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1996’da 8 ülkenin bir araya gel-
mesiyle oluşturulan D-8 Gelişen 
Ülkeler Teşkilatı 20. yılını geride 

bıraktı. Bütün insanlığa huzur, barış ve 
saadet getirecek ‘Yeni Bir Dünya’ tanı-
mı ve arayışına dair cesur bir girişim ve 
samimi bir oluşum olan D-8, küresel pa-
radigmaya itirazın ortak sesi olarak yola 
çıktığında; buhranların kasıp kavurduğu 
yeryüzünde adeta bir nefes borusu ola-
rak değerlendiriliyordu. Kazanan-kay-
beden dengesizliği üzerine kurulmuş 
olumsuz rekabet kurallarını reddederek, 
tüm insanlığa, barış, diyalog, adalet, 
eşitlik, işbirliği, hak ve özgürlük vur-
gusuyla kapsayıcı bir şekilde herkesin 
kazandığı bir tasarım idi.

D-8’in, yola çıkarken ortaya koyduğu 
itiraz, dünyanın bu şekilde artık daha 
fazla gidemeyeceğine yönelik söylem-
ler, 1 milyar nüfusu aşan İslam alemine 
verdiği mesajların dayanakları hala ge-
çerli. 

Ne yazık ki uluslararası denklemde güç-
lü olanlar hep haklı… Güç nereden geli-
yor? Bu güç, sömürgecilik anlayışından 
da geliyor güçlü ekonomiden ve kendi 
teknolojisinden de. Altını çizmek iste-
rim; güce sahip olanlar ve kaybetmek 
istemeyenler kesintisiz şekilde akıl teri 
akıtıyor.

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan, ‘D-8 Yeni Bir Dünya kitabın-
daki önsözünün bir bölümünde, “Önce 
İran- Irak Savaşı, sonra Körfez Savaşı, 
sonra Bosna katliamı, sonra Azerbay-
can ve Çeçenistan katliamları, bütün bu 
savaşların hep Müslüman topluluklara 
karşı yapılması ve birçok Müslüman 
ülkelere uygulanan çeşitli ambargolar, 
Somali’de Ruanda’da açlıktan ve se-
faletten hayatlarını kaybeden insanlara 
karşı Batının duyarsızlığı (…)” der. 

Dikkat edilirse İslam dünyasındaki kar-
gaşa 1990’lı yıllarda ne ise bugün de 
daha fazla tazyikle devam ediyor. Şöyle 
denilebilir; bu ülkelerin kafasını kaldır-
masına, bağımlı olmaktan kurtulması-
na, kendi teknolojilerini üretmesine izin 
verilmiyor. Onlar hazır almaya, el pen-
çe divan durmaya zorlanıyor. 

Merhum Erkaban’ın bahsi geçen yazı-

sında da işaret ettiği gibi komşusu açken 
kendisi tok yatan mutlu olamaz; “Bir 
toplumun öbür toplumu sömürmesi, 
fakir bırakması, gelişmesini engelleme-
si, sonunda o toplum için de zararlıdır. 
Nitekim Batılı ülkelerin 20. asırdaki bu 
uygulamaları sonunda, zenginler daha 
zengin, fakirler daha fakir hale gelmiş, 
toplumlar arası gelir dağılımı bozulmuş, 
fakir ülkeler borçlarının faizlerini dahi 
ödeyemeyecek hale gelince şimdi borç 
veren ülkeler verdikleri borçların faiz-
lerin değil hatta ana paralarından bile 
vazgeçme durumunda kalmışlardır. (…) 
20. Asrın gerçekleri, yaşanan olaylar, 
alınması lazım gelen dersler sonundaki 
zorunluluk D-8’in doğuşunun gerekçesi 
olmuştur.” 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın D-8 9. Zirvesi’nde de 
vurguladığı üzere; geleceğimizi birkaç 
uluslararası kuruluşun ve aktörün in-
safına bırakamayız. Artık belli güçle-
rin, belli ülkelerin gündem belirlediği, 
diğer yüzlerce ülkenin de intiba ettiği 
bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyanın 
irili-ufaklı tüm ülkelerinin eşit şekilde 
söz sahibi olduğu, küresel refaha ortak 
olduğu, insanlığın geleceğine beraberce 
yön verdiği bir düzen…

1. Savaş değil, barış, 2. Çatışma değil, 
diyalog, 3. Çifte standart değil, adalet, 
4. Üstünlük değil, eşitlik, 5. Sömürü de-
ğil, iş birliği, 6. Baskı ve tahakküm de-
ğil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi 
temel ilkelerini benimsemiş D-8, 20 yıl 
önce tam da bu teklifi  yapmıştı.

Geride bıraktığı dönemlerde güzel iş-
ler yapılabilirdi. Teşkilatın günümüzde 
daha etkin bir rol oynaması gerekiyor. 
Bunu sağlamak için çok çalışmaktan 
başka bir seçenek bulunmuyor.

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat 
yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetle-
rini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal 
ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk

20 yıl öncesinden gelen teklif
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Reel sektöre 2018’de 37 milyar lira
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’na ilişkin 
yaptığı açılamada, 2018 yılında reel sektöre 
doğrudan nakit destek olarak 37 milyar lira 
kaynak kullandırılacağını ifade etti.  

10sayfa

Milli Hedeflerle Rota Yerlilik
Haberleşmede seferberlik başlatan Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 
tarafları işbirliğine çağırdı.  BTK Başkanı 
Dr. Ömer Fatih Sayan, yerli üretim 
sayesinde ihracat açısından ülkemize ve 
firmalara büyük katkılar sağlanacağını 
kaydetti.    

04sayfa

İmalatçı KOBİ’leri Teknoyatırım 
Desteği hızlandıracak
KOSGEB, KOBİ’lerin, orta yüksek ve yüksek 
teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerine 
yönelik üretim yatırımlarının desteklenmesi 
amacı ile KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım 
Destek Programı’nı hazırladı. 

Milli buluşlar girişimcilik 
ekosistemine katıldı
7. TechAnkara Proje Pazarı, Ankara Girişim 
Projesi Kapanış Toplantısı ve Yatırım Forumu 
ile birlikte gerçekleştirildi. Sergilenmeye hak 
kazanan 100 proje, yatırımcı ve müşteriler ile 
buluşma şansı yakaladı. 

1. Bölge İl Müdürleri OSTİM’de 
istişare etti
Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 
1. Bölge İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

“Her şeye rağmen 
yerli üretime devam”
OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, yerli 
üretimin; üreticinin niyetinin yanında kamunun 
da sabırlı ve iyi niyetli olmasıyla artacağını 
belirtti. Kurt, “Her şeye rağmen yerli üretim 
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.  

Girişimciler ezber bozmaya 
devam ediyor
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından bu 
yıl 13.sü düzenlenen, Yeni Fikirler Yeni 
İşler'de (YFYİ) bu sene de önemli projeler 
jüri karşısına çıktı. OSTİM’in 25 bin TL 
değerindeki Özel Ödülü 3D3 Teknoloji’ye 
verildi. 

07sayfa

Kuzey Afrika'da Türkiye'ye davet
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA), Fas’ın Casablanca şehrinde 
gerçekleştirilen Aerospace Meetings 
Casablanca 2017 etkinliğinde ülkemizin 
yatırım ve iş ortaklıklarına açık olduğu 
mesajı verdi.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-
Eylül 2017 Dönemi Merkezi 
Yönetim Bütçe Uygulama So-

nuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleş-
me Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yö-
netim Bütçe Kanun Tasarısı’na ilişkin 
yaptığı açıklamada, reel sektör destekle-
rine 2018 yılında da devam edileceğini 
söyledi. 

Son üç yılda reel sektöre farklı kanallar-
dan destek sağladıklarını anlatan Ağbal, 
bu kapsamda, gelecek yıl reel sektöre 
doğrudan nakit destek olarak 37 milyar 
lira kaynak kullandırılacağını ifade etti. 

Bakan Ağbal, merkezi yönetim bütçesi-
nin Eylül ayında 6,4 milyar lira, Ocak-
Eylül döneminde ise 31,6 milyar lira açık 
verdiğini açıkladı. 

2018 bütçe açığının, milli gelire oranının 
yüzde 1,9 olmasını öngördüklerini dile 
getiren Ağbal, gelecek yılın bütçesinin, 
bundan önceki bütçelerde olduğu gibi 
ekonomik büyümeyi, istihdamı ve vatan-
daşa hizmeti esas alan bir bütçe olacağını 
söyledi.

Ağbal'ın paylaştığı sunumundan satır 
başları şöyle: Orta Vadeli Program’da 
hedefl er: Makroekonomik istikrarın sür-
dürülmesi, beşeri sermaye ve işgücünün 
kalitesinin artırılması, yüksek katma de-
ğerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve 

yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ka-
muda kurumsal kalitenin artırılması.

2018-2020 döneminde maliye politikası: 
Ekonomik büyümeye destek, Ekonomik 
ve fi nansal istikrarı güçlendirme, enf-
lasyonla mücadelede para politikası ile 
koordinasyon, yatırım, üretim, ihracat ve 
istihdama destek, eğitim, sağlık, sosyal 
hizmetler ve sosyal yardımlar ile güçlü 
sosyal devlet, kamu harcamalarında et-
kinlik, verimlilik ve tasarruf.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak 
yurt dışına ihraç edilen malların üretici 
fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı 
üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı 
Eylül ayında bir önceki aya göre %0,12, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %24,05 
ve on iki aylık ortalamalara göre %20,74 
artış gösterdi. 

Sanayinin iki sektörünün bir önceki 
aya göre değişimleri; madencilik ve 
taş ocakçılığı sektöründe %0,25 artış, 
imalat sanayi sektöründe ise %0,12 
artış olarak kayıtlara geçti. Bir önce-
ki aya göre en fazla artış; %2,80 ile 
diğer mamul eşyalar, %2,75 ile kok ve 
rafine petrol ürünleri, %1,98 ile metal 
cevherleri alt sektörlerinde yaşandı. 
Buna karşılık, basım ve kayıt hizmetleri 
%2,00, temel eczacılık ürünleri ve müs-
tahzarları %1,33, gıda ürünleri %1,15 
ile bir önceki aya göre endekslerin en 
fazla düştüğü alt sektörler. Ana sanayi 
grupları sınıflamasına göre 2017 yılı 
Eylül ayında en fazla aylık ve yıllık artış 
enerji mallarında gerçekleşti.

Reel sektöre 2018’de 37 milyar lira 
REEL SEKTÖR DESTEKLERİ (Milyar TL)

Toplam Reel Sektör Destekleri 37

Sosyal Güvenlik Primi Destekleri 20,3

Kredi Garanti Fonu’na Ödemeler 3

İhracat Destekleri 3,2

Tarımsal Kredi Faiz Desteği 2,6

Cazibe Merkezleri Programı 2

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere 
Sağlanan Destekler

1,7

Esnaf Kredileri Faiz Desteği 1,5

Eximbank Sermaye Artırımı 1

Yatırım Teşvikleri 0,8

Turizm Sektörü Destekleri 0,9
Kaynak: www.maliye.gov.tr

Bütçe Giderleri  : 762,8 
Faiz Hariç Giderler : 691,1 
Bütçe Gelirleri  : 696,8 
Vergi Gelirleri  : 599,4 
Bütçe Açığı  : -65,9 
Faiz Dışı Fazla  : 5,8

%2018 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Tahmini (Milyar TL)

Bakan Ağbal, Türkiye Eko-
nomisinde Genel Görünüm 

başlığı altında verdiği bilgilerde 
2010-2017 yıllarında güçlü büyü-
me performansı görüldüğünü kay-
detti. Konjonktürel ve yapısal pek 
çok düzenleme yaptıklarını anlatan 
Naci Ağbal, bunları şöyle sıraladı:

Ekonomiyi destekleyen politika 
çerçevesi, fi nansal piyasalarda-
ki oynaklığa karşı para politikası, 
konut, mobilya ve beyaz eşya sek-
törlerinde geçici vergi indirimleri, 
yatırım, üretim ve ihracatı teşvik 
eden vergi indirimleri, vergi ve 
prim yapılandırması ile prim borç-
larının ertelenmesi, Kredi Garanti 
Fonu ve KOSGEB destekleri, bü-
yümeyi destekleyen teşvikler, yatı-
rım, üretim ve istihdam üzerindeki 
yüklerin azaltılması.

Naci Ağbal ayrıca yapısal reform 
niteliğinde yasal düzenlemeleri de 
anlattı. Ağbal’ın aktardığı yasal 
düzenlemeler şu başlıklarda: Kat-
ma Değeri Yüksek Yatırım ve Üre-
tim: Patent Kanunu, Ar-Ge Kanu-
nu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, 
Süper Teşvik Sistemi. Tasarruf ve 
Finansal Piyasalar, Yatırım Orta-
mının İyileştirilmesi.

2018 YILI TAHMİNİ AÇIK
65,9 MİLYAR TL

YD-ÜFE’de artış

Türkiye İstatistik Kurumu verileri-
ne göre Türkiye genelinde 15 ve 

daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 
2017 yılı Temmuz döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi 
artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu. İş-
sizlik oranı ise değişim göstermeyerek 
%10,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da 
değişim göstermeyerek %13 olarak 
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 
yaş) işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile 
%21,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu 
oran 0,1 puanlık azalış ile %10,9 olarak 
gerçekleşti. 

İstihdam edilenlerin sayısı ise 2017 yılı 
Temmuz döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin 
kişi artarak 28 milyon 758 bin kişi, 
istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile 
%48’e çıktı. 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 294 bin, tarım dışı sektörlerde ça-
lışan sayısı 827 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin %20,9’u tarım, %18,6’sı 
sanayi, %7,6’sı inşaat, %52,8’i ise 
hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığın-
da tarım sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,2 puan, inşaat sektörü-
nün payı 0,2 puan artarken, sanayi sek-
törünün payı 0,4 puan, hizmet sektörü-
nün payı 0,1 puan azaldı.

İşgücü 2017 yılı Temmuz döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 
milyon 239 bin kişi artarak 32 milyon 
200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 
1 puan artarak %53,7 olarak gerçek-
leşti. Aynı dönemler için yapılan kı-
yaslamalara göre; erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,7 puanlık artışla %73,5, 
kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %34,3 
olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı oranı %35,2
Temmuz 2017 döneminde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olma-
dan çalışanların oranı, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 0,9 puan artarak 
%35,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı 
sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 
ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 
0,4 puanlık artışla %22,2’yi gördü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış is-
tihdam bir önceki döneme göre 87 bin 
kişi artarak 28 milyon 119 bin kişi ola-
rak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 
puanlık artış ile %46,9 oldu. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir 
önceki döneme göre 50 bin kişi artarak 
3 milyon 558 bin kişi olarak gerçek-
leşti. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile 
%11,2 oldu. 

İstihdamın %18,6’sı sanayide
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, siber güvenlik 

alanında yerli ve milli çözümlerle iş 
birliğinin önemine temas etti. Sadece 
kişisel değil kurumsal ve toplumsal 
bellek olarak dünyanın siber güvenliğe 
tabi olduğunu söyleyen Arslan, 
kritik altyapıların tamamen bilişim 
tabanlı olduğuna işaret etti. Siber 
güvenlik konusunda gerekli gayreti 
göstereceklerinin altını çizen Arslan, şu 
mesajları verdi: 

“Bu sektörde yerlilik kadar millilik de 

önemli. Sektör paydaşları olarak daha 
fazla mesafe almamız lazım. Birçok firma 
siber güvenlik başta olmak üzere bu 
işleri yapıyor ancak sektörün taraflarının 
işin içine daha fazla girmesi gerekiyor. 
Biz de koordinasyon görevini daha iyi 
yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 
Taraflarla birlikte gereğini yapmaya 
hazırız. Özel sektörümüz bilmeli ki daha 
koordineli çalışmak, daha fazla iş birliği 
yapmak bu sektörden beklediğimiz 
faydayı elde etmek ve olası saldırıları 
engellemek için önemli.”

Ana teması, ‘Siber Güvenlik ve 
Yapay Zeka’ olarak belirlenen 
10. Uluslararası Bilgi Güvenliği 

ve Kriptoloji Konferansı, Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa Başbakan Binali Yıldırım, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer 
Fatih Sayan ve Bilgi Güvenliği Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi 
Atalay, üniversite ve sektör temsilcileri 
katıldı.

“Yerli çip üretimi, 
yerli teknolojilere geçiştir”
Başbakan Binali Yıldırım, Hükümet ola-

rak en temel hedefl erinin siber güvenliği, 
milli güvenliğe entegre etmek olduğunu 
belirtti. Yıldırım, “Başkasının aklıyla 
yapılmış ürünlere bel bağlamak, ileride 
bizi yalnız bırakabilir, çaresiz bırakabilir. 
O halde kendi aklımızın içinde olduğu 
ürünlere daha çok zaman ve para ayırma-
mız lazım. Teknoloji ve yerli ürün nokta-
sında demek ki daha çok gayret edeceğiz. 
Ekonomimiz ve milli güvenliğimiz de 
çok daha gelişmiş olacak.” dedi. Yerli 
mikro elektronik sanayiyi sektördeki en 
önemli alanlardan biri olarak gösteren 
Başbakan Yıldırım, “Yerli çip üretimi, 
yerli yazılım ve teknolojilerine geçiştir. 
Yerli yazılım geliştirme programlarının 
inşa edilmesine azami önem gösterme-
miz lazım.” vurgusunu yaptı.

“Titizlikle çalışıyoruz”
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 
5G’nin ülkemize kazandırılması ve ge-
rekli insan kaynağının yetiştirilmesi ko-
nusunda titizlikle çalıştıklarını ifade etti. 
BTK Akademi’yi kurarak, siber güvenlik 
ve internetle ilgili her türlü eğitimi ver-
diklerini belirten Sayan, “Fiber altyapı-
nın gerçek zamanlı haritasını hazırladık. 
Artık ülkemizin fi ber altyapısı her türlü 
tehlikelere karşı haritalanmış durumda. 
Düzenleyici kurum olarak bizler tüm 
çalışanlarımız sektörümüz ve özellikle 
sektörde yerlilik ve milliliğin sağlanma-
sına yönelik çalışmalarımız ile birlikte 
7/24 çalışmaya devam edeceğiz. AVCI, 
AZAD, Kasırga gibi sistemlerle anbean 
siber güvenliği takip ediyoruz.” dedi. 

BAŞKA AKLIN ÜRÜNLERİ 

10. Uluslararası Bilgi Güvenliği 
ve Kriptoloji Konferansı’nda 
konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 
yerli ve milli ürüne ilişkin çarpıcı 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Başkasının aklıyla yapılmış 
ürünlere bel bağlamak, ileride 
bizi yalnız bırakabilir, çaresiz 
bırakabilir. O halde kendi aklımızın 
içinde olduğu ürünlere daha çok 
zaman ve para ayırmamız lazım.” 

Siber güvenlik alanında yerli 
ve milli çözümlere dikkat 
çeken Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan da, “Bu sektörde yerlilik 
kadar millilik de önemli. Sektör 
paydaşları olarak daha fazla 
mesafe almamız lazım.” dedi.
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BAŞKA AKLIN ÜRÜNLERİ 
YALNIZ VE ÇARESİZ BIRAKABİLİR!

“Yerlilik kadar millilik de önemli”

Başbakan Yıldırım’dan, milli üretime ilişkin dikkat çeken uyarı

Başbakan Binali Yıldırım, Hükümet ola-çeken Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan da, “Bu sektörde yerlilik 
kadar millilik de önemli. Sektör 
paydaşları olarak daha fazla 
mesafe almamız lazım.” dedi.

Bakan Ahmet Arslan, 
"Bu sektörde yerlilik 

kadar millilik de 
önemli. Sektör 

paydaşları olarak daha 
fazla mesafe almamız 

lazım." dedi.

ASELSAN ile Ukrayna STE fir-
ması arasında; Ukrayna Silahlı 
Kuvvetleri’nin askeri haberleşme 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
sözleşme imzalandı. Bu anlaşma 
kapsamında, son teknoloji kulla-
nılarak geliştirilen, yazılım tabanlı 
mimarisi, değişik dalga şekilleri ve 
tehditlere karşı yüksek beka kabi-
liyeti sağlayan elektronik koruma 
tedbirleri ile uluslararası alanda en 
itibarlı ürünler arasında yerini alan 
ASELSAN Yazılım Tabanlı Askeri 
Telsiz ailesi ürünlerinin tedariki 
hedefleniyor

Şirketten yapılan açıklamada, ASEL-
SAN Askeri Telsiz ailesi ürünleri yak-
laşık 20 ülkeye ihraç edilmiş olup, 
tüm bu ülkelerdeki müşterilerimizde 
yüksek memnuniyet oranıyla kulla-
nılmaya devam etmektedir. Ayrıca 

üç ülkede bu telsizlerimizin teknoloji 
transferi marifetiyle yerel üretimi de 
gerçekleştirilmektedir. Bu sözleşme, 
Türk ve Ukrayna savunma işbirliği 
çerçevesinde, ileride diğer savunma 
projelerinde gösterilecek birliktelikle-
re zemin hazırlaması anlamında çok 
önemli bir adım oluşturmaktadır.” 
denildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TAI) dünyanın önde gelen uçak 

üreticisi AIRBUS S.A.S firmasının bir 
ihalesini daha kazandı.

TAI, geçtiğimiz yıllarda yenilenen 
ve satış rekorları kıran Airbus tek 
koridorlu uçağı A320Neo’nun Pratt 
and Whitney (PW) ‘Motor Kabuğu’ 
Tasarım ve Üretim ihalesini kaza-
narak, Türkiye’nin ekonomisine 
katkıda bulunmaya devam ediyor.  
Şirket, iki motor seçeneğine sahip 
olan A320Neo’ların PW P1100G-
JM jet motorlu uçakları için motor 
kabuğunu tasarlayacak. İmzalanan 
sözleşmeye göre TAI, platform ömrü 
boyunca ve tek kaynak olarak üreti-
me devam edecek.

Söz konusu PW motor kabuğu, uçak 
motorlarını dış etkenlerden koruya-

rak, motor üzerindeki hava direncini 
azaltacak ve uçağın aerodinamik 
veriminin artırılmasını sağlayacak. 
TAI bugüne kadar Ankara Kahra-
mankazan’daki tesislerinde, AIRBUS 
A350 XWB kanatçıklarının tasarım ve 
üretimine, Airbus A330 dümenlerinin 
üretimine, Airbus A320 uçaklarının 18 
ve 19 numaralı arka panellerinin ve 
arka gövdelerinin üretimine başarı ile 
devam etmektedir.

  UKRAYNA ORDUSU, ASELSAN’LA HABERLEŞECEK AIRBUS'UN MOTOR KABUĞU TAI'DEN
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Ali Çelik, büyük 
fedakarlıklarla Ar-Ge yapan, yerli ve 
milli ürünler ortaya koymaya çalışan 
KOBİ'lerin, yatırım yaparken yaşadığı 
zorlukları göz önünde bulundurduklarını 
söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), teknolo-

jik ürünlerin Türkiye’de imalatı için 4 
ayrı kuruluş ile protokol imzaladı. KO-
Bİ’lerin teknolojik yatırımlarda işletme-
lere 5 milyon TL’ye kadar destek verile-
cek.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uz-
kurt, KOBİ’lerin teknolojik yeteneklerini 
geliştirmeye, ülkemizin yüksek ve orta 
yüksek alanlardaki gücünü artırmaya yö-
nelik olarak KOBİ TEKNOYATIRIM 
Destek Programını geliştirdiklerini ifade 

ederek, KOSGEB’in bugüne kadar olan 
başarılı çalışmalarını bundan sonraki 
dönemde de özellikle imalat sanayiinde-
ki KOBİ’lerin teknoloji, ihracat, katma 
değer ve karlılıklarını artırmaya yönelik 
destek programları ile taçlandırmak için 
çalıştıklarını söyledi.

Uzkurt, katma değerli üretimi özendire-
cek ve fi rmaların kapasite kullanımlarını 
artıracak bir anlayışla hareket ettiklerini 
belirterek, "KOSGEB olarak bu tür des-
tek programlarını icra ederken özellikle 
KOBİ'lerimizi büyük fi rmalarla entegre 
ederek bu programları yürüteceğiz. KO-
Bİ'lere öncelikle fi rma, proje ve sektör 
bazlı destekler vermeye çalışacağız." 
dedi.

“KOBİ’lerle çalışmak istiyoruz”
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TU-
SAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil 
ise 5. nesil uçaklara ilişkin çalışmaları 
başlattıklarını ifade ederek bu uçakların 
2023'te ilk uçuşunu yapacağını, 2029'da 
teslimine başlayacaklarını bildirdi. Kotil, 

“2031 itibarıyla da dünyadaki 5. nesil en 
iyi uçaklardan birini bitirmiş olacağız. 
Bunun alt sistemleri, teknolojileri var. Bu 
tip teknolojileri artık yurt dışından alma 
şansımız kalmıyor. Bu sistemlerle ilgili 
KOBİ'lerle çalışmak istiyoruz." açıkla-
masını yaptı.

Kotil, üzerinde çalıştıkları projelere alt 
sistemlerinin Türkiye'de yapılması ge-
rektiğinin altını çizerek, “TAI her şeyi 
yapar ama o uçağın ve helikopterin mali-
yetinin yüzde 60'ını yurt dışına verir. Biz 
bunları KOSGEB'in desteğiyle geliştir-
mek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

“Kaynak ayırdık”
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Celal Sami Tüfekçi de, Müsteşarlığın 
temel misyonlarından birinin KOBİ'le-
ri desteklemek olduğuna işaret ederek, 
"Yakın zamanda başlattığımız Endüst-
riyel Yetkinlik Değerlendirme ve Des-
tekleme Programı esasında tam da bu 
teknoloji girişimlerinin ve yatırımlarının 
merkezine oturuyor." görüşünü paylaştı. 

Tüfekçi, şunları kaydetti: "Firmalarımı-
zı şu anda 200'e yakın hakem havuzuy-
la değerlendirmeye başladık ve yakında 
destek mekanizmalarını açıklayacağız. 
Bunun için Savunma Sanayii İcra Komi-
temizden kaynağı da ayırdık. KOSGEB 
ile de yakın çalışarak KOBİ'lerimizi güç-
lendirmek adına teknoloji yatırımlarında 
ne gerekiyorsa yapacağız."

“KOSGEB, amiral gemisi”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Hasan Ali Çelik, programın orta 
yüksek ve yüksek teknoloji alanların-
daki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonu-
cu ortaya çıkan ürünlere yönelik üretim 
yatırımını desteklemek hedefi yle oluştu-
rulduğunu dile getirdi. Çelik, büyük fe-
dakarlıklarla Ar-Ge yapan, yerli ve milli 
ürünler ortaya koymaya çalışan KOBİ'le-
rin, yatırım yaparken yaşadığı zorlukları 

göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı, "KOBİ'lerimize her 
anlamda destek olmaya devam ede-
ceğiz. Bu desteğin en büyük aracı ise 
KOSGEB’dir. Kurum imalatın, üretimin 
ve teşviklerin amiral gemisi olmaya de-
vam edecektir." değerlendirmesinde bu-
lundu.  

İmalatçı KOBİ’leri 
Teknoyatırım Desteği 
hızlandıracak

KOBİ’lerin, orta yüksek ve yüksek 
teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkan ürünlerine yönelik üretim 
yatırımlarının desteklenmesi amacı 
ile kurgulanan, KOBİ TEKNOYATIRIM - 
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
Programı’na ilişkin protokoller 
imzalandı. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt 

ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik; SSM 
Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi’yle, 
TAI Genel Müdürü Temel Kotil’le, ASELSAN 
Genel Müdür Yardımcısı Hezarfen Oruç’la 
ve SASAD Başkanı Hüseyin Baysak’la ortak 
protokole imza attılar.

Detayları, www.kosgeb.gov.tr ad-
resinde ‘Destekler’ başlığı altında 
yer alan programın destek oran-
ları şöyle: Mikro İşletmeler: Geri 
ödemesiz; %70 (yüksek teknoloji 
+%5), Orta ve Küçük İşletmeler: 
Geri ödemesiz; %60 (yüksek 
teknoloji +%5). Makine-Teçhizat 
ve Yazılım için Destek Oranları 
(Geri Ödemesiz+Geri Ödemeli): 
%100* (Yerli malı belgesi kapsa-
mında alınması durumunda geri 
ödemesiz destek oranına  %15 
ilave edilir ve kalan destek oranı 
kadar geri ödemeli destek verilir.) 
*Geri ödemeli destek kapsamında 
talep edilen teminatlar için %100 
teminat giderleri desteği.

DESTEK ORANLARI
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Ceva-
hir Uzkurt, projeyle COSME’nin 
potansiyel faydalanıcılara ve he-

def gruplara tanıtılması, hedef grupların 
bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması ve 
böylelikle çağrılara başvurularının ve ka-
litelerinin artırılmasına yönelik yoğun bir 
çalışmanın yürütüleceğini söyledi. 

Kredi garantilerine kolay erişim
KOSGEB’in COSME’nin ulusal koordi-
natörlüğünü yürüttüğünü dile getiren Uz-
kurt, programın, AB komisyonu tarafın-
dan 2014-2020 yılları için uygulamaya 
alındığını hatırlattı. COSME'nin 2,3 mil-
yar avroluk bütçesiyle, AB'nin en büyük 
çerçeve programlarından biri olduğuna 
dikkati çeken Uzkurt, KOSGEB olarak 
benzer programlardan Türkiye'nin daha 
fazla yararlanabilmesi için çeşitli çalış-
malar sürdürdüklerini anlattı.

COSME programı kapsamında, KO-
Bİ'lerin esnek ve kolay şartlarla kredi 
teminatlarına erişimini sağlayan kredi 
garantilerinin yanı sıra risk sermayesi 
yatırım şirketlerine yönelik destekler de 
bulunduğuna işaret eden Uzkurt, "Bu 
araçlar sayesinde KOBİ'lerimiz uygun ve 
esnek şartlarda kredi garantilerine erişe-
bilirken, bu teminatlara aracılık eden fi -
nans kurumlarıysa sağladıkları kredilerle 
bağlantılı oluşan zararları, Avrupa Yatı-
rım Fonu kanalıyla telafi  edebilecekler.” 
dedi.

2.500 Türk KOBİ faydalandı
AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve 
AB Politikaları Ataşesi Laura Zampet-
ti, Türkiye'nin, COSME'nin çok önemli 
ortaklarından biri olduğuna işaret etti. 
Zampetti, "Haziran ayı itibarıyla 2 bin 

500 Türk KOBİ, 23,2 milyon liralık fi -
nansmandan yararlandı. Bu noktada 
Türkiye'nin çok daha iyi duruma gelebi-
leceğini düşünüyoruz." görüşünü aktardı. 
KOSGEB ile iş birliklerinin çok iyi se-
viyede olduğunu vurgulayan AB temsil-
cisi, yakın gelecekte yeni bir projeyle iş 
birliğine devam edileceğini de açıkladı.

AB Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politi-
kalar Başkanı Kayhan Özüm ise COSME 
bütçesinin büyük kısmının Avrupa Yatı-

rım Fonu üzerinden fi nansal aracı kuru-
luşlar vasıtasıyla KOBİ'lere ulaştırılaca-
ğını aktardı. Özüm, AB Bakanlığı olarak 
söz konusu programdan Türkiye'nin 
daha fazla yararlanmasına yönelik uygu-
lanacak olan projeyi çok önemsediklerini 
kaydetti.

Programın devamında düzenlenen COS-
ME Programı ve Türkiye Değerlendir-
mesi oturumunda, İş ve İnşaat Makinele-
ri Kümelenmesi (İŞİM) Yönetim Kurulu 

Başkanı Halide Rasim, COSME kapsa-
mında yürüttükleri CLUSTEM Projesi 
hakkında sunum yaptı. Halide Rasim, 
İŞİM ile birlikte İngiltere, İtalya ve 
İspanya’dan ortaklarla dünyada bu pro-
jeyi yürüten ilk 5 konsorsiyum arasına 
girdiklerini vurguladı.

Projenin ilk faaliyeti olarak, 40 ülkeden 
902 küme analiz edilerek konsorsiyum 
üyelerine kıyaslama analizi gerçekleşti-
rildiğini anlatan Rasim, “Küme yönetimi 
konusunda 2 haftalık bir eğitim aldık. Al-
dığımız eğitim neticesinde küme yöneti-
mi stratejisini oluşturmak üzere çalış-
malar gerçekleştirdik. Toplamda 3 ülke 
ve 4 altın sertifi kalı küme ziyaretinde 
bulunarak yönetimsel olarak tecrübeleri-
ni bizzat yerinde dinledik. Kasım ayının 
sonunda gerçekleşecek kapanış toplantı-
sının ev sahipliğini İŞİM Kümelenmesi 
olarak yapacağız.” dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
(TTSO) tarafından; COSME Katı-

lımı ve Programdan Elde Edilen Kaza-
nımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek 
için Koordinasyon Kapasitesinin Artı-
rılması Projesi kapsamında tanıtım top-
lantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan TTSO 
Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, KO-
Bİ’lerin alışılmışın biraz dışına çıkması 
gerektiğini belirtti. Başkan Hacısalihoğ-
lu, “Girişimcilik eğitimleri veriyoruz. 
Yönlendirmelerimizin bu doğrultuda 
olması lazım. Yurtdışına açılım belki de 
ön şartımız olması gerekiyor. Ülkenin 
gelişmesi konusunda ihracat önemli. 
İhracatımız gelmiş bir noktada takılmış. 
Bu takılmanın nedeni aslında teknoloji. 
Bunu aşmamız gerekiyor.” dedi.

Hacısalihoğlu, devletin fi rmalara her 
imkanı sunduğunu vurgulayarak sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Girişimcilerimizin 
gerçekten yönlendirildikleri ve yeni tek-
nolojiler onlara doğru olarak iletildiği 
takdirde yapamayacakları iş yoktur. 
Devlet fi rmalara her şeyi sunuyor. Ama 

bizler bunu almaktan imtina ediyoruz. 
Bu noktada desteklerin daha iyi anla-
tılması için herkes üzerine düşeni yapa-
caktır.”

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Akdağ, COSME Programı’nın AB ko-
misyonu tarafından 2014-2020 yılla-
rı için uygulamaya alınan, 2,3 milyar 
Euro’luk bütçesiyle Avrupa Birliği’nin 
en büyük çerçeve programlarından bi-
risi olduğunu vurguladı. Akdağ, şunları 
söyledi: “KOBİ’lerimizin, girişimcile-
rimizin, dolayısıyla ülkemizin lehine 
olacak her türlü işbirliği faaliyetini, di-
ğer uluslararası kuruluşlarla olduğu gibi 
Avrupa Birliği ile de devam ettirmek 
niyetindeyiz.”

İŞİM Kümelenmesi CLUSTEM Proje 
Yürütücüsü Esma Akyüz, etkinlikte, 
2015 yılı Ocak ayında başlanan KOS-
GEB tarafından başarılı uygulama örne-
ği de seçilen ve kümeye Bronz Marka 
kazandıran projelerinin teknik ve uygu-
lama detaylarını anlattı. Tanıtım toplan-
tıları İstanbul, Gaziantep ve Ankara’da 
devam edecek. 

COSME’nin kazanımlarını artıracak proje

Trabzon’da CLUSTEM paylaşımı

KOSGEB, Avrupa Birliği (AB) İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği 
Programı'ndan (COSME) elde edilen kazanımların arttırılması için; AB COSME, 
Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek 

için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması Projesini başlattı.

İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM), COSME 
Küme Mükemmeliyet Programı 
kapsamında yürüttüğü CLUSTEM 
Projesini Trabzon’da anlattı.

Başkan Uzkurt, İş ve İnşaat 
Makineleri Kümelenmesi’nin 
CLUSTEM’deki başarısını da 
şu sözlerle değerlendirdi: “İş ve 
İnşaat Makinaları Kümelenmesi 

Derneği, kümelenme yönetiminin 
güçlendirilmesi ve tekstil 
ve makine sektörlerindeki 
hizmetler CLUSTEM projesiyle; 
40 ülkeden 902 küme ile 

kıyaslanarak bronz marka 
almayı layık görmüştür. 

Ülkemize böyle bir 
gurur yaşattıkları 
için teşekkür 
ediyorum.”

İŞİM’e teşekkür

İnşaat Makinaları Kümelenmesi 
Derneği, kümelenme yönetiminin 

güçlendirilmesi ve tekstil 
ve makine sektörlerindeki 
hizmetler CLUSTEM projesiyle; 
40 ülkeden 902 küme ile 

kıyaslanarak bronz marka 
almayı layık görmüştür. 

Ülkemize böyle bir 
almayı layık görmüştür. 

Ülkemize böyle bir 
almayı layık görmüştür. 

gurur yaşattıkları 
için teşekkür 
ediyorum.”

Cevahir Uzkurt

Esma Akyüz





EKİM 2017 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 7   

OSSA, T.C. Ekonomi Bakanlığı ta-
rafından desteklenen 4. URGE 

Projesi’ne başladı. 30 firmanın yer aldı-
ğı yeni proje, ‘Yerli Üretim ile Birlikte 
Uluslararası Rekabeti Artırma ve İhracat 
Kapasitesi Geliştirme’ başlığında yürü-
tülecek.  4. URGE kapsamında, projeye 
dahil 30 firmanın kurumsallaşmasının ar-
tırılması için eğitim ve danışmanlık hiz-
metleri en üst düzeyde kullanılacak. 

OSSA Koordinatörü Ece Umay, açılış 
toplantısında, kümelenme ve URGE pro-
jeleri hakkında açıklamalarda bulundu. 
Geçmişte yürütülen URGE projelerinden 
örnekler veren Umay, önceki projelerin-
deki başarılı örneklerin iki kez T.C. Eko-
nomi Bakanlığı’nca ödüllendirildiğini ve 
iyi uygulama örnekleri arasında gösteril-
diğini anlattı.  

İhtiyaç analizi ve yol haritasının değer-
lendirildiği toplantıda, proje katılımcısı 
firmaların beklenti, öneri ve taleple-
ri alındı. Başarıyla tamamlanan diğer 
URGE projeleri kapsamında katılımcı 
firmalarda izlenen gelişim örnekleri de-
ğerlendirildi.

Toplantıda, projenin ihtiyaç analizini 
gerçekleştirecek Global Piyasa firması 
yetkilileri, analiz süreci, pazar araştırma-
sı, ihracat ve e-ticaret konularında bilgi-
lendirme sunumu yaptı.  

OSSA, üyelerinin ihracatını geliştirmek 
ve katma değerli ürün satışlarını artırmak 
amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kü-
melenmenin 50’ye yakın üyesi çeşitli ül-
kelere doğrudan ihracat yaparken, birçok 
üyesi de savunma ve havacılığın küresel 
firmalarına dolaylı ihracat yapıyor. 

OSTİM OSB’de gerçekleştirilen 
proje açılış toplantısında bilgiler 

veren Küme Koordinatörü Dr. Kayhan 
Olanca, ilk projede yapılan faaliyetleri 
ve projenin sonuçlarını anlattı. Olan-
ca, URGE sayesinde ilk defa ihracat 
yapan, ihracatını ikiye ve üçe katlayan 
firmalar olduğunu anlattı.

Yönetim Kurulu Başkanı Akman Ka-
rakülah ise küme çalışmalarının üye 
firmalara ve sektöre sağladığı katkıları 
dile getirdi. Karakülah, kümelenme-
ye olan katkılarından dolayı OSTİM 
OSB Yönetimine teşekkür etti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Türkiye’de kümelen-
me çalışmalarında öncü olduklarını 
hatırlatarak, üretim yapan firmaların 
kümelenme etrafında bir araya gelme-
lerinin önemli avantajlar sağladığını 
ifade etti. Kümelenmenin önemine 

işaret eden Aydın, “Türkiye’nin so-
runlarının çözümü değer üretmekten 
geçiyor.” dedi. 

URGE Proje Uzmanı Şahin Kaya da, 
proje kapsamını anlattı. 21’si Anka-
ra, 2’si Bursa, 1’i İstanbul’dan olmak 
üzere 24 katılımcıyla başlanan 3 yıl 
sürecek proje; İhtiyaç Analizi, Eğitim 
ve Danışmanlık, Alım Heyeti, Yurtdı-
şı Pazarlama Faaliyetleri aşamaların-
dan oluşacak. URGE katılımcılarının 
ihracat listesine 3 firma eklemek is-
tediklerini belirten Şahin Kaya, proje 
boyunca 12 Eğitim ve Danışmanlık, 8 
Fuar, 2 Alım Heyeti, 5 Yurtdışı Pazar-
lama Faaliyeti ve 10 B2B Toplantısı 
gerçekleştireceklerini bildirdi.

Toplantıda ayrıca ihtiyaç analizi önce-
si ortak sorunların tespiti için çalıştay 
gerçekleştirilerek çözüm önerileri de 
masaya yatırıldı.

OSSA ve üye firmaları ASKAR Ma-
kine, EMGE, GÜR Metal, Küçük-

pazarlı, MEGE Teknik ve MFK 17-19 
Ekim 2017 tarihleri arasında Fas’ta 
düzenlenen Aerospace Meetings Ca-
sablanca 2017’de ülkemizi temsil eden 
kuruluşlar arasında yer aldı. 17 ülkeden 
250 katılımcı firma ile gerçekleşen ve 
yaklaşık 5000 B2B’nin yapıldığı etkin-
likte, OSSA ve üye firmaları 100’ün 
üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi. 

Program süresince Airbus, Rolls-
Royce, Zodiac Aerospace, Daher ve 
Boeing gibi sektörün önde gelen fir-
malarının yanı sıra Royal Air Maroc, 
Sabca, NSE Aero Maroc ve ECM gibi 
birçok firma ile de toplantılar gerçekleş-
tirdi. Çok sayıda workshopa da katılan 
küme, 2018’de dördüncü kez kapılarını 
açacak olan Savunma ve Havacılıkta 

Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) 
için de talepler aldı. 

Fas ve İspanya Türk üreticileri 
tanımak istiyor
Dolu dolu geçen etkinlikte Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı Sanayileşme Dai-
resi adına Hüseyin Kılıç, THY Teknik 
A.Ş. adına Genel Müdür Danışmanı 
Halil Tokel ve OSSA adına Ece Umay 

bire sunum yaptı. Üç 
isim, sunumlarında Türk 
savunma ve havacılık 
sanayisi ile KOBİ’lerin 
gelişiminden bahsederek, 
ülkemizin yatırım ve iş 
ortaklıklarına açık oldu-
ğunun altını çizdi.

Fas ve İspanya gibi ül-
kelerin Türk savunma ve 
havacılık sanayisine olan 
ilgi ve meraklarını da 
gözlemleyen OSSA, bu ül-
kelerin ihracat temsilcilikleri ile de gö-
rüşerek ülkemizin hızla gelişmekte olan 
savunma ve havacılık sanayisi hakkın-
da kendilerini bilgilendirdi.

Program kapsamında katılımcı üye fir-
maları ile Fas havacılık sanayisini ye-
rinde görmek adına firma ziyaretleri 

gerçekleştirildi. Öncelikli olarak Figeac 
Casablanca Aeronautigue firmasında 
incelemelerde bulunan ekip, sektörün 
öncü firmalarından Bombardier’in te-
sislerinde de ağırlandı. Ayrıca Fas Ha-
vacılık ve Uzay Eğitim Merkezi İMA 
Casablanca’da da ülkedeki sektör fir-
malarına nitelikli iş gücü yetiştiren ku-
ruluş hakkında bilgiler alındı.

4. URGE’nin odağı 
kurumsallaşma

  Kuzey Afrika’da Türkiye'ye davet 

Kauçuk Küme'nin
2. URGE projesi başladı

    OSSA, Fas’ta KOBİ’leri dünyaya anlattı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 30 üyesiyle 4. Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’ne (URGE) başladı. Yeni projede, firmaların 

kurumsallığının artırılması için eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerine ağırlık verilecek.

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA), Fas’ın 
Casablanca şehrinde gerçekleştirilen 
Aerospace Meetings Casablanca 2017 
etkinliğinde ülkemizin yatırım ve iş 
ortaklıklarına açık olduğu mesajı 
verdi.  

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca 
desteklenecek olan 2. URGE projesine başladı. 
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İki kurum arasında varılan mutaba-
katla, 2017 yılının sonuna kadar 

Tepe Güvenlik A.Ş. ile elektronik gü-
venlik aboneliği hizmeti anlaşması ya-
pılması durumunda; aktivasyon bedeli 
%50 indirimli olacak.

Söz konusu elektronik güvenlik hiz-
metleri; işyerlerine herhangi bir izinsiz 
giriş durumunda alarm sisteminden alı-
nan sinyaller aracılığı ile Tepe Alarm 
İzleme Merkezi’ne uyarı göndererek, 
gerekli durumlarda özel güvenlik ve 
kolluk kuvvetlerinin adrese yönlendi-
rilmesi esasına dayanıyor. 

Alarm sistemi hırsızlığa engel
Çalışmayla ilgili bilgi veren OSTİM 
OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, Böl-
genin; fi ziki özellikleri, bünyesinde 
barındırdığı ürün ve malzeme çeşitli-
liğinin çok olması, fi rmaların yapısal 
özellikleri gibi birçok nedenden ötürü, 
kötü niyetli kişilerin dikkatini çeken ve 
alınan tüm güvenlik önlemlerine rağ-
men bazen olumsuzlukların yaşandığı-
na işaret etti. 

Arıcı, “Bölgemizde olumsuz olayların 
hiç yaşanmaması için emniyet ekipleri 
ve güvenlik birimimiz tarafından alı-
nan genel güvenlik önlemlerinin yanı 
sıra, fi rmalarımız için elektronik gü-
venlik tedbirlerinin alınması da hayati 
önem arz etmektedir. Geçmiş yıllara 
ilişkin yapılan değerlendirmelerde, 
elektronik güvenlik ve alarm sistemi 
bulunan fi rmalarda hemen hemen hiç 
hırsızlık yaşanmadığı ve yapılan hırsız-
lık girişimlerinin de büyük oranda ba-
şarısızlıkla sonuçlandığı tespit edildi. 
Buna ek olarak hırsızlık amaçlı gelen 
şahısların hiçbir güvenlik tedbiri alma-
yan, kolay girilebilir fi rmaları seçtikle-
ri ve bu nedenle kendilerine daha cazip 
gelen bu tür fi rmalara yöneldikleri gö-
rüldü.” dedi.

OSTİM’e özel

Tepe Güvenlik A.Ş.’nin OSTİM üyele-
rine özel olarak sunduğu kampanyayla 
ilgili açıklaması ise şöyle: “2017 yılı-
nın sonuna kadar Tepe Güvenlik A.Ş. 
ile elektronik güvenlik aboneliği hiz-
meti anlaşması yapılması durumunda; 
aktivasyon bedeli %50 indirimli olacak 
ve aylık 79 TL olan abonelik bedeli 69 
TL’den başlayan fi yatlarla sunulacak-
tır. İş yerlerinin güvenlik açıklarının 
tespiti için ücretsiz keşif işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ve kampanya ile il-
gili detaylı bilgi almak için Tepe Gü-
venlik A.Ş. müşteri hizmetleri ile 444 
8373 numaralı, diğer soru ve görüşler 
için OSTİM OSB Çevre ve Güvenlik 
Müdürlüğü ile (0312) 385 5090/1113 
telefonlardan iletişime geçilebilecektir.”

ASO’nun ev sahipliğinde gerçek-
leşen Ürün Güvenliği Haftası’nın 
açılış toplantısında konuşan Nu-

rettin Özdebir, 10 ayrı kamu kuruluşu 
tarafından yapılan sanayi ürünleri de-
netiminin daha etkin yapılabilmesi için 
sanayi odalarına da numune alma yetkisi 
verilmesini istedi. Başkan Özdebir, son 
yıllarda yapılan denetimlerde, asansörle-
rin %30, taşınabilir basınçlı ekipmanların 
%15, makinaların %14, gaz yakan cihaz-
ların %10, elektrikli ekipmanların %12 
civarında standartlara uygun bulunmadı-
ğı bilgisini verdi.

Özdebir, şunları söyledi: “Bakanlığımız, 
düzenlenmiş ve düzenlenmemiş alan-
larda, sanayi ürünlerinin denetiminde, 
haksız rekabetin önlenmesi, merdiven 
altı kalitesiz üretimin yaygınlaşmaması, 
uzak doğudan gelen güvensiz ürünlerin 
daha iyi denetlenebilmesi için bizlere 
de yetki verebilir. Bakanlığımız, riskli 
ürünlerin yer aldığı sektör ve ürün grup-
larında bizlere vereceği yetkiyle, numune 
alınmasını sağlamak, bu numuneleri Ba-
kanlığın uhdesinde bulunan veya yetki 
verdiği laboratuvarlara gönderme görevi 
ile daha hızlı bir mekanizmanın işlemesi-
ni sağlayabilir.”

“Geliştirerek sürdüreceğiz”
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu 
Türkiye çapında 716 personel ile piyasa 
denetim ve gözetim görevini etkin bir 

biçimde yapmaya çalıştıklarını vurgula-
yarak, “Vatandaşımızın hem can ve mal 
güvenliğini korumak, hem de haksız re-
kabeti önlemek için bu denetimlerimizi 
daha da geliştirerek sürdüreceğiz.” ifade-
lerini kullandı.

Yerli sanayiciye karşı haksız rekabet
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Müs-
teşarı Veysel Yayan, özellikle uzak do-
ğudan gelen mallarda ciddi ihlallerin 
olduğunu vurguladı ve insan ve çevre 
sağlığına yarattığı riskin yanı sıra yerli 
sanayiciye karşı büyük bir haksız rekabet 
oluştuğunu ifade ederek bunu izin ver-
meyeceklerini belirtti. Yerli üreticilere de 
mesaj veren Yayan, “Geçmişte Japonya, 
şimdi ise Çin ve diğer uzak doğu ülke-
lerinin düştüğü duruma düşmemeli, Türk 
malı imajının dünyanın her tarafında ka-
bul edilebilir hale gelmesi için çaba gös-
termeliyiz.” açıklamasında bulundu.

Güvenli ürünlere ödül önerisi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Hasan Ali Çelik de, “Bakanlığı-
mız kimsenin gözünün yaşına bakmadan, 
haklının ve doğrunun yanında, yanlışın 
karşısında olacaktır. Vatandaşımız, kul-
landığı aletlerin denetleyicisinin bakan-
lığımız olduğunu bilmelidir.” dedi. Çelik 
ayrıca, hatalı üretici cezalandırılırken, 5 
yıl boyunca doğru ve güvenli ürün üre-
ticilerinin de tespit edilerek ödüllendiril-
mesini önerdi.

Sanayi ürünlerinin 
denetimi için 
yetki talebi
Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, son 
yıllarda yapılan denetimlerde bazı 
sanayi ürünlerinin, standartlara 
uygun bulunmadığını belirterek, 
“Haksız rekabetin önlenmesi, 
merdiven altı kalitesiz üretimin 
yaygınlaşmaması, uzak doğudan 
gelen güvensiz ürünlerin daha iyi 
denetlenebilmesi için bizlere de 
yetki verebilir.” dedi. 

OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü, üyelerine verdiği 
güvenlik hizmetini genişletiyor. 
Fiziki güvenlik hizmetlerine 
ek olarak elektronik güvenlik 
hizmetlerine de kaliteli ve 
ekonomik koşullarda sahip 
olunabilmesi amacıyla Türkiye’nin 
önde gelen markalarından Tepe 
Güvenlik ile iş birliği kararı alındı. 

Sanayi ürünlerinin 
denetimi için 
yetki talebi

Başkan Özdebir, son yıllarda yapılan 
denetimlerde, asansörlerin %30, taşınabilir 
basınçlı ekipmanların %15, makinaların 
%14, gaz yakan cihazların %10, elektrikli 
ekipmanların %12 civarında standartlara 
uygun bulunmadığı bilgisini verdi.

OSTİM üyeleri 
elektronik güvenliğe geçiyor 

Bölgedeki firmalara özel kampanya başlatıldı

NORMAL FİYAT İNDİRİMLİ FİYAT

AKTİVASYON BEDELİ* 199,90 TL 99,90 TL

AYLIK HİZMET BEDELİ 79 TL 69 TL
(*) BİR DEFAYA MAHSUS

Fikir paylaşım
platformuna
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) ev sahipliğin-
de, Haberleşme Teknolojileri Kü-

melenmesi (HTK) işbirliği, OSTİM ve 
KOSGEB’in katkılarıyla, Yerli ve Milli 
Üretim Ekosistemi Proje Geliştirme Ça-
lıştayı düzenlendi. 

“Yapamayacağımız bir şey yok”
Çalıştayın açılışında konuşan BTK Baş-
kanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin 
ileri teknolojili ürünlerinin toplam ihra-
cattaki payının hızlı bir şekilde artırılma-
sı için yüksek teknoloji içeren ürünleri 
yerli ve milli imkanlarla üretmenin ge-
rekliliğini vurguladı.

Bunun öncelikle Ar-Ge faaliyetlerinin et-
kin bir şekilde yürütülmesinden geçtiğini 
belirten Dr. Sayan, kamu, sivil toplum 
kuruluşları, üniversite, sanayi iş birli-
ğinin tesis edilmesini hayati derecede 
önemli bulduklarını söyledi.

Yerli üretim adına kaydedilecek ilerle-
melerin sadece ithalatın azalması ile kal-
mayacağı, ihracat açısından da ülkemize 

ve fi rmalarımıza büyük katkılar sağlaya-
cağını anlatan BTK Başkanı, “Yerlileş-
me çalışmalarımız bize ihracat kapılarını 
da açacak ve ‘Türk malı’ ürünlerimiz, 
özellikle Ortadoğu gibi yeni pazarlara ve 
hatta olgunluğa ulaşmış batı pazarlarına 
ihraç ediliyor olacaktır.” dedi.

4.5G yetkilendirmelerinden sonra yerli 
üretim konusunda önemli mesafeler al-
dıklarını dile getiren Ömer Fatih Sayan, 
“Bu kapsamda ilk aklımıza gelen örnek, 
ULAK projesidir. Hem Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı hem de konsorsiyumda yer 
alan fi rmalar ile yürütülen yoğun çalış-
malar sonucunda bugün için artık kulla-
nıma hazır bir ürünümüz bulunmaktadır. 
Mobil şebekenin en kritik unsurlarından 
birini oluşturan baz istasyonunu yerli ve 
milli imkanlarla geliştirmiş olmamızın, 
aslında yapamayacağımız bir şeyin ol-
madığının da en güzel göstergelerinden 

biri olarak görüyorum. Yeter ki sektö-
rümüzde, rekabetten önce iş birliğinin 
önemini anlayalım, güç birliğinin sek-
törümüzdeki gerekliliğini fark edelim.” 
mesajını verdi.

“5G, 6G ihtiyacını HTK ile 
karşılayalım”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, BTK tarafından gerçekleş-
tirilen 4.5G yetkilendirmesinin Türkiye 
için çok kritik önem taşıdığının altını 
çizdi. Yetkilendirme ihalesini alan taraf-
ların, ihalede yer alan yerlilik oranlarının 
gerçekleştirilemeyeceği düşüncesinden 
vazgeçmeleri gerektiğini anlatan Aydın, 
“Biz bunu da kabul etmiyoruz. Yerlilik 
şartlarının eksiksiz olarak yerine getiril-
mesinde ilgili tüm tarafl arı takip ediyo-
ruz. Biz bunun tamamının yerli ve milli 
imkanlarla kendi özgün ürünlerimizi, 

kendi cihazlarımızı, yazılımlarımızı ken-
di ülkemizde milli sesi duymak ve ileti-
şim sisteminin tamamını yerlileştirmek 
istiyoruz.” dedi.

İş birliği ve çaba sarf ederek yüzde 45 
yerlilik oranına ulaşılacağını vurgulayan 
Aydın, “Bu ülkede insansız hava aracı 
yapılıyor, tank yapılıyor, ATAK helikop-
teri yapılıyor. Teknolojik olarak bir sorun 
yok. Burada çok yetenekli fi rmalar var. 
Bu fi rmaları bir araya getirdiğimiz za-
man Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak 
potansiyel var. Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi’ni kurduk. Ülkemizin 5G, 
6G ihtiyacını bu kümelenmenin içinden 
karşılayalım.” görüşüne yer verdi.

Önce markalaştırma ardından ihracat
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt da ülkemizin geleceği açısından, 
dışa bağımlılığı azaltarak yerli ve milli 
üretimin payının artırılması gerektiğine 
dikkat çekti. Başkan Uzkurt, dışarıya 
bağımlı olmayan, gerektiğinde her türlü 
mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip 
bir ülke olarak ürettiğimiz yüksek katma 
değerli bu ürünleri markalaştırmayı ve 
‘Türk Malı’ olan bu ürünleri başka ülke-
lere de ihraç etmeyi amaçladıklarını ifade 
etti.

Seferberlik ilan edilmeli
BTK Kurum Başkan Yardımcısı Gaza-
li Çiçek ise telekomünikasyon alanında 
yerli ve milli üretim için kamu, özel sek-
tör, sivil toplum kuruluşları ve üniversi-
teler ile bir araya gelerek milli bir sefer-
berlik ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. 
Amaçlarının şebekenin tamamını yerli ve 
milli imkanlarla uluslararası standartlara 
uygun şekilde yapmak olduğunu belirtti.

MİLLİ HEDEFLERLE ROTA YERLİLİK
Haberleşmede seferberlik başlatan BTK, tarafları iş birliğine çağırdı

Yerli ve Milli Üretim Ekosistemi 
Proje Geliştirme Çalıştayı, elektronik 
haberleşme sektörünün tüm 
taraflarının bir araya getirdi. 
Çalıştayda, sektörün tarafları 
Türkiye’nin elektronik haberleşme 
şebekesinin tamamen yerli ve milli 
imkanlarla yapılması hedefine 
odaklandı. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, yerli üretim sayesinde ihracat 
açısından ülkemize ve firmalara büyük 
katkılar sağlanacağını kaydetti.

Dr. Ömer Fatih Sayan 
“Yeter ki 

sektörümüzde, 
rekabetten önce 

iş birliğinin 
önemini anlayalım, 

güç birliğinin 
sektörümüzdeki 
gerekliliğini fark 

edelim.”

Orhan Aydın 
“Kendi özgün 

ürünlerimizi, kendi 
cihazlarımızı, 

yazılımlarımızı kendi 
ülkemizde milli sesi 
duymak ve iletişim 
sisteminin tamamını 

yerlileştirmek 
istiyoruz.”

Cevahir Uzkurt 
“Yüksek katma 
değerli ürünleri 
markalaştırmayı 

ve Türk Malı olan 
bu ürünleri başka 
ülkelere de ihraç 

etmeyi amaçlıyoruz.”

Gazali Çiçek 
“Amacımız; 
şebekenin 

tamamını yerli ve 
milli imkanlarla 

uluslararası 
standartlara uygun 
şekilde yapmak.

Haberleşme teknolojileri sektöründe 
üyelerinin sanayi, üniversite, kamu 

iş birliği ile rekabet güçlerini artırarak 
öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşıla-
ma ve milli marka çıkarmayı hedefl eyen 
HTK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip 
Zerey, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve 
Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, Ulak 
A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müste-
şarı Dr. Veysel Yayan ve Sanayi Genel 
Müdürü Zübeyde Çağlayan’la bir araya 
geldi. Kamudaki paydaşları tarafından il-
giyle karşılanan HTK, tüm faaliyetlerine 
destek sözü aldı.

ULAK A.Ş.
Programlarına ULAK A.Ş. Genel Müdü-
rü Metin Balcı ile başlayan HTK heyeti, 
iki kurum arasındaki ortak çalışma alan-
larını değerlendirdi. Genel Müdür Balcı, 
HTK oluşumuna katkı sağlamaya hazır 
olduklarını bildirdi. ULAK A.Ş.; ticari 
faaliyet gösteren şebeke operatörlerinin 
kullandığı mobil ve geniş bant haberleş-

me sistemlerinin Ar-Ge 
ve mühendislik faali-
yetlerini gerçekleştir-
mek, söz konusu sis-

temlerin ve yedek parçalarının üretimini, 
test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve 
pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yap-
mak, eğitim, bakım ve destek hizmetini 
vermek amacıyla SSTEK Savunma Sa-
nayii Teknolojileri A.Ş. tarafından 20 
Nisan 2017 tarihinde kurulmuştu. 

BTK 
Heyetin bir sonraki ziyareti Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. 
Ömer Fatih Sayan’a oldu. Kümelenme-

yi başından itibaren desteklerini Başkan 
Sayan, sektörde yerli ve milli ürünlere 
ilişkin bakış açıklarını aktardı, bu yönde 
kurumsal olarak çalışmalara katkı sağla-
yacaklarını belirtti. 

“Yerlileştirmede öncelikli”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, haberleş-
me teknolojileri sektörünün öneminin 
farkında olduklarını belirterek, sektörü 
sahipsiz bırakmayacaklarını vurguladı. 
Haberleşme sektörünün yerlileştirilmesi 
gereken alanlar içinde öncelikle olduğu-
nu ifade eden Yayan, “Türkiye’de yola 
çıkan bütün ekiplerin önünde yürümeye 

hazırız.  Biz her zaman destek vereceğiz. 
Yola çıkan bir hareketin önünde OSTİM 
varsa bu Türkiye’de bir şeyler yapılaca-
ğını gösterir.” dedi.

“Büyük potansiyel var”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip 
Zerey, sektörde yerli ve milli fi rmaların 
önemine temas ederek, kümelenmenin 
kuruluşundan dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Zerey, kümelenmenin 
sektörde koordinasyon ve iş birliği için 
çok önemli olduğunu vurguladı. Haber-
leşme sektöründeki fırsatlara işaret eden 
Zerey, “Burada büyük iş, büyük potan-
siyel var. Kümelenme çalışmalarında 
olmak istiyoruz. Önünüzü açmak, yön 
vermek istiyoruz.” mesajını verdi.

“Destekleyeceğiz”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sa-
nayi Genel Müdürü, Zübeyde Çağlayan, 
sanayileşme konusundaki çalışmalara 
değindi. Kümelenmede toplu bir kamu 
yararı olduğuna dikkat çeken Çağlayan, 
“Kümelenmeyi destekleyeceğiz.” dedi.

HTK kamudan destek sözü aldı 
Haberleşme teknolojileri sektörünün milli takımı, Haberleşme Teknolojileri 

Kümelenmesi (HTK), çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sektördeki 
paydaşları bir araya getirerek ortak hareket etmeyi hedefleyen, bu kapsamda 

sektörün kamu tarafındaki paydaşlarını ziyaret ederek, amaçları ve çalışmaları 
hakkında bilgi veren kümeye kurumlar destek sözü verdi. 
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Bütün insanlığa huzur, barış ve sa-
adet getirecek “Yeni Bir Dünya” 
tanımı ve arayışına dair cesur bir 

girişim ve samimi bir oluşum olan D-8, 
15 Haziran 1997’de 8 ülkenin Devlet 
Başkanlarının İstanbul’da bir araya ge-
lerek imzaladıkları anlaşma ile kuruldu. 

Aydınlığa açılan kapı
54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Baş-
bakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
liderliğinde meydana gelen, kazanan-
kaybeden dengesizliği üzerine kurulmuş 
olumsuz rekabet kurallarını reddederek, 
tüm insanlığa, barış, diyalog, adalet, eşit-
lik, iş birliği, hak ve özgürlük vurgusuyla 
kapsayıcı bir şekilde herkesin kazandığı 
bir tasarım sunan D-8, 20. yılını geride 
bıraktı. 

Erbakan, bu birlikteliğin önemini, 
“D-8’ler, 20. yüzyılın en önemli olayla-
rından birisi ve 20. yüzyılın 21. yüzyıla en 
kıymetli bir hediyesidir. Yine D-8’lerin 
kurulması baştan sona harplerle ve çatıl-
malarla geçen 20. asrın sonunda, aydın-
lığa açılan bir kapı gibidir.” ifadeleriyle 
anlatırken, Teşkilatın vizyonu bilhassa 
günümüzün endişe verici gelişmelerin 
çözümü noktasından bakıldığında işlevi-
ni daha çok hissettiriyor.

“Statükoya karşı bir itirazın eseridir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Teşkilatın 9. Zirvesi vesilesiyle, örgütün 
20. yıl dönümünü bir kardeşlik atmosferi 
içinde kutladıklarını belirterek, zirvede 

aynı zamanda geçen 20 yılın muhase-
besini yaptıklarını söyledi.  Erdoğan, şu 
hususların altını çizdi: “D-8 üyesi ülkeler 
olarak geleceğimizi birkaç uluslararası 
kuruluşun ve aktörün insafına bırakama-
yız. Artık belli güçlerin, belli ülkelerin 
gündem belirlediği, diğer yüzlerce ülke-
nin de intiba ettiği bir dünyada yaşamı-
yoruz. Bizler dünyanın irili-ufaklı tüm 
ülkelerinin eşit şekilde söz sahibi oldu-
ğu, küresel refaha ortak olduğu, insanlı-
ğın geleceğine beraberce yön verdiği bir 
düzenin savunucularıyız. Biz dünyada 
adalet arıyoruz, birilerinin sürekli olarak 
‘ben ne diyorsam o’ diyeceği bir dünya 
değil. ‘Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım’ 
diyenlerin egemen olduğu bir dünya-
yı asla istemiyoruz. ‘Haklıyım, öyleyse 
güçlüyüm’ diyenlerin hâkim olduğu bir 
dünya istiyoruz. D-8 belli ülkeleri, belli 
kesimleri, belli gelir gruplarını kollayan 
statükoya karşı bir itirazın eseridir, böyle 
kuruldu. D-8 adaletsizliği, haksızlığı, hu-
kuksuzluğu sistemleştiren mevcut düze-
ne karşı aynı zamanda önemli bir teklif, 
kuvvetli bir tezdir.”

“Biz kendimizi rahat yaşayacağız diye 
milyarlarca insanın emeğini, alın terini 
sömüremeyiz.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, dönem başkanlığı süresince bu 
önemli görevi örgütün kurucu ülkesi ola-
rak layıkıyla yerine getireceklerini söyle-
di. Erdoğan, “Örgütümüzün kurulmasına 
öncülük eden ve D-8’in adeta fi kir babası 
olan merhum Prof. Dr. Necmeddin Erba-
kan Hocamızı da bir kez daha rahmet ve 
minnetle yad ediyorum.” 

“D-8, MEVCUT DÜZENE KARŞI 
KUVVETLİ BİR TEZDİR”
D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı’nın 9. Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “D-8 belli ülkeleri, belli kesimleri, belli gelir gruplarını 
kollayan statükoya karşı bir itirazın eseridir, böyle kuruldu. D-8 adaletsizliği, 
haksızlığı, hukuksuzluğu sistemleştiren mevcut düzene karşı aynı zamanda 
önemli bir teklif, kuvvetli bir tezdir.” dedi.

Türkiye : Sanayi, Sağlık ve Çevre

Bangladeş : Kırsal Kalkınma

Endonezya : Yoksullukla Mücadele ve İnsan Kaynakları

İran : Bilim ve Teknoloji

Malezya : Finans, Bankacılık ve Özelleştirme

Mısır : Ticaret

Nijerya : Enerji

Pakistan : Tarım ve Balıkçılık 

“Kalkınma yolundaki ülkelerin dünya 
ekonomisi içindeki konumlarını iyi-

leştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek 
ve ticaret alanında üye ülkelere yeni 
imkânlar yaratmak, uluslararası seviye-
de karar verme mekanizmalarına güçlü 
biçimde katılımlarını sağlamak ve halk-
larının yaşam seviyesini yükseltmek.” 
amaçlarını edinen D-8’lerin bayrağında 
yer alan 6 tane yıldız D-8'lerin temel 
ilkelerini sembolize ediyor. D-8'lerin bay-
rağında 6 temel ilkeyi sembolize eden 
altı yıldızın anlamları şunlar: 

1. Savaş değil, barış 
2. Çatışma değil, diyalog 
3. Çifte standart değil, adalet 
4. Üstünlük değil, eşitlik 
5. Sömürü değil, adil düzen 
6. Baskı ve tahakküm değil, insan 
hakları, hürriyet ve demokrasi.
Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, 
Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan’ın 
oluşturduğu D-8 çalışmaları; Ticaret, Ta-
rım ve Gıda Güvenliği, Ulaştırma, Enerji 
ve Madenler, Turizm, Sanayi İşbirliği 
olmak üzere 6 temel alanda sürdürülü-
yor. Ancak kuruluşuyla birlikte ortaya 
koyduğu hedeflere bakıldığında mevcut 
potansiyelini değerlendiremediği ifade 
ediliyor. 
Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan ‘20. Yılında 
D-8’ isimli kitabında şu tespitleri paylaşı-
yor: “20. yılına girmiş olan D8’e baktığı-
mızda hem ekonomik alanda hem de 
siyasi alanda elle tutulur herhangi bir 
başarı görülmemektedir. Üye ülkelerin 
yaşadığı iç siyasi sorunlar ve istikrarsız-
lıklar önündeki en önemli zorluk olarak 
durmaktadır. Bunun yanı sıra D-8’in 
ciddi bir politikasının olmayışı en önemli 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz 
D-8’in 6 temel işbirliği alanında kurum, 
kuruluş, STK ve özel sektörüyle en üst 
seviyede çalışmalarını sürdürmektedir.”

6 YILDIZ 6 TEMEL İLKE

D-8’in kurucusu, 54. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 
D-8’leri, 20. yüzyılın en önemli 
olaylarından birisi olarak göstermiş ve 
“20. yüzyılın 21. yüzyıla en kıymetli bir 
hediyesidir.” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Ben güçlüyüm, 

öyleyse haklıyım’ diyenlerin 
egemen olduğu bir dünyayı asla 
istemiyoruz. ‘Haklıyım, öyleyse 

güçlüyüm’ diyenlerin hakim 
olduğu bir dünya istiyoruz. D-8 

belli ülkeleri, belli kesimleri, 
belli gelir gruplarını kollayan 

statükoya karşı bir itirazın 
eseridir, böyle kuruldu.” dedi.

ÜLKELERİN KOORDİNE ETTİKLERİ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI*

* Kaynak: Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan, 20. Yılında D-8

Kalıcı politikaya ihtiyaç var
D8 üyeleri arasında ilişkilerin canlandırılması için öneriler şöyle: 
1. D-8 ülkelerinin kalıcı bir D-8 politikası olmalıdır. Hükümetle-

re, bürokratlara göre D-8’e olan yaklaşımlar değişmemelidir. 
2. D-8 liderleri(G8,  G20 ve BRICS)  gibi her yıl toplanmalı, 

dünya siyasetinin ve ekonomisinin gidişatına dair makro politi-
kalar üretmelidir. 3. D-8 çerçevesinde sektörel bazda yürütülen 
iş birliği çalışmalarına işlerlik kazandırmalı, toplantılarda alınan 
kararların uygulanması takip edilmeli ve ciddi projelere imza 

atılması yolunda hedefl er konulmalıdır.
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1. Bölge İlleri; Aksaray, Ankara, 
Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kara-
bük, Sivas, Kırşehir ve Yozgat’ın 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürle-
rinin bir araya geldiği toplantıya Anka-
ra Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem 
Aksoy, OSTİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, Anadolu OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay, OSB yöneticileri, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanları ve sa-
nayiciler katıldı.

Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Vehbi Konarılı, ülke genelinde 
9 bölgede eş zamanlı olarak ortak gün-
demle gerçekleşen il müdürleri istişare 
toplantısının amacının, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın merkez, taşra 
teşkilatı ve bağlı kuruluşları arasında ko-
ordinasyon sağlanması, bakanlıkça sunu-
lan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve 

kamu üniversite sanayi iş birliğinin ku-
rumsallaştırılması olduğunu belirtti.

“24 saat çalışmalıyız”
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın yaptığı 
açılış konuşmasında; kalkınmanın yolu-
nun üretim ve sanayiden geçtiğini vurgu-
layarak, OSB’lerin kalkınmadaki fonksi-
yonlarına dikkat çekti.

Kalkınma sürecinde yaşanan kayıpları 24 
saat çalışarak telafi edilebileceğini vur-
gulayan Aydın, “Bunu göze alamazsak, 
hep başkalarını takip edeceğiz ve onların 
ürettiklerin tüketmek zorunda kalacağız. 
Biz bunun içini doldurmak için bölgesel 
olarak sektörleri, kümeleri, üniversiteleri 
ve kamu kurumlarını bir araya getirme 
çabası içindeyiz. İl Müdürümüzün ilgisi 
bizim için çok değerli.” dedi.

“İş birlikleri kurumsallaşmalı”
Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hur-
rem Aksoy, Ankara’nın önemli bir sa-
nayi kentine dönüştüğünü dile getirdi. 
Üniversite, sanayi ve kamu etkileşimine 
değinen Aksoy, bu birlikteliğin kalkın-
manın önemli bir unsuru olduğunu ve iş 
birliklerinin kurumsallaşması gerektiğini 
kaydetti.

Konuşmaların ardından, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Uzmanları tarafın-
dan; Yeni Nesil OSB’ler, Coğrafi İşaret-
ler ve Kayıtlı E-Posta hakkında bakanlık 
tarafından yürütülen çalışmalar anlatıldı.

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı’ya, Ankara Vali Yardımcısı Süley-
man Hurrem Aksoy tarafından toplantıya 
olan katkılarından dolayı teşekkür plaketi 
takdim edildi. 

1. Bölge İl Müdürleri OSTİM’de istişare etti
Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 
organize edilen 1. Bölge İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı, 
OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Heyet, toplantının ardından OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi Showroom’unu ziyaret 
ederek Küme Yönetim Kurulu Başkanı Fatin 
Dağçınar’dan bilgi aldı.

Rektör Doğan, OSTİM OSB ve OS-
TİM Vakfı yöneticileriyle bir araya 

gelerek istişarelerde bulundu, iki ku-
rum arasında iş birliği olanakları hak-
kındaki görüşlerini aktardı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin çalış-
malarını yakından izlediklerini belirtti. 
Aydın, üniversitelerin sanayiyle iç içe 
olması gerektiğini ve kurum olarak ka-
pılarının açık olduğunu vurguladı. 

“OSTİM, sanayinin bel kemiği”
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesi Rektörü Metin Doğan, en baştan 
itibaren sanayicilerle iş birliği çabası 
gösterdiklerini kaydetti. Doğan, “Sana-
yicimizle iş birliği çabası içerisindeyiz. 
Orhan Aydın Bey, Türk sanayisinin du-
ayenlerinden. OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi Türkiye’de belki sanayinin bel 
kemiği diyebileceğimiz, bünyesinden 
pek çok büyük sanayici çıkarmış bir 
merkez. Bir nevi sanayici yetiştiren 
kültür ortamı. Biz de üniversite olarak 
hep yakın ilişki içerisinde olduk. Bun-

dan sonra da birlikte olmaya devam 
edeceğiz.” dedi. Metin Doğan, “OS-
TİM Türkiye’nin göz bebeğidir. Biz 
arzu ediyoruz ki dünyanın da gözbebe-
ği olsun. İnşallah o yolda hızla ilerliyor. 
Biz de üniversite olarak elimizden ge-
len iş birliği ve desteği sağlayacağız.” 
ifadelerini kullandı. 

“Sanayicilerimizden destek 
bekliyoruz”
Üniversitenin, Kas İskelet Sistemi Ça-
lışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi akademisyenlerinden Dr. Mehmet 
Doğan Aşık, medikal teknolojiler ala-
nında gerçekleşen bilimsel çalışmaların 
ticarileştirilmesi noktasında firmalara 
fırsatlar sunabileceğine işaret etti. Bu 
fırsatları değerlendirerek üniversite-
de geliştirilen ürünleri ticarileştirmeyi 
hedeflediklerini bildiren Aşık, şu gö-
rüşleri aktardı: “Ankara’da konuyla 
ilgili tüm paydaşlarla birlikte medikal 
sektörünün gelişmesi için çalışmalara 
başladık. Kısmet olursa Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteği 
ile devam ederek, geliştirerek ilerleye-
ceğiz. Sanayicilerimizden ortak proje-
ler yapma konusunda daha destekleyici 
olmalarını bekliyoruz.” 

Doğan ve beraberindekiler, OSTİM 
bünyesindeki kümelenmelerde de ince-
lemelerde bulundu. 

OSTİM, sanayici yetiştiren kültür ortamı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, 
sanayicilerle iş birliği çabası 
içinde olduklarını belirterek, 
“OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, 
Türkiye’de belki sanayinin bel kemiği 
diyebileceğimiz, bünyesinden pek 
çok büyük sanayici çıkarmış bir 
merkez. Bir nevi sanayici yetiştiren 
kültür ortamı diyebiliriz.” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri 
Derneği (ORSİAD) ve Türk Kızılayı, 
iş birliğinde kan bağışı kampanya-
sı düzenlendi. Dernek merkezinde 
gerçekleşen kampanya, OSTİM 
OSB ve İvedik OSB’de faaliyet 
gösteren işletme sahibi ve çalışan-
lar tarafından ilgiyle karşılandı. 

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, 
kan bağışında bulunmanın, 
sadece kan bekleyen insanların 
sıkıntısına çare olmadığını, aynı 
zamanda kan verenin sağlığını 
koruduğunu da vurguladı. Ye-
ner, “Türkiye’de maalesef kan 
bağışı yeterli düzeyde değil. Türk 
Kızılayı’nın üstün gayretleri sonucu 
bağışlar ilerliyor. Ancak mutlaka 
bu oran arttırılmalı. Kan bağışı 
konusunda özellikle sivil toplum 
kuruluşlarına büyük görev dü-
şüyor. ORSİAD olarak biz de bu 
sorumluluk duygusuyla hareket 
ederek daha önce de yaptığımız 
kan bağışı organizasyonumuzu, 
tekrarladık. Tek bir insanımıza 
dahi faydamız dokunsa, ne mutlu 
bizlere.” dedi.

İŞ DÜNYASI KAN 
BAĞIŞLADI
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Ankara Kalkınma Ajansı, girişim-
cilik ekosistemini güçlendirmek, 
yenilikçi ürün ve fikirlerin tica-

rileşerek bölgesel, ulusal ve uluslararası 
değere dönüşmesini sağlamak amacıyla 
2011 yılından bu yana TechAnkara mar-
kası altında yenilikçi proje sahiplerini 
desteklemeye devam ediyor.  7. TechAn-
kara Proje Pazarı, Ankara Girişim Projesi 
Kapanış Toplantısı ve Yatırım Forumu 
ile birlikte gerçekleştirildi. Toplam 548 
projenin başvurduğu 7. TechAnkara Pro-
je Pazarı için  daha önce değerlendirmeye 
tabii tutulan ve sergilenmeye hak kaza-
nan 100 proje, yatırımcı ve müşteriler ile 
buluşma şansı yakaladı.

“İş fikirleri yatırımcılarla buluşuyor”
Etkinliğin ev sahibi Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın Genel Sekreteri Arif Şayık, 
Ar-Ge ve yeni teknolojileri ticari katma 
değere dönüştürmek için TechAnkara 
markasını oluşturduklarını bildirdi. Şa-
yık, “Bu kapsamda fiyat ve kalite avan-
tajı sağlayan milli buluşlarımızı ticari 
hayata eklemlemek için yerli tedarik ve 
iş birliği buluşmaları gerçekleştiriyoruz,  
Proje Pazarlarımız sayesinde iş fikirleri-
miz yatırımcıyla buluşuyor. Ticarileşi-
yor. Kısaca bu zaman kadar verdiğimiz 
150 milyon lira mali destek, yaptığımız 
tüm faaliyetler, bir algoritma içinde An-
kara girişimcilik ekosisteminin gelişimi-
ne yöneliktir.”  dedi. 

“Ortak çalışmaya hazırız”
Girişimciliği artırma, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi, şirketleşmenin ve geliş-
menin önündeki engellerin kaldırılarak 
yeni girişimcilerin işlerinin kolaylaştırıl-
masının önemini vurgulayan Ankara Va-
lisi Ercan Topaca, girişimciliği destek-
lenen gençlerin önünü açma konusunda 
her türlü ortak çalışmaya hazır olunduğu-
nu ifade etti.  

“Başarılı bir proje”
AB-Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve 
Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müs-
teşar François Begeot, istihdamın artı-
rılması ve işsizliğin düşürülmesinin tüm 
ülkelerin baş etmeye çalıştığı ciddi bir 

sorun olduğunu belirterek, projenin iş-
sizliğin azaltılmasına yönelik önemli bir 
etkiye sahip olduğunu ve projeyi bu an-
lamda başarılı bulduğunu ifade etti.

Türkiye’nin rekabet gücü artmalı
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Türkiye'nin önündeki önemli sorunlar-
dan birinin işsizlik olduğuna işaret ede-
rek, "Buna karşın istihdam oluşturma 
alanında dünyanın en başarılı ülkeleri 
arasında yer alıyoruz. Yılda yaklaşık 1 
milyon ilave istihdam sağlıyoruz." ifade-
lerini kullandı.

Türkiye'nin çok daha güçlü olması, iş-
sizlik oranını aşağı çekmesi ve dünya 
ekonomisinden daha fazla pay alması 

için rekabet gücünü artırmasının öne-
mini vurgulayan Elvan, aynı zamanda 
Ankara'yı bilim, teknoloji ve yenilik ko-
nusunda bir güç merkezi haline getirmek 
istediklerini ve Bakanlık olarak bu an-
lamda gerekli her türlü desteği verecek-
lerini dile getirdi. 

Milli buluşlar girişimcilik ekosistemine katıldı

Alanında uzman jüri tarafından 
seçilen projelere, ticarileşme 
desteği, TechAnkara Hızlandı-
rıcı Programı’na katılım, 1 yıl 
boyunca ücretsiz ofis,  10.000 
TL değerinde tanıtım desteği ile 
kampanya oluşturma imkânı ve 
çeşitli ödüller sunuldu.  

TechAnkara Proje Pazarı 2017 
birincisi ise ATAR (Automated 
Threat Analysis and Response) 
ile ATARLABS Bilişim A.Ş. oldu. 
ATAR siber güvenlik robotu,  si-
ber saldırıların hızına ve hacmine 
yetişemeyen kurumlara destek 
olan bir çözüm.  Proje ile yerli 
teknoloji kullanılarak, Güvenlik 
Operasyon Merkezleri’ni (SOC) 
daha hızlı, esnek ve akıllı bir ya-
pıya kavuşturmak hedefleniyor.

Başarılı girişimler ödüllendirildi
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Savunma sanayiinden medikale, ya-
zılımdan, ulaştırmaya ve enerjiye 
kadar geniş yelpazede fikirlerini 

ürüne dönüştüren 22 girişimcinin proje-
lerini anlattığı YFYİ DemoDay'de, El-
ginkan Vakfı Büyük Ödülü'nü delindiği 
zaman kendini kapatarak yakıtın dışarı 
akmasını engelleyen bir kaplama projesi 
ile Buyan ekibi kazandı. 

Halk oylaması sonucu verilen ödülü ise 
restoranları daha verimli, uzun süre ka-
zanç elde edebilen ve mutlu müşterilere 
sahip restoranlara dönüştürmeyi hedefle-
yen projesi ile Restearn ekibinin oldu.

“Fikirlerinizi korkmadan söyleyin”
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekle-
şen törende konuşan ODTÜ Teknokent 
Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, 
hazırladıkları stratejik iş planında 5 yıl 
içerisinde yapılan teknoloji ihracatının 
5 katı artmasını, kişi başı ihracatın do-
lar bazında 2 kat artması en az bir tane 
daha miyar dolarlık teknokent çıkmasını 
hedeflediklerini bildirdi. Kendimize çok 
somut hedefler koyduk ve bununla ilgili 
çalışmalarımızı sürdürdüklerini dile ge-
tiren Kızıltaş, girişimci adaylarına şöyle 
seslendi: “Biz bir şeyleri değiştireceksek 
yani ezber bozan girişimciler buradan 
çıkacaksa; bu tür fikirlerin çıkabileceği 
ortamları yaratırsak ve sizler rahatlıkla fi-
kirlerinizi saçma ya da buna gülerler diye 
kaygı duymadan söyleyebildiğinizde ola-
bilecek. Lütfen fikirlerinizi korkmadan 
söyleyin.”

“Rol model olmaktadır”

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan 
Kök, genç girişimleri teknoloji tabanlı 
iş fikirlerini başarılı işlere dönüştürme 
fırsatını sunan YFYİ’nin, bugüne ka-
dar 200’ün üstünde teknoloji şirketinin 
kurulmasına vesile olduğunu söyledi. 
Kök, “YFYİ kapsamında desteklenen 
girişimcilere 2 milyon doların üzerinde 
sermaye desteği sağlandığı gibi yurt içi 
ve yurt dışından müşteri bularak ve ya-
tırım alanı yaratarak uluslararası ölçekte 
başarıya ulaşmalarında da desteklenmek-
tedir. Kendi kendini besleyen büyüten bir 
ekosistem kurma hedefi ile başlattığımız 
girişimcilik programları bugün ülkemiz-
de pek çok kuruluşa da rol model olmak-
tadır.” dedi.

“Yanında olmaya devam edeceğiz”
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, etkin-
likte bulunmaktan dolayı memnuniyetimi 
belirtti. Aydın, konuşmasında, “Yeni Fi-
kirler Yeni İşler’in başlangıcından itiba-
ren OSTİM olarak hep organizasyonun 
içinde, yanında olduk ve yanında olmaya 
da devam edeceğiz inşallah.  Burada-
ki tüm genç girişimci arkadaşlara katı-
lımlarından dolayı teşekkür ediyorum. 
ODTÜ’ye ve ODTÜ Teknokent’e teşek-
kür ediyorum.” ifadelerine yer verdi. 

GİRİŞİMCİLER EZBER BOZMAYA DEVAM EDİYOR
         ’nin 13. yılında birbirinden ilginç projeler boy gösterdi

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından 
bu yıl 13.sü düzenlenen, Türkiye'nin 
en başarılı hızlandırma programı Yeni 
Fikirler Yeni İşler'de (YFYİ) bu sene 
de önemli projeler jüri karşısına çıktı. 
Başından bu yana etkinliğe destek 
veren OSTİM’in 25 bin TL değerindeki 
Özel Ödülü; cnc, lazer ve 3d yazıcı 
teknolojilerini modüler bir bakış 
açısıyla tek ekipmanda birleştiren 3D3 
Teknoloji’ye verildi. 

ÖDÜL ALAN EKİPLER
YFYİ’de ödül kazanan ekipler 
ve projeleri ise şu şekilde: • 
3D3 Teknoloji ekibi ve Mikro 
Biyosistemler ekibi IE Business 
School Özel Ödülü • Icaked ekibi 
Btech Prototipleme Özel Ödülü • 
Icaked, Comind ve Peerket ekipleri 
Onedio Reklam Desteği Özel Ödülü 
• Seyisco ekibi KoçSistem Özel 
Ödülü • Seyisco ekibi Elginkan Vakfı 
Uluslararası Program Katılım Ödülü 
• Pyronome ekibi Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı Ödülü • Kuantek ekibi 
TEB Ödülü •Mikro Biyosistemler 
ekibi ASO Ödülü • 3D3 TEKNOLOJİ 
ekibi OSTİM Ödülü

3D3 Teknoloji’yi kısaca tanıtır mısınız? 

3 boyutlu yazıcılar, terzi usulü teknolo-
jik ürünler sunabilmeleri açısından dev-
rimsel çözümler sunmaktadırlar. Fakat 
halihazırda piyasada raflarda birbirine 
büyük ölçüde benzer 3 boyutlu yazıcılar 
bulunabilmekte olup, bu durum 3 bo-
yutlu yazıcıları yine geleneksel standart 
çözümler sunma noktasına indirgemek-
tedir. 3D3 Teknoloji, özellikle endüstri 
4.0 başlığı altında yükselmekte olan en 
önemli başlıklardan 3d yazıcılar konu-
sunda paydaşlarına çözüm sunmayı he-
deflemiştir. Firmanın asıl vizyonu farklı 
kullanım alanlarına yönelik yerli 3d ya-
zıcılar geliştirmek ve bu yazıcıları yerel 
ve global pazara sunabilmektir. Firma, 

uzman kadrosu ile yüksek teknoloji ge-
liştirmeye odaklı bir biçimde 3d yazıcılar 
konusunda özgün çözümler sunmayı he-
deflemektedir. 

Firmanızın odaklandığı konular nelerdir? 

3D3 Teknoloji, farklı ihtiyaçlara yönelik; 
boyut, geometri, çözünürlük ve malze-
me açısından kişiselleştirilmiş 3 boyutlu 
yazıcılar ailesi geliştirmeyi hedeflemek-
tedir. Bu suretle geliştirilecek 3 boyut-
lu yazıcılar ailesi ile plastik, gıda, biyo, 
çimento, kil gibi malzemeleri yine farklı 
geometri ve hassasiyetlerde üretim kabi-
liyetleri elde edilebiliyor olacaktır. Fir-
manın öncelikli müşteri segementlerin-
den biri eğitim sistemi olup, okullara bu 
kapsamda 3d yazıcı çözümleri sunulma-
ya devam edilmektedir. Diğer segment 
ise endüstriyel segment olup endüstriyel 
3d yazıcı teknolojilerinin çalışmaları da 
devam etmektedir.

YFYİ’ye katılım sürecini ve projenizi 
anlatır mısınız?

ODTÜ T-BIGG programından gerekli 
eğitim ve mentorlukları aldıktan sonra 
TÜBİTAK tarafından destek almış bulu-
nuyoruz. Özellikle iş geliştirme ve teknik 
konularda ODTÜ ile çalışmış olmanın 
pek çok avantajını deneyimlemiş oldu-
ğumuzu ifade etmek isteriz. Geliştirmiş 
olduğumuz ve satışını yapmakta oldu-
ğumuz 3d yazıcıların performanslarının 
kullanıcılar tarafından  takdir ve tavsiye 

edilmesi sonrasında ODTÜ tarafından 
YFYİ sürecine davet edildik:miş bulunu-
yoruz. Süreç boyunca pek çok profesyo-
nel eğitim ve mentorluklar ile YFYİ'ye 
hazırlanma fırsatı bulduk.

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon üniversi-
te öncesi öğrenci ve 6 milyon üniversite 
öğrencisi bulunmaktadır. Tüm dünya ile 
birlikte de Türkiye de yaratıcılık, inovas-
yon ve girişimcilik bazlı yeni eğitim sis-
temine geçmektedir. Bu kapsamda, yeni 
nesil eğitim sistemi için kurulmakta olan 
teknoloji (ve STEM) laboratuvarlarında 
cnc, lazer ve 3d yazıcı ihtiyacı giderek 
artmaktadır. Halihazırda 3d yazıcı satışı 
olan firmamız bu ihtiyacı görmüş olup, 
cnc, lazer ve 3d yazıcı teknolojilerini 
modüler bir bakış açısıyla tek ekipmanda 
birleştirmiştir. Bu sayede okullara kuru-
lacak, 3D3 Teknoloji tarafından gelişti-
rilmiş olan standart ekipmanlara, öğren-
ciler kendi projelerine uygun 3d yazıcı, 
lazer ve cnc modülleri takarak ekipmanı 
kullanabiliyor olacaklardır. Bu yerli tek-
noloji ile, kullanıcılar minimum bütçe ile 
maksimum kabiliyetlerden faydalanma 
imkanı bulabiliyor olacaklardır.

OSTİM Özel Ödülü ve bu bağlamda OSTİM, 
girişimcilere ne ifade etmektedir?

3D3 Teknoloji olarak; OSTİM özel ödülü 
gibi prestijli bir ödül almış olmanın guru-
runu yaşıyoruz. Dünyada yükselen trend 
olan, gelişmiş ülkelererin rekor düzeyde 
bütçeler harcadıkları bu yeni nesil tekno-

lojinin geiştirilmesine OSTİM’de yatırım 
yapmış ve bu bağlamda global vizyonuy-
la Türk sanayisine örnek olmuştur. Ay-
rıca bu desteğin OSTİM gibi prestijli bir 
marka tarafından yaplmış olması bizim 
gibi yeni nesil teknoloji firmaları için bü-
yük motivasyon kaynağı olmaktadır. 

Bundan sonraki hedefleriniz nasıl 
şekillenecek?

Firma olarak öncelikli hedefimiz; eğitim 
ve sanayi odaklı olarak iki segmentte yeni 
nesil 3d yazıcılarımızın üretim altyapıları 
geliştirmek ve satış kanallarımızı güçlen-
dirmektedir. Ayrıca, son derece hızlı bü-
yüyen bu iş alanında lider bir marka ola-
bilmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarımıza 
son hızla devam ediyor olacağız.

Eklemek istedikleriniz…

Değerli destekleri, endüstri 4.0'a verdik-
leri önem ve vizyoner bakış açıları nede-
niyle, Sayın  Orhan Aydın başta olmak 
üzere tüm OSTİM Yönetim ekibine saygı 
ve şükranlarımızı sunarız.

OSTİM’in 25 bin TL değerindeki 
Özel Ödülü, cnc, lazer ve 3d yazıcı 
teknolojilerini modüler bir bakış 
açısıyla tek ekipmanda birleştiren 
3D3 Teknoloji’ye verildi. H. Berk 
Giray, Burak Pınarcık, Tolga Giray ve 
Cahit Gürsel’den oluşan proje ekibi, 
OSTİM özel ödülü gibi prestijli bir 
ödül almanın gururunu yaşadıklarını 
kaydetti. Firmanın girişimcilik 
serüvenini ve projenin detaylarını 
Kurucu Ortak H. Berk Giray’la 
konuştuk.

“OSTİM’İN DESTEĞİ, MOTİVASYON KAYNAĞI”
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Belarus Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi Andrei V. Savinykh ve 

Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Rus-
lan Kizilevich, OSTİM’i ziyaret etti. 
Bölgedeki sektörleri yakından tanıma 
fırsatı bulan heyet kümelenme başta 
olmak üzere projeler hakkında bilgiler 
aldı.

Büyükelçi Savinykh, Belarus sanayi-
sinin metal işleme ve makine alanın-

da güçlü olduğunu ifade ederek, hasat 
makineleri üretiminde önemli bir me-
safe kat ettiklerini söyledi. İş makine-
si üretim alanında güçlü olduklarını 
vurgulayan Savinykh, “Ancak bizim 
üretemediklerimizi siz üretiyorsunuz 
bu alanda iş birliği yapabiliriz.” dedi. 

Belarus’taki yatırım fırsatlarını detay-
landıran Belaruslu diplomat, yatırım-
cıların kamu ihalelerinde yüzde 15’lik 
fi yat avantajına sahip olduklarını vur-
gulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Belarus’ta iş kurmak, fi r-
malara, 200 milyon nüfuslu 
Avrasya pazarının kapıla-
rını açar. Firmalar, nihai 
ürünlerini ve makinelerini 
Belarus’ta yaparak Av-
rasya pazarına satabi-
lirler. Ayrıca gümrük 
vergisine tabi olma-
dan Rusya’ya da 
ürün satabilirler.”

Belarus’ta beşinci büyük ülke 
Türkiye
Alman ve Çin fi rmalarının ülkelerine 
olan yoğun ilgisinden de bahseden 
Andrei V. Savinykh, Türk fi rmalarının 
küresel şirketlere tedarik sağladığına 
dikkat çekerek, iş birliği teklifi ni tek-
rarladı. Önemli iş projelerini nüfusun 
yetersizliğinden dolayı hayata geçi-
remediklerini dile getiren Andrei V. 
Savinykh, “Türk fi rmalarıyla makine, 
tıbbi cihaz, ölçüm sistemleri ve daha 
birçok sektörde iş birliğine açığız. 
Teknoloji transferi de yapabiliriz.” 
mesajını verdi.

Ticaret Müsteşarı Ruslan Kizilevich 
de Türkiye’nin Belarus’taki beşinci 
büyük yatırımcı ülke olduğunu vur-
guladı. Ülkesindeki yatırımlarda 
nitelikli insan kaynağı konusunda 
eksiklik yaşanmayacağını söyle-
yen Ruslan Kizilevich, Çin’in Ku-

zey İpekyolu Projesi’ne işaret 
etti. Projenin Rusya’dan 
sonra Belarus’tan geçerek, 
Almanya’ya uzanacağını 
belirten Kizilevich bunun 
da ülkesindeki avantajları 
artıracağına dikkat çekti. 

Hedef sıfır atık
Eğitime ev sahipliği yapan OSTİM OSB 
Bölge Müdür Adem Arıcı, kurum olarak 
şehrin bir parçası olduklarını kaydetti. 
Çevreye sıfır atık ve sıfır kirlilik anlayı-
şıyla faaliyetleri sürdürdüklerini dile ge-
tiren Arıcı, şunları söyledi: “Bizim daha 
dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bilinçle 
çalışıyoruz. Firmalarımıza her konuda 
destekler veriyoruz bu konuda bilgilen-
dirmeler yapıyoruz. Çevre hepimize ge-
rekli hepimizin çocukları hepimizin ge-
leceğine bizim aldığımız emaneti onlara 
da eksiksiz ve kusursuz teslim etmemiz 
gerekiyor.”

Çevreyi kirletecek hiçbir işletmeye izin 
vermeyeceklerini altını çizen Adem Arı-
cı, “Biz bölgemizdeki bütün imar prog-
ramlarını revize ettik. Şimdi yeni yeni 
görüyorsunuzdur yeni tipler yeni imar 
programlarına göre yeni plan ve 
yeni bina tiplerini oluşturmaya 
başladık. Bunu yaparken birkaç 
tane kendimize hedefl er koy-
duk. Bu hedefl erden bir tane-
si buradaki yeni yapılacak 
binaların tamamı enerji 
verimliliğine ve çevre-
ye duyarlı yapı malze-
melerinden olacak.” 
dedi.

Herkesin sorumluluğu
Çevreden Sorumlu Müdür Yardımcı-
sı Adem Karacı da çevreyi korumanın 
hem devletin hem de vatandaşın göre-
vi olduğunu söyledi. Karacı, “Bireysel 
olarak yapmamız gerekenler var. Önce-
likle tüketim alışkanlıklarımızı gözden 
geçireceğiz. Kurum olarak kamu olarak 
yapmamız gerekenler var. Mevzuatımızı 
ona göre düzenleyeceğiz. Yatırımlarımı-
zı, teşviklerimizi ona göre ayarlayacağız. 
Sanayici olarak yapmamız gerekenler 
var; çevreci teknolojileri kullanacağız, 
atıklarımızı ayrı toplayacağız ve müm-
kün olduğunca kaynak israfının önüne 
geçip ona göre geri dönüşüme ağırlık ve-
receğiz. Ancak bu şekliyle çevreyi koru-
yabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Süreç ÇED ile başlıyor
ÇED Şube Müdürü Vekili Nuket Er-
can ise ÇED süreçleriyle ilgili bilgiler 
verdi. Ercan, “Bir işletmenin planlama 

aşamasında başlangıç yeri ÇED’dir. 
İlk amacımız; planlama aşamasında 
sanayicilerin yapacağı faaliyetin çev-
reye olan etkisinin olumlu olumsuz 
yönlerini tespit edebilmek. Olumsuz 

yönleri çevreye uyumlu hale getire-
bilmek için teknoloji değişikliği 
gibi alternatif çözümlerle bun-
ları destekleyerek işletmenin 
çevre açısından uyumlu hale 
getirmektir amacımız.” dedi.

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın kuruluşu 
Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından, üniversite öğ-
rencilerine yönelik olarak Ulusal 
Üniversiteler Patent Yarışması 
açıldı.

Yarışmayla, üniversitelerde patent 
konusunda farkındalık oluşturul-
ması ve bu bilincin artırılması, üni-
versite öğrencilerinin profesyonel 
meslek hayatında veya akademik 
çalışmalarda kullanacakları teknik 
bilgiye erişim sağlayacak kaynak-
lara hakim olması, ve öğrencilerin 
ülkemizin teknolojik gelişmesinde 
önemli bir yer tutan buluş faaliyet-
lerine özendirilmesi amaçlanıyor. 

1. Ulusal Üniversiteler Patent 
Yarışması'na başvurular 15 
Ekim 2017 tarihi itibariyle www.
patentleturkiye.gov.tr adresinden  
ücretsiz olarak online alınmaya 
başlandı. Başvurular da son gün 
31 Aralık 2017.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
yarışma kapsamında üniversite 
öğrencileri tarafından yapılacak 
patent başvuruları, oluşturula-
cak jüri tarafından belirli kriterler 
çerçevesinde değerlendirile-
cek. Yarışmada dereceye giren 
adaylara çeşitli ödüller bekliyor. 
Buna göre; birinciye 30 bin TL, 
ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 
bin TL Para Ödülü verilecek. İlk 
6’ya Uluslararası Buluş Fuarlarına 
katılım imkanı sağlanırken İlk 10’a 
giren adaylar da ödüllendirilecek. 

Yarışma takvimi: Başvuruların 
Alınması (15 Ekim 2017-31 Aralık 
2017), Değerlendirme (1 Ocak-
Mart 2018), Ödül Töreni (Nisan 
2018) 

Üniversite öğrencileri 
patentle yarışacak

“Belarus’ta yatırım Avrasya 
pazarının kapılarını açar”

SANAYİCİLERİN GÜNDEMİ ÇEVRE

Avro Bölgesi’nin enflasyonu dengeli
Avrupa Birliği İstatistik Kurumu 
(Eurostat) tarafından açıklanan resmi 
verilere göre, Avro Bölgesi’nde 2017 
yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 1,5 
olan enflasyon oranı Eylül ayında da 
yüzde 1,5 seviyesinde kaldı. Enflasyon 
oranı Avrupa Birliği’nde (AB) ise 
yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e yükseldi. 
2017 yılı Eylül ayında en düşük yıllık 
enflasyon oranları sırasıyla İrlanda’da 
yüzde 0,2 ve Finlandiya’da yüzde 0,8 
gerçekleşirken; en yüksek enflasyon 
oranları ise Litvanya’da yüzde 4,6, 
Estonya’da yüzde 3,9 ve Letonya’da 
yüzde 3 şeklinde. 

Büyüme tahminini artıran IMF, 
yapısal reform önerdi
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 
yayınladığı Küresel Ekonomik 
Görünüm Raporu’nda, küresel 
ekonomideki toparlanmanın güçlendiği 
belirtildi. 2017 ve 2018 yıllarına 
ait küresel büyüme tahminlerinin 
önceki raporlara göre (2017 Nisan 
ve Temmuz) yüzde 0,1 puan 
artırılarak sırasıyla yüzde 3,6 ve 
yüzde 3,7’ye yükseltildiği raporda, 
yatırım, ticaret, sanayi üretimi, iş ve 
tüketici güvenindeki artışın, ekonomik 
toparlanmayı desteklediği vurgulandı. 
Ülkeler arasında farklılık gösterse de, 
verimliliği ve emek arzını artırmak için 
yapısal reformlar ve büyüme dostu 
maliye politikası önlemlerine ihtiyaç 
duyulduğuna dikkat çekildi.

Katar yerli üretimi %100 
teşvik ediyor
Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasır 
El Sani, özel sektör için yeni teşvikler 
verileceğini açıkladı. Buna göre; 
ekonomi bölgelerinde yer alan lojistik 
sektöründe kiralar yarıya indirilecek. 
Katar Kalkınma Bankası kredi 
ödemeleri 6 aya kadar ertelenebilecek. 
Kamu alımlarına yönelik teşviklere de 
değinen Başbakan, Katar’daki tüm 
kamu kurumlarının alımlarında, yerli 
ürünlerin tüm koşullar ve standartları 
sağlaması ve Kamu İhale Komitesi’nin 
düzenlemeleri ve kuralları ile uyumlu 
olması şartıyla yerli üretimin payını 
%30’dan %100’e çıkarmaya teşvik 
ettiklerini belirtti.

KISA KISA

Belarus Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Andrei V. Savinykh, iş 
birliği fırsatlarını görüşmek üzere 
OSTİM’i ziyaret etti. Ülkesindeki 
yatırım imkanlarına dikkat çeken 
Büyükelçi, “Belarus’ta iş kurmak, 
200 milyon nüfuslu Avrasya 
pazarının kapılarını açar.” dedi.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, PETDER ve OSTİM OSB 
tarafından Sanayicilere Yönelik 
Çevre Mevzuatı Eğitimi düzenlendi. 
Eğitimde; Atık Yönetimi Uygulamaları, 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), 
Çevre İzin ve Lisans Uygulamaları 
başlıklarında bilgiler verildi. 

“Belarus’ta iş kurmak, fi r-
malara, 200 milyon nüfuslu 
Avrasya pazarının kapıla-
rını açar. Firmalar, nihai 
ürünlerini ve makinelerini 
Belarus’ta yaparak Av-
rasya pazarına satabi-
lirler. Ayrıca gümrük 

büyük yatırımcı ülke olduğunu vur-
guladı. Ülkesindeki yatırımlarda 
büyük yatırımcı ülke olduğunu vur-
guladı. Ülkesindeki yatırımlarda 
büyük yatırımcı ülke olduğunu vur-

nitelikli insan kaynağı konusunda 
eksiklik yaşanmayacağını söyle-
yen Ruslan Kizilevich, Çin’in Ku-

zey İpekyolu Projesi’ne işaret 
yen Ruslan Kizilevich, Çin’in Ku-

zey İpekyolu Projesi’ne işaret 
yen Ruslan Kizilevich, Çin’in Ku-

programlarına göre yeni plan ve 
yeni bina tiplerini oluşturmaya 
başladık. Bunu yaparken birkaç 
tane kendimize hedefl er koy-
duk. Bu hedefl erden bir tane-
si buradaki yeni yapılacak 
binaların tamamı enerji 

aşamasında başlangıç yeri ÇED’dir. 
İlk amacımız; planlama aşamasında 
aşamasında başlangıç yeri ÇED’dir. 
İlk amacımız; planlama aşamasında 
aşamasında başlangıç yeri ÇED’dir. 

sanayicilerin yapacağı faaliyetin çev-
reye olan etkisinin olumlu olumsuz 
yönlerini tespit edebilmek. Olumsuz 

yönleri çevreye uyumlu hale getire-
bilmek için teknoloji değişikliği 
gibi alternatif çözümlerle bun-

Andrei V. Savinykh

Adem Arıcı

3,7
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Sayın Başkan OSİAD hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

OSİAD, OSTİM’de sanayinin oluşması 
ile birlikte çalışmalarına başlayan der-
neklerden birisidir. Derneğimiz 1991 yı-
lında kuruldu. Ben de aynı yıl OSTİM’e 
geldim; profesyonel yönetici idim. İş 
hayatım kamuda çalışmakla başladı, 
PTT’de profesyonel yöneticiliğim var. 
14 yıl kadar NETAŞ’ın Ankara Bölge 
Müdürlüğünü yaptım. 

OSTİM, Ankara’yı sanayi kenti haline 
getiren merkezdir… Derneğimiz, OS-
TİM’deki sanayinin gelişmesine sağ-
ladığı katkıyı devam ettiriyor. OSİAD 
sadece OSTİM’in yerel derneği gibi 
durabilir. Aslında öyle değil. Yani OSİ-
AD, Türkiye’nin bir derneği. Türkiye 
sanayici ve iş adamlarının bir derneği ve 
Türkiye’nin her tarafında etkinliği olan, 
söz sahibi olan oralarda kanaat önderi 
olan, belirleyici olan bir dernektir. OSİ-
AD, OSTİM’in sanayisi ile birlikte büyü-
müş ve Türkiye genelinde diğer sanayici 
ve işadamı dernekleri içerisinde büyük 
bir etkinlik kazanmış ve söz sahibi olmuş 
bir dernektir. Biz gücümüzü üyelerimizin 
yanı sıra OSTİM’den, OSTİM’in biriki-
minden ve tecrübesinden alıyoruz.

“OSTİM, SANAYİNİN TEMEL TAŞI”

Uzun yıllardır hem kamuda hem de özel 
sektörde yöneticilik yaptınız. Şu anda iş 
adamı olarak üretimin içindesiniz. Organize 
sanayi bölgelerinde ve OSTİM’deki 

gelişmeleri nasıl gözlemlediniz? Bu, nasıl 
bir model size göre?

OSTİM, çok farklı bir model. Ostim, 
ülkemizdeki önemli kalkınma model-
lerinden biridir. 90’lı yıllarda sanayiye 
aktif olarak başladığında, Ankara’da bir 
tane organize sanayi bölgesi yoktu. Ama 
bugün faaliyette olan 11 tane organize 
sanayi bölgesi var ve bu sayı 13’e doğ-
ru gidiyor. Bunların hapsinin beslendiği 
kaynak OSTİM’dir. OSTİM’de bir giri-
şimci büyüyüp gelişebilir, üretim, ihra-
cat, istihdam yaratabilir. OSTİM bu an-
lamda model olarak çok önemli. Küçük 
sanayi burada kendini kanıtlıyor; birden 
bire büyüklerin içerisine düşmüyor. Ya-
vaş yavaş küçük adımlarla kendisini 
geliştirip, sıçrama yapabilecek noktaya 
gelebiliyor.  Özetle; bir madde olabilir, 
madde büyüktür ama onu oluşturan nöt-
ronlardan, elektronlardan oluşuyor. Ona 
enerjiyi o veriyor. OSTİM de o elektron-
lar ve nötronlar gibidir. Burası, sanayinin 
temel taşıdır. 

“KAYNAKLAR ÜRETİME DÖNMELİ”

Ülkemizdeki üretim ne durumda? 
Sanayici olarak beklentileriniz nelerdir?

Sanayicinin beklentileri de sıkıntıları da 
çok. Bunu OSTİM sanayisine indirger-
sek; OSTİM sanayicisi gerçekten çok 
fedakârca çalışıyor. Her şeye, her türlü 
olumsuzluğa rağmen ‘inadına üretim’ di-
yor. Ama ülke sanayisinin gelişmesinin 
ciddi sıkıntıları var. Dünyada teknoloji 
çok farklı gelişiyor. Tabiri caizse dünya-
daki teknoloji bir füzenin sırtına binmiş 
uzaya doğru hızla gidiyor. Türkiye’nin 
sanayicisi ve işadamı ise 100 metrede ko-
şuyor; üstelik engelli bir koşu bu. Önü-
müzde pek çok engel var. Bizim o füzey-
le gidenlere yetişmemiz şart. 

Bunlar bürokratik engeller mi? 

Bürokratik engeller de var tabii ki ama mes-
leki eğitim en önemli problemlerden biridir. 

Açar mısınız?

Şu anda 10 tane meslek lisesi mezu-
nu eleman almam gerek. İŞKUR dahil 
bütün kaynakları tarıyorum, bir tane 
meslek lisesi mezunu bulamıyorum. Bu 
çok doğru bir şey değil. Eğer sanat ge-
lişecekse veyahut bir ülkedeki sanayi ve 
üretim birikimini bir nesilden bir sonraki 
nesile aktaracaksanız bizde bu iş ustalar 
vasıtası ile oluyor. Usta yetiştirmemiz 
lazım; ortada usta yok. Kısaca mesleki 
eğitimle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız 
var. Bir de teşvikle ile ilgili sıkıntılar var. 
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kredileri, 
KOSGEB’in verdiği destekler var. Bun-
ların birçoğu, çoğu zaman bir boşluğa ve-
riliyor. Üretime dönmüyor; dönse sorun 
olmayacak. 

“DEVLET, MELEK YATIRIMCI OLSUN”

Sürdürülebilir bir politika yok mu 
diyorsunuz? 

Evet. Kısa vadeli borçları olanlar, KGF 
kredilerini alıp borçlarını uzun vadeye 
döndürdüler. Üretime dönmedi. Kaynak-
ların üretime dönmesi lazım. Üretime dö-
necek politikalar lazım. Üretimi geliştire-
ceksek, dünya ile rekabet edebileceksek 
bazı şeyleri yeniden keşfetmeden know-
how transferlerini sağlayabiliyor olma-
mız gerekiyor. Devlet  de sanayicisine ve 
üreticisine bu konuda destek olmalı. Hat-
ta destek olurken cesaretlendirmek için 
melek yatırımcı rolü üstlenmeli. Örneğin 
ben Almanya’da led aydınlatma üzerine 
çalışan bir fabrikaya talip oldum. Satın 
alacağım. O fabrikayı teknolojisiyle bir-
likte alırsam şayet oradaki bilgi ve biriki-
mi kendi ülkeme getirme ve burada daha 
hızlı yol alma şansına sahip olabilirim. 

“KOBİ, FEDAKAR ÜRETİCİDİR”

KOBİ kavramı ne ifade etmektedir? 
KOBİ’lerin finansmana erişim sıkıntısı ile 
ilgili tespitleriniz ve çözüm önerilerinizi 
anlatır mısınız?

KOBİ, fedakar üretici anlamına geliyor. 
KOBİ’nin genel tanımı budur aslında. 
Çünkü KOBİ’lerimiz, yüzde 100’ü bir 
sermayeye dayalı olarak oluşmayan, 
sadece emek sermayesi üzerinden yürü-
yen ve kendini bu şekilde büyüten işlet-
melerdir. Bunların içerisinde biraz daha 
yukarıya çıkanlar da olabilir ama genelde 
ticari faaliyete başlamaları, üretime baş-
lamalarının temelinde hep bu vardır. İşi 
bilen biri, kendi emeği, bilgisi ile yola 
çıkarak üretim yapmaya başlar. KOBİ, 
fi nansal erişimde prosedür sıkıntıları 
yaşar. KOBİ’lerin fi nansal erişimi ile 
ilgili en önemli sıkıntıları makine ekip-
man alımına dair kısımdır. Bununla ilgili 
KOSGEB destekleri gibi benzer destek-
ler var. Bu destekleri de çoğu zaman pro-
jeye dönüştürecek fi rmalarla paylaşmak 
durumunda kalıyorlar. Bunun farklı bir 
çözüme ulaşması gerek. KOBİ’nin direkt 

kendinin proje verebileceği pozisyonda 
durması gerekiyor. Bankalar açısından 
baktığınızda da; bankaların faiz oranla-
rının yüksekliği, kendi riskleri karşılığı 
iki katı teminat istiyor olmaları ve KO-
Bİ’lerin de böyle bir teminatı olmaması 
nedeniyle fi rmalar, fi nansmana erişimde 
ciddi sıkıntı çekiyor. 

Kamu alımları ve yerli üretim hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Bir ambargo sonucunda, savunma sana-
yinde bir gelişme ortaya çıkmış olması, 
özellikle devlette bir hareket biçiminin 
değişimine sebep olması lazımdı. Ama 
böyle bir durum ortaya çıkmadı. Neden 
çıkmadı? Savunma sanayiindeki zor-
luktan dolayı yerli malı zorunlu olarak 
kullanıldı. Yerli üretimin artırılması ge-
rekiyorsa kamunun, devletin bu konuda 
niyetli olması gerekiyor. Devlet derken 
sadece Hükümeti kastetmiyorum.  Hü-
kümet zaten niyetli; bürokrasiyi kast edi-
yorum. Üretici ne kadar niyetliyse kamu-
nun da sabırlı ve iyi niyetli olması lazım 
ki yerli üretim artsın. Onun için kamuya 
inanılmaz görev düşüyor. Bu, yasayla 
olacak şey de değil. Tamamen milli bir 
duruş, milli bir refl eks gösterilmelidir. 
OSİAD’ın bir sloganı var; “İnadına yerli 
üretim.” diyoruz. Her şeye rağmen yerli 
üretim yapmaya devam edeceğiz.

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği 
(OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Kurt, yerli üretimin; üreticinin 
niyetinin yanında kamunun da sabırlı 
ve iyi niyetli olmasıyla artacağını 
belirtti. Bu noktada kamuya büyük 
görev düştüğünü dile getiren Kurt, 
“Bu, yasayla olacak şey de değil. 
Tamamen milli bir duruş, milli bir 
refleks gösterilmelidir. Her şeye 
rağmen yerli üretim yapmaya devam 
edeceğiz.” dedi. KOBİ’leri ‘fedakar 
üretici’ olarak tanımlayan OSİAD 
Başkanı, sorularımızı yanıtladı. 

“HER ŞEYE RAĞMEN 
YERLİ ÜRETİME 

DEVAM”

EKİM 2017

Eskiden meslek lisesinden mezun 
olan birisi piyasaya çıktığında ha-
yatını kazanacak pozisyondaydı. 
Ben meslek lisesi elektrik bölümü 
mezunuyum. Okuldan mezun 
olduğumda cebime bir pense 
ve bir yan keski koyduğumda 
hayatımı kazanacak durumday-
dım. Böyle işler yapıp çok para 
kazandım. Ama bugün baktığınız 
zaman meslek liseleri yeterli değil. 
Meslek lisesinin özendirilmesi la-
zım. Mezunlarına bazı avantajların 
sağlanması, bu okulların özendiril-
mesi gerekiyor. 

“MESLEK LİSELERİ 
ÖZENDİRİLMELİ”

OSİAD olarak sığınma evlerinde 
kalan, şiddet görmüş ya da şiddet 
gördüğünü beyan eden kadınları 
dezavantajlı grup olarak kabul ettik ve 
‘Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-
Ekonomik Destek Sistemlerinin Ge-
liştirilmesi Modeli’ isimli AB projesini 
hazırladık. 

Yenimahalle Belediyesi ve Hacet-
tepe Üniversitesi ile birlikte 
yürüttüğümüz projeyle 
sığınma evlerindeki kadınları 
meslek sahibi yapıp sanayi-
ye işçi olarak kazandırmayı 
hedefledik. Projeyi yaparken 
Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğımız da yanımızda durdu, 
bize güç kazandırdı.  

Projede bugüne kadar yürütülen 
çalışmalarla şiddet gördüğünü beyan 
eden, Kadın Sığınma Evi, Baro ve 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne 
(ŞÖNİM) kayıtlı kadınlar arasından 
seçilen 50 kadına; kaynakçılık, plastik 
enjeksiyon ve lojistik eğitimleri verildi. 
Şu ana kadar 4 kişiyi MİTAŞ’ta, 3’ünü 
OSTİM’de işbaşı yaptı. Lojistik elema-
nı olanların da 35’ini işe yerleştirdik.  

Biz, bu projemizle bir veya birkaç 
hayat kurtarırken aynı zamanda 
ülkemizin de utanç tablolarından birini 
tersine çevirmek istedik. İstiyoruz ki, 
kadınlarımız gülsünler, hayal kura-
bilsinler, geleceğe sarılsınlar. Eğer 
onlara hayallerini verebildiysek bizden 
daha mutlusu yoktur.

ŞİDDET GÖREN 
KADINLARI HAYATA 
BAĞLAYAN PROJE
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Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

Teknik lise mezunuyum. Liseden gelen 
bir birikim, üniversitenin vermiş olduğu 
bir ufuk çizgisi var. İnsanın okumak uf-
kunu açıyor. 2003 yılı Gazi Üniversitesi 
Makine Eğitimi Bölümü mezunuyum. 
Teknik öğretmenim. Bunlar OSTİM pi-
yasasıyla birleşince inanılmaz işler or-
taya çıkıyor. Bir mühendis olmasak da 
piyasada kendimi daha ileride ve önde 
hissediyorum. 

Burada üç ortaklı bir firmayız. Üç ortak 
aynı şekilde teknik öğretmeniz. 2004 
yılında firmamızı kurduk. Yaklaşık 13 
yıldır sektöre hizmet veriyoruz. Tama-
men talaşlı üretim üzerine kurulmuş bir 
firmayız. Firmamızdan benim ve ortak-
larımın yaklaşık bir yıl civarında piyasa 
tecrübemiz oldu. Ardından bir ofisle adı-
mımızı attık; 2006’da ise atölye ve üre-
tim tezgahlarımızı alarak tamamen talaşlı 
üretime başladık. 

Üretim aşamasına geçiş nasıl oldu?

Biz tasarım yaparken OSTİM’deki in-
sanların taleplerini gördük. Atölyelere 

gittiğimizde, “Biz bunu yetiştiremiyoruz 
ya da yapamıyoruz siz çizip yapar mısı-
nız? Siz üretebilir misiniz?” talepleriyle 
karşılaştık. Amacımız bir makina almak-
tı ama maddi imkanlarımız yetmedi. O 
dönemlerde bir girişimde bulunamadık. 
Bir süre böyle devam etti. Devamında bir 
tezgahla aldık. Şu an 17 tane makinamız, 
50 çalışanımız var.

Bir traktör firmasına ekipman, montaj 
ekipmanı, fikstür, mastar başlıklarında 
yaklaşık 10 yıl kadar hizmet verdik. Hala 
da ufak tefek devam ediyor. ABD’ye 
savunma parçaları ürettik. Yaptığımız 
parçalar yurt dışına gidiyordu. Sivil ha-
vacılık sektörüne de 5 yıldır, dünyanın 
dev markalarına kabin içi ürünler tedarik 
ediyoruz. 

“8 DEĞİL 16 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Büyük firmalarla çalışmanın zorlukları ve 
size kazandırdıklarını anlatır mısınız?

Havacılık, Türkiye’de özellikle son 5 
yıldır ön plana çıktı. En zor proseslere 
sahip üretimlerden biri. Kesinlikle hata 
kabul etmeyen, izlenebilirliği yüksek bir 
alan. Türkiye’de sanayicilerin kendi mü-
cadeleleri ile olan bir yükseliş bu işin en 
büyük zorluklarını getiriyor. Örneğin, bir 
belgelendirme sahibi olmak istiyorsunuz 
bunun bir maliyeti var. 

Burada 5 mühendisimiz sadece AS9100 
belgelendirme sistemine yönelik çalı-
şıyor. Bunları ilerletebilmek maliyet 
açısından hem zor hem de yaptığımız iş 
pazarlık anlamında iç piyasada çok dü-

şük durumda. Kaliteli mal üretmelisin 
aynı zamanda da ürün fiyatı ucuz olmak 
zorunda. Avrupa ülkelerinde olan kalite 
sistemi ile kazanç nasıl orantılı ise bizde 
tam tersi. Karlar oldukça düşük. Özetle 
bizi çok zorlayan bir piyasa. Ancak dire-
niyoruz; 8 saat değil 16 saat çalışıyoruz. 

“KALKINMANIN ARKASINDA 
SANAYİCİLER VAR”

KOBİ firması olarak yaşadığınız en 
önemli sıkıntılar nelerdir?

En önemlisi nitelikli eleman. Bir an önce 
meslek lisesi politikalarının düzenlenme-
si, oralara mühendis tarzı yetişebilecek, 
mühendis olabilecek insanları yetiştirebi-
lecek eğitim sistemini biran önce kurmak 
gerekiyor. İnsanların ortaokuldan itiba-
ren bu eğitimlerine başlayıp üniversite ve 
akabinde piyasadaki gelişimleri ile bunu 
kesinlikle tamamlamaları gerekiyor. 
Çünkü sektörün içinden gelen biriyim ve 
bizim canımız gerçekten yandı.

Meslek liselerine önem verilmesini, mes-
leki eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapıl-
masını temenni ediyoruz. KOBİ olarak 
düzenli çalışan, katma değer, istihdam 
sağlayan, vergi veren kuruluşlarız. Kar-
şılığında katma değer öderken zorlanıyo-
ruz. Çünkü Türkiye’deki koşullar maale-
sef eşit değil. Sanayici olarak tek isteğim 
şudur: Herkesin aynı katma değerleri 
ödemesi. Ben fiyat verirken rekabet ve 
sarsıntılar buradan çıkıyor. Otomatikman 
%30 geriye düşüyoruz. Türkiye’nin kal-
kınmasının arkasında sanayiciler var. En 
ezgin, en yorgun insanlar sanayiciler. Sa-
nayicilerin KDV oranları %18’den %8’e 
belki düşürebilir. Bugün turizm bile %8. 

“İHRACAT YAPMADAN MİLLİ 
GELİRİMİZİ YÜKSELTEMEYİZ”

OSSA ile ne zaman nasıl tanıştınız?

Biz OSSA ile 2015 yılında, bizler gibi ça-
lışan, URGE projelerinin anlatan firmalar 
vasıtası ile tanıştık. OSSA’nın URGE 
4 projesine dahil olduk. En güzel yanı 
sektörün bir araya gelmesi. OSSA saye-
sinde bürokrasiye rahat erişebiliyor, sı-
kıntılarımızı aktarabiliyoruz. Firmaların 
OSSA’da hizmet verdiğine inanıyorum. 
Çünkü başarılı güzel projeler var. 

Bundan sonraki hedefleriniz?

Teknik Grup olarak tek hedefimiz orga-
nize sanayi bölgesine yerleşmek. Sincan 
tarafına şu an öyle bir girişimimiz var. 
Kısmetse olacak 4.000 m2’lik bir ala-
na geçeceğiz. Havacılık ve savunma ve 
enerji sektöründe hizmet veren bir fir-
mayız. Ürünlerimizin tamamı ana yük-
leniciler kanalıyla yurt dışına gidiyor. 
Dolayısıyla ihracatın bir paydası oldu-
ğunu düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda 
ihracatı yapabilecek duruma gelmeyi dü-
şünüyoruz. İhracat yapmadan milli geliri-
mizi asla yükseltemeyiz.

Başarılı olmak isteyenler neler 
yapmalıdır?

Kesinlikle mücadeleyi bırakmalılar. Fir-
mamızı sıfırdan kurduk. Kredi ile kredi 
peşinatı ödeyen bir firmaydık. Ama el-
hamdülillah bu günlere geldik. Zorluklar 
her zaman insanın karşısında. “Değişim 
düşünce ile başlar” bizim sloganımız. 
Genel olarak üretmek çok güzel. Üretici 
olduğunuzda ürettiğiniz her şey çocuğu-
nuz burada. Vaz geçmek çok zor. İmkan-
sız. O yüzden Türkiye olarak ülkemiz 
olarak devletimiz olarak inşallah daha da 
güzel yerlere geliriz. Avrupa’nın önüne 
geçeriz ki, zaten korkuyorlar da zaten 
geçeceğimizden. Ondan dolayı bütün bu 
sıkıntıları yaşıyoruz. Çünkü üretemeye-
ceğimiz, yapamayacağımız, başaramaya-
cağımız hiçbir şey yok. 

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyesi Teknik 
Grup, 2004 yılında talaşlı imalat ve 
plastik sektöründe hizmet vermek 
amacıyla üç ortak tarafından kuruldu. 
Ortakların hepsi teknik eğitim 
fakültesi mezunu olan firma, geride 
bıraktığı 13 yıla girişimcilik ruhunun 
verdiği özgüvenle başarılı izler 
bıraktı. İlk etapta proje yönetimi ve 
tasarımla yola çıktıklarını belirten 
Genel Müdür Hakan Abdullah Körpeş, 
sektörü, KOBİ olmanın zorluklarını ve 
sanayide nitelikli çalışana olan ihtiyacı 
ve hedeflerini anlattı. Tecrübeli isim, 
“Genel olarak üretmek çok güzel. 
Üretici olduğunuzda ürettiğiniz her 
şey çocuğunuz burada. Vazgeçmek çok 
zor.” dedi.

“Ürün, sanayicinin çocuğu gibidir; 
üretimden vazgeçmek çok zor”

Girişim, insanın içinden gelen 
bir şey. İnsanların önüne hazır 
imkanlar gelebilir. Fakat, sanayi 
ve ticaretle uğraşanların çoğun-
luğunda istek vardır. Ortaokul 
yıllarımdan itibaren yaz tatillerin-
de dahi çalışan bir çocuktum. Bu 
yetkinlik, büyüyüp üniversiteyi 
bitirdiğiniz zaman ister istemez 
girişimciliğe evriliyor, liderlik ve 
yöneticilik getiriyor. Bunların çok 
önemli olduğuna inanıyorum.

“GİRİŞİM İÇTEN GELİR”

Firma, 50 çalışanı ve nitelikli ekipmanlarıyla sivil havacılığın 
dünya devlerine kritik parçalar sağlıyor. 

Girişimciliğin, sanayileşmenin ve üretimin 
altını önemle çizen, zorlukların her zaman 
insanın karşısında olduğunu belirten Hakan 
Abdullah Körpeş, “Üretemeyeceğimiz, 
yapamayacağımız, başaramayacağımız 
hiçbir şey yok.” diyor.

ÜYESİDİR

Hakan Abdullah Körpeş
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı (BSTB), Türk Standardları 

Enstitüsü’nü (TSE), otomotiv mevzua-
tı alanında faaliyette bulunan veya gö-
rev yapan yetkili teknik sorumlularının 
eğitimi, sınavları ve sertifi kalandırıl-
masıyla görevlendirdi.

Görev çerçevesinde, Motorlu 
Araçlar ve Römorkları Tip Onay 
Yönetmeliği(MARTOY), Tekerlek-
li Tarım veya Orman Traktörleri Tip 
Onay Yönetmeliği(TORTOY), İki 
ve Üç Tekerlekli Motorlu Araçların 
Tip Onayı Yönetmeliği(MOTOY) ve 
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hak-
kında Yönetmelik(AİTM) kapsam-
larında görev yapan Yetkili Teknik 
Sorumlu eğitimi, sınavları ve sertifi ka-

landırılması TSE tarafından yapılacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanı Dr. 
Faruk Özlü, TSE’nin Otomotiv mevzu-
atı alanında faaliyette bulunan veya gö-
rev yapan teknik elemanların eğitimi, 
sınavları ve sertifi kalandırılmasından 
sorumlu kuruluş olarak 2019 yılının 
Şubat ayına kadar görevlendirildiğini 
belirterek, bu görev çerçevesinde ilk 
eğitim programının ve sınavının 2017 
yılı sonuna kadar gerçekleştirileceğini 
aktardı. 

TSE’nin Avrupa Kalite Teşkilatı 
(EOQ) ve TÜRKAK akreditasyonu ile 
verdiği Tetkik Görevlisi, Yönetici ve 
Uzman belgeleri 54 ülkede tanınıyor.

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, proje-
nin sanayide var olan bir kültürün 

yeniden şekillenmesine katkı sağladığını 
belirterek, “Şiddet mağduru kadınların 
sanayi içinde çalışabilmesi, OSTİM’in 
sokaklarında dolaşabilmesi, kaynak ya-
pabilmesi birçok önyargıyı yıktı. Kadının 
varlığı kuşkusuz ki sanayiyi de geliştire-
cektir.” dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan-
vekili Burak Çağatay Doğan ise projenin 
2000 proje arasından fonlanmaya değer 
görülen 141 proje arasında yer aldığını 
ve başarıyla tamamlandığını söyledi. Do-
ğan, dezavantajlı kişilerin çalışma hayatı 
ile ilişkilendirilmesinde çok ciddi sorun-
lar ortaya çıktığını ifade etti. Projeyi kü-

çük ama büyük hedefl ere ulaştıran adım-
lar olarak nitelendiren Doğan, “İşgücü 
piyasası elbette kadınla taçlandırılmalı, 
kadınımızın dahil olduğu her şeyin daha 
başarılı ve daha düzgün olduğunu binler-
ce örnek ortaya koyuyor. Bizler bu proje 
ile kadınların sanayide yer alabileceğini 
gördük. Bu gerçek bir devrim niteliğin-
dedir. Kadınlarımızı daha çok cesaretlen-
dirmeliyiz.” ifadelerine yer verdi. 

Yenimahalle Belediyesi Başkanveki-
li Mehmet Kartal, projenin bir tarafının 
ağıt bir tarafının umut olduğunu, kadına 
şiddetin toplumu gerilettiğini ifade etti. 
“Kadının gözyaşı değil alın teri aksın slo-
ganını büyütmeli ve her yere yazmalıyız. 
Ama önce erkeklerin beynine yazmalı-
yız.” dedi. 

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, projeye yüreğini, gönlünü 
koyanları tebrik ederek, “Güzel bir iş çı-
kardınız ellerinize, yüreğinize sağlık. Bu 
proje toplantının kapanış değil başlangıç 
toplantısı olması, bu hayırlı işin devam 
etmesi lazım. Biz de üzerimize düşeni 
yapmaya hazırız.” dedi.

OSİAD’ın, Yenimahalle Belediyesi ve 
Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliği ile 
yürüttüğü AB destekli Şiddet Mağduru 
Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek 
Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi’nin 
kapanış toplantısı gerçekleştirildi. 

Ağıdı umuda dönüştüren 
proje tamamlandı

OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi ve TSE iş birliği çerçeve-

sinde; test ve kalibrasyon 
konusunda fi rmaların far-
kındalığının artırılması 
amacıyla bilgilendirme top-
lantısı düzenlendi.

OSTİM fi rmalarının 
katıldığı toplantı-
da; TSE Baş-
kan Müşaviri 
Doğan Yazar, 
TSE Ankara 
Kalibrasyon 
Müdür lüğü 

ile TSE-Sojuztest Metroloji ve Kalib-
rasyon Merkezi’nden uzmanlar, test ve 
kalibrasyonun önemi hakkında bilgi-
lendirmelerde bulundu. Etkinlikte test 
ve kalibrasyon teknikleri uygulamalı 
bir şekilde anlatıldı.

Standartlar, üretimle yaşıyor
TSE’nin faaliyet alanlarını anlatan 
Başkan Müşaviri Doğan Yazar, sana-
yicileri önemli paydaşları arasında gör-
düklerini ifade etti. Yazar, ana faaliyet 
alanlarının standart hazırlamak, diğer 
faaliyetlerinin ise üretilen ürünlerin 
hizmetlerin standarda uygunluğunun 
onaylanması, tescillenmesi ve belge-
lendirilmesi olduğuna dikkat çekti.

Oluşturulan standardın nihai tüketiciye 
kadar ulaşmasının önemine değinen 
Yazar, “Eğer o standartla kimse üretim 
yapmayacaksa o standardı nihai tüke-
ticiye yansıtacak bir ürüne, hizmete 
dönüştürmeyecekse zaten o standart 
rafta çürümeye mahkumdur.” dedi. 

Standartların uygulamaya konulduk-
tan sonra belgelendirmeye ihtiyaç du-

yulduğuna dikkat çeken Doğan 
Yazar, ürünün belgelendiril-

mesinde ilgili standardın 
kriterlerinin yerine getiril-
mesine vurgu yaptı. Ya-

zar belgelendirmenin 
olmazsa olmazının da 

laboratuvarlar oldu-
ğunu dile getirdi.

Kalibrasyon teknikleri 
uygulamalı olarak gösterildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
uzmanları, OSTİM firmalarına 
test ve kalibrasyon tekniklerini 
uygulamalı olarak anlattı.

Otomotiv mevzuat yetkisi 
TSE'ye verildi

1- Kalibrasyon nedir?
Kalibrasyon doğruluğundan emin 
olunan (izlenebilirliği sağlanmış) refe-
rans ölçüm cihazı ile doğruluğundan 
emin olunamayan bir ölçüm cihazını 
mukayese ederek ölçüm sonuçlarını 
raporlama işlemidir. 

2- Kalibrasyon ne değildir?
Kalibrasyon bir ayarlama işlemi, 
bakım veya tamir değildir. 

3- Hangi cihazlar kalibre 
edilmelidir?
Karar verme aşamalarında kullanılan 
(deney, muayene, tasarım, ar-ge, teş-
his, tedavi, izleme vb) cihazlar kalibre 
edilmelidir. 

4- Kalibrasyon yaptırmak niçin 
gereklidir?
Ölçüm cihazının gösterdiği değerle-
rin gerçek değerlere ne kadar yakın 
olduğunun tespiti için gereklidir.  

5- Kalibrasyon yaptırmak zorunlu 
mudur?
Endüstriyel alanda kalibrasyon 
tercihe bağlıdır. (Ancak ISO 9000 
veya benzer Standardlara göre belge 
alınacaksa standardın gereği izleme 
ve ölçme cihazları zorunlu olarak 
kalibrasyona tabi tutulmaktadır.) 

6- Kalibrasyon ne zaman 
yaptırılmalıdır?
Cihaz ilk alındığında, tamir, ayar, ba-
kım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları 

ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğun-
da ve belirlenen periyotlarda  kalib-
rasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır. 

7- Kalibrasyonu yapılan cihaz hatası 
sıfır olan cihaz mıdır?
Kalibrasyon bir ayar ya da hata 
düzeltme işlemi değildir, dolayısıyla 
kalibrasyonu yapılan cihaz hatası sıfır 
olan cihaz anlamına gelmez. 

8- Hangi durumlarda kalibrasyon 
geçersiz olur?
Cihaz kalibrasyondan sonra çarp-
maya, düşmeye maruz kalmışsa, 
hasar görmüşse, kalibrasyon süresi 
geçmişse kalibrasyonu geçersiz olur. 

9- Kalibrasyon sertifikaları nerede 
muhafaza edilmelidir?
Kalibrasyon sertifikaları cihazın kulla-
nıldığı yerlerde muhafaza edilmelidir. 

10- Kalibrasyon yaptırmazsam ne 
olur?
Doğru kararlar ancak güvenilir 
verilere bağlı olarak verilebilir. Hatalı 
ölçümlere bağlı alınan kararlar ve 
uygulamalar prestij, işgücü ve para 
kaybına neden olur.  

* Kaynak: www.tse.org.tr
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