gerekiyor. Biz onların hepsini 
Ankara’da ayağına getirmiş oluyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Ünal, 2016 etkinliğine katılım için Bo-
eing, Airbus, Sikorsky, Thales, Rolls-
Royce gibi üreticilerin teyit verdiğini 
açıkladı.

“Fayda sağlamasa devam edemezdi”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, bölgede başlatılan kümelenme 
faaliyetlerinin OSTİM’in ve Ankara’nın 
sınırlarını aştığını dile getirdi. Aydın, 
“ICDDA’in oluşmasında SSM’nin son 
derece önemli bir payı var; manevi ola-
rak bizim yanımızda durmaları, sektöre 
sahip çıkmaları.” ifadelerini kullandı.
Diğer bakanlıkların faaliyetlerini konu-
şurken, SSM’nin uygulamalarını günde-
me getirdiklerini bildiren Aydın, şöyle 
konuştu: “Sektörüne, fi rmalarına, hatta 

OSTİM’deki KOBİ’ye kadar bu ekosis-
temi takip eden bir organizasyondan biz 
de gerçekten mutluluk duyuyoruz, ülke-
miz, milletimiz adına. Onların faaliyet-
lerini diğer kurumlara taşımak adına da 
bir gayret sarf ediyoruz. Yaklaşık bir yıl 
önce çıkan Sanayi İşbirliği Programı’nı 
sivil tarafta hayata geçiremiyoruz. 
SSM’nin sanayileşme konusundaki po-
litikaları bizi buluyor, etkiliyor, destekli-
yor. Bu ekosistemin oluşmasında onları 
yanımızda görmekten dolayı da mem-
nun olduğumuzu belirtmek istiyorum.”
ICDDA’in üçüncü kez düzenlendiğine 
hatırlatan Aydın, “Yarar ve fayda sağla-
masa devam edemezdi. Bu hem fi rmala-
rımız için hem Ankara için ve ülkemiz 
için önemli bir faaliyet. Bu organizasyo-
nu OSTİM olarak sponsorlarla beraber 
sonuna kadar destekledik. Bundan sonra 
da desteklemeye devam edeceğiz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

“Acil alım fırtınasıyla karşı karşıyayız”
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, organizasyona katılacak 
şirketlerin birçoğunun Türkiye’ye satış 
yaptığını söyledi. Demir, “Bizim ulaşa-
cağımız yeni boyutun şu olması gere-
kiyor; Türkiye’ye satış yapmasa dahi, 
Türkiye’deki şirketlerimizin yetkinliğini 
duymuş, ‘Ben Türkiye’de olmalıyım’ 
dedirtecek bir boyuta ulaşmamız da çok 
önemli.” dedi.
Acil alımlara dikkat çeken İsmail Demir, 
aracı şirketlerin, doğrudan satım yapan 
şirketlerin devrede olduğuna işaret etti. 
SSM Müsteşarı, “Maalesef son zaman-
larda bir acil alım fırtınasıyla karşı kar-
şıyayız. Beni endişeye düşüren konular-
dan bir tanesi bu. Acil alım fırtınasıyla 
beraber aracı şirketlerin, doğrudan satım 
yapan şirketlerin devrede olduğunu gö-
rüyoruz. Biz bunun mümkün olduğunca 
kontrol etmeye, sektörümüze yönlendir-
meye çalışacağız. Burada Müsteşarlığı-
mız olduğu kadar Müsteşarlığımızdan 
ana yüklenici olarak seçtiği şirketlere 
de büyük iş düşüyor.” yorumunu yap-
tı. İsmail Demir ayrıca bazı şirketlerin 
kabiliyetlerini şimdiden öne çıkararak, 
görüşmeye gelecek fi rmaların kafasında 
net konuları ve fi rma isimlerini şekillen-
dirmenin faydalı olacağı tavsiyesinde 
bulundu. 

DEVLERLE ÜÇÜNCÜ 
RANDEVU EKİM AYINDA
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
(SSM) himayelerinde, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’nın destekleriyle, OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA) tarafından, 11-13 Ekim 
2016 tarihleri arasında üçüncüsü 
gerçekleştirilecek olan Savunma 
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri (Industrial Cooperation Days 
in Defense and Aerospace) (ICDDA) 
basın toplantısıyla tanıtıldı. Bu tür 
faaliyetleri desteklemeye devam 
edeceklerini bildiren SSM Müsteşarı 
İsmail Demir, “Artık sanayimizin 
ikinci, üçüncü alt yüklenici olmaktan 
birinci yüklenici olmaya doğru çıkması 
gerekiyor.” dedi.

 BÜYÜKLERİ BAŞKENTE TAŞIYOR
İlki 2013 yılında gerçekleşen etkinlik, son olarak 14-16 Ekim 2014 
tarihleri arasında dünya devleriyle KOBİ’leri aynı masa etrafında 
buluşturmuştu. Türkiye’de sektöründe ilk olmasıyla dikkat çeken 
ICDDA’da; Thales, TAI, ASELSAN, Rolls-Royce, FNNS gibi her biri 
kendi alanlarında önemli yer tutan firmalar yer alıyor. 2014’te 34 
ülke 250 firma ve 4.800 iş görüşmesine imza atılan dev buluşma-
nın 2016 programında bu rakamların artması bekleniyor. 

  Türk savunma
sanayii 

ICDDA 2016’ya 
hazırlanıyor

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ
3.5 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat 
Ertuğ, Türkiye’de savunma sanayii ala-
nında yaşanan gelişmelere dikkat çekti. 
Türk savunma ve havacılık sanayinin 
kendi tankını, helikopterini, gemisini 
ve insansız hava aracını üretebilecek 
konuma ulaştığını vurgulayan Ertuğ, 
“Yakın geçmişe kadar savunma sana-
yiine yönelik neredeyse her şeyi ithal 
eden Türkiye, artık olgunluk dönemine 
girmiştir. Sektörün büyüklüğü 3.5 mil-
yar doları, yarattığı istihdam ise 50 bini 
geçmektedir.” yorumunu yaptı.

Sektörün KOBİ’lere de çok önemli fırsat 
ve imkanlar sunduğunu söyleyen Ertuğ, 
“Savunma ve havacılık olarak tanımla-
nan toplam savunma sanayii cirosunun 
yüzde 30'unun, çoğunluğu KOBİ'lerden 
oluşan yan sanayi tarafından karşıla-
nıyor olması da bu sektörde KOBİ’lerin 
önemini net bir biçimde ortaya koymak-
tadır.” dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, organizasyonun başarılı olması için 
Müsteşarlığın üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Sanayileşme Dairesi 
kanalıyla bilfiil bu faaliyetlerin içinde bulunacaklarını ifade eden Demir, “Artık sanayimizin 
ikinci, üçüncü alt yüklenici olmaktan birinci yüklenici olmaya doğru çıkması gerekiyor. Veya 
belirli alanlarda çeşitli firmaların, dünyada kim var diye baktıklarında ilk akıllarına gelen firmalar 
konusunda da bir önceliğimizin olması gerekiyor.” dedi.
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Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş, OSTİM’li 
sanayicilere konuk oldu. Küresel 

ekonomin gidişatı ve ülkemize etkileri 
üzerine çarpıcı tespitler yapan Kurtul-
muş, bölgedeki programında işletme 
ziyaretleri de gerçekleştirdi. Başbakan 
Yardımcısı, OSTİM’den ‘üretim’ odak-
lı mesajlar verdi. Üretim meselesinin 
2008 krizinden sonra çok daha net bir 
şekilde gündeme geldiğine işaret eden 
Kurtulmuş, Türkiye’nin de aynen dünya 
ekonomisi gibi 2008’den bu yana yeni 
bir faz arayışında olduğunu bildirdi.

Tüketim ekonomisinin cazibesi 
devam ediyor!
Numan Kurtulmuş, OSTİM temasları-
nın ilk bölümünde sanayicilerle buluştu. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, üretim olmadan ülkenin kal-
kınamayacağını bildirdi. Kurtulmuş’un; 
üretimden, reel ekonomiden yana söy-
lemlerini yakından takip ettiklerini dile 
getiren Aydın, üretim olamadan ülkenin 

kalkınamayacağını söyledi. Aydın, bil-
giye dayalı teknolojik üretim ve katma 
değeri yüksek üretim yapılması gerekli-
liğini de çok yakinen hissedildiğini ha-
tırlattı.

Hükümet politikalarının yerli ve milli 
üretime yönelik yazıldığını, ancak bu-
nun yeterince sahaya ulaşmadığını an-
latan Başkan Aydın, tüketime ve ranta 
dayalı ekonominin cazibesinin devam 
ettiği eleştirisini getirdi. Aydın, şu ifa-
deleri kullandı: “Oysa bütün bu imkan 
ve kaynakları en etkili şekilde; teknolo-
jik üretime, sanayi üretimine aktarma-
nın, ülkemizin geleceği açısından daha 
yararlı olacağını beyan etmek istiyorum. 
KOBİ’lerin, küçük işletmelerin dina-
mizmine çok inanıyoruz.” 

Üreten ekonomiler daha güçlü olacak
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, dünya ekonomisinin bun-
dan sonraki geleceğinde, yeniden üreten 
ekonomilerin gücünün önemli olacağını, 
üreten ekonomilerin çok daha güçlü bir 
hale geleceğini belirtti. Kurtulmuş, Tür-
kiye ekonomisinin de belli bir süreçten 
geçtiğini dile getirdi.
Türkiye ekonomisinin, 2002’den itiba-
ren ağırlıklı olarak ana mesaisini Tür-
kiye'deki makroekonomik dengelerin 
sağlanmasına harcadığını anımsatan 
Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “Türkiye’de bankacılık, fi nans 
sektörünü nasıl zapturapt altına alırız ve 
yüksek faiz kıskacından Türkiye’yi na-
sıl kurtarırız konusu gündeme geldi ama 
ne yazık ki üretim konusu ikinci plana 
atılmış oldu. Üretim meselesi ise 2008 
krizinden sonra çok daha net bir şekilde 
gündeme gelmiş oldu. Türkiye de aynen 
dünya ekonomisi gibi 2008’den bu yana 
yeni bir faz arayışındadır."
Türkiye ekonomisinin yeni bir faza ihti-
yacının olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 
“Dünya ekonomisinde fi nans piyasaları-
nın gücünün, üretim kısmını ciddi şekil-
de baskı altına aldığını aktaran Kurtul-
muş, "Böyle devam edemez. Dolayısıyla 
bu anlamda reel ekonominin güçlenmesi 
dünyanın önemli arayışlarından birisi-
dir. Bölüşümde adaletsizlik ve yoksul-
luk meselesi, küresel ekonomideki yeni 
bir arayıştır. Mutlaka bölüşümde bir 
adaletin olması ve küresel yoksulluğun 
giderilmesi için araçların geliştirilmesi 
zarureti vardır.” dedi.

OSTİM’li sanayicilerle bir araya gelen 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, “Bundan sonra dünya 
ekonomisindeki değişimin de Türkiye 
ekonomisindeki değişimin de ana ekseni, 
üretim yanlısı bir ekonomik modele 
doğru dönmek mecburiyetindedir ve 
Allah'ın izniyle de böyle olacaktır." dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Küme-
lenmesi (OSSA), İspanya’nın Sevilla 

kentinde düzenlenen Havacılık ve Savun-
ma Toplantıları’nda ihracat olanaklarını 
araştırdı.
Küme, 10-13 Mayıs 2016 tarihlerinde 
İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleşen 
etkinlikte ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 
OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) 

yetkilileri ile birlikte Türkiye oturumuna 
katıldı. Ünal, küme üyelerinin üretim ye-
teneklerini anlattı, savunma ve havacılıkta 
ihracat fırsatlarını ele aldı.
OSSA yetkilileri, ‘Geleceğin Uluslararası 
Askeri Nakliye Uçağı’ olarak tabir edilen 
A400M askeri uçağının montajının yapıldı-
ğı Sevilla’daki Airbus fabrikasını da ziyaret 
ederek A400M ve hafif uçakların üretimi 
hakkında bilgi aldı. A400M’nin ön orta 
gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü 

kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst 
kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi 
ana yapısal komponentlerin yanı 
sıra en önemli uçuş kontrol yüzey-
lerinden olan kanatçık (Aileron) ve 
sürat frenlerinin (Spoiler) tasarım 
ve üretimi TUSAŞ mühendis ve 
teknisyenleri tarafından gerçekleş-
tiriliyor. 
Uçağın tüm iç ve dış aydınlatma 
sistemleri (kokpit hariç) ile atık/
temiz su sistemlerinin birinci dere-
ce tasarım ve tedarik sorumluluğu 
da TUSAŞ tarafından üstlenilmiş 
durumda. 

ANA FİKİR: 
ÜRETİM REFORMU
Dünyada olup biten ekonomik 
gelişmelerden Türkiye'nin de etkile-
neceğini kaydeden Kurtulmuş, "Şunu 
şimdiden umutla söyleyebilirim ki 
bundan sonra dünya ekonomisindeki 
değişimin de Türkiye ekonomisindeki 
değişimin de ana ekseni, üretim 
yanlısı bir ekonomik modele doğ-
ru dönmek mecburiyetindedir ve 
Allah'ın izniyle de böyle olacaktır." 
yorumunu yaptı.

Kurtulmuş şu sözlerle devam etti: 
“Bundan sonra daha güçlü reform-
larla yolumuza devam edeceğiz. 
Ekonomideki reformumuzun ana 
fikri, üretim reformudur. Türkiye, 
üreten bir ülke olacak. Siyasetteki 
reformlarımızın ana fikri ise devlet-
millet bütünleşmesini sağlamak, 
etkin bir yürütmeyi ortaya koymak 
ve bu anlamda Türkiye'deki bütün 
vatandaşlarımızın bu ülkenin de bu 
devletin bu sistemin de sahibi benim 
dediği demokratik reformları tamam-
lamaktır. Bunları tamamlayacağız 
ve bu anlamda da yolumuza Allah'ın 
izniyle devam edeceğiz.”

Büyümenin istikrarlı olmasının tek 
başına yetmeyeceğine dikkati çeken 
Kurtulmuş, Türkiye'nin büyüme tren-
dini de asgari yüzde 5-5,5’e çıkarma 
mecburiyeti olduğunu söyledi.

“ÜRETİM YANLISI EKONOMİK
MODELE MECBURUZ”

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, OSTİM’de vurguladı:

   İspanya’da ikili iş görüşmeleri

Numan Kurtulmuş OSTİM’de sahaya da indi. Kurtulmuş’un ilk durağı OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi Showroomu oldu. Burada son teknolojiyle üretilen ambulans ekipmanları, kuvöz, 
ameliyat masası, ortez malzemeleri gibi birçok ürün hakkında bilgi aldı, emeği geçenleri tebrik 
etti. Başbakan Yardımcısı daha sonra işletmelerde de incelemelerde bulundu; üretim ve ihracatla 
ilgili bilgiler aldı. 

Ekonomideki reformumuzun ana fikri, 
üretim reformudur. Türkiye, üreten bir 
ülke olacak.

Dünya ekonomisinin bundan 
sonra geleceğinde yeniden, üreten 
ekonomilerin gücü önemli olacaktır. 
Üretim ekonomisi, üreten ekonomiler 
çok daha güçlü hale gelecektir.

Sizlerin yaptığınız işlerin çok 
önemli olduğunu, OSTİM’in sadece 
Ankara’daki sanayileşmeyi başlatan 
ve Ankara’daki Ahilik ruhunu bugüne 
taşıyan önemli bir OSB olmasının 
ötesinde üreten Türkiye’nin sembol 
merkezlerinden birisi olduğunu da 
biliyorum. Sizleri bu anlamda hem 
tebrik ediyorum hem de bundan sonra 
bütün gücümüzle teşvik edeceğimizi 
de bilmenizi istirham ediyorum.

ICDDA'YA İLGİ ARTIYOR
OSSA, İspanya'nın Toledo kentinde Global 
Offset and Countertrade Association (G.O.C.A.) 
tarafından düzenlenen Global Industrial Coope-
ration Conference'a (Küresel Endüstriyel İşbirliği 
Konferansı) katıldı. 
Dünya offset camiasının yer aldığı konferansta;  
OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 
Han ve OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, 11-13 
Ekim 2016 tarihlerinde ATO Congresium’da 
düzenlenecek olan ‘’Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İşbirliği Günleri’’ (ICDDA 2016) için 
çalışmalar yaptı. ICDDA'e yabancı katılımcılar 
büyük ilgi gösterdi.

"OSTİM, ÜRETEN
TÜRKİYE'NİN MERKEZİDİR."
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OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çev-
re Teknolojileri Kümelenmesi 3. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki 
yıllık faaliyetler değerlendirildi. Toplan-
tıya, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nu-
rettin Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Tekno-
loji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Sedat Çelikdoğan, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Politi-
kaları Uygulama ve Koordinasyon Şube 
Müdürü Tolga Arıcan, TEMSAN Genel 
Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Önal, 
teknokent temsilcileri, akademisyenler, 
Bakanlık uzmanları, Küme paydaşları 
ve üyeler katıldı. Toplantıda ilk olarak 
Küme Koordinatörü Pınar Yalman Ak-
cengiz tarafından faaliyetler sunuldu. 

“OSTİM’in desteği yolumuzu açtı”
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, iki yıl 
öncesine göre daha tanınır oldukları-

nı, firma ve paydaş sayısının arttığını 
kaydetti. Kümenin, kamu ve üniversite 
projelerinde önemli aktörlerden biri ha-
line geldiğini vurgulayan Başkan Çelik, 
“OSTİM’in desteği yolumuzu açtı. ” 
dedi.

“Enerji teknolojilerini üretmeliyiz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, enerji kaynaklarını işletecek yer-
li teknolojilerin gerekliliğine işaret etti. 
Aydın, “OSTİM olarak, bunun çözü-
münü yapmazsak, kimse yapmayacak. 
Biz çözeceğimize inanırsak çözebili-
riz. Bizim yola çıkışımızın sebebi bu. 
Türkiye’nin yerli ve milli rüzgar türbini-
ni bu küme hayata geçirdi.” dedi. 

Enerji üretim ekipmanlarının üretimi 
için kurulan TEMSAN’ın önemine vur-
gu yapan Başkan Aydın, ülke refahı için 
üretime işaret etti. “Gazı, kömürü dışa-
rıdan alarak ülke refahı sürdürülemez!” 
uyarısında bulunan Aydın, “Ülkemizin 
ve gelecek nesillerin refahı için enerji 
teknolojilerini üretmeliyiz.” ifadelerini 
kullandı.  Aydın, kümelenmelere des-

teklerinden dolayı T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na teşekkür etti.

“Üretim olmadan kalkınmayı mümkün 
görmüyorum”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı Kümelenme Politikaları Uygulama 
ve Koordinasyon Şube Müdürü Tol-
ga Arıcan, Bakanlığın kümelenmeye 
olan katkılarını hatırlattı. T.C. Ekono-
mi Bakanlığı’nın da önemli destekler 
sunduğunu ifade eden Arıcan, Avrupa 
Birliği ve Dünya Bankası’nın da sağla-
dığı hibelere dikkat çekti. Kümelenmeye 
sağlanan katkıların üretimde en önemli 
destekler olduğuna işaret eden Arıcan, 
“Üretim olmadan kalkınmayı mümkün 
görmüyorum. Üretimde, bizler sonuna 
kadar sizlere güveniyoruz.” 

Rekabetçiliğin formülü
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir, “Kümelenme, verimliliği ar-
tırmanın en önemli yöntemi. Kümelen-
mede önemli olan firmaların vizyonunu 

artıracak eğitimler düzenlenmeli. “ yoru-
munu yaptı. Özdebir, dünyada rekabetçi 
olmanın formülünü, “Bilgi yoğun, tek-
noloji yoğun ürünler üretmek.” sözleriy-
le tanımladı. 

Genel Kurulda yönetim kurulu faaliyet 
raporu ve denetim kurulu raporları, ge-
nel kurul tarafından ibra edildi. 

KAMU VE ÜNİVERSİTE PROJELERİNİN ÖNEMLİ AKTÖRÜ 
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi etki alanını genişletiyor

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi 3. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 
2014 ve 2015 yılı gelişmelerinin 
anlatıldığı Genel Kurulda; iki yıl öncesine 
göre kümenin daha tanınır hale geldiği, 
üye ve paydaş sayısının arttığı bildirildi. 
Ayrıca kümenin kamu ve üniversite 
projelerinde önemli aktörlerden biri 
haline geldiği vurgulandı.

YÖNETİM VE DENETİM 
KURULU SEÇİMLERİ
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 3. 
Olağan Genel Kuru Toplantısı’nda 
Yönetim ve Denetim Kurulları için 
seçim yapıldı. Seçim sonuçlarına 
göre Yönetim ve Denetim Kurulu şu 
isimlerden oluştu: 

• YÖNETİM KURULU: Yaşar 
Çelik (BIOMASS), Orhan Aydın 
(OSTİM), Tacettin İleri (MAKİM), 
Yavuz Topçu (Hidro Enerji), Yusuf 
Taşçı (Taşçı Makine), Emre 
Yöntem (Eko Denge), TEMSAN 
(Şirket tarafından görevlendirile-
cek bir isim) 

• DENETİM KURULU: Prof. Dr. Se-
dat Çelikdoğan (OSTİM Teknoloji 
A.Ş.), Cantaş Öğülmüş (Damla 
Kimya), Ahmet Işıtman (Arges) 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi 3. Olağan Genel Kurul Top-

lantısı gerçekleştirildi. Toplantının 
açılışını yapan Küme Koordinatörü 
Bora Yaşa, dönem faaliyetlerini anlat-
tı. Yaşa, 2015 yılında açılan OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak 
Showroom’unun hayata geçirilmesin-
de desteği geçenlere teşekkür etti. Yasa 
Showroom’u beklenenin üzerinde ye-
rel ve uluslararası heyetin ziyaret etti-
ğini belirtti.

“Yerli üreticileri korumalıyız”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
önceki dönem Yönetim Kurulu Baş-

kanı İlhan Şahin, yerli tıbbi cihazların 
bürokrasideki imajlarını iyileştirmek 
gerektiğini ifade etti. “Temel amacı-
mız, hastane donatmak. Yerli üretim 
kötüdür önyargısını kırmak gerekiyor. 
İthal ürünlere dengeyi koruyacak şekil-
de fren yaparak yerli üreticileri koru-
malıyız.” önerisini getirdi.

“Yerli üretimi en iyi kümeler
temsil ediyor”
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası (SEİS) Başkan Yardımcısı 
Levent Mete Özgürbüz, medikal sek-
töründe geleceğe yönelik planlamalar 
yapılması gerektiğine değindi. Özgür-
büz, “Bence bürokraside sıkıntı yok. 
Bürokrasi bizden yol gösterme bekli-
yor, kendi aklıyla çözüm bulamıyor.” 
yorumunu yaptı. 
Avrupa İstatistik Kurumu’nun veri-
lerini paylaşan Özgürbüz, Avrupa’da 
en fazla patent başvurusu yapılan sek-
törün tıbbi cihaz olduğunu vurguladı. 
Yerli üretime dikkat çeken Özgürbüz, 
“Küme çok önemli, yerli üretimi en iyi 
kümeler temsil ediyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.
Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Tem-

silcileri Derneği (SADER) Yönetim 
Kurulu Üyesi Engin Arel, OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Yöne-
tim Kurulu’na faaliyetlerinden dolayı 
teşekkür etti. Arel, yeni seçilecek yöne-
time de başarılar diledi.

“Kümeyi desteklemeye 
devam edeceğiz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, 2011 yılında yapılan İno-
vankara İşbirliği Protokolünü hatır-
lattı. Aydın, “Kamuya ve bürokrasiye 
ne yapılması gerektiğini söylemeliyiz. 
Üniversite ve kamuyu mutlaka masaya 
getirmeliyiz. Biz kümelerin yanında 
duruyoruz. Sadece medikal değil di-
ğer sektörlerde de çalışıyoruz. Medikal 
küme yönetimine faaliyetlerinden dola-
yı teşekkür ediyoruz. Biz kümeyi des-
teklemeye devam edeceğiz. Yeni seçi-
lecek yönetim kurulundan daha aktif ve 
kapsayıcı faaliyetler bekliyoruz.” dedi.
Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Baran, kümelerin 
önemine değindi. Kümelerin, dünyada 
endüstriyel gelişmelere ışık tuttuğunu 
vurgulayan Baran, kümelerin, toplan-
tılarda sektörün sorunlarına çözümü-
nün tartışıldığı ortamlar oluşturulma-
sını önerdi. Genel Sekreter Yardımcısı 
Baran, “Sektöre başarılar diliyorum. 
Sizler var oldukça Türkiye ayakta du-
racaktır.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kümenin faa-
liyet ve denetim raporları okunarak oy 
birliğiyle ibra edildi. 2016-2018 yılı fa-
aliyet planı ve tahmini bütçe de oy bir-
liğiyle kabul edildi. Son olarak yönetim 
kurulu ve denetim kurulu üyelerinin 
seçimi yapıldı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi. Sektörün sorunlarının 
gündeme geldiği toplantıda, Türkiye 
Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
Başkan Yardımcısı Levent Mete 
Özgürbüz, “Bürokrasi bizden yol 
gösterme bekliyor, kendi aklıyla çözüm 
bulamıyor.” dedi.

“BÜROKRASİ BİZDEN YOL GÖSTERME BEKLİYOR”

  OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 3. Olağan Genel Kurul   
  Toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleşti. 

Genel Kurul’da Yönetim için iki liste 
yarıştı. Gerçekleştirilen seçimde Me-
dikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim ve 
Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

• YÖNETİM KURULU: Fatin Dağçı-
nar (ELMED), Mehmet Aydıngün 
(TMS), Ersun Nasırlıoğlu (GEO-
TEK), Merih Coşgun (ONARGE), 
Yılmaz Salık – (MIXTA), Mete 
Özgürbüz (BMT CALSIS), Orhan 
Aydın (OSTİM).

• DENETİM KURULU:Erhan Çınar 
(NOVOS), Kenan Kutluberk (VENA-
PORTA), Tuncer Okur (BNT).

“Bu bir bayrak yarışı”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen 
Fatin Dağçınar, yaptığı konuşmada 
seçilmesinde gösterilen güvene te-
şekkür etti. Önceki dönem yönetimine 
de teşekkürlerini ileten Dağçınar, “Bu 
bir bayrak yarışı biraz da biz koşa-
lım dedik. Bu koşuda tek başımıza 
koşmayacağız. Bütün üyelerimizle, 
paydaşlarımızla beraber koşacağız.  
Daha faal ve gerçekten hak ettiğimiz 
şekilde faaliyetler yapmaya çalışaca-
ğız.” değerlendirmesini yaptı.
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OSTİM Organize Sanayi Bölge-
si 2015 yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı tüm delegelerin katılımıyla 
OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nde ya-
pıldı.

Toplantının açılışında delegelere hitap 
eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Organize Sanayi Bölgele-
rinin kuruluş felsefesinin üyelerinin işle-
rini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. 
Devletin, sanayicilerin işlerini kolaylaş-
tırmak ve bürokrasiden kurtarmak için 
yerinde yönetim anlayışıyla OSB’leri 
tasarladığını hatırlatan Aydın, “Doğru 
bir çözüm bu. Türkiye’de işleyen bir 
çözüm. Dolayısıyla bizim Organize Sa-
nayi Bölgelerinin kuruluş felsefesini hiç 
unutmamamız lazım. Çalışanlarımızın 
da unutmaması lazım.” değerlendirme-
sinde bulundu.

OSTİM’in organizasyon yapısının çok 
geliştiğini ve büyüğünü ifade eden Baş-
kan Aydın, OSTİM’in sadece kooperatif 
ve OSB’den ibaret olmadığını hatırlattı. 

Aydın, “Artık OSTİM kavramı içinde, 
OSB, kooperatif, yerli-milli üretim, tek-
noloji ve sorunların çözümü akla geli-
yor.” yorumunu yaptı.

“Kimlik kazandırmaya çalışıyoruz”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı, 2015 yılı faaliyet raporunu, 2016 
yılı çalışma raporunu sundu. Arıcı, 
OSTİM’in genelini ilgilendiren ve böl-
geyi geleceğe hazırlayan revizyon imar 
planının uygulanmaya başladığını ve 
2015 yılı içerisinde 90’a yakın ruhsat 
verildiğini aktardı.

OSTİM’in kabuğuna sığmadığını, 
Türkiye’de ve yurtdışında birçok yere 
model olduğunu hatırlatan Arıcı, “Yurt-
dışından birçok alım heyeti geliyor. Fizi-
ki görünümümüzü de bunun paralelinde 

hızlı bir şekilde değiştirmemiz, yenile-
memiz gerekiyor. Bunları hızlandırmak 
ve biran önce bölgemize bir kimlik ka-
zandırmaya çalışıyoruz.” dedi. 

Genel kurulda faaliyet raporu ve denetim 
kurulu raporları okundu ve oy birliğiyle 
ibra edildi. Yapılan seçimde Yönetim 
Kurulu ve Denetim Kurulu şu isimler-
den oluştu: Yönetim Kurulu: Orhan 
Aydın, Sıtkı Öztuna, A. Mithat Ertuğ, 
Yaşar Özelge, Behzat Zeydan. Denetim 
Kurulu: Süleyman Eser, Mehmet Alkan. 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 2015 
yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in 
organizasyon yapısının çok geliştiğini ve 
büyüğünü ifade etti.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN OSTİM
OSB, kooperatif, yerli-milli üretim ve teknoloji ile…
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), 

Türk Hava Kuvvetleri'nin katkılarıyla 
düzenlediği iki gün süren çalıştay, sivil 
ve askeri kurum ve kuruluşlar ile akade-
misyenleri bir araya getirdi. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif 
Ergin, uzay teknolojilerinin haberleşme, 
savunma, seyrüsefer, gök bilimi gibi her 

türlü amaca hizmet eden, uzay araçları-
nın tasarımını, fırlatılmasını, yörüngeye 
yerleştirilmesini ve faydalı veri aktarı-
mını kapsayan geniş bir alan olduğunu 
söyledi. Arif Ergin, "Bu alanlarda söz 
sahibi olan, dünyada söz sahibi olur. Biz 
de havacılık ve uzay sanayimizin dün-
ya ile rekabet edebilir hale getirilmesini 
istiyoruz ve bu isteğimizi hayata geçire-
bilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." 
dedi.

TÜBİTAK'ın bu alandaki projeleri ha-
yata geçirirken ulusal güvenlik gereksi-
nimlerini karşılayan sistem ve teknolo-
jileri özgün olarak araştırma, geliştirme, 
üretme ve yönlendirme yeteneğine sahip 
olmayı hedefl ediğini vurgulayan Ergin, 
sistem ve teknoloji alanlarında dünya öl-
çeğinde rekabet, işbirliği veya karşılıklı 
bağımlılık gücünün tesis edilmesine ih-
tiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Uzay çalışmalarının 2000’li yıllardan 

itibaren gittikçe artan bir hızda ilerledi-
ğini ve dünya çapında bir rekabet alanı-
na dönüştüğüne değinen Ergin, "Başta 
ABD olmak üzere, Avrupa, Rusya, Çin, 
Japonya, Hindistan, Kanada ve Brezilya 
gibi ülkeler, toplamı 200 milyar dolara 
yaklaşan boyutta uzay çalışmaları kay-
nakları oluşturmaktadır. 2050 yılını he-
def alan çalışmalarda, dünya dışı geze-
genlere insanlı uzay uçuşları ve detaylı 
gezegen incelenmeleri amaçlanmakta-
dır. Böyle bir noktada bizim güçlerimi-

zi, bilgilerimizi, tecrübelerimizi birleş-
tirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

“Tedarik zinciri desteklenmeli”
Türkiye'nin, sürdürülebilir bir milli uzay 
ve havacılık strateji altyapısı oluşturma-
sı gerektiğini belirten Ergin, şunları kay-
detti: "Bu ancak tedarik zincirinin işleyi-
şinin desteklenmesi, mevcut kaynaklara 
paydaşların erişiminin kolaylaştırılması, 
Ar-Ge yatırımının artırılması ve kapsa-
ma alanının genişletilmesi, yeni Ar-Ge 
projelerinin tanımlanması, teknolojik 
alan çerçevesinde detaylı yol haritaları-
nın çıkartılması, tekrarların önlenmesi, 
sivil-askeri teknolojilerin çift kullanım 
potansiyelinin araştırılması ile mümkün-
dür. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, 
uzay ve havacılık alanındaki kazanım-
larımız, afet yönetiminden tarıma, me-
teorolojiden şehirlerin planlanmasına, 
savunmadan ülke refahına kadar bir dizi 
kazanımlar sağlayacaktır."

Milli havacılık ve uzay sanayiinin 
gelişimi için izlenecek yol haritalarının 
ülkemiz ihtiyaçları dikkate alınarak 
belirlenmesi ve bu konuda yapılacak 
çalışmaların neler olması gerektiği 
Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı’nda 
tartışıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
A. Arif Ergin, sürdürülebilir bir milli 
uzay ve havacılık strateji altyapısı 
oluşturulması gerektiğini söyledi.

“ALTYAPI OLUŞTURULMALI”
TÜBİTAK Başkanı Ergin, milli uzay ve havacılık stratejisine işaret etti:
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TÜBİTAK Başkanı Ergin, milli uzay ve havacılık stratejisine işaret etti:

Prof. Dr. Banu Onaral geleceğin
havacılık sistemlerini anlattı.
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Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat 
illerini bünyesinde barındıran Orta 

Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 
bölgede gençlerin istihdamını artırmaya 
yönelik projeler düzenliyor. OKA’nın 
sahipliğinde Samsun OSB, Merzifon 
OSB ve Çorum OSB’nin ortak olduğu, 
TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım 
Alanında Genç İstihdamının Artırılması 
Projesi ile endüstriyel tasarım alanında 

kalifi ye ara eleman yetiştirerek genç is-
tihdamının artırılması ve genç işsizlik 
oranının azaltılması hedefl eniyor.
Projenin temel amaçlarından biri de 
TR83 bölgesinde endüstriyel tasarım 
algısının oluşturulması ve yaygınlaştı-
rılması. OKA, bu kapsamda bölge fi r-
malarının, endüstriyel tasarımın üretime 
olan katkı ve yarattığı katma değer ko-
nusundaki iyi uygulama örneklerini ye-
rinde incelemeleri amacıyla Ankara’da 
ODTÜ Teknokent ve OSTİM’e ziyaret-
ler gerçekleştirdi.
OKA heyeti Ankara temasları çerçe-
vesinde ODTÜ Teknokent’te yer alan 
endüstriyel tasarım fi rmalarını ziyaret 
etti. Programın ikinci bölümünde OS-
TİM yönetimiyle bir araya gelen heyet, 
OSTİM’de yürütülen çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı. 

“El ele vererek daha iyi işler yapmalıyız” 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, bölgenin tarihi hakkında he-
yete bilgiler verdi. 
OSTİM’de KOBİ’lerin gelişmesi, sa-
nayileşme gibi başlıklarda prototip ça-
lışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan 
Aydın, “Birbirimizden bilgi alışverişi 

yaparak; bilgilerimizi, ülkemizi daha 
yukarılara çıkarırız. Bu memlekette hep 
birlikte el ele vererek daha iyi işler yap-
malıyız. Bunu her geçen gün daha iyi 
fark ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.   

“OSTİM bir marka oldu”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı’da Orta Karadeniz heyetine böl-
genin tanıtımını yaptı. Bölgenin 1967 
yılında kurulduğunu hatırlatan Arıcı, 
“OSTİM bir marka oldu.” dedi. Arıcı, 
OSTİM’in sürdürülebilir bir sanayi böl-
gesi olması için revizyon imar planını 
geliştirdiklerini vurguladı.
Konuşmalarının ardından OSTİM İş ve 
İnşaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri, Medikal Sana-
yi, Kauçuk Teknolojileri, Savunma ve 
Havacılık ve Raylı Ulaşım Sistemleri 
Küme Yöneticileri, faaliyetlerini anla-

tan birer sunum yaptı. OSTİM Tekno-
park Genel Müdürü Derya Çağlar da 
teknopark süreçleriyle ilgili bilgilendir-
melerde bulundu.
Heyet daha sonra OSTİM Tasarım Mer-
kezi ve OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi Ortak Showroomu’nu ziyaret 
etti. 

“Amaçlarımıza ulaştık”
OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, 
OSTİM ve kümelenmeler hakkında ya-
pılan detaylı tanıtımlar sayesinde OKA 
heyetinden katılımcıların yeni bir viz-
yon oluşturmasına katkı sağladığını 
vurguladı. Özen, “OSTİM bünyesindeki 
iyi uygulama örneklerini yerinde göre-
rek; proje ortakları ile iştirakçi fi rmala-
rımızla deneyim paylaşımı sağlanması 
ve farkındalık yaratılması amaçlarımıza 
ulaştık.” dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 
gençlerin istihdamına yönelik 
yürüttüğü, TR83 Bölgesinde 
Endüstriyel Tasarım Alanında 
Genç İstihdamının Artırılması 
Projesi kapsamında iyi uygulama 
örneklerini yerinde incelemek 
üzere Ankara’da ODTÜ Teknokent ve 
OSTİM’i ziyaret etti. 

İstihdam odaklı 
proje tasarımla 
yaygınlaşacak 

Ekonomi Bakanlığı’nın destekle-
diği Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Bir-
likleri (OAİB) tarafından koordine 
edilen Arçelik, TEB, THY ile Ankara 
Kalkınma Ajansı, Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi'nin stratejik ortaklığı 
ve partner ülke Fransa'nın katkılarıyla 
düzenlenen Türkiye İnovasyon Hafta-
sı Ankara Etkinlikleri, gençleri, aka-
demisyenleri ve iş dünyasını bir araya 
getirdi.
Sınırsız İnovasyon Sınırsız Potansiyel 

temasıyla düzenlenen etkinlikte mucit-
ler ve girişimciler, başarı hikayelerini 
ve püf noktalarını katılımcılarla pay-
laştı.   

5 yıldır düzenleniyor
OAİB Koordinatörü Şerafettin Ceceli, 
Türkiye’deki her insana inovasyonu 
ulaştırmak adına 5 yıldan beri TİM 
tarafından Türkiye İnovasyon Haftası 
Etkinliklerinin düzenlendiğini hatırlat-
tı. Ceceli, Ankara etkinliği içinde de; 
lise ve üniversite öğrencisinden, akade-
misyene, iş insanından yeni girişimciye 
kadar her insanın mutlaka elde edeceği 
tecrübeler olduğuna inandıklarını be-
lirtti.
İnovasyonun teknolojiyle sınırlı olma-
dığına değinen Şerafettin Ceceli, “İno-

vasyonun sadece teknoloji de olmadı-
ğını hayatın her alanına değer katmak 
adına inovasyonun yapılabileceğini an-
latabilmek adına paneller düzenledik.” 
dedi.

“Akıl teri ile alın terini 
birleştirmek istiyoruz”
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, et-
kinliğin Anadolu’da yayılmasının öne-
mini vurguladı. Büyükekşi, “İnovasyon 
ateşini Ankara’dan yakıyoruz. TİM 
olarak inovasyon yolunda hızla ilerli-
yoruz.” dedi. 
Geleceğin inovasyonla inşa edileceğine 
işaret eden Büyükekşi, “İnovatif insa-
nalar yetiştirebilmemiz için hata yap-
maktan korkmamamız lazım. İnsanlar 
hata yapa yapa yeni bir şeyler bulabi-

lirler. O yüzden sürekli yeni bir şeyler 
denemeliyiz. Ancak bu sayede rekabet-
çi olabilir, geleceği inşaa edebiliriz.” 
yorumunu yaptı. 
Üniversite – sanayi işbirliğine verdikle-
ri önemi belirten Büyükekşi, “Üniver-
sitelerin akıl teriyle sanayicilerin alın 
terini birleştirmek istiyoruz. Biz mutla-
ka fi kirlerin pratiğe dönüşmesini istiyo-
ruz.” değerlendirmesinde bulundu.   

Türkiye İnovasyon Haftası Ankara 
Etkinlikleri, ‘Sınırsız İnovasyon 
Sınırsız Potansiyel’ temasıyla 
gerçekleştirildi.

ANKARA’DA SINIRSIZ İNOVASYON
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Kaya Bey, OSTİM’le tanışmanız 
nasıl oldu?
OSTİM’le 1974 yılı Şubat’ında proje-
lerle başladık. O tarihte burayı başlata-
cak biri aranıyordu. Cevat Dündar Bey, 
dört kişilik bir teknik komite kurmuş. O 
komitede iki mimar, iki inşaat mühen-
disi vardı. Beni onlarla tanıştırdı; ko-
nuştuk ve o tarihten sonra işe başladık. 
Mimari projeleri, betonarme projeleri, 
çelik projeleri bana ait. Daha sonra da 
emanet suretiyle inşaatı yönetmek de 
tarafımdan yapıldı. 1986 yılında da; 12 
yıl sonra iş yeri programı ve atölyeler 
bitmiş oldu, o zaman da ayrıldım ben.
OSTİM’i planlarken bir sanayi 
vizyonuna göre mi yaptınız?
Tabii… Prefabrike olmasını öngördük. 
Şantiyede doğal şartlarda priz yönte-
miyle çalıştık. Dolayısıyla prefabrikas-
yon o tarihte yeniydi Türkiye’de. 

TÜRKİYE’DEKİ İLK UYGULAMALAR
Diğerinin yapılmama sebebi neydi?
Bizden önce düşünülen prototip, ge-
leneksel yolla yığma yapılar biçimin-

deydi. O, çok zaman kaybettirici, artı 
pahalı, artı hantal. Ama prefabrikasyon 
çok hızlı, çok ekonomik ve seri üretim 
için o gerekiyordu. Onu gerçekleştirdik 
ve çok iyi de sonuçlar aldık. OSTİM’de 
Türkiye’deki birçok ilk uygulamalar 
vardır.
Dönemin OSTİM yönetimiyle 
tanıştığınızda onların kafasındaki 
öğrenmelerinizde neler hissettiniz? 
Cevat Bey’le bir yıla yakın çalıştık. Ce-
vat Bey, son derece akıllı bir yönetici 
idi. Zaten o öngörüsünden dolayı da 
dört kişilik bir komite kurmuş, onlarla 
çalışıyordu. Biraz hantal bir başlangıç 
olmuş. Onu tabi süratle bir iki ay içinde 
terk ettik. Aslında o tarihte bir müteah-
hide ihale etmek de mümkün değildi, 
emanetin biraz da gerekçesi de oydu. 
Mesela yurt dışında bir takım yerler-
le yazışmışlar. Bir Avusturya fi rması, 
prefabrike yapmak üzere teklif vermiş. 
Ama hatırladığım kadarıyla 2 milyon 
dolarlık bir tesis kuruyor bize. Bir yılda 
da bitiriyor sanayiyi. Doğru bir teklif, 
doğru bir proje ama şöyle konuştuk 
Cevat Bey’le: “Bir defa 2 milyon dolar 
birikmiş paranız var mı? 2 bin üye var 
ama artı onu bulduk diyelim bütün bu 
siteyi üye bir yılda fi nanse edebilir mi?” 
İmkansız tabi. Öyle olunca o fi rmaya 
teşekkür ettik ve kendi içimize döndük. 
Proje tamamen her şeyiyle bize ait ama 
hiç kimse inanmıyordu. Hatta ve hatta 
biz başladıktan bir yıl sonraya kadar 
üyelikten çıkıp ayrılanlar çoğunluk-
taydı, gelen hiç yoktu. “Ankara’nın bu 
kadar uzağına insanlar niye gelsin?” de-
niyordu. Birinci ve ikinci yılın sonunda 
binalar yükselmeye başlayınca yavaş 
yavaş üye kayıtları başladı ve ikinci, 
üçüncü yılda da prim yaptı. Sonra her 
yıl 250 atölye yaparak ve her yıl kura 
çekerek götürdük. Dolayısıyla günde 
bir atölye yapabiliyorduk. 

“ÇELİK KALIPLAR NEREDEYSE
BİR ORMAN KURTARDI”
Bu aynı zamanda seri bir üretim…
Seri üretim zaten başka türlü olmaz. 
Mesela burada bin kadar bodrumlu 
atölye çıktı. Yani yolların aplikasyonu 
yapılıp, yollar kaba durumlarına geti-
rilince bir sürü bodrum çıktı. Sanayide 
istenmeyen bir şey. Arazi çok engebe-
liydi, burada tepecikler, vadiler vardı. 
Bodrumun kullanışı üst kat, zemin kat 
kadar kullanışlı değil. Ama maliyeti 

daha yüksek.
Özetle; daha fazla para veriyorsunuz 
daha az kullanışlı bir yer elde ediyor-
sunuz. Bodrumları ucuzlatmak için çok 
ciddi çalışmalar yaptık. Mesela perde 
duvarlarını, parabolik dediğimiz pre-
fabrike bir takım elemanlarla yaptık. 
Hemen hemen sıfır kalıplarla yaptık. 
90 bin metrekare perde kalıbı yerine, üç 
adet çelik kalıpla üç bin defa dökerek 
bir orman kurtardık burada. Demirde 
yüzde 90, betonda yüzde 60 tasarruf 
sağladık. Bu uygulama hala Türkiye’de 
tektir.
Diğer yandan 25-30 ay taksitle çok ra-
hat ödenecek şekilde her yıl yaptığımızı 
paraya çevirebiliyorduk. Dolayısıyla da 
fi nansman konusunda hiçbir sıkıntı çe-
kilmedi. Klasik yöntemle bu mümkün 
değildi. Çatılarda 4400 ton çelik tasar-
rufu sağlandı. Bu, 10 tonluk 440 kam-
yon demektir. 
OSTİM’e normal maliyetlerle kimse 
gelmezdi veya süre çok uzardı. Yanıl-
mıyorsam yola çıkış 30 yıldı yöneticile-
rin kafasında. Bu arada teslim alan üre-
time başladı. Yani 12. yıl son atölyeyi 
yaptık dördüncü yıldan itibaren üretim 
başladı ve giderek çoğaldı. 
OSTİM’e emek vermiş birisi olarak 
OSTİM’deki sanayiye, kültüre, 
sanayileşme adına bir marka şehir, 
sosyal bir dokusu olan bir şehir, bir 
yaşam alanı artık OSTİM. Genel 
bakışla neler düşünüyorsunuz?
Türkiye’deki en iyi uygulamalardan 
biri... Ve de doğru yolda… Kümelen-

meyi konuşuyoruz. Bir müddet son-
ra bakıyoruz ki kümelenmeler olmuş 
ve çok güzel imalatlar çıkıyor. Ondan 
sonra bir müddet üniversite-sanayi iş 
birliği deniyor. Onlara yer veriliyor, 
OSTİM fedakarlık yapıyor, bunlar ha-
rika... OSTİM’e Cevat Bey’in ileri gö-
rüşüyle başlanmış… OSTİM yönetim-
leri hep iyi çalıştı, hüsnü niyetle çalıştı. 
Onun için yapılan her şey doğru ve bu-
gün akla gelmeyen, yarın düşünülen 
birçok şey olacak. Onlar da iyi olacak 
muhakkak.

Bugün 5 bin 200 işletmesiyle 
ülkemizin sanayi üssü olan, 
bünyesinden köklü markalar çıkaran 
OSTİM’in inşaat yıllarına tanıklık 
edenler, o zorlu dönemleri genel 
çerçevesiyle anlatırlar… İşin teknik 
kısmını ise projeyi hazırlayan, 
görev aldığı yıllar boyunca bölgede 
neredeyse ayak basmadık alan 
bırakmayan Yüksek Mühendis Mimar 
Kaya Gönençen’in izlenimleriyle 
paylaşıyoruz. 

OSTİM’i yaparken inşaat sektörü 
açısından Türkiye’deki ilkleri 
kullandıklarını dile getiren 
Gönençen, “Klasik yöntemle bir 
atölyeye başlamışlardı ama ondan 
iki bin tane yapılmazdı. Prefabrike 
olmasını öngördüm. Dolayısıyla 
prefabrikasyon o tarihte yeniydi 
Türkiye’de. Birinci ve ikinci yılın 
sonunda binalar yükselmeye 
başlayınca yavaş yavaş üye kayıtları 
başladı ve ikinci, üçüncü yılda da 
prim yaptı.” dedi. 

Deneyimli isim, OSTİM’i ‘Türkiye’deki 
en iyi uygulamalardan biri’ olarak 
niteledi.

“ÇOK ÖNEMLİ AR-GE 
ÇALIŞMALARI YAPTIK”

Yol projelerinin araziye aplikasyonu 
ile gördük ki yaklaşık 1000 atölye 
bodrumlu olmak zorunda. Bodrum 
derinliği net ortalama 5 m çıkıyor. 
Sanayi için en elverişsiz durum. 
Daha da kötüsü bodrumsuz atölyenin 
maliyeti A ise bodrumlu maliyeti 2.5A 

çıkıyor. Halbuki bodrumlu atölyenin 
maliyetinin 1.5A’yı geçmemesi gerekir. 
Üyenin bodrumlu atölyeyi tercih 
etmesi için iki yol vardı. Ya bodrum 
maliyetinin fazlasını bodrumsuz 
atölyeye yükleyecektik ki bu takdir de 
2A maliyete talep azalacaktı. Ya da 
bodrum maliyetlerini düşürecek bir yol 
bulunmalı idi. İkinci yolu seçerek çok 
önemli Ar-Ge çalışmaları yaptık.

OSTİM BELGESELİ ARŞİVİ

“OSTİM, TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ 
UYGULAMALARDAN BİRİDİR”

OSTİM’in inşa sürecinde Türkiye’deki ilkleri gerçekleştirdiklerini belirten Kaya Gönençen, 
dönemin şartları içerisinde çok ciddi çalışmaların yapıldığını ifade ediyor. Gönençen, “Vergi iadesi 
Türkiye’de konuşulmazken taşeronlara vergi iadesi uyguladık. Taşeronlarımızı vergi mükellefi 
yaptık, vergi ve sigorta zayiini önledik. Vergi ve sigortaları taşeronlar adına doğrudan yatırdık. 
Muhasebe grubumuz bu uygulamayı başarıyla yürüttü.” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Dışişleri Bakanlığı’nın 

işbirliğinde düzenlenen Türkçe Konuşan 
Girişimciler Programı’nın 19.su kapsa-
mında, 50 kişilik grup OSTİM’de ikili 
iş görüşmeleri yaptı. Etkinlikte Arnavut-
luk, Kırım ve Azerbaycan’dan üç STK 
ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ara-
sında işbirliği protokolü imzalandı.

TOBB ve Dışişleri Bakanlığı organi-
zasyonunda; komşu ülkelerde, Orta 
Asya'da, Balkanlarda yaşayan ve Türk-

çe konuşan girişimciler ile ülkemizin 
bağlarını güçlendirmek için  2005’ten 
bu yana gerçekleşen programın 19.su 
gerçekleşiyor. Başta Türk ve İslam dün-
yası olmak üzere yakın coğrafyadaki 
ülkelerin bölgesel kalkınma modeli ola-
rak ilgiyle takip ettiği OSTİM, Türkçe 
konuşan çeşitli ülkelerden 50 farklı sek-
tördeki girişimciyi bölge firmalarıyla 
buluşturdu. 

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, 

Irak, İran, Karadağ, Ka-
zakistan, Kırgızistan, 
Kosova, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti, 
Makedonya, Moldova, 
Özbekistan, Romanya, 
Sırbistan, Tacikistan, 
Türkmenistan, Ukrayna 
ve Yunanistan’dan ge-
len işadamları, OSTİM 
firmalarını hem ülkeleri-
ne yatırım için davet etti 
hem de tedariğe yönelik 

taleplerde bulundu.  

“Gönül birlikteliğimiz var”
Etkinlikte misafirlere hitap eden OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
aynı dili konuşan, aynı değerlere inanan 
insanların bölgeye gelmesinin önemine 
işaret etti. Başkan Aydın, “Biz de bu 
anlamda sizlerle iş yapabilmek, sizlere 
bir hizmetimizin dokunmasından ger-
çekten çok memnuniyet duyarız. Bir 
gönül birlikteliğimiz, gönül coğrafya-
mızın içimizi hareketlendirdiği hisler 
var. Ama bu tek başına yetmiyor! Bir-
birimizle alışveriş yapabilirsek, birbi-
rimizle iş ilişkisi geliştirebilirsek, ha-
berleşirsek, irtibat sağlayıp, ortak güç 
oluşturabilirsek; bu, hepimiz için daha 
anlamlı oluyor.” dedi.

Heyete açık çek verdiklerini belirten 
Orhan Aydın, “Bizim organizasyonu-
muz OSTİM olarak sizin organizas-
yonunuzdur. Benim odam, oturduğum 
masa dahil sizin işinize yararsa orayı 
dahi kullanabilirsiniz. Burada bir ofi-

siniz var gibi düşünün. Burada ticaret 
konusunda uzman ekiplerimiz, sektör 
olarak örgütlendiğimiz kümelerimiz var. 
Sizi dinlemeye, anlamaya ve isteklerini-
zi cevaplamaya hazır bir ekibiz.” ifade-
lerini kullandı.

En kalıcı dil
Türkiye’de işbirliği yapmak için fırsat-
ların hep beraber oluşturulması gerekti-
ğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti: 
“Birbirimizi ‘aynı dili konuşuyoruz’a 
bırakmayalım. En kalıcı dil; ticari dil. 
Bütün dünyada gönül coğrafyamızın 
oluşmasında en önemli etkenlerden bir 
tanesi; ahlaklı tüccarlardır. Bu motivas-
yonu dünyada yayan, Endonezya’ya 
Müslümanlığı götürenler, Müslüman es-
naflar. Yoksa oraya gidip de kimse Müs-
lümanlık anlatmadı ama Müslümanların 
ahlaklı ticaretinden dolayı, nitelikli iliş-
kilerinden dolayı insanlar bizim inanç-
larımızı tercih ettiler. Dolayısıyla bu dil, 
bütün dünyada geçerli bir dil. Birbiri-
mizle alışveriş yapmak da kalıcı ve de-
vamlılığı olan bir dil.”

Konuklar OSTİM temaslarını, OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Showro-
omu ve firma ziyaretleriyle noktaladı. 

TOBB 19. Türkçe konuşan girişimciler 
programı kapsamında 50 kişilik heyet 
OSTİM firmalarıyla ticari imkanları 
değerlendirdi. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın: “En 
kalıcı dil; ticari dil. Bütün dünyada 
gönül coğrafyamızın oluşmasında en 
önemli etkenlerden bir tanesi; ahlaklı 
tüccarlardır.”

TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER
OSTİM’DE TİCARİ KEŞFE ÇIKTI

OSTİMSPOR tarafından kurulan, 
geçtiğimiz yıl ilk konseriyle bü-

yük beğeni toplayan OSTİM Türk 
Halk Müziği Korusu, bu seneki per-
formansıyla da ayakta alkışlandı. 
İki bölüm halinde icra edilen kon-
serde, Balkanlardan, Ege ve Doğu 
Anadolu’ya geniş bir repertuarla türkü 
fırtınası esti.
OSTİM’de bulunan METEM 
Salonu’nda gerçekleşen programa ilgi 
büyük oldu. OSTİM ve çevresindeki 
işverenler, yöneticiler, çalışanlar ile 
çeşitli meslek gruplarından oluştu-
rulan koro, Anadolu’nun birbirinden 
güzel ezgilerini dinleyicilerle paylaştı. 

Usta saz sanatçılarının eşlik ettiği 
solistler, birbirinden değerli 32 eser 
sundu. Konser, salonu dolduran 450 
konuğun kulaklarındaki pası sildi.
OSTİMSPOR Başkanı Murat Kanda-
zoğlu, kulübün bundan sonraki süreç-
te bu tür projelere imza atmaya devam 
edeceğini bildirdi. Kandazoğlu, “Spor 
kulübü dediğimiz zaman; sadece in-
sanların aklına futbol maçı veya diğer 
müsabakaların gelmemesi gerekir. Sa-
nat çalışmalarında farklı etkinliklerin 
içerisine gireceğiz. OSTİM çalışanla-
rının bundan sonra da güzel projelerle 
karşısına çıkmak istiyoruz.” dedi.
Gecede, konsere emeği geçen, destek 
veren kişi ve kurumlara plaketleri tak-
dim edildi. 
Program, hep birlikte söylenen ‘Yıldız 
Akşamdan Doğarsın’ ve ‘Bağlamam 
Perde Perde’ isimli eserlerle sona erdi.

Gazi Üniversitesi OSTİM Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 

OSTİM yerleşkesinde 6 bölümde 9 
programda eğitim veriyor. Okul, me-
zun olan öğrencilerinin yüzde yüzünün 
istihdam edilmesiyle dikkat çekiyor.

Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Ab-
dülmecit Güldaş, öğrencilere bundan 
sonraki yaşamlarında başarılar dile-
di. Öğrencilerin çalışkanlıklarının ve 
üretkenliklerinin yanı sıra doğruluk, 
iyi niyet ve insanlığa yardım duygula-
rını geliştirerek arttırmaları gerektiğini 
vurgulayan Güldaş, öğrencilerin iş yeri 

eğitimlerini gerçekleştirdiği OSTİM’li 
sanayi kuruluşlarına da teşekkür etti.

Tamamı iş sahibi oldu
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman Büyükberber,  İstihdam 
noktasında sağladığı başarı ile Yüksek 
Okul ile iftihar edilmesi gerektiğine 
işaret etti. Öğrencilerin istihdamla-
rının mezun olduklarında gerçekleş-
tiğini belirten Büyükberber, okulun 
mezunlarının yüzde yüzünün istihdam 
edildiğini bunun bir iftihar vesilesi ol-
duğunu kaydetti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, kuruluşundan itibaren 
Yüksek Okul ile işbirliği içinde oldu-
ğunu belirtti. Okulun OSTİM içeri-
sinde çok önemli bir misyonu üstlen-
diğini dile getiren Aydın, kaliteli ve 
nitelikli personel yetiştirilmesi ve bu 
personelin OSTİM içerisinde istihda-
mının sağlanması noktasında okul yö-
netimine teşekkür etti.

OSTİM Türk Halk Müziği Korusu 
birbirinde değerli Anadolu 
ezgileriyle türkü severleri coşturdu. 

Gazi Üniversitesi OSTİM Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2015-
2016 eğitim ve öğretim yılı mezunları 
başarı belgelerini törenle aldı. 
Törene öğrencilerini ailelerinin yanı 
sıra OSTİM’li sanayiciler de katıldı.

‘Alın Terinden Gönül Teline’ ikinci konser

SANAYİ HALK MÜZİĞİNE DOYDU
Sanayinin yeni neferleri mezun oldu



10  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ MAYIS 2016

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın himayesinde, ATO 
Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve 

Offset Uygulamaları Özel İhtisas Komis-
yonu ve OSTİM işbirliğiyle düzenlenen 
konferansa bürokratlar, sivil toplum ku-
ruluşları ve özel sektör temsilcileri katıl-
dı.
Konferansta; yüksek teknolojili kamu 
alımlarında, yerli sanayiye iş payı veri-
lerek, iş yapabilme yeteneği ve teknoloji 
yoğunluğunun yükseltilmesine yönelik 
teknoloji transfer mekanizması olarak ta-
nımlanan Sanayi İşbirliği Programı (SİP) 
tüm detaylarıyla tartışıldı. 
9 saate yakın süren programda, SİP’in 
Türk sanayinin gelişmesi için çok önemli 
mekanizma olduğu, ancak bunun bir an 
önce uygulamaya geçirilmesi gereklili-
ği gündeme geldi. SİP kapsamında alım 
yapmak isteyen kamu kurumlarının her 
birinde ayrı ayrı alım komisyonu kurul-
ması zorunluluğunun sistemde sıkıntı ya-
ratacağı kaydedildi.
Toplantıda gündeme gelen en çarpıcı ko-
nulardan bir tanesi kamu kurumlarının 
Türkiye’deki yerli üreticilerin genellikle 
tam olarak ne ürettiği-üretebildiği hak-
kında bilgi sahibi olmadıkları tespiti oldu. 
Mevcut mevzuat uyarınca kamuda 40 bin 
liralık binek araç alımlarında mutlaka 
yerli üretim şartı aranmasına rağmen, 1 
milyon liralık iş makinesi alımında her-
hangi bir zorunluluk bulunmaması bir 
çelişki olarak nitelendirildi. SİP uygu-
laması için belirlenen 10 milyon liralık 
alım sınırı çok yüksek bulunurken, bunun 
KOBİ’leri devre dışı bırakacağı eleştiri-
leri yapıldı.
Toplantıda öne çıkan bir başka konu ise 
kamu alımlarına katılan yabancı serma-
yeli şirketlerden, yerli üretim veya ortak 
şartı istenmesinin, bu şirketlerin fiyatları-
nı yükseltmesine yol açtığı ve bunun da 
maliyetleri arttırabileceği tespiti yapıldı. 
Toplantıda, SİP’in avantaj ve dezavan-
tajları geniş şekilde ele alınırken, sürecin 
daha sağlıklı işlemesi için de çözüm öne-
rileri ortaya konuldu. 

MUSA PİRECİ
ATO KAMU ALIMLARINDA YERLİ KATKI VE 
OFFSET UYG. ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
BAŞKANI

“9 yılda en az 200 milyar dolar”
Kamu harcamaları içinde kamu alım-
larının önemli bir payı bulunmaktadır. 
Ekonomide en büyük mal ve hizmet 
alıcısı konumunda bulunan devlet, iha-
leler yoluyla birçok amaca ulaşmak için 
piyasalara yön verebilir. Eğer biz Offset 
uygulamalarını sağlık, enerji ve ulaştırma 
alanlarında da geliştirmeyi başarabilir-
sek, ülkemizin yerli sanayisine aktara-
cağı miktarın önümüzdeki 9 yılda en az 
200 milyar dolar civarında olacağını ve 
bu miktarın yurt içinde kalarak cari açık 
probleminin giderilmesine, bu alanlarda-
ki kapasite gelişimine hizmet edeceğini 
öngörmekteyiz.

ORHAN AYDIN
OSTİM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Ufacık gayretlerle Türkiye’nin çehresi 
değişecek”
İhtiyaçlarımızı dışarıdan alarak kalkın-
mamızı gerçekleştiremeyiz. Kamu ve 
sivil alımlarda offset uygulaması uzun 
süredir konuşuluyor ancak hayata geçi-
rilemiyor. Kim uygulamıyorsa bundan 
sonra peşinde olacağız. Bunun yapılma-
sıyla ilgili savaş vereceğiz. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı hızlı 
trenin yüzde 60’ının yerli katkı ile yapı-
labileceğini açıkladı. Ufacık gayretlerle 
Türkiye’nin çehresi değişecek. Başka 
çıkış yok, başka çare yok. Çok bekledik, 
çok uyuduk, artık 3 vardiya 24 saat çalış-
mamız gerekiyor. 
Avrupa bize yapma diyor ama kendisi ya-
pıyor. ABD’nin kanunu var; Buy Ameri-

can. Tamamen uygulaması buna odaklı. 
Dünyanın 130 ülkesinde de bu uygulanı-
yor. Hepsinde oranlar, uygulamalar farklı 
ama dünyanın 130 ülkesinde de kamu 
alımlarında sanayi işbirliği programı uy-
gulanıyor. Türkiye neden uygulamıyor?

NURETTİN ÖZDEBİR 
ANKARA SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

“Bu bir kurtuluş savaşıdır”
Kamu alımları; sosyal politika, kalkınma 
aracıdır. Sanayi İşbirliği Programı 
çalışmaları kağıt üzerinde kalmamalı ve 
uygulamaya geçirilmeli. Biz nutuklar 
atmasını çok seviyoruz. Milliyetçilikten 
söz edildiği zaman her birimiz aslan 
kesiliyoruz ama hayatımıza geçirmede 
maalesef çok öyle davranabildiğimiz 
söylenemez. Kullandığımız araçlardan 
giysilerimize kadar birçok yerde 
tercihimizi yabancı ürünlerden yana 
kullanıyoruz. Kamu alımlarında Sanayi 
İşbirliği Programı’nın uygulanmasına 
herkes katkıda bulunmalı. Bu bir kurtuluş 
savaşıdır. Bizim orta gelir tuzağından 
kurtulabilmemizin anahtarıdır. 

SALİH BEZCİ
ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Ekonomimizi orta gelir tuzağından 
çıkarmalıyız”
Ülke olarak övündüğümüz genç nesille-
rimize müreffeh bir ülke bırakabilmek 
için ekonomimizi orta gelir tuzağından 
çıkarmamız ve ihracatta büyük başarılara 
imza atmamız gerekiyor. Türkiye’nin 1 
kilogram ihracatının ortalama değeri 1,6 
dolar. Bu rakamı 3 dolara yükseltirsek 
kişi başına milli gelirimiz artar. Bizim 
teknolojimizi geliştirmemiz, teknolojiye 
sahip ve hakim olabilmemiz ve yüksek 

teknolojili ürün üretip satabilmemiz için 
canla başla çalışmamız gerekiyor.

YUNUS EMRE KARAOSMANOĞLU 
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
MÜSTEŞAR YARDIMCISI

“İmalat sanayinin gelişimi 
hızlandırılmalı”
Gelişmiş ülkelerin sanayi politikaların-
da kamu alımları önemli bir yer tutuyor. 
Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip 
olması ve orta gelir tuzağı tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmaması için imalat sa-
nayinin gelişiminin hızlandırılması ve 
katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin 
ihracat içindeki payının artırılması büyük 
önem taşıyor. Türkiye’nin ihracatının 
yüzde 94’ünün imalat sanayine daya-
nıyor. Sanayiye yön vermek ve katma 
değerli üretim yapısını üst seviyelere çı-
karmak amacıyla Bakanlığımız koordi-
nasyonunda sanayi stratejisi ve sektörel 
stratejiler hazırlanıyor.

PROF. DR. MURAT YÜLEK
İSTANBUL TİCARET Ü. SANAYİ POLİTİKALARI VE 
KALKINMA MERKEZİ BAŞKANI

“Yerli üretim, kurumsallaşmış 
sistematik hırsla artar”
Sanayileşme çok uzun bir süreç. Ge-
lişmiş ülkeler sanayileşmesini 200-250 
yılda ancak tamamlamış. Bana göre yer-
li isteklilere yönelik yüzde 15’lik fiyat 
avantajının uygulanması zor. İşletmelerin 
sıkıntısı maliyet değil, tercih edilirliktir. 
Yerli üretimin artması kişisel istek ve 
hırsla olmaz, kurumsallaşmış sistematik 
hırs olması lazım.  Uygulamada başarı 
sağlanması için kamu kurumlarına zorun-
luluk getirilmelidir. Yani herkes canının 
istediği gibi alım yapmaya devam ederse 
iş çok zor.

YÜCEL SÜZER
MALİYE BAKANLIĞI KAMU ALIMLARI 
KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANI

“Zorunluluk yabancı şirketlerin fiyat 
yükseltmesine yol açabilir”
Maliye Bakanlığı bünyesinde, kamu 
alımlarıyla ilgili sorumlu kuruluş olarak 
2009 yılında daire başkanlığımız ku-
ruldu.  AB’da kamu alımlarını dışarda 
tuttuğunuzda kamu alımlarının GSMH 
içindeki oranı yüzde 13 düzeyinde oldu-
ğunu görüyoruz. Bu oran Hollanda’da 
ise yüzde 20 civarında. Bugün AB, üye 
ülkeler lehine ayrımcılık uyguladığı gibi, 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 
yönelik avantajlar da sağlıyor. 
ABD’de ise Buy Amerika programı kap-
samında 3 bin doların üzerindeki alımlar-
da yabancı sermayenin işçilik oranı yüz-
de 51’i geçemiyor. Hatta bazı sektörlerde 
yüzde 60’a kadar çıkıyor. Bugün yabancı 
sermayeli şirketlerden teknoloji getir diye 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulan Sanayi 
İşbirliği Programı Yönetmeliği’nin 
etkin biçimde uygulanmasını sağlamak 
amacıyla düzenlenen Kamu Alımlarında 
Sanayi İşbirliği Programı Konferansı geniş 
bir katılımla gerçekleşti. 

Türkiye’nin ihtiyaçlarının 
dışarıdan alınarak kalkınmanın 
gerçekleştirilemeyeceği ifade 
edilen konferansta; sanayi katılımı 
uygulamasının uzun süredir konuşulduğu 
ancak hayata geçirilemediği bildirildi. 
Taraflar, Sanayi İşbirliği Programı 
çalışmalarının kağıt üzerinde 
kalmamasını ve uygulamaya geçirilmesini 
talep etti.

“KALKINMA İÇİN BAŞKA ÇARE YOK 
  SİP UYGULANMALI”

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Yülek’in yönettiği ilk oturumda kamu 
kurumlarının temsilcileri konuştu. Dünya Gazetesi  Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın 
yönettiği 4 ayrı oturumda ise SİP uygulamaları kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından 
tartışıldı. Kapanış kısmında ise Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Turan Erol’un yönetiminde, SİP’in 
etkinleştirilmesine dair çözüm önerileri paylaşıldı. 
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taviz istiyoruz, ancak pratikte yabancı 
şirketler bunu fiyatlarına yansıttığı için 
uygulama kamuya yük getirebilir.

BİLAL AKTAŞ
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 
SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANI

“TAI offset ile başladı, bugün ihracatçı”
AB, korumacılık kapsamında kota ve 
gümrük vergileri aracılığıyla ayarlama 
yapıyor. Bugün Serbest Ticaret Anlaşma-
larıyla ilgili pazar mı oluyoruz? Pazar mı 
buluyoruz? diye tartışılıyor. Türkiye’de 
TAI F16 offseti ile kurulurken, bugün 
çok iyi noktalara geldi ve artık özgün he-
likopter tasarlamaya aşamasındayız. Hat-
ta bazı ürünleri de ihraç etmeye başladık.

BİLAL TEK
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
SANAYİ POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANI

“Her kurum SİP için bir komisyon 
oluşturmak zorunda”
Sanayi İşbirliği Programı konusunda 
uygulama lazım. Yani sadece mevzuatı 
olup da uygulaması olmayan bir yapı ha-
line gelmemesi gerekiyor. SİP’e herkesin 
ihtiyacı var ama uygulamada hızlı dav-
ranmalıyız. Bugün SİP kapsamında alım 
yapmak isteyen kamu kurumlarını önce-
likle kendi bünyesinde Sanayi Geliştirme 
Komisyonu oluşturması gerekiyor.

DURSUN BALCIOĞLU
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANI

“Raylı sistem 2019’a kadar 450 km’ye 
çıkacak”
Biz yerli üretimin desteklenmesi ko-
nusunda çok önemli adımlar attık. 
İstanbul’da bugün 6 tane raylı sistem hattı 
için ihale ilanına çıkılmış durumda. 70 ki-
lometrelik metro hattı ve ayrıca havaray 
hattı için kısa sürede ihaleye çıkacağız. 
2019 yılı sonuna kadar 450 kilometrelik 
raylı sisteme ulaşacağız, 2040 yılı için ise 
1000 km’ye ulaşmayı planlıyoruz.

MURAT KAVAK
TCDD GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“Yan sanayiyle entegre bir şekilde 
çalışmamız gerekiyor”
2023’e kadar kadar YHT ihtiyacımız 
125+72 adet. Şu anda 80+10 adetlik bir 
ihale hazırlığımız var. 80 adedi sanayi 
işbirliği çerçevesinde ayrı çıkacak. Peşi 
sırada 72 adetlik ihtiyaç talebe göre şekil-
lenecek. 444+60 adet EMU’ya ihtiyacı-
mız var. Özel sektörle kamunun yaklaşık 
olarak eğer yüzde 4’ten yüzde 15’e yük 
taşımacılık oranı çıkartıyorsak lokomo-
tiflere ihtiyacımız olacak. O da 500 adet. 
Bu tablo, yaklaşık 9 milyar euro’luk bir 
alımı gösteriyor. Bizim çok hızlı bir şe-
kilde demiryolu yan sanayisiyle entegre 
bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yan 
sanayimiz, hızlı tren organizasyonu ya-
pacak hale gelmiştir.

SABAHATTİN ÖZ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
YENİLENEBİLİR ENERJİ DAİRE BAŞKANI

“Ekipman üretiminde 2017 sonuna 
kadar yüzde 100 yerlilik yakalanır”
Enerji sektöründe artık kamu alımı yok, 
alımlar özel sektör tarafından yapılıyor. 

Ancak özel sektör, işlerinde yerli malze-
me kullanırsa ek teşviklerden yararlanı-
yor. 2017 yılı sonuna kadar yenilenebilir 
enerji yatırımlarında, PW modülleri, ka-
nat, kule, türbin gibi parçalarda ekipman-
ların yüzde 100’ünün Türkiye’den sağ-
lanmasını istiyoruz. Ancak bugün yerli 
üreticilerin hangi ürünü üretebileceğini 
bilmiyoruz.  Ancak burada bürokrattan 
çok şey beklemememiz gerekiyor, çünkü 
onlar mevzuata uygun hareket ediyor.

PINAR YALMAN AKCENGİZ
OSTİM YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE 
TEKN. KÜMELENMESİ KOORD.

“Limit 10 milyon doların altında olmalı”
Enerji Bakanlığı bizim doğrudan alıcımız 
değil. Ama dolaylı olarak izinlerin veril-
mesi gibi noktalarda tamamen muhatabı-
mız Bakanlık. Yenilenebilir enerji ile ilgi-
li ilave katkıların verilmesi, sektörümüze 
can getirmiş durumda. Geçmiş dönem-
de bu kanunun uygulanmasına yönelik 
birçok yabancı yatırımcıyı bölgemizde 
ağırladık. Şu anda güneş enerjisinde 600 
megawatt’lık lisansların verilmesi gibi en 
popüler olan alanda; mekanik aksamın 
üretilmesine yönelik çok fazla yabancı 
yatırımcı ağırladık. SİP’i burada devreye 
sokarsak; teknolojik ekipmanların yatırı-
mını da ülkemize çekebiliriz. SİP’te limit 
10 milyon doların altında olmalı.

ZÜFER ARSLAN
SAĞLIK BAKANLIĞI YATIRIM 
MODELLERİ DAİRE BAŞKANI

“KOBİ’lere de iş payı verilecek”
Sağlık sektöründe Türkiye’de üretimi ol-
mayan konularda SİP uygulanacak. As-
gari yüzde 30 yurtiçi katkı şartı aranacak. 
Ayrıca KOBİ’lere de iş payı istiyoruz. 
Bugün Türkiye’de üretimi olmayan sana-
yiyi de 4 ayrı kategoriye ayırdık. Kısacası 
bütün altyapıyı biz hazırladık. Şimdi artık 
ürün bazında ihaleler hazırlanıyor. Türki-
ye’deki firmaların yetkinliğini çalıştık, 
yani bizim sektörümüzde ne kadar neyi 
yapabileceklerini biliyoruz.

BORA YAŞA 
OSTİM MEDİKAL SANAYİ 
KÜMELENMESİ KOORD. 

“1987 yılında yaşanan sorunlar bugün 
de değişmedi”
1987 yılında medikal sektörüyle ilgili 
TBMM tutanaklarını okurken, bugün bu-
rada konuşulan sorunların aynısının ora-
da da yazdığını gördüm. Dünyada sektö-

rün yüzde 90’ını 10 firma kontrol ediyor.  
Yerli teknoloji yatırımlarının desteklen-
mesi için alımlarda uygulanan 10 milyon 
dolarlık sınır çok yüksek. Bunun düzeltil-
mesi gerekiyor.

EKREM CANDAN
DMO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“Kamu idarelerine bırakılan yetki 
sistemin ölü doğmasına yol açar”
Bugün kamunun binek taşıtlarıyla ilgili 
yerli araç zorunluluğu varken, iş maki-
nelerinde, kamyon, otobüslerde herhangi 
bir sınırlama yok. Başka bir ifade ile 30 
bin liralık aracı yerli almak zorundayken, 
1 milyon liralık kamyon, iş makinesi, 
otobüs, çekici gibi ürünlere yönelik sı-
nır uygulanmıyor. KOSGEB ile katalog 
hazırlanması konusunda bir protokol im-
zaladık. DMO’nun yerli ürünlere fiyat 
avantajı uygulayabilmesi için ana statü-
nün değişmesi lazım. SİP’de kamu ida-
relerine bırakılan takdir yetkisi sistemin 
ölü doğmasına yol açıyor, bana göre her 
yatırım için ayrı bir SİP oranı belirlenebi-
lir. Uygulama aşaması sadeleştirilebilir.

FEVZİ GÖKALP
OSTİM İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ 
KÜMELENMESİ KOORD.

“250 milyar dolarlık yatırım yerli 
üretim için önemli avantaj”
Geçen yıl Türkiye’de 1 milyar dolar tu-
tarında 11 bin 500 iş makinesi satılmış. 
Mevcut planlamalara göre 2023 yılına 
kadar karayolu, deniz yolu ve hava alan-
larıyla ilgili 250 milyar dolarlık yatırım 
öngörülüyor. Bu durumda yerli üreticile-
re de büyük potansiyel doğuyor, bu şan-
sın iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

MUSTAFA KIZILTAŞ
ODTÜ TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ

“Sağlık Bakanlığı’nın 20 milyon 
Euro’luk harcaması 4 milyona düştü”
Sağlık Bakanlığı’nın açtığı bir ihalede, 
İsviçreli firma 540 bin Euro teklif verdi. 
Aynı ihaleye ODTÜ Teknokent’ten de 
bir firma girince, İsviçreli firma teklifini 
180 bin Euro’ya kadar indirdi. Ancak bi-
zim firma ihaleyi 190 bin Euro’ya aldı. 
Böylece Sağlık Bakanlığı’nın 20 mil-
yon lira yapacağı harcama, 6-7 milyon 
Euro’ya indi. İhaleyi kazanan firma bu-
gün ihracat yapmaya başladı. Başka bir 
hesapla, KOSGEB’in bir yılda Ar-Ge 
için verdiği desteklerin tamamı bu ihale 
ile bu şirket tarafından karşılanmış oldu.

ATO ve OSTİM’in işbirliğinde gerçekleşen Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği Programı 
Konferansı’nın perde arkasında büyük emek vardı. Günler öncesinden hazırlıklarına başlanan 
organizasyon, kusursuz bir şekilde tamamlandı. İki kurumun temsilcileri, tarihe not düşen bir 
etkinliğe imza atmanın mutluluğunu birlikte yaşadı. 

DR. TURAN EROL
BAŞBAKANLIK BAŞDANIŞMANI

“Program ileriye dönük olmalı”
İngiltere’nin yerli vadeli kamu alım 
programları var. Çok başarılı bir 
şekilde uygulanıyor. Amerika örne-
ğinde 3 bin dolar, İngiltere örneğin-
de 10 bin sterlinden 100 bin sterline 
kadar kamu alımları ihalesiz verile-
biliyor. İlerleyen aşamalarda bizim 
bürokrasimizin de kamu tarafımı-
zın da bunların farkında olacağını, 
uygulamaya koyacağını düşünüyo-
rum. Program ileriye dönük olmalı. 
Programı yapacak olan kamu ku-
rumları şimdiden 2-3 yıl sonra tes-
lim olacak ürünün ihalesini yapıyor 
olması gerekiyor. Savunma sanayi-
inde bir ihale sistemi var ama aynı 
zamanda avans sistemi de var. Öde-
me yapıyor. Teknoloji geliştirmede 
bu alımların bir anlamı olabilmesi 
için peşinatla, avansla beraber des-
teklenmeleri gerekiyor.

• Kamu Türk özel sektörünün ne 
üretebildiğini bilmiyor.

• 30 bin liralık binek araç için yerli 
zorunluluğu var, 1 milyon liralık iş 
makinesi için yok.

• DMO statü gereği yerliye avantaj 
uygulayamıyor, bu değişmeli.

• Yerli ortaklık şartı istenen yabancı 
şirketler bunun fiyata ekliyor, mali-
yet yükselebilir.

• Yerli ürün tercihinde mevzuat ta-
mam uygulama kararlılığı önemli.

• Sadece bir ihalede KOSGEB’in Ar-
Ge desteği kadar kamu kar elde etti.

• SİP’te limit 10 milyon doların altında 
olmalı.

KONFERANSTAN NOTLAR
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Makina İmalatçıları Birliği (MİB), 
sektörün kalbinde Makine İma-

lat Sanayii Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED) ile ortak olarak oluşturdu-
ğu yeni ofi sinde daha güçlü bir siner-
ji yaratarak sektörün nabzını tutmayı 
öngörüyor. Bundan sonraki dönemde 
faaliyetlerini Ankara Sanayi Odası’nın 
7. katında gerçekleştirecek olan MİB, 
sektör için değişimlere de imza atmayı 
planlıyor. 

Öncü rol oynayacak

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, 
imalat sanayinin rekabet gücünü arttır-
mak için tüm kurumlar arasında işbir-
liğinin şart olduğunu söyledi. Dalgakı-
ran, makine imalat sanayisinin rekabet 

gücünü artırmak ve sürekli kılmak için 
sektörün her kesimi ve ilgili kurum-
larla ilişki içinde olunması gerektiğini 
vurguladı. Sektörün öncelikleri doğ-
rultusunda politikalar geliştirilmesi, 
bunları gerçekleştirecek altyapı ve 
araçları oluşturmaya katkı sağlamanın 
önemine vurgu yapan Adnan Dalgakı-
ran, bu amaçla MAKFED’in sektörel 
örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, 
dayanışma ve işbirliği kültürü oluştur-
makta öncü rol oynayacağını ifade etti.

“Teşvikler devam etmeli”

MİB Başkanı Ahmet Özkayan, geç-
mişte düşünülmesi hayalden öteye 
gitmeyen üretimlerin artık Türkiye’de 
yapılabildiğini kaydederek, bunun 
sektörün dinamikleri olan üreticilerle 
paydaşların üretim aşkı ve cesaretiyle 

gerçekleştiğini söyledi. Ar-Ge teşvik-
lerindeki artışın Türkiye’de teknolo-
jiye yönelik önemli bir vizyon ortaya 
koyduğunun altını çizen Özkayan, bu 
teşviklerin devam etmesi gerektiğini 
bildirdi.

Türkiye’nin dünya arenasındaki varlı-
ğını sürdürebilmesi için kendi teknolo-
jisini geliştirip, ithal ettiği ara ürünleri 
üretmesi gerektiğine işaret eden Ah-
met Özkayan, ancak bu şekilde birçok 
sektörün önünün açılabileceğini anlat-
tı. Özkayan, bunun yapılmaması halin-
de, teknoloji sağlayan ülkelerin uygun 
gördüğü teknoloji ile yetinilmek zo-
runda kalınacağının altını çizdi.

En dinamik sektör

60 ve 61. Hükümetlerin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ma-
kine sektörünün daha büyümesi gerek-
tiğini belirterek, Türkiye’nin en dina-
mik sektörü denilince akla makinenin 
geldiğini anımsattı. Ergün, sektörün 
gelişmiş üretim yapısına kavuşması, 
rekabet üstünlüğünün sürdürülebil-
mesi için ülke sanayisinin geleceği 
açısından önem taşıdığını dile getirdi. 
(Yeşim Ardıç) 

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 
Mayıs ayı olağan meclis top-

lantısında gündemdeki ekonomik 
gelişmeleri değerlendirdi. Merkez 
Bankası’nın faiz üst bandını 0.50 in-
dirdiğine değinen Özdebir, bankala-
rın da gerekli hassasiyeti göstererek 
piyasa faizlerinde indirime gitmesi 
gerektiğini ifade etti. Girişimcilik 
ekosisteminin önemine vurgu yapan 
ASO Başkanı, Türkiye’nin büyüme 
rakamları ve verimlilik konusunda da 
önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Önemli olan girişimcilik ekosistemi”

Türkiye’nin genç ve girişimci bir 
nüfusa sahip olduğunu vurgulayan 
ASO Başkanı Özdebir, “Girişimcilik 
önemli bir konu ancak bundan daha 
önemli olan girişimcilik ekosistemi-
dir.” dedi.

Girişimcilikle ilgili uluslararası 
araştırma verilerini paylaşan Baş-
kan Özdebir, Küresel Girişimci-
lik ve Gelişim Enstitüsü GEDI 

Endeksi’nin 2014 yılı sonuçlarına 
göre Türkiye’nin 44,7 puan ile 121 
ülke arasında 40. sırada olduğunu be-
lirtti. Global Enterpreneurship Moni-
tor (GEM) araştırmasına göre (2014) 
Türkiye’de potansiyel girişimcilerin 
oranı yaklaşık yüzde 32 olduğunu 
bildiren Özdebir, gelişmiş ülkelerde 
bu oranın yüzde 14 olduğuna dikkat 
çekti. 

Cornell Üniversitesi’nin Global 
İnovasyon endeksinde Türkiye’nin 
142 ülke içinde 68. sırada. Toronto 
Üniversitesi’nin Global Yaratıcılık 
Endeksinde de 82 ülke içinde 68. sı-
rada olduğu bilgisini paylaşan Özde-
bir, “Bu araştırmaların bize söylediği 
aslında şu; girişimci ruha sahip bir 
ülkeyiz ama konu girişimci ortamına, 
habitata ya da inovasyon kültürüne 
geldiğinde vasatı aşamıyoruz. Genç 
ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Ancak 
girişimciliğin erken yaşlarda kazan-
dırılması gereken bir kültür olduğunu 
unutmamamız gerekir.” yorumunu 
yaptı.

Yüzde 5 büyüme için 
yüzde 30 tasarruf

Türkiye’nin son 60 yıllık büyüme 
oranının yüzde 4.8 olduğunu hatırla-
tan Özdebir, sürdürülebilir bir büyü-
me için üretim yapısındaki dönüşüme 
işaret etti. Büyüme noktasında öne 
çıkan bir konunun da dış borçluluk 
olduğunu vurgulayan Nurettin Özde-
bir, Türkiye’nin 2012 sonrası dönem-

deki büyümesini artan bir dış borç 
yükü getirdiğini ifade etti.

Dünya Bankası tarafından yapılan bir 
çalışmanın bilgilerini paylaşan Öz-
debir, Türkiye’de verimlilik artışının 
olmadığı hallerde Gayri Safi  Yurt İçi 
Hasıla’da yüzde 5’lik büyüme oranı 
yakalayabilmek için gereken tasar-
ruf oranının en az yüzde 30 olması 
gerektiğini aktardı. Başkan Özde-
bir, “Bu analize göre dış borçluluğu 
yükseltmeksizin Türkiye’nin sürdü-
rülebilir tarihsel büyüme oranı olan 
yaklaşık yüzde 5’i yakalayabilmesi 
için mevcut tasarruf oranını 2 katın-
dan fazla artırması gerekmektedir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Tasarrufun yanında verimliliğin de 
gerekliliğini hatırlatan Özdebir, fak-
tör verimliliği noktasında Türkiye’de 
en önemli problemi KOBİ’lerin ya-
şadığını dile getirdi. KOBİ’lerde 
verimliliğe odaklanmanın önemine 
vurgu yapan ve verimlilik artışı için 
yalın üretim kavramını öneren Öz-
debir, “Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı işletmelerde israfı önle-
yen sistematik bir yöntem olan yalın 
üretim kavramını kuracağı bir model 
fabrikayla Türkiye’nin gündemine 
getirmeye çalışıyor. Bakanlık, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı 
ile işbirliği içinde bu projeyi gelişti-
riyor. Biz de ASO olarak Bakanlığın 
bu projesini büyük bir memnuniyetle 
destekliyor, projenin gerçekleşmesi 
için her türlü katkıyı vermeye hazır 
olduğumuzu ifade ediyoruz.” dedi.

“GİRİŞİMCİLİK ERKEN 
YAŞLARDA KAZANDIRILMALI”

Makineciler Ankara’da üs kurdu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 
Odası (DTSO) Yönetim Kurulu 

ve Meclis üyeleri ile Diyarbakır 
Organize Sanayi Bölgesi sanayici 
ve iş adamlarından oluşan heyet, 
Başarılı Modellerin Paylaşılması ve 
İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında Ankaralı sanayici 
ve işadamlarıyla bir araya geldi. 
Ankara’daki OSB’leri, çeşitli kurum 
ve kuruluşları yerinde inceleyen 
Diyarbakır heyeti OSTİM’de de 
ağırlandı.

“Diyarbakır’ı 3’e katlar”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, bölgede devam eden 
kümelenme çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Kümelerin yerli üreti-
mi ve ihracatı artıracak çalışmalar 
yaptığına dikkat çeken Aydın, 
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 
çalışmalarında TEMSAN’ı keşfet-
tiklerini vurguladı. 
TEMSAN’ın küme üyesi olduğunu 
vurgulayan Aydın, kurumun asıl bü-
yük tesislerinin Diyarbakır’da oldu-
ğunu hatırlattı. Diyarbakır’ın ve böl-
genin kalkınmasında TEMSAN’ın 
önemine işaret eden Aydın, “70 
milyar dolar rüzgar türbini li-
sansı verildi. Bunun 3 milyarını 
Diyarbakır’da TEMSAN’da yapsa-
nız, Diyarbakır’ın tamamını üçe kat-
lar.  Onun etrafına da aynen OSTİM 
gibi bir yan sanayisini düşünün. Ör-
nek; Konya TÜMOSAN. Konya’da 
TÜMOSAN kurulduğunda bir tane 
otomotiv yan sanayi fi rması yoktu. 
TÜMOSAN, TEMSAN’ın bir mua-
diliydi aynı yıllarda kuruldu.” dedi.

“Ziyaret farkındalık 
oluşturdu”
DTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet 
Sayar, OSTİM’in 
tecrübe ve bilgi 
birikimine işaret etti. 
Proje kapsamında gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerinin faydalı olduğunu dile 
getiren Sayar, TEMSAN ile ilgili de 
önemli bir farkındalık oluştuğunu 
kaydetti. 
Organize Sanayi Bölgesi ve DTSO 
ile birlikte TEMSAN’la ilgili 
çalışmalar yapacaklarını belirten 
Sayar, “Beraber ilimize, ülkemize 
daha fazla nasıl fayda sağlayabili-
riz düşüncesiyle bir diyalog içinde 
olalım.” değerlendirmesini yaptı.

Diyarbakırlı 
sanayici yerinde 
inceledi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir, Türkiye’nin 
genç ve girişimci bir nüfusa sahip 
olduğuna dikkat çekti. Girişimcilik 
ekosisteminin önemini vurgulayan 
Özdebir, “Girişimciliğin erken 
yaşlarda kazandırılması gereken 
bir kültür olduğunu unutmamamız 
gerekir.” dedi.

Makine Sanayicileri Federasyonu  
(MAKFED) ve Makine İmalatçıları 
Birliği’nin (MİB) Ankara’daki yeni 
temsilcilik ofisi, sektör temsilcileri ve 
siyasilerin katılımıyla açıldı. MAKFED 
Başkanı Adnan Dalgakıran, imalat 
sanayinin rekabet gücünü artırmak için 
tüm kurumlar arasında işbirliğinin şart 
olduğunu söyledi. 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 
Odası (DTSO) Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyeleri OSTİM’de çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı.
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Dernek Başkanı Ahmet Kurt, 1991 
yılında üretime sevdalı 16 sana-

yici ve işadamının bir araya gelişiyle 
kurulan derneğin, önemli başarılara 
imza attığını söyledi. Güçlü demok-
rasilerin ancak güçlü ekonomi-
lerle var olabileceğine, tam 
bağımsızlığın ekonomik 
bağımsızlıktan geçtiğine 
inandıklarını, yoksulluk, 
cehalet, işsizlik, üretim-
sizlikle dertleri olduğunu 
belirten Kurt, “Biz paradan 
para kazanan insanlar deği-
liz. Biz üretiriz. Laf değil, iş 
üretiriz.” dedi. 

Kurt şöyle devam etti: “Sayısız fuar 
organizasyonları yaptık, yurtdışı ge-

zileri organize ettik, Anadolu’da eko-
nominin güçlendirilmesi gibi birçok 
AB projesinde ortaklıklarımız var. 
Mesleki ve teknik eğitimin gelişti-

rilmesini amaçlayan işbirliği 
protokollerimiz var; en son 

Gazi Üniversitesi ile pro-
tokol imzaladık. OSİAD 
Akademi’yi kurduk, 
BİYEN projesinde or-
tak olduk. SİAD A.Ş. 
güç birliği ve işbirliği 

anlayışımızın nişanesi, 
kuruluşuna öncülük et-

tiğimiz İç Anadolu Sana-
yici ve İş Adamları Dernekleri 

Federasyonu, lokomotif rolümüzün 
emaresi.”

İŞİM, FİRMA 
TANITIMI YAPTI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı’nın himayelerinde 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
teknik destekleri ile Yollar Türk Milli 
Komitesi tarafından düzenlenen Ka-
rayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas 
Fuarı, 26-28 Mayıs 2016 tarihleri ara-
sında Ankara’da gerçekleşti. 
Fuarda, karayolları, köprü ve tünel 
proje, yapım, müşavirlik, işletme hiz-
metleri, kamu kuruluşları, yüklenici 
fi rmalar, alt yüklenici şirketler, maki-
ne, malzeme ve ekipman sağlayıcıları, 
teknoloji üreticileri ve hizmet kuruluş-
ları yer aldı. 
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kü-
melenmesi de (İŞİM)  sektörü yakın-
dan ilgilendiren fuara stantlı katılım 
sağladı. İŞİM, pek çok proje ve mü-
teahhitlik fi rması ile sektörün üretici 
fi rmalarının yer aldığı etkinlikte katı-
lımcı ve ziyaretçilere fi rmalarının ye-
teneklerini anlattı. 
İŞİM üyelerinden Akkayalar Konve-
yor, Başkent Kaynak, Göçmaksan ve 
Özdekan Kauçuk ve Titam Makina da 
fuarda stant açan fi rmalardan oldu.

OSİAD ÇEYREK ASRI 
GERİDE BIRAKTI

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici İşadamları ve Yöneticile-

ri Derneği  (ORSİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan Ülgener, OSTİM sana-
yicisinin dünya teknolojilerine uyum 
sağlayabilecek bir yapıda olduğunu 
vurguladı. Ülgener, “Bizlerin potansi-
yelimizi tam anlamıyla ortaya çıkarma 
vakti geldi.” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Arif Şayık, ORSİAD üyesi sa-
nayicilerle bir araya geldi. Üyelerin iş-
yerlerini ziyaret eden Şayık, OSTİM’li 
işadamlarının kabiliyetlerini ilgiyle 
karşıladı. Şayık, “OSTİM potansiye-
lini ihracatta daha fazla göstermelidir. 
Ankara Kalkınma Ajansı olarak sanayi 
bölgelerimizin her zamankinden daha 
yakınında yer almaya hazırız.” görüşü-
nü aktardı.

ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener, OR-
SİAD olarak 1300’e yakın üyelerini 
yurtdışı fuar ve iş gezisine götürdükle-
rini dile getirdi. Ülgener, “OSTİM sa-
nayicisi artık dünya teknolojilerine ko-
laylıkla uyum sağlayabilecek bir yapıya 
kavuştu. Bizlerin potansiyelimizi tam 
anlamıyla ortaya çıkarma vakti geldi.” 
dedi.

 “Potansiyelimizi  
 ortaya çıkarma 
 vakti”

rasilerin ancak güçlü ekonomi- protokollerimiz var; en son 

OSTİM Sanayici 
ve İş Adamları 

Derneği (OSİAD), 
kuruluşunun 

25. yılını kutladı. 
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OSİAD'ın 25. Yıl 
gecesinde “Başarılı 
İş İnsanı”, “Başarılı 

Girişimci” ve “Başarılı 
Kuruluş” ödülleri ile 
‘Yılın Medya Ödülü’ 

sahiplerini buldu.
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Türkiye’ye Avrupa Birliği Prog-
ramları (ERASMUS+, UFUK 

2020, İşletmelerin ve KOBİ'lerin 
Rekabet Edebilirliği-COSME, İs-
tihdam ve Sosyal Yenilik-EaSI) 
kapsamında 97 Milyon Avro’luk 
kaynak sağlanacak.
Avrupa Birliği Bakanlığı koordi-
natörlüğünde yürütülen AB Prog-
ramlarına Katılımın Güçlendiril-
mesi Projesi’nin kapanış konferansı 
Ankara’da yapıldı. Proje kapsamın-
da, Avrupa Birliği (AB) program-
larına ilişkin 12 ilde çalıştaylar dü-
zenlendi. Çalıştaylarda, KOSGEB 
tarafından ulusal koordinas-
yonu yürütülen COSME 
Programı tanıtıldı. Proje 
süresince 2 bin 500 potan-
siyel faydalanıcıya bilgi-

lendirme yapıldı.
Konferans kapsamında Türkiye’nin 
katılım sağladığı AB Programları 
(ERASMUS+, UFUK 2020, İş-
letmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet 
Edebilirliği-COSME, İstihdam ve 
Sosyal Yenilik-EaSI) hakkında 
KOSGEB temsilcilerinin yanı sıra, 
AB Bakanlığı, TÜBİTAK, ÇSGB 
ve Türkiye Ulusal Ajansı temsilcile-
ri tarafından bilgilendirici sunumlar 
gerçekleştirildi.
AB Programları; Türkiye’den va-
tandaşların, araştırmacıların, KO-
Bİ'lerin, üniversitelerin ve bele-

diyelerin Avrupa çapında 
oluşturulan toplamda yak-
laşık 97 milyon Avro’luk 
kaynağa erişimini sağlaya-
cak.

AB projeleri kaynak zengini
Malezya SMIIC üyesi oluyor

Malezya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
altında faaliyet gösteren İslam Ülkeleri 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü 
(SMIIC) Yönetim Kurulu Üyesi olması 
için davet edildi. SMIIC, özellikle helal 
standardı geliştirilmesi amacıyla 
faaliyet gösteriyor. İİT üyesi ülkelerden; 
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 
sadece 13 ülke diğer ülkelerin ortak 
kararıyla SMIIC yönetiminde görev 
alıyor.

Yunanistan’da vergi artışı

Yunanistan, ek yardım kredisini 
alabilmek için vergi oranlarında artış 
yaptı. 1.8 milyar Euro’luk vergi artışı 
ve yeni özelleştirme fonunun kuruluşu 
gibi çeşitli ekonomik tedbirlerin yer 
aldığı torba yasa Meclis’ten geçti. 
Kabul edilen yasa ile 1 Haziran 2016 
tarihinde itibaren bazı ürünlerde KDV 
oranı yüzde 23’ten yüzde 24’e, brüt 
şans oyunları kazanç vergisi ise yüzde 
30’dan yüzde 35’e yükseltildi.

Çin’de ihracat geriledi

Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan 
açıklamaya göre, ülkede ihracat Nisan 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yaklaşık yüzde 2 azalarak 173 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Ülkenin ithalatı 
ise aynı ayda yüzde 11’lik gerileme ile 
127 milyar dolar olarak gerçekleşerek, 
düşüşünü 18. ayına taşıdı. Aynı 
dönemde ülkenin en büyük ihracat 
pazarı olan ABD’ye ihracatı yüzde 9,3 
düşerken, Avrupa Birliği’ne yapılan 
ihracat yüzde 3,2 artış gösterdi.

KISA KISA

Ankara Kalkın-
ma Ajansı ta-

rafından organize 
edilen Sosyal So-
rumluluk Platformu 
açıldı.  Platform,  sos-
yal sorumluluk projelerine kay-
nak ayıran ve ayırma potansiyeli olan, 
doğru proje ortağını arayan şirketler, 
kamu kurumları, bireysel bağışçılar 
ile faaliyet gösterdikleri alanlarda uz-
manlığa sahip ve faaliyetlerine destek 
arayan sivil toplum kuruluşlarını bu-
luşturacak.
Sosyal sermayeyi güçlendirmeyi 
amaçlayan platform, Sivil toplum 
kuruluşları; terör mağdurları, gaziler 
ve şehit yakınları, engelliler, hastalar 
ve aileleri, kadınlar, çocuklar, genç-
ler, yaşlılar, göçle gelenler, işsizler, 
yoksullar, kırsal ve kentsel gelişim 
ve çevre başlıklarında proje fi kirlerini 
gönderebilecek. Değerlendirme aşa-
masını geçen proje fi kirleri için ücret-
siz tanıtım fi lmleri çekilerek sponsor 
ve gönüllü adayları ile proje fi kri sa-
hiplerinin buluşturulması hedefl eni-
yor. Platforma proje fi kri başvuruları 
için son tarih 14 Ağustos 2016.
Platforma, www.sosyalsorumluluk.
org.tr adresinden ulaşılabilir.

Sosyal platform
 fikirleri bekliyor

Ankara Kalkınma Ajansı sosyal 
sorumluluk projelerini ve fikirlerini 
buluşturacak Sosyal Sorumluluk 
Platformu’nu (SSP) 
faaliyete geçirdi.

KOSGEB KOBİ Gelişim Destek 
Programları ile 3 yeni çağrıya çıktı. 
Çağrı kapsamında KOBİ’lere 300 
milyon lira destek verilecek.

KOSGEB KOBİ Gelişim Destek 
Programı ile Bilişim Teknolo-

jileri KOBİ’lerinin, Geliştirilmesi, 
Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasi-
te Geliştirme ve KOSGEB Destekli 
Girişimlere İvme isimli 3 yeni çağ-
rı yayınladı. KOBİ Gelişim Destek 

Programı kapsamında 3 ayrı çağrı-
dan oluşan yeni destek paketi KO-
Bİ’lere 300 Milyon TL daha destek 
verecek.

Desteklerden yararlanmak isteyen 
KOBİ’ler programa yönelik hazırla-
dıkları projelerinin kurul tarafından 
kabul edilmesinin ardından destek 
almaya hak kazanacaklar. Başvuru-
lar 1 Temmuz 2016 tarihine kadar 
elektronik ortamdan yapılabiliyor.

KOBİGEL yeni çağrıya çıktı

Bakanlık tarafından yapılan açıkla-
mada, Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK), tarafından inşaat, enerji, oto-
motiv ve metal sektörlerinde toplam 40 
meslek için 26 Mayıs 2016 tarihinde 
sona eren belgesiz çalışma süresinin 31 

Aralık 2016 tarihine kadar uzatılması 
için kanun değişikliği hazırlandığı be-
lirtildi. MYK tarafından 17’si inşaat, 
10’u enerji, 7’si otomotiv, 6’sı metal 
sektörlerinde olmak üzere toplam 40 
meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu 40 meslekte belgesiz çalış-
ma tarihinden itibaren Mesleki Yeter-
lilik Belgesine sahip olmayan kişilerin 
çalıştırılması halinde işveren veya iş-
veren vekiline Kanunda cezai müeyyi-
delerin uygulanacağı hükmü yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, 

özellikle inşaat sektöründe yoğun bir 
çalışmanın bulunduğu bu dönemde 
sektörün olumsuz etkilenmemesi için 
girişimde bulunuldu. Tehlikeli ve çok 
tehlikeli işlerde Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi zorunluluğundan dolayı işçilerin 
istihdam sorunu yaşamaması ve işve-
renlerin de cezai müeyyidelere maruz 
kalmaması için söz konusu yükümlü-
lükler ve cezai müeyyidelerin 31 Ara-
lık 2016 tarihine kadar ertelenmesine 
ilişkin Kanun değişikliği hazırlanarak 
Başbakanlığa gönderildi.

MYK’da Adem 
Ceylan dönemi

OSTİM Yönetimi, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) 

Başkanlığı’na seçilen Adem 
Ceylan’a hayırlı olsun ziyareti ger-
çekleştirdi. OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Tek-
noloji A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan ve 
OSTİM Dış İlişkiler Koordinatörü 
Hamza Akça’nın yer aldığı ziyarette 
Ceylan’a yeni görevinde başarı di-
lekleri iletildi. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan Ceylan, 

OSTİM’in Türk sanayisindeki öne-
mine vurgu yaptı. Ceylan, iki kurum 
arasındaki işbirliklerinin yeni proje-
lerle geliştirilebileceğine işaret etti. 

Kurumun ulusal meslekî yeterlilik 
sistemi ile ilgili yıllık gelişme plan-
larını hazırlamak, geliştirmek, uy-
gulamasını yapmak veya yaptırmak, 

denetlemek; bunlara ilişkin düzen-
lemeleri yapmak, standartları be-
lirlenecek meslekleri belirlemek ve 
bu standartları hazırlayacak kurum 
ve kuruluşları tespit etmek, ulusal 
meslek standartlarını temel alarak, 
teknik ve meslekî alanlarda ulusal 
yeterliliklerin esaslarını belirlemek 
gibi çok sayıda faaliyeti bulunuyor. 

Belgesiz çalışma
süresi uzatılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB), 26 Mayıs 2016 tarihinde 40 
meslek için sona erecek belgesiz 
çalışma süresinin 31 Aralık 2016’ya 
kadar uzatılması ile ilgili kanun 
değişikliğini hazırlayarak Başbakanlığa 
gönderdi. 
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Sürdürülebilirlik

Bütün dünyada 9 milyon 400 bin kişi 
güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir 
enerji branşlarında çalışıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı'nın (IRENA) son araştır-

masına göre bütün dünyada 8 milyon 
100 bin kişi güneş, rüzgar, biyokütle, 
hidrolik santral ve jeotermi branşla-
rında istihdam ediliyor. 2014-2015 
yılları arasında yenilenebilir enerjiler-
de çalışanların sayısı yüzde 5 oranın-
da arttı. Büyük baraj inşa ve işletme-
siyle dev hidrolik enerji santrallerinde 
de toplam bir milyon 300 bin kişinin 
çalıştığı tahmin ediliyor.

Güneş enerjisi istihdam motoru sayı-
lıyor. Güneş elektriği üretimi ve foto-

voltaj dallarında çalışanların sayısı 2 
milyon 800 bini buluyor.

Solar paneli fabrikaları artıyor

Daha fazla modül, solar hücre, düz ve 
dalgalı akım transformatörleri imal 
ediliyor. 2015 yılında güneş temelin-
deki yenilenebilir enerji branşlarında 
çalışanların sayısı yüzde 11 oranında 
arttı. 

Yenilenebilir enerji istihdamında Çin 
başı çekiyor. Ülkede 1 milyon 700 
bin kişi istihdam ediliyor. Japonya'da 
377 bin, ABD'de 194 bin ve geçen yıl 
700 bin solar ev sisteminin kuruldu-
ğu Bangladeş'te ise 127 bin kişi solar 
branşında.
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Isı yalıtımı yapılan 
binalarda dış cepheden 
kaynaklanan ısı 
kaybının %40’ı azalır.

%40 Kısa mesafeleri motorlu araç 
yerine yürüyerek/bisikletle 
gidersek yılda 220 kg karbon 
salınımını engelleriz.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
atmosfere saldığı sera gazla-

rındaki artış ilk defa geçen yıl sona 
erdi ve yaklaşık yüzde 0.4 azaldı.

Avrupa Komisyonu tarafından ya-
yınlanan verilere göre, AB Emis-
yon Ticaret Sistemi'nde (EU ETS) 
geçen yıl ilk defa atmosfere salı-
nan karbondioksit oranı artışı ter-
sine dönerek, yaklaşık yüzde 0.4 
azaldı. 

AB Emisyon Ticaret Sistemi'nde 
şu anda her bir metrik ton karbon-
dioksit için 6 Euro ödeniyor. Ocak 
ayında fi yat 8 Euro idi. Dünyada-
ki ilk çok uluslu emisyon ticaret 
sistemi olan EU ETS ilk olarak 1 
Ocak 2005’te faaliyete geçti.

Avrupa 
daha az 

karbon saldı

Çevreci öğrenciler 
OSTİM’de bilgi aldı

Umwelt Baut Brücken (Çevrecilikle 
Kurulan Köprüler); merkezi 

Osnabrück kentinde bulunan 
Alman Çevre Vakfı’nın (DBU), 
Aachen merkezli Öğrenme ve Sınav 
Prosedürlerinin Nesnelleştirilmesi 
Enstitüsü (IZOP) ve yine Osnabrück 
merkezli DBU Çevre İletişim Merkezi 
(ZUK) işbirliğiyle yürüttüğü bir Türk-
Alman çevre eğitimi projesi. 

Kültürlerarası öğeleri de kapsayan 
‘Çevre ve Sürdürülebilirlik’ konulu 
öğrenci değişimi ve medya projesi, 
DBU tarafından 
toplam beş yıl 
(2011-2016) süreyle 
yaklaşık 1,5 milyon 
Euro ile destekleniyor.

İki taraftan 10 kardeş okul çiftinden 
toplam yaklaşık 1.200 öğrenci 
karşılıklı olarak birbirini ziyaret ederek 
ve ev sahibi okulun bulunduğu 
bölgedeki güncel çevre konularını ve 
kültürlerarası işbirliği örneklerini birer 
gazeteci gibi araştıracaklar. Öğrenci 
gazeteciler, araştırdıkları çevre 
konuları hakkında yazılar yazacaklar 
ve yazıları saygın günlük gazetelerde 
ve ayrıca internette yayınlanacaktır. 

Başlıca hedefleri; gençlere güncel 
çevre konularının benimsetilmesi, 
çevre bilincinin güçlendirilmesi, yön 
verme yetkinliğinin geliştirilmesi, 
kültürlerarası yetkinliğin 
güçlendirilmesi medya ve okuma 
yetkinliğinin geliştirilmesi olan 
proje kapsamında bir grup öğrenci 
OSİTM’i  ziyaret etti. Hacı Ömer 
Tarman Anadolu Lisesi öğrencilerine, 
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi tarafından, 
bölge ve çevre konusunda yapılan 
projeler hakkında bilgiler aktarıldı. 

Ali Rıza Alaboyun 
Enerji Bakan 

Yardımcısı oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcılığı’na Ali Rıza Alaboyun 
atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak 
atanan isim ise yabancı değil. 
Alaboyun, 1. Ahmet Davutoğlu 
Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı görevini üstlenmişti. 

Dünya Meteoroloji Örgütü, Ni-
san 2016’nın ‘Ölçülen en sıcak 

Nisan ayı’, son 12 ayın da ‘Peş peşe 
en sıcak 12 ay’ olduğunu açıkladı. 
Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcü-
sü Claire Nullis, Nisan 2016’nın, 
ölçülen en sıcak Nisan ayı oldu-

ğunu kaydetti. Nullis, geçen Nisan 
ayında yeryüzü ve okyanus yüzeyi 
sıcaklığının 20. yüzyılın Nisan ayı 
sıcaklık ortalamasının 1,1 derece 
üstünde ölçüldüğünü söyledi. Nisan 
dahil son 12 ayın peş peşe en sıcak 
12 ay olduğunu ifade eden Nullis, 
son 15 ay boyunca 13 ayın ise en 
yüksek sıcaklık değerlerine ulaştı-
ğını vurguladı. 

DMÖ Sözcüsü, Aralık 2015’te 
Fransa’nın Başkenti Paris’te ya-
pılan BM İklim Değişikliği 
Konferansı’nda imzalanan ve 22 
Nisan 2016 tarihinde BM’de imza-
ya açılan Paris İklim Anlaşması’nın 
acilen hayata geçirilmesi gerektiği-
ni de sözlerine ekledi.

13 ayın en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldı

2016 yılında rekor ısınma

Kısa mesafeleri motorlu araç 

YENİLENEBİLİR ENERJİ İSTİHDAMI TETİKLEDİ

Dünya Meteoroloji 
Örgütü (DMÖ) 
Sözcüsü Claire 
Nullis, son dönemde 
dünyada küresel 
ısınma konusunda 
yaşananları duyurdu, 
uyarılarda bulundu.  
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